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ة الجزائرّية للّدراسات إلانسانّية 
ّ
 املجل

مة تصدرها جامعة وهران
ّ
ة علمّية محك

ّ
ة، 1هي مجل

ّ
/ أحمد بن بل

تهدف هذه املجلة إلى نشر البحوث و الدراسات في الجزائر، كل ستة أشهر، 

مجال العلوم إلانسانية املختلفة، وتشجيع الباحثين على نشر مقاالتهم العلمية، 

ساهم في بعث النهضة 
ُ
وإبراز إبداعاتهم بما يخدم البحث العلمي في الجزائر، لت

خدمة العلم العلمية للبالد التي هي بحاجة إليها بما يواكب التطورات العلمية، ّو

ّوإلانسانية.

وترّحب )املجلة الجزائرية للدراسات إلانسانية( باإلسهامات العلمية  

لجميع الباحثين من داخل الوطن وخارجه، في مجاالت العلوم إلانسانية بجميع 

ّفروعها:

)الفقه، ألاصول، العقيدة، الحديث، التفسير،  /الدراسات إلاسالمية:1

سالمية: )السيرة النبوية، التاريخ إلاسالمي، العلوم القراءات....(، الحضارة إلّا

القديم، الوسيط، التاريخ: بكل تخصصاته: )والفنون عند املسلمين، ألاعالم...(/ 

آلاثار القديمة وإلاسالمية/ إلاعالم والاتصال: )الصحافة  -الحديث، املعاصر( 

ّعلم الوثائق واملكتبات.-املكتوبة، الصحافة الالكترونية.....(

/  ألادب العربي بكّل فروعه ومجاالته: )ألادب الجزائرّي، ألادب العربّي القديم 2

عبّي( الّسيميائّيات، الّسردّيات../ 
ّ

والحديث واملعاصر،وألادب العالمّي،ألادب الش

سانّيات: )العربّية، العاّمة، التطبيقية، الّتداولّية، الغربّية، املقارنة، 
ّ
الل

سانّية ومجاالتها وموضوعاتها: )الّصوتيات، الّدراسات العرفانّية..( املستويات 
ّ
الل

الّصرفّية والّنحوّية، املعجمّية وصناعة املعاجم، الّداللة، ألاساليب 

غة العربّية للّناطقين 
ّ
غات واملناهج الّتعليمّية، تعليمّية الل

ّ
البالغّية...(/تعليمّية الل

نقد سينيمائّي، نقد  بغيرها/النقد ألادبّي القديم، الحديث، واملعاصر،

مسرحّي/الفنون بمختلف مجاالتها: )املسرح، إلاخراج السينمائي، الفنون 

شكيلّية، املوسيقى، فّن الّرسم....(.
ّ
ّالت

فوّية، الّسمعّية البصرّية، القانونّية..........(.                                    3
ّ

رجمة الّتحريرّية، الش
ّ
ّ/ الترجمة: ) الت
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من الباحثين الراغبين في نشر بحوثهم في هذه املجلة الالتزام  يرجى

ّبالقواعد التالية:

  أن تكون الدراسات لم يسبق نشرها مسبقا 

  التقيد بالشروط العلمية واملنهجية املطلوبة في النشر واملتمثلة فيما

 يلي:

 بالنسبة للكتب: اسم املؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر،  مكان النشر،رقم

 .طبعة، سنة النشر، رقم الصفحةال

 بالنسبة للمجلة: اسم صاحب املقال، عنوان املقال، عنوان املجلة، مكان

 .النشر،العدد، سنة النشر، رقم الصفحة

 ،رسالة ماجستير أو دكتوراه: اسم املؤلف، عنوان الرسالة، اسم ولقب املشرف

 .الصفحةرسالة دكتوراه/ماجستير، التخصص، الجامعة، الدولة، رقم 

 بالنسبة لبحث في أعمال ملتقى أو مؤتمر: اسم املتدخل،عنوان املداخلة،اسم

 .مؤتمر/ملتقى،املؤسسة املنظمة،تاريخ ومكان الانعقاد

 بالنسبة ملراجع الانترنت : صاحب املقال، عنوان املقال،العنوان إلالكتروني

 كامال، تاريخ التصفح، وتوقيت ألاخذ عن هذا املوقع.

 مال باللغة العربية، الانجليزية، الفرنسية، الاسبانية. مع ترجمة تكتب ألاع

ملخص النص إذا كتب باللغة العربية إلى اللغة الانجليزية، وإذا كتب بغيرها 

 يترجم إلى العربية  وإلى إلانجليزية.

  تكتب الهوامش في كل صفحة، مع وضع قائمة للمصادر واملراجع في آخر

 املقال.

 الورد ) يكتب املقال بصيغة(word  باللغة العربية  خطTraditional arabic 

 Times new في الهامش، وباللغة ألاجنبية خط  13في املتن و 11وبحجم 

roman  في الهامش 12في املتن و16بحجم 

  التقل عدد صفحات كل بحث بما فيها الهوامش وقائمة املصادر واملراجع

 .صفحة 22صفحة، وال تزيد عن  11واملالحق عن 

 .ما تنشره املجلة يعبر عن رأي صاحب املقال فقط. وال يعبر عن رأي املجلة 
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 .تخضع املقاالت للتحكيم السري من طرف خبراء مختصين 

منصة املجالت العلمية الجزائرية:  ترسل املقاالت عبّر

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/629   ّ

 @oran1.dz-univmare البريد الالكتروني: ولالستفسار يرجى التواصل عبر 
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 كلمة مدير الجامعة 

اجلديدة  الس نة امليالدية  ع حلول  لعدد من 0202م ا ا  يصدر هذ  ،

يد من  لعد ا فتيه  ني د ل ب ي حيم ذل الإنسانية، وا اجلزائرية لدلراسات  اجملةل 

ا  زامن هذ وت  . ات خمتلفة يف ختصص لعلمية  ا ملقالت  عا ة  م ملكتب ا ني  تدش

أ ن يكون منارة  اجلديدة كرصح ثقايف علمي همم، يؤمل منه  املركزية  اجلامعية 

. رموق يف م ا ري وثق فك اط  ركة علمية مشهودة ونش  حل

ل  عام ال  نرش  ع عىل  ذ تشج امعة واإ اجل ارة  د اإ ّن  الصدد فاإ ا  يف هذ

نّ  اإ ف احة  ملُت ا الآاكدميية  ات  يف خمتلف املسارات والفضاء لعلمية والبحثية  ا ا

ن  ع ا  فة بعيد رو ملع لعلمية وا ا لنرش  ا لزتام بقواعد  الا تُشّدُد عىل رضورة 

ا خنبة  له انربى  اليت  الإنسانية  اجلزائرية لدلراسات  العلمية، واجملةل  لرسقات  ا

ت  كتسب ا قد  لعلمية،  ا ءة  ا لكف اخلربة وا اب، ذوي  لش ب ا ني  احث لب ا من 

رفة ود ملع ا ية  ا عىل جد ره ري رص هيئة حت ل ح ا من خال قيهت ا، مصدا قهت

ة  ت ثق كتسب ا ث  الوطن وخارجه، حي اخل  وتدعميها للتواصل املعريف من د

 . ول خمتلفة ني من د احث لب ا يد من  لعد  ا
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لك  بش انية  نس الإ ات  اجلزائرية لدلراس اجملةل  صدارات  اإ ّن مواصةل  اإ

ىل  رصهم ع يف معلهم، وح ر  ري لتح ا ء هيئة  ا عض أ  ان  ليل عىل تف دل منتظم 

ال املولود  لهذا  احلياة  راناس مترارية  امعة وه يف ج بن بةل، رمغ  2علمي  أ محد 

. احمليطة ملية  ا لع ا لصحية  ا روف  لظ  ا

يف دمع  ي  مل ا لع ا الوطنية للتوجه  العلمية  الهيئات  ّن مسايرة خمتلف  اإ

ي  لعلم ا لنرش  ا انعكس بصورة متسارعة عىل وضعية  قد  املتخصصة  ملعرفة  ا

كت دل ا يف  ائلهم  قشة رس ا ني عىل من اجلزائر، وشلّك هاجسا للمقبل اه يف  ور

يل،  ا لع ا لتعلمي  ا اتذة  أ س ب  ىل رت اإ لرتقية  ي وا امع اجل التأ هيل  وذكل وعىل 

ارتباط ذكل ب  يف  بسب املسامهة  اجملالت املصنفة، ول جل  يف  النرش  برشط 

ني  احث لب ا اعدة خملتلف  ملس ا العلمي، وتقدمي   احات جديدة للنرش  فتح مس

لرشوط ا رة  اي ل، ومس لعم ا اجملةل مضاعفة  يري  واملهمتني، حتاول هذه  ا ملع وا

. ملًصنّفة ا اجملالت  اف  ا مص ل بلوغه أ ج لعلمية من   ا

امعة وهران  ّن ج ت  2اإ نشئ أ  امعة  أ ول ج بن بةل، وابعتبارها  أ محد 

أ كرث من  الوطنية، توجد هبا  الس يادة  اسرتجاع  0بعد  جمةل علمية حممكة،  2

ان  ان مصنفت ا جملت ر، مهن ب ا رى للمخ اجملالت اتبع لللكيات وأ خ ض هذه  بع

ط، والكه ل عىل فف امعة تعم اجل ّن  اإ ف انية، وعليه  نس الإ العلوم  ال  يف جم ام 
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نشاء جمةل جديدةت الباحثني لإ ع  ،  شجي لتطبيقية قيقة وا دل ا لعلوم  ا ل  ا يف جم

رية  ئ اجلزا اجملةل  ىل  اإ ضافة  اإ اجلامعة،  ملديرية  العلمي  الإنتاج  ىل رصيد  اف اإ تَض

. انية نس الإ ات   لدلراس

ذ تسع امعة واإ اجل أ ن  الإشارة  ملناسب  ا رام من  ب اإ ىل  اإ رار  ى ابس مت

ي،  لعلم ا ل  اد لتب اون وا التع قصد  العامل،  اجلامعات عرب  اقيات مع خمتلف  اتف

ع  ل م لتواص ا ا  عمي هذ لتد اس بة  اجملالت وس يةل ُمن يف  لنرش  ا ّنا تعترب  اإ ف

لكرتونية  الإ ط  ائ لوس ا العاملية، وهذا ابس تغالل لك  اجلامعات  يف  لباحثني  ا

. اخملتلفة ي  لعلم ا ل  لتواص ا ات   ومنص

لهيئة و لتوفيق  اجملةل، وا لهذه  رارية  الاس مت ىن  مت أ  ذ  ال خري واإ يف 

ت  ارا عب ي هلم لك  يقومون به، وأ سد امتناين ملا  عن  أ عرب هلم  لتحرير،  ا

. ر لتقدي ر وا لشك  ا

أ محد محو فسور  لربو  ا

وهران  معة  ا ير ج د ن بةل 2م ب د     أ مح
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 كلمة رئيس التحرير 

 

ية س نة  ا ن ع  0م 2 0 ة  2 ري ئ زا اجل اجملةّل  ع من  راب ل ا لعدد  ا يصدر 

يت  ل ا لعلمية  ا الت  ملق ا مجموعة من  الإنسانية، جامعة بني طياهتا  لدلراسات 

رفة  ملع ا اجل نوايح    .اخملتلفةتع

يف  انية  نس الإ اجلزائرية لدلراسات  اجملةّل  الرابع من  العدد  ّن صدور  اإ

ء هيئة  ا عض أ  اذلي يؤمن به  الاس مترارية،  املرُبمج دلليل عىل مبدأ   موعدها 

ع  ف يف د مه  وتاكثف هجود ل،  لعم ا امجلاعي عىل  احلرص  ل  لتحرير من خال ا

الباحثني اخلرباء واحملمكني، وتشجيع  التواصل مع  ركة  لوطن  ح ا ل   من داخ

اابت  لكت ا اجملةّل، خاصة وأ ن العديد من  ىل موقع  اإ مبقالهتم  لتوصل  وخارجه اب

ز  ئ مه راك أ  لعلمية من  ا اث  ال حب يف  الاس مترار  أ ن مبدأ   أ كّدت  قد  احلديثة 

. ر لتطوي اح وا لنج  ا

ة  رفي ملع لعلمية وا ا الته  يف خمتلف جم مل  ا لع ا يشهد  أآخر  انب  من ج

ملوا ا ا  رض علين نشطة تف ركة  ع عىل ح لواس ا ع  الاطال رة و ملُس مت ا كبة 

ا  ىل فرض نفسه اإ اجملةّل  العلمية، ذلكل تسعى دوما هذه  الساحة  مس تجدات 

لُنخبة  ا ات  رة من مالحظ ملس مت ا ادة  الاس تف ي، و لعلم ا لنرش  ا ع  ق يف وا
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ر  يف تطوي يس  ا أ س امع  كد احمللية والعاملية،  اجملالت  واخلرباء، والتواصل مع 

ملدراكت وتك ا ات، وتمنية  ذل .ا ملمتزية ا لعلمية  ا لشخصية  ا  وين 

لعدد  ا اجلامعة عىل صدور  أ نّوه حبرص الس يد مدير  ال خري واإذ  يف 

هل  ارك  ر نب ري لتح ا ء هيئة  ا عض أ  ع  مس مجي ين واب اإ ف احملدد،  يف وقته  لرابع  ا

اجملةّل  عمي ماكنة  ل تد فقة ل ج را مل ا زيد من  لها، ونأ مل منه تقدمي م ارته  د اإ

 . ا امعة مع  واجل

قّدموا كام ل تفوتنا  اذلين  اجلزيل للمحمكني،  الشكر  لنقدمي  رصة  الف

لعدد عىل  ا ا  راج هذ خ اإ يف  ا  مهوا معن ا الت، وس ملق ا هتم حول  مالحظا

.  صورته هذه

 

ن معر ب و  د دا د مح .  أ 

هيئة التحرير                       رئيس 
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 المصطلح ودائرة المفاهيم
The conceptsofthe term 

 1حمحامي مختار
 أحمد بن بلة، الجزائر 1جامعة وهرا ن

 11/22/1212تاريخ النشر: 21/21/1212تاريخ القبول:  07/21/1212تاريخ االستالم: 

 

الّلغة وسيلة الّتواصل وأداة الفهم واإلفهام، وعربها تنقل املعارف ضمن : ملخص
أبعادها الزمانية واملكانية، وجوهرها "االصطالح" الذي َيِسم داللة األلفاظ املتداولة 
مبميزات االختصاص، فُتعرف عندئذ مقاصد أهل املقام دون أن تشتبه بإطالقات العرف 

شرتاك  أو تتأرجح بني مستويات معاين األلفاظ املشكَِّكة، العاّم أو تتجاذهبا مدلوالت اال
وإّن إضاءات هذا املقال أنارت خبايا زوايا "املصطلح" يف الّدرس الّلغوي الّشرعي وكذا 

أثر "املصطلح" يف توافق الفهم واإلفهام، وعالقته بالوضع الّلساين الّلغوي اإلنساين، جّلت 
لذهين مّث عالقته بالفكر الذي يعرك طبائع الّناس املكتسبة مّث عالقته باملفهوم مثّ الّتصور ا

وتكوين منظومة القّيم عندهم مث عالقته بإصدار األحكام املنشئة لسلوكات الّتصرف 
 الفردي واجلماعي إزاء املواقف املختلفة اليت تنقلب فيها اجلماعة العرفية.

 الّداللة.املصطلح؛الوضع؛الّلغة؛املفهوم؛ كلمات مفتاحية: 
Abstract:Language is a means of communication and a tool of 
understanding. Throughout that language، knowledge is 
transmittedwithin its timing، placing and its fundamental terminology. 
Terminology describes the signify of the frequent words in 
specification، Then it knows the intents of the specialist without any 
doubt of the words in the community. This article enlightens the 
unseen of the terminology which dealt dealt with the lingual-judiciary 
course and human. The latter، I think It clarifies the terminology effect 
and its relationship on both indivuals and community behavior. 

Keywords: term; language; Concept; semantic
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 مقدمة:  .1
من نعم اهلل على اإلنسان أن عّلمه البيان، بلسان ُمعِرب عّما يف قلبه 
وضمريه، داّل على مقاصده بأصوات األلفاظ املتواَضع على معانيها بني املتخاِطبني 

كما أرسل كّل نيّب بلسان قومه لئال تكون هلم على   (1)هبا، وجعل لكّل أّمة لسانا
اهلل حّجة، ومل تزل عادة العقالء جارية يف اعتبار مقوالت األفراد، تؤَسس على 
وفقها عقوُدهم وإقراراهتم وتصرحياهتم، ال يعِدلون عن مدلوالهتا إاّل بقرينة عدم 

كانت مـخارج   القصد كسبق الّلسان واهلذيان وما شاهبها، هذه املقوالت مهما
أصواهتا ورموز رمسها حتمل اسم "الّلغة" ويُعرّب عنها بـ "الّلسان" لعالقة الـمحّلية، 

َوَلَقْد نَ ْعَلم  َأن َّه ْم يَ ق ول وَن ِإنََّما فجارحة "الّلسان" هي مـحّل "الّلغة"، ويف الّتنزيل: ﴿
﴾]النحل: ِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ م ِبينٌ ي  َعلِّم ه  َبَشٌر ِلَسان  الَِّذي ي  ْلِحد وَن ِإَلْيِه َأْعجَ 

[، وحكمة "الّلغة" حصول الفهم والّتفهيم حبقائق املرادات وحقائق األشياء 221
 احلّسية واملعنوية الواقعة ضمن مجلة املعلومات يف األّمة.

وعلى أّي تقديركان الكالم عن أوَّلّية طبيعة الّلغة، فهي حمكومة بقوانني 
من أساسّيات هذه القوانني حتقيق الّتوافق االصطالحي على تعّيني  الوضع، إذ

لتحصيل هذا  -األلفاظ إزاء معانيها املدلولة عليها، ومن ضروريات الّتداول الّلساين 
سبُق العلم هبذه الّدالالت الوضعّية اليت صارت  -الّتوافق يف عملييت الفهم والّتفهيم 

استحضار مفاهيمها املعروفة عند مصطلحات لفظية خيضع هلا الذهن يف 
 املتخاطبني، وحينها يتحّقق الّتوافق بني الّدال ومدلوله.

 .المصطلح بين اللفظ الل غوي و اإلدراك الذهني.1
 :المصطلح والل غة 1.1

"املصطلح" هو ما اتُفق عليه للّداللة على معىن مقصود، وقد يكون لفظا أو 
ّيا يُنصب لذلك، وال يهّم هذه الورقات إاّل إشارة فعلّية أو رمًسا مرقوما أو شيئا حس

ما كانت داللته لفظّية قصدّية بني األّمة، وال يبُعد هذا املعىن عن مفهوم "الّلغة" 
باعتبارها ألفاًظا داللُتها على معانيها املقصودة بالّتواضع حلصول الفهم عند 
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ة بني ، وحينها ال يكون "املصطلح" سوى تعبري عن "لغة" خاصّ (2)سامعيها
متواضعني عليها، فـ "الّلغة" أعّم يف داللتها على املعاين، فهي القدر املشرتك الواسع 
الذي جيمع أفراد األّمة برُّمتها، جيمعها يف الّتعبري عن تصوراهتا للوجود املادي 
واملعنوي، فال يتّم الكالم عن املعتقدات واألحاسيس العاطفية والقّيم األخالقية 

سوسات ... بني عاّمة أفراد أّمة إاّل من خالل هذا القدر املشرتك واحلكم على احمل
الّتواصلي الذي هو "الّلغة"، غري أّن اختالف اهتمامات األفراد وتفّرقهم يف 
ختصصات العلوم والفنون العملية وطرق العمل والكسب اقتضت يف كّل ختّصص 

الّلغة" املتخّصصة "لغة" خاّصة تستمّد وجودها من "لغة" األم اجلامعة، هذه "
تتشّكل بطرق الّصناعة الّلغوية: الّنقل واالشتقاق والّتخصيص والّتعميم واحلذف 

 -والزيادة والرّتكيب والّتعريب والّتوليد ... وهكذا تتداخل دوائر االصطالح 
داخل دائرة "الّلغة" اجلامعة هلوية اجلماعة الكبرية، وللّتفريق  -عناصرها "املصطلح" 

مني عند املشتغلني بشّّت الفنون العلمية يف تعاريف ما اختّصوا به، يقولون: بني املقا
 هذا معىن لغوي وهذا معىن ُعريف اصطالحي.

 :المصطلح والت صورات1.1
ال يُتحّكم يف العلوم إاّل بتصور مفرداهتا وعناصرها األساسية قبل إصدار 

عبارة عن استحضار صور األحكام عليها، وال تعدو أن تكون "الّتصورات" إاّل 
املوجودات يف الذهن، ففي مقام الّتأُمل يتّم ارتسام صورة املتأمَّل فيه على صفحة 
ذهن املتأمِّل، وال ميكن احلديث عن هذا اإلدراك واإلخبار عنه إاّل بواسطة ما وضع 
إيزاؤه من أمساء اصطالحية ُُتيزه عند الذكر عن ما يشتبه به وليس هو منه، ومن 

يَاَأي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ارَْكع وا ه تصور الفعل املأمور به يف قول اهلل تعاىل: ﴿أمثلت
، [77]احلج: ﴾َواْسج د وا َواْعب د وا رَبَّك ْم َوافْ َعل وا اْلَخيْ َر َلَعلَّك ْم ت  ْفِلح ونَ 

فاستحضار صورة "الرّكوع" املأمور به يف الذهن ال حيصل إاّل من خالل امسه 
املبنيَّ بالسّنة العملية، إذ لوالها لسبق الذهن  -وهو االصطالح الّشرعي  -الّشرعي 

إىل مطلق االحنناء والطأطأة من غري اعتبار شيء زائد على ذلك، إذ يُطلق "الرّكوع" 
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من حيث املدلول الّلغوي من غري مراعاة الّشرع  على كّل َمن"يـَْنَكبُّ لوجهه فـََتمسُّ 
، وحينها يُفارق (3)ها بعد َأن خيفض رْأسه فهو راكع"ركبُته اأَلرَض َأو ال ُتسّ 

االصطالح اخلاّص العرَف الّلغوي العاّم لُيحّدد الّتصور املطابق داخل اإلدراك 
 .الذهين
  :المصطلح والفكر1.2

ر الّتَأُمل ، وِمن أحسن ما ُعربِّ (4)"الِفْكر" ِإعمال اخلاِطر يف الّشيء، والتـََّفكُّ
ر": القول بأّنه "يد الّنفس اليت تُنال هبا املعلومات كما تُنال به عن وصف  "التـََّفكُّ

، فكانت هذه املعلومات هي املسماة بـ الفكر" الذي (5)بيد اجلسم احملسوسات"
يتحّكم يف صياغة أعراف الّناس وطبائعهم املكتسبة وتصحيح منظومة القّيم عندهم 

فرد واجملتمع، من مناهج الّتعليم ووسائل واملوظفة يف طرائق الّتأثري على سلوك ال
اإلعالم املتنوعة وما يلحقها من خطابة وقّصة ورواية ومقالة وقصيدة ومسرحية وغرب 
ذلك، وليست هذه األخرية إاّل أوعية الفكر الّسائد يف الـمجتمع والغالب على 
صياغة املفاهيم املعرّب عنها بلغة خاّصة تستدعيها خصوصية تلك املفاهيم 
الـمجسِّدة للفكر، ومن هنا ندرك ما للمصطلح من ارتباط وثيق بالفكر، فتصري 
اللّغة حينها هي "املصطلح" الّداليل اخلاّص اْلُمعربِّ عن "الفكر" املعني اخلاّص، وإذا 

مصطلحاته الـمجسِّدة لكينونته  (6)مثلنا عن هذه احلقائق فنقول: للفكر اإلسالمي
ي والـمحقِّقة ألهدافه، وكذلك للفكر الليبريايل داخل نسيج الـمجتمع اإلسالم

مصطلحاته الـمجسِّدة له يف ثقافة الـمجتمع والـمحـقِّـقـة لغاياته الفلسفية، ويقال 
ذات الكالم عن الفكر الّشيوعي، وعن أّي فكر، فال يُعرف إاّل بـمصطلحاته 

ة عن أطروحاته العقدية والفلسفية ...  ومفرداته الـمعربِّ

 :المصطلح واألحكام 4.1

"األحكام" من باب الّتصديقات أي إدراك الّنسبة اإلسنادية والّتصديق 
غري أّن الذي  -حبكمها نفيا أو إثباتا، سواء كانت األحكام شرعّية أم غري شرعّية 
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َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ت  َولُّوا ففي القرآن الكرمي: ﴿ -هنتّم به يف هذا البيان األحكام الّشرعية 
وَهك ْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْليَ ْوِم و ج  

إعطاء حكم على مسّمى "الرّب"، فاآلية الكرمية تفّرق [،277]البقرة: ﴾اْْلِخِر...
بني الّتداخل الواقع لصورتني تشتبهان على الّناس يف مسّمى "الرّب"، إّن الصورة 

 رجّرد توجه املصّلي حنو القبلة حُيكم هلا بالرب واخلريية عند عاّمة الّناس، الّظاهرة يف
ولكّنها صورة جوفاء فاقدة حلرارة الّشوق إىل اهلل تعاىل، صورة ساذجة للعبادة ال 
حُتّقق حكمتها اليت من أجلها شّرعت الّصالة، وهلذا جاءت اآلية لُتحّقق مصطلح 

َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْليَ ْوِم حكما : ﴿"الرّب" املقصود شرعا واملطلوب 
﴾، فتثبيت قيمة "الرّب" الّصحيح كان من خالل بيان ما يصدق عليه  اْْلِخِر...

مصطلح "الرّب" والّنأي به عن الّتعومي احلاصل يف األذهان اخلاطئة، وعندئذ ال يُقبل 
 د شرعا بالوصف الذي أباَنه الّشرع.من أّي متكّلم عن "الرّب" إاّل املعىن املقصو 

 .المصطلح ومحاذير الت وظيف:2
 :"ال مشاحة في االصطالح" ما لم تغي ر حقيقة1.2

من احلقائق اليت "ال نزاع يف]ها[ أّن لكّل قوم من العلماء اصطالحات  
خمصوصة يستعملوهنا يف معان خمصوصة: إّما ألهّنم نقلوها حبسب عرفهم إىل تلك 

ألهّنم استعملوها فيها على سبيل الّتجوز مّث صار اجملاز شائعا واحلقيقة املعاين أو 
، وممّا حيدث من غري قصد تعدد "املصطلح" ملعىن واحد، وهذا شبيه بـ (7)مغلوبة"

"املرتادف" يف الّلغة ينشأ لتتعدد الواضعني ألمساء خمتلفة إزاء معىن متحد لتغايُرهم 
مقاالهتم ُعرف مدلول لغتهم فيما خالفوا فيه يف املنازل واملضارب، فإذا نُقلت 

غريَهم، فإذا قال قوم "أسد" وقال آخرون "أسامة" يريدون مجيعا "الّسبع" املعروف 
 حصل الرّتادف وكان ذلك سببا من أسباب الّثراء الّلغوّي.

هذا من جهة تكثري "املصطلح" للمعىن الواحد، وُثََّت جهة أخرى يّتحد 
اللة على معاين عديدة، وهذا شبيه بـ "املشرتك" يف الّلغة ينشأ فيها "املصطلح" للدّ 

من ذات الّسبب الذي أوجد "املرتادف"، فإذا نُقلت املقاالت ووقعت مستندات 
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البيان ُعرف مدلول لغة كّل قوم فيما توافقوا عليه لفظا واختلفوا فيه معىن، فإذا تناد 
رسل" يف سّياقات البيان بـمصطلح "امل -مثال  -أهل احلديث وأهل األصول 

رضي  -حتّققت مقاصد كّل طائفة: فأهل احلديث يقصدون ما سقط منه الّصحايب 
، واألصولّيون يريدون الوصف املناسب املسكوت عنه شرعا، فاألّولون يف -اهلل عنه 

 األخبار واآلَخرون يف علل األحكام.
قوع الفهم وعندئذ يقال للمنكر على غريه "ال مشاحة يف االصطالح" لو 

والّتفهيم مع عدم وقوع اللَّْبس بني املعاين املقصودة يف اخلطاب، هلذا احلّد ال نزاع 
بني الّدارسني يف مـجاالت االصطالح، غري أّن اخللل يقع ما مل يراع املصطِلحون 
"املاصدق" لالصطالح، أي ينبغي لالصطالح أن يراعّي مطابقة مدلول "املصطلح" 

صدق عليها، فال يُدخل معها ما ال يُقصد بذلك االصطالح كيال سائر أفراده اليت ي
تتغرّي احلقائق، كأن يُوقع اجلمَع بني املتفّرق من غري نصب ما ينّبه على الّتفريق أو 
أن يفّرق بني املتفق ما من جهته اعُترب االصطالح أو أّن يُقصد اخلاّص بالّلفظ العاّم 

لذلك ...  ويف القرآن الكرمي قول اهلل يشمله ويشمل غريه من غري داللة بيان 
، [221]البقرة: ﴾يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمن وْا اَل تَ ق ول وْا رَاِعَنا َوق ول وْا انظ ْرنَاتعاىل: ﴿

فسّد عليهم ذرائع  -صّلى اهلل عليه وآله وسّلم  -﴾ ملا فيها من إذاية الّنيب رَاِعَنا﴿
كلمة كانت ُُتَْرى رُجَْرى اهلُزِء، فُنهي   أهنا... أو  من الرُُّعونةذلك سواء كانت "

 -، وذلك َأّن اليهود -صّلى اهلل عليه وسّلم  -املسلمون َأن يلفظوا هبا حبضرة الّنيب 
يف  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -كانوا اغتنموها فكانوا يسّبون هبا الّنيب -لعنهم اهلل 

 .(8)نفوسهم ويتسرّتون من ذلك بظاهر اْلُمراعاة"
 

 :ما ي وقع الجمَع بين المتفر ق مصطلح "الحر ية" 1.2
من أمثلة ما يُوقع اجلمَع بني املتفّرق مصطلح "احلّرية" الذي صار مطلبا 
حضريا لإلنسان دون أن تتحدّد بقيود االجتماع، فاحلّرية الّشخصية هي من 
خصوصيات الفرد يف العامل الغريب، ال حيّد منها إاّل ممّا يتعّلق حبقوق الغري اخلاّصة أو 
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نون الذي تسّنه األغلبية يف اهليئات الّتشريعة، فحينئذ املشرتكة، وال يعترب فيها إاّل القا
يفقد مصطلح "احلّرية" داللته العاّمة املطلقة ليتحّول إىل قيم ُعرفية متعّددة بتعّدد 

ال تشمل الّتصرفات الدينية وال ّشاراهتا  -مثال  -البيئات الّتشريعية، فهي يف فرنسا 
تحدة فهي تتسع ألكثر من ذلك، وهكذا يف الفضاءات العاّمة، أّما يف الواليات امل

يف كّل بيئة عرفية تتحّدد خبصوصية تلك البيئة مما مينع أن يتّم الّتواصل على ذات 
املفهوم هبذا املصطلح، فهو ال يُستعمل بالّتواطئ ليشمل كّل أنواع احلريّات املقّررة 

ا للحرّية خاّصا يف خمتلف البيئات وإّّنا يستعمل باالشرتاك، لتأخذ كّل بيئة مفهوم
هبا،وال هتتّم إاّل بالنُّظم الّتشريعية لديها، وُقل ِمْثَل ذلك لعاّمة املصطلحات املوظفة 
يف اجملاالت الّسياسات واالجتماعية والقيم األخالقية، مثل: "العدالة" و"املساواة" 
ين" و"اإلميان" و"الكفر" و"اخلالق"  و"احلّق" و"الظلم" و"اإلرهاب" و"الدِّ

 خلوق" و"الدميقراطية" و"الدكتاتورية" ... و"امل
 -وإذا التفتنا إىل الفنون الّداخلة يف تكوين املعيارية يف العلوم اإلسالمية 

وجدنا مجلة من املصطلحات ال يصّح الّتسليم ملفاهيمها  -فهي كاملفاتيح هلا 
خلالف العتبارها ختتلف بني املستعملني هلا وخاّصة يف مقامات اخلالف إذ حُتيل ا

ا، ومن قبيل هذه يف غري حمّل واحد أو أّن املسلِّم هبا تُلزمه مقدماهتا غري املربهن عليه
: "اجلوهر" و"اجلسم" و"املركب" و"احلّد" و"العقل" املصطلحات مصطلح

و"الواجب" و"احُلسن" و"الُقبح" و"القّياس" و"العّلة" و"األصل" و"الفرع" و"القطع" 
مارة" و"الشُّبهة" و"الّنس"" و"الّتوقف" و"الكّلي" و"الظّن" و"الّدليل" و"األ

 و"اجلزئي" و"القاعدة" و"الّضابط" و"العرف" و"العادة" ...
بالّتتبع  -فإذا تناولنا مصطلح "الواجب" يف باب اإلهليات ألفينا مفهومه 

عند املعتزلة هو الواجب العقلي الّتابث بداللة العقل، وعند األشاعرة هو الواجب  -
رعي الّتابث باخلطاب الّسمعي، فعند إثارة سؤال: هل جيب على اهلل تعاىل فعل الشّ 

أم ال ؟ يكون جواب املعتزلة جيب على اهلل تعاىل فعل األصلح، ويكون  (9)األصلح
جواب األشاعرة ال جيب على اهلل تعاىل شيء، وهكذا سبب اخلالَف بني املذهبني 
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ان يف اعتبار جهة "الواجب"، فاملعتزلة ، إذ أهّنما خيتلف(10)هو مصطلُح "الواجب"
يعتربون أّن العقل يوجب ذلك إدراكا حلقيقة اهلل تعاىل، فال تكون إاّل كذلك، وال 

، -تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا  -يقصدون أّن اهلل تعاىل ُمْلزم بذلك مقهور عليه 
من  فـ"الواجب" عندهم عقلي، أي أّن "فعل األصلح" مقتضى احلكمة اليت هي

الّصفات الذاتية هلل تعاىل، أّما األشاعرة يعتربون "الواجب" املنفي عن اهلل تعاىل ما  
تنزيها له عن  -سبحانه  -كان تكليفا متوجها هلل تعاىل، فهذا ال يصّح يف حّقه 

ا يـَْفَعُل َوُهْم يُْسَأُلوَن﴾  .[11]األنبياء: الّنقائص، ﴿اَل يُْسَأُل َعمَّ
لّصالح" و"األصلح" مصطلح "املصلحة" الذي وغري بعيد عن مصطلح "ا

هيمن على اهتمامات كثري من ذوي الرأي والّنظر يف القرن األخري، هذا املصطلح 
قد استحوذ على خطاب تيارات الّتجديد يف مشروع االجتهاد، عمدوا إىل 
"املصلحة" يف الّتشريع مّتكئني على مقولة "مجود األلفاظ مقابل مرونة املعاين"، 

ت مقاالهتم غري متفقة على ماصدق هذا املصطلح، وأخّلت حبقيقة مفهومه، فجاء
ومل يبق لدالالت ألفاظ نصوص القرآن والسّنة إاّل متعّلق الّتربك باالنتماء االمسي، 
وغدت تفسريات تطويع مدلوالت األلفاظ ملستلذات فلسفة القيم الغربية هي منهج 

ية، بل إّن ضغط األّنوذج الغريب سرى يف االستدالل املصلحي لدى التّيارات احلداث
فَعبـََر ثوابت  (11)مسالك الّتقيّيم لدى عدد من أصحاب الكراسي الرمسية الّتقليدية

 الّنصوص على منت أشرعة "املصلحة" املّداعاة يف تقاريرهم "العلمية".
إّن مسّمى "املصلحة" عند فقهاء اإلسالم ال خيرج عن ضوابط الّنصوص، 

ياجها منساق بزمامها، إذا ضاقت مسالك قواعد العزائم عنها فهو حمكوم بس
قواعد الرُّخص لتُبقي هلا نضارهتا وهبجتها، تتنّزل على املكّلفني  (12)تلقفتها حوارس

 .ميّسرة سـمحة رفيقة هبم ..
 :ما ي وقع الجمَع بين المتفر ق لو لم ت عَتبر قرائن االسناد السي اقية2.2

ومن أمثلة ما يُوقع اجلمَع بني املتفّرق لو مل تُعَترب قرائن االسناد السّياقية  
أكثر تداوال بني املسلمني،  أهنامصطلُح "الّصالة" يف اخلطاب القرآين والسيّن مع 
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َمن وا ِإنَّ اللََّه َوَماَلِئَكَته  ي َصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَاَأي َُّها الَِّذيَن آففي قول اهلل تعاىل: ﴿
 :(65)األحزاب: ﴾َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّم وا َتْسِليًما

 يصّلي على الّنيّب. -جّل جالله  -اهلل  -
 املالئكة تصّلي على الّنيّب. -
 املؤمنون يصّلون على الّنيّب. -

هاهنا يُراعى فيه قرينة  -﴾ َصلُّوا﴾﴿ي َصلُّونَ ﴿ -فلفظ فعل الّصالة  
 -جّل جالله  -قائق مسّمى "الّصالة"، فصالة اهلل اإلسناد لتجّنب اخللط بني ح

على الّنيّب رمَحُته له وُحسُن ثناِئه عليه، وصالة املالئكة على الّنيّب ُدعاءٌ واستغفاٌر، 
َرِضَي اللَّهُ َعنهُ  -وصالة املؤمنني على الّنيّب دعاء خاّص مأثور، فَعن َكعِب بِن ُعْجرََة 

فـَُقلَنا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َكيَف  -َصلَّى اهلُل َعَليِه َوَسلََّم  -ِه ، َقاَل: "َسَألَنا َرُسوَل اللَّ 
الصَّاَلُة َعَليُكم أَهَل الَبيِت، َفِإنَّ اللََّه َقد َعلََّمَنا َكيَف نَُسلُِّم َعَليُكم؟ َقاَل: ُقوُلوا: 

ٍد، َكَما َصلَّيَت  ٍد َوَعَلى آِل حمَُمَّ َعَلى ِإبَراِهيَم، َوَعَلى آِل ِإبَراِهيَم، اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حمَُمَّ
ٍد، َكَما بَارَكَت َعَلى ِإبَراِهيَم،  ٍد َوَعَلى آِل حمَُمَّ يٌد، اللَُّهمَّ بَاِرك َعَلى حمَُمَّ يٌد رجَِ ِإنََّك محَِ

يٌد" يٌد رجَِ َو الَِّذي ، ومثل ذلك قول اهلل تعاىل: ﴿(13)َوَعَلى آِل ِإبَراِهيَم ِإنََّك محَِ ه 
، (11)األحزاب: ﴾ي َصلِّي َعَلْيك ْم َوَماَلِئَكت ه  ِلي ْخِرَجك ْم ِمَن الظُّل َماِت ِإَلى النُّورِ 

، أي أدع (221)التوبة: ﴾َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َله مْ وقوله تعاىل: ﴿
َو َقاِئٌم ي َصلِّي ِفي اْلِمْحَرابِ هلم، أّما قوله تعاىل: ﴿ فهي  (13ن: )آل عمرا﴾َوه 

، فهي دعاء -عليه السالم -صالة عبادة، فيها من تذلل وخشوع نيب اهلل زكرياء هلل 
 خمصوص بقيام وسجود ومناجاة هلل تعاىل.

 :ما يوقع الت فر يق بين المتفق عليه ما من جهته اعت بر االصطالح4.2
من أمثلة هذا الـمحذور يف وضع االصطالحات ما اضطربت فيه أقوال  

املتفقهة املعاصرين ممّا شاع يف بعض البالد املشرقية حتت مسّمى مصطلح "زواج 
املسّيار"، وهو أن يرتبط رجل بامرأة بعقد زواج تتنازل فيه الّزوجة لزوجها عن بعض 

وحيدث هذا بسبب اإلكراهات  حقوقها الّشرعية من غري إكراه مباشر من الّزوج،
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الواقعية يف اجملتمع العاّمة، أّي: كأن يكون بسبب الّظروف االقتصادية أو العرفية أو 
الصحّية أو غري ذلك، إذ لوال هذا الّتنازل المتنع عن الّرجل االرتباط مع هذه املرأة 

رنة بالوضع هبذا العقد، وتكون هذه املرأة حباجة لبناء هذه العالقة، ولو منقوصة مقا
احلقيقي ملا تستحقه املرأة من زوجها، فذهب مّمن هو حتت تأثري دعوات "حقوق 
الّنساء" إىل عّد "زواج املسّيار" من العالقات غري الّشرعية، وأفتوا ببطالنه، بسبب 
أّن تنازل املرأة عن بعض حقوقها الّزوجية يتعارض مع املقاصد الّشرعية يف بناء 

ان فيه املرأة أمام شراهة الّرجل وعدم اكتفائه بامرأة واحدة األسرة، وهذا وضع هتُ 
زوجة له، وغري ذلك ممّا يعّد من خطابات "الّنسوية" يف مقام حُيتاج فيه إىل رصانة 

 العقل ورسوخ العلم وترك الّتعجل وعدم االهنزام أمام دعوات أهل األهواء.
ه املفهوم منه، فالّزواج إّن جّدة مصطلح "زواج املسّيار" ال يعين جّدة مدلول 

ما اجتمعت يف عقد حاز على املّشروعية اليت تضفي عليه  (14)الّشرعي له أركانه
االرتياح "الّديين"، أّي أّن الّزوجني يرتبطان بعقد مأذون فيه شرعا غري واقعني حتت 

 تصرفا مأذونا -طائلة مآمث احلُرمة، فإذا تصّرف كلٌّ من الّزوجني فيما له من احلقوق 
فال يعود على أصل العقد بأثر مفسد وال مبطل، هذا من  - تركافيه شرعا أخذا أو 

بديهيات مفهوم "العقد"، فإذا تنازل أحدمها لآلخر عن بعض حقوقه غري مكره 
 فهذا جائز بل هو مستحّب إذا كان هذا الفعل يقّوي رابطة الّزواج.

