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 شروط النّشر
 :للقواعد التّالية يضبط النّشر في هذه المجلّة العلميّة المحكّمة، وفقا  

بالحضارة والفكر والعلوم الإسلامية، بما يسهم في خدمة  تنشر المجلة المقالات والبحوث التي تُعنى -1
 قضايا الأمة وحاجياتها المعرفية مهما كان تخصصها.

يّة والفرنسيّة -2   .اللّغة الأساسيّة للمجلّة هي الّلغة العربيّة، وترّحب المجلّة بنشر المقالات باللّغة الإنجليز
لا يكون البحث قد نُشر أو قُّدم للنشر في أي يُشترط أ .و البحوث الجادّة والجديدةب ترحب المجلة -3

 مكان آخر، وألا يكون جزءا من رسالة جامعية.
سم، مع ترك هامش 18.2سم، وعرضه 25.7طوله ( B5حجم )البحث بمشتملاته على ورق  كتبي -4

، 16ويراعى في البحث أن يكون العنوان الرّئيسي بحجم  .سم2.2داره ـــفي الجهات الأربع مق
ن الحرف المعروف ــسم، م9سم، والهوامش بحجم  12، والنّص الدّاخلي بحجم 14جم والفرعي بح

 .(TIME NEW ROMAN) باسم
يقة الآلية التلقائية() ينبغي مراعاة المعايير العلمية والتقنية في التوثيق والتهميش -5 مع ذكر كامل  بالطر

 .معلومات المصدر أو المرجع في التهميش
الإصدار .بمصحف المدينة المنوّرة الإل كتروني أن تكونالآيات والنّصوص القرآنيّة يشترط في كتابة  -6
(2.1) 
يلتزم أن صفحة، و 33صفحة، ولا يزيد عن  15عن  المقال يقّل عدد صفحات يجب أن لا -7

يّة  .الباحث، بإعداد ملّخصين أحدهما بالعربيّة والآخر باللّغة الإنجليز
يفا   -8 ودرجته العلميّة، والجامعة الّتي  ،ولقبه ،البحث، يتضمّن اسمه مقّدمةبنفسه في  يضع الباحث تعر

 .معلومات الاتّصال به، مع إرفاق البحث بالسيرة الذاتية مشتملة على ينتمي إليها
 PDF+ .(RTF) بصيغة (WORD) يتمّ حفظ الملّف في برنامج -9

 evuecrsic@gmail.comrلا تقبل المقالات إلاّ التي ترسل عبر البريد الال كتروني للمجلة   -13

 .أصول البحث الّتي تصل للمجلّة، لا تردّ ولا تسترجع، سواء قبلت للنّشر أم لم تقبل  -11
 .ترتيب المواضيع في المجلة لا يخضع إلّا لاعتبارات فنية بحتة -12



ُلزِم إلّا  -13 ما يُنشر في المجلة من أفكار وآراء لا يعبّر بالضرورة عن رأي المجلّة ولا يمثلها، ولا ي
 .، ولا تتحمل المجلة المسؤولية القانونية عنهاأصحابها

 

 .تُنشر بحوث المجلّة في الموقع الرسمي للمركز ملاحظة هامّة:
 



 كلمة رئيس هيئة التحرير

الحمد لل  ه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم، الرحمة المهداة، 
 والنعمة المسداة، والهادي إلى الصراط المستقيم بإذن ربه.

يسر الل  ه لنا أن نصدر عددا جديدا من مجلة مركز البحث في العلوم  بمن الل  ه وكرمه
الإسلامية والحضارة " مجلة العلوم الإسلامية والحضارة "، وهو العدد الخامس الذي يرسخ قدم 
المجلة في مجال النشر العلمي المحكم، ويزيدها رصيدا آخر ينقلها في كل مرة نقلة نوعية من حيث 

يقة العمل، واختيا  ، ومن حيث الانتشار والتصنيف.ر المقالات وتحكيمهاطر
توزعت بين الدراسات فلقد جاءت مقالات هذا العدد متنوعة تبعا لتنوع مجالات المجلة، 

... ومن  ،وعلم الاجتماع ،والآثار، والأدب، والاقتصاد ،والفكر ،والفقه الإسلامي ،القرآنية
ركز على مجموعة من  –المتعددة الاختصاصات  بحوثإضافة إلى ال -ميزة هذا العدد أنه 

ية، و   ،بي ن العلل وأسبابهايالمقالات تناولت الجانب الفكري الذي يعالج أدواء الأمة الحضار
. فتناول أحدها الأمراض الثقافية من منظور المفكر مالك ومساهمة رجال الإصلاح في علاجها

ية العلماء المسلمين في رأب الصدع، وفي ، وتطرق آخر إلى جهود رجال جمع بن نبي رحمه الل  ه
يين على اختلاف مشاربهم أيام الاستعمار واختلاف توجهاتهم  تكريس الوحدة بين الجزائر

ية آنذاك ، ودرس مقال آخر التطرف الفكري وآثاره الهادمة والمفضية إلى السياسية والفكر
تبصير بالعلل والأدواء الإرهاب، وهي مقالات جديرة بالقراءة، وبحوث علمية تسهم في ال

ية.  الحضار
إن إدارة تحرير المجلة لتأمل أن تسهم في إرساء تقاليد العمل الجاد، والرقي بمستوى النشر؛ 
من خلال حرصها على انتقاء المقالات، ومن خلال إعطاء صورة عن مركز البحث في العلوم 



للجزائر، وتفتح هيئة التحرير  الإسلامية والحضارة الذي يخطو خطواته الأولى نحو تقديم الأفضل
 الباب للباحثين من كل أنحاء العالم للمساهمة في المجلة خدمة لأهدافها النبيلة.

نسأل الل  ه التوفيق والسداد، وعليه التوكل والاعتماد، وصلى الل  ه على سيدنا محمد وعلى آله 
    .وصحبه وسلم
 

 د. عمراني بلخير        
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 ميللقرآن الكر يالصّوتاز عجاإل دالالت
 اأُنمورج يلي الشّعراوذ متوتفسير محمّ

 
 

 حمو عبذ الكريمد. 
 ربولوجيا االجتماعية والثقافية ثنالمركس الوطني للبحث في األ

 .، الجسائروهران
 
 
 :ملخصال

خلال مقاربة ن يم مر ي للقرآن ال كتاز الصوجتخلاص دلالات الإعسقة ارنريد في هذه الو       
َّّتِي تنص خالشي ية ال القرآني،  صفي الن ةئدمبتال ليل الحروف المقطعةى تحف إلرالشعراوي اللّغو

ق العام للقرآن االلّفظ للسّي مةئلا، ومعرفة مدى ميوَكذا دلالات الفواصل القرآنية وبنائها النص
ي أسهمت تال جمن النماذلا فصلا... وغيرها  ايم وتناسب السورة ما قبلها وما بعدها، وصلر ال ك

هيئة خاصة من  ىيئه علجللقرآن م ياز الصوتجومن ثم فقضية الإع .از الصوتي عندهجإعاك الإدر يف
مستوى الموسيقي لى الأو جمله أو آياته، أو ع هرداتفجهة البناء الصوتي، أو التشكيل الصوتي سواء لم

ّ أو الإيقاعي في السورة بأسرها، ومدى موافقة ذلك وا ها يني والمقاصد الّتي تقصد ِإلاساقه مع المعت
 .البيانو ءمة والتناسقاملال حو منى نالسورة، عل

 .القرآن، الدلالة، الصوت، اللغة، الاعجاز، الحروف، المفردات  الكلمات المفتاحية:
 
 



 حمو عبد الكريم. د ــــ دالالت اإلعجاز الصوتي للقرآن الكريم تفسير محمد متولي الشعراوي أنموذجاً
 

 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

Abstract: 
        in this paper, we aim to conclude  the connections of voice miracle in the Holy 
Quran by Sheikh Shaaraoui's linguistic approach that goes to analyse the start-ups 
letters in the text of the Quran, as well as the connotations of the Quranic spacers and 
the construction of the Quranic text, and knowing the extent fitting of between the 
appropriate wording of the overall context of the Quran and what came before and after 
the surah together and not separated, as well as other models that have contributed in 
the realisation of the voice miracle( Quranic reciting) with him (the Sheikh), and then 
the case of the voice miracle in the Quran and its special coming on the vocal 
construction whether its words, phrases or verses, or the standard of music/rhythm in 
the whole surah , and the consent with the meanings of the surah. 
key words: Quran, Significance, the sound, The language, Miracles, Letters , 
Vocabulary. 

 
ة وََأسْرَارِهَا وَ          َّّ ِي َب غَة الْعَر ُّّ ِيِم مِْن فَهم الل ُ لِلْقُرْآِن الْ كَر بِدَلَالَتِهَا  الإحَاَطةِ لا يَْستَغْنِي الْمُفَسِّر

َّّذِي ح ُ الدِّيوَان ال عْر، لَِأنّه َّّ عَلَى قِْدر وَافِر من الّشَّ ِ وَمَعَانِيِهَا، َكمَا َيجِْب عَليه َأْن يُلِم ظ لِلْعرِب ف
 َ َّّتِي َشكَلَْتهَا وَرسمته ُ اْلَأْصوَاِت ال َ مَعْرِفَة غَة هُو ُّّ اتِهِْم، وَمَعْرِفَة الل َّّ امهْم وَمَِسيرَة َحي َّّ يخهْم وَأي ا، تَارِ

بِهِ تُعَرَِّف مَعَاِِي اْلَأصْ  ُظ، وَ لَّفُّ َّّ َّّذِي يَبْدَأُّ بِهِ الت َام ال ةُ اْلخ غْوِّي هُوَ الْمَادَّّ َّّ وْت الل وَاِت وَالْمُْفرَدَاِت، فَالّصَّ
 ِ ةِ بِه َاّصَّ  .بِاِْعتِبَاٍر أّنَّ الْكَلِمَةُ هِي مَجْمُوعَةُ مَْن َأْصوَات وَكُّلُّ َصوْت يُؤَدَِّي وَظِيفَتهُ اْلخ

وفي جرسه اللغوي وتعبيره الشعري،  ،الصوت القرآِي له تركيبة مميزة في نظمه ورصفهو        
، ف لو نزعنا حرفاً مكنه من التفوق على منظوم العرب ونثرهمالذي وهذا هو سر الإعجاز الصوتي 

 وهذا الجانب من ألفها إلى يائها لما سد مسده حرف آخر.العربية اللغة  نامن القرآن ال كريم وأدر
بنة ، باعتبار الصوت هو 1"خواطره" في محمد متولي الشعراوي من الإعجاز برع فيه الشيخ َّّ الل

وِْت بَْصمَة َتخْتَلُِف مِْن َشخِْص لِآِخرِ َكبَْصمَةِ  »غوي، كما أّنَّ الأولى لتشكيل البّناء الل لِلّصَّ
ةِ  ةِ الْيَدِ، وَرَْأينَا لِذَلَِك خزائُن تُْضبَط عَلَى بصمَّّ ُ دَلَالَة مِْن بِِصمَّّ ح وَّضِ وِْت أُّ  اْلَأَصابِِع، بَْل بصمة الّصَّ

ُ َصوِْت َصاِحبِهَا، فَسَاعَةَ يَُصّدِرُ لَهَا َصوْتَا  ٍح لَه ُّّ    .2«تَفَت
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على هيئة خاصة من جهة البناء الصوتي، أو  الإعجاز الصوتي للقرآن مجيئهِ فقضية ومن ثم        
التشكيل الصوتي سواء لمفرداته أو جمله أو آياته، أو على المستوى الموسيقي أو الإيقاعي في السورة 
بأسرها، ومدى موافقة ذلك واتساقه مع المعاِي والمقاصد التي تقصد إليها السورة، على نحو من 

 الملاءمة والتناسق والبيان.

 ن الكريم:لصوتي في القرآالتناسب ا -1

ّنَّ ألفاظ القرآن ال كريم لها تصميم خاص بها، وإّنَّ الفصاحة موجودة في كل فاصلة إ       
وجملة، ولا يوجد ما يسمى التعقيد اللفظي أو التنافر الصوتي، فالقرآن هو الطبقة العليا من 

لما كانت أصوات القرآن  »، وهو كما قال الرماِي: الكلام والخطاب في تناسقه وتركيبه وتلائمه
على أتمّ ما يكون من التجانس، كان القرآن ال كريم كله متلائماً من الطبقة العليا، وذلك بيّن لمن 

 أما ما يتعلق بالأصوات ومخارجها ومحاسنها فإّنَّ الشعراوي يرى فيها وجهين: .3«تأمله
َّّ يكون بين الحروف تن الأول:       أهل وقد ذكر  4.افر مثل أن تكون الكلمة هيع... هيع..ألا

ماِي  الأصوات ُّّ أّنَّ التنافر حاصل بين البعد الشديد أو القرب الشديد للأصوات، وقد نَسب الر
َّّه إذا بعد الشديد كان بمنزلة الطفر، وإذا قرب القرب » هذا الرأي إلى الخليل إْذ قال: وذلك أن

َّّه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه، وكلاهما صعب على  الشديد كان بمنزلة مشي المقيد، لأن
ويرى  .5«اللسان، والسّهولة من ذلك في الاعتدال، ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال

ه ( أّنَّ التنافر بين الأصوات يحصل في قرب المخارج فقط.  466ابن سنان الخفاجي)ت: 
ما هو في القرب، ويدل على صحة »فيقول:  َّّ ولا أرى التنافر في بعد ما بين مخارج الحروف وإن

بار، فإّنَّ هذه الكلمة "َألَْم" غير متنافرة، وهي مع ذلك مبنية من حروف متباعدة ذلك الاعت
ا الإدغام  المخارج، لأّنَّ الهمزة من أقصى الحلق والميم من الشفتين، واللام متوسطة بينهما، فأمَّّ
والإبدال فشاهدان على أّنَّ التنافر في قرب الحروف دون بعدها، لأنهما لا يكادان يردان في 
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ً من تقارب الحروف، وهذا الذي يجب عندي اعتماده لأّنَّ التتبع والتأمل ال كلام إلا فرارا
 .6«قاضيان بصحته

أْن تكون الكلمات مُنسجمة ولا تأتي مخالفة لقانون اللغة، ولا تكون غريبة على  الثاِي:       
الأذن، فعندما تستوفي الكلمة هذه الشروط وتوضع في جملة يشترط أْن تكون مُنسجمة مع الكلمة 

فالتأليف بين الكلمات والاتساق بين الجمل من  .7الأخرى، خاضعة لقواعد اللغة وليس فيها تعقيد
َّّ وفق سنن اللغة العربية المعروف، والقرآن ال كريم هو من خواص ال نظم، ولا حدوث لهذا إلا

َّّه مركب من  قياسات الكلام العربي الذي أعجز الأولين والآخرين من العرب والعجم، على أن
جنس حروف العرب، وهذا أدّل على الإعجاز باعتباره مشاكلاً لكلامهم، وعلى سنن تراكيبهم، 

ّ ه المنزلة بالألسنة المختلفة، وأصول »ه(: 548ت:يقول الطبرسي) إّنَّ الحروف مباِي كتب الل
، ولهذا إّنَّ مخالفة قانون اللغة العربية في البناء وفي الأقيسة لا يحقق شرط 8«كلام الأمم

ونحن في هذا المقام لا نبحث في أصل معاِي الألفاظ عند واضعي  الفصاحة والنظم. 
وما تضيفه  ،المعاِي والدلالات الم كتسبة من حكاية الأصوات وتناسبهااللغة، إنّما يهمنا إبراز 

صفاتها المؤلفة من ظلال المعاِي إلى المعنى المعجمي، فالتكرار الصوتي والمقطعي يوحي بتكرار 
الحدث، والتشديد يوحي بالمبالغة وال كثرة، وانسجام أصوات الكلمات في سياقها يوحي بالسلاسة 

ضاف إلى معانيها المعجمية، وبالتالي تكتسب المفردة خصوصية متنوعة نوهذه معاِي ت ،والرقة
 في الوضع والدلالة.

فقد تولّد معاِى التضخيم والمبالغة والشدة في الصوت، والصوت هو الذي يحاكي السياق         
 ّ يل، عتّل، زقوم"، فكل الكائن فيه، مثل ما توحيه الكلمات التالية: "الصاخّة، الحاقّة، الطامّة، سج

هذه الكلمات في سياقاتها المختلفة من الآيات تتولد منها معاٍن ايحائية تضاف إلى المعنى المعجمي، 
 فأصواتها وبنيتها توحي بظلال وافر من الدلالات والمعاِي. 



 حمو عبد الكريم. د ــــ دالالت اإلعجاز الصوتي للقرآن الكريم تفسير محمد متولي الشعراوي أنموذجاً
 

 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

ةٍ فَصَ  ﴿وفي اختيار الحرف "ص" في قوله تعالى:         ُ فِي صَرَّّ َلَِت امْرََأتُه ْت وَْجهَهَا فََأقْب ّكَّ
  ٌ إنها هنا أتت وجاءت بضجيج؛ لأنها عجوز وعقيم ويستحيل عادة أْن  ،9﴾وَقَالَْت عَجُوزٌ عَقِيم

هْلِ كُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ   :﴿تلد، ومثل قوله الحق ا عَادٌ فَأُّ ِيَةٍ وََأمَّّ والريح الصرصر هي التي  ،10﴾ عَات
هي الريح الباردة نحو الصَرْصر،  . ويرى الزمخشري أّن: الصرّ 11تحمل الصقيع ولها صوت مسموع

 وفيها أوجه:
ّ أحدها:        ّ أّنَّ الصّر في صفة الريح بمعنى الباردة، فوصف بها القر ة صر، كما ة بمعنى  فيها قر

 تقول: بَرْدُ بَارِدُ على المبالغة. 
 مصدراً في الأصل بمعنى البرد فيجيء به على أصله.  أْن يكون الصرّ والثاِي:       
ً ّسَّ أْن يكون شبه ما كانوا ينفقون بالزرع الذي جَ الثالث: و        .12ه البرد فذهب حطاما

ية، ودلالة أصوات الحروف تدخل في دلالة فدلالة الكلمة الصوتية جزء من دلالتها المعن        و
ية للحرف المفرد، و كلمة "صَرْصَرْ" في اللغة من "صَرَّّ البَاب »الكلمة وهو ما يعرف بالقيمة التعبير

ُندُْب" فإذا كان فيه تخفيف  ير الج يْر" إذا امتد، ومنه "صَرِ يَصُرُ" وكل صوت شبه ذلك فهو "صَرِ
 َ رْصر الأْخطَب صَرْصَرَة" كأنهم قدروا في صوت وترجيع في إعادة ضوعف، كقولك: "ص

 .13«الجندب المد، وفي صوت الأخطب الترجيع فحكوه على ذلك، والصَرْصَر" هي الريح المدمرة
والصرصر وصف مخصوص بالريح المرسلة للعذاب، وقد اختير وصفا لها لما فيه من امتداد 

ً »الصوت وتكريره وترجيعه،  مع الراء المتكررة ولّد تقطيعا صوتياً فصوت الصاد بصفيره مجتمعا
يوحي بشدة الريح وتلاحقها وطول زمنها، وكان اصطكاك الأسنان في نطق الصاد مع ذبذبات 
ً يشبه صوت الريح، وهذا ما يسمى بالمناسبة الطبيعية بين اللفظ  يا ً ودو نطق الراء يولد صفيرا

 .14«والمعنى لدلالة جرس الكلمة على معناها
 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura69-aya6.html
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 ار المقطع:مناسبة تكر -2

تلجأ اللغة العربية إلى إثراء سياقاتها بإنتاج صيغ جديدة، وذلك يتم باعتماد تكرار المقاطع         
داخل بنية الكلمة رغبة في إثراء دلالة هذه الكلمة، وبالتالي كلما تكرر الحرف يتكرر معه الصوت 

كرار الحروف في على حد قول ابن جني، من اعتبار الحرف صوت يعبر عن غرض معين، فت
ً يكون على وجه واحد بتضعيف الحرف الثاِي )أي تكراره( ليصير الثاِي  الفعل الثلاثي مثلا

 والثالث في الكلمة من جنس واحد كما في )مّد، وشّذ، وردّ، وَضّل(. 
هم؛ أي           -العرب-وقد ذكر ابن جني في حديثه عن التكرار والتضعيف في الفعل)جرّ( أّنَّ

الجيم لأّنها حرف شديد، وأول الجر بمشقة على الجار والمجرور جميعاً، ثم عقبوا ذلك بالراء قّدموا »
وهو حرف مكرر، وكررها مع ذلك في نفسها، وذلك لأّنَّ الشيء إذا جرّ على الأرض في غالب 
ً إليها، وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة  ً عنها، ونازلا الأمر اهتز عليها واضطرب صاعدا

ً قد كُررت في نفسها، في جرّ وجرَْرت، و القلق، فكانت الراء لما فيها من التكرير، ولأنها أيضا
 .15«أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها

وقد عبر الشعراوي عن تكرار الصوت في المفردة ب "تعبير الصوت عن واقعية الحركة" في       
، وهذه الكلمة لها مقطعان 16﴾ِإذَا زُلْزِلَِت الَْأرُْض زِلْزَالَهَا  ﴿مثل كلمة "الزلزلة" في قوله تعالى:

هما "زَْل، زَْل" و"زَْل"؛ أي سقط عن مكانه أو وقع من مكانه، والثانية لها المعنى نفسه أيضاً، 
أي وقع من مكانه، فالكلمة تعطينا معنى الوقوع المتكرر: وقوع أول، ووقوع ثاٍن، والوقوع الثاِي 

اداً للوقوع الأول؛ ول كنه في اتجاه معاكس، فلو كانت في اتجاه واحد لجاءت رتيبة، ليس امتد
إّن الزلة الثانية تأتي عكس الزلة الأولى في الاتجاه، فكأنها سقوط جهة اليمين مرة، وجهة 

وهكذا "الزلزلة" تحمل داخلها تغير الاتجاه الذي يُسمى في الحركة بالقصور  الشمال مرة أخرى.
و}وَزُلْزِلُواْ{ يعني أصابتهم الفاجعة ال كبرى، الملهية المتكررة، وهي لا تتكرر على نمط  الذاتي،

فالكلمة  .17واحد، إنما يتعدد تكرارها، فمرة يأخذها الإيمان، ثم تأخذها المصائب والأحداث
ب وإنّما من جهة أّنَّ التركي»ُتحَاكي حركة الزلزلة وتوظيفها في الآية مناسب لا بهيئة النطق 
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الصوتي للكلمة "زَلْزَل" بما فيها من تكرار وتتابع يحاكي بصورة تركيبه لا بجرسه ولا بهيئة نطقه، 
م وقع  ما لها صورة، وهي الاهتزاز والتتابع، ومِْن ّثَّ َّّ وذلك لأّنَّ الزلزلة ليس لها صوت يحاكي وإن

 .18«التناسب بين صورة اللفظ وصورة الفعل
َّيْطَانُ لِيُبْدَِي لَهُمَا مَا وُورَِي عَنْهُمَا مِْن  ﴿:ونجد أيضا في قوله تعالى        فَوَْسوََس لَهُمَا الّشَّ

، فلقد جاءت لفظة "وَْسوََس" ملائمة للسياق المنطوقة فيه ومناسبة لجو السورة، 19﴾َسوْآتِهِمَا 
إّنَّ كلمة "وَْسوََس" تدل على الهمس في الإغواء، وهي مأخوذة من الصوت »والشعراوي يقول: 

المغري، لأّنَّ الوَْسوََسة هي صوت رنين الذهب والحلي، إذن فما قاله الشيطان لآدم وزوجه هو 
فلفظة  .20«كلام مغرٍ ليلفتهما عن أوامر رب حكيم، والآية تعطينا حيثيات البراءة لحواء

"وَْسوََس" المذكورة بتشكيلها الصوتي وما تدل عليه من الوقائع والأفعال، توضح حقيقة الحدث 
والكلمة بما فيها من تضعيف وتكرير لهذا المقطع )وَْس( الذي يشتمل على هذه »لمُغري، ا

ً غائمة مشوشة هو أشبه شيء بهذه الوسوسة الغائمة الخفية ، 21«الأحرف التي تصدر أصواتا
 وبالتالي حدوث الأصوات وتكرارها مناسب للسياق العام الذي جاءت فيه. 

فَكُبِْكبُوا فِيهَا  :﴿راوي سر تكرار المقطع "َكْب" في قوله تعالىوفي موضع آخر يذكر الشع        
، فاللفظ "َكبْكََب" يأتي مُنسجما تمام الانسجام مع سياق العذاب، والفعل 22﴾هُْم وَالْغَاوُونَ 

ار بهذا الوصف  َّّ َّّك ترى العصاة يلقون في الن يحاكي الحدث الواقع، حيث تسمع هذه الجملة وكأن
  ّ والفعل َكبْكب، يعني: كبّوا مرة بعد أخرى على وجوههم، »ه، يقول الشعراوي: الذي أراده الل

َلَة" الدال على  ، فكلما قام ُكّبَّ على وجهه مرة أخرى، وهي على وزن "فَعْل فهي تعني تكرار ال كَّبِ
. 23«التكرار كما تقول: زقزقة العصافير، ونقنقة الضفادع، والمراد هنا الأصنام تكّب على وجوهها

يرِ في وير ً على التكر َ في اللفِظ دليلا ير ، أي َجعََل التكر ُ ال كَّبِ ير ُ تكر ى الزمخشري أّنَّ ال كَبْكَبَة
. غير أّنَّ ابن عطية 24المعنى، كأنّه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة، حتى يستقر في قعرها

معناه  ال كبكبة وال كب إلقاء لمرة واحدة و "َكبْكَْب" مضاعف من "َكْب" لأّنَّ »اعتبر 
ية فيه، واللفظة تصور بجرسها ومن هنا ف .25«واحد التعبير بهذه اللفظة مُنسجم والّسِياق المنضو
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 : معناها المقصود، وتعبير الشعراوي موافق للزمخشري وهو رأي سيد قطب أيضا، فرأى أّنَّ
صوتهم يكاد يسمع من جرس اللفظ، صوت تدافعهم وتكفئهم وتساقطهم بلا عناية ولا نظام، »

وقد تناول محمد  .26«صوت ال كركبة الناشئ من ال كبكبة، كما ينهار الجرف فتتبعه الجروف
حسين علي الصغير في كتابه: "الصوت اللغوي في القرآن ال كريم" مجيئ صيغتين من صيغ العربية 

 تدلان على الحدث الصوتي من جانبين:
َّال -أ        َّّ " وتستعمل في جزء كبير منها للدلالة على الأصوات والضوضاء مثل: صيغة "فَع

 صُرَاخ. 
َلَة"، فإنها تستعمل في العربية في جزء كبير منها للدلالة على حكايات  صيغة " -ب        فَعْل

فإّنَّ صوتها من جنس تشكيل حروفها لفظياً، وإّنَّ معناها صدى من « الغَرْغَرَة»الأصوات مثل: 
وبهذا التحليل نرى أّنَّ تكرار المقطع في السورة القرآنية يعطينا أداء مختلفاً من  .27اأصداء صوته

الايقاع، ورموزاً متنوعة الدلالات، وذلك حسب السياق، وبالتالي نجد الشعراوي يُقر مثل ما 
 أقره ابن جني من قبل في أّنَّ الصوت الم كرر في اللفظة الواحدة دلالة على التكرار، وأّنَّ مكامن

باعي للفعل، لا في الفعل الثلاثي المضاعف.  هذه الدلالة تتجلى في المصدر الر
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ية التي يستشعرهامعنى تنبه الشعراوي إلى          الإنسان من  الدلالة الصوتية وهي القيمة التعبير
مجموع حروف )أصوات( الكلمة، حيث يمكن أْن يستشف منها معنى قريباً من معناها الحقيقي 

ُ َأرَْكسَهُم بِمَا  :﴿كما في كلمة )َأرَْكَس( في قوله تعالى ه َّّ فَمَا ل َكُْم فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَالل
دَهُم"، كأنهم كانوا على شيء ثم ، و}َأرَْكسَهُْم{مأخوذة من "رََكسَهُم" ومع28﴾َكسَبُوا ناها "رَّّ

ّ ه إلى الشيء الأول، وهي مأخوذة من شيء اسمه "الرَْكس"  وهو  -بفتح الراء-تركوه ثم ردهم الل
باً ومنه "الرِّكس" بكسر الراء هو الرجيع الذي يرجع من معدة الإنسان قبل أْن  رد الشيء مقلو

َّّكس أْن تجعل رأسه ف يكون الر  .29ي مكان قدمه وقدمه في مكان رأسهيتمثل الطعام، و
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هم ارتدوا من قبل أْن           َّّْكس" جاءت موافقة لحال المنافقين، أي أّنَّ فنلاحظ أّنَّ كلمة "الر
 : دهم»ينتفعوا بأي شيء من الإيمان، وجاء عن الزجاج أّنَّ َّّكسهم ورَّّ ، وقد 30«أرَْكسَهُم" بمعنى ن

َّّكُس  كُس فقال: فرق الراغب الاصفهاِي بين الر َّّ َّّْكس »والن كُس، لأّنَّ الن َّّ َّّكُس أبلغ من الن الر
 ً َّّْكس أصله ما جعله رجيعا . وبالتالي نرى أّنَّ التجانس الصوتي 31«ما جعل أسفله أعلاه، والر

 لهذه الكلمة أكسبها مدلولاً جديداً وساهم في تجانس الصوت مع معناها المراد.
ُنفِقُونَ فِي هََٰذِهِ  ﴿ما نجد في قوله تعالى:  ومن أمثلة التجانس الصوتي للحرف         مَثَُل مَا ي

ٌّ َأَصابَْت حَرَْث قَوٍْم َظلَمُوا َأنفُسَهُْم فََأهْل َكَتْهُ  نْيَا كَمَثَِل رِيحٍ فِيهَا صِرّ َيَاةِ الدُّّ نا يشبهه المولى ، ه32﴾اْلح
اد وال اء" تدل على الّشدة ما ينفقه هؤلاء الكافرون بريح فيها "صر"؛ أي شدة، فمادة "الّصَّ َّّ ر

خب، والريح الصرصر هي التي تحمل الصقيع ولها صوت مسموع؛ أي أّن الريح  والضجة والّصَّ
يظل باقياً في منطقته تلك،  جعلت البرد شائعاً وشديداً، فالبرد قد يكون في منطقة لا ريح فيها، و

 .33تسع دائرة الضرر بهوعندما تأتي الريح فإنها تنقل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر، فت
وقد صور سيد قطب مرارة العذاب الذي يتلاقاه هؤلاء المنافقين، وأبرز قيمة لفظة         

رْ" فقال:  واللفظة ذاتها كأنها مقذوف يلقى بعنف، فيصور معناه بجرسه النفاذ، وإذا الحرث »"صَّّ
لاك، وإذا الحرث كله كله مُدمر خراب! إنها لحظة يتم فيها كل شيء، يتم فيها الدمار واله

، فهذه اللفظة "صِّرْ" عبّرت عن حالة هؤلاء المنافقين وقد صورت واقعهم إتباعاً  34«!يباب
ّ ه.   وأضافت صورة حقيقة المُعْرِض عن الل

َّّذِي  :﴿وجاء في قوله تعالى         َ ال ًا غَيْر نَا َأْخرِْجنَا نَعْمَْل َصاِلح َّّ َب َّّا وَهُْم يَْصطَرُِخونَ فِيهَا ر كُن
، فقد اجتمع في كلمة "يَْصطَرُِخون" ثلاثة أصوات مفخمة: الصاد، والطاء المنقلبة عن 35﴾نَعْمَلُ 

تاء افتعل، والخاء، فأصبح الفعل يحاكي أصداء صراخهم من دوي وصخب عاٍل أوحى به 
فكلمة "يَْصطَرُِخون" مناسبة للحالة التي يعيشها ال كفار فهم في نار  .36التفخيم في أصوات الفعل

 جهنم في اضطراب وعذاب متلازم، وجاءت معبرة عن السياق العام الذي فيه أهل النار. 
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وقد بين سيد قطب مدى القيمة الدلالية لهذه الكلمة، بحيث لا يعبر عن تلك القيمة         
نرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار »الكلمة. فقال: تشكيل آخر ولو كان من نفس مادة

على حال، حتى الراحة بالعذاب لا تنال، ثم ها نحن أولا يطرق أسماعنا صوت محشرَُج مختلط 
َّّه صوت المنبوذين في جهنم  وجرس اللفظ نفسه يلقي في -الأصداء متناوح من شتى الإرجاء، إن

َّنَا َأْخرِْجنا فلنتبين من ذلك  -الحس هذه المعاِي جميعا َّّ َب الصوت الغليظ المختلط ماذا يقول: "ر
ً " نَعْمَلُ  إنّه الإنابة والاعتراف والندم... والجرس اللين والإيقاع الرتيب، يقابلها الجرس  َصالحِا

يتم التناسق في الجزئيات وفي الكليات سواء  .37«الغليظ والإيقاع العنيف، فيتم التقابل و
" المفخمة الذي يحمل الصوت العالي حالة استغاثتهم التي يعيشون فناسب صوت "الصاد        

ّ ه وقد انكروه من قبل،  فأصوات الصفير في وضوحها وأصداؤها في »فيها طالبين العون من الل
ً ما بين الأصوات الصوامت، نتيجة التصاقها في مخرج الصوت  ً متميزا أزيزها، جعل لها وقعا

الحاصل ما بين هذا الالتصاق وذلك الاصطكاك، هذه  واصطكاكها في جهاز السمع، ووقعها
الأصوات ذات الجرس الصارخ هي: الزاي، السين، الصاد، يلحظ لدى استعراضها أنها تؤدي 
مهمة الإعلان الصريح عن المراد في تأكيد الحقيقة، وهي بذلك تعبر عن الشدة حيناً، وعن 

يزاً مشدداً لدى السمع، يخلصان العناية بالأمر حيناً آخر، مما يشكل نغماً صارماً  في الصوت، وأز
وكذلك مثل  . 38«إلى دلالة اللفظ في إرادته الاستعمالية، ومؤداه عند إطلاقه في مظان المعنى

ٌ ِضيزَى   ﴿:ما توحيه كلمة )ضيزى( من المبالغة في عدم العدالة في الآية ، 39﴾تِلَْك ِإذًا قِْسمَة
وهكذا ما يوحيه التشديد، ونذكر في هذا المجال ما يوحيه تكرار المقطع اللغوي بتكرار المعنى في 

 مواضع من النص القرآِي. 
{؛ أي: جائزة ظالمة، وتجدها كلمة غريبة في تركيبها وفي كلمة}ِضيزَى  »يقول الشعراوي:          

هم  نقطها، ولم تتكرر في مفردات القرآن، جاءت هكذا عجيبة لتدل على أّنَّ فعلهم غريب، لأّنَّ
ّ ه تعالى وهو الخالق الجنس الأدِى؛ أي: في نظرهم هم  .40«نسبوا لل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya22.html
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الياء، وإنّما قضيت على أولها بالضم  ُضوزَى، فتصير واواً، وهي من»فقد كرهوا أْن يقولوا:         
ا بضم عوت للمؤنث تأتي إما: بفتح وإمَّّ ُّّ ، والكلمة في أصواتها تناسب المقال، ولو 41«لأّنَّ الن

يعني جائرة عن العدل خارجة »وضعت مفردة غيرها لما ناسبت ذلك، وبين الطبري أّنَّ مدلولها 
 .42«جار، وَضاز حقَه يُضيزه ِضيزا عن الصواب، مائلة عن الحق، يقال: َضاز في الحكم أي

فالنّص القرآِي ُيحقق مشروع الضبط الدلالي للألفاظ في سياقاتها المختلفة، ليكون كل         
لفظ في القرآن ال كريم مناسب لمكانه وموضعه من الآية أو العبارة أو الجملة بصورة محددة، بحيث 

َ وذلك معْ  ،أّنَّ غيره لا يسد مسّده بداهة في القرآن، يقول عبد صوتي معالم الإعجاز المن  مٌ ل
وهكذا نجد أّنَّ التعبير القرآِي إذا وضع اسماً معرفة في مكان أو نكرة في موضع »الفتاح لاشين: 

ّ ه، وسر تقتضيه اللغة، وهدف يقصده في المعنى، ولو حاولنا وضع أحدهما  فإنما لحكمة يعلمها الل
، وقد نجح 43«الانسجام المطلوب في التركيب مكان الأخر لاختل التناسق في الآية وزال

الشعراوي في هذا الباب وقد قدم مكتسباته الصوتية في النص القرآِي، وبين علاقة الصوت 
 بالمعنى في تحقيق الإعجاز.
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، وذلك 44اللغة العربية تقبل كل أشكال التكرار، فهي تقبل تكرار الحرف والكلمة والجملة        
في ضوء الارتباط بالأغراض المحددة لمثل هذه التكرارات في توظيفاتها السياقية، ذلك لأّنَّ 

ية الخاصة به التي لا توجد إلا بوجوده. َّّمط الم ُكرر له قيمته التعبير التكرار واحد من الظواهر »و الن
ية التي نجدها في الألفاظ والتراكيب والمعاِي، لتحقيق البلاغة في التعبير ، والتأكيد للكلام، اللغو

 .45«والجمال في الأداء اللغوي، والدلالة على العناية بالشيء الذي كرر فيه الكلام
ُ  ﴿فقد تكررت لفظة "القارعة" ثلاث مرات في قوله تعالى:         ُ مَا الْقَارِعَة ، 46﴾الْقَارِعَة

وسميت بهذا  فالقارعة جاءت من القَرْع، وهو ضرب الشّيء بشّيء فيحصل به صوت شديد.
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ها تقرع القلوب والأسماع، فلفظة القارعة بحروفها المجهورة: "القاف" بقلقلتها ال كبرى،  الاسم لأّنَّ
 و"الراء" بذبذباتها المتكررة، و"العين" المضخمة جرسها المدوي في الأذن يُوحي بالعنف والّشِدة.

الحروف وأضخمها جرساً، وإذا إنهما أطلق »وقد قال الخليل في اجتماع "العين والقاف":         
وقرع الشّيء يَْقرَعُه قَرْعاً، والقارعة من شدائد ، 47«ما دخلتا في بناء حسن البناء لصناعتهما

ازلة الشديدة، تنزل عليهم بأمر عظيم لذلك قيل ليوم القيامة "القارعة" َّّ هر، وهي الداهية والن ، 48الدَّّ
ساً صوتياً بين اللفظ والمعنى، ثم جاء الاستفهام مكرراً فقد جاء تكرار اللفظة "القارعة" لتعطينا تجان

ُ  ﴿عن ماهيتها  ليزيدها مَهابة وفخامة وغموضاً، وليزيد المستفهم منه  ،49﴾وَمَا َأْدرَاكَ مَا الْقَارِعَة
وم قد تراكمت بالاستفهام الم كرر للمبالغة في  َّّ ً بحقيقتهاً، فإّنَّ دلالة هذا الي عن حقيقتها تجهيلا

 .   50وصف أهواله وما تسببه من قرع شديد
ُ  ﴿ويندرج في هذا الإطار كلمة )الصاخة( في قوله تعالى:         ة اخَّّ ، 51﴾ فَِإذَا جَاءَِت الّصَّ

ُ الْ كُبْرَى   ﴿:)الطامة( في قوله تعالى وكلمة ة امَّّ ، وكلمة)الواقعة( في قوله 52﴾فَِإذَا جَاءَِت الّطَّ
ُ  ﴿تعالى: ُ  ﴿:تعالى، وكلمة )الآزفة( في قوله 53﴾ِإذَا وَقَعَِت الْوَاقِعَة ، وكلمة 54﴾َأزِفَِت الْآزِفَة

ِ  ﴿:)الغاشية( في قوله تعالى   .55﴾ هَْل َأتَاكَ حَدِيُث الْغَاِشيَة
إّنَّ القرآن ال كريم يُعنى بالجرس والإيقاع مثل عنايته بالمعنى، وهو لذلك يتخير الألفاظ         

ً يقُوم على أساس من تحقيق الموسيقى المناسبة لجو الآية  وجو السياق، فيحدث ما يسمى تخيرا
  .56«التقابل الموسيقي في التعبير القرآِي»ب 

رَِك وَاْصطَفَاِك عَلَى   ﴿وعندما يقول الحق:        هَ اْصطَفَاِك وََطهَّّ َّّ وَِإْذ قَالَِت الْمَلَائِكَةُ يَا مَْريَمُ ِإّنَّ الل
ِينَ  َم ، نحن هنا أمام اصطفاءين، الاصطفاء الأول ورد دون أْن تسبقه كلمة "عَلَى" 57﴾نِسَاءِ الْعَال

يفسر الشعراوي هذا المعني بأّنَّ المقصود بالاصطفاء الأول  والاصطفاء الثاِي تسبقه كلمة "عَلَى". 
ّ ه ميزها بالإيمان والصلاح والخلق الطيب، ول كّنَّ هذا الاصطفاء لا يمنع  هو إبلاغ مريم أّنَّ الل

هَ اْصطَفَى  آدَمَ وَنُوحًا  :﴿يُوجد معها في مجال هذا الاصطفاء آخرون، بدليل قول الحق أنْ  َّّ ِإّنَّ الل
ِينَ  َم َ وَآَل ِعمْرَانَ عَلَى الْعَال َّّه طهرها، وجاء من بعد ذلك 58﴾وَآَل ِإبْرَاهِيم ، ثم أورد الحق أن

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura80-aya33.html


 حمو عبد الكريم. د ــــ دالالت اإلعجاز الصوتي للقرآن الكريم تفسير محمد متولي الشعراوي أنموذجاً
 

 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

دائرة هذا الاصطفاء، ولْن إذن فهذا خروج للرجال عن  بالاصطفاء الثاِي المسبوق ب  "على".
َّّه لا توجد  يكون مجال الاصطفاء موضوعاً يتعلق بالرجولة؛ فهي مصطفاة على نِّساء العالمين، فكأن
َلد دون ذكر، وهذه مسألة لن  ها الوحيدة التي ست أنثى في العالمين تشاركها هذا الاصطفاء، لأّنَّ

 . 59يشاركها فيها أحد
قد أشار الزمخشري إلى إحدى فوائد التكرار في هذا الموضع معينة، وفهذا التكرار له دلالة         

َبَاكَ واختصك بال كرامة الّسنية،  مَِك وَر ً حين تَقَبلك مِْن أُّ ا تعني أولا َّّ في لفظة "اْصطَفَاكَ"، أنه
ً على "نّسَاء العَالمين" بأْن وهب لِك عيسى من غير أِب لم يكن ذلك لأحد من  واصطفاك آخرا

 .60النساء
فنجد أّنَّ هذه كلها إناسات للحدث الذي سيأتي من بعد ذلك، وهو حدث يتعلق بعرضها         

ّ ه له تمهيداً مناسباً، حتى تتأكد من أّنَّ هذه المسألة ليس فيها شيء  وعفافها، فلا بد أْن يمهد الل
لغوين في يخدش ال كرامة، وبالتالي منهج الشعراوي فيما ذُكر موافقا لما قاله أغلب المفسرين وال

هذه المسألة، وحسه صوتياً جعله يستقصي وظيفة الصوت في المقطع وفي الكلمة وفي تأدية المعنى 
 المطلوب، وبالتالي يحقق معادلة الإعجاز في القرآن ال كريم.

وَِإْذ َتخْلُُق مَِن  :﴿وفي موضع أخر نجد تكرار لفظة "ِإْذِِي" في أربعة مواضع في قوله تعالى        
 ِ َ وَالَْأبْرََص ب ُ الَْأكْمَه يْرِ بِِإْذِِي فَتَنفُُخ فِيهَا فَتَكُونُ َطيْرًا بِِإْذِِي ۖ وَتُبْرِئ ِ الّطَّ ِإْذِِي ۖ وَِإذْ الّطِينِ َكهَيْئَة

لام أْن يصنع من الطين مثل 61﴾ُتخْرُِج الْمَوْتَى  بِِإْذِِي  ّ ه لعيسى عليه الّسَّ هيئة ، نرى إرادة الل
ّ ه فيصير الطين طيراًن يقول الشعراوي:  ّ ه، وأْن ينفخ فيها بإذن الل نلحظ أّنَّ هذه »الطير بإذن الل

الآيات والنِّعم تنقسم إلى قسمين: قسم يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية، 
ّ ه، فالق ّ ه في غيب الل سم الأول هو تعليم وقسم يقنع القوم الماديين الذين لا يؤمنون بمل كوت الل

الكتاب والحكمة والتوارة والإنجيل، والقسم الثاِي هو الأمور المادية الحسية التي يتعرف من يراها 
على أنها لا يمكن أن تجري على يد بشر، كأن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون 

لقول بأّنَّ هذا الخرق كان طيراً، وإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، لذلك كرر الحق ا



 حمو عبد الكريم. د ــــ دالالت اإلعجاز الصوتي للقرآن الكريم تفسير محمد متولي الشعراوي أنموذجاً
 

 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

ّ ه طلاقة، له بل انحصر الأمر في  بِإْذن مِنْهُ سبحانه حتى نَعرف أّنَّ عيسى لم يأخذ من قدرة الل
ّ ه فيها فقط  .62«هذه المسائل التي أذن الل

ما هو »فأنت ترى نسقاً آخر من البِّناء اللغوي للكلام في تكرار "إْذِِي" في هذه الأفاعيل:          َّّ إن
ّ ه كقوله تعالى: على  َّهِ  ﴿معنى إضافة حقيقة الفعل إلى الل َّّ َّا بِِإْذِن الل َّّ َمُوَت ِإل وَمَا كَانَ لِنَْفٍس َأْن ت

َّلًا  َابًا مُؤَّجَّ ّ ه الموت فيها ؛63﴾كِت  .64«أي إلاّ بخلق الل
َّّهُ  :﴿ومن ذلك ما نلمسه في قوله تعالى         ن يَهْدِي ِإلَى اْلحَّقِ قُِل الل قُْل هَْل مِن شُرَكَائِكُم مَّّ

ا َأن يُهْدَى  فَمَا ل َكُْم  ا يَهِّدِي ِإلَّّ ن لَّّ بََع َأمَّّ َّّ َكيَْف يَهْدِي لِْلحَّقِ َأفَمَن يَهْدِي ِإلَى اْلحَّقِ َأَحّقُّ َأن يُت
فقد تكررت صيغ مادة )هَدََي( في الآية خمس مرات، وبملاحظة هذه   .65﴾َتحْكُمُونَ 

التكرارات نجد أّنَّ التعبير بصيغ مادة "هَدََي" دارت كلها على الفعلية لإفادة التجدد 
ية في أداء دلالات هذه المادة، وقد ذكر الشعراوي أّنَّ ذلك كلام منطقي،  لأّنَّ »والاستمرار

يء هو الذي يَهدي إ َّّ يق خالق الش يء؛ فالغاية أولاً، ثم الخلق، ثم توضيح الطر َّّ لى الغاية من الش
 ً  .66«الموصل إلى تلك الغاية، فإذا خولف في شيء من ذلك فلا صلاح ل كون أبدا

ّ ه وحده هو الذي يهدي للحّق بما ركب في »وقد علق الزمخشري عن الآية فقال:          الل
َّّمكين  ظر في الأدلة التي نصبها لهم، وبما لطف بهم المكلفين مِن العقول، وأعطاهم من الت َّّ للن

ّ ه  ً لل رائع، فهل من شركائكم الذين جعلتم أندادا َّّ ووفقهم وألهمهم وأخطر ببالهم ووفقهم في الش
ّ ه ، وحدوث التكرار 67«أحد من أشرفهم كالملائكة والمسيح وعزير يهدي إلى الحق مثل هداية الل

 ً لطيفاً، وِحرص الشعراوي علي تبيانه هو منهج قائم معه في  هنا أعطى للآية إيضاحاً بليغاً وتعبيرا
 كامل التفسير.

 الخاتمة:
َّّص القرآِي يخرج بتصورات منها ما يتصل بإيقاعها          إّنَّ المتأمل في استعمال المفردة في الن

 الصوتي، ومنها ما يتصل بخصوصية توظيفها القرآِي، ولا شك أّنَّ للكلمة والجملة والمقطع في
القرآن قيمة بليغة، فهو من جهة يتصل بالمعنى ويتممه، ومن جهة أخرى يتصل بنظام الفواصل 
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وينسقها على نحو من الملائمة والمطابقة العجيبة التي يستبعد وقوعها في كلام البشر، وهذه هي 
ظم القرآِي. َّّ  خاصية الن

الكلمات التي قد تؤدي المعنى ولا شك أن لكل لفظة ذائقة سمعية تختلف عن سواها من         
نفسه وإن اتحدتا في المعنى، ومن ثم يجعلها في سياق الكلام ونظمه مؤثرة في النفس أكثر من 

 غيرها، وعلى هذا الاعتبار كان للجرس الموسيقي الأثر البليغ في التعبير وفي التكرار.
 
 
 
 :هوامشال
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 ملسو هيلع هللا ىلصالسٕاسّ االقتصادّٔ للرسًل 
 ػلى ضًء مؼاَذاتٍ يكتبٍ

 به دراجٓ بشرىأ.
 الجسائر - 1باتىّ جامؼّ 

 الملخص

عند ملسو هيلع هللا ىلص هذا البحث بالدراسة والتحليل للسياسة الاقتصادية التي وضعها الرسول  يتعرض
هجرته إلى المدينة المنورة، واكتمال كيان الدولة الإسلامية وظهور معظم عناصرها العامة من 

 شعب ودستور. ، مجال جغرافي
يصة  ،ولقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن الرسول واجهته مشاكل اقتصادية عو

مما ، بسبب الفوضى في المعاملات وما يشوبها من فساد بشكل خاص، وكذلك سيطرة اليهود
انعكس على  العلاقات بين القبائل العربية حيث اتسمت بالتوتر وعدم الاستقرار، مما دفعنا إلى 

 ومدى تجسيدها على ضوء معاهداته وكتبه؟   ، ملسو هيلع هللا ىلصرصد المعالم الاقتصادية الجديدة لسياسة الرسول
 

Abstract: 
This paper presents the study and analysis of economic policy set by the Prophet (Peace 
Be Upon Him) when he emigrated to Madinah, and completeness of the entity of the 
Islamic state and the emergence of the most general elements of the geographical area, 
the people and the Constitution. 
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It has been shown to us through this study that the Prophet (Peace Be Upon Him ) faced 
serious economic problems, because of the chaos in the transaction and  corruption, in 
particular, as well as Jewish domination, which was reflected on the relations between 
the Arab tribes as characterized by tension and instability, which prompted us to 
monitor the new economic benchmarks of the policy of the Prophet (Peace Be Upon 
Him), and the extent to which they were applied in the light of his  treaties and books? 
 

 مقذمّ:

عية من مناخ وأراضي ي دولة لا بد من معرفة الظروف الطبيللوقوف على اقتصاد أ
ية ومادية، لأنها تحدد خيرات تلك الدولة وفي تكوين سماتها ومياه ومواد أ ولية وإمكانيات بشر

   واختلاف منتوجاتها.
من المناطق التي تعاني من قساوة الظروف الطبيعية، حيث  تعتبر شبه الجزيرة العربية

يغلب على اقتصادها الطابع الرعوي عامة مع وجود اختلاف بين منطقة وأخرى، فمثلا مكة 
ما المعاملات أ والطائف تتميز كل منهما بنشاطها الزراعي، يغلب عليها النشاط التجاري والمدينة

 الاقتصادية فقد سيطر عليها اليهود.
كذا كانت حالة العرب قبل الإسلام التي لم تسمح بتكوين مجتمع منسجم ومستقر ه

 لى المدينة. إ ملسو هيلع هللا ىلصتنظم فيه الحياة الاقتصادية، هذا الوضع اختلف مع هجرة الرسول 
سلامية وظهور معظم عناصرها ية للهجرة اكتمال كيان الدولة الإيمكن اعتبار السنة الثان

يعات الإلهية في النزول تبين نمط  العامة، من مجال جغرافي، وشعب، ودستور، مع استمرار التشر
 الحياة الجديد للمجتمع.

يصة بعد أ ملسو هيلع هللا ىلصحقيقة واجهت الرسول  ن استقر بالمدينة، بسبب مشاكل اقتصادية عو
. ومنه يمكن طرح الفوضى في المعاملات الاقتصادية بشكل خاص وما يشوبها من فساد

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصشكالية التالية: ماهي المعالم الاقتصادية الجديدة في سياسة الرسول الإ
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 ؟  ي مدى تمكن من تجسيدها على ضوء معاهداته وكتبهوالى أ
 همها: ى طرح مجموعة من التساؤلات ولعل ألهذه الإشكالية تدفعنا إ

ن ــــ  نتاج النباتي صادر المياه؟ وما أثر ذلك على الإراضي ومالأ ملسو هيلع هللا ىلصكيف نظم وأمَّّ
 والحيواني ؟
 على الصناعة ؟ ملسو هيلع هللا ىلصدخلها  ماهي التعديلات الجديدة التي أــــ

 جل تنظيم السوق وتنشيط التجارة ؟من أ ملسو هيلع هللا ىلصجراءات التي وضعها ــــ فيما تتمثل الإ
ية التجارة الداخلية والخارجية  ؟ ــــ ما أهمية تأمين طرق المواصلات في حيو

لدائم بين الزراعية رغم النزاع ا بالناحية ملسو هيلع هللا ىلصالرسول اهتم  :أيال /فٓ المجال السراػٓ
 راضي فعمل على تنظيمها وتأمينها.  القبائل، حول مل كية الأ

مال شبه راضي في شكانت غالبية الأ راضٓ الخاصّ يالؼامّ:تأمٕه يتىظٕم األ/  1
و مشاع، لا تعود مل كيتها لأحد، ل كن حاجة القبائل لرعي حيواناتها الجزيرة العربية حق عام أ
عام للقبيلة أو )*(لى حمىإ مما حول هذه المراعي مساحات شاسعة منها،دفع القبائل للسيطرة على 

إلى المدينة التفت إلى هذا الجانب الذي كثيرا ما  ملسو هيلع هللا ىلصوبهجرة الرسول  ،1ما عرف بديار القبيلة
 الأراضي سواء كانت عامة أو خاصة . كان سبب نشوب حروب، ولذلك عالج مسألة

يرة العرب العام، والمراعي الخاصة عادة ما تكون  منهاومراعي منها الخاص  توجد في جز
ماء، حيث لا تسمح لأحد ملكا لرجل أو أسرة أو قبيلة تفرض سلطانها على المراعي مثل الإح

أما المراعي العامة فهي التي لا تدخل في ملك احد. وإنما يرعى منها  غير مأذون بالرعي في الحمى.

                                                           
ابو الفيض ، الزبيدي: محمد بن عبد الرزاق الحسيني الحمى نوع من التملك المتولد من حق الاستيلاء بسبب الزعامة والقوة . :حمى القبيلة  )*(

  478، ص 37ج الملقب بالمرتضى الزبيدي :تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين دط، دار الهداية، د ت،
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كل أبناء الحي، أو أبناء القبيلة، ما دامت عزيزة فيها مال كة لرقبتها يرعى فيها كل أبنائها فإذا 
ية فشار    2كتها في أرضها، وربما أجلتها عنهاذلت واستخدمت طعمت فيها القبائل المجاورة القو

كما ترعى إبل الناس في مراعي القبيلة، ولا يجوز لأحد من القبيلة أن يأخذ من أرباب 
المواشي عوضا عن مراعي القبيلة لأنها للجميع، وقد أخذ بهذا الحكم في الإسلام بالنسبة للمراعي 

. ولم تكن المل كية في 3والنار والكلأحيث يقول الرسول الناس شركاء في ثلاث الماء  الموات،
هي  ملسو هيلع هللا ىلصالأراضي الزراعية فحسب بل شملت حتى الجانب العمراني ولعل أول مل كية خطها 

وغيرهم من أحياء العرب،  4الدور التي خطها بالمدينة فخّطَّ لبني زهرة في ناحية مؤّخر المسجد
ط القبائل، ثبت ويمكن اعتبار ذلك بداية المل كية الفردية ومن أجل حفظ الأمن وس

ما » ب لهم بذلك كتاب حيث أعطى لعوسجة بن حرملة الجهنىالمل كية الفردية وكت ملسو هيلع هللا ىلصالرسول
بين بل كشة الى المصنعة الى الجفلات الى الجد جبل القبلة لا يحاقه احد ومن حاقه فلا حق له 

ولِلحصيْنِ  7وكان سيد بنى عذرة 6أرضا باليمامة )*(وأقطع فرات بن حيان العجلي 5«وحقه حق
ه فيها أحدأ)*(بن َأوٍس الأسلميّ  ُّّ تثبيت المل كية وأمام  8نّه أعطاه الفرْغَيْنِ وذاِت أعشاش لا يحاق

بدأ في وضع سياسة  ملسو هيلع هللا ىلص الفردية في كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية، يتضح أن الرسول
لخاصة جديدة في تنظيم الأراضي سواء من حيث خلق مل كية خاصة وكذلك مل كية عامة ا

 بالقبائل، والهدف هو دفع العرب للاستقرار ونشر الأمن بين القبائل والأفراد.
في هذا الجانب نجده عمل على تنظيم الأراضي التي  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا تتبعنا سياسة الرسول 

َّك غالبيتها للمجاهدين الذين افتتحوها مل كية فردية خاصة َّّ منها ما  9اعتبرت فيئا أو غنيمة، ومل
بير أرضا فيها نخل كانت من أموال بني النضير،  ملسو هيلع هللا ىلصكما اقطع بل اقر الرسول  10اقطع الرسول للز

                                                           
هــ واقطعه النبي ارض باليمامة فيها أربعة آلاف و مائتان نخلة ابن حجر: الاصابة في  9بن حيان العجلي: اسلم على ما يبدو في السنة  – )*(

 . 357ص  5، ج ،1412، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت، 1ط  تمييز الصحابة،
تحقيق  1من الرسول ان يعينوه ويخالطوه فلب طلبه المزي: تهذيب ال كمال ط  الحصين بن اوس: الاسلمي قدم بابله للمدينة وطلب – )*(

 . 455ص  9، ج1980ـــ 1400عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت  بشار
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أراضي يمل كها بالشام وهي » ه من بعده ل كيتة الخاصة له ولأولاده وأحفادم)*(لتميم الداري
يتها وسهلها وجبلها وماءها وحرتها وانباطها وبقرها ولعقبه من بع ده لا حبرى وبيت عينون قر

وقد تملك هذه الأراضي بعد مقتل الخليفة عثمان  11«يحاقه فيها أحد ولا يلجه عليهم احد
  .12)رض( حيث انتقل من المدينة إلى الشام

َّكها للقبيلة من ذلك الكتاب الذي كتبه لبني  ملسو هيلع هللا ىلصكما نظم الرسول  َّّ الأراضي العامة ومل
بَاِب من بني الحارث بن كعب أن لهم  بة» الّضِ ورافعها لا يحاقهم فيها أحد ما أقاموا  سارِ

ه ورسوله َّّ ه  «وفارقوا المشركين، الصلاة وَآتوا الَزكاة وأطاعوا الل َّّ ةَ بن عبد الل َّّ وبمثله كتب لبنِي قُر
ِيِّينَ َأنه ْبهَان َّّ َّّها أرضها وماءها وسهلها وجبلها حمًى يرعون فيه »  بن َأبِي نجيٍح الن َّّة كل أعطاهم المِظل

ما أسلموا عليه من » وكذلك كتابه لعامر بن الأسود الطائي أن له ولقومه من طيء  13«مواشيهم
كما كتب لوفد همدان  14،«بلادهم و مياههم ما أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وفارقوا المشركين

يام وشاكر وأهل الهضِب وحقاف » حينما قدموا معلنين إسلامهم فاقر لهم  مخلاف خارف و
كما اقطع  16لقوم من بني فزارة كتابا حيث أقطع لهم أرضا في وادي القرىوكتب  ،15«الرمل 

ية بعض  أوفى بن مولة الغميم وشرط حماية ابن السبيل، ولم يقطع النبي فقط بل عمل على تسو
 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  )*(المشاكل الناجمة عن الإقطاع، كما حدث بين أبي بكر الصديق وربيعة الأسلمي

سلمي أرضا فيها نخلة مائلة أصلها في أرض ربيعة وفروعها في أرض أبي أقطع أبا بكر وربيعة الأ
ّ ه  بكر، فقال: أبو بكر هي لي وقال: ربيعة هي لي حتى أسرع إليه أبو بكر ثم انطلق إلى رسول الل

: أجل فلا ترد عليه قال: فحول أبو بكر وجهه إلى الحائط ملسو هيلع هللا ىلص وبدره ربيعة فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
ً  تميم الداري: - )*( وأسلم سنة تسع، وسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد تميم الداري بن خارجة اللخمي. وكنيته أبو رقية كان نصرانيا

 466ص 3مقتل سيدنا عثمان، وأقام بها إلى أن مات سنة اربعين من الهجرة الصفدي: الوافي بالوفيات، دط، دت ج
الحرة، وكانت وفاته ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر، أبو فراس الأسلمي أهل الصفة لزم وصحبه قديماً، وعمر بعده حتى توفي بعد  - )*(

 . 362اسد الغابة ص  هــ ابن الاثير: 63سنة 
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كما نازع الأشعث من كندة وائل بن حجر في  ،17رع لمن له الأصلبالف ملسو هيلع هللا ىلص يبكي وقضى النبي
ّ ه لوائل بن حجر ّ ه فكتب به رسول الل  .18وادي حضرموت فادعوه عند رسول الل

كل من دخل الإسلام لأرضه  ملسو هيلع هللا ىلصوما يلاحظ من تنظيم الرسول للأراضي فقد اقر  
ّ ه وأن  ملسو هيلع هللا ىلصوماله وقد اتضح هذا في قوله  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الل

يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا  يقيموا الصلاة و ّ ه و محمدا رسول الل
ّ ه  .19بحق الإسلام وحسابهم على الل

على حقوق القبائل وعلى أراضيها مثلما فعل مع بني تميم عن رواية  ملسو هيلع هللا ىلصكما حافظ الرسول 
قالت: لما وفد عليه حريث بن حسان من بني بكر بن وائل قال: يا  )*(يلة بنت مخرمة التميميةق

هْنَاءِ  ّ هِ اكتب بيننا وبين بنى تميم بالدَّّ َأن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو  )*(رسول الل
هْنَاءِ »مجاور. فقَال  ص بى وهى وطنى ودارى فلما رأيته قد أمرَ له بها شخ«. اكتب له يا غلام بِالدَّّ

د  َّّ هْنَاءُ عندك مقَي ية من الأرض إذ سألك إنما هى هذه الدَّّ و ّ هِ إنه لم يسألك الّسَّ فقلت يا رسول الل
أمسك يا غلام صدقت المسكينة » الجمل ومرعى الغنم ونساء بنى تميم وأبناؤها وراء ذلك فقَال 

ان المسلم َأخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على ا َّّ  .20«لفت
العرب الوثنيين بين الإسلام أو القتل لأمر  ملسو هيلع هللا ىلصوفي السنة التاسعة للهجرة خير الرسول  

ّ ه عز وجل ) َّّذِيَن َكفَرُوا فَضَرَْب الرِّقَابِ من الل ُ ال  في ملسو هيلع هللا ىلص وبذلك أوضح الرسول 21( فَِإذَا لَقِيتُم
مثل  22سياسته لأهل الأوثان أن لا مل كية لأراضيهم وأموالهم ولا حماية لدمائهم إلا بالإسلام،

أن لهم ما أسلموا عليه من »   لبني معن الطائيين الثعلبيين -كتب عليه الصلاة والسلام  ما 
ّ ه ورسوله  بلادهم ومياهم وغدوة الغنم من ورائها مبيتة ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطاعوا الل

                                                           
ية هاجرت مع حريث بن حسان وابطلت ما رغب فيه حريث. ابن  - )*( قيلة بنت مخرمة التميمية ثم من بني العنبر ومنهم من نسبها غنو

 . 83، ص 8حجر: الاصابة ج 
 . 85، ص 9در السابق، جالدهناء : ارض صالحة للرعي الابل الزبيدي : المص – )*(
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بط الأمن  23«وفارقوا المشركين وأشهدوا على إسلامهم، وأمنوا السبيل  نستنتج أن الرسول ر
ّ هِ  الجرمزِ بن  لبني ملسو هيلع هللا ىلصومل كية القبائل للأراضي بدخولهم الإسلام وفي ذلك ما كتبه رسول الل

 24« م ولهم ما أسلموا عليهأنهم آمنون ببلاده» ربيعة وهم من جهينة 
 وربطها بولاء العقيدة أدت إلى: ملسو هيلع هللا ىلصويمكن القول أن السياسة التي اقرها الرسول 

 ظهور كبار الملاك الملاكين المسلمين في دولة الإسلام  -
 تراجع الملكيات غير الإسلامية في جزيرة العرب. -
نشأة لكيانهم السياسي مما شكل دعما وقوة اقتصادية للمسلمين في مرحلة التكوين وال 
  25والديني.

نظمت الأراضي للأفراد والجماعات سواء  ملسو هيلع هللا ىلصمما سبق يتضح أن سياسة الرسول 
بإقطاعهم أراضي جديدة لم تكن ملكا لأحد أو ثبت شخصيات ذات نفوذ في أراضيها أو أقر 
قبائل في ديارها، كما حافظ على أراضي بعض القبائل، وهذا ما مكن من استتباب الأمن 

والخاصة بدأت الزراعة وما  وعمل على استقرار السكان. وبهذه السياسة والتنظيم للأراضي العامة
له علاقة بها تعرف نشاطا غير ما كانت عليه، وفي هذه الحالة اقر النشاط الاقتصادي من زراعة 

ية  وصناعة وحركة تجار
بالأراضي الجرداء والتي لا صاحب لها  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول اهتم : أراضٓ المًات احٕاء/  2

وإحيائها شق العيون وحفر الآبار  ودفع الناس لإعمارها والاستفادة منها ومن اهتماماته بها
هِ 26وغرس الشجر وبناء البنيان َّّ اقر الرسول  وقد .27من أحيا مواتا فهو له ملسو هيلع هللا ىلص . قال: رسول الل

ّ ه وللرسول  ملسو هيلع هللا ىلص أي أنها تتحول إلى أرض ملك  ملسو هيلع هللا ىلصأن الأرض الموات يعود البت في أمرها لل
 للدولة .
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ونظرا لأهمية هذه الأرض حكم الرسول بجواز نقل مل كيتها العامة إلى الأفراد فتصبح 
يتمتعون بكافة الحقوق المتعلقة بحق المل كية، فالأرض الموات التي أحياها  مل كية خاصة لهم،

مي الخراج حيث قال: الرسول المسلم تصبح مل كية خاصة له، يدفع عنها العشور ويدفع عنها الذ
ليس لمحتجر حق  ملسو هيلع هللا ىلصمن أحيا أرضا فهي له كما وضع قاعدة لهذا التملك إذ قال: الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص

، مما يدل على نهي النبي عن تعطيل إعمار الأرض التي تدر على الإنسان بالخير 28ثلاث سنين
 الأرض لمن يخدمها.ال كثير وهناك من هو اقدر على خدمتها. وهذا ما يؤكده الرسول على أن 

ّ ه من  ّ ه والبلاد بلاد الل ّ ه قال : العباد عباد الل وفي هذا السياق يروي ابو يوسف عن رسول الل
  30شيئا فهي له وليس لعرق ظالم حق 29أحياء من موات الأرض

تعد بقاع جزيرة العرب من الأرضين الجافة، فالأمطار فيها  :تأمٕه مصادر المٕاٌ /3
والعيون قليلة أيًضا. ما دفع سكان شبه الجزيرة العربية ، ال كبيرة معدومةشحيحة، والأنهار 

البحث عن مصادر المياه واستغلالها من خلال إقامة سدود، فإذا انقطعت الأمطار وحل 
  31الجفاف استفيد منها في الإرواء

نظم الرسول مصادر المياه سواء بين الأفراد أو القبائل باعتبار المياه هي المورد الذي كان 
المياه عمل  ملسو هيلع هللا ىلصيثير ال كثير من الخلافات ويشعل الحروب بين القبائل، ومثل ما نظم الرسول 

أن لهم ما أسلموا عليه من بلادهم » ابه لبني معن الطائيعلى تأمينها مثل ما جاء في كت
وحتى يقطع أو يحد من أي نزاع بين القبائل مثل ما كان يحدث بين الحين  32«..ومياههم

كتب لبني طيء يضمن لهم حقهم وحدود مياههم وكتب ، والآخر بين قبيلة طيئ وقبيلة أسد
فلا تقربّن مياه طيٍِئ وأرضهم، فإنه لا » كتابًا إلى "بني أسد" كتبه "خالد بن سعيد"، ورد فيه: 

كما قام بإقطاع  أبار مياه  ل كثير من  33«ولا يلجّن أرضهم إلا من أولجواتحل ل كم مياههم، 
وعبد الرحمن بن عوف ، وعمر بن الخطاب بئر جرم، الناس، منهم أبو بكر الصديق بئر حجر

 ملسو هيلع هللا ىلصكما أقطع النبي  35أقطعه مياها عدة واقطع ثور بن عرزة القشيري آبار في العقيق 34سوَالَة
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ً عدة بالمروت وإسناد حراد منها أصيهب ومنها الماعزة ومنها الهوي ومنها الثماد ومنها  مياها
على حصين بن مشمت فيما أقطع له أن لا يعقر مرعاه ولا يباع ماؤه  ملسو هيلع هللا ىلصالسديرة، وشرط النبي 

بالمياه أمر ببناء سد وكان ثمة قناة منه تصل  ، ومن أجل تزويد لبعض المناطق36ولا يمنع فضله
 .37إلى القباء

المياه بين القبائل كذلك نظمها بين الأفراد والجماعات سواء في  ملسو هيلع هللا ىلصوكما نظم الرسول 
ُبير في  حيث ذكرمجال الشرب أو السقي،  بير أن رجلا من الأنصار خاصم الز عروة بن الز

ّ ه  اسق يا زبير فأمره بالمعروف ثم َأْرِسلْهُ  ملسو هيلع هللا ىلصشراج من الحرة يسقي بها النخل فقَال: رسول الل
من خلال  38إلى جارك ثم قال: اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر )وَاْستَوْفَى( له حقه

هذا الحديث اقر لكل مشارك في النهر حصة منه بمقدار الانتفاع به، ودون الإضرار بغيره وهذه 
بل الأسفل ويحبس الماء حتى تصل إلى الحصة هي مقدار الشرب، فالأعلى يشرب وينتفع ق

وهذه العادة كانت معروفة آنذاك ولا يجوز للأعلى أن يحجز  ال كعبين، وحتى تبلغ تمام الشرب.
 39لكل حقه ملسو هيلع هللا ىلصالماء أكثر من المعروف والسنة التي جرت بين المشاركين، وبذلك استوفى النبي 

ّ ه في سيل مَهْزُوٍر وَمُذَيْنِيٍب : يمس ثم يرسل الأعلى عَلَى ، ك حتى ال كعبينحيث قضى رسول الل
أبار مياه ل كثير من الناس وكتب لهم بذلك ومنهم أوفى بن  ملسو هيلع هللا ىلص حيث اقطع الرسول 40اْلَأْسفَلِ 

كما أعطى بني عقيل العقيق أثناء وفوده  41موالة العنبري وشرط عليه إطعام ابن السبيل والمنقطع
 42ونخل وهي أرض فيها عيون، عليه مبايعيين ومعلنين إسلامهم

يع مل كية  ملسو هيلع هللا ىلصبه الرسول من خلال ما قام  :/ تىشٕط السراػ4ّ من تنظيم وتوز
وكذلك تأمين مصادر المياه وتنظيمها انتقل إلى تنشيط الميدان  الأراضي بين القبائل والاأراد

الزراعي حيث نجد الزراعة تمارس في الواحات كما هو في المدينة  ومنطقة خيبر والطائف وعلى 
 سواحل البحر الأحمر ومنطقة عمان كما اختلفت معها الأساليب المعتمدة في الزراعة .
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جزيرة العربية بين زراعة بعلية وتعتمد على المياه وتبعا لذلك تنوعت الزراعة في شبه ال
ية) السيح( ومياه الأمطار وزراعة تعتمد على السقي، إلا أنها كانت على العموم متفاوتة في  الجار
يثرب وفيد واليمن  ال كم والنوع بين منطقة وأخرى، فكان النخيل في خيبر ووادي القرى وفدك و

ي بلاد شبه الجزيرة العربية وكان ل كثرته في هجر وخيبر إن ومهرة وعمان وهجر واليمامة وغيرها ف
خضع هذا التنوع في الإنتاج  43ضرب بها المثل، فقيل كمبضع ثمن إلى هجر وقيل في خيبر

للتنظيم في سياسة الرسول الاقتصادية حيث نظم الصدقات حسب نوع السقي حينما كتب 
ل أو كثر مما سقت السماء أو سقي كل شيء خرج من الأرض ق» كتابه للقبائل حيث اقر أن 

 44«بالعيون ففيه العشر، وما سقي بغرب أودالية، أو ناعورة ففيه نصف العشر 
وكانت المنتجات الزراعية الأساسية في المدينة هي التمور باعتبار سكانها زراعيين أكثر 

على ممارسة الزراعة وذلك  ملسو هيلع هللا ىلصمنهم تجار كما هو في مكة، وعلى الرغم من شح المياه شجع الرسول 
بالحض على خدمة الأرض وإصلاحها وأعمارها باعتبارها المورد الذي لا ينضب، حيث جاء 

يف  َّّ كَانَ لَهُ » في الحديث الشر ٌ ِإلا ة َّّ ُ ِإنْسَاٌن، َأْو دَاب مَا مِْن مُْسلٍِم غَرََس غَْرًسا فََأكََل مِنْه
 ً وبيد أحدكم فسيلة فان استطاع أن لا يقوم حتى إن قامت الساعة »وفي حديث آخر:  ،45«َصدَقَة

. أما في 47وكان يزرع تحت النخل في الأرض التي غنمها من بني النظير ،46«يغرسها فليفعل
المناطق ذات الحصون ال كثيرة مثل خيبر فإن النشاط الزراعي كان مركزا في الأحزمة المحيطة 

ات الملكيات الخاصة، مما يدل على بالحصون وقد تطور الإنتاج الزراعي نتيجة اتساع مساح
حرص النبي على خدمة وتعمير الأرض بالمزروعات خاصا النخيل وأهمية هذا الغرس لا يتأتى 

أن »إلى مطرف بن الكاهن الباهلي  ملسو هيلع هللا ىلصإلا بخدمة الأرض وإحيائها، وقد جاء في كتاب الرسول 
وكان العرب يهتمون بالزراعة  48«من أحيا أرضا مواتا بيضاء فيها منافع الأنعام و المراح فهي له

اهتمام كبير خاصة القبائل التي تملك أراضي واسعة وبها مياه تمكنها من الاشتغال بالزراعة، 
لأنها تمثل أساس معيشتهم وهناك من القبائل التي لها فائض زراعي عن حاجتها، وفي هذه 
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حسب وضعية القبيلة  الحالة نجد الرسول حين يُوادع أو يَتحالف مع أحداهما تكون الشروط
ربع »  اقتصاديا حيث يشرط على بعض القبائل شروط اقتصادية مثل ما اشترط على أهل مقنا

ّ ه »  وبمثل ذلك اشترط على بني جنبة حيث كتب لهم «غزولهم و ربع ثمارهم فإن لرسول الل
قد ما يدل على ذلك أن لرسول حين يع 49«بزكم ... وأن عليكم بعد ذلك ما أخرجت نخل كم... 

ية أو اقتصادية.  معاهدة أو يكتب كتابا مع أحد القبائل يكون وفق قدرتها أما سياسية أو عسكر
كما نجده في بعض الأحيان هو الذي يمد القبيلة بما تحتاجه من مواد غذائية وهذا ما يظهر في 

ّ ه عشرة أوسق قمح و عشرة أوسق شعير في كل حصاد » كتابه لبني عريض  طعمة من رسول الل
 .50«سين وسقا تمر يوفون كل عام لحينه لا يظلمون شيئاوخم

وهذه الشروط الاقتصادية او المساعدات التي تمثل المنتوجات الزراعية أساس اقتصاد  
ياد الإنتاج، خاصة أن المدينة كانت بحاجة  القبائل دفعت بالعرب على الاهتمام بالزراعة وز

 ماسة لهذه المواد العينية التي تمثل غذاءها الرئيسي اليومي.
في المدينة وبداية  ملسو هيلع هللا ىلصفحين استقر النبي  على تعمير الأرض وخدمتها ملسو هيلع هللا ىلصحرص الرسول 

على أن يخرجوا من المدينة  ملسو هيلع هللا ىلصتوسعه فلما نكث يهود المدينة ) بني النظير( صالحهم الرسول 
ّ ه  51ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح والآلة نخلهم وأرضهم فقد كانت أموالهم  ملسو هيلع هللا ىلصولرسول الل

ل الإنتاج الزراعي ولما كان المسلمون خالصة، وأما أراضي خيبر المشهورة بزراعتها وحتى لا يتعط
ّ ه  ، ملسو هيلع هللا ىلصغير قادرين على خدمتها تركت الأرض بأيدي أصحابها الأصليين، حيث دعاهم رسول الل

يكون ثمرها بيننا وبينكم، إليكم هذه الأموال على أن تعملوها دفعتإن شئتم » فقال:  وأقركم ، و
ّ ه الاهتمام بالنشاط الزراعي على الإنتاج بالفائدة عاد هذا  ،52«قال فقبلوا على ذلك، ما أقركم الل

يأتي في مقدمتها التمور خاصة خيبر  الوفيرة على الدولة والمجتمع حيث تنوعت المنتجات الزراعية و
ّ ه عنهما: ما شبعنا  53التي يقدر عدد نخيلها بالملايين، ّ ه بن عمر رضي الل وما يؤكد ذلك قول عبد الل

ن الرسول للمسلمين غذاءهم ومكن الدولة الناشئة من وبهذا الفتح أ 54حتى فتحنا خيبر مَّّ
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الاستقلالية الاقتصادية وحررها من التبعية الغذائية التي كانت تحت قوتين عظيمتين مكة 
 وخيبر.

على النشاط  ملسو هيلع هللا ىلص ومن المحاصيل الزراعية التي اصبحت متوفرة بفضل تشجيع النبي
الزراعي في شبه جزيرة العرب الحنطة والشعير والتمر بالإضافة لأنواع الفواكه مثل الرمان والتين 

 والبطيخ وغيرها.
ن الملكيات الجماعية شيوعا لدى العرب وخاصة م)*(:"الحمى"، تعد الاحماءالاحماء أ/ 

عي المواشي لدى عرب الشمال* عشية ظهور الإسلام .وهي على الأغلب كانت مخصصة لر
بهذه الاحماء في حالة دخول القبائل  ملسو هيلع هللا ىلصالقبائل أو شيوخها هذا وقد اعترف الرسول 

ّ ه  55الإسلام حيث اسلموا وأحمى لهم  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ما كان مع وفد جرش حين قدموا على رسول الل
يتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة )وللمثيرة( بقرة الحرث، فمن رعاه من  حمى حول قر

هِ   56فماله سحت الناس َّّ ِيِّينَ  ملسو هيلع هللا ىلص وكتب رسول الل ْبهَان َّّ ّ ه بن أبي نجيح الن َ بن عبد الل ة َّّ أنّه لبني قُر
ويتضح من هذا  57أعطاهم الْمظلة كلها أرضها وماءها وسهلها وجبلها ِحمًى يرعون فيه مواشيهم

الرسول للوفود التحديد أن للحمى حدود معلومة ثابتة بأسمائها هذا ما نجده في ال كتب التي دونها 
التي زارته، والتي حمى لها أحمية، حدودًا ومعالم دونت أسماؤها فيها، وقد تثبتت مساحتها في 

ه ،58بعض ال كتب َّّ بالمدينة وصعد جبلًا بالبقيع وهو قدر ميل في ستة  ملسو هيلع هللا ىلص وقد حمى رسول الل
وهذا يعد من الملكيات العامة التي لها  ،59أميال حماه لخيل المسلمين من الأنصار والمهاجرين

 منزلته.منفعة لعامة المسلمين وليس حق للفرد الاستحواذ عليها مهما كانت 

                                                           
يل الأجل، وهو الأرض المخصبة الجيدة المنبتة التي تتوفر فيها المياه، أو تكون المياه فيها قريبة  الاحماء : مفرده حمى – )*( على نوعين: حمى دائم أو طو

يكون لمن من سطح الأرض، فينتقيها كبار سادات القبائل ويجعلونها حمى دائمًا لهم ولأسرتهم، وقد يحولونه إ لى ملك لهم، يتوارث توارث الإرث، و
 .268، ص 9هو من الأسرة التي حمته، أو لمن خصص الحمى باسمه وهنا يقصد بها المراعي جواد علي: المرجع السابق، ج
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كان لأهل المدينة ثروة من الإبل والماشية والأغنام يرعونها ما : تنمية الثروة الحيوانيةب/ 
طقة الربذة وغرز النقيع تنبت منطقة المدينة، في كل من الجهة الغربية والجنوبية حيث حما من

 . 60ترعاها خيول المسلمين
بعد الهجرة ازداد ما يمل كه أهل يثرب من الإبل والدواب والخيول الذي  كان قليلا 
ية، من جهة بفضل الغزوات حيث غنم المسلمون في  قياسا إلى ما تمل كه مكة وتمل كه القبائل البدو

غزوة حنين غنم المسلمون أربعة وعشرون غزوة بني المصطلق ألفي بعير وخمسة ألاف شاة وفي 
ألف بعير وأربعون ألف شاة  ومن جهة أخرى بفضل الاقتناء من أسواق العرب حيث أصبح 
لها سوق تعرف بقيع الخيل كما كانت تجلب إلى هذه السوق الإبل والغنم أيضا، مما جعل 

 8عند فتح مكة سنة المسلمون يسدون حاجتهم الحربية حتى بلغ عدد الخيول في جيش المدينة 
 . 61للهجرة ألفي فارس

بتنمية الثروة الحيوانية وهي إحدى مظاهر سياسته الاقتصادية لما لها من  ملسو هيلع هللا ىلصاهتم الرسول 
أهمية عند العرب فهي مكملة للإنتاج الزراعي، كما تعد أساس الأمن الغذائي من جهة ووسيلة 
للدفاع عن الدولة من جهة ثانية، حيث ذكر ابن عبد البر جهز عثمان جيش العسرة تسعمائة 

على الاهتمام الذي كان يليه المسلمون في  مما يدل ،62ف بخمسين فرساوخمسين بعيرا أوتم الأل
بية وتنمية الثروة الحيوانية. لذلك لم يكتف الرسول  بما يتم غنمه بل حث على تنشيط هذه  ملسو هيلع هللا ىلصتر

للوفود التي قدمت عليه  ملسو هيلع هللا ىلصالثروة الهامة في كامل شبه الجزيرة العربية، هذا ما كتبه الرسول 
 ا وفود حمير ونجران وبني جنبة حيث حدد لهم مقدار الصدقة المفروضةبعد عودته من تبوك منه

وما  »كتب لهم  الحيواني بما فيها الصيد البحري أما حمير عليهم سواء من الإنتاج الزراعي أو
كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى 

إن في الإبل الأربعين ابنة لبون، وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر، وفي  الغرب نصف العشر.
كل خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل أربعين من البقر بقرة، 
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وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة، 
ّ ه التي فرض عل يضة الل ثلاثين بعيرا وثلاثين  »وعلى أهل نجران 63« ...ى المؤمنينوأنها فر

ُبَُع مَا َصادَْت عُرُوُككُمْ »  وعلى بني جنبة 64«.فرسا. وهذه الدقة في التفصيل الذي  65«..  ر
يادة الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول بينه  للمؤمنين وأهل الذمة، دفع بالقبائل إلى ز

 .الدولة وللمجتمع بمختلف أصنافها، وكذلك الاهتمام بالصيد البحري كل ذلك خدمة لاقتصاد
بالجانب الصناعي لما له أهمية كبيرة سواء  ملسو هيلع هللا ىلصاهتم الرسول  ثاوٕا: فٓ المجال الصىاػٓ:

 لمواد الأولية وتنشيط الصناعة.من حيث استغلال ا
الأموال الثابتة في الأرض ولها أهمية كبيرة ومنفعة  تعد المعادن من :اقطاع المؼادن/ 1

مثلما  ملسو هيلع هللا ىلصعظيمة للفرد والمجتمع، وهي على نوعين سطحية وباطنية، ومن المعلوم أن الرسول 
ّ ه  وضع سياسة لتنشيط الزراعة كذلك بالنسبة للمعادن، لبلال بن  ملسو هيلع هللا ىلصحيث اقطع رسول الل

أنه أقطعه معادن القبلية :  وهي في ناحية الفرع، الحارث معادن القبَلَية بلاد معروفة بالحجاز
كما اقطع أبيض بن  66غوريها ) ما كان في بلد تهامة (  وجلسيها ) ما كان في بلد نجد (

ّ ه، فاستقطعه الملح فأقطعه إياه ملسو هيلع هللا ىلصلما وفد إلى النبي   67حمال ، فلما ولى قال رجل : يا رسول الل
أنه عد، ارتجعه لأن  ملسو هيلع هللا ىلصلما تبين للنبي  68فرجع فيه )*(أتدري ما أقطعته ؟ إنما أقطعته الماء العِّدَّ 

فكره أن يجعله للرجل يحوزه ، أن الناس جميعا فيه شركاء، في الكلأ والنار والماء ملسو هيلع هللا ىلص سنة النبي
  .69دون الناس

امتلاك عين تعلقت بها منفعة عامة للمسلمين كالمساجد والطرقات  ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك لم يبح
حرص على عملية التوازن بين المصلحة  ملسو هيلع هللا ىلصمما يبين أن الرسول  ،70والمراعي والممالح ونحو ذلك

يقة لإقرار الأمن بين الأفراد وفي المجتمع وحتى يحمي  الفردية والمصلحة الجماعية، وهذه طر
بار أو التحكم في توجيه أي نوع من موارد الدولة سواء كانت ثابتة المجتمع من سيطرة الملاك الك
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أو منقولة، هذه السياسة تهدف إلى خلق حركية صناعية عند المسلمين وما ينجر عنها من قوة 
  .اقتصادية للدولة

رغم غلبة الطابع الرعوي على اقتصاد المجتمع العربي في شبه  / تىشٕط الصىاػّ:2
أن هناك من يمارس بعض الحرف التي لها صلة بالصناعة، فسيدنا عثمان  الجزيرة العربية إلا

ومولى رسول  71وعبد الرحمن بن عوف كانا يتاجران في البز، وحكيم بن حزام يتاجر في البز والبر
ّ ه أبو بكرة بن مسروح ويروى أن الصحابة  )**(وكذلك خباب بن الارث  72ان حداداك)*(الل

إن الناس قد كثروا فلو اتخذت شيئا تقوم عليه إذا خطبت يراك الناس، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصقالوا للرسول 
ّ هِ ، العباس بن عبد المطلب : إن لي غلاما يقال له : كلاب أعمل الناس مره  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول الل

ّ جاء به فوضعه في  أن يعمله فأرسله إلى أثلة بالغابة فقطعها، ثم عمل منها درجتين ومقعدا، ثم
حتى يشجع الصناعة بمختلف أنواعها في  ملسو هيلع هللا ىلصومما تجدر الإشارة إليه أن الرسول  .73موضعه اليوم

كامل الجزيرة العربية نجد في معاهداته وكتبه يشترط ما له صلة بالصناعة، مثلما شرطه على أهل 
بع غزولهم» مقنا حين َصالَحَهم عَلَى  كما شرط على أهل نجران حين  74«أخذ ربع ثمارهم ور

يةٍ ، حلة : ألف في رجب ألفي »صالحوه على وَألف في صفر أوقية كل حلة من الأواقي وعلى عار
  75«ثلاثين درعا وثلاثين رمحا

ّ ه عز وجل يدخل   وهذا ما يدل على اهتمام النبي بالصناعة الحربية حيث قال إن الل
فصناعة  .76الثلاثة بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعه الخير والممد به والرامي به

كما حث المسلمون التعلم وكسب  الأسلحة في نظر الرسول ترهب وتحمي الدولة من إعدائها.

                                                           
وكان ممن اعتزل يوم الجمل لم اسلم يوم حصار الطائف عد من موالي الرسول ص  أبو بكرة نفيع بن مسروح :ابو بكرة: - )*(

يقين  .484، ص 1المصدر السابق،ج ه ابن حجر: 51البصرة، ومات بها في سنة  سكن ،يقاتل مع واحد من الفر
ء في الجاهلية فبيع بمكة كان سادس ستة في بن جندلة بن سعد بن تميم  خزاعي الولاء لحقه سبا خباب بن الإرث: - )**(

 ً  . 315،316، ص 1اسد الغابة، ج هــ. ابن الاثير: 37توفي سنة ، الإسلام، شهد بدراً وأحدا
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الخبرات الصناعية من غيرهم ) النصارى واليهود( ونقلها لدولتهم  حيث أرسل عروة بن 
  77)*(مسعود وغيلان بن سلمة، إلى جرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق وضبور

التجارة من الحرف التي كانت تمارس في المدينة، ويبدو  ثالثا/ فٓ المجال التجارْ:
أن اليهود هم الذين يشكلون الغالبية العظمى لتجارة المدينة فسيطروا على اقتصادها، وتحكموا في 

ية، التي شابها ال كثير من الفساد، تغير الوضع، وأرسى تنظيم  ملسو هيلع هللا ىلص وبمقدم النبي المعاملات التجار
  جديد قضى من خلاله على المعاملات الفاسدة وأول ما التفت إليه هو السوق 

يعد السوق أهم منطقة يتم فيها تبادل المنتوجات الزراعية والصناعية   / تىظٕم السًق:1
 ملسو هيلع هللا ىلصولم يكن السوق محتكرا لفرد أو مجموعة ل كن يسيطر عليه اليهود، وعندما استقر الرسول 

ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال  ملسو هيلع هللا ىلصبالمدينة قام باختيار موضع السوق حيث روى انه 
ليس هذا بسوق ثم رجع إلى هذا السوق فطاف به ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقص ولا يضرب 

يقة المعاملات التي تمثل سلوكات  ملسو هيلع هللا ىلصعمل  78عليكم خراج على تنظيم السوق من حيث طر
بلغهم عني أربع خصال:  ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال ملين الاقتصاديين الاقتداء بها.اقتصادية يجب على المتعا

  .79أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم تملك، ولا ربح ما لم تضمن
ومن أجل وضع الإطار العام الذي ينظم نمط الحياة الجديدة سواء على المستوى الفردي 

لها قوانين من اجل تنظيمها من حيث الأسعار ومحاربة التلاعب في نوعية  ملسو هيلع هللا ىلصأو الجماعي، سن 
 السلع.

ية الردعية التي أرساها ونبه إليها  كبرت خيانة إن تحدث أخاك »ومن القواعد المعنو
 . 81«من غشنا ليس منا»وأيضا  80«حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب
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التجارة فكانوا يخرجون إلى الأسواق يبيعون لما قدم المهاجرون إلى المدينة عمل بعضهم في 
ويشترون، كما كانوا يشاركون أيضا في أسواق العرب الموسمية التي تقام في أماكن متفرقة خارج 

ين استطاعوا بعد فترة وجيزة من إقامتهم بالمدينة أن ينشطوا في و )*(المدينة، يبدو أن المهاجر
ية، وذلك بسبب ما عرف عنهم م يف أمور التجارة، فقد أسواقها التجار ن مهارة فائقة في تصر

حقق كثير منهم أرباحا ومكاسب هائلة في وقت قصير واشتهرت جماعة من كبار الصحابة 
المهاجرين بالتجارة في المدينة، نذكر منهم على سبيل المثال أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب 

 وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.
كان يشجع عامة المسلمين على مزاولة  ملسو هيلع هللا ىلصونستنتج من بعض الروايات أن الرسول 

إلى ذلك هو قلة موارد المسلمين المالية في المدينة وما  ملسو هيلع هللا ىلصالتجارة والسبب الذي دفع الرسول 
كان يعانيه المسلمين من ضائقة مالية شديدة قد لا يستطعون التغلب عليها إلا بالعمل بالتجارة، 

من مكاسبها العظيمة وكان المسلمون بحاجة إلى موارد اقتصادية مستمرة ليتمكنوا ذلك ما عرف 
ياء اقتصاديا كاليهود في داخل المدينة وقريش وحلفائها في خارجها،  من مجابهة أعدائهم الأقو

مجموعة من القواعد  82ملسو هيلع هللا ىلصوحتى يتحكم المسلون في التجارة وفي إدارة الأسواق وضع الرسول 
ظم شؤون الأسواق كي يتمكن أصحاب الحاجات أن يحصلوا على حوائجهم والضوابط التي تن

 :لاسيما الغذائية منها بكل يسر وسهولة ومن القواعد والضوابط التي تنظم شؤون الأسواق
ّ ه  :يجًب ػرض السلؼّ فٓ سًقُاأ/  عن تلّقِي الجلب حتى  ملسو هيلع هللا ىلصنََهى رسول الل

يعلق الإمام الشافعي على ذلك  83يدخل بها السوق قائلا: نهي النبي عن تلقي السلع إنما أريد به و
وذلك بترك صاحبها حتى يصل بها إلى   84نفع رب السلعة لا نفع أهل سوقها في الحاضرة

يعرف سعرها، وفي ذلك تقليل للوساطة بين المنتج والمستهلك حتى لا تتحمل  السوق فيعرضها و
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يادة الأيدي التي تتداولها، وخا يادة النفقات ز صة أنواع الطعام لشدة حاجة الناس السلعة ز
ّ هِ  85إليه ولا تلقوا الّسلع حتى يهبط بها إلى » : لا يبيع بعضكم على بيع بعض ،ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل

ويسري ذلك على القادمين بالسلع إلى الأسواق من داخل بلاد العرب أو خارجها  86«السوق
لما قد يقع فيه أولئك التجار من غرر أو لما يقع من احتكار، كان الهدف من هذا الإجراء أن 
تأخذ سلع التجار القادمين حقها من التقييم والثمن بحيث لا يظلمون وفي الوقت نفسه لا يجري 

 . 87هل كين في هذه السوقضرر على المست
قواعد تنظيمية من أجل مصلحة الجماعة لا الفرد، ولما  ملسو هيلع هللا ىلصومن خلال إصدار الرسول  

كان البادي إذا باع لنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع له جميع سكان 
  .88البلاد

كثيرا ما يلجأ الإنسان إلى الغش قصد  يجًب ػرض السلؼّ بأماوّ يصذق: ب/
الربح مهما كانت نوعية السلعة المعروضة فيوهم المشترى بمزاياها وهي عكس ما يدعيه ثم يزيد فِي 

والغش أنواع سواء من حيث الكيل أو الوزن أو  89السلعة أكثر من ثمنها ليغر غيره فيوقعه فيه
 ملسو هيلع هللا ىلصعن كل ذلك لما فيه غرر بالناس، مر  ملسو هيلع هللا ىلصشيبت السلعة بشيء ليس منه، وقد نهى الرسول 

ل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأومأ بيده أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا برج
ّ ه  كذلك برجل معه سلعة  ملسو هيلع هللا ىلصكما مر النبي  90"من غش فليس منا ملسو هيلع هللا ىلصهو مبلول فقال رسول الل

السوق لنظام خاص من حيث  ملسو هيلع هللا ىلصكما اخضع الرسول  91يريد بيعها فقال: عليك بأول السوق
 . البيع والشراء

وقد نََهى  هو بيع الشي بالشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد: محاربتٍ لبٕغ المجازفّ جـ/
. ولعله لما فيه من التغرير، والغبن على 93لأنه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن 92عنه في الحدِيثِ 

الفرصة للبائع أن يمرر خيانته وغشه، مع سلب أية فرصة أمام المشتري للرجوع  وإتاحة المشتري،
ليه والمطالبة بحقه، ول كن لم يكن البائعون ليرتدعوا عن بيع كهذا يجدون فيه النفع لأنفسهم ع
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وان كان باب مضرة على غيرهم .فكان لابد من التدخل لردعهم عن ذلك، وإيقافهم عنه، 
بالوسائل الكافية التي تضمن ذلك ويدخل ذلك نطاق الحفاظ على سلامة حركة السوق ونفاقها، 

ا أمام إصرارهم ذلك بعد النصح والموعظة من الالتجاء إلى الوسائل الرادعة التي ولم يكن بد
رأيت الناس  تصل إلى حد العقاب لهم بالضرب والإهانة فقد روي عن سالم عن أبيه قال:

ّ ه   . 94إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم ملسو هيلع هللا ىلصيضربون على عهد رسول الل
النقود الرومية والفارسية التي كانت مستخدمة عند  ملسو هيلع هللا ىلص اقر النبي: مراقبّ الًزن د/

العرب، وتعامل بها مما وجد عليها من ضرر ونقوش تخالف عقيدة التوحيد ولا يعني ذلك إقرار 
لما جاء عليها من مخالفات، وانما كان التعامل لها اضطرار لأن النقود السائدة كانت مضطربة 

وزنا واحدا ل كي يتعامل به الناس وشكلا  ملسو هيلع هللا ىلصفقد حدد النبي الأوزان والأشكال والمقادير 
 وتعتبر  95المدينة أهل مكيال والمكيال مكة وزن الوزن قوله في وذلك ،واحدا وهو وزن أهل مكة

 أوزانها، توحيد خلال من وذلك النقدي، للتوحيد محاولة أول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول جانب من الخطوة هذه
 اقتصادها في للأمة استقلال إعطاء على ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمل  .96حسابية عمله بإيجاد أشبه الخطوة فبهذه

 في تستقل حتى للدولة عملة ووضع عليها متعارف مكاييل إقرار أو جديدة مكاييل وضع خلال من
 الدول. من بغيرها صاديااقت مرتبطة تكون ولا معاملتها

 أو سلع من الناس يحتاجه لما احتكار إلى التجار بعض يلجأ ما كثير االحتكار: مىغ َــ/
  .97غيره وضر بالربح نفسه نفع يريد ويمسكها يجمعها بضائع

 كما ملسو هيلع هللا ىلص للرسول الاقتصادية السياسة مباديء من أساسيا مبدأ ذاته في الاحتكار تحريم يعد
 التجار تسلط ويمنع جشع أو استغلال دون بحاجاتها الجماعة إمداد به يقصد نياتموي اعتباره يمكن

ياته واشباع المجتمع، لتموين يلزم ما على يعد ضرور  التموينية التنظيمات قبل من الاحتكار تحريم و
 الجالب ايضا »وقال 98«خاطيء فهو المسلمين على بها يغلي أن يريد حكرة احتكر من » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال

  .99«ملعون والمحتكر مرزوق
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 الأزمات في وخاصة  والمجتمع الأمة ضد كسلاح الاحتكار يستعمل ما وكثيرا  
 الأمة أبناء بين والذعر القلق وإشاعة الأفكار بلبلة في فيساهم الحرجة، والأوقات الاقتصادية

يات مع تتناسب لا عديدة مشاكل إلى الاحتكار يؤدي كما الواحدة  حسوبية،الم ومنها الأفراد، حر
 .100الرشوة ظاهرة تفشي أيضا وتسبب المحتكرين مصلحة نحو وتوجيهها الموارد، استغلال وسوء

 معشر يا:» قائلا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول امر مساويء من الاقتصادية المعاملات يشوب لما ونظرا
 أجل ومن 101« الصدقة من بشيء أو بالصدقة فشوبوه الحلف يخالطها هذه سوقكم إن التجار

 سوقنا إلى الجالب » ملسو هيلع هللا ىلص قال الاحتكار وكسر المسلمين على وتوسيعه الرزق جلب على التجار تشجيع
ّ ه، سبيل في كالمجاهد ّ ه كتاب في كالملحد سوقنا في والمحتكر الل  الاحتكار كسر يمكن ولا ،102«"الل

يادة إلا ّ ه رزقي الناس دعو لباد حاضر يبيعن لا » :ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك وفي السوق في السلع بز  الل
يادة إلى يؤدي فالجالب ،103« بعض من بعضهم   فتنخفض. السلع ز

 بها تقيم التي الأسعار الأسواق في والشراء  البيع حركة تنظم التي الأمور من التسؼٕر: ي/
 والتي المجتمع يحتاجها التي فالسلع لها الناس حاجة حيث من تختلف الأخيرة هذه المختلفة، البضائع

 ما وهذا ليها،إ بحاجة  والمجتمع الدولة كانت إذا خاصة سعرا الأكثر تكون قد الطلب عليها يكثر
هِ  رسول يا : قالوا الأسعار ارتفعت حيث ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد لىع حدث َّّ  فقال: لنا فسَعِّر الّسعر غلا قد الل

ّ ه ِإنّ  » بِّى ألْقَى أنْ  لأرجو وإنى الرازِق الباسط القابض المسعّر هو الل  يطلُبنِى منكم َأحد وليس ر
، من الركبان جزافا كنا نشتري الطعام يقول: عمر ابن عن رواية وفي .104« مال ولا دم في بمظلَمة

ّ هفنهانا رسول  ى ننقلَه من مكانه ملسو هيلع هللا ىلص الل َّّ على  ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك فقد عمل الرسول . 105أْن نبيعه حت
يق التغرير بالبائعين وشراء السلع منهم قبل  استقرار الأسعار ومنع من التلاعب بها، عن طر

  .106تعرفهم على السعر الحقيقي لها
كثيرا ما يتعرض التجار للظلم أثناء ورودهم للأسواق للمتاجرة  ز/ تحرٔم المكس:

فيؤخذ من أموالهم بغير حق، وكانت هذه الضريبة تفرض على التجار قبل ظهور الإسلام بل 
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كثيرا ما كان رؤساء العشائر يطلبون أموالا مقابل حمايتهم، ومثلما كانت تؤخذ بغير حق، تنفق 
دل، ولم تكن تنفق في مصالح الرعية، بل في مصالح الحكام في غير حق ولا توزع أعباءها بالع

 وأعوانهم .
وعلى إثر هذا الظلم  107ولهذا العشور اذًا أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم

الاقتصادي والمالي الذي يتعرض له التجار وأصحاب الأموال، وردت أحاديث تذم 
وحتى يرفع  109مكس في النار وأيضا صاحب ملسو هيلع هللا ىلصوتتوعد صاحبه منها قوله ، 108الم كس

التي تعتمد على التجارة وكل ما له صلة بالبيع والشراء، فقد  الظلم على القبائل ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
ّ ه وذمة رسوله، »جاءت في كتبه ومعاهداته   كتب« لا يحشرون ولا يعشرون أن لهم ذمة الل

 في التوجيه وبهذا 110باهلة من مالك بن لنهشل وكذلك ثقيف ووفد نهد وبني الغصة لذي ذلك
 بالزكاة ذلك واستبدل تجارتهم، في التجار وأمن أموالهم في الناس أمن الاقتصادية المعاملات

ية المسلمين على الشرعية    . غيرهم على والجز
با:  با في جزيرة العرب الذين اتخذوا من بعض قراهم ومدنها ح / تحريم الر أشاع اليهود الر

ة فأصابوا منها الغنى ولم يكن لعرب الحجاز فيها نصيب كبير، فكان مستعمرات مارسوا فيها الزراع
العربي إذا أعوزه المال اقترض ورهن دائنه درعه أو ثيابه أو سلاحه وأحيانا تشتد به الحاجة 
با لم يقتصر على اليهود بل انتشر في مكة والطائف وخيبر  ويشتط الدائن فيرهن ولده، غير أن الر

يثرب حت باها ووادي القرى و يعطون. اشتهرت الطائف بر ى ألفه الناس وصاروا يأخذون به و
وقدم وفدهم ليعلنوا  ،111ولعل هذه الشهرة كانت لمكان اليهود فيها فلما ظهر النبي على الطائف
، منها التعامل بالربا حيث إسلامهم وتصالحوا معه كتب لهم وطلبوا من الرسول بعض التراخيس

با فانه أموالنا كلها ؟ قال:  ّ ه تعالى يقول: 112ل َكُْم رُءُوُس َأمْوَال ِكُْم،قالوا: أفرأيت الر يَا  » إن الل
ؤْمِنِينَ  ِّبَا ِإن ُكنتُم مُّّ َّّ هَ وَذَرُوا مَا بَقَِي مَِن الر َّّقُوا الل َّّذِيَن آمَنُوا ات هَا ال وكان خاتمتها ما جاهر به  113«َأّيُّ

ّ ه  في حجة الوداع في خطبته البليغة والمأثورة التي كانت فاصلة بين آثار الجاهلية  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل
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با،  َّن أهم الأمور الجسام التي يريد من أمته التمسك بها وكان في طليعتها الر َّّ وعهد جديد، والتي بي
ى به ربا عمي العباس بن عبد فقال ألا وان كل ربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا ابتد

َمُونَ» فل كم رؤوس أموال كم 114المطلب َل َكُْم رُءُوُس َأْموَال ِكُْم لَا تَْظلِمُونَ وَلَا تُْظل  115«ف
با يأكل ما أتى به الحلال من المعاملات بين الناس وينشر البغضاء والحسد   ذلك أن الر

ن الناس فيفقد المجتمع استقراره ويبدأ المجتمع في فقدان الأمان في الرزق وتحل النزاعات بي
ّ ه وسنة نبيه وفي حالة التعدي لا يتعرض الفرد بالحرب  لذلك جاء تحريمه صريحا في كتاب الل
ّ ه بل المجتمع ككل لأنه أباحه وسكت عنه، لذلك جاء في كتب النبي مع القبائل ما  من الل

لأموال عند غيرها من يحرم ذلك بل وأصر على تحريمه لما أرادت ثقيف أن تتحجج بحقها في ا
 القبائل أو الأفراد.

لم يكتف الرسول بتنظيم السوق ووضع قواعد لها بل التفت إلى جانب آخر له أهمية  
يين الهامة في الحركية الاقتصادية  .كبيرة ألا وهو تأمين طرق المواصلات لأنها تعد أحد الشر

يشمل الحجاز على عدة مدن أهمها مكة والمدينة والطائف  :تأمٕه طرق المًاصالت/ 2
وخيبر ووادي القرى وقد لعبت الاعتبارات الجغرافية والدوافع الاقتصادية دورا كبيرا في نشوء 

ية وتطورها   هذه المدن الحجاز
يق الذي يبتديء  ــــ  فمن الحجاز كان يمر احد الروافد الأساسية للتجارة وهو الطر

يثرب، حتى يصل إلى الأبلة على خليج من موانيء ال با مخترقا تهامة الحجاز مارا بمكة و يمن جنو
 . 116العقبة ثم موانيء البحر المتوسط شرقا

للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به طرق المواصلات بعين الخبير في الدور  ملسو هيلع هللا ىلصنظر النبي 
ية، سواء من حيث التعامل مع المحيط الداخلي أو المحيط  الاقتصادي الذي تمثله الطرق التجار
يش سواء  الخارجي، ناهيك عن التحكم في إدارة العلاقات السياسية مع القبائل المتحالفة مع قر
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ية، لذلك نراه بمجرد انتقاله إلى القريبة منها أو  ية أو البحر البعيدة، والتي تقع على أهم الطرق البر
با اقتصادية لا هوادة فيها ضد مكة، ابتدأها بالقانون الداخلي لسكان المدينة  المدينة المنورة شن حر

يا  حيث  «وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش »حيث اقر وأكد على عدم التعامل مع قريش تجار
ية،نر  117اه في السنة الأولى والثانية للهجرة وادع العديد من القبائل التي تقع على الطرق التجار

يش سواء على الجهة الشرقية بمحاذاة البحر أوفي غربها القريبة والتي  وهذه الطرق كلها تحيط بقر
ن قبيلة وهي الطرق المارة بمنطقة العشيرة وبواط والأبواء وهي تابعة لكل م تربطها بالمدينة،

بأنهم آمنون على أموالهم  » مدلج وبني ضمرة، وهكذا ارتبط النبي بهذه القبائل بموادعات
يعد هذا بمثابة أول تعاون   118«إذا دعاهم لنصره أجابوه ملسو هيلع هللا ىلص...وأن النبي «وأنفسهم .. و

 . ملسو هيلع هللا ىلصاقتصادي مشترك بين هذه القبائل والرسول 
على أهمية هذه الطرق عدد عيرات ــــ  الطرق المؤدية إلى بلاد الشام .وما يؤكد 

قريش التي بلغت ألفين وخمسمائة بعير وكان معهما مائة رجل من قريش بالإضافة إلى 
 . 119الأدلاء والحراس

يظلم من يمر بهم من  كان أكيدر يعبث بقوافل التجارة الذاهبة بين المدينة والشام و
الحاملين للميرة والطعام حتى قوي شرهم، حتى شاع أن في عزمهم الدنو من المدينة وكان ذلك 

عبد الرحمن بن عوف  وأوصاه بأن يتعامل معهم  ملسو هيلع هللا ىلصفي السنة الخامسة للهجرة فبعث الرسول 
تجابوا تزوج من ابنة مل كهم تماضر سار عبد الرحمن للمهمة التي كُلف بها بالحسنى، فان اس

أسلم معه ناس كثير، وتزوج تماضر في حين أبقى و)*(فأسلم رئيسهم الاصبغ بن عمرو الكلبي
ن الرسول  ية على من لم يسلم، وبهذا الاتفاق أمَّّ يق الهام الرابط بين المدينة  ملسو هيلع هللا ىلصالجز هذا الطر

                                                           
صبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب الكلبي كان نصرانيا فأسلم سنة ست الأ الاصبغ بن عمرو الكلبي: - )*(

 .204ص  1ج ابن حجر: المصدر السابق، للهجرة.
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عامل المصاهرة لما له من أهمية عند العرب في الجانب الاقتصادي مما وظف الرسول  120والشام
 يدل على ذكاء الرسول السياسي 

أن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامي  »كما كتب له كتاب ولأهل دومة الجندل 
وأغفال الأرض والحلقة )السلاح( والحافر والحصن، ول كم الضامنة من النخل والمعين من 

بعد الخمس ولا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحظر عليكم النبات، تقيمون الصلاة المعمور 
الصلح الذي يغلب على شروطه  والملاحظ على هذا الكتاب أو 121«لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها،

الطابع الاقتصادي، أن الهدف منه تجاري بحت من جهة انتزع النبي من أصحاب دومة الجندل 
يق الرابط بين المدينة والشام المار بدومة الجندل، حيث  ملسو هيلع هللا ىلصقوتها الاقتصادية وبالتالي أمن  الطر

مر بهم، وبهذا يتمكن جرد أصحابها من السلاح الذي كان أهل دومة الجندل يهددون كل من 
 المسلمون بولوج سوق دومة الجندل بكل أمان.

هذا الصلح جرَّّ معه صلح آخر من أهل تيماء وآيلة حيث أقبل مل كها ومعه أهل الشام  
ية معلومة وكتب لهم  با وأذرح فأتوْه فصالحهم وقطَع عليهم جز وأهل اليمن وأهل البحر ومن جر

ّ ه ليحنة بن روبة وأهل  .هذا أمنة.» كتابا منح لهم الأمان. ّ ه ومحمد رسول النبي رسول الل من الل
وكان ذلك في السنة التاسعة للهجرة وبهذا الصلح  122«أيلة لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر

ية القريبة والبعيدة عن المدينة، بل راسل  ية والبحر استطاع النبي أن يؤمن طرق المواصلات البر
ين ية و هب موال الناس بغير وجه حق منهم جماع في جبل تهامة من كان يقطع الطرق التجار

إنهم آمنوا وأقاموا الصلاة  »الذين غصبوا المارة من كنانة ومزينة والقارة ومن اتبعهم من العبيد 
وآتوا الزكاة فعبدهم وحر مولاهم محمد ..وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم 

  .123«ولا ظلم عليهم ولا عدوانوما كان في دين الناس رد إليهم 
وهذا الأمان والعفو الشامل ليس مقتصرا على تجار المدينة فحسب بل يعود خيره وأمنه 

لدولته البعد التجاري لمسلميها  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا أعطى الرسول  ونفعه على كل من سلك هذه الطرق.
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ية وانتزع من قريش واليهود دورهم الاقتصادي وحلوا محلهم فيه وقاموا بتسيير  الحملات التجار
من والى المدينة. وعلى هذا شهدت التجارة نشاطا كبيرا تمكنت دولة المدينة من تحتل الصدارة 

 فيه. 
ية ولم تستطع منافسة مكة في  : / تىشٕط التجار3ِ لم تكن المدينة على نفس القوة التجار

مجال التجارة بوجه عام في الفترة التي سبقت الإسلام ل كنها لم تلبث أن أخذت تنافسها منافسة 
ية وقيام الدولة الإسلامية بها أن يستقر  ملسو هيلع هللا ىلصوما كاد الرسول  ،124خطيرة بعد الهجرة النبو

ية، والمهاجرون بالمدينة المنور ة، حتى اخذ المهاجرون والأنصار يتولون قيادة العمليات التجار
ية، وحتى  وبدأت فعالياتهم تزداد يوما بعد يوم وخاصة بعد أن ضرب المسلمون طرقها التجار

هذه المكانة اتخذ إجراءات داعمة لهذا التغيير حيث فرض للمدينة المنورة حرمة  ملسو هيلع هللا ىلصيعزز الرسول 
وحتى تزدهر المدينة كمنطقة  125اعفى التجار من الخراج والضريبة،وأمنا مثل حرمة وأمن مكة و

اقتصادية تساوي مكة نجد الرسول تأسى بنبينا إبراهيم الذي دعى بالرزق لبيته المحرم كذلك 
إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك لأهل مكة وإني محمد  »حيث قال:  دعى الرسول للمدينة

وكان  126«عبدك ونبيك، أدعوك لأهل المدينة، أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم 
مهما كانت  127المهاجرون من أكثر من يشتغل بالتجارة  وورود الأسواق في كل المواسم

وأبي سفيان ولما تخلف خرج  ملسو هيلع هللا ىلص الظروف، مثلا كانت بدر الصفراء موضع اتفاق بين الرسول
الرسول والمسلمين فأقاموا بها ثمانية أيام وباعوا ما خرجوا به من التجارات فربحوا للدرهم 

  .128درهما
ن التجارة كانت تأتي في المقام الثاني بعد الزراعة في المدينة، وقد نشطت التجارة ويبدوا أ

هل البادية نة ومما يجلبه أالمحلية المختلفة لأهل المديالداخلية منها التي كانت تتمثل في تبادل السلع 
من مختلف الصناعات  لى ما ينتجه صناع المدينةوأغنام ومنتجاتها، هذا بالإضافة إمن خيل 

 .خرى التي تشتهر بها المدينةات وحلي وغير ذلك من الصناعات الأسلحة وأدوالمعدنية من أ
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 الخاتمّ

ولى في دستور الأ بدأت خطواتها ملسو هيلع هللا ىلصتصادية للرسول ن السياسة الاقمما سبق نستنتج أ
 المدينة

ثناء ها حتى يخفف من اكبر مشكل واجهه أقر قانون التعاون بين سكانـــ حيث أ
 استقراره بها.

راضي بين القبائل والأفراد حتى يدفعهم للاستقرار وبالتالي ـــ استطاع أن ينظم الأ
 الاستغلال.

ن ل بذلك علاقة الأرض بالمياه مصادر المياه ونظمها بين القبائل والأفراد ليستكم ـــ أمَّّ
 ساس النشاط الزراعي.وهذان العنصران هما أ

رض وإحيائها سواء بالبناء والحرث والغرس على دفع العرب على خدمة الأ ملسو هيلع هللا ىلص ـــ عمل
د والمجتمع، وفي حالة به الفر بل ـــ شجع على مل كيتها مل كية خاصة في حالة خدمتها بما ينتفع

 همال تنزع منه بعد ثلاث سنوات.الإ
نتاج الزراعي من مختلف المنتوجات، من حنطة وشعير وتمر ــــ بفضل سياسته ازداد الإ

 وفواكه.
بالمراعي وجعلها ملكا عاما يحق للجميع الاستفادة منها، ولا تكون حكرا  ملسو هيلع هللا ىلصهتم ــــ ا 

 للبعض فقط.
يادة في إعلى تربي ملسو هيلع هللا ىلصـــ شجع الرسول  اج الزراعي، نتاجها باعتبارها مكملة للنتة الماشية وز

 قره في معاهداته وكتبه .وهذا ما أ
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ــــ نظم السوق ووضع لها قواعد تضبطها في المعاملات من حيث السعر والكيل والوزن، 
 ومنع التلاعب في النوعية.

لالها حتى لا يدفع لاحتكار ولية ذات المنفعة العامة ومنع استغـــ أولى اهتمام بالمواد الأ
 ما ينفع الناس. 

كده في كتبه ية والنسيجية والحربية، وهذا ما أنواعها الغذائع على الصناعة بمختلف أـــ شج
 خاصة لأهل مقنا ونجران وثقيف.

يا بدعوته للمدينة تأسيا ــــ دفع العرب على ممارسة التجارة وعزز هذا النشاط معنو 
 عفى التجار من الخراج والضريبة.، وماديا حيث ألم كةبدعوته  براهيمبسيدنا إ

ية في  ن طرق المواصلات في كامل شبه الجزيرة العربية، مما خلق حركية تجار ـــ أمَّّ
 الداخل والخارج .

ية الاقتصادية للأفراد في مما همية رسة نشاطهم الاقتصادي مؤكدا على أــــ منح الحر
 الردع المادي مقدور عليه.  الردع المعنوي لان

و عقديا بل مكنها من قط سياسيا أـــ تمكن من بناء دولة عدت نموذجا ليس ف 
 الاستقلال الاقتصادي في ظرف عشر سنوات. 
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 الولخص 

يل التي من خلالها يتمكن العميل من تلبية  تتميز المصارف الإسلامية بتعدد صيغ التمو
أو طلب ، سواء كانت في شكل شراء بضائع جاهزة موجودة لدى المصرف، احتياجاته المختلفة

بتحديدها ) العميل ( ثم يقوم المصرف بشرائها طبقا لما يحدده العميل من شراء سلع معينة يقوم 
غير و  أو في شكل تشييد منزل أو مصنع أو طلب تصنيع سلعة يحتاج إليها العميل، مواصفات

  .ذلك من الاحتياجات المختلفة للمتعاملين مع المصارف الإسلامية 
يل في النظام التقليدي و ذلك  يل الإسلامي عن صيغ التمو حيث تختلف صيغ التمو

يل التي تنعدم فيها الفائدة المصرفية هي فقط الجائزة و المسموحة بها  انطلاقا من أن أشكال التمو
يعة الإسلامية يعة الإسلامية من المال .، في الشر  و المحققة لمقاصد الشر

يل الإسلامي مجموعة متنوعة من المعاملات المالية الخاصة بها والتي تناسب  وعليه فإن للتمو
ية  حرفية.، مهنية، خدمية، زراعية، صناعية، كافة الأنشطة سواء أكانت تجار
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و في هذه الورقة سوف نتناول الصيغ المعتمدة على فقه البيوع و مدى شمولها لمقاصد 
يعة الإسلامية .  الشر

يعة الإسلامية الكلمات المفتاحية يل الاسلامي ، : مقاصد الشر  . التمو
Abstract  
Islamic banks is characterized with a variety of financing modes through which 

the client can meet  his various needs , whether in the form of purchasing available 
goods that exist in the bank , or a request to purchase certain items that the “ client “ 
would locate it. Then, the bank will buy it according to the customer’s description. Or in 
the form of the erection of a house, factory, or a request of manufacturing commodity 
that the client needs. Other different necessities of the dealers with Islamic banks. 

Where Islamic finance’s formulate differ from other finance’s formulate in the 
traditional system , and that starting from finance’s forms that lacks banking’s  profit , 
it’s only a ward and permissible in Islamic law , and realized for the purpose of Islamic 
law of money. 

Moreover, Islamic finance has varied sets of specialized financial deals that goes 
with all the activities whether Commercial, industrial, agricultural, service, professional, 
craft. 

This paper will discuss the intentional formulate of jurisprudence   sales, and to 
what extend comprehensive in the purposes of Islamic laws. 

key words: the purposes of Islamic law, Islamic Finance. 
   

 هقذهة 

يعة الإسلامية من الموضوعات التي تشمل كافة نواحي حياة  يعتبر موضوع مقاصد الشر
يعة الإسلامية جاءت لحفظ نظام الأمة و ، المسلم يتهافالشر و لا يكون ذلك إلا بضبط ، تقو
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يعة الإسلامية بها  الاعتبارو أولتها القدر ال كبير من ، وتنظيم الأموال التي عنيت الشر
 والاهتمام.