داعي حينئذ إىل إدراج إذا كان األمر ال خيرج عن قواعد الّشرع احلنيف فال  
هذا املصطلح "زواج املسّيار" يف املنظومة الّشرعية اإلسالمية، لكونه يوقع الّتفّريق 
بني هذه الّصورة اليت وليدة ظروف اجتماعية حادثة وبني أصل عقد الّزواج املتفق 
عليه من جهة ما اعُترب منه االصطالح الّشرعي، فينبغي تروجيه أو الّتعامل مع إاّل 

ن جهة كون عاّمة الّناس يسمونه هكذا، فهو ليس اصطالحا جديدا بل وصفا م
لنوع من األوضاع االجتماعية اليت تتأثر بالواقع املتغري، واألصل يف املسألة آيات 

َفاْنِكح وه نَّ ِبِإْذِن َأْهِلِهنَّ َوآت وه نَّ أ ج ورَه نَّ ِباْلَمْعر وِف ﴿عّدة منها قول اهلل تعاىل: 
، وإن كانت [16﴾]النساء: اٍت َغيْ َر م َساِفَحاٍت َواَل م تَِّخَذاِت َأْخَدانٍ م ْحَصنَ 



 : د. حمحامي مختاراسم المؤلف
 المصطلح ودائرة المفاهيم عنوان المقال:

 

 33 

عاّمة يف أصل الّزواج، فاألخدان  أهنااآلية يف حّق اإلمياء وليس احلرائر، إاّل 
ديق، للفجور هبا سرًّا دون اإلعالن وايت قد حبسن أنفَسهن على اخلليل والصّ اللّ هّن"

 املسّيار" ليس من باب األخدان.، و"زواج (15)"بذلك
 خاتمة:.4

قد أبانت خطورة "املصطلح" على  أهناهذه األسطر على اختصارها ف
املفهوم من داللته وارتسام املعاين املراد به يف أذهان املتخاطبني، وال يسلم من تعدد 
 مستويات االستعمال واحلمل إاّل إذا خضع إىل قواعد الّصرامة الّداللية حني الوضع

وزمن الّتوظيف يف تداولية احلقول املعرفية الّشرعية واإلنسانية، وقد وضح أّن ترك 
املشاحة يف االصطالح ال يكون املوقف الّسليم يف الفهم والّتفهيم إاّل حيث أمن 
االلتباس بني املعاين وعدم ثوران االحتماالت املورثة للّتوقف أو املضّللة للذهن يف 

 تتبع رسالة اخلطاب.  
  :. قائمة اإلحاالت2
توفيقية مّت  أهناسواء قلنا بأّن الّلغة توقيفية أوحى اهلل هبا إىل بين آدم، أم قلنا ب  -1

 االصطالح عليها بني البشر.
ينظر: ابن فارس، الّصاحيب يف فقه الّلغة،دار الكتب العلمية، بريوت، -1

 ،وابن منظور،لسان العرب، )مادة: لغا(،17م، ص: 2337هـ/2121
، م2331هـ/2121وللسيوطي،واملزهر يف علوم الّلغة ،دار الكتب العلمية، بريوت، 

 21ص: 
 ابن منظور، لسان العرب، )مادة: ركع(.- 2
 ابن منظور لسان العرب، )مادة: فكر(.- 4
، سنة: 2الفكر،بريوت، ط:  دار املناوي، الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف، - 2

 .231ص: الداية،حتق: حممد رضوان  ،هـ2122
الفكر اإلسالمي هو مقوالت أهل اإلسالم اْلُمنَتجة من مصادر اإلسالم األصلية - 3

والفرعية، ويُظّم ما هو حّمل اتفاق بني علماء اإلسالم وما هو حمّل خالف معترب قد 
 أنتج سلوكا مجعيا ُتاه قضايا اإلنسان.
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م، حتق: 2337هـ/2121، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: الّرازي، احملصول، - 7
 .161، ص: 1ج: العلواين، 

 ابن منظور، لسان العرب، )مادة: رعن(.- 6
عند أصحاب  -أيضا  -"الّصالح" و"األصلح" مها مصطلحان وقع فيهما الّتباين - 9

 املقاالت.
قال الغزايل: "فإنّا بيّنا أّن املفهوم عندنا من لفظ )الواجب( ما ينال تاركه ضرر، إما  -11

عاجاًل وإما آجاًل، أو ما يكون نقيضه حمال، والضرر حمال يف حق اهلل تعاىل. وليس يف 
ترك الّتكليف وترك اخللق لزوم حمال، إاّل أن يقال كان يؤدي ذلك إىل خالف ما سبق 
به العلم يف األزل وما سبقت به املشيئة يف األزل، فهذا حق وهو هبذا الّتأويل واجب، 

ضت موجودة، أو العلم إذا فرض متعلقًا بالّشيء، كان حصول املراد فإّن اإلرادة إذا فر 
، 2واملعلوم واجباً ال حمالة". ]االقتصاد يف االعتقاد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 

[، وقال عبد القاهر البغدادي: "إّن الكعيب على قول 36م، ص: 1221هـ/2111
كليف". ]الفرق بني الفرق وبيان َمن أوجب على اهلل تعاىل فعل األصلح ىف باب التّ 

 [.257م، ص: 2377، 1الفرقة الّناجية، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط: 
وال أقول "الرتاثية" ملا صار هذا األخري مصطلحا عند هؤالء داالّ على الفقه اإلسالمي -11

 املبين على أصول الّتشريع )القرآن والسنة واإلمجاع والقياس ...(.
وهو من مستثنيات قاعدة: )عدم جواز مجع ما كان على وزن فاعل نعتا  مجع حارس،-11

على فواعل، ِلَئالَّ يلتبس باملؤنث(. ينظر: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، 
مكتبة ، م2337هـ/2121، 1حتق: عبد السالم هارون، )القاهرة، ط: البغدادي، 

 .127/ 2، (اخلاجني
البخاري"، ِكَتاُب أََحاِديِث صحيح "جلامع الصحيححمّمد بن إمساعيل البخاري، ا -12

. ومسلم بن احلجاج، املسند الصحيح "صحيح مسلم"، ِكَتاُب 1172اأَلنِبَياِء، رقم: 
 .125بعد الّتشهد، رقم:  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -الّصالة، باب الّصالة على الّنيب 

أركان عقد الّزواج ما كانت داخلة يف حقيقته، فلوالها ملا نشأ العقد وكان معدوما - 14
شرعا، واألركان هي: اإلجياب والقبول، وويل املرأة، وانتفاء مانع احلرمة املؤبد واملؤقت، 
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واملهر، والّشهود. هذا على خالف طفيف بني الفقهاء على عّد بعض هذه من األركان 
 ا.أو عدم اعتبارها منه

حمّمد بن جرير الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة،بريوت، - 12
 .231، ص: 1ج: م، حتق: أمحد شاكر، 1222هـ/2112، 2ط:

 . قائمة المصادر والمراجع: 3
دار الكتب العلمية، بريوت،  ابن فارس، الّصاحيب يف فقه الّلغة،-1

 م.2337هـ/2121
 دار صادر، ابن منظور، لسان العرب،-1
السيوطي، واملزهر يف علوم الّلغة ،دار الكتب العلمية، بريوت، -2

 .م2331هـ/2121
، سنة: 2دار الفكر،بريوت، ط:  املناوي، الّتوقيف على مهّمات الّتعاريف،-4

 حتق: حممد رضوان الداية. هـ،2122
م، 2337هـ/2121، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: الّرازي، احملصول، -2

 العلواين. ق:قيحت
، 2االقتصاد يف االعتقاد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: أبو حامد الغزايل، -3

 م.1221هـ/2111
عبد القاهر البغدادي،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الّناجية، دار اآلفاق  -7

 م.2377، 1اجلديدة، بريوت، ط: 
 البخاري".صحيح " حمّمد بن إمساعيل البخاري، اجلامع الصحيح-6
 مسلم بن احلجاج، املسند الصحيح "صحيح مسلم".-9

 حمّمد بن جرير الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة،-11
 م، حتق: أمحد شاكر1222هـ/2112، 2بريوت، ط:
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 في القران الكريم البعث وعالقته بإإلعجاز
The Resurrection and its relationship to miracles 

in the Holy Quran 

 1د. بودمومة عبد العزيز
 أحمد بن بلة  1جامعة وهران 

 11/22/1212تاريخ النشر: 12/23/1212تاريخ القبول: 20/21/1212تاريخ االستالم: 

يعتربُ موضوع البعث واجلزاء من املعتقدات الدينية اهلامة اليت أسهمت يف إعجاز : ملخص
اإلنسان فكرًا وسوكاً، حيث صار اإلنسان من منطلق هذه العقيدة أكثر وعيا وحكمة، 
وأكثر تفاؤاًل، واهتماماً بالتدبر والتمعن يف ملكوت اخلالق سبحانه وتعاىل، وصار حيسب 

 خطوة خيطوها يف هذه احلياة حسابا.لكل 

 التدبر. ،اإلعجاز. ،القرآن. ،اجلزاء.، البعث. :كلمات مفتاحية
Abstract: The Resurrection and the payment subject is 
considered one of the most important religion beliefs that 

Contributed in Thoughts and behavior of the human being, 
Because of them, the human being became more aware and 

wiser than before, hopeful and considerable in looking at the 
kingdom of the only Almighty creator, as a result he began to 
calculate every footstep he take in his life. 

Keywords:  The Penalty, The Resurrection, The Quran The 

miracles, Forethought. 
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 . مقدمة: 1
فتارة خياطبها للقرآن الكرمي مستويات متعددة يف خماطبة النفس اإلنسانية، 

على أساس اإلميان وعدمه، وتارة خياطبها باعتبار العقل واإلدراك، ولكن الناس 
تتفاوت من حيث إدراكهم السيما إذا تعلق األمر بعامل الغيب، فما هي سبل إقناع 
القرآن الكرمي لإلنسان حّت يؤمن بيوم البعث؟ وماهي عالقة البعث باإلعجاز 

 القرآن الكرمي العقل البشري وأعجزه ببيانه وقوة حجته؟القرآين؟وإىل أي مدى أفحم 
 تعريف البعث:   .1

 البعث لغة: 1.2
البعث: الرسول، واجلمع بعثان، والبعث: هو بعث اجلند إىل الغزو، والبعث: 

، ويف النوادر يقال 1القوم املبعوثون، املشخصون، ويقال: هم البعث بسكون العني
إليها ركابا للمرية، ويف حديث القيامة:" ابـَْعْث بـَْعَث ابتعثنا الشام عريا إذا أرسلوا 

النار" أي املبعوث إليها من أهلها، وهو من باب تسمية املفعول باملصدر وبعث 
اجلند يبعثهم بعثا وجههم، وهو من ذلك، وهو البعث والبعيث، ومجع البعث، 

 بعوث، قال الشاعر:
 بني تطريح وغرمولكن البعوث جرت علينا           فصرنا       

ومجع البعيث بعث، والبعث: يكون بعثا للقوم يبعثون إىل وجه من الوجوه، 
، 2مثل السفر والركب  وقوهلم: كنت يف بعث فالن أي يف جيشه الذي بعث معه

والبعوث: اجليوش، وبعثه على الشيء: محله على فعله، وبعث البالء: أحله، ويف 
التنزيل العزيز: بعثنا عليكم عبادا لنا أوىل بأس شديد ويف اخلرب: أن عبد امللك 

 .3خطب فقال: بعثنا عليكم مسلم بن عقبة فقتلكم يوم احلرة 
 ، فقد يطلق ويراد به: وعليه: خيتلف تعريف البعث يف اللغة باختالف ما علق به

                                                                 
 ..225،ص 1لسان العرب،ج  - 1
 املصدر نفسه. - 2
 .221،ص1لسان العرب،ج  - 3
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 اإلرسال: يقال بعثت فالناً أو ابتعثته أي أرسلته. - 
 البعث من النوم: يقال: بعثه من منامه إذا أيقظه. -
 اإلثارة: وهو أصل البعث، ومنه قيل للناقة: بعثتها إذا أثرهتا وكانت قبل باركة. -

 البعث في االصطالح الشرعي: 1.1
البعث يف الشرع يراد به: إحياء اهلل املوتى وإخراجهم من قبورهم أحياء 

، جند "البعث"، وباملقارنة بني املعىن الشرعي واللغوي لكلمة 1للحساب واجلزاء 
ترابطًا ظاهرًا، وذلك أن من معاين البعث يف اللغة اإلثارة ملا كان ساكنًا من قبل، 

َقْد بَ َعثْ َنا ِفي ك لِّ أ مٍَّة َرس واًل َأِن اْعب د وا اللََّه{ }َولَ وكذا اإلرسال كما يف قوله تعاىل: 
، وهذا ما جاء يف كلمة البعث مرادًا هبا معناها الشرعي الذي هو 23النحل: 

إرسال احلياة إىل األموات وإثارهتا من جديد لتتهيأ ملا يراد منها من االنطالقة إىل 
 2املوقف للحساب .

النقلية والعقلية، بأوجه متعددة، وطرق متنوعة، والبعث ثابت باألدلة   
توجب القطع به، واإلميان حبصوله ، وهلذا  أمجع أهل امللل عن آخرهم على جوازه 
ووقوعه، ومل يشذ منهم إال طوائف ال عربة هبا، قال السفاريين: "اعلم أنه جيب اجلزم 

األصلية وهي اليت  شرعًا أن اهلل تعاىل يبعث مجيع العباد ويعيدهم جبميع أجزائهم
شأهنا البقاء من أول العمر إىل آخره، ويسوقهم إىل حمشرهم لفصل القضاء، فإن 

 .3هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة"

                                                                 
فتح الباري شرح صحيح  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  - 1

    131،ص22،ج 2173بريوت،  -عرفة حممد فؤاد عبد الباقي دار امل ، ت:البخاري
 .51،ص 2ينظر: غالب عواجي ، احلياة اآلخرة ،ج   - 2

، هـ(2211مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي )املتوىف:  - 3
مؤسسة  ،لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية

 .267،ص  1م،ج 2311 -هـ  2121 : 1ط، دمشق –اخلافقني ومكتبتها 
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وعليه: فالبعث:  يبدأ اليوم اآلخر بالبعث، وهو إعادة اإلنسان روحا وجسدا  
تام، وال يستطيع اإلنسان كما كان يف الدنيا، وهذه اإلعادة تكون بعد العدم ال

 .1معرفة هذه النشأة األخرى ألهنا ختتلف ُتام اإلختالف عن النشأة األوىل ...
" ، مثل قوله تعاىل:"اْلخرة"ومن األلفاظ اليت استعملت يف القرآن الكرمي 

تعين األول يف اآلية السابقة مبعىن  "اْلخرة"حيث أن كلمة فلله اْلخرة واألولى" 
قد اكتسبت معىن جديد جبانب معناها اللغوي يف إطار املفهوم اللغوي ولكنها 

القرآين ولذلك أن مفهوم البعث يف القرآن يفيد حياة اإلنسان األبدية اآلتية اليت 
تلي احلياة الدنيا وحيث ختتلف هذه احلياة عن سابقاهتا يف أهنا حياة خمتلفة بكل 

االصطالحي هو مكان والزمان ، وعادة أن املعىن  املقاييس سواء جديدة وأبدية
الذي حياسب وجيازي اإلنسان فيه على أعماله الدنيوية تستعمل كلمة البعث أو 
اليوم اآلخر أو اآلخرة فقط فهذا املفهوم بالنسبة للبعث يشري إىل احلياة اليت بعد 
املوت اليت تقابل هذه احلياة الدنيا، حيث البد علينا أن نؤمن بكل ما أشعر إليه يف 

، أو بأحد  قرآن الكرمي واألحاديث النبوية يف موضوع الكفر بالبعث ) يوم اآلخر(ال
"ومن يكفر العناصر األساسية هلا يؤدي باإلنسان إىل اجلحود كما قال اهلل تعاىل: 

باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اْلخر فقد ظل ظالال بعيدا"]النساء: 
123]2    . 

والدار اآلخرة حيث اقتضت حكمته سبحانه  لقد اهتم القرآن بشأن البعث
أن جيعل وراء هذه الدار دارا أخرى يرى فيها املرء جزاء أعماله إن خريا فخريا وإن 
شرا فشرا، وأنزل اهلل سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي على نبيه حممد صلى اهلل عليه 

صدوا مبا وسلم إلقناع الناس بأن تلك الدار هي حق فالبد أن ينظروا إليها ويق
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يأتون أو يرتكون من عمل وجه اهلل وثوابه فيها فقلما جند سورة من سوره إال وتذكر 
البعث وتقرر أمره على حنو ما وكثريا ما جند فيه سورا تقوم بأسرها على هذا الشأن 

 1ذلك . فتفيض فيه مابني تذكري وبيان وضرب لألمثال ونفي للشبه وغري 
 : اإليمان بالغيب وعالقته بالبعث .2

اإلميان بالغيب هو الدعامة الثانية من دعائم العقيدة اإلسالمية، و هو 
الدعامة يف كل دين، ألن وراء هذا العامل املادي عامل آخر غريه، فمن مل يؤمن به 
فقد جحده، وال ميكن أن يكون إميان باهلل من غري إميان بالغيب، ولذلك يقول اهلل 

ا َرزَقْ َناه ْم  }وصاف املؤمنني : يف أ الَِّذيَن ي  ْؤِمن وَن ِباْلَغْيِب َوي ِقيم وَن الصَّاَلَة َوِممَّ
( َوالَِّذيَن ي  ْؤِمن وَن ِبَما أ ْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أ ْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك َوِباْْلِخَرِة ه ْم 2ي  ْنِفق وَن )

ن متناول احلواس، وإدراك العقل، الغيب ما خرج ع[، 12-14ي وِقن ونَ {  ]البقرة 
واإلميان مبا جييء من عامل الغيب، ال معترب له إال إذا كان مسند إىل جهة ال يتطرق 
إليها الكذب، وإال كان التصديق مبا خيرب به العرافون والكهنة وغريهم ممن يدعون 

ا ما خيرب به علم الغيب، إميانا، وهو ليس من اإلميان يف شيء، وإّنا املراد باإلميان هن
 2رسل اهلل وأنبياؤه أقوامهم من أمر اآلخرة اليت ال علم للناس هبا.

فأول صفة من صفات املتقني هي اإلميان بالغيب اليت خيرب هبا الرسل عليهم 
السالم حيث تلقوا األخبار عن تلك الغيبيات وحيا من اهلل، وهم األمناء على ما 

ن ال يؤمن باهلل، وال إميان ملن ال يؤمن برسل أوحى إليهم من رهبم ...، فال إميان مل
اهلل، وال إميان ملن ال يؤمن مبا حيمل رسل اهلل من رساالت وما يبلغون من أوامر 
ونواهي، وما يبلغون من أخبار، ومالك التقوى هو اإلميان، فال تقوى ملن ال إميان 

سان على طريق له، فإذا جاء اإلميان على تلك الصورة، كان داعية ألن يقيم اإلن
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التقوى، وأن يؤهله لتلك الصفات اليت وصف اهلل سبحانه هبا املتقني، الذين يقيمون 
صلى اهلل عليه وسلم  -الصالة وينفقون مما رزقهم اهلل، ويؤمنون مبا أنزل على حممد 

، إميانا مفصال، ومبا أنزل على رسل اهلل من قبله إميانا رجمال، مث ينتهي هبم ذلك -
ىل اإلميان باليوم اآلخرة، واإلميان باملالئكة وهي األرواح املطهرة، واإلميان اإلميان إ

بكل املخلوقات املغيبة عن حسنا، واإلميان بأن هذه احلياة الدنيا هي احلياة 
وما بعدها هي احلياة الباقية، وهي األخرى، وأن اإلميان باحلياة األخرى هو ، 1الفانية

، وأن اإلميان  2بإحسانه، واملسيء بإساءته ..لب الدين، جيازي فيها احملسن 
بالغيب والنشور واحلساب والعقاب والثواب من شأنه أن يعلو باإلنسان من مرتبة 
احليوان وال جيعل حياته عقيمة ال تنتج، ويدفع عنه التشاؤم النفسي، فهي إن مل 

اإلحساس يسعد يف احلاضرة رجا السعادة يف اآلخرة، واملؤمن يرتىب فيه الوجدان و 
 بالتبعية إذا آمن باآلخرة . 

ولقد كان العبيد والفقراء يقاومون السادة واألغنياء ويرضون بالعذاب وال 
يبالونه ألهنم مؤمنون مبا عنده يف اليوم اآلخر، فاإلميان باليوم اآلخر ذخرية إنسانية 

يقبل ومن حرمها فقد حرم خري زاد يعلو به اإلنسان، ويقاوم أحداث الزمان , وال 
إميان عبد حّت يؤمن مبا أخربت عنه السنة بعد املوت من سؤال منكر ونكري يف 
القرب ومها ملكان مهيبان هائالن يقعدان العبد يف قربه سويا ذا روح وجسد، 
فيسأالنه عن التوحيد، والرسالة ويقوالن: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومها 
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وأن يؤمن بعذاب القرب، وأنه حق، وحكمه فتانا القرب، وسؤاهلما أول فتنة القرب. 
 1عدل، على اجلسم والروح على ما يشاء ...

وقد روي حنو هذا من طرق خمتلفة، فقد أخرج ابن أيب شيبة، وأبو يعلى، 
والطرباين، وابن حبان يف صحيحه، وابن أيب حامت عن أيب برزة عن رسول اهلل صلى 

من قبورهم، تأجج أفواههم نارا، فقيل:  يبعث يوم القيامة قوم»اهلل عليه وسلم قال: 
يا رسول اهلل من هم ، قال: أمل تر أن اهلل يقول:" إن الذين يأكلون أموال اليتامى 

، وأخرج ابن جرير، وابن أيب حامت، عن أيب سعيد «ظلما إّنا يأكلون يف بطوهنم نارا
"نظرت فإذا اخلدري قال: حدثنا النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ليلة أسري به قال: 

أنا بقوم هلم مشافر  كمشافر اإلبل، وقد وكل هبم من يأخذ مبشافرهم مث جيعل يف 
أفواههم صخرا من نار، فيقذف يف يف أحدهم حّت خيرج من أسافلهم، وهلم جؤار 
وصراخ، فقلت: يا جربيل! من هؤالء؟ قال: هؤالء الذين يأكلون أموال اليتامى 

ا وسيصلون سعريا"، وأخرج ابن جرير عن زيد بن ظلما إّنا يأكلون يف بطوهنم نار 
 .2أسلم قال: هذه اآلية ألهل الشرك حني كانوا ال يورثوهنم ويأكلون أمواهلم

ولقد كان العبيد والفقراء يقاومون السادة واألغنياء ويرضون بالعذاب وال       
يبالون ألهنم مؤمنون مبا عنده يف اليوم اآلخر، فاإلميان باليوم اآلخر ذخرية إنسانية 
ومن حرمها فقد حرم خري زاد يعلو به اإلنسان، ويقاوم أحداث الزمان، وال يقبل 

ت عنه السنة بعد املوت من سؤال منكر ونكري يف إميان عبد حّت يؤمن مبا أخرب 
القرب ومها ملكان مهيبان هائالن يقعدان العبد يف قربه سويا ذا روح وجسد، 
فيسأالنه عن التوحيد، والرسالة ويقوالن: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومها 
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حكمه فتانا القرب، وسؤاهلما أول فتنة القرب. وأن يؤمن بعذاب القرب، وأنه حق، و 
 1عدل، على اجلسم والروح على ما يشاء .

 . اإلعجاز:4
هو أن يؤدى املعىن بطريق هو أبلغ من مجيع ما عداه من الطرق ويف ذلك  

يقول إبن عاشور: "فوجه اإلعجاز أمر من جنس البالغة والفصاحة، ال كما ذهب 
لعرب عن إليه النظام ومجع من املعتزلة أن إعجازه بالصرفة مبعىن أن اهلل صرف ا

معارضته وسلب قدرهتم عليها، وال كما ذهب إليه مجاعة من أن إعجازه مبخالفة 
أسلوبه ألساليب كالمهم من األشعار واخلطب والرسائل وال سيما يف املقاطع مثل 

 .2يؤمنون وينفقون ويعلمون"
فالكالم عن إعجاز القرآن ينطلق من القول بالقرآن، فعلى أقوال املذاهب 

 القرآن ينتج عنها الكالم يف املعجزة، لكن املالحظ أن هناك انفصااًل اإلسالمية يف
بني تعريف القرآن عند بعض أهل الكالم، والكالم عن املعجزة، فاملعتزلة يقولون يف 
القرآن: إنه خملوق وليس كالم اهلل على احلقيقة، وما دام القرآن عندهم خملوقاً 

لوق أيضًا، فصارت حقيقة اإلعجاز شيء فاإلعجاز ليس ذاتياً فيه، بل اإلعجاز خم
وحقيقة القرآن شيء آخر، وعلى قول املعتزلة يف القرآن فإن أنسب األقوال يف 

َصَرف »إعجاز القرآن إىل قوهلم خبلق القرآن، هو القول بالصَّرفة؛ بفتح الصاد من 
وله ، وهو قول أحد شيوخهم، وهو الَنظَّام، وقد اعرتض عليه يف ق«َيْصِرف َصْرفاً 

هذا العلماء حّت املعتزلة؛ ألنه يرى أن العرب يقدرون على أن يأتوا مبثله لكن ُصرفوا 
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عن ذلك، وهذا ـ عندي ـ يتناسق مع مذهبهم خبلق القرآن، ومن يرى الكالم 
النفسي، فالقرآن الذي نقرأه ليس معجزًا عنده، وإّنا املعجز على احلقيقة خالق 

إن نسبة »جاز من القرآن؛ ولذا قال بعضهم: اإلعجاز، ولذا انتفت ذاتية اإلع
واملقصود أنه ال بد من 1،«اإلعجاز إىل القرآن رجاز، وأن املعجز على احلقيقة هو اهلل

االنتباه إىل الربط بني املراد باإلعجاز وأقوال هؤالء األقوام بالقرآن، أما قول أهل 
عجز بذاته، وهم من يلتئم السنة واجلماعة بأن القرآن كالم اهلل على احلقيقة، فإنه م

إّن القرآن ليس معجزًا ألهل العصر ".. معهم الكالم عن اإلعجاز يف القرآن، 
األول الذي نزل فيهم فحسب، بل هو أيضا معجز ألهل كل العصور هذا هو 
مفهوم الباقالين لإلعجاز القرآين.. وواضح أنه مل يزد يف كتابه عن شرحه  أو قل 

شرحه ملا قاله اجلاحظ من مجال النظم القرآين، وما قاله بعبارة أدق  عن حماولة 
 .2الرَّماين من أنه يف املرتبة الرفيعة من البالغة والبيان

 . اإلعجاز عند الرماني : 2
وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات: ترك  296)- 386)أفاد الرماين 

املعارضة مع توفر الدواعي وشدة احلاجة ، والتحدي للكافة ، والصرفة ، والبالغة: 
، فمن 3واألخبار الصادقة عن األمور املستقبلة، ونقض العادة وقياسه بكل معجزة 

 وجوه خالل تطرقنا للبعث ميكننا أن ندرج هذا األخري ضمن ما صنفه الرماين يف
وردت الكثري من اإلعجاز أال وهي األخبار الصادقة عن األمور املستقبلة، حيث 

النصوص الشرعية سواء يف القرآن الكرمي أو يف السنة النبوية ما يدل على أن هذا 
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َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيةٌ اَل ﴿األمر املعجز واقع ال حمالة، ومن هذه النصوص: قوله تعاىل:
اقْ تَ َرَبِت ﴿وقوله تعاىل: ،  [:احلج27]﴾ َأنَّ اللََّه يَ بْ َعث  َمْن ِفي اْلق ب ورِ رَْيَب ِفيَها وَ 

ِإنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة َأَكاد  ﴿، وقوله تعاىل : [: القمر22]﴾ السَّاَعة  َواْنَشقَّ اْلَقَمر  
صلى اهلل عليه  -وكقوله ، [26طه :] ﴾أ ْخِفيَها ِلت ْجَزى ك لُّ نَ ْفٍس ِبَما َتْسَعى

وأشار بأصبعيه السبابة واليت تليها. « بعثت أنا والساعة كهاتني» -وسلم 
فالنصوص الشرعية واضحة وصرحية يف أن الساعة واقعة بال ريب، بل إن وقوعها 

فقد اشتمل اإلعجاز العلمي يف القرآن العظيم على مجيع أنواع الرباهني  قريب، 
وداللة وتقسيم وحتذير تبىن من كليات املعلومات العقلية واألدلة، وما من برهان 

والسمعية إال وكتاب اللَّه قد نطق به، لكن أورده على عادات العرب دون دقائق 
 طرق املتكلمني ألمرين:

 :بسبب قوله تعاىلأحدهما: 
فَ ي ِضلُّ اللَّه  َمْن َيَشاء  }َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرس وٍل ِإال ِبِلَساِن قَ ْوِمِه ِلي بَ يَِّن َله ْم 

َو اْلَعزِيز  اْلَحِكيم  { ]إبراهيم:   [4َويَ ْهِدي َمْن َيَشاء  َوه 
: أن املائل إىل دقيق احملاجة هو العاجز عن إقامة احلجة باجلليل من والثانى

الكالم، فإن من إستطاع أن يفهم باألوضح الذى يفهمه األكثرون مل ينحط إىل 
يعرفه إال القليلون ومل يكن ملغزا، فأخرج تعاىل خماطباته ىف حماجة األغمض الذى ال 

خلقه ىف أجلى صورة، ليفهم العامة من جليها، ما يقنعهم وتلزمهم احلجة وتفهم 
اخلواص من أنبائها ما يرىب على ما أدركه فهم اخلطباء. وزعم بعضهم أن املذهب 

وتعريفه أنه احتجاج  الكالمى ال يوجد منه شىء ىف القرآن وهو مشحون به،
املتكلم على ما يريد إثباته حبجة تقطع املعاند له فيه على طريقة أرباب الكالم، 

 ومنه نوع منطقى تستنتج منه النتائج الصحيحة من املقدمات الصادقة.
} َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة اَل رَْيَب لقد ذكر أن من أول سورة احلج إىل قوله:  -

مخس نتائج تستنتج من عشر  [،7َه يَ بْ َعث  َمْن ِفي اْلق ب وِر{]الحج: ِفيَها َوَأنَّ اللَّ 
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َو اْلَحقُّ َوَأنَّه  ي ْحِي اْلَمْوتى َوَأنَّه  َعلى   يف قوله تعاىل: مقدمات }ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ه 
 [13الحج: ]ك لِّ َشْيٍء َقِديٌر {  

لزلة الساعة معظما هلا، ألنه قد ثبت عندنا باخلرب املتواتر أنه تعاىل أخرب بز   -
وذلك مقطوع بصحته ألنه خرب أخرب به من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته منقوله 
إلينا بالتواتر فهو حق، وال خيرب باحلق عما سيكون إال احلق فاللَّه هو احلق.وأخرب 
تعاىل أنه حيىي املوتى، ألنه أخرب عن أهوال الساعة مبا أخرب، وحصول فائدة هذا 

ة على إحياء املوتى ليشاهدوا تلك األحوال الّت يقبلها اللَّه من أجلهم، اخلرب موقوت
 . 1وقد ثبت أنه قادر على كل شىء، ومن األشياء إحياء املوتى فهو حيىي املوتى

َوُرِوَي ِمْن َحِديِث أُمِّ اْلُمْؤِمِننَي َسْوَدةَ ِبْنِت َزْمَعَة َرِضَي اللَّهُ َعنـَْها أَْيًضا َوَلْفُظهُ " 
بـَْعُث النَّاُس ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل َقْد َأجلََْمُهُم اْلَعَرُق َوبـََلَغ ُشُحوَم اآْلَذاِن " َقاَلْت يُـ »

} ِلك لِّ اْمِرٍئ ِمنْ ه ْم يَ ْوَمِئٍذ َشْأٌن  فـَُقْلُت: يـُْبِصُر بـَْعُضَنا بـَْعًضا؟ فـََقاَل: ُشِغَل النَّاسُ 
عن كعب بن مالك، أنَّ  .2الطَّبـََراينُّ َوُرَواُتُه ثَِقاتٌ َرَواُه ،   [17]عبس:  ي  ْغِنيِه {

قال: يبعُث الناس يوم القيامة، فَأكوُن أَنا  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسوَل اهلِل 
وأُميت على َتل، فيكسوين ريّب ُحلًَّة َخضراَء، فَأقوُل ما شاَء اهلُل َأن أَقول، فذلك 

 3املقاُم احملمود".
 

                                                                 
هـ(، املوسوعة القرآنية، مؤسسة سجل 2121إبراهيم بن إمساعيل األبياري )املتوىف:   1

 جدل القران . 72هـ ( رقم  2126العرب،ط:) 
لرتهيب،انتقاه وقدم له وعلق يوسف عبد اهلل القرضاوي، املنتقى من كتاب الرتغيب وا  - 2

م، 2311حبوث السنة والسرية، قطر،  حواشيه ووضع فهارسه: الدكتور يوسف القرضاوي ،مركز
 .2223،ص  1ج 
صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج    - 3

هـ(  دار الصميعي للنشر والتوزيع،  2112نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 
، ص  1م، ج  1221 -هـ  2111، 2،  ط1117اململكة العربية السعودية ، -الرياض 

622 . 
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 أن نشري إىل تنبيهني: والبد ها هنا   
اختلف الناس هل البعث إعادة بعد تفريق أو إجياد معدوم؟ قال  األول: 

عكرمة رمحه اهلل: إن الذين يغرقون يف البحر وتقتسم حلومهم احليتان وال يبقى منهم 
شيء إال العظام فتلقيها األمواج إىل الساحل فتمكث حينا مث تصري خنرة مث ُتر هبا 

مث تسري اإلبل فتبعر مث جييء قوم فينزلون فيأخذون ذلك البعر اإلبل فتأكلها 
فيوقدونه مث ختمد تلك النار فتجيء الريح فتلقي ذلك الرماد على األرض فإذا 

 1جاءت النفخة فإذا هم قيام ينظرون خيرج أولئك وأهل القبور سواء.
قال أحد العلماء إن اهلل تعاىل جيمع ما تفرق من أجساد الناس من و   -

ون السباع وحيوانات املاء وبطن األرض وما أصاب النريان منها باحلرق واملياه بط
بالغرق وما أبلته الشمس وذرته الرياح فإذا مجعها وأكمل كل بدن منها ومل يبق إال 
األرواح نف" إسرافيل عليه السالم يف الصور فأرسلها بنفخة من ثقب الصور فرتجع  

 ظرون.كل روح إىل جسدها فإذا هم قيام ين
ذه اإلعادة هل هي واحلاصل أن إعادة األجسام حق جيب اإلميان به، مث ه

التفريق احملض واملشهور أنه مجع متفرق واألصح أنه إجياد بعد عدم،  للعدم احملض أو
 2ونص عليه علماء السنة، وكذا املعتزلة وهو مذهب احملققني، وباهلل التوفيق.

اختلف يف إعادة األعراض اليت كانت قائمة باألجسام يف الدنيا : الثاني 
فمذهب األكثرين أهنا تعاد بأشخاصها اليت كانت قائمة باجلسم حال احلياة وإليه 
ميل أيب احلسن األشعري من غري فرق فيها بني األعراض اليت يطول بقاء نوعها  

                                                                 
هـ(، 2211الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي )املتوىف:  مشس   -1

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية مؤسسة 
 . 252، ص 1م، ج  2311 -هـ  2121 -دمشق ط  –اخلافقني ومكتبتها 

  .252ص نفس املصدر ، - 2
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لضرب أو ال كالعلم كالبياض وبني غريها كاألصوات وسواء كان مقدورا للعبد كا
 .1واجلهل ألن نسبتها إىل قدرته تعاىل كنسبة األعيان وقد قام

 
 . أدلة البعث ومنكروه.3

 أدلة البعث : 3.1
ولقد أورد القرآن الكرمي أدلة كثرية على البعث مستدال بالنشأة األوىل على 
النشأة اآلخرة، ومبينا أن اهلل قادر على كل شيء، وعامل بكل شي، فال تعجزه 

. قيل يف شرح 2إعادة األجسام لنفوذ قدرته وال يضيع منها شيء لسعة علمه 
السنة، والعقل والفطرة السليمة، الطحاوية: اإلميان باملعاد مما دل عليه الكتاب و 

فأخرب اهلل سبحانه عنه يف كتابه، وأقام الدليل عليه، ورد على املنكرين يف غالب 
سور القرآن، وذلك أن األنبياء كلهم متفقون على اإلميان باهلل، فإن اإلقرار بالرب 

ان عام يف بين آدم وهو فطري كلهم يقرون بالرب إال من عاند كفرعون خبالف اإلمي
باليوم اآلخر، فإن منكريه كثريون، وحممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ملا كان خامت 
النبيئني وكان قد بعث هو والساعة كهاتني، وكان هو احلاشر املقفى بني تفصيل 

 .3اآلخرة بيانا ال يوجد يف شيء من كتب األنبياء
اإلنسان يتطور يف اخللق ويتحول من حال إىل حال كاألرض وما خترجه من 

} يَا َأي َُّها النَّاس  ِإْن ك ْنت ْم ِفي رَْيٍب ِمَن نبات مظهر العلم والقدرة قال تعاىل: 
ٍة م َخلََّقٍة اْلبَ ْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناك ْم ِمْن ت  َراٍب ث مَّ ِمْن ن ْطَفٍة ث مَّ ِمْن َعَلَقٍة ث مَّ ِمْن م ْضغَ 

                                                                 
ه(، 2211مشس الدين أبو العون حممد بن امحد بن سامل السفاريين احلنبلي املتويف)    - 1

لوامع النوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، مؤسسة 
 .215/ص  1م(، ج2311ه/2121انية )دمشق ،ط:الث –اخلافقيني ومكتبتها 

نهج القرآن الكرمي يف الرد على منكري البعث ،جامعة كوبا مهدي قيس عبد الكرمي ، م - 2
 .216/أربيل ،ص

 شرح الطحاوية . - 3
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ى ث مَّ ن ْخِرج ك ْم  َوَغْيِر م َخلََّقٍة ِلن بَ يَِّن َلك ْم َون ِقرُّ ِفي اأْلَْرَحاِم َما َنَشاء  ِإَلى َأَجٍل م َسمًّ
ِطْفاًل ث مَّ ِلَتبْ ل غ وا َأش دَّك ْم َوِمْنك ْم َمْن ي  تَ َوفَّى َوِمْنك ْم َمْن ي  َردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلع م ِر 

اَل يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيًئا َوتَ َرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا َأنْ َزْلَنا َعَليْ َها اْلَماَء ِلَكيْ 
َو اْلَحقُّ َوَأنَّه  ي ْحِي 2اْهتَ زَّْت َورََبْت َوَأنْ َبَتْت ِمْن ك لِّ َزوٍْج َبِهيٍج ) ( َذِلَك ِبَأنَّ اللَّهَ ه 

( َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة اَل رَْيَب ِفيَها َوَأنَّ اللََّه 3َشْيٍء َقِديٌر ) اْلَمْوَتى َوَأنَّه  َعَلى ك لِّ 
 1.[7-2احلج: يَ بْ َعث  َمْن ِفي اْلق ب ورِ{]

وإذا كان اهلل مل يعي خبلق السماوات واألرض وال يزال خيلق ويرزق، وحيىي  -
}َأفَ َعِييَنا أخرى ومييت، فهل يستبعد بعد هذه املشاهدة املنظورة أن يعيد اخللق مرة 

ِل بَْل ه ْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد{ ]ق:  إن إنكار البعث  [، 12ِباْلَخْلِق اأْلَوَّ
وإعادة احلياة مرة أخرى بعد هذه الدالئل البينة يف األنفس واآلفاق ال معىن هلا 

م ...وأما الذين أنكروا البعث فرد اهلل عليهم بأن استبعادهم ال معىن له، ألهن
جيهلون عظمة اهلل وقدرته وعلمه وحكمته، وأهنم ال يبصرون يف أنفسهم، فأنفسهم 
أدل الدالئل وأقوى احلجج على نفي ما ينكرونه من البعث، فاهلل أحياهم أوال، 
وأماهتم ثانيا، وال تزال القدرة صاحلة إلحيائهم مرة، ومجعهم مرة أخرى يوم القيامة، 

 2فأي استبعاد يف هذا ..
 نكرو البعث: م 3.1

هناك طوائف من منكري اخلالق والبعث و اإلعادة قدميا وحديثا ، فصنف 
منهم أقروا باخلالق وابتداء اخللق واإلبداع، وأنكروا البعث واإلعادة،والقرآن الكرمي 
واجه دعوات هؤالء امللحدين بأسلوب فريد ممزوج أالو هو اإلقناع البالغي فجمع 

داهة العقلية وقد بررز هذا جليا يف ردود القرآن الكرمي على بني احلقائق القرآنية والب

                                                                 
التخلي عن التقليد »هـ( كتاب التوحيد املسمى بـ 2126عمر العرباوي احلمالوي )املتوىف:  - 1

,ص  2م ج :  2311 -هـ  2121مطبعة الوراقة العصرية : « : والتحلي باألصل املفيد
211. 

 .211نفس املصدر , ص - 2
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املنكرين والسيما يف مسألة البعث وقدرته سبحانه على إحياء الناس وإعادهتم من 
جديد قياسا يف إنشاء اخللق وذلك الكون العظيم مبا فيه ، كما الننسى كذلك 

، 1م اآلمهاتمسألة خلق اإلنسان وبيان أطواره من أصالب اآلباء إىل أرحا
فاملشركون مل حتتمل عقوهلم الضعيفة إمكانية البعث ، ومنكروا البعث ثالثة أصناف 

 : هم
الدهرية وهم القائلون بإنكار اخلالق والبعث واإلعادة وقالوا بالطبع  : األول

َنا َوَقال وا َما ِهَي ِإالَّ َحَيات    } : احمليي والدهر املفين ، والذين أخرب عنهم القرآن الكرمي
ْهر  َوَما َله ْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ه ْم ِإالَّ  نْ َيا َنم وت  َوَنْحَيا َوَما ي  ْهِلك َنا ِإالَّ الدَّ الدُّ

، إشارة إىل الطبائع احملسوسة يف العامل السفلي وقصريا  [11اجلاثية َيظ نُّوَن{ ]
 . 2لك هو الدهرللحياة واملوت على تركيزها وحتللها ، فاجلامع هو الطبع وامله

منكروا البعث واإلعادة، إذ أقروا باخلالق وإبتداء اخللق واإلبداع  : الثاني -
َوَضَرَب َلَنا َمَثاًل َوَنِسَي   }  وأنكروا البعث واإلعادة ،وهم الذين أخرب عنهم القرآن

فاستدل عليهم بالنشأة  [،71يسن  ] َخْلَقه  َقاَل َمْن ي ْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي رَِميٌم {
َل األوىل، إذ اعرتفوا باخللق األول، فقال عز وجل:  }ق ْل ي ْحِييَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ

ِل بَْل ه ْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق وقال:  ، [79َمرٍَّة{ ]يس:  }َأفَ َعِييَنا ِباْلَخْلِق اأْلَوَّ
 [.12َجِديٍد{ ]ق: 

 ،ى غري الصفة اليت جاء هبا القرآنعلاملقرون باملعاد ولكن  ث:الثال -
كاإلعتقاد ببعث األرواح فقط،وقد ذكر القرآن الكرمي أن البعث للروح و اجلسد معا 

ْنَسان  َألَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمه  ) : يوم القيامة كما قال تعاىل ( بَ َلى 2}   َأَيْحَسب  اإلِْ
َي بَ َنانَه  { ] كما الننسا إبراهيم عليه   [، 1 -1 القيامةَقاِدرِيَن َعَلى َأْن ن َسوِّ
                                                                 

الدكتور مهدي قيس عبد الكرمي ، منهج القرآن الكرمي يف الرد على منكري البعث ،جامعة    - 1
 .226كوبا /أربيل ، ص

هـ(  امللل 611أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين )املتوىف:   - 2
 .73، ص1مؤسسة احلليب ،ج، والنحل
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َوِإْذ َقاَل ِإبْ َراِهيم  َربِّ َأرِِني َكْيَف ت ْحِي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم } السالم  عندما قال: 
فإبراهيم  عليه السالم [ 131{ ]البقرة: ت  ْؤِمْن َقاَل بَ َلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ قَ ْلِبي 

كان يريد عليه   "ٺ" على الرغم من إميانه بأن اهلل قادر على أن حييي املويت لقوله 
السالم الطريقة والكيفية إلحياء املوتى وهي املكانة واملنزلة اليت أرادها إبراهيم عليه 

ت ذلك قوله ويثب[ 131{]البقرة:  َقاَل بَ َلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ قَ ْلِبي}السالم : 
}َفخ ْذ َأرْبَ َعًة ِمَن الطَّْيِر َفص ْره نَّ ِإَلْيَك ث مَّ اْجَعْل َعَلى ك لِّ َجَبٍل ِمنْ ه نَّ تعاىل : 

 1."[131ج ْزًءا ث مَّ اْدع ه نَّ يَْأتِيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم { ]البقرة: 
 بداية البعث )النفخات الثالث(: - 3.2

أفاد القرآن الكرمي أن يوم القيامة يسبق بنفخات ثالثة: األوىل: نفخة  -
}َويَ ْوَم ي  نْ َفخ  ِفي الصُّوِر فَ َفِزَع َمْن ِفي الفزع وهي اليت يتغري هبا العامل قال تعاىل

َمَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اللَّه  وَك لٌّ َأتَ ْوه  َداِخرِيَن{]النمل:   ،[67السَّ
}َون ِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي والنفخة الثانية: نفخة الصعق قال تعاىل: 

َمَواِت َوَمْن ِفي اأَلْرِض ِإال َمْن َشاَء اللَّه  ث مَّ ن ِفَخ ِفيِه أ ْخَرى{ ]الزمر:   [،36السَّ
 والنفخة هذه هي اليت فيها اهلالك لكل شيء، والنفخة الثالثة: نفخة البعث والنشور

َمَواِت َوَمْن ِفي اأَلْرِض ِإال َمْن قال تعاىل:  }َون ِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَّ
، وفائدة اإلخبار باآلخرة  َشاَء اللَّه  ث مَّ ن ِفَخ ِفيِه أ ْخَرى فإذا هم قيام ينظرون { 

التوبة من لينتبه اإلنسان فيأخذ باألسباب اليت ختلصه من تلك األهوال، ويبادر إىل 
التبعات، ويلجأ إىل الكرمي الوهاب يف عونه على أسباب السالمة، ويتضرع إليه يف 

 2سالمته من دار اهلوان، وإدخاله دار الكرامة ..
                                                                 

 11 –القاهرة  –سامي الشعراوي ، حماضرة يف مؤسسة الشعراوي اخلريية الدكتور   - 1
 .مساعا . 21/1225/

التخلي عن »هـ(، كتاب التوحيد املسمى بـ 2126عمر العرباوي احلمالوي )املتوىف:  - 2
 ،2م، ج 2311 -هـ  2121، مطبعة الوراقة العصرية، «التقليد والتحلي باألصل املفيد
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وحتدث ابن سعدي عن النفخات الثالث يف تفسريه فقال عن نف" الفزع  -
َمَواِت َوَمْن  }َويَ ْوَم ي  نْ َفخ  ِفي الصُّوِر فَ َفِزعَ عند تفسريه لقوله تعاىل:  َمْن ِفي السَّ

بسبب النف" يف [، 67ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اللَّه  وَك لٌّ َأتَ ْوه  َداِخرِيَن{]النمل: 
الصور أفزع الناس وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفاً مما هو مقدمة له إال من شاء 

الصعق واملوت عند اهلل ممن أكرمه اهلل وثبته وحفظه من الفزع" ،وقال عن نفخة 
}َما يَ ْنظ ر وَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َتْأخ ذ ه ْم َوه ْم َيِخصِّم وَن { تفسريه لقوله تعاىل: 

وهي نفخة الصور تأخذهم وهم الهون عنها مل ختطر على قلوهبم   [،49]يس: 
يف حال خصومتهم وتشاجرهم فيما بينهم الذي ال يوجد يف الغالب إال وقت 

 1وإذا أخذهتم وقت غفلتهم فإهنم ال ينظرون وال ميهلون" الغفلة، 
َوتَ رَْكَنا بَ ْعَضه ْم   }وقال عن نفخة البعث والنشور عند تفسريه لقوله تعاىل: 

، [99َون ِفَخ ِفي الصُّوِر َفَجَمْعَناه ْم َجْمًعا{ ]الكهف:  يَ ْوَمِئٍذ َيم وج  ِفي بَ ْعضٍ 
األرواح إىل األجسام مث حشرهم ومجعهم "أي إذا نف" إسرافيل الصور أعاد اهلل 

ملوقف القيامة، األولني منهم واآلخرين والكافرين واملؤمنني ليسألوا وحياسبوا وجيازوا 
ِإَلى  }َون ِفَخ ِفي الصُّوِر َفِإَذا ه ْم ِمَن اأَلْجَداثِ بأعماهلم" ، وقال عند قوله تعاىل: 

لصور خرجوا من األجداث والقبور فإذا نف" يف ا [،21رَبِِّهْم يَ ْنِسل وَن{ ]يس: 
 ينسلون إىل رهبم أي: يسرعون للحضور بني يديه ال يتمكنون من التأين والتأخر" 

وقد جعل اهلل الدار ثالثا: دار الدنيا، ودار الربزخ ودار القرار، وجعل لكل دار 
أحكاما ختصها. وركب هذا اإلنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على 

األرواح تبعا هلا، وهلذا جعل أحكام الشريعة مرتبة على ما يظهر من األبدان، و 

                                                                 
رمي الرمحن يف هـ(، تيسري الك2175الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي )املتوىف: عبد  - 1

 م،1222-هـ 2112،  2سسة الرسالة، طعبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤ  ،تفسري كالم املنان
 .521، ص 2ج
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حركات اللسان واجلوارح، وإن أضرت بالنفوس، فجعل أحكام الربزخ على األرواح، 
واألبدان تبعا هلا فإذا كان يوم القيامة عند بعث األجساد، وقيام الناس من قبورهم 

 1ح واألجسام معا.لرب العاملني، صار النعيم والعذاب على األروا 
واختلف يف مستقر األرواح ما بني املوت إىل قيام الساعة أين تكون؟ والراجح 
يف ذلك أن األرواح تكون متفاوتة يف مستقرها يف الربزخ أعظم تفاوت، فمنها أرواح 
يف أعلى عليني يف املأل األعلى، وهي أرواح األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم، 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -نازهلم أعظم تفاوت كما رآهم النيب وهم متفاوتون يف م
ليلة اإلسراء، وأرواح بعض الشهداء يف حواصل طري خضر تسرح يف اجلنة حيث 
شاءت، وبعض الشهداء حتبس أرواحهم عن دخول اجلنة لدين عليهم، أو غريه كما 

هلل عليه صلى ا -جاء يف املسند عن عبد اهلل بن جحش أن رجال جاء إىل النيب 
فقال: يا رسول اهلل ما يل إن قتلت يف سبيل اهلل؟ قال: "اجلنة" فلما توىل  -وسلم 
، ومنهم من يكون حمبوسا على باب "إال الدين، سارني به جبريل آنفا"قال: 

اجلنة، ومنهم من يكون حمبوسا يف بره، كحديث صاحب الشملة اليت غلها مث 
"والذي نفسي بيده أن الشملة : -وسلم صلى اهلل عليه  -استشهد، فقال النيب 

ومنهم من يكون مقره باب اجلنة كما يف  التي عليه لتشتعل عليه نارا في قبره".
"الشهداء على بارق نهر باب الجنة في قبة خضراء يخرج حديث ابن عباس: 

رواه أمحد قال اإلمام: ذكر مسلم ىف  2 عليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشيا"
ن حيىي بن حيىي وأىب بكر بن أىب شيبة حديث مسروق: سألنا عبد باب الشهداء: ع

                                                                 
التخلي عن التقليد »هـ( كتاب التوحيد املسمى بـ 2126عمر العرباوي احلمالوي )املتوىف:  - 1

ص ، 2ج :  ،م2311 -هـ2121لعصرية: مطبعة الوراقة ا، «والتحلي باألصل املفيد
211/216 /215. 

العالمة حممد ناصر الدين األلباين ، السراج املنري يف ترتيب  -احلافظ جالل الدين السيوطي  - 2
توزيع مؤسسة  -دار الصديق أحاديث صحيح اجلامع الصغري، ت: عصام موسى هادي ،

 .122،ص 1م،ج 1223 -هـ  2112، 1ط ،الريان
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باحلديث  :" َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ق ِتل وا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواًتا"اهلل عن هذه اآلية
موقوفًا، وهكذا جاء عبد اهلل غري منسوب قال بعضهم: قال أبو مسعود الدمشقى: 

واهلل أعلم، وذكره أبو مسعود  -هلل بن عمرو من الناس من ينسبه فيقول: عبد ا
 الدمشقى ىف مسند أىب مسعود.

قال القاضى: كذا هو ابن مسعود عندنا ىف األصل من رواية أىب حبر، وسقط 
وهذا خبالف جعفر ابن أيب  1لغريه من شيوخنا، وأراه من إحلاق شيخه الكناىن,

طالب رضي اهلل عنه حيث أبدله اهلل من يديه جبناحني يطري هبما يف اجلنة حيث 
شاء  ، ومنهم من يكون حمبوسا يف األرض مل تعل روحه إىل املإل األعلى، إهنا  
كانت روحا سفلية، ومنها أرواح يف تنور الزناة والزواين، وأرواح يف هنر الدم تسبح 

م احلجارة فليس لألرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح يف أعلى فيه، وتلق
  عليني وروح أرضية سفلية ال تصعد عن األرض.

  الرد على المنكرين بيوم البعث - 4.2
ساق القرآن الكرمي حججا دامغة وبراهني واضحة لرد على منكرين البعث 

 : هذا الرد فمن خصائص
 : قدرة اهلل تعالى - أ
إقرتان الرد بالتذكري على قدرته سبحانه وتعاىل ويظهر ذلك جليا يف بداية  -
} بَْل َعِجب وا َأْن َجاَءه ْم م ْنِذٌر ِمنْ ه ْم فَ َقاَل اْلَكاِفر وَن َهَذا َشْيءٌ َعِجيٌب َأِإذا سور 

 [.3-2ِمْتنا وَك نَّا ت راباً ذِلَك َرْجٌع بَِعيٌد{ ]ق: 
َماِء فَ ْوقَ ه ْم َكْيَف بَ نَ يْ َناَها َوزَي َّنَّاَها َوَما َأفَ َلْم   }قال تعاىل      يَ ْنظ ر وا ِإَلى السَّ

،وهذا الرد يوافق النصف الثاين الذي أمنوا باخلالق   [5ق َلَها ِمْن ف  ر وٍج { ]

                                                                 
هـ( 611عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل )املتوىف:  - 1

ْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم .ت
ُ
َسمَّى ِإكَماُل امل

ُ
الدكتور حْيىَي  : َشرُْح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاِضى ِعَياض امل

ص  5م.ج 2331 -هـ  2123ط ،  2ِإمْسَاِعيل . دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر .
125 
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وانكروا البعث إذ إن إمياهنم باخلالق يقتضي اإلميان بقدرته سبحانه وتعاىل ، فكيف 
ان ال يعجزه خلق السموات واألرض واليعجزه أن ينزل املاء يعجزه بعث املوتى إن ك

 1؟  من السماء ،وإنبات النباتات املختلفة ...
 : الدعوة إلى التأمل - ب
حرص القرآن الكرمي على دعوة املنكرين إىل التأمل يف النفس والبدء واملعاد   

مشهد بعث املنكرين وحشرهم ، وقد تكررت هذه الدعوة يف عدة مواضع من 
َماِء فَ ْوقَ ه ْم َكْيَف بَ نَ يْ َناَها   }لقرآن الكرمي منها قوله تعاىلا َأفَ َلْم يَ ْنظ ر وا ِإَلى السَّ

 [5ق َوزَي َّنَّاَها َوَما َلَها ِمْن ف  ر وٍج { ]
فجائت اآلية بصيغة السؤال هلؤالء الذين أنكروا قدرة اهلل تعاىل على البعث  

التفلت من اإلجابة ، أهنم قد نظروا وهذه  ويطلب منهم اإلقرار ،ألهنم ال يستطيعون
السماء فوقهم ، أفلم يعلموا كيف بيناها ، فسويناها سقفا حمفوظا ويف التعبري 

 2"فوقهم " داللة على سهولة ذلك عليهم .
 : التفكير في مصير األمة السابقة - ت

إن مصري األمم السابقة ليس  غريبا على املشركني أو على األهل الكتاب 
اهلل تعاىل معروفا بينهم وأن مصريهم غري خالف عليهم ، وأن ما حل هبم  فأمرهم 

َبْت قَ بْ َله ْم   }–عليهم السالم –كان بسبب كفرهم وإنكارهم لنبوات املرسلني  َكذَّ
( 12( َوَعاٌد َوِفْرَعْون  َوِإْخَوان  ل وٍط )11قَ ْوم  ن وٍح َوَأْصَحاب  الرَّسِّ َوَثم ود  )

َب الرُّس َل َفَحقَّ َوِعيِد )َوَأْصَحاب  اأْلَيْ  ( َأفَ َعِييَنا ِباْلَخْلِق 14َكِة َوقَ ْوم  ت  بٍَّع ك لٌّ َكذَّ
ِل بَْل ه ْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد )  [12-11]ق  ( {12اأْلَوَّ

فقوم نوح عليه السالم أول من كذب بالرسل وما أصاب الرس وعاد وُثود 
وذكروا هنا عقب قوم نوح للجامع  ن العربوأصحاب األيكة وقوم تبع ، فهم م
                                                                 

الدكتور مهدي قيس عبد الكرمي ، منهج القرآن الكرمي يف الرد على منكري البعث ،جامعة   - 1
 .216كوبا /أربيل ،ص

 .215نفس املصدر ، ص - 2
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اخليايل بني القومني وهو جامع التضاد ألن عذاهبم كان ضد عذاب قوم نوح إذ كان 
عذاهبم باخلسف وعذاب قوم نوح بالغرق، مث ذكر ُثود لشبه عذاهبم بعذاب 
أصحاب الرس إذ كان عذاهبم برجفة األرض وصواعق السماء، وألن أصحاب 

ود، مث ذكرت عاد ألن عذاهبا كان حبادث يف اجلو وهو الريح، مث الرس من بقايا ُث
ذكر فرعون وقومه ألهنم كذبوا أشهر الرسل قبل اإلسالم، وأصحاب األيكة هم قوم 

 1شعيب وهم من خلطاء بين إسرائيل. 
  : الصرب على دعوة املشركني - ث

ه من فكر اإلنسان أسري عاداته وقناعاته ، ومن العسري ان يغري اإلنسان ماعلي
أو سلوك بني ليلة وضحاها ، لذلك أمر اهلل تعاىل نبيه  حممد صلى اهلل عليه وسلم 

}وَكْم َأْهَلْكَنا قَ بْ َله ْم ِمْن قَ ْرٍن ه ْم َأَشدُّ ِمنْ ه ْم َبْطًشا بالصرب على املشركني يف قوله 
 [15قفَ نَ قَّب وا ِفي اْلِباَلِد َهْل ِمْن َمِحيٍص {]

جج املشركون بالعقل يف إنكار البعث بدعوى أن البعث لقد حت : أمهية العقل
خمالف للعقل والقرآن الكرمي مل يلزمهم اإلميان بالبعث إستنادا إىل اقوال الرسل 
عليهم السالم فحسب ، بل قارعهم بأسلوهبم نفسه ،فدعاهم إىل حتكيم العقل ، 

َلَنا َمَثاًل َوَنِسَي :}  َوَضَرَب وهذا مايؤكد أن اإلسالم هو دين العقل .قوله تعاىل
َل َمرٍَّة 76َخْلَقه  َقاَل َمْن ي ْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي رَِميٌم ) ( ق ْل ي ْحِييَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ

َو ِبك لِّ َخْلٍق َعِليٌم ) ( الَِّذي َجَعَل َلك ْم ِمَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر نَارًا َفِإَذا َأنْ ت ْم 79َوه 
 [.61-76( { ]يس61َن)ِمْنه  ت وِقد و 

أخرب اهلل سبحانه وتعاىل على وقوع البعث   : القسم على وقوع البعث - ج
حتما ،وقد تنوع إخباره بوقوعه فتارة يقسم بنفسه على وقوعه وتارة يقسم على ما 

                                                                 
هـ(،التحرير 2131حممد الطاهر بن عاشور التونسي )املتوىف : حممد الطاهر بن حممد بن  - 1

، الدار التونسية «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»والتنوير 
 .136،ص15هـ،ج 2311تونس، –للنشر 
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وقوعه مبايشاء من خملوقاته ، وأحيانا يرد القرآن على املنكرين عن طريق ذم املكذبني 
 1ني وهو من باب الرتغيب والرتهيب .باملعاد ومدح املؤمن

  : حال المنكرين في اْلخرة - ح
رمست اآليات القرآنية صورا تفصيلية ودقيقة حلال منكري البعث يوم القيامة ، 
وهذه الصور إن مل تكن وازعا لإلميان فهي على أقل تقدير تقض مضجع الكافر 

اْلم ْجرِم وَن نَاِكس و ر ء وِسِهْم  }  َوَلْو تَ َرى ِإذِ وتصيبه باحلرية والضيق ، ومن الصور  
السجدة ِعْنَد رَبِِّهْم رَب ََّنا َأْبَصْرنَا َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا نَ ْعَمْل َصاِلًحا ِإنَّا م وِقن وَن{ ]

}  َوَأْنِذرْه ْم يَ ْوَم اْْلزَِفِة ِإِذ اْلق ل وب  َلَدى اْلَحَناِجِر َكاِظِميَن َما ، وقوله تعاىل [21:
، فصور القرآن الكرمي اخلوف [21غافر: ِلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍع ي َطاع   {]ِللظَّا

العالق بالنفوس مشهد رهيب من مشاهد القيامة فيه تضيق النفوس وختفق القلوب 
حّت كأهنا ترتفع عن مواضعه من شدة الضيق فتلتصق باحلناجر فال خترج ليسرتحيوا 

وا فهي غصة تثقل صدورهم وتكرب أنفاسهم .فال ، وال ترجع إىل أماكنها لريتاح
جيدون من قريبا يشفق عليهم أويبثون إليه آالمهم لقوله تعاىل "ماللضاملني من محيم 

 2وال شفيع يضاع " 
  خاتمة: .2

يف هناية هذا املقال ميكن أن نقف على أهم نتائج هذه الدراسة ،وميكن 
 حصرها يف النقاط التالية

يعترب عامل الغيب،السيما يوم البعث من املسائل اليت يعجز العقل البشري  -
 عن تصورها 

                                                                 
لشريعة ينظر أمحد بن حممد شرشال ، ردود القرآن على ذوي اجلحود واإلنكار ، رجلة كلية ا - 1
 .71م،ص1222، 11جامعة الكويت ، العدد  –
الدكتور مهدي قيس عبد الكرمي ، منهج القرآن الكرمي يف الرد على منكري البعث ،جامعة   - 2

 .211كوبا /أربيل ،ص
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ساق القرآن الكرمي صورا متعددة وواقعية ومنطقية من أجل أن يفحم العقل  -
 البشري ويسوقه لإلميان بيوم البعث.

رجاالت إعجاز القرآن الكرمي متعددة،والميكن أبدا أن حنصرها يف جانبها  -
لمي أو البالغي،فمن اجلوانب املهمة اليت حتتاج للدراسة ،عالقة اإلعجاز بالبعث الع

 .وقوة حجج القرآن يف تقريب الصور الذهنية،على عامل احلس واملشاهدة
 قائمة المصدر المراجع : 

 القرآن الكرمي . -
 .1ابن منظور : لسان العرب،ج   -2

ـ(، املوسوعة القرآنية، مؤسسة ه2121إبراهيم بن إمساعيل األبياري )املتوىف:   
 جدل القران . 72هـ ( رقم  2126سجل العرب،ط:) 

أمحد بن حممد شرشال ، ردود القرآن على ذوي اجلحود واإلنكار ، رجلة   - 1
 م.1222، 11جامعة الكويت ، العدد  –كلية الشريعة 

 .2312, 12روح الدين اإلسالمي, ط  : عفيف عبد الفتاح طبارة -1 
الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي مشس  -1 

لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية ، هـ(2211)املتوىف: 
 -هـ  2121 : 1،ط دمشق –مؤسسة اخلافقني ومكتبتها  ،يف عقد الفرقة املرضية

 م. 2311
، رجلة احلضارة اإلسالمية حاج صويصا لدي ، القرآن وأحوال اآلخرة،  -6

 . 12،12اجلزائر ، العدد: –جامعة وهران 
مهدي قيس عبد الكرمي ، منهج القرآن الكرمي يف الرد على منكري  -5 

 البعث ،جامعة كوبا /أربيل .
 –القاهرة  –سامي الشعراوي ، حماضرة يف مؤسسة الشعراوي اخلريية  -7 

 .مساعا . 21/1225/ 11
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حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين )املتوىف: أبو الفتح  -1 
  مؤسسة احلليب .، هـ(  امللل والنحل611
يوسف عبد اهلل القرضاوي، املنتقى من كتاب الرتغيب والرتهيب،انتقاه   -3 

وقدم له وعلق حواشيه ووضع فهارسه: الدكتور يوسف القرضاوي ،مركز حبوث 
 م . 2311السنة والسرية، قطر، 

حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين )املتوىف:   -22
 2دمشق، بريوت،ط -ري، دار الكلم الطيب هـ(، فتح القدير، دار ابن كث2162

 هـ. 2121 -
حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )املتوىف :   -22
حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري »هـ(،التحرير والتنوير 2131

 ه. 2311تونس، –، الدار التونسية للنشر «الكتاب اجمليد
موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل  عياض بن  -21 

ْعِلِم بَفَواِئِد 611)املتوىف: 
ُ
ى ِإكَماُل امل َسمَّ

ُ
هـ( َشرُْح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاِضى ِعَياض امل

 2الدكتور حْيىَي ِإمسَْاِعيل . دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر . : ُمْسِلم .ت
  . 2331 -هـ  2123ط ، 

هـ(، كتاب التوحيد املسمى 2126عمر العرباوي احلمالوي )املتوىف:   - 21
هـ  2121، مطبعة الوراقة العصرية، «التخلي عن التقليد والتحلي باألصل املفيد»بـ 
 .222،ص 2م،ج  2311 -

هـ( كتاب التوحيد املسمى 2126عمر العرباوي احلمالوي )املتوىف:   -21 
 2121مطبعة الوراقة العصرية : « : حلي باألصل املفيدالتخلي عن التقليد والت»بـ 
 م. 2311 -هـ 

هـ(، 2175عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي )املتوىف:   - 26
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة 

 م. 1222-هـ 2112،  2الرسالة ، ط
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هـ(، العقائد اإلسالمية، دار الكتاب 2112: سيد سابق )املتوىف  - 25
 بريوت. –العريب 
العالمة حممد ناصر الدين األلباين ،  -احلافظ جالل الدين السيوطي   -27 

 السراج املنري يف ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري، ت: عصام موسى هادي ،
 م. 1223 -هـ  2112، 1توزيع مؤسسة الريان ،ط -دار الصديق 

فتح الباري  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  -21 
بريوت،  -حممد فؤاد عبد الباقي دار املعرفة  ، ت:شرح صحيح البخاري

  ه.2173
هـ( كتاب التوحيد املسمى 2126عمر العرباوي احلمالوي )املتوىف:    -23

هـ  2121  العصريةمطبعة الوراقة « التخلي عن التقليد والتحلي باألصل املفيد»بـ 
 م . 2311 -

صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان أبو عبد الرمحن حممد    -12 
 2112ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 

،  1117اململكة العربية السعودية ، -هـ(  دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 
  م. 1221 -هـ  2111، 2ط

مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي    -12
هـ(، لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية 2211)املتوىف: 

 -هـ  2121 -دمشق ط  –يف عقد الفرقة املرضية مؤسسة اخلافقني ومكتبتها 
 م. 2311
مشس الدين أبو العون حممد بن امحد بن سامل السفاريين احلنبلي    -11 
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 القانون الواجب التطبيق على انحالل الزواج المختلط
 دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمقارن

Law applicable to the dissolution of mixed marriage 

a comparative study of the Algerian and 

comparative legislation  

  1ط ة. د. بوخاري فاطمة
ة. د. حزاب ربيعة إشراف: أ   

 أحمد بن بلة 1جامعة وهران     

  11/22/1212تاريخ النشر: 12/23/1212تاريخ القبول:  21/21/1212تاريخ االستالم: 

 

يعترب احنالل الزواج املختلط من أهم مسائل األحوال الشخصية ملخص: 
وأفسحها رجاال لتنازع القوانني، نظرا لالعتبارات االجتماعية، والدينية واخللقية اليت يقوم 

 عليها الزواج، ونظرا الختالف نظرة اجملتمع إليه. 
الف القوانني إن اختالف الدول يف نظرهتا إىل احنالل الرابطة الزوجية أدى إىل اخت

يف حتديد قواعد اإلسناد اليت حتكمه، فقد أسندت بعض الدول احنالل الزواج إىل قانون 
جنسية الزوج وقت رفع الدعوى يف حني فّرقت التشريعات العربية األخرى بني الطالق 
باإلرادة املنفردة للزوج والتطليق واالنفصال اجلسماين، وأخضعته دول أخرى إىل قانون 

املشرتكة للزوجني وقت رفع الدعوى، ويف حالة االختالف يف اجلنسية يطبق قانون اجلنسية 
 املوطن املشرتك، وإال فقانون القاضي.

 احنالل، الزواج، القانون، قواعد اإلسناد، الطالق.الكلمات المفتاحية:
Abstract:   The dissolution of mıxed marriagesis one of th 
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most important issues of personal satus and is an area of conflict 
of laws, given the social, religious and moral 
considerationsunderlying marriage, and because of the 
difference in society's perception of it. 

       The difference of countries in theirview of the dissolution of 
the marital union led to the difference in the laws in determining 

the rules of attribution that governs, somes countries assigned 
the dissolution the rules of marriage to the law of the nationality 
of the husbandat the time of the lawsuit, while the other Arab 

legislation separated divorce by the individual will of the 
husband at the time of filing the suit . 

         In the case of a difference of nationality, the common 
home lawshallapply, other wise the law of the judge. 
Key words: dissolution, marriage, law, attribution rules, divorce.  

 مقدمة:
توالها الشارع احلكيم بالرعاية وأفضى يعترب الزواج من أهم املواضيع اليت  

عليه قدسية خاصة، ما جعله أكثر العقود أمهية، وذلك ملا يرتتب عليه من آثار ال 
تقتصر على الزوج أو الزوجة فقط وإّنا ُتتد إىل اجملتمع بأكمله، فأوىل له اإلسالم 

ونَُه وََقْد أَْفَضى وََكْيَف تَْأُخذُ ﴿عناية كبرية واعتربه ميثاقا غليظا، قال اهلل تعاىل:
 . 1َغِليًظا﴾ َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاًقا بـَْعُضُكمْ ِإىَل بـَْعضٍ 

إن ازدياد حركة تنقل األشخاص بني الدول أدى إىل تنوع العالقات بني  
أفراد ينتمون لدول خمتلفة احلضارات، ما أفضى إىل دخول األفراد يف عالقات خمتلفة 

الدولة اليت وجدوا فيها عن طريق الزواج. غري أن  نتج عنها ارتباطهم مع أبناء
اختالف عقائد وخصوصيات األفراد واجملتمعات كثريا ما أدى إىل توتر العالقات 

 وازدياد اخلالفات وانفصام عرى الرابطة الزوجية بعد ذلك.
يعترب موضوع احنالل الزواج املختلط من أهم مسائل األحوال الشخصية 

القوانني، حيث ختتلف طرق انتهاء الرابطة الزوجية من قانون  وأفسحها رجاال لتنازع
                                                                 

 .12سورة النساء، اآلية -1
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آلخر، ففي التشريعات العربية جيوز انتهاء الزواج بالطالق باإلرادة املنفردة للزوج، 
، ويف التشريعات الغربية 1وبالتطليق يف حاالت معينة بناء على طلب من الزوجة

لوفاة كالقانون اإلسباين سابقا منها من يرى بأن الرابطة الزوجية ال تنقضي إال با
، وهناك من جييزإهناء الزواج باإلرادة املنفردة لكل من 2وبعض قوانني أمريكا الالتينية

الزوجني كالقانون السوفيايت سابقا، ومنها من حيكم بالطالق إذا توفر سبب من 
، 3األسباب احملددة يف القانون كما هو احلال يف القانونني اإلجنليزي والفرنسي

وتعرف الشرائع الغربية نظاما غري مقرر يف الشريعة اإلسالمية وقد يكون سببا يف 
 .4الطالق وهو نظام االنفصال اجلسماين

 حاالت انحالل الزواج:              -أوال
تنحل الرابطة الزوجية طبقا للتشريع اجلزائري بطريقتني الطالق أو الوفاة 

األسرة: "تنحل الرابطة الزوجية بالطالق أو من قانون  17وهبذا جاء نص املادة 
، وال يثري انقضاء الزواج بوفاة أحد الزوجني اختالفا يرتتب عنه تنازعا بني 5الوفاة"

خيضع لقواعد إسناد  -وهو األثر املباشر هلذا االنقضاء -القوانني ذلك ألن اإلرث

                                                                 
دربة أمني، تنازع القوانني يف قضايا الزواج واحنالله بني القانون اجلزائري والقوانني املقارنة، رجلة  -1

 .111ص 1222، جانفي1دفاتر السياسة والقانون، العدد
 12املؤرخ يف  22-26يب، القانون الدويل اخلاص، تنازع القوانني يف ضوء القانونزرويت الط -2

، مطبعة الفسيلة، الدويرة، 2دراسة مقارنة بالقوانني العربية والقانون الفرنسي،ج 1226جوان 
 .271، ص1××1، 1اجلزائر، ط

الرضا  -لة:من القانون املدين الفرنسي على أنه: "مينح الطالق يف حا 133نصت املادة  -3
املتبادل، مبدأ قبول احنالل الزواج، الطالق بسبب االنقطاع النهائي لرابطة الزواج، الطالق 

 بسبب اخلطأ".
 .271زرويت الطيب، املرجع السابق، ص -4
، املتضمن قانون األسرة، املعدل 2311يونيو سنة  23مؤرخ يف  22-11قانون رقم  -5

 .1226اير فرب  17املؤرخ يف  21-26واملتمم رقم 



 : ط د. بوخاري فاطمة/ حزاب ربيعةاسم المؤلف
 القانون الواجب التطبيق على انحالل الزواج المختلط عنوان المقال:

 دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمقارن
 

 66 

على  من القانون املدين على أنه: "يسري 25، حيث نصت املادة 1خاصة به
املرياث والوصية وسائر التصرفات اليت تنفذ بعد املوت قانون جنسية اهلالك أو 

، يف حني أن األسباب األخرى 2املوصي أو من صدر منه التصرف وقت موته"
النتهاء الزواج كالطالق والتطليق واالنفصال اجلسماين تثري نزاعات كثرية خاصة يف 

 الزواج املختلط.
 طالق والتطليق:انحالل الزواج بال -2
 تعريف الطالق والتطليق: -1-1 
الطالق يف اللغة يراد به معنيان أحدمها حل عقدة النكاح  لغة: -1الطالق:  -أ

واآلخر مبعىن التخلية واإلرسال، وطالق املرأة بينونتها من زوجها، والطالق من 
 .3اإلبل: اليت طلقت يف املرعى وقيل: اليت ال قيد عليها

اصطالح الفقهاء رفع قيد النكاح يف احلال أو يف املآل  فيلطالق ااصطالحا:  -1
 .4بلفظ مشتق من مادة الطالق أو يف معناها

من قانون األسرة اليت نصت  11ذكر املشرع اجلزائري الطالق يف املادة قانونا:  -2
على أنه: "حيل عقد الزواج بالطالق الذي يتم بإرادة الزوج أو برتاضي الزوجني أو 

من هذا القانون"، وقد  61و 61من الزوجة يف حدود ما ورد غي املادتني  بطلب

                                                                 
جعفر الفضلي، انقضاء الزواج يف القانون الدويل اخلاص، رجلة احلقوق، كلية احلقوق، جامعة  -1

 .115م، ص2311-هـ2121، 2، العدد 21الكويت، السنة 
، املتضمن 2376سبتمرب  15املوافق ل 2136املؤرخ يف رمضان  61-76األمر رقم  -2

 القانون املدين، املعدل واملتمم.
، دار صادر، بريوت، لبنان، 22الدين ابن منظور االنصاري، لسان العرب، ج مجال -3
 .116ص هـ،1،2121ط
 .173حممد أبو زهرة، األحوال الشخصية، دار الفكر العريب، القاهرة د ط، د تا، ص -4
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استعمل املشرع كلمة "حل" اليت تشمل طرق احنالل الزواج أو صور الطالق سواء 
 .1باإلرادة املنفردة أو بالرتاضي أو بواسطة احلكم القضائي

 التطليق: -ب
 61و 11ادتني نص املشرع اجلزائري على التطليق بطلب من الزوجة يف امل

من قانون األسرة، ويقصد به حل عقد الزواج حبكم من القضاء بناء على طلب من 
 من هذا القانون. 61و 61الزوجة طبقا ملا ورد يف املادتني 

 طرق انحالل الزواج: -1-1
تشمل طرق احنالل الزواج الطالق باإلرادة املنفردة للزوج، والطالق 

 لب من الزوجة. بالرتاضي، والتطليق بناء على ط
 الطالق باإلرادة المنفردة للزوج: -أ

من قانون األسرة على الطالق باإلرادة  11نص املشرع اجلزائري يف املادة
املنفردة للزوج حيث جاء فيها:" حيل عقد الزواج الذي يتم بإرادة الزوج..."، كما 

قضائي، ومل من هذا القانون بأن الطالق ال يثبت إال حبكم  13أنه قرر يف املادة
، وال األسباب الدافعة إىل طلب الطالق، 2يورد أي نص يتعلق بشروط املطلق

وبالرغم من ذلك فإن القضاء قد دأب على مساءلة الزوج عن األسباب اليت دفعته 
 . 3إىل طلب الطالق

 
 

                                                                 
، ديوان 2العريب بلحاج، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري )الزواج والطالق(، ج -1

 .121، ص1221، 1اجلامعية، اجلزائر، طاملطبوعات 
 .112العريب بلحاج، املرجع نفسه، ص -2
عبد العزيز سعد، قانون األسرة يف ثوبه اجلديد شرح أحكام الزواج والطالق بعد التعديل، دار  -3

 .211، ص1223، 1هومه، اجلزائر، ط
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 الطالق بالتراضي: -ب
اء يقصد بالطالق بالرتاضي بني الزوجني إهناء الرابطة الزوجية بينهما بن

على رغبتهما، ودون أن يدخال يف صراع ميس بشهرهتما أو شهرة أسرتيهما. وذلك 
من قانون األسرة اليت ورد فيها: "الطالق هو حل عقد الزواج  11حسب نص املادة

 ويتم بإرادة الزوج أو برتاضي الزوجني...".
ويعين هذا أنه جيوز للزوجني سواء بناء على طلب أحدمها وموافقة اآلخر 

بناء على رغبتهما املشرتكة أن يلجآ إىل احملكمة بقصد طلب الطالق ووضع حد أو 
 للرابطة الزوجية وأهنما يرغبان يف الفراق بإحسان مثلما تالقيا بإحسان.