يل الإسلامي قديم جديد والمسلمون ينشطون في المجال ، فمنذ بزوغ الإسلام، فالتمو
يل، الاقتصادي يل تستوفى من   .من حيث القيام بالإنتاج والتجارة والتمو وكانت الحاجة للتمو

يل ؛ فمن أراد مثلا ، خلال الأسواق مباشرة دون أن تكون هناك مؤسسات متخصصة في التمو
يل لشرائها، أن يشتري بضاعة جملة واحدة بغرض بيعها تجزئة لعدد كبير من الناس ، ويحتاج لتمو

يلها من خلال الاتفاق مع بعض الأفراد ع يل وفقا لأحد فإنه يمكن أن يقوم بتمو لى تقديم التمو
فإن عمليات ، و لذلك  .مستخدما في ذلك اتصالاته وعلاقاته مع التجار وغيرهم، العقود الشرعية

يل كانت تتم غالبا في السوق يل حاجة إلى إنشاء مؤسسات ، التمو ولم يجد المسلمون لوقت طو
 .مالية أو مصرفية متخصصة

، قامت الثورة الصناعة في الغرب، ر التخلفوعندما دخل المسلمون المتأخرون في عصو
يع بحجم كبير، للاستفادة من ما ينتج عنه من  تلك الثورة التي أدت إلى تفضيل الإنتاج والتوز

وتطورت الأدوات ، وانتشرت البنوك، انخفاض في التكاليف ،وبالتالي ظهرت شركات المساهمة
كما يحتاج إلى ، مؤسسات إنتاجية ضخمةولا شك أن وفور الإنتاج بحجم كبير يحتاج ل .المالية

ومن ثم نشأت  .أموال أكبر بكثير من ما يمكن جمعه من خلال العلاقات الخاصة في السوق
بالإضافة إلى الأسواق المالية التي ، كما نشأت البنوك لإقراض تلك الشركات، شركات المساهمة

  .الماليةيتم فيها ترويج وتداول الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات 
وصلت معه البنوك ومؤسسات ، وعندما وصل الاستعمار إلى شواطئ بلاد المسلمين

يل الربوي وكذلك الأدوات المالية المرتبطة بذات الهيكل المؤسسي كان على ، ولذلك .التمو
يل بحجم كبير للمؤسسات  المسلمين أن يبدؤوا في تطوير مؤسسات مالية تتمكن من تقديم التمو

بعد في أخذ  بدؤواذلك لأن المسلمين لم يكونوا قد ، ولم يكن ذلك بالأمر الهين، إنتاجيةالمالية وال
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با يل، التطوير المؤسسي على محمل الجد إلا بعد أن انغمسوا في الر ظنا ، وتبنوا الإطار الغربي للتمو
انبرى بل إن البعض  .وأن هذه الضرورة تبرر الوقوع في الحرام، منهم أن في ذلك ضرورة ملحة

با ولم يقتنع معظم المسلمين بخطأ ذلك إلا بعد أن ، لتحليل الفائدة والادعاء باختلافها عن الر
  .وبدأت ثمار الجهود الحثيثة لتطبيق الاقتصاد الإسلامي في الظهور، نشأت المصارف الإسلامية

 فالتساؤل المطروح في هذه الورقة :
 يعة ا يل الإسلامي بمقاصد الشر  لإسلامية ؟ ما علاقة التمو
  يعة الإسلامية ؟  ما مدى شمول الصيغ المعتمدة على فقه البيوع على مقاصد الشر

I. هاهية  التوويل اإلسالهي  : 

يل في الأساس مأخوذ من المال والمال في الاصطلاح الشرعي أعم من النقود أو ، التمو
 الناس.ولها قيمة لدى ، الذهب والفضة ويشمل الأشياء التي يجوز الانتفاع بها

 الوقصود هن الوال .1 

فهو اسم للأرض التي غرست ، هو اسم للقليل و ال كثير من المقتنيات؛  تعريف الوال 1.1
نخلا أو ما يملك من الذهب و الفضة و ما يمكن ادخاره للانتفاع به وقت الحاجة و التصرف 

 .1 فيه على وجه الاختيار
 .  2ما مل كته من كل شئ، جمع أموال الوقصود هن الوال في االصغالح : 1.1

ية المطهرة وجاء  وردت كلمة المال في آيات كثيرة من القرآن ال كريم وفي السنة النبو
الحث على اقتناء المال والسعي في كسبه والحض على إنفاقه وتداوله. والمعروف من كلام 

 العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال ،
يف المال عند الفقهاء أن المال هو كل ماله قيمة بين الناس وينتفع به انتفاعاً  وتعر

 .3مشروعاً 
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 . 4كما عرفه بعض الفقهاء بأنه ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة 
 .  الوقصود هن التوويل  1

يل  فمنهم من تناوله على أنه وصف  اختلفت   الآراء حول تحديد معنى واضح للتمو
على الناحية النقدية لإدارة الأموال و  الاهتمامو تناوله آخرون مركزين ، ير الماليلأعمال المد

 . 5الاهتمام بالحصول عليها و استخدامها في اتخاذ القرارات المالية  
يل لغةَ   1.1 و هي بمعنى إعطاء المال لمن يحتاجه في ، هو مصدر لكلمة موّل مفهوم التمو

 . 6شأن ما 
يل إصطلاحا ً:  1.1 يف التمو  تعر

يف الأول :   يل هو "كافة الأعمال التنفيذية التي يترتب عليها الحصول على التعر التمو
النقدية و استثمارها في عمليات مختلفة تساعد على تعظيم قيمة النقدية المتوقع الحصول عليها 

ه  و المخاطر المحيطة به و و العائد المتوقع تحقيق 7مستقبلا في ضوء النقدية المتاحة للاستثمار
  .*السوق المالي "  اتجاهات

يف الثاني :  ية في المشروع التي تختص في عمليات التعر يل هو "تلك الوظيفة الإدار التمو
يل المناسب لتوفير الإحتياطات المالية اللازمة  التخطيط للأموال أو الحصول عليها من مصدر التمو

مما يساعد على تحقيق أهدافه  و تحقيق الرغبات بين الفئات ، لأداء أنشطة المشروع المختلفة
المؤثرة في نجاح المشروع و إستثماره و التي تشمل  المستثمرين و العمال و الإدارة و المستهل كين 

 1* 8.و المجتمع "

                                                           
ية و التي تتعدى   *  يل الإدار يل يقع ضمن مفهوم الإدارة المالية  حيث يركز على أهداف التمو يف  أن التمو إن ما يركز عليه هذا التعر

 لتحقيق التوازن  بين أهداف و رغبات هذه الفئات .
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يف الثالث :  يل : "هو مجموع الأعمال و التصرفات التي تمدنا بوسائل قصيرة  التعر التمو
ي يف  يصب إهتمامه  على الأعمال التي يقوم بها ، 9 ل الأجل" الأجل أو طو إن هذا التعر

الأفراد  و المشروعات  للحصول  على النقدية  اللازمة  للوفاء  بالإلتزامات المستحقة للغير و في 
مواعيد  إستحقاقها  و تحقيق التوازن  بين النفقات المالية الداخلية و الخارجية  و توفير رصيد 

 وقت الحاجة .نقدي ل
يف تقاربا  مع النظرة الإقتصادية الحديثة  يف أكثر التعار مما سبق  يتبين أن هذا التعر

يل بأنه " الإمداد للأموال في أوقات الحاجة إليها " .  10 التي تعرف التمو
 . الوقصود هن التوويل اإلسالهي : 3

  تعريف التوويل اإلسالهي  1.3

يل الإسلامي من عدة زوايا حسب الغرض من العرض أو الكتابة.  يمكن أن يعرف التمو
يل الإسلامي يل الإسلامي، فقد يركز على مبادئ التمو أو موضوع ، أو الهدف من نشاط التمو

يل الإسلامي يف نذكر منها :، التمو يل الإسلامي  .وهناك مجموعة من التعار  أو أخلاقيات التمو
يف الأول يل الإسلامي  يهدف إلى تطوير الخدمات المصرفية و المنتجات   : التعر "التمو

يعة الإسلامية ".  11المالية للتوافق مع تعاليم الشر
يف الثاني يل الإسلامي بالمفهوم المعاصر، يمكن ان يقال عنه "هو عبارة عن  التعر : التمو

لتوفير المال لمن ينتفع به ، ادعلاقة بين المؤسسات المالية بمفهومها الشامل و المؤسسات أو الأفر
يق توفير أدوات مالية متوافقة مع  سواء للحاجات الشخصية. أو بغرض الإستثمار، عن طر

يعة  12 أو القرض".، مثل عقود المرابحة أو المشاركة أو الإجارة أو الاستصناع أو السلم، الشر
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يف الثالث ً بإسم  التعر يل القائم على القوانين الإسلامية ) التي تعرف عموما : "التمو
يعة الإسلامية ( و تقوم المبادئ المالية الإسلامية على مبدأ عام يتمثل في العمل على تحقيق  الشر

 13 الرفاهية للناس مع النهي عن الممارسات غير العادلة أو الإستغلالية ".
يف الرابع  يل الإسلامي يعني" تقديم ثروة عينية أو نقدية التعر باح ، : التمو بقصد الإستر

من مال كها إلى شخص يديرها و يتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية ". و يمكن القول 
يل يحصل حيثما يتأجل الدفع  . 14 أن التمو

يف الخامس : : على أنه" تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد  منذر قحف  يعرفه  التعر
باح من مال كها إلى شخص آخر يديرها و يتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام   الاستر

يف على تقديم المال بغرض الربح الشرعي دون النظر إلى الجوانب  الشرعية". إقتصر هذا التعر
يل  ية أو إلى أسلوب تقديم هذا التمو  2 *.15 التنمو

يف السادس يل عيني أو معنوي إلى  محمد البلتاجي:   يعرفه : التعر على أنه : "تقديم تمو
يعة الإسلامية ووفق معاير و ، المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام و مبادئ الشر

 .16 **3ضوابط شرعية و فنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية "
يف   قيمة ذو شيء بتقديم الشخص يقوم " :بأنه   السرطاوي فؤاد :يعرفه  السابعالتعر

 استثماره أجل من الطرفين بين التعاون سبيل على أو التبرع سبيل على إما آخر لشخص مالية
باح على الحصول بقصد  كل عمل طبيعة وفق مسبقا عليها الاتفاق يتم نسبة على بينهما تقسم أر
 * ** 17والاستثماري" الإداري القرار واتخاذ المال رأس في مساهمته ومدى منهما

 
                                                           

يف أن ونلاحظ *  يل على فقط اقتصر التعر يل على يشتمل أن دون الاستثماري التمو يل كوسائل والتبرع كالهبة التطوعي التمو  وعقود تمو
 الحسن القرض صيغة على كذلك يشتمل لم أنه كما الإسلام في

يلية . **  يف الأفضل لأنه قد تضمن  معضم نواحي العملية التمو  يعد هذا التعر
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II.     هاهية هقاصذ الشريعة اإلسالهية 

  تعريف هقاصذ الشريعة االسالهية. 1

يف المقاصد لغة 1.1   تعر
يف المقاصد لغة لا بد من إستقراء مواقع استعمالاتها في لغة العرب و معرفة أصل ، لتعر

 .18هذه الكلمة و علاقته بالمعنى الشرعي 
يقول الفيومي في المصباح المنير )قصدت الشيء و له و إليه قصدا من باب ضرب طلبته 

 . 19 نحوت نحوه(، بعينه(، و يقول الفيروز الأبادي )قصدت قصده
زام و قال ابن جني : " أصل القاف و الصاد و الدال و مواقعها في كلام العرب الاعت

 .20 و يقصد به الاستقامة ، التوجه و النهوض نحو الشيء على اعتدال
يف المقاصد اصطلاحا 1.1  تعر

يعة في العصر الحديث بعناية خاصة من قبل العلماء و الباحثين و ، حظيت مقاصد الشر
يف المعاصرة نورد مايلي :  ، ذلك لأهميتها و دورها في عملية الاجتهاد الفقهي  و من التعار

يف محمد الطاهر ابن عاشور  : ألف  محمد الطاهر بن عاشور كتابا في علم المقاصد سماه  تعر
يعة الإسلامية (  يعة العامة بأنها "  المعاني و الحكم ، )مقاصد الشر حيث عرف مقاصد الشر

يع أو معظمها "    .21الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشر
يف العلال الفاسي  يعة : الغاية منهاالمراد من مقاص:  تعر و الأسرار التي رمى إليها ، د الشر

 .  22 الشارع الحكيم عند تقريره كل حكم من أحكامه
يف محمد السعد اليوبي  يع  تعر : هي المعان و الحكم و نحوها التي رعاها الشارع في التشر

 23.عموما و خصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد 
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يف نور الدين بن مختار الخادمي ، : المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية تعر
و هي ، جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية   و المترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حكم

ّ ه و مصلحة الإنسان في الدارين ، تتجمع ضمن هدف واحد  24.هو تقرير عبودية الل
يف رشيد رضا  في الحقوق والشهادات ، والمساواة، : "هي تحري العدل المطلق العامتعر

 والأحكام وتقرير
وكون ، ودرء الحدود بالشبهات، ومراعاة العرف بشرطه، المصالح ودرء المفاسد

 25.الضرورات تبيح المحظورات
يف  : المقاصد هي " المعاني و الأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو  هبة الزحيليوتعر

يعة و ا  26.لأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها "معظمها أو هي الغاية من الشر
يف فتحي الدريني : المقاصد هي القيم العليا التي تكم وراء الصيغ و النصوص يستهدفها  تعر

يع كليات و جزئيات   27.التشر
ّ ه الدهلولي يف ولي الل ، و أسرار الباحث عن حكم الأحكام و لمياتها، :علم أسرار الدين تعر

 .28 خواص الأعمال و نكاتها 
 

III.  خصائص التوويل اإلسالهي الوحققة لوقاصذ الشريعة االسالهية 

ّ ه في المال ومأمور بأن يؤدي دور الخلافة   مما لاشك فيه أن الإنسان مستخلف من الل
ّ ه في عمارة الأرض ية التملك للأموال في حدود قواعد، عن الل ، وضوابط، و أباح الإسلام حر

ّ ه تعالى موجبة للتملك في إطار ، ومعالم يتوارث العمل بها عامة المسلمين بأسباب حددها الل
با والغش، الشرع المطهر ولا يجوز الأخذ بسبب التملك من المحرمات وشوائبها ونحو ، كالر

َّّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقَِي مِنَ  . قال تعالى"29"ذلك َّّذِيَن آمَنُواْ ات هَا ال مْ  يَاَأّيُّ َّّ ؤْمِنِينَ، فَِإن ل ِّبَا ِإن ُكنتُم مُّّ الر
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 َ َ تَْظلِمُونَ وَلا َل َكُْم رُؤُوُس َأمْوَال ِكُْم لا ْ ف ِ وَِإن تُبْتُم ِ وَرَُسولِه ْ ِبحَرٍْب مَِّن اللّه ْ فَْأذَنُوا " تُْظلَمُونَ  تَْفعَلُوا
 ( 172، 172الآية :  سورة البقرة،)

ً صان المال من اعتداء الغير  ْ َأمْوَال َكُم بَيْنَكُم عليه فقال سبحانه وتعالى "وأيضا َ تَْأكُلُوا وَلا
 ُ َم اِس بِالِإْثِم وََأنتُمْ تَعْل َّّ يقاً مِّْن َأمْوَاِل الن اِم لِتَْأكُلُواْ فَرِ سورة البقرة، " )ونَبِالْبَاطِِل وَتُْدلُواْ بِهَا ِإلَى اْلحُكَّّ

 . 30  يأكل بعضكم مال بعض بغير الحق والخطاب في الآية يتضمن معنى أن لا  (122الآية 
يل خصائص فتنبع  أن على الإنسان ويجب، المال إلى الإسلام نظرة من الإسلامي التمو

ّ ه تعالى لأوامر وفقا المال هذا يسير  سوف الأساس لهذا ووفقا، المال هذا خلق من ومقاصده الل
يل المتعلقة الخصائص أهم نستنبط  الإسلامي :  بالتمو

يل الإسلامية المذكورة يستحق بسبب  الأولىالخاصية  : ربح الممول في جميع أنواع التمو
 الملك :

يادة  في الثمن الآجل  بسبب تملك العين يل بالبيع تستحق الز و في الإجارة  ، في تمو
يل بالمشاركة بالربح و  يستحق  المؤجر الأجرة  بمل كه للعين المؤجرة و منافعها . و في كل من التمو

يل بالمشاركة في الإنتاج الممول هو المالك لمال المضاربة أو حصته من مال ، الخسارة و التمو
   . 31و يستحق الربح بمل كه، الشركة أو لأصل ثابت المنتج

يل في جميع الصيغ يرتبط بالجانب الحقيقي للإقتصاد :الخاصية الثانية :   التمو
يل الإسلامي على أساس قدرة المست و إنما أيضا ، فيد على السداد فقطلا يقدم التمو

فهو ظاهرة إقتصادية حقيقية مرتبطة بالدورة ، حسب دراسة الجدوى للمشروع الإستثماري
يل . و ، الإنتاجية للسلع و الخدمات و يزداد أو ينقص بقدر حاجة هذه الدورة لعنصر التمو

 :32يترتب على ذلك ما يأتي
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 يل في حالة جدولة الديون ا ظاهرة لا ترتبط بالإنتاج و إنما لأنه، لا يوجد تمو
 بالذمم فقط ؛

  يله إلى يل بمشروع معين أو سلعة معينة و لا يحق للمستفيد  تحو يرتبط  كل تمو
 أي إستعمال آخر ؛

 يل و في حالة فشل ، يرتبط عائد الممول في المشاركات بنتيجة المشروع محل التمو
، لا يحقق الممول أي قيمة مضافة مشروع  و عدم قدرته على تحقيق قيمة مضافة  للمجتمع

حيث يتاح له الحصول على عوائد مالية لا يقابلها منتجات من السلع ، خلافا للممول الربوي
 و الخدمات في المجتمع .

با التعامل إستبعادالخاصية الثالثة  :  ؛ وعطاء أخذا بالر
با بحرمة الخاصة الإسلامية القاعدة إلى الخاصية هذه وتستند  به التعامل حرمة و الر

ِّبَا " وجل عز بقوله والمتمثلة مَ الر ُ الْبَيَْع وَحَرَّّ ه َّّ وتعد ، ( 172الآية ، )سورة البقرة،  وََأحَّلَّ الل
الخاصية الاولى والرئيسة للمصرف الاسلامي وبخلافه يصبح هذا المصرف كأي مصرف 
با حرمه الاسلام وشدد في  تقليدي آخر . ذلك ان المصارف الاسلامية تعد الفائدة ربا والر

ّ ه ورسوله ويستعاض عن الفائدة بترتيبات تقاسم الربح ، تحريمه وتوعد متعامليه بحرب من الل
ولا ، عائد الاصول المالية التي تحتفظ بها المصارف الاسلامية غير معروف حيث، والخسارة

على اساس الارباح الفعلية التي ، يجوز تحديد العائد الفعلي الا بعد انتهاء تنفيذ المعاملات
 . 33  تراكمت نتيجة لأنشطة قطاعية حقيقية امكن تحقيقها من خلال الاستخدام المثمر للاصول

 أن يجب التي الخصائص أهم من الحقيقي ؛ الاستثمار نحو المال توجيه:  الخاصية الرابعة 
يل تميز  الحقيقي الاستثمار نحو المال توجيه هو الصغيرة للمشروعات الاستثماري الإسلامي التمو

 هذا عن ينتج ربح أي فإن وبالتالي البعض ببعضها الإنتاج عناصر امتزاج إلى يهدف الذي
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يادة في يظهر حقيقي ربح يكون الاستثمار يل مصادر قدرة لنا يبين مما، الإنتاج عناصر ز  التمو
 .34 وقدراته  وموارده المجتمع طاقات تنمية على الإسلامية الاستثماري

؛ و معناه الالتزام  بالعمل  العمل والاستثمار في الاوجه الحلال الخاصية الخامسة :
يل انتاج  –مثلا  –بالحرام ؛ فلا يجوز  و الابتعاد عن كل  ماله صله، والاستثمار الحلال تمو

وبدلا من ذلك ، وغيرها… السلع والخدمات المحرمة كالخمور ولحم الخنزير والملاهي ولعب القمار
 .  35عليها ولوج نشاطات انتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات الإنسان المسلم

 

IV.  الصيغ الوعتوذة على فقه البيوع 
 .  بيع الورابحة و الورابحة  لآلهر بالشراء 1

 تعريف البيع:  1.1

 ً : هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق المبادلة و هو من أسماء الأضداد أي  أولاً : البيع لغة
َمٍَن َبخٍْس كما في قوله تعالى : " 36التي تطلق على الشيء و على ضده مثل الشراء  ِث ُ ب " وَشَرَْوه

 أي باعوه.  ، (12 )سورة يوسف الأية
ُ: و في الإصطلاح الفقهاء عرفوه يفات كثيرة منها" مبادلة المال المتقوم بالمال  ثانيا بتعر

 . 37المتقوم تمليكا و تملكاً أو هو مقابلة مال بمال على وجه الخصوص و قيل غير ذلك"
 و ينقسم البيع إلى أربعة أقسام :

 ين كبيع الثوب  بالحنطة؛: بيع المقايضة : و هو بيع العين بالع الأول
 : البيع المطلق : و هو بيع العين بالدين كبيع الثوب بالنقود؛ الثاني

 : الصرف : و هو بيع الدين بالدين كبيع عملة بعملة؛ الثالث
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: السلم : و هو بيع الدين بالعين كدفع النقود قبل إستلام المحصول ) العين  الرابع
 المؤجلة(.

 .  بيع  الورابحة 1

 تعريف الورابحة :  1.1

يادة "  المرابحة لغة  1.1.1  . 38: " من الربح و هو النماء و الز
1.1.1   ً يادة ربح معلوم " المرابحة إصطلاحا و هي أحد ، :" بيع يمثل الثمن الأول مع ز

أنواع بيوع الأمانة التي يجب فيها معلومية الثمن و التكلفة التي تحملها المشتري الأول في الحصول 
 السلعة .  على

ً إليها  ربح ، أو هي عبارة عن بيع سلعة بسعر يشمل تكلفة السلعة على التاجر مضافا
مع تكاليف إضافية مثل قيمة ، فالتكلفة تشمل السعر الذي إشترى البائع السلعة به  .39معلوم

   40الشحن و التخزين و النقل و  غيرها مما يدخل في التكلفة الإجمالية لوصول السلعة إلى البائع . 
 في اإلصغالح الفقهي    3.1.1

يفات  :41و سوف نوجز بعض من هذه التعر
يادة ربح مع   لوم ( . عرفها المال كية بأنها : ) مبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع ز

  وعرفها الحنابلة بأنها : ) بيع برأس المال وربح معلوم ( . 
يادة ربح ( .    وعرفها الحنفية بأنها : ) بيع بمثل الثمن الأول مع ز
يادة ( .     وعرفها الشافعية بأنها : ) عقد يبنى الثمن فيه على ثمن البيع الأول مع ز
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 صحة الورابحة    1.1

ً فهي حلال، تحل بما تحل به البيوع المرابحة بيع كالبيوع ، فحيث يكون البيع حلالا
ً فهي حرام يع الصغيرة ، وحيث كان البيع حراما يل المشار يتم استخدام المرابحة  في تمو

ول كن يلزم لصحة المرابحة بالإضافة إلى الشروط العامة في العقود ) كالأهلية ، 42والمتوسطة.
 منها ما يلي: والمحل والصيغة ( بعض الشروط الأخرى

فإذا لم يكن ، لأن المرابحة مترتبة على عقد سابق عليها، ــ أن يكون العقد الأول صحيحاأ 
العقد الأول صحيحاً لم تترتب عليه آثار  الشرعية و منها التصرف فيما ملك بهذا العقد بالبيع أو 

 غيره ؛
 به البائع المبيع في العقد الأول؛ ــ العلم بالثمن الأول الذي إشترى  ب

 43 ؛لأن الربح بعض الثمن و العلم بالثمن شرط صحة البيوع، ــ العلم بالربحج  
 ــ أن يبين المرابح للمشتري جميع ما يتعلق بالمبيع و ثمنه؛ د 
يادة ،   أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني ه  لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع ز

 والعلم  بالثمن الأول شرط لصحة البيع فإذا لم يكن معلوماً فهو بيع فاسد؛، ربح
با   و فإن كان كذلك ، أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الر

لأن المرابحة ، بأن اشترى المكيل  أو الموزون بجنسه مثلاً  بمثل لم يجز بأن يبيعه مرابحة
يادةبيع بالثمن الأول  با تكون ربا لا ربحاً . ، وز يادة في أموال الر  44 والز

يادة أو ، وتوجد شروط أخرى متعلقة بكل من بيان العيب وما قد يطرأ على المبيع من الز
فيمتنع فيها على البائع خيانة المشتري في ثمن ، النقصان ولأن  بيع المرابحة من بيوع   الأمانة

 ً  45 من حيث سلامته أو تعيبه .أو في  المبيع ، البيع صفة وقدرا
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 الوصرفية الورابحة صيغة أشكال 3.1

  : كالتالي المصرفية الأوساط في المرابحة صيغة أشكال تكون 
 مع المصرف اشتراها الذي الأول ثمنها بمثل السلعة بيع وهي : البسيطة المرابحة صيغة أ ــ 

يادة يقة وهذه، الأول الثمن من نسبة أو مقطوع بمبلغ عليه متفق معلوم ربح ز  التطبيق نادرة الطر
ها ، نادر أمر وهذا لها العميل طلب قبل البيع محل السلعة حوزته في المصرف أن تفترض لأّنَّ

 العميل متطلبات مع تتوافق أو تتماشى صورة إلى المرابحة صيغة المصرفي العمل طور لذلك
 .المصرف وظروف

 بالشراء  للآمر المرابحة ب ــ صيغة
المرابحة  صيغة وأيًضا المرابحة للواعد بالشراء صيغة " أو المركبة المرابحة "صيغة أيًضا وتسمى

 أحد إليها أشار ،حتى  م 1271عام  قبل المصرفي في التعامل تطبق لم وهي، بالوعد المقترنة
يعة فقهاء اقرها التي الصيغة عن نسبيًا مختلفة صيغةوهي ، الباحثين   لصيغة الإسلامية  الشر
 المرابحة.

 :46جمهور العلماء اتفقوا على جواز بيع المرابحة و مشروعيتها :حكن الورابحة 2.1
َّهُ الْبَيَْع لعموم قوله تعالى : "  َّّ َّ الل َّّ (.  172الآية ، سورة البقرة)" وََأحَّلَّ و قوله تعالى : " ِإلا

َيَْس عَلَيْكُْم جُنَاٌح و قوله تعالى : " (12الآية ، سورة النساء) َأن تَكُونَ ِتجَارَةً عَن تَرَاٍض مِّنكُْم" ل
بِّكُمْ   من البيع .  و المرابحة إبتغاء للفضل ( . 122الآية ، )سورة  البقرة " َأن تَبْتَغُواْ فَْضلاً مِّن رَّّ

يفة حديث  ية الشر ّ ه عليه و سلم ومن السنة النبو الجنسان  إذا إختلف: " الرسول صل الل
الذهب بالذهب " و ما روى عن عبادة بن الصامت قال : "  فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر   و الملح بالملح مثلاً بمثل سواءً يسواء 
 " .  يديداً بيد فإذا إختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً ب
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 فدل على جواز بيع السلعة بأكثر من رأس المال .
 يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعاً و لا كراهة فيه .

قال الماوردي ) و أما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن 
لأن الثمن في بيع  و جائز لا يكره ...  الشراء منه  درهم و أربح في كل عشرة واحد فهذا بيع 

المرابحة معلوم  كما أنه  في بيع المساومة  معلوم إذ لا فرق بين قوله بعتك هذا الثوب  بمئة و 
و إن ، عشرة و بين قوله  بعتك  بمئة و ربح كل عشرة واحد و إن كلا الثمنين مئة و عشرة

 47  إختلفت العبارتان .
 بالشراءبيع الورابحة لآلهر  2.1

بيع المرابحة للآمر بالشراء اصطلاح بيع الورابحة لآلهر بالشراء :  إصغالح أوال ً :نشأة 
وقد شاع  ،4*سامي حمود حديث ظهر منذ فترة وجيزة و أول من أستعمله بهذا الشكل هو 

 استعمال هذا الاصطلاح لدى البنوك
يعة الإسلامية و صارت هذه  الإسلامية و الشركات التي تتعامل وفق أحكام الشر

 المعاملة  من أكثر ما تتعامل به البنوك الإسلامية .
حقيقته كانت  و الحقيقة أن هذا الاصطلاح ) بيع المرابحة للآمر بالشراء ( اصطلاح 

محمد بن الحسن الشيباني معروفة عند الفقهاء المتقدمين و إن اختلفت التسمية فقد ذكره 
 صاحب أبي حنيفة و ذكره الإمام مالك في الموطأ  .

                                                           
يعة الإسلامية ( المقدمة إلى جامعة القاهرة في رسالته الدكتوراجاء هذا   * كلية ، بعنوان ) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشر

.  و يقول د. سامي حمود عن ذلك ) و قد كان بيع المرابحة  للآمر بالشراء بصورته المعروفة  1271. 1. 32الحقوق و قد نوقشت في 
  ّ ً وفقه الل ً في التعامل  المصرفي كشفا حيث تم ، 1273/1271ه إليه  الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين حاليا

ّ ه تعالى حيث كان أستاذ مادة الفقه  التوصل إلى هذا العنوان الإصطلاحي بتوجيه من الأستاذ الشيخ العلامة محمد فرج السنهوري رحمه الل
 جامعة القاهرة . الإسلامي المقارن للدراسات العليا بكلية الحقوق ب
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يفات  منها : ثانياً : تعريف بيع الورابحة لآلهر بالشراء :  عرفه العلماء المعاصرون بعدة تعر
: ) أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء السلعة  سامي حمود بقوله  ــ عرفه 1

بة بالوصف الذي يحدده العميل و على أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلاً مرابحة   المطلو
 بالنسبة  التي يتفقان عليها و يدفع الثمن مقسطاً حسب إمكانياته ( .

يف بيع المرابحة للآمر بالشراء  1 بما يلي :  ون البنك الإسلامي الأردنيفي قانــ و جاء تعر
) قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه 

 ً و ذلك في مقابل إلتزام الطالب بشراء ما أمر به و حسب الربح المتفق عليه ، البنك كلياً أو جزئيا
 .   48 عند الإبتداء 

   ع الورابحة لآلهر بالشراءثالثاً : خغوات بي

 أ ـــ  طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة ؛
 49 ب ــ قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة ؛ 

 ج ــ و عد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها ؛
 من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل و قد يكون الوعد لازماً أو غير لازم؛ د ــ وعد

 ه ــ شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقداً ؛
يادة ربح متفق عليها بين المصرف و  و ــ بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع ز

 50 العميل ؛ 
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 : هرحلة الورابحة  21الشكل رقن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 /  http://blog.msrofi.com/post/islamic-financin: المصدر 
 يقوم المصرف بشراء السلعة من المورد بسعر معين ولنفترض أنه يساوي )س ( 

يقوم العميل بعد ذلك بشراء السلعة من المصرف بثمن )ث( يتضمن سعر التكلفة )س( 
يكون بذلك )ث = س + ر ( يقوم العميل بدفع الثمن على أساس الدفع ، مع الربح )ر( و و

يل حيث تنتقل مل كية السلعة المباعة إلى العميل المؤجل فترة الدفع المؤجل هي فعليا فت رة التمو
وقت الشراء ول كن عادة ما يطلب المصرف من عملائه دفع مبلغ كدفعة مقدمة بغرض 
الحصول على ضمان لبيع سلعة المرابحة للعميل وتسمى هذه الدفعة المقدمة "هامش الجدية ". 

يظهر هامش الجدية )وهو ضمان أو تأمين مقدم من الع ميل( في جانب المطلوبات من و
 .البيانات المالية للمصرف

 

تحويل الملكية 
 إلى المصرف 

تحويل الملكية 
 إلى العميل 

 العميل المصرف اإلسالمي المورد 

 دفع قيمة الشراء 

 ) س( 

 دفع قيمة الشراء 

 ) س + ر ( 
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 : 51هناك عدة خصائص منها  :  بالشراء لآلهر الورابحة لبيع الوويسة رابعاً : الخصائص
 ؛  المشتري، المصرف، البائع : هي ثلاثة أطراف من تتكون فيه العلاقة 
 يعده وإنما السلعة المشتري منه يطلب الذي المصرف ملك في ليس المبيع 

ً  بشرائها المصرف  ؛  متعين على أو موصوف فالمبيع طلبه على بناء
 لم ذلك ولولا السلع يطلب الذي بالشراء الأمر لوجود السلعة المصرف يشتري 

 .بالشراء نية أي للمصرف يكن
 ليس المصرف  ً      .الحقيقة على تاجرا

 .  بيع السلن 3

 تعريف بيع السلن   1.3

 . 52 : هو الإعطاء و الترك و التسليف و هو بيع الدين بالعين السلم في اللغة 1.1.3 
أو بيع شيء موصوف  في ، السلم أو السلف : بيع آجل بعاجل : اصطلاحًا السلم 1.1.3

و بعبارة أخرى : هو أن يسلم ، و يتأخر المثمن لأجل  ، الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال
 .  53عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل 

و هو نوع ، و هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل 54 السلم و السلف بمعنى واحد 
  *.5من البيوع و يقال سلم و أسلم   و سلف و أسلف بمعنى واحد هذا قول جميع أهل اللغة 

 ،المجلس في مقبوض بثمن مؤجل الذمة في موصوف على عقد : بأنه قدامة بن عرفه وقد
 في المال الشخص يملك فقد، به الناس حاجة لتعلق الشارع أباحه، الأجل بيوع أنواع أحد وهو

                                                           
هذا النوع من البيوع إذا كان المصرف يتقيد بالشروط التي ذكرها الفقهاء و  1272و قد أقر مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي عام  *

نها مراعاة ذلك في كافة عقود السلم . و لا يشترط أن تكون البضاعة المشتراة من إنتاج البائع كما هو الحال في المصارف الإسلامية فإ
و الفرق بين السلم و بيع المرابحة أن بيع السلم يتم  الثمن حالاً أما بيع المرابحة فهناك ، تستورد البضائع  من بلدان أخرى و لا تقوم بإنتاجها

 و في كلتا الحالتين  يكون المشتري من المنتج الأساسي هو المصرف الإسلامي لا المتعامل .، وعد بالشراء
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 تلك تسليم على المقدرة ولديه الحال في المال إلى يحتاج وآخر، آجلة السلعة إلى وحاجته الحال
 رأس لتسليم سلمًا وسمي، معًا للحاجتين دفع السلم مشروعية في فكان، المؤجل الوقت في السلعة

يصفه،   المجلس في المال  إلى حاجة في المال لأن صاحب، المحاويج بيع بأنه الفقهاء بعض و
 المشتري إلى يقدمها ل كي، يده تحت وجودها قبل المال إلى حاجة في السلعة وصاحب، السلعة

  .  55 السعر برخص مالك السلم وينتفع بالمال إليه المسلملينتفع  . عليه يتفق الذي الوقت في
 : عقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً و في المثمن آجلاً "بيع آجل بعاجل " شرعاً   3.1.3

 . 56 أو هو "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس"
 هشروعية بيع السلن : 1.3

 أوالً : ثبتت هشروعية السلن بالكتاب و السنة 

ّ ه بن عباس أنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد   فما روي عن عبد الل
ّ ه في كتابه و أذن فيه ى ثم قرأ : " ، أحله الل سَمًّّ ْ ِإذَا تَدَايَنتُم بِدَيٍْن ِإلَى َأجٍَل مُّّ َّّذِيَن آمَنُوا هَا ال يَا َأّيُّ

 ُ  ( . 121الآية ، سورة البقرة)   "فَاْكتُبُوه
يمة أنها أذنت بالدين ، و السلم نوع من الدين فأستدل  على جوازه، و الدلالة في الآية ال كر

   .  57إذ إن بضاعة السلم دين مؤجل ثابت في ذمة البائع 
ّ ه عنهما : " معناه أن سلم أهل  و يقول الإمام قرطبي في شرح كلام إبن عباس رضي الل

  .  58المدينة كان سبب الآية . ثم تتناول جميع المداينات إجماعاً " 
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 ثانياً : هن السنة النبوية الشريفة : 

ّ ه عليه وسلم أنه قدم المدينة والناس  ّ ه عنهما عن النبي صلى الل ما روي ابن عباس رضي الل
من أسلف فليسلف في كيل يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال عليه الصلاة والسلام : " 

 6.     *    59"  معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
 : 60 و هناك عدة شروط نذكر منها  شروط صحة السلن : 3.3

 ــ أن يسلم رأس المال للبائع في مجلس العقد ؛  1
 ــ أن يكون مقدار رأس المال و المسلم فيه معلومي القدر بالكيل أو بالوزن ؛ 1
 ــ أن يكون المسلم فيه موجودا عند حلول الأجل؛ 3

 61:  كالآتي وهي أشكال عدة للسلم : السلن بصيغة التوويل أشكال 2.3
 : البسيظ السلن صيغة : األول أوالً : الشكل

 يتوقع الذين المزارعين مع بالتعامل (الزراعي المصرف يكون ما عادة المصرف وهو يقوم
 ببيع المصرف يقوم حيث، غيرهم محاصيل أو محاصيلهم من الموسم في السلعة ينتجوا أن

 من أقل أو مماثلة بأسعار النوع ذلك تنتج لا التي المناطق في للاستهلاك أو كتقاوى المحاصيل
يقوم، العقد انعقاد يوم السوق سعر  على التجار اعتاد التي الوساطة بدور المصرف أيًضا و

يقبض المحصول وقت إلى المزارع بإقراض يقوم التاجر لأن، المزارع غبن مع استخدامها  دينه و
يادة أقل تكون ما عادة التي إنتاجها يوم بسعر محاصيل يل استخدامه ويمكن، العرض لز  لتمو

ية محفظة كإنشاء الزراعية الصناعات يق عن استثمار يل السلم صيغة طر  مثلاً . السكر صناعة لتمو
                                                           

ً . فقد روى الإمام البخاري  عن شعبه قال : و إستمر أصحاب ال *  رسول عليه الصلاة و السلام في التعامل به في عصره و بعده أيضا
ّ ه بن شداد بن الهاد و أبو بردة في السلف ّ ه بن أبي المجالد قال : " إختلف عبد الل فبعثوني إلى إبن أبي أوفي رضي ، "أخبرني محمد أو عبد الل

ّ ه عنه فسألته فقال : "  ّ ه عنهما في الحنطة و الشعير و الل ّ ه عليه و سلم  و أبي بكر و عمر رضي الل ّ ه صل الل إنا كنا نسلف على  عهد رسول الل
 الزبيب و التمر " .    
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     الووازي السلن صيغة : الثاني ثانياً : الشكل

 يتعاقد ثم عاجل بثمن سلمًا البضاعة المصرف يشتري بان الموازي السلم صيغة صورة تكون
 ومواصفات جنس نفس من بضاعة بيع على إليه مسلمًا باعتباره الأول العقد عن منفصل بعقد

 طرف مع الأول العقد في فيه المسلم
 مسلمًا يكون حيث مزدوجًا دورًا المصرف دور فيكون، مقدمًا الثمن ويتسلم (مسلم) ثالث

 الطرف إلى سلمها البضاعة المصرف تسلم فإذا . الثاني العقد في إليه ومسلمًا، الأول العقد في
 .السوق من الثاني للطرف وفرها يتسلمها لم وان، ذمته في أداء لما بينهما المتفق الوقت في الثالث

 الوقسظ  السلن صيغة : الثالث ثالثاً : الشكل

 كل عند، متفاوتة آجال عند يقبضها أن على، معينة سلعة من معين مقدار يسلم أن هو
 . السلعة من دفعة كل يتسلم أن قبل الآجال تلك حلول عند الثمن يدفع، معينًا مقدار منها أجل

   السلن شهادات : الرابع :الشكل رابعاً

يق عن الإسلامية المصارف من السلم شهادات تطرح  يقوم ثم، لها تابعة شركات طر
يق عن البيع ثم بالجملة السلم صيغة أساس على بالشراء  صفقات في الموازي السلم صيغة طر

 السلع ( .  البضاعة) استلام ثم، التسليم موعد اقتراب عند تدريجيًا ترتفع بأسعار مجزأة متلاحقة
 . بيع الخيار 2

  هفهوم بيع الخيار 1.2

الخيار في البيع و هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه و في ذلك مصلحة و 
ً   ، فائدة لكٍل من البائع و المشتري ويبقيها ، و تقوم فكرة هذا العقد على أن يشتري الممول سلعا

ً ، في مخازن البائع ويشترط على البائع خيار رد هذه البضاعة خلال فترة زمنية ، و يدفع ثمنها نقدا
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ً أعلى بصورة آجلة أو ، يقوم خلالها بإيجاد مشتر لهذه السلعة، محددة من الزمن يدفع سعرا
 . 62 الراغب بالشراء مرابحة فيوقع معه العقد  أو أنه يكون لديه، مقسطة

 :63نلخصها كالتالي ؛  أنواع بيوع الخيار  1.2
ّ ه عليه وسلم )البيعان بالخيار مالم يفترقا ( متفق عليه  أ ــ خيار المجلس قال النبي صلى الل

أي بأبدانهما من مكان التبايع وعبر عن مكان التبايع بالمجلس اختصاراً فيثبت لكل من المتبايعين 
الخيار ماداما باقيين في مكان التبايع لأن العقد قد يقع بغتة فربما حصل ضرر فالبيع أو الشراء 

ر في حياة الناس فيحتاج الناس إلي شيء من الفرصة للتروى والتفكير والتأمل فهذه يتكر
 الفرصة هي خيار المجلس فلكل منهما الخيار في إمضاء ذلك البيع أو فسخه مالم يتفرقا بأبدانهما.

الخيار إما لهما جميعاً أو لأحدهما مدة معلومة وإن  : ومعناه أن يشترطا ب ــ خيار الشرط
طالت كأن يقول بعتك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع أو يقول المشتري اشتريت 
ّ ه عليه وسلم  هذه السيارة بشرط أن لي الخيار لمدة شهر فهذا جائز ودليله قول النبي صلي الل

 يحددا مدةً معينة .وأما إذا لم ، 64  "المسلمون علي شروطهم"
لخيار الشرط فذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن الخيار في هذه 
ّ ه عنه : أنه كان رجلا ُيخدع في البيوع  الحال يثبت ثلاثة أيام لحديث حبان بن منقذ رضي الل

ّ ه عليه وسلم "  كل سلعة ابتعتها  إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار فيفقال له النبي صلى الل
 .65  ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإلا فارددها على صاحبها"

: يعني ُيخبره بالثمن ثم يزيد عليه يقول مثلاً رأس مال هذه السلعة  ج ــ خيار التخبير بالثمن
كذا وهو كاذب أو أنه قد ربح فيها كذا وهو كاذب أو أنه سوف يبيعها عليه بخسارة وهو 

جل أراد أن يشتري سيارة من آخر فقال خذها برأس مالها عشرة آلاف كاذب ؛ مثال ذلك ر
فاشتراها برأس مالها ثم بعد ذلك تبين للمشتري أن رأس مالها تسعة آلاف فيكون للمشتري 
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وقال بعض العلماء ليس له الخيار ول كن له الرجوع ، الخيار وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة
يادة وذلك لأن الأصل في البيع اللزوم وما حصل للمشتري من الضرر وهو الراجح  ، عليه بالز

يادة فقط هذا هو  يادة فيقول أعطني الز ُمكن أن يُستدرك بمطالبته بالز بسبب كذب البائع عليه ي
 .  66    القول الذي رجحه بن قدامة في العمدة في شرحه لها

 
 الخاتوة : 

ية يعتبر الحل الأمثل   يع الاستثمار يل المشار نخلص مما سبق أن البديل الإسلامي في تمو
يعة الإسلامية  يعة الإسلامية في ، لتحقيق مقاصد الشر و ذلك من خلال  قواعد وضوابط الشر

يل الإسلامي وذلك من خلال قيامها على مجموعة من الأنظمة المتمثلة بالقيم  ، صيغ التمو
أمانة والمصداقية والشفافية والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن من جهة و والأخلاق وال

با وال كذب والمقامرة والتدليس و الاحتكار و ، أيضا ضمن نظام اقتصادي  خال من الر
 الاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل .

يعة و في الأخير نرى أن الصيغ المعتمدة على فقه البيوع بصفة  عامة شاملة لمقاصد الشر
با الإسلامية من خلال توفر الشروط إضافة ، و المقامرة        الخاصة بها من عدم العمل بالر

قي ستثمار الحقي حو الا مال ن يه ال لى توج في ، إ سلامية   ية الإ لات المال يه المعام لى توج مل ع و الع
لال و  جه الح عادالأو مات ؛ كال الابت في المحر ستثمار  يرعن الا حم الخنز بالخمور و ل جار  و ، ات

 الملاهي ... و غيرها .
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 االضطشاس حبالتٍ لحشاما ضَاثط ثيي األهَال

   شٓـصّ بســعو ثي د.
 الجضائش -1 ٍّشاى جبهعٔ

  ولخص:ال

ّ ه خليفة الإنسان يوحده ،يعبده أن أمره كما يكون أن أراده ،أرضه في الل يأتمر و  ،بأمره و
 الأوفى الجزاء له وضمن ،دنياه في الأمن له أراد ،عتهالط بالامتثال أمره وعندما .نهيه عن وينتهي

  .أخراه في
 مما ذلك سوى ما أو الجراح أو بالقتل عليها الاعتداء تحريم في جلي واضح النفس في والأمن

  .الإشارة أو باللفظ الإيلام هذا كان ولو  ،يؤلمها
ية النفس قوام فالمال ،الأمن في النفس حق من فرع المال في والأمن  حاجاتها في البشر

ّ ها سماه وقد ،المادية يات من زينة لل ينَةُ  :" تعالى فقال ،ومقتضياتها الحياة ضرور الْمَاُل وَالْبَنُونَ زِ
نْيَا َيَاةِ الدُّّ هَوَاِت مَِن النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مَِن  :" تعالى وقال ." اْلح َّّ اِس ُحّبُّ الش َّّ ُيَِّن لِلن ز

ةِ  هَِب وَالْفِّضَّ يعتبر  ."الذَّّ يا مقصدا الأموال حفظ مقصد و يعة مقاصد من ضرور  ،الإسلامية الشر
 به فيضحى ،والعقل والعرض والنفس الدين بعد ،الخمس الكليات من الأخيرة المرتبة في أنه إلا
 أمورا فشرع ،الأموال جانب الإسلام يهمل لم ذلك ومع الأشياء هذه على المحافظة أجل من

ية المعاملات وأنواع البيع فأجاز ،صدالمق هذا على حفاظا ،أمورا وحرم با وحرم ،التجار  ،الر
  .الزكاة وفرض
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Abstract  :  
Mankind is the successor of God on earth, He wanted him to be obedient to his 
orders, to worship Him, and believe in His unity and to flee from prohibitions. 
When He ordered him to comply with His obedience, He wanted his security in 
this world, and , God granted them his reward in the hereafter.  
Security of the self is clearly evident in the prohibition of assault by murder or 
wounds, or any other thing that distresses it , even if this aching is verbally or by 
signal . 
Financial Security is an important branch of the right of self-security, and money 
is the strength of the human spirit for its physical needs, God has called it the 
adornment of the necessities of life and its requirements, God says: « Wealth and 
children are the ornament of this present life ».He also says: "Fair in the eyes of 
men is the love of things they covet: Women and sons; Heaped-up hoards of gold 
and silver .» 
The intent of keeping money is a among the necessary purposes of Islamic law/ 
Sharia , but it ranked last in the five essential values, after religion ,life, lineage, 
and mind In order to maintain these things Islam did not neglect financial aspect 
so it forbidden some acts and allowed others for the sake of preserving this 
purpose. Authorized sale and the types of business, and made usury forbidden, 
and impose Zakat  .  
 

 : همذهٔ

يا مقصدا الأموال حفظ مقصد يعتبر يعة مقاصد من ضرور  في أنه إلا ،الإسلامية الشر
 أجل من به فيضحى ،العقلو العرضو النفسو الدين بعد ،الخمس الكليات من الأخيرة المرتبة

 ،أمورا حرمو أمورا فشرع ،الأموال جانب الإسلام يهمل لم ذلك معو الأشياء هذه على المحافظة
ية المعاملات أنواعو البيع فأجاز ،المقصد هذا على حفاظا با حرمو ،التجار   .الزكاة فرضو ،الر

 التي للضرورة المتصورة الحالات نبين مث ،بالأموال يتعلق فيما الحرام ضوابط هنا سنبينو
  .الضرورة حكم خلال من المجال هذا في الاضطرار أثر ثم ،المجال هذا في المكلف فيها يقع



 بن عمار زهرةد.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألموال بين ضوابط الحرام وحاالت االضطرار 
 

 

 89ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027 مارس ـــــــ خامس المجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد 

  :ثبألهَال يتعلك فيوب الحشام ضَاثط :األٍل الوطلت

ّ ه خليفة الإنسان :سضبُ غيش هي الغيش هبل يحشم :أٍال   كما يكون أن أراده ،أرضه في الل
 له أراد ،عتهالط بالامتثال أمره عندماو .نهيه عن ينتهيو  ،بأمره يأتمرو  يوحدهو  ،يعبده أن أمره

  .أخراه في الأوفى الجزاء له ضمنو ،دنياه في الأمن
 مما ذلك سوى ما أو الجراح أو بالقتل عليها الاعتداء تحريم في جلي واضح النفس في الأمنو 

  .الإشارة أو باللفظ الإيلام هذا كان ولو ،يؤلمها
ية النفس قوام فالمال ،الأمن في النفس حق من فرع المال في الأمنو  حاجاتها في البشر

ّ ه سماه قدو ،المادية يات من زينة الل ينَةُ  :" تعالى فقال ،مقتضياتهاو الحياة ضرور الْمَاُل وَالْبَنُونَ زِ
نْيَا َيَاةِ الدُّّ ٌ  ۖ   اْلح َاُت خَيْر اِلح ٌ َأمَلًاوَالْبَاقِيَاُت الّصَّ  ال كهف )سورة ."﴾٦٤﴿ عِندَ رَبَِّك ثَوَابًا وَخَيْر

ِ مَِن  :" تعالى قالو (46 الآية هَوَاِت مَِن النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَة َّّ اِس ُحّبُّ الش َّّ ُيَِّن لِلن ز
ةِ  هَِب وَالْفِّضَّ ِ وَاْلَأنْعَاِم وَاْلحَرْثِ الذَّّ مَة َّّ َيِْل الْمُسَو نْيَاۖ   وَاْلخ َيَاةِ الدُّّ ُ عِندَهُ  ۖ   ذََٰلَِك مَتَاعُ اْلح َّّ ه وَالل

 (14 الآية عمران آل )سورة ﴾٤٦﴿ ُحْسُن الْمَآبِ 
ّ ه حدود من حد على تعدى فقد عليه تعدى فمن ،به الاختصاص يفيد المال تملكو   ،الل

ّ ه حرم لهذاو ُ فَاقْطَعُوا َأيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا  :" تعالى فقال ،الحد فيها أوجدو السرقة الل ارِقَة ارُِق وَالّسَّ وَالّسَّ
َّّ هِ  ٌ  ۖ   َكسَبَا نَكَالًا مَِّن الل َّّ هُ عَزِيزٌ حَِكيم  السرقة عرفتو (. 38 الآية المائدة )سورة " ﴾٨٣﴿ وَالل

 1نائبه. أو مال كه من الإخفاء وجه على الغير مال أخذ بأنها :بقولهم الفقهاء عند
يعة نظر في محترمة مصونة الغير فأموال ،ذلك على بناءو   المسلم على فيحرم ،الإسلامية الشر

يق عن كان سواء ،رضاه غير من غيره مال يأخذ أن  الهبةو كالبيع أصلها في الجائزة المعاملات طر
 في الرضائية مبدأ لأن ،رضاه بغير المعاملات هذه في غيره مال يمتلك أن للمسلم يصح فلا ،نحوهاو

َّّذِيَن آمَنُوا لَا تَْأكُلُوا َأمْوَال َكُم بَيْنَكُم  :" تعالى قال ،2 انعقادها في أصل العقود هَا ال ا َأن يَا َأّيُّ بِالْبَاطِِل ِإلَّّ

http://tanzil.net/#18:46
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ً عَن تَرَاٍض مِّنكُمْ  َ كَانَ بِكُْم رَِحيمًا ۖ   وَلَا تَْقتُلُوا َأنفُسَكُمْ  ۖ   تَكُونَ ِتجَارَة َّّ ه  ."﴾٩٢﴿ ِإّنَّ الل
 .( 29 الآية النساء )سورة

يق عن كان أو باو كالسرقة ،أصلها في الجائزة غير المعاملات طر  فلا ،نحوهاو الرشوةو الر
وََأحَّلَّ  :" تعالى لقوله ،3 برضاه أو رضاه بغير المعاملات هذه في غيره مال يتملك أن للمسلم يصح

ِّبَا مَ الر ُ الْبَيَْع وَحَرَّّ َّّ ه أموال كم و إن دماءكم:"  ملسو هيلع هللا ىلص لقولهو ( .275 الآية البقرة )سورة ."الل
  4."أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا و

 

، فيحرم أكل المال المحرم شرعا: يحشم كل هبل حشهِ الششع تحشيوب أصليب أٍ طبسئب: ثبًيب
 –إن كان مال غيره  –رضي به الغير وأو لم يرض به  –إن كان مال نفسه  –رضي به المكلف 

باوفيحرم أكل المال بالسرقة ، 5أم لم يرض  باعتبار ، تمل كهوالخنزير وكما يحرم أكل الميتة ، الر
هِّلَّ لِغَيْرِ :"  لقوله تعالى، تحريمه الأصلي في الشرع يرِ وَمَا أُّ مُ وَلَحْمُ اْلخِنزِ حُرِّمَْت عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّّ

 ِ َّّ هِ بِه  ( 3 الآية المائدة سورة)" الل
فلا يحل برضى ، قطعي الدلالةوأن نص تحريم هذه الأشياء قطعي الثبوت : وجه الدلالة 

ّ ه:" ملسو هيلع هللا ىلص لقول الرسولو 6. تمل كهوشراءه وكما لا يحل بيعه ، أحد  رسوله حرم بيع الخمرو إن الل
  7." الأصنام و والخنزير الميتةو

بيع الصغير الباطلة كالهبة من مال الصغير القاصر، أو و، كما يحرم ما أخذ بالعقود الفاسدة 
  8. القاصر بغبن فاحش

 

سواء كان هذا ، الوعبصي إًفبلِ فيٍإتالفِ ٍيحشم على الوسلن تضييع الوبل : ثبلثب
قال . وسواء كان هذا الإتلاف برضى صاحب المال أم بغير رضاه، المال ملكا له أو لغيره

ّ ه، "أكل مال نفسه بالباطل الجصاص : أكل مال الغير بالباطل قد قيل و، إنفاقه في معاصي الل
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با و: ما قال السدي: أحدهما: فيه وجهان قال ابن و. الظلموالبخس والقمار وهو أن يأكل بالر
  9أن يأكله بغير عوض .": الحسنوعباس 

يَاطِينِ ِإّنَّ  ﴾٩٤﴿ وَلَا تُبَذِّْر تَبْذِيرًا :" قال تعالى يَن كَانُوا ِإْخوَانَ الّشَّ  سورة)." الْمُبَذِّرِ
ّ ه تعالىو، السرف حراموقال ابن حزم :" .( 27 – 26 الآيتان الإسراء ، هو النفقة فيما حرم الل

مما ، أو التبذير فيما لا تحتاج إليه ضرورة، لو أنها جزء من قدر جناح بعوضةو، قلت أو كثرت
  10إن قل برميه عبثا ." وأو إضاعة المال ، لا يبقى للمنفق بعده غنى

 

 في كان إذا :الغيش ّزا هي سضى ثغيش آخش إلى غيشُ هبل ًمل الوسلن على يحشم :ساثعب
 كما 11 .يجيزه أن إلا غيره حق في الفضولي بيع يصح فلا ،نحوهو كالبيع أصلا الجائزة المعاملات

 الرائش كفعل ،يرض لم أم الغير به رضي ،الجائزة غير المعاملات في آخر إلى غيره مال نقل يحرم
ّ ه رسول لعن :" قال ثوبان فعن ،نحوهو والمرتشي الراشي بين يمشي الذي هوو  الراشي ملسو هيلع هللا ىلص الل
  12."الرائش الذي يمشي بينهماو المرتشيو

ّ ه وقال ابن حزم :" لا يحل لأحد مال مسلم    –جل و عز –لا مال ذمي إلا بما أباح الل
ّ ه تعالى به ، نقل ماله عنه إلى غيره، السنةوعلى لسان رسوله في القرآن  أو بالوجه الذي أوجب الل

القضاء الواجب بالديات  أو، التجارة الجائزةو، كذلك نقله إلى غيره كالهبات الجائزة، أيضا
، ذكرنافمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار إليه بغير ما ، غير ذلك مما هو منصوصوالتقاص و

ّ ه  بالغا مميزا، فإن كان عامدا عالما   13…"  -عز وجل  -فهو عاص لل
ّ ه فقط، فالمحرمات من المال  منها ما و، هو المحرم شرعا كأكل الميتةو، منها ما كان لحق الل

إن كان يدخل فيها ضمنا و–هو ما كان بغير رضى منه في العقود الجائزة و، كان لحق الشخص
ّ ه تعالى  ّ ه  ومنها –حق الل  . كإتلاف مال الغير بغير رضاه، حق الشخص معاوما كان لحق الل
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 : حبالت االضطشاس في ّزا الوجبل: الوطلت الثبًي

أكثر مما يتعرضون له في ، يتعرض الناس لحالات من الاضطرار في مجال الأموال
بعض يمكن أن نوجز . و به قوام الإنسانو إذ أن المال هو عصب الحياة ، المجالات الأخرى

 : الحالات التي تصورناها في هذا المجال
، أو على أن يسرق، فقد يقع الإنسان تحت ضغط الإكراه ليتلف مال غيره: الإكراه – 1

 فهل يباح له ذلك ؟ أم لا ؟ ، أو يتلف مال نفسه
هي الجوع الشديد الذي يحصل للإنسان فيحمله على أن يسرق ليأكل من و :المخمصة – 2

 . عليه مال غيره أو يغير
، فيضطر أحدهم إلى السرقة، المجاعة العامة التي لا تبقي للناس ما يقتاتون به: المجاعة – 3

 ل يباح له ذلك ؟ أم لا ؟ ــــأو أكل مال غيره فه
فيضطر لارتكاب محرم لدفع هذا ، هو الخوف على النفس أو على المالو: الخوف – 4

 . نحوهاوكدفع الرشوة ، الخوف
 

 : حكن االضطشاس في ّزا الوجبل: الوطلت الثبلث

فيعمل عملا ، قد يضطر الإنسان إلى مخالفة الحكم الشرعي في مجال المحرمات من الأموال
 نبين حكمها .، من هذه الأعمالسنبحث صورا و. هو حكم الاضطرار، له حكم جديد

  :غيشُ هبل إتالف على اإلكشاُ :األٍل الفشع

يفو كالإكراه ،للضرورة المال إتلاف 14 باتفاق يجوز  الحبسو ،القطعو بالقتل التخو
يل يفو  ،يعتده لمو بدنه يحتمله لا لمن المتوسطو ال كثير والضرب الطو  في بالصفع المروءة ذي بتخو

 سائر لا ،الصحيح على سفل إنو الولدو علا إنو الوالد بقتل كذاو  ،نحوهو الوجه تسويدو ،الملأ
  15. الأصح على المال إتلافو ،المحارم



 بن عمار زهرةد.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألموال بين ضوابط الحرام وحاالت االضطرار 
 

 

 89ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027 مارس ـــــــ خامس المجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد 

 المال عصمة لأن – العباد حقوق من هي حرمة ،حرام المسلم مال إتلاف – 1 :الأدلة
 ظلم لأنه بحال تسقط لا هيو ،العصمة بترك متعلقة الحرمةو – للعباد حق إتلافه عدم ووجوب

 اجتهح لبقاء صاحبه حق في المال عصمة تزول لاو الرخصة تحتمل ل كنهاو ،مؤبدة الظلم حرمةو
 بذل لأنه ،شهيدا كان القتل على صبر فإن ،الحرمة على باقيا فيه رخص إن إتلافه فيكون ،إليه

  16 .الظلم لدفع نفسه
  17. الضرورة تحققت قدو ،المخمصة حالة في كما ،للضرورة يستباح غيره مال لأن – 2
 صيانة صاحبه يجعله ربما مبتذل مهان المال فإن المال حرمة فوق النفس حرمة لأن – 3

  18 .طرفه أو الغير لنفس
  :أقوال على ؟ لا أم غيره مال إتلاف الم كره على يجب هل :مسألة في الفقهاء اختلفو 

  .عليه يجب :الأول القول
  .غيره طعام إلى المضطر على قياسا 19 الشافعية قول هوو 

 . شهيدا كان قتل حتى صبر لو بحيث ،يجب لا :الثاني القول
  20 .الحنفية قول هوو 

 

  :غيشُ هبل ألخز الوضطش :الثبًي الفشع

يعة في المسلمة القواعد من :إليِ للوضطش الوبل ثزل ٍجَة :أٍال  ،الإسلامية الشر
 ،اضطرار حاجة إليه محتاج غير كانو  ،غيره أو طعاما كان سواء ،إليه للمضطر المال بذل وجوب

 لأنه ،إليه للمضطر المال هذا بذل عليه يجب الحالة هذه في ،مباشرة الضرورة به تندفع مما كانو 
يقو الغرق من إنجائه في منافعه بذل يلزمه كما ذلك فلزمه ،معصوم آدمي نفس إحياء به تعلق  الحر

 أو قتله على الإعانة قبيل من يعتبر إليه للمضطر ماله بذل من امتناعه لأنو ،ذلك عليه تعين إذا
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ّ ه لأنو 21. يجوز فلا ،إليه التسبب ْقوَى   :" يقول تعالى الل َّّ ِّ وَالت وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  ۖ   وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر
 مع يهلك المضطر ترك ،البر على التعاون من ليسو (. 2 الآية من المائدة )سورة " اْلِإْثِم وَالْعُْدوَانِ 

  .الهلاك من حياته ينقذ الذي له المال ببذل إسعافه على القدرة
 

إذا امتنع صاحب المال من بذله : أخز الوبل لْشا إرا اهتٌع صبحجِ هي ثزلِ: ثبًيب
، صار أحق به منه، لأنه باضطراره إليه، له أن يقاتله عليهو، فللمضطر أخذه منه قهرا، للمضطر

فإن قتل صاحب المال فهو هدر ، القتالولو بالقوة وفيكون امتناعه بغير وجه حق فله نزعه منه 
  22. له فأشبه الصائللأنه ظالم بقتا

إن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر لأنه يتعلق ويقول ابن قدامة الحنبلي :" 
يق وفلزمه بذله كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق ، به إحياء نفس آدمي معصوم … الحر

إن و، على قاتله ضمانةو فإن قتل المضطر فهو شهيد، فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله المقاتلة عليه
إلا أن يمكن أخذه بشراء أو ، آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر لأنه ظالم بقتاله فأشبه الصائل

  23فليس له المقاتلة عليه لإمكان الوصول إليه دونها ." ، استرضاء
رفع ذلك إلى عمر بن و، روي أن رجلا استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات عطشاو

ّ ه عنه رضي ال –الخطاب    24. ضمنهم ديتهوفاعتبرهم قاتليه  –ل
أن ابن حزم الظاهري جعل القود على الممتنع من بذل المال للعطشان إذا كان الممتنع و

، يعلم أنه لا يمكن إدراك ما يدفع عنه الهلاكو ، يعلم أن لا شيء عند المضطر يمنع عنه الهلاك
  25مات المضطر فعليه الدية لا القود .وفإن جهل ذلك 

قد اعتبر الشافعية امتناع صاحب المال من بيعه للمضطر بثمن المثل كامتناعه من بذله و
: إلا أن صاحب المغني قال، هذا موافق لرأي الحنابلةو، فأباحوا للمضطر قتاله أيضا، أصلا
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ن لا ـــل كول ــــــــاـــ عليه أن يأخذ الماـــإنمو، ذه الحالةــــ الأولى أن لا يجوز قتاله في ه
 . متينوسنده الشرعي قوي وهذا رأي له وجاهته و 26يلزمه إلا ثمن مثله .

يقا لحفظ حياة المضطر : هسألٔ ، دفع الهلاك عن نفسهوإذا تعين أخذ مال الغير طر
 أم يسعه تركه ؟ ، ولو بالقهر أو بالقتال فهل يجب عليه الأخذ

 : خلاصته ما يأتيو، حدث خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء 
حيث لا يوجد غير هذا المال الذي تندفع به ضرورة و، في حالة غيبة صاحب المال – 1

ذلك كالخلاف في وجوب تناول الميتة وففي وجوب الأخذ خلاف بين الفقهاء ، المضطر
، فمن أوجب الأكل من الميتة أوجب الأخذ هنا 27كما قال الإمام النووي في مجموعه ، للمضطر

 . لعدم أخذه مال الغير أثم لعدم أخذه على هذا إذا مات المضطرو
إذا مات لم و، لم يوجب أخذ مال الغير على المضطر، من لم يوجب الأكل من الميتةو

فقد قال الإمام السرخسي في المبسوط :" أن للمضطر أن يأخذ طعام ، بهذا قال الحنفيةو ، يأثم
  28مؤاخذا به ." لو لم يأخذ حتى تلف لم يكن و، غيره بقدر ما تندفع عنه الضرورة

هو هل الاضطرار إلى تناول مال الغير لا يرفع و، يرجع الخلاف إلى أصل مختلف فيهو 
 أم يرفع الاثنين ؟ ، وإنما يرفع الإثم عن الآخذ، تحريم الأخذ

من و، فلا يأثم، اعتبر الممتنع من الأخذ ممتنعا من محرم، فمن قال برفع الإثم لا التحريم 
 . اعتبر الممتنع آثما لأنه امتنع عن مباح حتى هلك، الإثمورأى أن الاضطرار يرفع التحريم 

أخذه ووجب على المضطر الشراء ، إذا بذل صاحب المال ماله للمضطر بثمن المثل – 2
  29الشراء هنا واجب بلا خلاف ."وقال الإمام النووي في المجموع عن هذه الحالة :" . بثمنه

إذا هلك لامتناعه من الشراء أثم لأنه امتنع و، أن امتناعه من الشراء لا يجوز معنى ذلكو
 . فكان كامتناعه من تناول المباح، يستطيع به دفع الهلاك عن نفسه –هو الشراء و–م ن واجب 
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، كما لو امتنع من بذله له، في الحالات التي يجوز فيها للمضطر أن يقاتل صاحب المال – 3
 لا يجب عليه ؟ و أم يجوز له ذلك، المضطر أن يقاتله عليه ليأخذ المال منههل يجب على 

جاء في الشرح ال كبير للدردير . قرر أنه لا يجب أخذ المال بالقتال، في المذهب المال كي 
  30قاتل المضطر جوازا رب الطعام إن امتنع من دفعه ." و:" 

ل كن لا وأنه يجب الأخذ قهرا الأصح هنا وقال النووي فيه :" ، عند الشافعية خلافو
كما ، الظاهر أنه موافق لمذهب الحنابلةو 31لأنه لم يجب دفع الصائل فهنا أولى ."، يجب القتال
  32ع الصائل. لا يجب دف –كما ذكره صاحب المغني  –لأن عند الحنابلة ، قال النووي

 

 : االضطشاس إلى السشلٔ: الفشع الثبلث

بعد أن ثبت لدينا إجماع المذاهب الإسلامية المشهورة على إباحة أخذ المال بالقوة من  
يبدو لنا من ، صاحبه لأجل إنقاذ المضطر من خطر الموت أو شدة الضرر أو خشية التلف

، نحوه للمضطر الذي يشرف على الهلاكوالبديهي أن نراهم يجمعون على إباحة سرقة الغذاء 
. بأن يسرق ما يسد رمق الجوع أو يطفئ شدة العطش، لقدر اللازم لإنقاذهبشرط ألا يتجاوز ا

تعيين و، كالدواء مثلا، بل كل ما تتوقف عليه حياة الإنسان، الغذاءوعلى أنه لا خصوص للماء 
تيسر له أن يأخذه منه بأي و، لم يجد سبيلا لأخذه منه بالثمنووجوده عند شخص معين بذاته 

يق آخر    33فإن ذلك مباح له بشرط أن يقتصر على القدر اللازم لإنقاذه .، لو بسرقتهوطر
 إنقاذ لأن ،يفعله أن عليه مفروض واجب هنا المضطر فعل أن إلى التنبيه يجبو  ،هذا

ُلْقُوا بَِأيْدِيكُْم ِإلَى  :" تعالى لقوله عنه منهى أمر التلف أو للهلاك تتعرض وتركها فرض النفس وَلَا ت
 ِ هْل ُكَة  الذي الفعل حكم عن يعبرون الفقهاء أن نلاحظ فإننا لهذاو ( 195 الآية البقرة سورة) ." التَّّ

 بلفظ المعنى هذا على يدل ما أو فرض بأنه أو واجب بأنه حياته إنقاذ أجل من المضطر به يقوم
  34آخر.
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 لا أنه كما ،مضطر على قطع لا أنه على – صراحة – ينصون السرقة حد باب في نراهمو
يه ما يجد لم إذا المجاعة عام في قطع  أو يأكله ما أخذ في شبهة له فإن ،به يشتري ما يجد لم أو يشتر
  35. طعاما به يشتري أن يمكنه الذي الشيء أخذ

 كان إذا بذاته سارق قطع عدم بينو  المجاعة عام في القطع ترك بين الخلط عدم يجبو 
 ،الضرورة لحالة الدقيق التطبيق فقط اوحده هي الأخيرة فالحالة .سرقه الذي الشيء إلى مضطرا

 يوجد الاحتمال هذاو ،السرقة إلى السارق اضطرار لاحتمال فذلك المجاعة عام في القطع ترك أما
  36:" ادرؤوا الحدود بالشبهات ." ملسو هيلع هللا ىلص لقوله الحد بها يندرئ شبهة

من رأينا أن لأمير المؤمنين عمر بن : هزّت عوش ثي الخطبة في ّزُ الوسألٔ 
ّ ه عنه  –الخطاب  أنه لم يقطع يد السارق في حالة : الأول: موقفين من هذه المسألة –رضي الل
 . أنه أوقف حد السرقة في عام المجاعة بصفة عامة: الثانيو. الضرورة

روى مالك في الموطأ :" أن : عذم لطع يذ السبسق في حبلٔ الضشٍسٓ: الوَلف األٍل
ّ ه  –فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب  مزينة فانتحروهارقيقا لحاطب سرقوا ناقة رجل من  رضي الل

: ثم قال، أراك تجيعهم: ثم قال عمر لحاطب، فأمر عمر كثير بن أبي الصلت بقطع أيديهم –عنه 
ّ ه لأغرمنك غرما يشق عليكو ّ ه أمنعها من وكنت : كم ثمن ناقتك ؟ فقال: ثم قال للمزني، الل الل

  37عطيه ثمانمائة درهم ."أ: فقال عمر لحاطب، أربعمائة درهم
و يروي ابن وهب أن عمر بن الخطاب بعد أن أمر كثير بن الصلت بقطع أيدي الذين 

 فقال لعبد الرحمان بن حاطب :" أما لولا أنكم تستعملونهم، سرقوا ،أرسل وراءهم من يأتيه بهم
ّ ه لأكلوه لقطعتهمو ّ ه إذ تركتهم و ل كنو ،تجيعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الل لأغرمنك الل

  38غرامة توجعك ."
ّ ه رضي – الخطاب بن عمر من هذاو   ارتكب الذي السارق يد قطع بعدم قضاء – عنه الل

يمته ّ ه حرم ما وجدوا لو حتى :" عمر قول لذلك يدل ،الجوع شدة من إليها مضطرا جر  ." لأكلوه الل
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 الرواية سياق منو ،الموت منه يخشى جدا شديد جوع هو وإنما ،عاديا جوعا لي س إذن فجوعهم
 ذلك يؤكد مماو .عادية ظروف في وقعت بل ،المجاعة عام في تكن لم الواقعة هذه أن جليا لنا يبدو

 في ذلك جاء كما بقطعهم الصلت أبي بن كثير عمر أمر لما ،المجاعة عام في كانت لو الواقعة هذه أن
 في تكن لم القضية هذه أن الواقعف ؟ المجاعة عام في بقطعهم الأمر يستقيم كيف إذ ،صراحة الرواية

 لم الرقيق أن ذلك بعد له تبين أنه إلا ،الجريمة ثبوت بمجرد العقوبة بتنفيذ أمر لأنه المجاعة عام
يمة يرتكبوا  بن الرحمان لعبد عمر قول من ذلك يستفاد ،كما الشديد الجوع ضغط تحت إلا السرقة جر
ّ ه حرم ما وجدوا لو حتى ونهمتجيعو تستعملونهم أظنكم أني لولا أما :" حاطب  لأكلوه الل
  39 …"لقطعتهم

ّ ه رضي – عمر عن روي :الوجبعٔ عبم المطع عذم :الثبًي الوَلف  :" قال أنه – عنه الل
 ناقة في الخطاب بن عمر إلى جاء رجلا أن أيضا رويو 41." السنة عام في لا و40عذق في يقطع لا

 عام في نقطع لا فإنا ،بناقتك سمينتين 43مرتعتين 42عشراوين ناقتي في لك هل :" عمر فقال ،نحرت
  44." السنة

 صريح نص الأولى الرواية بأن القول إلى حاجة في لسنا الروايتين هاتين نص صراحة معو 
 الرواية كذلكو  .المجاعة عام هوو السنة عام في القطع بعدم فيه يقول نفسه الخطاب بن عمر من

 فأعطاه ،لعمر صاحبها فاشتكى ناقة فيها نحرت التي الواقعة ذكرها الأولى عن تزيد هيو الثانية
  ."السنة عام في نقطع لا فإنا :" نصا العلة له ذكرو ناقته بدل سمينتين مرتعتين عشراوين ناقتين

 قبيل من – وهمه في – لأنه ،صحيح غير الخطاب بن عمر فعله ما أن البعض توهم قدو ،هذا 
 ،السرقة لحد الخطاب بن عمر تعطيل ذلك من فهم إنه حيث وزيج فلا ،النص معرض في الاجتهاد

ّ ه رضي – عمر فعله ما أن آخرون توهم كما  ،الزمان بتغيير الأحكام تغيير إمكان إلى دليل – عنه الل
 باطل الوهمين كلاو  .السرقة حد مثل القطعية النصوص بها وردت مما الأحكام هذه كانت لوو
 للإنسان يبيح شرعي مانع الضرورة لأن ،متحقق غير القطع طشر أن عمر رأى فلقد ،صحيح غيرو
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 عام بالناس لحق الذي الجوع هيو الشبهة لوجود الحد عنهم فدرأ ،الخنزير لحمو الدمو الميتة أكل
  45. الرمادة

ّ ه رضي – الخطاب بن عمر فعله ما لأن ،أولئكو هؤلاء توهمه ما خلاف فالحقيقة   – عنه الل
 أو النص معرض في الاجتهاد من هو ليسو ،النص تطبيق في الاجتهاد من لأنه ،سائغ اجتهاد
  .إلغائه أو إبطاله

 السارق يكاد لا العامة المجاعة حالة فيو ،عامة ضرورة عام كان المجاعة عام أن ذلك بيان و
 حكمه فيكون ،نفسه عن الهلاك يدفعو  رمقه به ليسد غيره مال أخذ إلى اضطرته ضرورة من يخلو
  .العقاب عليه يجب لا بالتاليو  ،غيره مال أخذ له المأذون المضطر حكم

 ،عنه عفى ضرورته ثبتت منو ،السراق بمحاكمة الخطاب بن عمر يأمر لم لماذا :هنا يقال قد و
 المجاعة بقرينة سارق لكل بالنسبة قائمة الاضطرار شبهة :الجوابو ؟ الحد عليه أقيم تثبت لم ومن

يف الحديث جاء كما بالشبهات تدرأ والحدود ،العامة  الفقهية القواعد من قاعدة هيو ،بذلك الشر
 لمصلحة يفسر الشك فإن ،للسارق بالنسبة الشبهة هذه تحقيق في شك هناك كان إذاو 46. المشهورة

  47… بلاءو  قحطو مجاعة في همو الناس تشغل محاكمات إلى إذن حاجة فلا ،المتهم
ّ ه رضي – الخطاب بن عمر المؤمنين أمير أقضية فمن  لا الحدود أن نستنبط ،هذه – عنه الل

 النصوص فهم في دقيقو عميق فقه الخطاب بن عمر الملهم الإمام من هذاو ،الضرورة عند تقام
 إبطال في اجتهادا ليسو ،معينة واقعة في النص تطبيق شروط تحقق مدى في واجتهاد ،تطبيقاتهاو

ّ ه ولرس بعد الشرعية النصوص لأن إلغائهو النص لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يلغيها  ملسو هيلع هللا ىلص الل
ّ ه أعلموأو يبطلها   . الل
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 : إلمبء حوَلٔ السفئٌ عٌذ الضشٍسٓ: الفشع الشاثع

هذا ، ذكر الفقهاء تطبيقا للاضطرار إلى إتلاف الأموال إنقاذا لمجموعة من الأنفس
حيث يجدون ، جانبالتطبيق هو حالة ركاب السفينة الذين أحاطت بهم الأخطار من كل 

بقية و لإنقاذ السفينة و ،أنفسهم مضطرين إلى إلقاء بعض حمولة السفينة أو كلها لإنقاذ أنفسهم
 فما حكم طرح هذه الأموال ؟ ، الحمولة متى أمكن ذلك

يكاد الفقهاء يجمعون على حكم طرح : حكن طشح األهَال هي سفئٌ هْذدٓ ثبلغشق
بعض حمولتها إن و  إنقاذ السفينة ذاتهاو ركابها أو لنجاتهم أمتعة السفينة كلها أو بعضها لنجاة

 . أمكن ذلك
بمعنى أن الضرورة هنا سبب ، الحكم المجمع عليه في هذه الحالة هو أن ذلك جائز شرعاو 

يقول العلماء أن ، ل كن من ناحية الحكم الشرعي، من أسباب الإباحة على حد التعبير القانوني
  48.ق بالوجوبالجواز معناه الإذن الصاد

من هنا نجد كثيرا من الفقهاء يقول بوجوب إلقاء هذه الأمتعة نظرا للضرورة الملحة و
يبدو أن فقهاء المذهب . و لو بإتلاف الأموال أيا كانت قيمتهاو ،التي توجب شرعا إنقاذ الأنفس

الغير لا يقولون بالوجوب نظرا لتعلق حق و ،الحنفي يقتصرون على الجواز في مثل هذه الحالة
 . بهذه الأموال

ّ ه  -و بخصوص هذه الحالة يقول العلامة ابن نجيم  اتفقوا و :" إذا خيف الغرق -رحمه الل
النظائر لبيان كيفية و ساق ابن نجيم هذه العبارة في كتاب الأشباه 49…"على إلقاء بعض الأمتعة 

يع المسؤولية عل ى التي ربط فيها إلقاء  قد صدر العبارة بهذه الجملةو ،إتلاف هذه الأموال توز
هذا يفيد الاقتصار على و ،معنى ذلك أن الإلقاء يتوقف على الاتفاقو ،الأمتعة باتفاق الركاب

 . لأنه لو كان الإلقاء واجبا لما صح ربطه باتفاق الأفراد، مجرد الإباحة
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ّ ه رحمه – القرافي العلامة عبر قدو   ثحي بالوجوب ذلك عن – المال كية علماء من هوو – الل
 عليك الداخل دفع في للعلماء اللذان القولان فيه يجرى ولا ،واجب الحاجة عند الطرح :"وهذا قال

 يجب لا ثانيهماو الأكلو الدفع يجب أحدهما ،الميتة إلى اضطر منو ،المالو النفس لطلب البيت
ّ ه رحمه – فكأنه  50آدم." بني لقصة  لاو ،واجب هنا الأمتعة هذه إلقاء أن يقول: أن يريد – الل
يعة علماء بين ثار الذي الخلاف أن بل ،ذلك في الخلاف ينبغي  هل ،النفس عن الدفاع في الشر

 بين الخلاف هذا – الاضطرار عند الميتة أكل وجوب في الخلاف كذلكو  ،جائز أو واجب هو
 جوبو حيث من إجماع محل القرافي نظر في المسألة هذه أن بل نا ه يجرى أن ينبغي لا – العلماء
  .الأمتعة طرح

 لإنقاذ الأمتعة إلقاء بوجوب القول ترجيح ،الحنبلي الفقه في العامة القواعد من يستفادو  
  51. الهلاك من الأنفس إنقاذ بوجوب القائلة عندهم الروايات أرجح على بناء الأنفس
 

  :الشثب إلى االضطشاس :الخبهس الفشع

با التعامل إلى اضطر من  با التعامل له يجوز فهل ،نحوهو إكراه أو مخمصة أو لجوع بالر  أم بالر
  ؟ لا

با التعامل للضرورة بالاتفاق له يجوز  الخامسة المرتبة في تأتي المال على المحافظة أن إذ ،52 بالر
  .الخمسة الكليات ترتيب في

با من استثنى الذي ،العرايا بيع جواز على قياسا – 1 :الأدلة  بيع هو العرايا بيع ،و بالنص الر
 من مستثنى هوو ،بشروط الأرض على بزبيب الشجر على العنب أو ،بتمر الشجر على الرطب

با.   53الر
 في اختلفو :" ال ونشريسي قاـــل .نحوهاو 54 السفتجة من العلماء جوزه ما على قياسا – 2
با ( الضرورة ) إباحت ها  العمل أجرةو فيدفعه بتبر الضرب دار إلى يأتي كالمسافر ،نحوهو للر
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 ،السفاتجو 55 الإشقالة دار كمسألةو  ،مسكوكا الباقي مقابلة في يأخذ ثم نقص، ما يحسبو 
 لاو يتسلف مالك قال ،آخر بلد في بمثله للحاج ال كعكو والدقيق ،المسبغة في بالسالم السائسو

  56." المجاعات في باليابس الحصاد وقت في الأخضرو يشترط
 درجة يبلغ لمو ،الحاجة إلى مردهو ،النسيئة ربا من لأنهو ،القرض على قياسا – 3
  57. بشروط يكون عليها القياسو ،الشرع أجازها ضرورة هو بل ،الضرورة
با التعامل الدريني فتحي محمد الدكتور الأستاذ أجاز – 4  مأوى يجد لا كمن ،للمضطر بالر

با فيضطر يه دارا يبني أن أجل من للر   :بشروط ذلكو ،تؤو
 توجد لاو قادرا يكون أن أو ،سبب لأي الاستئجار على قادر غير المضطر يكون أن ( أ )

  .بيوت
  .فقيرا يكون أن )ب(

  .عائلة ذا يكون أن ( )ج
  58. بالحلال الاستدانة على قادر غير يكون أن ( د )
يا – 5  ،الأكبر الأصغر أسقط ،ضرران اجتمع إذا :قاعدة مثل ،الشرعية القواعد مع جر

  59نحوها.و
 على ضررو النفس على ضرر اجتمع إذاو ،الأموال حفظ على مقدم النفوس حفظ أن إذ

 هذه مثل في الجواز إنو هذا ،عنها الضرر ورفع النفس لحفظ فأوجز المال ضرر قدم ،المال
با المسلم يتعامل أن ،الحالات  في للإسلام الكامل التطبيق عن البعدو ،المعاصرة للأحوال نظرا ،بالر

  .الحاجة هذه مثل يبقى لن فإنه ،عدلهو الإسلام دولة قيام حال في أما ،الحياة جوانب
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  :الششَٓ إلى االضطشاس :السبدس الفشع 

 الرشوة يدفع أن له الفقهاء أجاز فقد ،له هو حق من منع أو ،الظلم تحت المسلم وقع إذا
  .فمباح دفعها أما ،أخذها يجوز لاو 60. نفسه عن الظلم ورفع حقه لأخذ

ّ ه رسول لعن :" قال الحسن عن هشام روى – 1 :الأدلة قال  61المرتشيو الراشي ملسو هيلع هللا ىلص الل
  62فأما أن تدفع عن مالك فلا بأس ."، ليحق باطلا أو يبطل حقا: الحسن

يلةو ،لما قسم غنائم خيبر ملسو هيلع هللا ىلصروي أن النبي  – 2 أعطى العباس ، أعطى تلك العطايا الجز
." فزادوه حتى اقطعوا عنا لسانه :"  ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي ، بن مرداس السلمي شيئا فسخطه فقال شعرا

  63رضي .
  64فإنه غير داخل في اللعنة .، يدفع عن نفسه ظلماو  إذا أعطى ليتوصل إلى حق له – 3
  65إلا لحقته.و ،فإن قصد خيرا لم تلحقه اللعنة، كذلك الرائش تابع للراشي في قصده – 4

 
 : ضَاثط استعوبل الوحشم في هجبل األهَال

 : ضوبى هب أتلف إكشاّب: الوطلت األٍل 

جاز ، فمن أكره إكراها ملجئا على إتلاف مال الغير، الإكراه المجيء من حالات الضرورة
  66. له الإتلاف وقاية لنفسه من الهلاك
 : ففيه اختلاف العلماء على النحو التالي، أما إيجاب الضمان بالإكراه

ذهب الأحناف إلى إيجاب الضمان على الحامل دون الفاعل في الإكراه إذا كان  – 1
في ذلك يقول الكاساني :" الم كره على . وإلا وجب على الفاعل إذا كان الإكراه ناقصاو ،تاما

لأن ، إتلاف مال الغير إذا أتلفه يجب الضمان على الم كره دون الم كره إذا كان الإكراه تاما
 إنما الم كره بمنزلة الآلة على معنى أنه مسلوب الاختيار إيثاراو ،الم كره من حيث المعنى المتلف هو

، هذا النوع من الفعل مما يمكن تحصيله بآلة غيره بأن يأخذ الم كره فيضربه على المال. وارتضاءو



 بن عمار زهرةد.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألموال بين ضوابط الحرام وحاالت االضطرار 
 

 

 999ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027 مارس ـــــــ خامس المجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد 

إن كان الإكراه . وفكان الضمان عليه، فكان التلف حاصلا بإكراهه، فأمكن جعله آلة الم كره
فالضمان على الم كره لأن الإكراه الناقص لا يجعل الم كره آلة الم كره لأنه لا يسلب ، ناقصا

كذلك لو أكره على أن يأكل . و فكان الضمان عليه، فكان الإتلاف من الم كره، الاختيار أصلا
لأنه ، هو الأكل مما لا يعمل عليه الإكراهو لأن هذا النوع من الفعل، فالضمان عليه، مال غيره

  67فكان الضمان عليه ." ، فكان طائعا فيه، لا يتصور تحصيله بآلة غيره
  68هو مذهب بعض الشافعية الذي يرجحه العز بن عبد السلام .و
يةو عدد من فقهاء الحنابلةو بعض الشافعيةو  مذهب المال كية – 2 هو إلقاء ، الظاهر

الم كره و خفى أن الم كره مباشرلا يو ،تقديما للمباشرة على التسبب، الضمان على الفاعل الم كره
فإنه يباح له ذلك ، لأن الم كره على إتلاف مال الغير كالمضطر إلى أكل طعامهو 69متسبب.

 . الضمان بشرط
لانتساب الضرر إلى فعل كل ، الم كره معاو قول للشافعية يوجب الضمان على الم كره – 3

  70منهما .
أنه على الم كره وحده ل كن للمستحق : أحدهما: للحنابلة في الضمان بالإكراه اتجاهانو – 4

بخلاف الم كره ، فلم يلزمه الضمان، يرجع على الم كره لأنه معذور في ذلك الفعلو  مطالبة المتلف
عليهما الضمان كالدية باشتراكهما : الثاني. وفلهذا شاركه في الضمان، على القتل فإنه غير معذور

  71ح إتلاف مال الغير .هذا تصريح بأن الإكراه لا يبيو ،في الإثم
أن الم كره الحامل على إتيان الفعل هو ، يترجح في ضوء القواعد العامة للإكراهو :الترجيح

ذلك بتوافر و ،انعدم رضاه بهو الذي يستقر عليه الضمان إذا ألجئ الم كره إلى إتيان الفعل
يشترط كذلك أن و  ،خوفه من إيقاع الم كره ما هدده بهو الشروط التي يترجح معها رهبة الم كره

إلا فإن و ،تزيد المصلحة الفائتة بوقوع التهديد على الضرر الواقع بالغير في الاعتبار الشرعي
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 ،مع ذلك فإنه يجوز للمستحق أن يطالب الم كره بالضمانو ،الإكراه لا يؤثر في الحكم بالضمان
ّ ه أعلم. وره فيتحملهيرجع الم كره بما يؤديه على الم كره لأنه هو المتسبب فيما وجب على الم كو   . الل

 

 : الوضطش ألخز هبل غيشُ: الوطلت الثبًي

فإنه يباح له ، قد اتفق الفقهاء على أن من اضطر إلى طعام غيره لجوع أو مخمصة أو إكراه 
 : يترتب على هذه الإباحة آثار منهو  72أن يأخذ منه بغير اختيار .

أن يبذله إلى ، محتاجا إليه في الحاليجب على مالك الطعام أو المال إذا لم يكن : أولا
  73المحتاج إليه بقيمته .

فإن له أن ، إذا بذله له بما يزيد على القيمة، قال ابن تيميه :" المضطر إلى طعام الغير 
أن بذل و ،فإذا امتنع منهما أجبر عليهما، فإنه يجب عليه أن يبيعه بقيمة المثل، يأخذه بقيمة المثل

لأنه بمنزلة المقاتل ، "حتى أنه لو امتنع عن بذل الطعام فله أن يقاتله عليه"…أحدهما أجبر الآخر 
  74عن نفسه ."

 وقد مر ذكرها، آيات الاضطرار المبيحة للمحرمات في حال الضرورة – 1: الأدلة
 . شرحها بما يغني عن الإعادةو

أن يأكل  فإذا وجب على المضطر، أن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب: وجه الدلالة 
فوجب عليه أن يأخذه منه عنوة ، أو وجد مع إنسان طعاما، من الميتة أو غيرها ليحي نفسه

 . لإحياء نفسه
ْقوَى  :"  قوله تعالى – 2 َّّ  سورة)." وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى اْلِإْثِم وَالْعُْدوَانِ  ۖ   وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالت

 ( .2 الآية المائدة
أن إحياء نفس المؤمن هي من أفضل و ،أن التعاون واجب على المسلمين: وجه الدلالة 

 . البر
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فلما تعارضتا في ، أن ضرورة الحفاظ على النفس أعلى من ضرورة المحافظة على المال – 3
 . لو كانت نفس الغيرو فوجب بذل المال للحفاظ على النفس، شخصين قدمنا الأعلى على الأدنى

قد قال و 75مال أو الطعام من بذله للمضطر إليه إعانة على قتله أن امتناع صاحب ال – 4
با بين عينيه، لو بشطر كلمةو من أعان على قتل امرئ مسلم:"  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ، جاء يوم القيامة مكتو

ّ ه   76."آيس من رحمة الل
دلو و كحبل، فيجب بذلها مجانا أو بعوض، كل منفعة مضطر إليها، يلتحق بهذا الأصلو  

أو اضطر أقوام إلى السكنى في بيت ، ثوب يستدفئ به من البردو ،يحتاج إليه ليستقي به ماء
أو رحى للطحن أو قدر أو فأس أو غير ، أو النزول في خان مملوك، لا يجدون سواهو إنسان
  77. ذلك

 هل يلزم صاحب المال بذله مجانا أم لا يجب عليه البذل إلا بالعوض ؟ : ثانيا
 : حدث في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء 

عندهم قول مرجوح أنه و ،بهذا قطع جمهورهمو  ،فعند الشافعية لا يلزمه إلا بعوض – 1
  78. يجب البذل للمضطر مجانا

ل كن الإمام الدسوقي في حاشيته جعل القولين و 79أما عند فقهاء المال كية فقولان – 2
  80أما من كان عنده مال فلا يجب له البذل بدون عوض.، في المضطر المعدوم الذي لا مال له

فقد قالوا :" من ، فلا يسقط الضمان بسبب الاضطرار، أما عند فقهاء الحنفية – 3
يعللون وجوب الضمان و  81ل كن يكون ضامنا له ."و ،أصابته مخمصة يباح له تناول مال الغير

يقول شراحهم في هذه القاعدة :" و  بالقاعدة الفقهية :" الاضطرار لا يبطل حق الغير ."
لا يكون ، إتلاف مال الغير دون أن يترتب عليه عقابو إن أباح للمضطر تناولو الاضطرار

 . مقتضاه أن لا يلزم البذل بدون عوضو معنى هذاو 82سببا للخلاص من الضمان ." 
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  83فعندهم لا يلزم البذل بدون عوض.، أما فقهاء المذهب الحنبلي – 4
ية الحنبلي وجوب البذل مجانا اختار ابنو ّ ه  –فقد قال ، القيم الجوز  : -رحمه الل

إحياء النفوس مع و مجانا لوجوب المساواة –أي المال للمضطر  –"والصحيح وجوب بذله 
  84الإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج."و القدرة على ذلك

فقد ورد ، معدوما اختار ابن تيميه التفصيل فقال بوجوب البذل مجانا إذا كان المضطرو
ّ ه  –في كتابه اختيارات ابن تيميه  :" المضطر إلى طعام الغير إن كان فقيرا فلا يلزمه  -رحمه الل

يصيران فرض عين على المعين إذا لم و  كسوة العاري فرض كفايةو  إذ أن إطعام الجائع، عوض
هذا الرأي له و ،لعوضيفهم منه أنه إذا كان المضطر غنيا أو ذا مال فإنه يلزمه او  85يقم غيره."

 . وجاهته
كالاضطرار إلى عين المال في ، دلو يستقي به ماءو كحبل، الاضطرار إلى منفعة المالو

يض كالأعيان ؟ و لزوم البذل يق التعو  ل كن هل يجب البذل مجانا أو بطر
ّ ه  –حكي عن ابن تيميه  ل كني أميل إلى أن و 86الخلاف السابق في المال . –رحمه الل

، تعالى ذم أقوام يمنعون هذه المناـــفعو المنافع تكون مجانا حيث إن المولى تباركأمثال هذه 
يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ:" -ج ل و ع ز –فقاـــل  قال ذلك من قبيل  (7)سورة الماعون الآية ."﴾٧﴿ وَ

يلالمرائين و العطف على المتكاسلين عن الصلاة فيكون . ووعدهم بواد في نار جهنم يسمى الو
 خصوصا المضطر إليها. و مقتضى المدح أن لا يمنع الإنسان هذه المنافع على أحد

 –إذا قلنا بلزوم العوض  –مقدار العوض للمال المبذول للمضطر و ،هذا: مقدار العوض
 تيميه :" يجب عليه أن يبيعه قال الإمام ابن، فعلى المالك أن يبيعه له بهذا الثمن، هو ثمن المثل

لم يبعه  88 كذلك قال الشافعيةو  87فإذا امتنع منهما أجبر عليهما ."، أن يكون بيعه بقيمة المثلو
يادة اضطر إلى بذلها بغير حق، إلا بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه إلا ثمن المثل فلم يلزمه ، لأن الز

  89كالم كره .

http://tanzil.net/#107:7
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بل يجوز أن يكون دينا في الذمة إذا لم يكن ، لا يشترط في العوض أن يكون معجلاو
  90عند المضطر مال حاضر .

 

 : االضطشاس إلى السشلٔ: الوطلت الثبلث

لأنها ، فإن السرقة تلتحق بإتلاف المال  91. اتفق الفقهاء على الرخصة للمضطر إلى السرقة
ّ ه و ،92دون الإتلاف  .استكرهوا عليه"النسيان وما و عفي لأمتي عن الخطأ:"  ملسو هيلع هللا ىلصلقول رسول الل

 أم الم كره أم لا ؟ ، هل يقطع الم كره إذا سرق: هوو يترتب على هذه الإباحة أثرو 
 . على الخلاف الوارد في ضمان الإتلاف 
، فإنه لا قطع على المضطر إلى السرقة بغير الإكراه، أما المضطر إلى السرقة بغير الإكراهو 

  93نحو ذلك باتفاق .و كالمضطر لمخمصة أو جوع
فأمر عمر ، روي عن عمر أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزني – 1: الأدلة

  94. فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم، إني أراك تجيعهم: ثم قال الحاطب، بقطعهم
 95فلا يجعل ذلك سببا لقطع يده.، يدهو  لحفظ بدنه، إن السارق احتاج إلى السرقة – 2
  96. لا توجد نية الجريمةو ،هو صورة السرقةإن ما وجد من السارق  – 3
 . الحدود تدرأ بالشبهاتو ،الاضطرار شبهةو ،لأن الإكراه شبهة – 4

 

 الوسئَلئ في إلمبء األهتعٔ هي السفئٌ :: الوطلت الشاثع

على الرغم من أن جمهور الفقهاء يقولون بوجوب إلقاء حمولة السفينة كلها أو بعضها عند  
يقة معينةإلا  خوف تلفها  حيث لا منافاة بين الوجوب، أن هذه الحمولة الملقاة مضمونة بطر

من هنا لم . وأن الأموال معصومة إلا بحقها: هيو ذلك عملا بالقاعدة الشرعية الثابتةو ،الضمانو
 . يفعل المالك شيئا ل كي يجب عليه وحده تحمل كل الأضرار المادية الناجمة عن حالة الضرورة
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 .ء اختلفوا حول كيفية هذا الضمانغير أن الفقها
يقة معينة يتحدد الضمان على أساسها ،و المذهب المال كي له  فالمذهب الحنفي يتبع طر

 . لكل مذهب دليله على ما ذهب إليه. ووجهة نظر تختلف تماما عما قرره الحنفية
با أو بعدا منهماو  يادة في ، بين هاتين الوجهتين تتفاوت المذاهب الأخرى قر بعض أو ز

 . التفصيلات عليهما
، فألقوها، اتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منهاو يقول العلامة ابن نجيم :" إذا خيف الغرق

  97فالغرم لعدد الرؤوس لأنها لحفظ الأنفس."
هي أن ضمان الأشياء و ،تلك هي كيفية الضمان التي تكلم عنها الفقيه الحنفي ابن نجيم 

حيث تقسم قيمة هذه الأموال على عدد ، ميع من كانوا في السفينةيكون على ج، الملقاة في البحر
قيمة الأموال المتلفة خمسة آلاف و ،فلو أن عدد الأنفس الموجودة في السفينة خمسين، الرؤوس

 . فإن كل فرد يتحمل مائة جنيه، جنيه
فكل نفس استفادت من ، يعلل الحنفية ذلك بأن إلقاء هذه الأمتعة كان لنجاة الأنفسو 

 . ذلك تتحمل نصيبها من قيمة الأموال الملقاة
حيث ، فقد ذهبوا إلى أن الضمان يكون بنسبة الأموال المحمولة في السفينة، أما المال كية

إذا طرح بعض الحمل للهول شارك أهل المطروح من لم يطرح لهم : نقل القرافي عن مالك قوله
 . نقصه بثمنه يوم الشراءو سلم لجميعهم في نمائهو كان ما طرحو  ،شيء في متاعهم

لا على و لا على النوتيةو ثم نقل القرافي عن بعض المال كية أنه ليس على صاحب المركب
 98. المقصود من ركوب البحر إنما هو مال التجارةو لأن هذه كلها وسائل، من لا متاع له ضمان

فقد ، المشحونة بناء على هذا فإن المال كية يقولون بأن الضمان على جميع ملاك الأمتعةو  
لأن المقصود من ركوب : ذلك ظاهر من عبارةو ،افترضوا أن أصحاب هذه الأمتعة كلهم تجار
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فكأن الدليل الذي استندوا إليه في هذا الحكم افتراض أن السفينة ، البحر إنما هو مال التجارة
ية الأمتعة للمحافظة فاضطر أصحاب الحمولة إلى إلقاء بعض ، أن حمولتها عروض التجارةو ،تجار

لم و يستفيد الجميع مما سلمو  ،فكان الحكم أن يتحمل الجميع ما طرح في البحر، على قيمة الأموال
بذلك يحمل كل تاجر نصيبه من النقص بالنسبة للأشياء و  ،بقدر الموجود بثمنه يوم الشراءو  يطرح

يادة في ثمن الأمتعة الباو  ،المطروحة قية فيما لو زاد ثمنها عن يوم يستفيد بما قد يكون هناك من ز
 . الشراء

فيقول :" لأنهم صانوا بالمطروح ، يعلل القرافي تحمل جميع أصحاب الأموال لما طرح منهاو  
هو و ،إذ أحدهم ليس بأولى من الآخر، والعدل عدم اختصاص أحدهم بالمطروح، ما لهم

 99سبب لسلامة جميعهم.
لأن كل مذهب ، ل أنهما يكادان يتفقاننستطيع أن نقو، بالنظر في هذين الاتجاهينو 

فابن نجيم الحنفي تكلم عن صورة أصبحت  اتجه إلى ناحية معينة دون تلك التي اتجه إليها الآخر
أما القرافي المال كي . فيها حياة ركاب السفينة مهددة بخطر الموت فألقوا الأمتعة لنجاة الأنفس

يةفقد تكلم عن الموضوع مفترضا أنها سفينة نقل تجا فاضطر من فيها إلى إلقاء بعض حمولة ، ر
 . السفينة لإنقاذ بقية الأموال

كانوا معرضين و  فلو كانت السفينة لنقل الأشخاص، لا شك أن كلا صواب في تصورهو
ية. فإن ضمان الأشياء الملقاة يكون على عدد الرؤوس، للخطر  أما إذا كانت سفينة شحن تجار

ّ ه أعلمو. فما قاله المال كية يعتبر حلا مقبولا، الشحنةخفضت الحمولة لإنقاذ بقية و  . الل
أما عن التفصيلات الأخرى .. فقد أشار ابن قدامة الحنبلي إلى أنه لو ألقى متاعه و

ثم ساق عدة افتراضات حول ، لأنه يعتبر متبرعا، فليس له حق الرجوع على أحد، لتخف الحمولة
فإن لم ، فلا ضمان، لقاؤه من قبل صاحبه أو بإذنهإذا كان إ، عند الشافعيةو 100هذه الحالة .

  101. يكن بإذنه فالضمان على ملقيه من ملاح أو راكب
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 : الخبتؤ

ية اتفقت عليها ، إن حياة البشر في الدنيا لا تستقيم إلا بحفظ مقاصد شرعية ضرور
ية جمعاء  . الشعوبو قد أقرت بها جميع الأممو ،الأديان السماو

فرض و ،فأوجب حفظ الدين، بحفظ تلك المقاصد اهتماما بالغاولقد اهتم الإسلام 
وفرض حفظ المال ، وشدد على حفظ العقل، وأمر بحفظ النسل والعرض، حفظ النفس

ّ ه هو مال كه لا يجوز للإنسان التصرف فيه تحصيلا أو إنفاقا إلا وفق إذنه ، حفظا مبنيا على أن الل
 . -تعالى و سبحانه –

يعة السما ء في أي عمل حرمته قوانينها أو منعته مبادؤها، إلا إذا كانت ثمة ولم تتهاون شر
بانية في إباحة هذا ، ضرورة ألمت بمرتكب هذا الجرم وهنا تتدخل العناية الإلهية والحكمة الر

على عباده الضعفاء من  –تعالى و سبحانه –المحرم ورفع العقاب عن هذا الممنوع تفضلا منه 
 لعباده . –تعالى و تبارك –وتيسيرا من المولى ، باب رفع الحرج ودفع المشقة

يك له ّ ه وله الحمد والمنة وحده لا شر وما كان خطأ ، وفي الختام، فما كان صوابا فمن الل
ّ ه ورسوله منه بريئان، فمني ومن الشيطان  . والل

سبحان ربك رب العزة عما ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 
ّ ه وبارك على نبيه وآله وصحبه.  وسلام يصفون ّ ه رب العالمين وصلى الل  على المرسلين والحمد لل
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  األمراض الثقافية في العالم اإلسالمي
 .من منظور مالك بن نبي

 د. فاطمة بور 

 الجزائر- جامعة بومرداس
 

 ملخص:ال

يين الذين حملوا هموم العالم الاسلامي فبحثوا عن  إن مالك بن نبي من المفكرين الجزائر
 الاسباب التي حالت دون من أهمفرأى أن وخروجه من ركب الحضارة،  هتخلف أسباب
ية التي ورثها الإنسان المسلم عن عصر ما بعد الثقافالأمراض  على تقدمهم المسلمين محافظة

فمالك بن نبي عمل على تشخيص تلك الأمراض والبحث عن الحلول التي تقضي على  ،الموحدين
ى إل والنظر التعالي والذاتية التي جعلت من المسلم يعيش في قوقعة الماضي الذي لا يكاد يبرحه

 .الذي يضمن له مواكبة العصر بما تطلبه المرحلة المستقبل
Abstract: 

Malik bin Nabi one of the Algerian intellectuals who took up the concerns of the 
Muslim world and search  about the reasons for the failure of the Muslim world that 
drove it out of civilization race , the most important reasons that have prevented the 
Muslims from maintaining their progress was the cultural diseases that human Muslim 
inherited from the era of post-monotheists , Malik bin Nabi work on the diagnosis of 
these diseases and the search for solutions that eliminate the self-transcendence and that 
made the Muslim live in the shell of  past which is hardly  leave to look at the future 
which guarantees keeping with requests of the era  .  



 د. فاطمة بور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األمراض الثقافية في العالم اإلسالمي من منظور مالك بن نبي.
 

 

 121ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027مارس ـــــــ  خامسمجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد ال

 مقذمة:

ية خانقة مست حياتها الدينية  في عصر الموحدين وقعت الأمة الإسلامية في أزمة حضار
ية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وزا دت معاناتها في العصر الحديث بتعرض كافة والفكر

الذي  الشعوب العربية الإسلامية تقريبا للغزو الاستعماري الفكري والثقافي والعسكري الأوربي.
ل كل ما في وسعه لطمس الشخصية العربية الإسلامية وسخر لذلك كل القوة المادية بذ

ية، فزاد العالم الإسلامي ضعفا وانحطاطا، وفي ظل هذه الظروف المستعصية شهد العالم  والمعنو
الإسلامي محاولات كثيرة قام بها العديد من المفكرين ورجال الإصلاح، هدفت جميعها إلى 
ال كشف عن أسباب هذا التخلف والانحطاط والبحث عن السبل للخروج منه، ومن أهم 

ي لإنسانية العادلة في "مالك بن نبي" الذي سخر حياته لخدمة القضايا ا ينهؤلاء المفكرين الجزائر
ية إلى القضايا القومية والإسلامية وانتهاء بمعضلات العالم الثالث.  العالم، بدء بالقضية الجزائر

ومن أهم القضايا التي شغلت مالك ين نبي الأمراض الثقافية التي تولدت عن عصر 
 تساءل:الضعف ووقفت حاجزا منيعا يصد أي مشروع نهضوي في الأمة الإسلامية ومن هنا ن

 الموحدين؟؟  دبعما هي أهم الأمراض الثقافية التي ورثها العالم الإسلامي من عصر ما -

 وكيف نتخلص منها لضمان الإقلاع الحضاري؟؟.-

يلة في مساس مع المجتمع الأوربي، وعانى من التهميش  لقد عاش مالك بن نبي فترة طو
ية التي تميز و هذا المجتمع، وهذا ما دفعه للعودة إلى الوطن التضييق مما جعله يخبر البنية الفكر

والانشغال بدراسة أسباب تخلف المسلمين، وقد وقف مالك بن نبي على عدة أمراض تنخر في 
الأمة الإسلامية وحالت دون خروجها من المستنقع الأسن الذي أراد الاستعمار أن  جسد

يا، ومن أهم   هذه الأمراض نذكر:تبقى رهينته ليضمن الهيمنة عليها ماديا ومعنو
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 نزعة التسامي والتعالي:  -1

من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الإسلامي نزعة ال كمال التي تولدت عن مركب 
الأجيال أبا عن جد، ذلك بما خلفه الاستعمار في نفسية الشعوب من  الذي توارثتهالنقص 

إحساس بالدونية، هذا ما جعل ردّ فعل معاكس ينتج عند الناشئة وهو التغني بأمجاد الماضي 
وأعمال السلف كلما تعلق الأمر بحال حضارتنا وواقع مجتمعاتنا، فالذات العربية بشكل عام 

يا يتمثل في ال يق امتداحتسلك مسلكا سحر الماضي وفق أدب  كل نكوص إلى الوراء، عن طر
العمل ويخلق في  وبدلا من أن يثمر ،والخطاب الرومنسي الحالم الفخر وذكر مناقب السلف

ية في التقدم نحو النموذج الغالب، خلق مرضا نفسيا تمثل في التعالي الذي  الذات الرغبة  القو
هيجان العاطفي المدمر، ومن أبرز نتائجه تعدد يعكس أزمة تجلت في سلوك اضطرابي مفعم بال

النكسات والهزائم المتكررة، فعقدة التسامي هي إحدى العوائق والأمراض الثقافية التي جعلت 
العقل العربي والإسلامي عاجزا عن فهم مشكلاته الحقيقية، وهذا ما ذهب إليه عبد اللطيف 

فخر والتمجيد كوسيلة للتغلب على مركب عبادة حين قال: "إن استخدام نزعة المديح وأدب ال
النقص الذي اعترانا إزاء سلطان الثقافة الغربية، واضح أنهما وسيلته للتخدير والتسلية، تعزل الفكر 

 )1(والضمير عن الشعور بالمتاعب الحقيقية

وهذا نفسه ما ذهب إليه مالك بن نبي في قوله: "فحين اتجهت الثقافة إلى امتداح الماضي 
ية، لا يتجه العمل الفكري فيها إلى الأمام بل ينكص إلى الوراء، وكان هذا أصبحت  ثقافة أثر

الاتجاه الناكص المسرف سببا في انطباع التعليم كله بطابع دارس لا يتفق ومقتضيات الحاضر 
. (2)والمستقبل، وبذلك أصيبت الأفكار بظاهرة التشبث بالماضي كأنها قد أصبحت متنفسا"

فهذه العقلية ولدت مرضا آخر وهو مرض الشعور بال كمال، فظهرت عقلية نحن مسلمون إذن 
 نحن كاملون. 
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وهذا المرض بالنسبة لمالك بن نبي يفتك بكل بصيص أمل لتغيير أحوالنا، فبينما يبحث 
يقتبس من الإسلام ما يساعده على ذلك طبعا  -المجتمع الغربي عن شروط النهضة والتقدم و

نجد أنفسنا أمام واقع مجتمع إسلامي غارق في حكايات الماضي وسرد  -ن يعترف بذلكدون أ
تاريخ الآباء والأجداد، ل كن هذا لا يعني أن مالك بن نبي قد كان معاديا للأصالة، بل بالعكس 
كان معتزا بانتمائه العربي الإسلامي، ل كنه سعى إلى أن يعرف المسلم ثقافته معرفة حقيقية، وأن 

يل اعتزازه النظري يعود  ية والأخلاقية ويسعى إلى تحو إلى أصوله وجذوره العقدية والفكر
ّ أصبح هذا الاعتزاز  ظاهرة مرضية إذا ما ظل مجرد كلام  والعاطفي إلى سلوك عملي، وإلا

 يردد وشعارات ترفع، وصيحات تتعالى لسرد الأمجاد وتعظيم الأجداد.

ة للوراء للاندفاع أقوى للأمام، نأخذ من إن قراءة التراث والاعتزاز به يكون عود
تجارب الأوليين وأرهاصاتهم، ونبني المستقبل بسواعدنا، لأن لكل عصر رجاله ولكل عهد 
مقتضياته،" ومن الوهم أن تعتقد جماعة أنها تستطيع أن تندمج في الحضارة من دون أن تحيي 

لا انتقاما أكبر للماضي من الحاضر تراثها، إما بالتغاضي أو بالتخلي عنه، فالنتيجة لن تكون إ
-وتهديدا أعظم لأي جهد تجديدي، أما أنه من الوهم أن تعتقد جماعة أيضا أن تراثها بمفرده

يتها ونجاعتها التاريخية –مهما كانت عظمته   (3").يمكن أن يحفظ لها استقلالها وحر

لها الماضية وتراكماتها وثمرة أجيا إذا فمصير الأمم مرهون بمقدرتها على أن تجعل من تراثها
 للتوظيف في عمليات التجديد والتحضر ال كبرى. رأس مال قابل

"فمن السهل استيراد الآلات والأجهزة والمنتجات المادية وغير المادية، ل كن ليس من 
السهل ولا من الممكن استيراد الفاعلية الثقافية، لأن الثقافة هي التعبير الأساسي عن وجود 

موحدة، والشرط الأساسي لتحقيق استمرارها وتميزها وتاريخها أي إعطائها ذاتية  الجماعة كجماعة
 .(4)مستقلة"
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ية والأمة، واستقلالية الأمة مرهون باستقلالية الثقافة، والتعامل  فالثقافة هي صانعة الهو
مع الحاضر يكون بمد الخيوط للماضي وربطها بالمستقبل، والتعامل بالمنطق مع الأحداث 

ة، ومحاولة تفادي أخطاء الماضي واستثمار جهود الأولين ومحاولة بلورتها بما يناسب الراهن
مقتضيات الأزمة التي نعيشها، ويجب ألا نتعامل مع الأوضاع كالأعمى للهروب من مشاكلنا 

 ال كثيرة.

 داء اللفظية:  -2

لقداسة عندما يعجز العقل عن التفكير والإبداع يتجه السلوك العام للإنسان إلى مواطن ا
وأهمها اللغة، وتصبح الألفاظ معيار ال كمال وتمام التعليم، واللفظية في أمتنا جعلت المثقف 
يصبح الهوس بال كمال كالهوس بالمخّدر،  والفقيه يرى كماله في لسانه، فيسعى للبحث عن الشهرة و

لا  ويزيد الأمر تعقيدا حينما ينفصل القول عن العمل، فيصبح الكلام قاتلا لصاحبه وهو
يدري، يقول مالك بن نبي: "وهنا يؤدي بنا المقام إلى الحديث عن الحرفية، فلقد أبدعت 
ية كانت في موقفها مما أبدعت كالمثاّل  ية العربية أجمل لغات العالم، ول كن هذه العبقر العبقر

أو الذي هام بتمثاله، وقد أبدع مناقشه، والغرام بالكلمات أخطر من الغرام بالمعدن أو الرخام 
الحجر، فهو يؤدي أولا وقبل كل شيء إلى أن يفقد الإنسان حاسة تقدير الأمور على وجهها 

 (.5الصحيح، وهو أمر ضروري لكل جهد إيجابي من أجل البناء")

ّ ه عنه: "إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي  وقد قال ابن مسعود رضي الل
بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان 

 . (6)بالعكس، فهو مذموم"

يجعل  فالتنمق في الكلمات، واحتراف الخطابة من الأئمة والسياسيين والنقابيين والمسؤولين
يق الكلام والوعود، إلا أنهم سرعان ما يصطدمون بواقع يتناقض تماما وفحوى  الناس يفتتنون ببر
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هذه الخطابات، "فالغرام بالكلمات يفقد الإنسان فاعليته وتصبح هناك فجوة بين الكلام 
وهذه الاحترافية تخلق مرضا آخر لا يقل خطورة عن داء اللفظية، وهو احتراف   (.7")والعمل

ية إلى وسيلة لاكتساب الخبز، وعليه تصبح  الثقافة ومعناه أن تتحول الثقافة من رسالة حضار
مجرد حرفة أو مهنة، ومرض الحرفية يتسم بمظاهر سلبية تفرزها الذات المهزومة وتظهر في سلوك 

إن "التعالم"، والذي نلاحظه في شتى نواحي الحياة العامة والخاصة، فإنسان ما بعد الموحدين ما 
بة تكمن في انعكاس هذا البلاء على  يتعلم حروفا حتى يخال نفسه صار عالما ومفكرا، والصعو
بية والتعليم، وعلى الرأي العام من خلال وسائل الإعلام، وعلى الدين من خلال الإمام  التر
المتعالم، يقول مالك بن نبي: "والحقيقة أن منذ خمسين عاما نعرف مرضا واحدا يمكن علاجه هو 
الجهل والأمية، ول كننا اليوم أصبحنا نرى مرضا مستعصيا هو التعالم، وإن شئت فقل الحرفية 
في التعلم، والصعوبة كل الصعوبة في مداواته وهكذا أتيح لجيلنا أن يشهد خلال النصف الأخير 
من هذا القرن ظهور نموذجين من الأفراد في مجتمعنا، حامل المرقعات ذي الأطمار البالية 

 . (8)ل اللافتات العلمية "وحام

وفي بلد كالجزائر لا نستطيع أن نميز بين العالم والمتعالم ولا بين السياسي الحق والبوليتيكي 
المغامر ولا بين الفقيه والدخيل، ذلك أن أغلب الشعب في لحظة صار متعالما أو سياسيا أو 

يطلق  نقابيا، وأدنى درجات التقمص تمثلت في الفقيه المفتي، الذي لا يتوانى أن يحلل ويحرم و
الأحكام الدينية في أي قضية تطرح عليه، وإن كانت تمس دماء المسلمين وأعراضهم، وهذا 
يض  المرض تزداد شدته كلما تطورت وسائل الاتصال بين الأفراد والشعوب، لأن مثل هذا المر

دين شيئا، إذا ما يبث سمومه وأفكاره التي نسجها من خيوط خياله إلى أجيال لا تفقه من ال
ية مشوشة لا  يربطها بالإسلام كما قال مالك بن نبي هي شهادة الميلاد، ل كنه يحمل في داخله هو
تمت  للإسلام بأي صلة، فتكون بذلك عرضة لتلقي أي أفكار وتبنيها في ممارساتها ظناً منها أنها 

عداء الإسلام، لأن ما الأفكار الصحيحة. وذلك كله يعود على الأمة بخطر أشد وقعا من خطر أ
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يهدد الإسلام في هذه الحالة هو المسلم في حّد ذاته، فتظهر الفتن ويختلط كما يقال الحابل بالنابل 
فلا تكاد تفقه الظالم من المظلوم ولا المعتدي من المعتدى عليه، وما نلاحظه من إجرام في 

 ّ نتيجة حتمية لهذه الاحترافية،  بلداننا العربية الإسلامية، أو ما اصطلح تسميته بالإرهاب إلا
فحين تحترف السياسة وتمنح المسؤوليات لغير أهلها، تكثر الاحتقانات ويشيع الفساد 
والاختلاس، وحين يحمل مسؤولية الإصلاح في المساجد والمعاهد الدينية من ليس كفأ لذلك 

يصبح الاهتمام بال كماليات والثنائيات على حساب الأمور  المهمة المستعصية، تشيع الخرافات و
ية ومحاولة إيجاد حلول لها، نصبح نهتم بسفاسف  فعوض البحث عن مشاكلنا الثقافية والحضار
يكون ذلك هدرا  الأمور وتخصيص حلقات لها في المنابر وصفحات لها في الصحف وال كتب، و

 للوقت وتضييعا للمال بلا فائدة، بل بالعكس فهو يهدم أكثر مما يبنى.        

 العالقات االجتماعية:تحلل  -3

وهذه الأمراض حين تنخر في مجتمع ما فإنها تهدد كيانه بالفساد وتقوض معالمه المتمثلة في 
جهاز الدولة وشبكة العلاقات الاجتماعية، فإننا إذا عدنا للمجتمع المسلم في بدايته نجد أن "أول 

والمهاجرين، وكانت الهجرة  عمل قام به المجتمع الإسلامي هو الميثاق الذي يربط بين الأنصار
ّ ه عليه  نقطة البداية في التاريخ الإسلامي، لا لأنها تتفق مع عمل شخصي قام به النبي صلى الل
وسلم، ول كن لأنها تتقف مع أول عمل قام به المجتمع الإسلامي، أي مع تكوين شبكة علاقاته 

 (.9الاجتماعية، حتى قبل أن تتكون تكونا واضحا")

ائما لأن يكون المسلمون أمة واحدة، تربطهم أواصر المحبة والأخوة فالإسلام سعى د
والإيثار، فلا يكتمل إيمان المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحّب لنفسه، لأن قوة الأمة تنبع 
من شعور الإنسان أنه شخص من مجموعة، فيعمل على بقائها وتطورها، ل كن إذا تحللت هذه 

ّ ه العلاقات، أصبح المجتمع في م وقف يُهّدد فيه بالانهيار، وهذا ما أشار إليه ونبأ به النبي صلى الل
يف: "يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها،  عليه وسلم في حديثه الشر
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ّ ه؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ول كنكم غثاء كغثاء السيل،  قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الل
ّ ه من صدو بكم الوهن، قيل: "وما الوهن يا رسول ولينزع الل ر أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلو

ّ ه؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت".)  (10الل

ّ ه عليه وسلم في هذا الحديث استحضر صورة العالم الإسلامي بعد أن  فالرسول صلى الل
ت لا هدف لها ولا تتمزق شبكة علاقاته الاجتماعية أي عندما لا يعود مجتمعا، بل مجرد تجمعا

 طموح ولا مصالح مشتركة، فهي كغثاء السيل.

يق التغيير الاجتماعي هو العمل الذي يغير الفرد  فمالك بن نبي يرى أن أول عمل "في طر
 ً وذلك بتغيير صفاته البدائية  «Personne»إلى أن يصبح شخصا  «Individu»من كونه فردا

 (.11)التي تربطه بالنوع إلى نزعات اجتماعية تربطه بالمجتمع"

فالفرد الذي يعمل في نطاق ذاتي لا يمكنه أن يصنع حضارة، ل كن الشخص الذي 
يعمل في إطار مجموعة، كلما كانت الشبكة الاجتماعية أوثق، كلما كان العمل فعالا مؤثرا في 

ا إذا تحللت هذه العلاقات يصبح المجتمع عاجزا تماما عن أداء نشاطه المشترك، هذا المجتمع، بينم
 فيتوقف عن أن يكون مجتمعا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة.

"فشبكة العلاقات الاجتماعية هي التي تؤمن بقاء المجتمع، وتحفظ له شخصية، وأنها هي 
ية لتتيح له أن يؤدي نشاطه  ولم يتوان مالك بن  (.12")المشترك في التاريخالتي تنظم طاقته الحيو

نبي عن ذكر دور المستعمر في حل الشبكات الاجتماعية للشعوب المستعمرة طبعا ل كي يتسنى 
له السيطرة عليها بسهولة، فالاستعمار لا تكمن خطورته في الهدم والتخريب واشعال نار الحرب 

على تحطيم علاقات المجتمع "ولسنا  بالدبابة والمدفع، بل ما هو أخطر من ذلك حين يعمل
ّ ريثما يثير ضجيجا،  نستطيع، بكل أسف وبتأثير أوضاعنا العقلية، أن نفهم عمل الاستعمار إلا
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كضجيج الدبابة والمدافع والطائرة، أما حين يكون من تدبير فنان، أو من عمل قارض فإنه 
 (.13.)يغيب عن وعينا لسبب واحد هو أنه لا يثير ضجيجا"

أساليب الاستعمار التي زرعها في المجتمعات العربية ، فكرة المستحيل التي  وأخطر
أصبحت وكأنها نظارة سوداء يرتديها أفراد المجتمع، فتجد شرائح المجتمع باختلافها لا تكاد ترى 
في الواقع الذي نعيشه إلا الكآبة والنقص والضعف والإحباط، لأننا صورنا في أفكارنا هذا 

ملاه علينا الاستعمار، ل كي يضمن أن نبقى في مستنقع راكد من الأفكار المدمرة الواقع الذي أ
والمحبطة لكل جهد قبل أن نحاول القيام به حتى "ولسوف تلاحظ أن الرجل يطلق )الواقع(  
لا على ما يراه مثلك بعينيه، بل على ما يفكر فيه دون الرجوع لأي مقياس من التاريخ أو 

عقلي يمنعه من أن يرى ما هو أمام عينية بلحمه وعظمه، كما أن هذا الاجتماع، فتكوينه ال
التكوين هو الذي يمنع الموظف ال كبير في الإدارة من أن يدرك الفرق الضروري بين تفاهة 

يات الوظيفة"  .(14)الموظف وضرور

وقد شبه مالك بن نبي هذه الأفكار التي يبثها الاستعمار عبر وسائل الإعلام بحبات 
لتي تكفي حبّة واحدة لإيقاف محرّك، إذا ما تسربت إلى أحد أجهزته، فهذا شأن الرمل ا

علاقاتنا الاجتماعية في الأوطان العربية والإسلامية، لا نكاد نستيقظ في اليوم التالي حتى نجد 
ً من عناصر التفرقة بين الشعوب، التي تزيد في الهوة اتساعا، مما ينذر بالتمزق في تلك  عنصرا

ت، بل والأخطر من ذلك أن هذا التمزق أصبح يهدد أفراد العائلة الواحدة بل حتى العلاقا
الأسرة الواحدة، فأصبح الناس ينفرون من بعض العادات التي كانت سببا في الالتقاء 
والاجتماع، مرة بدعوى الخرافات ومرة بدعوى الواقع الذي أصبح لا يرحم، فتفككت 

أنساب، حتى أصبح المرء لا يعرف حال أهله في الحي، العلاقات بين الأهل والجيران وال
 ويخلق لذلك ألف عذر وعذر.
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يضة يوم الجمعة إلا مثال واضح  بينما نجد الإسلام يسعى جاهدا لجمع شمل الأمة، وما فر
لذلك الاجتماع الأسبوعي، الذي لابد لكل مسلم أن يشهده، إضافة إلى الاجتماع الأكبر 

سع فيه العلاقات لتشمل البلدان الإسلامية بأكملها دون أن تنسى المتمثل في الحج، الذي تت
العيدين اللذان هما مناسبة لتجديد العلاقات الاجتماعية كل ذلك كفيل بأن يظهر ضرورة 

 علاقة المسلم بأخيه المسلم.

"وجميع القوانين التي أملتها السماء، أو وضعتها محاولات البشر، هي في حقيقة الأمر 
اعية لحماية شبكة العلاقات الاجتماعية، وبدونها لا تستطيع الحياة الإنسانية أن إجراءات دف

 .(15)تستمرّ، لا أخلاقيا ولا ماديا"

وهذا ما كفله الإسلام بتوسيع درجة العلاقة الإنسانية، حيث نظم حقوق وواجبات 
حياة، هذه غير المسلم في المجتمع المسلم، حتى يضمن العلاقات الإنسانية في كل مجالات ال

العلاقات التي يضمن بها كل إنسان أن يكون شخصا في كيان واسع جدًا وهو المجتمع الإنساني، 
بية الاجتماعية هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذا الحّد من العلاقات الوثيقة والمنظمة  فالتر

لهدف أن نعلم كل "إذ ليس الهدف منها أن نعلم الناس أن يقولوا أو يكتبوا أشياء جميلة، ول كن ا
. وهي "وسيلة فعالة لتغيير الإنسان، (16)فرد فن الحياة مع زملائه ... أن نعلمه كيف يتحضر"

وتعليمه كيف يعيش مع أقرانه وكيف يكون معهم مجموعة القوى التي تغير شرائط الوجود نحو 
طه المشترك الأحسن دائما. وكيف يكوّن معهم شبكة العلاقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشا

 (17في التاريخ. )

وبذلك يمكن لنا الوصول لأن نعيش في ظل الحكمة القائلة: "الفرد للمجتمع والمجتمع 
 (.18").للفرد

  .وهذا ما يعبر عن شبكة العلاقات الاجتماعية في أرقى صورها وفي أقصى فاعليتها
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ّ ه عليه ويرى مالك بن نبي أن واقعة صفين فصمت الوحدة الشاملة التي بناها  محمد صلى الل
ّ ه عليه وسلم كان يعي جيدا تأثير الوحدة الاجتماعية على  ّ ه، لأن النبي صلى الل وسلم بأمر من الل

يق المخطط التالي:  :(19)أفكار المسلمين ووحدتهم التاريخية، وهذا ما بينه مالك بن نبي عن طر

 

 دائرة الأفكار

 

 

 

 

 

فيشرح المخطط قائلا: "إننا نرى أولا، أن كل ما يصدر من إشعاع من الدائرة الشخصية 
الخاصة بفرد معين يصب حتما بخيره أو بشره في دائرة أفكاره، لأنه ينعكس عليها بمقتضى 

–تداخل الدائرتين، بمعنى أي تعفن أخلاقي يحدث داخل الدائرة الشخصية يصل إشعاعه فوراً 
 إلى دائرة الأفكار.-بصفته تعفنا

وبالآلية نفسها، فإن كل ما يحدث من خير أو شر، على الدائرة الاجتماعية يحدث أثرا 
 إلى الخارج، تجاه دائرة الأفكار وينعكس عليها أيضا.

ول كن يجب أن نلاحظ أن نصيب الإشعاع الذي يرد من الدائرة الاجتماعية تجاه 
داخل، ينعكس على الدائرة الشخصية ثم يعود منها، كإشباع منعكس إلى دائرة الأفكار ليلقي 

االجتماعية الصالتدائرة   

 الدائرة الشخصية
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عليها ما يحمل وما حمل من الدوافع الحرمانية، حتى إن دائرة الأفكار تتلقى في النهاية، كل ما 
يقة طبيعية أو صناعية، تشعه الدائرة ا لاجتماعية في الاتجاهين وبالتالي فإن كل ما يحدث بطر

تعفنا بالدائرة الشخصية الخاصة بفرد أو في دائرته الاجتماعية، فإن تأثيره يصيب بأكمله دائرة 
 أفكاره.