والطالق بالرتاضي يسهل على القاضي مهمة حماوالت الصلح، ألن 
طالق الزوجان قد اتفقا على كل شيء قبل ألن يطلبا من القاضي احلكم بال

برضائهما، وعلى القاضي يف هذه احلالة أن حيرر حمضرا ويفصل بينهما بالطالق وأن 
 .1يتضمن احلكم عبارة الطالق بالرتاضي

 التطليق بناء على طلب من الزوجة: -ج
نص املشرع اجلزائري على التطليق كطريق من طرق فك الرابطة الزوجية يف 

: "حيل عقد الزواج بطلب من الزوجة يف من قانون األسرة اليت ورد فيها 11املادة 
من هذا القانون"، وبالرجوع إىل مضمون املادة  61و 61حدود ما ورد يف املادتني 

جند أهنا تنص على أنه: "جيوز للزوجة أن تطلب التطليق إذا توفر لديها سبب  61
 من األسباب التالية:

 بإعساره وقت الزواج.عدم اإلنفاق بعد صدور احلكم بوجوبه ما مل تكن عاملة  -2
 العيوب اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج. -1

                                                                 
 .211عبد العزيز سعد، املرجع السابق،ص -1
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 اهلجر يف املضجع فوق أربعة أشهر. -1
احلكم على الزوج عن جرمية فيها مساس بشرف األسرة وتستحيل معها  -1

 مواصلة العشرة واحلياة الزوجية.
 الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر وال نفقة. -6
 أعاله.  1الواردة يف املادة خمالفة األحكام  -5
 ارتكاب فاحشة مبينة. -7
 الشقاق املستمر بني الزوجني. -1
 خمالفة الشروط املتفق عليها يف عقد الزواج. -3

 الضرر املعترب شرعا". -22
فإذا حتقق للزوجة أي سبب من هذه األسباب واستطاعت أن تثبته، فإن 

مدعمة حبجج وأدلة اإلثبات لتحصل من حقها أن تتوجه إىل حمكمة مقر الزوجية 
على حكم هلا بالتطليق، وإذا استطاعت إثبات ما تدعيه فإن من حقها أيضا أن 
تلتمس من القاضي يف حالة احلكم بالتطليق أن حيكم هلا بالتعويض عما يكون قد 

مكرر من  61أصاهبا من أضرار مادية أو معنوية، حسب ما نصت عليه املادة 
 .  1قانون األسرة

يقصد باالنفصال اجلسماين التفريق  انحالل الزواج باالنفصال الجسماني: -1
يف املعيشة بني الزوجني وانفصال حياهتما املشرتكة دون أن يرتتب على ذلك انقضاء 

 .1من القانون املدين الفرنسي 133، وهذا طبقا ملا حددته املادة 2رابطة الزوجية

                                                                 
مكرر على أنه: "جيوز للقاضي يف حالة احلكم بالتطليق أن حيكم للمطلقة  61تنص املادة  -1

 بالتعويض عن الضرر الالحق هبا". 
هشام خالد، القانون الدويل اخلاص، النظرية العامة، النظرية العامة للجنسية، اجلنسية  -2

ائي الدويل، تنفيذ األحكام املصرية، مركز األجانب، تنازع القوانني، تنازع االختصاص القض
 .127، ص1221، 2األجنبية، دار الفكر اجلامعي، ط



 : ط د. بوخاري فاطمة/ حزاب ربيعةاسم المؤلف
 القانون الواجب التطبيق على انحالل الزواج المختلط عنوان المقال:

 دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمقارن
 

 70 

ية حيكم هبا القضاء مّت تبني له فمقتضى االنفصال اجلسماين مباعدة ماد
استحالة العشرة بني الزوجني، ويكون اهلدف منه تعطيل املعيشة املشرتكة، فينتهي 
االلتزام باملساكنة وما يرتبط به من واجب الطاعة األدبية واملعونة، يف حني يظل 

 .2االلتزام باإلخالص ملقى على عاتق الزوجني
انقطاع املعيشة املشرتكة بني الزوجني  يرتتب على نظام االنفصال اجلسماين

دون أن حيل عقدة النكاح يف احلال، ولكنه قد يكون سببا يف الطالق إذا استمر 
 .3مدة معينة ختتلف من قانون آلخر

ففي فرنسا جيوز ألي من الزوجني طلب الطالق يف حالة استحالة استمرار 
ني الزوجني الذين انفصال عن الرابطة الزوجية الناتج عن انتهاء احلياة املشرتكة ب

من  1115و 1174بعضهما مدة سنتني، وهو ما  نظمه املشرع الفرنسي باملادتني 
 القانون املدين الفرنسي.

وملا كان التفريق البدين حالة معلقة يكون فيها الزوجان منفصالن، فإن 
كة بني األمر الطبيعي هو إهناء هذا االنفصال، وذلك إما باستئناف املعيشة املشرت 

الزوجني بالصلح أو بزوال السبب الذي أدى إليه، وإما باحنالل الرابطة الزوجية 
                                                                                                                                            
1 - Art 299 du code civil français « la séparation de corps ne 

dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de 
cohabitation ». 

ون الدويل اخلاص، مذكرة ماجستري، جندويل فاطمة زهرة، احنالل الرابطة الزوجية يف القان -2
، 1222/1222إشراف: أ. د. يوسف فتيحة، قسم احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

 .11ص
 .271زرويت الطيب، املرجع السابق،ص -3

4 - Art. 237 du code civil. « le divorce peut être demandé par l’un 

des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».  
5 -Art. 238 du code civil. « l’altération définitive du lien 
conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre 

les époux ,lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de 
l’assignation en divorce ».  
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بالوفاة أو بالتطليق بعد مرور مدة معينة من تاري" احلكم النهائي لالنفصال، يتضح 
من خالل هذا أن نظام االنفصال اجلسماين هو اآلخر ختتلف بشأنه الرؤى 

اليت ال تبيح التطليق اإلجراء الوحيد لرتاخي  ، حبيث تعتربه التشريعات1التشريعية
الرابطة الزوجية إىل أن تنتهي هنائيا بوفاة أحد الزوجني، يف حني تعتربه تشريعات 
أخرى  إجراء وقائيا يقصد به حماولة اإلبقاء على رابطة الزوجية والرتيث يف احلكم 

احلياة الزوجية بتوافر ، وجيوز ألي من الزوجني أن يطلبه إذا ما ضاقت هبما 2بالتطليق
 .3سبب من األسباب اليت حيددها القانون

ثانيا: القانون الواجب التطبيق على انحالل الزواج في التشريع الجزائري 
 والمقارن:

تباينت القوانني يف حتديد القانون الواجب التطبيق على حاالت احنالل 
لوسكسونية، على عكس الزواج، فمنها من أسندهتا لقانون املوطن كالقوانني األجن

بعض التشريعات األخرى، اليت تسند مسائل األحوال الشخصية لقانون جنسية 
 .4األشخاص
وأسندت بعض الدول احنالل الزواج إىل قانون جنسية الزوج وقت رفع  

الدعوى، يف حني أخضعت قوانني أخرى احنالل الزواج لقانون اجلنسية املشرتكة، 
 املشرتك، وإال فقانون القاضي.وإال فقانون املوطن 

 

                                                                 
 .16زهرة، املرجع نفسه، صجندويل فاطمة  -1

حممد كمال فهمي، أصول القانون الدويل اخلاص)اجلنسية املوطن مركز األجانب مادة  -2
 .617، ص1225، 2التنازع(، مؤسسة الثقافة اجلامعية، االسكندرية، ط

عز الدين عبد اهلل، القانون الدويل اخلاص، تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي  -3
 . 126، ص2315، 3، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط1جالدوليني،

 .111دربة أمني، املرجع السابق، ص -4
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 القانون الواجب التطبيق على انحالل الزواج في القانون الجزائري: -1
أورد املشرع اجلزائري مبدأ عاما هو القانون الواجب التطبيق على احنالل 

 1الفقرة  21الزواج، مث أورد عليه استثناء، أما القاعدة فهي اليت نصت عليها املادة 
من  21دين، وفيما خيص االستثناء فهو الذي أورده املشرع يف املادة من القانون امل
 القانون املدين.

 القاعدة العامة: -أ
أسند القانون اجلزائرياحنالل الزواج إىل قانون جنسية الزوج وقت رفع 

، وهذا طبقا للمادة 2دون ُتييز بني الطالق والتطليق واالنفصال اجلسماين 1الدعوى
لقانون املدين اليت تقضي مبا يلي: "يسري على احنالل الزواج من ا 1الفقرة  21

 واالنفصال اجلسماين القانون الوطين الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى".
ويرجع سبب اختيار قانون جنسية الزوج دون قانون جنسية الزوجة إىل ما 

ء زواجه بإرادته يتمتع به الزوج من سلطة واسعة داخل األسرة، وإىل كونه ميلك إهنا
 .3املنفردة وفقا ملا تقضي به الشريعة اإلسالمية

وقد وحد املشرع اجلزائري ضابط اإلسناد املتعلق باحنالل الزواج خالفا 
للقوانني العربية اليت فرقت بني الطالق باإلرادة املنفردة للزوج وباقي طرق فك الرابطة 

نفردة للزوج إىل قانون جنسية الزوج الزوجية األخرى، اليت ختضع الطالق باإلرادة امل
وقت صدور الطالق منه، وتسند باقي الطرق األخرى لقانون جنسية الزوج وقت 

 .4رفع الدعوى

                                                                 
أعراب بلقاسم، القانون الدويل اخلاص تنازع القوانني، دار هومه، اجلزائر، د ط ، د تا،  -1

 .  165ص
 .212زرويت الطيب، املرجع السابق، ص -2
 .165أعراب بلقاسم، املرجع نفسه، ص -3
 .116ربة أمني، املرجع نفسه، صد -4
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وقد كان هذا الضابط املعتمد حمل انتقاد من قبل البعض على أساس أن 
إخضاع احنالل الزواج لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى من شأنه أن جيعل 

زوجية حتل وفقا لقانون ال ختضع له الزوجة ومل يكن يف وسعها التبصر به رابطة ال
، مما يؤدي إىل مفاجأهتا باختصاص مل تكن تتوقعه أثناء عقد 1وقت انعقاد الزواج

الزواج فقد يسمح هذا القانون باحنالل الرابطة الزوجية ألسباب مل تكن أبدا يف 
قد يرتتب على تطبيق هذه القاعدة ، كما 2حسباهنا وال خيفى الضرر الذي يلحقها

خضوع احنالل الزواج لقانون رمبا مل يكن معروفا للزوجني وقت انعقاد الزواج، بل 
 .3وغري متوقع ألي منهما

كما تعرض هذا الضابط لنقد آخر مفاده أنه يسهل للزوج إمكانية الغش 
لة أخرى ، إذ قد يغري الزوج جنسيته بعد الزواج ويكتسب جنسية دو 4حنو القانون

بقصد االستفادة من الشروط املخففة يف قانوهنا خبصوص أحكام الطالق، أو اليت 
ُتنحه حقوقا ال مينحها له قانون جنسيته السابقة، أو يعفيه من التزامات يفرضها 

 .5عليه قانون جنسيته السابقة

                                                                 
 .123عز الدين عبد اهلل، املرجع السابق،ص -1
 .165أعراب بلقاسم، املرجع نفسه، ص -2
صالح الدين مجال الدين، تنازع القوانني، دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، دار الفكر  -3

 .161، ص1227، 1اجلامعي، االسكندرية، ط
سوعة القانون الدويل اخلاص، تنازع القوانني، دار الثقافة، األردن، عامر حممد الكسواين، مو  -4

 .251، ص2م، ط1222-هـ2112
أمحد عمراين، احللول الوضعية لتنازع القوانني)القانون الذي حيكم احنالل الزواج واآلثار املرتتبة  -5

م اإلسالمية، عنه(، حماضرات لطلبة املاسرت: قواعد اإلسناد يف األحوال الشخصية، قسم العلو 
 .1، ص1226-1221، 2جامعة وهران
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ولعل أفضل قانون ميكن أن خيضع له احنالل الزواج هو القانون الذي 
، أي قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج وهذا ما 1على بصرية به تكون الزوجة

من القانون املدين اليت تنص على أنه يسري 25أخذ به القانون اليوناين يف املادة 
اء على الطالق والتفريق اجلسماين قانون آخر جنسية مشرتكة كسبها الزوجان أثن

اجلنسية املشرتكة يطبق قانون جنسية مل توجد هذه الزواج وقبل رفع الدعوى، فإذا
، وقد أخذت به اتفاقية الهاي اخلاصة بتنازع القوانني يف 2الزوج وقت انعقاد الزواج

الطالق واالنفصال اجلسماين، حيث تقضي املادة الثامنة منها بأنه إذا مل يكن 
الزوجان من جنسية واحدة فيكون القانون املعترب هو قانون آخر جنسية مشرتكة 

ما، وإن مل تكن هناك جنسية مشرتكة يطبق قانون جنسية الزوج وقت انعقاد هل
 .3الزواج

وفيما يتعلق بإجراءات احنالل الزواج سواء كان ذلك بسبب الطالق أو 
التطليق أو االنفصال اجلسماين فهي خترج من فكرة الزواج برمتها، وبالتايل ال ختضع 

ضع إىل قانون القاضي الناظر فيها، وفقا لقانون جنسية الزوج وقت االحنالل، بل خت
، واإلجراءات الوقتية 5، وهو كذلك بالنسبة لإلجراءات التحفظية4للرأي الراجح

                                                                 
 .167أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص -1
علي سليمان، مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية،  علي -2

 .75، ص1، ط1226اجلزائر، 
3-Art 8 du convention du 12juin 1902 pour régler les conflits de 
loi et de juridiction en matière de divorce et de séparation de 

corps dispose : « si les époux n’ont pas la même nationalité, leur 
dernière législation commune devra, pour l’application des 
articles précédents, être considérée comme leur loi national ».  

 .257عامر حممد الكسواين، املرجع نفسه، ص -4
، دار هومه،  2عليوشقربوع كمال، القانون الدويل اخلاص اجلزائري تنازع القوانني، ج -5

 .112، ص1، ط1227
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ذات الطابع االستعجايل، كتحديد مسكن تقيم فيه الزوجة، وتسليمها األمتعة 
 .  1الالزمة لالستعمال اليومي

زوجة املطلقة ريثما يفصل أما النفقة الوقتية اليت حيكم هبا القاضي لصاحل ال
يف الدعوى األصلية املتعلقة بالطالق، فتعترب مبثابة إجراء يقوم به القاضي لصاحل 
الزوجة، من أجل احملافظة على احلد األدىن ملعيشتها، والقانون الذي حيكمها هو 

 .2قانون القاضي
 االستثناء: -ب

جنسية الزوج وقت إذا كانت القاعدة العامة ختضعاحنالل الزواج لقانون 
رفع الدعوى، فإن هناك استثناء يقضي بتطبيق القانون الوطين وحده إذا كان أحد 

من  21الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواج، فقد نص املشرع اجلزائري يف املادة 
القانون املدين اجلزائري على أنه: "إذا كان أحد الزوجني جزائريا وقت انعقاد الزواج 

 اجلزائري وحده".يسري القانون 
فبمقتضى هذا االستثناء إذا كان الزوج أو الزوجة جزائريا عند انعقاد الزواج 

 فإن القانون اجلزائري هو الذي يسري على احنالل هذه الرابطة الزوجية.
فلو رُفعت دعوى طالق بني جزائرية متزوجة بسوري أمام حمكمة اجلزائرية 

ون جنسية الزوج أي القانون السوري طبقا فالقانون الذي حيكم هذا النزاع هو قان
 .21/1للمادة 

أصلح للزوجة اجلزائرية، فقد  21غري أن تطبيق االستثناء الوارد يف املادة 
يكون قانون الزوج رجحفا حبقوقها، لذا استثىن املشرع هذه احلالة من حكم املادة 

كانت جزائرية من القانون املدين، ومبا أن الزوجة   21وأخضعها حلكم املادة  21
يوم انعقاد الزواج فهذا يعين أنه لن يطبق قانون جنسية زوجها بل سيطبق القانون 

                                                                 
 .116زرويت الطيب، املرجع السابق،ص -1
 .116ع السابق، صدربة أمني، املرج -2
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، ذلك أن اهلدف من تقرير هذا االستثناء هو محاية الزوجة الوطنية، ألن 1اجلزائري
األمر لو تعلق بالزوج فإن قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى هو الذي يطبق 

 .2طبقا للقاعدة العامة
ومن تطبيقات هذا االستثناء ما جاء يف إحدى قرارات احملكمة العليا اليت 
قضت: "حيث أن الطاعنة هلا اجلنسية اجلزائرية ما دام مل يصدر بشأهنا مرسوم نزع 
جنسيتها األصلية بعد حصوهلا على اجلنسية اإليطالية، حيث أنه كان على القاضي 

من القانون املدين عوض القانون  21ة األول تطبيق القانون اجلزائري وفقا للماد
اإليطايل كما هو وارد يف احلكم املطعون فيه، وملا كان ذلك يكون قد خالف 

 . 3القانون وأخطأ يف تطبيقه مما يتعني نقضه"
وقد تعرض هذا االستثناء لبعض النقد ألنه ال حيقق هذا اهلدف دائما، 

واج بني أجنبية وجزائري قد زالت حبيث جند القانون اجلزائري يطبق على احنالل الز 
عنه اجلنسية اجلزائرية بعد انعقاد زواجه يف حني ال يطبق على احنالل الزواج بني 

، فلو رُفعت أمام 4أجنبيني قد اكتسب كل منهما اجلنسية اجلزائرية بعد زواجهما
القضاء اجلزائري دعوى للمطالبة حبل الرابطة الزوجية بني زوج تونسي وزوجة سورية 
األصل ُتنست باجلنسية اجلزائرية بعد زواجها، فإن القانون الواجب التطبيق على 

من املادة  1هذا النزاع هو القانون التونسي أي قانون جنسية الزوج حسب الفقرة 

                                                                 
 .1أمحد عمراين، املرجع السابق، ص -1
تري، إشراف: رحاوي أمينة، الزواج املختلط يف القانون الدويل اخلاص، مذكرة ماجس -2

 .16، ص1222/1222يوسف فتيحة، قسم احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، .أ.د
، اجمللة 27/21/2331، الصادر بتاري"272211قرار احملكمة العليا، ملف رقم -3

 .161، ينظر، عليوشقربوع كمال، املرجع السابق، ص257، ص2، العدد1222القضائية
 .161أعراب بلقاسم، املرجع السابق، ص -4
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، 21من القانون املدين اجلزائري، وال ميكن أن يطبق االستثناء الوارد يف املادة  21
 .1انعقاد الزواج ألن الزوجة مل تكن جزائرية وقت

 القانون الواجب التطبيق على انحالل الزواج في القانون المقارن:  -1
ختتلف التشريعات الغربية عن التشريعات العربية يف إسناد حكم احنالل 
الزواج لضابط معني حيدد القانون الواجب التطبيق، فمنها من اسنده إىل قانون 

م االشرتاك يف اجلنسية يطبق قانون املوطن اجلنسية املشرتكة للزوجني، ويف حالة عد
 املشرتك، وإال فقانون القاضي.

 التشريعات العربية: -أ
 القانون المصري:– 1

أخضع املشرع املصري انقضاء الزواج إىل قانون واحد هو قانون جنسية 
الزوج، غري أنه فرق بني الطالق من جهة وبني التطليق والتفريق اجلسدي من جهة 

حيث إعمال هذا القانون، نظرا ألن الطالق يتم باإلرادة املنفردة بينما أخرى من 
، فقد نص 2يتوقف كل من التطليق والتفرقة اجلسدية على رفع دعوى أمام القضاء

من القانون املدين على أنه: "...أم الطالق فيسري عليه قانون  21/1يف املادة 
ري على التطليق واالنفصال قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت الطالق، ويس

، ويرجع البعض اُتاه املشرع 3الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى"
املصري إىل األخذ بقانون جنسية الزوج إىل رغبته يف توحيد القانون الواجب التطبيق 

هي  على املشكالت اليت تثور بعد انعقاد الزواج أو إىل اعتبار أن حل رابطة الزوجية

                                                                 
 .1أمحد عمراين، املرجع نفسه، ص -1
 .161صالح الدين مجال الدين، املرجع السابق، ص -2
 .13/27/2311الصادر بتاري" ، 2311لسنة  212القانون املدين املصري رقم  -3
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نوع من اآلثار النهائية هلذه الرابطة ومن مث اتبع نفس القاعدة اليت وضعها بشأن 
 .1آثار الزواج

ومل تسلم هذه القاعدة من النقد، ألن إخضاع انقضاء الزواج لقانون 
جنسية الزوج وقت الطالق وإخضاع التطليق واالنفصال لقانون جنسية الزوج وقت 

ابطة الزوجية حتل وفقا لقانون ال ختضع له الزوجة رفع الدعوى، من شأنه أن جيعل ر 
 .2ومل يكن يف وسعها التبصر به وقت انعقاد الزواج

وعليه، كان أوىل باملشرع أن خيضع انقضاء الزواج لقانون جنسية الزوج 
وقت انعقاد الزواج، باعتباره القانون املعلوم لكل من الطرفني، والذي ارتضى كل 

 .4، عالوة على أن يف ذلك منعا للتحايل على القانون3منهما االرتباط يف ظله
، فقد أوردت 5غري أن هذه القاعدة ليست مطلقة تطبق يف كل األحوال

من القانون املدين استثناء يقضي بأنه: "إذا كان أحد الزوجني مصريا وقت  21املادة
أحد  انعقاد الزواج يسري القانون املصري وحده". يتضح من هذا النص أنه مّت كان

الزوجني مصريا وقت انعقاد الزواج خضع الطالق والتطليق واالنفصال للقانون 
املصري بصرف النظر عن جنسية الزوج وقت الطالق أو وقت رفع دعوى التطليق 

، وتطبيق القانون املصري يف كل هذه النواحي مزية مرتتبة على ثبوت 6أو االنفصال
 .  7د الزواجاجلنسية املصرية ألحد الزوجني وقت انعقا

                                                                 
 .161صالح الدين مجال الدين، املرجع نفسه، ص -1
 .123عز الدين عبد اهلل، املرجع السابق، ص -2
 .127هشام خالد، املرجع السابق، ص -3
 .161صالح الدين مجال الدين، املرجع نفسه، ص -4
 .52صالح الدين مجال الدين، املرجع نفسه، ص -5
 .121، املرجع نفسه، صعز الدين عبد اهلل -6
 .661حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص -7
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لقد كان هذا النص حمل انتقاد ألنه يطبق يف احلالة اليت يكون فيها أحد 
الزوجني مصريا وقت الزواج حّت ولو أصبح أجنبيا بعد ذلك، يف حني أنه ال يطبق 
يف احلالة اليت يكون فيها الزوجان أجنبيان وقت الزواج مث يتجنس أحدمها باجلنسية 

 . 1املصرية بعد ذلك
در اإلشارة إليه أن حكم هذه املادة ال جيدي إذا كان الزوج مصريا ومما ُت

وقت الطالق أو وقت رفع دعوى التطليق أو االنفصال، ألن تطبيق القانون املصري 
يتقرر يف هاتني احلالتني طبقا للقاعدة العامة فال معىن لاللتجاء إىل االستثناء، وقد 

ى احنالل الزواج إذا كان أحد يكون من األوفق أن يسري القانون املصري عل
 .2الزوجني ينتمي حاليا إىل اجلنسية املصرية

 القانون التونسي:–ب 
، فقد أخضع املشرع 3جاء القانون التونسيبحل حيفظ املساواة بني الزوجني

التونسي مسائل احنالل الزواج إىل قانون اجلنسية املشرتكة للزوجني وقت رفع 
ة مشرتكة فقانون املوطن املشرتك للزوجني، وإال الدعوى، وإن مل تكن هناك جنسي

من رجلة القانون الدويل اخلاص التونسية  13فقانون القاضي، حيث نصت املادة 
على أن: "الطالق والتفريق اجلسدي ينظمهما القانون الشخصي املشرتك عند إقامة 

شرتك الدعوى، وعند اختالف اجلنسية يكون القانون املنطبق هو قانون آخر مقر م
، وهو ما أخذت به اتفاقية الهاي 4للزوجني إن وجد وإال تطبق احملكمة قانوهنا"

اخلاصة بتنازع القوانني يف الطالق واالنفصال اجلسماين، فقد نصت يف املادة 

                                                                 
 .111هشام خالد، املرجع نفسه، ص -1
 .661حممد كمال فهمي، املرجع السابق، ص -2
 . 111عليوشقربوع كمال، املرجع السابق، ص -3
املتضمن رجلة القانون الدويل اخلاص  2331الصادر يف نوفمرب  37-31قانون رقم  -4
 ونسية.الت
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منها على وجوب تطبيق قانون جنسية الزوجني، وقانون القاضي يف آن  1الثانية
ن جائزا يف القانونني ولو ألسباب خمتلفة، واحد، حبيث ال حيكم بالطالق إال إذا كا

وعند اختالف جنسية الزوجني يطبق قانون آخر جنسية مشرتكة هلما حسب نص 
املادة الثامنة من االتفاقية، وقد انتقد هذا احلل ألنه قد ال يكون للزوجني جنسية 

 .2مشرتكة
 ثانيا: التشريعات الغربية:

قانون املدين على أنه: "يطبق من ال 123نص املشرع الفرنسي يف املادة 
 القانون الفرنسي فيما يتعلق بالطالق واالنفصال اجلسماين يف احلاالت التالية:

 إذا كان كل من الزوجني يتمتع باجلنسية الفرنسية. -
 إذا كان موطن كل من الزوجني بفرنسا. -
ففي حني ال يعرتف أي قانون أجنيب باختصاصه وتكون احملاكم الفرنسية خمتصة  -

هذه احلالة يعود االختصاص للقانون الفرنسي للنظر يف الطالق والتفريق 
 .3اجلسماين"

                                                                 
1 - Art 2 du convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de 
loi et de juridiction en matière de divorce et de séparation de 

corps dispose : « le divorce ne peut être demandé que si, dont le 
cas dont il s’agit, il est admis à la fois par la loi nationale des 
époux et par la loi du lieu ou la demande est formée, encore que 

ce soit pour des causes différentes . 
Il en est de même de la séparation de corps ».  

 .611حممد كمال فهمي، املرجع نفسه، ص -2
3-Art 309 du code civil français : « le divorce et la séparation de 

corps sont régit par la loi française : 
-lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité français, 

-lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le 
territoire français, 
-lorsque aucune loi étrangère ne se reconnait compétence alors 

que les tribunaux français sont compétents pour connaitre du 
divorce ou de la séparation de corps ».  
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يتضح من هذا أن املشرع الفرنسي حيرص على تطبيق القانون الفرنسي يف 
من 123أغلب احلاالت، وال يلجأ إىل القانون األجنيب إال بصورة ثانوية، فاملادة 

الفرنسي اختصاصا أصليا إذا كان الزوجان  القانون املدين الفرنسي منحت القانون
يتمتعان باجلنسية الفرنسية، سواء كانت إقامتهما يف فرنسا أم خارجها، كذلك إذا  
كان الزوجان أجنبيني مقيمني يف فرنسا، ومنحته اختصاصا احتياطيا إذا كانت 

 .  1التشريعات املعنية ُتهل مؤسسة الطالق
 خاتمة:

لقد أثار احنالل الزواج واليزال مشاكل عديدة على املستوى الدويل، لذلك 
  ، سعت الدول إىل تنظيمه بقواعد لتحكم هذه املنازعات اليت يتخللها عنصرا أجنبيا
كما أن اختالف الدول يف نظرهتا إىل احنالل الرابطة الزوجية أدى إىل اختالف 

ه، حيث أخضعه املشرع اجلزائري لقانون القوانني يف حتديد قواعد اإلسناد اليت حتكم
من القانون  21جنسية الزوج وقت رفع الدعوى حسب الفقرة الثانية من املادة

املدين دون تفريق بني الطالق باإلرادة املنفردة للزوج وباقي طرق فك الرابطة 
الزوجية، يف حني فرقت تشريعات عربية ومنها املصري بني الطالق الصادر باإلرادة 

نفردة للزوج فأخضعه لقانون جنسية الزوج وقت النطق به، وأخضعت التطليق امل
 والتفريق اجلسماين لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى. 

من  21كما أنه عند حتديد قاعدة اإلسناد البد من مراعاة أحكام املادة 
وجني القانون املدين اليت تقضي بتطبيق القانون اجلزائري وحده إذا كان أحد الز 

 جزائريا وقت انعقاد الزواج. 
مل يفرق املشرع اجلزائري بني حاالت احنالل الزواج بل أخضعها لقانون 
جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، فكان من األفضل إخضاع احنالل الزواج لقانون 
جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج باعتباره القانون الذي يكون معلوما للطرفني وقت 

                                                                 
 .240حممد وليد املصري، املرجع السابق، ص -1
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من القانون املدين وذلك  21. باإلضافة إىل إعادة صياغة نص املادة إبرام الزواج
 بتطبيق القانون اجلزائري إذا كان أحد الزوجني حيمل اجلنسية اجلزائرية.

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكرمي. -
 النصوص القانونية: -أ
، املتضمن قانون األسرة، 2044يونيو مسة  20مؤرخ يف  22-44قانون رقم  -2

 . 0220فرباير  02املؤرخ يف  20-20املعدل واملتمم رقم 

، 2020سبتمرب  02املوافق ل 2900املؤرخ يف رمضان  04-20األمر رقم  -0
 املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم.

، اجمللة 22/20/2004، الصادر بتاري"222240قرار احملكمة العليا، ملف رقم
 2، العدد0222القضائية

، الصادر بتاري" 2044لسنة  292القانون املدين املصري رقم  -9
00/22/2044. 
املتضمن رجلة القانون الدويل  2004الصادر يف نوفمرب  02-04القانون رقم  -4

 .اخلاص التونسية
5-  code civil français   

 الدولية:االتفاقيات  -ب 
- 1 convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de loi et 

de juridiction en matière de divorce et de séparation de corps . 

 :الكتب -ج 
لقوانني، دار هومه، اجلزائر، د أعراب بلقاسم، القانون الدويل اخلاص تنازع ا -2
 . 002، د تا، صط
، 2، الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري )الزواج والطالق(، جالعريب بلحاج -0

 .0224، 9ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط
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، دار صادر، بريوت، 22مجال الدين ابن منظور االنصاري، لسان العرب، ج -9
 هـ.9،2424لبنان، ط

 22-20ونزرويت الطيب، القانون الدويل اخلاص، تنازع القوانني يف ضوء القان -4
، 2دراسة مقارنة بالقوانني العربية والقانون الفرنسي،ج 0220جوان  02املؤرخ يف 

 .0مطبعة الفسيلة، الدويرة، اجلزائر، ط
صالح الدين مجال الدين، تنازع القوانني، دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون،  -0

 .009، ص0222، 0دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، ط
العزيز سعد، قانون األسرة يف ثوبه اجلديد شرح أحكام الزواج والطالق عبد  -2

 .0220، 0بعد التعديل، دار هومه، اجلزائر، ط
عز الدين عبد اهلل، القانون الدويل اخلاص، تنازع القوانني وتنازع االختصاص  -2

 . 920، ص2042، 0، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط0القضائي الدوليني،ج
عامر حممد الكسواين، موسوعة القانون الدويل اخلاص، تنازع القوانني، دار  -4

 .224، ص2م، ط0222-هـ2492الثقافة، األردن، 
علي علي سليمان، مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري، ديوان -0

 .9، ط0220املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
،  2اجلزائري تنازع القوانني، ج علي وشقربوع كمال، القانون الدويل اخلاص -22

 .092، ص0، ط0222دار هومه، 
 حممد أبو زهرة، األحوال الشخصية، دار الفكر العريب، القاهرة د ط، د ت. -22
حممد كمال فهمي، أصول القانون الدويل اخلاص)اجلنسية املوطن مركز  -29

 . 0222، 2األجانب مادة التنازع(، مؤسسة الثقافة اجلامعية، االسكندرية، ط
هشام خالد، القانون الدويل اخلاص، النظرية العامة، النظرية العامة للجنسية،  -24

اجلنسية املصرية، مركز األجانب، تنازع القوانني، تنازع االختصاص القضائي الدويل، 
 .0224، 2تنفيذ األحكام األجنبية، دار الفكر اجلامعي، ط
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 األطروحات: -د 
الل الرابطة الزوجية يف القانون الدويل اخلاص، مذكرة جندويل فاطمة زهرة، احن -2

ماجستري، إشراف: أ. د. يوسف فتيحة، قسم احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد 
 .0222/0222تلمسان، 

رحاوي أمينة، الزواج املختلط يف القانون الدويل اخلاص، مذكرة ماجستري،  -0
كر بلقايد تلمسان، إشراف: أ. د يوسف فتيحة، قسم احلقوق، جامعة أبو ب

0222/0222. 
 ه    المقاالت:

جعفر الفضلي، انقضاء الزواج يف القانون الدويل اخلاص، رجلة احلقوق، كلية  -2
 م.2044-هـ2424، 2، العدد 20احلقوق، جامعة الكويت، السنة 

دربة أمني، تنازع القوانني يف قضايا الزواج واحنالله بني القانون اجلزائري  -0
 .0222، جانفي4املقارنة، رجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد والقوانني

 المحاضرات: -و
أمحد عمراين، احللول الوضعية لتنازع القوانني)القانون الذي حيكم احنالل الزواج  -2
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 عشر والعشرين في القرنين التاسع اإلسالم في عيون العلماء الغربيين
Islam in the Eyes of the Western Scholars  

in the 19
th

& 20
th

 Centuries. 
 1ق جري ديد. عاي د عت
 الكويت -وزارة اإلعالم

     11/22/1212تاريخ النشر:   11/22/1212تاريخ القبول:    21/21/1212تاريخ االستالم: 
القرن العشرين امليالدي إىل الكثري تعرضت رجتمعات ) العامل اإلسالمي ( يف  ملخص:

من االهتامات ) الغربية (، بأهنا وراء احتضان اإلرهاب ودعمه، ورفض التعايش مع 
والتعصب، باإلضافة إىل انتهاكها ) حقوق اإلنسان (، وهو ما تناوله  الديانات األخرى،

املسرت ونستون البعُض من الساسة واملستشرقني واإلعالميني الغربيني يف كتاباهتم،منهم 
رئيسالوزراءالربيطاين، والكاتب السياسياألمريكي Winston Churchillتشرشل

، الذين أنكروا أيضًا فضل احلضارة Samuel Huntingtonصاموئيلهنتنغتون
 اإلسالمية على الغرب، وهو ما خلق نظرة سلبية لإلسالم واملسلمني يف اجملتمعات الغربية.

من العلماء الغربيني املنصفني يف تقدمي الصورة ولقد أسهمت شهادات الكثري 
احلقيقية عن اإلسالم واملسلمني، وبناء جسور الثقة والتواصل بني العامل اإلسالمي والعامل 

، Gustave Le Bonكالطبيب واملؤرخ الفرنسي الشهري غوستاف لوبون الغريب،
املؤرخ ، و George Bernard Shawوالكاتب املسرحي اإليرلندي جورج برنارد شو

، والدبلوماسي األملاين املسلم الدكتور Herbert George Wellsاإلجنليزي ويلز
 .Murad Hofmannمراد هوفمان

العلم املسلمني دور يف رصد وترمجة ونشر هذه الشهادات يف وكان لرجال 
، كاملفكر واملرتجم الفلسطيين عادل زعيرت، واملفكر املرتجم املصري مؤلفاهتم والصحف

 ومؤرخ ومصلح الكويت الشي" عبد العزيز بن أمحد الرشيد، والعالمة وجدي، فريد حممد

 الطرازي احلسيين) تركستان الغربية (. مبشر الشي"

 .اإلسالم، احلضارة اإلسالمية، املستشرقون، العلماء الغربيون الكلمات المفتاحية:

                                                                 
 اسم المرسل: د.عابد عتيق جريد، وزارة االعالم الكويت - 1

 ayedateeq@gmail.com:البريد االلكتروني
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Abstract: The communities of the Islamic world have had so 

many accusations from the west in the 20th century. These 

accusations focused on embracing and supporting terrorism، 

refusing to co-exist with other religions، fanaticism as well as 

violating human rights، Some of the politicians، orientalists and 

people of mass media who handled this were the British Prime 

Minister، Winston Churchill and the American politician 

Samuel Huntington، who denied the favour of the Islamic 

Civilization on the West. This led to creating a negative and 

passive view against Muslims and Islam in the west. 

The testimonies of so many fair Western Scholars contributed in 
giving the true picture of Islam and building the bridges of 

communication between the Islamic world and the west. 
From those،، the famous French physician and historian Gustave 
Le Bon، the Irish playwright George Bernard Shaw، the English 

historian Herbert George Wells and the Muslim German 
Deplomat and Doctor Murad Hofmann. 
The Muslim scholars had a great role in tracking، translating and 
publishing these testomonies in their writings and magazines. 
From those، the Palestanian translator and thinker Adel Zuaiter، 

the Egyptian translator and thinker Mohammed Fareed Wajdi، 
the historian and reformer of Kuwait Shiekh Abdul Aziz bin 

Ahamed Al Rashid and the scholar Shiekh Mebsher Al Tarazi 
Al Hussaini  (Western Turkistan ). 
Keywords:Islam ;islamic civilisation , orientalist, western  

scholar  

 مقدمة:  

وجهت العديد من االهتامات ) الغربية ( جملتمعات ) العامل اإلسالمي ( يف 
وراء احتضان اإلرهاب ودعمه، ورفض التعايش مع  أهناالقرن العشرين امليالدي ب

الديانات األخرى، والتعصب، باإلضافة إىل انتهاكها ) حقوق اإلنسان (، مثل 
)حقوق املرأة ( وغريها من حقوق، وهو ما تناوله البعُض من الساسة واملستشرقني 

جتماعي واإلعالميني الغربيني يف كتاباهتم، وجعلوها حمورًا من حماور النظام اال



 د.عابد عتيق جريداسم المؤلف:
 والعشرينفي القرنين التاسع عشر  اإلسالم في عيون العلماء الغربيين :عنوان المقال

 

 87 

للمسلمني، وهو ما خلق نظرة سلبية لإلسالم واملسلمني يف اجملتمعات الغربية، أدت 
 إىل توليد أسباب اخلوف عند الغربيني من املسلمني.

ويف مقابل هذه االهتامات أسهمت كتابات الكثري من العلماء الغربيني يف 
قة والتواصل بني تقدمي الصورة احلقيقية عن اإلسالم واملسلمني، وبناء جسور الث

 .العامل اإلسالمي والعامل الغريب
ويف ضوء ما سبق فإن هذه الدراسة هتدف إىل بيان االفرتاءات الغربية ُتاه 
اإلسالم ورجتمعاته، وشهادات علماء الغرب املنصفني لإلسالم، كما هتدف إىل 

إىل نبذ بيان دور رجال العلم املسلمني يف رصد وترمجة هذه الشهادات، باإلضافة 
 الكراهية بني الغربيني واملسلمني، والتمهيد لعالقة أوثق بينهم. 

 تمهيد. -
إن قضية التشهري والطعن واستهداف اإلسالم واملسلمني هي قضية ذات 
جذور وعمق تارخيي، ومغزى عميق، تبناها البعُض من الساسة، واملستشرقني، 

 William جالدستون، منهم املسرت وليم إيوارت (1)واإلعالميني الغربيني

Ewart  Gladstone  رئيس الوزراء الربيطاين يف ) رجلس العموم الربيطاين ( عام
م سنة احتالل مصر من قبل بريطانيا، حني وقف ميسك بيده ) املصحف 2111

الشريف (، وخياطب أعضاء اجمللس: " ما دام هذا الكتاب باقياً يف أيدي املسلمني، 
، وأيضًا كان من طعن يف اإلسالم واستهدف (2)البالد " فلن يستقر لنا قرار يف تلك

رئيس الوزراء الربيطاين،  Winston Churchillرموزه املسرت ونستون تشرشل 
عندما كتب مقدمة لكتاب تُرجم من األملانية امسه ) مهدي اهلل (، ُتاوز فيها 

                                                                 

العربية: حممد القاضي، آنا ماري شيمل عميدة االستشراق األملاين، اململكة العربية ( اجمللة 1)
 م.1212 هـ  يونيو2112 شوال ، 525السعودية، العدد

مجعية اإلصالح رجلة اجملتمع: حلمي حممد القاعود، العقل البشري واإلمربيالية اإلهلية،  (2)
 .www.mugtama.com م،1226مارس  2، دولة الكويت، االجتماعي

http://www.mugtama.com/
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ويف  ،-صلى اهلل عليه وسلم  –تشرشل احلد بطعنه البذي يف صفوة اخللق حممد 
 .(2)، دين السعادة واهلدى(1)هتجمه وتشويهه حلقيقة الدين اإلسالمي

وباإلضافة إىل الساسة الغربيني فقد طعن وشوه صورة اإلسالم بعض الكتاب 
 Samuelالغربيني، منهم الكاتب السياسي األمريكي صاموئيل هنتنغتون 

Huntington  ) صاحب كتاب ) صدام احلضاراتLe Choc 
des Civilisations(3) الذي اعترب اإلسالم غري قادر على حل املشكالت ،

 .(4)االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، وأنه دين حرٍب، واملسلمني أهل عنف

                                                                 

( لقد كان لرجال العلم املسلمني دور يف الرد على افرتاءات تشرشل، منها ما نشرته ) جريدة 1)
، واليت كان هلا دور يف ترمجة األحباث اخلطرية اليت تصدر من 15اهلدى الغراء ( يف عددها 

ومصلح ) الكويت ( الشي" عبد العزيز الرشيد كان له دور  الغرب والرد عليها، كما أن مؤرخ
فيه: " وإذا ما استعصى  تشرشل يف مقال طويل قاليف ) رجلة الكويت والعراقي ( يف الرد على 

صلى اهلل عليه وسلم  –على املسرت تشرشل االقتناع مبا يراد منه بعد درسه حياة الرسول حممد 
عليه  –اف إال أن ميعن النظر بشهادات كبار الغربيني له فما عليه إذا كان من هواة اإلنص –

بعلو األخالق، ولدينه بسمة املبادئ واألحكام "، للمزيد انظر رجلة  –الصالة والسالم 
، 1، العدد 2الكويت والعراقي: عبد العزيز الرشيد، املسرت تشرشل يطعن على اإلسالم، اجمللد 

 .275-271ص  م،2312هـ ديسمرب 2162اندونيسيا، شعبان 
، 2( رجلة الكويت والعراقي: عبد العزيز الرشيد، املسرت تشرشل يطعن على اإلسالم، اجمللد 2)

. ) رجلة 275-271م، ص 2312هـ ديسمرب 2162، أندونيسيا، شعبان 1العدد 
الكويت والعراقي ملؤسسيها الشي" عبد العزيز الرشيد والسائح العراقي يونس حبري، أعدهتا 

 م (.1227ة عبد اللطيف الرشيد، دولة الكويت، عام للنشر: شيخ
( اجمللة العربية: حممد القاضي، آنا ماري شيمل عميدة االستشراق األملاين، اململكة العربية 3)

 م.1212 هـ  يونيو2112 شوال ، 525السعودية، العدد
 احلضارات، العددرجلة الفيصل: حممد نشطاوي، العامل اإلسالمي بني هناية التاري" وصدام  (4)

، اململكة العربية السعودية، رجب مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 116
 .11-17م، ص 1221ه سبتمرب 2111
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يف احلقيقة إن تشويه وتنكر بعض الغربيني لدور احلضارة اإلسالمية يف هنضة 
الغرب يف رجال الطب، والصيدلة، والفلك، والرياضيات، وغريها من العلوم والفنون،  
كان يقابله اعرتاف الكثري من علمائهم وساستهم هبذا الدور، ولعل منهم األمري 

 Islam andابه ) اإلسالم والغرب ( ويل عهد بريطانيا يف كت Charlesتشارلز 

the West  الذي قال: " إن هناك قدراً من اجلهل بالفضل الذي تدين به ثقافتنا ،
وحضارتنا للعامل اإلسالمي، فالعامل اإلسالمي يف العصور الوسطى كان عاملاً ازدهر 
 فيه الباحثون املختصون ورجال العلم، ولكننا جنحنا إىل ُتاهل ذلك، وقللنا من

أمهية ُثاّنائة سنة كانت أوروبا خالهلا عالة على ) إسبانيا اإلسالمية (، اليت 
حافظت على العلوم واملعارف، فوضعت الثقافة اإلسالمية باألندلس أساس اللبنات 

 .(1)األوىل للنهضة األوربية "
وعن سبب هذا النكران يقول املفكر واملرتجم الفلسطيين عادل زعيرت: "  

اصطراع الشرق والغرب منذ قرون مضت، وإلقاء العرب الرعب يف كان من نتائج 
قلوب األوروبيني أن صار األوربيون يشعرون مبذلة اخلضوع للحضارة العربية، اليت مل 

إال منذ زمن قريب، فأخذوا يُنكرون فضل العرب على أوروبا  أهنايتحرروا من سلط
وروبا وكتاهبا، الذين مل يقروا وُتدينهم هلا، وأصبح هذا اإلنكار من تقاليد مؤرخي أ

لغري ) اليونان ( و) الرومان ( بتمدينها، وقد ساعدهم على هذا ما عليه العرب 
واملسلمون من التأخر يف الزمن األخري، فلم يشاءوا أن يروا للعرب رقياً تارخيياً مما هم 

اختاذ  عليه اآلن غري ناظرين إىل أن جنم حضارة العرب أفل منذ أجيال، وأن ال يصح
 .(2)احلال دلياًل على املاضي "

ورغم نكران وتشويه بعض رجال الغرب لإلسالم إال أنه كان من بينهم 
وكان للتمدن فضاًل كبريًا يف تنوير العقل البشري وترقيته، والسيما رجاٌل منصفني، 

                                                                 

، ص 1( طه عبد املقصود أبو ُعبـَيَّة: احلضارة اإلسالمية دراسة يف تاري" العلوم اإلسالمية، جـ 1)
311-311. 

 .3، ترمجة: عادل زعيرت، ص 2طـ ( غوستاف لوبون: حضارة العرب، 2)
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يف أوروبا ميدان األحباث، والتحقيقات يف العقليات والطبيعيات وأسرار الكون 
، وما إىل ذلك من أنواع العلوم، فهناك ُتلص العقل من أغالق معتقداته واحلياة

السخيفة، وصار الكثري من أبناء تلك الديار يستنكف من البقاء على عقيدته 
الدينية، ملا يرى فيها من خمالفة العقل الصحيح، فنزع اجلل منهم عن الدين 

ى قرار، وكانت األحباث املسيحي إىل االحلاد، وبقي الكثري متذبذبًا ال يقر عل
والتحقيقات املتتابعة عن نظام الكون، وأسرار احلياة، والعلوم األخرى تزداد تفهماً 
وجالًء يومًا بعد يومًا، فبهرت عقوهلم احلكمة الناطقة يف كل شيء، وأيقن كثري 
منهم أن للكون مدبراً حكيماً وقاهراً قادرًا، وعلموا أن اجلحود من الدالئل الواضحة 

الرباهني الساطعة أمر ال يقره العقل، وال يرضاه، فعطفوا على البحث يف األديان و 
الشرقية، وعلى األخص الدين اإلسالمي، فأبصروا فيه املخرج من حريهتم، ورأوه 

مل ينتشر اإلسالم  دين الفطرة اخلالص، ونور اهلدى الساطع، حّت صاروا يتساءلون
يروا هذا النور قبل اليوم، وقد أقبلوا على اعتناق الدين احلنيف بعد  بينهم، ومل

البحث واالقتناع، وأخذ اإلسالم يف أوروبا يف أوائل القرن العشرين ينتشر بسرعة 
مدهشة بني األفراد، حّت كتبت ) صحيفة صندي تاميز (: " أصبح اإلسالم جذاباً 

عقل األوريب يف طور التغيري للكثري من األوروبيني يف الوقت الذي نرى فيه 
والتكييف مبسجد ) ووكنج (، و) مسجد ساوتفيلد ( يف لندن يتزاحم األوربيون 
فيها لتأدية الصالة يف أوقاهتا، وكثري ممن اعتنق اإلسالم من األوربيني من علية القوم، 
من أهل الثروة واجلاه، ومن فضالء العلماء، والكتاب، والشعراء، فمنهم السري عبد 
اهلل أرشيبالد مهلنت بريونيت ) قريب من عائلة ملك إجنلرتا (، والليدي ايولين كبولد 
والفيكون دى بوتيه، والكونت بورك فيج، والسري وليم رويد برونيف، والكونتيس 

 فاطمة ابنة الكونت روبرت، والربت رودولف.
ومن العلماء واألدباء: حممد مارماديوك بكتال، وسعيد فيلكس ولييب 

لربوفسور دكتور مصطفى لبو، واملسرت دون راسبت، واملسرت بشري بيكارد، وعثمان وا
فنشر، والربوفسور نور الدين استيفن، والربوفسور جي دمينت، والقس دوكوكس، 
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والدكتور آر كندى ستورت راس، والدكتور ماركوس، والدكتور برى فيلد، والدكتور 
ن السر رجينالد رنكن بربونيت خالد شلدريك، واملسرت هريرت شارلس ونيكن ب

ومريى باكشن من شهريات الشعراء وابناها، وغري هؤالء كثري ال حييط هبم العد 
 .(1)واإلحصاء، وفيهم من هو قائم مبهة ونشاط يف نشر اإلسالم والدعوة إليه

ونتيجة النتشار اإلسالم واهتمام الكثري من علماء الغرب بدراسته، فقد 
ة عن اإلسالم، وأعلنوها صراحًة يف رجتمعاهتم، وهذا ما توصلوا إىل حقائق هام

 سنتعرف عليه خالل هذه الدراسة.  
 شهادات غربية منصفة لإلسالم في القرنين التاسع عشر والعشرين. -

مع نكران بعض الغربيني لإلسالم مل ختُل أوروبا مع ذلك من علماء 
 (2)دين أوروبا، فألفوا كتباً ومؤرخني أبصروا ما لإلسالم والعرب خاصةً من فضٍل يف ُت

قدموا من خالهلا الصورة احلقيقية عن اإلسالم، الذي كان حمل اهتمامهم نظراً 
لتارخيه الزاخر باألحداث، والعالقات الدولية والعلم واملعرفة، وملعرفة حقيقة 

 االهتامات اليت وجهت لإلسالم واملسلمني يف الغرب.
يف رصد وترمجة هذه الشهادات  ولقد بذل رجال العلم املسلمني دوراً 

لعلماء ومؤرخي الغرب املنصفني عن اإلسالم واملسلمني، ونشروها يف مؤلفاهتم، ويف 
 الصحف.

وعن دور رجال العلم املسلمني يف ذلك يقول املؤرخ واملفكر اإلسالمي 
الدكتور عبد احلليم عويس: " يف مواجهة الغارات، واهلجمات احلضارية، والدينية 

 -سبحانه وتعاىل  –الفتنة الكثريون، ولكن األقلية اليت اصطفاها اهلل  يسقط يف
 .(3)تواجه التحديدات بثبات، وتستحدث للنَّصر الوسائل واآلليات املناسبة "

                                                                 

 .125-126م، ص 2311هـ 2117، ربيع الثاين 1رجلة الكويت:اإلسالم يف أوروبا، جـ  (1)
 .3( غوستاف لوبون: املرجع السابق، ص 2)
، ص 2( عبد احلليم عويس: إنسانيات اإلسالم مبادئ شرعية ... وُتارب واقعية، طـ 3)

266-261. 
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وكان من بني رجال العلم املسلمني الذين بذلوا جهودًا يف رصد وترمجة 
غ مرتجم يف منتصف هذه الشهادات املرتجم عادل زعيرت، الذي يعترب أعظم وأبل

القرن العشرين ملؤلفات علماء أوروبا ومفكريها، وإن الثقافة العالية الرفيعة اليت وصل 
إليها عادل زعيرت جبده، واجتهاده، ونشأته يف احمليط الوطين اجملاهد الذي عاش فيه، 

ك مع ُتكنه من نواصي اللغات: العربية، والرتكية، والفرنسية، واإلجنليزية، جعلته ميل
 زمام موضوعه هبذه األدوات العلمية، اليت قلَّ أن يظفر هبا أحد من املعاصرين.

ومن الكتب اليت ترمجها الدكتور عادل زعيرت كتاب ) حضارة العرب ( 
، Gustave Le Bon (1)للطبيب واملؤرخ الفرنسي الشهري غوستاف لوبون

، (2)ضارة العرب (الذي زاره زعيرت، وطلب منه السماح برتمجة كتابه الشهري ) ح
فغوستاف هدته رحالته يف العامل اإلسالمي، ومباحثه االجتماعية إىل حقيقة أن 
نوا أوروبا، حيث رأى أن يبعث عصر العرب الذهيب من مرقده،  العرب هم الذين مدَّ

م هذا 2111وأن يبديه للعامل يف صورته احلقيقة ما استطاع، فأخرج يف عام 
 الكتاب.

                                                                 

يف مقاطعة نوجون لوروترو مبنطقة  Gustave Le Bone( ولد غوستاف لوبون 1)
م يف عائلة بورجوازية صغرية، وكان والده يشغل وظيفة 2112مايو  7النورماندي يف فرنسا يف 

، مث درس يف كلية طب باريس،  Toursحمافظ الرهن العقاري، ودرس الثانوية يف مدينة تور
ماله الرئيسة " املوت الظاهر م ظهر أول أع2155حيث حصل على درجة دكتور، ويف عام 

توجه بعدها بسنوات عدة يف رجال الطب إىل رجال األنثروبولوجيا، وعكف على  والدفن املبكر"، 
دراسات علم النفس، وكتب الطبيب واملؤرخ الفرنسي يف عدد من اجملاالت العلمية، بدأها بعلم 

نتهى بعلم االجتماع، واهتم بعلم الطب، مث يف علم الفيزياء، فاآلثار وعلم األنثروبولوجيا، وا
احلضارات بشكٍل عامٍّ، وكان من أوائل املؤرخني األوربيني الذين اعرتفوا بوجود فضٍل للحضارِة 

، ص 2اإلسالمية على العامل الغريب، للمزيد انظر فايز بن علي الشهري: غوستاف لوبون، طـ 
11-11. 

 .111-116العربية، ص ( حممد علي الطاهر: مخسون عامًا يف القضايا 2)
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وبون يف تأليف كتابه ) حضارة العرب ( طريقًا مل ولقد سلك املؤرخ ل
يسبقه إليها أحد، فجاء جامعًا لعناصر هذه احلضارة، وتأثريها يف العامل، شاماًل 
لعجائبها، مفصاًل لعواملها، باحثًا يف قيام دولة العرب، ويف أسباب عظمتهم 

 واحنطاطهم، مبتعداً عن أوهام األوربيني التقليدية يف اإلسالم.
استعان لوبون بطريقة التحليل العلمي على اخلصوص، فأوضح يف   وقد

كتابه هذا الصلة بني احلاضر واملاضي، ووصف فيه عرق العرب وبيئاهتم، ودرس فيه 
أخالقهم، وعاداهتم، وطبائعهم، ونظمهم، ومعتقداهتم، وعلومهم، وآداهبم، 

تهم وفنوهنم، وصناعاهتم، وتأثريهم يف املشرق واملغرب، وأسباب عظم
 .(1)واحنطاطهم

الذي هو  (2)وعن موضوعية غوستاف يقول الدكتور فايز بن علي الشهري
اآلخر له جهود يف ترمجة ورصد شهادات الغربيني لإلسالم، يف كتابه الذي جاء 
بعنوان ) غوستاف لوبون (: " إنه كان أحد أكثر العقول الفكرية اليت أثرت اجملتمع 

 مرجعاً علمياً مهمًا، وقد ُتيز بكونه: يف حينه، وما زالت بعض أفكاره
مفكرًا عامليًا متعدد االختصاصات، ومؤلفًا للعديد من الكتب يف اجملاالت  -

 .الطبية، والفكرية، والسيكولوجية االجتماعية، واحلضارات اإلنسانية
 .متبنياً للمنهج املوضوعي يف أطروحاته -
 منصفة.تقدميه للحضارة العربية واإلسالمية بطريقة  -

                                                                 

 .21 - 3( غوستاف لوبون: املرجع السابق، ص 1)
( فايز بن علي بن عبد الرمحن الشهري: من اململكة العربية السعودية، حاصل على درجة 2)

 -باريس / فرنسا، واهتماماته العلمية دراسات الرتمجة  –الدكتوراه من جامعة الدراسة السربون 
تصميم الربامج يف تعليم اللغات  –الثقافة وحوار احلضارات  -املصطلحات وحتليل اخلطاب 

-www.sotpوالرتمجة، للمزيد انظر املوقع اإللكرتوين للمرصد السعودي يف الرتمجة: 
marsad.com. 

http://www.sotp-marsad.com/
http://www.sotp-marsad.com/
http://www.sotp-marsad.com/
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تنديده يف أعماله " بأسطورة الساللة اآلري "، حمذرًا من أهداف االستعمار  -
 .القومي

تأثريه الفكري على العديد من القادة السياسيني املؤثرين يف العامل بالرغم من  -
 .(1)توجهاهتم

إن ُتيز كتابات غوستاف باملوضوعية ودراسته امليدانية للمجتمعات 
إىل حقائق مهمة عن الدين اإلسالمي واملسلمني، ورسالة  اإلسالمية جعلته يصل

صلى  –، حيث أشاد بفضل الرسول حممد -صلى اهلل عليه وسلم  –النيب حممد 
صلى  –وزعامته الكربى للعرب، وذهب لوبون إىل أن الرسول  –اهلل عليه وسلم 
بوراً كان شديد الضبط لنفسه، كثري التفكري، سليم الطوية، ص  –اهلل عليه وسلم 

قادرًا على احتمال املشاق، ثابتًا بعيد اهلمة، لني الطبع وديعًا، وكان مقاتاًل ماهرًا، 
فكان ال يهرب أمام املخاطر، وال يلقى بيديه إىل التهلكة، وكان يعمل ما يف الطاقة 

 إلّناء خلق الشجاعة واإلقدام يف بين قومه، وكان عظيم الفطنة.
الذي كانت تلك صفاته  – عليه وسلم صلى اهلل –ورأى لوبون أن النيب 

أتى العرب، الذين ال عهد هلم باملثل العليا، مبثٍل عاٍل اهتدوا به، فاكتسب العرب 
هبذا املثل العايل آمااًل متماثلة، وتوجهت به جهودهم إىل غرض واحد، وصاروا 

 مستعدين للتضحية بأنفسهم يف سبيل نشره يف أحناء الدنيا.
إن حممداً أصاب يف بالد العرب نتائج مل تصب مثلها ولقد قال لوبون: " 

مجيع الديانات اليت ظهرت قبل اإلسالم، ومنها ) اليهودية ( و) النصرانية (، ولذلك  
على العرب عظيمًا، وإذا ما قيست  -صلى اهلل عليه وسلم  –كان فضل حممد 

لتعصب قيمة الرجال جبليل أعماهلم كان حممد من أعظم من عرفهم التاري"، وا
 .(2)الديين هو الذي أعمى بصائر مؤرخي الغرب عن االعرتاف بفضل حممٍد "

                                                                 

 .21-22، ص 2( فايز بن علي الشهري: غوستاف لوبون، طـ 1)
 .21ون: املرجع السابق، ص ( غوستاف لوب2)
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يقول الدكتور  –صلى اهلل عليه وسلم  –وعن امتداح غوستاف للرسول 
فايز الشهري: " على الرغم من استخدامه ملصطلحات ليست مقبولة للمسلم، 

مفكرًا علمانياً  جندولكن مرد ذلك إىل عقيدته العلمية ال الدينية، لكن قلَّ أن 
بطريقٍة منصفٍة  -عليه الصالة والسالم  -ميتدح أو يتطرق لشخصية الرسول حممد 
 .(1)وعلميٍة، وهذا يدل على حيادية املؤلف "

وكشف لوبون أن السبب يف انتشار اإلسالم يعود يف األصل إىل ذاتية هذا 
ا انطوى عليه من الدين، وما أمر به اإلسالم من ) العدل ( و) اإلحسان (، وم

، كما (2)هتذيب للنفوس، إضافة إىل التسامح، واملالءمة ملناحي العلم واكتشافاته
يقول عن اإلسالم: " اإلسالم من أكثر الديانات مالءمة الكتشافات العلم، ومن 

، (3)أعظمها هتذيباً للنفوس، ومحاًل على ) العدل ( و) اإلحسان ( و) التسامح ( "
دراسة الكثري من الدالئل عن نبوغ العرب يف رجاالت علمية  وقد أورد لوبون يف

عدة، منها اجلرب، حيث ذكر أن العرب حولوا علم اجلرب حتوياًل تامًا، وإليهم يرجع 
 .(4)الفضل يف تطبيقه على علم اهلندسة

وحبث لوبون يف ) القرآن الكرمي ( و) أصول اإلسالم (، وفيما يستنده  
من عوامل االحنطاط، كأحوال املرأة، ومبدأ تعدد كتاب أوروبا إىل اإلسالم 

رفعاً عظيماً بداًل  أهناالزوجات، وقال: " اإلسالم قد رفع حال املرأة االجتماعي وش
من خفضها، خالفًا للمزاعم املكررة على غري هدى، و) القرآن الكرمي ( قد منح 

 املرأة حقوقاً إرثية أحسن مما يف أكثر قوانيننا األوروبية ".
يضيف لوبون قائاًل: " وأحسن طريق إلدراك تأثري اإلسالم يف أحوال و 

النساء يف الشرق هو أن نبحث يف حاهلن قبل اإلسالم وبعده، حيث كان الرجال 

                                                                 

 .31-31( فايز بن علي الشهري: املرجع السابق، ص 1)
 .21( غوستاف لوبون: املرجع السابق، ص 2)
 .211( غوستاف لوبون: املرجع السابق، ص 3)
 .75( فايز بن علي الشهري: املرجع السابق، ص 4)
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يعدون منزلة النساء متوسطةً بني األنعام  –صلى اهلل عليه وسلم  –قبل ظهور حممد 
مة، وكانوا يعدون والدة واإلنسان من بعض الوجوه، أي أداًة لالستيالد واخلد

مصيبة، وشاعت عادة ) الوأد ( "، حيث ذكر لوبون ما جاء يف ) القرآن  (1)البنات
 .(2)الكرمي ( من أدلة تؤكد على مكانة املرأة، منها آيات من ) سورة النساء (

وهذه هي احلقيقة فقد كانت املرأة يف العصر اجلاهلي، وما قبله من 
هي إال نوع من سقط املتاع الذي يقتنيه الرجل،  العصور عند مجيع األمم ما

مهضومة احلق، مسلوبة الكرامة، حمرومة التعليم والتهذيب، حّت إذا ما أشع نور 
اإلسالم، وأشرق هديه، رفع عنها اآلصار، وأزاح عنها اجلور والظلم، فكفل هلا 

ا هبا إىل درجة حقوقها املالية والتعليمية، واألدبية واالجتماعية، واحرتم رأيها، ومس
املساواة احلقيقية، مبا أعطاها من حقوق وكفل هلا من واجبات، وحفظ هلا مركزها 
االجتماعي، مراعيًا بذلك تركيبها اجلسمي والنفسي، وما أنعم اهلل عليها من رقة 
احلواس، وفيض العواطف، ورقة القلب، وأودع فيها روح األمومة الطاهرة الكرمية، 

 .(3)ا فاختار هلا منزاًل يليق هبا، وحيفظ كرامتهاراعى اإلسالم كل هذ
صورة احلقيقة لإلسالم يف كتابه إن الدور الذي قام به لوبون يف كشف ال

حضارة العرب ( كان له األثر الواضح يف تعرَّف أبناء الغرب على اإلسالم )
الكتاب ومساحته، كما أن الدور الذي لعبه الدكتور عادل زعيرت وغريه يف ترمجة هذا 

 .(4)بكل موضوعية كان له أثر كبري يف تعرف العرب على العلماء الغربيني املنصفني

                                                                 
املوؤدات: البنات الاليت كنَّ ُيدَفنَّ قبل اإلسالم يف اجلاهلية، للمزيد انظر هدى التميمي:  (1)

 األدب العريب عرب العصور، طـ إلكرتونية.
 .117-21( غوستاف لوبون: املرجع السابق، ص 2)
 ، اجمللد اخلامس، السنة اخلامسة، مصر، مجادي1رجلة البعثة: املرأة يف اإلسالم، العدد ( 3)

. ) رجلة تصدر بصفة منتظمة من بيت 62-13م، ص 2362هـ فرباير 2172األوىل 
 الكويت مبصر، ومت ُتميعها من مركز البحوث والدراسات الكويتية (.

 .116( حممد علي الطاهر: املرجع السابق، ص 4)
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ويف احلقيقة كان لوبون ودراساته حمل اهتمام عند الكثري من رجال العلم 
سليمان خالد املطوع، والذي حتدث عنه يف املسلمني، منهم الكاتب الكوييت 

صلى  -م عن ) مولد النيب ( 2362ام موضوع نشره مبجلة ) البعثة ( الكويتية ع
، وأشار فيه إىل ما قاله لوبون: " ما عرف التاري" حاكماً أعدل -اهلل عليه وسلم 

وال أرحم من العرب "، وقد علَّق املطوع على ما ذكره لوبون قائاًل: " إن هذه 
 ، اليت-سبحانه وتعاىل  –اخلاصية اليت تفرد هبا العرب كانت نفحة من رسالة اهلل 
، -صلى اهلل عليه وسلم  -اختار هلا صفوة عباده، وأقوم خملوقاته حممد بن عبد اهلل 

وأن يوم مولده هو يوم انبثاق ) العدل (، الذي كانت ترتقبه اإلنسانية ملا كانت 
 .(1)تعانيه من الظلم "

وكان من بني رجال العلم املسلمني الذين بذلوا جهودًا يف رصد وترمجة 
ممن ، فهو (2)لغرب لإلسالم املرتجم األستاذ حممد فريد وجديشهادات علماء ا

م( 2361 – 2171واجهوا اهلجمات األوروبية بنجاح كبري، وعاش طيلة حياته ) 
يرّد الغارات عن اإلسالم وحضارته، ويعمل عقله يف تقدمي البدائل، واألخذ بأسباب 

 التقدم.
وليس أّدل على ذلك وكان األستاذ حممد فريد متعدد امللكات واملواهب، 

من توافره على كتابة ) دائرة املعارف ( ومن ) تفسريه القرآن الكرمي (، والقيام هباتني 
                                                                 

، اجمللد اخلامس، السنة -صلى اهلل عليه وسلم  –رجلة البعثة: سليمان املطوع، مولد النيب  (1)
 .13-11م، ص 2362هـ يناير 2153، مصر، ربيع ثاين 2اخلامسة، العدد 

( كان وجدي أحد املدافعني عن اإلسالم، وله إنتاج غزير مييل فيه إىل اإلطناب، وشغل 2)
ُمنح وجدي لقب ) شي" ( تكرمياً، بالرغم من أنه مل حيصل  منصب رئيس حترير رجلة األزهر،

على تدريب أو إجازة علمية من األكادمييات اإلسالمية، وترقي وجدي، وهو غري املتخصص، 
يف املناصب ليصل لدرجة رئيس حترير رجلة األزهر املؤثرة، مما ُيشري إىل حدوث تغري مهم يف 

التغري كذلك يف صداقاته مع علماء الدين األزهريني، إدارة الشؤون الدينية يف مصر، ظهر هذا 
الذين كان من بينهم عبد احلليم حممود، الذي أصبح شيخًا لألزهر، أعلى سلطة دينية يف 

 . www.wdl.orgالبالد، انظر املوقع اإللكرتوين للمكتبة الرقيمة العاملية: 
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املهمتني يتطلب مشواًل يف الثقافة، واإلحاطة بكل فرٍع من فروع املعرفة على اختالف 
يف هذا الشمول وتلك اإلحاطة، ولقد كتب يف العلم الطبيعي، وكتابه  –بالطبع  –

هري ) على أطالل املذهب املادي ( آيٌة ناصعة يف ذلك، وكتب يف الفلسفة، الش
ومباحثه عن ) اإلنسان والكون ( اليت زخر هبا كتابه ) اإلسالم يف عصر العلم (، 
وأيضًا كتب يف األدب العام املقالة، والقصة، والقصيدة، لينافس ما يكتب عن 

نًا بدينه، وتراثه، وحضارته، ورسالته حنو اإلسالم والعربية، وليعدَّ جياًل مسلمًا مؤم
 .(1)العامل

ولعل حممد فريد وجدي مع طنطاوي جوهري وحممد رشيد رضا من أكثر 
املؤلفني العرب شهرة عند مسلمي العامل يف بالد الشرق والغرب، حيث ترمجت 
مؤلفاهتم إىل معظم لغات هذه البالد واُعتين هبا، وحملمد فريد مؤلفات كثرية يغلب 

 .(2)عليها طابع التعريف باإلسالم ودوره، والدفاع عنه ضد ) امللحدين ( وغريهم
وكان األستاذ حممد فريد وجدى من رؤساء ) رجلة األزهر ( األماثل، الذى 
أثرى اجمللة بغزارة علمه، وتنوع ثقافاته، وقد كتب فيها مقاالت وسالسل خاصة 

لإلسالم يف اجمللة، منها مقالة  باالستشراق، كما رصد ونشر من شهادات الغربيني
(، أطلع فيها قراء ) رجلة  -صلى اهلل عليه وسلم  –بعنوان: ) دراسة يف حياة حممد 

-األزهر ( على دراسة لكاتب من أسبق الكتبة األوربيني إىل إنصاف اإلسالم ونبيه 
وهو املستشرق الفرنسي املسيو سافاري، فقد وضع سرية  –عليه الصالة والسالم   

نبوية خمتصرة، اعتمد فيها على ما قاله علماء اإلسالم، مث أتبعها بآرائه ومالحظاته 
بكل معاين العبقرية  –صلى اهلل عليه وسلم  –اخلاصة، واعرتف فيها للرسول 

 والتفوق البشرى.

                                                                 

( املوقع اإللكرتوين للمجلة الثقافية اجلزائرية: حممد عبد احلليم غنيم، صفوة العرفان يف تفسري 1)
م، 1212مايو  15القرآن للعالمة حممد فريد وجدي، اجلزائر، 

www.thakafamag.com.  
 .261-266( عبد احلليم عويس: املرجع السابق، ص 2)

http://www.thakafamag.com/
http://www.thakafamag.com/
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وحتت عنوان: ) نفحات اإلسالم يف أوروبا ( قام وجدى بتعريب مقال 
صدر يف ) باريس (، ورد فيه أن ) القرآن الكرمي(  نشر يف ) جريدة الفليش (، اليت ت

كتاب موحى به، وهو حيمل إىل الناس أصول العدالة، وليس يف اإلسالم قسس، 
 وال رهابنة، ولكن فيه شرَّاح، ومفسرون لكتابه.

كما كان لألستاذ وجدى سلسلة خصها بذكر آراء العامل حول اإلسالم 
اء العاملية يف اإلسالم واملسلمني (، تناول واملسلمني، وكانت بعنوان: ) معرض اآلر 

 فيها موضوعات جديدة، وأطروحات متميزة، منها:
تناول شهادة ) جريدة املونيتور ( الفرنسية بأن األصول اإلسالمية تعترب غاية يف   -

 .(1)السمو، وأن اإلسالم وهب املرأة حقوقاً ال تتمتع مبثلها املرأة الفرنسية
كان لألستاذ وجدي موقف من نشر اإلسالم يف إىل جانب هذه اجلهود  

( إىل اللغات األجنبية من أعظم  (2)العامل عن طريق ترمجة معاين ) القرآن الكرمي
 خدماته لإلسالم واملسلمني.

                                                                 

اهتمام األزهر وعلمائه ( رجلة حولية كلية الدعوة اإلسالمية بالقاهرة: عبد احلافظ أمحد طه، 1)
، 22، اجمللد م ( 1225:  2322بالدراسات االستشراقية ومواجهتها يف الفرتة من ) 

 .12-11ورية مصر العربية، ص ، جامعة األزهر، مجه13العدد 
( وعن ترمجة معاين القرآن الكرمي يقول الشي" عبد العزيز بن باز: " فإن اهلل عز وجل أنزل  2)

كتابه الكرمي باللغة العربية فهو قرآن عريب، فال جيوز أن يقرأ بغري العربية، وإّنا ترتجم معانيه 
م أصحاب اللغات غري العربية معاين كالم للغات األخرى لتفهيم املعىن وتعليم املعىن حّت يتعل

، ولكن عليهم أن يتعلموا -سبحانه وتعاىل  – عز وجل، وحّت يستفيدوا من أحكام كتابه اهلل
لفظ القرآن حّت يقرءوا به يف الصالة وخارج الصالة باللغة العربية، وإّنا الرتمجة تفسري، معناها: 

اهلل ال إله إال هو الحي  ﴿ ربية معىن قوله تعاىل:التفسري، يعين: يبني للذي ال يعرف اللغة الع
 ﴾حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  ﴿ ( معنى 122) سورة البقرة:  ﴾القيوم 

، وهكذا تبني هلم املعاين واألحكام حّت يفهموها بلغتهم، وليست اللغة ( 2)سورة المائدة: 
سبحانه  –قرآنًا، وإّنا هي تفسري وترمجة، وإّنا القرآن ما يتلى باللغة العربية كما أنزله اهلل 

،وللعلماء العارفني باللغات األخرى أن يرتمجوا معانيه إىل إخواننا املسلمني ليفهموه، -وتعاىل 

https://bfdc.journals.ekb.eg/article_37264.html
https://bfdc.journals.ekb.eg/article_37264.html
https://bfdc.journals.ekb.eg/article_37264.html
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ولقد كانت فكرة ترمجة ) معاين القرآن الكرمي ( اليت محل لواءها ابتداًء 
من وسائل املخلصني  م2313الشي" حممد مصطفى املراغي شي" األزهر عام 

م 2311لإلسالم يف مقاومة الغزو الثقايف والتغريب، وقد جرت معارك طويلة عام 
م حول هذا املوضوع: أجيوز ترمجة املعاين أم ال؟ وقد دعا 2315م مث عام 2316و

حممد فريد وجدي إىل ترمجة معاين ) القرآن الكرمي ( ترمجة صحيحة، حّت ينجو من 
( للمرتمجني ريٌ من أن يرتك ) القرآن الكرميقال: " إن هذا العمل خحتريف احملرِّفني، و 

من متعصبِّة األمم حيرِّفونه ويشوِّهون معانيه، ويعيب فريد وجدي إصرار بعض 
العلماء على حبس اإلسالم يف دائرة العربية، اليت ال حيسن فهمها غري أهلها، 

يت يستطع الناس فهم حقائق وُتريده من األسلحة العاملية وهي اللغات احلية، ال
 اإلسالم من خالهلا.

ويقول فريد وجدي للمعارضني لرتمجة معاين ) القرآن الكرمي (: " إن وضع 
القيود غري املعقولة من مسألة نقله يقضي علينا هبزمية منكرة، تقع نتائجها علينا، 

 وعلى أبنائنا، وأحفادنا قروناً طويلة ".
 ( من اجلوالن من الدورة الفكرية العاملية ومعىن ذلك منع ) القرآن الكرمي

مع غريه من كتب األديان وأسفار املذاهب .. إنَّ تعطل ) القرآن الكرمي ( عن 
الرتمجة والقيام به يف معرتك األفهام إىل اليوم قضى عليه بأال يكسب أنصارًا من 

ها من األمم القريبة، فصار قاصرًا على األمم الشرقية اليت رضيت أن يكون حظُّ 
 دينها كحّظ الببغاء.

                                                                                                                                            

 املسلمني للدعوة إىل اهلل وبيان أحكام اهلل، حّت يعلم غري املسلم حقيقة القرآن وهكذا لغري
املوقع االلكرتوين وما فيه من العلم، فيكون ذلك سبًبا لدخوله يف اإلسالم "، للمزيد انظر 

حكم ترمجة القرآن الكرمي إىل غري العربية، لسماحة اإلمام بن باز: الشي" عبد العزيز بن باز، 
www.binbaz.org.sa. 
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ولقد أصدر فريد وجدي كتابًا بعنوان ) األدلة على جواز ترمجة القرآن ( 
يقصد ترمجة املعىن، بسط فيه كل ما ميكن قوله يف هذه القضية، مستشهدًا بآراء 
العلماء واملفكرين اإلسالميني، وقد استشهد فريد وجدي بأقوال بعض املفكرين 

تراجم للقرآن الكرمي منهم الشاعر واألديب والسياسي األملاين  الذين اطَّلعوا على
من   Johann Wolfgang von Goethe (1)جوهان فولف جانج جوته

قوله: " لو كان هذا اإلسالم فنحن إذن فيه، أي أن اإلسالم دين الفطرة، وكل 
 سليم الفطرة ميكن أن يصل إىل اإلسالم بسهولة ".

 أهنادات علماء الغرب املنصفني عن اإلسالم كومما جيدر ذكره هنا أن شها
خترج من مشكاة واحدة، ويبدر أمامنا يف ذلك قول جوته، الذي أعلنه بكل جرأة 
وانصاف، عندما قال: " إن اإلسالم هلو الرأي الذي سنقّر به حنن مجيعًا، إن عاجاًل 
أو آجاًل "، كما ذكرت ذلك الدكتورة كاترينا مومزن يف كتاهبا املسمى ) جوته 

                                                                 

م وتوفاه اهلل الذي يتوىف 2713( جوهان فولف جانج جوته: ولد هذا األديب يف عام 1)
م، وهو من عائلة ذات جاه سياسي، وثروة مادية، سواء من جهة والده 2111عام  األنفس يف

ودرس الذي كان مستشارًا عند العائلة احلاكمة، أو من جهة أمه اليت هي من أسرة إيطالية نبيلة، 
عددًا من اللغات القدمية كاإلغريقية، والالتينية، والعربية، وبعض اللغات املعاصرة كاإلجنليزية 
والفرنسية، كما مهر يف الفروسية واملبارزة، وكل أولئك أّهله ملنصب مستشار لويل عهد إمارته،  

مسرحية عن كما كان له اهتمام بعلوم أخرى كالتشريح واجليولوجيا، ولقد أّلف هذا األديب 
وله ديوان مسّاه ) الديوان الشرقي للمؤلف الغريب (، وقد  -صلى اهلل عليه وسلم –رسول اهلل 

عّربه الدكتور عبد الرمحن بدوي، وقد ظهر فيه متأثرًا كثريًا بالرتاث الشرقي عموماً، وال خيلو من 
، إن عمار يزيلالشروق:  إعجاب باإلسالم، وبالقرآن خاصة، للمزيد انظر املوقع اإللكرتوين لبوابة

 1يكن اإلسالم يعين القنوت فعلى اإلسالم حنيا وّنوت، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 
 .www.echoroukonline.comم، 1221يونيو 

https://www.echoroukonline.com/writer/amar_yezli/?filter=columnist
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ور عباس علي، ونشر يف سلسلة ) عامل املعرفة (، والعامل العريب (، الذي عّربه الدكت
 .(1)اليت يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب يف ) دولة الكويت (

هذا القول املنسوب جلوته يتشابه إىل حد كبري جدًا مع ما سنه فريد 
 George Bernardوجدي للكاتب املسرحي اإليرلندي جورج برنارد شو 

Shaw ع على ترمجة ملعاين ) القرآن الكرمي (: " إن الديانة اإلسالمية  بعد أن اطل
كفيلة بتضميد جراح اإلنسانية، وال أظن أنه ميضي عليه قرنان حّت يكون قد 

 أسلم".
ويعلق فريد وجدي على هذه األقوال بقوله: " ليت شعري لو مل يكن  

أكانت تصدر عنهم  األوروبيون قد اّطلعوا على ترمجات ملعاين ) القرآن الكرمي (،
 تلك التصرحيات اخلالدة؟ ".

إن الذين يقفون يف طريق ترمجة معاين القرآن الكرمي يريدون عن عمد أو 
غري عمد جعل الرسالة احملمدية رسالًة حملية، وطعنها بذلك يف الصميم، وإيقاف 

 .(2)انتشارها يف العامل
شهادات وإىل جانب مؤلفات رجال العلم املسلمني يف رصد وترمجة 

علماء الغرب، لعبت الصحافة اإلسالمية والعربية خباصًة دوراً يف ذلك، وقد ُتيز يف 
، صاحب (3)هذا اجملال مؤرخ ومصلح الكويت الشي" عبد العزيز بن أمحد الرشيد

                                                                 

، إن يكن اإلسالم يعين القنوت فعلى اإلسالم حنيا وّنوت، اجلزائر، عمار يزيل( بوابة الشروق: 1)
 .www.echoroukonline.comم، 1221يونيو  1
 .261-266( عبد احلليم عويس: املرجع السابق، ص 2)
العزيز بن أمحد الرشيد: مؤرخ وأحد رجال العلم املصلحني الكويتيني، تتلمذ على الشي" عبد ( 3)

مة الكويت الشي" عبد اهلل خلف الدحيان، وعالمة العراق الشي" حممود شكري  يد عالَّ
م، حيث ضمت عدة أبواب منها 2311هـ 2115األلوسي، وأصدر ) رجلة الكويت ( عام 

ات على الدين (، كما تضمنت بابًا عن ) األخالق (، باب ) الدين (، وباب يف ) رد الشبه
وأيضًا ضمت بابًا عن ) القدمي واجلديد (، وبابًا عن ) األدب (، كذلك اهتمت بالتاري" 

الفتوى الرتاجم (، كما خصصت بابًا يف ) وخصصت بابًا له، وإىل جانب ذلك ضمت بابًا يف )

https://www.echoroukonline.com/writer/amar_yezli/?filter=columnist
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والذي فتح صدر رجلته  م،2311هـ 2115)رجلة الكويت (، اليت صدرت عام 
هذا اخلصوص، منهم الدكتور زكي كرام  لرجال العلم املسلمني لنشر مقاالهتم يف

الدمشقي الذي كان مقيماً يف ) برلني (، والذي أعطى من وقته الكثري لرتمجة كتب 
حيث أرسل للرشيد رجموعة علماء أوروبا، وكان على اتصال مع الشي" عبد العزيز، 

من شهادات الغربيني لإلسالم، منها ترمجته لكتاب ) استعداد اإلسالم لقبول 
، الذي أدىل Hortenقافة الروحية ( للمستشرق األملاين األستاذ هورتن الث

 2622بشهادات حقيقة، منها قوله: " كانت العرب يف القرون الوسطى إىل سنة 
 تقريباً أساتذة أوروبا ".