يا، أن لدائرة الأفكار ذاتها إشعاعها  وإنما يجب أن نلاحظ، كي نكون أكثر دقة وتحر
هي نفسها بإيحاءاتها على الدائرة الشخصية، التي تعكس بعض هذه الإيحاءات على الخاص تشع 

 (.20الدائرة الاجتماعية التابعة لها )

وبعد الشرح المعمق لعلاقة الدوائر الثلاث ببعضها البعض، يعود مالك بن نبي إلى شرح 
 خواص كل دائرة ومكوناتها فيقول:

  :م الضرورة حياة الفرد الخاصة مع أسرته أو فإنها تتضمن بحك"أما الدائرة الشخصية
 بمفرده.
 :فإنها تتضمن بالضرورة الجوار والعلاقات المهنية،  أما الدائرة الاجتماعية

والعلاقات الودية والعلاقات الناشئة عن الضرورة اليومية، مثل علاقتنا مع البائع الذي نشتري 
يدتنا وخبزنا، والعلاقات التي تنشأ بمقتضى حا جة التسلية، إذا تعودنا الذهاب إلى مقهى، منه جر
 والعلاقات الأدبية إذ كان لنا صلات ببعض الطلبة.

 .هذه هي العناصر الأساسية للدائرتين

فكيف تنتج الدائرتان، وهذا تركيبهما، إشعاع الحرمان وال كف؟ وبعبارة أخرى كيف 
التابعة لها؟ فما تجب ملاحظته تعدان لإنتاج هذا الحرمان صناعيا، حتى توجه إلى دائرة الأفكار 

 بالنسبة للدائرة الشخصية أن هناك ثلاث حالات ممكنة: 
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 حالة تنتج فيها بطبيعتها الدوافع الحرمانية، بسبب تعفن في جوهرها. .أ
وأخرى تنتج فيها تلك الدوافع بصفة طارئة، أعني بسبب ما يحقق فيها من  .ب

يقة صناعية أو ما يلصق بصورتها   الظاهرة على الأقل.التعفن بطر
لا تنتج إطلاقا إشعاعا حرمانيا لأنها سليمة من طبيعتها من ناحية، ولم تنتج  .ت

يه مظهرها.  من ناحية أخرى محاولات تعفينها صناعيا أو تشو

 أما بالنسبة للظاهرة الاجتماعية فهناك حالتان ممكنتان: 

ا هي علاقات أنها لا تنتج انعكاسات الحرمان لأن ما تتضمنه من علاقات إنم .1
 سليمة في جوهرها.

أنها تشع انعكاسات الحرمان لأن علاقة على الأقل من العلاقات التي تشملها  .2
 (.21)مشتبه بها

يواصل مالك بن نبي شرحه لأسباب تقطع أواصر العلاقات الاجتماعية في خضم هذا  و
ية، هذه الأخيرة التي  التداخل بين حياة الفرد الشخصية وحياته الاجتماعية وحياته الفكر
تفرض عليه حين تستقبل مجموعة من الأفكار الحرمانية والسلبية عن الدائرة الاجتماعية "فإنك 

طرا بطبيعة الأشياء إلى أن تحطم دائرتك الاجتماعية، حينما تشعر أنها سوف تجد نفسك مض
أصبحت مركز إشعاع خطير موجه إلى أفكارك، إذ لم يبق أمامك إلا أن تفصل عنك كل 

 (.22)العناصر التي تتركب منها تلك الدائرة أو تنفصل أنت عنها

فسه بعيدا عن وفي هذه اللحظة بالذات يصبح الفرد منعزلا عن مجتمعه، يعيش لن
الآخرين، بل يجد في الآخر مصدر ازعاج وقلق، فيفقد المجتمع قوته بفقدان الصلات 
والعلاقات الاجتماعية المتينة، التي هي بمثابة الجدار العازل الذي يصّد كّل ريح عاتية تهدد كيان 

 المجتمع.
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 مشكلة الفوضى:  -4

من جزئيات، تتجانس هذه إن الثقافة في فكر مالك بن نبي عبارة عن تركيب يتكون 
الجزئيات فيما بينها، مكونة الكل، فكلما كانت العناصر متوافقة قابلة للاندماج صاغت منها 
الحياة تركيبا، أما حين تكون متوزعة متضاربة فإنها تصبح تلفيقا، أي مجرد فوضى. "والعالم 

اب ثقافية حديثة جاء الإسلامي اليوم خليط من بقايا موروثة عن عصر ما بعد الموحدين، وأجل
بها تيار الإصلاح، وتيار الحركة الحديثة، وهو خليط لم يصدر عن توجيه واع، أو تخطيط علمي، 
وإنما هو مجموعة التلفيق لعناصر من عصور مختلفة، ومن ثقافات متباينة دون أدنى رباط طبيعي 

 .(23)ومنطقي يربط بينها"

الأمة، تلك الفوضى التي تعتري كل ميادين  فمن أهم المشكلات الثقافية التي تتخبط فيها
ية أو الاجتماعية أو السياسية، أو الاقتصادية أو حتى الأيديولوجية. "فشكل  الحياة، سواء الفكر
النهضة الإسلامية الراهن هو خليط من الأذواق، ومن المحاولات، ومن التذبذب ومن مواقف 

 (.24)التدين أيضا"

ي مجتمع ناشئ يتهيأ للنهضة فلا بدّ له من عناصر والمفروض حسب مالك بن نبي أن أ
تقليدية ورثها عن أجداده بجانب عناصر حديثة وهي عموماً مستعارة من مجتمعات أخرى، ل كن 
يكيفها بما يتوافق وشروط نهضته، ل كن إذا  يجدر بهذا المجتمع الناشئ أن يحلل هذه العناصر و

جتمع لم تولد فيه، فإنها تصبح حينئذ مجرّد استعار هذه الشروط كما هي وحاول تجسيدها في م 
تراكمات وفوضى لا نفع منها، بل بالعكس فهي تضرّ أكثر مما تنفع، وذلك راجع لظاهرة 
ية وإما لأمر علوي يفرض  الاقتباس التي تفرض على المجتمع الناشئ إما لحاجته الملحة والضرور

ية  عليه، هذا الاقتباس الذي لا يخضع لمقياس أو نقد، ينتج خيطا من الفوضى في الميادين الفكر
 والخلقية.
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وهذا لا يعني أن مالك بن نبي كان ضد فكرة الاستفادة من تجارب الآخرين، بل نجده 
يصرح في ال كثير من مؤلفاته بموقفه من هذه التجارب التي تحمل الغث والسمين، فهي دروس 

تعد درسا خطيرا لفهم مصائر الشعوب يجب الاستفادة منها، فمثلا في قوله: "هذه التجربة التي 
ية  والحضارات، هي جد مفيدة لبناء الفكر الإسلامي، لأنها صادفت أعظم ما تصادفه عبقر
الإنسان من نجاح، وأخطر ما باءت به من إخفاق، وإدراك الأحداث من الوجهين كليهما 

لمحاولة أن يفهم ضرورة ملحة للعالم الإسلامي في وقفته الحالية، إذ هو يحاول ما وسعته ا
 (.25)مشكلاته فهما واقعيا، وأن يقوّم أسباب نهضته كما يقوّم أسباب فوضاه تقويما موضوعيا"

فمالك بن نبي يشير إلى ضرورة تقويم هذه التجارب، والوقوف على أوجه النقص فيها 
فكرها  ونقاط العظمة والقوة فيها أيضا، لتظفر الصفوة المسلمة إلى حد بعيد بمنوال تنتج عليه

 ونشاطها دون الذوبان في النموذج الغربي أو الوقوع في مشكلة الفوضى.

 المفهومية: -5

ومن المشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي الإسلامي، مشكلة المفهومية التي خصص لها 
 24/02/1964مالك بن نبي محاضرة "ألقاها باللغة الفرنسية في الجزائر العاصمة في تاريخ: 

. وقد اعتبر مالك بن نبي (26)م"1964كاملة بجريدة الشعب الفرنسية في فيفري سنة ونشرت 
أن مشكلة المفهومية تعد بصورة عامة جزءا من ظاهرة القرن العشرين الذي تم تعميده عند 

 ميلاده باسم قرن البخار. 

رن ل كن عجلة التاريخ التي لا تتوقف سرعان ما غيّرت هذا التعميد على التوالي باسم ق
ية وأخيرا قرن الفضاء. وحسب مالك بن نبي هذه الحركة المتسارعة  ال كهرباء ثم الطاقة الذر
با ثالثة بعد الحرب العالمية الثانية وهي حرب المفهومية، فظهرت الديمقراطية  للتاريخ قد ولدت حر

كل والاشتراكية والسلام وأصبحت فواتح لجميع الدساتير الوطنية، وأصبحت هذه المفاهيم تش
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مبادئ مفهومية عالمية، ل كن حسب بن نبي هذه الثلاثية لم تتشكل وحدتها داخل العالم لأن 
العالم في نظره يحتوي على "المناطق البيضاء المنبثة هنا وهناك للبلدان التي توجد في حالة تقاعد 

ية  ال كبرى بالنسبة إلى المعركة المفاهيمية، أعني البلدان المتغيبة فعلا على المأساة البشر
  (.27")لعصرنا

فهذه المناطق من العالم المتخلف حسب بن نبي لا يمكن أن تستفيد من هذه المفاهيم 
كوسائل للتقدم، أولا لأن مشكلة المفهومية "تثار على المستوى الوطني داخل كل بلاد فرضت 

دراسة فيها شروطها الخاصة ضمن طور معين من أطوار تاريخها، أنماط من العمل الجماعي ...و
 (.28)هذا النشاط ترجع بنا على أي وجه إلى دراسة المقومات التي يقوم عليها تركيبها"

يكها وتفعيلها داخل الفرد أولا ليتحقق هذا  فهذه المفاهيم لابد لها من صامولة لتحر
 النشاط الجماعي.

 "وفي هذه الآونة يوجد في الجزائر فراغ مفاهيمي في نفس الحد الذي لم يع فيه الشعب
 .(29)الجزائري بعد بما فيه ال كفاية البواعث المعللة الجديدة لنشاطه المشترك"

يص يواجه عجلة التقدم والتطور لأي بلد، فما بالك ببلد أنهكه الاستعمار  وهذا مشكل عو
 ونهب خيراته أكثر من قرن من الزمان.

يقة المثالية للقضاء على هذه المشكلة وا ستئصالها من وقد أشار مالك بن نبي إلى الطر
يقة المثلى: "تتمثل في تصفية راسب المتخلّف عن العهد الاستعماري،  العَْسفِ  جذورها. فالطر

ومجموع ضروب العطالة التي ندين بها إلى القابلية للاستعمار، وفي الاضطلاع بالبناء الاشتراكي 
 (30والإسلامية. ) جماعتها التاريخية المغربية والعربية قبلة مُنْتَمَى وفي توجه البلاد صوب
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كما بين مالك بن نبي وشدد على ضرورة أن تشرع الجزائر وباقي البلدان العربية بمعالجة 
هذه المشكلة لأن المشاكل حسبه تتضاعف وتتعقد بمرور الزمن عليها، فالمشكلة التي يمكن حلها 

يصعب الوصول إلى حلها بعد زمن، لأن آلياتها ستختلف  والتداعيات المحيطة الآن، قد تتعقد و
 بها قد تتغير، مما يستوجب إيجاد حلول أخرى ووسائل أقوى.

  خاتمـة:

ية  مالك بن نبي قدم في أكثر من ثلاثين عاما تحليلا دقيقا للواقع الإسلامي، يقوم على رؤ
علمية موضوعية، محاولا الوقوف على أسباب المشكلة لا أعراضها للوصول إلى حلول تقضي على 

من جذورها، وقد استفاد في ذلك من استقراء تاريخ المجتمعات الإنسانية، فتوصل إلى المشكلة 
ً في شتى  ً متكاملا يا ً حضار ية، تستوجب حلا أن مشكلة العالم الإسلامي هي مشكلة حضار
الميادين، لأنه لا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلة ما لم يرتفع بفكره إلى الأحداث 

 هم العوامل التي تبني الحضارات وتهدمها.الإنسانية، ويتعمق في ف

ومن أهم المشاكل التي أعطاها مالك بن نبي حيزا واسعا في ال كثير من مؤلفاته المشكل 
الثقافي، لأن مالك بن نبي رأى أن الثقافة هي التي تلعب الدور الرئيس في تشكيل الإنسان 

ية تميزه عن غيره من بني جنسه، وفي هذه الدائرة يصبح الفرد شخصا منتميا للجماعة  واعطائه هو
منه قوتها وبقاءها، أما إذا سبح في دائرة مفرغة بدورها  مد منها قوته وبقاءه كما تأخذ هيالتي يست

من المشاكل الثقافية التي تؤدي به إلى الانزواء والتقوقع فإنه يفقد قدرته على العطاء، ويبقى أي 
 محدود الفاعلية في جميع الميادين. مجهود يقوم به خارج نطاق الجماعة مجهودا 
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ودوره في تحميك االجتماع ومحارتة  في الجسائر الفكر اإلصالحي
  التحسب واالفتراق

 الوكَّال زرارلة  د.

 الجسائر المركس الجامعي أفلو ـ 

 
  الملخص :

ية سفته التغيير برز فل شرين أن ي قرن الع لال ال ئري خ صلاحي الجزا كر الإ ستطاع الف قد ا ، ل
 نونمتخذا من ف، وحّدد أسبابه، المستعمر بعدما شخص الدّاءما أفسده  في إصلاح ويبين رؤيته
ة وأزماتها الشعر والنثر وسبل إخراجها من وضعها الكارثي  سبله ووسائله في إيضاح مأساة الأمَّّ

ية، والمتأزم   .خاصة ما اتصل بمنظومتها الاجتماعية والثقافية والحضار
قد ية و ته العلاج في رحل ئري  صلاحي الجزا كر الإ لق الف سعي ل انط هابال لى لحمت ة إ عادة الأمَّّ  إ

يفرقها عد نجاح إرجاعها لوجودها بالعلم بمحاولة  و، ووحدتها بعدما استطاع المستعمر أن يشتتها و
ا مكنه من َّّ  .ها ويتحكّم فيها وفي مصيرهاأن يستحوذ علي عدوها في تجهيلها مم

ز ال بة الثالوث الخطير المتمثل وقد ركَّّ علماء والأدباء المصلحون في رحلتهم الإصلاحية على محار
قة قر والفر هل والف كر ، في الج مام الف من اهت يرا  صيبا كب شتت ن قة والت ضوع الفر خذ مو قد أ و

ة ووجودها.  الإصلاحي للخطورة التي يمثلها بالنسبة لكيان الأمَّّ
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Abstract: 
The Algerian intellectual reformation during the twentieth century was able to highlight 
its transformative philosophy, and reveal its vision to reform what was spoiled by the 
colonizer , by the diagnosis of the issue , and the clarification of its causes. It took the 
path of poetry and prose as means to clarify the tragedy of the nation and its crises. And 
the way to lift it from the underdeveloped catastrophic situation especially in the social, 
cultural and civilizational fields. 
The Algerian intellectual reformation was launched in a therapeutic journey for the sake 
of seeking and restoring the nation to its bond and unity after the colonizer divided and 
separated it. the attempts to regain its existence with science after the success of the 
enemy in making it ignoramus it in a way that made the colonizer own and control the 
nation’s destiny  
The reformist writers and scientists have focused on in their journey of reformation on 
fighting the dangerous trinity of ignorance, poverty and disunity. The theme of the 
disunity and dispersion has taken a great fraction of their attention of reformist 
thinking for the danger which by present for the nation and its existence. 

 
 : تمهيذ

تعرضت الأمة العربية والإسلامية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى حملة 
ية غربية ا وطبقت سياسة جهنمية سعت من ورائها إلى  جسد الأمة وروحها ستهدفتاستعمار

مة يب الأ ها  تغي غرب واعتبار ية ال يا بجغراف ها ماد لى إلحاق مل ع لك بالع يا، وذ يا وجغراف تاريخ
مدة يد عن قرن من الزمان التي تز  امتدادا جغرافيا له، وكذا إلحاقها بتاريخه وهويته. وخلال ال

تل إ يد سعى المح من لى تجر ها  سخها وإفراغ لا م ها محاو يت عالم هو مس م صيتها، وط من شخ مة  الأ
قاء والسيطرة لدوام والب جوده ا ته، وتضمن لو فه ومخططا لائم أهدا لب ت في قوا  مضامينها، وصبها 

 . والهيمنة
ية  لاد العرب ية للب ستعمار غرب الا سة ال ها سيا مت علي تي قا سية ال يات الرئي من الغا و 

يب سلامية، التغر غايتين والإ هاتين ال يق  لى تحق صول إ ندماج، وللو يه أن  والا بد عل كان لا
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لدين  ية وا غة العرب ما الل سلامية وه ية الإ ية العرب كائز الهو من ر سيتين  يزتين رئي ستهدف رك ي
يوطد دعائم بقائه،  يضمن و الإسلامي، وقد حرص على تحقيقها ليمكن لنفسه، ويثبت وجوده، و

تابعا له ماديا وروحيا. فكان الدين الإسلامي الهدف الثاني بعد ويجعل من البلاد العربية موطنا 
الوضع السياسي الذي ركز عليه الاستعمار، معتبرا بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار سياسي 

يل ديني إذا لم يكن للمسيحية فليكن إلى الانحلال والتمييع. وقد ظهرت سياسة  1إلا بإجراء تحو
لدي بة ا في محار لال  سيطرةالاحت لال ال من خ سلامية  ية الإ صية العرب لى الشخ ضاء ع لى  ن والق ع

ها، في توجيه لتحكم  سلامية وا ية الإ مدارس العرب ساجد وال صة الم لدين خا هذا ا ية ل نابع الحقيق  الم
   وتشجيع التبشير المسيحي، والانحراف الديني المتمثل في البدع والخرافات.

سات من السيا غرب  و مل ال تي ع ية ال سها القمع ي لى تكر حرص ع ها و لى تطبيق ستعماري ع الا
يلخص  ليتمكن من الأمة ويسهل عليه قيادتها هي تكريس سياسة التفقير والتجهيل والتشتيت، و

له في قو لك  ئر ذ في الجزا صلاحية  طاب الحركة الإ حد أق ظان " أ بو اليق صحفي " أ :"  الكاتب وال
لزعزع ركنها وهّدَّ ، منها على أمّه كبيرة لقد تسلط على الأمة عوامل ثلاثة ،لو تسلط عامل واحد

، والفرقة . فالجهل أفقدها شعورها بوجودها، وكيف تذب عنه، والفقر، ألا وهي الجهل، بناءها
ها ، والافتراق أذاب قوتها، وشّلَّ أعضاءها عن الحركة، والفقر أقعدها عن العمل وذهب بريح

لة المحزنة  فبقيت والحالة هذه عرضة للتلف والاضمحلال والهلاك. وهي نتيجة طبيعية لتلك الحا
 2التي جرَّّ إليها الظلم والاستبداد."

عمد بجميع  وحتى يتمكن الغرب الاستعماري من تحقيق أهداف مشروعه الاستكباري العالمي
يب شبكة علاقاته الاجتماعية المتينة التي  بي الإسلامي وتخر وسائله إلى تفكيك بنية المجتمع العر

 والأمة الواحدة.، والمصير الواحد، والتاريخ الواحد، واللغة الواحدة، إسلام الواحدشّد وثاقها ال
يه  نة عل ستعماري للهيم شروع الا هذا الم من  جزءا  سلامي  بي الإ لد العر ئر الب نت الجزا وكا
يد عن  مّدة تز وإخضاعه وقيادته وتفكيك عرى وحدته والقضاء على مقومات شخصيته وهويته ل
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ية ا مع بدا قرن ف ها ال في حيات ير  عرج الخط هذا المن لى  صلت إ قد و ئر  نت الجزا شرين " كا قرن الع ل
ية . عقيدة شوهتها الأضاليل دها من براءتها الأصيلة، وتسلّط عليها المستعمر، الدينية والفكر َّّ ، فجر

فاظي الذي قامت من أجله وبسط عليها حمايته ورعايته ، وسخرها لأغراضه، وسالف دورها الح
وأعتقد المَغْلُبون على  3وأوسمة التزكية والتقدير.."، تلبس مسوح التمدن والحضارةعقيدة جديدة 

جه في دنيا الناس.  أمرهم أن لا دين  و لا عقيدة إلا ما جاء به الغرب واعتقده وروَّّ
وأمام هذا الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الأمة العربية عامة والجزائر خاصة كانت هناك 

صلاحية " صات إ يةإرها ية والفكر ياة الدين يدة للح هة جد شر بوج بع، تب لى المن صيلة إ عوة أ ، ود
وتطلع نافذ إلى المستقبل.، فقد بدأت المشاعر الصادقة والأماني ، واتصال مباشر بالكتاب والسنة

ة( أ يدة وطنية( أو )حلقة و الوطنية تتجمع وتتحفز في صورة )مدرسة حرَّّ )منتدى ثقافي( أو)جر
ّ ه .. "علم( خالصة لوجه  نتج عنها ميلاد الحركة الإصلاحية التي آلت على نفسها إصلاح ما  4الل

ة إلى منابع دينها، أفسده الاستعمار يتها، وإرجاع الأمَّّ والأخذ ، وإلى وحدتها، وإلى شخصيتها وهو
لدين شبابه وحياته ية المنوطة بها " تعيد ل يف الغالين، بها نحو الانطلاقة الحضار ، وتنفي عنه تحر

لينوان حال المبط جاهلين، ت يل ال مره، وتأو جدد أ لي ولت عد ب ناس ب لى ال ضه ع ة ، وعر يد للأمَّّ ولتع
ها ها وفعاليت يت ها وحيو ته، حيات لى مائد ها ع يد تربيت مه، بتجد لالتزام بتعالي لى ا ها ع صامها ، وحمل واعت

 موقف 5حتى لا يبقى تدينا وراثيا سلبيا."، بحبله
  

 مولف الحركة اإلصالحية في الجسائر من التحسب واالفتراق 

أ ـ مولف الشيخ عثذ الحميذ تن تاديس وجمعية العلماء المسلمين الجسائريين من 
 التحسب واالفتراق وسثل عالجهما:

صلاحية مت الحركة الإ ندما قا سوله  ع سنة ر ّ ه و تاب الل لك ك في ذ ها  كان منطلق ئر  في الجزا
فكان هذا الهدي هو مصباحها الذي ، منه تأخذ ومن معينه ترتوي وتتزودوسيرة السلف الصالح 

لذي  عالمي ا ستبداد ال مات الا في ظل به  ستهدي  يق فت ها الطر ضيء ل سانية أي قيم الإن كل ال لك  ه
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ماء المسلمين على أساس من  إشباعا لأطماعه المادية. وقد قامت هذه الحركة ممثلة في جمعية العل
مال كيين والإباي تشمل على المصلالوحدة والاجتماع " وه ها ، يينضحين والطرقيين وال لم ينظر في

خر مذهب دون آ لى  صلحين، إ ية للم لا غا ها . و قة دون غير ي لى طر لا إ ير، و هم غ مل ل لا أ  و
وأعرف الناس ، وهي أقرب الناس إلى الحق، الاتفاق والإتحاد , نظرا لأّنَّ الجمعية جمعية علماء

فاهم." طرق الت م 6ب قد ع هود فل مع ج لى ج صلاحية ع حركتهم الإ ية  نذ بدا صلحون م ماء الم ل العل
جميع المخلصين من الأمة لإصلاح الوضع المأساوي الذي آل إليه الشعب فقد " عملوا منذ البداية 

يين ئر سلمين الجزا في ، على توحيد كل الم يز  بر بدون تمي مال كيين والإباضيين والبر بين ال يب  بالتقر
لوطنيين."الجنس أو الأصل أو ا يع السكان ا لة واحدة تضم جم مذهب بهدف خلق كت وهكذا  7ل

ها  شارت مبادئ قد أ صف ف حدة ال من و ساس  لى أ مت ع ئر قا في الجزا صلاحية  فإّن الحركة الإ
وإحياء آدابه وتاريخه... وتعمل ، وتفهم حقائقه، أنها " تعمل للإسلام بإصلاح عقائده وأهدافها

بين قوم من العرب، وتعمل لتوحيد ، وتاريخها، لإحياء اللغة العربية، وآدابها في موطن عربي و
لدنيا وتعمل لتمكين أخوة الإسلام العامة بين المسلمين كلهم، وتذكر ، كلمة المسلمين في الدين وا

ية رابطة ، وأمجاد تاريخهم، المسلمين الذين يبلغهم صوتها بحقائق دينهم   وسير أعلامهم وتعمل لتقو
ب بين العر بة  لأدب."العرو يق لخدمة اللغة وا بي لأن ذلك طر تي  8ي والعر فالحركة الإصلاحية ال

يقا وطنيا يسعى  كان يترأسها الشيخ ابن باديس في ثلاثينيات القرن العشرين " اختطت لنفسها طر
ماعي و  لديني و الاجت ها ا لى خطاب ية ع صفة العموم ضفاء ال يع و إ بة الجم لى مخاط ية إ نذ البدا م

ت على ضرورة استعادة الدين الإسلامي و اللغة العربية من السيادة خاصة عن، السياسي دما أصرَّّ
لى  سي .فع جود الفرن عن الو ستقل  يان م ئري كك جود الجزا مات الو ما مقوِّ تدعيم به سية و  الفرن

فان الحركة الإصلاحية و رجالاتها وجدوا أنفسهم هم ، خلاف نظم الزوايا و الطرق و شيوخها
ث عن الإسلام في الجزائر بالعودة إلى الأصل السلفي الذي أولى و أحرى من يستط يع أن يتحّدَّ

لة ذات  هو الدو يد  تاريخي جد سياق  في  مذاهب  طرق و ال مدارس و ال فرق و ال هور ال سبق ظ
 ة . و هكذانالنظام المركزي الذي يروم التقرب بخطابه إلى الجميع و ليس إلى طائفة أو جهة معي
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ماء عل مشروع ، فإن جمعية العل في الأصل و سياسية من حيث الف وطني قام على دعوة دينية 
في  تى  سي ح نى السيا ثر المع ستحث أك حاد ا ستعماري  سياق ا في  عام  ضاري ال تاريخي و الح ال

وقد كان الخط العام الذي انتهجته الحركة منذ نشأتها هو الإصلاح  9قضايا الدين و الاجتماع."
سة عن السيا عد  ليم والب ية والتع ب قانون  والتر من ال لث  صل الثا في الف جاء  قد  عام ف ها ال بمعنا

تا كّلَّ بحث سياسي َّّه يمنع بتا ية مسألة سياسية، الأساسي للجمعية " أن ، وكذلك كل تدخل في أ
ية." طاق الجمع خل ن هدفها  10دا هو  سية  ست سيا ها لي ية بأّنَّ لان الجمع من وراء إع هدف  عّلَّ ال ول

شمل  مع  له ج من خلا يد  لذي تر حدوي ا شيعاالو با و عداء أحزا قه الأ لذي فر مة ا خارت ، الأ ف
ها ها .، قوت هب ريح من  وذ فه  ها وموق ظر من ما ينت ية و عة الجمع باديس طبي بن  شيخ ا ضح ال يو و

يدة الشهاب بعنوان جمعية العلماء كيف يجب أن تكون وما  السياسة التحزبية في مقال نشره بجر
شاد  ية وإر ية هدا لاّ جمع كون إ لا ت جب أن  ية ي لآن أّنَّ الجمع من ا قول  جب أن ن ها:" وي ظر من ينت

في نطاق ، إلى أوج العلم ومكارم الأخلاق، لترقية الشعب من وهدة الجهل والسقوط الأخلاقي
، عليه وآله الصلاة والسلام، اية نبيها الأمي الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاقوبهد، دينها الذهبي

يق ، أدنى اتصال ولا يجوز بحال أن يكون لها بالسياسة وكل ما يتصل بالسياسة بعيدة عن التفر
يق سباب التفر له .."، وأ ما نقو هذا  ئه  11و سلام ومباد ساس الإ لى أ قائم ع صلاح ال منهج الإ ف

ناس سعادة ال ضمن  سلمينل ي يع الم بين جم سلامية  لأخوة الإ لى ا يدعو إ َّّه  لأخوة ، أن يذكر با و
شر يع الب بين جم سانية  هو الإن سلامية و لدائرة الإ في ا سلمين  مل الم حدد " تكا جة ، ي حّدد حا ما  ك

المسلمين للإنسانية داخل الإطار الإنساني، والحق أّنَّ المسلمين بعد اتحادهم وتضامنهم تحت راية 
لى البشر."لم ي، الإسلام لا  12عودوا في حاجة إ ية  قائم على الحزب يري ال فإّنَّ العمل التغي ولذلك 

كون جه قد ت بالعكس فنتائ بل  قي  قّدم ور ترابط وت ة من قوة و لى ماتنتظره الأمَّّ ِؤدي إ عكسية  ي
ير ، تعصب وتشرذم واختلاف وتأخر وانحطاط لى موقف ابن باديس من الأحزاب في كث ويتج

تين من مقالاته وخطبه ال ّ ه الم بل الل مستمد من فهمه الثاقب لدينه الذي يدعو إلى الاعتصام بح
يه  قد اجتماعي عام ف لأخوة" إّنَّ الإسلام ع حدة وا حرص على الو لاف وال قة والاخت بذ الفر ون
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َّّت تجارب الحياة كثيرا  كل ما يحتاج إليه الإنسان في جميع مناحي حياته لسعادته ورقيه. وقد دل
تمدنة على أن لا نجاة للعالم مما هو فيه إلا بإصلاح عام على مبادئ الإسلام. من علماء الأمم الم

ياة . فليس للجمعية إذا من  فالمسلم الفقيه في الإسلام غني به عن كل مذهب من مذاهب الح
يق سعادة الجزائر والبلوغ بها   إن ، نسبة إلاّ إلى الإسلام وبالإسلام وحده تبقى سائرة في طر

ّ ه   إل يدنا في شاء الل ى أرقى درجات ال كمال. وإلى هذا فنحن نشكر ونعترف بالجميل لكّلِ من يؤ
لوم صرة للمظ بروت، سيرنا ن مة للج سها."، ومقاو يع أجنا في جم سانية  مة للإن بن  13وخد بط ا ور

سلام سلمين بالإ ماء الم ية العل في جمع لة  صلاحية ممث مل الحركة الإ لدين  باديس ع بار أّنَّ ا " باعت
هو  سلامي  شموليالإ ين  ئه، د سه ومباد ية، في أس شر ياة الب نب الح كل جوا ضمن  ها ، يت وعلاقات

سانية ." يده  14الإن حق وتؤ صرة لل هد ن ما تجا ها وإن لأحزاب أو تعادي توالي ا لا  ية  يؤكد أّنَّ الجمع و
يد اليوم أن الجمعية لا توالي  حيثما كان أو وجد وتحارب الباطل من أي جهة حل وأتى " وأز

با من الأحزا با منهاحز ير من أي ناحية كان , ، ب ولا تعادي حز ما تنصر الحق والعدل والخ َّّ وإن
محترسة ، محتفظة في ذلك كلِّه بشخصيتها ومبادئها، وتقاوم الباطل والظلم والشر من أي جهة أتى

يوضح ابن باديس أسباب اختياره  15مقدرة للظروف والأحوال بمقاديرها."، في جميع مواقفها و
سي  مل السيا ية الع لى عمل هذيب ع ية والت ب ليم والتر ية التع لى عمل قائم ع صلاحي ال لديني الإ لنهج ا ل

بي "  علم وبصيرة وتمسكاً بما هو مناسب لفطرتنا  إننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها، عنالحز
بثّ  وما ، على وجه واحد والسير في خّط مستقيمالخير والثبات  وتربيتنا من النصح والإرشاد، و

غنا له من خدمة العلم والدين كنّا لنجد هذا كله َّّ وأنفعها  وفي خدمتهما أعظم خدمة،، إلا فيما تفر
عُرف  ولو أردنا أن ندخُل الميدان السياسي لدخلناه جهراً، ولضربنا فيه المثل بما .للإنسانية عامة

ولكان أسهل شيءٍ علينا أن نسير بها  الأمّة كلها للمطالبة بحقوقها، عنا من ثباتنا وتضحياتنا، ولقُدنا
إلى أقصى غايات التأثير عليها، فإن مما نعلمه، ولا يخفى  على ما نرسمه لها، وأن نَبْلغ من نفوسها

إليها"، يجد  القائد الذي يقول للأمّة: " إنّك مظلومة في حقوقك، وإنّني أريد إيصالكِ  على غيرنا أن
يد هدايتَك"، فذلك تلبِّيه  ما لا يجد من يقول لها: "إنّك ضالة عن أصول دينك، وإنّني منها أر
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نا،  كلها، وهذا يقاومه معظمُها أو شطرُها. وهذا َّّ كله نعلمه، ول كنّنا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا وبي
ّ ه لَمَاضون، وعليه متوكِّلون." وإنّنا   فيما يرى ابن باد 16اخترناه   بإذن الل يس أن البديل و

ية هو العلم فقد آمن بأن " العلم هو في ، وحده، الحقيقي للأمة عن السياسة الحزب الإمام المتبع 
والعلم في نظره هو السبيل الوحيد لتغيير النفوس  17في الأقوال والأفعال والاعتقادات."، الحياة

لتغيير واقعها لا التغيير الذي تتصارع فيه القوى السياسية " إننا في وقت يجب فيه  وجعلها مهيئة
ياة في الح ية  لذاتهما ولمشاركة العناصر الح فة  نا أن نطلب العلم والمعر مرن النفوس على ، علي وأن ن

باد لذات الأك قول ف يف ع سبيل تثق في  عاون  بذل والت ضحية وال من أوكد ، حب الت هذا  و
ومن شاء الشهرة في الوطنية والقومية فليدخل إليها من باب ترقية أفكار الناشئة ، نالواجبات الآ

مه السامية." لى ما يوجبه عليهم الإسلام أ وتفرضه عليهم تعالي باء إ والعلم في فلسفة  18ودعوة الآ
ها  قي لحركيت عث الحقي مة والبا قاطرة الأ حرك  هو م باديس  بن  ها ا تي قاد صلاحية ال الحركة الإ

الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح من هذه الأمة " ولا  ها وحياتها مادام أنه على نهجونشاط
ة وشعورها بنفسها ياة في الأمَّّ من أخذها بأسباب  ورغبتها في التقدم، أدل على وجود روح الح

ليم ياة، التع ها الح شر في لذي ين ليم ا مل، التع لى الع ها ع قي ، ويبعث سلم الر في  صيتها  سمو بشخ وي
لأمم."الإ بين ا ها  هر كيان يظ ساني و شرعية وكّلَّ  19ن سائل ال كّلَّ الو باديس  بن  شيخ ا ر ال َّّ سخ قد  ل

نوادي  ساجد وال من "الم خذ  حاد فات لأخوة والات ماع وا حدة والاجت ية الو مة لغا شاطانه خد ن
نابر سواق م ساحات والأ حدة، وال عاون والو عارف والت لى الت ها إ ناس في ما ، يدعو ال لى  مؤكدا ع

يفرق، ويجمع الصفوف، قلوبيوحد ال وذلك في جميع شؤون ، والإعراض عن كل ما يشتت و
ياة المادية والروحية ر عن هذه الحقيقة التي جعلها شعاره ومبدأه في معاملة الناس ، الح َّّ وقد عب

ه يبلغها بالتي هي أحسن وهو، بقوله :" ... إّنَّ هذا العبد له فكرة معروفة َّّ فمن ، لن يحيد عنها ول كن
ّ هقبل ّ ه، ها فهو أخ في الل ها فهو أخ في الل ّ ه فوق ما يقبل وما يردّ."، ومن ردَّّ  20فالأخوة في الل
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ب ـ الخطة التغييرية للشيخ محمذ الثشير اإلتراهيمـي فـي تحمميـك اجتمـاع ا مـة        
 ومولفه من التحسب:

أمّا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أحد أبرز أقطاب الحركة الإصلاحية في الجزائر فيقف من 
يرى أن  الواقع الكارثي الذي كان يعيشه شعبه وأمته لا مخرج التحزب والتفرق موقفا عدائيا و

 َّّ لا مار فالأمة المتفرقة المتخاذلة لا تصنع الاجتماع له إ ما لذلك من فوائد وث نهضة أي الوحدة ل
ولا تحقق وجودا " ومن ثمرات الاجتماع ما تقرأونه في التاريخ من تغلب جماعات قليلة العدد 

تاج إلى  -قليلة المال على جماعات هي أكثر منها عددا وأوفى مالا نعم إن فوائد الاجتماع لا تح
ي –فالاجتماع يحدث عن نفسه باللسان الفصيح  –بيان  قائق العر ثار الاجتماع هي الح  –انة وآ

ولم يزل ، والشواهد الناطقة . فلئن تحدثنا في فوائد الاجتماع فإنما ذلك من باب التذكير والتنبيه
التذكير في كل أطوار الإنسانية مددا روحانيا يثير الخامل إلى العمل ويحث العامل على مواصلة 

 21العمل."
جب أ لذي ي نتج ا ماع الم هو الاجت مة  قي للأ ماع الحقي يرى أّن الاجت قه و لى تحقي سعى إ ن ت

وإيجاده على أن يلائم حياتها العامة في عمومياتها وحياتها الخاصة في خصوصياتها فلا تفتحا مفرطا 
، ولا تعصبا قاتلا " نحن لا نحتاج إلى بيان فوائد الاجتماع فقد أصبحت من البديهيات المسلمة

ف نتج يت يوي م ماع ح كوين اجت لى ت لأولى إ جة ا في الدر تاج  ما نح في وإن مة  ياة العا مع الح ق 
يلتئم مع حياتنا الخاصة في الخصوصيات."، العموميات  22و

وهذا الأمر يحيلنا إلى حقيقة فهم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي للمحافظة والتعامل مع الآخر 
فلكل أمة خصوصياتها التي هي أس حياتها وجوهر بقائها. ووجدنا هذه الحقيقة في خطبته التي 

من خلا ّن  حافظأب جل م لك أن الر شنب " ذ بي  بن أ مد  ها مح ضة ، ل كون لنه ما ي لزم  ظة أ والمحاف
ضرورات  ها ال ما تكيف ثر م ية أك مل الخارج ها العوا مار تتجاذب طور الاخت في  تزل  لم  ضتنا  كنه
قال  طوار الانت في أ سايرنا  بة ت ظة مهذ لى محاف قف إ هذا المو في  كون  ما ن حوج  فنحن أ ية  الداخل
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وتقينا شر الذبذبة التي هي وليدة ، ر عليها من قديمنا إلى الصالح الذي ننشدهوتكون لنا قنطرة نعب
 23الفطرة."

بن شنب الذي يراه أنموذجا  وتتجسد حقيقة المحافظة في فكر الإبراهيمي من خلال شخص ا
حيا في ذلك " الرجل كان محافظا حقا ول كنه محافظ بالمعنى المعقول محافظ البصير الناقد الذي 

لا يرى أّن  ّه  قاء وأن ها هو الصالح للب ها عرض وأّن الجوهر من ها جوهر ومن لأمم من مشخصات ا
بد للفرد ولا للجماعة في تكييفه كما يشاء أو كما تشاء وأن تطوره موكول إلى تدبير الاجتماع لا 

عات تدبير الجما لى  صلح  -إ لا ي خذ و لزمن فير صلح  ير ي بديل والتغي حل الت هو م ها  عرض من وأن ال
ما هي حفظ للقومية من الاندغام لآخر ف ينبذ, فالمحافظة على جوهر المقومات ليست محافظة وإن

والتداخل وعماد لها أن تتداعى وتسقط. وأمّا الأعراض فهي قشور تتحول وتزول فهي كأوراق 
يف توجد وتعدم والشجرة شجرة."  24الخر

ياة عامة فرقتها وهو لا يرى في واقع أمته وجود اجتماع منتج لأن الأمة أصبحت تابع ة لح
في  ها  ظاهر حيات في م ية  شر عة الب حد المجمو مة أن تو ياة العا هذه الح ستطيع  لن ت ئل و با وقبا شعو
ير إرادة  لإبراهيمي غ يرى ا ما  حي ك لأن إرادة ال ها  شاربها ونزعات ها وم ها وعواطف ها وأهوائ ميول

سطه ستئثار بق حق الا سه ب حتفظ لنف يد أن ي فردا ير صفته  فالحي ب ياة  الحياة" من الح خاص   –ال
 25وبصفته فردا من أمة يريد أن يحتفظ لنفسه بحق تكوين اجتماعه كما يريد."

لإبراهيمي هو أن تسعى إلى تكوين اجتماع خاص تنتج عنه  فحاجة الأمة في رأي الشيخ ا
بع: الدين   –العلم  –الأخلاق  –نهضة في جميع لوازم حياتها القومية وبحصر هذه اللوازم في أر

وتلتئم مع حياتها ، ل فإذا استطاعت ذلك حق لها أن تتفق مع الحياة العامة فتنجو من التبعيةالما
 الخاصة في الخصوصيات فتحقق وجودها الخاص بها وتحافظ على أصالة كيانها المميز لها.

لى الوحدة والاجتماع  يل الأمة من التخلف إلى النهضة ومن التشتت إ وأول لازم من تحو
لدينهو  كن أي دين يقصده  ا ية الإسلامية ل  نا أساسيا من أركان النهضة العرب لذي يشكل رك ا
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الإبراهيمي؟ "إنه دين الفطرة وأنّه لا يرجع في أحكامه إلاّ إلى النص القطعي من كتاب محكم أو 
ها ليست من  حدثات فهو بدعة يجب اعتبار لدين من الم ية متواترة وأّن كّل ما ألصق با سنة عمل

 26تراءت في صورة ما يقتضبه الدين." الدين وإن
ولذلك وجدناه في حديثه عن دعوة جمعية العلماء المسلمين وغايتها يركز على هذا اللازم الذي 
يفة على الجمعية أن تحققها إلى جانب غاية إحياء مجد اللغة العربية " فأمّا إحياء مجد  عّده غاية شر

قا ّ ه أن ي عة العقيدة والعبادة والمعاملة الدين الإسلامي فإقامته كما أمر الل نه الأرب م بتصحيح أركا
من  ترون  ما  نا في ها أوقع لة وأّن اختلال صبحت مخت قد أ هذه الأركان  لم أّن  كم يع لق فكل  والخ

لاّ بتطهير العقيدة مما شابها  27مصائب وبلايا وآفات." لازم لا يمكن إقامته إ يرى بأن هذا ال و
ي لة وتعز قدات باط بدع ومعت فات و عث من خرا هي البا تي  لة ال ثار الجمي ها بالآ فوس وإغنائ ز الن

كيم لى تح عودة إ حي وال مال الرو لى ال ك لأكبر ع عن  ا هاء  بأوامره والانت لالتزام  لدين وا كام ا أح
فردي  ستوى ال لى الم عام ع لال  لى اخت لدين أدّى إ لى ا كام إ عن الاحت عد  يرى أّن الب يه. و نواه

تهكت الحرمات واستبيحت المحرمات وتفككت روابط والجماعي فانفرط عقد المجتمع وتشتت"فان
وضعف  –الأسرة الإسلامية وقطعت الأرحام وتعادى المسلمون وتباغضوا وتنكر الأخ لأخيه 

قبح  ما ي لذي يهيء النفوس للانطباع بطابع واحد فأصبحت مستعدة للتكييف ب لديني ا لوازع ا ا
قبح على ما يحسن فخرجت الفضيلة -وما يحسن الإسلامية من عقل المسلم ومن  ثم غلب ما ي

لة." ها الرذي لت محل سه وح جد  28نف نا التوا حّدة وتعف لال  هذا الاخت ما زاد  شيخ أّن  يرى ال و
فسهل عليه بسط سياسته ونفوذه ، بما جاء به من عادات وأخلاق خاصة به الأجنبي في مجتمعنا

قه " السبيل ته وأخلا لذلك ووجدت عادا ئة  نت مهي هدا ووجدت نفوس  لأّن أجواء الأمة كا مم
المسلمين عورات بلا مدافع ولا محام فتمكنت فيها ومكنت لغيرها والشر يعدي وكان من نتائج 

 29ذلك ما ترون من انحلال وتفكك."
 ولأهمية لازم إقامة الدين في الأمة يدعوا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي إلى:
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يب -1 حقائق الدين من أذهان الأمة على السنة الأولى في نشره وهي الدعوة بالحكمة  تقر
 والموعظة الحسنة.

 إقناع الأمة بأّن هذا الدين هو دين عملي. -2
يقة القرآن. وجوب -3 يق الاستدلال على العقيدة إلى طر  الرجوع في طر
ن -4 ماعهم العمرا ظام اجت شر ون صالح الب عاة م لى مرا ناء ع لدين ب في ا مل  ي " وأّن التعا

الأنسب لسماحة الدين وبقائه وصلاحيته لكل زمان ومكان أن يكون للزمان والمكان والعرف 
ية. وأّن  حوادث الجار لى ال ها ع لات وتطبيق كام المعام يف أح في تكي مدخل  ئة  عادة وللبي وال

عوب التاريخ شهد بأّن أسلافنا كانوا يراعون هذا المعنى في إدارتهم الإسلامية وفي سياستهم للش
 30الأخرى."

يرى بأن تحقيق لازم الدين في اجتماع الأمة ونهضتها ملازم ومرتبط بسعي الأمة في نشر  و
تاريخ  شر ال قومي وكذلك ن تاريخ ال غة ال ية ول لآداب القوم غة ا لدين ول غة ا هي ل تي  ية ال ها العرب لغت

ضوع  خذ مو قد أ سلامية. و ية الإ فة العرب ضمن للثقا ته المت صحيح بلغ سلامي ال ية الإ غة العرب الل
اهتماما واسعا في السياسة الإصلاحية للشيخ محمد البشير الإبراهيمي من خلال خطبه ومقالاته 
ماء  ية العل هداف جمع في أ لدين  ية ا عد غا يفة ب شر ية  ها غا هو يجعل شهاب" ف لة " ال في مج شورة  المن

لدين والم هذا ا سان  ّه " ل سانها لأن ياء ل لى إح هدة ع مل جا تي تع سلمين ال سراره الم عن أ ترجم 
لأنه لسان  –لأنه لسان القرآن الذي هو مستودع الهداية الإلهية العامة للبشر كلهم  –ومكنوناته 

ّ ه في خلقه والمثل الأعلى لهذا النوع الإنساني الذي  ّ ه عليه وسلم صفوة الل ّ ه صلى الل محمد بن عبد الل
ّ ه  واقع العبر منه، ولأنه قبل ذلك ولأنّه لسان تاريخ هذا الدين ومجلي م –هو أشرف مخلوقات الل

ها  ها وأطوار ها وحكم ها وأخلاق ها وأداب تاريخ بفطرت من ال يزا  شغلت ح مة  سان أ لك ل عد ذ وب
يفها في الحياة ودولها في الدول وخيالها اللامع الخاطف الذي هو أساس فنها."  31وتصار
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يخلفه ذلك من آثار  ولخطورة اللغة في الاجتماع البشري وما ينتج عن إهمالها من أبنائها وما
فإّن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي يرى في إضاعتها إضاعة للدين الذي ، خطيرة على وجود الأمة

لأّن اللغة كما يرى الشيخ ، هو اللازم الأساس للاجتماع والنهضة وكذلك إضاعة للتراث والتاريخ
البشري وما من أمة أضاعت محمد البشير الإبراهيمي " هي المقوم الأكبر من مقومات الاجتماع 

لأخرى." مات ا ضياع المقو غة  ضياع الل ستتبع  ها وا ضاعت وجود لاّ وأ ها إ غة  32لغت ياء الل فإح
ياة كما  العربية والاهتمام بها لازمة لإحياء الدين ومن ثمة إحياء الفضيلة في النفوس والتمتع بالح

ّ ه.   أراد الل
ناء اجتم في ب لدين  لازم ا عد  ثاني ب لازم ال قد استمد ، الأخلاقاع الأمة ونهضتها فهو أمّا ال و

الإبراهيمي هذا اللازم من دينه الإسلامي بدلائله وأصوله " وهي أّن الأمم لا تقوم ولا تحفظ 
ها." في نفوس أفراد ضلة  لاّ برسوخ الأخلاق الفا ها إ كر  فأمر 33وجود عن المن بالمعروف ونهى 

ودعا الأمة إلى القيام بهما لأنّه دين اجتماع وعمران وحياة وبقاء,. وتركيز الإبراهيمي على هذا 
وكذلك لما رآه من انتشار المبادئ العاملة على  اللازم لأنه لصيق بلازم الدين فهي شعب الإيمان

ية وكثرة الأذواق المتطرفة  ما هدم الأخلاق الفاضلة الخير التي تستمرئ الرذيلة على الفضيلة، ول
 رآه من اختلال في الخلق لدى الأمة وما جرّه عليها من بلاء مبين.

 ولعلاج اختلال الأخلاق في الأمة لتصبح صحيحة أخلاقيا وتكون قادرة على بناء الاجتماع
جة سر معال ضنا أي من أمرا ية  هذه الناح لإبراهيمي " أّن  شير ا مد الب يرى مح ضة  يع  والنه من جم

بية المنزلية لأّن لنا أساسا نبني عليه ولا يعسر جد  النواحي إذا أحسنا تسيير الجهود الفردية في التر
ضح  في أو قرآن  في ال ها  تي معظم لة وال في الجم ثة  سلامية المتوار لاق الإ هو الأخ ياؤه و سر أح الع

هي أن تي  من آدابهم ال مأخوذة  ية ال لاق العرب ثم الأخ يان  ضح ب من عبارة وأو نا  فوه ل ما خل فس 
 التراث.
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فإذا تمكن بالتدريج من قمع هذه الجراثيم الأخلاقية التي أفسدت مجتمعنا وتكوين أفق أخلاقي 
 34صالح نكون قد جنينا من اجتماعنا شيئا هو ثمرة الثمرات وفائدة الفوائد."

ية في المجتمع والأمة لتحقيق ا جتماعها ونهضتها أمّا اللازم الثالث في خطة الإبراهيمي التغيير
ية على  فلا نهضة ولا اجتماع، العلمفهو  بدونه ولذلك سعت الحركة الإصلاحية في عمليتها التغيير

بدأ ، ترسيخه في أرض الواقع وتجسيده بما يحقق للأمة مبتغاها يوصلها إلى أملها من مسعاها، و و
بة تباشير صبح النهضة الجديد الناشئة ذلك يتجسد في لذين كانوا بمثا هم الحركة ا لذين فتحت ل ة ا

لدنيوي هو للأنسب ولا  ياتي ا لتعلم لأنها رأت أن البقاء في هذا المعترك الح الإصلاحية فرص ا
فحقيقة وواقع ، ويرجع الإبراهيمي أن تأخر الأمة هو بعدها عنه، يكون هذا الأنسب إلاّ بالعلم

لأمم بدلا أن تكون م، الأمة خير شاهد على ذلك فهي في مِؤخرة ا يكبر و عة . و تبوعة فهي تاب
ما رآه  مال في لى أع مال إ عال والآ لى أف لأقوال إ حول ا في ت لإبراهيمي  شير ا مد الب شيخ مح مل ال أ
يتجسد في جمعية العلماء المسلمين في اهتمامها بهذا اللازم وإقامته " أيها الإخوان ال كرام : إنني لم أر 

 ّ لا هد إ تزل في الم لم  ضربه لجمعيتكم هذه وهي  لك اللمع  –شيئا نسميه تباشير الصبح  مثلا أ هو ت
جر  شق عمود الف شرق قبل أن ين في ال نور  من ال قة  يل  –المتفر مات الل في ظل ساري  ها ال تاح ل ير

سبل.  ضلات ال في م خبط  سف وال من المعا خروج  قرب ال لى  صادق ع نوان ال ها الع يرى في نه  لأ
يرى فيها متنفسا وسببا لسلواه وإن لم  ويرتاح لها المهموم الساهر الذي يبيت يراعي النجوم لأنه

ها  تاح ل هار. وير ية الن من آ يل  ها مخا يرى في ّه  شاتي لأن قرور ال ها الم تاح ل لواه، وير حّدا لب كن  ت
به بادة ر ثوب بع لدّاعي الم ها ا سمع في ّه ي سك لأن سرحا ، النا ها م يرى في ّه  شاعر لأن ها ال تاح ل وير

لأمارة المؤذنة بقرب وقت ال الملتذ بعمله لأنّه يرى فيها ويرتاح لها العام، لخياله وأفقا لروحانيته
 35العمل ."
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ية ية والدنيو مة الدين ياة الأ في ح ية  من أهم لم  ما للع شف  طاب يك نا ، فهذا الخ شف ل ما يك ك
لب  موم ومخا سر اله ضلال وأ لف وال ياجير التخ هل ود مة الج من عت مة  شه الأ لذي تعي قع ا الوا

 لها إلا إذا انتهجت الأمة سبيل العلم. والأسقام لا علاج البطالة والانكسار وهذه الأمراض
ل كّن العلم في نظر محمد البشير الإبراهيمي لا يمكن للأمة أن تحققه في واقع حياتها إلاّ عن 

يق  الذي هو اللازم الرابع الذي وضعه الإبراهيمي لاجتماع الأمة ونهضتها " وغاية ما  المالطر
بلزوم  هو هذا الشعور الذي نشاهده في جميع طبقاتنا وأوساطنا ابنبني عليه الأساس في هذا الب

العلم وهذه الرغبة المتأججة في صدور الناشئين منا للعلم ودوننا في الوصول إلى القدر الصالح من 
لم  من الع لك  فدنا ذ ما أ لا ل لدنيا أقوا نا ا نا وملأ نا وتظاهر لو اجتمع مال ف قدان ال ها ف عقبات أكبر

فالعلم في نظر الإبراهيمي قرين المال وأخوه في تكوين الحضارة  36بدون مال." قليلا ولا كثيرا
يه  ية إل سباب المؤد خذ الأ مة أن تت بد للأ لا  يه  صول إل ضر وللو لا ت يه و مة ف يد المزاح ية تف الوقت

فلا قيمة للأمة بين الأمم الغنية ، بالاحتفاظ والاستثمار، واتباع كل ما يؤدي إلى نموه وإكثاره
 ة بغناها إذا لم يكن لها قيمة مالية في السوق العالمية ال كبرى.المعتز

لإبراهيمي  شير ا مد الب ها مح عا إلي تي د صلاحية ال ية الإ طة التغيير لامح الخ عالم وم عض م هذه ب
ته قع أم في وا سيدها  سيخها وتج لى تر مل ع مة ، وع نت الأ ما كا مة  لى مقاو ها إ من خلال سعى  و

والعمل على إرجاعها إلى طبيعتها ، تخلف وإبعاد وتهميشتتعرض إليه من تفرق وجهل وفقر و
ية للعالمين . ّ ه لها ذلك تحمل شعار الخير يادية كما أراد الل  الر

مد البشير الإبراهيمي على واقع الأمة فشخص المرض وحدد السبب ووصف  لقد وقف مح
 العلاج المتمثل في :

ّ ه وسنة  دين السلف الصالح المستمد من، الرجوع إلى الدين الصحيح -1 كتاب الل
ّ ه عليه وسلم.  رسوله صلى الل
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 الرجوع إلى الأخلاق الفاضلة الطاهرة . -2
يه  -3 له والصبر عل طاع والإخلاص  لم والانق في طلب الع جاد والصادق  السعي ال

 لأنّه ضرورة للاجتماع والنهضة والعزّة والبقاء.
 العمل والإنتاج لتحقيق ال كرامة والسيادة وعدم الرضوخ للغير. -4

جة هدر  ونتي مة و قوة الأ شتيت  في ت حزب  طورة الت عن خ لإبراهيمي  شير ا مد الب هه مح ما فق ل
يق نهضة الأمة فقد  قدراتها وتركها تتخبط في وحل التخلف والتبعية وما تسببه من حواجز في طر

بالابتعاد عن هذه الحزبيات التي َنجَمَ بالشّر ناجمها، وهجم    أوصيكم"دعا إلى نبذها والابتعاد عنها 
هذه الأحزاب  بالخير والعلم   هاجمها، وَسجَم على الوطن بالملح الُأجاج ساِجمُها، إنّ  ليفتك

 ً ً  كالميزاب، جمع الماء كَدَرا لال، وفرّقه هَدَرا ُّ وهو إذ يدعو  37جمع، ولا الأرض نفع." فلا الز
ليس  لم و سبيله الع ير  ضة والتغي يق النه بأّنَّ طر عرف  َّّه ي حزب لأن بذ الت لى ن سية إ هاترات السيا الم

قويم  سبيل ال عن ال عد  لاف والب نافر والاخت لا الت ها إ ة من ني الأمَّّ لا تج تي  ية ال جدالات الحزب وال
ّ ه للعالمين جناية :وفي باب الأعمال لم نر منهم إلا عملا واحدا، هو الذي سميناه " الذي رسمه الل

وال، في الأقوال والجدال، وجمع هؤلاء القوم قطعوا الأعوام الط .الحزبية على التعليم والعلم
مواسم  وتعليل الأمّة بالخيال، ومجموع هذا هو ما يسمونه سياسية و وطنية ... كثرت الأموال،

والأسابيع، وكان  الانتخاب حتى أصبحت كأعياد اليهود، لا يفصل بعضها عن بعض إلا الأيام
نا من ضعف، ما يعلمه في أمّت في أحزابنا من تخاذل و ذلك كله مقصودا من الاستعمار، ل

يعنا العلمية من اعتماد على الوحدات المتماسكة من الأمّة،  وأطماع، وفي مؤسساتنا ومشار
يفرّق به الجمعيات المتراّصة حوله، فأصبح يرميهم في كل فصل بانتخاب يوهن به  صَرْح التعليم، و

لو كان هؤلاء القوم يعقلون في نظره وسيلة من  تحزبفال ." والتعليم هو عدو الاستعمار الألدّ 
وسائل أعداء الأمة لإبقائها على تخلفها وفقرها وجهلها فتبقى تابعة لا وجود لها في دنيا الناس 

لاّ الفرقة والاختلاف " ولو أّن مدارسنا  مكرسة للانقسام والنعرات الحزبية التي لا طائل منها إ
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المالي إلى ركن شديد، وترجع في  اشتدت أصولها، وامتدت فروعها، وكانت تأوي في الجانب
بال هذه النعَرات الحزبية الشيطانية راجعا إلى أصحابه  الجانب العلمي إلى رأي رشيد، لكان و

يادة على جنايتها على الأخوة والمصلحة  وحدهم ... هذه إحدى جنايا الحزبية على التعليم، ز
 38"العامة. الوطنية

 وتذيله في رلك :ج ـ مولف الشيخ الطية العمثي من التحسب 

ا الشيخ الطيب العقبي وهو من أبرز رجالات الإصلاح في الجزائر فيؤكد ما رسمته الحركة   أمَّّ
ّ ه  الإصلاحية في نهجها التغييري وخطها الإصلاحي القائم على إحياء الأمة على أساس كتاب الل

ّ ه عليه وسلم( باعتماد وسيلة التعليم والتهذيب  بة ، والتوعية والإرشادوسنة رسوله )صلى الل ومحار
حاجزا قف  ما ي مة كل  مة للأ يات العظي هذه الغا يق  مام تحق سية  أ سائل السيا لك الو في ذ ما  ب

ةٌ محضةٌ، الحزبية فهو يؤكد أّنَّ الدعوة الإصلاحية " َّّ ةَ،  هي دعوةٌ ديني َّّ لا دَخَْل لها في السياسة البت
تنا وتهذيب يد منها تثقيف أمَّّ ص في كلمتين:  دين الإسلام الصحيحة،مجتمعنا بتعاليم  نر وهي تتلّخَّ

نده من ع جاء  شرعه و ما  َّّ ب لا له إ نا  كون عبادت لا ت حده، وأن  ّ ه و َّّ الل لا بد إ لا نع هذه  39."أن  و
العميقة لحقيقة الإصلاح والتغيير هي الحل لمشاكل وأزمات المجتمع الإسلامي والمجتمع  النظرة

ي ساس الحزب لى أ ير ع ما التغي ساني بين فاقالإن حدودة الأ ضيقة م ظرة  هي ن خاطر، ة ف فة بالم ، محفو
 مجهولة العواقب.

 د ـ مولف الشعراء المصلحين في الجسائر من التحسب واالفتراق: 

وهذه الأفكار الإصلاحية التي وقفت موقف الرفض والعداء من التحزب والتفرق وبينت 
الجزائر الذين بينوا واقع  مخاطرهما على حاضر الأمة ومستقبلها جّسدها شعراء الإصلاح في

وعدم الوحدة بين أبناء الوطن الواحد بفعل سياسة الاحتلال التي انتهجها منذ  التفرق والتشتت
يتحسر على هذا  " الذيمحمد السعيد الزاهري" ومنهم الشاعر "فرّق تسدم "1831غزوه للجزائر عام 

 الواقع المرير :
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 حــــ وادث يعترين شدادئر من   ويح الجزائر كم تعض على الجزا
 و يبيت شعبي في ضنى و سهاد  كّل الشعوب تبيت فيماــ تشتهي

 لوا اليوم بين خصومة و تعادي  و بنو الجزائــر بعــد ذلك لم يزا
 توحيد العقول توحد الأجساد  يبغون توحـــيد العقول،و دون
 40أفرادذا الشعب من فرق و من   تكفي الجزائر جامعًا لشتات ه 

" من مرض الفرقة الذي أصاب الأمّة و تنبأ بعواقبه السيئة حسن وارزقيو تعجب الشاعر "
 عليها و دعاها إلى الإتحاد لأنّه هو سبيل قوتها و عزّها و مجدها:

 لا تــــ زال كّل يوم في إزدياد  هذه أبطاــلنا فــــي فــــ رقة
 يأتي ما أتي في قوم عادليس   هل إذا ما دام هــــذا فيــــ هم

 إن أردتم قرب ساعات الوداد  قد كفى ياقوم مماـّـ جـــرى
 41لن تناــلوا العزّ إلاّ باتحاد  فاستنيروا قد بدا نجم الهدى

ًا متفجعًا على حالة الوطن و الشعب وما يتحملانه من أحمد بن سحنونو يقف الشاعر " " باكي
 حزاٍن كسابقيه:أمآسي و 

 تلقى من الحرماــن  الجزائــر كـــم ذاويح 
 من الآسى ما تعاني  قضت زمانًا تعاــني

 مـــن السياــسة آن  قد جرعت كّل صاٍب 
 42يع ي به الثقــلان  و حملت ثقــــل قيــــدٍ 

" هو كذلك متحسرًا على الشعب بسبب داء الفرقة والتشتت محمد العيد آل خليفةكما يقف "
ية المنتهجة ضده: و يشخص  الحالة التي آل إليها بفعل السياسة الاستعمار

 طارقًا بالأذى طـــرق؟  ما عسى يدفع الأســـى
 أمّة شملـــها افتــــ رق؟  ما عسى ينفع الأســــى



 د.الوكال زرارلة ــ الفكر اإلصالحي في الجسائر ودوره في تحميك االجتماع ومحاربة التحسب واالفتراق
 

 

 755ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  

 قد فنى صبــــره و رق  ويح شعــــب معـــذٍب 
 مســـه الضــر و الأرق  من الحيران في الدجى

 متعــبًا عمــــه العـــرق  الليـــل ساــريًايخبط 
 فعل من خان و استرق  يسأل الحـــق خائــــفًا
 43بــث في الأمة الفـــرق  كيف يرجو الهدوء من

الواقع  نو ينتقل بنا الشاعر الإصلاحي أحيانًا من التفجع و البكاء إلى تجلية سبل الخروج م
المر الذي يعيشه الشعب و بث روح الأمل، و التغلب على نزعة اليأس والتشاؤم، و مواجهة 

 ":ما أنا يائس" في قصيدة له بعنوان "محمد العيدروح التقاعس و التخاذل و هذا ما يبرزه "
 أو أبخــــل بها عني فما أنا يائس  كما شئت فامطل يازمان ببغيتي

 و أنـــّـي منها جازع القلب يائس  للحــــوادث راضــخٌ أتحسب أنّي 
 ٌ  يطيب الجنى فيه و تنمو المغارس  سيأتي زمان للجزائــر زاهـــــــر
 44وراءك خيـــرات لنا و نفائس  فرُح غير ما سوف عليك فعندنا

الدعوة إلى على سبل التغلب على الواقع السياسي للشعب و  و ركز شعراء الحركة الإصلاحية
إصلاحه، ومن القضايا التي كان عليها التركيز الدعوة إلى الوفاق و الوحدة بين أبناء الأمّة 
الواحدة لأنّه لا يمكن تجاوز المحن والمصائب وسياسة البغي والاضطهاد، والأمة متفرقة وممزقة 

 ":عمر بن بسكروهذا ما دعا إليه الشاعر "
 فحالتنا رق لهــــاــ الجماد رقــــاــ.  اــأيا أخوة الإسلام رفقا بنا رفقــــ

 فإن صحّ ذا يــــاــرب ما بعده نلقى  وهل بعد هذا الشت شت مؤمــل
يــــــدهم رق  و لم أر في التاريخ مثل عصابة  أرقًا سعوا فيمــــاــ يز

 45لموجب جمٍع لا لما يوجب الفرق  افيقوا ايها الإخوان من سكراتكم
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" أبناء وطنه إلى وجوب الصلح بعد ما اشتكى تفرقهم لأّن في الصلح محمد العيدو يناشد "
 حماية للشعب أمام الهزات و المؤمرات التي يتعرض لها:

 قطعتم به للشعب عّدة أوصال  بني وطني أشكو إليكم تفرقًا
 لقى بين أهواء تجيش و أهوال  و حكمتم الأهواء فيه فلم يزل

 توحد في ذات و وصف و أفعال  بالخالق الذيأناشدكم يا قوم 
 بقــــاــعدة التـــوحيد منذ أجيال  و بالملّة الحسنة التي جمعتكم

 ل كم وحدكم ذكرى سراة و أقيال  و بالوطن الباقي على الدهر وحده
 46عليكم و تحموا الشعب من كّل زلزال  ذرأوا بالصلح كّل تفرقتبأن 

" القاها في إحدى جلسات هذي الجزائرفي قصيدة له بعنوان "" أبو اليقظانكما دعا "
الإجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين إلى ضرورة تنظيم الصفوف و رصها لما في ذلك من تحقيق 

 للأهداف الإصلاحية لواقع الشعب و السير به نحو واقع أفضل: 
 سماك قصــوراتبغي لها فوق ال  يا صاــئغيــــ ن مـــن الجزائــر أمّة
 صدع القلوب وافعمــوها ن ورا.  روضوا النفوس على الوئام و ألحموا

 إن رمتــــــم حقًا لــــها التقــدير  ســووا الصفوق ونظمـــوا وحدتـــها
 47المختار تجزوا جنّة و حريرا  سيــــروا علـــى نهج ال كتاــب و سنّة

" إلى نبذ الشقاق و نحن و الربيعقصيدة له بعنوان " " فيعثمان بن الحاجكما يدعو الشاعر "
 الفرقة ووجوب التمسك بالوحدة لأّن الشقاق معطبة و التوحد مغلبة:

 جرَّّ الشقاق ل كم ياــ قوم من عطب  بني الجزائر ما هــذا الشقاق؟فك م
 و الجنس يربطكم مع لحمة النسب  ألستموا إخ وة و الديـــن يجمعــكم

ّ ه فــــــي أم ل كــــم و أٍب   الدين و الأوطاــن أمكـــمأبوكم   فراقبوا الل
ّ ه و اتحــــدواوك  كم فاز متحــد بالظفـــر و الغلــب  نوا يدًا في سبيل الل
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 48و قاوموا الفقر بالجـــّدِ و الدأب  و قاوموا الجهل إّن الجهل مهل كة
" من عواقب التفرقة والخلف ويذكر كسابقه مبارك بن محمد بن جلواحو يحذر الشاعر "

 بعوامل الوحدة التي تجمع أفراد الشعب والمتمثلة في العروبة و الإسلام: 
 و أنتم إخوة في الديــــن و النســــ ب  ي الجزئر مــــاــذا الخلــــف بينكــــ مبن

يل والحربماكان في الخلف   الخير أن تحســــ وا ذا الخلــــ ف بينك م  غيرالو
 و لا بعائلة الإســــ لام من عصــــب  ما كان في ملّة الإســــ لام من طــــ رق

 فالمجد يدرك بعد الســـعي و النصب  فاسعوا لمــــجدكم لا تشتكــــــوا نصــبًا
 49فإنّه أصــــــل كّل المجــــــد و الغلب.  و احموا حمى الدين و ارقوا في الأنام به

بروح الوحدة و الوفاق التي جمعت الجزائرين في  و يتغنى الشاعر "محمد الهادي السنوسي"
المؤتمر الإسلامي حول مطالب واحدة لاسترجاع الحقوق، و الوقوف أمام سياسة التماطل التي 

ية في الاستجابة لانشغالات الشعب:  انتهجتها الإدارة الاستعمار
 ذات روح تبدو صفاء و وِدا  وطني انظر ترى الأخوة فيــــهم

ّ ه ردّا  أجمعوا أمرهم على الخطة المث   لــــى و ردوا الأمور لل
يــهم الضر أو ينيلوك حمدا  في هوى مبدإ القضيــــة لا يــلـــ  و

 50ناء صدوه بالحصافة صدا  كلّما أبصروا نزوعًا إلــى الشح 
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 خاتمة :

به الجزائر أن تشخص داء التفرق والتحزب وتبين أسبالقد استطاعت الحركة الإصلاحية في 
 وتصف العلاج له والمتمثل في :

، المبنية على القوة والرحمة، وفضائله، المبنية على العلم الإسلام عقائد   رجوع المسلمين إلى 1
ونظمه المبنية على التعارف بين الأفراد والجماعات ، وأحكامه المبنية على العدل والإحسان

 آلف والتعامل والتعاون.والت
ّ ه فقها وفهما وعملا   2 ة العرب من ظلمة ، الرجوع إلى كتاب الل َّّه الكتاب الذي أخرج أمَّّ لأن

مود إلى نور التفكير، ومن ظلمة الوحشية إلى نور المدنية والتحضر ومن ظلمة الشرك إلى نور ، الج
يد ظام، التوح قانون والن نور ال لى  ضى إ مة الفو من ظل م، و من ظل نور و لى  سام إ صبية والانق ة الع

 الوحدة والوئام.
ية3 غة العرب جد الل ياء م ية،   إح جنس والقوم لدين وال غة ا هي، ل لم  ف لدين والع خدمت ا تي  ال

 . والمدنية الإنسانية
ياة  4 في الح بع  مام المت ّه الإ به لأن مام  لم والاهت لى الع لدعوة إ عال ، ا لأقوال والأف في ا

ة، النهضةأسس  والاعتقادات وأساس من َّّ ، وسبيل من سبل إصلاح الأمَّّ ة إلا ولن تصلح الأمَّّ
َّّ إذا صلح تعليمها، بصلاح علمائها لا به ، ولن يصلح علماؤها إ َّّ إذا رجعنا  لا ولن يصلح تعليمها إ

وفي مادته وصورته . وأن يكون التعلم والتعليم مبنيا على التفقه ، للتعليم النبوي في شكله وموضوعه
ة.بالقرآن والسُّ  َّّ  ن

لأّن الأمم لا تقوم ولا تحفظ وجودها إلاّ برسوخ الأخلاق الفاضلة في    التمسك بالفضيلة 5
  و تحصن مناعتها الفردية والجماعية.، فتضمن قوتها المادية والروحية، نفوس أفرادها
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 الخارجية في الحركة اإلصالحية الجسائرية تالمؤثرا

 هارون الرشيذ ته موسىأ. 
 مركس الثحث في العلوم اإلسالمية والحضارة

 الجسائر -األغواط  

 الملخص:

ية داخليا وخارجيا تجعل منها حركة ققته الحركة الإصلاحية إن النجاح الذي ح الجزائر
من  ةالأخير هونظرا لما لهذالمؤثرة فيها،  جديرة بالدراسة بداية من جذورها ثم نشأتها إلى العوامل

أهمية ارتأينا أن نبين في هذا المقال المدارس الإصلاحية المؤثرة في جمعية العلماء المسلمين 
يين  امل المساعدة على ذلك.وطبيعة هذا التأثر والعو، الجزائر

 وقد تضمن المقال العناوين التالية:
 الشعور بالمصير المشترك–الدراسة  –الرحلات  عوامل التأثير:

يين -الأزهر  -الزيتونة :المسلمين في جمعية العلماء المدارس الإصلاحية المؤثرة  القر
 المنار مدرسة -حركة علماء الشام: الاتجاهات الحديثة في التجديد الإسلامي

Abstract   :  
The success of the Algerian reformation movement internally and externally make 

it worthy of consideration of the beginning of the movement from its roots and origins to 
the factors that affected it, and because of the importance of the latter we decided to 
show in this article reformist schools that affected the Algerian Muslim Scholars 
Association, and the nature of this vulnerability and co-factors in it. 
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The article was the following addresses: 
Impact: trips - study -common destiny factors 
Reform schools that affected the Algerian Muslim Scholars Association : Al 

Zaytouna  -  
 Al Azhar - Alqrien 
Recent trends in the Islamic Renewal : Al sham scientists Movement - Al Manar 

School 
 

يين بتقليدها لمناهج  إصلاحية مشرقية مستندين في اتهمت جمعية العلماء المسلمين الجزائر
أوجه الشبه العديدة الموجودة بينها وبين جمعية العلماء ل كن ابن باديس ينفي والدليل  ذلك إلى

أن جمعية العلماء كانت  اوهذا لا يعني أبد .الآليات والوسائل التي ابتكرها في عملية التغيير
كان لها الأثر ال كبير ليس على باديس ببعض المدارس الإصلاحية التي  عصامية فقد نوه ابن

ية فقط، بل على سائر الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي  الحركة الإصلاحية الجزائر
  فماهي أهم الحركات الإصلاحية المؤثرة في حركة علماء الجزائر؟

 إلى: يمكن تصنيف العوامل المؤثرة في جمعية العلماء المسلمين
الأوائل من أمثال : عبد القادر  المصلحين مجهوداتتتمثل في  عوامل داخلية -1

م(.... والتي كانت 1989ابن الموهوب )ت،( م1933تم(،ابن سماية)1914المجاوي )ت
ية. لظهور بمثابة الإرهاصات الأولى  حركة الإصلاح الجزائر

تتجلى في سائر المناهج الإصلاحية التي احتكت بها النخبة  عوامل خارجية -2
ية  يين 1الزيتونة :واستفادت منها، ولقد كان للمدارس التقليدية المذهبيةالجزائر  3والأزهر 2والقرو

ية ويرجع ذلك الى العوامل التالية: ية، و يرجع الجزائر  الأثر البالغ على النخبة الجزائر
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 الذراسة

يين يزاولون دراستهم  فبحكم افتقار الجزائري لكليّة إسلامية كبرى كان جل الطلبة الجزائر
تتلمذ فيها جل أعضاء الجمعية كابن باديس والعربي التبسي  التيفي هذه الكليات، وخاصة الزيتونة 

 ومبارك الميلي ..........الخ
يين الذي تتلمذ فيه العديد من أعلام الجمعية ك الشيخ العباس والشيخ معط وكذلك القرو

ّ ه وغيرهم، بالإضافة الى الأزهر الذي كان قبلة استقطبت بعض أعضاء الجمعية مثل الشيخ  الل
 العربي التبسي .

ية وهذه الحركات  ونظرا لهذا الاتصال الوثيق والاحتكاك المباشر بين النخبة الجزائر
ية لأن الإصلاحية، فمن الأكيد أن تكون هذه الأخيرة قد تركت بصمات ها على النخبة الجزائر

 الأستاذ بإمكانه أن يغرس في نفس تلميذ ما شاء من الأفكار والتوجهات. 
وقد صور أحد الباحثين المعلم بمصمم مناظر حيث يدخل إلى غرفة خالية فيخلق فيها 
مناظر وجوا تثير أحاسيس الطلاب بصورة كافية، ل كن دون أن يطغى عليها ذلك على اهتمام 

، وتفيد هذه الجملة مدى تأثير المعلم على التلميذ، حيث شبه 4في مراحل تعليمة الدينامكية الطالب
المعلم بمصصم المناظر والطالب بالغرفة الخالية فبإمكان المعلم أن يصمم ما شاء من المناظر في هذه 

ن الأفكار الغرفة وهذه كناية عن مدى قدرة الأستاذ على التأثير في التلميذ، فيطبعه بما شاء م
والتوجهات والطالب بدوره لا يبقى حبس هذه التصاميم بل بإمكانه أن يثور عليها وخاصة 
عندما يصل الى مراحل تعلمية متقدمة وهو ما حصل بالفعل عندما ثار ابن باديس على الوسط 

 الزيتوني.
الإسلامي  وبالإضافة إلى المدارس التقليدية المذهبية توجد الاتجاهات الحديثة في التجديد

 والتي كان لها أثرها على حركة علماء الجزائر أيضا ويرجع ذلك الى:
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 الرحالت
ّ ه  ية إلى المشرق العربي، فعلاوة على حج البيت الل كانت معظم رحلات النخبة الجزائر
الحرام هناك فوائد أخرى مرجوة من هذه الرحلات، كمشاهدة ما كان هناك من مظاهر التطور 

والاتصال برجال الشرق وعلمائه والإلمام بعمق ودقة و بأبعاد الحركة  الفكري والحضاري
 الاصلاحية .

ية هي منطقة الشام حيث زارها  ومن المناطق التي كانت محل الاهتمام النخبة الجزائر
كل من ابن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي وللعلم أن هذه المنطقة كانت قبلة للعديد من 

ية . المصلحين ذوي الأصول  الجزائر

 الشعور المشترك
إن تشابه الوضع السياسي بين العديد من أقطار الوطن العربي ساعد في تدعيم أواصر 
التعاون بينهم ونبذ كل أشكال الفرقة والوقوف صفا واحدا لمواجهة الخطر الأجنبي، ولقد أدت 

طن العربي فقد السلطات الفرنسية من حيث لا تدري دورا في تعميق التواصل بين أقطار الو
يق تونس  ضيقت على العلماء ورجال الدين منذ بدء الاحتلال مما جعل مجموعة منهم تأخذ طر

با من التجنيد الإجباري 1914والمغرب ودول المشرق عشية الحرب العالمية الأولى عام  م هر
هيمي وسعيا إلى تعميق معارفهم الدينية ودراسة العربية وكان من بينهم ابن باديس و الإبرا

 والعقبى.
ية ومن أهم المدارس  هذه بعض العوامل الخارجية المؤثرة في الحركة الإصلاحية الجزائر
ية المدارس التقليدية المذهبية ) الزيتونة والأزهر  التي تأثرت بها الحركة الإصلاحية الجزائر

يين(.  والقرو
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 المذرسة االصالحية السيتووية-أ

من المدارس التي لها بالغ الأثر في حركة علماء الجزائر تعد المدرسة الإصلاحية الزيتونة 
 للعوامل التالية :

 الذراسة  -1
يين زاولوا داستهم في هذه الكلية وتخرجوا من هذه المدرسة بدءا من  فجل الطلبة الجزائر

القيرواني والأستاذ محمد الطاهر بن عاشور  ابن باديس الذي تتلمذ على يد كل من : محمد النخلي
والأستاذ محمد الخضر حسين والأستاذ محمد الصادق النيفر والشيخ سعيد العياضي والأستاذ محمد 

 ...........الخ5بن الحسين والشيخ المفتي النجار والأستاذ البشير صفر
 الرحالت  -2

 ائر ،ومن بين الرحلات نذكر :ساهمت بدورها في تدعيم التفاعيل الثقافي بين تونس والجز

 رحلة اته تاديس الى تووس

والتي قام بها سنة سبع وثلاثين وتسعمائة وألف فشارك تونس في إحياء ذكرى وفاة 
الشيخ البشير صفر الذي كان من أساتذته أيام الطلب، وألقى خطابا حلل فيه شخصية الراحل 

ية في العالمين العربي  وأبرز منزلته العلمية بمنطق وحجة كما تحدث عن دوره في الحركة الفكر
ية والعلمية  والإسلامي، وهناك أتيح للشيخ أن يتقابل مع أهم الشخصيات السياسية والفكر
بتونس، وكانت جريدة النهضة التونسية تحدثت عن حفل الإحياء الذي شارك فيه الشيخ 

با بفصاحة نادرة وامتلاك فكتبت عن كلمته التي ألقاها معجبة بها معظمة لصاحبها "وألقى خطا
 6لناصية الموضوع أثر كثيرا على الحاضرين"
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 الى تووس  7رحلة الشيخ الطية المهاجي

وقد قام بها خلال سنة ثمان وثلاثمائة وألف واستغرقت زهاء أسبوع، وقد أتيح له هناك 
معا ومنهم الشيخ بيرم والشيخ الصادق  أن يتصل بجل علماء تونس الزيتونيين منهم و الخلدونيين

نيفر ودارت بينه وبين بعض هؤلاء مناقشات ومحاورات علمية، ولدى إيابة مر بابن باديس 
بقسنطينة فجرت بينهما محاورات علمية مفيدة، من أهم ما يذكر منها تعليقه على رسالة التوحيد 

 8لمحمد عبده وهي الرسالة التي قررها ابن باديس لطلابه.
ومن الأساتذة الذين ذكرهم ابن باديس والذين كان لهم الأثر البالغ في تكوينه هو الشيخ 

، فقد كان هذا الأخير من المتأثرين بأفكار رجال الإصلاح في المشرق منذ شبابة 9محمد النخلي
ر الباكر أمثال الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والذين كانوا يطالبون بتحرير الفك

الإسلامي من التقليد ويدعون المسلمين إلي الأخذ بأسباب النهضة والتقدم واقتباس العلوم 
الحديثة من الأمم الغربية التي استطاعت أن تحقق نصيبا وافرا من التقدم والازدهار وكان حر 
يف ومخالفة للمعقول،  يبن ما في أقوالهم من ز التفكير لا يقدس أقوال القدماء بل ينتقدهم و

 قاومه ف
المتزمتون الذين يرون الحق في ما قاله الأسلاف ولا يستطيعون إعمال العقل والخضوع 

 10لمقاييسه واتهموه في عقيدة لأن في نظرهم تقرير ما يمله العقل زندقة وانحراف.
وكان لا يترك مسالة تمر وقد أبدى فيها الأقدمون أحكامهم، دون أن يكون له موقفة 

 .11لحجة والبرهان ومقدما أقوم الحلول وأقربهما إلى المنطق والصواب الخاص منها مستدلا با
هذه الخصلة في تلميذه ابن باديس عندما ذكر له تبرمه من  وقد غرس الشيخ النخلي

ّ ه فقال له  يلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم المذهبية في كلام الل أساليب المفسرين وإدخالهم لتأو
يل المختلفة وهذه الآراء المضطربة  :"اجعل ذهنك مصفاة لهذا الأساليب المعقدة وهذه الأقاو

فبهذه الكلمة استطاع الأستاذ النصوح الشيخ محمد  12ح "ليسقط الساقط ويبقى الصحيح وتستري
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يوضح له المنهج الأقوم في التعامل مع مختلف الآراء  النخلي أن يشفي غليل تلميذه ابن باديس و
وذلك بأن يعرضها على عقله فما وافقه قبله وما لم يوافقه لم يقبله، والشيخ ابن باديس لم يقصر 

ال كريم فقط بل شمل كافة منهجه الإصلاحي، فهو مثلا يرفض هذا المنهج على تفسير القرءان 
مناهج المتكلمين والفلاسفة في إثبات العقائد، كم أنه لم يسلك مسلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 في شدته وتصلبه تجاه المخالفين، وما عدوله عن عقلانية محمد عبده إلا دليلا على ذلك أيضا .
ثر بهم ابن باديس أيضا تلميذ الشيخ محمد النخلي الأستاذ محمد ومن أعلام الزيتونة الذين تأ

 .13الطاهر بن عاشور
وقد كان أديبا مبدعا ونافدا ملما بالمذاهب الأدبية من العوامل التي ساعدته على  

الاهتمام بالأدب والتأليف فيه هو ثقافته الواسعة اللامحدودة التي شملت عدة فنون تلقاها عن 
لك إحاطته الواسعة بالمؤلفات الأدبية الكلاسيكية شعرا ونثرا كالمزهر جهابذة عصره وكذ

 .............الخ14ه(421ه( والحماسة بشرح المرزوقي )911للسيوطي )ت
وقد غرس الشيخ محمد الطاهر بن عاشور حب الأدب في تلميذه ابن باديس، إذ كانت 

العميق للذات، وذلك موقف دروس الشيخ تخلق في نفس تلميذ نوعا من الاكتشاف المبهم و
عبر عنه بن باديس بفرح وامتنان أصيلين حين قال:" وإن أنسى فلن أنسى دروسا قرأتها من 
ديوان الحماسة عن الأستاذ ابن عاشور وكانت من أول ما قرأت عليه فقد حببني في الأدب 

وأحيت في  والتففه في ديوان كلام العرب، وبثت في روحا جديدة في فهم المنظوم والمنثور
  15الشعور بعز العروبة والاعتزاز بها كما اعتز بالإسلام.

وقد أصبح ابن باديس نفسه يدرس ديوان الحماسة لطلابه على غرار أستاذه الشيخ محمد 
 الطاهر بن عاشور .
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وقد خطا ابن باديس هذه الخطوة لتنمية الملكات الأدبية عند تلاميذه، لأنه أدرك مدى 
ي و نجاعته في التأثير في الجماهير، وبالإضافة إلى تدريس أمهات ال كتب عملت فعالية الأدب الراق

بية مل كة الذوق الأدبي عند الشباب وتقديمهم لمنصات الخطابة وميادين الكتابة  الجمعية على تر
وتشجيعهم على ارتجال الكلام دون أو تلعثم، بحيث قومت العديد من الألسنة وأخرجت العديد 

فوهين وظلت تتحكم في عواطف الجماهير وتتلاعب بعقولهم وتقنعهم بعدالة القضايا من الخطباء الم
 التي تدفع عنها المبادئ التي تدعوا إليها.

وبالرغم من تأثر ابن باديس بأستاذه ابن عاشور إلا أن هذا لم يمنعه من انتقاده خاصة في 
 فتوى القراءة على الأموات بقوله:

خ الإسلام هو ابن عاشور أستاذي الذي أعرف ؟لا ذلك " فهل ابن عاشور الملقب بشي
 .16رجل آخر مضى قضي عليه وأقبرته المشيخة"

وعلى العموم فإن التجربة الزيتونة كان لها بالغ الأثر في شخصية ابن باديس ويمكن تخليص 
 هذا التأثير في النقاط التالية :

رجال يصيبون ويخطئون إن أقوال العلماء المسلمين وخاصة المتأخرين منهم أقوال  -1
 وليس من اللازم على الباحث أن يأخذ أقوالهم مأخذ التسليم.

ان الأصول في العلوم الإسلامية يجب أن تكون عمدة القارئ من دون ال كتب  -2
فإنها تمثل المؤلفة عنها المستخرجة منها فإن هذه الأصول هي الينابيع السليمة أما ال كتب الأخرى 

أهواء لا تحصر والخلافات فيها بينهم لا تنتهي فهي من ثمة ترهق صدى لأهواء أصحابها وال
 دارسها وتدخل الشك في نفسه بلا طائل. 

إن العقل يجب أن يظل أداة رئيسة في الحكم لدى الباحث وبه يستطيع أن يميز  -3
 .17الصالح من الطالح والأصل من الزائف ل كن دون أن يتجاوز حدوده المعروفة
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 مذرسة القروييه-ب

ية وذلك للعوامل التالية :  من المدارس التي لها على حركة الإصلاحية الجزائر

 الذراسة 

يين نذكر : العباس بن الحسين ومن أهم أساتذته العابد  18من الشيخ الذين تتلمذوا في القرو
 19بن أحمد ابن سودة القرشي وأحمد بن العربي وعبد القادر بن محمد السودي القرشي.

 الرحالت 

 بدورها في تدعيم التفاعيل الثقافي بين تونس والجزائر ومن أهمها نذكر: ساهمت

 رحلة المهاجي إلى المغرب

بعين وتسعمائة وألف للهجرة وأثناء ذلك شهد  قام المهاجي برحلة إلى فاس سنة ست والر
ة مجلس قراءة صحيح البخاري الذي يشترك فيه كل عام أربعون عالما، وقد كان لهذه الرحلة العلمي

 .20أثر عظيم في نفس المهاجي وفي سلوكه العلمي من بعد ذلك

 إلى المغرب 21رحلة حمسة توكوشة ب

يارته  زار حمزة بوكوشة المغرب سنة ثمان أربعين وتسعمائة وألف ,وعلى الرغم من أن ز
يارة حمزة بوكوشة  هذه لم تكن من جنس رحلة ابن باديس الشهيرة الى تونس حيث كانت ز

حرة شخصية لا غير فإنه مع ذلك حاول أن يتصل بشخصيات مغربية علمية كثيرة وتبادل معها 
الرأي حول النهضة الثقافية والوطنية في الجزائر، ورسم لبعض المغاربة صورة صحيحة عن 

 . 22الجزائر
ية عن السماح   وأما بالنسبة لابن باديس فإننا نجدة يتألم حين امتنعت الإدارة الاستعمار

 له حضور أربعينية الشيخ المصلح أبي شعيب الدكالي فيذكر في تألم باد وتحت عنوان :
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" لما مات الإمام المصلح العلامة الحافظ  )الاستعمار يحاول قطع الصلة بين الإخوان(
لانا أبو شعيب الدكالي فخر الأفارقة والمغرب الأقصى، كان من أقل حقوقه الوزير ال كبير مو

علينا أن قامت جماعة من إخواننا المغربة بإقامة حفلة تأبين في أربعينية وفاته، ودعت صاحب 
يين فلبى الدعوة ووجه  هذه المجلة لحضور هذه الحفلة باسم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائر

خصة السفر فسكتت عنه مدة ومع قرب أجل الحفلة جدد الطلب ثانية فجاءه للحكومة طلب ر
 23الجواب بالمنع البات"

ومن علماء القيروان الذين أشاد بفضلهم ابن باديس الأستاذ تقي الدين الهلالي، ومما جاء 
في قوله "فالأستاذ الهلالي رجل عالمي واسع النظر واقف على أحوال الشرق والغرب لذلك كان 

يقرره في بحوثه من حقائق يأتي ناضجا مفيدا ومن حسن الحظ أن قراءنا يقدرون رجالهم كما  ما
ّ ه"  24نقدرهم وكل ما يكتبه الهلالي وأضرابه في الفتح يأتي بالفائدة المرجوة منه والحمد لل

 المذرسة األزهرية -ج

 مل السابقة :تعد من المدارس الإصلاحية التي تأثرت بها حركة علماء الجزائر أيضا للعوا
 الرحلات : قام أعضاء الجمعية برحلات إلى المشرق، وعرجوا على مصر من أهمها نذكر: 

 رحلة اته تاديس  -أ

لم يذهب باديس إلى المشرق يقصد الحج إلى بيت الحرام فقط كما كان يتوهم البعض 
بقدر ما يمم ربوع الشرق من أجل الاتصال برحلة وتوسيع افقه العلمي والاطلاع على واقع 
الحركة الإصلاحية هناك التي على الرغم من أ ن أباها محمد عبده قد قضى نحبه فإن عقابيل من 

ية في الشيخ  أفكاره كانت تشع الفكر الإسلامي وتضيء جادته، وكانت كانت تبرح ماثلة قو
 .الونيسي بالحجاز، والشيخ البيطار بالشام والشيخ رشيد رضا والشيخ بخيث بمصر 
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 25الورتالوي -ب

بالقاهرة سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة وألف حيث قام هناك  حل الشيخ الفضيل الورتلاني
بنشاط سياسي ضخم فمن ذل كم أن أسس أو أسهم بجهد مكثف في " الهيئة العليا للدفاع عن 
ية" وجبهة الدفاع شمال  الجزائر " سنة اثنين وأربعين وتسعمائة وألف "وجمعية الجالية الجزائر

يقيا التي تولى تسييرها شخصيات جزا ية الشيخ محمد الخضر حسين الطولقي الأصلأفر شيخ ( ئر
نائبا للرئيس والورتلاني كاتبا  )من أحفاد الأمير عبد القادر (رئيسا والأمر مختار  )الأزهر يومئذ

 26عاما لهذا المنظمة "
يارة الورتلاني يقينا فقد كان لز لهذه البلدان العربية واتصاله بشخصياتها ورجالها وكتابته  و

أعدادا ضخمة من المقالات في صحفها السيارة، وإلقائه خطبا في المجالس الشعبية والرسمية أثر 
ية من جهة، وإسهام خصب في التفاعل الثقافي والأدبي بين الجزائر  طيب على القضية الجزائر

 والمشرق العربي من جهة أخرى.

 ذارسة ال

يوجد العديد من أقطاب الجمعية الذين درسوا في الأزهر مثل الشيخ العربي التبسي الذي 
درس على يد أكابر العلماء هناك منهم : الشيخ يوسف الدجوي والشيخ عبد الوهاب النجار 
ومصطفى المراغي ومحمد شاكر وعبد الرحمن قراعه وحسنين مخلوف وحسين والي وسيد المرصفي 

وقد يكون هذا الاتصال بين العلماء الجزائر وعلماء الأزهر سببا في استفادتهم منها وغيرهم، 
 27ونهلهم من منبعها وتأثرهم بها.

يين الذين أشار إليهم ابن باديس الشيخ محمد بخيت المطيعي  وعن  28ومن العلماء الأزهر
ه  1332الصلاة والسلام سنة  علاقته به يقول :"لما رجعت من المدينة المنورة على ساكنها وآله

ّ ه،  جئت من عند شيخا العلامة الشيخ حمدان الونيسي المهاجر إلى طيبة والمدفون بها رحمه الل
ية لما مر بها مهاجرا، فعرجت  جئت من عنده بكتابة إلى الشيخ بخيت وكان قد عرفه بالإسكندر
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ماعيل جعفر المدرس اليوم على القاهرة وزرت الشيخ بخيت بداره بحلوان مع صديقي الأستاذ إس
في دفتر  29وكتب لي إجازة )ذاك رجل عظيم  (بالأزهر فلما قدمت له كتاب شيخنا حمدان قال 

ّ ه وجازاه هنا وعن العلم والدين خير ما يجزي العاملين الناصحين "  30جائزة بخط يده رحمه الل
ظر ابن باديس واعتبار وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة منزلة الشيخ محمد بخيت في ن

 آرائه ومواقفه حجة ينبغي السير عليها .
وقد كان الشيخ محمد بخيت من المؤيدين لمحمد عبده في انكار البدع والمحدثات في الدين 
إلا أنه يعارضه في عدة نواحي من بينها وقوفه الى جانب تلميذه قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة 

وهو برأيه هذا  31رجا عن جادة الصواب وتجاوزا حدود الشرع ورد عليها وقال : بأنهما خ
 ينتمي الى المدرسة السلفية التي يمثلها ابن باديس ومحمد رشيد رضا .

ية بغيرها تأثرا( إن هذه ( وخلاصة القول في ما يخص علاقة الحركة الإصلاحية الجزائر
وعطاء، مد وجزر، حرمان  أخذ، الأخيرة لم تقتصر على التأثر فقط بل كان فيه تأثر وتأثير

 وإشباع.
يين يون أثناء دراستهم بالزيتونة والأزهر والقرو يارتهم لمناطق شتى ، فالعلماء الجزائر وأثناء ز

 من العالم الإسلامي لم يذهبوا ليأخذوا فقط، وإنما استفادوا وأفادوا في نفس الوقت .
يارت ه للحجاز ألقى درسا بالمدينة والدليل على ذلك أن الشيخ عبد الحميد بن باديس أثناء ز

 .32المنورة على مشهد كثير من المسلمين وحضره حمدان الونيسي
ونفس الشيء بالنسبة للشيخ البشير الإبراهيمي عندما رحل إلى المشرق خلال سنة ثمان 
بوع الحجاز وبالمدينة بالذات كان يلقي محاضرات  وتسعمائة وألف واستقرت به عصا الترحال بر

يين ويناقشهم في ودروسا يحض رها الناس، وكان أثناء ذلك لا يفتأ يناظر بعض العلماء الحجاز
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آرائهم وحتى عندما يمم وجهه شطر الشام واستقر بدمشق انتصب للتدريس هناك بالمدرسة 
 .33السلطانية التي كانت تشبه المعاهد العليا

يون بهذا الحد، بل أثبتوا مكانتهم وأظهروا تفوقا على أقرانهم   ولم يكتف العلماء الجزائر
وإلا كيف نفسر ثورة الشيخ عبد الحميد بن باديس على أستاذه بالأمس الشيخ محمد الطاهر بن 

 عاشور ؟
ويروى أن الشيخ الطيب المهاجي حضر بعض دروس الزيتونة منها درسا في الألفية 

لى الأستاذ المحاضر في قضية إعرابية فأقره الأستاذ على اعتراضه، كما حضر حلقه واعترض ع
درس في أصول الفقه واعترض على الفقيه الأصولي في مسألة تتعلق بالناسخ والمنسوخ فأقر 

وكتب جميل صليبا أحد تلاميذ الشيخ الإبراهيمي عن ، 34الأستاذ الأصولي بعلمه وسداد رأيه
... فأعجبنا بسعة علمه وقوة ذاكرته واستقامة منهجه، لأنه كان  (معه قائلا": الأيام التي أمضاها

على ظهر القلب من أولها إلى آخرها )ه231ت(وأبي تمام )ه284ت(يملى علينا قصائد البحتري 
يقرب معانيها منا بالتفسير المحكم والشرح الدقيق والتحليل الأدبي الجميل حتى ولدفي نفوسنا  و

 .35بية وآدابهاحب اللغة العر 
وبذكر جميل صليبا حاثة وقعت للإبراهيمي دون أن يعلم بها وذلك في بغداد حين  

، فقد أجلس الشيخ في المقام الأول مع )ه427ت(احتفلت الحكومة العراقية بذكرى ابن سيناء
الوزراء والسفراء، من حيث أجلس المستشرقون العلماء الأوروبيون في الصف الثاني والثالث، 
فاستاء لذلك المستشرق الفرنسي لوي ماسينيون، وأنبأ جميل صليبا أنه يريد الاحتجاج لدى 

 . 36الحكومة العراقية على تقديم الإبراهيمي عليه
د هذه القيمة التي كانت للشيخ في المشرق العربي كله أننا نجد مقالة له تتصد ر ومما يؤك

يم محمد نشر بعنوان  كما صدر المؤلف  37ال كويت المدينة الفاضلة((كتابا كان الكاتب عبد ال كر
 كتابه هذا بصورة بارزة للشيخ 
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يلقي كلمته أثناء استقبال أقيم  لأمير ال كويت عبد الإبراهيمي وهو قائم متوكئ على عصاه و
ّ ه الجابر الصباح، وحضرته شخصيات سياسية ودينية ودبلوماسية ذات مستوى سام .  الل

ويذكر بأن كلمته وصورته سبقتا على كلمة إمام الأزهر وصورته ثم على عبد الوهاب  
 عزام سفير مصر يومئذ بالباكستان، وقد كان يومئذ أمينا عاما للمجمع اللغوي بالقاهرة، ولم يكن
 هذا الاختيار عفوا وإنما يحمل دلالة عظيمة وتوكيدا خارقا للقيمة التي يتبوأها الشيخ في المشرق.

وإلى جانب المدارس التقليدية المذهبية التي تركت أثرها على جمعية العلماء المسلمين هناك 
 .مدرسة المنار(–أيضا الاتجاهات الحديثة في التجديد الإسلامي )حركة علماء الشام 

 ركة علماء الشامح

ية والأخذ بزمام أمرها حيث كان  ساهمت حركة علماء الشام في توجيه النخبة الجزائر
يادة على كون العديد من العلماء الذين نشطوا  الاتصالات المستمرة بينهما دور كبير في ذلك، ز

ية بهم أقوي وعلاقتهم ية فمن دون شك تكون ثقة النخبة الجزائر بهم  بالشام من أصول جزائر
 أمتن من غيرهم ومن العلماء الذين ذكرهم ابن باديس وأثني عليهم: 

 

 38الشيخ الطاهر الجسائري-أ
من العلماء الفطاحل الذين ضربوا المثل الأعلى في الفضل والعلم والجهاد وقد أثني عليه 
ابن باديس بقوله :" هو الذي ربي عقلي وهو الذي حبب إلي هذا الاتجاه الفكري منذ كنت 
طفلا إلى أن صرت رجلا ولا أعرف مؤلفا ولا حامل قلم نشا في ديار الشام إلا كانت له صلة 

كما أسهب في الحديث أيضا عن دوره في إحياء الحركة الإصلاحية  39بهذا المربي الأعظم"
بالشام وجهاده العظيم في سبل إعادة مجد العربة والإسلام بعبارة تنبئ عن مدى حب وامتنان 

 لشيخه طاهر الجزائري.ابن باديس 
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 40الشيخ محمذ الخضر حسيه-ب
يين بصفة عامة  من العلماء الين كان لهم بالغ الأثر في شخصية ابن باديس و العلماء الجزائر

م و ألقى فيها العديد من المحاضرات والدروس ولقي 1995 -ه 1327وقد زار الجزائر سنة 
ذكرها ابن باديس هي دفاعه عن الإسلام  ترحيبا كبير من أهلها ومن جواب العظمة فيه التي

، وقد تصدى للرد على 41حيث كانت له مواقف أمتن من الفولاذ وأرسخ من الجبال الراسيات
مختلف الهجمات التي تعرض لها الإسلام سواء من أعدائه أو من أهله ذلك نذكر رده على 

كتاب الإسلام وأصول  كتاب :" الإسلام و أصول الحكم " لعلى عبد الرزاق بكتاب سماه نقض
 الحكم، وكتاب " في الشعر الجاهلي " لطه حسين بكتاب سماه نقض كتاب في الشعر الجاهلي.

وقد ظل دائما يدفع عن المغرب العربي ويشيد برجال العلم وال كفاح من أبنائه بل 
يه العملية للحركات  يفاخر الشرق بهم أحيانا كما كان يحمل الشرق مسؤولية عدم مناصر و

ية في أقطار المغرب العربية مما يؤدي بعها الى الفشل .ال  تحرر
 

 42شكية ارسالن-ج

مما تجدر الإشارة إليه في حياته هو التفاتته نحو الأمة العربية واهتمامه بقضاياها حيث  
قدم لها أثمن ما يمل كه الإنسان نفسه وماله وفكره، وهو في نظر ابن باديس اكبر مدافع عن 
العرب والإسلام في الغرب والشرق حيث أطلق أول دعوة للوحدة العربية التي ينظر إليها على 

تكون إلا بين شعوب مستقلة تسوس من نفسها إما الأمم المغلوبة على أمرها كالأمم المحتلة أنها 
يمكن أن تكون بينها وحدة، ومن الخير لها أن تعمل كل واحدة منها في دائرة وضعيتها  فهذه لا

الخاصة على ما يناسبها من الخطط التي تستطيع تنفيذها بالطرق المعقولة مع الشعور التام بالوحدة 
 43القومية. 
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عموما ومن الأدلة التي تزيدنا يقينا عن تأثير شكيب أرسلان في الجزائر والمغرب العربي 
 وهو شهادة أحد المؤرخين الأجانب والتي جاء فيها :

يق ال كتب والصحافة و الطلاب الذين تخرجوا  "لقد تسرب روح النهضة العربية عن طر
يا أو الذين تعرفوا في الحي اللاتيني بباريس بزملائهم من الشرق  من الكليات مصر أو سور

يق أسفار الحجاج أيضا، ول كن الفضل  في انتشار المبادئ التوحيدية العربية في الأدنى وعن طر
  44المغرب ويرجع قبل كل شيء إلى نفوذ الأمير شكيب أرسلان"

من المدارس الإصلاحية الأكثر تأثيرا على النخبة وهذا بشهادة ابن باديس  مدرسة المنار
لسيد ، ومما جاء في قوله "لقد بلغ ا45نفسه الذي عبر صراحة عن اقتفائه لمنهج محمد رشيد رضا 

رشيد رضا من الفقه في الدين والتمكن من علم الكتاب والسنة، والخبرة بأحوال الزمان ما نخال 
يل، لأن الأسباب التي يسرت له لا نراها اليوم مجتمعة  أنها تتاح لأحد من بعده إلا في دهر طو

بها ولنحث  لنأخذفي مكان، غير أن هذا لا يمنعنا من الاعتبار بحياته والأسباب التي أتيحت له 
 46"على الأخذ بها

ية والتي أشاد بها الشيخ عبد  هذه أهم المؤثرات المؤثرة في الحركة الإصلاحية الجزائر
فقد استلهمت منها روح التجديد والثورة على الجمود فكانت لها بمثابة القطرة ، الحميد بن باديس

ية ابن باديس وفي ذلك دليل  التي أفاضت الكأس أو الشرارة التي أشعلت النار، على أن رؤ
للتغيير قد جاءت نتيجة للظروف التاريخية التي مرت بها الجزائر ولم تكن مجرد صدى للحركات 

 التجديدية التي عمت العالم الإسلامي.
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 الهوامش:

                                                           
يقيا بعد جامع عقبة بن نافع بالقيروان ويرجع المؤرخون أن من أمر ، جامع ومسجد كبير بمدينة تونس 1 يعد ثاني المساجد التي بنيت بإفر

ّ ه بن الحباب بإتمام عمارته في 79ببنائه هو حسان بن نعمان عام  ه  ولايزال مؤسسة أو بانيه محل خلاف بين  116ه ، وقام عبيد الل
 خين ,وقد تخرج منه آلاف العلماء والمصلحين كابن عرفة ابن خلدون ومحمد النخلي وابن باديس.المؤر

يا بن حمد ،مساجد ومعالم)جامع الزيتونة(،مجلة الخبر الإسلامي  ية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية -انظر : ثر ية نصف شهر ية خبر نشر
 . 94ص ، 1433عدة ذو الق 95الموافق ل 2912سبتمبر  21، 91العدد -بتونس 

يين الذي قامت ببنائه السيدة فاطمة بنت محمد الفهري عام  2  245من أقدم جامعات العالم الإسلامي، بدأت كمؤسسة تعلمية لجامع القرو
للنشاط الفكري تخرج منها العديد علماء العرب وقد بقي الجامع والجامعة العلمية الملحقة به مراكزا ’ م في مدينة فاس المغربية 859ه  /

 والثقافي والديني قرابة الألف سنة .
يين بفاس عبر القرون، طبع بأمر من الملك الحسن الثاني، الممل كة انظر : الحاج أحمد ابن شقرون، أرجوزة من نهر الآس عن جامع القرو

 .23م، ص1994-ه1414وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغربية
ّ ه الفاطمي ليكون جامعا ومدرسة لتخريج الدعاة  أقامه جوهر الصقلي، م الإسلاميمن أشهر المساجد في العال 3 قائد الخليفة المعز لدين الل

ه  359شعبان سنة 11للمذهب الإسماعيلي الشيعي الذي كان مذهب الفاطميين، وكان بناؤه في أعقاب فتح مصر في  الفاطميين ليروجوا
 م.979ه  359ن سنة شعبا14م حيث وضع أساس جامع الأزهر في 969

ية للتراث )القاهرة(، ط، انظر: د/ عبد المنعم خفاجي  .11، ص91م ج93،2911علي صبح الأزهر في ألف عام الم كتبة الأزهر
يل , منشورات 4  . 132دط. د. ت. ص  دار الافاق الجديدة ببيروت ايرلبولياس . جيمس يونغ، المعلم امة في واحد، تعريب ايلي وار
بية في الجزائر، ص، د/رابح تركي 5  .165الشيخ عبد الحميد ابن باديس، رائد الاصلاح والتر
يلية 13مجلد95الشهاب،ج 6  .1937،جو
يين أحد أعضاء، فقيه ولغوي ومؤرخ جزائري محمد ابراهيم الطيب المعروف بالطيب المهاجي 7  (1969-م1882).جمعية العلماء المسلمين الجزائر

 .315ص 4ج، ، آثار ابن باديس، انظر: عمار طالبي
ية للطبع والورق وهران  8 م نقلا 1965الطيب المهاجي، أنفس الذخائر وأطيب المآثر فيما اتفق لي في الماضي والحاضر، الشركة الجزائر

 . 33والتأثير , ص عربية في الجزائر بين التأثرعن د/عبد الملك مرتاض الثقافة ال
م ولما بلغ الخامس من عمره التحق بكتاب عمه الشيخ محمد بن 1869ه 1286هو محمد بن محمد بن حمودة النخلي القيرواني، ولد سنة  9

كبار المدرسين في ذلك العصر اشتغل وبعض متون النحو والفقه كالأجرومية وابن عشر كما تتلمذ على  رمضان فحفظ القران ال كريم بأكمله
كان عضوا بارزا في الجمعية الخلدونية , المدرسة  م وقد كان له نشاط ثقافي مكثف حث 1891 بالتدريس في جامع الزيتونة ابتداء من

 م.1924فيفري 16ه  1342رجب سنة 11توفي يوم  , الجمعية الزيتونة الصادقية
تحقيق ومراجعة حمادي ، م( سيرة ذاتية وأفكار إصلاحية , جميع وتقديم عبد المنعم النخلي1924-ه 1869انظر : آثار الشيخ محمد النخلي )

 .39ص، 1995 1الساحلي، دار الغرب الإسلامي , ط
 .39محمد محفوظ , نقلا عن المرجع السابق، ص محمد النخلي القيراواني )مقال( بقلم 10

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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ية جامع الزيتونة , جريدة الصباح التونسية ,  محمد أنور بوسنينة، الشيخ محمد النخلي 11 نقلاعن اثار 1989جانفي  94رائد النهضة الفكر

 . 39ص، الشيخ النخلي
 .75, ص  91د/ عمار طالبي , مرجع سابق، ج 12
سنة  شغل منصب عميد مجلس الشورة المال كي بتونس كما تولى القضاء، محمد الطاهر بن عاشور من أساتذة جامع الزيتونة بتونس 13

 م.1937م، من أهم مؤلفاته تفسير التحرير والتنوير، توفي سنة 1913
يل 14 نقلا عن كتاب العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور واسهامه في تجديد الفكر الديني ، محمد الطاهر ابن عاشور في تآليفه الأدبية، أحمد الطو
 .217ص، 1996اكتوبر  1ط
 . 75،ص 1د/ عمار الطالبي اثار ابن باديس ،ج  15
 نفس المرجع السابق. 16
يل 29عدد، مجلة الفكر العربي، ابن باديس وداد القاضي , أثر التجربة الزيتونة في فكر عيد الحميد 17  .74ص 1961تونس افر
ية  18 في عائلة دينية محترمة، أو ل محطاته في التدريس بعد أن أتم حفظ  1912بالقرب من مدينة ميلة سن  )أولاد خليفة (ولد في قر

ية يف(القرءان في زاو ية وأخذ منها من العلوم ما أهله للانخراط في أحد المدارس  )سيدي عمر الشر بالقبائل ال كبرى فتتلمذ في هذه الزاو
ي ية، هاجر إلى تونس والتحق بجامع الز  بالمغرب الأقصى وانخرط في سلك تلامذة جامع فاس تونة ل كنه ما لبث أن غير وجهته فقصدالثانو
ثم عاد الى الجزائر وأدى ، والاجتهاد حتى حصل على درجة في العلوم خولته الفوز بين أقرانه القيروان فمكث فيه ثماني سنوات بين الجد

ية إمام بمسجد شغل عدة ، دورا فعالا في جمعية العلماء وبعد الاستقلال مناصب مهم منها سفير في جدة مستشار لدى رئاسة الجمهور
 م.1983ماي  93باريس توفي 

 .71. ص92للمزيد : انظر مجمد الحسن فضلاء: من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج 
 .19المهاجي، المصدر السابق ،نقلا عن د/ عبد المالك مرتاض ص  الطيب 19
 .34السابق ,نقلا عن د/ عبد المالك مرتاض، ص المهاجي , المصدرانظر بعزيز بن عمر، الطيب  20
وله العديد من ، في واد سوف بالجزائر 1999الصحفي والأديب الجزائري ولد عام  لشيخ حمزة شنوف المعروف بحمزة بوكوشة 21

 . 1994المؤلفات وال كتب . وتوفي عام 
 .147، الجزء الأول، ص 2992، دار الهدى، الجزائر، موسوعة الشعر الجزائري، مجموعة أساتذة من جامعة منتوري

يل  12,31البصائر الثانية , عدد  22  .93,ص 1948أفر
 .412,ص 13, مجلة  97الشهاب , ج  23
 .145,ص94,ج د/ عمار الطالبي , اثار ابن باديس 24
جمعية  الذين كان له دور مهم وفاعل في تأسيس الجزائر من أبرز أعلام الحركة الإسلامية في (1959–1900) الفضيل الورتيلاني 25

يين رحمهما  البشير الإبراهيمي والإمام عبد الحميد بن باديس حيث كان من اقرب الشخصيات للامام، 1931 سنة العلماء المسلمين الجزائر
ّ ه ،وساهم مساهمة فعالة في التمكين لمباديء الجمعية في يين هناك فرنسا ثم في الجزائر الل  . في صفوف العمال الجزائر

ية بين الفكر  قرب وأصبح من أ مصر لما استقر في الإخوان بحيث انضم إلى جماعة، الإخواني وجمعية العلماءثم كان همزة الوصل القو
ّ ه وكان محل ثقته حسن البنا المقربين للامام الشهيد إذ كان ينوبه أحيانا في درس الثلاثاء وكلفه بالإشراف على فتح بعض شعب ، رحمه الل

 . ، وقد جمعت بعض مقالاته في كتاب بعنوان الجزائر الثائرةاليمن ما كلف بملفالجماعة في مصر ك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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 ..328ص، 2ج، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيميانظر: 
 .94- 93م ص  1947 98الورتلاني البصائر الثانية , عدد انظر باعزيز بن عمر , الأستاذ الفضيل  26
 .42د/ أحمد عيساوي منارات من شهاب البصائر العربي بن بلقاسم التبسي ص ( 27
وحفظ القرن  بلدة وتعلم القراءة والكتابة الى كتاب م . ذهب1856ه  الموافق سنة 1271المطيعة مركز اسيوط سنة  ولد رحمه ببلدة 28

يف في عام  ال كريم كله، ثم وكان منهم ، ه  وكان حنفي المذهب وتتلمذ على كبار الشيوخ في الأزهر وخارجه1282التحق بالأزهر الشر
يل ... الخ. نال ه . مناصبه في  1292الأولى في أواخر عام  شهادة العالمية من الدرجة السيد " جمال الدين الافغاني " والشيخ " حسين الطو

عين مفتيا ، في سلك القضاه واستمر يترقى 1297إلى أن عين قاضيا في سنة  والمنطق علوم الفقه والتوحيد اشتغل بتدريس ه  1295سنة 
ية واستمر يشغل هذا المنصب حتي  الأمة الى أحكام  فتوى . من مؤلفاته : ارشاد (2028)ه  وأصدر خلالها  1338شوال  16للديار المصر
ية عن الأسئلة التونسيةأهل الذمة , حسن البيان في دفع ما ورد من   القول المفيد في علم التوحيد، السنة على القرءان الأجوبة المصر

 .59، ص96م، ج2992 15دار العلم للملايين ط، انظر: الأعلام للزركلي
 ة السير على منهجه.اعتراف التلميذ باستقامة أستاذه وضرور بمكانته العلمية فإنها تعني كما أن الإجازة تعني اعتراف من الأستاذ لتلميذ 29
 .212, ص 94ج  د/ عمار الطالبي , آثار ابن باديس 30
 .95م، ص1986-ه1392تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد، ، محمد بخيت المطيعي 31
 .89، ص91ج د/ عمار الطالبي , آثار ابن باديس 32
 89د/ عبد المالك مرتاض, المرجع السابق , ص . ( 33
 .33, نقلا عن د/ عبد المالك مرتاض , ص 89السابق صالطيب المهاجي، المصدر  ( 34
 .199ص 1972 9 -8محلة الثقافة عدد ، جميل صليبا في ذكرى الإبراهيمي 35
 المرجع نفسه. 36
 .82.عبد المالك مرتاض، مرجع سابق، ص37
قام بعمل جبار إلا وهو تأسيس أول مكتبة عامة للمخطوطات في  تضلع في سائر العلوم والمعارف , 1852 -ه   1263ولد في دمشق  38

 تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.  م.من أهم آثاره توجيه النظر إلى أصول الأثر1929توفي عام  دمشق
 .48م ص12991انظر : حازم محي الدين , الشيخ طاهر الجزائر , رائد التجديد الديني في بلاد الشام , دار القلم دمشق ط

 .148, ص94د/ عمار طالبي مرجع سابق ج  39
 ه 1377ه  تنقل بين تونس والشام ومصر , من اجل العلم والدعوة , وتوفي عام  1293ولد سنة ، من أصل جزائري 40
 .12،ص  1973 1.وانظرأبو قاسم محمد كرو, محمد الخضر حسين , دار المغرب , تونس ط 149ص  94د/ عمار طالبي , مرجع سابق ج 41
وطاهر الجزائري و  في لبنان وقد أصبح من ابرز الأدباء المؤرخين والسياسيين لجيل النهضة الثاني أمثال "مصطفى كمال 1869ولد سنة  42

أمين الريحاني ومحمد رشيد رضا وامتاز عن رجالات جيله بتعدد موهبة وتداخل نشاطاته حيث كتب وترجم في الشعر الأدب والتاريخ 
 م.1946والدين وتوفي 

 .11ص، م1969-ه1839دار المعارف مصر )القاهرة( ، أمير البيان شكيب أرسلان، انظر : سامي الدهان
 .398, ص  93د/ عمار طالبي , مرجع سابق ج 43
يقيا الشمالية تسير , د.ط، د.ت، ص 44 يه جوليان, إفر  .32شارل اندر
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ية القلمون بلبنان ولد نشأ في، الإصلاح الإسلامي أحد أعلام 45 ه فاتصل بالإمام محمد عبده وأنشأ مدرسة 1315رحل إلى مصر سنة ، قر

تاريخ الإمام الشيخ محمد ، طبع منه اثنا عشرة مجلدا ولم يكمله، من أهم آثاره تفسير القرآن ال كريم، وأصدر مجلة المنار، الدعوة والإرشاد
 عبده، حقوق النساء في الإسلام....الخ 

 .98ص –القاهرة  –دار نهضة مصر للطبع والنشر  –وأصحاب أقلام أعلام  – أنور الجنديانظر :
 .291ص ، د/ عمار طالبي، مرجع سابق 46

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A
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 الكتابات الفرًسية حَل التصَف السٌي بالجزائر 

 م6611الى  م 1856هي 
 قراءة هي خالل الوجلة االفريقية

 أ/ هحود األهيي بَحلَفة

 بلة بي أحود 6ٍهراى جاهعة

 الولخص: 

يلة حيث نجد انه تطور بشكل سمح له ، يمتد التصوف في الجزائر عبر مرحلة تاريخية طو
يعة حول التصوف في المشرق الاسلاميزه عن يمي ان يتخذ طابعأ ، وعندما نلقي نظرة سر

جميع عامة و التصوف خلال الفترة العثمانية نجده يحظى بمكانة كبيرة عند السلطة السياسية
ية اذ نجد ان الإدارة الفرنسية حاولت و الشعب لم تنقطع تلك الأهمية حتى في الفترة الاستعمار

يق  فهم ، وبذلك ظهرت من البحوث قصد استغلاله لصالحها نجاز مجموعةإالتصوف عن طر
يقية وقد كانت تلك  فرنسية أبحاث استشراقية خاصة في المجلات العلمية مثل المجلة الافر

 . قاطعالبحوث جادة ومهمة أعطت لنا واقع التصوف الطرقي السني في تلك الفترة بشكل دقيق و

Abstract : 
Mysticism runs in Algeria through a long historical period, where we find That it 

evolution has allowed it to take a character of its own apart from mysticism in the 
Muslim Orient, and when we take a quick look around the mysticism during the 
Ottoman period we find is revered for political power and the public and that important 
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had not been interrupted even in the colonial period, we find that the French 
administration tried to understand mysticism through the completion of a range of 
research to exploit it to their advantage, and thus orientalist French research appeared, 
especially in scientific journals such as The African Magazine and those research has 
been serious and essential that given us the reality of mysticism Sunni way in that 
period, precisely and unequivocally 

 هقدهة:
الانتاجات العلمية في الجزائر حول التصوف خاصة خلال الفترة  تؤكد مختلف

ية على اهتمام كبار المفكرين و ، فنجد أن تلك الأعمال كانت في المستشرقين بهذا المجالالاستعمار
يف بالتصوف كمرحلة أولى فيغالبها تصب  بداياته خاصة في الجزائر ثم ربطه و  تتبع تطورهو التعر

ثم تركز على ، أهم شيوخهاو فروعهاو غاية الوصول الى تبلور الطرقيةبالتصوف الأندلسي الى 
لا تخرج مختلف و آنذاك، عثمانيأتباعها بالنظام السياسي الو العلاقة التي كانت تربط تلك الطرق

يق الخطاب المعادي الثائر الذي يصدر من و الدراسات الغربية خاصة الفرنسية منها على تسو
يقة  ،عطاء صورة ناقمة على الوضع قبيل الاحتلالإبذلك و  عثمانيينال ضداتباعه و شيخ الطر

لتصوف أو عن االجمعيات العلمية كيف تصنع صورة مسبقة و ستشراقبذلك عرفت دوائر الإو 
يق النمطية الشائعة حول المتصوفة أنهم يؤمنون بالخوارقإخاصة ، الصوفي في الجزائر  ذا ما قلنا تسو

في الجانب الآخر كانت هناك دراسات اهتمت بالفكر الصوفي و ،الأمور الغريبةو الغيبياتو
لعل المجلة و ،ن تعطينا الوجه المغاير للصوفيأحاولت تلك الدراسات و الذي تركه المتصوفةالعلمي 

يقية التي تعتبر أحد ألسنة الاستعمار العلمية تناولت بشكل مسهب التصوف في الجزائر  ،الافر
من هذا يمكن أن نؤسس للإشكالية التالية7 هل يمكن الجزم أن الدراسات الفرنسية لعبت و

يق صورة واقعية للتصوف في الجزائر؟ الى أي مدى كانت الدراسات الغربية  دورها في تسو
يقية  تناولت جانبا في ابحاثها واقعية في طرحها للفكر الصوفي ؟ ألا يمكننا القول أن المجلة الافر

يل ف بالتصوف في الجزائر ؟ هل نعتبر أن الدراسات الفرنسية حول الطرقية كانت نتيجة لتعر
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محاولة التغلب عليها ؟ ما اهم الدراسات و هذا لفهمهاو للثورة التي أحدثها شيوخ الطرق الصوفية
يقية ؟ كل هذا سنحاول الاجابة عنه وفق و التي تتناول الفكر الصوفي الطرقية في المجلة الافر

 7 التالية خطةال

 اهم الكتابات الغربية حول التصوف  7أولا

يقية7 ثانيا  اهم الدراسات حول التصوف و المجلة الافر

 الفكر الصوفي من منظور الكتابات الفرنسية 7 ثالثا
 اهن الكتابات الغربية حَل التصَف : -

القول  لعلو ،شكل التصوف نقطة الانعطاف في الممارسة الدينية التعبدية عند المسلمين
الحجج لتكسير المعتقد و أن الغرب كان مهتما بالشرق كونه أصبح من الضروري ايجاد العلل

فنجد ان الأزمة نتجت عن المأزق الذي حصل في الفكر الديني الغربي ، الذي يؤمن به الشرق
كونه يعاني من مغالطات استطاع العقل بنقده أن يستنتجها لهذا نجد ان الدراسات الغربية 

ية للموروث الديني الشرقي بأنواعه لتنزع منه أحقية الاتباعحاول بذلك و  ت اعطاء صبغة تكسير
 السنةو لهذا نجد الدراسات الغربية قد تخصصت في ذلك الارث بداية من القرآن، هتشويه

 النقدو هذا كله ضمن حقل أكاديمي مدعم بالاستنتاجاتو ،التاريخو التصوفو الفقهو اللغةو
فنجد أن البدايات الأولى ، لعل ما يهمنا هو تلك الدراسات المتعلقة بالتصوفو ،منهج التحليلو

كونه عصب القوة عند المسلمين حيث يصادفنا عمل  بالقرآن لتلك الدراسات كانت مهتمة
م بمساعدة الراهب هيرمان الدالماتي اذا 6616حيث قام بترجمة القرآن سنة  1بطرس الكلوني

 . 2يئة بالأخطاء الجسيمة كما قال عنها يوهان فوك علمنا انها ترجمة كانت مل

يمكن اعتبار أن فترة العصور الوسطى كانت البداية الزمنية للغرب أو الدراسات الغربية 
هذا بسبب عامل رئيسي وهو الترجمة التي شهدها و رجاله،و التي تختص بالتصوف الإسلامي
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 colegio de traductores toledanosالتي برزت مدرسة المترجمين الطليطلين و م61القرن 
لعل الهدف من ذلك توظيف المعارف الصوفية الم كتسبة في و تحت رعاية الأسقف رايموندو

 خوض المجادلات الدينية لإثبات صحة الدين المسيحي الذي تعرض لهزات عنيفة . تمثلت
 كتاب مختصر عنفي نشر اول  tholuckجهود عالم الدين البروتستانتي الألماني ف. أ طولوك 

كان يعتقد تولوك ان التصوف و  3 الصوفية بعنوان "التصوف او فلسفة وحدة الوجود الفارسية
وهذا الرأي صائب جدا اذا نظرنا الى  أنه مشروح من خلالهو الاسلامي وضعه النبي محمد نفسه

م يمكن اعتبار أبحاث آسين بلاثيوس من بين أهو  ،4أصل التصوف في الكتابات الاسلامية
دقيقة خاصة فيما تعلق بفكر ابن عربي حتى و فهي أبحاث عميقة، الدراسات التاريخية للغربيين

 .  5ذهب الأمر بآسين أنه جعل من ابن عربي مسيحيا دون مسيح

، يمكن اعتبار ان الدراسات الغربية في الفترة الحديثة كانت مهتمة بالدراسات الصوفية
يق ال يقة الشاذليةفكان رينيه غينون الذي سلك طر جاء على اثره و تصوف على يد الطر

نشر و لترجمة م بداية بزوغ 61السويسري فريتخوف شوان ثم ميشيل شوان فالسان . يعد القرن 
ولعل اولى النصوص التي ترجمها كلستان هي بستان الورد لسعدي الشيرازي ، النصوص الصوفية

بعنوان  Andrè Dukyerم من طرف 6161فقد ترجم هذا النص ترجمة فرنسية غير تامة سنة 
Gulistan ou l’empire des roses  ثم  6م6186كما ترجمها الألماني آدم أوليارويس سنة

 7 7كانت قصيدة الصوفي الشاعر عمر بن الفارض

 شغليو نفلي ***أنتم حديثيو أنتم فروضي

يكا  تحقيق النصوص و م ثم تتابعت حمى نشر6165سنة  JOHANNESنشرها فابر
فراحوا ، الصوفية بعد ذلك، ل كن الملاحظ يرى أن الاهتمام انصب على الشعر بالدرجة الأولى

 فريد الدين العطار .و جلال الدين الروميو يترجمون أعمال الشيرازي
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 اهن الدراسات حَل التصَف :ٍ الوجلة االفريقية -

يقية  لاعتماد عليها لمعرفة من بين أهم المراجع التاريخية التي يمكن ا تعتبر المجلة الإفر
يقي بصفة عامةو الحقب الزمنية لتاريخ الجزائر بصفة خاصة بعض ، تاريخ منطقة الشمال الإفر

بحكم أن مختلف الذين ساهموا فيها ، فطنةو القراءة بصفة جديةو وبطبيعة الحال مع الانتباه
الأبحاث كانت تصب ومختلف ، بكتاباتهم كانوا مستشرقين أو مؤرخين تابعين للإدارة الفرنسية

، تقاليدهو عاداتهو طقوسه الدينيةو دراسة المجتمع الجزائري سواء من ناحية تاريخهو في فهم
ية  6581اصدارها لعددها الاول سنة و فنجد أن المجلة بتأسيسها على يد الجمعية التاريخية الجزائر

م وبذلك انتهت  6611الكتابة الى غاية شهر مارس و النشرو م استطاعت ان تستمر في البحث
 .  8مهمتها بخروج المستعمر الفرنسي من الجزائر

مقالا أو بحثا تناول  15المجلة أحصينا وجود  بعد الاطلاع على مختلف أعدداو  بداية
مختلف ما يتعلق به، اذ نجد أن هذا العلم كان يحظى باهتمام بالغ و رجالاتهو المتصوفةو التصوف

لأمر واحد وهو أن المقاومة أو الجهاد المقدس ضد فرنسا كان من طرف الادارة الفرنسية ربما 
أن يبرز  أبرزهم الأمير عبد القادر الذي استطاعو معلنا من جهة واحدة وهم رجال التصوف

المتصوف في ثوب القيادة لتحقيق شرع الل  ه في الأرض، الأمر الذي دفع الادارة الفرنسية بأن 
القضاء على الروح و ولة التكيف معه بوسائل خاصةمحاو حول التصوف لفهمه تركز أبحاثها

 القتالية لأكابر رجال الطرق الصوفية . 