كما قال: " مل ينشأ ظن األوروبيني بأن الدين اإلسالمي ال يتمشى مع  
وعدم تعمقهم فيه، بل لتعلقهم بالقشور، اليت ال  املدينة إال من جهلهم هبذا الدين،

 يفهمون منها إال ما يكتبون ".
وأيضًا قال عن الدين اإلسالمي: " يف اإلسالم وحده ُتد احتاد الدين  

والعلم، فهو الدين الوحيد الذي يوحد بينهما، فتجد فيه الدين مائاًل متمكنًا يف 
 فقيه متعانقتني فهما واحدة ال اثنتان".دائرة العلم، وترى وجهة الفيلسوف ووجهة ال

وعن ابن رشد يقول: " ابن رشد الفيلسوف الطائر الصيت يف القرون  
الوسطى كان إميانه عظيمًا، وكان معتصماً بالقرآن الكرمي حّت بكل كلمة يف )القرآن 
الكرمي (، ومع ذلك مل مينعه دينه و) القرآن الكرمي ( الذي يعتصم به من مطالعة 

 سفة اليونانية واألخذ من آثار أرسطو طاليس والبناء عليها ".الفل

                                                                                                                                            

واللغة ومتفرقات الفوائد (، وباإلضافة إىل ذلك خصصت بابًا يف ) التقريظ واالنتقاد (، وعن 
رؤية الشي" عبد العزيز يف اإلصالح، فلعل من أهم مالحمها: التشديد على أمهية الشريعة 

طائفة  اإلسالمية يف تنظيم العالقة بني احلاكم واحملكوم، ويرى أن ) القانون الوضعي ( قد تسنه
 من البشر ال تسلم من امليل واهلوى. 
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وعن استعداد اإلسالم لقبول ثقافة غري إسالمية: " ال ُتد يف اإلسالم 
سداً مينع نفوذ الثقافة الغربية عنه، بل ترى أن له استعداد غري حمدود لقبول الثقافة"، 

 غري إسالمية ال حدود له ".وقد أكد ذلك قائاًل: " استعداد اإلسالم لقبول ثقافة 
إىل جانب ذلك أعطت ) رجلة املنار ( لصاحبها السيد حممد رشيد رضا 
اهتمامًا بالغًا يف رصد هذه الشهادات الغربية لإلسالم، وقد نشر الشي" عبد العزيز 
هذه اجلهود يف رجلته ) الكويت ( منها مقدمة لرتمجة القرآن الكرمي للمستشرق 

 أميناً وأعدل رجل ". –صلى اهلل عليه وسلم  –كان حممد منين، الذي قال: "  
كما قال: " إن مرشد املسلمني هو ) القرآن الكرمي ( وحده ) القرآن 
الكرمي ( ليس بكتاب ديين فقط بل كتاب علم وآداب، وُتد فيه بيان احلياة 

 السياسية واالجتماعية، حّت أنه يرشد اإلنسان إىل وظائفه اليومية ".
ال: " إن العريب الذي أدرك خطايا ) املسيحية ( و) اليهودية (، وأيضًا ق

وقام مبهمة ال ختلو من اخلطر بني أقوام من املشركني يعبدون األصنام يدعوهم إىل 
التوحيد، ويغرس يف أفكارهم عقيدة أبدية الروح ال يستحق أن يعد بني صفوف 

 رجال التاري" العظام فقط، بل يستحق أن يدعى نبياً ".
ولقد علقت ) رجلة املنار ( على هذه الشهادة، ونُشر هذا التعليق يف )رجلة 
الكويت (، والذي جاء فيه: " إن بعض املستشرقني وغريهم من علماء أوروبا الذين 

صلى  –اطلعوا على تاري" اإلسالم، مل يروا ملتحداً وال مفراً من اإلقرار بنبوة حممد 
العلمية، إال وصفه بأنه من الرجال العظام، مع حفظ كرامتهم  –اهلل عليه وسلم 

وأما هذا العالمة املنصف فقد أىب عليه استقالله واحرتامه للعلم واحلق إال أن يقول 
 هلم: " إنه ليس عظيماً فقط بل هو نيب أيضاً ".
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يف احلقيقة كان الشي" عبد العزيز الرشيد يشيد بدور رجال العلم املسلمني  
اليت كان يراها ردًا على رجال التنصري وأعواهنم من  لرصدهم هلذه الشهادات،

 .(1)مالحدة املسلمني
ومن بني الشهادات اليت نشرها الشي" عبد العزيز يف رجلته ) الكويت ( 

، الذي Herbert George Wellsويلز  هـربرت جورجشهادة املؤرخ اإلجنليزي 
"، هكذا قال وهو أكرب كتاب إجنلرتا على  (2)قال فيها: " اإلسالم هو املدنية

اإلطالق، وله مؤلفات عدة تدل داللة واضحة على عبقريته وسعة اطالعه، وكتب 
مقااًل عن اإلسالم، وأبدى رأيه يف هذا الدين احلنيف، فأنكر عليه اإلجنليز هذا 

باحلقيقة  األمر، وانتقدوه انتقادات الذعة، ولكنه مل يبال بانتقاداهتم، بل ظل رجاهراً 
الواضحة ويدافع عنها، حيث نقلت جل الصحف اإلجنليزية التنصريية مقالته، 
وعلقت عليها تعليقاً نقديًا، وكان مما ذكره يف مقالته: " كل دين ال يسري مع املدنية 
يف كل طور من أطوارها فاضرب به عرض احلائط وال تبايل به، ألن الدين الذي ال 

 جنب هلو شر مستطري مع أصحابه، جيرهم إىل اهلالك، يسري مع املدنية جنبًا إىل
وأن الديانة احلقة اليت وجدهتا تسري مع املدنية أىن سارت هي ) الديانة اإلسالمية (، 
وإذا أراد اإلنسان أن يعرف شيئًا من هذا فليقرأ ) القرآن الكرمي (، وما فيه من 

ديين، علمي، اجتماعي،  نظرات علمية، وقوانني وأنظمة لربط اجملتمع، فهو كتاب
هتذييب، خلقي، تارخيي، وكثري من قوانينه تستعمل حّت وقتنا احلايل، وستبقى 

 مستعملة حّت قيام الساعة ".

                                                                 

، ربيع 2، جـ -صلى اهلل عليه وسلم  -رجلة الكويت: شهادات األجانب لإلسالم والنيب  (1)
) رجلة تصدر بصفة منتظمة مت ُتميعها من قبل دار  .671مـ، ص 2313ه 2111األول 

 قرطاس للنشر (. 
يف رجلة الفتح الغراء، ونشره الشي" عبد العزيز ) اإلسالم هو املدنية ( عنوان لبحث ُنشر  (2)

اإلسالم وشهادة  الرشيد يف رجلته ) الكويت (، للمزيد انظر رجلة الكويت: عبد العزيز الرشيد،
 .121-121م، ص 2311هـ 2117، ربيع الثاين 1األجانب، جـ 
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ويضيف ويلز قائاًل: " إذا طلب مين أحد القراء أن أحدد له اإلسالم فأين 
 أحدده بالعبارات التالية:

ار كان فيه الدين وهل يف استطاعة إنسان أن يأتين بدور من األدو 
 –صلى اهلل عليه وسلم  –اإلسالمي مغايرًا للمدنية والتقدم، وكان النيب حممد 

كان   –صلى اهلل عليه وسلم  –زراعيًا وطبيبًا وقانونياً وقائدًا، واخلالصة فأن حممداً 
رجموعة من ) اخليال والنبوغ والبحث (، وهذا هو التحديد الصحيح الذي جيب 

 يعرفه.على كل مسلم أن 
وقال يف حمل آخر: " إن حممدًا هو الذي استطاع يف مدة وجيزة ال تقل 
عن ربع قرن أن يكتسح دولتني من أعظم دول العامل، وأن يقلب التاري" رأساً على 
عقب، وأن يكبح مجاح أمة اختذت الصحراء احملرقة سكناً هلا، واشتهرت بالشجاعة 

ار السلف، ومل تستطع ) الدولة الرومانية ( ورباطة اجلأش، واألخذ بالثأر، واتباع آث
أن تغلب األمة العربية على أمرها، فمن الذي يشك أن القوة اخلارقة للعادة اليت 

 .(1)؟-سبحانه تعاىل  –استطاع هبا حممد أن يفهم خصومه هي من اهلل 
 –ومل تكن شهادات علماء الغرب املنصفة قاصرة على شخص الرسول 

بل تنوعت شهاداهتم للدين اإلسالمي، ومنها ركز على  –صلى اهلل عليه وسلم 
خصص الشي" عبد حيث جانب احملرمات يف اإلسالم، وعلى رأسها ) اخلمر (، 

العزيز يف رجلته ) الكويت (، بابًا عن ) األخالق (، اختص يف تناول احملرمات يف 
ع اليت الدين اإلسالمي وشهادات الغرب يف ذلك، وكانت اخلمر على رأس املواضي

تناوهلا هذا الباب، ومما جاء فيه: " مل يفش استعمال اخلمر يف عصر من العصور 
مثل فشوه يف هذا العصر، الذي تغري فيه كل شيء، واحنطت فيه األخالق احنطاطاً 
مريعًا مدهشًا يذيب القلوب حسرة، ويسيل الدموع دمًا، ويرى الكثري من أبناء هذا 

 أصبح من ضروريات احلضارة والتمدن ".العصر أن تعاطي اخلمر اليوم 
                                                                 

هـ 2117لثاين ، ربيع ا1اإلسالم وشهادة األجانب، جـ  رجلة الكويت: عبد العزيز الرشيد، (1)
 .121-122م، ص 2311
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ولقد بنيَّ الشي" عبد العزيز أفضل الوسائل اليت يسلكها الواعظ 
مبحاسن حترمي اإلسالم للخمر، حيث ذكر عدة أمثلة من أقوال األطباء  (1)إلقناعهم

والفالسفة يف مضار اخلمر وشهادهتم لإلسالم يف ذلك، منهم العامل اإلجنليزي بنتام 
Bentham ( 2711 2111 –م :) م (، الذي قال يف كتابه ) أصول الشرائع

" اخلمر يف األقاليم الشمالية جيعل املرء كاألبله، ويف األقاليم اجلنوبية جيعله كاجملنون، 
ففي األوىل يكتفي باملعاقبة على السكر، ألنه عمل فظيع، ويف الثانية جيب منعه 

صلى اهلل عليه وسلم  -ديانة حممد  بطرق أشد ألنه أشبه ) بالتشرر (، ولقد حرمت
 .(2)مجيع املشروبات الروحية، وهذا التحرمي من حماسنها " -

ومما ال شك فيه أن اخلمر تعترب من أعظم احملرمات والذنوب يف الدين 
يا أيها الذين اإلسالمي، وأخطرها على الفرد واألسرة واجملتمع، لقوله تعاىل: ﴿ 

نصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان آمنوا إنما الخمر والميسر واأل
وصح عن رسول اهلل صلى اهلل (،  32) سورة املائدة:  ﴾فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

 .(3)((ك لُّ م ْسِكٍر َخْمٌر، وَك لُّ م ْسِكٍر َحَراٌم   عليه وسلم أنه قال: ))
وإىل جانب هذه الشهادة نشر الشي" عبد العزيز يف رجلته ) الكويت ( 

قاهلا علماء غربيون عن اإلسالم، منها قصيدة للدكتور تيسن أستاذ الديانة قصائد 
 –ميدح فيه سيدنا حممداً  (4)املسيحية يف ) جامعة برمنكهام (، والذي نظم شعراً 

 ، قال يف قصيدته:-صلى اهلل عليه وسلم 

                                                                 

، شوال وذو القعدة 1و1رجلة الكويت: عبد العزيز الرشيد، األخالق، اجمللد األول، جـ (1)
 .52-61م. ص 2311هـ 2115

 .213م، ص 2311، 6و1رجلة الكويت: عبد العزيز الرشيد، األخالق، اجمللد األول، جـ (2)
أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام،  (3)

 .626(، ص  71ح ) 
( هذه القصيدة ُنشرت يف ) رجلة الفتح الغراء (، اليت أشارت إىل أنه قد ترمجته رصيفتنا ) 4)

 .اجلامعة العربية (، حيث نشرها الشي" عبد العزيز يف رجلته ) الكويت (
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 يا ابن مكة ويا نسل األكرمين
 جداديا معيد مجد اْلباء واأل                         

 إن العالم ليفتخر بك
 ويشكر اهلل على تلك المنحة العزيزة                         

 بل ويقدر لك مجهوداتك كلها
 يا نسل الخليل إبراهيم                           

 يا من منحت السالم للعالم
 ووفقت بين قلوب البشر                          

 وجعلت اإلخالص شعارك
 يا من قلت في شريعتك                         

 ) إنما األعمال بالنيات (
 .(1)لك منا الشكر الجزيل                        

إن ُتيز الشي" عبد العزيز الرشيد يف طرحه لشهادات العلماء الغربيني يف 
مهية فرتة مبكرة كانت نتيجة علمه، وثقافته الواسعة، ومنهجه الصحيح، وإدراكه أل

هذه الشهادات يف اجملتمعات الغربية، وهلذا خصص عنوانًا مبجلته وهو ) اإلسالم 
وشهادة األجانب له (، فكان حياول من خالله دعوة غري املسلمني إىل اعتناق 
الدين اإلسالمي، وأيضًا بيان صحة عقائد اإلسالم وقوة مبادئه ومساحته يف 

 أحكامه.
ويشجع إىل تعلُّم اللغات األجنبية حّت كما كان الشي" عبد العزيز يدعو 

يسهل التواصل مع اجملتمعات األجنبية غري املسلمة لنشر اإلسالم فيها وللتواصل 

                                                                 

هـ 2117 ، مجادى األوىل3الكويت: شهادة األجانب لإلسالم: اجمللد األول، جـ  رجلة (1)
 .125م، ص 2311
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، كما (1)معها، فعن تعلمها يقول: " ليس يف الشرع ما مينع تعلمها منعًا باتًا "
(، هـ رسالة بعنوان: ) الدالئل البينات يف حكم تعلم اللغات 2116أصدر يف عام 

عندما قام بعض العلماء باإلنكار على املشتغلني بتعليم اللغات األجنبية، وشد 
 النكري على من أجاز تعليمها ناسباً ذلك إىل الشرع.

ولقد جاء الرشيد بعدة أدلة تثبت جواز تعلمها، حيث بني أن طائفة من 
الدعوة  املسلمني يف إجنلرتا أصدروا رجلة إسالمية باللغة اإلجنليزية غرضها نشر

اإلسالمية، وإظهار حماسن اإلسالم بني تلك األمة الكبرية، ورّد مطاعن من يطعن 
عليه من أعدائه، وقد كلل سعيها بالنجاح، فأسلم من اإلجنليز كثريون من بينهم 
اللورد هديل ذلك الرجل الذي حقق إسالمه بسعيه ألداء فريضة احلج مع زعيم 

 وجة كمال الدين اهلندي.تلك الطائفة هناك العامل الكبري خ
كما ذكر الشي" عبد العزيز أن طائفة أخرى من مسلمي اهلند يف ) 
شيكاغو ( يف أمريكا كان هلا دور يف نشر اإلسالم، حيث أصدرت رجلة مستها ) 

 مشس اإلسالم (، وأسلم بسعيها من األمريكانيني حنو ُثانني نفسًا.
ويقول الشي" عبد العزيز: " إن شهادة أهل األديان األخرى على صحة 

، وإعجاز ) القرآن الكرمي ( -صلى اهلل عليه وسلم  –دين اإلسالم وصدق الرسول 
من الشهادات النافعة اليت ال ريب فيها، ال سيما ملن مل يكن من املسلمني، وقد  

مل يتدين بدين اإلسالم  كثرت يف هذا العصر من كثري من أهل تلك اللغات ممن
من إجنليز وفرنسيني وأملانيني وغريهم، والفضل ما شهدت به األعداء، فجمع تلك 
الشهادات لتكون مقنعًا ملن مل يعتقد بأصحاهبا ممن يدين بدينهم من املقاصد 
احلسنة، اليت حيث عليها الشرع، وغري بعيد أن يكون مثل هذا العمل داخاًل يف 

، ( 216) سورة النحل: ﴾  وجادلهم بالتي هي أحسن ضمن قوله تعاىل: ﴿

                                                                 

( حماورة إصالحية جرت بني تالميذ املدرسة األمحدية يف الكويت: مجعها يف كتيب: عبد 1)
. ) وضعت الرسالة ضمن إصدار خاص من إعداد شيخة عبد اللطيف 16العزيز الرشيد، ص 

 م (1227) من رسائل الشي" عبد العزيز الرشيد (، دولة الكويت، عام  الرشيد بعنوان:
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ولكن من املعلوم أن التمكن من مجعها ال ميكن إال بعد معرفة تلك اللغات لرتمجة 
 ما حيتاج إليه منها إىل اللغة العربية.

إن الرافضني لتعلم اللغات األجنبية كانوا يرون أن غالب الذين تعلموها 
دينهم، فتساهلوا فيما جيب عليهم التشديد فيه، فسدت عقائدهم، ووهنت رابطة 

وتشددوا فيما جيب التساهل فيه، فكان رد الشي" عبد العزيز الرشيد بأن هذه 
الدعوة ال برهان عليها وال دليل، إذ كثري ممن تعلمها من علماء ذلك العصر وغريهم  

ر حماسنة  كانت هلم مواقف حممودة يف املدافعة عن الدين، والذود عن محاه، وإظها
كمصطفى كامل والبحاثة املدقق األستاذ فريد وجدي، فهؤالء كانوا من املاهرين 
باللغة الفرنسية، ومع ذلك مل هتن روابط دينهم، فأغضوا عن وخز أسنة الطاعنني 

 عليه، بل جالوا يف ميادين املدافعة جوالن األسود اليت ال ترهب املوت.
: " أمل تعلم مبواقف مصطفى  ويضيف الشي" عبد العزيز الرشيد قائالً 

كامل حيال اإلسالم واملسلمني يف جريدته ) اللواء (؟ أمل ُتتع نظرك مبؤلفات 
األستاذ فريد وجدي اليت سلَّ فيها سيف احلق على من حاول مس الدين، و) 

بسوء؟ فماذا تقول بعد أن ترى  –صلى اهلل عليه وسلم  –القرآن الكرمي (، والنيب 
بار وآثارهم النفسية من الدفاع عن الدين وأهله، هل تتنصل عن مواقف هؤالء الك

 .(1)هذه الشبهة أم تبقى متمسكا بغرزها شأن املتعصبني
وإىل جانب ذلك كان الشي" عبد العزيز يدعو إىل االعتدال واحرتام ما 
توصل إليه الغرب من علم مفيد، قائاًل: " حنن نريد االعتدال يف كل شيء، لئال 

                                                                 

، مطبعة املنار، 2( عبد العزيز الرشيد: رسالة الدالئل البينات يف حكم تعلم اللغات، طـ 1)
. ) وضعت الرسالة ضمن إصدار خاص من إعداد شيخة عبد 11-6هـ، ص 2116مصر، 

عبد العزيز الرشيد (، دولة الكويت، عام اللطيف الرشيد بعنوان: ) من رسائل الشي" 
 م (1227
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، وليس هناك ما مينعنا (1)نا على ديننا القومي، وعلى أخالقنا الفاضلةنقضي بتطرف
من البحث عن الفنون اجلميلة أو الثقافة الغربية اليت تالئم ديننا، سواء يف الرتبية 

 .(2)والتعليم، ويف النُّظم واألحكام "
وإىل جانب هذا الدور الذي لعبه الشي" عبد العزيز الرشيد يف نشر 

اء الغربيني لإلسالم يف رجلته ) الكويت (، استمر يف نشر رجموعة شهادات العلم
)  وهي (3)الصحفي العراقي يونس حبريمن الشهادات اهلامة يف رجلٍة أصدرها مع 

م، بعد أن 2312هـ سبتمرب 2162يف مجادى األوىل  رجلة الكويت والعراقي (
م، 2312هـ مارس 2111 يف شوالتوقفت رجلته ) الكويت ( عن الصدور عام 

حيث سلطوا الضوء على هذه الشهادات اليت كانت تنشر يف الصحف اإلسالمية 
واملؤلفات، واليت كان من بينها شهادة الكاتب املسرحي اإليرلندي جورج برنارد شو 

George Bernard Shaw   اليت نُشرت يف ) جريدة اهلدى الغراء (، اليت
قال جورج يف شهادته لإلسالم: " ال يسعين كانت تصدر يف ) سنغافورة (، حيث 

                                                                 

، شوال وذو القعدة 1و1الدين، اجمللد األول، جـ  رجلة الكويت: عبد العزيز الرشيد، (1)
 .51م، ص 2311هـ 2115

، صفر 5الثقافة والفنون اجلميلة، اجمللد األول، جـ رجلة الكويت: عبد العزيز الرشيد، (2)
 .231م، ص 2311هـ 2117

هـ 2133م وتوىف عام 2321هـ 2112يونس حبري اجلبوري: ولد يف املوصل عام  (3)
م، مذيع وكاتب وباحث وإمام وخطيب، اشتهر بيونس حبري فقط، وعمل مذيعًا يف 2373

 حمطة برلني العربية بأملانيا يف عهد هتلر خالل احلرب العاملية الثانية، وكان يبدأ اإلذاعة حبيّ 
هـ حتت عنوان: ) هنا برلني (، وعمل 2175يف هذه اإلذاعة عام  العرب، وقد طبع ما أذاعه

إمامًا وخطيبًا ألكثر من جامع إسالمي يف أوروبا، وأتقن أكثر من عشر لغات، وكان شخصية 
مثرية للجدل يف األربعينيات من القرن العشرين، طبع من كتبه الكثري منها ) دماء يف املغرب 

: صفحات خالدة من النضال العريب الدامي من أجل احلرية مراكش –تونس  –العريب: اجلزائر 
ه (، للمزيد انظر حممد خري رمضان يوسف: 2176واالستقالل، دار النشر اجلامعيني، بريوت 

  .111، ص 2املستدرك على تتمة األعالم للزركلي ) األول والثاين (، طـ 
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إال أن أقول: إنه سيأيت يوم يعتنق فيه الغرب دين اإلسالم، فقد مضت على الغرب 
القرون وهو يقرأ كتبًا وجرائد مألى باألكاذيب على اإلسالم ونبيه، أما اليوم فقد 

)  ترجم ) القرآن الكرمي (، وبعض كتب الدين إىل اللغات األوروبية خصوصاً 
اإلجنليزية (، ففطن رجال الغرب بعد أن انتشرت تلك الرتاجم إىل أن اإلسالم 
احلقيقي ليس الذي عرفوه من كتب قرؤها من قبل، إىل أن قال عن الدين 
اإلسالمي: " فهو بغري تبشري وال مال قد انتشر، ليس بني العامة فقط بل بني 

اإلسالم من وثنيي نقرييا بلغ  العلماء والفالسفة أيضًا، وبلغين أن عدد من اعتنق
ُثانية وثالثني ألفًا، وكذلك ال أنسى زنوج ) أمريكا (، الذين عرفوا يف اإلسالم خري 

 .(1)دين يساوي بني معتنقيه "
واجلدير بالذكر أن جورج برنارد شو كان حمل اهتمام كثري من رجال العلم 

سيين املفكر اإلسالمي املسلمني، حيث حتدث عنه العالمة الشي" مبشر الطرازي احل
اإلسالم الدين الفطري املعروف، وأحد علماء ) تركستان الغربية ( يف كتابه ) 

(، الذي قال فيه: " ازدادت احلقيقة وضوحاً يف القرن العشرين، وزاد احلق  األبدي
ظهورًا، وذلك بفضل تقدم العلم، والنهضة الثقافية، ومزيد احلرية يف األفكار، وال 

 –لعقيدة بشأن ديٍن من األديان، أو مبدأ من املبادئ، ذلك ألن حممداً سيما يف ا
صادق يف دعوته، أمني يف تبليغ رسالته، وأن دينه دين  -صلى اهلل عليه وسلم 

حق، كلما حبث الباحثون، وناقشوا حوله، وحققوا يف تعاليمه يزداد ظهورًا، فيزيد 
لكاتب اإلجنليزي املعروف جورج برنارد أتباعه أو املؤيدون له، املنصفون حبقه، منهم ا

، وحقق دينه اإلسالم، –صلى اهلل عليه وسلم  –شو، الذي حقق رسالة حممد 
م، 2362ودرس مبادئه دراسة حمايدة حرة، ال ينزع إال حنو احلق، والذي تويف عام 

 –صلى اهلل عليه وسلم  –وقال: " إن أوروبا اآلن ابتدأت حتس حبكمة حممد 
ستربئ العقيدة اإلسالمية مما اهتمت به من أراجيف  أهنادينه، كما وبدأت تعشق 

                                                                 

، ذو احلجة 1، العدد 2 رجلة الكويت والعراقي: شهادات األجانب لإلسالم، اجمللد (1)
 .127-125مـ، ص 2311ه إبريل 2162
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الذي  -صلى اهلل عليه وسلم  –رجال أوروبا يف العصور الوسطى، وسيكون حممد 
يؤسس عليه دعائم السالم والسعادة، ويستند على فلسفته يف حلِّ املعضالت، 

 وفكِّ املشكالت والُعَقد ".
مواطين ومن األوربيني اآلخرين يقدسون  مث قال جورج: " إن كثريين من

تعاليم اإلسالم، وكذلك ميكنين أن أؤكد نبؤيت فأقول: " إن بوادر العصر اإلسالمي 
 .(1)األورويب قريبة ال حمالة "

إن ما تنبأ به جورج برنارد شو حدث بالفعل، فاإلسالم اآلن ينتشر 
، وعدم اإلفصاح عن بشكل كبري يف أوروبا رغم محالت التشويش اليت يتعرض هلا

أرقام الذين أسلموا من األوربيني، خوفاً من تزايد اإلقبال عليه، وكان من بني أقوال 
لو تسلم زمام  –صلى اهلل عليه وسلم  –جورج أيضًا: " وأعتقد أن رجاًل كمحمد 

احلكم يف العامل بأمجعه اليوم، لتم النجاح يف حكمه، ولقاد العامل إىل اخلري، وحل 
 .(2)لى وجه حيقق للعامل كله السالم والسعادة املنشودة "مشاكله ع

يف منتصف القرن العشرين حدث تطور يف العالقات الثقافية بني رجال 
العلم املسلمني ورجال العلم الغربيني، حيث تواصلوا والتقوا نتيجة ازدياد وسائل 

قل كتوفر التواصل كالصحف واجملالت واإلذاعات والتلفاز، وكذلك حتسن وسائل الن
رجال العلم الكويتيني النقل اجلوي وغريه، وكان من بني هذه اللقاءات لقاء مجع 

( 3)باملستشرق اإلجنليزي الربوفيسور هاملتون ألكسندر روسيكن جب

                                                                 

 .137-135، ص 2أبو النصر مبشر احلسيين: اإلسالم الدين الفطري األبدي، جـ  (1)
 .137-135، ص املرجع السابقأبو النصر مبشر احلسيين:  (2)
احلرب  ( بعد دراسات عامة للغات السامية ختصص الربوفسور جب باللغة العربية يف هناية3)

العاملية األوىل، وقد درَّس يف البداية يف معهد الدراسات الشرقية يف لندن، وقد تناولت دراساته 
األوىل تاري" اإلسالم واألدب العريب، ككتابه ) الفتح العريب يف آسيا الوسطى (، وكتابه ) األدب 

جب يويل املزيد  م أخذ الربوفسور2317العريب ومقتطفاته من رحالت ابن بطوطة (، ومنذ عام 
من االهتمام إىل احلضارة اإلسالمية واألدب العريب احلديث وإدارة رجموعة إىل أين ميضي 
اإلسالم، وهي عبارة عن رجلة للدراسات اإلسالمية كان هو أكثر املسلمني فيها عطاء، ويف عام 



 د.عابد عتيق جريداسم المؤلف:
 والعشرينفي القرنين التاسع عشر  اإلسالم في عيون العلماء الغربيين :عنوان المقال

 

 114 

HAMILTON ALEXANDER ROSKEEN GIBB  أستاذ يف
مؤلفات ) جامعة أكسفورد ( بلندن، وكان يعىن باألدب العريب واإلسالم، وله فيها 

م، والتقى برجال العلم، 2361تتسم بالعمق واإلحاطة، حيث زار الكويت عام 
أجاب ، (1)وأجرت معه ) رجلة الرائد الكويتية ( التابعة لنادي املعلمني الكويتيني لقاءً 

فيه على األسئلة اليت وجهت إليه خبط يده، وبلغة عربية سليمة، وإجابات صرحية، 
: " إن أهم مؤثرات احلضارة العربية يف أوروبا ) الكيمياء (،  (2)ومما قاله يف هذا اللقاء

 -صلى اهلل عليه وسلم  -كما ذكر أن من أهم عظماء رجال التاري" العريب النيب 
وعبد امللك بن مروان، والغزايل، وابن خلدون، وعند سؤاله عما قاله الشاعر 

ن يلتقيا "، أجاب : " إن الشرق شرق والغرب غرب ولkiplingالربيطاين كبلنج 
 بأنه ال يوافقه على هذا التعبري.

إىل جانب هذا اللقاء فُتح اجملال ملسرت جب لاللتقاء برجال العلم 
الكويتيني يف ندوة أقيمت له يف ) نادي املعلمني (، واليت تناول فيها ما يهم العروبة 
                                                                                                                                            

إىل م استدعي 2317م ُعني أستاذًا للغة العربية يف ) جامعة لندن (، ويف عام 2312
م وليام لود 2315أوكسفورد، حيث أوكل إليه تدريس العربية، وهو مركز أسسه يف اجلامعة عام 

اسقف كنرتبوري وعميد تلك اجلامعة، لذا طلق عليه اسم ) األستاذ اللودي (، للمزيد انظر هـ . 
 .26أ. ر. جيب: االُتاهات احلديثة يف اإلسالم، ترمجة: هاشم احلسيين، ص 

، اجمللد الثاين، السنة الثانية، الكويت، رمضان 1رجلة الرائد: أحاديث الرائد، العدد  (1)
. ) رجلة تصدر بصفة منتظمة ومت ُتميعها من مركز 252م، ص 2361هـ مايو 2171

 البحوث والدراسات الكويتية (
ميلي هلا هو عن السر وراء ميله للغة العربية فقال: " إن سر  الربوفيسور هاملتون جب( ُسئل 2)

م مصر ولبنان وسوريا، ولقد كان أول اتصايل 2316أين مولود باإلسكندرية، مث أين زرت عام 
بالعامل العريب يف بعثة دراسية، ولو أن هذه البعثة كانت مقيدة بشرط أال أشتغل يف املكتبات 

عثة  بالبحث والتنقيب، ومع ذلك فقد كنت دائم التفتيش يف دور الكتب، ولو أن غرض الب
كان دراسة العامل العريب كما هو إال أن هذا الشرط مل أتقيد به فيما بيين وبني هلفيت على 

، اجمللد الثاين، 1رجلة الرائد: هاملتون جب، أحاديث الرائد، العدد الكتب "، للمزيد انظر 
 . 271-252م. ص 2361هـ مايو 2171السنة الثانية، الكويت، رمضان 



 د.عابد عتيق جريداسم المؤلف:
 والعشرينفي القرنين التاسع عشر  اإلسالم في عيون العلماء الغربيين :عنوان المقال

 

 115 

يب واللغة واإلسالم، فقد حتدث عن احلضارة اإلسالمية وأطوارها، وعن األدب العر 
العربية وهلجاهتا، وحتدث عن الغزايل واحلريري والقاضي الفاضل وعماد الدين 
األصفهاين واملنفلوطي وطه حسني والعقاد وتوفيق احلكيم، وكان يديل برأيه يف كل 

 هذا.
 -وكان ملسرت جب مؤلفات ختص اإلسالم من بينها كتاب النيب حممد 

ه ألفه لكي تعرف إجنلرتا وأمريكا مبا رآه يف ، الذي قال: " إن–صلى اهلل عيه وسلم 
 .(1)التاري" اإلسالمي "

ويف احلقيقة لقد أثارت تعاليم اإلسالم اهتمام مسرت جب فأثىن عليها 
قائاًل يف كتابه ) دراسات يف حضارة اإلسالم (: " كانت التعاليم اليت جاء هبا النيب 

حقاق املبادئ األخالقية، يف أساسها إعادة إل -صلى اهلل عليه وسلم  -حممد 
فازداد ترسي" معىن األخوة بني أفراد اجلماعة اإلسالمية، وأهنم سواسية من حيث 
القيمة الشخصية الفطرية دون النظر إىل ما يف مكانتهم الدنيوية، ووظائفهم، 

 وثرواهتم من تبايٍن واختالٍف ".
يما يتعلق وعن اإلسالم يقول: " ما يزال اإلسالم ميتلك تقاليد رائعة ف

بالتفاهم والتعاون بني أجناس البشر بتحقيق املساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص 
للجميع، وما يزال اإلسالم قادرًا على حتقيق ُمصاحلة بني عناصر اجلنس 

 .(2)البشرى"
ويف هناية القرن العشرين برز عدد من املستشرقني املنصفني لإلسالم، 

ظيمة يف رجال الدراسات العربية واإلسالمية، وبات والذين قاموا جبهود ملموسة وع
ما خلفوه للمكتبة العربية اإلسالمية من آثار ومؤلفات، متناً وترمجة وحتقيقاً وتعليقاً 

                                                                 

، اجمللد الثاين، السنة الثانية، الكويت، 1ون جب، أحاديث الرائد، العدد رجلة الرائد: هاملت (1)
 . 271-252م. ص 2361هـ مايو 2171رمضان 

( صحيفة االحتاد: هاملتون جب يربز وسطية اإلسالم وإنسانيته، نشر بالرتتيب مع وكالة 2)
 م.1221سبتمرب  21األهرام للصحافة، اإلمارات العربية املتحدة، 
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ساعدت أجيال الباحثني  أهناودرسًا، هو مرآة صادقة تعكس هذا اجملهود، كما 
ع أحناء العامل، ومن والدارسني يف االطالع على معطيات احلضارة اإلسالمية يف مجي

عميدة االستشراق األملاين،   Annemarie Schimmelهؤالء آنا ماري شيمل
اليت سئلت مرة من أحد كبار الباحثني بالسودان: هل تعتربين نفسك مستشرقة؟ 
فقالت: " نعم، أنا مستشرقة، وأنا أفخر بذلك، فاالستشراق نافذة حية للتفاهم بني 

ات، والذي جيب أن يعرفه املسلمون هو أن االستشراق األديان واحلضارات والثقاف
ليس بعدو لإلسالم، وإّنا هو وسيلة جيدة وممتازة لتعلم اإلسالم منهجًا وعقيدة، 
وال جيب بأي حال من األحوال أن نغض الطرف عن اجملهود الكبري الذي بذله كثري 

والفلسفية إىل  من املستشرقني يف رجال ترمجة اآلثار العظيمة: األدبية والشعرية
اللغات األوروبية، وأيضًا التعريف بالتاري" وبغري ذلك، ومن اخلطأ أن نضع كل 
املستشرقني يف بوتقة واحدة، وأن نقذفهم مجيعًا إىل اجلحيم، صحيح أن بريطانيا 
وفرنسا استخدمتا االستشراق ألغراض عسكرية وسياسية واستعمارية، ولكن 

استفاد منه املثقفون الغربيون والعرب على حد  االستشراق يف جوهره منهاج علمي
 سواء ".

ولقد عهد إىل آنا ماري شيمل كتابة الفصل القيم عن ) اإلسالم دين 
التوحيد والوحدة (، وهو دراسة وافية وإملامة بليغة صحيحة مشلت اإلسالم، 
وعقائده، وعباداته، وشريعته، وثقافته، وفنونه، وأخالقياته، وخصائصه، وكانت 

 .(1)غبتها يف ذلك هو أن يفهم الغربيون اإلسالم فهماً صحيحاً ر 
وعند سؤاهلا عن الغربيني الذين يدعون أنه ال يوجد يف اإلسالم شيء امسه 
) حقوق اإلنسان (، وأن اإلسالم عليه واجبات فقط، وليس له حقوق؟ قالت: " 
هذا هراء مل أفهمه أبدًا، فحقوق اإلنسان موجودة يف اإلسالم، وإن والء املسلم 

هو اخلالق املبدع، ويف اآلية السبعني  يكون يف املقام األول للبارئ تعاىل، ألنه تعاىل
                                                                 

لة العربية: حممد القاضي، آنا ماري شيمل عميدة االستشراق األملاين، اململكة العربية ( اجمل1)
 م.1212 هـ  يونيو2112 شوال ، 525السعودية، العدد
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(،  72﴾ ) سورة اإلسراء:  ولقد كرمنا بني آدممن سورة اإلسراء، يقول تعاىل: ﴿ 
 أي أن اإلنسان له مكانة خاصة يف هذا الكون.

وعن إسهامات املسلمني العلمية تقول آنا ماري:" احلقيقة اليت ال مراء 
وم الطبيعية يف أوروبا من خالل ما نقلوه فيها هي أن املسلمني قد وضعوا أسس العل

عن اليونان يف العصور الوسطى من ناحية، ومن خالل تطويرهم هلذه العلوم من 
ناحية أخرى، فنحن نعلم أن األعمال الطبية للرازي وابن سينا كانت تدرس يف 
جامعات أوروبا حّت عصر النهضة، وخباصًة تلك املؤلفات اخلاصة بطب العيون، 

 .(1)الطبع عن املصنفات الرياضية، والكتابات اخلاصة بعلم الفلك "ناهيك ب
كما كتبت مقدمة مسهبة تتسم باإلنصاف واألمانة العلمية وصحة البيان 

م للرتمجة األملانية للكتاب 2351عن ) القرآن الكرمي ( يف الطبعة احلديثة عام 
مة: " إن ) القرآن الكرمي اليت قام هبا ) ماكس هننج (، ومما جاء يف هذه املقد

، والدليل القاطع على -صلى اهلل عليه وسلم  -الكرمي ( هو املعجزة الكربى للنيب 
إىل الناس كافة، وإن ) القرآن  -سبحانه وتعاىل  –صحة نبوته، وإنه رسالة اهلل 

الكرمي ( هو املهيمن على ما سلفه من الكتب املنزلة من اهلل على األنبياء والرسل، 
 العقل والضمري والوجدان ". وإنه خياطب

كما قدمت لكتاب ) اإلسالم كبديل (، الذي هزَّ أملانيا للدبلوماسي 
سفري أملانيا  Murad Hofmann(2)األملاين املسلم الدكتور مراد هوفمان 

                                                                 

( أنَّا ماري شيمل: أنَّا ماري شيمل ّنوذج مشرق لالستشراق، ترمجة وتعليق: ثابت عيد، 1)
 72-56تقدمي: حممد عمارة، ص 

م شهادة الدكتوراه يف 2312( نال مراد ويلفريد هوفمان املولود يف مدينة أشافنبورغ األملانية عام 2)
القانون من جامعة هارفارد، وعمل كخبري يف رجال الدفاع النووي يف وزارة اخلارجية األملانية، مث 

سفرياً م، مث 2317م حّت 2311مديرًا لقسم املعلومات يف حلف الناتو يف بروكسل من عام 
م حّت 2332م، مث سفريًا يف املغرب من 2332م حّت 2317ألملانيا يف اجلزائر من 

م، وبعد إسالمه ابتدأ مسرية التأليف، ومن مؤلفاته، كتاب 2312م، ولقد أسلم عام 2331
) يوميات مسلم أملاين (، و) اإلسالم عام ألفني ( و) الطريق إىل مكة (، وكتاب ) اإلسالم  
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باملغرب سابقًا الصادر عن مؤسسة ) بافاريا ( للنشر واخلدمات واإلعالم مبدينة 
 :يف هذه املقدمةميوني" بأملانيا، ومما جاء 

إن الكثري من األحكام الظاملة اليت نلصقها باإلسالم ناشئة عن سوء 
فهمنا، وخطئنا يف القياس املنطلق من معايرينا الغربية، وُمثلنا أو قيمنا وليدة القرن 
العشرين املشرف على النهاية، وهنا ُلبُّ املشكلة، واليت جيسدها تساؤلنا: هل ميكن 

ربية قيم اجملتمع املعدوم اإلله، قيماً مطلقة؟! إن من احملزن اليوم أن تكون القيم الغ
حقًا أال مييز كثريون يف الغرب بني اإلسالم وبني ما يُلصق زوراً وهبتاناً باإلسالم، أو 
ما يقرتف من جرائم باسم اإلسالم، فاإلسالم بريء من اإلرهاب واإلرهابيني، هذا 

صلة، وختتم مقدمتها ببيت لـ ) جوته ( يف التعبري الذي ال ميت إىل اإلسالم ب
 :الديوان الشرقي الغريب

 .(1)إن يك اإلسالمي معناه القنوت ... فعلى اإلسالم حنيا وّنوت
رئيس اجلمعية  عثمان سعدييقول الدكتور  وعن الدكتور مراد هوفمان

اجلزائرية للدفاع عن اللغة العربية: " عندما تأسست اجلمعية اجلزائرية للدفاع عن 
اللغة العربية، اتصل يب الدكتور مراد هوفمان وهنأين، وقال: " اللغة العربية أعظم لغة 

 .(2)بالعامل "

                                                                                                                                            

أحدث ضجة كبرية يف أملانيا، للمزيد انظر املوقع اإللكرتوين جمللة اجملتمع:  كبديل (، الذي
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وعن هذه الشهادات واالعرتافات اليت أبداها فالسفة أوروبا وكبار كتاهبا 
أحرارها يقول العالمة الشي" مبشر الطرازي احلسيين: " صرح وأعرتف الكثري من و 

صلى اهلل  –فالسفة أوروبا وكبار كتَّاهبا وأحرار نقَّادها وكبار الباحثني بشأن حممد 
، وقد صرحوا هبا بعد دراسة وعلم، وحتقيق ويقني، وعن إنصاف -عليه وسلم 

األشهاد، وقاموا بنشرها يف املؤلفات، وعلى  وإنسانية، واجرتأوا بإدالئها على رؤوس
صفحات الصحف، ولو ضد معتقدات آبائهم وأجدادهم، وضد معتقدات اجملتمع 
الغريب الذي يعيشون بني ظهرانيه مما يعد خطرًا على حياهتم، وعلى األقل على 
راحتهم وسائر شؤوهنم احليوية، وبعد تضحية منهم ملصاحلهم الشخصية، وذلك عن 

لنواحي احلق، وعن إنسانية سامية، وحرية صادقة، ولكن بعد ما حققوا حول إذعان 
، وحول رسالته احلقة، وحبثوا حبثاً -صلى اهلل عليه وسلم  –نبوة حممد نيب اإلسالم 

دقيقًا ) حبث املخالف يف بادئ الرأي، أو حبث الناقد احلّر الذي ال يلني بسهولة ( 
يعته، وحول ما ترك بعده من أثر يف قلوب حول تاري" حياته وسريته، وسنته وشر 

اجملتمع العاملي، وانقالب عظيم مبارك يف حياة البشرية، وال سيما حول أسباب 
 .(1)انتشار دينه الفطري العاملي اخلالد األبدي "

 الخاتمة: -
من خالل هذه الدراسة حاولنا التعرف على شهادات العلماء الغربيني 

املسلمني يف رصدها وترمجتها، وقد توصلنا إىل مجلة من لإلسالم ودور رجال العلم 
 النتائج ميكن إجيازها كاآليت:

كان واضحاً أن تشويه صورة اإلسالم من قبل بعض الغربيني كان ألغراض  -2
سياسية استعمارية ودينية، وهذا ما الحظناه من أقوال الساسة الغربيني، كاملسرت 

رئيس الوزراء الربيطاين،  William Ewart Gladstoneوليم جالدستون 
 رئيس الوزراء الربيطاين. Winston Churchill واملسرت ونستون تشرشل

                                                                 

 .123، ص املرجع السابقالنصر مبشر احلسيين: أبو  (1)
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أنه كان لدينا إرثًا تارخييًا دااًل على العلم واالعتدال وبشهادة العلماء  -1
الغربيني: لذا جيب طرح هذه الشهادات يف دراسات واسعة، لكي تتعرف 

ة اصًة الغربية، حيث اجملتمعات الغري اإلسالمية عليها وخب ستفند االفرتاءات الغربي
ستساهم بشكل كبري يف بناء جسور التفاهم و الباطلة حبق اإلسالم واملسلمني، 

وأيضًا ليتعرف الشباب املسلم  والتعاون بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب،
 عليها وحيتذي هبا.

ر األوائل الذين خدموا  من الواجب علينا كباحثني وخباصًة يف التاري" إبراز مآث -3
الدين اإلسالمي وقضاياه، كاملفكر واملرتجم الفلسطيين عادل زعيرت، واملفكر 
املرتجم املصري حممد فريد وجدي، ومؤرخ ومصلح الكويت الشي" عبد العزيز 
بن أمحد الرشيد، والعالمة الشي" مبشر الطرازي احلسيين ) تركستان الغربية ( 

، Murad Hofmannسلم الدكتور مراد هوفمان والدبلوماسي األملاين امل
وكذلك تناول كل من قال كلمة حق ومبوضوعية عن اإلسالم يف دراسات 

 Gustave Leواسعة، كالطبيب واملؤرخ الفرنسي الشهري غوستاف لوبون 

Bon والكاتب املسرحي اإليرلندي جورج برنارد شو ،George Bernard 

Shaw املؤرخ اإلجنليزي ويلز ، وHerbert George Wells. 

ملتابعة رصد شهادات الغربيني  (1)حث وتشجيع املرتمجني املسلمني -1
لإلسالم وترمجتها، وبيان دور املرتمجني، وخباصةً وأن دورهم مهم، ولكن لألسف 

                                                                 

من املرتمجني الذين بذلوا جهودًا ويتوقع هلم دور يف املستقبل األستاذ نضال خضر معيوف،  (1)
أحد املرتمجني العرب املهتمني بنقل ما كتبه الرحالة الغربيون عن ديار املسلمني، وله بضع 

م 2171الرحالة الربيطانية الليدي آن بالنت ترمجات يف أدب الرحالت، منها ترمجته لكتاب 
بعنوان: )  قبائل بدو الفرات (، وكتاب بعنوان: ) مشاهدات من اجلزيرة العربية ( لضابط 

م، وله كتاب مرتجم ال يزال خمطوطًا ومل 2152الفرسان الربيطاين وعاشق اخليل روجر إبتون 
كتبه الرحالة الغربيون عن بالدنا يطبع بعد عن أدب الرحالت، هذه الكتب تسلط الضوء عما  

مبختلف نواحي احلياة، كما قام بنقل كتاب بعنوان: ) احلق اليقني يف معجزات آخر األنبياء و 
املرسلني سيدنا حممد (، وهو ترمجة لإلجنليزية للمسلمني غري الناطقني بالعربية صدر يف الرياض 
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روا حّت وقتنا هذا يف الكثري من الدول العربية، رغم أهنم أساس ألي  مل يُقدَّ
 دراسة خمتصة يف الشؤون األجنبية.

 قائمة المصادر والمراجع
إنسانيات اإلسالم مبادئ شرعية . وُتارب واقعية.  (.1225ع. ا. ) ،عويس

 اململكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان.
 حضارة العرب. دار القبس. (.1212غ. ) ،لوبون
أنَّا ماري شيمل ّنوذج مشرق لالستشراق. مصر: دار  (.2331أ. م. ) ،شيمل

 الرشاد.
غوستاف لوبون. املغرب: املركز الثقايف  (.1223ف. ب. ع. ) ،الشهري 
 للكتاب.

(. لبنان: دار 2)م  اإلسالم الدين الفطري األبدي (.2311أ. ا. ) ،مبشر احلسيين
 الكتب العلمية.

االُتاهات احلديثة يف اإلسالم. بريوت: منشورات دار  (.2355ج. ) ،هـ. أ. ر. 
 مكتبة احلياة.

صحيح مسلم. اململكة العربية السعودية: بيت األفكار  (.1221) ،القشريي 
 الدولية.
مخسون عاماً يف القضايا العربية. بريوت: مؤسسة دار  (.2371م. ع. ) ،الطاهر

 الرحياين.
حماورة إصالحية جرت بني تالميذ املدرسة األمحدية يف  (.2111ع. ا. ) ،الرشيد

 الكويت. بغداد: مطبعة الفرات.
يَّة احلضارة اإلسالمية دراسة يف تاري" العلوم  (.1221. ع. ا. )ط ،أبو ُعبـَ
 (. لبنان: دار الكتب العلمية.1)م  اإلسالمية

                                                                                                                                            

كلها من صحيحي   -ليه وسلم صلى اهلل ع -م، ويرصد الكتاب معجزات النيب 1226عام 
 البخاري ومسلم.



 د.عابد عتيق جريداسم المؤلف:
 والعشرينفي القرنين التاسع عشر  اإلسالم في عيون العلماء الغربيين :عنوان المقال

 

 122 

رسالة الدالئل البينات يف حكم تعلم اللغات. مصر:  (.2116ع. ا. ) ،الرشيد
 مطبعة املنار.

األعالم للزركلي ) األول املستدرك على تتمة  (.1221م. خ. ر. ) ،يوسف
 دار ابن حزم. (.والثاين

رجلة الكويت  (. شهادات األجانب لإلسالم.2311ج. ) ،برناردشو
 .127-125 ،(1)2 ،والعراقي

 .-252 ،(1)1 ،رجلة الرائد (. أحاديث الرائد.2361ه. ) ،جب
رجلة الكويت  (. املسرت تشرشل يطعن على اإلسالم.2312ع. ا. ) ،الرشيد

 .275-271 ،(1)2 ،والعراقي
 .-231 ،2 ،رجلة الكويت (. الثقافة والفنون اجلميلة.2311ع. ا. ) ،الرشيد
 ،(2)6 ،رجلة البعثة .-صلى اهلل عليه وسلم  –(. مولد النيب 2362س. ) ،املطوع

11-13. 
 رجلة اجملتمع. (. العقل البشري واإلمربيالية اإلهلية.1226ح. م. ) ،القاعود
 ،اجمللة العربية ستشراق األملاين.(. آنا ماري شيمل عميدة اال1212م. ) ،القاضي

(616.) 
 .62-13 ،(1)6 ،رجلة البعثة (. املرأة يف اإلسالم.2362خ. ) ،اجلسار
 .-51 ،2 ،رجلة الكويت (. الدين.2311ع. ا. ) ،الرشيد

 .125-126 ،1 ،رجلة الكويت (. اإلسالم يف أوروبا.2311م. ) ،الكويت
(. اهتمام األزهر وعلمائه بالدراسات االستشراقية 1227ع. ا. أ. ) ،طه

رجلة حولية كلية الدعوة  م (. 1225:  2322ومواجهتها يف الفرتة من )
 .12-11 ،(13)22 ،اإلسالمية بالقاهرة

-121 ،1 ،رجلة الكويت (. اإلسالم وشهادة األجانب.2311ع. ا. ) ،الرشيد
121. 
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رجلة   اإلسالمي بني هناية التاري" وصدام احلضارات.(. العامل1221م. ) ،نشطاوي
 .11-17 ،(116) ،الفيصل
 .52-61 ،2 ،رجلة الكويت (. األخالق.2311ع. ا. ) ،الرشيد
 صلى اهلل عليه وسلم  -(. شهادات األجانب لإلسالم والنيب 2313ه. ) ،األملاين

(. إن يكن اإلسالم يعين القنوت فعلى اإلسالم حنيا 1يونيو  ،1221ع. ) ،يزيل
 من ،1212مايو،  21وّنوت. اسرتجع يف 

https://www.echoroukonline.com 
(. العقل البشري. واإلمربيالية اإلهلية؟!. 2مارس  ،1226ح. م. ) ،القاعود

       من ،1212يونيو،  2اسرتجع يف 
https://mugtama.com/articles/item/14986 

(. صفوة العرفان يف تفسري القرآن للعالمة 15مايو  ،1212م. ع. ا. ) ،غنيم
من  ،1212يونيو،  7حممد فريد وجدي. اسرتجع يف 

http://thakafamag.com/?p=37938 
يوليو،  22ا. ع. ا. حكم ترمجة القرآن الكرمي إىل غري العربية. اسرتجع يف  ،بن باز
 https://binbaz.org.sa/fatwas/7522 من ،1212
(. وفاة املفكر األملاين مراد هوفمان صاحب  21يناير  ،1212س. ا. ) ،باكري

من  ،1212مارس،  22كتاب " اإلسالم كبديل ". اسرتجع يف 
http://www.mugtama.com/issues2/item/97792-2020-01-13-10-

48-41.html 
األملاين مراد هوفمان. كيف سامهت الثورة (. املفكر 5يناير  ،1212ع. ) ،سعدي

من  ،1212مايو،  12اجلزائرية يف إسالمه؟. اسرتجع يف 
https://www.echoroukonline.com/ 

 ،1212يونيو،  3ف. ب. ع. ب. ع. ا. مؤسس املرصد. اسرتجع يف  ،الشهري
 /https://sotp-marsad.com/arمن 
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 سمات الكلمة البنائية وأقسامها في الفكر اللساني المعاصر
Features of the constructivist word and its 

divisions in contemporary linguistic thought 

  1عرابي أمحمدد.
 أحمد بن بلة  1جامعة وهران 

 11/22/1212:تاريخ النشر 17/21/1212تاريخ القبول:  21/21/1212تاريخ االستالم: 

الكلمة بالدرس والتمحيص منذ أن اهتموا باللغة   :  تناول الدارسون اللغويونملخص 
كوسيلة للتواصل اإلنساين باعتبارها أس البناء اللغوي إذ تباينت نظرهتم إليها على 

ص للثرات ـتعدد مفاهيمها عند القدامى واحملدثني.واملتفح إىل  اختالف مذاهبهم،مما أدى
النحوي احلقب الزمنية ، يدرك ال حمالة أهنا شغلت الفلسفي واملعجمي و ر ـاللغوي عب

ختالف النوعي يف وجهات الالكالمي واألصويل وغريهم، مما أدى إىل ا ّتالبالغي وحو 
 النظر حول حتديد ماهيتها وحدودها إضافة إىل مساهتا املائزة.

 املورفيم.الكلمة، الفونيم، املقطع، الوظيفة، الكلمات المفتاحية: 
Abstract: Linguists have studied the word with study and 
scrutiny since they have been interested in language as a means 

of human communication as it is the basis of the linguistic 
structure. The examiner of linguistic revolutions over time, 
inevitably realizes that it has occupied the philosophical, lexical, 

grammatical, rhetorical, and even theological and 
fundamentalist and others, which led to the qualitative 

difference in views on determining their nature and their limits 
in addition to their distinctive features. 

Keywordsword, phoneme, syllable, function, morphem 
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  تمهيد:
بالكلمة منذ أن اهتموا باللغة كوسيلة للتواصل  اشتغل الدارسون اللغويون 

اإلنساين باعتبارها أس البناء اللغوي إذ تباينت نظرهتم إليها على اختالف مذاهبهم، مما 
ر احلقب ـص للثرات اللغوي عبـتعدد مفاهيمها عند القدامى واحملدثني.واملتفح إىل  أدى

 ّتالبالغي وحالنحوي و واملعجمي و ، يدرك ال حمالة أهنا شغلت الفلسفي الزمنية
ختالف النوعي يف وجهات النظر حول الالكالمي واألصويل وغريهم، مما أدى إىل ا

حتديد ماهيتها وحدودها، فعلى زمن اليونان وبالتحديد يف القرن الرابع قبل امليالد جند 
ووسيلة للمحاكاة، وهي  أدرك أن الكلمات رموز للمعاين ، ق.م(111-111أرسطو)

والكلمات عند :» "حممد غنيمي هالل"حيث يقول ،س البناء الشعري واجملازي عندهأ
ات، فهي ر استعأرسطوا رموز للمعاين،ووسيلة للمحاكاة، وهي املادة اليت تصاغ منها اال

متفاوتة فيما بينها، ما بني مجيلة وقبيحة،ومجل الكلمات وقبحها ينشأ من جرسها أو 
 هذه بالغية أكثر مما هي لغوية..إال أن رؤية أرسطوا 2«معناها

ويف رحاب هذا التنوع حاول اللغويون احملدوثون رصد مفهوم عام جامع 
للكلمة يتماشى وكل األلسن البشرية. ففيما تبلورت نظرة القدامى واحملدثني للكلمة؟ 
وهل ميكن رصد مساهتا األساسية املائزة  املتصلة ببنية الكلمة ومعناها وخصائصها 

لذلك ارتأينا أن نضفي ؟ كيف ميكن تقسيمها من منطلق الشكل والوظيفةالعامة؟ و 
 نوعا من االهتمام والوضوح لتحديد ماهيتها وحدودها.

   ماهية الكلمة  1
 :  الكلمة عند اللغويين القدامى  1   2

هتم جل الدارسني املعجميني بالكلمة من أجل حتديد معناها واهتمامهم يتجلى ا       
 املتقاربة يف الرأي فمنهم: يف أقواهلم

جاء يف معجمه " مقاييس اللغة" يف باب الكاف والالم ه (: 292ابن فارس )ت  -أ
الكاف والالم وامليم أصالن: أحدمها يدل على نطق مفهم، واآلخر » وما يثلثهما أن 

 على جراح.
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تكليمًا، وهو كليمي إذا كلمك أو   هأكلم تهفاألول الكالم تقول: كلم
دة ـوالقصي ، يتسعون فيسمون اللفظة الواحدة املفهمة كلمة، والقصة كلمةمث ته.كلم

م عن لحيرفون الك»قال اهلل تعاىل: ،لمة وجيمعون الكلمة كلمات وكلماً بطوهلا ك
.واألصل اآلخر الكلم، وهو اجلرح وهو الكالم، اجلراحات، ومجع الكلم كلوٌم « مواضعه

ة ويف ظأما الكالم ، فيقال: هي أرض غلي، أي جرحى، فىأيضًا،ورجل كليم،وقوم كلم
 .1«ذلك نظر

تدل على معنيني الكالم وهو األلفاظ  "كلم  "فابن فارس يرى أن مادة
 إذ يقال" رجل كليم إي جريح" . .واجلراح الدالة أو املفهمة ومفردها كلمة

هلا م مهأما النحاة القدامى فدرسوا الكلمة كوحدة لغوية مميزة، واختلفت مفاهي        
 ومنهم: ،حبسب نظرهتم إليها

هذا باب علم ما الكلم من :»هـ(: قال يف تعريفه للكلمة 212) ت  بويهيب   س
سم وال فعل فاالسم رجل وفرس اسم وفعل وحرف جاء ملعىن ليس با فالكلم -العربية

ت هلا مضي وملا يكون يذت من لفظ أحداث األمساء وبنخأ ةوحائط وأما الفعل فامثل
وما هو كائن مل ينقطع فأما بناء ما مضى فذهب ومسع ومكث ومحد وأما بناء وملا يقع 

اذهب واقتل واضرب وخمرباً يقتل ويذهب ويضرب ويقتل ويضرب  ما مل يقع قولك آمراً 
وكذلك بناء ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخربت فهذه األمثلة اليت أخذت من لفظ 

األحداث حنو الضرب والقتل اء اهلل و أحداث األمساء وهلا أبنية كثرية ستبني إن ش
سم وال فعل فنحو مث وسوف وواو القسم والم اوأما ما جاء ملعىن وليس ب .واحلمد

 .1«اإلضافة وحنو هذا 
مع  سم وفعل وحرف،ابويه تناول الكلم من حيث أقسامه ،وبني أنه يفس

نسان واسم احليوان االالثة:اسم ثإيراده أمثلة لذلك ،ففي باب االسم ذكره بأنواعه ال
 ،قرتن حبدث يف الزمن املاضي أو احلاضر أو املستقبلاوالشيء، وأما الفعل فهو ما 

 واحلرف ما جاء ملعىن.
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اللفظة الدالة على معىن مفرد »يعرف الكلمة بأهنا: ه (:226الزمخشري)ت:ج   
ب الل هذا التعريف جند أن الزخمشري قد تناول الكلمة من اجلانخ . فمن1«بالوضع

 صطالحي أيضا.الالصويت واملعنوي وا
تعددت تعاريف الكلمة عند احملدثني     الكلمة عند اللغويين المحدثين. 1   1

هتم بتحديد مفاهيمها وحدودها اختالف مدارسهم ،فمنهم من االغربيني والعرب ب
 .ها ومعناهايتنبأساسية حمددة تتصل ب مسات هتم هبا ككيان لهاومنهم من 

أشار  معظم اللغويني الغرب إىل مفهوم الكلمة وبينوا خمتلف وظائفها ،جند من         
 بينهم:

، 6«ةالكلمة هي أصغر صيغة حر » يرى بلوميلد أن:(: Bloomfieldأ   بلومفيد)
فالكلمة عنده أصغر تركيبة صوتية لغوية ذات داللة ميكن التلفظ هبا مستقلة عن 

التوضيح ال يفي بالغاية لدى كل اللغات ،مثل  السياق أو الرتكيب ، لكن هذا
حروف اجلر والعطف والضمائر وأمساء اإلشارة يف العربية ،وكذا الضمائر 

،je;vous,Elle  يف اللغة وكذاis,the,a  يف اإلجنليزية واليت ال تستعمل مبفرها
ولعل بلومفيد »حيان ،وقد أشار إىل ذلك "ُتام حسان" بقوله:يف أغلب األ

Bloomfield   يف حتديده للكلمة بقوله: " أصغر صيغة حرة" إّنا أراد أن
 .5«يتفادى اعتبار أمثال أداة التعريف أو الباء اجلارة من الكلمات

الكلمات هي »(: أما جون فريث فيعترب أن : John- firthب   جون فيرث)
"فريث" يعتمد على فـ.substitution contres»7اللية )دستامقابالت 

وأن عملية ، صوات داخل الكلمات بغريهاستبدال األاستداليل املتمثل يف تقابل االال
 كلمات جديدة.انتاج  إىل  هاصوات أو الزيادة أو احلذف تؤدي بدور ستبدال األا

عني( أما يف اللغة  -هنر( ،) طني -رهففي اللغة العربية مثاًل يتجلى ذلك فيما يلي:) ق
 ،حنن( –( ،معناه ) أنتم vous-nousيلي:)  الفرنسية مثاًل فيتضح ذلك فيما

طريق(.ويف اللغة اإلجنليزية مثاًل يتجلى ذلك  –اه )صوت ــ( ،معنvoix- voieو)
 تعين " واليتbinتصبح " تغيريالد " اليت تعين " دبوس" عنpinفيما يلي: جند الكلمة "
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) يف( وعند الزيادة تصبح وتعين inتصبح ذف صندوق خشيب كبري" ،وعند احل"
spinغزل (اليت تعين (. 
الكلمة بنظرة مغايرة متأثرة باملناهج اللغوية  فحللواأما الدارسني العرب احملدثين     

 الغربية وركزوا على ما يلي:
ختالف وجهات النظر ملعامل الكلمة وحدودها بني ايشري إىل  ج   إبراهيم أنيس:

فرادها وحذفها وإدراجها يف الكالم إب يتعلقالقدماء واحملدثني خاصة فيما 
فاللغة تتضمن من العناصر »هذهاملالحميقول:  خالل ستبداهلابكلمة أخرى،ومناو 

ستقالل يف لفظها ومدلوهلا،وهي اليت يعرفها الناس بالكلمات ككل األمساء االصفة الوا
كلمة وليس كل  ن كل لفظة  أنَ يـَّ ب. وحاول أن يفرق بني اللفظة والكلمة،إذ 1«واألفعال

ومع هذا » إذ يقول: ،و غري دالةأكلمة لفظة،ألن الكلمة دالة،واللفظة قد تكون دالة 
يف حديث طويل  ،فالنحاة يف كتبهم حياولون التفرقة بني كل من اللفظ والكلمة والقول

يستتبع هذا وما رج منه أهنم يستشعرون مع اللفظ عملية النطق وكيفية صدور الصوت خن
فإذا ربط هذه األصوات املنطوق هبا  وما ميكن أن تدل . للسان والشفتنيمن حركات ا

خص ألهنا لفظ دل على أعليه من معىن تكونت يف رأيهم "الكلمة"،أي أن الكلمة 
صبح  ي. وهو ههنا يشري إىل أن أداة الداللة هي اللفظ وعند حتقيق الداللة 3«معىن

 كلمة.
ماهية الكلمة وحدودها إال أهنا مل تقدم رغم تباين اآلراء حول   سمات الكلمة . 1

لغات البشرية،ويرجع ذلك أساسًا إىل تعدد المفهومًا جامعًا مانعًا،ينطبق على كل 
ختالف مدارسهم،وخاصة لدى القدامى مما أدى اوجهات نظر العلماء إليها على 

بنخبة من احملدثني إىل االهتمام باخلصائص والسمات دون التعريف واليت تنقسم بدورها 
 ىل ما يتصل مببىن الكلمة،وما يتصل مبعناها: إ

تعترب الكلمة سلسلة من األصوات وهذه  سمات الكلمة من حيث المبنى:   2
 .اللغاتلغة من  ق أسس وقوانني حتتكم إليها يف كلاألصوات تشكل بنية الكلمة وف
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مشكلة بطريقة  ،الكلمة رجموعة من األصوات اللغوية عدت  الجانب الصوتي:  1   2
عتبار أن الصوت هو العنصر األساس ا،بةرجرد حسية أو معينة مؤدية داللة ما ألشياء

ت ما يسمى بعلم الذي تركز عليه الكلمة يف بناءها ،وقد تناوله بعض اللغويني حت
علم ينظر إىل األصوات من حيث هي نظام صويت » وهو  phonétiqueاألصوات 

وقد تطرق  .22«له معىن أو رجموعة متناسقة من األصوات  ترتبط بعالقات معينة
تنافر " البيان والتبني" يف مبحث مسات " يف  إىل هذا املعىن ه (122الجاحظ )ت

 :محد بن يوسف حيث استبطأهابن بشري يف افأورد قول  ،احلروف املتقاربة املخارج"
 مل يضرها واحلمد هلل شيء      وانتننت حنو عرف نفس زهول»            

. وهو 22«فتفقد  النصف األخري من البيت فإنك ستجد بعض ألفاظه يتربأ من بعض
(: ه  911السيوطي )تأما  .هبذا تفطن إىل أن تقارب خمارج احلروف خمل بفصاحتها

املتأخرون من أرباب علوم البالغة ...فقالوا :الفصاحة يف املفرد:  ىورأ» فيقول: 
ن أ.فهو يرى 21«خلوصه من تنافر احلروف ومن الغرابة ،ومن خمالفة القياس اللغوي 

 :بـ التنافر هو ثقل الكلمة على اللسان وتعذر النطق هبا ومثل لذلك
 )وهي شجرة يتداوى بورقها( هلعخعترعى ا األعرايب الذي سئل عن ناقته فقال: تركتها

  21القيس ءمرىاومنه كذلك كلمة مستشزرات يف قول 
 تظل العقاص يف مثىن ومرسل   العال      غدائره مستشزات إىل                  

وأما الغرابة فتتجلى عند السيوطي يف غموض معىن الكلمة ،أما خمالفة القياس فهو 
احلمد هلل العلي "ما كان خمالفاً ملا جرت به العادة يف الكالم ،ومثل لذلك بقول الشاعر 

 21األجل"
فالقياس األجل باإلضغام ، وهو ما كان جيرى على ألسنة العرب ،إضافة إىل بعض 

اهلا عند منها خلوص الكلمة من الكراهة يف السمع ،وكثرة استعم شروط الفصاحة وذكر
ىل عدم الفصاحة  وكذا الضرورة الشعرية عند الشاعر تؤدي إ ،العرب املوثوق بعربيتهم
 وأال تكون الكلمة مبتذلة. ،كصرف ما ال ينصرف
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 اعلم أن»" يف "اجلمهرة" القائل:ابن دريدمث تطرق إىل ثقل احلروف فأورد قول "     
احلروف إذا تقاربت خمرجها كانت أثقل منها على اللسان إذا تباعدت ،ألنك إذا 
استعملت اللسان يف حروف احللق دون حروف الفم   ،ودون حروف الذالقة ،كلفته 

 .26«جرساً واحداً وحركات خمتلفة
اليت  ،ون من رجموعة من العناصر الصوتيةويرى حلمي خليل أن كل كلمة تتك

 املالمح الصوتية املميزة هلا ،وهي كاآليت:تكون بدورها 
 ،ويني لهـختالف نظرة اللغام بـ(: اختلفت مفاهيم الفونيphonéme) الفونيم -أ
الوحدات الصغرى من » حد الفونيمات بأهنا "( Bloomfield)فبلومفيلد"

( Jeahn dubois)جون دي بوا"وحذا حذوه .25«الصفات املميزة لألصوات 
. فكالمها يتفق أن 25«الفونيم هو أصغر وحدة صوتية يف السلسلة الكالمية »بقوله:"

 الفونيم أصغر وحدة صوتية .
مبىن به الفونيم يف أحد معانيه يقصد » فعرفه بقوله: "تمام حسان" أما     

الذي ذكر أن  "(Daniel johns)  دانيال جونر".  وقد ذهب مذهب21«احلرف
.وهذه 23«عائلة من األصوات اليت يعترب كل منها عضوًا من أعضاء العائلة»الفونيم 

اجليم" "صوات مثاًل: حرف " القاف" يف قال والنظرة عضوية تركيبية تركز على عائلة األ
 .الصاد" يف صال ،فكلما تغري الفونيم األول تغري معىن الكلمة يف جال و"

له مسة تتمثل يف القدرة على  ،جند أن الفونيم وحدة لغوية مميزةس فمن هذا األسا      
 ز بني الكلمات من ناحية الرتتيب يف صلب الكلمة.يالتمي

 "حلمي خليل"جلى يف كل اللغات البشرية ،إذ يعرفه ت(: ويSyllabe)المقطع-2
املقطع يف أبسط أشكاله وصوره هو عبارة عن تتابع الفونيمات يف لغة ما :»بقوله 

. فنجده يراه تتابع 12«حيث تتكون البينة املقطعية التيتختلف من لغة إىل أخرى
 للفونيمات يف خمتلف اللغات ،وهو ما يؤدي إىل االختالف يف حتديد مفهوم له.

واملقاطع تعبريات عن :» رة أخرى إذ يقول فينظر إليه بنظ "تمام حسان"أما        
 نسق منظم من اجلزئيات التحليلية ،أو خفقات صدرية يف أثناء الكالم ووحدات
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+ حركة" ،وخيتلف فاملقطع عبارة عن "صامت 12 «أو أشكال وكميات معينة  ،تركيبية
 ففي العربية مثاًل:"َذ يف ذهب" أي حرف الذال +حركة الفتح. .من لغة إىل أخرى

د تبتدئ ـ+ حركة،أما يف الفرنسية فقبل بصامتوالعربية ال تبتدئ بصامتني         
ويف اإلجنليزية قد تبتدئ بثالثة  ،قلم- Stylo" يف  S+Tِِ  الكلمة بصامتني مثل"

 بسط. splay -  يف  "s+p+lصوامت مثاًل:" 
 ع عند حلمي خليل نوعان:اطاملقو 
 بحسب طبيعة الصوت األخير في المقطع: -أ

 "َص" يف العربية.كـ: وهو ما كان منتهياً حبركة   مقطع مفتوح -1
يف  closedو، "قل" يف العربية كـ: وهو ماكان منتهيًا بصامت  مقطع مغلق -1

 اإلجنليزية.
 حسب طول المقطع:ب -ب
 : وهو ما تكون من صامت +حركة )َل(.قصير - 1
 فأكثر )عد(.+ صامت : وهو ما تكون من صامت + حركةطويل-1

ختالف اللغات وهي بدروها تساعد يف حتديد باطع ختتلف اأن املق جند  فمن كل هذا
 معامل الكلمة.

 :" أنه محمود السعرانيعرفه " ،جلى يف خمتلف اللغاتويت (:Stressالنبر ) -ج
" فيحده تمام حسان. أما " 11« أو مقطعصوت  درجة قوة النفس اليت ينطق هبا»

 ، الكلمة ،ويف اجملموعة الكالميةتشكيلية ترتبط باملوقع يففالنرب إذن موقعية » بقوله:
وحده أنه وضوح نسيب لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية األصوات واملقاطع يف الكالم 

 11مغينويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية والضغط والت
شدة يف الصوت أو  النرب ليس اإل:» " فيصفه بقوله إبراهيم أنيسأما "

وال عالقة  ،نسبة اهلواء املندفع من الرئتني فاعا فيه وتلك الشدة واالرتفاع نتوقف علىارت
ا التباين يف اآلراء نستنتج أن ذعلى ه وبناءً  .11«له بدرجة الصوت ونغمته املوسيقية 
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النرب يكمن يف االختالف يف النطق باختالف مقاطع الكلمة سواء بالقوة أو الضعف 
 العضلي أو الطاقة.أو الزيادة يف اجلهد 

 وقد حدد حلمي خليل ثالث درجات له وهي :         
 ر استخداما. ثكالنرب القوي أو األويل وهو األ -1
 النرب املتوسط أو الثانوي.  -1
 النرب الضعيف.  -2

الفعل، فيها النرب للتفريق بني االسم و  يف اإلجنليزية ويستعمل الً اويورد لنا مث
،فإهنا اسم   )ضمن –عسى (importا كان النرب خاصًا باملقطع األول يف كلمة إذف
 ،هنا فعلفإ ، )فحوى -معىن  (importا كان النرب خاصًا باملقطع الثاين يف كلمة ذوا

أو علم على  ،تعين أغسطس augustوأحيانًا يكون النرب للتفريق بني كلمتني 
يب أو جليل ،فالنرب فيها همبعىن مaugustفالنرب فيهـا على املقطع األول ،أما  ،شخـص

ثاين.غري أن هذا ال يتمثل يف اللغة العربية إال نادراً مثل :النرب على املقطع على املقطع ال
من كلمة "نعم "حيث يكون القصد منها اإلثبات وإذا كان على املقطع الثاين األول 

أو االستنكار .فالنرب كمميز صويت من السمات األساسية اليت فرياد هبا االستفهام 
 تسهم يف ضبط حدود الكلمة. 

ارتفاع الصوت » بأنه: "تمام حسان"والذي عرفه  (:Intonationالتنغيم )-د
يسمى " موسيقى الكالم" ويورد مثااًل  "حلمي خليل".وعند 16«واخنفاضه أثناء الكالم

إن الكلمة "فان" يف اللغة الصينية تؤدي ستة » بقوله:"إبراهيم أنيس"قد أشار إليه 
ليس هناك و  ،رف، شجاع، واجب، يقسم، مسحوقمعان ال عالقة بينها ،هي: نوم، حي
 15«من فرق سوى النغمة يف كل حالة

ة توهو عبارة عن سك:» "حلمي خليل"حيث يقول  (:junctureالمفصل) -ج
مكان انتهاء الكلمة أو املقطع وبداية  ية بني عدة كلمات أو مقاطع بقصد حتديد فيفح

وأورد لنا مثااًل على ذلك يربز فيه بعض التغيريات  .17«كلمة جديدة أو مقطع آخر
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باألكل" وعليه  ءاليت طرأت يف العامية حنو قولنا "جاب األكل" واليت يف أصلها "جا
 فاملفصل هنا يعد عالمات ضبط حدود الكلمة.

ارها عالمة تتصل ـبـض اللغويني العرب الصيغة باعتــول بعتنا   الصيغة والوظيفة: 1   2
 يقول: "تمام حسان"باملورقيم ،والذي يتصل بدوره بالكلمة ووظيفتها وهذا ما ذكره 

يم عالمة ،وبالنسبة إىل أمثلتها املختلفة ميزان صريف ،فلها فوالصيغة بالنسبة إىل املور »
عىن مهذان النوعان من التسمية ... مث أهنا باعتبارها عالمة البد هلا أن تدل على 

 ،العالمة الصرفية واليت هي الصيغةخاص هو معىن املورفيم ،غري أن هناك فرق بني معىن 
. كما أن 11«ألول وظيفي والثاين معجميوبني معىن الكلمة اليت هي املثال ،فاملعىن ا

 معظم املدارس اللغوية تتفق يف نظرهتا إىل املورفيم أنه:
هتم اللغويون ا.وقد 13«أصغر وحدة لغوية تدل على معىن أو وظيفة صرفية وحنوية» 

ة الكلمة متجاوزين املفهوم ـة دالة على وظيفـاره أصغر وحدة صرفيـاحملدثون باملورفيم باعتب
 أهنم قسموه إىل نوعني: "حلمي خليل"دي هلا ،ويذكر التقلي

 ،رجل:وي مثل ـمال اللغـاللية يف االستعـ:وهو الذي يتمتع باالستقالمورفيم الحر -أ
 يف اللغة اإلجنليزية. tall  ،way .و خل يف العربيةإطائر ...  ،فرس صغري

وهو الذي ال ميكن استخدامه منفرداً ولكن ميكن استخدامه مع  المورفيم المفيد:-ب
 مورفيم آخر حر أو مقيد ففي العربية مثل:

 األلف والتاء      الدالة على مجع اإلناث مثل: مسلمات.
 الواو والنون      الدالة على مجع الذكور مثل: مسلمون.
 . التاء املربوطة     للداللة على تاء التأنيث مثل : مسلمة

 نية مثل : مسلمان.ثاأللف والنون    للداللة على الت
 مثال:   er- the- sويف اإلجنليزية 

the toller boys is the rail way station didn't eat lunch12 
 :12وهذا النوع بدوره ينقسم إىل قسمني
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يقاتل.  -تقاتل - ل الزوائد يف األفعال اجملردة مثل: قتلـ: مثالمورفيمات اإلشتقاقية-2
 "عامل"اسم الفاعل مثل: كوالسوابق واللواحق والدواخل يف املشتقات   ،علم-علم

 ...اخل."وإسم املفعول مثل: "مهزوم
مثل احلركات اإلعرابية ككل اليت تطرأ على الكلمات  المورفيمات اإلعرابية:-1

 إلتصاهلا بالوظيفة النحوية للكلمة.
املتعددة للمورفيم ظهرت لدى اللغويني احملدثني وظيفة ومن خالل هذه املفاهيم   

ل مصطفى: ض" إىل قول فاحلمي خليلالكلمة يف اللغة الصرفية والنحوية حيث يشري "
 ،صلة من استخدام الكلمات يف اجلملاللغوية للكلمة هي احمل معىن هذا أن الوظيفةو »

 .11«سواء على املستوى التحليلي ،أم على املستوى الرتكييب 
 وهبذا قسم حلمي خليل وظائف الكلمة إىل صرفية وحنوية.       

وهي املعاين املستفادة منها من األوزان والصيغ اجملردة  الوظائف الصرفية للكلمة: -1
 واملعىن الصريف لألمساء هو الداللة على املسمى.

 بقوله : "ابن يعيش"ذلك  إىلهي التسمية كما أشار  :سم الصرفيةالوظيفة ا –أ 
 .11«سم ما دل على معىن يف نفسه داللة رجردة عن االقرتاناال»

 الوظيفة الصرفية ألمساء الزمان واملكان واآللة: هي مكان احلدث أو زمانه أو آليته. -ب
 الوظيفة الصرفية لألفعال: الداللة على احلدث ومها وظيفتان صرفيتان. -ج
معناها الصريف هو الداللة على  الوظيفة الصرفية للصفات: االتفاق باحلدث أي أن -د

 موصوف باحلدث.
اإلشارة واألمساء املوصولة: وظائف صرفية علمية  ءاالوظيفية الصرفية للضمائر وإحي -هـ

 )ضمائر الغائب على عموم الغياب مثاًل(.
ان كالشرط ـأي تدل على مع ،فتتمثل وظيفة األسلوب أو اجلملة أما األدوات:

 ،فليس هلا معاين معجمية ،وإّنا تؤدي معناها الوظيفي.ام والتمين ـواالستفه
اإلسناد للغائب يف " ضرب") ضرب+ ككما أن لألفعال وظائف أخرى ثانوية ،      

وذلك يكون بواسطة املورفيمات أو الصيغ  ،و( أي الضمري املسترت عند النحاةه
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ك الشيء بالنسبة وكذل ،اليت تفرق بواسطتها بني الكلمات واألوزان الصرفية املختلفة
 لألمساء والصفات .

إذن نعترب الوظيفة الصرفية للكلمة من الضروريات لتحديد معناها الوظيفي واملعجمي    
 وهو ما يؤدي بنا إىل حتديد ماهيتها وحدودها.

وتتمثل يف ، وهي تتصل برتكيب الكلمات يف اجلملالوظائف النحوية للكلمة:  -1
علم وا»بقوله: "اجلرجاين"ذلك  إىل وقد أشار، الكلماتاملعاين النحوية اليت حتددها 

أنك إذا رجعت إىل نفسك علمت علمًا ال يعرتضه الشك أن ال نظم يف الكلم وال 
... وإذا نظرنا يف ذلك علمنا ،ترتيب حّت يعلق بعضها ببعض ويبىن بعضها على بعض

سم فتجعله فاعاًل لفعل أو مفعواًل أو تعمد إىل اأن ال حمصول هلا غري أن تعمد إىل 
مسًا على أن يكون الثاين صفة اسم ن اآلخر أوتتبع االمامسني فتجعل أحدمها خربًا 
أو ُتيء باسم بعد ُتام كالمك على أن يكون الثاين منه  لألول أو تأكيدًا له أو بدالً 

م يصري نفياً أو استفهاما أوُتنياً ىفي كالم هو إلثبات معىن أنتتوخصفة أو حااًل أو ُتييزاً أ
" بالشرح حلمي خليل"وتناول ذلك.11«فتدخل عليه احلروف املوضوعة لذلك

أو  اً تلك املعاين اليت تدور علىما إذا كانت اجلملة تقريراً أو استفهام»والتفصيل بقوله: 
 هبا املورفيمات تؤديها العناصر املختلفة واليت تتغري خل أو ما يتعلق باألدوار اليتإرجاءًا...