في المجلد الخامس أول دراسة حول  6516بداية نطالع في العدد الصادر سنة 
تتمثل هاته الدراسة في تناول إحدى الشخصيات البارزة في التصوف وهو سيدي و ،التصوف

وقد جاء عنوان الدراسة ب " تاريخ الولي سيدي أحمد ، 9ة التجانةاحمد التيجاني نسبة الى قبيل
 Arnaud –l 10 histoire de l ouali sidi-ل،أرنود(التيجاني مقتطف من الكناش " لكاتبها 

ahmed et- tedjani مسيرة التيجاني فمن تاريخ الميلاد الى و حيث أن المقال عالج فيه تاريخ



 أ. محمد األمين بوحلوفة  ـــــــــــــم 6611م إلى 6581 الكتابات الفرنسية حول التصوف السني بالجزائر من
 

 

 181ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027مارس ـــــــ خامس مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد ال

لم يغفل صاحب المقال عن وصف التيجاني أنه رجل و ،كيف تولى القضاءو  سبب التسمية
ما يتضح من المقال ايضا هو كيف أصبح التيجاني صوفيا او و ،دعوة الى الحقو صلاح

 بالأحرى كما عبر عنه أرنود بداية دخوله للتصوف كونه رأى النبي صلى الل  ه عليه وسلم في المنام
يةو  ،أيضا الكاتب حول مؤلفه وهو الكناش بالإضافة لذلك يطلعنا، أمره بشرح السنة النبو
 العثمانيينو بالرجوع الى العمل السياسي يمكن أن نرى المصادمات التي حدثت مع التيجانينو 
مجمل القول ان المقال و ،11خسروا المعركة مع السلطة السياسية هناكو كيف وصلوا الى وهرانو 

 تحدث أرنود حول اهم الهجرات كان شاملا لأهم فترات حياة التيجاني اذا أخذنا بالحسبان
ايضا كل هذا  12الى الحجازو تلمسانو الرحلات التي خاضها التيجاني الى الابيض سيدي الشيخو

ية الدقيقة لأرنود كيف تتبع مسار التيجاني حاول ان يصور صراع تاريخي قائم بين و يوضح الرؤ
الممثل للسطلة  العثمانيالدخيل وهو و صاحب الأرض وهي التيجانية ممثلة لسلطة روحية

 السياسة. 

 -تحت مليانة " ل  أ في مقال آخر جاء تحت عنوان " أطلال المرابط سيدي عبد القادر
 Berbrugger  ،. Ruines du marabout de sidi abd el-kader sou malianaبربروجر 

 13فمن خلال عنوان المقال يتضح أن الكاتب تناول مكان ضريح سيدي عبد القادر الجيلاني
أضرحة أولياء الل  ه و التي تناولت أمكنةو المقال يمكن اعتباره من المقالات في علم الأثارو

الصالحين فهو يصف بشكل دقيق مكان الولي فيقول " قام رائد فرنسي )ولا يسميه( بتمشيط 
مما وجده و 14كلم من مليانة " 61حدد موقعه على بعد و ر على أنقاض الولي الصالحالمنطقة فعث

في الموقع الأثري شكل قوس ربما يعود الى الشكل الهندسي المعروف لدى المسلمين وهو 
كون  يرجح بربروجر أن يكون لصهريج ماء؟ أو مدخل لساحة الضريح او بقايا لقبةو  ،الأقواس

يق 15الأضرحة يةفي شمال افر كما يذكر الكاتب وجود أحجار كلسية ، يا تتميز بهذه الهندسة المعمار
ففي مجمل ، قد دونهاو لا يتعدى طولها المتر كتب عليها نقوش بأحرف ربما رومانية غير مفهومة
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ية بالدرجة الأولى لأنه تناول وصفا لمكان ضريح لا و الدراسة يمكن اعتبار هذه الدراسة أثر
ية حول أضرحة الأولياء حيث نطالع يتعدى أكثر من ذلك .  ولا نكاد نخرج من البحوث الأثر
ل   16" م بعنوان" نقوش على ضريح سيدي مخلوف بقسنطينة 6516في العدد الصادر سنة 

با بالعربية وهذا نصه" بسم الل  ه الرحمن  A cherbonneau شاربونيو حيث أورد ما وجده مكتو
توفي الشيخ ابو الحسن على بن مخلوف يوم 7 سلم تسليماو آلهو الرحيم ،صلى الل  ه على سيدنا محمد

كان و  خمسمائة رحمه الل  ه "و ثمانينو عشرين في شهر ذي الحجة الحرام عام ستةو الأربع يوم تسعة
با بالخط ال كوفي على حجر مربع الشكل يعلوه تاج دوائر متحدة المركز وهو في الهواء الطلق ، مكتو

قد قضى جل  حياته متعبدا في و احترام في قسنطينةو محل تبجيليذكر الكاتب ان هذا الولي كان 
  قسنطينة .

بعض و  الدراسات الفرنسية حول التصوف شملت حتى الأضرحةو اذا كانت البحوث
ية لها يجعلنا نؤكد مدى ونجد ايضا ان المدرسة ، بالتصوف الاهتمام الذي أولته البقايا الأثر

في شكله و الطرق الصوفية في صورته العنيفةو العثمانيينال كولونيالية أظهرت لنا الصراع بين 
في  17الرافض للوجود العثماني بالجزائر فنطالع دراسة مستفيضة حول انتفاضة او ثورة درقاوة

وهران من خلال  الغرب الجزائري معنونةب " ملخص تاريخي حول انتفاضة درقاوة في محافظة
يان دالباش 6566-م6511 زمنية محمد بن مسلم باش دفتر باي حسن  Andrienم" ل  أدر

Delpech التمعن فيها فيقول" إن أصول و بعبارة يجب التوقف عندها حيث يبدأ الكاتب مقالته
هذه العبارة يكتنفها الغموض كون ، انتهى ؟18 مذهب درقاوة ليس واضحا بشكل جيد ..."

ية يقة الدرقاو غير مفهومة المنهج أو بعبارة اخرى أراد أن  الكاتب يريد الوصول الى ان الطر
يقة أمثال ، يخرجها من طابعها الصوفي في حين عندما نطالع مختلف ما كتب عن هاته الطر

إيستيرهازي او أبو راس الناصري المعسكري في كتابه درء الشقاوة في حروب درقاوة نجدهم 
يقة صوفية ية طر ية نسبة الى و الشاذليةتعود أصولها الى  19كلهم يقر ون ان الدرقاو سميت بالدرقاو



 أ. محمد األمين بوحلوفة  ـــــــــــــم 6611م إلى 6581 الكتابات الفرنسية حول التصوف السني بالجزائر من
 

 

 188ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027مارس ـــــــ خامس مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد ال

م  6511ثم يكمل الكاتب فيذكر ما كتبه ايستيرهازي سنة ، 20الشيخ العربي الدرقاوي المغربي
ية واذا كان أندري دالباش قد اشار ، انتفاضتهم ضد السلطة السياسية في وهرانو حول الدرقاو

ذلك بتقسيمه مراحل الثورة الى  في عنوان مقالته أنه يريد تتبع تلك الثورة زمنيا فقد ظهر
التي تناول فيها قدوم العربي الجمل و م6518الى 6511مراحل زمنية بدأها بالمرحلة الممتدة من 

، حشده للقبائل المستقرة بمنطقة وهرانو استقراره عند قبائل بني زروالو الدرقاوي من المغرب
كيف و  الي باي وهرانم حيث تناول ضعف مصطفى المنز6511الى 6518ثم تأتي مرحلة 

فيها تم تعين باي جديد يدعى المقلش و م6515الى 6511انهزم ضد قبائل أنجاد ثم مرحلة 
يينو  خلفا لمصطفى خفف من حدة الحصار الذي كانت تضربه و كيف زحف على الدرقاو

تحدث فيها كيف و م 6566الى 6515ثم تأتي المرحلة الأخيرة من ، درقاوة على وهران
الباحث حاول أن يبرز الوجه الثوري و طة السياسية القضاء على انتفاضة درقاوةاستطاعت السل

لعل ما أراد الوصول اليه أيضا من خلال دراسته هو أن الطرق و للطرق الصوفية ضد الأتراك
بذلك أعطى صورة و  الصوفية لها جانب سياسي في الوقت الذي تمتلك فيه جانب تعبدي روحي

 جزائر . من الداخل للطرقية في ال

ية التي بدورها يد فرنسا العلمية  إذا كانت المجلة لسان حال الجمعية التاريخية الجزائر
رجال التصوف كانت و فيمكن أن نقول أن الدراسات التي تناولت نشاط الطرق الصوفية

ممنهجة لمعرفة أكبر كم من المعلومات حولها لتجنب ثوراتها مستقبلا ضد الوجود و كثيرة
دراسة مستفيضة حول  51و 56و 51و 6556الفرنسي حيث نجد في العدد  الإستعماري

يف بوبغلة هذه الدراسات تناولت و كيف كانت بدايات ثورتهو  علاقته بالطرق الصوفيةو الشر
اصحاب الزوايا الذين كانوا و هناك اشارة ايضا لعلاقة المرابطينو بالطبع الجانب السياسي للطرقية

اك ايضا شخصية بارزة كانت تسمى ب "سي الحاج عمار " التي كانت وهن، خزان للجهاد المقدس
كانت ، روبين-تربطها علاقة جيدة بالفرنسيين ل كن هاته الشخصية حسب صاحب المقال ن 
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" دراسة  م نطالع مقال بعنوان6551. في العدد الصادر سنة  21تحب العمل تحت سلطة بو بغلة
" ترجمة أرنود .في هذا المقال نجد  22الأبياري  في التصوف بواسطة الشيخ الهادي بن رضوان

للشيخ عبد الهادي نجا بن  23ترجمة من العربية الى الفرنسية مقتطفات من كتاب سعود المطالع
رضوان معرفا التصوف " التصوف في اصطلاح أهل الحقيقة كما في الحدايق التخلق باخلاق 

 قيل هو الخروج عن كل خلق دنيءو التوسل بأوصافهم الا الانتظام في سل كهمو الصوفية
حيث كانت الترجمة علمية قصد من خلالها التطرق الى  24الدخول في كل خلق سني ...."و

 م6555منتجات المتصوفة العلمية كما نطالع ايضا التكملة لهذا الترجمة في العدد الصادر سنة 
الفقراء فيسلم لهم في  اماو قال سيدي الشيخ احمد زروق في النصيحة الكافيةو يبتدئ بقوله "و 

 . 25ما وجب انكاره ..."و كل مالا يقتضى العلم انكاره

ية عن اصدار مجلتها فنجد ، مع بدايات القرن العشرين لم تتوقف الجمعية التاريخية الجزائر
يقة الشاذلية  م 6611هذا سنة و في بدايات سنوات القرن العشرين عددين متتاليين حول الطر

قد استفاض كثيرا في و م بعنوان" دراسة حول الشادولية " للكاتب أندري جولي6611سنة و
يقة قد بدأ جولي و بشكل دقيق للغاية يترك القارئ ملم  بشكل كبير بالشادوليةو  دراسة هاته الطر

مقالته بالإشادة بالحاكم العام الفرنسي للجزائر الذي شجعه على هاته الدراسة حيث يقول انه هو 
ل كن ما يثير انتباهنا هو ان جولي صرح ان ، ن ساهم في أن أبحث في موضوع الشادوليةم

يقة الشادولية ليس للبحث في تاريخيها شيوخها بقدر ما هو البحث في و الهدف من دراسته للطر
تأثيرها السياسي وهذا ما كنا قد أشرنا اليه وهو و مكانتها عند السكانو مدى تأثيرها في المجتمع

من دراسة الطرق الصوفية لفهمها، كما يصرح ايضا جولي أنه لم يعتمد مطلقا على  رنساهدف ف
منطقة  الكتابات السابقة حول الشادولية بل قام شخصيا ببحث ميداني انتقل من خلاله الى

زعيم و ثم يكمل كلامه متحدثا كيف التقى مع الشيخ سيدي بن يوسف بن قويدر، بوغاري
ية مقارنة  يعطينا جوليو  ،المنطقة قوة الشادولية في المنطقة حيث يقول انها لم تكن قو
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ية فيه يسرد قصة سي موسى بوحمار و ثم بعدها يجعل عنوان تحت مسمى" المدنية "، بالدرقاو
رميهم في و وجوب طردهمو كيف حرض  السكان على الفرنسيينو  الذي تعود أصوله الى مصر

ب مقدما في كل قد وصل صدى هذا الرجل الى غاية الو البحر شمال لقوة تأثيره حيث نص 
المنخرطين في صف  بالقراءة المتمعنة نجد أن جولي استعمل كلمة "عصابة" تدل علىو  ،منطقة

جولي يسرد صراع سي ، أصحاب النفوس البلهاءو سي موسى بو حمار فكانوا غالبيتهم من الرعاة
مليانة حيث  الأمير بمحاذاة كيف انهزم سي موسى أمام جيشو  موسى مع الأمير عبد القادر

وعد أنصاره ان و رفض سي موسى الدخول تحت طاعة الدولة رغم خطابات سي موسى
ينوه جولي ان الأخير كان في نيته و  ،بعد الانهزام فر  موسى بوحمارو  المعجزة الإلهية ستكون معه

لمادي جعلهم حتى سكان المدية من الأتراك كانوا مع سي موسى ل كن ضعفهم او محاربة الأمير
ية . يكمل جولي دراسته حول الشادولية في 26يقر ون بالتبعية للأمير خاصة بوجود قبائل عربية قو

حيث يخبرنا  بدايات الشيخ الميسوم"و  فيعرج بعنوان ثانوي " أصول م6611العدد الصادر سنة 
يقة تعبدية ل كنه عاد الى الشادولية يقته وصلت يرى جولي ان و  أن الأخير لم يكن يتبع طر طر
لم يعطينا الأسباب وراء ذلك؟ و حتى وهران في حين أن في منطقته لم يكن له تأثير أو تأييد

كما يرى جولي أن أتباعه يتكاثرون في التل ، سوى انه اكتفى بالحكمة القائلة " لا نبي في قومه"
يقة الشادولية رجل دين مثل  لا يوجد زعيم اوو الشمالي للجزائر لأنه لا يوجد منافسون للطر

 الشيخ الميسوم . 

يه أن مناطق مثل مستغانم ندرومة كانت و معسكرو غليزانو كما لم يغفل جولي على التنو
تلمسان بل تجازوت الحدود حتى وصلت الى جنوب الصحاري و حتى وهرانو متأثرة بالشاذولية

القليعة و شرشالو دةبعض الاشخاص في الجلفة كما كان هناك تأثير في البليو  عند اولاد ابراهيم
عند اولاد سيدي علي بن مبارك، وفي نفس الوقت يرى جولي انه يصعب تحديد الرقم الصحيح 

يقة الشاذولية .   لأتباع الطر
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التي فاقت كل و ما ينوه عليه أيضا صاحب المقال هو قوة تأثير الشيخ الميسوم
ية بوغاري من اما في موسم الوعدة فقد أخبرنا جولي أن الناس يتوا، التوقعات فدون على زاو

يقة الشادولية حيث أن اولاد حمو من مليانة كانوا يأتون  كل مكان بغض النظر عن اتباع الطر
كما يعرج جولي على علاقة الشيخ الميسوم ببعض التجار الميزابيين الذين كانوا يحترمون ، عنده

يقتهو  لأقواله ويسمعون الشيخ الكاتب أيضا يعطينا معلومة و ،يهدونه الهدايا بدون الدخول في طر
هي أن الشيخ الميسوم يفترض أنه درس بمازونة كونه بدت فيه ملامح التأثير وهو في تلك و مهمة

ل كن اذا رأينا علاقة الشيخ الميسوم بالإدارة الفرنسية فيخبرنا جولي أن الأخير كان ، الحاضرة
هذا ليس و الحكومة الفرنسية في نفس الوقت عدم معاداتو يحث أتباعه على عدم العمل فيها

ية تضر بالعلاقة مع  تأييدا لفرنسا ل كن انطلاقا من مبدأ المتصوفة وهو تجنب اي ممارسة دنيو
يسرد جولي أيضا أنه في أحد المرات أرسل الشيخ الميسوم رسالة الى أحد مقدميه يحثه و  الل  ه.

 لسيد محمد تنيت. فيها بعدم التدخل في الانتفاضات التي تحدث ضد الفرنسيين وهو ا

ية الشيخ  يقة الشادولية يستعرض جولي زاو من خلال هذا البحث المطول حول الطر
ثم ، كانت تتلقى الدعم من السكانو  الميسوم حيث أخبرنا ان زاويته لم تكن بالمستوى ال كبير

ية انها مكونة من مسجد لا يتعدى عددهم و سكن متواضع يدرس فيه الأطفالو يصف الزاو
يعة و بلاغةو  كانت طبيعة الدروس تترواح من نحوو  غالبيتهم من قصر البخاريو الأربعين شر
ية بمدرسة مازونة، اسلامية ية الهامل  .27كما يقول جولي أنه لا يمكن مقارنة تلك الزاو او زاو

أما العلاقة التي كانت تربطه مع الزوايا لخصها ، لأنه كانت تحتوي على اثنين او ثلاثة معلمين
ية الشيخ سيدي عدة او  جولي انها لم تكن كثيرة بسبب قلة تجوال الشيخ ماعدا علاقته بزاو

يقة الرحمانية في جنوب منطقة الجزائر يرى جولي أنه رغم العلاقات المتينة و  علاقته مع الطر
ية سيدي عدة لا يتبع واحد الآخر ثم يتطرق جولي ايضا الى الاوراد التي كانت ، بينه وبين زاو



 أ. محمد األمين بوحلوفة  ـــــــــــــم 6611م إلى 6581 الكتابات الفرنسية حول التصوف السني بالجزائر من
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027مارس ـــــــ خامس مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد ال

كان و  سلم بعد الصلاةو سلام على النبي محمد صلى الل  ه عليهو عبارة عن صلاة تستعمل فكانت
 . ابه على ذلكيحث أصح

يقة الشادولية في منطقة بوغاري بشكل دقيق  فعلا استطاع جولي ان يتتبع مسار الطر
كعمل استخباراتي  قام بهذا العمل لصالح الاستعمار هو أنهو يجعلنا نحكم بما لا يترك للشك دليل

 . مر مستقبلا في تعامله مع الطرقيةدقيق في شكل بحث مفصل سيفيد المستع

نكمل أيضا ما تطرق اليه محمد ابن شنب حول المخطوطات التي وجدها ادموند دوتي في 
ية تامسلوهت  المقال بعنوان" إشعار على إثنين من المخطوطاتو رحلته الى المغرب الأقصى في زاو

العناوين التي جاءت منها" سراج المهتدين في آداب الصالحين يمكن نسرد بعض و  الوثائق "و
كتاب شرح و  كتاب الإسلام للقاضي عياض بن موسى اليحصبيو  للقاضي أبي بكر بن العربي

قصيدة السنية في أهل المقامات السمية لأبي عبد الل  ه محمد و المقامات للشيخ ابي عمران الزناتي
ن إدموند دوتي أطلعنا على مجموعة من المخطوطات التي ويمكن القول أ، بن أحمد بن عبد الل  ه

ية قد تم تحقيقها فيما بعد كما يطلعنا على تاريخ أرشفتها فيقول" تم أرشفت و كانت موجودة بالزاو
يلية  66ه بين قوسين 6111شوال في عام  16يوم الأحد  هاته المنشورات . 28م"6861جو

ب أندري جولي بعنوان" أسطورة سيدي علي عن الكات 6615نطالع أيضا في مقال صادر سنة 
بن مالك " حيث يستعرض الكاتب نسله فيقول أنه سيدي علي بن سالم بن معزوز بن شعيب بن 

المقال قد احتوى على و ،سيدي بوزيد ابن المرابط المشهور من قصر سيدي بوزيد بجبل عمور
 ح ذا مكانة كبيرة بين الحضنةاصبو الخوارق التي عدها جولي لهذا الوليو العديد من ال كرامات

ية زغزلو كما نجد ايضا مقال آخر يدور موضوعه حول الزوايا، التيطريو  المعنون ب " وصف لزاو
ية وهو مولاي  Nehlilلنهليل  29تفرعاتها"و حيث يطلعنا صاحب المقال الى أصل صاحب الزاو

يف من و الذي يعود اصله الى البحر الأحمرو احمد ثم يخبرنا ، بني يمبوهو ينحدر من نسب شر
يقته يتجه الى أين تتجه أتان و  أيضا كيف تلقى التعاليم الأولى من شيخه الذي أمره أن يبشر بطر
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حادثة النبي ص مع الناقة يوم و ربما ينطلق الكاتب من الإرث الديني-فهي ستحدد وجهته؟ 
يقتهبعدها استوطن وادي زغزل أين دعا الناس  -تركها تحدد مكان بناء المسجد  عندها و لطر

قد و ،بمكانته ال كبيرة استلهم قلوب الناسو  صاهر إحدى الأسر التي كانت لها حضوة كبيرة
ية حيث دخلوا في منافسة التي أدت الى و خلف سبعة ابناء لم يتمكنوا بعده من تسيير شؤون الزاو

ية خاصة بهو تفرقهم اده او كما نوه الكاتب الى ان الشيخ كانت أور، قد أسس كل ابن زاو
يقته  ولا حتى من الشادولية . التيجانية ل كنه لم يكن ينتسب لهاو تشبه الخلوتية طر

يقية حول الزوايا الطرق بل تصادفنا مقالة أخرى و لا تتوقف المقالات في المجلة الإفر
سؤال حول و المعنون" ملاحظاتو هي ل مارسيل بودينو تتطرق حول سيدي احمد بن يوسف

كان من ، صاحب الشعبية ال كبيرةو يصفه بودين انه الصوفي ال كبير 30سيدي احمد بن يوسف"
يانيين كما يشير ايضا الى علاقته بالأتراك ثم يذكر احدى  الذين قاوموا الإسبان أيام تهاوي ملك الز

 الل  ه بهيمة "و كل من رام سواها فذاكو  مقولاته فيقول" ليس للوحدة قيمة **ساعة منها غنيمة
استعرض ايضا كلاما كثيرا قاله الشيخ كما و 31" العبد مسير ماهوش مخير "أورد مقولة أخرى و

يمكن القول ان بودين تناول شخصية الرجل و  ذكر بعض المصنفات التي ترجمت لحياة الشيخ
لم يأتي بالجديد حول حياة هاته الشخصية الصوفية ال كبيرة . نطالع أيضا مقالا و بإنصاف كبير

حيث ان هاته الدراسة قيمة للغاية استطاع من خلالها  32الإسلام الصوفي"لألفرد بال بعنوان " 
الدراسة في جزئين و ،الفرد بال ان يدرس التصوف من عدة مناحي متخذا بذلك منهجا واضحا

يات 7 المقال الأول يحتوي على عنوانين رئيسيين هماو ،م6615و م6611صدرت سنة  الأخو
بال مصطلحات ذات خلفية دينية مسيحية مما يعكس استعمل الفرد و ،القديسينو الدينية

قد و الممارسات الدينيةو توجهه، أما في الجزء الثاني من الدراسة فقد خصصه الى المعتقدات
اهم المعتقدات التي كان السكان و تحدث عن كل الطقوس التي تمارس عند الأضرحة

 يعتقدونها في الأولياء. 
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حيث نجد مقال بعنوان " المتصوف الحداثي لا نخرج عن الدراسة حول الشخصيات 
حيث ان الدراسة جاءت مستفيضة جدا حتى ان القارئ لها تشده ، 7الشيخ بن عليوة" لبيرك

يقته و يتطرق ايضا بيرك الى مؤلفا ت الشيخو  عدة محطات في حياة الشيخ بن عليوة انتشار طر
  .33في الجزائر

يقة السنوسية ذات حضوة كبيرة ف خاصة في الغرب و ي الجزائرلقد كانت الطر
يقة معنونة ب " الحرب المقدسة و ،الجزائري ليس من الغريب ان نجد دراسة حول هاته الطر

يقيا الفرنسية من  لوهري و فيها تناول الباحثين مينيارو 34م "6665-6668للسنوسية في افر
يقة الجهاو  تشكل نواة الثورة خاصة في الصحراء الليبية المقدس ضد د كيف قادت تلك الطر

 . الغزو الايطالي

تاريخ الطرق الصوفية فكذلك تطرقت الى مختلف  اذا كانت الدراسات حول التصوف تتبعت
ية في  الطقوس التي تقوم بها بعض الطرق فنجد مقال معنون ب " مقال في الحضرة العيساو

 اريخي للحضرةليو بارباس حيث انههما تناول السياق التو لكاتبيه ايميل دارمونشام 35الجزائر"
ما هي أهم الكلمات التي يرددها المريدون بالاضافة الى كل هذا عمدا الباحثان و كيف تقامو 

هذا ما يثير الإهتمام البالغ بهذا الطقس المميز لأنه يعبر عن و الى جعل نوطات موسيقية للحضرة
 . وربه اتصال روحي بين الصوفي

يين الذين اهتموا بالتاريخ يعتبر الشيخ المهدي البوعبدلي من بين أهم ا لباحثين الجزائر
إضافة ل كونه ينتسب إلى الولي الصالح سيدي بو عبد الل  ه ، 36الجزائري خلال الفترة العثمانية

كانت له اسهامات علمية كبيرة حيث نجد مقال له في المجلة و  دفين وادي رهيو، 37المغول
يقية بعنوان" الشيخ محمد ابن علي الخروبي " اذ نجد هاته الدراسة ، هدي البوعبدليللم 38الإفر

فالبوعبدلي يشير اليها أنها عاشت في القرن ، حول شخصية تكاد لم تكتب فيها اقلام الباحثين كثيرا
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ويتساءل البوعبدلي عن سبب عدم شهرة محمد بن علي الخروبي مقارنة ، م في الجزائر68
يه من الأولياء يخية حول شخصية أثارت ال كثير من يمكن تصنيف الدراسة على أنها تار ، بمعاصر

هذا الأمر يحيلنا الى قضية و )مث ل التطرف المتشدد ( 39الضجة في وقتها بسبب أرائها في البدع
ية عند الطرقية الذين أحدثوا أنماطا من الذكر بعد الصلوات التي رأى الخروبي أنها من و جوهر

الشخصية نجده يذكر تاريخ ولادته بالتقريب بالعودة الى ما أورده البوعبدلي عن هاته ، جملة البدع
شيخه الذي كان شديدا في و تعلم على أبيه ه بطرابلس الغرب ثم يذكر أنه511/ م6111سنة 

ثم يورد سبب دخوله للجزائر الذي يرجعه الى سقوط طرابلس في يد ، محاربة البدع كما يذكر
يين نة آنذاك ( علماء كثر أمثال الشيخ بن ثم يخبرنا أن الخروبي التقى في الجزائر )المدي، الجنو

بعد الاستقرار يؤسس ، ابن مرزوق الثعالبيو يوسف الراشدي الملياني كما التقى عمر العطوي
حتى ، ) يقصد الذكر الجماعي ( 40ظهر كشخصية تحارب البدع كالذكر بعد الصلاةو مدرسة

وبي بالسلطة السياسية آنذاك أما علاقة الخر، منع صديقه من ذلك الذكر الأمر بالخروبي أن وصل
بأن يكون مبعوث  وهم الأتراك فكانت جيدة للغاية اذ كلفه الحاكم التركي )لم يذكره البوعبدلي(

يذكر البوعبدلي أن هاته الحادثة هي التي و  ،السلطة لإبرام او ترسيم الحدود مع الشرفاء السعديين
يكمل حديثه فيورد لنا هجرته ، في التاريخأظهرت الخروبي للعلن فلولاها لما عرفت هاته الشخصية 

يقة الجليلةو م6881م والثانية سنة 6881الأولى للمغرب سنة  التي استقبله بها سلطان  الطر
ل كن الخروبي كعادته ظهر منهجه المتعصب بالنمط السائد آنذاك حيث انتقد أتباع ، المغرب 

 قص الشارب اقتداءا بالجزولي بدعة رأى الأخيرو الذي اثر في الناس الجزولي الشيخ الخروبي
ثم يطلعنا البوعبدلي على الرسالة التي ألفها بعنوان" رسالة ، هو ما ولد سخطا شديدا للخروبيو

قسمت و وقد احدثت هاته الرسالة عداء كبيرا للخروبي خراب المتميزين عن سكان مدينة فاس"
يقين ر الم كتوبة حول شخصية الخروبي غير بعدها يطلعنا البوعبدلي أن كل الآثا، العلماء الى فر

باء ال كبير هكذا ذكره الذي ضرب الجزائر سنة و  موجودة م ) يرجح 6881يرى أنه توفي في الو
انه الطاعون بسبب تفشي هذا الوباء في تلك الفترة ( بعدها يذكر مؤلفه المعنون ب" كفاية المريد" 
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الدراسة بفرضية عدم شهرة هاته الشخصية ليختتم  الذي شبهه بمؤلف الغزالي صاحب الإحياء
لم يتفقوا معه ثم يرى فرضية أخرى أن المؤلفات المحلية لم و بسبب العلماء المتصوفة الذين عاصروه

يف بهاته الشخصية حتى أن قبره مجهول ثم يدلنا البوعبدلي على كتابة بخط يد ، تتطرق للتعر
ي مكتبة الجامع ال كبير بالجزائر كتب في الخروبي موجودة في كتاب صحيح البخاري الموجود ف

به محمد ابن علي الخروبي الطرابلسي ...تم تصحيح هذا الكتاب  إحدى صفحاته" العبد الفقير لر
ما يمكننا الخروج به من هذه الدراسة المستفيضة حول شخصية ، (36)على نسخة مخطوطة أصلية "

الخارج عن تقاليد و افض للبدع المتشددالخروبي هو أنها مثلت الوجه الآخر في رجل الدين الر
يف به اأو و المتصوفة في المغرب الاسلامي هذا كله ولد له عداء شديد أنتج تهميشا في التعر

مع طمس معالمه حيث  إلغاء الآخرو إبراز مناقبه ما يظهر تشبث رجال الدين بالتصوف الطرقي
الدراسة و ،تأثيره الروحي في أتباعهو ميةإسهامته العلو تناول فيه علاقة الشيخ بالسلطة العثمانية

 قيمة للغاية . هناك دراسة اخرى لبرونال معنونةب" الرهبنة في الإسلام تجوال سيدي هادي
  .41الحضوة"و
 : الفكر الصَفي هي هٌظَر الكتابات الفرًسية -

الفرنسية حول التصوف أخذت طابع السرد لتاريخ  اذا كانت جل  الانتاجات العلمية
هذا و فإن الحديث حول الفكر الصوفي لم يأخذ نصيبه من تلك الدراسات، الطرقية في الجزائر

لا ثم تحليل سيرها داخل وفرض على الباحثين فهم تلك الطرق أنتيجة لعامل الزمن الذي 
دارة الفرنسية التي سخرت مختلف بحاث لم تخرج عن طابع العمالة للإضافة الى كون الأالمجتمع إ
نتهاء ولد حوصلة شاملة عنها ،ل كن بعد إ وهو ما، الطرقيةو لفهم طبيعة المتصوفة الوسائل

عملية الانفتاح على الآخر في القرن العشرين تولد على ذلك نظرة متأنية للفكر الصوفي و الإستعمار
ابات العمل على جانب روحاني خفي غير ظاهر تعبر عنه الكتو الروحي المبني على الوصول الى الل  ه

 جنبية عمومابأن الكتابات الأن نخرج من خلال هذا يمكن أو أجنبية بالجانب الروحي للإسلامال
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ظرة سطحية شمولية على أن الأولى ميزته ن، الفرنسية مرت بمرحلتين في نظرتها للفكر الصوفيو
على فكار يصعب الترسبات المتراكمة لأن يكون مزيج من التصوف أو الفكر الصوفي لا يعدو أ

دراسة و ما المرحلة الثانية فهي مرحلة تأملأ، بذلك بقي حبيس المادةو  فهمهانسان الإ
نسان ذلك المخلوق إعطاءه حقه كونه يصنع من الإو لفكر الصوفي خاصة الفلسفي منهموضوعية ل

عبر  هو ماو القادر على تجاوز الواقع المتشعب الى سمو روحاني عالي أساسه الرجوع الى الخالق
 .بي في انسان الل  هعنه ابن عر

 : خـاتوة

مثلت الكتابات الفرنسية حول التصوف في الجزائر نقطة تحول في اهتمامات المدرسة 
اذ بينت تلك الدراسات مدى اهمتام الادارة ، الاستشراقية الخاضعة للسلطة السياسية

ية بالطرق الصوفية المستعمر رفض و هذا لأنها كانت السباقة في رفع لواء المقاومةو الاستعمار
 7 يمكن من خلال هذا الدراسة أن نستنتج ما يليو  باي شكل من الأشكال

شكلت الدراسات الغربية حول التصوف خلال العصر الوسيط أولى حلقات التواصل -
ية في ذلك قد مثلت مدرسة طليلطة للترجو هذا لفهمهو الغربو بين الشرق العلمي مة الحلقة القو

 .الاتصال

يات ال- يقية خصوصا منبرا علميا يخدم الإفمجلة الإالو فرنسية عمومامثلت الدور دارة ر
ية لفهم الطرق الصوفية بالجزائر فق ما يخدم المشروع و يف معهامحاولة التكو الاستعمار

يل المدىالإ  .ستعماري طو

يقية انها اخذت طابع - تميزت مختلف الدراسات حول التصوف في المجلة الافر
يق خطاب يخدم التوجه الإديولوجي الإستعماري.و فهمهو راستشراقي يحاول نقد الآخ   تسو
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كما بينت تلك الدراسات ايضا على أن الشعب الجزائري كان ذا توجه صوفي طرقي -
يقة الزعيم الروحي لهذا عرفت فرنسا كيف   . تتكيف مع ذلكيجعل من شيخ الطر

لم يشغل الفكر الصوفي في الدراسات الفرنسية الحيز ال كبير نتيجة لظروف زمنية حتمت -
يةنحو التصوف بعد الحقبة الإنظرة العلى الدارسين ذلك ل كننا نجد تغير في   . ستعمار

يات الأجنبية فحص و تحتاج الى إعادة قراءة خاصة الفرنسية منهاو مازلت مختلف الدرو
 هذا لفهم نظرة الآخر للشرقو بحاث حول التصوفالأو تلإستخراج مختلف الدراسا

 . تاريخنا عادة رسم التوجه الذي كان سائدا في فترة ما منإو للإسلامو
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لاهوتي فرنسي، رئيس دير كلوني في و هو راهب Petrus Venerabilisم( باللاتينية7  6681 - 6161بطرس المبجل أو المحترم ) 1

يق القرآن وتعتبر أول ترجمة غربية  شكل.جنوب فرنسا يق ترجمة لنقل أعمال من العربية إلى اللاتينية، من أهم ما ترجمه هذا الفر بطرس فر
يفية./ اطلع عليه بتاريخ  للقرآن. بديوي عبد الرحمن  .1161جانفي  16"بطرس المحترم". موسوعة المستشرقين. موسوعة شبكة المعرفة الر

الاسلامية في اوربا حتى القرن العشرين، ترجمة لطفي عمر، دار المدار و ة الاستشراق ،الدراسات العربيةيوهان فوك ،تاريخ حرك 2 
، للاطلاع اكثر انظر/ تشارلز بيرنيت، حركة الترجمة من العربية في القرون الوسطى في 65، ص 11، ط 1116الاسلامي، بيروت، 

، 11م ،ط 6666تحرير سلمى الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، اسبانيا، الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس، 
 . 6181، ص 11ج 

م، ط 1111التصوف، ترجمة محمد اسماعيل السيد، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا، و آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الاسلام 3
  61، ص 16

صحابته رضوان الل  ه عليهم انما كان التصوف و  سلمو ى أن ما كان يمارسه الرسول صلى الل  ه عليهمختلف التصانيف حول أصول التصوف تر 4
يع، مصر،  م، 1118بعينه رغم غياب مصطلح التصوف للاطلاع انظر7 عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف ،المقطم للنشر والتوز

 11ص
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  66ص 
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يق الصوفية ومال إلى الزهد.انظر7  المتصوفين، لقب ب  "سلطان العاشقين" اشتغل بفقه الشافعية، وأخذ الحديث عن ابن عساكر. ثم سلك طر
، ص 6م،ج 6615ه/6665خلكان، وفياة الأعيان، تحقيق احسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،لبنان،  ابي العباس شمس الدين ابن

181. 
يقية 8  alarabi.ma-http://www.attarikhمقاربة بيبليوغرافية، موقع7  محمد صاحبي، المخطوطات العربية في الجزائر في المجلة الافر

 . م61/66/1168شوهد يوم7 
يقة التيجانية في المغرب 9   15،ص 16م، ج1111السودان، مطبعة فضالة، الممل كة المغربية، و أحمد الأزمي، الطر
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 . 661و 666ص 
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ز الأشهب ، تحقيق مكان ولادة الشيخ عبد القادر الكيلاني، مكتبة الجليس، بيروت، لبنان، جمال الدين فالح، جغرافية البا للمزيد أنظر/ 13

  61م، ص 1161
14 A. berbrugger . Ruines du marabout de sidi abd el-kader sou maliana . Revue africaine .vol 08 . année 
1864 .p 454 

يارة الأضرحة 15   88م، ص 1161/1168أثرها في المعتقدات الشعبية، ماجستير، جامعة تلمسان، و سراج جيلالي، ز
16 Cherbonneau .èpitaphe de sidi makhlouf à constantine. Revue africaine .vol 13 . année 1869 .p 194  

م، 1166/1161، 6تير، جامعة وهران الاجتماعية لمدينة وهران خلال العهد العثماني، ماجسو بلغيث عبد القادر، الحياة السياسية 17
 Esterhazy .w domination turque dans l’ancienne régence d’Alger. Libraire de Charles/ للمزيد انظر7  11ص

gosselin .paris 1840 .p203  
18 Andrien Delpech.rèsumè historique sur le soulèvement des derk aoua de la province d’Oran. Revue 
africaine .vol 18 . année 1874 .p 38  

يحي بوعزيز، دار  ميلادي، تحقيق66طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أخر القرن المزاري بن عودة،  19
  616، ص 6م، ج 6661الغرب الإسلامي، بيروت ،

ية الشهيرة ومؤسسها، أبو عبد الل  ه محمد العربي بن أحمد بن الحسن بن سعي 20 يقة الدرقاو د الحسني، المعروف بالعربي الدرقاوي، شيخ الطر
م أخد التصوف عن أستاذه الصوفي ال كبير علي بن عبد الرحمان العمراني الفاسي، 6161ه /6681ولد ببني زروال في بلاد جبالة عام 

http://www.attarikh-alarabi.ma/


 أ. محمد األمين بوحلوفة  ـــــــــــــم 6611م إلى 6581 الكتابات الفرنسية حول التصوف السني بالجزائر من
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027مارس ـــــــ خامس مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد ال

                                                                                                                                                             

ية  يقة الدرقاو َمَل له رسائل في السلوك، كما تستمد الطر لها عدد كثير من المريدين في المغرب و مذهبها من تعاليم الإمام الشاذليالمدعو بالج
 ه، انظر / عبد الل  ه بن عبد القادر التليدي، المطرب بمشاهير أولياء المغرب، دار الأمان للنشر6166والجزائر، توفي الدرقاوي سنة 

يع، الممل كة المغربية، و   118، ص11م، ط 1116-ه6111التوز
21 N. Robin .histoire cherif bou barla . Revue africaine .vol 25 . année 1881 .p 65  

قد كلفه الخديوي اسماعيل بتعليم أبنائه، له العديد من المؤلفات منها و ه ولد بإبيار بمصر تلقى تعلميه بالأزهر6611-6161 الأبياري 22
أنظر/ جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، مطبعة الباب المفتوح في معرفة الروح في التصوف، و 7الوسائل الأدبية

 611، ص 11، ج16،ط6611الهلال، القاهرة، مصر، 
يف من العلوم والمنافع، مخطوطة، مكتبة الأمير سعود  23  سعود المطالع وسعد المطالع فيما في هذا الاسم الشر

24 M. Arnaud. étude sur le soufisme par le chikh abd el hadi ben ridouane. Revue africaine .vol 66 . année 
1881 .p 681  
25 M. Arnaud .Lipid . p 681  
26 A .joly .ètude sur les chadouliyas . Revue africaine .vol 50 . année 1906 .p 636 

التصوف في بايلك الغرب، الملتقى الدولي الأول " الأواصر و دورها في نشر العلوم الفقهيةو مازونة محمد الأمين بوحلوفة، حاضرة 27
ية بين تركياو الثقافية   15م ،ص 1168نوفمبر  66و 61الجزائر، جامعة المدية، و الحضار

28 M. ben cheneb . notice sur deux manuscrits sur le chérifs de la zawiya de tameslouhet. Revue africaine 
.vol 52 . année 1908 .p 106 
29 Nehlil .notice sur la zaouia de zegzel et ses ramifications . Revue africaine .vol 53 . année 1909 .p 271 

جانفي  15، عدد 6مدلولها في مناقب الملياني، مجلة الحضارة الاسلامية، جامعة وهران و للمزيد أنظر / احمد الحمدي، رمزية ال كرامة 30
يقة احمد بن يوسف الملياني الراشدي، مجلة المواقف، جامعة معسكر، عدد و 116، ص 1161  م ،1161، ديسمبر 16الطاهر بونابي، طر

  666ص 
31 Marcel bodin . notes et questions sur sidi ahmed ben yousef . Revue africaine .vol 66 . année 1925 .p 125 
 
32 Alfred bel . l’islam mystique . Revue africaine .vol 68 . année 1927 .p 329 
33 A. berque .un mystique moderniste .le cheikhe benalioua. Revue africaine .vol 79 . année 1936 .p 691 
34 O.Meynier et lehuraux .la guerre sainte des senoussya dans l’Afrique francaise 1915-1918 . Revue 
africaine .vol 83 . année 1939 .p 227 
35 E.DERMENGHEM ET BARRès . essai sur la hadhra des Aissaoua D’Algérie. Revue africaine .vol 95 . 
année 1951 .p 289  

خاصة خلال الفترة العثمانية كما حقق العديد من ال كتب في هاته الفترة مثل و لقد اهتمت الشيخ المهدي البوعبدلي بالتاريخ الجزائري 36
اعداد عبد الرحمن دويب، عالم المعرفة للنشر، و كتاب دليل الحيران . للاطلاع اكثر انظر7 الشيخ المهدي البوعبدلي، الاعمال الكاملة، جمع

 .  6،ط 1166الجزائر،
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دي بو عبد الل  ه المغوفل في وادي رهيو، تاريخ منطقة وادي رهيو من العصر القديم الى الفترة انظر / محمد الأمين بوحلوفة، مكانة سي 37

  668،ص  1168، 16الحديثة، دار كفاية للنشر، الجزائر، ط
38 Mahdi bouabdeli .le cheikh mohammed ibn ali el kharroubi . Revue africaine .vol 96 . année 1952 .p 330  

ليس العقيدة كاستعمال المسبحة كما و وضاح القرطبي أول من وضع كتابا في مكافحة البدع اورد فيه ما اعتبره بدعا في العبادات يعتبر ابن 39
يا ايزابيل فييرو، الزندقةو احتوت فتاوى ابن سهل البدع في و الونشريسي على مجموعة من النوازل في هذا الباب، للاطلاع اكثر انظر/ مار

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 11ط رة العربية الاسلامية في الاندلس، تحرير سلمى الجيوسي،الأندلس، الحضا
  6111، ص 11م، ج6666

 هناك من تجيزه ل كن يبقى من السنن المحمودة . و بالرجوع الى المصنفات الفقهية هناك من تصف الذكر بعد الصلاة جماعة من البدعة 40
41 Renè Brunel.le monachisme errant dans l’islam sidi heddi et les heddawa . Revue africaine .vol 101 . 
année 1957 .p 405 
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 أثر التغرف الفكري على الفرد ٍ الوجتوع
 )قراءة في األسباب...ٍبحث عي عرق العالج(

 أ.هَالي ًاجن
 الجزائر - جاهعة  األغَاط

 : الولخص

محل اهتمام  ،والعنف ،والغلو ،والإرهاب ،تعتبر قضايا التطرف والانحراف الفكري
العديد من المفكرين والإعلاميين والاجتماعيين والنفسانيين نظرا لما تطرحه من مخاطر على الفرد 

 والمجتمع، فقد أصبحت المجابهة أمرا ملحاً على الجميع. 
لذا تأتي هاته المداخلة بعنوان: أثر التطرف الفكري على الفرد والمجتمع )قراءة في 

 الأسباب ...وبحث عن طرق العلاج( لتجيب على جملة من التساؤلات أهمها:
-"الانحراف الفكري"  -ما هي الدلالات التي يحملها مصطلح "التطرف الفكري"  -

تاريخيتها في المجتمع الغربي عموماً، والمجتمع الحضاري؟ وماذا عن  س"في حق الدار ""الإرهاب
بية في معالجة  العربي الإسلامي على وجه مخصوص؟ وما هي أسبابها ومظاهرها؟ وما دور التر

 ذلك؟
الانحراف الفكري؟ وما هي  وأين تكمن الأسباب أو الدوافع المشرعنة للتطرف   -

 انعكاساته على فرد ومجتمع العالم؟
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باء العالمي؟ أو ماهي السبل ال كفيلة  ما هي - ية المقترحة لمعالجة هذا الو المطالب الحضار
 بترسيخ ثقافة السلام والتسامح العالميين؟

 الكلمات المفتاحية: 
بية-الإرهاب -الانحراف الفكري -)التطرف الفكري  (.والتر

  
Abstract 
Extremism and ideological diversion ,terrorism, extravagance and violence issues are the 
subject  and interest of many of intellectuals, journalists ,sociologists, and psychiatrists 
because of  the dangers that imposes on individuals and society. The opposition has 
become a matter of urgency to everyone. 
this study titled ; The impact  of the ideological Extremism on the individual and society 
( a reading on the causes….and searching for methods of treatment ) 
- What are the significances of the terms "Ideological Extremism"? "ideological diversion" 
? and(terrorism) ? In the right of the civilization researcher? What about their historical 
period in western societies in general, and in Arab and Islamic societies in a specific 
case?  What are their causes and manifestations?  What is the education role in treating 
that? 
- Where are the reasons and motivations that make Extremism and ideological diversion 
legal? What are its repercussions on the individual and community of the world? 
- What are the modern proposed demands to treat this world epidemic?  What are the 
suitable ways of consolidating the culture of world peace and tolerance? 
Key Words: 
 Ideological Extremism, Ideological Diversion, Terrorism and Education. 
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 هحاٍر هضاهيي البحث:
 تقديم. -1
ية ضبط المفاهيم  -2  -الفكري الانحراف -)التطرف الفكري  في حقل الدراسات الحضار

بية(. و -الإرهاب  التر
 نحراف والتطرف الفكري.مظاهر و أبعاد الإ  -3
 أشكال الإرهاب. مظاهر و   -4
بية بالتطرف   -5  .الانحراف الفكري والإرهاب وعلاقة التر
 .الانحراف الفكري وأسباب ودوافع التطرف الفكري   -6
 .أهم السبل والأدوار المقترحة لمعالجة التطرف والانحراف الفكري -7
 خاتمة.  -8

 

   :نيقذت *
المشهورة بلغت ذروة  2001من المعلوم سياسياً أن أحداث الحادي عشر سبتمبر من عام 

موجهة التفكير الإرهاب مؤكدة للعالم الغربي والعالم الإسلامي مدى خطورة الظاهرة الفتاكة، 
ً للبحث بهذه القضية ومسبباتها، فأصبحت قضايا  يا بو ً وتر ً واجتماعيا ً واقتصاديا العالمي سياسيا

 إعلاميينوالتطرف والانحراف والإرهاب والغلو والعنف محل اهتمام الجميع من كتاب ومفكرين 
الانحراف الفكري طرف الفكري أو توغيرهم، وأصبحت الضرورة ملحة على أن تأخذ مجابهة ال

والإرهاب طابع الشمول في المجابهة، من خلال استراتيجية تبحث عن الأسباب الحقيقية لهاته 
لعلاجها، لذا وجب  االظاهرة الاجتماعية والمتعلقة بعلم اجتماع الإرهاب، ليصف لنا طرق

       بأسلوب علمي دقيق. واقتراح طرق لعلاجها نتشارهاللحد من  هادراسة ومعرفة أسباب
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أثر التطرف الفكري على الفرد و المجتمع )قراءة في بعنوان: مقالة ومنه تأتي أوراق هاته ال
 لتجيب على جملة من التساؤلات أهمها:  ،الأسباب...وبحث عن طرق العلاج

، "الانحراف الفكري ،"التطرف الفكري" ات التالية:مصطلحال حملهاتالدلالات التي  ماهي -
ً  اوماذا عن تاريخيته ؟الحضاري الدارسفي حقل الإرهاب  والمجتمع  ،في المجتمع الغربي عموما

بية في معالجة  ما هي أسبابها و العربي الإسلامي على وجه مخصوص؟ مظاهرها؟ وما دور التر
 ذلك؟ 

الانحراف الفكري؟ وما هي و ،ة للتطرفنالمشرعأو الدوافع إين تكمن الأسباب  -
 فرد ومجتمع العالم؟ على ماانعكاساته
يةماهي  - باء العالمي؟  المطالب الحضار أو ما هي السبل ال كفيلة المقترحة لمعالجة هذا الو

 بترسيخ ثقافة السلام والتسامح العالميين؟ 

  :في حقل الذراسات الحضاريةالوفاهين  ضبظ *

و المجتمع أثر التطرف الفكري على الفرد إذا كنا قد حددنا عنوان هذه المداخلة ب :  
، فإن الاشتغال بهذا العنوان يتطلب منا أن )قراءة في الأسباب...وبحث عن طرق العلاج(

لضرورة  معينةالتي التزمنا في تحديدها بمصطلحات نحدد في البداية مصطلحاته الأساسية و 
"، الفكري "الانحرافو"، الفكري "التطرفمصطلح  هو؛ و في مقدمة هذه المداخلة اهتداول

  إذن؟، فما معنى هاته المصطلحات "و"الإرهاب
في البداية هناك تقارب بين جملة المفاهيم السابقة، حيث يقود بعضها إلى البعض الآخر، 

ً عنالإرهاب(،  -العنف  -التطرف -مثل )الانحراف بية قضايا  ولا يمكن تناولها بعيدا التر
، لأن الخطر لا يكمن في وجود بعض ونوالمجتمع، قبل أن تفسد العقول وينحاز إليها المتشدد
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الأفراد من ذوي التطرف، فلا يكاد يخلو منهم مجتمع أو دين، ل كن الخطر كله يكمن في انتشار 
  .فكر التطرف واتساع رقعته ودائرته

 :التغرف الفكري هاهية

 بحث في الذالالت اللغَية ٍاالصغالحية للفظة ٍهفهَم التغرف الفكري:

 :الوذلَل اللغَي
ً الوقوف في 1التطرف هو ابتعاد عن متوسط ما، عن يمينه أو عن يساره ، ومعناه أيضا

ي؛ مشالطرف بعيداً عن الوسط، وأصله في الحسيات، كالتطرف في الوقوف أو الجلوس، أو ال
يات كالتطرف في الدين، أو الفكر، أو السلو ، أو هو الناصية ومنتهى كل شيء، كوفي المعنو

 .2الطرف وجاوز الاعتدال ولم يتوسطوتطرف تعني أتى 
 

 :الوذلَل االصغالحي -ب        

يف موحد للتطرف،  ،(Radicalismeمذهب التطرف: ) - لا نكاد في البداية نجد تعر
يات متعدد  في تحديد ماهيته، فمثلاً: ةبل نكتشف دلالات ومستو

ية: - ً: في السنة النبو طاعة الإمام والجماعة نجد كثيراً من الأحاديث التي تحُث على  أولا
إذا كثُرت الفتن وظهر التكفير والقتل وغيرها من أعمال التطرف والإرهاب، وكمثال على ذلك 

حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير)يعني ابن حازم(، : نذكر من )صحيح مسلم( الحديث التالي
ياح،   –النبي  م(عن 678عن "أبي هريرة" )توفيحدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن ر

ّ ه عليه وسلم ةً، » أنه قال: -صلى الل َّّ َمَاعَةَ فَمَاَت، مَاَت مِيتَةً جَاهِلِي اعَةِ، وَفَارََق اْلج مَْن خَرََج مَِن الّطَّ
ُ وَمَْن قَاتََل َتحَْت رَايَةٍ  ِ ع ُ عََصبَةً، فَقُتَِل، فَق ةٍ يَغَْضُب لِعََصبَةٍ، َأْو يَْدعُو ِإلَى عََصبَةٍ، َأْو يَنْصُر َّّ تْلَةٌ مِّي
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 ِ هَا وَفَاِجرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِْن مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي ل َّّ تِي، يَضْرُِب بَر ةٌ، وَمَْن خَرََج عَلَى ُأمَّّ َّّ ذِي عَهْدٍ جَاهِلِي
 ُ َلَيَْس مِنِّي وَلَْسُت مِنْه  . 3«عَْهدَهُ، ف

ً: ثاني - بية:ا هو موقف »التطرف يقول "فريد النجار" في معجمه التربوي:  عند علماء التر
 ً يا ً جذر ً عدائي تجاه أي نظام إجماعي قائم أو سواه، يحبذ تغييرا كما أنه ، 4«لذلك النظامعنيفا

 َ الشطط الفكري في مذهب أو معتقد أو فلسفة أو فكر، والغلو في التعصب لذلك »يعني أيضا
يله إلى حاكم سلوك الفرد والجماعة التي تتصف به والاندفاع إلى محاولة فرض هذا  الفهم، وتحو

أنه يعني الانحياز إلى  ا، كم5«الفهم والتوجه على الآخرين بكل الوسائل ومنها العنف والإكراه
يادة والمجاوزة، ليس فقط بمجرد البعد  طرفي الأمر، فيشمل الغلو، ول كن الغلو أخص منه في الز

والمعنى  ؛غلو عن الوسط إلى الأطراف، أو بمعنى آخر كل غلو هو تطرف، وليس كل تطرف
ً التشدد و التشبث بالرأي الشخصي، وعدم احترام رأي الآخرين، وفرض  هنا يتضمن أيضا

أو مبدأ معين دون التفكير  ،الرأي بالقوة مما يلحق الضرر بالآخرين، أو المغالاة في التحفيز لفكرة
إسلامية، والتفكير عن الوسطية الأو محاولة مناقشته، مما يؤدي إلى الخروج  ،في الأفكار البديلة

الإيجابي، والابتعاد عن الحياة المألوفة، بالإضافة إلى معنى آخر في مضمونه يشير إلى التعصب 
 . 6ومحاولة فرض الرأي على الآخرين ،أو فكر معين ،أو عرق ،لطائفة معينة

ً ثا - يقصد به البعد عن الخط السوي للمجتمع، سواء كان  :أما عند علماء الاجتماع: لثا
 ً  .7هذا البعد يميناً أو يساراً سلباً أو إيجابا

ً: رابع - يعني الخروج أو الانحراف عن الضوابط الاجتماعية أو  :و عند علماء القانونا
مع إلى القانونية التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، وهذا الخروج يتفاوت بين فعل يستنكره المجت

يمة تقع تحت طائلة القانون  .8فعل يشكل جر
ً: خامس - يفات أخرى منه: :كما نجد عند علماء الدينا  تعر
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ً المصحوب بالغلو المظهري الشكلي في الدين مع  - هو الخروج عن المألوف عقديا
 الانعزال عن الجماعة وتكفيرها وإباحة مواجهة الرموز الاجتماعية بالقوة.

من قبل  أو العقيدة عن الحدود المتعارف عليها ،أو المذهب ،الفكرأو هو التجاوز في  -
الجماعة، والتعصب لرأي واحد، أو استنتاج خاطئ، والمبالغة في السلوك الناتج عن هذا التعصب، 

 .9أو التطرف في الفكر
شيخ الأزهر الأسبق رحمه  – م(1996-1917) وعرف "جاد الحق على جاد الحق" -

ّ ه  للنصوص الذي يؤدي إلى التشدد، وهو أمر لا يقره الإسلام. بأنه سوء الفهم -الل
ً  –م(1991-1916)كما عرف "محمد الطيب النجار"  -  -رئيس جامعة الأزهر سابقا

التطرف بأنه مجاوزة الحد والخروج عن القصد بشكل عام، و"التطرف الديني" بشكل خاص، 
يق ا  لمستقيم.يعتبر تمرد على الحق وخروجاً عن المنهج، السليم والطر

ً: ساد - يرى مدير المركز العربي للأبحاث ودارسة السياسيات  وعند علماء السياسة:سا
لأنه الذهاب بتلك  راء سياسية،آالتطرف أو المتطرفين هو وصف لمواقف و "عزمي بشارة" 

يات التي  الفكرة، أو ذلك السلوك إلى الحد الأقصى، والمتطرف هو ذلك الذي يرفض التسو
والقيادات  هليةأالعيش المشترك، والذي يعلم أن رفضه هذا يؤدي إلى حرب  من تمكن

ً أكما يرى ، 10السياسية العراقية مثال على ذلك دون شك" ً  يضا في وضع التطرف يكون أيضا
ترتبط هذه المفردة بتداعيات وصور محددة أساليب ومناهج في العمل السياسي، وفي كل مرحلة 

كما أن ربط العلاقة بين الإرهاب والتطرف، معناه إن  ؛بالتطرفالبشر توصم من بعض ينشرها 
 ،دولة ليسأو جماعة متطرفة، والمتطرف  ،الإرهاب فعل سياسي عنيف يقوم به شخص متطرف

  .11إذ لا يمكن أن تكون الدولة إرهابية
 Barry"جولد ووتررد السيناتور "باري  نوقد يكون التطرف كلمة حق أريد بها باطل حي

Goldwater (1909-1998 )في السياسة الامريكية ستينيات القرن م ً الذي صنف متطرفا
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ية ليس رذيلة» :الماضي والقائل في مؤتمر الجزب الجمهوري  .[..]إن التطرف في الدفاع عن الحر
            .12«والاعتدال في السعي للعدالة ليس فضيلة

   سالهي:تاريخية التغرف الفكري في الوجتوع العربي ٍاإل
في جميع الأمم، فمن أكبر التحديات اليوم مسألة النحن  تمتد آثارهاإن التطرف آفة 

، وكيف نتعايش، وقد امتحنت ال كثير من الدول في الآونة الأخيرة بالأحداث والآخر
الإرهابية، فكانت الصدمة وتنامي العنف، وعليه فإن الوقاية من التشدد الفكري صارت مطلب 

يات المنضبطة بالقوانين العقلية والقيم الروحية،  عالمي وحضاري لا يكون إلا بالوعي بالحر
 .13وتعاون جميع المؤسسات وفق المسؤولية المجتمعية

والتطرف الفكري كفتنة لا يرتبط بزمان أو بلد أو دين بعينه، بل ينتشر حيث تنتشر قيم 
ئة الشباب، فلقد أضر مظاهر الضعف، وخطورته تكون أعظم حين يتعلق الأمر بفوالفوضى 

، وأصبحت مشكلة التطرف التطرف الفكري بالمجتمعات الإسلامية وأدى إلى نشوب الإرهاب
 .    14في عصرنا خطراً يحدق بالأمة الإسلامية خصوصاً وأمم العالم على وجه العموم

ية منذ كما يع تبر الإرهاب ظاهرة قديمة وأحد الأساليب السياسية عرفتها المجتمعات البشر
العهد الروماني حيث ناهض اليهود الحكم الروماني في القدس خلال الثلث الأول من القرن 

حيث ظهرت حركة دينية سياسية أطلقت على  -عليه السلام–السابق على ميلاد السيد المسيح 
من خلال يكاري'' حيث أنضم إليها أهم المتطرفين في العقيدة اليهودية نفسها إسم ''حركة س

سلوكياتهم المنافية للعلم والمجتمع من اغتيال واحراق للمكاتب واعدام للوثائق وقضاء على مصادر 
 .15المياه في القدس

ّ ه  ّ ه عليه وسلم –كما عرف التاريخ الإسلامي في عهد رسول الل بعض مظاهر  -صلى الل
حدثنا أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن حميد فكري، ومن أمثلة ذلك: التطرف ال

يل أنه سمع أنس بن مالك) ّ ه عنه –م( 709-612الطو جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهٍْط » :عنه يقول -رضي الل
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َّمَ يَْسَألُونَ عَْن  َّّ ِ وََسل ُ عَلَيْه َّه َّّ َّى الل َّّ َّبِِيّ َصل َّّ َّا ِإلَى بُيُوِت َأْزوَاِج الن َّّ َّمَ فَلَم َّّ ِ وََسل ُ عَلَيْه َّه َّّ َّى الل َّّ َّبِِيّ َصل َّّ ِ الن عِبَادَة
َّوهَا ُّ َّهُْم تَقَال َّّ َّمَ مِْن  ،ُأخْبِرُوا كََأن ُ مَا تَقَّدَّ َ لَه َّمَ قَْد غُفِر َّّ ِ وََسل َّهُ عَلَيْه َّّ َّى الل َّّ َّبِِيّ َصل َّّ فَقَالُوا وََأيَْن َنحُْن مِْن الن

 َ َّر ِ وَمَا تََأّخَّ َ وَلَا ُأفْطِرُ قَاَل َأحَدُهُْم  .ذَنْبِه َّهْر ُ َأنَا َأُصومُ الدَّّ َّيَْل َأبَدًا وَقَاَل آخَر َّّ َّا َأنَا فَِإنِّي ُأَصلِّي الل َأمَّّ
َُّج َأبَدًا ْ  .وَقَاَل آخَرُ َأنَا َأعْتَزُِل النِّسَاءَ فَلَا َأتَزَّوَّ َّمَ ِإلَْيهِْم فَقَاَل َأنْتُم َّّ َّهُ عَلَيْهِ وََسل َّّ َّى الل َّّ َّهِ َصل َّّ َاءَ رَُسوُل الل  فَج

 ُ ُ ل َِكنِّي َأُصومُ وَُأفْطِر َّهِ وََأتْقَاكُْم لَه َّّ َّهِ ِإنِّي لََأْخشَاكُْم لِل َّّ ْ كَذَا وَكَذَا َأمَا وَالل ُلْتُم َّذِيَن ق َّّ وَُأَصلِّي وََأْرقُدُ ال
َلَيَْس مِنِّي َّتِي ف َّّ َُّج النِّسَاءَ فَمَْن رَغَِب عَْن ُسن   .16«وََأتَزَّوَّ

نظر السياسية ، أما عن التطرف من وجهة ديننظر الهذا أحد معاني التطرف من وجهة 
ّ ه عليه وسلم -فبعد وفاته النبي  صحابه حول فهم العقيدة الإسلامية أ شبت خلافات بين -صلى الل

عنها، حيث قامت في عهد  الذي يعبر ذاتها، أو ما يتصل بها ببناء النظام الاجتماعي والسياسي
ّ ه عنه -م(634-574")أبو بكر الصديق"سيدنا  أول الخلفاء الراشدين حروب الردة  -رضي الل

لإرغام الممتنعين عن دفع الزكاة على أدائها ثم توالت الأحداث، فاغتيل الخليفة الثاني، سيدنا 
ّ ه عنه -(م644 -586،590)"عمر بن الخطاب" والثالث سيدنا "عثمان بن  -رضي الل

ّ ه عنه - م(644-576)عفان" رفة، وفي عهد الإمام على يد أصحاب التوجهات المنح -رضي الل
ّ ه عنه -م(661-599")علي بن أبي طالب" نشأت أولى الفرق المتطرفة "الخوارج"  -رضي الل

 لنشأةبسبب الخلاف حول الإمارة، وقد تشكل الصراع على الحكم والسلطة السبب الرئيسي 
ية"... الجماعات المتطرفة التي توالى  وغيرها.ظهورها عبر التاريخ الإسلامي "المرجئة، الظاهر

ً في  أما في العصر الحديث فقد ظهر التطرف في النصف الأول من القرن الماضي ممثلا
جملة من التنظيمات الجهادية والجماعات الإسلامية بمعظم الدول العربية والإسلامية، والتي 

فير قامت بتنفيذ عديد من الجرائم الإرهابية المستهدفة لرموز الدولة،  منها جماعة المسلمين التك
 .    17والهجرة، تنظيم الجهاد، جماعة الناجون من النار

 



  موالي ناجمأ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثر التطرف الفكري على الفرد والمجتمع
 

 

 212ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

 هفهَم االًحراف الفكري:

 بحث في الذالالت اللغَية ٍاالصغالحية للفظة ٍهفهَم االًحراف الفكري: 

 .18هو الميل والعدول والمجانبة الوذلَل اللغَي:
لقواعد ومعايير هو الابتعاد عن المسار المحدد، أو هو انتهاك  الوذلَل االصغالحي: 

يق الجماعات المستقيمة داخل  ةالمجتمع، ووصم تلتصق بالأفعال أو الأفراد المبتعدين عن طر
 يتميز بدرجة كافية من الخروج على حدود التسامح العام في المجتمع. و هو انتهاك للقواعدأالمجتمع؛ 
يق أها في الشريعة الغراء:  المنهي عنه دينياً أو  هو مجانبة الفطرة السليمة، أو إتباع الطر

المقدس  الخضوع والاستسلام للطبيعة الانسانية دون قيد، والشخصية المنحرفة في نظر الشارع
هي التي يقوم أصحابها بها بعمل يفسد النظام ويحول دون تطبيقه على واقع الحياة مما يؤدي إلى 

عند كما يعني الغلو والانحراف في الدين  .19إلحاق الضرر بالمصلحة الفردية أو الجماعية أو كليهما
، فبالنسبة للنصارى غالون في الحق واليهود مقصّرون مجاوزة الحده ( 728"ابن تيمية")متوفى

ا ﴿. وما يوضح ذلك قولة تعالى:20فيه هِ ِإلَّّ َّّ َاِب لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُْم وَلَا تَقُولُوا عَلَى الل يَا َأهَْل الْكِت
 َ م َّّ ِ اْلحَّقَّ ِإن ه َّّ هِ وَكَلِمَتُهُ َألْقَاهَا ِإلَى مَْريَمَ وَرُوٌح مِنْهُ فَآَمِنُوا بِالل َّّ وَرُُسلِهِ  ا الْمَِسيُح عِيسَى ابُْن مَْريَمَ رَُسوُل الل

 ٌ ُ َأْن يَكُونَ لَهُ وَلَد هُ ِإلَهٌ وَاِحدٌ ُسبْحَانَه َّّ مَا الل َّّ مَاوَاِت  وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا ل َكُْم ِإن لَهُ مَا فِي الّسَّ
هِ وَكِيلًا َّّ      .21﴾وَمَا فِي اْلَأْرِض وََكَفى بِالل

 ً انحراف الأفكار أو المفاهيم، أو المدركات عما هو »كما يعني "الانحراف الفكري" أيضا
 .22«متفق عليه من معايير وقيم، ومعتقدات سائدة في المجتمع
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 هفهَم اإلرهاب:

 بحث في الذالالت اللغَية ٍاالصغالحية للفظة ٍهفهَم اإلرهاب:
 الوذلَل العام: 

لقد خلت المعاجم القديمة من كلمات الإرهاب والإرهابي، لأن تلك الكلمات حديثة 
على مفهوم  اتفاق عامالاستعمال ولم تكن شائعة في الأزمنة القديمة، كما أنه لا يوجد 

"الإرهاب" لدى المتخصصين، سواء في العلوم السياسية، أو في الاستراتيجيات المعاصرة، أو لدى 
 التي يحملها هذا المفهوم: المدلولات العامةعلماء النفس أو علماء الاجتماع، ومن 

أنه ليس مجرد عمليات مثيرة، وإنما هو نمط من أنماط استخدام القوة في الصراع  -
وهو استخدام قد تمارسه السياسة أو الحكومات من أجل التأ ثير على القرار السياسي  السياسي،

 لغيرها.
أو أنه تهديد باستخدام عنف غير مشروع يتسبب في حالة من الخوف أو الرعب  -

ً إلى هدف معين  بقصد تأثير أو السيطرة على فرد من الأفراد أو حتى المجتمع بأسره، وصولا
 .      23يقهيسعى الفاعل إلى تحق

الإرهاب كلمة حديثة في اللغة العربية، وهي كلمة مشتقة أقرها المجمع  الوذلَل اللغَي: 
اللغوي، وجذرها "رهب" بمعنى خاف، وكلمة إرهاب هي مصدر الفعل أرهب، وأرهبه بمعنى 

 .    24خوفه، وأرهب بمعنى ركب الرهب، أي ما يستعمل في السفر من الإبل
 وردت كلمة الرهبة بعدة معاني:  في القرءاى الكرين: 
َّّتِي َأنْعَْمُت عَلَيْكُْم وََأْوفُوا )الخشية(: في قوله تعالى: " - َ ال ِيَل اْذكُرُوا نِعْمَتِي يَا بَنِي ِإسْرَائ

اَي فَاْرهَبُونِ  َّّ  .25"بِعَْهدِي ُأوِف بِعَْهدِكُْم وَِإي
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ُ " في قوله تعالى: )الخوف(: - َ مِْن غَيْرِ ُسوءٍ وَاْضمُْم اْسلُْك يَدَكَ فِي َجيْبَِك َتخْر ْج بَيَْضاء
هُْم كَانُوا قَوْمًا  ِ ِإّنَّ هِْب فَذَانَِك بُرْهَانَاِن مِْن رَبَِّك ِإلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه َّّ ِإلَيَْك َجنَاحََك مَِن الر

 .26"فَاِسقِينَ 
ية في أيامنا هذه، لقوله تعالى: " - وا لَهُْم مَا وََأعِدُّ الردع المعروف في موازين القوى العسكر

ِيَن مِْن دُونِهِمْ  هِ وَعَدُوَّّكُْم وَآَخَر َّّ َيِْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّّ الل بَاِط اْلخ ةٍ وَمِْن رِ َّّ لَا تَعْلَمُونَهُمُ  اْستَطَعْتُمْ مِْن قُو
 ْ هِ يُوَّفَّ ِإلَيْكُْم وََأن َّّ هُ يَعْلَمُهُْم وَمَا تُنْفِقُوا مِْن شَْيءٍ فِي َسبِيِل الل َّّ  .27" تُمْ لَا تُْظلَمُونَالل

ومن هذا يتبين أن لفظ "إرهاب" مشتق من معنى الخوف، والفزع، والرعب، وإن  -
كانت الرهبة في اللغة العربية عادة ما تستخدم للتعبير عن الخوف المشوب بالاحترام، لا الخوف 

 والفزع الناجم عن تهديد قوة مادية، أو طبيعية، فذلك إنما هو رعب وذعر، وليس رهبة. 
 االصغالحي:  الوذلَل 

التي شاع استخدمها مؤخراً إنها كلمة تعنى نوعاً معيناً  (Terrorismeإن كلمة "إرهاب" )
يقة العنف أو التهديد به، ويستهدف مرتكبوها إرغام السلطات  من الجرائم تلك التي تقع تارة بطر

قومية  أو الهيئات ذات الشأن على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يحقق مصلحة سياسية أو
ياء أو أموالهم عرضة للخطر مقابل عدم تلبية مطالبهم  .28خاصة ، ويجعلون حياة الأبر

 Avram Noam "شومسكيت نعومأفرام " مريكيأالفيلسوف الأما  -
Chomsky(1928م-) : أو استخدامه  ،أنه التهديد باستخدام العنف»فقد عرف الإرهاب على

يف أو الإكراه لتحقيق غايات سياسية في معظم الأحيان، سواء كان إرهاب  ،بالفعل للتخو
 .29«الجملة الذي يمارسه الأباطرة أو إرهاب التجزئة الذي يمارسه اللصوص

صاحب  -المساعد الأول لوزير الداخلية المصري الأسبق -"أحمد جلال عز الدين" -
لعنف عنف منظم يقصد ا» الإرهاب، هو  يرى أن )الإرهاب...والعنف السياسي( كتاب
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خلق حالة من التهديد العام، الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية، والذي ترتكبه جماعة منظمة 
 .30«بقصد تحقيق أهداف سياسية

وعرفه "أدونيس العكره" في مؤلفه )الإرهاب السياسي بحث في أصول الظاهرة  -
مقتضاه وبواسطة الرهبة الناجمة الإرهاب منهج نزاع عنيف يرجى الفاعل ب»وأبعادها الإنسانية( 

لى تغليب رأيه السياسي من أجل المحافظة على علاقات اجتماعية ما، من أجل إعن العنف 
  .31«تغيرها وتدميرها

 هفهَم التربية:  

 بحث في الذالالت اللغَية ٍاالصغالحية للفظة ٍهفهَم التربية:

 الوذلَل اللغَي:
بية في اللغة عدة معاني منها الترعرع والنشأة والتغذية والتعليم والتأديب  تشمل لفظة التر

بية ترجع للفعل ربا يربو أي نما وزاد32وإصلاح  الشيء ورعايته  .33. كما نجد أن التر
  الوذلَل االصغالحي: 

يفها أنها العملية التي  بية تعني التنمية والتنشأة فيمكن تعر ينقل من خلالها إذا كانت التر
المجتمع إلى أفراده المعرفة والقيم والمعتقدات والتعبيرات الرمزية لجعل التواصل مع الآخرين أمراً 

 ً  .34ممكنا
هي عملية التكيف بين الفرد وبيئته، تنشأ عن طرق اشتراك الفرد في الحياة »أو 

بية إنشاء الشيء إلى ، وكما عرفها "الراغب الأصفهاني" 35«الاجتماعية الواعية للجنس البشري التر
 . 36م( فيرى أنها تبليغ الشيء إلى حد ال كمال1292حد التمام، أما البيضاوي )ت
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  :ٍالتغرف الفكرياالًحراف  ٍأبعاد هظاهر *

 هظاهر االًحراف ٍالتغرف الفكري: -1

ً أو و  أشكال متنوعةللتطرف  مظاهر متعددة بتعدد الدوافع منها ما هو سياسي )محليا
  :نذكر من أهمها ما يليدولياً(، اجتماعي أو اقتصادي، نفسي أو ديني، 

 .الانتقام إلى العداء والنزعة  -
-  ً يا وبخاصة التغرير بالشباب  ،على تضليل وخداع الناس قدرة المنحرفين فكر

يه الحقائق وطمسها وتقديم أدلة غير كافية أو مناقضة للواقع وذلك من  ،واستغلالهم مع تشو
ية.  خلال أحادية الرؤ

يعة و العادات والقوانين  - تبرير الغايات والمقاصد والوصول إليها بطرق تخالف الشر
 مكان. القتل والتفجير والتدمير في كل زمان و :مثل

خل لقضايا عظيمة مُ وكذلك التبسيط ال ،إلى الخلاف والتناقض الفكري والسلوكي الميل -
من خلال النظر إلى توافه الأمور نظرة جدية وعظمائها بنظرة سطحية، ومن هذا الفكر المعوج 

ية مثل السعي إلى قتل غير المسلمين  والميل نحو الصراع  ،بداعي الجهادظهرت توجهات غير سو
  .37والخلاف
 .38إن ظاهرة العنف والعدوان والإرهاب تعتبر نتاج لانتشار الفكر المتطرف -
 .39ومن مظاهر التطرف الحجر على تفكير الآخرين وفرض الوصايا عليهم -
ومن مظاهر التطرف وصوره أيضاً إثارة الشبهات حول الإسلام ذاته، ودس الأفكار  -

يعاته بالاستهزاء الفاسدة واختلاف الأكاذيب، ومقابلة أحكام الإسلام وأركا نه وتشر
يات  ية، واحتقار العلماء والمفكرين والمصلحين، والحط من اعتبارهم؛ وكذلك بث النظر والسخر
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في مختلف المجالات وفي كل ما  والأفكار والمبادئ الإلحادية المناقضة لأسس الإسلام وتعاليمه
 .40يتعلق بأحكام العبادات وأحكام المعاملات

  الاعتراف بالرأي الآخر.التعصب للرأي، وعدم  -1
 .التشديد في غير محله -2

 سوء الظن بالناس، وعدم التسامح. -10
 النظرة التآمرية والعدوانية والمثالية. -11
ية التكفيراالسقوط في ه -12  .41و

  :االًحراف ٍالتغرف الفكري آثارُ ٍأبعاد

 :إن من أهم آثار التطرف على الفرد والمجتمع ما يلي
هم والذود عنها وحمايتها ناوطأيكرهون بناء وجعلهم  وانحرافهمضياع الشباب  -0

 أداة للتخريب والتدمير لمنشآته. نصبحويو 
 .مجتمعه أو غيرها من المجتمعات الإنسانيةفي أفراد ال الإزهاق والقتل لأرواح -7
   .   42على مستوى بلده أو غيرها من البلدان الأخرى خلال بنعمة الأمنالإ -3

  اإلرهاب:هظاهر ٍأشكال  *

لقد حدد الباحث "إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي" في كتابه )الإرهاب ومحاربته في 
الإرهاب  -إرهاب الدولة -عشرة أنواع للإرهاب وهي كالآتي: الإرهاب الفردي العالم المعاصر(

 الإرهاب -الإرهاب الانفصالي العرقي أو الطائفي -الإرهاب المحلي -الإرهاب الثوري -الدولي
 .43الإرهاب الفوضوي -الإرهاب الانتحاري -الإرهاب الفكري -النفسي
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 ٍاإلرهاب: أٍ االًحراف الفكري  عالقة التربية بالتغرف *

بية  بية عموما والتر أن الحديث عن التطرف والارهاب وعلاقتهما بالتقصير في التر
والتي لا  -الاجتماعية الاسلامية على وجه مخصوص، يجعل مهمة الحد من مثل هاته الظواهر 

توكل للمدرسة باختلاف أنواعها  -تزال تؤرق كاهل الأمة العالمية والأمة العربية الإسلامية
 . وغيرهدينية أكاديمية، تعليمية...

الدراسات أنه لا يوجد تلازم بين وجود الإرهاب والتطرف والتقصير في  بينتحيث 
بية، بمعنى أنه قد لا يوجد تقصير في الت بيةالتر ل كن مع ذلك يوجد سلوك متشدد، أو متطرف  ،ر

بية ولا يوجد تطرف وإرهاب، ولا أدل على ذلك في الواقع . أو إرهابي وقد يوجد قصور في التر
ّ ه عليه وسلم–مما ظهر كصورة أولى للتشدد والتطرف في زمن الرسول  تل وسفك قمن  -صلى الل

ّ ه عليه وسلم –، فربط الرسول الأكرم لفاء الراشدينالخدم  بية من خلال   -صلى الل التطرف بالتر
ية  بو أبي "الإنسان، وهذا واضح فيما جاء من قوله عن  أفعال  علىمسؤولة الأسرة كمؤسسة تر

ّ ه عنه -"أبي هريرة"أن  "سلمة عبد الرحمن ّ ه  -رضى الل ّ ه عليه وسلم –قال، قال رسول الل  -صلى الل
أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة  يهودانه وينصرانه، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه»

يله: ثم يقول  44«جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء ّ ه تعالى في محكم تنز ِلدِّيِن  »الل فََأقِْم وَْجهََك ل
َّهِ ذَلَِك الدِّينُ  َّّ َّاَس عَلَْيهَا لَا تَبْدِيَل ِلخَلِْق الل َّّ َّتِي فَطَرَ الن َّّ َّهِ ال َّّ َّاِس لَا  َحنِيفاً فِْطرَةَ الل َّّ َّ َأْكثَرَ الن الْقَيِّمُ وَل َِكّنَّ

 .45«يَعْلَمُونَ

 التغرف الفكري أٍ االًحراف الفكري:ٍدٍافع أسباب * 

ن إدراكه هو تفاعل عدة لتطرف أو الانحراف الفكري سبب بعينه، ل كن ما يمكلليس 
الذي قد  مما يؤكد الوقوع في التطرف الفكريقد تؤدي إلى انحراف الفرد أو المجتمع  أسباب

 نذكر ما يلي:؛ ومن أهم الأسباب المؤدية لذلك الهيؤدي إلى الإرهاب بشتى أشك
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  أسباب علوية تربَية: 

 التطوراتن الشباب يواجه في معظم مناطق العالم الإسلامي عدة تحديات ناتجة عن إ - أ
ً عن ظهور جماعات متطرفة ذات الصبغة  التكنولوجية واتساع شبكة الاتصالات الحرة، فضلا
ً لتوافر  الدينية والعرقية، ولا يمكن اعتبار شباب الجزائر في مأمن من هذه التحديات نظرا
ً عن اندماج الدولة في منظومة العولمة، مع توفر من يقوم  إمكانات الاتصال لديهم، وفضلا

 شباب للتضليل الفكري وتصوير الإرهاب بأنه جهاد إسلامي. بإخضاع ال
في مقتبل أعمارهم لعدة أسباب منها عدم نضج المشاعر  ونكما أن الشباب ينحرف  - ب

والأفكار وقلة الخبرة في التعامل الاجتماعي والتأثر بأحلام اليقظة في والعيش في طفولة محرومة 
 والفشل في تحقيق الأهداف ومصاحبة رفاق السوء.

ية والروحيةضب الشباب نحوها، وغرس الفذتحتاج المدرسة اليوم إلى ج  - ت  ائل الفكر
والحركية لا سيما إن هذا الدور الغائب للمؤسسات التعلمية ساهم في تكريس التطرف، والمعلمون 
هم المعنيون الأول بالأمر بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن المدرسة تقدم القيم والمهارات 

 .46الحياتية للناشئة ثم تهتم بالعلم ونقل المعلومات ونقدها وتطويرها
ً  أفكار جاتالعزلة وان  - ث بية القاسية في الصغر. بعيدا  عن الحوار والمثالية والتر
 .47استخدام العنف الشديد ضد الشباب ولصق التهم بالشباب  - ج
 غياب دور المدرسة في التربية.  - ح
 عدم السماح بعرض الأفكار الشخصية.  - خ
 التوقف عن الإبداع والإنتاج الثقافي. - د
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 ًفسية:ٍدٍافع أسباب  -2

 الشباب من أسباب توجهه نحو الحركات المتطرفة.عند الفكري وقت الفراغ  - أ
 عدم الثقة بالنفس. - ب
 ضعف الشخصية.  - ت

 : ٍاعتقادية أسباب ديٌية -3

 وتسرع الشباب في توجيه المجتمع. له،الفهم الخاطئ الجهل بالإسلام مع  - أ
 في التعامل مع قضايا المسلمين.وتعسفه الغرب من  يمان بوجود مؤامرة الإ  - ب
 الفهم العميق وقلة الوعي الديني. غياب  - ت
 ظافالحعجز المؤسسات الدينية الرسمية عن تأدية دورها التربوي والاجتماعي في   - ث

ية الوطنية  .48على الم كتسبات والهو
 ضعف تعلق الشباب بأوطانهم.  - ج

  أسباب أسرية ٍاجتواعية: -4

 غياب دور الأسرة في غرس القيم النبيلة. - أ
 حبة السيئة.الصُ   - ب
 خاطئة.التقاليد الو أعرافال  - ت
 التفكك الأسري.  - ث
 .بشكل عام الجهل - ج
ً  سوء البيئة المحيطة بالفرد  - ح يا  .مادياً ومعنو
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 أسباب إعالهية:  -5

 طرح الأفكار الهدامة والمتطرفة عبر وسائل الإعلام المختلفة. - أ
ئة بمشاهد المليكرتون ومسلسلات ال إدمان الأطفال والشباب على متابعة أفلام   - ب

 .العنف
  تضخيم الأخبار مما يسهم في إشعال نيران الفتنة محلياً وإقليمياً بل ودولياً.   - ت

 أسباب اقتصادية ٍسياسية:  -6

  الفقر والحالة الاقتصادية الضعيفة. - أ
 عدم مراعاة الحقوق المدنية للأقليات.  - ب
 .بين الدول والمجتمعات وحتى بين أفراد المجتمع أو البلد الواحد الظلم والقهر  - ت
 .وصعوبة المعيشة البطالة  - ث
 .من منظور ثقافة الصراع أو الصدام الهجوم الشرس على الإسلام  - ج
 التأثر بالغرب أو بعض أفراده.  - ح
 التبعية العمياء لطائفة أو جماعة معينة. - خ
 عدم الاعتراف بالرأي الآخر والرغبة في فرض الرأي بالقوة. - د
 الانغلاق الفكري حول مجموعة محددة من الأفكار. - ذ
 . 49وجود متابعة من مؤسسات الدولة المسؤولة على هذه الظاهرة عدم - ر

 عدم ردع المتطرفين.  -س
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، ومن الليبراليفلسفة العولمة وممارساتها التي بلغت من التطرف الإيديولوجي  -ش
لا سيما . 50الاتهامالاستبداد السياسي، ومن الفساد الاقتصادي وغيره ما يجعلها أيضاً في قفص 

              يسعى للقضاء على الدولة والدين والوطن. في شكلها الذي

 الوقترحة لوعالجة التغرف ٍاالًحراف الفكري:ٍاألدٍار  السبلأهن  * 

ية المتأخرة التي عالة الفحإن من يدرس المر ية والحضار شتها الأمة الإسلامية يجد تخلفاً كر
ُ  ،في الفكر و الوعي والثقافة عد الأمة عن ثقافتها كما يجد حالة من الانحراف الفكري بسبب ب

، ولمعالجة هاته الظاهرة الخطيرة والوضعية المنحرفة عن الإسلام لا بد من الأصيلة وحضارتها
السعي نحو تشخيص الداء لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تولد الانحراف والتخلف الفكري المروع، 

  .ي بين أبناء الأمة الاسلاميةوالذي تحول إلى صراع فكر
يكون من أجل وضع الحلول المناسبة لموجهتها،  إن دراستنا لأي مشكلة تواجهناكما 

إلى وضع آليات للوقاية منها قبل القضاء عليها والسعي ولاشك أن مشكلة الانحراف الفكري 
ً لأي مجتمع أو أمة ومواجهتها يا الجسيمة تجعلنا نفكر في  ه، وذلك لأن آثاربات مطلب حضار

. وعليه لا بد من انتشار هذه الظاهرة بين فئة الشباب خاصةعالمية لا سيما بعد  الحد منه كظاهرة
القيام بمجموعة من الأدوار السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية... وغيرها للحد من هاته 

 :القضاء عليها الظاهرة التي باتت تؤرق الفكر محلياً ودولياً من أجل

 أدٍار علوية ٍتربَية:

بية الاسلامية في مرحلة التعليم الابتدائي لمدى دورها في تحصين  - أ التركيز على بقاء التر
 التلاميذ من الانزلاق في مهاوي الانحراف الفكري الذي يؤدي إلى التطرف والإرهاب.

ق حسم يجعل المدرسة الابتدائية بيئة صالحة لإعداد الأجيال، وذلك عن طر   - ب
 أشكال العنف والسلوك المعوج عند بعض التلاميذ.
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بية الاسلامية، ودور المعلم  الصيفية وغيرهادور الأنشطة   - ت في دعم مرتكزات التر
 . 51القدوة في قيادة النشاط الطلابي داخل الصف المدرسي وخارجه

ية والمر  - ث بو كز البحثية و االاهتمام بتدريس التاريخ الوطني في جميع المؤسسات التر
النوادي العلمية والأدبية وغيرها؛ كونه وسيلة عملية لاكتساب مهارات المواطنة في المجتمع 

 .52الديمقراطي
بية السلام وهو الذي يتفق  - ج بية بقضايا الأمن البشري والمساواة لتر ترسيخ اهتمام التر

ة والإعلان مع رؤى المفكرين في هذا الميدان، وينسجم كذلك مع توجهات الأمم المتحد
 . 53العالمي لحقوق الانسان وغيرها من المنظمات العالمية

بية الاسلامية  - ح بية الاسلامية في الحد من التطرف، فإن من مقاصد التر إبراز دور التر
؛ ولكل مقصود من المقاصد الأربعة ما المالالبضع، و ،العقل ،النفس :حفظ الكليات الخمس

يدل عليه شرع القصاص في القتل، وحفظ العقل، دل يدل عليه في الشرع، فحفظ النفس، 
عليه تحريم الخمر، وحفظ البضع واضح في تحريم الزنى والعقوبة عليه، والمال، محفوظ بمنع التعدي 

 .  54على ملك الغير، وإيجاب الضمان، والقطع في السرقة
ية والتعليمية، وبخ  - خ اصة التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الفكر

الجامعات تجاه محاربة الفكر المتطرف والشذوذ الذهني من خلال تعزيز رسالة الجامعات وقدرة 
 أساتذتها على إزالة الفكر الضال.

(أنه حين -م1945كما يعتقد المفكر السوري والمعارض السياسي "برهان غليون" ) - د
في والفكري والتربوي ر الثقافة ينفجر العنف و إنه لا بد من دعوة كثيفة للعمل التثقيصتنح

للشعب و الرأي العام، و هذا ما افتقرنا إليه في الفترة الماضية لأننا سلمنا أسلحتنا واستسلمنا 
مقتنعين كمثقفين أن الشعب جاهل ومستعد للالتحاق بالحركات الاسلامية المتطرفة، وليس 



  موالي ناجمأ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثر التطرف الفكري على الفرد والمجتمع
 

 

 224ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

ية و ، وهذا معناه 55السياسيةهناك أي قدرة على مقاومة هذا الاتجاه، أو تبديله بالوسائل الفكر
 إن للمثقفين وظيفة التصدي للمتطرفين وفق منهجية عقلانية متدرجة وعادلة.

يعتقد الباحثون أن مهارة حل المشكلات وتدريب الطلبة عليها في المدارس من  - ذ
ية التي تقود إلى الوصول لحلول ترضي الطرفين على أساس المصالح المشترك بو  .56الآليات التر

 . 57يفة الأساسية للمعلم هي أن يدرب الطالب على اتخاذ القرارات السليمةكما أن الوظ - ر
ية مقترحة للوقاية من التطرف - ز بو بية التسامح صيغة تر يون على أن تر بو  .58يؤكد التر

، وقواعد 59كما يتطلب هذا أن تقوم مدارسنا بتنشئة الطلبة على الانفتاح على الآخر -س
 .  60الديمقراطية كالحوار

بية للحد من الشطط   - ش التأكيد على المهام المنوطة بالمعلم والمعلمة للقيام بدورهما في التر
 الفكري:
يله وبيانه، ومراعاة الرد على الشبه صجمال في كلام العلماء بتفإة جانب الامراع -

حولها ، خصوصاً في المسائل التي قد تُقام أبىالواردة والمعاصرة، فإن الانسان ابن بيئته شاء أم 
اشتباهات في فكر العوام بسبب أشباه العلماء، لذا ينبغي توضيح رأي المجتهدين فيها بإجمال 

 وتفصيل وبيان في مستوى هؤلاء العوام، لأجل أن لا يلتبس عليهم فهم رأي العلماء.
ُخالف، ومسائل الخلاف التي  - مراعاة بيان مسائل الخلاف التي لا إنكار فيها على الم

 ليل الذي يجب المصير إليه.ظهر فيها الد
ية، وعدم الاقتصار  - بو فتح باب الحوار البناء والتفكير الناقد في العملية التعليمية التر

 على أسلوب التلقين، والتركيز على هذا المبدأ الشرعي الهام.
تعظيم وإبراز مكانة العلم والعلماء، وبيان صفاتهم وأحوالهم، حتى يعرف الطالب لمن  -

 نزول الفتن، وتعليم الاستفادة منهم. يرجع لمن عند
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ابراز القدوة الصالحة والشعور بالمسؤولية، وعظم الأمانة الملقاة على عاتق المعلم و  -
 المعلمة.

ول كن للعلم لن يتحقق هذا المطلوب إلا بالتكوين الناجح للمعلمة والمعلم، فما هي صفات 
 المعلم الناجح أو المعلمة الناجحة؟ 

لقوة العلمية التي تؤهله للتدريس، بحيث يفهم المادة، ويحسن االصفة الأولى:  -
 تدريسها، وتوضيح مشكلاتها.

سلامة المنهج، بمعنى أن يكون المعلم على منهج سليم، غير متأثر بالأفكار الصفة الثانية:   -
 الدخيلة على مجتمعنا، ولا يسير في ركب الأحزاب والجماعات.

 .61بالمسؤولية الدينية والوطنية والاجتماعية حبه لعلمه وشعورهالصفة الثالثة:   -
ومنه إذا توفرت هاته الصفات في المعلم أو المعلمة وتفاعلت مع قيامه بالمهام المنوطة بهما 
بية كمؤسسة مسؤولة عن دورها  مما سبق يكون الأمر أكثر نجاعة عندما نتكلم عن مؤسسات التر

 في مواجهة التطرف.

 ر ًفسية)أٍ شخصية(:اأدٍ
مهمة الإصلاح ليست موجهة للمنحرفين خاصة، بل هي للصالحين والمنحرفين، إن  - أ

يين والفاسدين، فللمنحرف الإصلاح والتقويم، وللصالح التشجيع والحث على التأثير وعدم  للخير
 التأثر وهذا التغيير يكون من الذات اتجاه الغير.

ضرورة تطهير العقل وتحرير النفس من المفاهيم السلبية هي أول مرحلة جادة في   - ب
 .62التعلم

بية الوقائية ومعالجة   - ت يقة للتر ً له، وخير طر إن القمع يسبب التطرف وليس علاجا
 الفكر المتطرف تنقية وتنمية العقل، فالفكر السليم يُقارع بالفكر السليم.
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 أدٍار ديٌية ٍاعتقادية: 
ً لدى الشباب، لمحاربة الغلو إظهار  - أ وسطية الإسلام، واعتداله وتوازنه خصوصا

 والتطرف والحد من تداعيات الانحراف الفكري.
وتحصين الشباب ضدها. أي تبين لهم كيفية التعامل معها  معرفة الأفكار المنحرفة  - ب

ات رواج كتاب، وذلك بسبب والقتل والإرهاب مثل أفكار أهل التكفير التي قادت إلى التفجير
يسمى )ال كواشف الجلية في كفر الدولة السعودية(؛ الذي يكفر  تُشجع على ذلك مثل: كتاب

يمة التفجير هذا مع فيه الدولة السعودية،  ُ في هذه الدولة اعتراف مرتكبي جر رهم بهذا الكتاب بتأث
يعة الموثوقة  .المتعارض مع مصادر الشر

ياضية وتوظيف تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية كالمسا  - ت جد والنوادي الر
التكنولوجيا لتنمية جيل من الدعاة والأئمة والخطباء المتخصصين في التعامل مع الأنترنت بسرعة 

 وحرفية فائقة مع التمتع بالقدرة على التنفيذ الفكري والرد على الشبهات. 
اء ضحايا ضرورة تنشئة الابناء على الاعتدال والوسطية الاسلامية قبل أن يقع الابن  - ث

ّ ه عليه وسلم -تيار الغلو والتطرف والعنف والارهاب اقتداء بسنة الرسول التي طبقها مع  -صلي الل
 أسرته وأهله وصحابته.

بية الإسلام بحيث تُعلم الانسان التحليل الناقد لكل  - ج بية المعاصرة بتبني تر تنادي التر
بية الإسلام هي عملية منظم ة لتمكين الفرد بالعلم والمهارات مظاهر التطرف والعنف والظلم، وتر

بية الاسلامية 63ثقافة الإسلامالتي تُبنى عليها السلوكية والقيم والمعتقدات  . والمقصود هنا أن التر
ّ ه تعالى على الوجه الذي يرضاه  تعمل على تهيئة الفرد ليتكيف مع بيئته ومجتمعه، بإقامة شرع الل

 لنا.  
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 سرية ٍاجتواعية:أدٍار أُ
الفرصة الكاملة للحوار الرشيد داخل المجتمع الواحد، ما يعني تقويم الاعوجاج، إتاحة  - أ

ية غير موجهة. يقة سر  وذلك للأن بديل التحاور هو تداول هذه الأفكار بطر
ضرورة تكافل جهود جميع المؤسسات الفاعلة في المجتمع من أجل العمل على   - ب

ية بو  نية...(.دي -وظيفية -الوقاية من التطرف قبل علاجه )تر
تحمل مسؤولية الإصلاح  لجميع فئات المجتمع، لأن التطرف ليس مسؤولية العلماء   - ت

مسؤولية كل افراد المجتمع من علماء دين ومربين وأساتذة  -؛ أي التطرفهو-والمرشدين، بل 
 وموظفين، وأكاديميين وغيرهم. 

ً ف  - ث ً كبيرا ي تشكيل القيم التأكيد على دور المجتمع والاسرة، فكليهما يلعب دورا
والأخلاق، من خلال التأثير على الفرد أثناء مرحلتي الطفولة والشباب. فيجب أن يكون هناك 

بية لضمان إيقاف التأثيرات الضارة على عملية التنشئة.  اعتباراً للتر
المراقبة الواعية للأبناء والبنات وتكريس المزيد من الوقت لمتابعة نشاطاتهم والحرص   - ج
 مع التيارات المنحرفة والمشبوهة.  انسياقهمعلى عدم 
ية سليمة يجد فيها الأبناء التوافق والحوار  - ح التأكيد على دور الأسرة لإيجاد بيئة أسر

 الهادف والاحترام المتبادل.  
ربط المدرسة بالمجتمع المحلي، من خلال وضع مناهج جديدة للوقاية من الجريمة  - خ

 والانحراف.
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 أدٍار إعالهية:
تحميل الفضائيات العربية مهمة القيام بمسؤوليتها الشرعية والأخلاقية، وذلك بوصفها  - أ

ية، وقيم، فعليها أن تمنع إتاحة الفرصة للمجدفين بتهديد  توجه برامجها إلى أمة ذات عقيدة، وهو
 المعتقد. 

المجتمع الفرد و أشكاله وتوضيح آثارها السلبية على  التحذير من خطورة التطرف و  - ب
الشباب أكبر نسبة في مجتمعاتنا ؛ لأن فئة صة فئة الشباب وإن كان على المستوى البعيدخا

كتسب أهمية إذن في إطلاع هاته الناشئة على الأثار الوخيمة لأعلام يالعربية والاسلام فا
 .للتطرف والغلو وآثارهما البيئية

 المجتمع. ضرورة إنشاء منتديات ومواقع وطنية تعتني بالحوار بين جميع فئات  - ت
ضرورة فتح المجال للرأي الآخر وقبول الحوار معه والدعوة واستخدام الحجة   - ث
 والبرهان.
التأكيد على أهمية دور وسائل الاعلام في محاربة الافكار المتطرفة التي تغذي   - ج

ية لدى المواطنين في  الارهاب والعنف من خلال دعم الأفكار التي ترفع من الروح المعنو
 دث الارهابية.مواجهة الحوا

ية   - ح يعة والحياة لتوضيح المنزلقات الفكر التأكيد على استضافة المختصين في علوم الشر
 التي يتبناها الفكر المنحرف، والرد عليها بصورة موضوعية.

 أدٍار اقتصادية ٍسياسية:
تبني مشروع مصالحة مع الشعب يعبر عن الشفافية والانفتاحية معه مثل مشروع   - أ

 .        64)المصالحة والوئام في الجزائر(
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ضرورة إنشاء مراكز متخصصة للحوار الوطني بين كافة فئات المجتمع في مجلس   - ب
 الأمة. 

برز الطرق إن ممارسة الديمقراطية في الحياة اليومية والدراسة المستمرة لها من أ  - ت
 لغرسها.

ية متخصصة وهيئة لمكافحة الفكر المنحرف، يكون   - ث التأكيد على إنشاء مراكز فكر
أعضاؤها من جميع التخصصات فالفكر لا يعالج إلا بالفكر، وتوضع استراتيجية تلزم كل جهة 

فكر رسمية أو أهلية بتنفيذ برنامجها، وتبحث هذه الهيئة في الأسباب التي ساعدت على انتشار ال
 .65المتطرف وأين وصل من يروج له

 ترسيخ مفهوم التعددية الثقافية والتسامح والديمقراطية. - ج
أن "الأمن الفكري" من أخطر أنواع أو أشكال الأمن في العصر الحاضر نظراً لصعوبة  - ح

ياته، والتنوع في أساليبيه وانتشاره على  التعامل مع "التطرف الفكري"، وعدم التحكم في مجر
مساحات شاسعة. والأمن الفكري" من صلب عمل المثقفين، فعلينا الانتباه تجاه ما يحدث في 

م عامة، وفي أماكن الدروس الخاصة والمنتديات التي تقدم نشاطات هدفها مؤسسات التعلي
 زعزعة استقرار المجتمع والمساس بأمنه.

كما أن هناك مطلب مدني، يتمثل في أن تتقدم مصلحة الوحدة والوطنية وترفض  - خ
"التطرف الفكري "بكل صوره وكافة درجاته، وهذا المطلب المدني لا يتحقق في ظل التناحر 

ية التي تقوم بعملية الف ً في المقالات الصحفية بين التيارات الفكر كري الذي نرى نيرانه يوميا
التصنيفات السياسية وتأليب الحكومات على الطرف الآخر، فالضحية الحقيقية لهذه المعارك 

ية الخاسرة والمستمرة هي الأجيال القادمة  . 66الفكر
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رة في علاج التطرف، والمعتمدة من عملية التحول الفكري، هي أحدى الطرق المتطو - د
يات، الضبط الاحترازي،  أجهزة الأمن كأسلوب يتسم بالاحترافية في)جمع المعلومات، تحر
التقنين، المحكمات، تنفيذ العقوبات...(. وهذا للتعامل مع الأساس الفكري الذي تقوم عليه 

ً في أية الجماعات المتطرفة بمختلف تصنيفاتها)دينية، اجتماعية، سياسية( ب اعتباره الأكثر حسما
تطورات يمكن أن تطرأ عليها، بمعنى أنه يستهدف تغيير مجموعة الأفكار المتشددة التي يعتنقها فرد 
أو جماعة ما من خلال إتباع آليات متنوعة ترمي إلى إزكاء روح المراجعة لدى معتنقي تللك 

 لاع والاستماع والحوار.الأفكار وتشجيعهم على اعادة النظر في مشروعيتها عبر الاط
تحفيز المتطرفين سواء على المستوى الفردي أو الجماعي على العودة لوسطية الإسلام،  - ذ

كما أن العقاب الصارم والردع الحاسم مطلوبان؛ ل كنهما لا يكفيان لتحقيق النتائج المرجوة، 
يات داخل السجون وخارجها وفي ً على مستو مواقع  فالتحول الفكري ينبغي أن يكون أيضا

التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية، وفي عالم التأليف والكتابات، وهذا لتتأتى 
ية والإل كترونية للتطرف  . 67المواجهة الفكر

فمن خلال الأدوار السابقة الذكر يتبين لنا أن مكافحة الانحراف والتطرف الفكري لا 
أن الأسرة كمؤسسة هذا لا يعني و ،ميوالتعل ةيق التربيدور المعلم والمعلمة عن طر تقتصر على 

بل لا بد أن تضع الأسرة يدها بيد المعلم أو المعلمة، ، بعيدة عن نفس الدورأولى اجتماعية 
إلى جانب المؤسسات  امالضالة، وعليهوالمنحرفة  اتالسلوكيأضرار هاته لتجنيب أولادنا 

ُ  الاجتماعية الأخرى دينية كانت أم حكومية سلامية وما إأفرادها على العقيدة الربي أن ت
ّ ه ولرسوله ّ ه عليه وسلم -تقتضيه في الولاء والطاعة لل النظام ولأولي الأمر واحترام  -صلى الل

فتحمل المسؤولية في مواجهة مثل هاته وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد، 
ّ  عن فالظواهر أمرٌ مهم  ه قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الل

ّ ه ّ ه عن ابن عمر يقول سمعت رسول الل ّ ه عليه وسلم -سالم بن عبد الل كُْم رَاٍع  »يقول: -صلى الل كُلّ ُ
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تِه َّّ تِهِ، الِإمَامُ رَاٍع وَمَْسؤٌل عَْن رَعِي َّّ كُْم مَْسؤل عَْن رَعِي َّّجُُل رَاٍع فِي َأهْلِهِ وَهُوَ مَْسؤلٌ  ،ِوَكُلّ ُ عَْن  وَالر
 ُ تِهِ، وَالْمَرَْأة َّّ ِ ومَْسؤٌل  رَعِي ُ رَاٍع فِي مَاِل َسيِّدِه َادِم تِهَا، وَاْلخ َّّ ٌ عَْن رَعِي ٌ فِي بَيِْت زَْوِجهَا وَمَْسؤلَة رَاعِيَة

ِيهِ وَمَْسؤٌل عَْن  َّّجُُل رَاٍع فِي مَاِل َأب تِهِ، قَاَل: وََحِسبُْت َأْن قَْد قَاَل وَالر َّّ ِ عَْن رَعِي تِه َّّ كُْم رَاٍع  -رَعِي وَكُلّ ُ
 ِ تِه َّّ  . 68«وَمَْسؤوٌل عَْن رَعِي

 

 خاتوة:

مما سبق يمكن القول إن الأمن الفكري كمطلب حضاري اليوم مسؤولية تتقاسمها عدة 
هيئات دينية واجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية من خلال تفاعل الأدوار المنوطة بها في 

ي سيغير وجه مجتمعه من خلال  تبديل مظاهر التطرف والانحراف بناء وصناعة إنسان الغد الذ
والإرهابية إلى مظاهر التسامح والسلام والوئام والتكافل والتراحم بين جميع أفراد الأمة والغلو 

 الواحدة أو بين أفراد المجتمعات الإنسانية.
ل كن هذا لا يتحقق ما لم تتبناه مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، لأن المعالجة قد تكون 
يلاً مالم تتكفل منظمات دولية  ممكنة على الصعيد المحلي أو الإقليمي؛ ل كن لن تدوم وتستمر طو

ً بتنفيذ هذه المقترحات  التي كشفتها لنا الدراسات الأدبية حول التطرف  -والتوصيات فعليا
ً  -الهوأشك من خلال وضع  ،على الصعيد الديني والسياسي والاقتصادي والثقافي أيضا

 ، ولاولا  لون ،ولا جنس ،استراتيجيات موحدة لمواجهة هذا العدو المشترك الذي ليس له دين
يق المؤدي لأنواع الأمن الأخرى كالأمن )السياسي ولا وطن بعينه ،لغة . لأنه الطر

 ه(.والاقتصادي والغذائي...وغير
ية إلى سياسة فعلية من  ورغم كل هذا يبقى التساؤل قائم على عدم تحول السياسة النظر
ً على مواجهة التطرف بأشكاله؟ هل لأن في نفسي يعقوب  طرف المؤسسات المسؤولة عالميا
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حاجة يريد قضاؤها؟ أم أن الزمان والمكان المناسب لم يحن بعد لتجسيد وجهات النظر في هذا 
 الأمر؟!  
 

 :لهَاهشا
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 الظاهشة الذينية بين الوقاسبات الكالسيكية والوؼاصشة

 ضتاتحة أم الخيشأ.
 هشكز البحث في الؼلوم االسالهية والحضاسة

 الجزائش -األغواط 

 :ولخصال

ممارسات دراسات لعندما نتحدث عن الظاهرة الدينية وطبيعة تناولها، فنحن نتحدث عن 
س يةو لافراد الدين ني  لوكيات ا جال العمرا عيش وفي الم ستمرار لواقعهم الم نت سواء  ،يتهاا لك كا ت

يال الشعبي ال فيمتوارثة الممارسات  يومي ناتجة عن الحس وأمخ ينهمالمشترك ال تؤثر على، ب تي   وال
لافهم  ية اخت لديني في كيف لنص ا هم ا فه، ف لف وتوظي في مخت باحثين  ظر ال سترعت ن ظاهرة ا

اهتم بدراسة الوظائف الاجتماعية خصوصا مجال علم الاجتماع الديني كحقل دراسات الميادين 
لأفراد، لدين للمجتمع ول ها ا تي يؤدي مه ب ال عن اهتما ضلا  سة ف ها  جل  درا في ثبات ية  ظواهر الدين ال

ها  هاوتغير ية  ،وتطور مادة علم يان ك لف الاد من مخت ستمدة  ها لوالم نة أيحلل في المقار ستخدمها  و ي
من  ضربا  ماع  لم الاجت صبح ع لا ا نه، وا ستمدة م لدين الم سب ا ها ح لة لعنونت ية محاو دون ا

لاهوت لدين ال براز دور ا ية ت في، كل ذلك بهدف ا فاظ على استمرار كامل المجتمع وتحقيق الح
 .هفرادأوحدة 

Abstract: 
When we talk about the religious phenomenon and nature dealt with, we 

are talking about the studies of the practices and behaviour of religious people in 
an urban area of their Living reality and its continuity, whether those practices 
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inherited in the popular imagination or result of their everyday common sense, 
that affect in how their understanding differ in matter of religious text and its 
function , the phenomena drew the eyes of researchers in various fields, especially 
the field of religious sociology as a study field concerned with studying the social 
functions of religion to society and individuals, as well as its interest in studying 
the most of religious phenomenon in its constancy , change and evolution and 
derived from different religions as a scientific material to analyse or use in the 
comparison without any attempt to Labelling it ; according to religion derived 
from it, and sociology became a form of theology, all with the aim to highlight the 
role of religion in maintaining the continuity of the integration of society and 
achieve the unity of its members. 

 هقذهة:

يات في هذا المجال كثيرة، ولا يمكن حصرها في نقاط محددة، كما لا يخفى علينا  إن النظر
تناولت بالدراسة والتحليل الظاهرة الدينية كل حسب والمعاصرين عمال الرواد الكلاسكيين أأن 

صره  لذي عا مان ا كان والز ئل الم سة الاوا لى درا لديني، ولع ضع ا لاتهم للو ية تحلي  منهممن زاو
 Alescisأليكسي دي توكفيل على سبيل المثال مقارنة بأعمال  ،معروفة لدى العديد من المهتمين

de Tocqueville ية والديمقراطية بشكل مباشرملاته التأتو  ،ي مست العلاقة بين الدين والحر
يال  لوبرا وتساؤلاته حول تنظيم وادارة النشاط الديني في المجال العام، اضافة الى تحليلات جابر

Lebras Gabrielوهنري ديروش Henri Desroche ، فقد قام كل منهما بإنشاء علم اجتماع
 دورهما التاريخي في هذا المجال.والاديان الفرنسي اوالفرانكفوني 

هم  لى ا طرق ا سنحاول الت ما  ساؤلاتعمو ماع  الت لم اجت صة بع برى الخا لديني ال ك ا
يات الدينية في اطار الحداثةو وذلك من خلال مسألة الافراط، التعددية، واعادة تشكيل  ،الهو

حديث مع ال في المجت لذاكرة  هالبواش ا لات  في تحلي ما  خرون، Halbwachs ك قاط  وآ ضمن الن
 الموالية2
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  خصائص الدين في المجتمعات الديمقراطية لدى أليكسي دي توكفيلAlescis de 
Tocqueville (5081-5011). 

 ( سي يل المارك حدود التحل مة و يك 5001-5050ملائ يدر ظر فر هة ن لدين ووج ( ل
 .(5011-5088انجلز)
  تحليلات إميل دوركايمEmile Durkheim (5010-5151)  في علاقة للطوطمية

 الدين بالمجتمع.
  ية ومرونة التدين لدى جورج سيمل وعلم  Georg Simmel(1918-1858)استمرار

 .اجتماع التقوى
  لديني للحداثة الغربية في تحليلات ماكس فيبر  -Max Weber (5081الأصل ا

   .( وعلم اجتماع الجاذبية الشعبية5188
  الدين والذاكرة في تحليلات موريس هالبواشMaurice halbwachs (5011-

5111). 
 يال لوبرا علم اجتماع الكاثوليكية لدى  .Gabriel Le Breas(5015-5118) غابر
 روجيه باستيدو الأنثروبولوجيا الدينية Roger Bastid  (5010- 5111). 
  سوسيولوجيا الأمل ومفهوم الدين لدى هنري ديروشHenri Desroche (5151-

5111). 
  وكليفورد غيرتز الأسس الثقافية للدينClifford Geertz (5188- 8888). 
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 Alescis deأليكسي دي توكفيل خصائص الذين في الوجتوؼات الذيوقشاطية لذى 
Tocqueville (5081-5011:) 

برت نيسبيه   Theفي كتابه " التقاليد السوسيولوجية "  Robert Nisbetيذكر رو
Sociological Tradition (5188 وكذلك ريمون ،) آرونRaymond Aron  في كتابه

( ان 5181" )Les etapes de la pensée sociologique"مراحل الفكر السوسيولوجي" 
شكل  يل ي بر توكف لأول يعت ماع، فا لم الاجت سين لع لرواد المؤس لى ا شك ا بدون  مي  يل ينت توكف

تماعي للقرن تلف تماما أحد المفكرين الأكثر تأثيرا في الفكر الاجخبجانب ماركس ومن منظور م 
لذي  مع ا لك المجت حديث، ذ مع ال بار للمجت لين الك حد المحل يه كأ ظر إل ثاني فين ما ال شر، أ سع ع التا
درس انبثاقه وتطوراته ليس من جانب التحولات الاقتصادية، انما عبر التحولات السياسية التي 

بت على ذلك  ى انه ليس فقط من مع الاشارة ال 1،مر بها مجيء الديمقراطية وكل النتائج التي تر
 رواد علم الاجتماع الكلاسكين بل من رواد سوسيولوجيا الدين الأوائل.

به "الديمقراطية في أمريكا" ) ياة الاجتماعية 5018و 5011ففي كتا ( يراقب توكفيل الح
ية  هذه الديمقراط شكيل  في ت هم  لدين الم لاحظ دور ا قب، في ظر ثا ية بن سة الأمريك والسيا

به إلى بلورة بضعة ملاحظات حول العلاقات بين الديمقراطية والدين التي  وتطويرها، مما يؤول
نا حا كون أحيا يرة ت قا كث فتح آفا لال يت من خ لأمريكي،  مع ا في المجت يرة  ية كب جة دين لى در لة إ

لدين وك جع ا لى ترا يؤدي إ لديمقراطي  صري ا مع الع ثاق المجت بأن انب ته  لديني رؤي ندفاع ا أن الا
بالفتور كلما  شر تطورملزم  سية انت ظرة المارك لا على الن با كام شكل انقلا ما ي ية"، م لأنوار" والحر "ا

ماهير هان للج ية وارت سية اجتماع سيطرة سيا نه  لى أ لدين ع فت با تي عر ضا  ،ال لاب أي نه انق ما أ ك
ية والدين، علما أن توكفيل أصر على دور الدين في  بالنسبة إلى التعارض الكلاسيكي بين العصر

يينبلورة المثا ، ففي الولايات المتحدة لم تتميز "ل الديمقراطي عند مؤسسي الولايات المتحدة "الطهر
نه  لدين كأ بدو ا ية" لي مع "روح الحر لدين"  ها "روح ا قت في بل تراف يدة  ية أك ية دين قط بحيو ف
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يقها، وتميز هذا المجتمع المعاصر بالفرد ية مساهمة في الديمقراطية المعاصرة أكثر مما هو عقبة في طر
وبتساوي الظروف الاجتماعية مما جعله معرضا لتفكك تماسكه، ليجد التحامه في أساس ديني 
يرى توكفيل  مشترك ينمي لدى كل فرد "الروح العامة" من خلال تعليمه الانضباط المعنوي، و

يا ضروري اجتماع هو  ية ف عن الفرد عوض  ي ية و سؤولية الاجتماع لم الم لدين يع كان ا نه إذا  في  أ
له2 مواطنين " قو كار ال ظل أف غي أن ت مع، ينب كي يزدهر المجت شكل أخص  مع وب كي يتواجد المجت ل 

مجتمعة دائما ومرتبطة ببعضها عبر بضعة أفكار رئيسية، ذلك لم يتحقق ما لم ينهل كل منهم أفكاره 
سان  كان الإن فإذا  جاهزة"،  قدات ال من المعت عدد  قي  بل تل لم يتق ما  نا و سه أحيا صدر نف من الم

مان العقائديعاجزا  مان  ،عن التخلي عن الإي ها هو حسب توكفيل الإي ثارة للرغبة بين فالأكثر إ
لدين ختص با ما ي في  ئدي  حول الل  ه  :العقا تة  كار ثاب كوين أف في ت شتركة  صلحة م شر إذا م "...للب

والروح وواجباتهم العامة تجاه الخالق وتجاه بعضهم البعض، لأن الشك في هذه النقاط الأولية 
كم عليهم إلى حد ما بالفوضى والعجز...إنني أشك في قد يض ع أعمالهم كلها في يد الصدفة ويح

ية سياسية كاملة في آن واحد وكم أنني أظن  أن يقدر الإنسان أبدا احتمال استقلال ديني وحر
   2أنه إذا لم يكن مؤمنا فينبغي عليه أن يخدم وإذا كان حرا ينبغي أن يؤمن...".

توكفيل كغيره من الرواد الكلاسكين أدمج تحليل الدين في بحثه عن المجتمع مما يبرز ان  
الحديث دون تجنب التفكير في مستقبل الظواهر الدينية في مجمل التحولات ال كبرى، فهو ابعد 
من ان يفكر في اعتبار الدين عنصرا ثقلت اهميته الاجتماعية كلما تقدم تمدن المجتمع، بل اكد 

لك من ذ كس  لى الع عات  ع في المجتم شكيله  عادة ت ماط إ عض أن ما درس ب لدين، ك ية ا ستمرار ا
ثل  لذي م حديث ا لد ال ية الب حدة الامريك يات المت كان الولا يل  مل توكف قل ع ية، فح الديمقراط

ية  ظري الدنيو مام من مة أ شكلة دائ عل م قر الظواهربالف ثة وتقه يز الحدا قد رأى في تمي ية، ل الدين
ية الفحص والاختبار، للشك المنهجي وتعميم توكفيل بشكل دقيق المدى ال اجتماعي الهائل لحر

انتشار العقل، مدركا ضرورة إعادة النظر في مسألة السلطة ووضعها موضع تساؤل، وكذا واقع 
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حص ا بار وتف ضع لاخت كن ان يخ شيء يم كل  قعأن  كن ان نتو نه يم فردي، وا قل ال 2" ان لع
ئل الإلهية، وبانها تسخر في سرور من الأنبياء الجدد الشعوب الديمقراطية لا تؤمن بسهولة بالرسا

وتريد أن تجد في حدود الانسانية وليس خارجها الحكم الرئيسي لمعتقداتها"، ل كنه لا يستنتج من 
انتشار وتعميم الشك المنهجي نهاية الدين، على العكس من ذلك تماما من الضروري ان يشترك 

معارضا في وقت  ،يتفقوا على بعض الافكار الرئيسية البشر في بعض المعتقدات الاساسية وان
با الذين افترضوا في أعوام الستينات من القرن  ية علماء إجتماع الاديان في أورو أنه  51مبكر رؤ

ثة كلما قل وجود الدين، ومن ناحية اخرى يسبق توكفيل من  كلما كان هناك مزيد من الحدا
ين تحليلات علماء الاجتماع مقدما رأيه القائل2" بأن خلال ملاحظاته عن الحياة الدينية للأمركي

شكالها، وان  حول ا ثة تت ظل الحدا في  ية  ظواهر الدين كن ال في، ل  من أن تخت عد  ية أب ياة الدين الح
با  ،تلفةخالحداثة لم تتحل بظواهر دينية أقل، بل تتميز بظواهر دينية م  دون أن يهتم بشكل أكثر قر

، فقد أعاد بالفعل رسم صورة مستقبل ممكن للظواهر الدينية في بالمعتقدات والممارسات الدينية
في  شرة  تدخل مبا لا ي له  عايير أي إ فرض م نى دون أن ي طي مع جع يع ية، مر ظل الديمقراط
الشؤون السياسية للبشر، عالم تخيلي يسمح أن يترك مجال السلطة حرا، وبالتالي يحيا في الديمقراطية 

ضائل ال غذي الف لاق ت عل، اخ لة بالف حول الحا ته  لأن تأملا ضامن، و فل والت نى التكا ية ومع مدن
مع  لدين  عارض ا تي ت سيكية ال صورة الكلا سر ال من ا فور  لى ال خرج ع نا ن ية تجعل الامريك
هو  ما  قديس  يه ت سقط ف من ي في ز ية  ظواهر الدين في ال ير  قا للتفك يل طر فتح توكف ية ب الديمقراط

يعاد فيه اضفاء الديمقراطية على ما    3هو ديني. سياسي و
ي ة لا مناقضاً لها كما هو الحال في  لنصل إلى أن الدين برأي توكفيل أن يكون مساعداً للحر

با، ي ة،  أورو ي ة تخو ل المرء أن يفعل ما وففي أميركا كان الدين رفيق درب للحر إذا كانت الحر
يد، فإن الدين لى القيام بأي شيء، يحافظ على الرابطة الأخلاقي ة، ويمنع الفرد من أن يتجرأ ع ير

ي ة راض الديمقراطية المؤسفة والكامنة في روح المواطن وقلبه، ألا غبمكافحته لأ فالدين يخدم الحر
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يك دائم للعالم  وهي الفرداني ة، وهكذا يمكن القول أن الديمقراطية إنم ا هي حركة دائمة، وتحر
 4ا يعو ض ذاك. ثبات العالم الأخلاقي واستقراره وهذ السياسي، أم ا الدين فهو

( للةةذين ووة ةةة فظةةش فشيةةذسي   5001-5050هالئوةةة ووةةذود التحليةةل الواسكسةةي ) 
 (:5011-5088افجلز)

قد  له ن لدين، يتخل ظاهرة ا سيولوجي ل يل سو من تحل لدين  حول ا سي  طاب المارك كو ن الخ يت
يث لفلسفة التنوير ولمنهج لودفيج  فلسفي وسياسي كذلك، باخفهو ور  Ludwig فيور

Feuerbach (5081- 5018)  جوهر "الذي قدم موجزا انثروبولوجيا للدين في كتابه
محللا ضمنه الاغتراب الديني بوصفه اسقاطا ، L’essence du Christianisme5015"المسيحية

وهميا من قبل الانسان لوجوده كإنسان وللوجود الالهي، فهو يرى الدين اداة تستخدم من قبل 
س قة الم من الطب سلطتها و لى  شرعية ع ضفاء ال جل ا من ا نب يطرة  من جا مرد  نع اي ت جل م ا

سيطر ند الم قانون ع سفة ال قده لفل شرح ن قوم ب جلعليهم، لي يل (5011سنة ) هي لى تحل ، مركزا ع
له2 "...  في قو ما جاء  به، ك لديني ويحتفظ  لوهم ا لذي ينتج ا ما على المجتمع ا لدين ان ليس ا قد  ون

يا،  لق بألمان ما يتع سان، في نتج الان لذي ي هو ا لدين  ليس ا لدين و نتج ا لذي ي هو ا سان  ان الان
كوعي  لدين  ما ا مع ينتجه هذا المجت لة و هذه الدو مع،  لة، المجت سان، الدو عالم الان هو  سان  الان
معكوس للعالم، لأنهما في حد ذاتهما عبارة عن عالم معكوس... انه موسوعته الكلية، منطقة في 

ته الرو شعبية، نخو يره صورة  عزاؤه وتبر نه  فالي، ا طراؤه الاحت لاقي، ا به الاخ نه عقا ية، ا حان
ال كوني، ان الغاء الدين باعتباره سعادة وهمية للشعب هو الشرط الذي يشكل سعادته الفعلية، 
الدين هو المطالبة بأن يتخلى الشعب عن الاوهام الخاصة بوضعه، ذلك يعني المطالبة بأن يتخلى عن 

لى الأو تاج ا ضع يح قد و لى ن حول ا لدين يت قد ا لارض، ون قد ا لى ن حول ا سماء يت قد ال هام، إن ن
القانون، نقد الثيولوجي يتحول الى نقد السياسة... "، مما يبدي ان تحليل ماركس للدين هو تحليل 
ساني  ضع الان قدي للو يل ن في تحل لاق  طة الانط ثل نق نه يم سه كو قت نف في الو ثانوي  سي و أسا
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ثانو يل  مع، وتحل جب وللمجت نه 2" ي يره بأ في تعب عل  تم بالف قد  ير  نب كب في جا يل  لان التحل ي 
لديني لاغتراب ا نتج ا لذي ي مع ا هذا المجت يل  لى تحل لذهاب ا شكل ا تراب ي سق ، اغ مة ون منظو

الاغتراب بجميع اشكاله )اغتراب، استغلال، تبعية(، خلق للإنسان خارجه قوة لا يعرفها مثل 
هم من هذا لماذا لا يعتبر الدين في النصوص الماركسية كواقع في قوته الخاصة ثم استعبدته "، ليف

، يتمتع بمنطقه الخاص، انما يعتبر كواقع ناتج عن الظروف الاجتماعية sui generisذاته 
لدين ليس فقط بأن ا لاعتراف  لز من ا نع ماركس وانج لم تم يرا  المحددة، ووجهة النظر هذه  تعب

2 "اذا كان الدين شيئا لقولهماضد هذا الواقع البائس،  حتجاجعلى البؤس الواقعي انما هو ايضا ا
وهميا، فان هذا ليس بوهم، انه يقابل وضعا حقيقيا من تمزق الانسان الذي لا يمكن التغلب 

 5081 عليه الا اذا امكن القضاء على الاغتراب "، كما يؤكد ماركس في كتابه " رأس المال"
عال م الواقعي لا يمكن ان تختفي الا عندما تقدم ظروف العمل على ان2 " الصورة الدينية عن ال

ير  ني تحر لك يع عة"، ذ مع الطبي نه و مع اقرا ية  شفافة وعقلان قات  سان علا ية للإن ياة العمل والح
نه  مل ا ية"، دون ان نه ها الرؤ جب عن لذي يح حاني ا ضباب الرو هذا ال من " ية  ياة الاجتماع الح

لذي صنع هو ا لى ان2" الانسان  لن  بتأكيده ع سان "، يع لذي صنع الان هو ا لدين  ليس ا لدين و ا
ها  في معالجت لف  ظور مخت من من كان  ية وإن  لوم الاجتماع به الع ستأخذ  بدأ  ماركس م هذا  ب

ياة وأشكال  للظواهر الدينية يد والطقوس، وأساليب الح تمثيلات الألوهية، اشكال وطرق التقال
بر ه تي تعت ية ال بالعوالم الدين طة  عات المرتب ها التجم شئها وتطور سة من يتم درا سانية  ظواهر ان نا 

 وتأثيرها.
يك أما  في أين تبرز الدين، لتطور شاملا تفسيرا فيقترح (5011 – 5088) إنجلز فريدر
 الزنوج لدى الأصنام الطبيعية"، "عبادة "الديانات يسميه ما الطبقي للتقسيم السابقة المجتمعات

يين أوديانة  هنري قول حسب وانبثقت ال كهنة، من دون غش نشأت البدائية"، والتي الآر
المجتمع"،  في ال كبت من هي مما أكثر الطبيعة أمام الجهل" منHenri Desrochsديروش
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 المغلوطة التصورات لأن ،مجدية غير الطبيعية الديانات لهذه اقتصادية أسباب عن البحث ومحاولة
 فينبغي المجتمعات، هذه في الضعيف الاقتصادي التطور مصدر العكس على كانت الطبيعة عن

أيضا تحليل ظروف انبثاقه الاجتماعية التاريخية وتفسير أسباب نجاحه إلى هذا الحد، إضافة إلى 
في ية  عات الدين لا للنزا لز تحلي قديم انج قرن  ت حزب  58ال بين "ال يز  قات، فم يث الطب من ح

ح عي وال كاثوليكي أوالرج صلاحي وال جوازي الإ لوثري البر لأخير ازب ال ثل ا ثوري" )يم حزب ال ل
وجماهير العامة والمزارعين(، إذ يلفت الانتباه من خلال  Thomas Munzerتوماس مونز 

تحليل كهذا إلى الأبعاد الاجتماعية السياسية التي تؤكد النزاعات الدينية، ل كنه لا يستطيع في 
لدين، وك أن الأنظمة الدينية لا الوقت نفسه أن يقلصها إلى نزاعات طبقية تظهر تحت "قناع" ا

 Karl. Kautskyتستطيع أن تتمتع بمنطق خاص بها، وعلى خطى انجلز اهتم كارل كوتسكي 
( بجذور المسيحية وببضعة أحداث دينية في القرون الوسطى وحقبة الإصلاح (1938– 1854

با" أو"غلافا" دينيا.  5 فرأى فيها حركات شيوعية أولى ترتدي "ثو
قدرا يا  لم يعط لز  ماركس وانج ضح أن  قد يو ما  ية  م عاد الاحتجاج مام للأب من الاهت يا  كاف

صا  يث شخ ضمنيا، ح ية  ما التاريخ في تحليلاته لك  لى ذ شارا إ قد أ نا  لو كا تى  لدين ح ضة ل والمعار
بشكل خاطئ نهاية الدين مدفوعين في ذلك بقناعتهما الفلسفية على الحد الذي ذهب نحوه ميشيل 

أن 2"... نهاية الشعور الديني والعلاقة الدينية بالعالم حين كتب  Michéle Bertrand برتراند
نه بالقدر الذي لا تعتبر فيه كل أسس المشاعر الدينية ذات اصل  هو امر اكثر اشكالية، كما ا

ية حضور الدين لم تستبعد...".   6اجتماعي، فان افتراض استمرار
يق ة غير مباشرة في اثارة الاهتمام بمكانة الدين في عموما لاشك ان ماركس قد اسهم بطر

صراعات  حو ال قال ن ناه الانت في مع مل  مع المركب يح حو المجت قال ن يرى ان الانت مع، اذ  المجت
في  لدين  مه با كن اهتما لم ي صادية، و قات الاقت عات او الطب صالح الجما صراعات م ية،  الاجتماع

لد كان با سي  مه الاسا كن اهتما عات، ول  عات ذات كل المجتم في المجتم لدين  به ا لذي يلع ور ا
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الطبقات الواضحة وكيف يسهم في اخماد او نمو الوعي الطبقي بين افراد الطبقة المستغلة، والحق 
لذي حاول ان ي لز هو ا ظواهر ان انج بين ال حددة  قة الم في بين العلا ية والتقسيمات الطبقية  الدين

 7مجتمعات معينة.

( للطوطوية في ػالقة الذين 5010-5151) Emile Durkheimتحليالت إهيل دوسكاين 
 بالوجتوغ:

ضاع  ية وأو قة الاجتماع عة العلا صة بطبي لات الخا في التأم سية  سألة رئي لدين م بر ا يعت
ته الأولى إلى الحد  التماسك الاجتماعي التي تشكل الخط الرئيسي في كتابات دوركايم منذ كتابا

العاملين معه وصل إلى درجة الانفعال والسخط، الذي أثار رد فعل لدى بعض من مساعديه و
فقد وجد دوركايم في الدين الشكل الأول لهذه الروح المشتركة التي تسبب تماسك كل المجتمع، 
ية  ظروف ماد ظل  في  نا  نا معي لون مكا لذين يحت لأفراد ا موع ا صلة مج ليس مح مع  لك أن المجت ذ

تي  معينة، المجتمع هو قبل كل شيء مجموعة من الأفكار، المعتقدات، المشاعر من كل نوع وال
تحقق بواسطة الأفراد، وفي المحل الأول من هذه الأفكار توجد فكرة الأخلاق المثالية التي هي 
السبب الرئيسي لوجود المجتمع، فدراسة الدين هي دراسة ظروف تكوين هذه الأخلاق المثالية، 

لا ينفصل طرح التساؤل المتعلق  ضا وبشكل  لذا يجب ذلك يعني أي حديث،  بمستقبل المجتمع ال
شكل  حت  لا ت ها إ بروا عن لآن أن يع تى ا شر ح يتعلم الب لم  تي  ية ال قوى الأخلاق هذه ال اكتشاف 
صور دينية، صور يجب تخليصها من رموزها، وعرضها في عقلانيتها المجردة، دراسة الدين تعني 

لى منابع العلاقة الاجتماعية حتى يمكن التفكير  عادة إذن الرجوع إ ية إ في إمكان بشكل أفضل 
شيء اجتماعي  2" الدين هوان معتقدا 8 ،بناء هذه العلاقة في مجتمع تعلمن )تحول إلى العمانية(

، بل أن الدين أكثر بدائية من كافة الظواهر الاجتماعية، ومنه خرجت تحولات بدرجة كبيرة
تى  سية، وح شكال السا فن والا لاق وال قانون والاخ ية كال شطة الجماع ظاهر الان فة م بة كا متعاق

 9القرابة ربما كانت رباطا دينيا من حيث الجوهر". 
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ها ني وأن مذهب دي ها  قد دوركايم أن ية اعت سته للطوطم في درا تى  ف فت ح نة عر قدم ديا أ
سا  خذنا أسا لا إذا أ ها إ حل ل جاد  ستطيع إي لا ن نا  ها، لأن قدم من نة أ جد ديا لا تو نه  بل إ لآن  ا
لأبحاثنا العشيرة ونظامها الاجتماعي، وأيضا لأن الرابطة التي تضم أفراد القبيلة بعضهم إلى بعض 

ط نواع ال عن أ نا  سكن، وإذا بحث لدم وال حدة ا لا و طوطم  صدرها ال طوطم م نا أن  واطم رأي
قدمها،  شيرة أ نا الع قد دوركه في نظريعت كون  قوى ايم أن ال  من ال عات  سير بمجمو لأولين م ا

يوان أو تلك  يتصورونها على أشكال حيوانية أو نباتية أو جمادية، وأن المتوحش لا يعبد هذا الح
ل ما الطوطم إ هذه الكائنات و قوة الموجودة في  كن ال ا شكل مادي الشجرة أو ذاك الشيء ول 

يدعو المتوحش هذه القوة تارة  تخلقه المخيلة، ولباس ترتديه هذه القوة في تقربها إلى الأذهان، و
فمن ن إن تعددت الأسماء فالمسمى واحد، )واكان( وطورا )أورتندا( على حسب القبائل ول ك

يعا بما توحي إليه نزعات نفسه ورغباته ا دون أن يكون المعلوم أن الفرد في هذه القبائل يعمل سر
يه، وعليه فإن أصحاب المذهب الطوطمي لا يعبدون الطوطم ول كن  لإرادة والعقل سلطان عل ل
لى أن  توحش ع مل الم لذي ح ما ا كن  ية ول  ياة الاجتماع ها الح قوة خلقت هي  يه و نة ف قوة الكام ال

وإليه  يتصور هذه القوى على أشكال الطوطم؟، ذلك أن الطوطم هو بمثابة علم للقبيلة فيه تعرف
لأولين أن القوى  نه عنصر اجتماعي ثابت في وجه الأيام فقد تبادر إلى ذهن ا ما أ تنتسب، وب

  10 المسيطرة عليهم والتي تدفع الناس إلى التعاون والعمل يدا واحدة مصدرها الطوطم.
ية والإثيوبية، مي كما يراه دوركايمطوطفالنظام ال  ، نظام عرفته الشعوب القديمة، المصر

في  ضرة  ير المتح ئل غ في القبا شرا  يزال منت لا  نه  ما ا ها، ك ية، وغير ية، والرومان ية، واليونان والعرب
فان دوركايم  لك  بل ذ ستراليا، وق كا، وا سمين  يرىأمري لى ق سم إ ية تنق ظواهر الدين كل ال أن 

كم نظرة الإنسان إلى الأشياء، أساسيين، هما العقائد والطقوس، وال عقائد هي الأساس الذي يح
فيميز من خلالها بين المقدس، وغير المقدس، وهذا التقسيم هو الصفة المميزة للفكر الديني مهما 
بلغت درجة سذاجته أو تعقده، فالعقائد الدينية هي أفكار أوتصورات تعبر عن طبيعة الأشياء 
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سة  ماوالمقد ما بينه سة و ير المقد شكال  غ عال، أوأ ماذج الأف هي ن قوس ف ما الط قات، أ من علا
السلوك التي على الإنسان أن يمارسها إزاء تلك الأشياء المقدسة، والطوطمية في نظر دوركايم هي 
أقدم الأديان على الاطلاق، كما أن كل فرد من أفراد العشيرة يعتبر نفسه مقدسا، لأنه كما يعتقد 

طوطم نوع ال عة ال في طبي شارك  مة ي ليس كل بدائي''  جل ''ال ند الر سم ع سمه، فالا مل ا لذي يح ي ا
سب،  ئل وفح هذا أن القبا نى  يه، ومع لق عل لذي يط كائن ا عة ال من طبي جوهري  جزء  هو  ما  إن

الطوطمية حاولت أن تقيم علاقة بين الإنسان والحيوان وقد اختلفت أساطير القبائل البدائية في 
ت تعتقد أن أسلافها الأوائل كانوا يستطيعون التحول إلى ذلك اختلافا كبيرا، فهناك قبائل كان

يفهم من هذا أن الإنسان في نظرهم اسبق في الوجود من غيره من الكائنات، بينما  حيوانات، و
ها  حدر من ية ان نات غرب عن حيوا شأت  لأولى ن سانية ا لى أن الإن سترالية إ عات الا بت الجما ذه

في أمريكا  ئل  في حين أن القبا يواني سلسلة الإنسان،  طوطم الح نه تعاقب على ال الشمالية ترى ا
من التغيرات الطبيعية، ففي نظره هذه التصورات العقائدية، وما يتخللها من طقوس تعبدية، تعد 
أول ديانة إنسانية، وان هذه الديانة المسماة ب )الطوطمية( ما هي في حقيقة الأمر إلا عبادة 

 11المجتمع لنفسه. 
المجتمع إلى اتخاذ علم يضم شمل أبنائه؟، ولماذا اتخذ العلم من نوع دون  ل كن ما الذي دعا 

ما  يرا  سية، كث سألة نف هذه الم له ف لم  طوطم كع مع ال خاذ المجت ما ات خر؟، أ تى تآ نا فم مام أعين رى أ
جمعت الناس وحدة التفكير ووحدة المعيشة، فهم محمولون طبعا على عمل نقوش على أجسامهم 

بروزوة، ولقد ذكر الكاتب الاجتماعي تذكرهم بهذه الوحد ية  لم مثلا من هذا القبيل وهي حكا
شوا  لافتراق نق قت ا سهم وآن و هت درو ما انت عا، وحين سية م ياتهم المدر ضوا ح با ق شرون طال ع
خر  نوع دون آ من  طوطم  يار ال ما اخت سنين المدرسية، وأ بدا بال مات تذكرهم أ على أجسامهم علا

خذ لنفسه كعلامة تفرقه عن الحيوان أو النبات أو الجماد الذي يكثر فعلى الارجح أن كل مجتمع ات
وجوده في ضواحيه، وعلى الجملة فإن دوركايم يضع نصب عينية الفكرة القائلة بأن الديانة ليست 
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وليدة الأوهام والخيال ول كن لها وجودها في عالم الحقيقة، وما هو سوى رموز يعبر بها الإنسان 
بأ نة و قة راه طوطم عن حقي سهم ال قدمين بتقدي ية وأن الأ قوة الاجتماع مز لل طوطم ر ن ال

يقدسون المجتمع مصدر كل دين، ليعزو إميل دوركايم نشأة الديانة إلى الحياة الاجتماعية، ل كن 
سم  يب الج في ترك هو  سي  سبب الأسا ما ال ية، وإن ياة الدين عاث الح في لانب لا يك لأفراد  هر ا تجم

 12قوة الاجتماع.  وتكوين الجهاز العصبي تمدها
ية ال المختصر عرضال هذابعد عموما  مية من طوطلأهم المقدمات التي استندت إليها النظر

وجهة نظر دوركايمية، يأتي مجال النقد فيها، فما من باحث طرق هذا الموضوع، إلا واشبع هذه 
ية نقدا وتفنيدا، ولعل من أشهر هؤلاء شميدت ، الذي لم يعتمد في نقده على  SHM IDTالنظر

موطن ال لى  سه إ حل بنف ما ارت ماء، وإن من العل يره  سات غ مات طوطدرا لى معلو مد ع ية، واعت م
، ونقده، للحياة الدينية واسعة في تاريخ الأديان، وحلل كتاب دوركايم الخاص بالإشكال الأولى

مذهب ال لى أن ال هى إ لانثوربولوجطوطوانت قررات ا مام م ينهض أ لا  حوث مي  ضوء ب لى  يين، فع
هؤلاء العلماء، لا يمكن لأحد أن يقول بان المجتمعات المختلفة تمثل الإنسانية في طفولتها المبكرة، 

بان ال برر  ما ي ناك  ليس ه تالي ف صدر طوطوبال ها م ية، أو أن شر ها الب نة عرفت قدم ديا هي أ ية  م
قال  تأخرة، وكل ما يمكن أن ي جال الأديان المعروفة في المجتمعات الم حسبما يرى  -في هذا الم

هاطوطأن ال -شميدت ترات حيات من ف ترة  في ف عات  عض المجتم ته ب ماعي، عرف ظام اجت ية ن  ،م
ستيد أن ال يه، طوطليؤكد با لابن لأب ترام ا شبه اح لذي ي عائلي ا لاحترام ال ضعا ل لا مو ليس إ م 

ية ال لا دين شواهد تؤكد  لدين منطوطوال صلتها با ية أن  في النها قرر  ي ية، و عدو م لا ت ها  مة، وأن عد
ية في كما أن كونها نظاما قبليا،  انطلاقه من أن قبائل استراليا الوسطى، هي أقدم الأجناس البشر

ية، قد سبقت قبائل  حين أن تاريخ الأجناس اثبت أخيرا أن هناك صورا أخرى للأجناس البشر
تا  ئل )الارن بت أن قبا ما ث سطى، ك ستراليا الو سا ( ARUNTAا نت أ تي كا تي ال سة ال س الدرا

سادس  طور ال ثل ال ها تم صور، ول كن كان يت ما  سانية ك عة إن قدم جما هي أ كن  لم ت ها دوركايم  أجرا
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ئل  قدم قبا هي أ شرقية،  ية ال ستراليا الجنوب ئل ا لدليل أن قبا كد با يث تأ سترالية، ح ية الا للعقل
حدث هي أ تا '' ف صة '' الارن سطى، وخا ئل الو ما القبا لاق، أ لى الإط ستراليا ع قدما، ا ها ت ها وأكثر

بين أن ال ئل طوطوت هذه القبا جد أن  بل و شرقية،  ية ال ئل الجنوب في القبا تة  ها الب جود ل لا و ية  م
له أوحد له صفات الإله العظيم، وهي عندهم عقيدة واضحة محددة، ومستقلة تماما عن إتعتقد ب

 13 مية.طوطالصورة ال
مية للدين، طوطفقد ذهب إلى أن ملازمة ال LEEVL STRAUSSأما ليفي استراوس 

مية ليست من الدين، بدليل انها انفصلت تماما طوطبه هو الذي اضفى عليها صفاته، فال وارتباطها
لأمر  في ا ما  جب  عل أع ها، ول يان باحتوائ هذه الاد قوم  شية ان ت ضرة خ يان المتح ن أعن الاد

له واحد، و تعتقد انه كائن إترالية تؤمن بدوركايم نفسه يعترف بان هناك عددا من القبائل الاس
بدي تسير الشمس والقمر والنجوم بأمره، وأنه هو الذي يثير البرق، ويرسل الصواعق، أأزلي 

لذي علم  لروح، وهو ا يه ا فخ ف طين ون بات، وصنع الإنسان من ال يوان والن لذي خلق الح وهو ا
اس بعد الموت هو الذي يقضي في النالإنسان البيان، والهمة الصناعات، وشرع له العبادات، و

المسيء، ثم إن دوركايم يؤكد في رده على تايلور أن العقائد ليست مقتبسة عن فيميز بين المحسن و
الأوربيين كما ظن هذا الأخير، بل هي قديمة في هذه القبائل، ومتأصلة فيها قبل إن تنكشف '' 

ئد ب هذه العقا عن  برون  هم يع لأوربيين و شرين '' ا يللمب ها الأ فع في ية، تر بادات حقيق لى اع دي إ
يدافع عنها في وجه منتقديها ويجتهد  ،السماء بالدعاء هنا يعترف دوركايم بوجود هذه الحقيقة و

 14في تأكيد وجودها.
ما  لاث  تتلخصعمو قاط الث في الن ية،  صاحب النظر ها  قع في تي و ية ال طاء المنهج الأخ

  15التالية2
نزل إلى ميدان الدراسة، ولم يتصل بأصحاب العقائد ال إن دوركايم - مية بصورة طوطلم ي

مباشرة، وإنما استند فيما توصل إليه إلى أقوال'' المبشرين '' وكتابات الرحالة، وملاحظات بعض 
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 الهواة، وهي معلومات كثيرا ما تتناقض من باحث ومن رحالة إلى أخر، ومثال على ذلك، أن
، ثم قام راد 1882ندمان دراسة ميدانية، وألف في ذلك كتابا سنة الادرس جزر  MANمان 

نت  عامين، وكا مدة  ها  عاش علي عد أن  جزر، ب فس ال سة ن عادة درا طاني با ي مان البر لف بر ك
 الذي فند فيه معظم ما جاء في كتابه السابق. "سكان الاندمان"حصيلة ذلك كتابه 

صو- من  حدة  صورة وا سة  لى درا صر ع ها طوطر الان دوركايم اقت ية، دون أن يقارن م
قاع المعمورة، على الرغم من طوطبمختلف الأشكال ال قارن أمية المنتشرة في بعض ب منهج الم ن ال

ية جر الزاو لى  هو ح صار ع هذا الاقت ماذا  ية، فل يا الاجتماع ماع والانثروبولوج لم الاجت في ع
 مية الاسترالية وحدها. طوطال

ني، وما هو اجتماعي ولم يضع خطا فاصلا بين العنصر ان دوركايم لم يميز بين ما هو دي-
تي  لديني هو بالضرورة شعور ذا نا نجد أن الشعور ا ماعي، حيث أن الفردي في الدين والعنصر الج

قول  ما ي سف ك من المؤ يا، و شعورا جماع كون  بل أن ي ستيدجوهري، ق يه با  ن دوركايما روج
في الدين ومر د ذلك إلى كون هذه المدرسة تنكر قد اغفلوا تلك الجوانب الذاتية الفردية  واتباعه

 الظاهرة الفردية اصلا . 
وػلةن   Georg Simmel (1918-1858)اسةتوشاسية وهشوفةة التةذين لةذى ةةوسل سةيول       

 اةتواع التقوى:

سبة ل ية بالن ظواهر الدين شكل ال مع  يملسلا ت سب  ماعي يتنا قع الاجت صا للوا لا خا مجا
المجالات الأخرى، إنما هو عبارة عن صياغة لمجمل الحياة التي توجد في حقيقتها بجانب صياغات 
يقتها الخاصة وبلغتها الخاصة عن مجمل الحياة، كما  أخرى، فنية، علمية، صياغات تعبر بدورها وبطر

تعني الوجود التام والكامل في نغمة خاصة، ومع أن  أن" الحياة الدينية تخلق العالم مرة أخرى،
الدين في فكرته الخالصة النقية لا يمكن له أن يتقاطع إطلاقا مع أشكال وصور العالم المشيد وفقا 
لمنطق فئات أخرى، إلا أنه لا يستطيع مع أشكال وصور العالم المشيد وفقا لمنطق فئات أخرى 
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تاريخي، فالدين يتجسد في فكرت أن يعارضها"، ه النقية، أي في منطقه الداخلي وليس في تحققه ال
مع  حداث  قائع والأ بر الو قي ع عالم تلت ية لل صياغة الدين مل أن ال سبة لزي ضح بالن من الوا نه  لك أ ذ
صياغات أخرى وتختلط معها، ل كنه اهتم بتناول الظاهرة الدينية كحقيقة متفردة مع نوع خاص 

يقة التي يتناول بها صياغات أخرى للعالم مع بنف sui generis)نابعة من ذاتها( س الطر
خصوصية كل منها، فالظاهرة الدينية في جوهرها الخاص، في وجودها الخالص متحررة من كل 

ما أن "التدين قد ظهر من وشيء، هي حياة،  نه ب من وجهة النظر الابستمولوجية، يقرر زيمل أ
في ية  سر سلمة  بل كم يراد أن  ق تي  سيرات ال شكل كل التف سب ب من المنا صبح  يه، ي ضى عل تف

صان،  لاختزال أو النق لة ل ها صفة غير قاب لى أن ية بالاضافة إ به كصفة أول فورا  لاعتراف  أفضل ا
له في كل الأحوال  إدراك ما هو ديني على مستوى شكلي "كحالة أساسية غير قابلة للاختزال"ف

بط الديني بمعتقدات وشعائر محددة ومن ثم تمييز يده  ميزة عدم ر يق تجر ما هو ديني، عن طر
من الأشكال الثقافية والمؤسساتية التي ارتداها عبر التاريخ وتلك التي يرتديها في الوقت الحاضر، 
هدف،  لا  شارد ب تدين  تأرجح،  بذب أو م تدين متذ جود  بتفحص و مل  سير لزي لك التف سمح  ي

ك أرواح تقية لا توجه يعرف كحالة جذب لا تبرهن مطلقا على حب حقيقي بالنسبة للفرد، هنا
فإن  يه  قوى، وعل هذه الت خاص ل قي ال ضوع الن ثل المو تي تم شكال ال هذه الأ من  لى أي  ها إ تقوا

على الرغم من أننا نلاحظ اليوم عملية سلب وإضعاف التنظيم التدين هو طبيعة دينية بلا دين، 
سات  ية لمؤس قوة الاجتماع ضعاف لل يد بإ شكل متزا يز ب لديني يتم ماعي ا من الاجت ثر  مان أك الاي

ها عاني من يرا عن أزمة ي ض كونه تعب يز القطعي الوا لا أن التمي مان نفسه، إ لدين الاي تدين وا بين ال ح 
صالحا  بدو  شكل ي سمح ب يل ي لك التحل صعوبة، ذ سم بال لك يت جة ذ ناول ومعال كان ت لو  تى و ح

لا تؤدي بالضرورة إلى ا تدين  ظاهر ال بار واقع أن كل م لدين، ليس خاص أن يؤخذ في الاعت
فقط لأن التدين يمكن أن يكون محملا بأنواع مختلفة من مجالات الوجود حسب ما يعتقد زيمل، 
خرى دون أن  ياة أ في أي ح ية أو  ياة الفن في الح ية  ياة الاجتماع في الح سية  في السيا جد  هو يو ف

امين يعني ذلك أنه عبارة عن " دين دنيوي" ل كن أيضا لأن التدين يمكن ألا يستقر داخل مض
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التقوى التي هي بشكل ما التدين في حالة الميوعة السيولة، كما يشير زيمل لا يحتاج إلى بلوغ حالة 
سلوك ت صلابة ال سك و لدينالتما لى ا صول إ هة، أي الو تع جاه الآل تدين يتم من أن ال لرغم  لى ا ، ع

يا وبإمكانية أن ي ما غير انه ايقاع للنبض هو الذي يقوم بتشكيله أو  objectalضع في مواجهة عال
نه لداخلي، كو قدم  ا عالم ي تي يقدمها لل لة بلا موضوع ل كن عبر مسيرته وعبر تنوع المضامين ال حا

، فإذا كان التدين الم الدين في مواجهة موضوع الدين(ع) موضوعات ويتعارض بالتالي مع نفسه
ؤكد بشكل أكثر على يمل ثلاثة عناصر ربما تسحالة أولية بديهية، حالة بلا موضوع تتبقى وفقا ل

صياغة دينية للعالم داعية الانسان إلى الوجود في نغمة دينية، العناصر التي تتعلق بسلوك الانسان 
هذه  به،  حيط  ساني الم عالم الان هة ال صير، ومواج هة الم في مواج ية،  عة الخارج هة الطبي في مواج

 أهمية من غيرها. العناصر تتسم بشكل ما بطابع ديني حسب ما يعتقد والتي ستصبح أكثر
يرى   ثل دوركاهذا و هذا سميل م ية،  شاعر دين فرد م هم ال مع أن يل كن للمجت نه يم يم بأ

هو  لى الل  ه بكل ما  به إ يدين  جب  نه وا لورع التقي بأ لذي يعترف الانسان ا الخشوع والخضوع ا
ج صدرا لو يه م يرى ف كه،  ما يمل  يه وكل  معل فرد  قة ال لى إطارعلا قل إ له ينت ته، يجع ع وده وقو

يمل حاسما في هذا التشابه المثير للفضول الذي يوجد في سهو الذي يبدو لهذا الشعور  الجماعة،
الصلة التي تتوج من حيث الشكل  ،لوك الفرد تجاه الألوهية، وسلوكه تجاه الجماعة الاجتماعيةس

ته للكائن  ياة الدينية تكمن حسبه في التناقض الوجداني ذا ياة الاجتماعية والح البشرى، بين الح
ته في الاعتماد والتبعية، إن  قدر رغب ية بنفس  في الحر برهن على رغبته  قع أن الانسان ي من وا

يمل لا يتناول موضوع الدين في سأن يكون كلا وفي الوقت نفسه جزء من كل، ف يرغب في
به  سيولوجيا"كتا هر "السو قدمها تظ تي ي لة ال لة القلي فإن الامث لك  مع ذ كن و ثانوي ل  شكل  لا ب ، إ

النتيجة التي يمكن استنتاجها من فحص أشكال الطابع الاجتماعي لدراسة الدين، فالحياة الدينية 
في أن  عة،  مي للجما يد الك من التحد جو  لا تن ية  ياة الاجتماع لأخرى للح بارات ا ثل الاعت ها م مثل

 .أشكال الحياة الجماعية في الدين العدد البسيط للافراد يحدد أيضا
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يمل من بين كل علماء سكان  Dahme Heinz-Gürgenام ووفقا لهانز جورجن د
"تزايدا لمغزى الدين تجاه المجتمعات المستمرة في الاختلاف  وان توقعمالاجتماع الكلاسيكيين م

الذي خصص بضع  Raymond Aronوالتمايز معه"، هذا وقد ساهم كل من ريمون آرون 
 Julien Freundك جوليان فروند (، وكذل1935) "علم الاجتماع المعاصر"صفحات في كتابه 

يك واتير  Raymond Boudonمن بعده، وأخيرا كل من ريمون بودون  Patrickوباتر
Watierهفي انتشار الفكر الاجتماعي ل -يملسخصوصا بمبادراتهم لترجمة أعمال  -، بشكل حاسم 

سا، ضع في فرن ضادة للو قادات الم يد الانت سية وتزا تأثير المارك سار  شجع انح لذي  لم ا في ع ية 
عودة  لى ال لك ع شجع ذ ثة،  عد الحدا ما ب ضوع  حول مو لدائرة  شات ا ية النقا لى خلف ماع ع الاجت

ماعي ل كر الاجت ية للف قديم  ،يملسالقو من ت لرغم  لى ا يان وع ماع الأد لم اجت سبة لع ضا بالن أي
( الذي قام به جان سيجي 5188) Die Religionوترجمة الطبعة الأولى من كتاب "الدين" 

Jean Séguy  في أرشيفات علم اجتماع الأديان  هونشر 5181سنةArchives de 
sociologie des religions  لم يحظ بكثير من الاهتمام من جانب المتخصصين في ، إلا أنه

بة  هذا المجال، كذلك فيما يتعلق بالحوارات حول إضفاء الطابع الدنيوي على الدين لم تحظ المقار
لدين  ية لموضوع ا يمل ساؤل الز بالرغم من الت صدى، ليس من قبيل المصادفة، و يل من ال لا بقل إ

 حولالذي يدور عن" المنتجات الدينية للحداثة" أو عن "إعادة التكوينات ما بعد الحداثية للدين" 
ل كن سيكون من الممكن  ،إعادة اكتشاف مدى معاصرة كتابات زيمل في سوسيولوجيا الأديان

ما فعل هو نفسه، وذلك بدراسة يستطوير تطبيقات مبادئ علم  بأكثر م مل الاجتماعي الشكلي 
لدين في علم اجتماع  يتم تناول ا ثال ومع سالوقائع الدينية، ففي الواقع لا  يمل إلا على سبيل الم

هذا سيكون  ير وذلك بغرض عرض هذا الشكل أو ذاك من التنشئة الاجتماعية، ل بعض التقت
م ية  لى أهم مرات إ عدة  شير  نا أن ن طوره سدخل علي لم ي جال  هو م يان، و ماع الأد لم اجت يمل لع

بشكل منهجي على الرغم من دراسته المعنونة "الدين" والتي عالج فيها مباشرة الحدث الديني على 
 16عكس ما فعله كل من فيبر ودوركهايم.
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Max Weber (5081- 5188 )األصل الذيني للحذاثة الغشبية في تحليالت هاكس فيبةش  
  :الجاربية الطؼبيةوػلن اةتواع 

ات، إنما ينظر إليها في البداية لا يتناول ماكس فيبر الأديان باعتبارها نظما من المعتقد 
ها " من باعتبار يرة  عا كب ها جمو من حول حد  ستطاعت أن تو مات ا ياة "، منظو ظيم الح ساقا لتن أن

مؤمنين سبة لفيبر ال لدين بالن خاص، فا شكل  مل ب شكال الع من أ خاص  نوع  عي أو هو2"  الجم
يستجوب دراسة الظروف الخاصة به والنتائج التي يفضي إليها "، مع الإشارة إلى أن  ،الطائفي"

لدين  بين ا عارض يوجد  بر، ت ماكس في يان الخاصة ب لل سوسيولوجيا الأد عارض أساسي يتخ مة ت ث
بر  من أك حدا  كان وا لدين  لى ا ية ع قيم الأخلاق ضفاء ال كون إ لاقي،  لدين الأخ سحري وا ال

لعوامل التي أدت إلى عقلنته ولأن فيبر يدرك بأن ثمة عملية واسعة لإزالة الغموض والسحر عن ا
عالم ) ها،entzauberung der weltال يان ذات خل الأد من دا هرت  ية ظ هي عمل هو  ( و لذا ف

فيبر  يعطى أهمية كبرى للدور الذي لعبته بعض التعبيرات الدينية في عملية عقلنة العالم، أين بحث
 desgesammelteنهاية دراسته عن الهندوسية والبوذية التي نشرت في الجزء الثاني من في

aufsatze fur religionssoziologie  يق عن تفسير لماذا لا يعفى التدين الآسيوي من أي طر
ل عالميؤدي إ في ال ية  ياة عقلان عودى مسيرة لح بر ي لا أن في لدور  ، إ قل ا لى ث لك إ جع سبب ذ لير

لذي يلعبه  يينا لدى الآسيو ياة  قة الح ي في طر يدي  ،السحر  بر بشكل تقل بواسطة السحر يفهم في
 Catherine colliotكل ذلك يسعى إلى التلاعب، ليتبقى كما تشير كاترين كوليوتيلين أن جدا 

théléne  بي الحديث مع ية المجتمع الغر أن نرى في ذلك الغموض الأساسي لنزعة المقارنة الفيبر
ناه ا تي تمثل أساسه البنيوي، الاقتصاد النقدي المعمم، هياكله وب لمؤسساتية المتلاحمة الثلاث ال

كم على الثقافات القديمة والأجنبية من  قانون الوضعي، هو أقصى مرجع للح الدولة البيروقراية وال
وجهة نظر عقلانينتها، يتم قياس دقة هذا الحكم بشكل خاص في دراسات فيبر عن الأديان في 

تم تحليلها من منظور العقلنة الغربية بشكل عام وعقلانية التقشف في إطار المجتمع وفقا  آسيا التي
  17للعقيدة البيوريتانية بشكل أكثر دقة.
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تالي   بر وبال ماكس في سات  تي ركزت درا عالم " ال يان ال سماه " أد ما ا لى  حت تع ضوي ت ن
لة عداد هائ يات ا ا لى مجر سمة ع ثارا حا تي تركت آ مؤمنين ال تاريخمن ال شري ل بر الب قام في ين  ، أ

شهير  به ال في كتا سيحية  مة، والم ية القدي ية، واليهود ية، والطاو سية، والبوذ سهبة للهندو سات م بدرا
الاخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية، ودراسته عن الاسلام التي لم تستكمل، مركزا في كتابه عن 

 18بين الدين والتغير الاجتماعي. الدين على الترابط
بة حول الدين فهما مفهوم "تجمع  يأما ما يحمل أهمية خاصة لدى فيبر في ما يختص بمقار

أما تجمع  (heilsguter) و"أموال الخلاص" (hierokratischer Verband) القوى المقدسة
سة قوى المقد مع  ال هو تج سان، ف لى الإن سيطرة ع صة لل قة خا ي يه طر مارس ف يدرج و ت بر  تالي في بال
ويركز كثيرا  (Herrschaftsoziokogie) علم اجتماع السيطرة اجتماع الأديان فينظريته في علم 

ية أو في الحياة وعلى أنواع ممارسة السلطة الدينية،  طبيعة الأشياء الروحية سواء كانت أشياء دنيو
لآخرة أوخارجية وحميمة  تي ا بل إن ال مع القوى المقدسة،  تي تحدد مفهوم تج يزة ال لا تشكل الم

يع ه  Die Grundlageذه الأشياء قد يشكل أساس سيطرة روحية على الإنسانتوز
geistlivher) (Menschen) Herrshaft ube يقة للتصرف في المجتمع أو سواء كان الدين "طر

يزتين الأساسيتين اللتين  شكلا من أشكال السيطرة على الإنسان، هنا فيبر أكثر من يركز على الم
ما الدين كونه ظاهرة لذي  يتمتع به اجتماعية أي الرابط الاجتماعي الذي يولده ونوع السلطة ا

ية فة دين لى طائ ضم إ نواع ال يف أ صة بتعر لق خا ما يتع به، ك سمح   Religiose ي
Vergemeinschaftung  وأنواع السلطة الدينية.   

ل كن إذا كان فيبر معروفا على الأخص لدراسته المشهورة حول الأخلاق البروتستانتية  
سمالية )وروح الر يل 5181أ عدى تحل يان تت ماع الأد لم اجت في ع ساهمته  كم أن م بين  نه ت ( فإ

م ستانتية المتز بين آداب البروت لروابط  هذا  ةا من أن  قا  صادية، انطلا ية الاقت نوع العقلان طور  وت
العمل الأخير يقع في إطار مجموعات تحليلات طورها فيبر حول الروابط بين الاقتصاد والدين، 
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فبالنسبة له لا يتعلق  ،لات يظهر من خلالها ما للمعتقدات الدينية من تأثيرات اقتصاديةإنها تحلي
من  عين  نوع م بين  قارب  هار الت بل بإظ سمالية  ساس الرأ في أ ستانية  بالقول ان البروت لأمر  ا
البرونستانتية هو الكالفينية المتزمتة التي سادت بشكل خاص في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

ية شجعت التراكم الرأسمالي  من جهة وروح المبادرة من جهة أخرى، ويشرح فيبر أن الحالة الفكر
سمالية  يز الرأ لذي يم يار ا هي المع ية  قع، إن المنهج في الوا قدما  جي  صاد المنه طور الاقت عت ت ودف

سماليات من الرأ ها  عن غير ية  ياة  ،الغرب في الح شف  سة التق يا وممار مل واجبا دين بار الع في فاعت
التي شجعت إلى جانب  ح الشعبوالمجتمع والتصرف وفق منهج مهني، هي أمور تشكل عناصر ور

ية  ية والدين مل الثقاف حزم وزن العوا هر ب بر يظ ية، أي أن في سمالية الغرب طور الرأ خرى ت مل أ عوا
بشكل خاص في انبثاق نوع معين من السلوك الاقتصادي من دون انكار أهمية العوامل المادية 

 19ا أنه ينفر من أي تفسير احادي السبب.علم
ية  هذا وقد اهتم فيبر بدراسة العلاقات المتبادلة بين الظواهر الدينية والاقتصادية والتاريخ
واهتم بقيمة التفاعل بينها وحاول ال كشف عن العوامل الاجتماعية التي أدت إلى قيام النظام 

، وذلك في كتابه الشهير ''الأخلاق البروتستانتينية وروح ي و سيادته في المجتمعات الحديثةالرأسمال
أن الرأسمالية باعتبارها أهم الظواهر الاقتصادية في عصره هي من نتاج الروح  موضحاالرأسمالية '' 

خار  مل والاد لى الع شجع ع قدات ت قيم ومعت لاق و سم بأخ تي تت ستانتينية وال ية البروت الدين
هذه ا قديس  عن ت ضلا  ستثمار ف مام والا حرف والاهت قان ال هن وإت ترام الم مل واح فة للع لطائ

لى  لدليل ع قديم ا سمالية ت ستانتينية وروح الرأ لاق البروت عن الأخ ته  في مقالا حاول  قد  نة، ف بالمه
ستانتينية من البروت نة  شكال معي بين أ لازم  سمالية الت حو الرأ نتظم ن قدم الم في والت بر  جد في ما و ، ك

 Kalvenمذهب كالفن  وانسا وانجلترا والمجر ان الروتستانتين إتباعدراساته لبعض المجتمعات كفر
برى و  كز ال ك لون المرا جدهم يحت يك ن نوا بالكاثول ما قور مزارع اذا  في ال قاء  لى الب لون إ يمي

يةالمشو  . روعات الصغيرة والوظائف الإدار
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ظاهر سته لل في درا يا  جا علم ستخدم منه قد ا ية ف سات الدين لق بالدرا ما يتع ما في ية ة الدأ ين
فة ناهج المعرو عن الم فا  ساق مختل بين الأن فروق  فات وال فة الاختلا سي معر مه الأسا ، وكان اهتما

الدينية المختلفة أكثر من المتشابهات بينها، فقد أجرى مقارنات عديدة بين سائر الطوائف الدينية 
تصادية باعتبارها ناتجا القديمة والأديان الحديثة، فقد تناول فيبر دراسة الأنماط الأخلاقية الاق

ية ودينيا  ية كاليهودية والمسيحية والإسلامية وغير السماو وقع اختياره على بعض الديانات السماو
كال كنفوشيوسية والبوذية والهندية، متناولا دراسة طبيعة الأخلاقيات الاقتصادية لكل دين من 

الحياة الاجتماعية لكل الشعوب كل دين على التنظيم الاقتصادي و هذه الديانات ثم دراسة أثار
لديانات بين الاقتصاد كل دراساته يهتم بهدفه الرئيسي وكان في ، و التي تعتنق هذه ا هو الربط 

قوة و لدين ك ية ا مه لأهم فة احترا في دراساته المختل برز  قد ا بر  لذكر أن في هو جدير با ما  لدين، وم ا
أهمية لتغير الاجتماعي، ونية في أحداث اتكاملية في المجتمع وأهمية المعتقدات والممارسات الدي

ماعي ستقرار الاجت في الا ته ودوره  لدين ووظيف لا أن ،ا سونز  ا شير  PARSONSتال كوت بار ي
ماع، و لم الاجت في ع يا  ثا منهج نه باح من كو ثر  سوفا أك بر فيل بر يعت لى أن في هو أن إ ليس  لدين  ا

ستانت يك والبرو بين الكاثول فات  في الاختلا سم  مل الحا صرين العا جب  ،المعا طى ابل ي ن يع
، والوضع الحضري، والثقافة وغيرها خرى مثل التعليم، والقيم القوميةالاهتمام أيضا للعوامل الأ

 20من العوامل المختلفة .
 Maurice halbwachs (5011-5111:)الذين والزاكشة في تحليالت هوسيس هالبواش 

هالبواش التي تشكل اللحمة والبنية ذاتها عندما نتكلم عن موضوع الذاكرة في الواقع لدى  
ية الفردية، فنحن نتحدث عن تلك الفتاة المتعبدة التي عثر عليها ضالة تائهة في  ية الجمعية والهو للهو

شالون  من  بالقرب  بات  حدى الغا ها  5115سنة  chalonsإ هي لأن من  عرف  كن ت لم ت تي  وال
ها  ها، ل كن مي إلي تي تنت عة ال كرة الجما من ذا مت  هور حر ثاق والظ في الانب يات  لذكر بدأ ا مرد وت تت

حدث  هذا ال ثل  ها، م تت من قد أ ها  ترض أن سكيمو يف من الا ناطق  صور لم ها  عرض علي ندما ت ع
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الجزئي لا يقدم ال كثير وتم سرده في مقدمة الأطر الاجتماعية للذاكرة، سواء كان ذلك حقيقيا 
ية أومجرد افتراض فهو يسرد بشكل مجازي الشرط المتعلق بال ذاكرة، وبالتالي الوضع المتعلق بالهو

ستبعاد  لة الا هالبواش من حا عل  في أطروحته يج ية خاضعة للهيمنة، ف بالنسبة لجماعات اجتماع
ها وشرط  ها ذاكرت نزع عن قة العاملة، استبعاد ي لاغتراب بالنسبة للطب لذاكرة الجمعية علامة ا من ا

ية والوحدة لجماعة إنسانية، فالمجتمع الذي ي نسي ماضيه هو مجتمع يفقد هويته، مجتمع يصبح الهو
ية  لت الحرب العالم تي ت في السنوات ال خاص  في نفس الوقت على مواجهة مستقبله ال قادر  غير 
الأولى والتي تميزت بصعود جديد للأخطار أين أصبح التهديد بالنسيان يتسم بحالة من الاحتدام 

ى تلك التي تتعلق بأحداث نحن فقط الذي الملتهب، بمعنى أن كل ذاكرة مهما كانت شخصية حت
شهدناها وحتى تلك المتعلقة بالأفكار والمشاعر غير المعبر عنها، هي ذاكرة ذات علاقة مع مجموعة 
مع  ماكن  مع أ عات  مع جما شخاص  مع أ قة  نا، علا يرون غير ها ال كث تي يمتل ك فات ال ي من التعر

م وأفكار، اي مع كل الحياة المادية تواريخ مع كلمات وأشكال من اللغة، وكذلك مع طرق للفه
لذاكرة  لأطر الجمعية ل ها، هنا تتكون ا تي نشكل جزء من تي نشكلها أو ال والأخلاقية للمجتمعات ال

صر التي تنشط وتنظم الذاكرة الفردية والتي تسمح بدقة متزايدة بتحديد ذلك امن كل هذه العن
قديم، مواقف مرجعية في الزمان وفي الذي لم يكن إلا مجرد الشكل أو الإطار الفارغ لحدث 

يقة شائعة في  يفات تاريخية جغرافية، تراجم لسير شخصيات، مواقف سياسية، وطر المكان، تعر
شياء، لى الأ ظر إ ست  الن هالبواش لي ها  يدافع عن تي  سيولوجية ال ظر السو هة الن فإن وج لك  مع ذ

مدة،  ية جا ظر حتم هة ن كنوج بت بالاذا  ل  قد رت فرد  كرة ال نت ذا في الترككا عل  ب يف
يتطلب تفكيرا وإعمالا  ن عملية التذكر ذاتها هي عمل فرديفإالاجتماعي للأطر الجمعية للذاكرة، 

كل مع،  ها المجت مده ب تي ي يات ال عل مع المعط مل يتفا هذا الع ما،  ما وحك ستلزم تقيي كر وي فرد  للف
تحت تصرفه حتى يعبئ الجمعية كيب المشترك الذي وضعته الذاكرة مختلفا من التر يستخلص جزءا 

لأطر  به ا من كتا سادس  صل ال في الف لواردة  صوص ا لى أن الن صولا إ صة، و ته الخا يا ذكر
الاجتماعية للذاكرة والذي يحمل عنوان "الذاكرة الجمعية الدينية"، والنصوص الواردة في الكتاب 
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هج والذي يمد ويمن "الوصف الأسطوري للأناجيل في الأرض المقدسة" 5115الأخير سنة 
الإشكالية الخالصة بتوحيد تعددية الذاكرات الجمعية من خلال الذاكرة العالمة الواعية، فقد عالج 
هالبواش كيف تتكون التقاليد الدينية، إذ تم التشديد على العمل الخاص بالاندماج والتوحيد 

لفة للمجتمع، الذي يحققه كل دين بدءا من المساهمات المتنوعة التي تأتي إليه من الم كونات المخت
نزو تاريخ  تاج  عادة ان ما بإ حد  لى  ية إ صورة رمز قوم ب نه ي قول أ كن ال ين يم كل د سبة ل  حفبالن

حروب من  برى  حداث ال ك شائر وكذلك الأ ية والع شر لأنواع الب ندماج ا سات ،وا  ،مؤس
 تمعات التي تنتج وتمارس ذلك كله،اختراعات وعشائر، كل تلك التي نجدها في صميم اصل المج

حيث تكمن الديناميكية الخاصة بتقليد ديني ما من وجهة نظر التحديات التي يواجهها المجتمع 
شعائر حدة ال مة و في منظو تب  لى أن تر قدرتها ع في  نة  ظة معي من  في لح تأتي  تي  قدات ال والمعت

ضي حتفظ الما تي ي قات ال يات والعلا عارف والتقن طور الم ية ت قات الاجتماع ، إن ديناميكية العلا
ه قدات ب حول المعت لك ي كل ذ له،  سيطرة داخ ئات الم صالح الف به، م طة  ئة المحي مع البي مع  ا المجت

من  فة  يات مختل ستو جود م عن و شف  يدة تك ية جد كار دين هور أف لى ظ يؤدي إ مة و القدي
قدات هات  ،المعت مس الاتجا ما ت مان ك في الز يدا  تد بع مذاهب تم ئد و يات عقا ستو هذه الم بل  تقا

ما دام ا ضة  توائم المتعار يه أن ي قدات، إذن عل هذه المعت من  يتخلص  ستطيع أن  لا ي مع  لمجت
في تركيب أو بناء ديني يعاد تمثله بشكل مستمر، هذا البناء المستمر  ويتشكل معها وذلك بدمجها

سات شكل المؤس كن  لم ي نى إن  من مع تدريجيا  ير  لوجي يغ مل ميثو بر ع مر ع مة،  ي ثم القدي من  و
ي حركة عقلنة تقابل في المنظور التطوري والعقلاني عند هالبواش تقدم تنخرط عملية البناء هذه ف

مات  قدات وتنظي بع معت خامس والرا قرنين ال في ال ية  نة اليونان في الديا جد  كذا ن سه، ه مع نف المجت
ية أكثر تقدما تحل جزئيا محل العادات والخرفات البدائية، ل كن وكما يظهر جيدا من حالة  شعائر

خصوبة، فإن هذه المفاهيم الجديدة تترك آثارا لعناصر قديمة تظل حية بعد أن الطقوس الخاصة بال
ها من قبل، الذي أنت والماديها وترسخها في الواقع الاجتماعي أعيد تسيرها وعقلنتها، تفقد قوت ج

ية ، إنها تظل كثيرة بالقدر الذي تجد فيه الأديان الجديدة أن من مصلحتها ل كنها لا تختفي كل
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ب فاظ  كل الاحت من أن  بالرغم  كن و سانية، ل  جات إن بل احتيا تي تقا قدات ال هذه المعت بعض 
الأشياء تبدو نسبية وتعتمد على التوقعات والتحديات المتغيرة في الزمان، إلا ان الحقائق الدينية 

ية ثابتة لا تتغير، تقدم على أساس أن بة ها حقائق نهائ ية أن تكون ذاكرة جذا لذاكرة الدين على ا
تى يمكن هذه ح فرض  ها، ت نون ب من يؤم لى  قدمها إ تي ت ضات ال لق للافترا طابع المط شيد ال ها أن ت

ها  لك بتمثل ية( وذ لذاكرة الحقيق ها )ا صرح ب يدة الم لذاكرة الوح ها ا ساس أن لى أ سها ع لذاكرة نف ا
يدة  قدات الجد مع المعت ندماج  ضاء بالا ند الاقت هة ع مة، وكذلك بمواج لذاكرات القدي يا ا لبقا

ى أن تتشكل في ذاكرة جاذبة بمجرد أن تترسخ هيمنتها، تعمل هذه الذاكرة على الحفاظ القادرة عل
تي  شعائر ال قدات وال فأكثر للمعت ثر  صلبا أك تا ومت شكلا ثاب ها  لك بإعطائ نة وذ هذه الهيم لى  ع
تنظمها، وفي الوقت نفسه تستبعد كل التعبيرات الدينية التي لا تنخرط في الإطار الذي تحدده 

ه فاعي، في مواج ضع د في و صرة  كرة محا ها ذا تم تثبيت تي  لذاكرة ال صبح ا يدة، لت برات الجد ة الخ
تحاصر هذه الذاكرة وتعزل متقاطعة دائما بشكل أكثر عمقا مع الذاكرات الاجتماعية الأخرى 
التي تتكيف باستمرار مع المعطيات الجديدة للمجتمع، هنا يزداد الشرح بشكل نهائي بين أفكار 

بين المضامين الدينية كلما كانت هذه المضامين المنقولة  وأنماط سلوك وأفعال البشر المعاصرين و
أقل تجانسا مع الواقع الحالي لفكر وحياة الجماعات التي تسعى إلى الهيمنة، وكلما ازدادت النزعة 
ية،  تالي دورة جمع سي بال مذهبي والطقو مود ال جر والج ية التح خذ عمل ية تأ صياغة الدوغمائ حو ال ن

تصلب وجمود الفكر الديني يمثل الأداة والوسيلة التي يدافع بها هذا الدين عن نفسه في مواجهة ف
لأن  قل استعدادا  يد أكثر فأكثر ا بذاكرات منبثقة أخرى، يجعله بشكل متزا تأثر أو الإصابة  ال

ايد الذي يأخذ في الاعتبار التطورات الثقافية والاجتماعية التي تواجهه، حتى يواجه التهديد المتز
يمثله الظهور المستمر للاحتياجات الروحية الجديدة الذي يدعم الفكر الديني طموحه المتسلط نحو 

، تسلطية أكثر اندفاعا دائما احتواء كل الذاكرات الأخرى أو نحو تدميرها، وذلك على حساب
هي أ تالي ف ما وبال شمولية دائ ثر  كرة أك هي ذا يث الجوهر  من ح ية  لذاكرة الدين ثارة كون ا ثر إ ك

  للنزاع والصراع باستمرار.
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يق سوسيولوجيا الذاكرة عند هالبواش عبر النصوص التي تعالج الذاكرة الدينية  ليتسع طر
صة  ضاته الخا سدا افترا ته مج في تحليلا ها  تي أدخل لدين وال صة با عددة الخا جع المت لال المرا من خ

لذاكرة الجمعية، وبشكل أوضح للعل اقة بين الذاكرة والمكان والزمان، ل كن بالديناميكية الخلاقة ل
مام ا كان الاهت حداث والظواهرإذا  طى للأ لذي أع خاص ا لا ل لذاكرة  قائع ل ها و ية باعتبار الدين

في النها كن  لدين يم بأن ا قاد  قا اعت ثر عم شكل أك هالبواش ب ند  له ع لى ية يقاب ية إ تزل كل أن يخ
ية عن الدين فإن مثل ديناميكيات الذاكرة التي هي محل الاهتمام، وإذا كان  لدى هالبواش نظر

ية الذاكرة الجمعية "الدين سيكون ولن  ية سيتم امتصاصها واستيعابها كلية من قبل نظر هذه النظر
يكون إلا أحداثا وأمورا تتعلق بالذاكرة"، وإذا أردنا تدعيم ومساندة وجهة النظر هذه كما فعل 

صل g.namer نامير ما يف ظة  يب عنا ملاح لا تغ جب أ عن دو ي عن ر هالبواش  سيل كايم و مار
بين ما هو مقدس وما هو  موس عارض الأساسي  ية، من هنا فإن الت واتباع المدرسة الدوركايم

يا عند هالبواش،  قد اختزل هذا التعارض إلى تعارض بين الأشياء فدنيوي لا يحتل مكانا مركز
بين الروح التي هي من  ياة الواقعية في الحاضر و اختصاص مجال الدين والتي لا التي تتعلق بالح

تجد غذاءها إلا في التقاليد على وجه التحديد لأن مجال الأشياء قد اغلق أمامها، فمن الواضح في 
بالمعنى  يا  لا جمع لدين تمث بار ا هالبواش باعت هم  تي ت هي ال ست  لدين لي سألة ا لأحوال أن م يع ا جم

يناميكية الاعتقاد بالايمان الديني وهي الدوركايمي للكلمة، ل كن ما يهتم به هالبواش أساسا هو د
ش جال ن ها وم قوة دفع لذاكرة  ثل ا ية تم عة اديناميك هذه المجمو سة  في درا طه  هذا وبانخرا طها، 

الخاصة من الذاكرة أي مجموعة الذاكرة الدينية، يضع هالبواش خصوصية الايمان الديني في نمط 
في آن سمح  مط ي لذاكرة، ن شحن ا ستدعاء و ماط ا من أن سالة  خاص  ية الر ستمرار تأمين ا حد ب وا

الدينية من خلال تعاقب الأجيال المؤمنة وكذلك التعرف على مواءمتها المطلقة التي لا تتغير في 
ظل ظروف اجتماعية وثقافية لا تكف عن التبدل والتغير، لتجمع الذاكرة الدينية بهذا الشكل 

لي، أين تجد الذاكرة الدينية مرجعيتها في بين نظامين للزمن، الزمن المتعلق بالتاريخ والزمن الأز
ها مة، ل كن ية قدي بة تاريخ في  حق ستخدمة  تاريخي م لزمن ال هذا ا عن  عاد  لى الابت هدة إ سعى جا ت
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بدو  كذا ت قة، ه ية مطل قة أزل لى حقي ها إ يل لذاكرة وتحو هذه ا ناء  جل ب من أ سائل  كل الو لك  ذ
، إنها بمثابة نوع من الحاضر الأبدي ل كن الاشياء المتعلقة بالدين كما لوأنها موجودة خارج الزمن

ما عن سبب وجود دين ما، عند هذه النقطة تحديدا نطرح مسألة  يجب البحث في الماضي دائ
اختزال الدين إلى مجرد ذاكرة عندما يؤكد هالبواش على أن كل دين هو دين "باق" وأنه ليس 

من نذ ز فت م هت أو اخت صيات انت حداث وشخ بذكرى أ فاء  لا الاحت قع  إ في الوا كن  يل، يم طو
لذاكرة الدينية" بان واستنفاد الدين داخل مفهوم "ا ، والحقيقة اعتبار أن هالبواش يؤكد على ذو

بة أن هالبواش لا يسعى و لا يهتم بعزل ذلك بشكل مضمون ومحتوى الايمان عن الممارسة والتجر
الدينية )جوهر الدين(، فهو لا يفترض شيئا أكثر من ذلك لتحديد الوظيفة الخاصة للدين داخل 
يف الدين سواء كانت  ما هو اجتماعي، لهذا فإنه يوضع خارج المشروعات التقليدية المتعلقة بتعر

ن من ال شروعات  لدين هذه الم بة ل هذه المقار كن  صفي، ل  نوع الو من ال نت  لوظيفي أو كا وع ا
باعتباره حدثا للذاكرة يتيح لهالبواش تحديدا أن يهرب من الجدل الدائر الذي يعارض بلا نهاية 
نة  قدات والهيم توى المعت ضمون ومح لق بم شكل مط يرتبط ب فات و ي لاثتنومركزي للتعر يد ا التحد

يفات "الوظيفية" وبمجرد أن نعلم إلى  التي تحيط كل الإنتاج الرمزي لمجتمع ما، هنا العقيمة للتعر
سيولوجي  ير السو قم التفك لى ع قاربتين إ هاتين الم بين  هي  لا تنت تي  هات ال مدى أدت المواج أي 
يلة، يمكن اعتبار أن "اختزالية" هالبواش تتضمن ميزات كبيرة بشرط ألا  المتعلق بالدين لمدة طو

عة ال لى نتعامل معها بطبي ما ع لدين، إن ضوع ا ما يتعلق بمو لأخيرة في ها الكلمة ا حال على أساس أن
ية  قائم في الأحداث الدين ها ترتيب وتنظيم التنوع ال تي يمكن بدءا من أساس أنها "وجهة نظر" ال
هذه تسمح  ظر  ها(، وجهة الن يغها من كل مادت ية )دون محاولة تفر ظة العمل ضع للملاح تي تخ ال

سيو هم السو قديم بإثراء الف سواء بت سه،  عن نف ين  مه كل د ما يقد يدا ع ية بع قة الدين لوجي للحقي
ها،  لى نقائ فاظ ع لى الح سعى إ تي ي ية ال قائع الدوغمائ عة الو من مجمو قا  لق انطلا تي مط يف ذا تعر

 21أوبإعلانه المنيعة للتجربة الروحية التي يعد بها.
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 :Gabriel Le Breas(5015-5118) ػلن اةتواع الكاثوليكية لذى غابشيال لوبشا

يادة اتجاه جديد في البحوث السوسيولوجية الوصفية للسلوك   يرجع الفضل الى لوبرا في ر
عده قل ب سا، لتنت في فرن لديني  في  ا ية و لدول الاوروب سائر ا لى  عددة ا سات المت هذه الدرا ثل  م

سات  سار درا لى م ما ع يدة تما لة جد بة نق سته بمثا نت درا قد كا ية، ف حدة الامريك يات المت الولا
لديني في فرنسا،  اذا كان دوركاييم قد انطلق من الجانب الفوق طبيعي، فان هذا والاجتماع ا

اعي، ليكون من آثار هذا التحول الانتقال ان امكن لاول الاتجاه قد انطلق من الاطار الاجتم
نب  شتغال بالجوا من الا قال  سيحية، اي الانت يل الم لى تحل ية ا يان البدائ يل الاد من تحل مرة 
حث  شها البا تي يعي سة ال ية الملمو بالظواهر الواقع مام  لى الاهت ية ا فوق الطبيع يدة  ية البع الخراف

 22وينتمي اليها ويدين بها.
قروءة قليلا خارج ل كن عن  يرا والم لوبرا غير المعروفة كث دما نتحدث عن أعمال غابرييل 

لق  تي تتع مال ال ستثناء الأع قة با لات معم قات ولتحلي ضوعا لتعلي شكل مو لا ت هي  سا ف فرن
بطبوغرافيته الشهيرة عن ممارسة الشعائر والفروض الدينية، فلم تحتل أعماله مكانة كبيرة داخل 

ية  يقية التي تهدف إلى تحديد الحوارات الفكر الرئيسية، كثيرة هي الأبحاث والدراسات الامبير
عين  في  تي تأخذ  ية للفرنسيين وال ية، الاقتصادية أو الثقاف السلوكيات سواء، السياسية، الاجتماع

بار  لديني"الاعت مل ا تي  "العا ية ال صنيفات المنهج صمات الت شر ب ير مبا شر أو غ شكل مبا مل ب وتح
ل كن مجرد الاهتمام بقيمة وثراء التقسيم الشهير الذي قدمه لوبرا والخاص بالمؤمنين قدمها لوبرا، 

ية  لوبرا  فقط، قدالممارسين للشعائر الدين لذي تركته أفكار وتأملات  ثراء ا تؤدي إلى إغفال ال
والتي تستحق أن تحظى بالاهتمام الكامل، كما يجهد لوبرا في تقييم الحالة  حول المؤسسات الدينية

عن التراجع، ووضع ا لدين فيه  تأثير الاجتماعي ل كف ال لكاثوليكية بشكل دقيق في مجتمع لا ي
لدين  بين ا قات  يل العلا في مركز تحل يداني و حث الم لب الب في ق قة  ية فائ يقي بعنا لامبير حث ا الب

 23والحداثة.
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ية التي نشرت سنة   في مقدمة اهتماماته 5115هذا وقد وضع لوبرا منذ المقالات البرمج
ية، أي رسم وتصميم ضرورة لوحات وجداول دقيقة وشاملة  تحقيق إحصائيات وخرائط تفسير

نات تعبر لة الممارسات الدينية في فرنسا المعاصرة، كون أن علم الإحصاء يتيح تجميع بيا عن حا
ما  ية في سية والاجتماع صادية والسيا ياة الاقت لات الح يع مجا في جم صداقية  يات ذات م ومعط

جال  اليد، التمثيلات مثل التغيرات في نسبة المو)الدين، فكثيرا من الظواهر الاجتماعية يتعلق بم
يأتي الوقت الذي يمكن فيه أن نتعامل مع  لا يمكن فهمها تماماالسياسية وغيرها(  لا "عندما  إ

لأحزاب  لى ا ماءات إ خرائط الانت يد أو  صة بالموال خرائط الخا صائيات وال ظواهر بالإح هذه ال
يع ممارساتها الدينية، ومن أجل السياسية ا لتي يتوفر لكل منها مؤرخوها، إحصائياتها وخرائط توز

إصلاح هذا الخلل من الضروري توفير أداة لتقدير العادات والسلوكيات الدينية، هذه الأداة لا 
يمكن لها أن ترتبط إلا بما هو قابل للقياس، بمعنى تردد وتكرار الأفعال والأنشطة التي يمارسها 
عايير المحددة من قبل المؤسسة، وكذا طبيعة النشاط أو الفعل المفروض  بالتوافق مع الم الأفراد 
لان  هذان العام خرى،  ية أ من ناح صان(  يادة أونق عي )ز ياس المرج فرق والق ية، وال من ناح
قا  ية، ووف سات العمل نة الممار ضلة ومقار ها مفا كن ب بارات موضوعية يم عايير أواعت عا م يمثلان م

هذه سات  ل عاتهم للممار سكهم ومرا جة تم عا لدر لأفراد تب صنيف ا شاء ت كن إن من المم عدة  القا
 24الدينية.
به   لوبرا يحدد ما يشعر  لذي أعلن فيه هكذا كان  لزمن ا "ملايين من الرعية ماتوا منذ ا

فة المتواضعة"على Réginonريجينون  هذه الطائ لدومينيكي ل قداس ا عة ال تاريخ  مت لرغم من أن ال ا
لا يعرف إلا الملوك، فهل نملك قدرا من الجرأة بحيث نكتب أن الملايين من هؤلاء الرعية قد 
ية  لوا العنا من أن يتو ضح  شكل وا موا ب قد حر هم  يف أن فة ك نود معر نا  ية، وأن ياة روح شوا ح عا

 .  25"بأرواحهم
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شك،  بدون  فرد  لى ال سا ع مد أسا لديني يعت شعور ا تالي ال سة أداء وبال يار ممار كن اخت ل 
الشعائر والواجبات الدينية يعتمد بشكل عام على طبيعة الطبقة الاجتماعية، على الموقع الجغرافي 

ظة الزمنية يه بنية هذه العادات على المدى وكذلك على اللح ما ستئول إل ، وانطلاقا من اهتمامه ب
لى عادات إ هذه ال ساب  لى انت خاص ع حاح  لوبرا بإل شدد  يل،  ناطق  الطو لى م مي إ فات تنت ثقا

ية  ها بتلقائ يتم تناول تي  بداهات ال قي ال ند تل حذر ع لي بال ضرورة التح لى  شير إ عة، لي ية متنو جغراف
سنة شهيرة  ته ال لأولى لمقال سطور ا نذ ال سير، فم صف والتف ضع للو ندما تخ هوس ع حدد 5115و  ،

حث  سي للب هدف أسا مع عن ك صلة  طع ال بة والخضرورة ق صويرات المعي قة "الت ئة المتعل اط
من  ثر  ني أك ماس دي سم بح يا تت يطان عة بر لم أن مقاط فرد يع ية "، وكل  لة الكاثوليك صف حا بو
منطقة ليموزان، وأن المراجع المحفوظة في باريس والتي تتعلق بها يتم رفضها في إقليم بوس أو برى 

Beauce ou Briet ،26 لوحات الخالية من 2"...في هذه القائلا أنه كما جاء في مجلد لوبرا الأول
لذي  كر ا نع الف كن أن يق شيء يم لا  فة،  قائق الجا مع الح ية  سيطات الخطاب ختلط التب لال، ت الظ
يفات دقيقة ومحددة، ما يهتم به الفكر في المحل الأول هو أن يسخر ويتحرر من مثل  يبحث عن تعر

 27".هذه التبسيطات...
عيه في فرنسا بالقيام بخطوة مهمة مع لوبرا قد قام بعد مبادرة دوركايم وتاب لنصل الى أن 

قانون  يه  لذي ينطبق عل فة الشعب المسيحي ا يود "معر قد كان  طور علم اجتماع الكاثوليكية، ف ت
ال كنيسة" كونه كان أستاذا في تاريخ القانون ال كنيسي والمؤسسات المسيحية في كلية الحقوق في 

ية  سة التطبيق في المدر ية  لوم الدين فرع الع في  سنة باريس و شر  ين ن يا، أ سات العل  5115للدرا
ية  سات الدين حول الممار حث  جراء ب كرة إ قا ف صفحة، مطل شرون  مس وع من خ فا  ستفتاءا مؤل ا
الواقعية التي يقوم بها الشعب الفرنسي بهدف "إجراء بحث دقيق" و "وضع تفسير تاريخي لوضع 

بمعرفة "ديانة الشعب" أو "الديانة التي الكاثوليكية في المناطق الفرنسية المختلفة"، وكان الأمر يتعلق 
يعيشها الشعب" بأدق طرق ممكنة، بقياس حركات الممارسة كما تعرفها المؤسسة، وبوضع دراسة 



 شتاتحة أم الخير. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الظاهرة الدينية بين المقاربات الكالسيكية والمعاصرة
 

 

 565ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  

ية  شاغل الرعو مع الم ته  قت مبادر قد الت ستهم، ف طرق ممار جة و سب در سين ح صنيفية للممار ت
نة الش لى "ديا حرب والتفتت إ عد ال في كاثوليكية ما ب باه الواضحة  لى لفت انت ما أدى بها إ عب"، 

جيل كامل من الباحثين إلى علم الاجتماع الديني وقد وسع هؤلاء الباحثون الأفاق التي رسمها 
سنة  ست  سة، وتأس لرؤى ال كني ية وا شاغل الرعو لى الم سبة إ حث بالن ستقلالية الب تدعيم ا بر  ع

ليشير  (CNRS) ي للبحوث العلميةحول لوبرا "مجموعة علم اجتماع الأديان" في المركز الوطن 5111
تار لهذه الحلقة العملية إلى النية على أخذ جميع الديانات بعين الاعتبار، كون  بوضوح الاسم المخ
علم اجتماع الكاثوليكية من منظار لوبرا لا يقتصر فقط على دراسة اجتماعية للممارسات بل أنه 

مظهرا أن المجتمع المحيط بهما  بالمجتمع المحيط اهتم بشكل أشمل بجميع أماكن التقاء المجتمع الديني
كان ادعاؤهما بالعلمانية، لا يستطيع تجاهل الواقع الديني ويجب عليه أن ينظم وجودهما، ل كن 

داس" ممنوع عليه، وكأنه يوجد "قدس أقمن النوع العلمي،  لوبرا شجع بقوة علم الاجتماع الديني
بة بأشواط عملا بدعوة لوبرا نفسه، اجتماع الكاثوليكية دراسة الممارسات  علمليتجاوز هذه المقار

هذه  قة للممارسات واستكشاف خصوبة  تداء بدراسات عمي عل الاب فة بف لاد مختل في ب تطورت 
بة، "علم اجتماع الحركة  5111التي نشرت سنة  ففي بلجيكا مع "جان ريمي وليليان فوايي" المقار

ية"،"تح ضعها الدين تي و سباقة ال مال ال مع الأع يا  يا"، وإيطال في بلجيك ية  بان سة الر ليل الممار
 .P.G ، وغراسو5180السلوك الديني لدى الايطاليين" سنة "S. Burgalassi بورغالاسي
Grasso وغروميليA. Grumelli أما في إسبانيا حسب شرح خوان إستروش ، Juan 

Estruch  يز أيضا ية ومتأثر فإن البدايات كانت تتم بعلم اجتماع مرتبط بمصالح كاثوليكية الرعو
لوبرا، ليصدر دفع مهم آخر من جامعة "لوقان" الكاثوليكية  بالآفاق المفتوحة التي ترجمها بولار و

ية تتعلق بعالم  François Houtartوتمحور حول الكاهن فرنسوا هوتار  انطلاقا من مشاغل رعو
م بدأ بالاهت لذي  شباب، ا مال وال في الع كا أو في بلجي سواء  مدن  من ت ية  خل الكاثوليك ما د ام ب

عالمي،  ياس ال لى المق نة ع قوم بالمقار لا ي ضعا عم ية "شيكاغو، وا في الكاثوليك ماع  لم الاجت ع
ية ية "، "الأميرك سات الدين نة والمؤس ياة المدي مي "5111ح مع ري مع "، و مدن والمجت ساط ال أو
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سيحي  ضع "5180الم لا لو عه تحلي قدم م ما  سلطة ، ك لإكليروس" وال ماعي "ا كاهن الاجت ال
سة  في ال كني يد  تي  5118والتجد ثاني ال كان ال مع الفاتي ناء مج في أث يت  تي أجر مال ال عد الأع ب

قائق الاجتماعية، أين ركز هوتار أكثر فأكثر  خصصت لدراسة الروابط بين البنى ال كنيسة والح
اركسي ، ليمتد نشاطه إلى أميركا اللاتينية على تحليل العلاقات بين الدين والتطور، عملا بإيحاء م

صة  يرة، خا سات كث شر درا ية ون سا تدريب طى درو ين أع سيا أ بل "وآ تاج ق طرق الإن لدين و ا
يلانكا"، 5118 "الرأسمالية ، كما ساهم في تدريب ال كثير من 5111 "الدين والأيديولوجية في سر

 Lucha"مثل أوتو مادورو 1979هم سنة باحثي العالم الثالث في علم اجتماع الأديان، و قام بعض
de Clases Religion" . 28بإكمال الأبحاث في علم الاجتماع 

يعها المكاني )   ل كن لوبرا لم يهتم فقط بتسجيل الموقف الراهن للممارسة الدينية في توز
في  لأولى، ف ته ا يق نظر له تعم من خلا لا  يرة، محاو ية كب تاريخي أهم عد ال يولي الب بل  في(،  الجغرا
تتبعه التاريخي يتعرض بالتفصيل تتابع الطبقات الاجتماعية في ترددها على ال كنيسة بداية من 

ية في القرن الثامن عشر، الى ا لانخفاض المتزايد للممارسات الدينية عند طبقتي النبلاء والبرجواز
ما قالانت سية، بين ثورة الفرن عد ال لاء ب ند النب ية ع شعائر الدين سة ال لى ممار يد ع فاجئ المتزا ال الم

ية، ثم عقب ذلك عودة كلا  ناء البرجواز الطبقتين انتشرت روح التشكك في أمور الدين بين أب
أهملت  ظ أنها قدحبسرعة الى الممارسات الدينية القديمة، أما بالنسبة الى الطبقات الشعبية فيلا

في ممارسة تلك الشعائر تحت وطئة الرعب الذي سيطر طوال تلك الفترة، حيث كانت الكنائس 
 29 تكاد تخلوا خلوا تاما من جماهير العمال في اواخر القرن التاسع عشر.

 Roger Bastid  (5010- 5111:) لوةيا الذينية لذى سوةيه باستيذاألفثشوبو

ياة الصوفية ) ية بدراسة مشاكل الح ( وعناصر علم 5115بدأ روجيه باستيد مسيرته الفكر
يقية 5111الاجتماع الديني ) (، ليقدم في الدراسات الأخيرة الكلاسيكية حول الديانات الإفر

ندومبلي باه حول )كا سة  ية درا يل ناغو البراز قس ال ند 5110يا، ط ضمنها ع قف  لم ي تي  (، وال
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قة بالحركات  سات المتعل هذه الدرا ستنتج من  بل ا قدة،  ية المع عوالم الدين هذه ال وصف خاص ل
ية  سمية والقانون ها كالر ثاقف وتمييز ظواهر الت عن  يرة  كار كث ية أف ضار قاءات الح ية والل التأليف

ية،  ية والدين ية والأدب ية والمطبخ تع والفولكلور مزي" يتم شاط ر لا "ن هو أو لدين  يه ا سبة إل فبالن
بمنطق خاص به ويحمل بعدا عاطفيا، إنه نشاط رمزي لا ينبغي أن يقطع إلى شرحات )شعائر، 
عدة  يتكلم  تام  قافي  شاط ث نه "ن عام وكأ شكل  هم ب جب أن يف بل ي سات....إلخ(،  ئد، مؤس عقا

تي قال بها  على عكس الأنتروبولوجيا، لغات" ية ال ، وعلى  Levi-Strauss ليفي ستراوسالبنيو
 عكس جميع الحركات التقليدية الخاصة بالماركسية وبالتحليل النفسي.

هنا باستيد يدافع عن فكرة الاعتراف بالدين على أنه "بنية ثقافية"، وحقيقية دائمة التحول، 
ير لى التغ خاص ع شكل  ير، ركز ب شكلة التغ حول م سته  في درا لى ف لدين وع ها ا فرد ب تي ين ات ال

لات  كن فحسب متغيرات تعتمد على التباد لم ت لديانات  تالي على أن ا هة"، مشددا بال تحول "الآل
الاقتصادية والاجتماعية، بل أنها من خلال علاقتها بهذه التبد لات طورت نشاطا تجو لي ا خاصا، 

ما يختفي، لدين ينتقل أكثر م بأن ا بدائي" وأظهر كيف  فقد اهتم واقتناعا منه  قدس ال أولا "بالم
كك  ية إن تف عات الغرب في المجتم ما  بدائي"، بين قدس ال هذا "الم ية  عات التقليد ضت المجتم رو
سات  بدائي ودرا قدس ال هات "الم يع الاتجا في جم بدائي"  قدس ال لق "الم لأليف" أط قدس ا "الم

ية  في الهاو هاج  خرى والابت لا5118أ كان إج جوم م لال الن خذ إج يأ تل " و سين، وتح ل القدي
قول  سب  مة ح نائس القدي ها الك تي أطلقت لك ال لام ت سائل الإع ها و تي تبث يدة ال يات الجد الميثولوج

ستيد بدلات 5111سنة  با لى الت شير إ يل ت في البراز هة  لات الآل ظة تحو لى أن ملاح صل إ ، لي
ها ية، كون ية الغرب بين "الت الدين ية  شديدة الإيحائ نة  بإجراء مقار لا  سمح مث يقي ت لافر يب ا رك

تاب  في ك هر  ما يظ يا ك فاف" الأنتروبولوج ية"، ف"الت صر عد الع ما ب صق  سر والل لي" و"ال ك ي البراز
 30يسمح بتحليل عميق لتطورات المجتمعات المعاصرة. Georges Balandier بالاندييه جورج
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 Henri Desroche (9191-9111:)سوسيولوةيا األهل وهف وم الذين لذى هنشي ديشوش 

كان هذا العنوان الموضوع الرئيسي لأعمال علمية انضم بفضلها ديروش إلى ذلك المعرض  
الخاص بالصور الذي يضم وجود مؤسسي سوسيولوجيا الأديان القدماء منهم أو أولئك الأكثر 
ها  ساني، وتتبع تاريخ الإن قاع ال لى إي سيطرت ع تي  طات ال مال والإحبا ها دورة الآ ثة، إن حدا

شا بر اكت يروش ع شتراكية د مذاهب الا عة ال سية ومجمو سيحية، المارك بين الم قة  لأولى للعلا فاته ا
الأخرى التي تجهد في التفكير وتعمل على تحقيق أفكارها فوق الأرض، كذلك يستلهم ديروش 
لذي لم يستسلم مطلقا، والذي يشير إلى وجوده في كل التجارب  ميم" ا ذلك الإحياء "للأمل الح

سو برى،  ية ال ك خرط الطوباو ين ين ية، أ جارب التعاون ية أو الت عات الطائف جارب الجما نت ت اء كا
ندو  بة بوامو من تجر بدءا  جارب  من الت عدد  في  سه  يروش نف بة  Boimondauد تى تجر وح

، كما درس ديروش coopérative international universitéالجامعة التعاونية العالمية 
ب عد تجر ية ب جارب الطوباو هذه الت من  ير  تي ال كث شطين( ال عة النا كان" )جما شاكيرز الأمري ة "ال

لم بشخص خاص  كانت موضعا لكتابه الأول عن سوسيولوجيا الأديان، ل كن ديروش كان يح
لذي يعبر الزمان و  هذا "التخمر المرتقب" ا عن ديناميكية  ها  ية، باحثا في جارب الطوباو بكل الت

ته و الإ شكاله و تعبيرا عدد أ يد ت لا تحد كان، محاو ظة الم لى لح صولا إ قة و ته الخلا ساك بقو م
الإخفاقات الناتجة عن مواجهاته مع الواقع، فسوسيولوجيا الوقائع الدينية عند ديروش لا تجد 
لا أن  كذلك، محاو بالعكس  عل، و  جل الف جل، ر سيرة الر لى م بالنظر إ لا  سقها إ سكها وتنا تما

رأى في  للظواهر اللادينية"، فهل يؤسس دياليكتيكا "علم اجتماع لا ديني للدين مع علم اجتماع
إضعاف المشروع ال كبير الذي ينسج معا "علم اجتماع الاعتبارات ذلك التطبيع مخاطر مسخ و

بات نت الإجا يا كا ية"؟، أ ظواهر اللادين في ال ضمنة  ية المت مل الدين يع  أو العوا في جم كن  يم
قد لعب دورا ما يكون  مة شيئا ما رب لأحوال التفكير أن ث في هذا المصير  اع إلى آخرنقطمن ا ا

يلة، يوتوبيا محكوم عليها بالفشل، سواء بسبب  الخاص باليوتوبيا التي حللها ديروش خلال مدة طو
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هور  عادة الظ ما بإ عد دائ ها ت لداخلي، ل كن كل ا لف والتآ سبب الت ية أو ب يود الخارج حدود والق ال
-5181م عا Thomas Moreتحت شكل جديد عندما أسس ديروش مركز توماس مور 

يت  5118  Leالذي قام بتصميمه لو كوربيسيه  La Touretteواتخذ مقرا له دير لاتور
Corbusier يان سية والأد عد "المارك ما ب شرا في تابين ن لال ك من خ نه  ته أ ية حيا في نها شرح  ، لي

مذاهب الاشتراكية سنة 5188سنة  لديني وال "، إعادة نشر المعنى عبر 5181" و"علم الاجتماع ا
ية الأولى كتاريخ للأديان )الأوروبية( عبر قراءة ماركسية المنهج، والثانية رؤيتي ن مزدوجتين2 الرؤ

ماع  لم الاجت يدة لع قراءة جد بر  لز( ع ماركس )وانج نة  موز مدو فك ر لى  كس إ لى الع سعى ع ت
الديني، هذا التقييم التراجعي لا يجعل من كتاب "معنى الماركسية" مع ذلك كتابا في سوسيولوجيا 

يان،ا صارم  لأد يد ال عدم التق عات  بأن نز لة  كرة القائ قاوم الف قد   non-conformismesف
صنف  جب أن "ت ية، ي سات الجماهير حيط الممار في م شرة  نة المنت ية المدا فات الدين وكذلك الانحرا

ليذهب طموح ديروش إلى أبعد من  وتوضع في خانة التهميش حتى يتم تصفية الحساب معها"،
سعى  ندما ي لك ع ية ذ ظواهر الدين بين ال قوم  لذي ي لاق ا بدع الخ لديكاليكتيك الم حديث ا لى ت إ

ية أي النقدية بين الظواهر الدينية العضو "أديان المعارضة في مواجهة أديان السلطة أو بشكل 2 و
ضد  سمية  يان الر كار الأد نة أف سية وهيم طاب الأوليجار لى أق بالنظر إ مرد  ين مت طاب د خر أق آ

يق هذه الثروة موجة معاكسة لسوق سو داء للثروة الرمزية في كواليس المناورات التي تسبق تسو
ية كنيسة أو دولة ما، في الوقت الذي يفرض فيه  الرمزية، عندما يتم احتكارها من قبل امبراطور
وضوح الشلل والتراجع المؤسسي لرجال الدين وكذلك تشرذم وتفرق المعتقدات نفسها على علماء 

فإن يان،  ماع الأد شية وه اجت بالظواهر الهام مام  مام بالمجموذا الاهت ية، الاهت تي الطرف عات ال
ية صغيرة جدا و تي تشكل نوعا من الانتشكل أقل ظواهر الهامشية ال قلاب على النظام الرمزي ال

سائد و نت ال ندما كا سابق ع قت  في و يه  كان عل ما  جد ة م صالة و قل أ شك أ لا  بدو ب هيمن، ي الم
بة المؤسساتية لرجا ل الدين تفرض نفسها بشكل كبير، ل كن يجب الإشارة هنا إلى أي حد المقار

لعبت حساسية ديروش "الظواهر الدينية الحرجة" وتجاه اليوتوبيات التي تتضمنها وتحولها إلى نظام 
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يق رائد في البحث في سنوات تأسيس هذا المجال الجديد، لذا  دنيوي دورا أساسيا في فتح طر
يف اليوتوبيا  يقة في التضرع إلى مستقبل مختلف تماما عن الحاضر المرفوض وفي هذه ا -فتعر لطر

يد يمثل العصر الذهبي  يتيح في الواقع قراءة الاختفاء الحديث  -أغلب الأحيان باسم ماض مج
قاس  لت ت تي ظ ية ال لنظم الدين نة"، ا قدان الهيم لدين "ف ماعي ل غاء الاجت لال الإل من خ لدين  ل

سا لال الدرا من خ لة  ي مدة طو ية ول كار الدين مال الأف بر اكت قت ع فس الو في ن ية و يق ت الامبير
لدين  هر ا ها(، ليظ ماني علي طابع العل ضفاء ال ها )إ لال علمنت من خ ضمها  ها وت ثة تحتوي خل حدا دا
ية قدرة فعلية على "العمل الاجتماعي"، عمل يتجاوز  الذي يتم الاعتراف به من خلال هذه الرؤ

ية والثقا نة الاجتماع قدان الهيم ها ف من خلال سد  نت تتج تي كا ها وال ية ذات سات الدين ية للمؤس ف
ندس  شك المه نى  لا أد يروش ب كان د قد  ناس، ف عي ال لى و عات وع لى المجتم مة ع ها القدي هيمنت

الذي  Jean Siguyالرئيسي لهذا الانفتاح من وجهة نظر البحث التاريخي بجانب جان سيجيه 
ية  تأثيرا بالفيبر ثر  ية وأك ية النظر من الناح ية  من منهج ثر  هة أك هه وج شروع ووج هذا الم قاد 
ية  سيولوجيا دين لى سو سيولوجيا إ بذلك السو سما  بر(، مق ماكس في لى  سبة إ خاص )ن شكل  ب
ية  صورات الجمع كوين الت شكيل وت سيولوجيا ت ية، سو كات الاجتماع سيولوجيا للحر وسو

سيولوجيا الس يات والسو لأول المرجع حل ا في الم قوة و يروش ب سيولوجيا د لب سو نا تق سية، ه يا
لة  ظاهرات الفعا حدة الت ناء و عادة ب شروع إ فإن م ضح،  شكل وا يان ب سيولوجيا الأد تادة لسو المع
صف  خل و صرها دا ني ح لا يع يا  سيولوجيا اليوتوب طار سو خل إ عي دا مل الجم نة وراء الأ الكام

من ذلك فإن مغزى هذه الوحدة ذاته لا ينكشف ويتضح إلا  وتفسير وحيد، على العكس تماما
بة  ية المتعددة لهذه التعبيرات، هنا السؤال الذي تطرحه هذه المقار بالعودة إلى التنوعات التاريخ
ية  خاص بإمكان سؤال ال ضوح ال كل و هو ب قة،  ته الخلا من إخفاقا قا  ني انطلا سيو دي تاريخ السو لل

ية وفوق طبيعية إلى امتداده إلى أشكال "الأمل المح قق" الذي لا يستدعي أيه مرجعية لا دنيو
ية، ستمرار جد ا مى حد تو ية للحركات العظ ية التاريخ كن الدينام ثورة  -ل  ية، ال ثورة الإنجليز ال

لى وتتجرد وفقا  -الأمريكية والثورة الفرنسية ية التي تتخ ية المشروعات الطوباو تنتسب إلى استمرار
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دد الثورة الفرنسية عن مظهرها وهيئتها الدينية، وتحمل تعبيرات سياسية للصيغة الشهيرة لإنجلز بص
ية بين بني البشر، ليلتقي هذا الغموض  واضحة أكثر فأكثر، نفس الأمل البديل للمساواة الجذر
لدين،  فين ل هومين مختل بين مف ضوح  يز بو يروش التمي نري د برفض ه شديد  قرب  بدو وب ما ي لى  ع

( العلمية logiesا عند دوركايم، أحدهما يستلزم أن تربط العلوم )ومع ذلك فهما متواجدان مع
ية  لت العقلان تي قل يات( ال ية )الثيولوج لوم الدين سيكولوجية( الع سيولوجية، ب )أنتروبولوجية، سو

" يتعلق Urgieالحديثة من قيمتها، أما المفهوم الآخر يفترض أن "في الدين شيئا أزليا، شيئا ما "
لاقة الاجتماعية ذاتها التي تجد مصدرها وجذرها في "هذه الحياة الخاصة جدا بانبثاق وظهور الع

شعائر  سطة طقوس و فة بوا هذه الوظي تؤمن  لم  فإذا  عين،  شر المتجم جت من الب تي تنبثق وخر ال
 31دينية، فستؤمن، كما يقول هنري ديروش بواسطة الفن الاجتماعي".

  Clifford Geertz (5188- 8888:)األسس الثقافية للذين وكليفوسد غيشتز 

سية   لي من فكرة أسا ناء نموذجه التحلي في ب صر  لأنثروبولوجي المعا تز ا فورد غير انطلق كلي
سات  ية والممار قدات الدين حول المعت جزت  تي أن ية ال حاث الانثروبولوج يع الأب ها أن جم مفاد

فاهي هاز الم لى الج قط ع مدت ف يذكر، إذ اعت ظري  يد ن تأت بجد لم  ها  طة ب فه المرتب لذي خل مي ا
الرواد الكبار أمثال دوركايم وفيبر ومالنوفسكي، فالبحث المعاصر ليس بوسعه أن يعمل أكثر من 

كل  في ل خزان المعر سية وال عدة الأسا بة القا بر بمثا تي تعت فاهيم ال هذه الم طوير  سيع وت ساهمة تو م
لدين،  حول ا ية  ناءانثروبولوج تز اوب حدد غير لق  هذا المنط لى  قافي  ع عد الث طوير الب في ت ته  مهم

ثر  لك ا في ذ يا  لديني مقتف يل ا برللتحل من  في كل  فة ب شكال مختل تة وأ بدرجات متفاو تأثرا  وم
فقد حاول هذا الباحث الأمريكي  ،ليفي ستراوس كلود، شيلر، كلوكهن، بواز، سبير وبارسونز

ية وأبحاثه الميدانية المبكرة لبناء ت يف عام للدين ينسجم على جميع الاستفادة من قراءاته النظر عر
موز  من الر سق  لدين ن تالي2 "ا شكل ال لى ال يف ع هذا التعر جاء  قد  نة، و ية الممك شكال الدين الأ

ند ئم ع ستمرار دا شار وا سلطة، وانت فع ذات  بائع ودوا سيس ط لى تأ مل ع بر  يع لك ع ناس، وذ ال
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ظام حول الن صورات  شكيل ت ية ع ت طابع الواقع ضفاء  مع إ جود،  عام للو صورات، ال هذه الت لى 
  32بحيث تبدو هذه الطبائع والدوافع واقعية بشكل متفرد ".

موز  في ر سدة  عاني المتج من الم طا  باره "نم فة باعت هوم الثقا لى مف ظر إ لك الن في ذ حا  مقتر
هذه  سطة  ية، وبوا شكال رمز ها بأ بر عن ثة يع مات المتوار من المفهو ظام  هو ن يا، و لت تاريخ تنوق

يطورون معرفتهم حول الحياة ومواقفهم منها" ، وبها يستديمونالأشكال يتواصل الناس ، 33و
ماذج الرمزية وعملياتها في  وبأننا من وجهة نظره نفكر ونفهم من خلال انسجام بين حالات الن
عرف  كن ن لم ن لا و نة مث سيم معي في مرا نا  ما دخل فإذا  ته،  سع وعمليا عالم الوا لات ال هة حا مواج

عة  ية المتب شعائر عد ال عث روح القوا في ب لا  نا، أم سبة ل ها بالن شاطات معنا لك الن كل ت ستفقد  ف
سة ت لدين كممار يف ا ضه تعر مع رف لدين،  ية ل سات الأنثروبولوج في الدرا ية  ية تجديد قليد

يةأو ضايا وعظ لى ق يل إ طف تح ما  عوا ية ك نات روح جود كائ قاد بو في اعت له  ية، أو اختزا أخلاق
فعل تايلور، فإنه، ولإزالة هذا اللبس، يرجع إلى مفهومه الأنثروبولوجي للثقافة، إذ بدون هذه 
ياة  كون للح لى ال  نا ا سفتنا ونظرت خص فل تي ت موز ال تدخل "الر في  لة  ية المتمث ماط الثقاف الأن

ية من lebensanschauungi weltanschauunngومقاربتنا"،  ، سيصبح ال كون كتلة فوضو
بأن حقيقة هذه الفوضى التي تستدعي تدخل تلك الرموز،  الميولات والعواطف غير المحددة، و
كون أن هناك "أحداث مشوشة مفتقرة ليس الى التفسير فحسب، بل وإلى قابلية التفسير أيضا 

ته التحل طراف قدرا لى أ سان ع جال الان حام م هدد باقت مل، ت لى التح ته ع طراف طاقا لى أ ية، وع يل
 34وعلى أطراف الاستبصار الأخلاقي لديه". 

ماج  فل بإد تي تتك سة ال موز المقد ها الر صر عماد سة عنا لى خم لدين ع فه ل ي ناء تعر مركزا أث
ية والحوافز الأمزجة( من مجموعة ) ية للعالمethosإيتوس )الشاملة القو في ممثلة  ( والدائمة مع رؤ

Weltanschauung  موع بذلك مج حددة  جود(، م عام للو ظام ال حول الن صورات  موع الت )مج
يقة التي ينبغي أن يسلك وفقها الناس، وذلك عبر انسجام بين السلوكات  الأفكار المتناسقة للطر



 شتاتحة أم الخير. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الظاهرة الدينية بين المقاربات الكالسيكية والمعاصرة
 

 

 573ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  

غة للرمز من خلال قدرته على تخزين المعاني ومضاهاة الواقع  ما يبرز الأهمية البال ورؤى العالم، م
ية سواء إلى شيء أو حدث أو علاقة مع بإعطاء معنى مع ياري لواقع مجرد، وفي قدرته الإشار

احتفاظه باستقلاليته عن الشيء المشير إليه، مما يحفظ له قوته المتواصلة في نقل التصورات التي 
لك  مج ت بط أو د لى ر موز ع لك الر مل ت لم تع نه إن  تز أ يرى غير ين  موز، أ عاني الر هي م

في سية  ستعدادات النف لك  الا لى ذ ستدلا ع لديني، م عد ا قق الب لن يتح ية ف صورات كون طار ت إ
شروط  نا كنشاط غير م لوزن، والنرفا ية كتخفيف ا ية جزئ هدي موجه نحوغا بين نشاط ز بالتمييز 
ية كونية للعالم، وهذا ما تتميز به الأنظمة الرمزية في قدرتها على تجاوز الخاص إلى ما  لارتباطه برؤ

 35هو كوني.
ع خذ ب يه مع الا هب ال لذي ذ حد ا لى ال بار ع شيين الاعت يو غرام يف  أنطون في أن التعر

فوق  قل  لا ع ية، إذ  ية ونظر ظروف تاريخ تاج ل كان ن تز  فور غير لدى كلي لدين  لأنثروبولوجي ل ا
يف هو  التاريخ ولا إنتاج نظري خارج الممارسة الإنسانية، ل كن إحدى عناصر كونية هذا التعر

ية الخطاب البيولوجي من جهة أخرى، والمتمثل البحث عن المشترك الإنساني  من جهة، وكون
هذا  من  سانيا،  ية إن موز ثقاف هي ر تي  يا وال ها بيولوج مات وتوارث قل المعلو سهرعلى ن نامج ي في بر

يات عقلنته.  36المنطلق لم يكن غيرتز معنيا بخطاب متفرد للدين أولمستو
لات   في تحلي مق  لى ان المتع صل ا تز لن لالغير مة  من خ جد ث لا يو نه  له ا بدو  ته ي مؤلفا

تمثلت أولا في طبيعة  ،تفاوت أوتناقض وإنما غموض يكتنفها قد يرجع إلى ثلاثة عوامل أساسية
سيعه  لدين بتو سة ا يلي لدرا تأو لي ال موذج التحلي يز الن يث يتم سع(، بح ترح )وا لي المق موذج التحلي الن

داخل المجتمع المدروس، مما يوفر للباحث لمفهوم هذا الأخير، ليشمل مختلف الأشكال الثقافية 
يل وتفسير الرموز الدينية ية في تأو الثقافية، وقد نتج عن هذا الوضع تعدد /قدرا كبيرا من الحر

ية  ياة الدين صية الح تز لخصو مه غير لذي قد سير ا باحثين، فالتف لاف ال ضاربها واخت لات وت ي التأو
جود تصور هندوسي اشراقي في العمق مغلف عند المسلمين بأندونيسيا، ومؤداه أن تصورهم للو
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برت هفنر  الذي يرى أن غيرتز لم يفهم بالمرة  Robert Hefnerبلبوس اسلامي، لم يقنع رو
سي سلمين الأندلو ند الم تدين ع عة ال سي، لييطبي مع الأندوني بة المجت عة تركي لا طبي مل تن و ثل العا م

معقد(، إذ هناك خاصيتان اثنتان الثاني في صعوبة الدين كموضوع للدراسة )موضوع حساس و
ظلتا ملازمتين للدراسة الانثروبولوجية والسوسيولوجية للدين وهما الحساسية والتعقيد، فالدين من 

بة لا ما نمط تفكير وسلوك متغير  وجهة نظر هذه المقار يقبع داخل قوالب جامدة ومحنطة، وان
ياة اليومية يفعل فيها وينف ومتحرك عل بها، وعليه يعدو الدين بهذا المعنى يمس كافة مجالات الح

بة  في الكتا تز  سلوب غير لق بأ ثا يتع ما ثال يد، أ ضبط والتحد صد وال صعب الر لدينامي  سع وا الوا
ية  قدات الدين حول المعت ثه  عام وأبحا شكل  ته ب يزت كتابا لذي تم ية(، وا بة أدب صنيف )كتا والت

و يكتب بأسلوب أدبي غاية في بشكل خاص بأسلوب متفرد في الكتابة والعرض والتصنيف، فه
في  موض  سحر والغ من ال سحة  صه م لى نصو ضفي ع ما ي شبيهات م جازات والت ليء بالم يد م التعق
الوقت نفسه، حتى انه يصعب على قارئه تحديد مصدر متعة النص ومعرفة ما إذا كانت آتية من 

ها، ير عن قة التعب ي مال طر من ج حة، أو  كرة المطرو ية الف لى ا أهم ضافة إ هذا بالإ سلوب  شتهار أ
في  ته  يق ما أن طر خرى، ك قواس أ بداخلها أ نا  لاقواس وأحيا فتح ا ثرة  بة بك في الكتا حث  البا
التصنيف تبتعد عن الأساليب الاكاديمية المعهودة، وقد فطن جيرتز إلى هذه المسالة وأرجعها 

  37إلى الطبيعة الارتجالية للدراسات المقارنة للدين.
 

 :ال واهص -
                                                 

لام،  - 1 ي بول و جان  يه،  يه ليج يال هيرق لديندان سيولوجيا ا لاعلى سو لس ا لوجي، المج يش الح تر2 درو فة،،  قاهرة، للثقا ، 5،8881ط ال
 .11ص

يليام،  - 2  .81 -85ص -ص ،8885، 5ط، تر2 بسمة علي بدران، المؤسسة الجامعية ، بيروت، الاديان في علم الاجتماعجان بول و
يلام، مرجع سبق ذكره، ص -3  . 11 -81ص  -دانيال هيرقيه ليجيه، جان بول و

4-Jean luc Chabot, Histoire de la pensée politique, Ed.Masson, paris,1988, P 106. 
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ية جديدة في علم الاجتماع الدينييوسف شلحت،  -10  . 515 -580ص  -، ص2003، 1، دار الفرابي، بيروت، طنحو نظر
، مؤسسة الاسراء، -دراسة في علم الاجتماع الديني -نشأة الدين بين التصور الإنساني والتصور الإسلاميحسن علي مصطفى حمدان،  - 11

 .81. 81ص  -، ص5115، 5ط قسنطينة،
 .511 -515ص  –، ص سبق ذكرهيوسف شلحت، مرجع  - 12
 .81 -81ص  -حسن علي مصطفى حمدان، مرجع سبق ذكره، ص - 13
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يليام ، مرجع سبق ذكره ، صجان بول  - 19  . 10 -15ص  -و
 . 508 -511ص  -)ب.د(،)ب.ب(، )ب.س(، ص، علم الاجتماع الدينيمديحة محمد سيد ابراهيم،  - 20
يلام، مرجع سبق ذكره ، ص -21  .811 -811ص  -دانيال هيرقيه ليجيه، جان بول و
 .550. 551، ص.ص 5118، 8، رامتان ، جدة، طعلم الاجتماع الدينيعبد الل  ه الخريجي،  - 22
يلام، مرجع سبق ذكره ، ص.ص  -23  .188. 181دانيال هيرقيه ليجيه، جان بول و
 . 151. 151نفس المرجع، ص.ص  -24
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القطيعة االبستوَلَرية في دراسة ظاهرة التحَالت الذيٌية 
 هي االسالم إلى الوسيحية في الززائر 

 الَهن.ٍ بيي االهكاًية

 صافية فَاتيح هذاًي أ.           .حٌاى رين فرحات عبذالي أ.
 2 ٍهراى راهعة         األغَاط راهعة: 

 : الولخص

، الاجتماعيةالانسانية و من أكثر المفاهيم تداولا في ميدان العلوم الابستمولوجيةالقطيعة 
يكون من ، المفهوم الذي يعبر في نظر غاستون باشلار عن القفزات ال كيفية في تطور العلومهو و و

كباحثين في  . في سبيل انتاج معارف علمية جديدة . نتائجها تجاوز العوائق الابستمولوجية القائمة
التحول الديني  بدراسة ظاهرة، وضع هذا المفهوم على محك التجربة الميدانيةلنا حاو الاجتماععلم 

 من أحكام قيميةمع كل ما يحيط بالظاهرة و، في الجزائر الانجيلية من الاسلام الى المسيحية
ية جاهزةتصورات مسبقة وو هل  :أساسيأمام انشغال منهجي  كباحثين وجدنا أنفسنا قوالب فكر

موضوع التحول الديني  يمكننا فعلا تحقيق القطيعة مع المعارف العامية التي ينتجها المجتمع حول
 تصوراته ؟و بحكامه نتاج لهذا المجتمع نحن كباحثينو خاصة

Abstract: 

Epistemological rupture is one of the most actively traded concepts in the 
field of human and social science , a concept which reflects in the perspective of 
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Gaston Bachelard for qualitative Hops in the development of science, and that 
would result exceeded existing epistemological obstacles, in order to produce new 
scientific knowledge. As researchers in sociology, we tried to put that notion into 
our experience, as we study the phenomenon of religious conversion from Islam to 
evangelical Christianity in Algeria. and with everything that surrounds the 
phenomenon of judgmental values , prejudicial perceptions and prior intellectual 
templates , we found ourselves as researchers in front of Systematic fundamental 
preoccupation:   

Can we really achieve rupture with vernacular knowledge produced by the 
society on the issue of religious conversion, especially as researchers born and 
raised in this same society with all judgments and perceptions? 

  : ةهقذه
في  من أهم الذين طرحوا مسألة القطيعة الابستمولوجية « باشلارغاستون  » يعتبر

ادعاء  لهفبالنسبة La Formation de l’esprit scientifique» 1»  ٻ دراسته المعنونة
ية هي من أهم العوائق الإبستمولوجية التي يمكن أن تواجهه المعرفة العلمية كما أن ، الاستمرار

الرفض المطلق أو الهجران وإنما الإيتاء بأفكار أكثر شمولا فلا وجود لا تعني القطيعة 
ية وإنما هناك قفزات نوعية في التفكير العلمي. بين  «غاستون باشلار » يفرقفي كتابه  للاستمرار

يات العلمية  الأولى تقع على مستوى التفكير العلمي ذاته، شكلين من القطيعة بين النظر
يات ا ية الذين، لعلمية الجديدةالكلاسيكية والنظر يحاولون مع كل  فهو يعارض دعاة الاستمرار

فهذا المفهوم لا يفسر السير ، اكتشاف علمي جديد أن يدلوا على أنه جاء نتيجة لتهيئة سابقة
، العلمية الجديدة للاكتشافاتالخاص لتاريخ المعرفة العلمية ولا يعطي الدلالات الحقيقية 

ياتعن الأصول في هذه  فالبحث لن و ،الحالة لن يكون إلا تعارضا مع الجدة المطلقة لهذه النظر
أما الصورة الثانية  . يكون إلا عائقا عن الفهم الموضوعي لحقيقة الاكتشافات العلمية المعاصرة

هذه الأخيرة التي يساهم في تشكيلها الحس ، من القطيعة تكون بين المعرفة العلمية والمعرفة العامية
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 خاصة إذا كانت المعرفة ضمن مجال العلوم الإنسانية بشكل عام،  sens communle الجمعي
غير المتجانسة والتي  الاجتماعية تحديدا أين يكون موضوع "الانسان " بكل تفاعلاته وعلاقاتهو

  . والمكان سياق حضاري اجتماعي ثقافي سياسي متغير في الزمانيتم إنتاجها استنادا على 

 : االشكالية
إن طبيعة الدراسات العلمية ضمن مجال العلوم الاجتماعية في ال كثير من الأحيان تحاط  

وهي عادة ما تصنف ضمن ثلاثية الدين والسياسية والجنس ، غير المسموح بهو بثنائية المسموح
في نفس الوقت غير المسموح باختراقها سواء و ،ر الفضول العلميكأهم الميادين التي تثي

، ل كن ومع التغير الذي يشهده المجتمع الجزائري . رسميا...الخ، دينيا، ثقافيا، قيميا، اجتماعيا
ية لمواكبة هذه التطورات  بطرح مواضيع لطالما كانت مهمشة أو  المتسارعةدفع بالجامعة الجزائر

خاصة مع فتح المجال السمعي البصري وتطور  . أو حتى غير المفكر فيها، من قبيل المسكوت عنها
مما أصبح يخدم حركية وانتشار المعلومة مهما ، استخدامات الانترنيت لشريحة عريضة من المجتمع

 الخوض في كل المواضيع حتى تلك التي كانت محاطة بحاجز التابوهاتو كان محتواها
حثين خاصة بعد انخراطنا ضمن فرقة البحث التابعة لمركز البحوث هو ما شجعنا كباو . الممنوعاتو

التي طرحت موضوع الحضور المسيحي  2CRASC الثقافيةو الاجتماعية في الانتروبولوجية
الإنجيلي في الجزائر من طرح "ظاهرة التحول الديني من الإسلام إلى المسيحية " ومحاولة تجاوز 

دراسة والأخرى غير القابلة خاصة وأن هناك اعتراف من قبل التصنيفات بين الظاهرة القابلة لل
الذي يسعى إلى تأطير  3 لغير المسلمين 2006قانون تنظيم الشعائر هو ما يجسدهو ،النظام السياسي

ذلك أن موضوع التحولات الدينة يتجاوز الفضاء الخاص ، قانوني لظاهرة يراد مراقبتها وتنظيمها
 . أو ماذا بعد التحول الديني، المواطنةللمتحول ليطرح اشكالية 

هل بإمكان الباحث في  : هوو نسعى من خلال هذا المقال للإجابة على انشغال أساسي 
ميدان العلوم الاجتماعية تحقيق القطيعة الابستمولوجية في دراسة الظواهر الدينية كظاهرة 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_commun
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أحكام و لظاهرة من كليشيهاتالتحول الديني عن الاسلام باعتناق المسيحية مع كل ما يحاط با
 ؟  اجتماعية مسبقة

 الفرظية:
  تحقيق الالتزام المنهجي والأخلاقي في دراسة الظاهرة الاجتماعية يخرجنا من وهم القطيعة

 . الإبستيمولوجية خاصة عندما يتعلق الأمر بدراسة الظواهر الدينية

 الوفاهين الوفتاحية: 

 laيدل للمصطلح،  حسب الدلالة الاشتقاقية (: la conversion)التحول الديني 
conversion  باللاتينية على كلمةconversion التي تعني العودة، تغيير الاتجاه. تدل هذه و

علاقة  اله conversionالكلمة على كل نوع من العودة أو تغيير للوضعية. إن الكلمة اللاتينية 
 والتي يقصد بها التغير في الاتجاه epistrophêمةبكلمتين باللغة الإغريقية متناقضتين، من جهة كل

 metanoïaكلمة يدمج فكرة العودة)العودة إلى الأصل، العودة إلى الذات(، ومن جهة أخرى و 
، la renaissanceالتي تعنى التغيير في التفكير، التوبة وتدمج فكرة التحول،الميلاد من جديد و

فكرة الميلاد و خلي بين فكرة العودة إلى الأصلتعارض دا conversion laيوجد إذن في مفهوم 
 4الجديد.

هو الدخول في معتقد جديد سواء تعلق الأمر بالتحول في نفس الدين  : التحول الديني
أو الانتقال إلى دين أخر كالتحول من الإسلام ، من الإسلام السني إلى الإسلام الشيعي مثلا

 إلى المسيحية.
التحول الديني بالسياق الذي تتم فيه  مفهوم يرتبط:  التوظيف الإجرائي للمفهوم -

التاريخي ، الإطار الجغرافيو والمقصود به طبيعة الدين الذي ثم التحول منه واليه، عملية التحول
إن هذه السياقات تجعل من مفهوم التحول الديني مفهوما إجرائيا في الأساس ، والاجتماعي
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رة في حد ذاتها مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مجتمع مما يفرض علينا التعامل النسبي مع الظاه
اعتناق المسيحية بالانضمام إلى ال كنيسة  : في حالة دراستنا نقصد بالتحول الديني . البحث

( Baptême)التعميد  هوو يرفق هذا التحول بفعل رمزي، البروتستنتينية الانجيلية في الجزائر
والذي يتم حسب العقيدة الانجيلية بسكب الماء ، ولالذي يعبر عن ميلاد جديد بالنسبة للمتح

 . أمام ال كنيسة يعلن عنه بشهادة التحولو  ،على الرأس أو بالتغطيس
إن التحول الديني كمفهوم متداول في الدراسات السوسيولوجية الغربية والعربية له ما 

ية والموروث الديني  : وهما مفهومين، يقابله في الذاكرة الشعبية الجزائر
يع ، الردة عن الإسلام أي الرجوع عنه :( l’apostasie"الردة )- والردة في التشر

كل مسلم راشد يفارق إراديا وبشكل ف : الإسلامي تعتبر إثم وكفر لا يغفر لصاحبه ما لم يعد
يل ال كريم  . معلن ورسمي دينه يحكم عليه كمرتد  5 . ‹من يرتد منكم عن دينه  ›كما جاء في التنز

هي عبارة دارجة في الثقافة الشعبية أي قلب المعطف، بالفرنسية  :ورني"طم-"
« tourner sa veste» ،عن المرتد في الجزائر. يرجع أصل هذه العبارة إلى المرحلة  للدلالة

ية بمعنى أنه محروم من حقوقه المدنية فالجزائري الذي كان يعيش وضعية الأهلية ، الاستعمار
جة المواطنة يجب أن يقبل بقانون الأحوال الفرنسي وبالتالي والسياسية وحتى يرتقي إلى در

يعة الإسلامية و  كل من يقبل بهذا يعتبر التخلي عن قانون الأحوال الشخصية المبني على الشر
 6. تبنى هذا الموقف جمعية المسلمين على وجه الخصوص renégatخائن

الإطار  LE MOUVEMENT NEO-EVANGILIQUE :الحركة الانجيلية الجديدة -
حديثا هو الرجوع الى الكتاب المقدس و العام الذي يحكم الديانة المسيحية بجميع طوائفها قديما

Evangile  وعليه فكل مسيحي هو انجيلي مبدئيا ،ل كن مفهوم الانجيلية أخد تدريجيا معنى أخر
القرن السادس عشر على  يرجع تاريخيا الى حركة الاصلاح البروتستانتي التي تمت في أوروبا
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يد"مارتن لوثر". تتشكل هذه الحركة من مجموعة الكنائس الانجيلية التي تتقاسم فيما بينها الأسس 
 :7العقائدية التالية 

ترى هذه الحركة ان الكتاب المقدس  "BIBLICISME" الالتزام بالكتاب المقدس (1
 . مؤمن الحق في تفسيرهان لكل و ،الأعمالو هو الدستور الوحيد المعصوم للإيمان

ية الدينية عند الحركة الانجيلية غير موروثة: ( التحول الديني2 غير مرتبطة و ان الهو
ية مع تطور المجتمعات الحديثة ، الفردية ل كنها تنبع من الخياراتو بالمكان ترافقت هذه الرؤ

يع للحركة هذا ما يفسر الانتشاو " individualisationالمبنية على أساس الفردانية "  ر السر
 . في هذه المجتمعات تحديد

 التقاليدها بالالتزام التبشيريهو ما يسمى في و ،( عقيدة نشر المسيحية في العالم3
L’activisme évangélique بحيث يعتقد الانجيليون أن كل متحول ديني هو عون مبشر 

 .داعية للأشخاص آخرين لاعتناق المسيحيةو
 

 الوقاربة الٌظرية: 

  les non dits "عنهإن ظاهرة التحولات الدينية قديما وحديثا يحكمها منطق المسكوت  
يات مشار إليها بالوصم الاجتماعي من خلال النعوت التالية  : فالباحث هنا يتعامل مع هو

أن لا يعيد إنتاج  فيفترض عليه أي الباحث، ..الخ. حركي، بايع دينه مسخوط، خداع، مطورني
وعلى هذا الأساس يبقى دور الدراسة ، وأن لا يدين الظاهرة، القيميةهذه الأحكام 

يقية، السوسيولوجية يؤسس كليفورد  . البحث عن الحالات والغوص في أعماق الوقائع الامبر
الإسلام "( لمقاربة أنتروبولوجية في التعامل مع الظاهرة الدينية من خلال كتابه 1926غيرتز )
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 ال الخبرة الدينية في مجتمعين مسلمين )في جاوة باندونيسياالذي درس فيه أشك "ملاحظا 
 8المغرب( ومن أجل فهم التنوع الإسلامي فيهما.و

الذي يقوم الأفراد بإضفائه ، تولي مقاربة غيرتز الاهتمام في المقام الأول لإنتاج المعنى
 " الم كثف " بالوصف على أفعالهم والذي يقوم على توجيه مصيرهم الاجتماعي وهذا ما يسمى

ماذا يقول هؤلاء الأفراد عن أفعالهم ؟ وكيف ينتجون  :يتمثل في الإجابة عن السؤالين التاليينو 
أن الأفراد لا  على هذا الأساس شكل غيرتز قراءته للتغيرات الدينية بحيث يعتبر " ؟ المعنى

وملائمة حسب يغيرون بصورة آلية من النمط الديني بل يقومون بتبني استراتيجيات متكيفة 
حاجاتهم في لحظة من لحظات إنتاج المعنى ومن أجل فهم حسب تصوراتهم التغيرات التي 

" من تمسكه بنوع من القداسة )أو  غيرتز إن انتقال الأفراد حسب "، " تحدث في المجتمع
إنما يعتبرونه و أسلوب ديني( إلى أسلوب أخر لا يعني أنهم يرفضون بصورة قطعية هذا الأسلوب

" يمكنها أن توصلنا إلى فهم المنطق الذي يحكم  إن هذه المقاربة " لكليفورد غيرتز. ر يقينيغي
من خلال فسح المجال أمام الفاعل في ، الإجابة على إشكالية الدراسةو ظاهرة التحولات الدينية

ال إعطاء معنى لتجربته الخاصة في التحول من خلو الظاهرة أي المتحول الديني في تقديم قراءة
يقية " هذا ما يسميه )غيرتز(، récite de conversion شهادة التحول  بمسائلة الحقائق الامبر

 9. بالنظر ما فوق الأكتاف "

 الوتبع: الوٌهذ
عبارة عن دراسة متعمقة لنموذج واحد أو أكثر لعينة يقصد بما أن منهج دراسة حالة هو 

يق  فإننا وجدنا أنه  .دراسة نموذج مختارمنها الوصول إلى تعميمات إلى ما هو أوسع عن طر
إنتاج معرفة عن حالات يساعدنا على  فهو، يتناسب مع طبيعة البحث وخصوصية الظاهرة

، تفاعلاتهم، علاقاتهم، اتجاهاتهم، بالتعرف على أفكارهم، الدراسة كجزء من مجتمع البحث
وهذا ما يسمى في منهج دراسة الحالة  الديني مواقفهم من العوالم المحيطة بهم قبل فعل التحول
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، الذي يعتمد على أن الخصائص الحاضرة تقتضي العودة Flash Back "10 "بالتصور الاسترجاعي 
  . في الوقت الراهن للماضي لفهم هذه الخصائص

 : التقٌيات الوستخذهة
للحصول على تظهر تقنية الملاحظة بالمشاركة كوسيلة أساسية : أولا ( الملاحظة بالمشاركة

أين نجد المسكوت عنه أكثر من المنطوق. لقد شكلت ، المعطيات في مثل هذه الدراسات
طبقنا تقنية الملاحظة بالمشاركة من خلال ما يعرف بأسلوب  .ال كنيسة الانجيلية حقل للملاحظة

مكننا هذا الأسلوب من ملاحظة ومشاهدة المبحوثين مع علمهم بوجودنا  المشارك الملاحظ
ومن انتقاء . ركين ملاحظين ساعدنا هذا الأسلوب من كسب تعاطف المبحوثين إلى حينكمشا

 . من خلال تشكيل شبكة من العلاقات مع مجتمع البحث، حالات الدراسة
تعتبر تقنية المقابلة ركن أساسي في الدراسات الميدانية :  ثانيا ( المقابلة النصف الموجهة
ي سبق وأن جمعناها في مرحلة الاستطلاع بإرفاقها بتقنية فهي وسيلة للتأكد من المعطيات الت

محفزات الدينية وغير و تمكننا هذه التقنية من الخروج بتصنيفات لأهم دوافع، تحليل الخطاب
الدينية في اعتناق المسيحية من خلال خطاب المتحول المنطوق وغير المنطوق الذي يوصلنا في 

 المطروح.عن الإشكال الأخير إلى الإجابة 
بمراعاة ، حرصنا في إجراء المقابلات على راحت المبحوث وتبديد الشكوك التي كان يحملها

كالأسئلة التي ، التفاصيل التي قد تشكل حساسية وتضعنا محل تصنيف إما صحافة أو جهة أمنية
حدث عن بحيث تركنا المبحوث يت، لها علاقة مباشرة مع السياسة أو الأسئلة الخاصة بالدعم المالي

الذي ، وهذا ما يسمى في التقاليد الانجيلية بشهادة التحول، تجربته في التحول في بداية اللقاء
من خلال عرض لعلاقته مع محيطه العائلي ، معنى لتجربته الدينية المتحول يعطي من خلالها

سيحية وفي المحرك الأساسي وراء اعتناقه للم، ثم علاقته مع الإسلام. قبل الدخول إلى المسيحية
ية سياق حديثه عن تجربته كنا نطرح التي أغفلها و جملة من الاستفهامات التي كنا نراها ضرور



 عبدالي فرحات ريم حنان . أ ـــــــــــــــــــــــــــــفي دراسة ظاهرة التحوالت الدينية  القطيعة االبستمولوجية
 أ.مداني فواتيح صافية  

 

 

 722ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027مارس ـــــــ خامس مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد ال

إلى آخر نظرا لخصوصية  التي تختلف من مبحوثو ،المبحوث عن قصد أو عن غير قصد
بمجرد إنهاء المبحوث لعرض شهادة التحول يفعل دليل المقابلة الذي شمل كل حالات ، التجربة
استطعنا من خلال الاحتكاك مع مجتمع البحث من اكتساب قاموس من المفردات  . الدراسة

الحياة  المحبة،)مثلا ، من أجل استعطاف المبحوث وخلق علاقة ثقة معه، الخاص بالانجيليين
 (.الإيمان يوم الدينونة...الخ، الخلاص، يسوع، الأبدية

 : حاالت الذراسة
إلى درجة تقبل الحالة في أن تصبح محل دراسة خضع اختيار الحالات الدراسة 

وعلى هذا أساس لم يتم اختيارنا للحالات ، ثقتها في دوافع حضورناو سوسيولوجية ومدى اقتناعها
المستوى ، الحالة العائلية، الجنس، بناءا على الالتزام بالمحددات السوسيولوجية )السن

يمكن أن إنما حاولنا قدر الإمكان أن و الدراسي...الخ(، تكون حالات الدراسة متنوعة ومعبرة و
 20عموما حالات الدراسة هي عبارة  . تشكل ثراء في تصنيف دوافع ومحفزات التحول الديني

يات دراسية 67-23بين  تتراوح أعمارهم ما، مبحوث بينهم امرأة واحدة  سنة من مستو
ي كانت لنا معهم مقابلات هذا إذا ما استثنينا بعض الحالات الت، مختلفة تصنيفات مهنيةو

 .استكشافية في مرحلة الاستطلاع

 : اإلطار الزهاًي ٍالوكاًي للذراسة تحذيذ
وهو تاريخ أول استطلاع ميداني إلى ال كنيسة  14/09/2012بدأت الدراسة الميدانية في 

يارة الأولى بهويتنا  -وسط المدينة  -الانجيلية بولاية وهران  الحقيقية كباحثين قدمنا أنفسنا في الز
وأبدينا رغبتنا في حضور الاجتماعات الخاصة بالمسيحيين وبعد موافقة ، في ميدان علم الاجتماع

يارات متكررة للميدان أين تمكنا من الاحتكاك بمجتمع ، القس القائم على ال كنيسة قمنا بإجراء ز
 : البحث
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« L’Eglise est l’espace de la communion et de rencontre avec dieu mais aussi le 
lieu ou les nouveaux convertis officialise son acte et acquiert un nouveau code de 
vie »11 

يارات الميدانية لمدة أربع أشهر  كل جمعة من كل أسبوع وهو اليوم الذي )استمرت الز
الميدانية في ولاية "وهران" وبعد مدة من التحقيقات ، (يجتمع فيه المسيحيون لأداء الصلاة

" الذين  وجهت لنا دعوة للتنقل إلى منطقة القبائل من قبل المسيحيين "المتحولون الجدد
يارة إلى الكنائس الانجيلية في منطقة ، يترددون على ال كنيسة في وهران وبالفعل كانت لنا ز

من المعطيات حول تاريخ استطعنا الخروج بجملة ، دامت لمدة أسبوع مدينة "تيزي وزو " القبائل
 . الحركة الانجيلية في الجزائر

يارة منطقة القبائل - يارة في إطار الجهود الخاصة بمشروع بحث  :ز جاءت هذه الز
الذي كنا و CRASC) )الانجيليين في الجزائر( الذي قامت عليه مؤسسة البحث الجامعية )

يارة بعد  قمنا . مدمجين فيه بصفتنا محققين باستخدام المعطيات التي تحصلنا عيها في هذه الز
يارة أهم الكنائس الانجيلية في  ترخيص من الأساتذة القائمين على المشروع. شملت هذه الز

ينا مجموعة من اللقاءات مع أباء ال كنيسة و " تيزي وزو" ولاية الدوائر التابعة لها بحيث أجر
 . بعض المتحولينو  الانجيلية
 : للاعتبارات التالية، المقابلات داخل ال كنيسة أجريت 

إن ال كنيسة مكان موثوق فيه بالنسبة للمبحوث فالحديث عن المسيحية لا يدينه ولا  -
 يعرضه لمسائلة قانونية بتهمة التبشير.

عدم ثقة المبحوثين في أي طرف غير مسيحي خاصة إذا كان هذا الطرف يلح على  -
وبالتالي فاختيار ال كنيسة كمكان لأجراء المقابلات هو اختيار ، صةمعرفته واقتحام حياته الخا
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الخوف من التغطية الصحفية شعور ملازم و مدروس بالنسبة للمبحوث وخاصة أن الحس الأمني
 لكل متحول ديني.

 عرض ًتائذ الذراسة: 

 شهادات التحَل الذيٌي ٍالبحج عي عَاهل ٍهحفزات التحَل: 
شهادات التحول الديني من أشهر التقنيات المعمول بها في العلوم الاجتماعية  تعتبر 

لدراسة ظاهرة تغيير أو العبور من معتقد إلى آخر. تتيح هذه التقنية للمتحول الفرصة للحديث عن 
.. التي يعتمد عليها . نفسية، اجتماعية ،سياسية تجربته الروحية وكل ما يحيط بها من مؤثرات

يق تحليل الخطاب الذي يصدر من  الباحث في ال كشف عن عوامل التحول الديني عن طر
هذا الأخير الذي يصبح فاعل أساسي يحمل معنى لتجربته يعبر عنها من خلال سرد ، المتحول

عادة ما  . التي شكلت نقطة تحول في مسار حياتهو الأحداث يراها مهمةو مجموعة من الوقائع
ة يمر بها المتحول يبحث لها عن أنظمة تفسير التي تنهي به إلى تكون هذه النقطة عبارة عن أزم

الذي يشكل بالنسبة له ميلاد روحي جديد إذا ما أخدنا بعين الاعتبار  "السيد المسيح "اللقاء مع 
فكرة الخطيئة الأصلية التي تحرك العقيدة المسيحية والبحث عن الخلاص الذي لا يتاح إلى 

  . هو "سيدنا عيسى"و الشخص إلا بالاعتراف بالمخلص
لقي وحمله على الاعتقاد يهدف المتحول من خلال سرد شهادته في المقام إلى التأثير في المت
إذا ما شهد الأحداث ، أن فعل تحوله أمر كان لابد أن يحدث ويمكن أن يحدث للباحث نفسه

تعتمد شهادات  . بمعنى طرح إمكانية تحول أي شخص مهما كان درجة تدينه والواقع ذاتها
يل  ،التي يعتقد فيها المتحول ثقافة المعجزاتالتحول الديني خاصة في المسيحية على  فقد يتم تأو

ترسخه بل قد تكون إشارة اللاهية على أن و الوقائع على أنها تفسر تحولهو مجموعة من الأحداث
يق الصحيح  : الشخص مبارك أو على أنه في الطر
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كنت أتحدث مع أحد الأخوات على الهاتف على السيد المسيح وبعد ] 5المقابلة رقم  
أنه لم يكن لي أصلا رصيد حتى أجري هذه المكالمة أن أنهيت المكالمة ورأيت الرصيد تذكرت 

 [... يفعل تم ذلك هل رأيت ماذا ل كن ببركة "الرب يسوع" وحده
أبعاد ذات التعتمد شهادات التحول الديني من جهة أخرى على الأحداث الراهنة  
ه عادة ما يتم الحصول عليها من الصحافة والتي تعطي صورة سلبية للدين الذي غادر الرمزية

فمثلا وضعية المرأة في الممل كة العربية السعودية وحالات الاغتصاب فيها  (،الإسلام)المتحول 
 باعتبار أن المنطقة تحمل رمزيتها بالنسبة للمسلمين وهذا ما قاله لنا أحد المتحولون الانجيليون

(N/A) : 
كانوا يتحلون  هل رأيت ما ذا يفعل المسلمين ل كن أنا لا ألومهم وان]...07المقابلة رقم 

يعة التي هم عليها هي من توقعهم في مثل هذه الأخطاء فلا يمكن  جزء من الخطى ول كن الشر
يعة موسى تكفي لوحدها يعة وإلا فشر يعةالإسلام للإنسان أن ينجو بالشر  [ .. . ولا داعي لشر

إذا كانت شهادات التحول الديني تقدم من طرف المبحوث على أنها تعكس حقيقة  
ولا تعكس ، التصوراتو فهي لا تشكل بالنسبة للباحث سوى مجموعة من التمثلات، ولهفعل تح

أعقد من أن نتوصل إليه بمجرد رواية يسردها المبحوث الذي و فالواقع أصعب، الواقع بالضرورة
أن نأخذ مسافة عن الرواية التي يقدمها المبحوث  وهذا دفعنا، هو نفسه فاعل أساسي في الظاهرة

فقد تضخم بعض التفاصيل وقد يتم تجاهل ، هي الأخرى إلى رهانات )التبشير( التي تخضع
  . تفسر واقع فعل التحول الديني عند المبحوثينو أحداث مهمة هي من تحدد

، اجتماعي ،نفسي، تختلف فيها المحفزات بين ما هو دينيو تتعدد شهادات التحول الديني
كما يمكنها ، ل هو تجربة فردية تحتمل الاختلاف.. هذا التعدد يرجع كون أن التحو. اجتماعي

ل كن داخل هذه العناوين توجد و أن تشترك مع غيرها من التجارب في العناوين ال كبرى
بالتركيز على مجتمع ، هذا ما سوف نتعرض إليه. خصوصية يفرضها الطابع الشخصي للتجربة
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يا للبحث عن العوامل التي تحرك سع، هو المتحولون الانجيليون من الأصول القبائليةو بحث محدد
  :فعل التحول الديني

 البحج عي أًظوة تفسير رذيذة: ٍ أٍال. رفط الوَرٍث الذيٌي
يواجهنا الدين أول ما يواجهنا في صورة فكرة مسبقة أو معطى بديهي يطلب منا أن نقبله 

المجتمعات إذا كان الإسلام دينا يكتسبه الناشئ في و ،بدون نقاش وأن نمتثل لأوامره
فالفرد مطالب إذن بأن يمتثل لدين لم يقم باختياره بشكل ، «بالوراثة » الإسلامية كمجتمعنا 

الجماعات الأولية التي توكل إليها عملية تقوم على عملية فرض الامتثال والطاعة هذه  12. إرادي
الجماعات المرجعية في ..الخ كأهم . المسجد، المدرسة، في مقدمتها العائلةو التنشئة الاجتماعية

يتم  تساؤلاتو مع كل ما تحمله من استفهامات، التجربة الدينيةو )توريث( الرموزو نقل
فيظهر الدين وفق لهذا المنظور في «. هذا حرام يعاقب عليه الل  ه» الخروج منها غالبا بجواب واحد

يظهر الل  ه غالبا فو صورة مكبل لرغبات الفرد ، الجبار، "القهار ي صورةإرادته ورغبته في المعرفة و
 13 . بالتالي يصبح الفرد داخل هذه المنظومة الدينية محاصراو  المنتقم"

) مستقبل المتحول( نحو حريته تكون إذن بال كف عن الاعتقاد الذي  إن سعي الفرد
..( أكثر مما تجسده سلطة الدين في . رجل الدين، المعلم، الشيخ، تجسده سلطة الأفراد ) الأب

 . ل كن في الواقع أن الحاجة في الاعتقاد لا تلغى تماما وإنما ترفض يشكلها القائم. حد ذاته
فرفض المورث الديني يجعل )مستقبل المتحول( في حالة فراغ وصراع داخلي يصبح يبحث له 

مثالنا في ذلك ما قدمته لنا ، تفسر له واقعهو عن حل من خلال تبني أنظمة تفكير جديدة تريحه
  : 16 رقم المقابلة

في  فراغأعمل، ل كن كان و رغم أنه لا ينقصني شيء ألبس جيدا فراغ]...كان لدي 
 السلامو لأني وجدت الحب ووجدت الفرح، لما دخلت امتلأ الفراغ داخل قلبيو قلبي

  [ الأخوة داخل العائلة ال كبيرة منذ هذا الوقت قبلت عيسى.و
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فان ، مواقف معادية للدين الإسلاميإذا كان الوسط الديني المتشدد يؤدي إلى تشكل  
الانتماء إلى أسر تسودها اللامبالاة الدينية يساهم هو الآخر في تشكيل مواقف سلبية تجاه 

  : الطقوس الدينيةو الممارسات
أمي أحيانا تصوم ، أهلي مسلمين ول كن لا علاقة لهم بتعاليم الإسلام]... 02المقابلة رقم 

فقلت لهم أنتم تبقون للجوع ولا ، ل كن نفس الشيء بالنسبة اليهول كن ليس دائما أبى متوفي 
تصومون ،لم أكن أرى معنى لصيامهم أن تنهض في السحور تأكل ثم في النهار تقوم بأي شيء 

 [! .. ؟. ولما تؤذن المغرب تفطر وتفعل أي شيء
من الجدير الذكر أن أغلب حالات الدراسة عندما تنتقد " الإسلام " لا يتم طرح 
إشكالات عقائدية وحتى وان طرحت يكون ذلك بالاستناد على المحاضرات التي يقدمها القس 

يا بطرس وهي قنوات مسيحية والتي  SAT7المعجزة ، غير في القنوات الفضائية كقناة الحياةو زكر
 مصادر تفسيرها. و غالبا ما يجهل المبحوثين أسس

 اب الوتحَل: حاًيا. العاهل الوادي الوحرك الوسكَت عٌه في خط
الإعلامي في تعامله مع ظاهرة التحول الديني في الجزائر عناصر و الخطاب الرسمي يؤسس

يين للأشخاص الذين  :تحليله بالاعتماد على المحرك المادي التأشيرة والمال التي يمنحهما المنصر
يعتبر هذا الطرح عموما تحليلا كلاسيكيا  . يعيشون في ضائقة مالية والذين يرغبون في الهجرة

بالاعتماد على خلفية تاريخية للممارسات التي كان يلجئ إليها المبشرون الكاثوليك في المرحلة 
ية ية تحت غطاء الأعمال الخير يقها تسجيل متحولون جددو ... الاستعمار   . التي يتم عن طر

أننا نعتمد على المبحوث و سية خاصةإن التأكد من هذه الفرضية يبقى أمر في غاية الحسا
 فمن المستبعد أن يصرح المبحوث أنه حصل على دعم مادي مهما كانت، في سرد شهادته

طبيعته،فالتصريح بهذا الأمر ينتقص من تجربته الروحية التي يحاول المبحوث دائما أن يجد لها 
 . كل مبحوث في شهادتهبحيث يتم إنتاج خطاب مضاد يصدره ، يقنع به المتلقي عن معنى عميق
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كسؤال مباشر أثناء المقابلات التي أجريناها مع حالات  فبالرغم من أننا لم نطرح البعد المادي
هذا ما يمكننا أن نسجله من ، الدراسة إلا أن المبحوث هو من يبادر بل يتعمد الحديث عنه

  : خلال الأجزاء التالية من المقابلات
 تأشيرات ل كي نخرج إلى الخارجو أنهم يعطوننا المال ]... الكل يظن 17المقابلة رقم

 ل كن هذا ليس صحيح.[و
 في أورو 3000بليس كما يقال يعطينا جواز سفر أو و نحن مؤمنين]... 09المقابلة رقم  

 المال يجدوا لمو السبب لهذا إلينا أتى من، ال كثير أتى الحقيقة في صحيحا هذا كان لوو الشهر
 كنائس كل إلى لأذهب صحيح كان لوو أورو 5000 يعطوننا صحيح كان لوو السفر جوازاتو

 نحن ليس لدينا أي علاقة مع هذه الأشياء.[ هائلة ثورة أجمعو وزو، تيزي
عموما يمكننا أن نستخرج بعض المؤشرات في سبيل ال كشف عن المحرك المادي لظاهرة 

  ؛ اللاحق من التحليلهو ما يحيلنا للعنصر و التحول الديني بالنسبة لحالات الدراسة،

 اإلدهاد داخل الكٌيسة: ٍ حالخا. اإلقصاء
يدل مفهومان التهميش والإقصاء على السبل التي تسد فيها المسالك أمام الأفراد للانخراط 

، أسري، فقد يكون هذا الإقصاء أو التهميش نفسي . الكامل في الحياة الاجتماعية الواسعة
التي لم و رفض للمجتمع بالمنظومة القيمية التي تسيره لمتحولمستقبل ا.. مما ينتج عند . سياسي
فلطالما مارست عليه ضغط من خلال ، منها هو شخصيا أو لم يتوصل إلى تفسيرها يستفيد

إن المتحول الديني حسب تصنيف حالات الدراسة هو  . الأشخاص أو المؤسسات القائمة عليها
حالة معينة من التهميش أو الإقصاء والتي ذلك الشخص الذي سبق وأن عانى من  بالضرورة

فهي ثغرة يجب أن لا تظهر في خطابه وحتى وإن ظهرت فهي من قبيل ، يحاول غلبا إخفائها
يات ولا تفسر فعل تحوله الذي يحاول أن يعطيه معانى سامية غير مرتبطة بظروف تنشئته  الذكر

  . النفسية والسياسية لذيهو الاجتماعية
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إلا ويحمل حاجة أو ، ي بالرجوع إلى الشهادات التي حصلنا عليهاإن كل متحول دين 
بمستقبل عاطفية لم يلبها الفضاء المحيط ، فقد تكون هذه الحاجة نفسية، طلب لم يتم إشباعهما

ية لتلقي يد ، والتي بمجرد أن تعرض عليه من الخارج يستقبلها المتحول لأنه يكون في حالة جاهز
ية من  يعملون على و  أشخاص لا تربطه بهم سابق معرفة إلا أنهم تفهوا حاجتهالمساعدة المعنو

  . وهذا ما يشكل بالنسبة له قيمة يعطيها أبعاد رمزية، تلبيتها
بالتالي يصعب و  ،تكون حالة التهميش مزدوجة أو متعدد الأبعاد عند المبحوث كما قد

عائلة على تلبية الحاجات عدم قدرت الو الماديو فحالة الحرمان العاطفي . تحديد مصدرها
ية إلى اعتناق للمسيحية التي مثلا  11المبحوث )رقم أدت ب، .. الخ. كالتعليم والعلاج الضرور

 Groupe de فهو الآن أحد القائمين على فرقة الحمد)، التهميشو قدمت له الحل لحالة الإقصاء
louangeمسيحيةيعلم في قناة فضائية و  عامل في مكتبة القسو ( في ال كنيسة CNA  قناة(

يقيا ( بالرغم من محدودية تكوينه الدراسي.  شمال إفر
 :  ظروف تنشئته على النحو التالي يقدم المبحوث موح 

.. ترعرعت في عائلة تحت المتوسط حتى لا أقول فقيرة، تتكون من . ]11المقابلة رقم 
بية مختلفة عن كل أصدقائي، فأنا  عشرة أفراد. الوالدان، ستا أولاد وكذا بنتان.لقد تربيت تر

الأوسط بين إخوتي ،في صغري لم يكن يُسمح لي بالخروج من الدار إلى الشارع عشت في 
خوف من كل أصدقائي، وكنت كثير التخيلات على أشياء لا مجال للوصول إليها.أنا أتذكر 

ً وكثيراً. أتذكر أني كنت كثير الانعزال والانطواء ، وكنت أبلل فراشي في أيام طفولتي قليلا
كثيرة وأنال عقوبة قاسية من أبي أو أمي، وأتذكر في أيام كثيرة عندما كان أبي الذي أهدر 

شؤم طبعاً لأنه و كل ما يمل كه في الماضي عاطل عن العمل، كنا في صيام لأيام كثيرة إنه صوم
  [لا إرادي...
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قد عانى من حالة و الا ول الدينيالتح خلال شهادته في من مبحوث تعاملنا معه ان كل 
، الإقصاء مما يجعله يبحث عن مسلك نحو الاندماجو أو من شكل معين من أشكال التهميش

بحيث تعمل على احتواء كل من يعاني ، هذا العرض الذي تقدمه ال كنيسة الانجيلية بشكل سخي
أصوله الجغرافية...  ،وضعيته المهنية، من حالة معينة من الإقصاء مهما كان مستواه الدراسي

ية .  الخ فإذا كانت الحاجة نفسية نتيجة حرمان عاطفي نابع عادة من توتر في العلاقات الأسر
 .فالجماعة المؤمنة على استعداد أن تعوض لمن يقصد ال كنيسة هذا النقص

يعلمنا الحب والتسامح وحب الآخر مهما كان لونه أو و  ]...المسيح يحب نا08المقابلة رقم 
نسألهم عن و نأتي من كل مكان إلى ال كنيسة نقبل بعضناو جنسه، نحن نحب بعضنا كثيرا

 ...[ نساعدهم، نحن إخوة حقيقتين لا يهم من أين أتينا فالرب أبانا كل ناو حياتهم
فال كنيسة على استعداد أن توفر للمتحول)ة( موارد الرزق ، ماديةالحاجة إذا كانت  أما

السند و نموذج عن الحالات التي استفادة بعد تحولها من الدعم (11وحالة المبحوثين )رقم 
فال كنيسة تمنح للمتحول فرصة للتعبير ، ومن كان يرغب في التعبير عن هويته وممارستها . المادي

يغية بلغته يغية كقراءة الإنجيل بالأماز  هو مسلم هذا ماو الشيء الذي افتقده، العربي أو الأماز
 : في هذا الجزء المقتطع من الخطاب (03عبر عليه المبحوث )رقم 

ل كن مع الإسلام تجد نفسك تصلي بالعربية تتكلم في المسجد ، أنا لا أكره الإسلام]...
  بالعربية تقرأ القرآن بالعربية..[

 رابعا.  الورأة، أي خصَصية في تحذيذ عَاهل التحَل الذيٌي: 
وإشكالية تتفاقم داخل المجتمعات ، قضية المرأة قضية إشكالية بامتياز في عصرنا تعتبر» 

 14« . لا علمي من قبل المسلمينو ولا تحظى بإجماع نظري، مع المجتمعات الأخرىو الإسلامية
الشائعة عن مكانة المرأة في " الإسلام " المتعلقة و كثيرا ما نسمع تكرار نفس الكليشهات المعروفة

 حشر المرأة في المهام المنزليةو العزل بين الجنسينو الحجاب، الطلاق، تعدد الزوجات بمشاكل



 عبدالي فرحات ريم حنان . أ ـــــــــــــــــــــــــــــفي دراسة ظاهرة التحوالت الدينية  القطيعة االبستمولوجية
 أ.مداني فواتيح صافية  

 

 

 722ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027مارس ـــــــ خامس مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد ال

( 08رقم خطاب المبحوثة ) . ..الخ. القصور من الناحية القانونيةو تبعيتها الكاملة للرجلو
 : نموذج يعكس التصور الذي تحملنه النساء اللواتي اخترن المسيحية

إن لم ترد  . ملك اليمينو رابعو ثالثو الرجل بزواج ثانيالإسلام يأمر و أنا متمردة]... 
إن كنت منزعجة من زوجي كيف لي أن أقيم معه علاقة جنسية ؟ ، الزوجة أن تجامع زوجها

تلعنني حتى إن أدرت له ظهري في و بل، يقول رسول الإسلام أن في هذه الحالة تنعلني الملائكة
باستقراء حالة المرأة في المجتمعات  الواقعيرتبط هذا الخطاب في [ هذا هراء.، الفراش

 اللبنانيو السوريو المصريو فالمرأة في المجتمع الإسلامي التونسي، مختلفة بدرجات الإسلامية
خاصة في مجال ، اليمن مثلاو غيرها لا تعاني الظروف ذاتها التي تعانيها المرأة في السعوديةو

يات يقياو ،الحر لا ، في المناطق الحارة أو الباردة، أمريكاو أو أوروبا أسياو المرأة المسلمة في إفر
ية العمل أو و  ،تعيش الظروف ذاتها بالتالي قد تتفاوت الاكرهات في مجال اللباس أو حر

 15. الخروج من المنزل أو التعليم
إن كانت تحتفظ بخصوصياتها و وضعية المجتمع الجزائري في التعامل مع مسألة المرأة 

لا يمكننا فصلها عن السياق العام المفسر لتطور المجتمعات الإسلامية التي رافقتها  المحلية إلا أننا
يكي في توجهها يحصر دور المرأة في الفضاء و  نحو الحداثة ثقافة تقليدية تحتفظ للرجل بدور بطر

فدخول المرأة عالم الشغل لم يغير نظرة التقليدية  . حتى وان كانت تمارس نشاطا مهنيا، المنزلي
بيةل ية سوف تستند على  . (.. . خدمة الزوج، الإنجاب، لمجتمع إليها ) التر إن هذه الثقافة الأبو

فظهور تيار الإسلام السياسي في الجزائر  . وعي ديني مع ظهور التيارات الأصولية المتشددة
اعتبار المجتمع كعائلة و عمل حسب )هواري عدي( على بسط النظام العائلي في الفضاء العام

فيتم على هذا الأساس تقسيم الفضاء الاجتماعي إلى ، كبيرة يجب أن تسير وفق أخلاق دينية
ية الرجلو فضاء منزلي خاص بالمرأة فالمرأة فتنة يجب أن تلزم بيتها أو ، فضاء جماعي إمبراطور

فلقد جرى 16 إذا أرادت أن لا تقصى من الفضاء العام فعليها ارتداء الحجاب.و ،بيت زوجها
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يض المرأة عن دورها الاجتماعيوفق هذ الاقتصادي الفاعل بدور أخر و السياسيو ا المنظور تعو
بالتالي لا بأس أن يبدو ، الإنجابو من تقديم اللذة إلى الخصوبة، مفاعيلهو يبرز طاقة جسدها

ية تتدخل و تحكمو هذا الجسد جميل ل كن بشرط البحث عن آليات ضبط هنا تبدأ الثقافة الأبو
ن رفض المرأة لنظرة الاستنقاص التي ا . يات الحراسة بإعطائها الصبغة الدينيةفي إنتاج آل

، دينو عبده ناقصة عقل، روح النصوص الدينية فهي حرمةو تنتجها خطابات تجهل لمضمون
 : من الوصاية المفروضة عليها باسم الدين تجعلها تبحث عن سبيل للتحرر

، لتهميشهاو ال كتب الإسلامية إلا لخدمة الرجل]...لم أجد المرأة في هذه  08المقابلة رقم
دين المرأة لا ترث إلا نصف ما يرثه الرجل إلا ما يبقى عنه من و المرأة ناقصة عقل

 لا يعطيني أي حقو ... ابتعدت على هذا الدين الذي يعتبرني لاشيء. فتات"،المرأة ملك الرجل
 [  لا يقبل لي شهادةو

 خاهسا.  التحَل الذيٌي كوسار فردي ًحَ الحذاحة: 
يك الظاهرة   ،في سياق تحديدنا لعوامل التحول الديني لا يمكننا إغفال عنصر مهم في تحر

ية شاملة لعلاقة الديني بالحداثةو هذا الموضوع الذي أخد حيزا كبير في  . الذي يرتبط برؤ
حقيقته اشكال محوري يتلخص في مدى  والذي يتضمن في، الأدبيات السوسيولوجية العربية

الحفاظ على و إما بتفعيل عناصرها الثقافية، إمكانية المجتمعات الإسلامية أن تحقق الحداثة
ية أو بإحداث القطيعة معها. لا يرتبط هذا الإشكال بالمجتمع الجزائري فقط  مقوماتها الحضار

لتحرير بفكرة الإقبال على ما يعتمد ول كن بالمجتمعات الإسلامية التي خرج أغلبيتها من حروب ا
بية من أجل إرساء البنية الاجتماعية ، ..الخ. الاقتصادو عليه العالم المعاصر من أساليب التر

تبين أن الغرب هو و ل كن مع مرور الوقت تبين استحالة تحقيق هذه النهضةو ،للمجتمع الحديث
 . ه المجتمعات التي فقدت فاعليتها وتأثيرهافي مقابل انهيار البني التقليدية لهذ، من يقود الحضارة

أو بالانقياد ، رفض الغربو إما بالانطواء على الذات، بالتالي فالحل هنا هو البحث عن البديلو 
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أما الفئة الثالثة فهي ترفض الذات كليا بما ، للآخر في المقابل السعي جاهدا للحفاظ على الذات
جديد ،فان كان ليس بالإمكان أن يختار الإنسان تعمل أن تكون لها ولادة و في ذلك الدين

يه أو مواطنه فانه باستطاعته في مرحلة من مراحل حياته أن يختار إلى أي حضارة  مولده أو أبو
التي تنطبق في نظرنا على هذه  18هذا ما يسميه أوليفيه روا )بالهيمنة الثقافية(، 17)الولاء( يقدم

في ظل العولمة ، عن نموذج يعكس الحداثة شكل مستقلبالمجتمعات التي تجعل الأفراد يبحثون 
الأسرة وحتى ، الدولة، المسجد التي حررت الفرد من كل سلطات الخارجية ونعني بها سلطة

سلطة الديني في حد ذاته الذي أصبح يخضع للتجربة في ظل حركات دينية جديدة تعطي لهذا 
مدعوون كما سبق وأن أشرنا للتجربة أكثر فالأفراد داخل هذه الحركات ، البعد اهتمام كبير

من الاعتقاد وهو نموذج الحركة الانجيلية التي تعمل على تصدير المسيحية للمجتمعات التي لم 
باعتبارها ) المسيحية ( تعكس الوجه الآخر للحداثة التي يبحث عنها الفرد في ، تخرج من تخلفها

 . هذه المجتمعات
وشكل من أشكال ، لديني علامة من علامات الإحباطعلى هذا الأساس يعد التحول ا 

التي تعثر في تحقيقها ، الهروبية في سبيل التحرر من القيود التي تكبل الفرد من بلوغ الحداثة
مبررات و المؤسساتي ( بسبب الإسلام الذي تعلق عليه أسبابو ) على المستوى الفكري مجتمعه
نبد لوضع يرى دوره في و ول الديني ( على اختياربالتالي إثبات قدرة الفرد ) المتحو  ،الفشل

يعبر هذا التصور عن  . القناعةو التصديقو الاستسلامو مقتصرا على الإذعان عملية الاعتقاد
خطابات المبحوثين الدين يرون أن سبب تخلف المجتمعات الإسلامية وعدم تحقيقها للحداثة التي 

في محاولة نقدية يمكننا أن نستند و في واقع الأمر ل كن . وصل إليها الغرب يرجع إلى الإسلام
على قراءة قدمها حسن إبراهيم أحمد في دراسته )الإسلام بين الإشكالية الحل( في إطار تحليله 

 : هذا مجملها، الحداثةو للعلاقة بين الإسلام
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يع الإيمانية ال كبرى ) الأديان ( لا تؤسس لحداثات كبرى إذ أن بعض وجوه »  المشار
يعال  بالتالي لا يعني أن تتوفر معاني أو قيم . حداثة هو تجاوز الإعاقات التي سببتها هذه المشار

في  لقد كانت القطيعة مع كثير من جوانب المشروع الإيماني . مقومات أن تكون عامل انقادو
تت البحث عن تمحلات تثبت فساد حداثة الغرب التي أنبو ،أساسا في بنية الحداثة الغربية الغرب

لا ، من خلال فصل الدين عن الدولة في بعض جوانب الحياة السياسية على القطيعة مع الدين
 . أو امتلاكه لمشروع حداثي أفضل، أو افتقارها له يعني أن الدين استطاع إثبات فشل الحداثة

يقوم بالفعل و  إنما لمن يملك الم كنز ماتو الإمكانياتو فالأفضلية ليست لمن يملك المقومات
 19«. يحول ما يكون بالقوة إلى ما يكون بالفعلف

 : عاهة استٌتارات

 إن الحديث عن تجربة التحول الديني بكل ما يحيط بها من مؤثرات اجتماعية وسياسية
بالتالي يصعب على الباحث الوصول و  " intimitéيبقى دائما محل خصوصية "، .. الخ. نفسيةو

وخاصة أن المبحوث يستعمل حسب تعبير "ريمون بودون " آليات ، دائما إلى إجابات صريحة
 . الحجب

لقد أتاحت لنا المقاربة الأنثروبولوجية أن نحتك بحالات الدراسة لمدة أربعة أشهر وأن 
" عبد الحق "فحالة ، المعطيات التي تصل إلى حد التضاربو نسجل مجموعة من الملاحظات

ذج في تناقض المعطيات الذي اكتشفناه في سياق البحث ( نمو01المقابلة رقم ، )أنظر الجدول
أي أساس  لنافي حين أن الاعتماد على تقنية المقابلة لوحدها لا يقدم ، الحالة الانتروبولوجي مع

يارات المتكررة لميدان الدراسة أمدتنا بمعطيات خصبة بالاعتماد ، متين للتحليل ل كن عموما الز
توظيفها إلى جانب الخطابات التي حصلنا عليها من الحالات التي  حاولنا، بالمشاركة على الملاحظة
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تعملنا معها بالشكل الذي يجيب على إشكالية الدراسة المتعلقة بفهم العوامل المفسرة لظاهرة 
 . التحول لديني من السلام الى المسيحية الانجيلية في الجزائر

يةلا تعني دائما عدم  الابستمولوجيةان القطيعة  إنما و ،مع المعارف السابقة الاستمرار
لهدف في الأخير هو فهم او ،أشملو المعطيات السابقة كنقطة انطلاق لما هو أعمق استخدام

  . ليس كما ينبغي أن يكونو كما هو اجتماعيالواقع 
بال كيفية التي قدمها غاستون باشلار بإمكاننا للخروج من وهم القطيعة الابستمولوجية 

 مدى التزام الباحث بموضوع بحثه هو ما يصبغ طابع حسب تجربتنا الميدانية المتواضعة أن القول
التعامل مع الظاهرة  أيموضوعية بالمفهوم الدوركايمي  هنالا نقول ، على نتائج الدراسة العلمية

ن فبقدر ابتعادنا عن الذاتية فنح، انما هي المسافة البعيدة عن الذاتيةو ،الاجتماعية كأشياء
الفرصة للمبحوث حتى  افساح من خلال، بموضوع الدراسة ملتزمونبالأحرى  أو موضوعيون

القوالب و يعبر عن أفكاره وتصوراته فتوقع الاجابة يجعلنا امام اعادة انتاج الخطاب العامي
  . الجاهزة

يقه فانه قد اذا كان، أخير  وضعنا الميدان قد أمدنا بمعطيات لا يمكننا جمعها إلا عن طر
 من أجل الارتباك اللصيق بالواقع مع أن الأمر يتعلق بفرصة ممتازة، في حالة ارتباك

 . الاجتماعي
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 :01ملحق رقم 
  : دليل المقابلة

 : التحول الديني من خلال شهادة التحول.1
 ؟ ما هي قصتك مع المسيح 
  بالإسلام قبل التحول ؟كيف كانت علاقتك 
 كيف كانت علاقتك بمحيطك قبل التحول ؟ 
 ماذا أضافت لك المسيحية ؟ 

يف المبحوث لهويته الدينية2  : .تعر
 أو كما تؤمن بها؟، ما هي المسيحية في رأيك 

 : الفضاء العامو . التحول الديني3
 هل تشعر كمؤمن مسيحي جزائري بالتمييز على أساس ديني ؟ 
 تجربتك الدينية الجديدة ؟ كيف تعيش 
 ية  ؟ ما رأيك في محتوى المادة الإسلامية في المدرسة الجزائر
 هل هناك موضوعات تود أن نتطرق إليها ؟ 

 شخصيةالالمعلومات 
 الاسم : 
 الحالة الاجتماعي:  
 الاجتماعي الأصل:  
 المهنة : 
 المستوى الدراسي : 
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 قراءة وظرية في الفه اإلسالمي

 خثيسي محمذ.أ

 مركس الثحث في العلًم االسالمية يالحضارة
 الجسائر -األغًاط 

 ملخصال
وخضع لما يعتبر الفن الإسلامي فنا تطبيقيا استمد مقاييسه الإنشائية من الطبيعة المحيطة 

يمليه الشرع من تعاليم تحدده وتضبطه من حيث ال كراهة والإباحة، وقد اشتغل به الفنان في 
جميع المجالات ونفذ على الصناعات الخشبية والنحاسية والفضية والصناعات النسيجية وكذلك 

 .على العمائر والمسكوكات...، وتعددت خاماته باختلاف المواد المنفذة عليها الزخرفة

وازداد الفن الإسلامي تطورا باتساع الرقعة الجغرافية للإسلام، فامتزجت الإبداعات 
وتزاوجت الأفكار مكونة أسارير جمالية في تلاؤم ناغم وفي تناسق تام بين الفراغات 
والمساحات المزخرفة، حتى جمع الفن الإسلامي بين الشكل والمضمون دون أن يخل بالتعاليم 

الإسلامي شخصيته التامة، وفي كل البقاع التي عمها الإسلام، مع احتفاظ الدينية، وبلغ الفن 
 .كل رقعة بصبغتها المحلية الخاصة

 فإلى أي مدى وصل هذا الفن؟ وماهي خاماته؟ وما طرزه وأساليبه؟ وماهي مواضيعه؟
Abstract: 
The Islamic Art is  Considered as an applied  art derived its structural measurements of 
the surrounding nature and subjected to the dictates of Shara/ Sharia of  teachings 
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which  determined and  seize it in terms of hatred and permissibility, the artist  has 
worked with it in all areas and carried out on wood and copper and silver and textile 
industries,  as well as on buildings and coins ...,  its raw materials varied  depending on 
the materials that decoration  implemented on it . 
Islamic art And developed as the geographic space spread of Islam, therefor creations 
mixed and ideas intermarried composed lineament aesthetic compatibility tuned in 
complete harmony between the spaces and ornate spaces, until the Islamic art collected 
mixed form and content without neglecting the religious teachings, and Islamic art 
amounted to its full character, in every land that Islam reigned, while retaining its own 
Local character. 
To what extent this art reached? What are its essences? What are its style and methods? 
What are its the themes? 

 
 مقذمة:
، فهو تراث ثقافي واجتماعي منه المادي الثابت والمنقول، ومن الإنتماءر الفن عن عب  ي  

نة الناس، والفن الإسلامي يعتبر أدق صور التعبير ما هو غير مادي متداول على ألس  كذلك الفن 
عن جمالية الحس الإسلامي وهو العمل المرتبط مباشرة بالوجدان الإنساني من جهة ومرآة 

 .تعاليم الدين من جهة أخرى عاكسة للعقل الإسلامي الذي هذبته
يغ أ  له  جعلتخالصة وقام الفن الإسلامي على أسس ورؤى دينية  طرا وقواعد لا يز

ية الدينية و عنها، التي شكل مقياس الجمالية التي ينحدر منها الفن الإسلامي في موضوعاته تلك الرؤ
فان منطلقات لذا  ،قصوروالمدارس وال المساجدكانت وراء جميع المنتجات الفنية والزخرفية في 
يف وكذلك ل خاضعةهؤلاء الفنانين المسلمين في أعمالهم الفنية كانت  لقرآن ال كريم والحديث الشر

 .اجتهادات الفقهاء والعلماءل
والفن الزخرفي الإسلامي اختلفت عناصره وقواعده وتقنياته ول كنها تكاملت فيما بينها في 

، وتعددت خاماته بتعدد بيئاته واتساع الرقعة الجغرافية تشكيل العمل الفني أو الموضوع الزخرفي
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الإسلامية، وتنوعت مظاهره ومعانيه على مر العصور، وامتزجت فيه أفكار عربية وفارسية 
 وغيرها.

 :الفه يالجمال
يقصد بالفن التعبير عن الحال بمختلف الأساليب والأدوات من أدب إلى رسم إلى 

التعبير، والإنسان يتأثر وينفعل فيعبر ويخرج الى العالم موسيقى إلى غير ذلك من أساليب 
الخارجي صدى وقع الحياة التي تلقاها إحساسه الداخلي، فقد تكون هذه الصورة الفنية كلمة أو 
رسما أو تصويرا، المهم أنها تعبير عن الإحساس الداخلي الذي يحس به الإنسان وينفعل ويتأثر 

، أي أنه نتيجة انفعال لدى الانسان من ظاهرة ما 1تي يجيدهابه، فيعبر بصورة من صور الفن ال
 يترجمها بإحدى لغاته أو أفعاله أو أقواله.

وبما أنه من أبرز صفات الانسان القدرة على التعبير عن خلجات نفسه وآماله ومخاوفه، 
ية يشترك فيها الناس جميعا، فإن كل فرد لديه  الاستعداد ونظرا الى أن طبيعة هذا الميل فطر

أيضا لنقل تعبيرات الآخرين، هذا التجاوب الفطري يعتبر دعامة اساسية في تكوين المجتمعات 
، ومن الصفات الاساسية أيضا شعوره بذاته ورغبته في تأكيد هذه الذات وميله …الإنسانية 

من  الغريزي الى التكاثر، كل ذلك دفعه تلقائيا الى تجميل حياته وكل ما يتصل بهذه الحياة
 2ملبس ومسكن وأدوات

وترجع معظم مفاهيمنا الخاطئة عن الفن إلى الافتقار إلى الثبات في استخدام كلمة الفن 
والجمال، بل يمكننا أن نقول أننا لا نثبت إلا على سوء استخدامنا لهما، فنحن نزعم دائما أن كل 

ليس فنا وأن القبح  ما هو جميل يكون فنا أو أن كل ما هو فن جميل، وأن كل ما ليس جميل
يف للفن والجمال وراء كل المصاعب التي تواجهنا في تقييم  يكمن هذا التعر هو نقيض الفن، و

 .3الفن
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فالجمال تعبير يقصد به كل ما يبعث في النفس السرور والرضا، ويجعل الإنسان مرهف 
مال حقيقة الحس رقيق الوجدان مهذب الانفعالات قوي الإرادة متحمسا للعمل المنتج، والج

 . 4كونية مركبة في مداخلها وعناصرها وتأثيراتها المادية والروحية وتوجيهاتها الظاهرة والخفية
ية وخلاصها  اما الجمال في الاسلام مدخل في ارتقاء الروح والذوق وسمو النفس البشر

ا ما من التردي والسقوط، والجمال عنصر من عناصر الإيمان، والقيم الجمالية تغرس في صاحبه
يه ويجعله وسيلة للسعادة والخير والحياة  يقو  5يعمق هذا الايمان و

ية للواقع من خلال ذلك الانفعال الذاتي الخاص بالأشياء والأشخاص  أما الفن فهو رؤ
يا، كما أنه  يا لا فلسفيا فكر والأحداث، وتفسير لهذا الواقع في ذلك الضوء الخاص، تفسيرا شعور

يا للمستقبل وللمجهو ، وتبرز أهمية الفن الجميل في أحد 6ل وللماضي كذلك بنفس الشروطهو رؤ
موقفين: فهو إما داع للفضيلة، وإما داع الى الرذيلة، فإذا ما حددت الأخلاق مثله وغذى 

، ونحتاج الى أن 7الجمال وحيه، فينبغي عليه أن يحدد هو وسائله وصوره الفنية للتأثير في الأنفس
التي طرحها مالك بن نبي، وهي الفضيلة والرذيلة، وهذه الفكرة هي التي نركز هنا على هذه الفكرة 

نريد الوصول إليها من خلال هذا التحليل المتواضع للفن الإسلامي الذي نراه بني أساسا على 
 الأخلاق.

يؤدي وظيفة أخرى هي مخاطبة الذكاء والوجدان خلال ما  -الفن  –ومن جهة أخرى 
التصوير والنحت والتحف الزخرفية ...، وهو يحاول في كل عمل من ينتجه الفنان من أعمال 

 .8أعماله الأساسية أن ينقل إلينا شيئا عن العالم أو عن الانسان أو عن الفنان نفسه
إذا الفن هو التعبير الصادق عن ما يدور في الخاطر وما يستلهمه الوجدان وما يمليه الخيال 

ية زاهية تحبها العين ويرتاح لها القلب، أو يترجمها الإنساني على الأنامل كي تكونه ماد ة تعبير
 اللسان حروفا متناغمة تخترق السمع، فالفن هو مادة الشعور التي تتناقلها الأجيال.
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 :لمحة تاريخية عه الفه
ربما يصعب علينا كباحثين أو مهتمين أن نحدد تاريخا مضبوطا لظهور الفن وهو أمر ليس 
معقولا، ل كن يمكن الاجتهاد والبحث من خلال تتبع ما خلف لنا الانسان القديم على 
ية أو الصناعات، ربما نجد ما يفيدنا في تتبع تطور الفن خاصة  المغارات أو الواجهات الصخر

لف لنا الانسان القديم فنا رائعا، وربما لم تكن عنده من جانب الفن، فربما منه المادي، فقد خ
 كانت طقوسا تعبدية أو وظيفية كما يراها البعض.

يمكننا القول بأن الفن في مرحلة ما قبل التاريخ يمكن أن نرجع ارهاصاته الى فترة و 
يلة ليتبلور وتتطور انتاجاته وتتعدد  العصر الحجري القديم الأوسط، وقد احتاج فترة زمنية طو

مواضيعه وأهدافه التي يرجعها ال كثير من الباحثين الى الدين والسحر. فقد مارس الإنسان فن 
فنقش على جدران ال كهوف صورا ورسومات  الميزوليتيالتصوير على الصخور منذ العصر 

مظهره الأول منبثقا للحيوانات المعاصرة له، كما عثر له أيضا على رسوم تمثل نساء، وكان الفن في 
من اعتقادات تسيطر على انسان ذلك العصر فكان يظن أن رسمه للحيوانات التي يخافها يعطيه 

يا لا جماليا، 9سلطة عليها ، ولا شك أن اقوى دليل على أن هذا الفن كان يستهدف تأثيرا سحر
في هذه  وذلك من حيث مقصده الواعي على الأقل، هو ان الحيوانات كثيرا ما كانت تمثل

الصور وقد اخترقتها الرماح والسهام، أو كانت تسدد اليها بالفعل مثل في هذه الأسلحة بعد انتهاء 
، وعرفت هذه المرحلة 10العمل، ولا يشك أن هذا كان قتلا للأنموذج يحل محل قتل الأصل

ية عليها بعض الزخارف الساذجة البسيطة،  كي ل كننا نراها اليوم فنا يحاأيضا صناعات فخار
ية، كما  الطبيعة على بدائيته، فقد رسم العديد من الحيوانات على المغارات والواجهات الصخر

 نجد في رسوماته ال كثير من مشاهد حياته اليومية.
وكانت نهاية العصر الحجري الجديد مؤذنة بإعادة توجيه الحياة على نحو لا يقل شمولا على 

صاد ونظم المجتمع لا تكاد تقل عن تلك التي ذلك الذي حدث في بدايته، وبثورة في الاقت
حدثت في مطلعه، ففي بداية ذلك العصر كان مظهر التحول هو الانتقال من الاستهلاك المجرد 
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الى الإنتاج، ومن الفردية البدائية الى التعاون، أما في نهايته فقد أصبح مظهر التحول هو بداية 
ية المستقلة، وظهور ال  .11مدن والأسواق، وتجمع السكان وتمايزهمالتجارة والحرف اليدو

ففي حضارات العصر الحجري الحديث بمصر كحضارة مرمدة بني سلامة، وحضارة تاسا 
والبداري وغيرها، ظهرت أواني الفخار المطلية من الخارج والمزخرفة والمزينة، تحليها رسومات 

عاجية وأواني ملونة محفورة تتألف من مجموعات من الخطوط الأفقية الرفيعة ومصنوعات 
ية وأطرافها السفلى ملتصقة أما العليا فموشاة  بزخارف حيوانية وآدمية وتظهر الدمى النسائية عار

يعتبرها ال كثير 12بالوشم يعتبر ال كثير من الباحثين أن مصر هي مهد الفن والحضارة في العالم، و ، و
يضة البدائية، مستدلين يه المتاحف  أسبق الأمم التي رسمت للفن خطوطه العر في ذلك بما تحتو

ية القديمة. وقد بلغ الفن المصري في عصر الأسرتين  من مخلفات مادية ترجع للحضارات المصر
الرابعة والخامسة شوطا بعيدا في الدقة والبراعة، وازدهرت معالمه حتى بلغت قمة مجده، على أنه 

مل كة الوسطى، إلى أن انبثت أخذ يضمحل تدريجيا ابتداءا من عهد الأسرة السادسة، وعهد الم
يلة  فيه روح الحياة من جديد في زمن الأسرة الثامنة عشر، ول كن هذه النهضة الفنية لم تكن طو
الأمد فقد عادت الى الفتور مرة ثانية حتى كان العصر الصاوي الذي شبت فيه روح جذابة 

ون جذابة متقنة الى حد ترمي الى تقليد نماذج الممالك القديمة، فأخرجوا بذلك فنونا تكاد تك
 .13كبير

يا موافقا لبدعتيها وهما: المعبد والتمثال، ول كن هذا  أما عند الإغريق فكان الفن تصوير
ية ... وكان  الفن لم يثبت ثبوت الروائع المرمرية، والرسوم على الأواني والزخارف الثانو

، وكانت الهيئات أحيانا تشبه المصورون اليونانيون يزخرفون القصور والمعابد بأشكال رشيقة لماعة
ية، ل كن الحركات والوجوه تختلف عن الفن الفرعوني، ...وانطلق هؤلاء  الهيئات المصر

 14المصورون في أساليب الفن القديمة المتصلبة ليمثلوا في فنهم صور الحياة وليونة الأشكال
نة وأقرب الى اما في الفن البابلي كان التنظيم الشكلي الصارم يرتبط باقتصاد أشد مرو

ية السوسيولوجية التي هي عادة صحيحة في  الطابع الحضري، وفي هذا الارتباط تفنيد لتلك النظر
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ية القائلة أن الاسلوب الهندسي الدقيق يرتبط بالبيئة  –غير ذلك من الميادين  وأعني بها النظر
يقة المطابقة للطبيعة ترتب ط باقتصاد حضري أكثر الزراعية المتمسكة بالتقاليد، على حين أن الطر

دينامية، ومن الجائز أن أنواع الحكم المطلق الأشد صرامة، والروح الدينية الأشد تزمتا في بابل، 
هذا اذا لم يكن اقتصار الفن على البلاط والمعبد هنا،  –قد عاقت التأثير التحرري لحياة المدينة 

سة الفن فيما عدا الحاكم وعدم وجود أي جانب آخر يمكن أن يكون له أي تأثير في ممار
 .15وال كهنة

و ببلاد الرافدين اشتهرت الأختام الأسطوانية في اواخر العصر الحجري الحديث تحتوي 
على نقوش بارزة مصورة مع تنوع في المواضيع المختارة في العهود البدائية المختلفة، كما حوت 

 16بيرة من الدقةبعض هذه الأختام صورا آدمية وصل الفنان في رسمها الى درجة ك
يا، فلما جاءت المسيحية بدأت في التوجه به إلى  وكان الفن عند الرومان واليونان فنا دنيو
ية ممنوعة، واتجه الفن الى تصوير النزعات السامية في الإنسان  الآخرة وأصبحت التماثيل العار

ذاب في سبيله، وقد والخصال الحميدة فيه كالتوبة والاستشهاد في سبيل الدين وتحمل الآلام والع
اتجه الفن في المسيحية الى موضوعات جديدة مثل تمجيد الل  ه وإعلاء كلمة المسيح عليه السلام 
والإشادة بطهارة العذراء واستشهاد القديسين، وكان هذا مجال فنانيها الذي أمدهم بالموضوعات 

 . 17الفنية في القرون الوسطى حتى حظي الفن بخطوات واسعة
اسلامي منفتحا على شتى المذاهب الفنية ما دامت منسجمة مع حركة وجاء الفن ال

ال كون والإنسان في سبيل الحق والعدل ومبادئ الدين الإسلامي، فهذا الفن كلاسيكي حين 
يعبر عن التناسق الرائع للأشياء والقيم الخارجية، ويبتعد عن تأليه الإنسان، ورومنسي حين يعبر 

ية المنبثقة من الإيمان بالل  ه تعالى، ويبتعد عن عن أعماق الإنسان المؤمن وع ن تجاربه الشعور
إغراقه الذاتي الأناني، وواقعي حين يثور على كل القيم المنحرفة وعلى الطواغيت، ويبتعد عن 

 18تمجيد لحظات الضعف البشري، وعن تصوير الإنحراف الفكري أو النفسي



 خبيزي محمد. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالميقراءة نظرية في الفن اإل
 

 

 312ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027 مارس ـــــــ خامس مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد ال

يلة ألا ية في رحلتها الطو وهي تاريخ الإنسانية عبر الزمن، متتبعا  هكذا مضى الفن مع البشر
خطاها وماضيا في منحنياتها، يتغير المشهد كل يوم في أعين الأحياء الذين هم أشبه بالمسافرين 
دون أن يظهر ثانية، مما قد يوحي بأنه ليس لهذا المسافر الدائب الارتحال من نقطة يثبت عندها 

يعتقد كل يوم  أبدا، غير أن هناك نقطة ثابتة هي هدف الفن، الهدف الذي يأمله ويسعى نحوه و
 19أنه يقترب منه، ثم ما يلبث أن يرحل من جديد غير مكتف بما حققه

 
 :هه تالذيعالقة الف

لقد ارتبط الفن بالدين منذ القديم، وتعايشا جنبا الى جنب، بل وامتزجا في كل 
الحضارات، ولا يزالان .. فكلاهما ينزع نحو الحق والخير والجمال التي تشع بها الديانات 
ية،  ية، سيما الدين الاسلامي، فالفن هو الذي يضفي على الموجودات تلك اللمسات السحر السماو

بلسم الشافي لأمراض وسلوكات القبح والبشاعة، إن روح الفن هي روح الألفة الراقية، وهو ال
  20والسلام والمحبة

ية  وحفظ لنا التراث الإسلامي زخما هائلا من الفنون في مختلف المجالات العمائر
والصناعية وال كتب والمسكوكات و...، وامتدت هذه الفنون الى كل الأقطار التي وصلها 

فيه أضرب كثيرة متنوعة باختلاف المدن والأعراق والثقافات التي الإسلام، وامتزجت 
إذ تعتبر الفنون العربية الاسلامية مظهرا من مظاهر الحضارة، ولا غرو فإن  .دخلت تحت لوائه

لغة الفن هي ما يشبع حاسة الجمال في الانسان حيثما وجد، وهي اللغة العالمية التي استطاعت 
ية أن تصل إليها  21البشر

لحديث عن الفن في البلاد الإسلامية ممكن دائما، إلا أنه يضم مظاهر العمارة والفن وا
التي كان الإسلام سببا لها، وهكذا فإن ثمة جمالية إسلامية لابد من توضيحها وتفسير عنصرها 
وتحري أصولها الثقافية، هنا يلتقي الحديث عن الجمالية العربية بالحديث عن الجمالية الإسلامية 

، وإذا أردنا تتبع نمو وتطور 22لما أن الإسلام هو ذروة من ذروات الثقافة والحضارة العربيةطا
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الفن الزخرفي الاسلامي نصل الى تحديد أثر الحضارات المختلفة التي انطوت تحت جناح الدولة 
ية الفنية الاسلام ية، الاسلامية، فيبدوا لنا تأثير حضارة مدن البحر المتوسط في تكوين تلك الهو

ويدخل ذلك المنحى التجريدي في الفن الاسلامي من اواسط آسيا، كما انضمت تلك الزخارف 
 23النباتية الى عالم الفن في الاسلام قادمة مع جحافل المغول ومع ما نقله التجار من تحف صينية

والفن الإسلامي يتميز وينفرد بصفات خاصة عن سائر الفنون الدينية التي عرفها تاريخ 
، فمنذ البداية لم يأخذ الفن في علاقته مع الدين وظيفة التبشير، أو وظيفة الإعلان، أو الفن

وظيفة الشرح، أي أنه لم يكن وسيلة مباشرة في خدمة الدين، ومع ذلك لا نستطيع أن نفصله 
عن الدين، فمنذ إنشاء أول أثر إسلامي حضر الفن الإسلامي حضوره الأول، وكان حضوره 

يبتعد فيما بعد عن الأسس والصفات والخصائص التي تجلت في الأعمال الفنية  شبه كامل، ولم
 .24الأولى

وقد أصبح من العسير التسليم بوجود أساليب فنية خاصة بالعرب في بداية العصر 
الإسلامي، سواء كان ذلك في العمارة أو في التحف أو في الزخرفة، بل تعود هذه العناصر الى 

ية الاسلامية كالفرس والبربر والترك والهنود بحيث شهدت الشعوب التي تكونت  منها الامبراطور
 .25تطورا زاهرا في مجال الفنون

وليس من الضروري أن يتحدث الفن الاسلامي عن الاسلام: حقائقه، وعقائده، 
وشخصياته، وأحداثه، وإن كان من الجائز بطبيعة الحال أن يتناول كل هذه الموضوعات، ول كنه 
ية اسلامية، ويستشعرها بحس  يتناولها كما يتناول الوجود كله، وكل ما يجري فيه من زاو

 26إسلامي
سلامي محافظا على شخصيته لأنه وجد في الاسلام الاطار العام الذي وقد بقي الفن الا

 27كشف عن هويته من جهة، وحدد له خصائصه العامة والمميزة من جهة أخرى
يا أي مرتبط بالحياة اليومية وليس فنا مرتبطا بالآخرة  إذا فالفن الاسلامي يعتبر فنا دنيو

 28بعض الفنون القديمة كالفن المصري القديم مثلا أو بالحياة الثانية بعد الموت كما هو الحال في
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ل كن الفن الإسلامي، ينبغي أن يصدر عن فنان مسلم، أي إنسان تكيفت نفسه ذلك 
ية تجاه ال كون والحياة، والواقع بمعناه ال كبير،  التكيف الخاص الذي يعطيها حساسية شعور

لقى الحياة كلها من خلال التصور وزود بالقدرة على جمال التعبير، وهو في الوقت ذاته إنسان يت
يعانيها من خلال هذا التصور، ثم يقص علينا هذه التجربة الخاصة التي  الإسلامي، وينفعل بها و

، على أن الفاتح العربي لم يقبل كل ما وجده من تلك الفنون 29عاناها، في صورة جميلة موحية
وافق مزاجه الخاص، ثم جمع ما اختاره على ما هو عليه، بل استبعد منها ما كرهه الدين أو مالا ي

منها وصهره في بوتقة بعد أن طبعه بطابعه الخاص ... وهكذا نستطيع القول أن الفن الاسلامي 
أخذ قوامه الروحي من وسط شبه الجزيرة العربية، أما قوامه المادي فقد تم صوغه في أماكن 

 . 30أخرى كان للفن فيها قوة وحياة
الجمال، يتتبعه في كل شيء وكل معنى في هذا الوجود، الجمال فالفن الاسلامي موكل ب

بمعناه الواسع الذي لا يقف عند حدود الحس، ولا ينحصر في قالب محدود، جمال ال كون 
بنجومه وشموسه وأقماره وما بينها من تجاذب وترابط، وجمال الطبيعة بما فيها من جبال وأنهار 

، 31لمشاعر بما فيها من حب وخير وطلاقة وارتفاعوأضواء وضلال، وجوامد وأحياء، وجمال ا
كل هذه الأشياء كانت خامات طوعتها يد الفنان المسلم واستغلتها أفكاره لملئ الفراغ على شتى 

 .منشآته وصنائعه
وقد أمر الدين الإسلامي بالتدبر و التأمل في آيات الل  ه سبحانه وتعالى وفي خلقه العظيم. 

ان المسلم متأملا الطبيعة من حوله بكل ما فيها من مخلوقات جبال ومن هذه الفكرة انطلق الفن
وأنهار وبحار ونباتات وأشجار وحيوانات وحتى الانسان نفسه فأحس بالجمال والعظمة وأحس 
بقدرة الل  ه التي لا يمكن أن تضاهيها قدرة أو تصل إليها، فظهر فنه معبرا عن كل تلك 

لفن الاسلامي جميلا وغنيا ومتنوعا، لأنه استخدم الأحاسيس والأفكار المختلفة، وأصبح ا
 .32الطبيعة والعقل معا
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وعليه فإنه مما ينسجم وطبيعة الأشياء حينما ندرس تطور الحضارة الإسلامية، أن 
ية التي تربط الفكرة بسندها، وإذن فكل القيم النفسية  ندرس من حيث الأساس العلاقة العضو

في وقت معين، ليست إلا الترجمة التاريخية لهذه العلاقة  الزمنية التي تميز مستوى حضارة ما
ية بين فكرة معينة كالإسلام مثلا، والفرد الذي يمثل بالنسبة اليها السند المحسوس، وهو هنا  العضو

 33المسلم
وإذا أدركنا أن الفن هو محاولة البشر أن يصوروا حقائق الوجود وانعكاساتها في نفوسهم، 

وأن مكان الفنان والفن يتحدد بمدى المساحة التي تشملها الحقيقة التي  في صورة موحية جميلة،
يشير إليها العمل الفني أو يرمز لها من كيان ال كون... إذا أدركنا ذلك فقد أدركنا في ذات الوقت 
أن الفن الذي يمكن أن ينبثق عن التصور الاسلامي لل كون والحياة والإنسان، هو أرفع فن 

يةتستطيع أن تنتجه ا  34لبشر
ولعلنا ندرك كيف استطاع الفنان المسلم أن يحقق من خلال المفردات التشكيلية فنا 
عظيما استقى منه فيما بعد ال كثير من الفنانين على مر العصور بل إنه قد قامت في عصرنا 

، وندرك أن الإبداع الفني الإسلامي 35الحديث مدارس فنية تعتبر منطلقة من جوهر ذلك الفن
الواسع، هو محاولة الفنان أن يعبر تعبيرا جماليا في إطار عقيدته، ولهذا الإبداع وسائل بمفهومه 

 36تواصل متعددة تجمع الكلمة والخط )في استقامته وانحنائه(، والشكل والحجم واللون والكتلة
كما ندرك أهمية الروح الاسلامية التي جمعت حضارات مختلفة انسجمت في ظل 

فنيا رائعا، ولا يمكننا أن ننكر مقدرة الفنان المسلم الذي أبدع تكوينات  الاسلام فأعطت انتاجا
هندسية زخرفية استمدها من تراثه الوفير، وان قصر في ذلك فلأنه هو المسؤول عن ذلك التقصير 
وليس لأن الفن الاسلامي محدد ضمن اطار معين، بل على العكس، لقد تميز ذلك الفن بتراثه 

 37لقادر دائما على مضاهاة غيره من الفنونالزخرفي الاسلامي ا
 
 



 خبيزي محمد. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالميقراءة نظرية في الفن اإل
 

 

 316ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1027 مارس ـــــــ خامس مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد ال

 :مميسات الفه اإلسالمي

 :كراهية التمثيل
لا يسعى الفنان المسلم الى تقليد الطبيعة وهو يعالج موضوعاته الفنية، بل انه استطاع أن 
يتجاوز الطبيعة بابتكار أشكال جديدة لا مثيل لها في الطبيعة ويمكن أن نستدل على ذلك بأمثلة 

الفنون التشكيلية الإسلامية للطيور والحيوانات المركبة من أشكال خرافية لا مثيل لها في من 
يعات وأوراق نباتية   38الطبيعة بحيث تبدو أطراف هذه الطيور أو الحيوانات عل شكل تفر

ير  يقول عفيف بهنسي:" من الواضح أن الرسول صلى الل  ه عليه وسلم لم ينه عن التصو و
التي تحمل مفاهيم وثنية مستوردة ورسمت بأساليب واقعية غريبة على الذوق وإنما رفض الرسوم 

العربي، وأما قوله أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فإنما يقصد بذلك أولئك الذين 
يحاولون خلق الكائنات أو مضاهاة الل  ه في خلق هذه الكائنات التي رسمت بأسلوب واقعي 

، فقد اعتمد الفنان المسلم التحوير في كثير من مواضع الزخرفة النباتية 39قعوبمحاكاة رفيعة للوا
 .والحيوانية والآدمية

وهذا المظهر لم يكن بأي حال من الأحوال كردة فعل ناتجة عما يسمى بكراهية التصوير 
اية للكائنات الحية، فالمظهران الفنيان كانا جنبا إلى جنب على الأقل في العمارة المدنية إلى غ

ية، وهو التاريخ الذي لا يصادف فقط نشر  منتصف القرن التاسع كما تؤكد ذلك المعطيات الأثر
الأحاديث الصحاح، وإنما أيضا فترة تبلور فيها الفكر الإسلامي بشكل عام، والفكر الجمالي بشكل 

 40خاص
ية ويدعي البعض أن التحوير كان نتيجة لضعف أهلية الفنان العربي وعدم ثقافته الفن

يق  ويسجلون بذلك هنة في مظاهر الحضارة العربية، وهناك من يرى أن التصحيف محاولة للتفر
بين العمل الفني الذي لا يهتم بالشكل الأساسي وإنما يهتم بأبعاد أخرى فنية وفلسفية، وبين 

 .41صناعة الأصنام التي حرمه الل  ه بوضوح تبعا لتحريمه الوثنية إطلاقا
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يق، فهو يعبر عنها وقد سار الفنان المسل م عند تنفيذ رسوم الكائنات الحية في هذا الطر
تعبيرا تجريديا، لا يهتم فيه بمطابقتها للشكل الظاهري، والتخليع الذي نشاهده في التصوير 
والنحت الإسلامي إنما هو سمة العصر الحديث الذي نعيشه في أعمال النحت والتصوير، ومرده 

ية الى الرغبة المتأصلة في النف س العربية الى تجريد صور الانسان والحيوان من أشكالها الظاهر
والنفوذ الى ما وراء ذلك لتحقيق قيم زخرفية، والضوابط تحرم بعض الفنون التشكيلية لتحرر 

 .42الانسان من الشك، وتحرم الفنون التي يصاحبها المجون ...
 :التقشـــــف

مظاهر الترف والبذخ، لذلك ابتعد المسلمون دعا الإسلام الى الزهد في الحياة والبعد عن 
عن الفخامة باعتبار أن ذلك حرصا زائدا، فاستعمل الفنانون المسلمون خامات رخيصة كالجص 
والخشب والصلصال في أعمالهم الفنية، ول كنهم استطاعوا إغنائها بما أضافوه إليها من زخارف 

فمن خصائص الفن الإسلامي البعد عن ، 43دقيقة رائعة، أعطت لتلك الخامة مظهرا فخما رائعا
ية رائعة تحقق المبادئ التي  يل الخسيس الى نفيس، ولذلك نشأت حلول ابتكار الترف، وتحو
نستعرها في جوهر العقيدة للمواءمة بين هذه المبادئ وبين الداء الذي يعيش فيه الأمراء 

يق المعدني، والمحر اب يمثل مركز الأهمية في المسجد، والتجار، فابتكر الفنان العربي الخزف ذا البر
وكان المسلمون يستطيعون أن يصنعوه من الخشب أو الجص أو الصلصال المشوي، وقد استطاع 
الفنان المسلم أن يجعل هذه الخامات الرخيصة بما أسبغه عليها من زخارف دقيقة وألوان جميلة 

  44ومزاوجة بين الخامات الى أعمال فنية
 :التجريــــــــذ

لجأ الفنان المسلم الى اساليب تشكيلية في تحقيق أعماله الفنية لتسير وفق المنهج الاسلامي 
وتبتعد كل البعد عما يخالفه ولذلك فقد اتجهت تلك الفنون بوجه عام الى التشكيل المجرد الذي 
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قد يعتمد في بنائه على جوهر الأشياء دون محاكاتها أو محاولة مضاهاة مخلوقات الل  ه، ولذلك ف
 45كان التجريد أقرب الأساليب التشكيلية التي تحقق للفنان المسلم ذلك الأمر

 :كراهية الفـــــــراغ
وأما الصفة الظاهرة للفنون الاسلامية فهي كراهية الفراغ، فلم يتركوا مساحة أو سطحا 

تزدحم الا وزينوه أو زخرفوه، وأكبر دليل على ذلك ما نراه في البيوت الشرقية القديمة التي 
  46جدرانها وتزدان بالزخارف مما جعلها محط أنظار المشاهدين من شتى بقاع العالم

 ةالمًاضيع السخرفي
إن التصور الإسلامي يبدأ من الحقيقة الإلهية التي يصدر عنها الوجود كله، ثم يسير مع 

يعنى عناية خاصة بالإنسان  خليفة  –هذا الوجود في كل صوره وأشكاله وكائناته وموجوداته، و
فيعطيه مساحة واسعة من الصورة، ثم يعود بالوجود كله مرة أخرى الى  –الل  ه في الأرض 

 .47الحقيقة الإلهية التي صدر عنها وإليها يعود
ونتيجة لتأملات الفنان المسلم في المظاهر الطبيعية والمخلوقات وال كونية من حوله وإيمانه 

رك أن وراء كل ظاهرة من الظواهر الطبيعية خالق الراسخ بعظمة الخالق سبحانه وتعالى فقد أد
يا عنده لمتابعة نمو النبات والكائنات وحركة  قادر هو رب العرش العظيم، فكان ذلك دافعا قو
ياح والنجوم والشمس والقمر متدبرا ما وراء هذه الظواهر ال كونية من عظمة أهدته الى  الر

 .48طاعة الخالق والإيمان بوحدانيته
ع في ذاته هو الذي يحدد نوع العمل إن كان فنيا أو غير فني، وإنما الذي وليس الموضو

يقة تناول الموضوع، فحين يتناوله الكاتب ببرود الذهن مهما يكن الذهن صافيا  يحدده هو طر
ومشرقا ولماحا فإنه لا يكون فنا ولو كان موضوعا متعلقا بالعاطفة لأنه يخاطب الذهن وحده ولا 

وعلى العكس من ذلك يمكن أن يدخل الموضوع في دائرة الفن، ولو كان يصل الى الوجدان، 
عن مادة جامدة مغرقة في الجمود إذا استطاع الكاتب أن ينفعل هو به أولا، ثم ينقل ذلك 

 .49الانفعال بصورة مؤثرة تصل الى وجدان الآخرين
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نائعه، ولم يجمد وقد تعددت المواضيع الزخرفية التي استعملها الفنان المسلم في منشآته وص
تفكيره في مجال واحد، بل تعدى كل حدود الخيال والإبداع خاضعا للحدود والضوابط الدينية، 
فاستغل من محيطه تلك الصور الطبيعية، وما فيها من جماد وسكون و فوضى وهدوء، ويمكن أن 

 :نتناول هذه المواضيع في عناصرها الأساسية كالتالي
 :السخرفة الىثاتية

لقد اتجه الفنان المسلم بشكل خاص نحو النباتات باعتبارها عناصر مجردة تمثل براءة 
الطبيعة ونقاء العقيدة وصفاء النفس، ومما شيع هذا الاتجاه كثرة الأوصاف النباتية في القرآن 
ال كريم وفي وصف الجنة وما أعد الل  ه فيها للمومنين نقرأ الوصف نباتي غالبا، فكلمة )جنة( في 

 .50ها نباتية، وهي ما التف من الشجر حتى يستر من بداخلهذات
وتعتبر الزخرفة النباتية من العناصر الأساسية لدى الفنان المسام لأنه وجد في محيطه 
مصدرا غنيا يقتبس منه عناصره الزخرفية، رغم أنه في كثير من الأحيان يحاكي الطبيعة تماما، 

وتتكون هذه الزخارف من فروع النباتات وجذوعها ولجأ في كثير من الأحيان الى التحوير، 
يقة متناسقة ومنتظمة تمتاز بالتشعب والتناظر لتضفي  وأوراقها وأزهارها وثمارها، لتتداخل بطر

 .عليها شيئا من الحركة
 :السخرفة الكتاتية

إن الخط العربي هذا الفكر الساكن كما يقول الأولون، هو إشارة معبرة مبهجة، تختلف 
صفة من صفات الفرح المجاني وإن كانت تلامسه، ولقد أعطى العرب الخط الجميل عن أية 

عناية خاصة عند كتابة القرآن، منطلقين من مبدأ هو في الواقع قول علي بن أبي طالب، الخط 
الجميل يزيد الحق وضوحا، وكما يقول عبد الل  ه بن العباس:" الخط لسان اليد"، وهكذا كان الخط 

يا   . 51في أهميته للتجويد في القرآنالجميل مواز
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وقد ساعدت طبيعة الكتابة العربية على اتخاذها عنصرا من العناصر الزخرفية الجميلة ، ومن 
يين سيقان الحروف الأبجدية بالزخارف النباتية،  المعروف أن الفنانين المسلمين عمدوا الى تز

 . 52ووصلوا بينها بخطوط مجدولة أو منحنية
دأ من شكلين أساسيين الواحد مزوي )أي مؤلف من زوايا( أو والخط العربي ابت

هندسي، والثاني كان لينا نسخيا...، وقد اتجه الخط نحو الرقش بسبب الأهمية البالغة التي 
 . 53أعطيت للخط إذ ارتفعت مكانته لارتفاع مضمونه القدسي في كتابة القرآن وآياته

ية ويتمتع الخط العربي برمزية خاصة في الحضارة  العربية الإسلامية، فهو تعبير حي عن هو
الأمة الإسلامية المرتبطة بالعلم بالكتاب، بما يعكسه من عمق تاريخي وما ينطوي عليه من حس 
فني وما يغذيه من تذوق جمالي ويجسد في نفس الوقت القيم الروحية الإسلامية التي تترجم 

ا يعتبر الخط العربي من الناحية الفنية مواقف الإنسان المسلم من ال كون والحياة، وبجانب هذ
، وقد تطور الخط 54أكثر خطوط العالم تنوعا ومرونة وجمالية، مع القدرة اللامحدودة على التطور

العربي بسرعة، واتخذ له أشكالا زخرفية متنوعة، وأسماء متعددة منها: ال كوفي، الثلث، الرقعة، 
وفي وهو الخط العباسي الذي يمتاز بزواياه القائمة، الفارسي، النسخي والديواني، وأقدمها الخط ال ك

  55وكان مستعملا حتى القرن الثاني عشر
ولقد اندفع الفنان المسلم وراء خياله، واتجه اتجاها جديدا في الفن وآمن به، اتجاها لم 
يق( فلم يهتم بالنقل عن الطبيعة نقلا  يعرفه الفنانون قبله، ألا وهو الأرابيسك )زخرفة التور

ادقا، ول كن أخذ يعبث بالعناصر الطبيعية ولاسيما النباتية منها، ويحور فيها، الا أنه لم يخرج ص
  56في عبثه وتحويره عن مبادئ التوازن، التقابل، والتماثل

يين أشياء الحياة اليومية كلها تقريبا ولم يبق فن  وقد استخدم الفنان المسلم الارابسك لتز
كما هو الشأن في الفن التجريدي الحديث بخاصة أو ملكا لذوي الارابسك حكرا على الفنانين، 

ياء بل إنه جمل الحياة اليومية لكل طبقة من الطبقات الاجتماعية   57الخبرة أو الأثر
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أو الرقش العربي كلها الفاظ للدلالة على جميع أنواع الزخارف  والأرابسك أو العربسة
ية والمستديرة، النباتية والكتابية،  الاسلامية الهندسية وغير الهندسية الملونة والبسيطة، الدائر
والبعض يستخدم لفظة الأرابيسك للدلالة على الزخارف النباتية فقط، وفي بعض الأحيان 

مع الزخارف الهندسية في مسطح واحد أو تضاف الى  توجد زخارف زخارف الارابيسك
 .58الكتابات ال كوفية وهو مايطلق عليه ال كوفي المزهر

 :السخرفة الرمسيــــة 
تعتبر الزخرفة الرمزية كل ماله علاقة بالإنسان فهو يعبر عن قضية تخصه بأشكال رمزية 

لى المستوى الحضاري يتخذها رموزا له، هذه الرموز تساعد في الدراسات وذلك للتعرف ع
 . 59للمجتمعات

والزخارف الرمزية من بين أهم مميزات الفن الإسلامي، وخاصة على العمارة، وهذا 
الضرب من الزخارف قديم تمتد جذوره الى عصور ما قبل التاريخ، ومازالت الى اليوم، أما عند 

اع، فظهرت أشكال جديدة المسلمين فقد غذتها الأفكار الصوفية وأبدعت فيها يد الفنان أيما إبد
ية ولها بعدها وقيمتها الجمالية، فكانت المباني الدينية الحقل الأوسع لها باحتوائها  لها دلالتها الفكر
على زخم كبير من هذه الرموز والوحدات الزخرفية، ومن أهم العناصر الزخرفية الرمزية التي 

 :استعملها الفنان المسلم
 :الهــالل

لارتباطهم بالحساب القمري وارتباطه بركنين من أركان الإسلام وهما استعمله المسلمون 
الصيام والحج، وقد ذكر بصفة الجمع في القرآن ال كريم في قوله تعالى:" يسألونك عن الأهلة قل 

ية، وقد استعمل قديما على 60هي مواعيد للناس والحج" ، كما ورد في كثير من الأحاديث النبو
على المباني وعلى عقود المداخل، وكثر استعماله في الفترة العثمانية أوجه العملات والرايات و

واتخذوه شعارا لهم. وقد أصبح من الأمور الشائعة والمتعارف عليها في بناء المساجد وجود 
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الأهلة على المآذن والقباب بحيث أصبحت عنصرا ملازما ومكملا لها، ويرجح الدكتور صالح 
لعمائر الإسلامية يرجع الى ثلاثة أشياء: أولها أن التوقيت لمعي أن استعمال الهلال في ا

ية إلى جانب ارتباط مواقيت بعض العبادات كالصيام والحج  الإسلامي يعتمد على الأشهر القمر
بها ...، وثانيها أن الهلال عندما يظهر في أول الشهر العربي فينير الأرض مبددا الظلام الذي 

حاق وقد يكون استعمال الهلال تعبيرا عن ظهور الإسلام الذي سادها عندما كان القمر في الم
بدد ظلمات الجاهلية وحطم الشرك بالل  ه، وثالثها فإن وجود الهلال في مبنى ذي أهمية عظيمة 

 . 61مثل قبة الصخرة يجعله ضمن المفهوم العام للإسلام
 :الىجـــــــًم

اسلامية ضمن العناصر الزخرفية ارتبطت النجوم بالهلال والقمر واستعملت في الزخرفة ال
الرمزية فهي ترمز الى الهداية، لهذا نجدها بالزوايا التي تسهر على الهداية والإصلاح والتنوير، قال 

، وقد ارتبطت النجمة الخماسية بال كثير من 62تعالى: " وعلامات وبالنجم هم يهتدون "
لى العدد خمسة الذي يرمز الى المعتقدات لدى العامة، إذ يفسرها البعض بأن رؤوسها ترمز ا

 .حماية المكان وصاحبه من الحسد والعين
 :السخرفة الهىذسية

لقد عني العرب بالعلوم الهندسية لما كان لأشكالها وتراكيبها من تداخلات رمزية وكونية 
يون المسلمون التزاما صارما في تشييد العمائر بمبادئ الهندسة في  وفلسفية، والتزم المعمار
ية، فأدى ذلك الى تقديم منشآت يبرز فيها التوازن  مخططاتهم وفي ارتفاعات المنشآت المعمار
والانسجام اللذين يميزان الفن المعماري الإسلامي، أما في الزخرفة فقد شغلت الأشكال 
الهندسية مساحات واسعة في العمائر، وشاع تأطيرها بأطر هندسية ملأت الفراغات التي تواجد 

  63طة نباتية محورة عن الطبيعةفيه بأشر
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يتم رسمها بالفرجار والمسطرة بالإضافة الى معلومات  والاشكال الهندسية سهلة التنفيذ، و
أساسية لرسم المثلث والمربع والشكل مسدس الأضلاع والنجمة، وهي أشكال يمكن تكبيرها 

يعها وإضافة الى الخطوط ال مستقيمة والمتعرجة وتصغيرها حسب المساحة بسهولة، كما يسهل توز
  64في أشكال لا حصر لها

 
 :السخرفــة العمائريـــــــة

  :الىافًرة
وهي عبارة عن أنبوب ضيق من نحاس أو رصاص يتوسط عموديا بركة أو فسقية ويتصل بخزان 
يعود متساقطا  يعلو بعيدا عن مستواه في الحوض و يا من النافورة و ماء مما يجعل الماء يندفع قو

في مجاري خاصة، ونادرا ما خلت منها برك قاعات الاستقبال في البيوت وصحون فيه لينتهي 
المساجد والقصور وساحات المدن والحدائق وحتى غرف المنازل لأغراض ثلاثة، الإستعمال 

  65والزينة وترطيب الجو أيام الحر والجفاف
 : األعمــــــذة

العمود تسميات عدة فهو: عمود في العمود هو ما يدعم به السقف أو الجدار، ولقد أخذ 
ية في المغرب، وشمعة في لبنان، وأسطوانة على لسان بعض الكتاب، وفي العصور  المشرق، وسار
الاسلامية المبكرة استعملت جذوع النخيل كأعمدة كما في المسجد النبوي وبعد ذلك لجأ المسلمون 

مجلوبة من المباني السابقة ثم ما لبث أن الى استعمال الأعمدة اليونانية والرومانية والبيزنطية ال
  66اعتمد البناء الاسلامي على اعمدة ذات تصميمات نابعة من الفن الاسلامي نفسه

 العقـــــــًد: 
العقد عنصر معماري مقوس يعتمد على نقطة ارتكاز واحدة أو أكثر، ويشكل عادة 

  67احدة تسمى فقرة أو صنجةفتحات البناء أو يحيط بها، ويتألف العقد من عدة حجارة كل و
 القثـــــــــاب:
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القبة بناء دائري المسقط مقعر من الداخل مقبب من الخارج، والقبة هي أحد الأشكال  
الخاصة التي استخدمت في تغطية أسقف كثير من المباني على مر العصور، فيرجح أن القباب 

ن العمارة الرومانية والبيزنطية عرفت الأولى نشأت في بلاد ما بين النهرين والشرق الأدنى، كما أ
ية خاصة  القباب واستعملتها في المباني، أما في العمارة الإسلامية فكان لاستخدام القباب رؤ

  68فهي لم تكن حلا بيئيا ومناخيا أو انشائيا ووظيفيا بل و أيضا رمزا روحانيا
 الشرفات: 

عمارة الدفاعية في الأسوار تعتبر أصلا من عناصر ال –بفتح الشين والراء  - الشرفة
والقلاع والأبراج، وهي عبارة عن حجارة تبنى متقاربة في أعلى السور وحوله ليحتمي وراءها 
يطلقون عليهم السهام، وكل زخارف تشبهها سواء كانت أعلى  المدافعون ويشرفون على المهاجمين و

ات لتتويج الواجهات قبل مبنى أم على خزانة أم على منبر تسمى شرافة، ولقد استعملت الشرف
الإسلام في العمائر الساسانية والرومانية، وأول استعمال لها في المباني الإسلامية في قصر الحير 
الشرقي وفوق مدخل الحير الغربي وعلى الجدار الجنوبي لصحن الجوسق الخاقاني )قصر 

 69المعتصم(
 السخرفة الحيًاوية

الحيوانية في كثير من المواضع وعلى العديد من صنائعه لقد استعمل الفنان المسلم الزخرفة 
ومبانيه ومنتجاته، واستعمل في كثير من المواقف التحوير الكلي أو الجزئي، إلا أنه في مواقف 
أخرى لم يمارس أي تحوير ورسمها على طبيعتها، وربما من وجهة التدبر والتفكر في مخلوقات الل  ه 

 سبحانه وتعالى.
ن الخلائق الحية من حيوان وطير ونبات، فهو يحس نحوها بالتعاطف فهو حين يتحدث ع

والمودة ووشائج القربى التي تصل كل الكائنات بعضها ببعض، وتصل بين الأحياء خاصة في 
 . 70هذه الأرض
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ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض الحيوانات التي استعملها الفنان المسلم على مبانيه 
 أو صناعاته:

يين الى الحياة الآخرة، وعند  السمك: وهو عنصر زخرفي قديم رمز عند الفراعنة المصر
الإغريق هو ركز الخصوبة. فهو حسب شوفالي جان يرمز الى الماء وللأخوة والتآزر كونه يظهر 
دائما في شكل مجموعات. أما عند المسلمين فقد استخدم الفنان السمك كعنصر زخرفي لاعتقاده 

 .71صوبة أي التكاثر والخيربأنه يرمز الى الخ
استعمل الفنان المسلم ال كثير من أنواع الطيور في صناعاته ومبانيه وفنونه، الطيور: 

واستعمال الطيور فن قديم نجده لدى السومريين الذين استعملوا في فنونهم رمز عشتار، كما 
نيقية بقرطاج، شاعت رسوم الطيور في زخارف الفراعنة، وكذلك ظهرت بكثرة على المعابد الفي

أما العناصر المستعملة من هذا النوع في الفن الاسلامي نجد منها : طائر السنونو، واليمامة 
 واللقلق، خاصة في المنشآت الصوفية.

 

 :أسالية يتقىيات السخرفة
الموضوع في فن الزخرفة الإسلامية هو تلك الزخارف صورا كانت أو أشكالا أو أحجاما 

المواضيع الكتابية أو النباتية أو الهندسية وما يتخللها من تصميم وتركيب  من الكائنات الحية أو
 . 72ومزج وما الى ذلك

وقد أبدعت يد الفنان في تنفيذ أساليب وتقنيات الزخرفة حسب المادة المنفذ عليها، 
وحسب المادة المعمول بها، وحسب الموضوع وحسب التوازن و الحاجة، ومن أهم الأساليب 

 :المستعملة في الزخرفة الإسلامية ما يليوالتقنيات 
 الحفر يالىحت: 

يعتبر هذا الاسلوب من أقدم الاساليب الفنية وأبسطها، حيث يحفر حفرا عميقا حتى 
تشكل الحروف أو الأشكال، واستخدمت هذه التقنية استخداما واسعا في تشكيل الزخارف على 
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والجص، وبمختلف الأساليب الحفر البارز كثير من المواد الصلبة واللينة كالرخام والخشب 
والغائر والحفر المائل أو المسطح، وتتم هذه التقنيات بواسطة وسائل مختلفة خشبية أو معدنية 
كالأزاميل والمطارق والآلات الحديدية الحادة منها والمدببة.  ومشكلة فن النحت تفوق تعقيدا 

عة الأصنام ولذلك فإنه كان من الأعمال مشكلة التصوير، ذلك لأن النحت كان أقرب الى صنا
يين الأوائل لم يأبهوا أبدا إلى  التي تدخل في نطاق التحريم، ول كن ومع ذلك فإن الخلفاء الأمو
خطورة النحت وهكذا حفلت قصورهم بالتماثيل وبخاصة قصر الحير الغربي في بادية الشام 

بة المفجر قرب أريحا في الأردن وكلاهما بناهما  هشام بن عبد الملك، ثم قصر المشتى وقصر خر
  73الذي حفلت واجهته بالنحت المجرد والمشبه

 الحفر الثارز: 
في الحفر البارز يقوم الفنان برسم العنصر المراد تشكيله على المساحات المخصصة لهذا 
 الغرض، بعد تهذيب القطعة التي يراد نقشها بمطرقة غليظة، ويراعا في ذلك الحفاظ عليها تفاديا

لانكسار الكتلة، ثم يرسم تصميما مسبقا للنص أو الزخرفة على القطعة، ليحفر ما حولها بآلات 
تسمى " الأقلام المعدنية " ذات احجام مختلفة، وفقا لم يراد نقشه على القطعة، وبعدها تسوى 
الأشكال أو الحروف بواسطة " الم كشط" أو الرمل حتى تبدو ملساء، فتصبح صورتها الجمالية 

 .لنهائيةا
 الحفر الغائر: 

وهو كذلك من أقدم الأساليب الفنية وأبسطها، وهو عكس الحفر البارز، إذ بعد رسم 
العنصر أو الشكل يحفر الجزء المرسوم ليكون هو الشكل الزخرفي وما سواه يبقى أرضية له، وفي 

يف بمادة صلبة حتى تتصلب جيدا ثم يسوى سطح اللوحة  .بعض الأحيان يملأ التجو
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 الحفر على الجص:
تأثرت العمارة الاسلامية بأسلوب الزخرفة الجصية التي كانت منتشرة قبل الاسلام، 
ففي العصر الأموي استخدمت ال كسوة الجصية على نطاق واسع في زخرفة قصور بادية الاردن، 

بة المفجر والحير الغربي من أهم تلك النماذج الجصية   74وتعد زخارف قصري خر
 الرخام:الىحت على 

بعد تهيئة القطعة الرخامية المراد الرسم عليها، يرسم الفنان الموضوع الزخرفي بواسطة قلم، 
وبعد تحديد الرسم بشكل دقيق يقوم الفنان بعملية نحت الأشكال المراد استخراجها. ولعل اروع 

ية في قصر الحير الغربي وفي قبة الصخرة والمسجد الأموي  ما عن صدر الاسلام الزخارف الحجر
  75وقصر المشتى

أما الزخارف الرخامية فقد ظهرت منذ فترة مبكرة في العصر الاسلامي، فأقدم أمثلتها 
يرجع تاريخه الى العصر الأموي، بحيث نلاحظ أمثلتها بقبة الصخرة ممثلة في لوحين من الرخام 

الأوسط، وهما يزينان الوجهين الخارجيين لإحدى الدعامات، أو الأركان الكائنة في المثمن 
منسوبتين الى عبد الملك ابن مروان، كما يحتفظ متحف دمشق بلوح رخامي منسوب الى الجامع 
الأموي، ونلاحظ في الزخارف المحفورة في هذه اللوحات الملامح الفنية الأولى لفن الحفر في 

  76الرخام خلال العصر الإسلامي
 :رمسية األلًان

القديم، وتجلى استخدامها في كل المنتجات الفنية  عرف المسلمون استخدام الألوان منذ
من زخارف على التحف والمباني والأقمشة والرايات، واستعملها في كل فنونه الزخرفية من 

 .هندسية ونباتية وكتابية ورمزية، وعلى جميع المواد
وقد ورد لفظ لون في القرآن ال كريم عدة مرات، قال تعالى: " ومن آياته خلق السموات 

، وقال تعالى: " ألم تر أن الل  ه 77الأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين"و
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أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
  78ألوانها وغرابيب سود"

يق المزج والترك ية عن طر يب بنسبة مختلفة تزداد فهناك ألوان أساسية تتولد عنها ألوان ثانو
يادتها يحدث التضاد والتجاوز والتوافق في دائرة الألوان ، وللألوان دلالة 79أو تنقص، وفي ز

رمزية حسب مجالات ومواضع استخدامها، وتختلف الدلالة باختلاف الثقافات من مجتمع 
 :لآخر، ويمكن أن نشير هنا الى بع الألوان الرئيسية منها

ورد في القرآن ال كريم في تسع آيات، وهو يدل على الطهر والبراءة والنور،  اللون الأبيض:
يقال في الأمثال )هذا  وقد كان هذا اللون رمزا للقوى الإلهية العليا في كثير من الحضارات، و
أبيض من الثلج( للدلالة على البراءة والنور، ولأنه يتسخ بسرعة فقد اصبح استعماله قاصرا على 

نة مبهجة كالأفراح، حيث تزدان به العرائس في حفلات الزفاف، وهو رمز مناسبات معي
 81، أما عند المتصوفة فاللون الأبيض يوافق السلام80للطهارة والإقبال على الحياة الجديدة

ويحصل عليه من نبات الفوة والعلايق والبنجر وصمغ اللك، ونوع من  اللون الأحمر:
اللون الأحمر في إيران باسم "دوغي" ومعناه القوة  الخشب يعرف باسم كمباجي، وكان يعرف

يعتبر من الألوان الحارة لقرابته من لون النار ولون 82المحمولة الى صبغة بواسطة اللبن الحامض ، و
 .84، ويرمز عند المتصوفة الى العرفان83الدم

يستخرج هذا اللون من نبات الميلة الذي ينمو في ايران وشرق الهند  اللون الأزرق:
، 85أواسط آسيا منذ أقدم العصور، وكانت إيران تستورده من البنغال، حيث كان ينمو بكثرةو

، أما االمتصوفة فقد عرفوا اللون الأزرق بنوعيه، فاللون 86وهو رمز للصداقة والحكمة والخلود
 .87الأزرق القاتم يعبر عن الإحسان، والأزرق المائي يعبر عن اليقين

را في القرآن ال كريم، قال تعالى: " متكئين على رفرف خضر جاء ذكره كثي اللون الأخضر:
، وقد كان الايرانيون يحصلون على صبغة خضراء ناصعة من ورق العنب 88وعبقري حسان"
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، ويرمز الى النمو والأمل والحياة والخصوبة، وهو 89والتي كانت تعرف عندهم باسم "ارجي ماو"
يعبر عن الإط90لون يتوافق مع جميع الألوان  .91مئنان عند الصوفية، و

أصله من نبات الزعفران وقشور الرمان التي تعطي لونا مائلا الى الخضرة،  اللون الأصفر:
فإذا أضيف اليه الشبرم أعطى لونا أصفرا يميل الى اللون البرتقالي، والأصفر الباهت يحصل عليه 

السندباق ومن نبات  من التوت الذي يعطي اللون الأصفر المائل الى الخضرة، وكذلك لحاء شجر
  .93، وقد استعمل هذا اللون بكثرة لدى المسلمين وهو يرمز الى الايمان92العليق

وختاما يمكننا أن نقول أن الفن الإسلامي الذي امتزجت فيه الثقافات المختلفة من شتى 
وهذبته التعاليم الدينية السمحاء، قد بلغ ذروته في الإتقان والتنوع، وصار لا يستغنى بقاع العالم، 

ية، وله ميزاته الخاصة ومواصفاته  عنه في أغلب المنتجات الإسلامية الصناعية والحرفية والعمائر
التي انفرد بها عن باقي الفنون، هو في كل أحواله خاضع للفضيلة والأخلاق، وهي لبه ومنبته 

محتواه وهدفه، حتى في خاماته ومواده كان الفنان المسلم يقتني ما يخدم هذا الإطار العام للفن و
الإسلامي، فاستعمل الحجارة والرخام والطوب، واستعمل الحديد والنحاس والذهب، واستغلها 
أيما استغلال، خاصة في منتجاته ذات الطابع الديني، فنجده أعطى النصيب الأوفر للمسجد 

صحف، وأبدع في تطوير الخط، وتفادى التقليد وطوع المادة، فهو الفن الإسلامي الصادق والم
الذي يهدف الى النقاء والصفاء والطهارة، وسادت منتجاته كل الأقطار وصارت له مدارس 

 ومتاحف خاصة به، واهتم به حتى الأجانب، لأنه بحق يحمل رسالة نبيلة.
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 ذينة شرشال المقابر واألضرحة العثمانية بم

 أ ـ تسكورث يمينة 
 الجسائر -تيبازة المركس الجامعي 

 الملخص

وخلفت هذه الأخيرة ، تعاقب على حكم الجزائر في الفترة الاسلامية كثير من الدول
فقد شهدت الجزائر في الفترة ، عليها وتعكس صورتها الحقيقية في مختلف المجالاتبصمات تدل 

م( 42ـ 41هـ /  6ـ  5الممتدة ما بين القرن الثامن والنصف الأول من القرن التاسع الهجري )
ولـكن بعد نهاية القرن التاسع  وبداية القرن ، أوضاعا زعزعت هياكلها وأثقلت كاهل شعبها

، م( عرفت قدوم أعداد كبيرة من مسلمي الأندلس 43.  42هـ /  49. 96العاشر الهجري )
فاستقروا بسواحلها وساهموا في تعميرها وتطويرها حيث تم بناء عدة مدن ساحلية كان لنازحي 

لتليها المرحلة العثمانية وبها عرفت المدينة صحوة ، الأندلس الفضل الـكبير في تشييدها وقيامها
ية  مراعين في كل ذلك شروط البناء التي حددها المفكرون ، كبيرةجديدة ونهضة معمار

يظهر ذلك بعرضنا لمختلف الامكانيات ، والتي مفادها دفع المضار وجلب المنافع، والمسلمون و
ية التي تتوفر عليها  إلا أنها، وهذا ما ضمن استقرارها منذ الفترات القديمة، الطبيعية والحضار
اسلامية والتي لها مقاصد ال مقابر والأضرحةتصفت بها الحافظت على بعض السمات التي ا

هذا ما ينفي الذهنية التي تؤمن أن مدن منطقة تيبازة خاصة شرشال لا تتعدى تلك ، مختلفة
يطانية التي استغلها ملوكها في خدمة أسيادهم في روما .   العاصمة المور
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، دينة شرشال العثمانيةأضرحة م، مقبرة آل الغبريني بشرشال الكلمات المفتاحية : 
 .ضريح سيدي ابراهيم الغبريني 

Abstract : 
Many countries succeed on  the rule of Algeria in the Islamic period, and left the 

latter its fingerprints show it and reflect its true image in various fields, Algeria  has 
witnessed in the period between the eighth century and the first half of the nineteenth 
century (8- 9 AH / 14-15 AD ) situations destabilized its structures and burdened its 
people , but after the end of the nineteenth century and the beginning of the tenth 
century (09-10 AH / 15-16 AD) knew the arrival of large numbers of Andalusia 
Muslims, settled coastline and contributed to the its reconstruction and development , 
where construction of several coastal cities took place by the Andalusians  great merit 
who  constructed  and established it , to followed by the Ottoman period and with it  the 
city's knew a  awakening and huge  architectural renaissance, taking in account  all 
construction conditions set by intellectuals and Muslims, which aimed to push away 
harms and bring benefits this is shown through  our presentation to the various natural 
and cultural potentials that are available in it, and that what guaranteed its stability 
since the ancient times, but it has maintained some of the features that characterized the 
tombs and Islamic shrines that have different purposes that have different purposes , this 
eliminates the mentality that believes that the cities of Tipaza region especially Cherchell 
not exceed the Mauritanian capital exploited by kings in the service of their masters in 
Rome. 

Key words: El Ghobrini cemetery in Cherchell, the Ottoman tombs in  the town of 
Cherchell, the tomb of Sidi Ibrahim El Ghobrini    :  

 
 المقذمة

تمثلت الآثار الاسلامية المادية الثابتة الدينية عموما في المساجد التي هي نواة المدينة 
يقتهم من ، ونحوها من زوايا وقباب أهل التصوف، الاسلامية حضارات وقد استمد البناة طر

يانيينو القديمة التي شاعت أيام الاغالبة والحفصيين كما استمدوها من حضارة الاندلس التي ، الز
وقد هاجر الاندلسيون أنفسهم إلى الجزائر وجلبوا ، تشترك في كثير من الخصائص مع حضارتهم
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عثماني فقد أما الأثر ال، معهم صناعة البناء فكان تأثيرهم عظيما ولا سيما في القلاع والقصور
يقة العمارة في ، خصوصا في بعض المساجد والقلاع والثكنات ظهر وكانت البيئة وراء طر

فالحرارة والبرودة من جهة وعدم ظهور المرأة هي التي أملت كثيرا من أساليب بناء ، الجزائر
ية للهجمات المتك، المنازل والمساجد والزوايا ررة وكان الغزو البحري وتعرض السواحل الجزائر

يقة بناء القلاع والحصون والمنائر للمراقبة والدفاع ومن جهة أخرى أدت وفرة ، قد أملى طر
 1الجنود العزاب التي كثرت بناء الثكنات 

وقد شهد ذلك اختلافا ، فمن أهم شروط قيام المدن وضمان بقائها وبقاء مرافقها تحصينها
وليستوفي هذا الشرط حرص ، وموضعهاكثيرا وفقا لمعايير كثيرة لذلك كطبيعة موقع المدينة 

المعماري المسلم على جعلها في أمكنة محصنة طبيعيا كجعلها على هضبة وعرة من جبل أو 
يق ، 2ليصعب الوصول إليها على العدو ، باستدارة بحر أو نهر كما يمكن تحصينها عن طر

ية المتاحة من خنادق وأسوار وما يتخللها من أبراج و ومجمل هذه ، مداخلالامكانيات المعمار
ومدينتي القليعة ، 3النفس والعرض والمال ، المعايير مفادها حفظ المقاصد الأساسية للإسلام

ما أتاح لنا ، لـكن المتبقية من مبانيها، وشرشال من بين المدن التي توفرت بها تلك المواصفات
الفرضيات  دراسة المعالم ميدانيا بأخذ الصور والقياسات أحسن من دراستها على أساس

 لذلك اخترنا في دراستنا جزء من المعالم الدينية لمدينة شرشال العثمانية ، باندثارها

I.  : الـمـقابر 

كما هو الحال بالفترة ، يخصص بكل مدينة مكان لدفن أفرادها بعد أن تفيهم المنية
خاصة مجاورة  تم لنا التعرف على مقابر، وأثناء دراستنا البسيطة هاته، العثمانية بمنطقة تيبازة

 ، العلمي وكذا الاجتماعيو والتي لأصحابها دور كبير في ترقية الجانب الديني الصوفي، للأضرحة
، لندرج كل من مقبرة عائلة الغبريني نسبة لوليها الصالح سيدي ابراهيم الغبريني بمدينة شرشال

ن هاته الأخيرة صغيرة لـك، ومقبرة المبارك نسبة لوليها الصالح سيدي علي مبارك بمدينة القليعة
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لا تحف بها عمائر إلا الصور المحيط بالضريح والمجاور لمسجد ، الحجم وقليلة القبور بصحن المدفن
يا بمدينة شرشال .   ، سيدي علي مبارك  لذلك تطرقنا أكثر إلى دراسة مقبرة آل الغبريني معمار

 ـ مقبرة عائلة آل الغبريني بمذينة شرشال  : 1

تنسب هذه المقبرة إلى عائلة الولي الصالح " إبراهيم الغبريني " وهي عائلة سكنت من قبل 
وجاءت إلى شرشال أواخر القرن التاسع الهجري ، الساقية الحمراء جنوب المغرب الأقصى

 . 4الخامس عشر ميلادي

 أ ـ موقعها :

وتتمتع بموقع جميل يشرف ، 5م قبل باب الجزائر بمدينة شرشال  099تقع المقبرة على بعد 
ما زادها في عدد الوافدين والزوار إليها خاصة أيام الربيع ، من جهته الشمالية على البحر

يقابلها المتحف القديم أو الفسيفساء من الجهة الجنوبية، والصيف ويحدها من الجهة الشرقية ، و
 الغربية . كما وتتصل بها مجموعة من الوحدات السكنية بجهتها، المسبح العسكري

ية المصنفة وطنيا بتاريخ  وقد ، م 4651/  92/  09تعتبر المقبرة من بين المعالم الأثر
وهي تضم مجموعة من الأضرحة وقبور أبناء عائلة ، 6م 4061قدرت مساحتها الإجمالية ب 

 ومازال يدفن فيها إلى يومنا .، الغبريني فقط

 ب ـ دراسة وصفية تحليلية :

ذلك بسبب الانسجام بين ، الغبريني بشرشال لـكنها تمتاز بجمال خاصرغم بساطة مقبرة 
يشعر بها ، وحداتها المختلفة التي خلقت مشاعر متنوعة من الطمأنينة والسكينة والتوازن والحكمة

 . 7أي زائر لها منذ الوهلة الأولى
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يعلوه عقد نصف دائر، والسبيل إليها عبر مدخل رئيسي بالجهة الغربية الشمالية ي تتوجه و
يعتقد أنها تعود ، وتزخرفه أهلة وشكل يد محورة تعرف بالعامية "الخامسة"، ثلاث شرفات مسننة

 ( 94)أنظر الصورة رقم  8لفاطمة بنت الولي الصالح "إبراهيم الغبريني"

 

 7 قوس وأهلة وخامسة  94الصورة رقم  
 بمدخل مقبرة الغبريني بمدينة شرشال

م  41.19ويبلغ طولها ، المدخل نجد فناء على يمين الرواق الشمالي المطل على البحر بعد
وهو مدعم من جهته الشمالية بخمسة دعامات ضخمة تعلوها ست عقود نصف ، م 0وعرضها 
ية ونصفها العلوي ، ودعم من الجهة الجنوبية بخمس أعمدة مركبة نصفها السفلي مثمن، دائر
ينها أوراق الأكانتس زائد ، د مربعة صغيرة الحجمترتكز على قواع، حلزوني تيجانها كورنثية التي تز

بين كل عقد وآخر حزام أفقي ، تعلو تلك الأعمدة عقود متجاوزة منكسرة، أهلة بجهاتها الأربع
وسقف الرواق بأقبية نصف برميلية محمولة على عوارض ، وعمودي من البلاطات الخزفية

وكانت هناك أسفله عين عذبة ، شمالية شرفة محاطة بدرابزينويتقدمه من جهته ال، حديدية
 (  91مياهها )أنظر الصورة رقم 
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 710 الرواق الشمالي المطل على البحر لمقبرة الغبريني بشرشال قبلا ـعن أرشيف حصن91الصورة رقم 

ولم تبق منه سوى ممران معقودان )أنظر الصورة رقم ، أغلق جزء من ذاك الرواق مؤخرا
م اختزلت من مجال  0.12م وعرض  0.39وبجانبهما أربع غرف متماثلة بطول ، ( 90

خصصت للزوار المقيمين خاصة أيام الصيف ) أنظر الصورة ، الأروقة القديمة المذكورة سالفا
 كما ويتصل به من الجهة الشرقية مسكن أحد أفراد عائلة الغبريني ، ( 91رقم 

 

 ة المطلة على البحر بصحن مقبرة الغبريني بمدينة شرشال7 تجديدات الأروق 90الصورة رقم  
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 7 الرواق الشمالي لمقبر الغبريني بشرشال اليوم . 91الصورة رقم 

 6ونجد بالجهة الجنوبية لصحن المقبرة رواق جنوبي مقابل للرواق الشمالي قدر طوله ب 
وهما ، محمد شريف "" سيدي و يتصل بين ضريحي " سيدي إبراهيم الغبريني "، م 1م وعرضه 

 يتقدمان رواق مفتوح مباشرة على الصحن .
تعلوها ، تقوم على قواعد مربعة، دعمت واجهتها الأمامية بخمس أعمدة أسطوانية البدن

نجد بين كل عقد وآخر ، وتعلو تلك الأعمدة أربع عقود متجاوزة منكسرة، تيجان جصية بسيطة
الخزفية متنوعة الزخارف )أنظر الصورة رقم وآخر أفقي من المربعات ، حزام مزدوج عمودي

متماثلة من ، وقد ازدان جدارها الداخلي أربع حنايا غائرة موزعة في الجدار بانتظام، (92
م وعرضها  4.42تفاعها قدر ب فار، (93حيث الشكل والمقاسات )أنظر الصورة رقم 

زوار للتبرك الملاحظ أنه قد خصص لوضع الشموع  من طرف ال، م9.22م وعمقها 9.12
 بالوليين الصالحين .

وقد توج ، وسقف  الرواق عبارة عن أقبية نصف برميلية محمولة على عوارض حديدية
 أعلى الواجهة الأممية للرواق إفريز مشكل من القرميد النصف أسطواني .
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 7 منظر الرواق الجنوبي لمقبرة الغبريني بشرشال .92الصورة رقم  
 7 صورة لإحدى حنيات جدار الرواق  الجنوبي من الداخل بمقبرة الغبريني      93الصورة رقم  

ويتصل بالرواق من جهته الغربية غرفة السبيل إليها عبر مدخل يعلوه عقد متجاوز 
 1.49م وعرض  0.19اتخذت الشكل المستطيل بطول قدره ، منكسر يغلق بباب من حديد

وتم فتح حنية بجدارها الجنوبي مماثلة للتي بالجدار ، ف الرواق الجنوبيجاء سقفها مشابها لسق، م
وأصل تلك الغرفة رواق كان متصلا وعلى نفس الاستقامة والاتجاه ، الداخلي للرواق السابق

كان مدخلا للزوار من خلاله إلى صحن المقبرة عبر مدخل في جهته الغربية ، مع الرواق الجنوبي
منكسر بعد عبور مدخل ثان يعلوه عقد نصف دائري في الجهة الشرقية معقود بعقد متجاوز 

وبسد المدخلين أصبحا على شكل خزانتين جداريتين ، المفضي مباشرة نحو الصحن، للرواق نفسه
 لتلك الغرفة . 

وقد احتوت على عدة ، م 6.09م وعرضه  42.09جاء صحن المقبرة مستطيلا طوله 
وتحتوي الساحة أيضا على نافورة حديثة قدر قطرها ب ، حيانا أخرىقبور متناثرة أحيانا ومجمعة أ

إلى جانبها من الجهة الشمالية بئر عتيقة بنيت فوقها فيما مضى غرفة صغيرة بها مضخة ، م 4.39
ويتصل بها من الجهة الغربية حوض به حنفيات ، لضخ مياه البئر إلى صهريج يلو نفس الغرفة

 ( .  94الزوار )أنظر الصور أ ـ ب رقم  لتسهيل استغلال الماء من طرف
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 أ                                       ب                 
 7 صحن مقبرة الغبريني بشرشال . 94الصورة رقم 

وقناة لصرف المياه مكانها ، لـكنها حذفت مؤخرا ولم بق منها سوى فتحة البئر مباشرة
 ( . 95الصورة رقم أ ـ ب  ظاهر للعيان  )أنظر

     

 أ                                           ب
 7 البئر وحده بساحة مقبرة آل غبريني بشرشال . 95الصورة رقم  



  أ.تسكورث يمينة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقابر واألضرحة العثمانية بمدينة شرشال
 

 

 344ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

وبجهة المقبرة الشرقية وبالضبط خلف ضريح الولي الصالح " سيدي محمد شريف " توجد 
ية عمقها ، مساحة واسعة عبارة عن مقبرة قديمة م  49وتظهر لنا بين تلك القبور بئر ثانية خاو

 ( .94تقريبا )أنظر المخطط رقم 

 

 7 موقع مقبرة آل غبريني بمدينة شرشال . 94المخطط رقم 
 ـ 10من انجاز الطالبة ـ عن أرشيف حصن 

II.  : األضـرحة 

الشق في جمعها " أضرحة " وهو ، ضريح كلمة مشتقة من فعل " ضرح " بمعنى حفر القبر
وقال الأزهري في ترجمة لحد 7 " والضريح والضريحة ما كان في ، وسط القبر واللحد في الجانب

، وقد وردت عدة 9وقيل الضريح القبر كله وقال هي قبر بلا لحد " ، وسطه يعني القبر
بة " للدلالة على ، مصطلحات للضريح بمختلف أشكالها ومواقع وجودها إذ استعملت كلمة " تر

كما أطلق عليه كلمة " مشهد " على كل بناء تذكاري أعد لدفن ، 10فن في العصر العثماني المد
يارة للعديد من الناس والأتباع، الشهداء أو أهل البيت وفي البلاد ، وهو من العادة مكان للز
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وفي المغرب استعملت ، العربية أطلق اسم " مقام " على مكان دفن الأولياء والشيوخ والأنبياء
، إضافة إلى أن المسلمين قد أقبلوا 11والولي في ذات الوقت ، " مربوط " للدلالة على المدفن كلمة

إلى استعمال القباب في الأضرحة حتى طلقت جزءا على الكل وصارت كلمة " قبة " اسم دال 
 . 12على الضريح كله 

انة كانت تلك الأضرحة تقام على رفات سلطان أو أمير أو رجل الح أو إنسان له مك 
فكان منها البسيط المنفرد الذي يتكون من غرفة ، وقد شهدت تنوعا، تدعو إلى تخليد ذكراه

بة وحدها أو مدرسة أو ، ومنها الملحقة أو الملاصقة للمسجد، واحدة مربعة مقببه تضم التر
فلم يعرف ، 13وقد بالغ في فترة ما في الانفاق على تزيينها كالذي حدث بالهند مثلا  ، خنقاه
يا واحداالش يبها لـكي لا يبقوا ، رق ضريحا أمو وقد فسر المؤرخون لك اتجاه العباسيين نحو تخر

فعمدوا إلى تضليل الناس ، وكذا خوفهم من أن تلقى قبورهم المصير نفسه، على أي أثر لذكراهم
وقد أقيم فوق ، 14وما وجد منها إلا ضريح واحد قرب سامراء بالعراق ، عن مواضيعها الأصلية

وأعقبتها قباب ، وجدت بعدها في العصر الاخشيدي والفاطمي، مدفن الخليفة " المنتصر بالل  ه " 
 . 16ليعقبها قباب عهد المماليك ، 15أضرحة العصر الأيوبي

وعرفت الجزائر بناء الـكثير منها ويزداد عددها ، استمر بناء الأضرحة في العهد العثماني
، وهذا هو شأن 17ذكر أن أغلبهم جاؤوا من جنوب المغرب الأقصى فقد ي، كلما اتجهنا غربا

 أضرحة مدينة شرشال .

 : "سيذي ابراهيم الغبريني  "ـ ضريح الولي الصالح  1

وقد عاش في القرن العاشر الهجري السادس ، وصاحبه ابراهيم بن سيدي محمد الغبريني
والسياسي بمدينة شرشال خلال  من عائلة عرفت بتقواها ونفوذها الاجتماعي، عشر الميلادي
إذ هناك من ينسبه إلى " بني غبرين " ، لـكن الآراء في تحديد نسبه قد اختلفت، الحكم العثماني
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وهناك من يرى أن نسبه يرجع إلى ، 18أو " بني غيري " بطن من بطون البربر بمنطقة العزازقة 
 .19جنوب المغرب الأقصى 

ثم على يد " الكتاني " ، سيدي محمد بن علي بهلول "تلقى علومه الأولى على يد الفقيه " 
ليعود إلى مدينة ، فتلقاها على يد " الشيخ البكري "، ليسافر بعدها إلى القاهرة للاستزادة من العلم

ية بينهم.، شرشال وبها ذاعت شهرته بين الناس يقة القادر  ونجح إلى حد كبير في نشر تعاليم الطر
نا قديما بقصبة المدينة يعرف عند عامة الناس باسم "لعلي سكن "ابراهيم الغبريني" مسك

والذي قد بني ، وقد كان يدرس ويجتمع بالناس في مكان ضريحه اليوم، سيدي ابراهيم" *
  . 1ليصبح مزارا للناس من كل مكان وبجميع الأيام ، وقبب بعد وفاته

 

 أ ـ دراسة وصفية تحليلية للضريح : 

 المظهر الخارجي :

يقابلنا إليها مباشرة على اليمين )أنظر المخطط ، يقع بالجهة الغربية من مقبرة الغبريني
 ( .91رقم

                                                           

1- Ibid ; P 02 , 05 . 
يقع " لعلي 415*تسمية " لعلي " يطلق على المسكن ذو الطابق الواحد 7أنظر 7 توفيق )أحمد( 7 محمد عثمان ...، المرجع السابق، ص  ، و

 جلول بن ميلود .  43سيدي ابراهيم الغبريني " على يسار الطرق الشرقي الصاعد بشارع 
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 7 ضريح سيدي ابراهيم الغبريني بشرشال . 91المخطط رقم  
 بتصرف ـ عن المهندس يوسف شناوي ـ

وتقع ، (91)أنظر المخطط رقم  ²م 41فشكله العام مكعب تقدر مساحته بحوالي 
وهو مدعم من ، م 1م وعرضه  3.19إذ يتقدمها رواق طوله ، الرئيسية بالجهة الشرقيةواجهته 

أما العمودان الجانيان ، الجهة الأمامية بأربع أعمدة مركبة نصفها السفلي نثمن والعلوي حلزوني
تعلوها ثلاث عقود متجاوزة منكسرة مزينة بأحزمة ، الآخران فهما أسطوانيان وأملسا البدن

وفي الركن الجنوبي للرواق مصطبة تضم ، البلاطات الخزفية تمتد عموديا وأفقيا مزدوجة من
يتوسطها قبر و  وهي قبر " لالة عودة " وقبر " سيدي علي الفركي "، ثلاثة قبور متصلة فيما بينها

 .حديث 
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يعلوه عقد ، م 4.62م وارتفاعه  4.49بوسط الجدار الداخلي للرواق مدخل عرضه 
يات خزفية خضراء اللون مثبتة بانتظام وعلى استقامة واحدة أعلى أعلاه ثلا، منكسر ث كر
 ( . 96يتوسطها " خمستان " )أنظر الصورة أ ـ ب رقم ، و المخل

   

 أ                                            ب
 7 مدخل ضريح سيدي ابراهيم الغبريني بشرشال 96الصورة رقم 

سيجتا بشباك من ، نافذتين بنفس الشكل والمقاساتكما وفتحت على جانبي المدخل 
 ( 49حديد وكسيت بواطنها وأطرت ببلاطات خزفية )أنظر الصورة رقم 
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 7 الواجهة الرئيسية لضريح سيدي ابراهيم الغبريني بشرشال . 49الصورة رقم 

كما توجت أعلى واجهة الرواق ، م 4وكسر هذا الجدار بدوره ببلاطات خزفية بارتفاع 
 ( . 49إفريز بارز من القرميد المجوف )أنظر الصورة رقم 
يعلوه عقد على شكل مقبض قفة يغلق بباب ، وبجهة ذاك الرواق الشمالية فتح مدخل

وبها مجموعة ، م 1.39م وعرضها  0.29يؤدي مباشرة إلى غرفة مستطيلة الشكل طولها ، خشبية
يقال أنها، من القبور وتتصل هذه الغرفة بالواجهة ، ضريح الولي الصالح "سيدي بلقاسم" و

إضافة إلى مجموعة من قبور أوجدت به حديثا كقبر "لالة ، الشمالية لضريح "ابراهيم الغبريني"
 فاطمة" .

أما الواجهة الغربية فقد ، اتصلت الواجهة الجنوبية للضريح بالغرفة المحاذية الرواق الجنوبي
تتوسطه ، وهي تمثل جزءا كبيرا من السور الغربي للمقبرة، طات خزفية حديثةكسيت كليا ببلا

نافذة تعرف " بالنافذة أو الطاقة الغربية " والتي جاءت مماثلة للنافذتين اللتين فتحتا في الواجهة 
كما وقد كسي باطنها ببلاطات خزفية وسيجت هي الأخرى بشباك حديدي ، الشرقية للضريح

واستحدثت لوحة رخامية دالة على ضريح الولي الصالح سيدي ابراهيم ، (44 )أنظر الصورة رقم
 ( 41الغبريني )أنظر الصورة رقم 
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 الغبريني بمدينة شرشال 7 نموذج لشبابيك ضريح سيدي ابراهيم 44الصورة رقم 

 سيدي ابراهيم الغبريني بمدينة شرشال 7 كتابة مستحدثة دالة على ضريح 41الصورة رقم 
تنتهي بكرة من الجص ، تعلو غرفة ضريح " ابراهيم الغبريني " قبة مضلعة كبيرة الحجم

يطوق أضلاعها من ، وهي تقوم على رقبة مربعة، تخلو جدرانها من الفتحات، خضراء اللون
توج بعدد من الشرافات المسننة )أنظر ، الجهة الغربية والشرقية والشمالية إفريز مسنن من الآجر

 ( . 40رقم الصورة 

 

 ابراهيم الغبريني من الخارج  . 7 قبة سيدي 40الصورة رقم 
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 المظهر الذاخلي :

يؤدي المدخل الرئيسي الذي يغلق بباب خشبي ذي مصراعين ومكان التقاءهما مزخرف 
يق الحفر البارز يؤدي المدخل مباشرة ، بزخرفة هندسية عبارة عن شريط منكسر نفذ عن طر

وهي تتخذ شكلا مربعا بطول ، التي ترتفع عن أرضية الرواق بدرجة واحدةإلى غرفة الضريح 
كسيت كلها ببلاطات خزفية حديثة إلى ، م 4وسمك جدرانها ، م 2.39م وعرض  2.39
كما بلطت أرضيتها ببلاطات خزفية ، م 1.42ما عدا الجدار الشرقي إلى ارتفاع ، م 4.19ارتفاع 

 حديثة بنية اللون .
، ي الغربي للغرفة مصطبة مكسوة هي الأخرى ببلاطات خزفية حديثةوبالركن الشمال

 (   41وهي تضم قبر " سيدي ابراهيم " )أنظر الصورة رقم 

 

 7 ضريح سيدي ابراهيم الغبريني . 41الصورة رقم 

يق ، المزدان بتابوت خشبي مليء بالزخارف النباتية والهندسية والرمزية المنفذة عن طر
إلى جانبه من الجهة الشمالية قبر حديث ، (42الصورة أ ـ ب ـ ت رقم  الحفر المائل )أنظر
 لأحد أحفاده .
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 أ                                        ب

 

 ت
 7 أجزاء من تابوت ضريح سيدي إبراهيم الغبريني بشرشال 42الصورة رقم 

ية بسيطة لتحول المر  بع إلى مثمن ثم إلى وغرفة الضريح تعلوها قبة قائمة على مثلثات كرو
وهي مركز ، يحيط بعنقها شريط من البلاطات الخزفية، تقوم عليها القبة مثمنة الأضلاع، دائرة

القبة نجمة خماسية  وقد ثبت في كل مثلث كروي فانوس زجاجي أوجد حديثا لإنارة الغرفة 
 التي حوت ضريح "سيدي إبراهيم الغبريني" 

 : "سيذي محمذ شريف  "ـ ضريح الولي الصالح  2

بالقرن التاسع ، فقد جاء من الساقية الحمراء بالمغرب الأقصى، وصاحبه من عائلة الغبريني
"محمد  و، رفقة "أب عبد الل  ه" الذي استقر بنواحي شلف، الهجري الخامس عشر ميلادي



  أ.تسكورث يمينة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقابر واألضرحة العثمانية بمدينة شرشال
 

 

 353ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

وعمل على نشر وتبليغ الدعوة ، قبائلالغبريني" الذي حل بمدينة شرشال بينما استقر هو ببلاد ال
 .20إذ زوجه ابنته "فاطمة" ، كما أنه فيما بعد صهر "ابراهيم الغبريني"، الاسلامية بين أهلها

 أ ـ دراسة وصفية تحليلية للضريح :

 المظهر الخارجي :

مقابلا لضريح صهره "إبراهيم الغبريني" ، يقع ضريح الولي "محمد شريف" بالجهة الشرقية
( .واجهة المقبرة الغربية هي  90)أنظر المخطط رقم   ²م 12ومساحته ، العام مكعب فشكله

مدعم بعمودين أسطوانيين ، م 1.19م وعرضه  2.49يتقدمها رواق طوله ، الواجهة الرئيسية له
يين بين كل عقد وآخر حزام عمودي وأفقي من البلاطات الخزفية  يعلوهما عقدان نصف دائر

يرتكز العقد الأيمن من جهته اليمنى على ، وجدت على واجهة الرواق الجنوبيمن نفس النوع التي 
ومن جهته اليسرى على العمود الثاني المزدوج ، العمود الأول المتصل بجدار الرواق الجنوبي

وينطلق عقد ثالث ، ومنه ينطلق العقد الأيسر الذي يرتكز من جهته اليسرى على الجدار مباشرة
جهة على العمودين المزدوجين وعلى الجدار الداخلي للرواق من جهة  نصف دائري يرتكز من

يقة ، وذاك العقد يحمل سقف الرواق المقبب بقبتين مضلعتين صغيرتين، أخرى تظهر فيهما طر
 .تشكيل الحنايا الركنية 
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 7 ضريح سيدي محمد الشريف بشرشال 90المخطط رقم  
 ـ بتصرف ـ عن المهندس يوسف شناوي ـ مقارنة بضريح صهره سيدي ابراهيم الغبريني
 

والملفت للانتباه هو أن تيجان الأعمدة عبارة عن قواعد اعمدة قديمة جلبت من المواقع 
ية القديمة للمدينة بة لتحل محل التيجان الأصلية، الأثر فتح في الجدار  الشرقي ، وضعت مقلو
يغلق بباب خشبي ذو مصراعين مشابه لباب ، م 9.59م وعرضه  4.49للرواق مدخل ارتفاعه 

كما ، وفتحت شمال المدخل نافذة سيجت بشباك حديدي مزدوج، ضريح " ابراهيم الغبريني "
والجدار ببلاطات من الحجر الرملي إلى ارتفاع ، وكسيت بواطن المدخل والنافذة ببلاطات خزفية

 ( . 43م )أنظر الصور رقم  4
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 سيدي محمد الشريف بشرشال الرئيسية لضريح7 الوجهة  43الصورة رقم 

وفتحت ، ونلاحظ بالواجهة الشرقية للضريح بروزا إلى الخارج على شكل غرفة تعلوها قبة
، 21كما كان يتقدم تلك الواجهة رواق ، بالواجهة الشمالية نافذة مسيجة بشباك من الاسمنت

، ( 44أنظر الصورة رقم م )  4659وقد انهار على إثر الزلزال الذي ضرب المدينة سنة 
 والواجهة الجنوبية للضريح فهي تمثل جزء من السور الجنوبي للمقبرة .

 

 7 الرواق الشمالي المنهار من ضريح سيدي محمد الشريف . 44الصورة رقم 
 ـ 10ـ عن أرشيف حصن 

ية ملساء متوسطة الحجم ية نصف كرو تنتهي بكرة جصية ، تعلو غرفة الضريح قبة مركز
خضراء اللون تقوم على رقبة مثمنة مزدانة بفتحات صغيرة موزعة على أضلاعها بانتظام وذلك 
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ية (  مماثلة للتي  45وتتوج الرقبة ست عشرة شرافة )أنظر الصورة رقم ، قصد الانارة والتهو
ب غليه هذا ما يؤكد عكس ما ذه، شرافات الجامع الـكبير بالعاصمةو بقبة مطبخ قصر الداي

جورج مارسيه في كتابه " عمارة الغرب الاسلامي " إذ شك في إمكانية وجود هذا النوع من 
 .  22الأضرحة في الجزائر 

 

 7 قبة ضريح سيدي محمد الشريف من الخارج 45الصورة رقم 

 المظهر الذاخلي للضريح :

أرضية وهي تنخفض عن ، يؤدي المدخل مباشرة إلى غرفة ضريح " سيدي محمد شريف "
وقدر ، م x 2 2وهي تؤخذ شكلا مربعا بمقاسات ، الرواق الذي يتقدمها بمعدل درجة واحدة

وذلك واضح من ، عدى الجدار الجنوبي لها والذي يبدوا أكثر سمكا، م 4سمك جدرانها ب 
خلال عمق المحراب الذي بوسطه وقد استحدث أعلاه كتابة دالة على مكان دفن الولي الصالح 

الشريف في لوحة رخامية بنفس شكل والكتابة مقارنة بشبيهتها أعلى نافذة الولي سيدي محمد 
 (  . 46الصالح سيدي ابراهيم الغبريني )أنظر الصورة رقم 
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بشرشال والكتابة المستحدثة الدالة  7 مدخل الباب الرئيسي لضريح سيدي محمد الشريف 46الصورة رقم 
 على مكان الضريح

، تعلوه نصف قبة، م 4.12م وعمقه  4ذاك المحراب مجوف )المذكور سالفا ( ،عرضه 
أما إطاره فتكون من عقد متجاوز منكسر وهو مزدان من داخله بمجموعة من المربعات الخزفية 

 ( . 19)أنظر الصورة رقم 

 

 7 محراب ضريح سيدي محمد الشريف بشرشال . 19الصورة رقم 
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ترتفع عن أرضية غرفة ، الجدار الشرقي غرفة من ثلاثة جدران على شكل إيوان تتوسط
يقدر طولها ب  ية ، م 4.39م وعرضها  1الضريح بمعدل درجة واحدة و وتعلوها قبة نصف كرو

 (  14مزخرفة بزخارف جصية مخرمة )أنظر الصورة رقم 

 

 ي محمد شريف بشرشال .سيد 7 منظر داخلي للقبة التي تعلوا مخزن ضريح 14الصورة رقم 

نظرا لقلة الاضاءة ، وفتحت في أعلى جدارها الشرقي نافذة سيجت بشباك من الاسمنت
فكانت تلك ، 23بالغرف كونها كانت بمثابة مخزن كان " إبراهيم الغبريني " يحفظ فيها كتبه 

ية .  النوافذ لغرض الاضاءة أكثر من وظيفة التهو
والسبب ، ولم يعد موجودا اليوم، للحاج " بن عودة "وقد كان يتقدم هذه الغرفة قبر 

ونجد ، راجع للترميمات المتكررة التي لحقت بغرفة ضريح الولي الصالح " سيدي محمد شريف "
وضمت قبر الولي الصالح ، بالركن الشمالي الغربي للغرفة نفسها مصطبة مكسوة ببلاطات خزفية

 (   11نفسه )أنظر الصورة رقم 
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  7 ضريح سيدي محمد الشريف بشرشال 11 الصورة رقم

يقة تجميع حشوات متماثلة الشكل  لتكسى بعدها بتابوت من الخشب وصناعته تمت بطر
 ( . 10)أنظر الصورة أ ـ ب رقم 

     

 أ                                         ب
 محمد الشريف بشرشال .7 القطع الخشبية المزخرفة والمزينة لتابوت ضريح سيدي  10الصورة رقم 

ومن ناحية المصطبة نفسها على شمال التابوت وجدنا قبر لأحد أحفاد صهره " إبراهيم 
وبالجهة المقابلة بالركن الشمالي الغربي قبرا آخر مجهول صاحبه لـكنه دائما من نفس ، الغبريني "

، الأرضية م عن 4.11كسيت جدران هذه الغرفة حديثا ببلاطات خزفية بارتفاع ، العائلة
ية تقوم على حنايا ركنية تحتوي كل منها على قبيبة و تعلو غرفة الولي الصالح الصهر قبة مركز
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مضلعة وتسمح هذه الحنايا بالانتقال من الشكل المربع إلى المثمن ثم بعدها إلى الدائرة قصد 
 (  11إقامة قبة )أنظر الصورة رقم 

 

 سيدي محمد الشريف بشرشال يح7 الحنايا الركنية بقبة ضر 11الصورة رقم 

كما فتحت في كل ضلع من أضلاعها ، والتي كسي عنقها بشريط من البلاطات الخزفية
ثلاث فتحات موزعة بانتظام على كل أضلاع القبة فتحتان في مستوى واحد وفتحة أخرى 

ية والإنارة )أنظر الصورة رقم، تعلوهما والصورة  12كلها كسيت بمشربيات لغرض التهو
 ( 13رقم

 

 الشريف بشرشال من الداخل 7 قبة ضريح سيدي محمد 12الصورة رقم 
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 محمد الشريف بشرشال 7 منظر داخلي لقبة ضريح سيدي 13الصورة رقم 
 

 ب ـ مواد بناء الضريحين  :

واستعملت ، وهي متنوعة الحجم بين كبيرة ومتوسطة، 7 وجدنا منها خاصة المصقولة الحجارة
ليتناقص استعمالها ، حيث نجدها في الصفوف الأولى من البناء، بناء أسس الجدرانخاصة في 

واستخدمت أيضا في تشكيل ، بالصفوف الموالية لملء الفراغات الموجودة بينهما بالآجر والملاط
 .الأعمدة

ية الجدران، أما غير المصقولة منها ووجدناها ، فاستخدمت في أركان المبنى لغرض تقو
 رقة منها كذلك لسد الفراغ الموجود بين الحجارة المصقولة .بأماكن متف
7 كونه خفيف الوزن ومقاوما للحرارة فقد استعمل بشكل واسع في عمارة  الآجر

وجدناه في القباب والسقوف ذات الشكل نصف برميلي ، الضريحين ووحدات المقبرة
واستخدم في ، دة في الجدرانكما استعمل إلى جانب الحجارة في سد الفراغات الموجو، وبالعقود

 تشكيل العناصر الزخرفية كالشرافات التي تتوج عنق القباب والأفاريز المسننة 
 7  استعمل في تشكيل الأفاريز التي تعلو جدران الأروقة المطلة على الصحن القرميد 



  أ.تسكورث يمينة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقابر واألضرحة العثمانية بمدينة شرشال
 

 

 363ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

وجدناه ككسوة ، 7  تم استعماله بكثرة في وحدات المقبرةالزليج أو البلاطات الخزفية 
كما استخدم أيضا في تبليط الأرضية مثلما هو الحال في غرفة ضريح ، لجدران الغرف والأروقة

ووجدناه كذلك على شكل كسوة للأطر وبواطن ، الولي الصالح " سيدي ابراهيم الغبريني "
وكسوة ، المداخل والنوافذ وكأحزمة زخرفية وزعت بين العقود في الأروقة وبعنق القباب

والبلاطات المستعملة في كسوة القبور أصلية أعيد استعمالها لهذا الغرض بعد ، لمصاطب المقابر
 ( . 14نزعها من غرفة ضريح " سيدي إبراهيم الغبريني " )أنظر الصورة رقم 

 

                                   

 7 نماذج لبلاطات خزفية أصلية بضريحي مدينة شرشال 14الصورة رقم 
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خاصة بوحدات المقبرة نتيجة الفراغ الـكبير ، 7 حظي هو الآخر باستعمال وافر الملاط
وتثبيت ، كوسيلة ربط بين مواد البناء وفي تغطية الجدران، الموجودة بين مادتي الحجر والأجر
 قطع القرميد المشكلة للأفاريز .

من وبكسوة القباب ، 7 وقد وجدناه هنا مستعملا بطلاء الجدران والسقوف الجص
ية كالتيجان التي تعلو الأعمدة ، الداخل والخارج كما استعمل في تشكيل بعض العناصر المعمار

 المدعمة للرواق بالجهة الجنوبية .
وببناء العقود المشكلة لبائكتي ، 7 وتم استعماله في صناعة الأبواب والتوابيتالخشب 

وكذلك استعمل ببناء العقود ، هماالرواقين اللذين تقدما كلا من الضريحين وكحامل لعاتبي مدخل
 الأخرى .

كما ، 7  اقتصر استعماله على شبابيك النوافذ وبمزلاج الأبواب ومسامير تثبيتها الحديد
استعمل في تشكيل العوارض الحديدية التي بين القباب النصف برميلية المشكلة لسقوف بعض 

ية لقبة غرفة ضريح الولي ووظف كحامل للفوانيس المثبتة في المثلثا، الأروقة والغرف ت الـكرو
 الصالح " سيدي ابراهيم الغبريني " .

ومن الأمر الأكيد والذي لا ريب فيه من خلال بحثنا المتواضع هو أن عائلة الغبريني 
ية يقة القادر ، فإضافة إلى كون الولي الصالح " إبراهيم الغبريني " قد تشبع بتعاليمها، من أتباع الطر

ية في مناطق غير هاته المنطقة فإن أفكارها قريبة يقة القادر فبإصابة حفيد " إبراهيم ، لأفكار الطر
الغبريني " المدفون بجانب ضريح وتابوت صهره " محمد الشريف " بالعمى عند اقدامه على فتح 

ية " سيدي الشيخ كنتة " بمنطقة أدرار، 24الصندوق  وهذه ، لتتشابه بذلك مع فكرة سائدة بزاو
بل الهدف منها هو ترهيب لكل من أراد كشف أسرار ، اس لها من الصحةالظاهرة لا أس

ية خاصة من طرف الغريب عنها . يقة القادر  الطر
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فيمكننا إدراجهما ضمن النوع البسيط ، ومن خلال دراستنا البسيطة لكلا الضريحين
كل وما ميز عمارتها الش، الذي يتكون من غرفة واحدة مربعة تضم التربة وحدها، المنفرد

وبتوفر المواد الأولية في بناء ، 25المـكعب طبقا للشكل الذي عرف بمنطقة المغرب الاسلامي 
خاصة مادة الحجارة بمختلف أنواعها وبساطة استعمالها ما أدى إلى تشكيل عناصر ، الضريحين

ية مختلفة لتمكن بذلك المعماري والفنان الجزائري بصفة ، كالأعمدة المركبة والتيجان، معمار
ية للدول الأجنبيةعا كما وقد استعملت لبعض العناصر ، مة من كسر هاجس التبعية التجار

ية العثمانية بالجزائر ككل وعقود مختلفة الأشكال ، كالحنايا الركنية في قبتي الضريحين، المعمار
ودليل تأثير ، التي شاع استعمالها في العمارة العثمانية بالجزائر، كالتي على شكل مقبض قفة

ذلك ، وكذا دليل على أنهما شيدا في فترة الحكم العثماني، العمارة العثمانية في عمارة الضريحين
 . 26لما سماه " جورج مارسيه " بالعقد الجزائري 

وهو ، إضافة إلى ذلك فقد وجدنا محراب بغرفة ضريح الولي الصالح " محمد الشريف "
على سبيل المثال بضريح " أحمد بن يوسف بل أوجد بالعديد من الأضرحة ، ليس بالشيء الجديد

ولعل القصد من ، وكذا بضريح " عبد الرحمن الثعالبي " بالعاصمة الجزائر، الملياني " بمنطقة مليانة
تقليدا لما فعله السلف من الصحابة ، وجودها بتلك المباني لتكون قبلة للمترحمين على دفين الضريح

دعوا مستقبلين ، لى النبي صلى الل  ه عليه وسلم وأرادوا الدعاءفقد كانوا إذا ما سلموا ع، والتابعين
، كما هناك أيضا دليل آخر على تأثير تعاليم الدين الاسلامي على هذا النوع من 27القبلة لا القبر 

العمارة هو دفن كلا من الوليين الصالحين وغيرهم من أفراد العائلة بالجهة الجنوبية من غرفتي 
 الضريحين .

ية والفنيةويمكننا  ما هو إلا ، تفسير الاعتناء بعمارة هذين الضريحين من الناحية المعمار
لتعكس بذلك مدى تأثر الناس ، دليل على مكانة صاحبيهما في وسط المجتمع بمنطقة شرشال

 آنذاك بالدين وتعاليمه لدرجة تقديس أوليائهم الصالحين لما كانوا عليه من قداسة ونفوذ وسطهم . 
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يةلقد شهد كل والمقبرة أيضا رممت واستحدثت ، ا من الضريحين ببعض عناصرهما المعمار
ية وربما قد عمدوا لذلك العمل قصد كسب ثقة السكان تلك الفترة وتم لنا ، في الفترة الاستعمار

في كلا من الرواق ، ملاحظة ذلك بالسقوف التي جاءت عبارة عن أقبية نصف برميلية
 الغرف . وكذلك ببعض، الشمالي والجنوبي

 

 ـاتمة :الخ

ومن ثم يمكننا القول أن عمارة أضرحة مدينة شرشال قد تميزت بجماله وفخامتها مقارنة 
يافها والتي تميزت بطابعها المعماري البسيط من حيث تقنية البناء والمواد  بالأضرحة الموجودة بأر

ية المشكلة لها، المستعملة في ذلك يظهر ذلك جليا مقارنتها ، وكذا من حيث العناصر المعمار و
بالأضرحة الموجودة في مرتفعات مدينة شرشال كضريح " سيدي يحي " وضريح " سيدي 

 بولحروز "   
، والضريحين من بين ما احتوته، وباعتبار المقبرة من المعالم المصنفة ضمن التراث الوطني

ية السبعة المدرجة للترمي م من قبل المرممة "فردي فهي لأهميتها تعتبر من ضمن المعالم الأثر
ية إلى الطمس ،28صباح" ولعل ذلك كان ، وبذلك فإنها قد تعرضت الـكثير من وحداتها المعمار

إضافة إلى ، أو جراء الـكوارث الطبيعية كالزلزال، بفعل العوامل المناخية من الرطوبة خاصة
ية والمتمثلة في ادخال بعض التعديلات على تلك الوحدات دون إدراك مسبق  العوامل البشر

فإن عملية الترميم العشوائية أدت بدورها إلى طمس ، جهلا أو تعمدا، لأهمية الأصل منها
 الـكثير من المظاهر الأصلية في المقبرة هذا ما أفقد المقبرة صورتها الأولى .

والذي ، ومجمل تلك الترميمات والتغييرات كان مستهلها بالرواق الشمالي المطل على البحر
لـكن تم غلقه من طرف عائلة ، حا من الجهة الشمالية على البحر والجنوبية على الصحنكان مفتو
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ما أدى إلى فقدان المظهر الميل الذي كان ، فحول إلى أربع غرف لإيواء الزوار، "الغبريني"
ليعاد فتحه اليوم قصدا لفتح ، حيث إطلاله على البحر والصحن في آن واحد، يكسبه للمقبرة

 وجعل بها مقاعد للاستراحة . ، على البحر لزائري المقبرةفسحة الاطلال 
إضافة إلى الرواق الذي يتقدم غرفة ضريح الولي الصالح " محمد الشريف " من جهته 

كما أن الرواق الذي ، اليوم وجودفلم يعد له ، لم يرممم  4659ة انهار جراء زلزال عام الشمالي
عد انهياره إثر ذاك فب، أيضا بعض التغييرات عرف، يتقدم الواجهة الرئيسية للضريح نفسه

ية القريبة الزلزال  أصبحت تيجان أعمدته عبارة عن قواعد لأعمدة قديمة تم جلبها من المواقع الأثر
 ضعت مقلوبة محل التيجان الأصليةو، من مدينة شرشال

وأثناء ترميم قبة هذا الضريح طمست زخارفها المخرمة التي كانت تزين أضلاعها من 
   ليوم .ليتم غلق تلك الزخارف فلم يعد لها أثر ا، الداخل

وتم غلق بغرفة ضريح الولي الصالح " إبراهيم الغبريني " الحنية التي تتوسط جدارها 
 التي كانت توضع بها الشموع، وأغلقت أيضا الحنية التي كانت بجدارها الغربي، الجنوبي

ف مخرمة على نمط الرقش العربي الذي إضافة إلى نزع الفانوس النحاسي المزدان بزخار
وهو اليوم للأسف محفوظ بمخزن ، التي تتوسط قبة الضريح، كان يتدلى من النجمة الخماسية

 المقبرة في حالة سيئة من الحفظ بحيث لم يبق منه سوى الجزء العلوي .
ية بلاطات خزفية في  والملاحظ أنه قد تم استعمال بوحدات المقبرة وعناصرها المعمار

طوق وأفاريز ت، وعموديا بين العقود كما وتم استعمالها كأحزمة مزدوجة أفقيا، كسوة الجدران
وبتبليط الأرضية ، وبأطر وبواطن المداخل والنوافذ، عنق القباب من الداخل ومن الخارج

 معظمها مستحدثة.، وهي بمختلف الألوان والزخارف، وكسوة كمصاطب القبور
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 ةالشعري اتالخطاب في وأبعادها المسلَّمات الحوارية

 أ.مختار حسيني
 والحضارة. مركز البحث في العلوم اإلسالمية

 ، الجزائراألغواط 

 :ملخص

البحث إشكالية أساسية هي الأبعاد التواصلية وملامحها في الخطاب الأدبي عموما  يطرح
، وأين المقاربة التداولية للخطابات الأدبيةمن منظور  والخطاب الشعري على وجه الخصوص

ذاته أو مع المتكلم؟ وهل للمتلقي دور في إعادة بناء المعنى لحظة تلقي  يكمن معنى الملفوظ؟ هل في
ية ممارسة وإجراء؟   الملفوظ؟ وكيف تتحقق هذه المفاهيم النظر

لمستوى التخاطبي في المدونة، ا بحث  تسعى إلى:إن هذه الدراسة وأما عن الأهداف ف
 رقها من استلزامات خطابية.وتواصليتها وما يتعلق بها من قواعد تخاطبية وما ينشأ عن خ

 انطلاقا منبدأنا بحثنا بتواصلية الخطاب الشعري، عبر التعرف على "قوانين الخطاب" 
ية "غرايس" باعتبار  قواعد منظمة للخطاب في مستوييه المباشر والاستلزامي. وإن مسلماته الحوار

يل، حين يخرق المتكلّم إحدى  كان المتكلّم قد وّظفها باحترامها فقد وظفناها نحن في التأو
ساعدنا في ذلك بحث المنطوق فيها والمقتضى م المبدأ العام "مبدأ التعاون". قواعدها، مع احترا

تي تتحكم في والمفهوم المتعلق بالمعاني المضمرة في الملفوظات. وعدم الاقتصار على المبادئ العامة ال
الخطاب وتجاوزها إلى القوانين الخاصة التي تتعلق بمحتوى الخطاب، وبالسلوك الاجتماعي 
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يل وسيلة لتجاوز المعاني المباشرة للخطاب إلى المعانى غير  والتفاعل الخطابي. وقد اتخذنا التأو
 المباشرة مستغلين كفاءتنا المتواضعة كمخاَطبين.

Abstract: 
The research poses a fundamental problem which is communicative dimensions and its 
features in the literary discourse in general and poetic discourse in particular; from the 
approach of perspective of the literary discourse circulation, and where the meaning 
ejected lies? Is it itself or with the speaker? Do the recipients have a role in the 
reconstruction of the meaning at the moment of receiving the ejected? And how these 
theoretical concepts materialize practice and procedure? 
 As for the goals, this study seeks to: Search the level of discourse in the Entries, and its 
continuity and related rules of discourse and what would result in breaching it, of an 
obligatory Rhetoric. 
We started our search with continuity of the poetic discourse, through the identification 
of "speech laws" from "Grace" as postulates discourses rules of an organization of the 
speech in its  the direct and obligatory levels . Though the speaker had employed it in 
way that respect it and we have employed it in a way of interpretation, while the 
speaker violates one of the rules, while respecting the general principle of   “the principle 
of cooperation”. «It helped us in that search the verbal in it and the appropriate, the 
concept of the meanings implied in the ejected. And not limited to the general principles 
that control speech and overcome it to the special laws that is related to the content of 
the speech, social behaviour and rhetorical interaction. We have taken the interpretation 
and means to bypass the direct meanings of the speech to indirect meanings, taking 
advantage of our modest efficiency as Interlocutors. 

 تمهيذ:

يات يسبعينيات وية في ستيننقدال ناهجاستفادت الم ات القرن الماضي من مجموعة من النظر
ية، أثناء مرحلة الحداثة وما بعد الحداثة، ية إلى مجال  اتهاتشكيلوخرجت ب والأبحاث اللغو النظر

النقد والخطاب الأدبيين، وأهم ما انفتح عليه النص الأدبي هو المقاربة التداولية، حينما تم تبني 
فكرة اعتبار النص الأدبي خطابا، حتى وإن لم تتجلى فيه العناصر الخطابية، مثلما هو عليه الخطاب 
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ُ بادئ الأمر، ليتم في هذه المدرسة استغلال بعض  اليومي الذي قامت على دراسته التداولية
المفاهيم التداولية، وإعادة صياغتها بما يتلاءم والنص الأدبي، وما يتميز به من خصائص عن 
ها خاصا يشترك مع مناهج أخرى في كثير من الأشياء  الخطاب العادي، وأنشأت لها توّجُّ

التي تتلاءم الجديدة  تلك الصياغات وأهم ما يمكن التأكيد عليه هو أن، أخرىويختلف عنها في 
 متحت مدرسة قائمة بذاتها، المنهج النقدي التداولي وخصوصية الخطاب الأدبي هي ما جعل

يةالتداولية مباحثها اللاللسانيات من   ، والتلفظية، والحجاجية، والتخاطبية.غو
يقول جان سيرفوني في كتاب الملفوظية في عنصر اللسان والعلاقات البْيذاتّية 

INTERSUBJECTIFS كتاب أ. ديكرو الموسوم القول واللاقول( :DIRE ET NE PAS 
DIRE  يبدأ برفض المفهوم القائل: إن اللسانLANGUE  يُستخدم للتواصل بالمعنى الضيق

للعبارة، أي لنقل المعلومة. حينما أطرَُح سؤالاً، فإنني أقوم بشيء آخر غير إعلام المتلقي عن 
ً في الوقت الذي أختار رغبتي بالمعرفة: وهو أنني أدشِّ  ُ وجوَب الإجابة، وأعطيه دورا ُن أمامَه

ً أو إذناً/ الخ/ فإن اللسان، كما يرى ديكرو،  لنفسي فيه واحداً، وحينما أطلُق أمراً، أو وعدا
َيّة، وعلى مجموعة من CATALOGUEينطوي بذاته )على قائمة  ( من العلاقات البَيْبَشَر

من الاتفاقيات والقوانين( التي تنّظم )نقاش الأفراد(،  الأدوار(، )أي على جهاٍز كاملٍ 
 ّ ا يعني أن التفسير  (1ة المعينة ليست سوى القول الفاعل عند أوستين() والأدوار الاتفاقي َّّ مم

اللساني للنص يقوم على أساس شكلي، في حين يقوم التفسير التواصلي على المظاهر الاتصالية 
للغة، بالإحالة على المرسل أو المتكلم، ليتعلق المعنى لا بالبنية الشكلية للغة وحدها، ول كن أيضا 

 بالسياق الذي قيلت فيه.
التكويني راسة النص الشعري في علاقته بالسياق ونعني بالتواصل في الخطاب الشعري د

ية التداولية تجاوز الذي أنتج فيه وسياق التلقي الذي يقرأ فيه، لت بذلك اعتماد البنية اللغو
إلى الرسالة والسياق والعلاقة بين المبدع والمتلقي ضمن  ةدلالما تسفر عنه من للخطاب الأدبي و
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أو منهجية  تدرس الجانب الوظيفي والاستعمالي ، وهو توجه التفاعلية سياق له خصوصيته
والسياقي في النص أو الخطاب. وتدرس المعنى من خلال التركيز على علاقة العلامات 
بمستعمليها، أكثر من اهتمامها بالحقيقة أو بالتركيب، وتهتم أيضا بالمرجع والإحالة التي تم 

على الدال والمدلول، ومن ثم تدرس إقصاؤها من طرف فرديناند دوسوسير، الذي قصر العلامة 
يةاللغة العادية واللغة الأدبية ) الدرامية ...( على حد سواء. ويرفض هذا والروائية و الشعر

التركيز على البنيات الشكلية والجمالية دون مساءلة أفعال  -في مجال الأدب والنقد  -التوجه 
ً  –( ويتجاوز 2ص)الكلام والمقصدية الوظيفية وحضور الأنا والأنت في الن َ إلى  -بداية الجملة

( 3الخطاب، وأن )اللغة هي أقوال تتحول إلى أفعال مختلفة باختلاف السياقات التي ترد فيها()
ية يسودها الاتساق والانسجام كما عند "فان  بوصفهافيتعامل مع القصيدة  خطابا ووحدة عضو

 .Macro acte de langageر دايك" الذي يعتبر النص جملة نصية كبرى وفعلا كلاميا أكب
ية إلا جزءاً من عملية التحليل،  لم يعد تحليل الخطاب الشعري على أساس المؤشرات اللغو
بل وأصبحت محاولة ال كشف عن خواص السياقات وعن الأفعال الكلامية وترابطها في 

ليتم التعامل مع (. 4الأساس لإنجاز المنطوقات، وفهمها في سياقات تواصلية معينة())المواقف 
ية، وكفعل كلامي واحد، مترابط داخليا، مرتبط  النص الشعري كخطاب يتميز بالوحدة العضو
خارجيا بسياقه التداولي وبمقصدية المتكلم، ويدخل في الآن ذاته في إطار أكبر هو تداخل 

يل العبار .Interdiscoursالخطابات  ات]...[ ومن ثم لم تعد )مسارات الاستنتاج المرتبطة بتأو
ية فقط، وإنما تستند إلى قدرات معرفية عامة غير خاصة باللغة() ( ترتبط 5خاصة بالشفرة اللغو

 بالعملية التواصلية برمتها.
دوا على عدم الارتباط  يه أن دعاة الاعتداد بالسياق في دراسة المعنى أكَّّ والجدير بالتنو

ية الشرطي بين التركيب النحوي للملفوظ وما يحققه من حدث ك لامي، وأن الأدبية، أو الشعر
)ليست خصيصة في الأشياء ذاتها، بل في تموضع الأشياء في فضاء من العلاقات. بدقة أكبر: 
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ية، ما هو شعري هو الفضاء الذي يتموضع بين الأشياء، فبدلا من أن يكون  لا شيء يمتلك الشعر
يا، يصبح السياق التداولي هو الشعري) ياح الدلالي (، وبهذا يكون ح6النص شعر تى )الانز

الذي ركزت عليه الدراسات الأسلوبية والشكلية كمعطى جمالي لمسي ليس خصيصة داخلية في 
النص. فتحديد جمالية النص يخضع لمعايرة ذوقية ذات مرجعيات اجتماعية وثقافية وفردية، 

ية تتشكل في كل عصر بشكل مختلف) ق لتتحقق بذلك العودة الى السيا(، 7وهذه المعيار
ية النقدية ردحا من  واعتباره عنصرا فاعلا في تحليل النصوص بعدما تم استبعاده من النظر

 الزمن.
أما مسألة المقام غير المشترك بين المبدع والمتلقي، ومسألة غياب سياق إنتاج النص 
تُه  َّّ الأدبي عن المتلقي، ومسألة التعرف عليه، فإن الانفصال الحسي بين الباث والمتلقي تكاد هو

الباث كلا من تطمر ويتلاشى وجودها على مستوى بناء معنى الملفوظ وإعادة بنائه، لأن 
جهدا في أن يحل أحدُهما محّلَّ الآخر، فكل مرسل مستقبل لذاته، )وكل  انيبذل والمخاَطب

 بوصفهماالثقافية صورة عنهما  تهماكفاء، وتتأسس في متلق هو في ذات الوقت مرسل بالقوة
يكين في العملية التواصلية() ( والنص الأدبي اليوم )لم يعد علامات وبنيات داخلية 8شر

ية اللسانية والسيميائيات، بل النص الأدبي بنية ودلالة وتركيب مغلقة، كما كانت تقول ال بنيو
ووظيفة سياقية قبل كل شيء، لذا لابد من مراعاة السياق والوظيفة في تحليل النصوص 

ية منها()  خصوصيتها في ذاتها وفي سياقاتها.( رغم 9والخطابات الأدبية، ولاسيما الشعر
 :بطخاتقوانين ال

( 10القائل بأن تحليل الخطاب هو )تحليل استعمال اللغة() التداوليالمبدأ انطلاقا من 
وانطلاقا من اعتبار الشعر خطابا موجها من شاعر مخاطِب إلى قارئ مخاَطب، لنْقل تجربة أو 
ِلِين؛ هي خصوصية الخطاب الشعري سواء  ّ إحداث أثر، وبوجود مسلمة ثالثة نلتزم إطارها كمحل

ها خصوصية للشعر تضفي عليه مسحة في تمرده عن كثير من قواعد ا لتخاطب اليومي، والتي نعّدُّ
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من الطابع الحواري خلافا  -غالبا  –التفرد دون أن تخرجه من إطار الخطابات، أو في خلوّه 
خطابا أحادي الكلام أو  -باصطلاح محللي الخطاب  -للخطاب السردي، والذي يجعل منه 

يكيونMonologalمونولوجيا ) ( بمعنى أنه لا 11ي" صادرا عن متكلم واحد)( بتعبير "أور
يا بين طرفي الخطاب.أو يستدعي جوابا   تداولا حوار

نعتقد أن الخطاب الشعري تخاطب وإْن خلا من الحوارات المعطيات لك تانطلاقا من 
الصريحة، وأن التحليل التخاطبي للشعر من شأنه إضاءة كثير من الجوانب التي لم تطرقها مناهج 

لأخرى، وأن العلاقات التخاطبية هي من صميم الشعر، لتعلقها أساسا بمقاصد الشاعر التحليل ا
 وباستراتيجيته الخطابية.

يتجاوز الاكتفاء بالتحليل اللغوي للنص أو  في توجهه التداوليإن تخصص تحليل الخطاب 
يات النصوص التحليل النفسي أو ، وبإسهام في إطار اجتماعي بعينه اإلى تحليله الاجتماعي لمحتو

)في مفترق طرق العلوم الإنسانية]...[ يقف تحليل الخطاب نجد العلوم الإنسانية مدمجة، ولذلك 
ذلك أنه يوجد محللون للخطاب هم بالأحرى علماء اجتماع، وآخرون هم بالأحرى لسانيون، 

على ل في هذا المستوى من التحليل وعلى هذا الأساس سنعم( 12والبعض الآخر علماء نفس()
يع مقاربتها في إطار  وسنتجاوز ذلك إلى، ةدم الاكتفاء بتحليل الملفوظات بناء على مكوناتها اللغو

-Extra  سياقي ينظر فيه إلى العناصر اللسانية ضمن تفاعلها مع العناصر الخارج لسانية
linguistipueتعتبر فيه العلاقة بين طرفي الخطاب من أهم آليات التحليل التي يُتوسل الذي و

 اب.طالخ ية فيقصدالبها إلى 
أي  أننا اعتمدنا في دراستنا تسمية "ديـــكرو" يه في هذا السياقتجدر الإشارة إلمما و 

ل ( ولها تسميات أخرى مث13فيما بعد) "منغينو"دومنيك "قوانين الخطاـــب" والتي اعتمدها 
ية.قواعد التخاطب   Principe deوتتعلق عند غرايس بما أسماه مبدأ التعاون  والمسلمات الحوار
coopération  الذي يفرض على المشاركين في الحوار احترام قواعد يقوم عليها كل تفاعل
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ية   Maximesلغوي، ويتحقق عبرها نجاح الخطاب، أسماها قوانين أو قواعد حوار
conversationnelles  على ما صاغه عالمان اثنان من قواعد، هما: "بول  –إجرائيا  –وسنعتمد

غرايس"؛ باعتباره أول من صاغ المبدأ، وكّلُّ من جاء بعده إنما توسع فيه أو أعاد صياغته أو 
(، والثاني هو: "دومنيك منغينو"؛ خاصة في كتابه: "تداولية 14أحدث فيه شيئا من التعديلات)

( نظرا لأهمية الصياغة، Pragmatique pour le discours littéraireالخطاب الأدبي" )
ية بالأساس، رامت نمذجة جميع أنواع الخطابات،  ولأن قوانين "غرايس" هي قواعد حوار

" أما قوانين "منغينو .لها فضل السبق في هذا المجالو، ةوغير اللساني ةاللساني مكوناتهاواستيعاب 
فهي قوانين عامة وخاصة في نفس الوقت؛ تنزع نحو النظرة التكاملية لاستدراك النقائص في 

بهذين النموذجين و كما أنها تستهدف النص الأدبي بوجه خاص. جميع ما صيغ من قواعد قبلها، 
وفي ذات الوقت ( 15نكون قد تعرّفنا على أهم بدايات التنظير للظاهرة وأهم ما وصلت إليه)

يات الخطابتصنيف  لى دعم التحليل بما صاغه ديكرو منسنعمل ع  Le »( في كتابه: 16)لمستو
dire et le dit » 

  : Maximes conversationnellesأو المسلمات الحوارية  "بول غرايس"قواعذ  -أ

إن التفاعل اللغوي باعتباره سلوكا اجتماعيا يخضع لجملة من القواعد يعمل المتخاطبون على 
لأجل إنجاح عملية التواصل وبلوغ التواصل اللغوي مداه، وقواعد "غرايس" قواعد احترامها 

الاستلزامي  أووغير الحرفي  ،(littéralالحرفي )المباشر أو منظمة للخطاب بوجه عام )في مستوييه 
(implicatif()17 )وقد لخصها في أربع قواعد (Maximes ) هي: ال كم، ال كيف، الجهة

 :والملاءمة
ة ما يُساهم به المتكلّم في المحادثة Quantitéة القدر )مسلم – 10 َّّ (: وتقضي بأن تكون كمّي

ا يقتضيه المقام، وتلّخصها مقولتان:  َّّ  محدودة وكافية لا تزيد ولا تنقُص عم
 اجعل مشاركتك تفيد القدر المطلوب من الإخبار. –أ 
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 لا تجعل مشاركتك تفيد أكثر ممّا هو مطلوب. –ب 
رجمات، وتقوم على افتراض Qualitéال كيف )مسلمة  – 10 َّّ وع في بعض الت َّّ (: أو الن

 نزاهة المتكلّم، فلا يكذب ولا يتكلّم بما لا يستطيع إثباته، وتلّخص هذه المسلمة مقولتان: 
َّّه كذب. –أ   لا تقل ما تعتقد أن

 لا تقل ما لا تستطيع البرهنة على صدقه.  –ب 
( أو المناسبة: وتقتضي من المتكلّم أن يكون كلامه Pertinenceمسلمة الملاءمة ) – 10

ً لموضوع المحادثة، يَقول أشياء مفيدة للتّفاعل، أشياء لها علاقة بالمحادثة) ً أو مناسبا ( 18ملائما
 وتلّخصها قاعدة واحدة:

 لتكن مشاركتك ملائمة.  -
موجزاً له،  (: وتقضي بأن يكون المتكلّم واضحاً في كلامه،Modalitéمسلمة الجهة ) – 10

اه قدر الإمكان، وتلّخصها ثلاث قواعد:  َّّ  مرتّباً إي
 ابتعد عن اللبس.  –أ 

َّّ الإيجاز.  –ب   تحر
رتيب. –ج  َّّ َّّ الت  تحر

ُمثّل ما  د معايير يلتزمها المتخاطبون ويتّبعُونها فحسب )بل ت َّّ إن قواعد التخاطب ليست مجر
يل أكثر من  َّّة أو قواعد ينتظرونه من مخاطبيهم، فهي مبادئ تأو ي كونها قواعد معيار

َّّ بذلك توظيف هذه القواعد من المتكلّم والمتلقي معاً، فالمتكلّم يوّظفها باحترامها 19سلوك() ( ليتم
يل حين يخرق المتكلّم إحدى قواعدها.   والمتلّقي يوّظفها في التأو
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ر بالشعر إيجازا عما يعبر    َّّ وتظهر قاعدة ال كم في الشعر بوضوح، وقد تخترق من باب أنه يعب
 عنه بالنثر ال كثبر، إذ الشعر إلماح وإلماع وتساؤل.

أما قاعدة الجهة: فاحترامها يؤدي إلى نجاح الخطاب الشعري ونفوذه وتأثيره في المستمع،  
الشعر العربي المعاصر فيما ذهب إليه أنصار ومن ثم إحداث التفاعل المرغوب. وحتى في 

التواصل مع الجمهور ومنهم نزار قباني، نجدهم أحرص الشعراء على تحقيق هذه القاعدة، بل 
حتى بالنسبة لما فيه تعبير عن الذات وعن التجربة الفردية للشاعر فيها نقل لتلك التجربة عبر 

ية في الخطاب. تحقيق قاعدة الجهة، وإلا كان الخلل، وضعفت الشح  نة الشعر
أما قاعدة ال كيف: فإن إنجاح التواصل وتحقيق التفاعل الخطابي بين المتخاطبين يقتضي 
يله  احترام الباث لمبدأ التعاون، مما يجعل المخاَطب يفترض صدق ما يقوله الباث أثناء عملية تأو

ٌ لهذه القاعدة افترض لها  يلا يعيد وتعرفه على مقاصد المتكلم، وإن حدث تكسير المخاَطب تأو
الملاءمة للملفوظ. وعليه يمكننا القول إن )عملية التخاطب في النص الشعري عملية معقدة 
متشابكة الأطراف، تتعلق بجانب متحقق داخل النص أو خارجه، وجانب افتراضي يحتاج معه 

يتم هذا عبر  الأنظمة إلى قارئ حذق يخرج النص من الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعل، و
ية التي تجمع بين الإيقاع والتخييل، يرتبط هذا النظام بقنوات التواصل الكتابية  التواصلية الشعر

 (20والشفاهية ارتباطا تداوليا()
أما عن قاعدة الملاءمة؛ فهي مبدأ مهم في تحليل الخطاب لذلك نجد من الباحثين من 

 Deirdre Wilsonر ولسن" و"ديرد  Dan Sperberخصه وحده بالبحث مثل "دان سبربر" 
ية الملاءمة(، ويتعلق بملاءمة الملفوظ لمقام التلفظ خاصة عناصر  يتهما )نظر اللذين سميا به نظر
الزمان والمكان والمتلفظ المشارك، وإذا كان "غرايس" قد جعل من الملاءمة قاعدة يقوم عليها 

يته ما الاتصالية، )فالتبلبغ بالنسبة التفاعل اللغوي، فإن "سبربر" و"ولسن" جعلاها في مقدمة نظر
إليهما يسعى إلى تغيير سياق التلفظ، وهذا يحصل خاصة بفضل الاستنباطات التي يقوم بها 
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يق ما يحمله الملفوظ من معلومات جديدة وما يستنبطه المتلقي 21المتلفظ المشارك() ( فعن طر
كلما تغير السياق ( يتغير السياق ويحدث التفاعل، و Sous-entendusمن أقوال مضمرة )

حدثت الملاءمة بينه وبين الملفوظات، على أن تتميز المعلومات الجديدة بميزتين؛ أولاهما الجدة فلا 
ة.  َّّ  تكون متكررة، وثانيتهما وجود علاقة بينها وبين المعلومات السالفة، فلا تكون منبت

د قوانين على المتخاطب َّّ ين احترامُها فحسب )بل قلنا سابقا إن قواعد التخاطب لا تمثّل مجر
َّّة أو قواعد  ي يل أكثر من كونها قواعد معيار ُمثّل ما ينتظرونه من مخاطبيهم، فهي مبادئ تأو ت

كل توظيف هاته القواعد من المتكلّم والمتلقي معاً، فالمتكلّم يوّظفها 22سلوك() َّّ بهذا الّشَّ (، ليتم
يل حينما يخرق  لذلك قد يبدو الملفوظ  المتكلّم إحدى قواعدها.باحترامها والمتلّقي يوّظفها في التأو

في ظاهره غير ملائم، ل كن استنباطات المتلقي من شأنها استبيان تلك الملاءمة الغائبة، وإحداث 
التفاعل الخطابي المنشود. وهو ما نلمسه في الخطاب الشعري على وجه العموم، خاصة حينما 

يقة يخرق بها قواعد التخ اطب ويبقي فيه على قصدية خطابية توجه عملية يصوغ الشاعر نصه بطر
يق الاستنباط  الاستنباط عند المتلقي، تاركا للمتلفظ المشارك مهمة إعادة بناء الملفوظ عن طر

يل.  والتأو
إذا كان غرايس قد صاغ قواعده أساسا بالنسبة إلى الخطابات اليومية والحوارات و

المنهج التداولي في تحليل الخطاب لهذا المبدأ في  العادية فيحق لنا أن نتساءل عن كيفية استغلال
 النصوص الأدبية.

يدرج التداوليون قوانين التخاطب تحت مفهوم ال كفاءات الخطابية ويسحبونها لتشمل 
جميع الخطابات، فلا تبقى حكرا على الحوارات اليومية كما توحي به بعض التسميات )قوانين 

(. ليكون بذلك التحليل 23وفق أنواع الخطابات()الحوار مثلا( ول كنها )تخضع للتخصيص 
 التداولي للنصوص الأدبية قائما على ثنائية التعميم والتخصيص في آن معا. 
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يلخص يميز بين مبادئ الخطف "دومنيك منغينو" أما اب العامة وقوانين الخطاب الخاصة، و
، كما صاغه "غرايس" Le principe de coopérationمبدأ التعاون:  في ثلاثة مبادئ:الأولى 

 Leمبدأ الصدق ، وكما صاغه "سبربر" و"ولسن" Le principe de pertinence ومبدأ الملاءمة
principe de sincérité  . 

يصنف  قوانين تتعلق بمحتوى  إلى صنفين: ة بمحتوى الخطابتعلقالمالقوانين الخاصة و
 La loiالاشتمال أو الاستيفاء قانون و La loi d’informativité الإخبارقانون هي  الخطاب:

d’exhaustivité قانون الجهة وLa loi de modalité(24)  وللإشارة فإن هذه القوانين اعتمد
" وأيضا Dire et ne pas dire""منغينو" في كثير منها على ما ذكره "أوزوالد ديكرو" في كتابه 

 Langue française(25)في مقال له بعنوان "قوانين الخطاب" في مجلة: 
 (26سلوك المتخاطبين)و ة بالسلوك الاجتماعيتعلقالموانين وهناك نوع آخر من الق

يات: فقد "ديكرو"أما  صرح به المستوى المنطوق الذي ي حدد في الخطاب ثلاثة مستو
يقة مباشرة، و المتكلم تستفاد من النص دون  التيوالمسبقة  اتالافتراضبتعلق المالمقتضى بطر

 ستفاد من النص والسياق معا.ت تعلق بالمعاني المضمرة في الملفوظات، والتيالم المفهومو السياق.
في جوهرها على صياغة جملة من القواعد التي يسعى المتخاطبون إلى قوانين الخطاب تقوم 

احترامها وتحقيقها لأجل غاية هي إنجاح عملية التواصل وتحقيق التفاعل اللغوي بين المتخاطبين، 
أهم المفاهيم في تحليل الخطاب، كما أنه مفهوم واسع يستدعي ال كثير من القضايا  وهي من

كالاستراتيجيات الخطابية والتداول على الكلام ومراعاة السياق مما يجعل الخطاب ليس مجرد 
( ومتوالية من أحوال اللفظ، 27حالة لفظ، ول كنه )عبارة عن اتجاه في مجرى الأحداث()

 اقف في الزمان وإن اتفقت ملفوظاتها. ينتفي معه تماثل المو
أن اهتمامنا في هذه البحث منصب على الخطاب الأدبي عموما وعلى الخطاب الشعري ول

بوجه خاص، فسنقتصر من قوانين الخطاب على ما يخدم الخطاب الشعري وعلى التفاعل 
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يقة تعامل خاصة. إذ )  النص إن لالقو يمكنالخطابي فيه والذي له خصوصياته التي تفرض طر
( 28جماليته() يتيح القواعد ما من ويخرق تداوليته، يبقي على ما القواعد من يحترم الأدبي

مجرد وسائط نحو مخاطب  -رغم أنهم المخاطب المباشر في المدونة -ويمكننا اعتبار أطفال الحجارة 
مشارك مؤهل هو القارئ العربي، الذي من أجله أنتج المتلفظ خطابه، دفعا به نحو المقاومة 

إذ والتغيير والاعتبار بأبطال الانتفاضة، خاصة أن نزار قباني يعلن عن تواصلية خطابه صراحة 
( )بماذا أتكلم؟.. بالرمز؟.. هل أرمز إلى الأمور؟ أنا أعتقد 29)أنا شاعر شديد الواقعية()يقول: 

أن حياتنا السياسية لا تحتمل الرمز.. والناس الذين نخاطبهم لا يحتملون الرمز، قضايانا واضحة، 
يفرض علينا(. 30تخلفنا واضح، موتنا واضح، لذلك يجب أن نجابه الأمور كما هي() هذا التصورَ  و

ية تقوم  للمتلفظ المشارك نوعُ الخطاب في حد ذاته، وعليه فإن )القواعد التداولية للمخاطبة الشعر
على التفاعل بين فعلين هما القراءة والكتابة، كما أن تحقق الكتابة فعليا يتعلق بجانبين هما: القول 

في القدرة على افتراض غايات ومعرفة تشعباته وأوجهه واضرب استعماله، وتمكن براعة الشاعر 
( ولذلك يتوجب علينا الحديث في 31المخاطب وربطها بمقاصد القول التي تصلح لتلك الحالة()

 هذا المستوى عن التفاعلات الخطابية والعقد بين المتخاطبين.
هما: المؤلف )الشاعر( والقراء من شباب  -في تصورنا للمدونة  -إن المشاركين في التلفظ 

يقة تلقائية في عقد ضمني يحقق نجاح التخاطب، يتعلق العرب، و هذان الطرفان يدخلان بطر
جانب من هذا العقد بالمتلفظ )الشاعر( الذي يبِين عن محتوى خطابه، وعن ماذا يتحدث؟ 

عن نكسة العرب عموما وأبرزها محنة فلسطين، ويرسل إلى  -كما رأينا-والشاعر هنا يتحدث 
الحجارة تحية إجلال وإكبار، وأنهم ضحية آبائهم الذين انصرفوا إلى  هؤلاء المرابطين من أطفال

ية و  صغائر الأمور عن عظائمها.ب انشغلواتفاهاتهم  الدنيو
ثم يلتفت إلى هؤلاء القراء داعيا إياهم إلى أخذ الدروس من هؤلاء الفتية، وأن يسل كوا  

يطهروا الأرض من جيل الخيانات والعمولات، ليلعب الشاعر دور  سبيل النصر كما سل كوه، و
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الموجه، المدرك لحقيقة الأمور، الفاحص لأمراض الأمة ومواطن الداء فيها، واصفا بعد ذلك 
حسب    Contrat d’échangeولا شك بعد مقامي يطابقه عقد التخاطب العلاج، وهو

( والذي يتعلق بأستاذية الشاعر، والبعد الثاني اتصالي يطابقه عقد الكلام 32"شارودو")
Contrat de parole  تحدده طبيعة عقد الاتصال، فالأستاذ والخبير من حقه توجيه قرائه

همه وإدراك رسالته، ومن ثم تحقيقها. فالمتلفظ باعتبارهم تلاميذه، والذين من واجبهم ف
)الشاعر( عليه أن يكون في مستوى ما ينتظره منه القارئ )المتلفظ المشارك(، وعلى القارئ 
الإسهام في التفاعل بالاستجابة لما ينتظره المتلفظ، وهذا العقد هو في حد ذاته نوع من التعاون 

Coopération  يفهم أبدا أن هذا التعاون نوع من  الذي تحدثنا عنه سابقا، ولا
لتعلق التعاون بالعقد، أما التبادل فهو نوع من التفاعلات يخص الخطابات   Echangeالتبادل

ية، أما مدونتنا فهي أثر أدبي ليس من قبيل التبادل لعدم التداول على الكلام.   الحوار
اعل الخطابي ولأطرافه وتجدر الإشارة إلى أن ما سمح لنا بهذه النظرة للخطاب وللتف  

ً خطابية واحدة  َ متوالية المشاركة، ومن ثم ذلك العقد الذي دخلت فيه، هو اعتبارنا القصيدة
Séquence discursive  فكل نص )مكوّن على الأقل من متوالية، أي وحدة نصية ذات

أنها (، كما يمكننا تصنيف مدونتنا على 33مستوى أدنى من النص المنظور إليه في شموليته()
  Transactionsمتوالية وصفية مهيمنة، تندرج تحتها متوالية حجاجية، وبين المتواليتين مبادلات 

 من الانسجام الدلالي والتداولي. على درجة كبيرة
 

 خرق قوانين التخاطب:

يميز التداوليون بين ما يتم تبليغه عبر الوحدات اللسانية للنص وما يتم تبليغه بصفة ضمنية، 
حالات اللبس التي تخرج الملفوظ عن المعنى المباشر إلى معان غير مباشرة. )وتكون خاصة في 

حالة التعدد في المعنى بهذا الاعتبار مرتبطة بالالتباس الناجم عن أعراض الاستعمال، لا 
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(، والشعر عموما خطاب قائم على هذا النوع من 34بالالتباس الناجم عن أعراض اللغة()
ويسميها "غرايس" الاستلزام  (35)"سيرل" أفعال الكلام غير المباشرة المعاني، التي يسميها

 (L’implicature conversationnelleالحواري )
يعتبر سيرل )أن مصدر الاستلزام هو الخرق المقصود لإحدى القواعد الأربع، مع احترام 

الاستلزام الحواري وأن ما يترتب عن ذلك الخرق من معنى هو ( 36المبدأ العام مبدأ التعاون()
(L’implicature conversationnelle.)  وقد صاغها أساسا للخطاب العادي الذي يشترك فيه

الباث والمتلقي في مقام واحد، إلا أن عدم اتفاق طرفي الخطاب الأدبي في نفس المقام لم يمنع 
خاطب بما يلائم بعض الدارسين أمثال "عبد السلام إسماعيلي علوي" من إعادة تقسيم لقواعد الت

هذه الخصيصة فجعل بعض القواعد )توجِّه المرسل، وأخرى توجِّه المرسل إليه، وقواعد توجه 
يل() يل()37التأو  (38( وأسماها:)قواعد توجيه التأو

 

 شروط وآليات التعرف على المعاني المترتبة عن خرق قوانين التخاطب:

كما أسلفنا يتعلق رأسا عند "غرايس" بخرق بعض قواعد  إن الاستلزام التخاطبي 
التخاطب مع احترام مبدأ التعاون، مما يجعل معنى الملفوظ يخرج عن ظاهره اللغوي إلى معنى 
يله للملفوظ، ولذلك يسمى معنى مستلزما في مقابل المعنى  آخر تخاطبي يحدده المخاطب نتيجة تأو

 الوضعي.
ج إلى شروط وآليات؛ فأما الشروط فهي كفاءات المخاَطب، وإدراك المعنى المستلزم يحتا

يل القائم على تلك ال كفاءات  وأما الآليات فهي التأو
يل عملية تجاوز للمعاني؛ وانتقال من معنى مباشر للخطاب إلى معنى غير مباشر،   إن التأو

نأخذ فيه بقواعد التخاطب في الملفوظ الأدبي على اعتبار أن الباث يحاول أن يقيم معنا تواصلا 
وتفاعلا خطابيين، وأنه )قد خول لنفسه أن يقول ما لا يقصده، لأنه على علم بواقع معارفنا 
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(، 39مشتركة وعلى علم بأننا قادرون على اكتناه ما يقصد مما يقال، استنادا إلى تلك المعارف()ال
وهذه الافتراضات الذهنية هي الأساس في حدوث التفاعل الخطابي بين المتخاطبين. وهي أيضا 
يلات لمجموعة من الملفوظات  يل الخطاب وليس مجرد مجموعة تأو التي تحافظ على وحدة تأو

 (40للخطاب، )وهذا يصدق خصوصا على الخطاب التخييلي() الم كونة
يل الخطاب على نسبة مقصد إجمالي إلى قائله() (، على اعتبار أننا )لا 41ونظرا لقيام )تأو

( فإن 42نتكلم لأجل لا شيء أو لأجل الكلام فقط، بل لأجل غايات وأهداف محددة()
يل، معتمدا على عناصر لسانية وأخرى خارج المخاَطب يقوم بإعادة بناءٍ للخطاب أثناء عملية التأو 

لسانية لا تخص مقام الإنتاج وحده، ولا مقام التلقي وحده، بل تخصهما معا، فتحضر بعض 
عناصر مقام التلقي في ذهن المخاطب اعتقادا وتقديرا، وتحضر بعض عناصر مقام الإنتاج وإن 

يل ما يوجه إليه من غابت وغاب معها الباث عن المخاطب، إلا أنه )يستعين على ف هم وتأو
يفترضه من مكونات مقام إنشاء ذلك الخطاب() ( يقول طه عبد الرحمن: 43خطاب، بما يبنيه و

)إذا كان التكلم والاستماع لا ينفك أحدهما عن الآخر، وكان كل منهما يقاسم الآخر وظيفته 
يل هذا المدل ول في عملية الاستماع، التواصلية، فإن إنشاء مدلول القول في عملية التكلم، وتأو

يل"  يتطلبان معا التوسل بسياقات مزدوجة، فسياق "الإنشاء" يحتوي نصيبا من سياق "التأو
يل" يحتوي نصيبا من سياق "الإنشاء" وعلى قدر هذا النصيب المشترك يكون  وسياق "التأو

واصل إلى التفاهم، حتى إذا عظم هذا النصيب واتسع اتساعا، ارتقى التفاهم إلى الفهم والت
 (.44الوصال.()

ياحات المترتبة عن المنافرة على حد تعبير "جان كوهن"،   أما المؤشرات اللسانية فهي الانز
يل، لإعادة تلك  ية اللسانية، الأمر الذي تقوم معه الحاجة إلى التأو في إطار ما يسمى بالشعر

ياح المترتب الملاءمة للملفوظ. واعتبر "كوهن" )أن الاستعارة ]مثلا[ تتدخل لأجل  نفي الانز
( وفي الكناية مثلا لا يحدث تنافر 45عن هذه المنافرة]...[ والاستعارة خرق لقانون اللغة()



  مختار حسينيأ.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمسلمات الحوارية وأبعادها في الخطابات الشعرية 
 

 

 983ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس 

دلالي، ول كن عدم ملاءمة تداولية، كأن لا يلائم الملفوظ الموضوع، فيكون حينها المعنى المباشر 
يل المعنى، مما يعني اش تغالنا على التلفظ لا على صحيحا دلاليا، أما السياق فيحملنا على تأو

 الملفوظ. 
 :"قصيذة: أطفال الحجارة"متضمنات القول في المذونة 

وأقوال  Présupposésسنبدأ بمتضمنات القول، والمتضمنات نوعان : افتراضات مسبقة 
 . يقول نزار قباني:Sous-entendusمضمرة 

 ..بهروا الدنيا
 ..وما في يدهم إلا الحجاره

 كالقناديِل  وأضاؤوا
 وجاؤوا كالبشاره.

 قاوموا.. 
 وانفجروا.. 
 ..واستشهدوا

 ً  وبقينا دبباً قطبية
 ُصّفِحت أجسادُها ضّدَّ الحراره

يقتضي الملفوظ "بهروا الدنيا" أن الدنيا تعرف هؤلاء وأنها اندهشت لصنيعهم، وأنها قبل 
بوجودهم، ثم إن من يبهر لا بد أن تتوفر  لديه القدرة على فعل الصعب حين لم تكن لتعبأ بهم و

ولابد أن يكون عمله غير مألوف يصدم توقعات الناس وما ألفوه. إلى غير ذلك من 
 الاقتضاءات التي اتخذها الشاعر وسيلة لشد انتباه القارئ وجعله يبحث عن المزيد من المعاني.
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قي مشاركة "قاوموا" يقتضي افتراضا مسبقا مفاده، "لقد اعتُدي عليهم"، وهنا على المتل
المتلفظ في هذا الافتراض كاتفاق غير معلن، وبمثابة الشرط لملفوظ لاحق، فإن زعم قارئ أنه 
لم يُعتدَ عليهم، انفصمت عرى الاتفاق ولم تعد هناك حاجة للاستمرار في تلك الوجهة، فيفشل 

 حينها التواصل أو ينحو منحى آخر مختلفا تماما عن سابقه.
ضمرة والافتراضات المسبقة هو حاجة الأولى إلى السياق إضافة والفرق بين الأقوال الم

من طرف المتلفظ المشارك،  Raisonnementإلى اللغة، فهي تداولية بامتياز، تعتمد استدلالا 
كما تتعلق بقوانين الخطاب رأسا، لأنها تنتج عن خرق قاعدة من قواعد الخطاب، وأبرزها خرق 

 سابق للشاعر.قاعدة الملاءمة، في مثل القول ال
كما توحي "قاوموا" بأقوال مضمرة من قبيل: لقد قاوموا بينما يفترض أن نقاوم نحن لا 
هم، لأنهم لا يزالون أطفالا مثل سائر أطفال العالم، يحلمون بالمرح والغناء والمدرسة، أو: لقد 

أعظمهم، وعلينا أن  تحملوا عبئا لا يتحمله إلا الكبار وفعلوا ما عجز عنه الرجال. أو: قاوموا: فما
رغم -نفخر بهم، فهم سلالة الأبطال وأحفاد الرجال، وأن لديهم من النخوة والإباء ما دفعهم 

إلى المقاومة، إلى غير ذلك من الأقوال المضمرة. وتخضع صحة هذه الاستدلالات إلى  -صغرهم
سواء بتصريحه أو  عنصري اللغة والسياق معا، ليصدقاها أو يطرحاها، كما نخضعها للمتلفظ ذاته

بالسياق اللغوي للخطاب ككل، إذ بإمكان ذلك تأكيد القول المضمر أو رفضه والاكتفاء 
 بالمعنى الحقيقي للملفوظ.

حري بنا التنبيه إلى أننا لن نعمل على استقصاء جل الاقتضاءات فهو أمر عزيز المنال كما 
ى بعضها، مزاوجين بينها أن صفحات البحث لن تستوعب ذلك الإطناب، ولذلك سنقتصر عل

 وبين المضمرات حتى يتكامل النوعان وتحصل الفائدة.
 أضاءوا كالقناديل وجاؤوا كالبشارة.. -



  مختار حسينيأ.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمسلمات الحوارية وأبعادها في الخطابات الشعرية 
 

 

 986ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس 

فيهما اقتضاء فحواه أن الحال قبلهم مظلمة تبعث على اليأس، إلى أن أنارت جوانبه هاته 
ن البقاء على الحال فيه القناديل. والإضمار: أن المقاومة والثورة على الطغيان هي أمل الأمة وأ

موت الأمة واندثارها من الوجود، وهو استلزام خطابي ناتج عن خرق قاعدة الملاءمة وقاعدة 
ال كم كلتيهما، فمع احترام الشاعر لمبدأ التعاون عمد إلى خرق هاتين القاعدتين، فعبر بالقناديل 

ينهما وأطنب في الوصف مما وضوئها وبالبشارة عن أطفال الحجارة وصنيعهم، فاخترق الملاءمة ب
يدفعنا إلى البحث عن العلاقة التي تعيد للملفوظ تلاؤمه. عبر الشاعر عن تقييمه لهذه الانتفاضة 
وتوقيتها وأهميتها بالنسبة إلى عالم عربي هيمن عليه السكون والظلام حتى تملك القلوَب قنوٌط إلى 

ى فيها شيئا ينبئ عن حياة، وهنا درجة الوحشة، وكأن أوطان العرب مقابر لا تسمع أو تر
يتراءى إلى الشاعر قبس من نور وتنتهي إلى سمعه حركات من هناك تُبّدِد وحشته وتؤنس 
وحدته، إنها انتفاضة جيل جديد تزرع الأمل من جديد. وبهذه العلاقة تعود الملاءمة للخطاب 

 وتدرك مقاصد المتكلم كما يفترضها السامع.
استشهدوا. ففيها مراعاة من الباث لقواعد وقوانين التخاطب بشكل أما: قاوموا وانفجروا و

صريح، تاركا مهمة توسيع وإبراز ما قيل باللجوء إلى استدلالات مباشرة انطلاقا من مراعاة المتكلم 
 (46للقواعد وهو ما يمكن أن نسميه )استلزاما نموذجيا()

 وبقينا دببا قطبية
 صفحت أجسادها ضد الحرارة

 .استلزام تخاطبي ناتج عن خرق قاعدتي ال كم والملاءمة معا
يات الثلاث في ملفوظ واحد، مثل:)فلدينا الرجال  ويمكن أن نحدد في المدونة المستو

( في قصيدة "الغاضبون"، فمنطوق الملفوظ أو الدلالة المباشرة له هي فقط 47صاروا عجينا()
تضى هو: أن العرب كانوا في ماضيهم رجالا وصف الرجال وأنهم صاروا عجينا، في حين أن المق

وليسوا عجينا، وأنهم تحولوا من حال إلى حال، كما يُفيدُه فعل "صار" الذي هو من أفعال 
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يل، و)أْن تفترض مسبقا محتوى ما، معناه طرح قبول هذا المحتوى كشرط لحوار  التحو
 ( أو على الأقل كشرط يحقق التواصل.48لاحق())

ياء، أعزة لا يضامون، وهم اليوم يفقدون صفات الرجولة، أما المفهوم: أنهم  كانوا أقو
يُفعل بهم كل  يسلمون أعناقهم طواعية لمن يركبها، لا هيبة لهم ولا نخوة، يرضون بحياة الذل، و

 شيء دونما ساكن يتحرك.
يرتبط المفهوم رأسا بمقاصد المتكلم، لأن )المفهوم يختلف باختلاف مقاصد المتكلم من 

ٌّ 49()الخطاب يل الملفوظ في علاقته بالسياق، ونحن نفترض هنا أنه كذلك شّد ( بناء على تأو
يض لشباب  على أيدي أطفال الحجارة وبث للشجاعة في قلوبهم وفخر بصنيعهم من جهة، وتحر

 العرب على تغيير الواقع المزري وزرع الرجولة في قلوبهم من جهة أخرى. 
 وين في: كما أن التنكير الذي يدل عليه التن-

 وبقينا في مقاهينا..
اق المحارة...   كبّصَّ
 واحدٌ.. 
  يبحُث منّا عن تجارة.. واحدٌ... 

( فيه تضمين من نوع آخر، فالنكرة 50)واحد يبحث..، واحد يطلب..، واحد يعمل..()  
من ألفاظ العموم، تفيد أن "واحد" بينه وبين الجماعة انفصال، ولو كان هناك اتصال بأمته 

خصيصا له )حسب مبدأ ال كم( مثل "واحد منا"، لأن الجماعة وإن كانت على غير لأضاف ت
هدى فأفرادها في الضلالة متفقون، بينما توحي )واحد( بأنهم متشرذمون متفرقون، وانفصال 
"الواحد" عن الأمة يعني انفصاله عن الشاعر، فالشاعر يعبر باطراد عن انتمائه إلى الأمة العربية 

ا، لأنه لا يرفضها بل يرفض واقعها؛ )بقينا، قاتلوا عنا، مقاهينا، علمونا، فنحن رغم جَلْده له
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وأيضا في:  نسينا، بأن نكون، فلدينا، إذاعاتنا، نحن أهل الحساب، نحن موتى، قد صغرنا...(،
مة   Généralisées)تجارة، مليارا، زواجا، قصرٍ، عرٍش، جيٍش، إماره(، فيها تضمينات معمَّّ

نكير المعبر عن التعميم، هذه التضمينات مفادها أن تلك المسميات غير تابعة للمتكلم نابعة من الت
)وفقا للمبدأ التالي: أنه إذا كان باستطاعة المتكلم أن يكون أكثر تحديدا )أي أكثر إخبارا، 

( لقال: عرشنا أو جيشنا، أو تجارتنا... ول كنه اختار التعميم لأنه 51حسب مبدأ ال كم(()
تخصه ولا تخص أمته، وإنما تخص أصحابها اللاهثين وراءها فحسب، والذين عبر عنهم  يعتبرها لا

 بــــ"واحد". 
في حين نجده يضمِّن التبعية في ملفوظات أخرى مثل: )مقاهينا، جحورنا، كتاباتنا، 

مقاهينا" جراحنا، قبحنا، قصائدنا(. ولو قال قائل إن لفظة "واحد" هي تابعة لــِـ "نا" في "بقينا في 
ونابعة منها، كذكرٍ لبعض العينات من هؤلاء الباقين في المقاهي، لما استقام الأمر؛ لأن الباحث 
عن التجارة، وطالب المليار والزواج، والعرش والإمارة لا يعبر عنه بالبقاء في المقهى. إنما 

يع حادث على مستوى آخر؛ إنه بين الباقين؛ الجامدين، المتفرجين، الذي ن لا يقدمون ولا التنو
يؤخرون، وهم الشعوب، وبين الباحثين عن المفاتن شرقا وغربا، والجامعين الأموال، والباحثين 
عن ال كراسي والمناصب، وهم الطبقة المتحكمة بمصائر تلك الشعوب، ولذلك نلمس الانفصال 

يا بينه وبين الصنف  الأول، ويبقى التام بين الشاعر والصنف الثاني، بينما نلمس انفصالا شعور
 الاتصال على مستوى الانتماء الذي هو قدَرُ الشاعر.

صنف ثالث تتغير فيه المعادلة تماما، وتأخذ فيه العلاقة منحى آخر إنهم أطفال الحجارة، 
حيث تبرز التبعية ويتأكد الاتصال المزدوج؛ اتصال بحكم الانتماء، واتصال بحكم الواقع حيث 

 نا الصغار( الثورة والمقاومة؛ )يا أحباء
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 : اتصال(٨: انفصال،  ٧كل ذلك بهذا الشكل:   ) نستطيع التعبير عن
 الطبقة الحاكمة         ٧الشاعر    -(0

 )موجود بالقوة(         ٨بحكم الانتماء                        
 الشعوب العربية                                        الشاعر             -(0

 )موجود بالفعل(         ٧بحكم الواقع                         
 

 )موجود بالقوة(        ٨بحكم الانتماء                        
 أطفال الحجارة                   الشاعر                                  -(0

 فعل()موجود بال        ٨بحكم الواقع                          
 

وعليه فقد يكون التنكير مبني على أساس تداولي هو الشعور بالوحدة والاغتراب النفسي 
الناجم عن حالة الشتات والانكسار التي تعيشها الأمة العربية، فيقع التناقض والصراع، الحب 

( بــــــ 0والسخط معا، الغضب لها وفي ذات الوقت غضب عليها، كما عبرنا عنه في الشكل )
في الآن نفسه(، وقد رأينا انعكاس هذه الحالة على الشاعر المعاصر في الفصل  ٧و  ٨)

 (52الثاني)
أمرٌ آخر مهم ناتج عن تكسير مبدأ ال كم دائما؛ هو أن الشاعر اكتفى بذكر انشغالات 
أصناف من قومه ولم يذكر اهتمامهم أو عدمه بقضية الانتفاضة، ولو كان لديهم اهتمام بها لذكره 

ا منه بمبدأ التعاون لأن انشغالاتهم تبقى أعمالا مشروعة، وكل الناس شرقا وغربا يتاجرون التزام
يتزوجون، ول كن انحصار وظيفتهم فيها واقتصارهم عليها هو الخيانة التي يرفضها  ويبنون و
الشاعر، لنفهم من خلال خرق مبدأ ال كم أن انشغال هؤلاء بأموالهم وتجارتهم وملذاتهم إنما هو 
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حساب قضايا أمتهم. وهذا النوع من الخرق لقاعدة ال كم تضمين معمم لا نحتاج فيه إلى على 
 معرفة خاصة بالسياق لحساب المعنى الإضافي.

يا جيَل العمولات)...( سوَف يجتاحَُك وآه...يا جيل الخيانات،  يا جيَل النفاياِت، و و
– ُ  ..أطفاُل الحجاره -مهما أبطَأ التاريخ

إن أول خرق يطفو على السطح هو خرق قاعدة ال كم، عبر كثرة المعطوفات في الملفوظ، 
وأن هؤلاء هم سبب ضياع فلسطين مما دفع بأطفال صغار والذي يستلزم تأكيد المعاني السلبية، 

 أن يُبْدلوا ساحات اللعب بميادين القتال، وقطف الزهور بالتقاط الحجارة.
 يجتاحك ...( ويتبع النداء بإخبار: )سوف 

يقتضي الملفوظ من جملة ما يقتضيه أن سوء عاقبة هؤلاء الخونة لم تحن بعد، ول كنها آتية 
لا محالة، وأن أطفال الحجارة قادمون. وتفيدنا ال كفاءة التداولية بأنه يخرج عن الإخبار إلى 

"احذَر"،  التحذير والتهديد، وهنا استلزام ناتج عن خرق قاعدة ال كم، فبدل أن يقول الشاعر
يف بفحوى التحذير.  اختار ملفوظا آخر يستفيض فيه في التعر

في الملفوظ كذلك خرق لقاعدة الملاءمة من زاويتين؛ أولاهما في ملاءمة الاجتياح 
الجوح لغة هو )الاستئصال، من الاجتياح. جاحتهم السنة جوحا وجياحة لأطفال الحجارة، ف

والثانية في  ،(53وهي تجوحهم جوحا وجياحة()وأجاحتهم واجتاحتهم: استأصلت أموالهم، 
وجه الملاءمة أو العلاقة المباشرة بين انتفاضة أطفال فلسطين وهؤلاء العرب الغارقين في دنياهم 

 وغرائزهم. 
وحدها هي ال كفاءة التداولية التي تقوم بتفسير هذا الخرق وعدم الملاءمة السياقية وإعادة 

خاَطب الملفوظ على أساس علاقات يستفيدها من التلفظ لا من التلاؤم للملفوظ، حينما يحلل الم
يلنا مثلا على الوجه الآتي:   الملفوظ، وارتأينا أن يكون تأو
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 هذا الجيل من العرب منصرف عن قضايا أمته إلى مصالحه الضيقة. -
 كان أطفال الحجارة العنصر المعدوم في معادلة قوى العالم. -
 ن ثوري هز أرجاء المعمورة.ل كنهم فاجأوا الجميع ببركا -
 أصبح هؤلاء الفتية رمزا لما تصنعه إرادة الضعيف بكيان الاستبداد. -
 والشعوب العربية وقادتها من ذوي السلطان والمال لا تقدم ولا تؤخر.  -

ل كن جيلا قادما من هذه الشعوب سوف يقتدي بأطفال الحجارة في ثورته على الظلم  -
 يحذو حذوهم. وإرادته في التغيير وسوف

 سوف يثور أطفال العرب على الاستبداد في كل بلاد العرب.  -
يلون هؤلاء الخائنين ويستأصلونهم من جذورهم. -  وسوف يز
 والفضل في هذا الاجتياح لمـــُــــلهم الثورة ورمزها "أطفال الحجارة"  -

يظهر يلنا، وهو مبدأ الاستدلال )الذي يسعف في  و هنا مبدأ هام ارتكزنا عليه في تأو
والذي يعتمد بدوره على ال كفاءة التداولية  (54استنباط المعنى الفرعي من المعنى الأصلي()

 للمؤوِّل.  
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 هستمثل السياسة الوالية في ظل الؼولوة االلتصادية
 )التحذيات والحلول(

 فشحي هحوذ أ.د  -  أ.لليلة فاطوة الضهشاء
 الجضائش -جاهؼة 

 الولخص:

ليس ، إن الحديث عن العولمة اليوم وأبعادها وما تحمله وتفرضه من خيارات وتصحيحات
ً منذ أن  ،الإقليميةالوطنية ولا الدولية ولا  بجديد لا على الساحة بل أنها عملية بدأت تدريجيا

شهدت بعض الأسواق اكتشافات عملية وفنية وتكنولوجية ساعدت على تطوير النظم 
الاقتصادية القائمة وسهلت نقل المعلومات و السلع والخدمات والأيدي العاملة ورؤوس الأموال 

تزايد درجة الاندماج  نل ك .عبر حدودها بشكل أكثر سهولة وكثافة وسرعة من ذي قبل
المالي بين معظم دول العالم )بشقيه المتقدم والمتخلف( سوف يترتب عليه  الاقتصادي والتداخل

وهكذا مع اتساع  ،ذوبان )الحدود الجغرافية( القائمة بين البلدان وتآكل مفهوم )سيادة الدولة (
واق النقد سوف تفقد وتعميق عمليات الاندماج المالي من خلال المصارف والبورصات وأس

السلطات المالية والنقدية الوطنية سيطرتها على أدوات السياسة الاقتصادية المحلية، وعلى مقدراتها 
 الاقتصادية في العالم بشكل لا يأبه بالحدود الجغرافية والسيادات الوطنية.

كما أكدت الحديث عن العولمة يقودنا مباشرة إلى الحديث عن الأزمات المالية إذ  ثم أن
، كيف أثرت العولمة 4997وأزمة دول جنوب شرق آسيا في عام  4994أزمة الم كسيك 
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وعموما تؤدي المالية من خلال عمليات التحرير المالي، في أزمة النظام المصرفي في تلك الدول. 
ّ  أنهاكما ، الأزمات المالية إلى تراجع النشاط الاقتصادي يف ل الميزانية العامة للدولة تكالتحم

يات الفقر ت و،باهظة تسبب في تكاليف اجتماعية ضخمة وخاصة فيما يتعلق في ارتفاع مستو
ياتها )البطالة( رغم معالجتهام والبطالة، والتي في الغالب تبقى أعلى من مستوى ما قبل  ستو

 الأزمة في البلدان المتضررة من الأزمات.
المالية،السياسة المالية، الأزمات العولمة ، العولمة الاقتصاديةالكلمات المفتاحية: 

 الملاذات الضريبية. ،المالية،السياسة الحمائية،حركة رؤوس الأموال
 

Abstract: 
Talk about globalization, today ,and what is tolerated and impose of options and 

corrections, is not new neither on the national nor the international or regional stage , 
but began gradually since some markets witnessed discoveries technical and 

technological that assisted the development of the existing economic systems and ease the 
transfer of information ,goods, services ,labor works , and capitals through its borders 
easily more intensively and faster than before. As is no doubt that the increasing 
financial and economic integration and over Leap between most of the world countries 
,advanced and retarded, it will result in melting of the geographical boundaries and the 
erosion of the concept of state sovereignty thus with the widening and deepening of the 
financial integration processes ,Though banks and stock exchange and capital markets 
,the financial authorities and national monetary will lose control over the tools of the 
domestic economic policy ,and their economic capabilities in the world, where it does not 
care about the geographical borders and national sovereignty . 

the discussion about globalization leads us to talk about financial crises ,as the 
Mexican crisis in 1994 ,and the Southeast Asian countries crises of in 1997 confirmed 
, on how financial globalization has affected through financial liberalization processes in 
the banking system crises in these countries. Generally result in financial crises to the 
decline of economic activity ,and it holds the state budget prohibitive costs .IT also 
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caused in the huge social costs especially to the high levels of poverty and unemployment 
which mostly remain in its level, unemployment, despite its processed ,higher than the 
level pre-crisis in counties affected by this crises. 

 همذهة :

إن الحديث عن العولمة اليوم وأبعادها وما تحمله وتفرضه من مسارات وخيارات 
الوطنية ولا الدولية ولا  وسياسات واستراتيجيات وتصحيحات ليس بجديد لا على الساحة

ً منذ أن شهدت بعض الأسواق اكتشافات عملية وفنية  الإقليمية بل أنها عملية بدأت تدريجيا
وتكنولوجية ساعدت على تطوير النظم الاقتصادية القائمة وسهلت نقل المعلومات و السلع 

سهولة وكثافة وسرعة من  أكثرعبر حدودها بشكل  الأموالوالأيدي العاملة ورؤوس  والخدمات
فمن الواضح أن ظاهرة العولمة تغلغلت بسرعة ا ما تشهده الدول العربية منذ عقود.وهذ ،ذي قبل

ية لقطاعاتنا الاقتصادية  ية مسبقة أو تنافسية قو في مجتمعنا وفي اقتصادنا الوطني دون جاهز
ية  التطبيق المتسارعومع ، الوطنية للعولمة الاقتصادية وتزايد اندماج وتكامل الأسواق التجار
سيطرتها وسيادتها الوطنية في مجال  الدولية، فإنه من المتوقع أن تفقد الدول النامية عموماوالمالية 

 السياسات الاقتصادية .
ية هي إزالة الحواجز  والفكرة الأساسية التي انطلق منها تيار العولمة من طرف الدول القو

تصادياتها من المنافسة الجمركية والقانونية التي بنيت أو تبنى من طرف معظم الدول لحماية اق
المطلقة،وساعد على هذا التطور العلمي والتكنولوجي خاصة في أنظمة الإعلام ونقل المعلومات 

يادة الترابط بين  والمواصلات وإنشاء شبكة الإنترنيت و التجارة الال كترونية مما أدى إلى ز
ية   واحدة .المجتمعات والدول وبدون مبالغة يمكننا القول أن العالم أصبح قر

كما لا شك أن تزايد درجة الاندماج والتداخل المالي بين معظم دول العالم )بشقيه 
المتقدم والمتخلف( سوف يترتب عليه ذوبان )الحدود الجغرافية( القائمة بين البلدان وتآكل 

وهكذا مع اتساع وتعميق عمليات الاندماج المالي من خلال المصارف  ،مفهوم )سيادة الدولة (



 أ.د فرحي محمد - قليلة فاطمة الزهراءأ.  ـــــــمستقبل السياسة المالية في ظل العولمة االقتصادية
 

 

 :;5ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

ورصات وأسواق النقد سوف تفقد السلطات المالية والنقدية والوطنية سيطرتها على أدوات والب
السياسة الاقتصادية المحلية، وعلى مقدراتها الاقتصادية في العالم بشكل لا يأبه بالحدود الجغرافية 

 والسيادات الوطنية.
اهضة له من جهة والمن مقابل ذلك تعالت الأصوات المؤيدة لهذا التيار الجديد من جهة

أخرى، فمن وجهة نظر الحكومات ساعدت المنظمات الدولية بالقليل أو بال كثير في القضاء على 
العديد من الإمراض وبعض الحروب والقضايا التي كان يصعب على أية دولة أن تحققها بمفرد 

 وسائلها إضافة إلى مزايا أخرى عديدة.
وظهور صعوبة الانتماء إليها بموجب التنازل عن ل كن عند إنشاء المنظمة العالمية للتجارة 

طرح لأول مرة على الدولة مشكل غير اعتيادي وهو:إلى أي مدى تخضع ، الصلاحيات الوطنية
على ذلك  التصرفات السياسية الوطنية إلى قرارات التنظيمات الدولية ؟وإلى أي مدى يؤثر

بمختلف  لحة الاقتصاد الوطنيسلامة القرار السياسي والاقتصادي بالشكل الذي يخدم مص
الناشئة التي لم تنهض بعد ؟ كما أن التجربة أظهرت عدة عيوب ذاتية لمنظومة  وقطاعاته شرائحه

 اقتصادياتنا العربية خاصة الدول النفطية . العولمة،إلى جانب طبعا تشوهات خاصة بهيكلة
يقوم بالدرجة الأولى ، فالذي كان مطروحا في الفترة السابقة للأزمة الحالية في الجزائر

على تحفيز الطلب المحلي من خلال التوسع في الإنفاق العام ومنح الإعفاءات الضريبية من اجل 
حتى باتت الحكومة مطالبة بأخذ كل زمام الأمور ، تشجيع القطاع الخاص والاستثمار
يادة أو الاست والمبادرات،والمعضلة الحالية تكمن في مرار في نفس نمط عدم قدرة الحكومة على الز

الإنفاق العام من جهة ومن جهة أخرى ضعف تنافسية القطاع الخاص في الأسواق الدولية 
وحتى المحلية نتيجة انفتاح هذه السوق على المنتجات وإغراقها وتماثل منتجاتها المختلفة مما يعطي 

ن جهة ثالثة للمستهلك بدائل أكثر عن المنتوج الوطني إضافة إلى انخفاض أسعار بعضها، وم
وخلال التركيز على تنمية القطاع الخاص وتحريره خلال مرحلة التوجه نحو اقتصاد السوق و 
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ّ تجاهل القطاع  الانفتاح الاقتصادي وصياغة السياسات الاقتصادية على ذلك النحو، تم
 الاقتصادي العام وتحديثه و تنمية قطاعاته المنتجة من خارج قطاع المحروقات .

فتاح على الأسواق العالمية سواء أسواق السلع والخدمات أو الأسواق المالية كما أن الان
والانصياع وراء الشعارات الرنانة والمزخرفة للعولمة من القضاء على البطالة و حشد المدخرات 
يل عملية التنمية في الدول النامية لم يؤِت بالثمار المرجوة منه بالنسبة للدول النامية،وساهمت  لتمو

في إحداث العديد الأزمات وانتشارها وسرعة انتقال العدوى إلى باقي دول أيضا  ولمة الماليةالع
 عن منظومة العولمة ذاتها .جمة بالتناقضات النا مليءكما لا يزال العالم اليوم ، العالم

 إلى طرح الإشكالية الرئيسية التالية: ومن هنا توصلنا
العولمة الاقتصادية ؟ وما هو أثر العولمة الاقتصادية ماهي تحديات السياسة المالية في ظل 

 على دور الدولة في تسيير سياساتها الاقتصادية ؟
 ثم قمنا بتقسيم البحث على النحو التالي:

 . في العصر الراهن الاقتصادية : تناقضات العولمةمطلب أول
 .(المالية و النقدية ):أثر العولمة الاقتصادية على تراجع فعالية سياسات الدولة  مطلب ثاني

وأثر ذلك على :دور العولمة المالية في تكريس الأزمات )المالية والاقتصادية( مطلب ثالث
 السياسة المالية للدولة .

ية مقترحة لتخطي أضرار العولمة الاقتصادية :مطلب رابع  . رؤ
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 :في الؼصش الشاهن االلتصادية الوطلة األول:تنالضات الؼولوة

يفات محددة للعولمة خبت بسرعة  :الفمش ػولوةأوال( إن موجة الحماس الذي أثارتها تعر
ماعة. إذ خلال السنوات الأخيرة أمكن كبيرة وتكشفت عن بعض الشروخ وراء الواجهة اللّ 

ية ال كونية التي تتسع فيها الهوة الاقتصادية بين الدول، كما أن ملامح  ية نوع آخر من القر رؤ
يادة فرص استخدام التكنولوجيا لفائدة الجميع، و  ية ال كونية السائدة لا تتطابق مع وعود ز القر

ً في العالم من اجل جني إنما هي على العكس تقدم على أساس استغلال البلدا ن الأكثر فقرا
ية التي يحقق فيها "بيل غيتس" ثروة تصل إلى  مليار دولار 66أرباح تفوق الخيال. إنها القر

،ويمكن للمراقب تتبع مصدر .أميركي بينما ثلث العاملين في مؤسساته هم من العمال المؤقتين
ياضية من ماركة نايك وصولاً إلى فيتنام، وكذلك   "باربي"الأمر ببعض مكونات دمية أحذية ر

الشهيرة من شمس غواتيمالا، وبترول "ستاربوك "الشهيرة التي يتم تصنيعها في سومطرة، وقهوة 
ية الفقيرة، التي تعرف درجة كبيرة من التلوث واليوم  .شركة شل الذي يعود إلى القرى النيجير

يادة ال كبيرة بحدة اللامساواة في  فان النمو الاقتصادي الحالي يتسم بخصوصية كبيرة تتمثل في الز
المداخيل على مستوى الأفراد كما على مستوى البلدان، و بحيث أن البلدان الأكثر فقراً هي التي 

مستخدمي شبكة الانترنيت قد  عندما نقول أن عددو1  .عرفت اكبر درجة من الإفقار الإضافي
ً من   2145مليار مستخدم نهاية سنة  3,2 إلى 4999مليون سنة  474ارتفع ارتفاعا مهولا

أكثر من  لا نخفي انه لايزال هناك أنفيجب ، منظمة الأمم المتحدة( إحصائيات)حسب 
سنة من اختراعه. لقد أصبح  51نصف سكان العالم لا يحضون بهذا الاختراع بعد مضي قرابة 

لتكنولوجيات الجديدة العالم أكثر تداخلاً ول كنه لم يصبح بالضرورة أكثر تشابهاً، ولا شك بأن ا
قد ساهمت في رفع وتيرة تداخل العلاقات على صعيد العالم أجمع، ل كنها إذا ألغت المسافات 

 الجغرافية فإنها بالمقابل لم تلغ المسافات الاقتصادية و الاجتماعية.
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فقد أتسعت الدائرة وفقا عليه الحال الآن،  هي فعولمة الفقر لم تكن واسعة وكبيرة مثلما
ية  مازال منهم مليار فرد غير  ،العالم مليار فرد من حجم سكان 2: لتشمل  2لمعايير التنمية البشر

من  طفلمليار لا يحصلون علي مياه شرب نقية، وهناك  1.5، الكتابةأو  القراءةقادرين على 
في  طفلمليون  43، وهناك مليار فرد يعانون الجوع، وحوالي سوء التغذيةكل ثلاثة يعاني من 

ياً قبل اليوم الخامس من ميلادهم لسوء الرعاية أو  أو ضعف الحالة  سوء التغذيةالعالم يموتون سنو
فمعظم سكان ال كرة الأرضية يعيشون تحت  .أو المرضالصحية للطفل أو الأم نتيجة الفقر 

 6 مستوى الحد الأدنى للفقر ويمل كون اقل من دولارين في اليوم، في عالم العولمة يموت كل يوم
 ،آلاف طفل بسبب مرض الإسهال لأنهم لا يستطيعون الحصول على الماء النقي الصالح للشرب

ي بلدان الجنوب الفقيرة، في حين تزداد أرباح إن سكان الشمال الغني لا يرون ما يحدث ف كما
فمثلا شركة فورد للسيارات تزيد ميزانيتها عن ميزانية دولة مهمة كجنوب  الشركات العملاقة

يقيا % من مبيعات 81كما أن  . 3  جنرال موتورز" فهي أغنى من الدانمارك". وأما شركة إفر
تتجاوز الأصول السائلة واحتياطيات  العالم الحالية تتم من خلال الشركات متعددة الجنسيات التي

ما يدل على مقدرة تحكم هذه ، الذهب والعملات الأجنبية لديها ضعف الاحتياطي الدولي
نتكلم عن تكنولوجيا أمريكية كما لم نعد  الشركات في النظام المالي العالمي وحركة التجارة الدولية.

أيا كان مكان ،  Sony او تكنولوجيا،  IBMوإنما أصبح الكلام عن تكنولوجيا ، أو يابانية بحتة
 وأيا كان مال كوهما .، Sony أو IBMتواجد 

يجب  إن منطق السياسة الحمائية: ( سياسات حوائية سغن الذػوة إلى الؼولوةثانيا
يف، وغول  ً حيث تتعرض المصالح الوطنية لبلدان العالم الثالث لخطر التجر أن يكون حاضرا
السوق الدولية، إن أوروبا اليوم، على سبيل المثال، تمارس سياسة حمائية واسعة بحق مجموعة 
كبيرة من السلع والمنتجات القادمة من العديد من دول آسيا، مع أنها في مقدمة الداعين 

ً في الولايات المتحدة يخشى العولمة لأنها تؤدي في رأيه إلى .ير الأسواقلتحر  كما أن هناك تيارا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
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ً ضعيفة  يفة مع دول العالم الثالث المصنعة، التي لا تدفع إلا أجورا حصول منافسة غير شر
لعمالها، وبالتالي فهي تستطيع أن تخفض من أسعار سلعها بالقياس إلى قيمة السلع ذاتها في 

ً  أن تكسد بالتالي سلع الو.م.أ دان الغربية. وهكذا تستطيعالبل الية لعمالها عالتي تدفع أجورا
ية  يا أو بقية النمور الآسيو يا الجنوبية أو ماليز  4 .بالقياس إلى تايوان مثلاً أو كور

( تذويل الوذخشات الوطنية وهشوتها وػذم هساهوتها في تنوية ثالثا
يل المدخرات الوطنيةن خلال م: التصاديات تلذانها لتصب  العولمة المالية تجري عملية تدو

يلها في شكل قروض لبلدان العالم الثالث التي  في أوعية المراكز المالية ال كبرى ليجري إعادة تدو
ية وخططها الإنمائية .وينطبق هذا  يل برامجها الاستثمار ً في الأموال اللازمة لتمو تعاني قصورا

بي، حيث يتم إيداع وتوظيف الجانب الأكبر من الفوائض المالية بشكل خاص على الوطن العر 
ائض النفطية( ومدخرات الأفراد ) من دول العجز غير و)لدول الف للمؤسسات الحكومية

النفطية( في أسواق المال والمصارف ال كبرى في الوقت الذي كانت تتراكم وتتصاعد المديونيات 
في ظل هذه التطورات يتم تعزيز الهيمنة المالية للبلدان الخارجية للعديد من البلدان العربية، و

يفقد راسم السياسة المحلي سيطرته  الرأسمالية المتقدمة على حركة المدخرات في جميع أرجاء العالم و
ً من العملات المحلية المتآكلة  التدريجية على تلك المدخرات المحلية التي تجري )دولرتها( هروبا

ً وراء ما يعتقد  البعض أنه واحة الأمان والاستقرار، وأيا كانت الأسباب الاقتصادية وسعيا
والسياسية التي تدفع إلى هذا النمط من السلوك فإن الواقع الأليم يتمثل باستنزاف )الطاقة 
ية المحلية( وبالتالي إدمان القروض والمساعدات الأجنبية في ظل علاقات مالية تتسم  الادخار

 أطراف غير متكافئة.بالاندماج والتداخل بين 
من جانب آخر فإن أحد التناقضات  :االنفصام تين االلتصاد الؼيني والوالي (ساتؼا

الرئيسية التي تحكم تطور النظام الاقتصادي العالمي عند نهاية القرن العشرين وبداية القرن 
ي( )أي تدفق الحادي والعشرين تتمثل في تلك )الانفصالية( المتزايدة بين حركة )الاقتصاد العين
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السلع المادية والخدمات الحقيقية( من ناحية وحركة )الاقتصاد المالي( أي معدل دوران 
العملات وأنماط التوظيفات المالية، وقد رافق عمليات الاتجار المتزايد في العملات ارتفاع 

عائد معدلات إقراض الأموال قصيرة الأجل من جانب البلدان الرأسمالية المتقدمة بحثا عن ال
الأعلى خارج نطاق اقتصاديات تلك البلدان، نظراً لانخفاض العائد والربحية على الاستثمارات 
العينية الحقيقة في بلدان العالم الأول وهذا يؤدي بدوره إلى المزيد من )هشاشة( النظام المالي 

وإلى الفشل الدولي الراهن وارتفاع درجة )عدم التأكد( والمخاطرة في أسواق المال العالمية، 
المتزايد لصندوق النقد الدولي في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي على الصعيد المالي. وقد أدى 
كل ذلك إلى صعود وانتشار )ثقافة المضاربة والسمسرة المالية( من خلال بورصات الأوراق 

يقة والناشئة على السواء مع اتساع وانتشار الابتكارات المالية ال جديدة، ومن ثم أصبح المالية العر
تكوين الأموال والثروات تحكمه )لعبة الحظ والمصادفة( أكثر مما تحكمه اعتبارات نمو الإنتاجية 
الحقيقية والتراكم الرأسمالي الحقيقي على نحو ما كان يحدث في إطار رأسمالية القرن التاسع عشر 

 5 ومعظم عقود القرن العشرين.
كما أن قيم الأوراق المالية والعملات تصبح أحيانا غير مستقرة دون وجود أي تبرير 
لهذا)ما عدى المضاربات( في الاقتصاد الحقيقي،ومن هنا تكمن مسببات حالة عدم الاستقرار 

 6الذي يصاحب العولمة المالية. 
نا وفي ضوء كل هذا فإن ( هشاشة وػذم استمشاس النظام الوالي الذولي :خاهسا

ً متزايداً من قبل خبراء اقتصاديين والمتحكمين في المؤسسات المالية الدولية  نجد أن هناك اعترافا
بأن النظام المالي الدولي يعاني من درجة متزايدة من الهشاشة وعدم الاستقرار في ظل العولمة 

كم سلوك المضاربين المتزايدة لأسواق المال والعملات، كما أنه يفتقد إلى القواعد المنظمة التي تح
الماليين وشركات السمسرة الدولية بما يحقق مزيدا من الشفافية وضبط حركة رؤوس الأموال 

يعة التداول( حماية لمسيرة التنمية والتقدم في بلدان العالم النامي.  7قصيرة الأجل )سر
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 وهو ما تبينه بوضوح أزمات الجهاز المصرفي في دول جنوب شرق آسيا، ووقوف البنوك
ية عاجزة عن إنقاذ العملة الوطنية من التدهور والانخفاض. كما أن البنوك اتسمت بعدم  المركز
ية في العالم لو اجتمعت فيما  التأثير على المضاربين الدوليين، حيث اتضح أن كافة البنوك المركز

ما يمكن  بينها لتضع حدا في مواجهة هؤلاء الفاعلين غير الرسميين في حماية عملة ما، فإن أقصى
مليار دولار يستطيع أن يضخها  811مليار دولار يوميا، في حين أن ما يقارب 44جمعه حوالي 

ية ب   . 8 مرة55ذل كم الفاعلون في العالم، وهذا يعني أنهم يمكنهم التفوق على البنوك المركز
ية سوف تظل تتمثل في  ( الفجوة تين اإلنتاج والتوصيغ:سادسا إن القضية الجوهر

مدى كفاءة النظام المالي المعولم لمساندة عملية النمو والتنمية في بلدان العالم النامي التي انفتحت 
مؤخراً على السوق العالمي وحررت بورصاتها وحساب رأس المال لديها على أمل أن تستفيد من 

كس تماماً في نفس الوقت، فإن هناك تناقضاً بعض مكاسب وثمار العولمة، ول كن قد يحدث الع
ً سوف يحكم مسار رأسمالية بوابات القرن الحادي والعشرين وهو: التناقض بين تلك  رئيسيا
القدرة الهائلة على الإنتاج وتنوع المعروض من السلع والخدمات بفضل منجزات التكنولوجيا 

ت نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وسوء الحديثة من ناحية، وقصور الطلب الكلي على هذه المنتجا
يع الدخل بين فئات المجتمع الأخرى.  ية فإن الفجوة المتزايدة بين معدلات وتوز وفقاً لهذه الرؤ

نمو )العرض الكلي( ومعدلات نمو تركيبه )الطلب الكلي( في معظم الأسواق أو بعضها داخل 
له سوف تقود إلى أزمات اقتصادية الاقتصاد الوطني، أو على صعيد الاقتصاد العالمي في مجم

واجتماعية من طراز جديد ولن تكون )رأسمالية القرن الحادي والعشرين( بلا تناقضات 
 واحتكاكات على نحو ما ذهب إليه بعض المفكرون.

في ظل التغيرات الحادثة في أنماط تقسيم العمل وأساليب ( صيادة حجن الثطالة:ساتؼا
تصالات والمعلومات هناك اعتراف متزايد بأننا نشهد نهاية عصر تنظيم الإنتاج بفضل ثورة الا

)التوظف الكامل( )الوظائف الدائمة( التي تؤمن الناس من خوف وقلق المستقبل،وأن معظم 
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أفراد قوة العمل باستثناء )النخبة فائقة المهارة( سوف يتقلبون بين التوظف غير الكامل والبطالة 
يقابل هذا تراجع وانسحاب مؤسسات )الدولة( المفتوحة أو المقنعة لفترات  قد تطول أو تقصر و

من العديد من وظائفها الاجتماعية والاقتصادية وتقلص مظلات التأمينات والأمان 
الاجتماعي، وهكذا فإن تفاقم هذا التناقص قد يقود إلى ظهور )الطاقات العاطلة( وغير 

ديد حتى عندما يحدث )النمو الاقتصادي( دون المستغلة وبالتالي يضعف الميل نحو الاستثمار الج
يادة حجم التوظف، لا سيما في مجتمعات مثل مجتمعاتنا فإن الأزمات الاقتصادية سوف  ز

 9تتفاقم.
%، بعدد 44,3( حوالي2144البطالة في الدول العربية )بيانات إذ يقدر متوسط معدل 

مليون  424باعتبار أن حجم القوة العاملة قدرب  مليون عاطل) 44يفوق عاطلين عن العمل 
 يقدرالجزائر في  و، 11 %5,9 المعدل العالمي المقدر ب تعتبر عالية مقارنة بنسبة ي ،وه10 (نسمة

تمثل الأحداث التي يشهدها عدد من و، 12 من إجمالي القوى العاملة %41,6 معدل البطالة
جانب انخفاض معدلات النمو في عدد من تلك الدول،وعدم  إلى 2144الدول العربية منذ عام 

المالية العالمية الذي أثر على تدفق الاستثمارات ورؤوس  الأزمةتعافي الاقتصاد العالمي من أثار 
برز المؤثرات على وضع أسواق العمل في الدول العربية خلال السنوات أمن ،الأموال
%،وهي 44ن الشباب التي تبلغ في المتوسط حوالي كما أن ارتفاع معدلات البطالة بي.الأخيرة

النسبة الأعلى مقارنة مع المناطق الأخرى في العالم إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة ككل،فمن 
المتوقع أن تبقى المنطقة العربية تحت تأثير الضغوطات الاجتماعية لتحسين هذا الوضع الذي 

  13. يةسيظل مصدرا للتوتر في عدد من الدول العرب
في تسجيل معدلات  استمرت أنهاكما أن الدول المتقدمة لم تسلم هي أيضا من البطالة،إذ 

مرور  ،فرغمهاالاستثنائية التي تبنتها لخفض معدلات الاقتصاديةبطالة مرتفعة رغم السياسات 
سنوات على الأزمة المالية العالمية لا يزال عدد العاطلين عن العمل مرتفعا بما يؤثر سلبا على  41
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المعدل من  اعليوهو  ،15 2144% عام  7,3إذ بلغت النسبة  14 معدل نمو الاقتصاد العالمي
مليون  211 إلى،في ظل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل (% 5,9 )لنفس السنة العالمي للبطالة 

 .16 شخص
يقدر عدد العاطلين عن العمل في دول منطقة اليورو وحدها  مليون عاطل في  48و

،ما ينذر بخطر % 25,5اليونان أعلى معدل بطالة في العالم بلغ  سجلحيث ، 17 2144منتصف 
 .المبذولة  وأخطاء العولمة رغم محاولات الإنقاذ والتصحيح 18 الوضع القائم

يعة نحو العولمة:الذولة( تشاجغ دوس ثاهنا  يشهد المجتمع العالمي وهو يخطو خطوات سر
ً لسيادة الدولة التي تعتبر المحور الرئيسي لبنيان العلاقات السياسية والاجتماعية  تآكلا

الدولة التي أصبحت  والاقتصادية للمجتمع المعاصر، فقد أدت ظاهرة العولمة إلى تفكك سلطة
يين آخرين إلى  جانب المستوى الوطني وهما: المستوى المحلي والمستوى فوق تمارس على مستو

الأممي أو الدولي. فالملاحظ أنه قد نمت على المستوى المحلي بعض العلاقات والروابط المباشرة 
عبر الدول بين السلطات والأجهزة المحلية التي تتخذ العديد من المبادرات السياسية متجاوزة في 

ية فعل ى سبيل المثال: هناك بعض المقاطعات ال كندية والصينية وكذلك ذلك الحكومات المركز
بعض الولايات الأمريكية لها بعثات دبلوماسية في الخارج وتعمل في استقلال نسبي عن 
سفارتها القومية، وفي أوروبا يوجد حوالي خمسين حكومة إقليمية في سبع عشرة دولة لها 

مناطق الأوروبية ولجنة الاتحاد الأوروبي علاقات مباشرة مع نظيراتها من خلال مجلس ال
 للمناطق المحلية.

ً من اختصاصات الدولة قد  وعلى المستوى الدولي أو فوق الأممي يلاحظ أن كثيرا
انتقلت إلى السلطات أو الهيئات الدولية فقد نمت أجهزة تنظيمية بين حكومات الدول بدرجة 

أبرز هذه الأجهزة بعض المنظمات مثل:  هائلة نتيجة للعولمة في كل مكان من العالم، ومن
 الاتحاد الأوروبي الذي أصدر حتى الآن عشرين ألف لائحة تلتزم بها دول الاتحاد.
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وفي مجال السياسة الاقتصادية تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ الستينات 
ات دولة بإصدار توجيهات للدول والأعضاء بشأن كثير من المسائل مثل: تخفيض مخصص

الرفاهية وخلق فرص العمل والحد من سلطات الهيئات متعددة الجنسيات،كما أن الأمم قد 
تعاظم دورها في القيام بأعمال التنسيق بين الحكومات في كثير من المجالات، وذلك بصفة 
ً في  خاصة داخل اللجان التابعة للمنظمة الدولية. ولعل من أكثر الهيئات الدولية تدخلا

ً ما يلزمان اختصاصا ت الدول كل من: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان كثيرا
النقدية، وقد يلجآن في  ةالدول ببعض الالتزامات المالية لمواجهة ما تعانيه من نقص السيول

بعض الحالات إلى إرسال مندوبين لهما إلى بعض الدول لممارسة الرقابة على وزارات المالية 
م والتي تُعد أقوى ما  4995عن ذلك فإن منظمة التجارة العالمية التي أنشئت عام وفضلاً  فيها.

أفرزته ظاهرة العولمة من الهيئات الدولية تباشر مدى واسعاً من الأنشطة الرقابية والقضائية في 
ية العديدة التي تنشب بين الدول.  مواجهة الخلافات والمشكلات التجار

رسمي وهو حكومة قوى السوق العالمي، فليست كل  مستوى آخر غير الىوبالإضافة 
القواعد التي تحكم العالم اليوم في عصر العولمة نابعة من السلطات الرسمية، ول كن الأسواق أيضاً 
أخذت تلعب دوراً هاماً في تنظيم الاقتصاد العالمي وهي تتدخل غالباً حيث تتخلف أجهزة الدولة 

الأوراق المالية مثلا يقوم الاتحاد الدولي لمبادلات الأوراق  والمنظمات العالمية، فبالنسبة لسوق
بينما يتعاظم  ،المالية والجمعية الدولية لأسواق السندات بتحديد القواعد المنظمة لهذه المبادلات

الدور الذي تلعبه قوى السوق في صنع جميع القرارات المتعلقة بحركة التدفقات الرأسمالية وأوجه 
وغير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي  ،المال وتوفير فرص العملالاستثمار وشئون 

والاجتماعي الذي تمسك بخيوطه جماعات المستثمرين والجمعيات العمومية لحملة الأسهم 
فمن ينتمون في الغالب إلى هيئات أو مؤسسات هم من خارج ، والسندات ومجالس إدارتها

ً في عالم المال ومن ناحية أخرى فإن مبادرات القطاع ال الوطن. ً فعالا خاص تؤدي دورا
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والاقتصاد والاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل ليس على المستوى الوطني فحسب ول كن 
ً على المستوى العالمي. ورغم ذلك فقد دلت التجربة على أن الشروع في عمليات  19أيضا

ية الخصخصة عشوائياً من دون أن تواكبها سياسات اقتصادية مالية حكيمة وب بو ية وتر رامج تنمو
شاملة وقوانين وأنظمة محفزة للاستثمار تؤدي إلى خلل في ميزان العدالة الاجتماعية التي تهدد 

 20.سلامة المجتمع ككل
 

 هطلة ثاني:أثش الؼولوة االلتصادية ػلى تشاجغ فؼالية السياسة النمذية والوالية:

ويتمثل في فقدان  النمذية:تشاجغ فؼالية السياسة ػلى أثش الؼولوة الوالية (أوال
السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي السيطرة على الكتلة النقدية، مما قد يقود للتضخم، وتغيير 
أسعار الفائدة الحقيقية نتيجة لذلك. ومع تزايد مستوى العولمة المالية فإن تحديد أسعار الفائدة 

الفائدة المحلية، وخاصة قصيرة الأجل ستخرج عن سيطرة البنك المركزي، حيث سترتبط أسعار 
مع أسعار الفائدة الخارجية. لذلك فإن أي محاولة لتحديد أسعار فائدة وأسعار صرف لا تتفق 
مع مثيلاتها في الخارج يمكن أن تؤدي إلى تدفقات كبيرة لداخل الدولة أو لخارجها من 

ستخدام السياسة النقدية رؤوس الأموال قصيرة الأجل. إن ما سبق يحدد قدرة الدولة على ا
 21وسعر الصرف لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي متأثرة بحركة رأس المال. 

ية الاقتصادية إن هدف التحرير الكامل لحركية رؤوس الأموال لا يمكن  إذ تظهر النظر
على  أن يتحقق في نفس الوقت مع ثبات سعر الصرف واستقلالية السياسة النقدية،فالانفتاح

أسواق رأسمال العالمية يؤدي إلى تقليل مجالات العمل الممكنة أمام السياسة النقدية،حيث أن 
هناك تصاعدا هائلا في تدفقات رؤوس الأموال تتم بأقل من لمح البصر عبر شاشات 
الكمبيوتر،وتجعل من التدخل الفعال من طرف السلطات النقدية أمرا معقدا جداً،سواء ما تعلق 

الصرف وأسعار الفائدة أو أسعار الأوراق المالية،فمثلا يمكن للتغير المفاجئ في اتجاه تدفق بأسعار 
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رأس المال أن يجعل السلطات المالية والنقدية عاجزة عن كبح سرعة هذه التدفقات عندما 
 يشعر أصحاب رؤوس الأموال بعدم توفر المردودية اللازمة لاستثماراتهم المالية أو بمخاطر قد تنجم

مثل هذا الوضع هو الذي حول ارتباط كثير من عمليات ، عن ضعف أداء النظام المصرفي
السوق المالية من خطط المنافسة الاقتصادية إلى خط المضاربة ومن ثم المقامرة. ولعل ابرز 
ية في تلك الدول عن  مثال على ذلك ما حدث في دول جنوب شرق آسيا وعجز البنوك المركز

 نية وسعر الصرف من التدهور.إنقاذ العملة الوط
 Triangle d’incompatibilité  "لمندل "( مثلث عدم التكافؤ14الشكل )      

 استقرار معدل الصرف

 

 رؤوس الأموالالرقابة على حركية    مجالس العملة                 

 

ية حركية رؤوس الأموال   النقديةاستقلالية السياسة  حر

 سعر الصرف المعوم                                        

الثلاثة التي يسعى المسؤولون في الاقتصاديات المتفتحة  الأهداف (14الشكل ) يظهر من 
الثلاثة هي التي يمكن  الأهدافلتحقيقها،ول كن اثنين فقط من بين  الأجنبيالمال  رأسعلى 

المثلث وكل من معدل الصرف المعوم تحقيقها في الوقت نفسه،إذ يجب اختيار احد جوانب 
المال يمكنها الجمع بين الهدفين المختارين،بمعنى انه لتحقيق  رأسومجالس العملة وكذا الرقابة على 

 يجب التخلي على احد الهدفين المتبقيين. الأهدافاحد هذه 



 أ.د فرحي محمد - قليلة فاطمة الزهراءأ.  ـــــــمستقبل السياسة المالية في ظل العولمة االقتصادية
 

 

 644ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

يك" و "باغواتي أمثال"يرى بعض الاقتصاديين  الإطاروفي هذا   & J.Bhagwati"رودر
Rdrik ) (  يقة  الأموالترتب قيودا على حركة رؤوس  أوتبقي  أنأن البلدان النامية يجب بطر

تمكنها من ممارسة استقلاليتها النقدية وتحافظ على استقرار معدل الصرف،بينما يرى معظم 
يلة  المسؤولين في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء أنه من غير الممكن الاستمرار ولمدة طو

 22 .الأموالفي الرقابة على حركية رؤوس 
 

 تأثيش الؼولوة ػلى فؼالية السياسة الوالية : (ثانيا

خلق ت الأموالان تصاعد حركية رؤوس ف ،في هذا الموضوع ما يهمنا بالدرجة الأولى وهو
يصة على جذب الاستثمارات،كما  أضرارهفرصا لقيام تنافس ضريبي له  المحتملة على الدول الحر

يادة ما يسمى بالملاذات الضريبية التي تعبأ برؤوس  الهاربة من دفع  الأمواليشجع على ز
الضرائب في بلادها فعلى سبيل المثال قد ينجم عن صعوبة قيام السلطات المالية الوطنية بفرض 

المتعددة الجنسيات تشوهات في نماذج التجارة الضرائب على رؤوس أموال الشركات 
يع العبء الضريبي من  إعادةفي  أيضاوالاستثمار،كما يمكن ان يتمخض عنه تشوهات  توز

قدرة على الانتقال )من الشركات المتعددة  الأقلالعناصر  إلىالقابلة للانتقال  الأموالرؤوس 
وبالتالي فان قدرة الشركات ال كبرى المتعددة  الشركات الوطنية الصغيرة(. إلىالجنسيات 

على التقليل من مسؤولياتها الضريبية والتهرب منها تماما له تداعياته ال كبيرة على  الجنسيات
 ً أو أوجه عجز كبير في ميزانية ، الهيكل المالي للدول مما يسفر عن نظم ضريبية أكثر تصاعدا

ة،وقد يكون لضرائب الدخل الشخصية الدولة،ما قد ينجم عنه خفض في الخدمات العام
 إيراداتتعوض التراجع في  أنضريبة المبيعات أو كل منهما  أووضرائب القيمة المضافة 

 23الدولة.
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يظهر التأثير أكثر كلما تزايدت درجة الاندماج مع العولمة الاقتصادية: ففي الحالات  و
لسيادية للدولة ا الإيرادات أهمالتي يتأثر فيها الاستثمار بالاعتبارات الضريبية والتي تعتبر من 

الكبار في تلجأ الشركات والمستثمرين  ففي ظل التحرير المالي ،التي تمول بها أغلب نفقاتها العامة
الدول الصناعية إلى الخروج باستثماراتهم لدول تكون فيها معدلات الضرائب على الدخل 

)الملاذات الضريبية(،ما يجبر الدول النامية على خفض الضرائب لتشجيع  والأرباح منخفضة
با من الضرائب أو بحثا ، الاستثمار لأجنبي أو هروب رؤوس الأموال خارج الحدود الوطنية تهر

ما يسمى بالملاذات الضريبية ولمقابلة ذلك ستضطر الحكومات لخفض معدلات الضرائب  عن
في كلتا الحالتين لخفض حصيلة موارد  أيضا على الشركات لتوطين الاستثمار المحلي، مما سيؤدي

يادة عجز الموازنات العامة، وقد تقوم الدولة عندئذ  -مجبرة -الدولة السيادية من الضرائب وز
عن بعض البرامج الاجتماعية التي كانت موجهة لفئات المجتمع ضعيفة ومتوسطة بالتخلي 

يع  يع الثروة وتركزها في أيدي فئات قليلة )فئة أصحاب المشار الدخل،مما سيؤدي إلى سوء توز
 إضافة إلى : 24.الاجتماعيةظهور الإختلالات  والاستثمارات وأصحاب المل كية (وبالتالي

سمح إلغاء الرقابة على الصرف  : "األهوالغسيل "مزسة ال األهوال(هخاطش دخول 4
العكس( ومع تطور الصيرفة  المستثمرين ) أو الأجانب أمامالمالية المحلية  الأسواقوانفتاح 

ببروز قنوات إضافية لغسيل الأموال القذرة كنتيجة للتطور التكنولوجي الذي يسمح ، الإل كترونية
ية،والمقصود بغسيل  بتحقيق معاملات ال كترونية تجعل من رأس المال أكثر سرعة وأكثر سر

للأموال القذرة كتجارة المخدرات  الأموال هو محاولة إخفاء المصدر غير الشرعي أو غير القانوني
صفة جديدة ومشروعة لتظهر كما لو  وإكسابهاالفساد الإداري والرشوة، وأعمال وتهريب السلاح

 25كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
يا وهو ما 511في العالم إلى حوالي  حجم غسيل الأموال حيث وصل مليار دولار سنو

،وفي الجزائر أقرت خلية الاستعلام المالي التضاعف الرهيب 26من الناتج المحلي العالمي.2%يعادل 
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،مسجلة بذلك الجزائر 2145عملية مشبوهة في سنة 4291لعمليات غسيل الأموال،إذ أحصت 
يقياوشمال  الأوسطفي منطقة الشرق  الأموالأعلى حالات غسيل   27.إفر

 أصبحت، العالمية واقالأسالمالية للبلدان النامية في  الأسواقكما انه مع سرعة اندماج 
حكوماتها تغض النظر عن  وأصبحتهذه البلدان ملاذا لكميات كبيرة من الأموال القذرة،

يادة حجم  الأجنبيالنقد  إلىمصدر هذه الأموال،وسمحت باندماجها في السوق المحلي لحاجتها  لز
يل احتياجات التجارة  الارتباطات الخارجية.وتتمثل الدولية ورفع أعباء الديون الخارجية وتمو

 أهم الأضرار التي تمس الاقتصاد الكلي جراء السماح لهذه الأموال بالدخول فيما يلي:
 الثقة في النظام المالي المحلي. وإضعاففي النظام المصرفي  الإداريانتشار الفساد -
هيبة الدولة وخسارتها ماديا لان هناك ضرائب لن تدفع عن تلك الأموال  إضعاف-
 المغسولة.
يادة معدلات التضخم. التأثير-  على الادخار المحلي وز
يادة معدل البطالة . التأثير-  على قيمة العملة الوطنية وز
يل المستثمرين - والممنوعة  المحرمة الأنشطةالاستثمار في  إلىتشجيع انتشار الجريمة وتحو

 ذات الأرباح العالية.
مانجم عن العولمة المالية في الدول لعل أهم  الوطنية للخاسج: األهوال(هخاطش هشوب 2

يل مدخراتها الوطنية،حيث  تستثمر خارج حدود الوطن  الأخيرةهذه  أصبحتالنامية هو تدو
ث في الدول التي تعاني من عجز ديح الأمرهذا  أنوالمثير للدهشة هو ، كثيرة ومختلفة لأسباب

دمة أعبائها عبر الزمن،كما ومن ديون خارجية ضخمة تزداد وطأة خ، كبير في ميزان مدفوعاتها
من  الأجنبيفي الوقت الذي تسارع فيه الدول النامية لفتح أبوابها لرأس المال  أيضايحث هذا 

 لرأس الأخيرةوالحوافز،ولو منحت هذه  والإعفاءاتخلال التسابق على منحه ال كثير من المزايا 
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 وما ينتج عنها من مخاطر. بيةالأجن الأموالوانفع لها من جلب رؤوس  أفضلالمال المحلي لكان 
الوطنية  الأموالفيها نسبة  دول تزيد هناك أنفي هذا الجانب هو  أيضاومن المفارقات المدهشة 

يلا في 411عن  الأجنبية الأموالتدفقات رؤوس  إلىالخارج  إلىالهاربة  % مثل حالة فنزو
الوطنية المستثمرة في الخارج نسبا تتراوح ما بين  الأموالوهناك دول تمثل فيها ، بداية الثمانينات

 ديونها الخارجية. إجمالي% من  51-91
 الأجنبيالمال  لرأسوفتح المجال  الرأسماليةفرغم توجه البلدان النامية نحو تحرير حساباتها 

لن تتمكن من تحقيق غايتها باستثناء بعض البلدان التي حظيت بتدفقات  فإنهاللاستثمار فيها،
 فإنهاهامة مثل دول جنوب شرق أسيا وأمريكا اللاتينية بل على العكس من ذلك  أسماليةر

تهريب  تم 2145وفي سنة  وفي الجزائر 28المال المحلي نحو الخارج. لرأسشهدت تدفقا عكسيا 
 29الخارج حسب خلية الاستعلام المالي . إلىمليار سنتيم من الأموال  7711

انتشاس الوشاكض الوالية و الضشيثية)الجنات الضشيثية( ( صيادة ظهوس الوالرات3
بها ازدواجية في  دول أووهي مناطق  : ػثش الؼالن "les centres offshore خاسج الحذود

دول تتمتع أنظمتها  أوتفرض ضرائب على الإطلاق، القوانين و تفرض ضرائب منخفضة أو لا
ية حسابات عملائها  فتساعدهم على التهرب  الأجانبالمصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سر

وقد ظهر هذا ، شركات مجهولة المالك إنشاءكما تمكنهم من  الأصليةمن دفع الضرائب في بلدانهم 
ساعدته ، العالم أنحاءوبالضبط في سويسرا لينتشر فيما بعد في كافة  49القرن  أواخرالمصطلح في 

ية وسرعة وكثافة لتعرف تزايدا ، انتقال رؤوس الأموال في ذلك ظاهرة العولمة المالية وحر
منطقة تحولت الى  61في العالم حوالي  الآمنةمستمرا،حيث يبلغ حاليا عدد الملاذات الضريبية 

يليونات دولار من الاصول المالية أي ما يعادل  الناتج المحلي  افأضع 4حاضنات لنحو عشر تر
 أكثروحسب منظمة الشفافية الدولية في فرنسا فان الملاذات الضريبية تحتوي ، لفرنسا الإجمالي
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مؤسسة مصرفية،ونحو ثلثى صناديق الاستثمار وحو مليوني شركة في العالم،وفيما يلي  411من 
 .30لصندوق النقد الدولي لقائمة مراكز الملاذات الضريبية في العالم  تصنيف

لقائمة مراكز الملاذات  2111( ورقة عمل لصندوق النقد الدولي من عام 14الجدول رقم )
 الضريبية

يقيا أسيا أوروبا الشرق الاوسط أمريكا  افر
 انتيغوا

 جزر البهاما
بادوس  بر

 بليز
 برمودا

يطانية  جزر فيرجن البر
 جزر كايمان
يكا  كوستار

 دومينيك
 مونتسيرات

 جزر الانتيل الهولندية
 كيتس ونيفيس سانت

 سانت لوسيا
يكو  بورتور

 سانت فنست
 تركس وكايكوس

 البحرين
 اسرائيل

 لبنان

 أندورا
 سان مارينو

 قبرص
 جبل طارق

 غيرنسي
 أيرلندا

جزيرة أيل 
 أوف

 مان
 جيرسي

 ليختنشتاين
 لوكسمبرغ

 مالطا
 الماديرا
 موناكو
 سويسرا

 جزيرة كوك
 غوام

 هونغ كونغ
 اليابان
 ماكاو
يانا  مار

 جزر مارشال
يا  ميكرونيز

 ناورو
 نيوي

 الفلبين
 سنغافورة

 تاهيتي
 تايلاندا
 فانواتو
 ساموا

 جيبوتي
يا  ليبير

 موريشيوس
 سيشيل

 طنجة



 أ.د فرحي محمد - قليلة فاطمة الزهراءأ.  ـــــــمستقبل السياسة المالية في ظل العولمة االقتصادية
 

 

 647ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

الولايات المتحدة 
 الامريكية
 أوروغواي

الممل كة 
 المتحدة

 

منشور على ، 47الصفحة ، بحث بعنوان الجنات الضريبيةالمصدر: 
 http://newmohamedamine.blogspot.comالرابط:

تنمو السوق  وفي ظل الاستيراد العشوائيفمثلا في الجزائر ( نوو السوق الوواصية :4
ية دلت الدراسات الاقتصادية التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري  إذ، المواز

ولاية في الجزائر هذا يعني  42سوق تنشط خارج القانون عبر 711ألف تاجر و211أن هناك 
ألف منصب  71خارج القنوات المعلوماتية،وكمثال: فقطاع النسيج والجلود مرشح لأن يفقد 

بسبب المنافسة الشرسة والاستيراد العشوائي للنسيج  مؤسسة 511من  شغل وبالتالي إغلاق أكثر
ية يادة الاستيراد العشوائي للرثاثة .، والجلود الأسيو  وز

يقّدر بعض المختصون أن حوالي  بارونا من بارونات هذه السوق استولوا على ما قدره 44و
والعطور وقطع الغيار بدون  كما زاد الانتشار الرهيب لورشات تصنيع الألبسة ،مليار دينار4411

يادة التحايلات للتهرب الضريبي و تفشي  ترخيص أو دون احترام المقاييس الدولية إلى جانب ز
ظاهرة الرشوة،حيث تشير بعض التقارير إن الجزائر تصنف من بين أكثر البلدان الأقل تنافسية 

يقيا بسبب الرشوة وسوء التسيير يةوبالتالي أصبحت السوق ال  ،في إفر  %25تمثل أكثر من  مواز
 31من مجموع النشاط التجاري الوطني،التي أصبحت بمثابة الجنة الضريبية لبارونات الاستيراد.

)ضريبية ( فارة من ميزانية  إيرادات والخطورة تكمن في أن حجم هذه السوق يمثل
رغم  الحكومةوفي ذات الوقت فشلت ، يجدر بها أن تساهم في تقليص عجزها الراهن، الدولة

http://newmohamedamine.blogspot.com/
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ية،بعد رفض أصحابها تلبي  ةمحاولتها في إنجاح عملية استقطاب الأموال المتداولة في السوق المواز
 ندائها لإيداع أموالهم في البنوك الوطنية،في ظل نظام الامتياز الجبائي الذي عرضته.

الذي أدى تقسيم الدول إلى منتجي مواد أولية )البلدان :تمسين الؼول الذولي (5
لنامية( ومنتجي السلع الصناعية )البلدان المتقدمة( وحرمان الأولى من فرص النمو والتطور ا

 التخصص الوطني فالتقسيم الدولي للعمل و الأمنالاقتصادي،إضافة إلى تكريس التبعية وتهديد 
 وهذا حرب أو أزمة نشوب حالة في خطر على ينطوي يل من الصناعاتلفي صناعة ما أو عدد ق

يع على الدولة يفرض ما  عدد إقامة في الجمركية السياسة تسخير ضرورةو الصناعي الإنتاج تنو
من الانكماش عند وقوع نزاع مع الخارج أو أزمة  لوقاية الاقتصاد الوطني الصناعات من كبير

استقلالها الاقتصادي  حماية تستطيع حتى الذاتي الاكتفاء من وتحقيق نوع ،32اقتصادية 
 والسياسي.

وما يشكله من ، التي قد ترتكب مثل الإغراق تة اإلطالع ػلى االنحشافات:صؼو (6
خطر القضاء على الإنتاج الوطني والصناعات الناشئة التي تتميز عموما في مراحلها الأولى بتزايد 
ية، وبالتالي ارتفاع أسعار منتجاتها التي تواجه منافسة شرسة من قبل أسعار  نفقاتها التجهيز

فيؤدي هذا إما إلى انسحابها من السوق أو الاضطرار إلى ، الخارجية المنخفضةالمنتجات 
يعها و بالتالي مواجهة خطر  ،وما يترتب عليه إفلاسهاتخفيض أسعارها بما لا يحقق ربحية مشار

يادة البطالة. ناهيك عن :  من تسريح العمال و ز
 ات .صعوبة استخدام حق الوقاية من المنافسة المفاجئة على الشرك-
ية بعدم تنازلها عن إزالة الإغراق. -  تصلب الدول القو
 صعوبة التمييز بين السلع المماثلة في قضايا المنافسة.-
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ضخامة تكاليف مراقبة خطط الالتزام بشروط المنظمة العالمية للتجارة،ناهيك عن تكلفة -
 33البيروقراطية في تنفيذ معظم الشروط.

قد تكون مفيدة لها ل كنها مضرة للاقتصاد والمجتمع تحفظ المؤسسات عن تبليغ قضايا  -
 فقط من أجل الاستمرار في المنافسة في السوق.

 

وأثش رلك اللتصادية(او )الواليةاألصهات الوالية في تكشيسالؼولوة دوس:هطلة ثالث
 ػلى السياسة الوالية للذولة:

حيث يوجه ، الحديث عن الأزمات المالية إلىالحديث عن العولمة يقودنا مباشرة  إن
والاقتصادية المدمرة التي  الأزماتنحو العولمة المالية بسبب سلسلة من  الاتهام أصابعال كثيرون 

العولمة فتحت باب النقاش حول عدوى الأزمات  أن،كما الاقتصادياتتعرضت لها العديد من 
تيجة كثافة التشابك والاعتماد المتبادل بين مالية على الصعيد العالمي،ن أزماتومخاطر الوقوع في 

.وعلى الرغم مما يمكن أن تحققه العولمة المالية من مكاسب لبعض البلدان،إلا 34الأسواق الدولية
ال كثير من من التحفظ،فالعولمة المالية تتعرض للوم عادة بسبب سلسلة  ىأن هذا الخيار يلق

الناهضة في أواخر الثمانينات في  الأسواقن الاقتصادية المدمرة التي عصفت بعدد م الأزمات
يةأمريكا اللاتينية،وفي التسعينات في الم كسيك وبعض البلدان  ،وفي الولايات المتحدة الأسيو

 35الأمريكية والعديد من البلدان المتقدمة من خلال العقد الأول من القرن الحالي. 
صف بالجهاز المصرفي سواء أثناء ومن بين أهم مخاطر العولمة المالية تلك الأزمات التي تع

إجراء عملية التحرير المالي الدولي أو بعد إتمامها، وقد أشارت تقارير لصندوق النقد الدولي 
( وهي الفترة التي تعاظمت فيها قوة 4996-4981إلى أنه خلال الفترة ) 4996نشرت عام 

ل عن ثلث الأعضاء في دفع العولمة المالية حدثت أزمات في الأجهزة المصرفية فيما لا يق
صندوق النقد الدولي.كما أن وتيرة تلك الأزمات تكررت وتلاحقت عالميا فشملت دول شرق 
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يل والأرجنتين والم كسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية وزادت حدة ، أسيا وروسيا والبراز
% من تلك 51تقارير أخرى لصندوق النقد الدولي أن أكثر من  الأضرار الناتجة عنها،وأكدت

الأزمات حدثت في الدول النامية وفي الدول ذات الأسواق الناشئة على الخصوص،مما يؤكد 
 الحاجة إلى تحسين مستوى الرقابة المصرفية في تلك الدول.

ة للقلق ظاهرة مثير الأزمات المالية خلال حقبة التسعينات تكرار حدوثو قد شكّل 
وترجع أسباب ذلك إلى أن أثارها السلبية كانت حادة وخطيرة وهددت الاستقرار ، والاهتمام

الاقتصادي والسياسي للدول المعنية،إضافة إلى انتشار هذه الآثار وعدوى الأزمات المالية وتعدد 
لك الدول آليات انتقالها لتشمل دولا أخرى كنتيجة للانفتاح الاقتصادي والمالي الذي تشهده ت

 واندماجها في منظومة التجارة العالمية.
ً منذ عام  "كارلوس دياز الجاندرو" وكان ، في مقالة شهيرة له تحت 4985قد نبه مبكرا

عنوان "وداعا لل كبح المالي، أهلا بالانهيار المالي" إلى المخاطر التي تحملها عمليات التحرير المالي 
ك التاريخ واستنادا للعديد من الأزمات التي حدثت والحقيقة أنه منذ ذل ،للنظام المصرفي

بالبنوك، ظهر كم هائل من الدراسات والبحوث حول هذه القضية، كما أن الأزمات التي 
ا هلعدة أسباب أهم واجهت البنوك في عصر العولمة قد لفتت الانتباه بقوة ودقت ناقوس الخطر

صاديات الوطنية التي حدثت فيها،وانه أن تلك الأزمات كان لها تأثير شديد على مجمل الاقت
أصبح من السهل أن تمتد المصاعب التي يعانيها الجهاز المصرفي في بلد ما إلى القطاعات المصرفية 

كما أكدت والأسواق المالية العالمية في دول أخرى بعد أن زادت درجة اندماجها وتكاملها،
، كيف أثرت العولمة 4997وأزمة دول جنوب شرق آسيا في عام  4994أزمة الم كسيك 

 36المالية من خلال عمليات التحرير المالي، في أزمة النظام المصرفي في تلك الدول. 
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 واألسيوية:الوكسيكية  تاألصهتينأوالّ: ػاللة الؼولوة الوالية 

وربطها بالعولمة خلصت إلى بعض  الأزمتينمقارنة بين  بإجراءومن خلال دراسة قامت 
 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : همابين النقاط المشتركة العديدة

 الرأسماليةتنامي للتدفقات  ةعرفت البلدان التي مستها الازم الأزمتينانه في كلتا (4
 4994 إلى 4991من الخارج وذلك قبيل ظهور الازمة؛فقد تلقى الم كسيك في الفترة  المتأتية

 الرأسماليةالتدفقات  إجمالي% من 21مليار دولار أي  414بلغت  أموالتدفقات رؤوس 
 اقتصاديات البلدان النامية. إلىالداخلة 

 إلىالمتجهة  الرأسماليةبلغت قيمة التدفقات  أسياوفي المقابل ففي دول جنوب شرق 
يةخمسة دول  كمتوسط  مليار دولار 49 ما قيمته 4994-4991في الفترة  الأزمة أصابتها أسيو

-4995مليار دولار كمتوسط سنوي دائما في الفترة  75سنوي لتصبح هذه التدفقات تقدر بـــ 
الخارجة من  الرأسماليةوصلت قيمة التدفقات  4997لسنة  الأخيرفي الثلاثي  ه)علما ان 4996

في كلتا  أننتج مليار دولار كمعدل سنوي(،وبالتالي نست 421ما قيمته  أسيادول جنوب شرق 
قبل  إليهابارتفاع حجم التدفقات المالية المتوجهة المتضررة  الأقاليمقد تميزت كلتا  الأزمتين

 .الأزمة
 إبانمن هذه المناطق  الأموالهذا ففي كلتا الحالتين كان خروج رؤوس  إلىإضافة (2

ساهمت هذه  ،وقدالأزمةقبيل ظهور  إليها الأموالمن دخول رؤوس  أسرعالمالية  الأزمة
يادة  والخصوم  الأصولوالعقارات،تنامي  الأسهم أسعارالتدفقات في توسع الطلب الكلي ز

 وارتفاع العجز الجاري.
لا علاقة لها  أنوهلة  لأول: والتي يبدو  الأزمتينالمالية بدول  الأنظمةضعف  (3

امة التدفقات الرأس هذا العامل إذا ما اقترن بضخ أنبالعولمة ل كن إذا تتبعنا النتائج وجدنا 
وعلى غرار ما حدث  ففي الم كسيك ،تبلور أزمة مالية في نهاية المطاف إلىالمالية فانه سيؤدي 
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ارتفع حجم الائتمان الممنوح من طرف البنوك في الفترة التي سبقت  أسيافي دول جنوب شرق 
يل المقدم 4994-4989ظهور الأزمة المالية :ففي الفترة من  من طرف بنوك  ارتفع حجم التمو

قلة الرقابة الاحتياطية التي  %،وقد حدث هذا في ظل25القطاع الخاص بمعدل سنوي يقدر بــ 
من تحقيق مردودية من  التأكداقرضت البنوك دون  أنالذي انجر عنه  الأمرتمارسها الدولة،

صيص تخ، النظام النظام المصرفي وبالأخصوراء هذه القروض،ومن ثم لم يضمن النظام المالي 
 الأموالفي الاقتصاد بالشكل الملائم،فقد استعملت حصة معتبرة من رؤوس  الأموالرؤوس 

يل شراء معدات تجهيز من طرف الشرائح  الخاصة المستثمرة في الم كسيك خلال هذه الفترة لتمو
ية للخواص،كما لابد  أوالمتوسطة في المجتمع  يع العقار يل المشار البنوك الم كسيكية  أننشير  أنلتمو

تحول أزمة  إلى أدىرفعت في هذه الفترة دائما من تعرضها لمخاطر الصرف دون التغطية،مما 
 حدوث عملية العدوى النظامية. أيالم كسيكية. الأزمةأزمة بنكية خلال  إلىالصرف 

 إضعاف إلى أدتفقد اتسمت دولها بجملة من الخصائص  أسياأما في دول جنوب شرق 
في الاقتصاد على الوجه الملائم،ومن بعض  الأموالمالية وعدم قيامها بتخصيص رؤوس ال الأنظمة

 إلىهذه الخصائص منها أن منح القروض كان مرهونا بمدى نفوذ المقترض وليس بالاستناد 
جانب تدخل رجال السياسة في تسيير النظام المالي و ضعف التنظيمات  إلىالمردودية 

وسوء انتشارها؛وقد انجر عن هذا ارتفاع نسبة الديون المشكوك في  الاحتياطية وقلة المعلومات
فقد قدر الديون المشكوك في تحصيلها من طرف البنوك في هذه  ،تحصيلها لاسيما قبيل الازمة
يا،اندونيسيا الفترة في كل من :تايلاندا مليار دولار أي ما  73الفلبين،وسنغافورة بــــ ، ماليز

 لهذه البلدان. الإجماليداخلي % من الناتج ال43يعادل 
 القيود التنظيمية إزالةهو  ألا الأزمتينعنصر أخر مشترك بين  إلىإضافة (4

Déréglementation  هذه النقطة قد تعطي  إن، المالية في المنطقتين الأنظمةالذي عرفته
القيود التنظيمية تعتبر من  إزالة أنكون  الأزمتينوضوحا عن دور العولمة المالية في  أكثرصورة 
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 أواسطهذه العملية انطلاقا من  إلىركائز العولمة المالية،ولقد عرف الم كسيك الميل  أهم
نسب  وإبطال والإقراضالقيود على الائتمان  إلغاء، حيث تم تحرير سعر الفائدة، الثمانينات

يةالسيولة   .الإجبار
يةالدول  أخذتوقد  القيود  إزالةالنهج بحيث عملت على  بنفس الأزمةقبل ظهور  الأسيو

على تحرير حساب  أسياعملت دول جنوب شرق  الأموالالتنظيمية قصد تسهيل دخول رؤوس 
يا الجنوبية بحيث عملت السلطات على  الأموالرؤوس  القيود  إزالةعلى غرار ما حدث في كور

يلة  إزالتهامن  أسرعبشكل  الأجلالتي كانت تعيق تدفقات قصيرة   .الأجلعلى التدفقات طو
المالية في دول جنوب  الأسواقالقيود التنظيمية في  إزالةالحديث عن  إطاركذلك وفي 

بنوك  إنشاءالسلطات في هذه المناطق قد شجعت على  أن إلىنشير  أنقد يجدر بنا  أسياشرق 
 الأموالؤوس وذلك قصد التشجيع على دخول ر off –shoreوهيئات مالية غير تابعة للاقليم 

الذي انشاته السلطات التايلندية  Bangkok International Banking Facilitiesعلى غرار 
ارتفاع الائتمان الذي تقدمه البنوك دون الرفع من مستوى التنظيمات البنكية ولا  إلى أدىما 

ة بل على البنوك.وقد كانت في العديد من الحالات القروض المقدمة دون مردودي إشرافهامن 
 غير قابلة للتحصيل في بعض الحالات. أصبح

الم كسيكية عدة دول وهو ما يعرف  الأزمة آثارأما فيما يخص العدوى فقد شملت (5
بية وبعض دول  أمريكالاسيما دول ، effet Tequilaتكيلا  بأثر  أسياالناشئة في  الأسواقالجنو

نظرا لظهور مخاوف لدى المستثمرين الذين وظفوا أموالهم في هذه المناطق،فقد سجلت مؤشرات 
يل بين شهري  الأسواق المالية انخفاضات معتبرة ومتتالية فقد بلغ معدل الانخفاض في البراز

يا والفلبين 25جانفي وفيفري   % على التوالي.24% و48%،ووصل في المتوسط في كل من ماليز
باقي دول المنطقة  إلى أثارها انتقلتفي تايلاندا  الأزمةفبعد ظهور  أسيافي  أما

يا،الفليبين يا (ويرجع ، )ماليز هذه الدول في نفس  تنافس إلى أساسااندونيسيا،هونغ كونغ وكور
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وانتهاج هذه الدول نفس ، ونقص المعلومات لدى المستثمرين، الخارجية للتصدير الأسواق
ية الأزمةعتبرت كما ا، النموذج التنموي  37الروسية. الأزمةظهور  أسبابواحدة من  الأسيو

 

 : (لذولةالؼاهة ل ويضانيةالسياسة الوالية للذولة )الالوالية ػلى  األصهات أثاس(ثانياً

تحمل الميزانية العامة  أنهاكما ، تراجع النشاط الاقتصادي إلىالمالية  الأزماتتؤدي -
يمكن  الإطار،وفي هذا الأزمات، نتيجة تدخل الدولة في حال حدوث للدولة تكاليف باهضة

 من تدخل الدولة : أشكال أربعةالتمييز بين 
يع الخسارة وكذلك شروط تطبيق  تدخل تنظيمي :من خلال تحديد قواعد قانونية لتوز

 هذه القوانين.
يق ضخ السيولة بقدر معتبر من طرف البنك المركزي باعتباره  :عنتدخل نقدي طر

 .الأخيرمقرض الملاذ 
 )الصرف،البورصة،السندات(الأسعارلدعم  الأسواقمن خلال التدخل في تدخل مالي:

يع الخسارة وجعلها جماعية وذلك تدخل ميزاني: يع الضريبي. بإعادةمن خلال توز  التوز
يكون تبعا لخصائص البلدان وتبعا لطبيعة  ماتالأزاختلاف تكاليف ميزانية  إن
 Hanoban ,Klingbiel) هنوبان وكلجبيالومدى توسعها،وقد قام كل من  الأزمات
بقياس متوسط تكاليف الميزانية للأزمات المصرفية بالنسبة للناتج الداخلي الخام لعينة من (2000

يق التحول (،ووجدوا  27بلد ) 37 % 42,8 إلىهذا المتوسط ارتفع  أنمنها بلدان نامية وفي طر
ً حيث دفعت أموال ضخمة من الميزانية لتحقيق استقرار البنوك فمثلا بلغت ، وهي مرتفعة جدا

وفي تايلاندا  ،(PIB% من قيمة 51في اندونيسيا ) النسبة :بلغت 4997عام  هذه التكاليف :ففي
يا كانت النسبة محصورة بين )(،PIB% من قيمة 34) و (.PIB% من قيمة 32% و28وفي كور
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(،وفي الأوروغواي ظلت محصورة بين PIB% من 42بلغت النسبة في الشيلي ) 4984في عام 
 (.PIB% من 32 إلى% 28)

يا 4994كالسويد مثلا عام  أخرىوعلى العكس من ذلك ففي بلدان  ،ماليز
كان تدخل الخزينة  4977اسبانيا عام ، 4995،البراغواي عام 4998،كولومبيا عام 4994عام

 . PIB% من قيمة 5النظام المصرفي ضعيفا،إذ لم تتعد تكلفة الميزانية  لإنقاذالعمومية 
للأزمات المالية كانخفاض  والاجتماعية الاقتصاديةالتجارب بأن التكاليف  أثبتتوقد 

يق ال إلاوتفاقم البطالة والفقر، لا يمكن الحد منها  الإنتاج يع عن طر  لإجراءاتتبني السر
تصحيحية، لهذا السبب فإن الدولة تتدخل من اجل تجنب عدم الاستقرار الدائم،ولعل هذا ما 

يؤدي  يض الاستقرار  إلىيزيد من عجز الميزانية والدين العمومي،و تضخم العبء الضريبي،وتعر
 النقدي والمالي للخطر و تزيد من عجز الميزانية من خلال ما يلي:

يادة - موجهة للبطالين مثلا أو في شكل  إعاناتفي النفقات العمومية في شكل الز
 مساعدات اجتماعية.

 الدولة كنتيجة لتخفيض الضرائب على أرباح المؤسسات. إيراداتانخفاض في -
يادة الديون العمومية نتيجة قيام الدولة بضخ الأموال في النظام - العجز في الميزانية وز

 38المالي.

 :دوس األصهات في تؼويك الفمش والثطالة( ثالثا

يات  الأزماتتتسبب  في تكاليف اجتماعية ضخمة وخاصة فيما يتعلق في ارتفاع مستو
الفقر والبطالة،فمثلا في حالة انكماش وتراجع النشاط الاقتصادي، وعندما تغلق مختلف 

يصبح نشاطها بطيئا،يحدث تسريح للعمال وتخفيض في الأ أبوابهاالمؤسسات  جور الحقيقية و
متدنية وعائلاتهم هم  أجورالعاطلين عن العمل أو الذين يحصلون على  الأشخاصوعليه فان 
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التي تقدمها الدولة غير كافية،والحالة الصحية  الاجتماعيةتضررا.هنا تصبح المساعدات  الأكثر
المالية  زماتالأوالغذائية والتعليمية متدهورة ونسب الفقر والبطالة مرتفعة.وعموما يترتب عن 

البلدان النامية في معظم  أنالعالمي وحجم التجارة الدولية، كما  الإنتاجالخطيرة تراجع في حجم 
أسواقها أقل صلابة في  أن،نتيجة الأزمات أثارمن البلدان المتقدمة من  أكثرتعاني  الأحيان

 مواجهة الصدمات الخارجية.
يمثل الفترة الزمنية والمحور  ( )حيث المحور الأفقي3( و)2ويتضح من الشكلين)

 العمودي يمثل معدل البطالة( والخاصين بمعطيات متعلقة بعينة من تسع دول أصابتها الأزمة،
 أن معدل البطالة يتجه إلى الانخفاض إلى غاية عام قبل الأزمة وحتى العام الأول من الأزمة،

إلا انه من الملاحظ انه في ، ذلكثم يرتفع بشدة أثناء فترة الأزمة ليعود إلى الانخفاض بعد 
 39الغالب مستوى البطالة يبقى في هذه البلدان أعلى من مستوى ما قبل الأزمة.

 ( الازمات المالية والبطالة في البلدان الصناعية والبلدان المتحولة 12الشكل رقم ) 
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 .43نادية العقون،مرجع سابق،ص، المصدر

يق النمو( الأزمات المالية 13الشكل رقم)  والبطالة في البلدان السائرة في طر

 
 .43مرجع سابق،ص ، المصدر :نادية العقون

المالية  الأزمةالصورة أكثر سوءا في منطقة اليورو التي ما لبثت الخروج من  تبدوهذا و
تعد أكبر أزمة  الديون السيادية،والتي أزمةعمقا وهي  أكثر أزمةلتدخل في  2117العالمية لعام 

دول المنطقة  انتهجتعلى المحك،لذا  بأسرهتعصف بدول منطقة اليورو،وضعت مستقبل المنطقة 
تمثلت في التخفيضات ال كبيرة في ، الأزمةتقشفية من اجل الخروج من ال سياساتالمزيد من ال

ثر على والاستهلاك مما أضعف من الطلب الإجمالي،وأ الدخلالعام والرفع من ضرائب  الإنفاق
أوعدم التوسع في الاستثمارات  خفض استثماراتهم إلىالأمر  حدا بهم وثقة المستثمرين 

الرغم من ظهور بوادر انفراج الأزمة إلا أن وعلى  ،مما انعكس على معدلات البطالة .القائمة
% عام 44,6معدل البطالة لم ينخفض كثيرا في منطقة اليورو،بل ظّل مرتفعا عند مستوى 
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يعد هذا المعدل أعلى معدل بطالة تشهده الدول المتقدمة على  48ب  )  2144 مليون عاطل( و
 .40 2114منذ سنة الإطلاق 

 

 :  الؼولوة االلتصادية أضشاس تخطيل همتشحةسؤية  (هطلة ساتغ 

 ػلى هستوى التجاسة الخاسجية:(أوال

نجد أنه خلال القرن  ،إذاقتراح الحلول لا من تتبع تاريخ تطور الدول المصنعةمن أجل 
ية الاقتصادية انطلاقا من أفكار ادم سميث نتج عنها سادت  49 فترة رواج وتدعيم لمذهب الحر
استغلت الدول الأوروبية المتخلفة في مجال التصنيع آنذاك لصالح الدول المتقدمة) انجلترا  أن

ورة حماية المنتجات فنادى الاقتصاديون في كل من الولايات المتحدة وألمانيا بضر، وفرنسا(
ية والفرنسية بانتهاج هذه الدول لسياسة  الأمروانتهي ، الصناعة الوطنية من غزو السلع الانجليز

مؤيدي هذا المذهب  أهم، وكان الأولى العالميةحتى قيام الحرب  4873حمائية بدءا من عام 
، اشئة أو الوليدة" في تقريره حول الصناعات النهاملتونالحمائي هو الاقتصادي الأمريكي" 

يك ليست "" الألمانيوالاقتصادي   الحديثة الدول في الحماية نظام توطدو، F.LIST فريدير
 20 العشرين القرن من الأول النصف وخلال ،... )كندا ألمانيا، الأمريكية، الولايات المتحدة)

ضرورة تدخل  إلى( Kynzدعى )كينز ، (4929ال كبير) الاقتصادي الانهيار بعد لاسيما
تحقيق الاستخدام  إلىكما دعى أيضا  الدولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة العالمية

ية . الكامل من خلال السياسات الاقتصادية المختلفة ومنها  إلىومنه نخلص  سياسة الحماية التجار
ية  إتباعضرورة  لدعم سياستها  ،اهنحمائية ظرفية على الاقل في الوقت الرالدولة لسياسة تجار

يادة   ،هذا الرأيأصحاب  الوطني،وفقا لحجج الإنتاجالضريبية وحماية  الإيراداتالمالية من أجل ز
 :41 نذكر منهاوالتي 
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وأول من تبنى هذه الحجة هو الاقتصادي :الوطنية الناشئة أو الوليدة  حماية الصناعات (4
 سلعا التي تنتج الأجنبية الصناعات منافسة تستطيع لن أنها أساس على"،هاملتونالأمريكي" 

يكون الأولى، المرحلة في ونموها نشأتها ظروف بسبب مماثلة، يق عن ذلك و  حمايتها جمركيا طر
يجب على الدولة المعنية تحديد الميزة النسبية  النجاح عوامل لقيامها تتوافر التي خاصة الصناعات

 الزمنية التي تصبح بعدها السلعة قادرة على المنافسة .كما يجب تحديد المدة ، المراد حمايتها
حجة التشغيل :تجد الرسوم الجمركية مبررا لها كونها تحمي اليد العاملة المحلية من اليد (2

 الداخلية الصناعات توسع على بذلك وتشجع الواردات تقلل العاملة الأجنبية رخيصة الثمن،،فهي
يكون الأثر  الموارد تشغيل إلى بالإضافة العمال، من المتعطلة الأعداد استيعاب لذلك المباشر و

 .الاقتصادية الأخرى
يع الدخل القومي: عندما نحمي أنشطة اقتصادية تعتمد  (3 للحماية دور في توفير عدالة توز

 .على عنصر العمل بنسبة مرتفعة فإنها تزيد من نصيب القوى العاملة في الناتج القومي
كمبرر على قيام دولة ما بانتهاج سياسة حمائية ضد الحروب الاقتصادية  :حجة الانتقام (4

إذ كثيرا ما تلجأ بعض الدول إلى  ،الرسوم الجمركية كوسيلة لمكافحة الإغراقكالإغراق،فتتخذ 
بيع منتجاتها في الأسواق الخارجية بسعر يقل عن سعر بيعها في الأسواق الداخلية وقد يصل 
التمييز في الأسعار إلى حد البيع في الخارج بسعر يقل عن سعر التكاليف الإنتاج وتعرف هذه 

خارجية وتعتبر نوعا من التمييز السياسة باسم "سياسة الإغراق" وتستعمل بغرض غزو الأسواق ال
 .الاحتكاري لهذا فإن الدولة تلجأ دائما إلى حماية صناعتها الوطنية من أثر سياسة الإغراق

يفات الجمركية ورفع :(حجة تشجيع رأس المال الأجنبي 5 وذلك بفرض مزيد من التعر
نبية حفاظا على بالشركات الأج الرسوم الجمركية مما يعيق تدفق المنتجات الأجنبية و يدفع

 حصصها في السوق المحلية بفتح فروع لها في هذا البلد.



 أ.د فرحي محمد - قليلة فاطمة الزهراءأ.  ـــــــمستقبل السياسة المالية في ظل العولمة االقتصادية
 

 

 :64ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

من خلال فرض الرسوم الجمركية التي بدورها تقلل من حجم  :تحسين الميزان التجاري (6
 الاستيراد.

يتم المدفوعات ميزان في العجز علاج (7 يق عن ذلك : و  الجمركية الرسوم فرض طر
 السلع من الواردات على إلغائها أو منها والتخفيف .ال كمالية السلع من الواردات على المرتفعة

  42  . الأجنبية على العملة الطلب فيقل الواردات تقل وبذلك الإنتاجية
أن تكون الحماية  وهي: نجاح هذه السياسة الحمائيةلتبقى الاعتبارات التالية الأهم ل كن 

منها المستهلك كثيرا، وأن تكون الصناعة وأن تكون معتدلة ولا يتضرر ، مؤقتة وليست دائمة
 المحمية من الصناعات التي تتوفر لها فرص النجاح .

 

 :األهوالهستوى حشكية سؤوس  ػلىثانيا(

ية الكلاسيكية دعما  قبل عقود يلة من الزمن قدمت النظر يا في ما يخص  وإسناداطو نظر
تركز  إذمناقشات وتبريرات التجارة الحرة، وتأكيدالمال  رأسالتحفظ وتقييد حركية  إلىالدعوة 

ية على تقسيم العمل والتخصص الدوليين في  السلع ذات ال كفاءة النسبية،وهنا  إنتاجهذه النظر
انه :"رغم منتجات وحصيلة النشاط  الأساسبدا يظهر مبدأ *الفائدة المقارنة* الذي افترض في 

محدودة نسبيا  الإنتاجلدولي فان عوامل الاقتصادي التي يمكن لها أن تتحرك على المستوى ا
تكون غير قابلة للانتقال  أنالمال يفترض فيها كلها  ورأسوالعمل  فالأرضبالمعنى الجغرافي،

ية الكلاسيكية تفترض سكونية رؤوس  أخرىدوليا،وبعبارة  مستنتجة من  الأموالفان النظر
السبب في فروق  نتاجالإاختلاف وفرة عوامل  أنذلك فرصة حدوث تجارة دولية،وترى 

كان من شانها تهديم أسس قيام  الأموالة انتقال رؤوس ي،وبالتالي فان فرضالإنتاجتكاليف 
 أنها إلامن منافع  الأموالالتجارة الدولية،ورغم ما تنطوي عليه عملية تحرير حركية رؤوس 

كعدم القدرة زعزعة استقرار اقتصاديات البلدان المعنية ومصاعب  إلىتتضمن مخاطر قد تؤدي 
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الصرف،وهذا ما دفع  أسعاروتسيير التضخم والتحكم في  على المنافسة في مجال الصادرات
المال بحيث تراقب الدولة حجمها وسرعة  رأسعلى حركية  اقتراح فرض قيود إلىبال كثيرين 

وخاصة أذا كانت قدرة ، تدفقها للحد من عمليات المضاربة المضرة بالاستقرار الاقتصادي
 43صاد على الاستيعاب ضعيفة.الاقت

 

 الخاتوة :

نتصور الكيان الوطني كجزء لا يتجزأ من الكيان العالمي  أنونخلص بالقول أنه من المعقول 
الصحة،الوقاية من تقلبات الطبيعة والتغير ، بنفس المصير في كثير من القضايا :الطاقة،السلم

المتطور  النقدية والمالية،......حيث يصبح من المنطقي مسايرة النمط العالمي المناخي،والقضايا
كما  وضعف برامج التنمية الاقتصاديةوالتعاون معه في مثل هذه القضايا،ل كن في حال الأزمات 

هو الواقع المعاش تفترق الحظوظ بموقع المبادلات والاستثمارات ومستوى الدخل الفردي 
وعلى هذا تبقى السياسات الظرفية للدولة  ،قني والحضاري بين الدولوالتطور العلمي والت

أو التدرج البطيء في عملية  الاقتصاديةالكلي على العولمة  الانفتاحوللجماعات المحلية وتأجيل 
، والانشغال بالبحث عن الحلول الداخلية للنهوض وإصلاح القطاعات والاندماج الانفتاح

يع الأخرى خارج المحرقات من صن اعة وزراعة وسياحة وتحرير الاقتصاد الوطني من تبعية الر
يع العادل للتنمية على مختلف القطاعات والمناطق والأجيال، هي الأنجع في مثل هاته  والتوز

 .الأحوال
ولذلك وجب على الحكومة أن تكبح من جماح وسرعة الاندماج في العولمة على الأقل -

في فترة الأزمات وذلك من خلال استعمال سلطتها في تنفيذ سياساتها الاقتصادية وخاصة 
يه هاته السياسة من أهمية في تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة والخاصة  المالية نظرا لما تعتر

ية  التنسيق مع السياسات الأخرى للمجتمع،وضرورة  .ظرفيةسياسة حمائية  بإتباعالنقدية والتجار
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 ممارسة السلطة داخل المؤسسة الصىاعية 
 تصرفات العمال يأثرها في

 د.وادية سماش
 المركز الًطىي للبحث في األوثريبًلًجيا االجتماعية يالثقافية

 الجزائر - يهران

 الملخص:

تعتبر السلطة في مجال العمل من المرتكزات الهامة والدعامة الأساسية التي تلعب دورا 
رئيسيا للتأثير على سلوك الفرد ل كي يغير ادائه لما يتناسب وتحقيق الأهداف والسياسات 
المرسومة من طرف القائمين على شؤون المؤسسة، وقد حظي مفهوم السلطة باهتمام الباحثين 

اجتماع عمل وتنظيم على الختلف التخصصات كعلم السياسة وعلم الإدارة وعلم والمفكرين في م 
آخر كما ارتبط بعدة إلى وجه الخصوص، وقد اختلف استخدام مفهوم السلطة من باحث 

 مفاهيم كالمسؤولية والقوة والنفوذ والسيطرة.
علي )الواقعي( يبقى إذن المفهوم العلائقي للسلطة يمتاز ببعد النظر في تحديد المفهوم الف

والإنساني لهذه الظاهرة، إذ يكتسي هذا المفهوم صبغة شمولية حيث ينادي بأن الأفراد يقبلون 
القرارات والأوامر من الآخرين، بمعنى يسمحون للآخرين بالتأثير على سلوكاتهم في ظل ظروف 

 وآخرون.  Hougueمعينة ذكرها لنا هوڤ

 لعمال، السلوك، القرار، المسؤولالسلطة، المؤسسة، ا الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
The authority at work is considered as an essential and important pillar, that  

plays a key role in influencing the behavior of individual in order to change his 
performance to commensurate with the achievement of the goals and policies set by those 
in charge of the institution Affairs . 

The concept of power has received a great amount of interest from scholars in 
multiple academic disciplines such as political sciences, management science, and 
especially sociology of work and organisation. And it has been associated to the concepts 
of responsibility, power, influence and control. 

It remains that the relational concept of power is characterized by a foresight in 
identifying the real concept of this phenomenon. As this concept is of totalitarian nature, 
where it advocates that individuals accept the decisions and orders of the others, 
meaning they allow others to influence their behaviors under certain conditions 
mentioned to us by Hougue and others. 

Key words : power, organization, workers, behavior, decision, responsable .   
 

 تقذيم:

ية والمتعايشة مع  إن التحليل السوسيولوجي للتنظيمات يواجه دوما موضوع السلطة المواز
المنبثقة عن الخطوط الرسمية للتنظيم، أي سلطة الموقع في  pouvoir formelleالسلطة الشكلية 

التراتبية وفق المسلمة الآتية كل فاعل في التنظيم إلا ويحوز على قدر من السلطة وعلى هامش من 
ية استنادا إلى موارد مختلفة تسمح بالدخول في علاقات التفاوض وعلاقات اللعب هدفا في  الحر

 التأثير والحصول على السلطة.
التي يمنحها التنظيم لبعض  titres officiellesلذلك فلا يمكن لنا أن ننخدع بالألقاب 

ية الفاعلين  أفراده فالقوة والسلطة موجودة في أي مكان من التنظيم، وهي موجودة بوجود حر
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يه ، فكما   zone d’incertitudeوتنوع مواردهم ومراقبتهم لمناطق اللايقين  كما يرى كروز
في نظام الفعل   pouvoir informelleة الرسمية فإنه توجد السلطة غير الرسمية توجد السلط

 .système d’action concretالحقيقي 
 « Au de la description théorique du pouvoir au sein de l’entité économique, des 

mécanismes sous-jacents permettent d’appréhender l’établissement et le fonctionnement 
des relations de pouvoir dans l’entreprise »1 

ية تظهر تشابه مع تلك  يمكننا القول أن الملاحظات المقامة على المؤسسات الجزائر
 .Bernoux.Ph, Morin. P, Crozier…الموجودة في أدبيات التنظيم مثل كتابات كل من 

M, Sainsaulieu. R 
وعليه يعتبر تواجد جماعات المصالح )سلطة خفية( داخل المؤسسة مهم له قاعدته 

ثقافية ، فالمؤسسة ليست محايدة، هناك انتماء للعصبية، للقبيلة، ولمراكز المصالح ، -السوسيو
الألعاب السياسية هذه متصلة بسلوكيات متواجدة خارج أنظمة السلطة  الرسمية الشرعية 

Pouvoir formelle ،  " إنها تحاول التحايل على القواعد والقوانين لخدمة الفرد أو الجماعة
البيسطو، الدخلات والعرف" ، بمنظار المجتمع الجزائري أو بالأحرى تحقيق أهداف فردية أو 
جماعية على حساب التنظيم والمؤسسة نفسها؛ فهذه الألعاب تساهم أيضا في تواجد جماعات 

ة، لها من السلطة والقدرة )غير الرسمية( ما يمكنها من فرض مختلفة ومتضادة داخل المؤسس
ية التي تصدرها القمة  نفسها كطرف مؤثر على العمل الرسمي للتنظيم وكابح للقرارات المصير

 الاستراتيجية للمؤسسة.
ية -فهذه الألعاب أو منطق الفعل تدخل ضمن نظام تصورات اكتسبه الأفراد )هو

ال كبير ومجتمع المصنع يؤسسون من خلالهما استراتيجيات النزاع أو  ثقافة( من مجتمعين: المجتمع
ية فبدلا من استراتيجيات للفاعلين تنسج ضمن فضاء  ية هذا هو لغز المؤسسة الجزائر التسو
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اقتصادي كشكل حديث للتنظيم، يعمل على ضبط العلاقات، مؤسساتنا نفسها مضبوطة من 
أمر الذي يفسر لنا مواقف التثبيط والتهميش ثقافي، ال-طرف الجماعات والمنطق السوسيو
Blocage et marginalisation هذا هو غير الرسمي كتجربة معاشة وكممارسات تاريخية ،

ية مكان -وسوسيو ثقافية تأخذ زمام الأمور ، حتى في لحظات تحولها تظل المؤسسة الجزائر
يع امتيازات مصالح الفاعلين )عرف، استفادة من الأصول(، و ترسخت هذه الممارسات لتوز

يين، كعادة وكثقافة إذ يبحث وينتفع الفاعلون من المزايا  وتجذرت في ذهنيات الأجراء الجزائر
 التي يوزعها المجتمع.

ية طيلة ما يزيد عن  ية تحت ممارسات تسيير نفهم من هذا أن ركون المؤسسة الجزائر
ية  يقة الجزائر ية على الطر يات ، خلق ثقافة تسيير تعلم   la gestion à l’Algérienneأربع عشر

من خلالها الأجير الجزائري كيفية إدارة قواعد اللعب وبناء استراتيجيات للفعل خلال تعامله 
يات الآخرين   les cerclesمع القواعد التنظيمية وتوسيع هامش حريته ومحاولة التقليل من حر

vicieuseيع ، وكذا توظيفه للموارد المتاحة له في الأوقات الم يطة لتوز ناسبة كل ذلك أفرز لنا خر
يطة التنظيمية الرسمية، متنافرة معها أحيانا ومتعايشة معها في  ية للخر السلطة، القوة والتأثير، مواز
أغلب الأحيان، ينال ويحوز ضمنها كل فاعل مهما كان موقعه في تراتبية الوظائف أو 

وتقع موارد الفاعل في مرتبة الفردي  المسؤوليات قدرا من السلطة تمليها له موارده المسخرة
)صفات قيادية، نبوغ، معلومات...إلخ(، وفي مرتبة الثقافي والاقتصادي والاجتماعي 
يع التناظري وغير المتساوي لموارد  )عُْرف، جاه، وساطة، نقابة...الخ(، وفي ظل هذا التوز

ية فقط بمراسيم أو بسن قوانين لهدف  السلطة، يصعب إحداث التغير على المؤسسة الجزائر
"مهما تكن السلطة التي   Bernoux.Phالانتقال لاقتصاد السوق، لأنه كما قال فيليب برنو 

، سيد le changéومهما كان موقعه في تراتبية الهرم يبقى المُغيَر  le changeur يمتل كها المُغَيِر 
 .2" الكلمة والقرار الأخير
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« Quel que soit le pouvoir que possède le changeur, quel que soit son range dans 
la hiérarchie, le changé reste maitre de la décision final » 

بعبارة أخرى تظهر السلطة عندما يدخل فاعل معين يريد بلوغ هدف يستوجب بالضرورة 
مشاركة الآخرين في علاقة تفاوضية، يكون الغرض الأساسي منها استغلال موارد الشخص 

ل كن يبقى السؤال دائما مطروحا من  الآخر إلى أقصى ما يمكن في سبيل تحقيق الهدف المراد،
 ذاك هو الإشكال المطروح.أين يستمد الفاعلين الاجتماعين مقدرتهم على التأثير؟ 

يه وفريدبارغيميز عالما الاجتماع  بين أربع  3"الفاعل والنظام"في كتابهما  ميشال كروز
طة إذ يتعلق الأمر بال كفاءة، العلاقة القائمة بين التنظيم ومحيطه ، اكتساب مصادر رئيسية للسل

يقة استعمال القواعد التنظيمية واللعب عليها  . المعلومة وطر
يع القوة والسلطة داخل المؤسسة المدروسة؟ وما هي  يطة توز فما هو يا ترى شكل خر

 هندسة بنية علاقات الأفراد والجماعات؟
الموارد المسخرة والمستثمرة من قبل العمال في سبيل الاستحواذ على ماهي يا ترى 

 مجالات السلطة وفضاءاتها ومن تم احداث التأثير على الغير؟
يه وفريدبارغ من الوجود في الحياة اليومية لمؤسسة  ما محل الموارد التي جردها كروز

 مجتمع البحث؟
لم يذكرها هؤلاء العالمان وتختص وهل هناك موارد سلطة أخرى لدى عمال هذه المؤسسة 

ية؟  بها فقط المؤسسة الجزائر
 الفرضياتانطلاقا من التساؤل المركزي لإشكالية الدراسة وتساؤلاته الفرعية، قمنا بصياغة 

 التالية:
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و المواقف والاستراتيجيات العقلانية التي  سنكون مخطئين إذا سلمنا بأن السلوكات -1
اعتاد عليها الأجير الجزائري ستكون حكرا على جيل من العمال فقط، أو أنها ستبقى حبيسة 
جدران المؤسسة، لأنه وبالرجوع إلى المقاربة الثقافية ستصير هذه السلوكات والممارسات ثقافة 

يثها من جيل عمالي إلى جيل يتم تور آخر وتطال المستوى الاجتماعي ال كبير  يعاد إنتاجها و
ية في عملية انتاج أنساق قيمية جديدة تعمل  يقة هذه تدخل العلاقات السلطو للمؤسسة، وبالطر

 على تغيير وتطوير المجتمع بواسطة المؤسسة الاقتصادية.
يات الرضا الوظيفي لدى العاملين في  -2 هناك علاقة دالة بين طبيعة السلطة ومستو

 لعمومية الصناعية.المؤسسة ا

 أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث الذي قمنا به كونه يعالج مشكلة ظلت تشغل في حقل سوسيولوجيا 
التنظيمات، الصناعة والعمل، وهو يستند في ذلك على خلفيات وأبعاد ظاهرة السلطة وواقع 

ية على مر المراحل والتجارب التي عرفتها الم ؤسسة الصناعية، مع ممارستها في المؤسسة الجزائر
ثقافي والاقتصادي لمختلف الفاعلين ومدى انعكاسه على تمثلاتهم  -الاهتمام بالواقع السوسيو

 وتصوراتهم.
 كما أن الهدف من هذا البحث يكمن في ال كشف عن الآتي:

 * علاقة التسلسل الرئاسي بالمواظبة والانضباط داخل المؤسسة العمومية الصناعية.
 انية ودورها في تماثل قيم العاملين مع القيم السائدة داخل المؤسسة.* العلاقات الانس



  د. نادية سماش ــــــــــــــــــ ممارسة السلطة داخل المؤسسات الصناعية وأثرها في تصرفات العمال
 

 

 

 348ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس 

يات  يات ومسارات الاتصالات بين السلطة ومختلف المستو * التعرف على حدود ومستو
التنظيمية في المؤسسة العمومية الصناعية ومدى اهتمام هذه الأخيرة بالجوانب الاجتماعية 

 والنفسية للعاملين.
در الأوامر وعلاقته بظهور الصراعات بين الفئات العمالية في مختلف * تعدد تأثير مصا

يات التنظيمية داخل المؤسسة.  المستو
* مدى تأثير الجو العشائري والعقائدي لممارسي السلطة في سلوك العمال داخل المؤسسة 

 العمومية الصناعية.
 فيما يتعلق بالمنهج المتبع فهو كالآتي:

هذا البحث يتلخص في محاولة إعطاء صورة واقعية وملموسة إذا كان الهدف الرئيسي ل
ية ومدى تأثرها بالسياقين الثقافي  لحقيقة ممارسة السلطة في التنظيمات الصناعية الجزائر

ثنا هذا اختص بدراسة أحد التنظيمات الصناعية متمثلا في حوالتاريخي للمجتمع، فإن ب
يلة )ا يل المنتوجات الطو يفيلور وهران.المؤسسة الوطنية لتحو  لحديد( فرع تر

ولإجراء عملية كهذه وجب علينا رسم ثم إتباع استراتيجية منهجية واضحة المعالم، فمهما 
اختلفت المناهج المستعملة في البحوث الاجتماعية بين من يولي أهمية بالغة للدراسات ال كشفية 

تنطلق منها بحوث جديدة أكثر تعمقا وبين من ينطلق من ثم الوصول إلى استبصارات جديدة، 
فروض حول مشكلة ما ليصل إلى بيانات ومعطيات تثبت صحة أو خطأ تلك الفروض ، فإن 
دراسة ظاهرة السلطة ليس بالشيء الجديد فلقد تعددت الدراسات التي خصت هذا الموضوع 

ية" وا رسطو في السياسة وابن خلدون في منذ القدم حيث تناولها أفلاطون في كتابه "الجمهور
حديثه عن الدولة والسلطان في ديوانه ، وطبعا لم يترك موضوع السلطة مجردا بل أعطته بعض 
ية السلطة التي  يه، ونظر ية التحليل الاستراتيجي لميشال كروز يات طابعه الإجرائي كنظر النظر
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و فرنسوا شنرال Gidens انطوني غيدنز وأعمال Mintezberg H 4هنري منتزبرغ تحدث عنها 
Chazel.F5 .إلى غير ذلك من الدراسات 

يا   c’est un sujet 6ومع ذلك يبقى موضوع السلطة من المواضيع التي لم يحسم فيه نظر
inépuisable. 

بة منهجية لبحثنا إذ يعد هذا  وقد وقع اختيارنا على التحليل الاستراتيجي كمنهج وكمقار
يقة التحليل الاستراتيجي  7ر الظاهرة التنظيميةالاختيار الأكثر ملائمة لتفسي ، وتعد طر

للتنظيمات أفضل وسيلة لفهم ثم لتحليل السلوكات اليومية للفاعلين داخل المؤسسة جاءتنا هذه 
يقة من فرنسا على يد عالم الاجتماع المتخصص في مجال التنظيمات والبيروقراطية ميشال  الطر

يه ، فالمؤسسة في CSOكز البحث في سوسيولوجيا التنظيمات وفريدبارغ وزملائهم في مر  8كروز
تصور هؤلاء ليست فقط عبارة عن تنظيم بسيط،  رشيد وعقلاني وخال من النزاعات 

 والتوترات بل هي اعقد بكثير مما يتصوره النموذج النظري.
على تقنية المقابلة وذلك قصد الحصول على قدر مهم من  إعتمدنا التقنيات أما فيما يخص

 البيانات والشواهد ال كيفية بالإضافة إلى الاعتماد على الملاحظة المباشرة.
  العينة:

يكمن السبب في ذلك إلى أن  22تم إجراء مقابلات مع  موظف )مستخدم( من الإدارة و
هؤلاء الفاعلين لهم دور في ممارسة السلطة من جهة واحتكاكهم بمن يمارسونها في اعلى السلم 
يع السلطة داخل المؤسسة وبالتالي معرفتهم التامة ل كيفية تطبيق هذه الأخيرة في  الهرمي لتوز

يفيلور، كما قمنا بإجراء تسيير المور مقابلة مع عمال التنفيذ  22اد المختلفة التي تحويها مؤسسة تر
يقة ممارسة السلطة داخل المؤسسة وماهي وجهات نظرهم وما هي  وذلك لتقصي حقيقة أو طر
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الاستراتيجيات التي من خلالها يحصلون هم الآخرين على قسط من السلطة وجعلها ورقة ضغط 
 على الإدارة.

يلة الحديد فرع  جانب الميداني والزماني:ال يل المنتوجات الطو تم التوجه إلى المؤسسة الوطنية لتحو
يفيلور وهران الواقعة بشارع مكي خليفة قبالة حديقة التسلية بوهران، امتدت الدراسة مابين  تر

 .2215إلى غاية منتصف سنة 2213الفترة الزمنية 

ا في هذا العمل  ممارسة السلطة في ظل مسألة التفضيل من بين المواضيع التي ارتأينا دراسته
أنماط علاقات  -: أوهيمنة الجماعات الضاغطة التي تضم العناصر التالية حسب وجهة نظرنا

العمل بين العمال والمسؤولين في ظل مسألة التفضيل بالمؤسسة، هندسة وبنية السلطة المعقدة في 
تصور العمال لمستقبلهم  -الجماعات الضاغطة، ججماعات المصالح و -ظل هيمنة النقابة، ب

 المهني في ظل هيمنة الجماعات الضاغطة وحتمية الخوصصة.

أوماط عالقات العمل بيه العمال يالمسؤيليه في ظل مسألة التفضيل  -أ 
 بالمؤسسة:

يمتاز أي تنظيم بلغته ورموزه وثقافته الخاصة ينتمي إليه فاعلون نعتبر الطرف الاول منهم 
المسؤولون، وفي الطرف المقابل نجد العمال باختلاف تخصصاتهم ووظائفهم، إذ تربط بين  هم

هذين الطرفين المهمين رابطة أو علاقة سميت بعلاقة العمل حسب قواعد التنظيم الرسمي، إلا أن 
الكل يعلم أنه إلى جانب كل تنظيم رسمي ينشأ تنظيم موازي له، كشفت النقاب عنه مدرسة 

الإنسانية بزعامة إلتون مايو ، ثم تلتها مدرسة الحاجات وهرم ماسلو ثم مدرسة التحليل العلاقات 
 الاستراتيجي بزعامة ميشال كروزي.

ضمن هذا التنظيم الخفي تنشأ علاقات إنسانية بين العمال فيما بينهم وبين العمال 
يط  ة التنظيمية للمؤسسة.والمسؤولين، متعدية بذلك الحدود والعلاقات الرسمية التي حددتها الخر
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إن نجاح تلك العلاقات الناشئة بين العمال والمسؤولين مرهون بإرضاء رغبات بعض 
الأفراد على حساب آخرين، و تكون مرهونة بمدى سلامة وحسن ممارسة أصحاب السلطة 
لمناصب عملهم، مراعين بذلك الشروط الموضوعية والقواعد الرسمية بخصوص الفرص المتاحة 

قصد إحراز  تقدمات مهنية صاعدة، او تقديم منح وعلاوات وكذا يسر نظام الجزاءات للعمال 
والمكافآت بالمؤسسة ولمحاولة ال كشف عن شكل علاقات العمل السائدة في المؤسسة ارتأينا 

 طرح السؤال التالي على عمال التنفيذ وموظفي الإدارة:
 والمسؤولين من جهة وبينكيف ترى علاقات العمل داخل المؤسسة بين العمال 

 المسؤولين فيما بينهم من جهة أخرى؟
 

فكانت الإجابة بأن العلاقة بين العمال فيما بينهم جيدة وحسنة مراعين في ذلك 
التقارب في المنصب والسن وكذا في تقاسم نفس المشاكل أو معاناتهم من نفس المنغصات التي 

اتفق معظم المبحوثين على هذا الرأي ، في تعرقل نشاطهم وتكبح من قدراتهم المهنية حيث 
حين أن العلاقة التي تربط المسؤولين بالعمال سيئة نتيجة لانعدام أو قلة الاتصال في جميع 

يات حيث اتفق معظم المبحوثين على التصريح الآتي:  المستو
 " سنقول لك أمرا في هذه المؤسسة لا يوجد اعتراف بالعامل أو الموظف لا من

 الإنسانية ولا من الناحية المهنية المسؤول هنا لا يهمه شيء سوى المحافظةالناحية 

 صحابه" على كرسيه وصاحبته وبنيه الحمد لل  ه أننا متفاهمين فيما بيناتنا أما المسؤول يكفيه

ية داخل هذه المؤسسة لا تزال متمسكة بالتقاليد  في إشارة منهم أن العلاقة السلطو
يير بمعنى مسؤول له كامل الحق في اصدار الأوامر في حين العامل والأعراف السابقة في التس

يقوم بالتنفيذ فقط ، اما فيما يخص علاقة المسؤولين فيما بينهم فيؤكد المبحوثين على أنها تتأرجح 
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ما بين التفاهم والصراع ، مرجعين مسألة التفاهم في عدم إعطاء الفرصة للعامل البسيط في 
شاركة في اتخاذ القرارات التي تخصه، اما حالة الصراع فتكمن حسب الإبداء بالرأي أو الم

المبحوثين دائما في المحافظة على منصب المسؤولية الذي يضمن لهذا الشخص المسؤول 
ية والاستفادة من جميع الامتيازات من أجر جيد، علاوات، ترقيات...الخ من المزايا  الاستمرار

قرار بمنأى عن بقية أعضاء المؤسسة )عمال التنفيذ، تقنيين، خاصة تلك المتعلقة بمسألة اتخاذ ال
 موظفين(. 

خلفيات هذا  9عبد الناصر جابييغزوا المتخصصون في الحركات الاجتماعية أمثال 
الصراع إلى ثقافة صراع ترسخت بعد التحولات السياسية التي شهدتها الجزائر بعد أحداث 

صعيدين الاجتماعي والاقتصادي انعكس سلبا وما رافقها من أزمات على ال 1811أكتوبر 
يادة حدة  10مراد مولاي الحاجعلى القدرة الشرائية للعمال، فساهم ذلك حسب  في ز

التوترات داخل المؤسسات الاقتصادية، مما ترتب عنها تزايد وتيرة الإضرابات المطالبة برحيل 
بول الرشوة واختلاس الأموال المسيرين الذين وصفوا من قبل العمال واتهموا بسوء التسيير وق

 العمومية.
في الحقيقة إن هذه الشواهد والدلائل تؤكد وتثبت فكرة مفادها تعسف المسؤولين في 
ممارسة السلطة المخولة إليهم واستغلالها بالدجة الأولى لإشباع حاجياتهم وأغراضهم الشخصية 

وات( على حساب عمال من جهة وإشباع حاجيات وأغراض مقربيهم )الترقية، مكافآت، علا
آخرين، مستخدمين في ذلك المحسوبية والرشوة في سيرورات الترقية والتوظيف وتسيير موارد 
ية، ولَد كل ذلك نوعا من الصراع الحاد فمسألة التفضيل الخاص  المؤسسة المادية والمالية والبشر

ية على نطاق واسع في المؤسسة المدروسة، الأمر الذي عاد بالسلب على  بفئات دون أخرى جار
 السير الداخلي للتنظيم الصناعي ومن ثمة على فعاليته ومردودية الإنتاج.
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ية ولا يزال  كانت هذه بعض أبعاد وخلفيات الصراع الذي خيم على المؤسسة الجزائر
بحكم أن العمال والمسؤولين لا يزالون يحافظون على نفس السلوكات والتصرفات المضادة 

يادة الانتاج نوعا وكما بما يخدم المصلحة العامة للجميع.للمصلحة الأولى للمؤ  سسة بز
لمعرفة مدى إدراك عمال الوحدة لوجود فئات عمالية تحظى بالتفضيل والتمييز دون غيرها 

 طرحنا السؤال الآتي:
يخص بعض القواعد المنظمة لأسس التقدم الوظيفي كالترقية والاستفادة من الدورات  فيما 

الأقدمية ) ( ال كفاءة ) (  :التكوينية في مجال العمل داخل مؤسستكم هل تستند إلى معيار
 الموالاة والمحاباة ) ( أخرى تذكر......

بعض الفئات على فكانت الإجابة بنسبة كبيرة تؤكد وجود ظاهرة تفضيل المسؤولين ل
ياتهم في هرمية التنظيم بخصوص  حساب فئات أخرى، إن اتجاه العمال على اختلاف مستو
تفضيل فئات على فئات أخرى لدليل ومؤشر على عدم رضاهم عن الوضعية التي آلت إليها 
يعيشون نوعا من الاغتراب داخل  المؤسسة، جعلتهم يشعرون بنوع من الإقصاء والتهميش و

ياتهم تأثيرا بالغا، الأمر الذي يفسر امتناع بعضهم عن تنفيذ المؤسسة أث ر على نفسيتهم ومعنو
جميع القرارات الصادرة عن مسؤوليهم أو تعمد الوقوع في الأخطاء المهنية، أو لجوئهم إلى إلحاق 
أضرار مهنية بمعدات المصنع عمدا كرد فعل وتعبير عن الرفض المطلق للسياسة المنتهجة في تسيير 

" كما يحلوا للعمال تسمية ما يقدمون على فعله، وما "الزْكارةمؤسسة، أين تولدت عندهم ثقافة ال
هو في الحقيقة إلا شكل من أشكال السلطة غير المعلنة والتي لا يدركها المسؤولون، إنها موارد 

ية أو موارد مضادة للسلطة القائمة بتعابير   كروزي وفريدبارغ.العمال السلطو
هذا الإضراب غير معلن وغير محدود من حيث الزمن قد تبناه بعض  ل كن إن كان

يقة لإفراغ شحن  عمال المؤسسة والذين وجدوا في وسائل إنتاج المصنع ضالتهم، وأحسن طر



  د. نادية سماش ــــــــــــــــــ ممارسة السلطة داخل المؤسسات الصناعية وأثرها في تصرفات العمال
 

 

 

 334ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس 

غضبهم ورفضهم كإلحاق الضرر بآلات المصنع، وتعمد التغيب دون أي أسباب تذكر وبذل 
يق استصحاب شهادات مرضية من عند أطباء محلفين وماهم  مجهود لتبرير غيابهم عن طر

بمرضى )الخلل يعرفه المجتمع الجزائري على جميع الأصعدة حتى الأطباء المحلفون لم ينجوا من تأثير 
ثقافة المجتمع الذي يعيشون فيه(، كما توجد  فئة عمالية فضلت الدخول في عملية انطواء على 

تشمل هذه الفئة حتى بعض  ، le replis dans un petit travail à soi11الذات 
يفيلور غير ممتع وغير محفز، وجعل البعض منهم  الإطارات، بعد أن أصبح العمل في مؤسسة تر

 يفكر في إيجاد عمل خارج المصنع ومنهم من أصبح يفكر في الهجرة حتى من أرض الوطن.
يفيلور أفراد مفضلين  ن وأفراد مقصون ومهمشي Privilégiesلقد أنتج نظام مؤسسة تر

Exclus يه وفريدبارغ بخصوص عملية ضبط الأنساق ، يذكرنا هذا الوضع بما كتبه ميشال كروز
 المنظمة والمعقدة.

يقة خلق التنظيم لنفسه أعداء وممقتين له يحكمون دوما على قواعده وقراراته  بهذه الطر
قدت بذلك بأنها غير عادلة وأنها تخدم مصالح بعض الفئات لا تخدم بقية الفئات المهنية، فف

، Crise de confianceالسلطة الرسمية مصداقيتها وانفجرت أزمة انعدام الثقة في المؤسسة 
الأمر الذي يبرهن على أن أسس التفضيل في المؤسسة المدروسة لا تخضع لا للقواعد الرسمية 

المكان  والقوانين الواجب احترامها، ولا لمنطق ال كفاءة والفعالية و لا لمنطق الرجل المناسب في
 المناسب ولا حتى منطق " أنزلوا الناس منازلهم"، بل على العكس من ذلك.

فالفئات الخاصة بتوصيل كل التحركات إلى المسؤولين تحظى داخل المؤسسة بالاحترام 
يات الأمور داخل  والتقدير وتنال أكبر قدر من المزايا والسلطة والقدرة على التأثير في مجر

لفئة على سلطة غير رسمية داخل التنظيم يجعل من قراراتها مقبولة من المؤسسة، فحصول هذه ا
طرف الجميع على أساس أنها تعكس رغبة المسؤولين وتستند إلى سلطتهم إنها تستند إلى رمز 

 القوة. 
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يين وحتى عمال التنفيذ أكدوا وأشاروا إلى  ما يثير الانتباه أن معظم المبحوثين الإدار
 بة في المؤسسة حيث في مقابلة مع رئيس قسم المستخدمين صرح قائلا:وجود تفضيل لفئة النقا

 أصبح يستشير أعضاء النقابة في كل كبيرة وصغيرة  PDG" المسؤول الأعلى في المؤسسة 
 ضاربا عرض الحائط مختلف الأقسام التي من حقها اتخاذ القرارات المناسبة حيث اصبحت  

يع الإدارة يطة الرسمية لتوز  مجرد هيكل لا يمت للعمل المهني بصلة سوى المحافظة على الخر
 هوم كل شيء" PDGالسلطة الشكلية، النقابة والـ 
 

مع تغير المدير  2213الأمر الذي يؤكد فكرة مفادها أن النقابة استطاعت في سنة 
ب مهم للسلطة ضمن الرئيس العام لهذه المؤسسة أن تفرض وجودها بقوة وأن تتموضع كقط

قواعد اللعبة التفاوضية، فإصدار المسؤولين لقرارات وتنفيذها بالمؤسسة مرهون بإرضاء فئة 
 النقابة والتعايش معها )حسب تصريح معظم المبحوثين(.

إن كل هذه الشواهد التي قدمتها الدراسة تثبت وتفسر العلاقة الجلية التي تربط روح 
في المؤسسة ودرجة قبول وتنفيذ العمال لجميع القرارات  l’esprit de distinctionsالتفضيل 

والمهام الموكلة إليهم، ودفعهم إلى التحايل والانتقام من التنظيم أو تفضيل الانطواء على الذات 
 والبحث عن إثبات الوجود خارج جدران المؤسسة.

يفيلور على أجرائها على حم لهم للاعتقاد عملت ثقافة الإقصاء التي باشرتها مؤسسة تر
يقة هذه  يفيلور" واتخاذها شعارا لسلوكاتهم وتبرير تصرفاتهم، وبالطر والإيمان بفكرة "الغش في تر
يكون الأجير الجزائري قد تعلم وفهم كيف تمارس السلطة على أرض الواقع، فأدرك بذلك 

موارد اللايقين قواعد اللعب وأن سلطة اللاعب ترتبط اخيرا بالمراقبة التي يمكن أن يمارسها على 
 .12ميشال كروزيالمؤثرة على متابعة أهداف المنظمة مثلما يؤكد ذلك 
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يفيلور عموما والمسؤولين على  يل المنتوجات تر وعليه يعتبر أعضاء المؤسسة الوطنية لتحو
كما سماها   les cercles vicieuxوجه الخصوص السبب الرئيسي في ظهور الحلقات الماكرة 

يه يق تطلعات وأهداف المؤسسة، وإن كان هذا لا يعني تبرئة عمال المؤسسة في تنظيم يع كروز
فكل واحد من هؤلاء يمارس السلطة )سلطة مضادة( فيكون بذلك مسؤولا ولو بقدر عن 

 اختلالات المؤسسة وتعثر سيرها.
يهبعد هذا العرض بقي لنا أن نذكر مع  الإطارات الجديدة التي أوكلت إليها مهمة  كروز

يفيلور   ية بصفة عامة والإطارات المسيرة لمؤسسة تر إصلاح المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائر
ل كن حمل الأفراد بالوعي  Coupableبصفة خاصة أنه ليس من واجبنا البحث عن المتهمين 

على توسيع هذه المسؤولية وحسن بالمسؤولية التي على عاتق كل واحد، ومساعدتهم كذلك 
يق المعرفة الحقيقية للأنظمة الإنسانية التي يشتغلون بداخلها ففي كل مرة ؛ استعمالها عن طر

عندما نحلل السلوكات في الواقع الممارس نكتشف بأن لو كل شخص ليس مسؤول عن الكل 
ي هي ملكا له، ل كن فكل شخص هو مسؤول عن جزء دائما له معنى في نظره تماشيا مع حريته الت

المشكل يكمن في كيفية حمل الوعي للمعنى بهذه المسؤولية، فإذا ظهرت المسؤولية إذن يجب أن 
 .13نضع الثقة في الشخص...

ل كن ما يهمنا في هذا الخضم سماعنا أو حصولنا على ردود أفعال مختلفة بين فئة 
عن العمل وماهي الأسباب التي  الإطارات وفئة عمال التنفيذ خاصة فيما يتعلق بمسالة التغيب

تقف وراء ذلك فوجدنا تبادل التهم والشتائم بين هاتين الفئتين والذي ينم عن عداء وكراهية 
يفسر ويثبت رداءة وسوء العلاقات التي تربط بينهما وتواصل الصراع بينهما.  واضحة و

فذين إن طبيعة عمل الإطارات والمسؤولين تختلف في شكلها عن طبيعة عمل المن
والمؤهلين، فغالبا ما يكون للإطارات مهام إشرافية ورقابية في الورشات والأقسام الإنتاجية لا 
تلزمهم بالتواجد والحضور الصارم طيلة ساعات العمل، الأمر الذي يسهل عليهم دخول المؤسسة 
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عمل ومغادرتها في اي وقت غير مقيدين بساعات الدخول والخروج، هذا ما لا نجده في طبيعة 
المنفذين والمؤهلين والذي يستوجب حضورهم اليومي والآني أمام الآلات ووسائل الإنتاج 

 الأخرى.
كذلك لا نعتقد أنه في إمكان حارس البوابة او مركز المراقبة أن يجرأ على تسجيل 
الدخول المتأخر للإطارات وخروجها اثناء ساعات العمل في السجل الذي تعتمد عليه مصلحة 

ية في عملية ضبط وخصم الأجور، والسبب في نظرنا أن المسؤول أو الإطار تسيير ال موارد البشر
يكون في عون الحارس مادام الحارس في عونه، كذلك فإن منطق اللعب الذي يربط حارس 
ية  مركز المراقبة بالإطار المسؤول يربط الإطار بزميله في قسم أو مصلحة تسيير الموارد البشر

وره على عدم ملأ خانة واسمه ضمن سجلات الحضور والغياب، ولا يجرأ على والذي لا يجرأ بد
 خصم أجر يوم زميله او بعض يومه فهم بطبيعة الحال في مصلحة دائمة وتعايش مستمر.

بينما نجد العمال الصناعيين من بين الذين هم في أدنى درجات السلم الاجتماعي لا 
بائنية  لأنهم ليسوا أصحاب سلطة أو رقابة على أمور  Clientélisme 14يمكنهم دخول ميدان الز

كثيرة، حيث يستبدلونها أو يستخدمونها في علاقاتهم مع أشخاص آخرين ) الحارس، رئيس 
ية في مثالنا(، مقابل أغراض خاصة متبادلة الأمر الذي يوظفه  مصلحة تسيير الموارد البشر

يقة غير الإطارات أصحاب السلطة، فهم معنيون بهذا التصرف هذه  السلطة التي يستعملونها بطر
بائنية حسب قواعد الثقافة التقليدية متجذرة وراسخة بعمق في تصورات كافة  رسمية في ميدان الز

يين أجراء كانوا أم لا.  الجزائر
فالأجير داخل هذه المؤسسة أصبح يبحث عن الحجج والأعذار حيث أصبح لا يقبل ولا 

ليه حتى وإن كانت غير مجحفة في حقه ، وكان قد أقدم يعترف بشرعية العقوبات المسلطة ع
فعلا على ارتكاب أخطاء مهنية وحجته في ذلك أنه من المفروض أن يلتزم المسؤول باحترام 
القانون والقواعد أولا ومن ثم يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره، بهذا الشكل أصبح العامل 
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يلاحظ السلوكات اليومية لمسؤوليه ككثرة  التغيب وعدم الالتزام بمواقيت العمل، يقيس و
 التبذير وال كسب غير المشروع والسرقة...

كل هذه القيم والسلوكات تلقنها الأجراء وأخذوها عن رؤسائهم فقد علمنا ابن خلدون 
 كيف يكون العدل أساس الملك وأن من طبيعة المغلوب ان يقلد الغالب في كل شيء.

 

ي ظل هيمىة الىقابة، جماعات المصالح هىذسة يبىية السلطة المعقذة ف -ب
 يالجماعات الضاغطة:

من خلال العنصر السابق عرفنا كيف استطاع كل فاعلي وأجراء المؤسسة الوطنية 
يفيلور  يلة تر يل المنتوجات الطو من فهم وإدراك  -من مختلف الفئات السوسيو مهنية–لتحو

التفاوض الرسمي والخفي، من أجل الاستحواذ على السلطة عن  قواعد اللعب و ميكانيزمات
يق مراقبة كل واحد من هؤلاء لمناطق اللايقين أو الشك  ومحاولة  Zone d’incertitudeطر

يه،  توظيفهم للموارد المتاحة والأوراق الرابحة في الأوقات المناسبة مثلما أكد لنا ميشال كروز
يفيلور ليس فقط أرض على حد تعبير  Terre du Pouvoirالسلطة  فباتت مؤسسة تر

Sainsaulieu.R  بل كانت ولا تزال أرضا ومسرحا للصراع من أجل الاستحواذ على السلطة
وتملك فضاءاتها واستعمالها واستحواذها لتمرير المصالح الخاصة والشخصية على حساب أهداف 

 الرسمي للمؤسسة. المؤسسة وتوجهاتها، فظهرت ممارسات للسلطة تعدت حدود التنظيم
يفيلور فضاءات لممارسة السلطة ضمن عوالم اجتماعية  بمعنى آخر فقد أفرز تنظيم تر
وعقلانيات مختلفة أدت إلى التقاطب المتعدد لمال كي السلطة والقوة على التأثير في صنع واتخاذ 

 القرارات.
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ية وشكل  حاولنا من خلال عينة البحث )إطارات، عمال تنفيذ( ال كشف عن هو
وطبيعة هذه الأقطاب ومدى تغلغلها في الجهاز التنظيمي للمؤسسة، لذا طرحنا السؤال التالي 

 حسب رأيك ماهي العوامل والقوى المؤثرة على قرارات المسؤولين؟:
فكانت الإجابة مفاجئة لنا بأن المسؤول الأعلى داخل المؤسسة أصبح يرضخ لما تطلبه 
النقابة ولجان المشاركة بغض النظر عن بقية المسؤولين في مختلف الأقسام ، حيث أصبحت كل 
يا يتفق مع قوانين العمل لمراقبة تسيير  يا وحضر من النقابة ولجان المشاركة تمثل اتجاها عصر

يق الضغط على المسؤولين المؤسسات و المطالبة بحقوق الفئات العمالية والدفاع عنهم عن طر
يفيلور من لاتخاذ قرارات أو تغيير قرارات أخرى تميل إلى صالح العمال،  فماهو موقع نقابة تر

  هذا الطرح )الكلام(؟
في ضوء ذلك كله حاولت الدراسة أن تستكشف الدور الذي تلعبه وتمارسه النقابة في 

مؤسسة وذلك من خلال مدى إدراك وتعرف العمال على أعضاء النقابة ودرجة اتصالهم بها ال
وتوحدهم معها وانخراطهم فيها وكذا محاولة استكشاف تصور العمال لوظائف النقابة وتقييمهم 

 في الأخير للإنجازات التي قدمتها لهم النقابة.
لجهات التي تفضل اللجوء إليها لطرح ماهي افبعد أن وجهنا لأفراد العينة السؤال التالي: 

 مشاكلك المتعلقة بالعمل؟ 
فكانت إجاباتهم تتراوح ما بين المسؤول المباشر والنقابة حيث يعتبر المبحوثين النقابة في 
المؤسسة هي القبلة المفضلة لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم اليومية المختلفة خاصة وأن هذه النقابة 

دى المسؤول الأعلى بالمؤسسة والتي أصبحت قادرة حسبهم على قد أصبح لها صوت مسموع ل
الحفاظ أو الحصول على بعض المطالب بالرغم من تدهور الاوضاع داخل هذه المؤسسة التي 
ستؤول إلى الزوال حسب معظم الإطارات المبحوثة أو غلق الأبواب وتسريح العمال وقد أشار 
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حين تفضل الإطارات المؤهلة المشرفين ورؤساء  إلى هذا الاتجاه عمال التنفيذ والتأهيل في
المصالح والأقسام كجهات لطرح مشاكلهم، بينما يبقى الحل الوحيد أمام الإطارات السامية 

 لحل مشاكلهم وفض نزاعاتهم طرق باب المدير مباشرة.
يفسر ذلك على أساس أن مواقعهم السامية في تراتبية الهرم التنظيمي في المؤسسة وعدم 

م على امتداد الخط الرتبي عن موقع القمة الاستراتيجية )أي المدير( مناسبة لطرح بعده
مشاكلهم مباشرة ، كذلك فإن طبيعة مشاكلهم تختلف في شكلها عن طبيعة مشاكل عمال 
التأهيل والتنفيذ نتيجة لبعدهم عن القمة الاستراتيجية ومواقعهم الدنيا في تراتبية الهرم الذين 

 لى مشرفيهم المباشرين أو إلى أعضاء النقابة. يلجؤون غالبا إ
ية مشاكلهم المهنية  كذلك يفسر عدم اعتماد الإطارات السامية على أعضاء النقابة لتسو
ية أزلية الصراع وال كراهية بينهم، فغالبا ما ينظر الإطارات بعين الشك والريبة لدور  بقاء واستمرار

ي يسمح للبعض بالتسلق في المناصب وكذا تحقيق النقابة وما النقابة حسبهم إلا تنظيم شعبو
:" أنا قلت لهم المصالح الشخصية، في هذا الإطار يصرح لنا مبحوث )رئيس قسم المستخدمين( 

 .عندما يطلب شهادة عمل أكتبوا له في مكان الوظيفة نقابي"
يفيلور يتخلى بموجبها الميكانيكي عن  فبمجرد أن ينتخب العامل كنقابي في مؤسسة تر

مئزره الأزرق، وال كهربائي عن علبة مفاتيحه ليرتقي إلى مصاف أصحاب اللياقات البيضاء، 
"هْنا في الوزين الخدام غير يدير الكاسكيتا انْتاع النقابة ينقطع عن الانتاج وينقطع يضيف محدثنا 

عن المأرز الأزرق ينقطع عن لبس حذاء الأمن ونزيدك حاجة ينقطع على نظام العمل 
 ي يكتفي بالعمل تقريبا في النهار".التناوب

من قبل المبحوث ما هو إلا رمز من  la casquetteفاستعمال مصطلح "الكاسكيتا" 
ية(.  رموز السلطة والقوة في المجتمع الجزائري )السلطة العسكر
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التي  Michel de Coster15 مشال دوكوستريمكن لنا أن نفسر هذا على ضوء فكرة 
مفادها أنه يصعب على إطارات المؤسسة ان ينخرطوا في التنظيم النقابي لاعتبارات شخصية 
وزمالة، فكيف يتسنى للإطار المنخرط في النقابة من معارضة صديقه او زميله في التسيير 
ية غير متجانسة معه  وزملائه في الم كتب أو الإدارة فلن يضحي بهويته السوسيو مهنية لصالح هو

رتبيا و لا ثقافيا )أي العمال( في حين لا يخسر عامل التنفيذ أي شيء إن هو أقدم على لا 
الانخراط في التنظيم النقابي بل على العكس فهو بذلك يؤمن امتيازات وسند هو ليس في غنى 

 عنها.
ل كن ما يزودنا به الميدان أن عدد كبير من عمال التنفيذ وحتى موظفي الإدارة لا 

 Pierre بيار موران قابة و لا ينخرط في صفوفها، ولعلنا نجد تفسير لذلك في كتاب يشترك في الن
Morin " "السلطة والتسيير"le management et le pouvoir"16  هو أن العامل ليس لديه ما

يخسره حين يدلي بصوته في صالح أعضاء النقابة ل كن انخراطه في صفوفها يكلفه ضياع المال 
لاشتراكات كما يكلفه ضياع الوقت في حضور اجتماعاتها العادية والطارئة، نتيجة تسديد حقوق ا

يق إعادة انتخاب أعضائها، أما الأجراء فليس لديهم الرغبة  فيكتفي فقط بإعادة إنتاجها عن طر
 والنية في الترشح لعهدات نقابية.

فسهم من ل كن مع ذلك لا يجد عمال التنفيذ بديلا عن هذه المنظمة المطلبية لتأمين أن
تعسف المسؤولين أو حتى من قراراتهم التعسفية والمجحفة وكأن بالعمال قد أدركوا قواعد اللعبة 
الاستراتيجية وفهموا ان أصواتهم تعزز قوة النقابة التي تحميهم ظالمين أم مظلومين، فالنقابة في عون 

فعاليتها، وأي العمال ما كانوا في عونها، حتى إن كان ذلك على حساب أهداف المؤسسة و
يقة  محاولة لإقناع الأجراء بأن سلوكاتهم هذه مضرة اقتصاديا بالمؤسسة لن تلقى صدى، وبالطر
هذه تكون للعمال مسؤولية في تكريس الرداءة من خلال إعادة إنتاج نقابة تحميهم إن هم 

لوطنية، تكاسلوا، تغيبوا، كسروا، وأقدموا على فعل كل شيء من شأنه إلحاق الضرر بالمؤسسة ا



  د. نادية سماش ــــــــــــــــــ ممارسة السلطة داخل المؤسسات الصناعية وأثرها في تصرفات العمال
 

 

 

 344ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس 

ية حين وصفها بالسلبية  عبد الحق العميريونحن بذلك نشاطر  لنظرته إلى النقابة الجزائر
"Syndicalisme négatif qui consiste à protéger tout ce qui est pourvu qu’il 

serve ses propres intérêt à court terme…"17. 
مهامها المنتظرة باعتبار أن قدرا  في ظل هذه الظروف يستحيل على الفئات المسيرة إتمام

كبيرا من الصلاحيات في أيدي أعضاء النقابة وبالتالي العمال "... فالحق النقابي بالنسبة للعامل 
أصبح سلاح يستعمله ضد كل أولئك المشرفين والإطارات المسيرة والذين يعتبرون طرفا آخر لا 

وجدت من أجله المؤسسة وإنما يجب  يمكن التعاون معه من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي
 18معاكسته وعدم تنفيذه..."

في إحدى مقالاته بأن السياسات الإصلاحية المتبعة "...أدت إلى جمال غريد يضيف 
تفتيت المؤسسات الصناعية والقضاء على سلطة مدراء هاته المؤسسات، وبالتالي عملت السلطة 
السياسية على احتكارها للنظرة الشاملة للمؤسسة وقراراتها الاستراتيجية، كما عملت هذه المعارضة 

سة لتشكل عائقا أمام كل مواظبة صناعية أو بالأحرى كل جهد على الانتشار داخل المؤس
 .19تثقيفي...وهكذا فإن المنطق السياسي هو السائد وليس الاقتصادي..."

من خلال ما ورد ذكره لا نرى أنه من السهل على المسيرين الجدد الذين أوكلت لهم 
تحقيق المطلوب إذا لم مهمة تحضير المؤسسة لمرحلة اقتصاد السوق إحداث القفزة النوعية و

يدركوا قواعد اللعب هذه التي سادت المؤسسة الاقتصادية العمومية، ودون تبني مفهوم 
 Pierre Morin " management et le pouvoir "20المناجمنت السياسي الذي تكلم عنه 

ير والذي يهتم أساسا باستكشاف مواطن القوة والسلطة في التنظيم بأكمله، ومن ثم إدارة وتسي
خيوط اللعبة الاستراتيجية فلم يعد مفهوم السلطة الآن محصورا في حق الشخص على أن يفرض 
طاعة الشخص "ب" وعلى الشخص "ب" طاعة الشخص "أ" فالحق في الشيء لا يعني بالضرورة 

 المقدرة عليه.
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فهل يبقى هذا المنطق ساري المفعول في فضاء تعددت فيه الرؤى وتقاطبت فيه مواطن 
ة وتداخلت فيه الصلاحيات؟ من خلال هذا السؤال حاولنا ال كشف عن مدى مقدرة السلط

مسيري هذه المؤسسة على تطبيق القوانين فعلا وهل لهم مقدرة تسيير مختلف الموارد التي تحتويها 
يفيلور من خلال طرحنا الأسئلة على موظفي الإدارة وعمال التنفيذ على حد السواء  مؤسسة تر

في نظرك هل يملك المدير الحالي القدرة على ذه الأسئلة في السؤال التالي: وقد تم بلورت ه
يقة تخدم المصلحة العامة للمؤسسة؟  تطبيق القوانين فعلا وتسيير المؤسسة بطر

من خلال ما تحصلنا عليه من إجابات لاحظنا التوجه السلبي ال كبير للعمال والموظفين 
ية بخصوص مقدرة المدير أو المسؤول على تطبيق كل المبحوثين من مختلف الفئات السوسيو مهن

القوانين في المؤسسة ومقدرته على التسيير الأمثل للمؤسسة حيث اتفق معظم المبحوثين على إجابة 
لا يملك مؤهلات التسيير الفعلي لموارد المؤسسة خصوصا   PDGواحدة وهي أن المدير أوال  

بل يستمد مصدرها من أفراد النقابة الذين لا يهمه وأن قراراته لا تؤخذ بصفة دقيقة ومنهجية 
شيء سوى خدمة مصالحهم الشخصية ومصالح المقربين منهم حيث وفي تصريح لأحد المبحوثين 
)عامل تنفيذ( يؤكد أن العمل مع المدير الجديد أصبحت مهمة جد مستحيلة في ظل الظروف 

الانتاج محملا كل المسؤولية للمدراء الذين السيئة التي تمر بها المؤسسة جراء تفاقم الديون وقلة 
 تداولوا على قمة تسيير المؤسسة حيث يقول:

 والل  ه يا أختي هذي المؤسسة كانت منجم نتاع الذهب ماشي نتاع الحديد كنا نجوا" 
 نخدموا فرحانين كانوا ولاد ناس فاهمين ومثقفين يعرفون كيف يسيروا كل

 أصبح مقلوب كل شخص يبحثعن مصالحه المؤسسة لـكن  في الوقت الحالي كل شي
  2102)الرئيس المدير العام( لا يعرف شيء في التسيير أتوا به من  PDGحتى الـ   

 لتسيير  هذه  المؤسسة وكيما يقولك في المثل" اللي ما عنده وين يبات يروح خيمة اللي
يفيلور  راهي باغيتشوفي ناس  مات"  هكذا أصبح المسؤولين في البلاد وليس فقط في تر
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 تموت و ما حبتش تطلق الـكرسي ربي يجيب الخير" 
 

من خلال هذا التصريح والارتفاع الملحوظ لإجابات العمال الذين أشاروا إلى قصور 
المسؤولين وعدم تحررهم في اتخاذ القرارات وتطبيقها بشكل فعلي في المؤسسة يبرهن على أن 
يفيلور  الحق في الشيء لا يعني بالضرورة المقدرة عليه، فالمسؤولون )مع عدم التعميم( في تر

رسة السلطة الشرعية المخولة إليهم قانونا نتيجة لتداخل الصلاحيات وبروز فئات عاجزين عن مما
ضاغطة )النقابة، جماعات المصالح...(، مؤثرة بشكل كبير على قراراتهم، ولتأكيد هذه الفكرة 
حصلت الدراسة على شواهد كيفية بخصوص هيمنة جماعات الضغط على زمام الأمور في 

رسمية في ممارسة السلطة داخل المصنع ففي مقابلات عديدة تم تأكيد المؤسسة ومشاركتها غير ال
 هذه الفكرة مثل المقابلتين التاليتين )عاملي تنفيذ( حيث صرحا لنا قائلين:

 2112"نحن عندنا في المصنع النقابة هي المدير ويمكن إعطائك مثال عن ذلك في سنة 
يفيلور مدير كفؤ ويتصف بالروح ا  لمهنية والمنهجية ولا يخضعكان يدير مؤسسة تر

 للعاطفة أما بالنسبة للآخرين كان يبدوا لهم متسلط وليس بني آدم فقد استطاعت المؤسسة 
 في عهده أن تتخلص من الديون وترفع الانتاج إلا أنه لم يسير على خطى النقابة خاصة وأنه

 تخلص منه بتقريب كان سوف يحال على التقاعد الأمر الذي ساعدهم على ذلك وعملوا على ال 
 هذه المدة إلى أن حصلوا على مبتغاهم في جلب انسان لا يعرف عن التسيير شيء ووضعوه  

 مديرا على المؤسسة يخدم مصالحهم ويخدمون أهدافه"
 

في ظل هذه الهمجية الصناعية لا يجرأ أي مسير على المخاطرة والمجازفة فكل الظروف غير 
مواتية وغير مناسبة هذا ما يجعل من الصعب إيجاد مسيرين أكفاء يقبلون بالعمل في هذه 
الظروف فعلى هامش أسئلة المقابلة طرحنا سؤال على المبحوثين فيما يتعلق بإرادتهم في الحصول 
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مسؤولية فكان ردهم بلا حاولنا الاستفسار عن السبب في ذلك فكانت الإجابة ان  على منصب
يف وأنه لا يوجد منصب مسؤول مسير دون أن يسير وأن ليس له  المسؤولية تكليف وليس تشر
كامل الحق في إصدار القرارات المناسبة الخادمة للمصلحة العامة للمؤسسة والعمال على حد 

 السواء.
ثل هذه الإجابات تكشف عن حقيقة هامة تثبت فكرة سبق وأن أشرنا والحقيقة أن م

إليها وهي وجود فئات لها من القوة والنفوذ ما يمكنها من ممارسة السلطة الحقيقية عن قرب أو 
من بعيد مباشرة أو بشكل غير مباشر داخل المؤسسة، وتدخلها غير المشروع في عملية صنع 

بحوثين )إطارات، عمال تنفيذ( يرفضون تولي مراكز السلطة القرارات الأمر الذي جعل من الم
والمسؤولية، لأنهم مدركين ومتيقنين أن سلطتهم )إذا تمت( فلن تكون أكثر من شكلية وأنهم 
سيكونون مسؤولون بدون صلاحيات وأنهم عرضة للمشاكل والمتاعب )هم في غنى عنها( إذا لم 

يطة التنظيمية والقانونية . يوفقوا بين مطالب ومصالح الفئات الضاغطة   ومتطلبات المنصب والخر
 

تصًر العمال لمستقبلهم المهىي في ظل هيمىة الجماعات الضاغطة يحتمية  -ج
 الخًصصة:

من خلال الشواهد ال كيفية التي تحصلنا عليها فإننا نلاحظ أنها كلها تدل على وجود   
جماعات ظل في المؤسسة وخارجها قادرة على التدخل في قرارات المسؤولين وممارستها لسلطة 
ية غير رسمية، ففي ظل هذه الفوضى أردنا أن نكتشف خطورة تأثيرها على العمال )نفسيا  مواز

  السؤال  وكذا تصورهم لمستقبل مناصبهم والاستقرار بها لذلك طرحنا عليهمواجتماعيا(، 
 كيف ترى مستقبلك في المؤسسة؟
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فكان هذا السؤال بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بمعنى أن عدد كبير من المبحوثين 
يفيلور حيث أشاروا إلى أن  كان لهم توجه سلبي بخصوص إدراكهم لمستقبلهم في مؤسسة تر

يين مست قبلهم بالمؤسسة غامض ومجهول، هذا دليل على أن هذه الفئة من العمال والإدار
ية في وسطهم الصناعي  المبحوثين على علم ودراية بكل التحركات والسلوكيات غير الرسمية الجار
وما سيطرأ على المؤسسة من خوصصة أو غلق حيث تم التصريح في مقابلات تمت مع مبحوثين 

وثين من فئة عمال التنفيذ  أنهم خائفون وغير مطمئنين على وضعهم داخل من الإدارة  ومبح
 المؤسسة معبرين عن ذلك بقولهم :

 " نحن نأتي للعمل ونقولوا يادرا شا غادي يصرا اليوم رانا من الباقين واللا من الخارجين 
 مرة المؤسسة غادي ما بقاتش الثقة في أي أحد غير ربي يجيب السلاك كل مرة شا نسمعوا

 تغلق ومرة غادي يبيعوها رانا عايشين في الرعب وكيما على بالك الخدمة صعاـبت ياـ
 من طيرله"

 
واضح أن هاته الشواهد التي تقدمها الدراسة فيما يتعلق بمصير ومستقبل العمال داخل  

عملهم،  المؤسسة تؤكد وتثبت تخوف العمال وقلقهم لانعدام ضمانات الاستقرار في مناصب
 خاصة بعد جملة التسريحات التي مست العديد من عمال هذه المؤسسة،.

يقة عادلة بين العمال إذ لم يستند المسؤولين خلالها إلى  إن عملية التسريح هذه لم تتم بطر
" اللي عنده الكتاف قعد واللي ما عندوش طبقوه القواعد الرسمية، إذ يقول أحد المبحوثين 

جاء على لسان المبحوثين فإن عملية التسريح مست فئات معينة فقط من  ، فحسب ما)اخرجوه("
العمال بينما حافظ البعض الآخر على الاستقرار في مناصب عملهم لاستنادهم على وساطة 
يقصد بهذا بأن لهم وزن وقيمة  ومحسوبية، أو على ما عبر عنه العمال بمصطلح "الكتاف" و

و خارجها، ولهم من القوة ما يمكنهم من الضغط على اجتماعية مهمة سواء داخل المؤسسة أ
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مسؤولي المؤسسة لاتخاذ قرارات تكون في صالحهم وصالح العمال المحتمين تحت رايتهم على 
 حساب عمال آخرين، هذا ما أثر على مشاركتهم وأضعف من جودة تعاونهم.

ا من حين قال "في ظل مثل هذه الظروف أصبحنا نواجه شكل Gaulejacولقد صدق 
أشكال الصراع مخالفا لذلك الصراع السابق والذي ينعت بصراع الطبقات إنه صراع 

، ولدت هذه الوضعية عند العمال تبني استراتيجيات أفرزت سلوكات انسحابية 21المناصب..."
ية عند بعض الاجراء هذا ما يفسر في نظرنا سبب تفشي ظاهرة الاختلاسات في  وانتهاز

يفيلور على وجه الخصوص والعمل بالقاعدة المؤسسات الاقتصادية ا لعمومية عموما، ومؤسسة تر
وشجع على الإهمال، التبذير وال كسب غير  ،22نترة من الحلوف وما يروحش سالم"الشعبية "

 المشروع فهي أحسن وسيلة عند بعض الأجراء لتأمين مستقبلهم بعد مرحلة التسريح المتوقعة.
بادي على وجوه كل العمال ) منفذين مؤهلين، إطارات( خصوصا في المرحلة  فالقلق

صنع للحديد في ضواحي مدينة وهران الأمر الذي مالراهنة التي تم بموجبها إصدار قرار حول بناء 
 جعل من العمال يبدون تخوفهم وقلقهم عن مصيرهم حيث يقول مبحوث إطار:

 جديدة خاصة وأن الدولة تسعى لبناء مصنع للحديدرانا خايفين بزاف من هذي القوانين ال"
 ما راناش عارفين إلى يدونا ليه واللا ْيحبسونا ونزيدك حاجة راهم يقولوا بلي المؤسسة

 غادي يديها مستثمر ألماني وراكي عارفة الخواص شا يحبوا الأرباح بزاف والخدامة قلال"
 

أن المؤسسة سيتم إما غلقها أو نلاحظ أن الكل في حالة ترقب وحذر شديد والكل يعلم 
ويبقى هذا احتمال البيع بعيد حسب المسؤولين في الدولة الذين -بيعها لأحد الخواص الاجانب 

يبدو أن منطق الايديولوجيا  الذي كان يعمل   -أقروا ببناء مصنع للحديد بضواحي مدينة وهران
نطق سات قد ولى وحل محله ميعاب المؤسعلى تشغيل يد عاملة كثيرة بغض النظر عن طاقة است

اقتصاد السوق وعصر الخواص وعصر الرأسمالين المحدثين في الجزائر، فهدف الرأسمالي الذي 
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يق تحقيق أكبر للأرباح بأقل التكاليف  ينوي شراء المؤسسة اقتصادي بالدرجة الاولى عن طر
ف من المستقبل ولعل اول شيء سيقوم به هو تحديد عدد عمال المؤسسة الأمر الذي زرع الخو

ية ليبيا من حيث كثرة اليد  يفيلور الذين أشاروا إلى أن المؤسسة كانت تشبه جمهور لدى عمال تر
عامل بما 112ال  2213العاملة التي أصبحت تتقلص شيء فشيئا  إلى أن أصبح لا يتجاوز نهاية 

سة وتخوفا فيهم عمال التنفيذ والإطارات، لقد ولدت هذه الوضعية تدمرا لدى أجراء المؤس
 واضحا من مرحلة أتية قد تمسهم في أي لحظة.

ليس في إمكان أيا كان التنبؤ بما سيحصل لأن تغير المجتمع لا يتم بمراسيم كما يقول 
 "On ne change pas la société par décretميشال كروزي"

« la contrainte managériale est impuissante si elle n’est pas acceptée et légitimée 
par les acteur » 

 

 خاتمة:  

يك جيد، أداء تحقيق في مؤسسة أي نجاح إن  بمهامهم القيام إلى ودفعهم أفرادها وتحر
 ممارسة وأساليب وكيفيات طرق بينها من عوامل عدة عبر يمر أن لابد وبإتقان أكمل وجه على

يا دورا تلعب التي المستقلة المتغيرات أهم أحد اعتبارهالالسلطة   وتنظيم ومراقبة توجيه في محور
 وبالتالي المؤسساتي الأداء كفاءة تحقيق أجل من العاملون يؤديها التي الأعمال والنشاطات

 . المرجوة والغايات الأهداف تحقيق
 دالة هناك علاقة أن مفادها نتيجة من خلال ما تقدم من تحليل للمعطيات توصلنا إلى

 بالانتماء العاملين وشعور المؤسسة داخل القرارات اتخاذ في المشاركة بين وثيقا ارتباطا ومرتبطة
 مواقف في ، أووعاطفي أ.عقلي الأفراد اندماج في رئيسيا دورا المشاركة تلعب حيث؛ داخلها
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 صنع في العامل فمشاركة المسؤولية، وتحمل أهدافها تحقيق في المساهمة على مما يشجعهم الجماعة،
 وإعلاء خدمة في والتفاني العمل في الإخلاص إلى يؤدي مما بأهميته الشعور القرارات يعطيه

 في القرارات اتخاذ عملية في العامل مشاركة أن كما أهدافها، تحقيق على المؤسسة والعمل صالح
يات التنظيمية جميع يين القادة من جديدة كوادر وتكوين تنمية في تساهم المستو  والتي الإدار

 الرؤساء بين المتبادلة الثقة ميزة تحقيق عن فضلا هذا صنع القرارات في خبرة ذات تكون
 .والمرؤوسين

المشرف  بين القائمة العلاقة ونمط طبيعةأن  * كما توصلنا إلى نتيجة أخرى تكمن في
 المشرف بين السائدة العلاقات كانت فكلما العمل، في العامل رغبة على تؤثر والعمال

 القواعد تطبيق في والمرونة والانسجام والتعاون والثقة الاحترام يسودها ومرؤوسيه علاقات
يادة إلى أدى ذلك كلما التنظيمية،  عن المحاسبة في فالمرونة العامل، لدى العمل في الرغبة ز

 روحه من ويرفع المرؤوس فعالية من يزيد الحالات هذه في مثل والتسامح الصغيرة الأخطاء
ية،  يكون أن على المواقف بعض في العقاب التسامح استبعاد يعني لا أخرى جهة ومن المعنو

 . المرؤوس سلوك تصحيح يكفل وبما الخطأ قدر على استخدامه
 الاحترام على مبنية علاقات ومرؤوسيه المشرف بين السائدة العلاقات كانت كلما أنه كما

 بإصدار الرسمية السلطة على الاعتماد دون للتفاهم دائما الاستعداد كان كلما والثقة المتبادلة
 . الأوامر
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16 -Morin Pirre, le management et le pouvoir, édition d’organisations, Collection E.O.SUP, 1991, 
17 -Lamiri A, Géré l’entreprise Algérienne en économie du marché, édition Prestcom, Alger, 1993, p 45 

ية في ظل التحولات السوسيو - 18 اقتصادية، في "تسيير الرجال. -مولاي الحاج مراد، إشكالية القيادة والإشراف بالمؤسسة الجزائر
 6، ص 2221ماي،  21/28، جامعة باجي مختار، عنابة،  CRASC، أيام دراسية الاتصال والقيادة في المؤسسة"
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19 - Guerid Djamel, l’entreprise industrielle en Algérie : les limites d’une acculturation, in Guerid Djamel, 
Cultures d’entreprises, édition CRASC, Oran, Avril, 1997, p130 
20 - Morin Pierre, le management et le pouvoir, OP.CIT, chapitre 5 
21 -Vincent De Gaulejec, cité par Moulai-Hadj Mourad, CF : 

ية في ظل التحولات السوسيو  12اقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص -مولاي الحاج مراد، إشكالية القيادة والإشراف بالمؤسسة الجزائر
ية وتحي الفرص للظفر بأمور حتى إن كانت لا تنفع وليس لها جدوى المهم أنها تلحق الضرر  مثل - 22 شعبي يوضح تثمين روح الانتهاز

 بالغير.
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 ٍالوقاٍهة التغيير تيي الوٌظوة

 هراح سويرة أ.
 هركز الثحث في العلَم اإلسالهية ٍالحضارة

 الجزائر -األغَاط  

 : الولخص

ترمي إلى تحقيق التقدم والتطور الأمر الذي جعلها تشكل المنظمة وحدة إجتماعية هادفة 
يا صارت تحتله في كل ميادين البحث إذا أصبحت موضع إهتمام الدرسين  تكسب وزنا جوهر

الإيديولوجي محاولين بذلك التعرف  هوالباحثين وكل منهم يحاول تركيز ضوء بحثه من المنظور
 على أهم مدخلاتها وكذا تتبع أهم مراحل تطورها.

عتبار التغيير والتطوير التنظيمي سمة أساسية للمنظمات الناجحة تسعى هذه الأخيرة إلى وبإ
 مواكبته وتتبع جل خطوته حتى تضمن مسايرته على الوجه المطلوب الأمر المرهون.

بإنتهاج جل التغيرات سوء على المستوى الداخلي أو الخارجي وهو ما يرتبط بشكل أو  -
ية مرهون  بأخر بالعاملين كونهم المستهدف الأول من عملية التغيير وبتالي نجاح العملية التغير
بضرورة تفهم سلوكهم الفردي والجماعي حتى ترسم معالم نجاحها وتخدم أهدافها إلى أن معدل 

ون حسب مدى تحقيق الوظائف والمهام الموكلة إليها أي نسبة الأداء هذا الأخير النجاح يك
الذي يتغير معدل فعاليته بتأثير عوامل عدة من أبرزها مقاومة التغيير إذا تنبثق أهمية دراستنا 
هذه في محاولة الإلمام بموضوع التغيير المطبق في مؤسسة وكذا التعرف على أهم الإنعكسات 
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عال المصاحبة لتغيير ) ما يعرف بالمقاومته ( ومالها من تأثير على الأداء سواء إيجابيا وردود الأف
 :تساؤل التالي ومنه نقترح الأو سلبيا 
 ؟  متى يرفضو يقبل التغييرمتى  -

 
Abstract  :  

the Organization, constitute a social unit targeted to achieve progress and 
development, which make it earn an essential weight where it occupied in all fields of 
research, it became a subject of interest of learners and researchers, each of whom is 
trying to focus on it in the light of his research from an ideological perspective trying to 
identify its most important input, as well as keep track of its most important stages of 
development. 

Considering the change and organizational development a fundamental 
characteristic of successful organizations, the latter tries to keep pace and monitor the 
vast majority of its means to guarantee stay aware of it in the required path in the 
meantime. 

- Pursuing the most of the changes at the domestic or external level , which is 
linked one way or another to workers ,for being first target of the  process of change and 
therefore the success of the process of change variability depends on the need to 
understand individual and collective behavior in order to shape a successful landmarks 
and serve its objectives,  that the success rate will be according to the extent to which 
jobs and tasks assigned to any of the latter performance effectiveness rate change impact 
of several factors, most notably the rate of change resistance if derive the importance of 
this study is to try familiarity with the subject of the change applied in an organization, 
as well as identify the most important consequences,  responses and acts  accompanying 
to change (what is known resistance) and its  effect on performance, both positive or 
negative, where we started from the problem of viewing the following questionably ? 

When change regain acceptance and vice versa? 
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 :الوقذهة
يودب مع الق صدام  حو  ية ن شر هود الب من الج منظم  سق  ير ن مةو ما أن التغي حددات القائ  الم

التأثير عليها من أجل تحقيق عدة مصالح هامة تتم مع إرساء نظم جديدة من العلاقات و إزالتهاو
ضوابط تضع قيود على و contraisداخل الكيان التنظيمي صغر أم كبر لذلك هنالك محددات 

 1خارجها.و إحداث التأثير المستهدف داخل المنظمةو قدرة قوى التغيير على وضعو حركة
هي المتعلقة و جوانب عديدة ، سواء كانت إستراتيجية تعليمية معقدةوبالتالي فالتغيير يمس 

قيم ير ال هاتو بتغي ية و الإتجا هة التقن سها لمواج يف نف ستطيع أن تك تى ت مات ح كل المنظ هيا
ثة يةو الحدي لات التكنولوج في المجا يرات   يةو التغ ية و الإجتماع كون تنم قد ي ما  صادية ، ك الإقت

سين مستو لى تح ية تهدف إ ية إدار لأجهزة الإدار يادة حجم ا يق ز عن طر ى الخدمات المقدمة 
ية ، ية أو يتمثل في تحسين الجهاز الإداري ،و من حيث إعداد القوى البشر  حجم الهياكل الإدار

بين و صات  يع الإختصا يث توز من ح ية  كل التنظيم في الهيا ظر  عادة الن لال إ من خ لك  ذ
يةو يما بينهاالإتصالات فو نمط العلاقاتو الوحدات المختلفة أخيرا يمكن أن و نمط التبعية الإدار

فاءة      ية بك سات الإدار هداف السيا قق أ شكل يح هاز إداري ب ظيم ج سا تن ستهدف أسا  ي
قيم العاملين بشكل يؤكد مفهوم الوظيفة ثم يمتد و فعالية من خلال التغيير الشامل في سلوكياتو

يعية لإحداث التغ يعطي الأهمية اللازمة و  ييرات السلوكية ويثبتهاليشمل الجوانب الهيكلية والتشر
للعوامل السياسية والإجتماعية والثقافية بإعتبارها مقومات المناخ الضروري لازم لإنجاح تلك 

 2التغييرات.
 وحسب ما سبق ينبثق التساؤل الآتي:

 متى يقبل التغيير ومتى يرفض؟  -
 
 
 



  مراح سميرةأ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنظمة بين التغيير والمقاومة
 

 

 355ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

 التغيير في الوٌظوة: 
بالتغيير  سميته  لى ت صطلح ع ميي ميو التنظي طوير التنظي جهو  الت ير المو لك التغي به ذ صد   يق

هادفو صود وال ضمن و المق ما ي خارجي ( ب لداخلي وال ئي )ا يف البي يق التك سعى لتحق لواعي ي ا
لذي  طط ا ير المخ كذلك التغي هو  شكلات و حل الم لى  قدرة ع ثر  ية أك لة تنظيم لى حا قال إ الإنت

مة ية المنظ سين فعال صد تح يةو يق ية إمكان ها  تقو صد حل مة بق جه المنظ تي توا شاكل ال هة الم مواج
شاكل يدهاو للم يةو تجد ستها الإدار ها لممار بين و تغيير عاوني  هود ت لى مج طة ع هذه الخ مد  تعت

يين وعلى الأخذ في الحسبان البيئة التي تعمل فيها المنظمة.  3الإدار
 4تطبيق العلمي للعلوم السلوكية.و وعلى التدخل من طرف خارجي

يعتبر التغيير والتطوير سمة أساسية للمنظمات الناجحة وهو مصحوب بجملة من التغييرات  إذ
شمل  مي ي طوير التنظي فالتغيير والت يه  عاملين وعل سلوك ال لأفراد و ية وا سات المال مس السيا تي ت ال

عاملين عة العملو ال ظيم.و جما كونهو ، 5التن عاملين  لأفراد ال لأولى ا مس بدرجة ا فالتغيير ي م منه 
عليه بات عليها بالضرورة أن تفهم سلوكهم و رسم معالم نجاح المنظمةو المرتكز المعتمد في تحديد

 الفردي والجماعي حتى تساير التطور بما يخدم أهدفها.
كون  ترض أن ي ما يف عادة  خرى و لة أ لى حا لة إ من حا قال  هو الإنت مة  صفة عا ير ب التغي

ومهما يكن ، فلا يمكن إصدار حكم تقومي عام لأي التغير لما هو أحسن من الوضعية السابقة ، 
 6تغير إلا بوضع معايير معينة متفق عليها أو تحديد أهداف خاصة لعملية التغير الموجودة.

 تصٌيف التغيير:
  :ينقسم التغيير بصفة عامة إلى 
 :وهنا يتم تقييم الهدف النهائي للتغيير إلى أهداف جزئية يتم تحقيق كل  التغيير المرحلي

منها في مرحلة معينة بالسابقة مع الإستفادة من تراكم الآثار الناتجة عن التغيرات المرحلة السابقة 
 بحيث يتحقق الهدف النهائي في نهاية الفترة المخططة لبرنامج التغيير.
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 :بة من خلال التعامل مع جميع  وهوالذي يستهدفالتغيير الجذري تحقيق النتائج المرغو
من  بدلا  سوة  قوة والق ستراتيجية ال ستخدما إ حدة م عة وا ها دف لوب تغير لنظم المط ا

 7التفاوض والإقناع

 أطراف التغيير: 

عملية التغيير التنظيمي لا تتم بمنأى عن الإنسان الذي يفكر في التغيير ، وهو الذي يصمم 
ستراتيجيات الت بق الإ لذي يط شخص ا كذلك ال هو  ير ، و فذ التغي لذي ين هو ا سبة ، و ية المنا غيير

التغيير على وظيفته وعمله ، وهو في كل ذلك إما أن يقبل أو يعارض العملية برمتها ، وسوف 
يع  لى جم مي ع ير التنظي طراف التغي لون أ هم يمث لى أن ية ع ثة التال لأطراف الثلا مع ا مل  يتم التعا

يات التنظيمي  ة ، وهي: المستو
 ) قائد المنظمة التي تجري التغيير(.  Change Leader.قائد التغير1
 ) مصمم برنامج التغيير Practitioner  ( Change Agent .).وكيل التغيير ) 2
    8) والذين يوكل إليهم عملية تنفيذ التغيير(. Staff. العاملون 3

 هجاالت التغيير:

جيمس رون سيون و بانس رون نا  هي حددت دا مات  في المنظ ير  لات للتغي ستة مجا سيون 
 كالتالي:

 : Peopleاألفراد - 1

من أكثر المجالات صعوبة في التغيير، فلن تتمكن من تغيير الأفراد بمجرد حديث ودي أو 
برنامج تدريسي، فمدى قدرتهم على تحمل مسؤولية التغيير وأيضا مدى إستعدادهم في التغيير يجب 

 أخذها في الإعتبار.
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 :Structureالهيكل التٌظيوي  -2

من السهل تغييره فهناك العديد من البدائل المتاحة التي يمكن إستخدامها ، حيث يمكن  
يق القواعد والوظائف وغيرها ، إلا أن هناك بعض الأخطار  وضع الهيكل وكتابته وفرضه عن طر

بد  لذلك لا عل ،  حدث بالف ما ي مع  قه  عدم إتفا جة ل هه نتي قد تواج تي  قة ال ي ستخدامه بطر من إ
ية الحديثة المؤثرة على هذه الهياكل.  واضحة ودقيقة مع الأخذ في الإعتبار التوجيهات الإدار

  :Climateالوٌاخ -3

يطلق عليه إسم ثقافة وغالبا ما يصعب التحديد الدقيق لم كوناته بالرغم من أنه يمثل أساس 
 تبذله من جهود للتغير.المنشأة حيث يمكن أن يمثل عاملا مساعدا ومعيقا لما 

 : Rulesالقَاعذ  -4

من السهل تغيير القواعد الرسمية غير الواضحة التي تتضمن مناخ المنشأة فيصعب تحديدها 
في  خذ  ضروري أن نأ من ال لذلك ف ية ،  سخة وقو جذور را ها  كون ل ما ت با  ساراتها وغال قب م وتع

ية بين القواعد الرسمية وغير الر  سمية.إعتبارنا العلاقات القو

 :Technologyالتكٌَلَجيا - 5

ثل   عدات م هزة وم لى أج سيمه إ كن تق شأة ويم خل المن ستخدامه دا يتم إ ما  كل  هي 
 الآلات الإل كترونية وغيرها وبرمجيات عقلية مثل المعرفة والبراعة وغيرها.

  :Systemالٌظن -6

فة يات  هي كا ية لعمل ضرور مات ال توفير المعلو لى  مل ع شأة وتع في المن جدة  لنظم المتوا ا
 9الرقابة
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 :عَاهل ًجاح التغيير في الوٌظوة-
 ولنجاح التغيير في المنظمات يجب إتباع عدد من العوامل أهمها: -

 .وجود المناخ الملائم لقبول التغيير وعدم مقاومته 

 ية في المنظمة لج  هود التغيير والتطوير.دعم القيادة الإدار

  سانية هارات الإن كون الم لذين يمتل  فاءة ا صحاب ال ك من أ ير  سة التغي يق هند كوين فر ت
 الملائمة لإدخال التغيير للمنظمة.

  طط ية خ مدى فاعل يد  ير لتحد ية التغي تائج عمل فة ن سمح بمعر مات ي ظام معلو جود ن و
 التغيير ومشاكلها وجدواها.

 مجالات التغيير كالتالي: ويمكن شرح
 تغيير األفراد: -1

لأفراد   عض ا ير ب لى تغي مي ، إ ير التنظي حداث التغي هدف إ سؤولون ، ب مد الم ما يع با  غال
يقوم هذا  الذين يشغلون المراكز الحساسة  خاصة وغالبا ما يكون هذا التغيير بقرار أو مرسوم ، و

بر ) ي لك كر لى ذ شير إ ما ي سا ، ك ير أسا عض  (1967التغي ها ب يتحكم في مة  بأن المنظ قاد  لى الإعت ع
الأفراد في مراكز سلطة ، أساسية وأن تغيير هؤلاء الأفراد يؤدي إلى إحداث تغيير جذري في 

 التسيير.

 تغيير القرارات: -2

سال   سيم أو إر قرارات أو مرا صدار  سؤول بإ يام الم لى ق شهور ع سلوب الم هذا الأ مد  يعت
لإجراء يقوم على مذكرات معينة بهدف إحداث تغ لأفراد في المنظمة. وهذا ا ير ما في سلوك ا ي

تصور ميكانيكي لسلوك الأفراد حيث يعتقد بعض المسؤولين بأن الأفراد يستجيبون بسهولة لقوة 
  10السلطة التي تصدر القرار.
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إن القرارات غالبا ما تؤدي إلى تغيير سلوك الأفراد إذا كانت مدعمة بقوة ما إلا أن هذا 
ع من التغيير يغلب عليه طابع التصنع مما يفقده الفعالية بمرور الزمن أو بإعتماد حيل وآليات النو

في  لاحظ  ما ي هذا  ها و قل بتعطيل لى الأ يام ع قرارات أو الق هذه ال يذ  من تنف هرب  نة للت معي
ير  قرارات تصور تغي ها تناول ال تي يقوم علي الإجراءات البيروقراطية خاصة. ومن الإفتراضات ال

يك ا كذا دوال نة وه سباب معي ته لأ قرار فعالي قدان ال نة أو ف مور معي حدثت أ صادر إذا  قرار ال ل
 قرار قد يلغي قرار أخر ومرسوما قد يلغي مرسوما أخر.

 اإلعـالم: -3

عندما تكون بعض القضايا غامضة يشوبها الشك وتنتشر حولها الشائعات أو عندما تسود  
فإن ما  مة  في منظ قل  لة والقلا قد  البلب ضة  نب الغام ضيح الجوا صحيحة وتو مات ال قديم المعلو ت

يؤدي إلى إحداث تغيير في سلوك الأفراد وذلك كالتوقف عن الإضراب مثلا. ول كن تقديم 
قق التغيير المطلوب وخاصة  بة لا يح يقة عمودية وخاصة بإعتماد الوسائل الم كتو المعلومات بطر

تماد الكلي على هذه التقنية إذ قد يتصور بعض في أوساط الأميين. ومهما يكن، فلا يمكن الإع
المسؤولين بأن المشكلة ناتجة عن نقص في الإعلام بينما الأمر ليس كذلك أو عكسه تماما. لذا 
ينبغي الإهتمام بموضوع الإعلام في المنظمة وإستخدامه كتقنية مدعمة لمختلف البرامج التي تهدف 

لك ما وذ هداف  يق أ ير أو تحق حداث تغي لى إ صال  إ فة للإت يات المختل لى التقن ماد ع بالإعت
 التنظيمي.

 التذرية:  -4

يات التنظيمية في إطار برامج معينة أما في عين المكان  يتم تدريب الأفراد في مختلف المستو
نة  يات معي هارات وتقن لأفراد م لاء ا هد ومؤسسات أخرى متخصصة وذلك لتعليم هؤ أو في معا

 و لأداء المهام الحالية بتقنية أكثر فعالية.أما لتغيير السلوك التنظيمي أ
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ية في مؤسساتنا لا تراعي أساسا إلا الجوانب  وللأسف ، فإن أغلب برامج التدريب الجار
يات  من التقن تذكر. و كاد  لا ت لا  سيير مث يادة والت يات الق لى تقن تدريب ع حين أن ال في  ية  التقن

ستعما يار بإ ية الإخت تدريب تقن يد بال من بع طة  ير المرتب ية للتغ ية فرد سية كتقن بارات النف ل الإخت
 1ول كن هذه التقنية تقوم على إختبارات يصعب الإقتناع بموضوعيتها.

 اإلرشاد ٍالعالج الٌفسي: -5

من التطبيقات الجديدة لعلم النفس العيادي فرع يسمى بعلم النفس العيادي التنظيمي، 
صر ا لق والح سباب الق سة أ سا بدرا فرع أسا هذا ال هتم  بين ي يدة  قات ج مة علا يق إقا قد تع تي  ل

سة  لى درا سا ع ناول أسا هذا الت قوم  مة ، ي شاط المنظ لى ن سلبا ع يؤثر  ما  مة م في المنظ لأفراد  ا
ماجهم  عادة إد لأفراد وإ عض ا لدى ب ية  صبية والذهن ضطرابات الع جة الإ صية ومعال الشخ

ضطر لبعض الإ قة  جذور العمي هم ال عل ف لداخلي. ول حيط ا مع الم كيفهم  لدى وت سلوكية  ابات ال
في  نوعي  ير  حداث تغي لى إ يؤدي إ قد  ضطرابات  هذه الإ مات ومعالجة  في المنظ لأفراد  عض ا ب
نشاط المنظمة إذا كان هؤلاء الأفراد يشغلون مراكز حساسة في المنظمة كما أن القيام بالإرشاد 

ها لل ية وغير كاليف الطب فاض الت لى إنخ يؤدي إ ير و لق ال كث من ق فف  قد يخ سي  سة النف مؤس
والأفراد ، كما أن الإرشاد النفسي قد يخفف من حدة الصراع الذي يعانيه بعض الأفراد بين 
قدة .  مات المع في المنظ صة  عات وخا لأفراد والجما بين ا صراع  شدة ال من  نة و قيم معي فع و دوا
سية  عاد نف حدة ذات أب مة كو في المنظ فرد  ظر لل غي أن ين ناول ينب هذا الت فإن  صار ،  وبإخت

لة وإجتم سرة والعائ خرى كالأ سات أ مات ومؤس ترتبط بمنظ مة و حدود المنظ عدى  ية تت اع
 والمجتمع ككل.

لأفراد في إطار جماعي على تعلم  نوع من اللقاءات هو تدريب ا هذا ال الهدف من تنظيم 
أشياء جديدة عن أنفسهم وعن الآخرين وعن التأثير الذي يمكن أنه يمارسه فرد في الآخرين ، 
يقوم المدرب بملاحظة سلوك أفراد الجماعة الذين يواجهون في البداية موقفا صعبا يتميز بالتقائهم 
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شخاص لا يعرفونهم وبعدم جدولة أي نشاط ودون هيكلة لإدوار الأفراد، هذا الفراغ يدفع مع أ
 أفراد الجماعة إلى محاولة ملئه بنشاط ما .

 هقاٍهة التغيير:

لأفراد  ية ، أو مؤجلة فقد يتخذ ا ير علنية أو ضمنية أو مستترة حال قد تكون مقاومة التغي
قائم ،  و ضع ال ية الو ية لحما قف دفاع من موا يدة  شكالا عد خذ أ قد يأ لدفاعي  سلوك ا هذا ال

يب أو الإلتجاء للنقابات  يادة الأخطاء أو التخر الاضطرابات أو التباطؤ في العمل والإنتاج وز
 أو التحالفات وهكذا.

 أسثاب هقاٍهة التغيير:

 والمؤسسة تقاوم التغيير لأسباب التالية: 
 انت ثقافة معقدة.لأنها مسجونة في تاريخها وثقافتها وخاصة إذا ك

 .لأنها تواجه مشكلة جديدة ومتعددة أثناء التغيير 
 .لأن البيروقراطية الأهم بالإستراتيجية التغيير 
  لأن المجموعة متعلقة بقيم ومبادئ وهناك صعوبة لتحقيق هذه المبادئ تتمثل في الأمن

 والتوازن الفردي.
  ( وهناك التأثير أحيانا يكون كبير لهذا النوع من الظواهر ، ) الرهانات الإستراتيجية

ية لتوحيد قيادة التغيير:  شروط أخرى ضرور
 :من مهام الإدارة الشروع في تنفيذ إستراتجيتها وذلك عبر مراحل 
 .ية ثابتة لجميع عناصر المنطقة ية مستقبلية من الضروري أن تكون هذه الرؤ  رؤ
 مركز واحد مهما يكون تأثيرها  الإستراتيجية التغيير إجمالا لا تستطيع أن تضع المسؤولية

 . 11على المنطقة



  مراح سميرةأ.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنظمة بين التغيير والمقاومة
 

 

 364ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7102العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العذد الخامس ـــــــ مارس  مجّلة

  من ليس  نه  كن وأ مر مم هو أ شياء  ناس والأ ير ال لى أن التغي يدة ع حوث العد شير الب ت
المحال ، ل كن طبيعة الناس لا تقبل التغيير والأساليب المستخدمة في ذلك ، والظروف المحيطة 

 التي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:التي يمر بهذا التغيير وهذا ما يعرف بمقاومة التغيير، 
 .عندما يكون الأشخاص المتأثرين بالتغيير غير المشتركين فيه 

 عندما يكون إقناع الآخرين بالتغيير يعتمد على أسباب شخصية.
 عندما يتم تجاهل تقاليد وأنماط ومعايير العمل.

 .عندما يكون هناك إتصال ضعيف أو مفقود من موضوع التغيير 
 .عندما يكون هناك خوف من إنتاج التغيير أو تهديد للمعالجة الشخصية 

 هصادر ٍأًواط الوقاٍهة:

  اعتقادات العاهلييBelieves  Employees  

تؤثر الإتجاهات بشكل عام بسلوكيات الفرد ، وهي تحدد مدى تقبله أو مقاومته لتغيير 
كم إتجاهات الإنسان ، وكذلك سلوكياته عموما مجموعة من الإعتقادات وهي التي  التنظيمي وتح

هذه  ثل  مة وتتم خل المنظ لأفراد دا سلوك ا ير  في تغي ير  ند التفك بار ع في الإعت خذها  جب أ ي
 الإعتقادات في الأشكال التالية : 

، حيث هي مجموعة من الإعتقادات الناتجة عن سلوكيات الفرد  * إعتقادات السلوك:
أن الفرد لا يسلك سلوكا معين إلا وفق إعتقاد منه بأن هذا السلوك يؤدي للنتائج التي يتوقعها 

 هو وهذا التوقع ينشأ عن ما يسمى باعتقادات السلوك. 
عايرة: قادات الم فرد   * إعت سلوك ال لأخرين ل ظرة ا عن ن سلوكية  عايير ال عة الم هي مجمو و

، كأن تعتقد بأن سلوكا معينا يجعلك في نظر الآخرين  والتي تتشكل في شكل إعتقادات راسخة
 شخصا جادا وأخرى تجعلك خاملا في نظر هؤلاء.
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تأثير مباشر على إعتقادات العوامل الحاكمة*  ها  نة ل :إعتقاد شخص ما ب أن عوامل معي
 أدائه أو أنها تتحكم في أدائه ) سواء في  تسهيل الأداء أو عرقلته ( تسمى باعتقادا

    :إتجاهات العاهليي إتجاُ التغييرAttitudes towards Change  
لعل أهم عنصر يستوجب الاهتمام أكثر من غيره من العناصر عند التفكير في التغيير هو 
العنصر البشري عند التفكير في إدخال تغيير ما بمنظماتهم ، ينغمس معظم مدراء التغيير ) أو 

 العناصر الثلاثة التالية: تكلفة التغيير وكلاء التغيير ( في التركيز على 
ية الثلاثة ( دون التركيز على العوامل   –الوقت المستنفد  - وجودة التغيير ) الهموم الإدار

 الرئيسية والإنسانية والتي تقود لهذه العناصر ، وهي:
 إدارة الإدراكات والإعتقادات التي تتحكم في الأفراد ) والتي تقود للإتجاهات (  -
 إدارة القوة والسياسة التنظيمية ) التي تقود للسلوك (  -

فض   بول أو ر مدى ق سيان ل حددان الرئي ما الم سلوك ( ه هات وال يران ) الإتجا هذان متغ و
التغيير التنظيمي المزمع إدخاله بالمنظمة ، وكذلك لشكل هذا القبول أو الرفض ولمعرفة وتحديد 

 ن المتغيرين وفق الشكل  التالي:   إستجابات العاملين ، يمكن دمج بين  هذي
 أشكال اإلستجاتة للتغير ٍفقا لثعذي السلَك ٍاالتجاهات
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 :Opponentsالوعارضَى أٍ الخصَم  *

وهم الأفراد الذين ينظرون للتغيير نظرة سلبية أو لعدم فهمه أو عدم إقتناعه بأهداف 
 ومنافع التغيير ، أو أنهم غير مقتنعين بحدوث منفعة شخصية من عملية التغيير.

ويمكن القول أن عناصر التغيير قد لا تتفق مع المفاهيم الخاصة بالعاملين ، والذين قد 
ية  ينظرون للتغيير من وجهة نظر أخرى. فالمنظمة التي تنشئ التميز ل كن بيئتها الداخلية بيئة مركز

ية والخطط والأهداف والنظم دون مناقشة أو توضيح  وتهتم الإدارة العليا فيها بوضع الرؤ
املين ، لابد أن يشعر العاملون فيها أن النجاح سيكون من نصيب الإدارة العليا بينما ستلقى للع

 تبعة هذا الفشل على العاملين أنفسهم.
معنى ذلك أن هذا التغيير لن يلقى قبولا من العاملين لأنهم لن يستفيدوا منه ، وهذا 

الإدارة العليا ولدى العاملين هو الجزء الجزء من المقارنة بين ماهية وأهمية التغيير ومفهومه لدى 
غير الظاهر الملموس وغير الملموس، والذي قد لا تستطيع الإدارة العليا إستقراءه فتذهب جهود 

يترتب على هذا الرفض سلوك منافي لمعايير الأداء لموضوعية ، وفي  ياح ، و التطوير إدراج الر
لإدارة العليا أن تحدد الأطراف المعارضة كثير من الأحيان مقاوم للتغيير ، وهنا يجب على ا

 للتغيير، كما يجب أن تحدد أسباب الرفض.

 : Promrters*الوؤيذٍى 

المؤيدون هم الذين ينظرون للتغيير نظرة إيجابية ، ويسل كون في نفس الوقت سلوكا إيجابيا 
ت التي ستحصل يتفق مع معايير الأداء المخططة، وغالبا ما يكون المؤيدون هم الأفراد أو الجها

 12 على فوائد أو مزايا من عملية التغيير، لهذا فهم من أكبر المؤيدين لها.
سباب  كذلك أ حدد  قاومين وت ضين والم حدد الراف يا أن ت لإدارة العل لك أن دور ا نى ذ مع
الرفض أو المقاومة من حيث إرتباطها بقيم ومعتقدات الأفراد والتي قد لا تتفق مع قيم الإدارة 
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يا  هداف العل بين الأ لاف  ياس الإخت في ق ية دورا  شر موارد الب عب إدارة ال نا تل هدافها ، ه وأ
ية للتغيير والمفهوم القيمي الذي ترجم به العاملون هذا التغيير، وبالتالي تحدد طرق التعامل  النظر
هاتهم  من إتجا ير  ما يغ يز  ناع والتحف ساليب الإق من أ ستخدم  فات ، وت هذه الإختلا مع 

قداتهم  عات ومعت مة وجما لى المنظ ستعود ع تي  نافع ال شرح الم يا أن ت لإدارة العل لى ا جب ع ما ي ك
هذه  كون  يث ت لاء ، بح مة والعم موردين والحكو عاملين وال ساهمين وال لأخرى كالم صالح ا الم

 الجماعات مؤيدة ومشجعة وفاعلة في عملية التطوير التنظيمي.

 :Hidden Opponents* الوعارضَى في الخفاء 

لأ بدون وكأنهم هم ا كنهم ي ير ل  ضون التغي ير ويرف جدوى التغي عوا ب لم يقتن لذين  طراف ا
مدعمون لجهود التطوير هؤلاء المعارضون يشكلون نوعا من الإعاقة لخطط التطوير، هذه الإعاقة 
ية جيدة ل كنها عند التنفيذ  هي فقط المؤشر الظاهر والواضح للإدارة والتي وضعت خططا تطوير

 لمرجو منها. تفشل في تحقيق ا
شل  يؤدون لف قد  لذين  سفل ، وا يين أ ضين المختف لاء المعار شل لهؤ جع الف ما ير يرا  وكث

 المنظمة لإصطدامها بالمقاومة غير المنظورة وغير المفهومة للإدارة العليا تماما.
وعلى الإدارة العليا أن تجمع المعلومات الكاملة والخاصة بمقارنة الأداء والسلوك الفعلي مع 

ية ، حتى يمكن تحديد الإتجاهات السلبية الأ داء والسلوكيات المتوقعة والتي يجب أن تكون معيار
لى  ئة إ هات مناو سلوكيات وإتجا من  ها  يل ها بتحو مل مع ها والتعا لة معالجت نة ومحاو ظاهرة والكام ال

 أخرى مدعمة وملتزمة بالتطوير.

 :Potential Promoters* الوؤيذٍى الوحتولَى 

شخاص أ مة هم الأ هود المنظ حو ج ية ن لديهم إيجاب لذين  ية ا ية أو الخارج هات الداخل و الج
بشكل عام بالرغم من أنهم غير واثقين بدرجة كبيرة من جهود التطوير الحالية. وهذه الفئة إما 
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ير  ية التغي ناوئين لعمل من الم صبح  لب فت ما أن تنق طوير، وإ يات الت يدين لعمل من المؤ صبح  أن ت
 ولخطواته.

من  يد  مة بالمز جه المنظ صدقاء أو أن توا من الأ يد  مة المز سب المنظ ما أن تك تالي إ وبال
 الأعداء.

  :هستَيات الوقاٍهة 
يات عديدة داخل منظمات الأعمال   يمكن أن تحدث مقاومة التغيير على مستو

يات للمقاومة التغيير التنظيمي هي :   عموما هناك ثلاث مستو
ومستوى الأفراد ، لكل مستوى  –المجموعات التنظيمية  مستوى –المستوى التنظيمي  -

ير  مة التغي تدفع لمقاو سوف  ها  جدت فإن تي إن و سباب ال من الأ يدة  يات العد ستو هذه الم من 
 التنظيمي على هذا المستوى وهي :

 * المستوى الأول : مقاومة التغيير على مستوى التنظيمي 
يد من صعوبة إدارتها وتنفيذها  ير وتز ية التغي قد تعوق عمل بعض عوامل داخل المنظمة 

 وهي :
 

 * القَة ٍالصراع: 
يقلل من المنافع  يد من منافع مجموعة عمل أو إدارة و التغيير بالمنظمات بصفة عامة قد يز

مة وي قوى بالمنظ يزان ال من م ير  ما يغ خرى م عة أو إدارة أ سطة مجمو سبة بوا صراعات الم كت مي ال ن
 داخل هذه المنظمة مما يجعلها تقاوم أو تعارض التغيير .

 * الإختلافات في توجهات وظائف المنظمة :
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عل  قد نجد بعض الإختلافات في توجهات بعض الوظائف في المنظمة الواحد ، مما يج
كل عل  هات تج في التوج فات  هذه الإختلا ير ، و ها مع التغي في تجاوب عارض   هذه الوظائف تت
 مجموعة تعمل في وظيفة ما تنظر لتغيير وفق رأيتها الخاصة مما يصب في النهاية في غير صالح التغيير.

 
 * جوَد الهيكل التٌظيوي: 

ية بصناعة القرار  توصف  بعض الهياكل بالميكانيكية نسبة لتوسع هرميتها وإنحيازها للمركز
سببا أساسيا لمقاومة التغيير نسبة للجمود  وتنميط السلوك مما يجعل هذه الهياكل ومراكز القوة فيها

 الذي إكتسبته هذه الهياكل على مر الزمان.
 * ثقافة الوٌظوة: 

فراد  في أ قة  منح الث لا ت تي  لك ال طور والمواكبة ، ت شجع على ت لا ت تي  فة التنظيمية ال الثقا
تكون مصدرا المنظمة حتى يبادروا بتقديم الإقتراحات لعلاج مشاكل المنظمة ، هذه الثقافة س

 رئيسيا لمقاومة التغيير .
  :هقاٍهة التغيير على هستَى هجوَعات التٌظيوية الوستَى الثاًي 

هناك عددا من السمات التي تتصف بها المجموعات التنظيمية ، والتي قد تعوق التغيير 
 التنظيمي ،  ومن هذه الخصائص  والسلوكيات.

الزمن من تنمية بعض القواعد غير الرسمية ، تمكنت بعض مجموعات التنظيمية وبمرور  -
كم  وبواسطة هذه القواعد تتحدد ما هي السلوكيات المناسبة وغير المناسبة لهذه المجموعات ، وتح
مي  ير التنظي قوم التغي ما ي با  لبعض ، وغال ضهم ا مع بع عات  هذه المجمو فراد  قات أ كذلك علا

 اومة هذا التقسيم.بتقسيم العمل وتجزئة هذه العلاقات مما يستدعي مق
ما  - ها ، م لى خلخلات مل ع يع ية و ية الحال عات التنظيم سك المجمو في تما ير  يؤثر التغي ما  ب

 يجعل هذه المجموعات تقف على طرفي نقيض مع هذا التغيير.
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آلية التفكير الجماعي أو ما يسمى بإتفاق الجماعي قد تكون سببا في مقاومة أي تغيير يؤثر -
 في هذه الآلية.

 ٍهة التغيير على هستَى األفراد:هقا 
مصادر مقاومة الأفراد في كافة العوامل التي سلف ذكرها والتي تتمثل في الآمان  وتتمثل

عادات  – صادية  –ال نب الإقت لإداركي  –الجوا صور ا كد  –الق مل  –عدم تأ ضافة للعوا بالإ
   13الإجتماعية.

 

 خاتوــة: 
برز انعكاسات  نا من خلال ما سبق أن ن التغيير ومدى تأثيرها في سيرورة المؤسسة حاول

بول من الق عالي  ستوى  ها بم ير في ظى التغي قد يح قات  لك أو لأخير أن هنا في ا صلنا  قات و وت أو
بول ها بق ظى في لا يح خرى  عاملون أن و  أ قد ال ندما يعت بالقبول ع ظى  ير يح فإن التغي مة  صفة عا ب

 ا نتيجة للتغيير.المزايا التي يحصلون عليها تفوق تكاليف التي يحتملونه
من ردود  ها  بالقبول أو بغير عدم التصديق أو  يز ب قد يتم بالتغيير  تأثرون  من ي عال  إذ أن أف

 الأفعال وفي إجمالها تمثل نوع من المقاومة.
دراية المؤسسة بمختلف و وبالتالي فإن نجاح المؤسسة لعملية التغيير مرهون بمدى معرفة

  نوعية أهدافها المسطرة.و طبيعةو وظيفي يتلاءمسلوكيات الأفراد حتى تكسب أداء 
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  )التحذٗات ٍالحلَل( الؼَلؤ االلتصادٗٔ هستمبل الس٘اسٔ الوال٘ٔ فٖ ظل
 395 ….……………….….…….……………….….…الجسائر -جاهعة  أ.د فرحي هحوذ  -أ.قليلة فاطوة السهراء  

  تصرفات الؼوال ٍأحرّا فٖ هوارسٔ السلطٔ داخل الوؤسسٔ الصٌاػ٘ٔ 
 433 ….الجسائر -ٍهراى  ٍالثقافيةالوركس الَطٌي للبحج في األًثرٍبَلَجيا االجتواعية  د.ًادية سواش

  ٍالوماٍهٔ التغ٘٘ر ب٘ي الوٌظؤ
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