 .كما يقوم بتقسيمها إىل عامة وخاصة :16« يف الرتكيبات النحوية املختلفة 
املعاين النحوية العامة املستفادة من اجلمل  »وهي  الوظائف النحوية العامة :-أ

، كداللة اجلمل واألساليب على اخلرب واإلنشاء واإلثبات والنفي 15«واألساليب 
مّت ، ليت ،...اخل.وكذا قدرة اجلمل  باستخدام األداة كـ: مل ،والتأكيد والشرط،وذلك 

 على اإلفصاح باستخدام النرب والتنغيم   والفواصل. 
ذكر أهنا معاين األبواب النحوية، مثل وظيفة و  الوظائف النحوية الخاصة :-ب

الفاعلية اليت يؤديها الفاعل، واملفعولية اليت يؤديها املفعول،واحلالية اليت يؤديها احلال .مث 
تطرق إىل األمساء والصفات والضمائر ورأى بإمكانية وقوعها فاعاًل ،أما األفعال 
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ة ،وهو ما أوصله إىل التفريق والظروف واألدوات فال تصلح ألن تؤدي وظيفة الفاعلي
 بني أقسام الكلمات وأنواعها.مث أشار إىل أن اسم الفاعل يؤدي وظيفتني : 

 صرفية عامة       الداللة على املسمى أو وظيفة التسمية  االولى :           
 حنوية خاصة      الفاعلية .والثانية:            

ضمائر اليت تقع فاعال ،وأورد مثاال باللغة وكذلك الشأن بالنسبة للصفة وال      
السواحيلية اليت تصنف األمساء حسب السوابق ففي أحد اجملموعات جند كلمة 

"Toto  كأصل )جذر( وهي رجرد صيغة ذهنية مفرتضة ليس هلا وجود يف هذه اللغة"
" Watoto" وتعين طفال ويف اجلمع تصبح "Mtotoإال أهنا يف حالة املفرد تصبح "

" يف اإلفراد M أطفاال .وهكذا جند أن التفريق بينهما يكون بواسطة الصوت "وتعين
" يف حالة اجلمع حسب كل رجموعة من الكلمات ،فمن لغة إىل أخرى Waوباملقطع "

ومن رجموعة لغوية إىل أخرى ختتلف صيغة الكلمة ووظيفتها، وقد مثَّل لذلك بالعربية 
ربية واألكادية جند ثالث حاالت إلعراب الكلمة ففي الع:»واألكادية واألملانية بقوله 
، وهي الرفع والنصب واجلر أما يف األملانية فنجد أربع 17«تبعا ملوقعها يف الرتكيب

 .GENETIVحاالت وهي:الرفع والنصب واجلر و اإلضافة
وأخريًا وبتحديد الصيغة الصرفية والنحوية للكلمة ووظيفتها النحوية والصرفية       

 كذلك يف أي لغة من اللغات نصل إىل حتديد الكلمة وحدودها.
:اجلذر هو أصل الكلمة كـ "كتب يف العربية" وثبوته يف   الجذر واالشتقاق 2   2

مبدأ السوابق واللواحق  الكلمات املشتقة إال أن االشتقاق يف بعضها يقوم على
والدواخل "معظم اللغات اهلنداوروبية"،وخيتلف ذلك يف اللغات السامية، واللغة العربية 
إذ يقوم على نظام تغري حركات اجلذر األصلي وتبدهلا وهذا التغيري يؤدي بدوره إىل 

ح( مكون من ثالثة حروف نشتق منها الفعل -ت-تغيري داللة الكلمة مثل اجلذر )ف
اضي "فتح" عن طريق تغيري حركات اجلذر ونشتق منها الفعل املاضي "فُِتَح" وهو فعل امل

 مبين للمجهول، وخيتلف يف الداللة على األول، ويشتق منها "فاتح" وهو اسم فاعل
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)واالختالف هنا ناتج عن تغيري احلركات(. وكذلك الشأن بالنسبة لـ"مفتوح" وهو اسم 
 و"افتتح".مفعول و بالنسبة لـ "فتَّاح" 

فتغري احلركات وإضافة الزوائد ميكن من اشتقاق كلمات جديدة إال أنه ال ميكن        
 التخلي عن حرف واحد من حروف اجلذر، وكل الكلمات املشتقة تشرتك يف املعىن

االشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معىن :»"السيوطي"يقول  األصلي للجذر،
هلا؛ ليدل بالثانية على معىن األصل، بزيادة مفيدة، ألجلها  ومادة أصلية، وهيئة تركيب

، مث ذكر نوعا االشتقاق 11«اختلفا حروفا وهيئة؛َكـَضاِرْب ِمْن َضَرَب وَحِذٌر ِمْن َحِذرَ 
 ومها :

:وهو ما حفظت فيه هيئة اجلذر يف الرتكيب والرتتيب كـ"ضرب" وهي االشتقاق األصغر
ن ضارب ومضروب ويضرب واضرب كلها أكثر تدل على مطلق الضرب ومشتقاهتا م

 حروفا وداللة 
وهو ما حفظت فيه املادة جبميع تقاليدها الستة، وقد ذكر ذلك االشتقاق األكبر: 
فأقول: إن » يف باب القول على الفصل بني الكالم والقول، حيث يقول: بن جني"ا"

معىن )ق ول( أين وجدت، وكيف وقعت، من تقدم بعض حروفها على البعض، 
وتأخره عنه، إّنا هو للخفوف واحلركة، وجهات تراكيبها الست مستعملة كلها، مل 

ل ق و(، )ل  يهمل شيئ منها، وهي: )ق ول(، )ق ل و(، )و ق ل(، )و ل ق(، )
 .29«و ق( 
واالشتقاق يف اللغة العربية يساعد على معرفة الكلمة أهي أصيلة أم دخيلة. إال        

؛ divirationيفرقون بني مصطلح االشتقاق "حلمي خليل" أن احملدثون حسب 
ويدل على الطريقة اليت تتكون هبا الكلمات عن طريق إضافة السوابق واللواحق 

 :   يةثابت مثال ذلك يف اإلجنليز  والدواخل إىل جذر
King            Kingom 

Man           Manhood 
Write   rewrite 
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    Slow            slowly      
  read            reader      

(: ويستعمل يف علم اللغة Eptymologكما أشار إىل اإلبتومولوجيا )       
 األصول املشتقة منها الكلمات داخل عائلة لغوية معينة .التارخيي، وهو علم يبحث يف 

واعتمادآ على ما سبق ذكره جند أن للجذر وعالقته باالشتقاق أمهية بالغة يف السعي 
 لتحديد بنية الكلمة وجذورها. 

الكتابة يف »األصل يف كل لغة أهنا منطوقة ال مكتوبة، و   النطق والكتابة: 4   2
عن رموز مرئية لألصوات اللغوية املسموعة بينما الكالم املنطوق أبسط تعريف هلا عبارة 

. وهو ما 12«هو موجات صوتية مسموعة متعارف عليها بني أبناء رجتمع لغوي واحد
يدل على أن هناك فرقآ بني الكتابة والنطق )الكالم(، إذ أن الكتابة ُتثل التجسيد 
الرمزي للكالم املنطوق وفق مقاييس حمددة، إاّل أهنا ال ُتسده ككل. مما أدى بعلماء 

ومعىن :»"حلمي خليل"اللغة احملدثني إىل ابتكار نظام جديد للكتابة الصوتية. ويقول 
ة يف أي لغة ال تعكس طريقة النطق أو صور النظام الصويت هلذه اللغة هذا أن الكتاب

بشكل دقيق...ولذلك جلأ علماء اللغة احملدثون،  باإلضافة إىل استعمال األجهزة 
احلديثة يف تسجيل الكالم إىل ابتكار نظام جديد للكتابة الصوتية، خيصص لكل 

لغة الكالم كما ينطقه أصحابه وهو صوت ينطق به رمزاً كتابياً خاصاً يسجل به عامل ال
. ويرجع phonètical alphabet »12ما يعرف عندهم باسم األلف باء الصوتية

ذلك لكون كل لغة مكتوبة ال ميكنها تسجيل كل احلروف املنطوقة خبصائصها املختلفة 
« وهب»من مهس وجهر وتفخيم وترقيق وغري ذلك، ومثال ذلك يف العربية:"الواو" يف

حرف صامت  « يأكل» فحركة طويلة. "والياء" يف« يوجد» ، أما يفحرف صامت
« إبن»يف أول الكالم ينطق « ابن»فحركة طويلة. وكلمة « القاضي» كذلك، أّما يف  

، وإذا سبقت حبركة قصرية فال مربر هلذا األلف من الناحية «ابن»ويف وسطه تنطق 
يزًا هلا عن " ألف القطع" اليت الصوتية، إذ مساها اللغويون القدامى "ألف الوصل" ُتي

 تنطق وتكتب.
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والشيئ نفسه بالنسبة لـ"ال" التعريف فيما يأيت: اجلامعة، السبورة، ومن ذلك       
وجود املسافة اخلطية اليت تكون بني الكلمتني، وهي ذات دالالت فونيمية مثال قول 

 :11الشاعر البسيت
 َدْعهُ َفَدْوَلُتهُ َذاِهَبهْ ِإَذا َمِلٌك ملَْ َيُكْن َذاِهَبْه       فَ 

فنجد )ذاهبة( يف الشطر األول، و)ذاهبة( يف الشطر الثاين هلا الفونيمات نفسها، إال 
أهنما خيتلفان يف املعىن إذ أن األوىل تعين )صاحب هبة( أو)عطية( والثانية تعين 

يف )الذهاب( من ذهب. واملقصود هنا هو فونيم االنتقال، والفصل يف وجود السكتة 
)ذاهبة( األوىل، وعدمها يف )ذاهبة( الثانية، وهو ما دفع علماء املعاجم املعاصرون إىل 

 االتفاق على مبدئني أساسيني جيب تطبيقهما يف هجاء الكلمة، ومها: 
 جيب ُتثيل كل صوت متميز برمز. -2
 عدم ُتثيل إي صوت بأكثر من طريقة واحدة.  -1

وكتابتها يعد طريقاً للوصول إىل معرفتها ومن خالل وهلذا جند أن نطق الكلمة          
ذلك نكون قد توصلنا إىل بعض مالمح الكلمة بدًء بالصوت، مث الصيغة والوظيفة، 

 مروراً باجلذر واالشتقاق،  انتهاًء بالنطق والكتابة، وهو ما يتعلق مببناها.
 :  خاتمة
 خمتلفة من لغة إىل أخرى .الكلمة مركب معقد لــه خصوصياته اليت تكونه وهي  -2
تعددت مفاهيم الكلمة نظرًا الختالف وجهات نظر الدارسني إليها، وُتلت  -1

يف تأثرهم  باحلقل العلمي الذي ينتمون إليه، فالنحوي تناوهلا بنظرة حنوية واملعجمي 
بنظرة معجمية والبالغي بنظرة بالغية ،والصويت على أساس أهنا رجموعة من 

 األصوات.
اول احملدثون رصد تعريف جامع ينطبق على كل اللغات اإلنسانية، واشرتكوا ح -6 

يف أهنـا )أصغر لفظة ،مستقلة ،دالة، ذات وظيفة لغوية،هلا جذر قابل لالشتقاق( 
 باعتبارها مؤلفة من رجموعة من األصوات مشكلة مبىن له معىن .
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املسند دوات واملسند و اء واألفعال واألتوجد قواسم مشرتكة بني اللغات كـ :األمس-5
" أن يوضحه من خالل Chomskyإليه...اخل.وهذا ما حاول تشومسـكي" 

 .النحو الكلينظرية 
تبني لنا  أن للكلمة مسات  أساسية يف كل اللغات، منها ما يتعلق ببنيتها   -7

 .حدات الصوتية والصوت وحدة بنائهاكاجلانب الصويت باعتبارها رجموعة من الو 
يفة اليت تساعد يف حتديد املباين الصرفية هلا ومعانيها الوظيفية والصيغة والوظ

واالشتقاق ألن لكل كلمة جذر )أصل (خيضع لنظام االشتقاق. والنطق والكتابة 
ألن لكل لغة منطوقة أصواتًا ميكن ُتسيدها رموزًا مرئية .ومنها ما يتعلق مببىن 

ء حسية أو رجردة هلا معىن الكلمة كرمزيتها أي أهنا عبارة عن رمز دال على أشيا
 معجمي وآخر اجتماعي، ال يتأتى إال من خالل السياق.

عند تناولنا ألقسام الكـلمة أدركنا اختالفا ما بني القدامـى واحملدثني، إذ أن  -1
القدامـى اقتصروا على ثـالوث )االسـم ،الفعل، فاحلرف( واحملدثـني قسموها إىل )اسم 

ـالف يرجع لعالمات االسم والفعل واحلرف، والشكل وفعل وضمري وأداة( .واالخت
اإلمالئي املكتوب والتوزيع الصريف واألسس السياقية ومعىن الوظيفة والوظيفة 

 االجتماعية.
وأخريا آمالنا يف املوىل العلي القدير أن نكون قد وفقنا يف اإلملام باجلوانب         

فاهيم اليت تثريه ، ومهما أوتينا من املختلفة لدراسة هذا البحث ،واإلحاطة مبعظم امل
أفكار لرصد كل جوانبه،إال أننا مل نبلغ غايته نظرا ملا يعرتيه من فرضيات تبقى قائمة 

 قيام البحث العلمي فيه.وما توفيقنا إال باهلل العلي املعني.
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سينة في رواية" دعاء الكروان" لطه ح  ردي  البنية الس    
The narrative structure in the novel “Doaa Al-Karawan”  

by Taha Hussein 

 1عمران أحمد عليأد.
 مملكة البحرين -الجامعة األهلية

     11/22/1212تاريخ النشر:  12/21/1212تاريخ القبول:  11/22/1212تاريخ االستالم: 

رواية" دعاء الكروان" حياول هذا البحث احلفر يف البنية الّسرديّة يف ملخص: 
لعميد األدب العريب طه حسني بغية الكشف عن عناصر البناء القصصي، وأبرز مكوناته، 

فطه حسني يعّد من أوائل من كتب الرواية يف الوطن العريب، وحلقًة من حلقات تارخيها،  
يت ُتيزت وعّد أدبه أدبًا واقعيًّا، ومألت كتاباته الدنيا، وشغلت الّناس، وأثارت أرآؤه ال

باجلرأة الشديدة الكثريين، ووجهت له الكثري من االهتامات من املفكرين وغريهم، حّت 
قال العقاد عنه :" إنّه رجٌل جرئ العقل مفطوٌر على املناجزة"، ورواية" دعاء الكروان" 

 تطرح جبرأة شديدة قضية ظلم املرأة العربية الريفية املصرية.
عاليًة يف عامل السرد القصصي، وعامل السينما،  وقد تبوأت هذه الروايته مكانةً 

ة ضمنت هلا هذه املكانة فلقد توفرت هذه الرواية على بنية سردية فنية متينة مهم
ولقد عاجل البحث البنية السردية يف رواية" دعاء الكروان" على النحو اآليت: بنية الرفيعة،

 بنتائج توصلت إليها.الشخصية، بنية املكان، بنية الزمن. وختمت البحث هذا 
 .البنية، السرد، الشخصية، : املكان، الزمن، الّلغة، األسلوب  الكلمات المفتاحية:

Abstract: This research attempts to carry out in-depth research 

into the narrative structure in the novel “Doaa Al-Karawan” by 

the Dean of Arabic Literature Taha Hussein in order to reveal 
the elements of the narrative structure، and its most prominent 
components. Taha Hussein was a genius Arab writer who 

occupied a prominent place in literature and thought. 
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His literature was considered to be realistic، and his writings 
were so wide they engaged people. His opinions that were 

characterized by extreme boldness provoking many، and many 
accusations were leveled against him by intellectuals and others. 

Even Abbas Mahmoud al-Aqqad referred to him saying: “He is 
a bold-minded man strongly accustomed to contestation،” and 
“Doaa Al-Karawan” very boldly raises the issue of the 

oppression of rural Arab women in Egypt.  
and many accusations were leveled against him by intellectuals 

and others. Even Abbas Mahmoud al-Aqqad referred to him 
saying: “He is a bold-minded man strongly accustomed to 
contestation،” and “Doaa Al-Karawan” very boldly raises the 

issue of the oppression of rural Arab women in Egypt. 
Keywords: structure; narration , character , location time 
language, style. 

   

 تمهيد
( الدنيا بفكرِه، 2371-2113شغل عميد األدب العريب طه حسني)  

وأدبِه، ومؤلفاتِه، فقد كان وما يزال العالمة املضيئة يف تاري" األدب العريب احلديث، 
وقد حظي أدبه بدراسات كثرية، واهتماٍم كبرٍي من قبل املختصني يف الّلغة والفكر، 

 وغريهم.
نارة العربية، ومبدًعا يف اجملال القصصي. وشغلت فقد كان طه حسني رائًدا لإلست   

رواية" دعاء الكروان" مكانةً مرموقةً يف عاملي: الّسرد، والسينما، لكوهنا تناقش قضية 
رجتمعية غاية يف األمهية، وهي تعليم املرأة، وإعطاؤها كامل حقوقها، ورفع الظلم 

بلغٍة سرديٍة متينٍة، ال الذي حلقها، وتوافرت فيها عناصر القّص الفنية، وُكتبت 
غموض فيها، وال إعوجاج، وبأسلوٍب أنيق شائق، مزج الفخامة بالوضوح، كما أّن 
فيها من الشِّعر روحه، واسرتساالته الغنائية، ونربته الذاتية اليت ضمنت هلا هذه املنزلة 
العالية. ووقع االختيار على رواية" دعاء الكروان" من بني مجيع قصصه وروايته 

صد البنية السردية فيها؛ ألننا مل جند بعد البحث والتدقيق والفحص أّن أحًدا من لر 
                               الباحثني قد تناوهلا ببحث قّدم فيه البنية السردية، وعناصرها الفنية.                                                           
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وان" أرًضا خصبًة للتحليل والتأويل، وفيها غىًن بالبىن، ولقد وجدنا " دعاء الكر   
والعناصر القصصية السردية، فموضوع الرواية هو" اخلطيئة، والثأر، والتعليم، 
واحلّب"، فهي روايٌة عاطفيٌة بإمتياز تصّور كفاح الطبقة الفقرية الكادحة يف حماولة 

                                                                                                                      للتغلب على تعاستها من أجل حياة كرمية.             
تقوم هذه الّرواية على تبين طه حسني شخصية رئيسة هي" آمنة" يسنُد إليها فعل 

م الكاتب القّص، وسرد الرواية بكاملها من أوهلا إىل أخرها، وتستحوذ على اهتما
     فيوظف بقية الشخوص الثانوية الظهارها.                                                                                         

والطبعة اليت اعتمدُت عليها هي طبعة دار املعارف الثامنة والعشرون، صدرت    
املتوسط، وظهرت رواية" صفحة من القطع 252م، وتقع الرواية يف 1221عام 

م، وقد اعتمدُت يف هذا البحث على املنهج 2312دعاء الكرون" هذه عام
التطبيقي البنيوي التحليلي يف كشف البنية السردية، وإبراز العناصر القصصية اليت 

 تبنّي حقيقة العمل، وتربز مجالياته وعناصره الفنيته.                            
 والسرد:مفهوما البنية، 

ا كان هذا البحث يتناول البنية السردية يف رواية" دعاء الكروان"، فإّنه صار    
ّ
مل

 لزاًما علينا أّن حندد املقصود مبصطلحي العنوان، ومها: البنية، والسرد.
 structure)البنية:)  -أواًل    

 لغة: -أ
َيٌة، وهي مثل ورد يف لسان العرب البن منظور:    ِرْشَوٍة وِرًشا كَأنَّ الِبْنيَة " يقال ِبنـْ

، مقصوًرا، شّدد  اهليئة اليت بيُِنَ عليها مثل املِْشَية والرِّْكبِة. وَبىن فالٌن بيًتا بناًء وبـَىنَّ
للكثرة. وابـَْتىن داًرا وَبىن مبعىًن: والبـُْنياُن: احلائُط. اجلوهري: والُبىن، بالضم مقصور، 

َيٌة وبـُىًن  َيٌة وِبىًن، بكسر الباء مقصور، مثل ِجْزيٍة وِجًزى، مثل الِبىَن. يقال بـُنـْ وِبنـْ
ْيُت الرجَل: أَعطيُته ِبناًء َأو ما يـَْبَتين به داره" . 1وفالن صحيح الِبْنيِة َأي الِفْطرة. وأَبنـَ

                                                                 
،اجمللد الرابع 1ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط- 1

 .مادة )ب ن ي(             ،31عشر،ص 
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. 1و" مسي البناء بناًء من حيث كان البناء الزًما موضًعا ال يزول من مكان إىل غريه"
وال يتحول إىل غريه. والبناء يعين   ما حبيث يتميز بالثباتوالبناء يعين إقامة شيء 

                  كذلك املكونات اليت يقوم عليها البيت، ومنه انتقلت إىل األشكال السردية.                                                        
 اصطالًحا: -ب
يقول ليفي شتراوس:" البنية مجرد طريقة أو منهج يمكن تطبيقها في أي     

راسات ًما كما هي بالنسبة للتحليل البنيوي المستخدم في  نوع من الد 
راسات، والعلوم األخرى" " حتمل أواًل قبل كّل شيء طابع الّنسق ، ويضيف .2الد 

منها أن حيدث حتواًل  أو النظام، وتتألف من عناصر من شأن حتّول يعّرض للواحد
 . 3يف باقي العناصر األخرى "

وترى ميىن العيد أّن" كلمة بنية حتيل يف حّد ذاهتا إىل املنهج البنيوي، الذي ميثل   
 .4أّول خطوة يف حتديد البنية أو النظر ملوضوع البحث كبنية أّي كموضوع مستقل"

ديب، وهي ال تتحقق يف إذن البنية عند البنيويني" يقع تصورها خارج العمل األ  
 5الّنص على حنو غري مكشوف حبيث تتطلب من احمللل البنيوي استكشافها"

فمن خالل ما تقّدم نالحظ مدى ارتباط الرواية بالبناء فالرواية تشبه بناء البيت   
 أهنالكوهنا تنهض على رجموعة من البواين، واملكونات اليت ترتابط لتشكل بني

املكتمل. وأّن هذه البنية تكون مضمرة خمفية غري مكشوفة، األمر الذي يتطلب من 
 احمللل البنيوي أن يكتشفها ويربز دالالهتا.

                                                                 
 .31املصدر نفسه، ص - 1
 .612، ص1225، 2علم الشعريات، دار رجدالوي، عمان، ط عز الدين املناصرة،- 2

3-Charles Earl Rickart ، Structuralism and structures : A 
Mathematical Perspective ، World Scientific ، London، England 
، 1995 ، p12 .  

 4- .16، ص2311، 2ميىن العيد، يف معرفة النص، منشورات دار األفاق اجلديدة، بريوت، ط
نبيلة إبراهيم، فن القص بني النظرية والتطبيق، مكتبة غريب الفجالة، القاهرة، د.ت، 5- 
 .21ص

اختلف النقاد في تحديد مصطلح البنية؛ وذلك نظًرا لمجموعة من االختالفات     
 :شكال متنوعةأوتجلياته في  ن تمظهراته،عالناتجة 
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 (Narration)مفهوم السرد -ثانيا
 لغة:  -أ

، وهو يدل "على توايل أشياء كثرية يتصل بعضها  1السرد يف الّلغة:" التتابع"  
 .3للدروع، و ما أشبهها من احَلَلق "، فالسرد"  اسم جامع 2ببعض"

ْر يف السَّْرِد َواْعَمُلوا صاحلًِا ِإينِّ مبا تـَْعَمُلوَن قال تعاىل:"    َأِن اْعَمْل ساِبغاٍت َوَقدِّ
 .4َبِصرٌي"

اجللد: خرزه، والِدرُع: نسجها، احلديث: أجاد ه. و سرد: يسرُد، َسْرَد الشيء: ثقب    
. سرد: السرد، هو 5" أيًضا: على نسيج الدروع احمْلَكَمِة (سياقه. ويطلق الَسْرُد 

 التتابع، إًذا فاملعىن اللغوي للسرد هو التوايل و التتابع.
 
 اصطالحا:  -ب

الذي يعرف على " أّنه  (Nar ratolagie)يعد السرد جزًءا من علم السرد  
ولقد "ارتبط املفهوم عند نشأته   (Narrative)الدراسة املنهجية للحكي

                                                                 
م، حرف) السني(، مادة)س 1221 11املنجد يف اللغة واألعالم، دار املشرق، بريوت، ط -1

 .112ر د(،ص
صالح فضل، نظرية البنائية يف النقد األديب، مؤسسة خمتار للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط،   - 2
 .276ص

 أبو احلسن أمحد بن زكريا: معجم املقاييس يف الّلغة، تح شهاب الدين، أبو عمروا. بريوت،  - 3
 .626دار الفكر للطباعة والنشر،  د.ط، دت، ص

 .22سورة سبأ/اآلية- 4
تأليف علي بن هادية وآخرون، ، ديد للطالب: معجم عريب مدرسي ألفائيالقاموس اجل- 5

 .2122م،ص2332، 7تقدمي حممود املسعدي، املؤسّسة الوطنية للكتاب، ط.
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بالتحليل البنيوي للسرد الذي كان يهدف إىل الكشف عن  األنساق الكامنة يف 
 1احلكي، كّل أنواع احلكي"

، أو هو:" الفعل 2فالسرد هو:" نقل احلادثة من صورهتا الواقعية إىل صورة لغوية"  
وقد عّرف "جريار  ،4، وهو:" الطريقة اليت حتكى هبا القصة"3السردي املنتج"

جنيت" السرد بأّنه:" العملية اليت يقوم السارد أو احلاكي)أو الراوي(، وينتج عنها 
الّنص القصصي املشتمل على اللفظ) أي اخلطاب( القصصي واحلكاية) أي 

، وعّرف حمّمد القاضي السرد بأّنه:" النشاط الذي يضطلع  5امللفوظ( القصصي"
نفس صوغ اخلطاب الناقل هلا، وهو مساه "جونات" به الراوي وهو يروي حكاية وي

 6فعل السرد معتربًا يف ذاته"
 حتكمها اليت النظم واستخراج األدبية، لألجناس الداخلية القواعد باستنباط تعىن:"  

 7ومساهتا" خصائصها وحتدد أبنيتها، وتوّجه
 حتليل ألنّ  وذلك ماهيتها، ومعرفة السردية، البىن تبيان البحث هذا يف فغرضنا   
 الّنص حتليل وأنّ  اآلخرى، العناصر بقية عن مبعزل يتم أن ميكن ال عنصر أيّ 

 برمته، " الكروان "دعاء لنص مشولية نظرة دون يتبلور أن ميكن ال ذاته القصصي
                                                                 

السيد إمام: السرد اجلديد وإشكالية املفهوم، مدخل إىل نظرية احلكي بالسر، مؤُتر أدباء  - 1
 .16، ص1221مطروح،  مصر، الدورة الثالثة والعشرون، مصر، حمافظة

 .217، ص2375، 5عز الدين إمساعيل، األدب وفنونه، دار الفكر العريب، القاهرة، ط -2
سعيد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي:" الزمن، السرد، التبئري" املركز الثقايف العريب، بريوت - 3

 .12، ص2313،،2ط
 .16، ص2332،  2يب، بريوت، طمحيد حلمداين، بنية النص السردي، املركز الثقايف العر - 4

، 2315مسري املرزوق وآخرون، مدخل إىل نظرية القصة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، - 5
 .71-71ص

 .111، ص1222،  2حمّمد القاضي وآخرون: معجم السرديات، دار الفارايب، لبنان، ط -6
 ،2ط بريوت، والنشر، للدراسات العربّية املؤسسة ، العريبّ  السرد موسوعة ، إبراهيم عبداهلل 7 -

   .1ص ،1221
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 البنية عن الكشف وميكن القصة. ةفني يشكل الذي هو  السرد أبنية وتضافر
 اآلتية: السردية األبنية تناول خالل من الكروان" دعاء " يف حسني طه عند السردية

 املكان. وبنية ، الزمن بنية الشخصية، بنية
                              أواًل: بنية الشخصية: 

كّل مشارك يف أحداث احلكاية   أهناالشخصية عند النقاد تعرف ب"    
سلبًّا أو اجيابًيا، أّما من يشارك يف احلديث فال ينتمي إىل الشخصيات بل يكون 
جزًءا من الوصف، وهي عنصر مصنوع ككّل عناصر احلكاية، فهي تتكون من 

. وهناك من 1رجموع الكالم الذي يصفها ويصّور أفعاهلا، وينقل أفكارها وأقواهلا"
. وملا هلا من" 2القناة اليت يعربِّ من خالهلا الروائي إىل الواقع املعيش"" أهنايعرفها ب

 .                                                  3أمهية كربى يف عامل القصة، وغالًبا ما تعّد من عناصر القصة املهمة"
شخصية وتنقسم الفالشخصية يف الرواية إّما أن تكون شخصية  رئيسة أو ثانوية.   

يف "دعاء الكروان" وفًقا لطريقة عرضها إىل ثالثة أقسام ختتلف حسب دورها، وهي 
  .إّما شخصية رئيسة أو فرعية

 الشخصيات الرئيسة: -أواًل 
؛ 4تعّد الشخصية الرئيسة إحدى" األدوات األساسية يف عملية القص"   

جوهرية يف عامله، فهو وذلك ملا هلا من عظيم األثر يف بناء الّنص الروائي، وأمهية 
 أحد العناصر البالغة األمهية يف بلورة التجربة السردية، وتشكيل بنائها.

                                                                 

 ،2ط بريوت، البيضاء الدار العريب، الثقايف املركز الروائي، الشكل بنية حبراوي، حسن 1 -
    .127ص م، 2332

 اخلرب، رجلة مينا، حنا األسود، الذئب رواية يف احلكائية الشخصية سيميائية جريوي، أسيا - 2
 .111ص ،1222 خيضر، حمّمد جامعة منشورات اجلزائر، بسكرة، ،5العدد

3 - Lynn Altenbernd and Leslie L.Lewis. A Hand Book for the 
study of Fiction، the Macmillan Company، New York، Collier-
Macmillan Limited، London، 1966، P.56. 
4 - Scholes Robert and Kellogg Robert . The Nature of 
Narrative ،  Oxford University Press. 1968،p.104. 



 عمران أحمد أد.علي اسم المؤلف:
البنية الس ردي ة في رواية" دعاء الكروان" لطه ح سين عنوان المقال:  

 

 152 

 : شخصية آمنة-1
هي بطلة هذه الّرواية فتاةٌ ريفيةٌ تنتمي ألحد القبائل البدوية يف قرية" بين وركان"     

املصرية، وهي البنت الصغرى لزهرة، وأخت هنادي ضحية هذه القصة، وتعمل 
خادمة يف منزل مهندس الري يف إحدى مدن األقاليم الصغرية الواقعة على أطراف 
مدينة القاهرة. ولئن كانت "آمنة" تنتمي ظاهريًّا لتلك الفئة العاملة البسيطة، فإّن 
طه حسني أراد هلا أن ُتتلك شخصيًة قويًة أهلتها للتكفل مبهمة الراوي الواعي 

شوًقا وحمكم البناء، وقد روت املأساة، وحتدثت الذي سرد الرواية سرًدا ممتًعا م
الصوت السارد ألحداث الرواية، صوت العقل الذي وقف أمام  ، فكانتأهنابلس

الظلم بروٍح قوية. فهي" الشخصية اليت تقوم بدور الراوي للمواقف واألحداث اليت 
"زهرة"، هنالك أحسست من نفسي قوة، وشعرت بأيّن أنا األّم "  1تلعب فيها دوًرا"

هي الفتاة "آمنة"، فاختذت صوهتا وهلجتها، وألقيت عليها من غري تكلف  أهناوك
 .                                 2هذه األسئلة: ماذا تريدين؟  ماذا تصنعني، وأين تذهبني بنا؟"

آمنة" تلك املثقفة الواعية اليت تعلمت كيف تكون املرأة احلصون اليت    
على نفسها وعلى من حوهلا، إّن الصوت الطاغي على الرواية تعرف كيف حتافظ 

هو صوت" أمنة"، " آمنة" بني احلب والثأر سوف تنتقم ألختها الكربى" هنادي" 
من ذلك املهندس الذي غّرر هبا، ولعب بعقلها؛ ولكن ليس بالسم القّتال وال 

 أهنااملوت،  كما هو معروف يف عامل الثأر، وإّّنا بشيء أكثر فتًكا من  -باملوت
ستنتقم بالكأس الذي سقاه املهندس ألختها بنفس الكأس، باحلّب، هذه املشاعر 
اليت قتلت "هنادي" سوف تكون هي القاتل هلذا املهندس املعتدي على شرف 
أختها" هنادي"، بيد أّن "آمنة" يف هناية املطاف وقعت يف شّراك احلّب مع 

يف كّل شيء، ويرضى بأقل شيء، بل هو املهندس. " وإّّنا هو احلّب الذي يطمع 
                                                                 

جريالد برنس، قاموس السرديات، ترمجة السيد إمام، مرييت للنشر واملعلومات، القاهرة،  - 1
 .12، ص1221، 2ط

 .11م،ص1221، 11طه حسني، دعاء الكروان، دار املعارف، القاهرة، ط - 2
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سعيد كّل السعادة ما وثق بأّن بيًتا واحًدا حيويه مع من حيب ويهوى. هو احلّب ما 
يف ذلك شك، لكن الشك املؤمل املضين إّّنا يتصل هبذا القلب الذي يضطرب بني 
حنيب أنا، فما خطبه؟ أمبغض هو كما كان مبغًضا من قبل؟ أراغب هو يف االنتقام  

ما كان راغًبا من قبل؟ أحافظ هو لعهد هذه األخت اليت صرعت يف ذلك ك
 . 1الفضاء"

إذن فشخصية "آمنة" بطلة هذه الرواية كانت هي احملور الرئيس لألحداث،     
ومن الشخصيات الرئيسة يف  .وهي الراوي العليم، والسارد احلصيف ملظلومية املرأة

 هذه الرواية شخصية طائر الكروان. 
  :شخصية طائر الكروان2-  

الشخصية املصاحبة للبطلة "آمنة" من بداية   -إّن صوت طائر "الكروان"   
قد لعب دوًرا مهًما يف حتريك أحداث الرواية، وإّن "طائر  -القصة إىل هنايتها

الكروان" ما هو إال صوت روح أختها" هنادي" املصروعة الذي يستفزها ألخذ 
املوضوعي لشخصية شقيقتها، فقد كانت البطلة "آمنة"  الثأر، وهو مبثابة املعادل 

يأتيها نداء هذا  -بعد مصرع أختها على يد خاهلا"ناصر" -كلما جنَّ عليها الليل 
الطائر ليذكرها باملأساة وأخذ الثأر " لبيك لبيك أّيها الطائر العزيز! ما أحّب 

نطلقت األرواح صوتك إىل نفسي إذا جثم الليل، وهدأ الكون، ونامت احلياة، وا
يف هذا السكون املظلم، آمنة ال ختاف، صامتة ال تسمع! إّن صوتك إذن ألشبه 
األشياء بأن يكون صوًتا لروٍح من هذه األرواح ليذكِّرين روح هذه األخت اليت 

، ومّت عقد العهد بني البطلة 2شهدت مصرعها معي يف تلك الليلة املهيبة الرهيبة "
لتذكر هذه املأساة كلما انتصف الليل، " منذ ذلك الوقت  "أمنة" و طائر "الكروان"

مّت العهد بينك، وبيين أّيها الطائر العزيز على أن نذكر هذه املأساة كلما انتصف 
الليل حّت نثأر هلذه الفتاة اليت غودرت يف هذا الفضاء، مث نذكر هذه املأساة كلما 

                                                                 
 .262طه حسني، دعاء الكروان، ص - 1
 .22طه حسني، دعاء الكروان، ص - 2
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إياها وفاٌء هلذه النفس اليت انتصف الليل  بعد أن نظفر بالثأر، ليكون يف ذكرنا 
أزهقت، وهلذا الدم الذي سفك، ورًضا عن االنتقام، وقد أمل باآلمث اجملرم ورّد األمر 
إىل نصابه، وأراح هذه النفس اليت مازالت تطلب الري حّت تظفر بالثأر من الذين 

 .                                      1اعتدوا عليها."
من "الكروان" أن تقّص مأساة أختها" هنادي" على مث استأذنت "آمنة"  

الّناس لعلهم جيدوا فيها عظة تعصم النفوس الزكية من القتل " لبيك لبيك أّيها 
الطائر العزيز! إنا لنلتقي كلما انتصف الليل منذ أعوام وأعوام فندير بينا هذا 

عظة تعصم  احلديث، أفتدعين أقّص أطراًفا منه على الّناس لعلهم أن جيدوا فيه
النفوس الزكية من أن تزهق، والدماء الربيئة من أن 

وقد استطاع"طائر الكروان" أن                                             .2تراق؟!
يرد البطلة"آمنة" إىل اليقظة اخلالصة  اليت تشعر بنفسها، وتفكر يف نفسها، وتذكر 

لتذكر  أهناية وبصرية واستعداد، و ما مضى على علم به، وتستقبل ما سيأيت يف رو 
مصرع أختها" هنادي" جيًدا، وتعرف من دفعها للموت، ومن أذاقها املوت، وإّن 
مصريها لن يكون مثل مصري أختها أبًدا " وهذا صوتك أيها الطائر العزيز يدنو مين 

اخلالصة اليت شيًئا فشيًئا فيملؤين أمًنا ودعًة وهدوًءا، وحزنًا مًعا. إّنه يردين إىل اليقظة 
تشعر بنفسها وتفكر يف نفسها وتذكر ما مضى على علم به وتقدير له، وتستقبل 
ما سيأيت يف روية وبصرية واستعداد لالحتمال...نعم! إّن صوتك ليمأل أذين، وإّنه 
ليمأل قليب، وإّنه ليغمر نفسي، وإيّن أفهم عنه ما يريد، وإيّن ألذكر أخيت ومصرعها، 

ها إىل املوت، كما أعرف من أذاقها املوت. وإىن ألعلم حق وإين ألعرف من دفع
العلم أين ساعية إذا كان الغد إىل بيت هذا املهندس فمقيمة فيه حيث كانت أخيت، 
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فناهضة مبا كانت تنهض به أخيت من العمل، فمنتهية بعد إىل شيء آخر غري الذي 
                    1انتهت إليه أخيت يف ذلك الفضاء العريض..".

وإّن صوت هذا الطائر "الكروان" مل يفارق البطلة "آمنة" طوال مأساهتا،  
وبناًء عليه مسيت هذه الرواية ب" دعاءالكروان": "ولكن صوتك أّيها الطائر العزيز 
يبلغين فينتزعين انتزاًعا من هذا الصمت العميق، فأثب وجلة مذعورة، ويثب هو 

ألمن ويرد إلينا اهلدوء، فأما أنا فتنحذر وجال مذعورا، مث ال نلبث أن يثوب إلينا ا
عل خدي دمعتان حارتان . وأّما هو فيقول وقد اعتمد بيديه على املائدة، دعاء 
ع صوته هذا الرتجيع حني ُصرعت هنادي يف ذلك الفضاء  الكروان! أترينه كان يرجِّ

القصة، .. وكما يقول عمر قتيبة" ليبقى الكروان شاهًدا على أحداث  2العريض!!"
ولقد لعب الكروان دورا يف حتريك األحداث وتنويعها، وبالتايل يبقى يف ذلك صوت 

            3الكروان نغًما شجيا ينذر ويفزع كما حييي اجلراح "
  :شخصية هنادي-2
هنادي هي تلك الفتاة اجلميلة اليت قتلتها سذاجتها وجهلها بعد أن أغواها        

مل يف بيته خادمًة، وهو شاٌب  مدينٌّ متعلم، وقد أومهها مهندس الري اليت كانت تع
بصدق مشاعره، وأوقعها يف اخلطيئة، وقد شكلت شخصيتها  املنعطف األكرب 
املهم يف رجرى الرواية ويف مظلومية املرأة ، هنادي هي األخت الكربى آلمنة، فقد 

أختها هنادي كنت دفع مجاهلا وجهلها باملهندس إىل اإلغواء هبا ، وتقول: آمنة عن 
أرى أخيت تشب بسرعة ويستدير جسمها " وكنت أرى أخيت تشّب مسرعًة، 
ويستدير جسمها إستدارة حسنًة، وتظهر عليها آثار النعمة، وآيات من مجال، 
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ولكنها ظلت كما أقبلت من ريفها املبتدى، ريفية بدوية، ال تقرأ وال تكتب كما  
 .                                         1ف شيًئا كما كنت أحسن منها أشياء"كنت أقرأ وأكتب، وال حتسن من أمور الرت 

فقد  عاشت "هنادي " مع مهندس الري يف بيته طوال سنة كاملة إىل أن أوقعها    
يف اخلطيئة مث تلقى حدفها على يد خاهلا" ناصر" " لقد ُتت اجلرمية وبلغ الكتاُب 

مل  هناحلياة، وماتت ألن شابًا آُثا أغواها؛ وألأجله، واستنفذت هنادي حظها من ا
. وإّن هذين احلدثني مها اللذين غريا مسار 2حتسن أن تدفع عن نفسها غوايته"

 الرواية، وصارت هنادي الضحية اليت تسعى "آمنة" البطلة لألخذ بثأرها.       
 : شخصية المهندس-4
تعّد شخصية مهندس الري واحدة من أكثر الشخصيات الرئيسة فعاليًة    

يف هذه القصة، ومل يذكر طه حسني امسه صراحة، وإّّنا ذكر وظيفته، كما مهش 
أمساء كالعمدة، واملأمور، وشي" البلد..وحّت اسم املدينة مل يذكره، فلعل هذه الرواية 

راحة خصوًصا أّن املوضوع فيه هلا أصل واقعي ال حيّب طه حسني ذكر األمساء ص
قضية شرف، أو لعله أحبَّ أن تكون قصته هذه" دعاء الكروان" شاهد صدق 
على ظالمة املرأة يف كل زمان ومكان، وهذا موضوع يطول ليس هذا حمله. 
فاملهندس هذا شاب أعزب متعلم متمدن يسكن يف داٍر واسعٍة حتيط هبا حديقة 

ادم ريفي حيرس الدار ويعىن باحلديقة." .. مجيلة نضرة لوحده مع خادمة، وخ
مهندس الري، ذلك الشاب الرشيق األنيق ذو الوجه الوسيم، ذلك الشاب الذي  
كان يعيش وحيًدا يف دار واسعة، حتيط هبا حديقة مجيلة نضرة، وال يعيش معه فيها 

                                        .                            3إال خادم ريفي، حيرس الدار، ويعىن باحلديقة" 
وكان هذا الشاب املهندس بارع اجلمال حّت أصبح فتنة للفتيات، وقد      

رقَّ حديثه حّت أصبح شريًكا يصيد به قلوب النساء، ويف كّل مرة يغري اخلادمة اليت 
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 ختدمه." .. هذا املهندس الشاب قد برع مجاله حّت أصبح فتنة للفتيات، وقد رقَّ 
حديثه حّت أصبح شريًكا يصيد به قلوب النساء، وحبالًة ختتلس النفوس، وقد 

. ولقد أغوى الشاب املهندس " 1لطفت حركاته حّت مل يبق لالمتناع عليها سبيل"
هنادي" أخت البطلة" آمنة"، ودفعها إىل ارتكاب اخلطيئة، وقضى عليها باملوت" 

منحها احلياة، ولقد قضى عليها ذلك  املهندس الشاب الذي صرعت فيه. لقد 
 2باملوت".

ولقد دار هدف االنتقام واألخذ بالثأر حول هذه الشخصية اليت تسببت يف     
قتل " هنادي"، ومسمت "خدجية" بنت املأمور، صديقة " آمنة"، مث أوقعت" آمنة" 
يف حّبه، وهي حتاول االنتقام ألختها" هنادي"، فلقد انتقمت منه بأشد أنواع 

ماذا أرى؟ وماذا أمسع؟ وماذا أجد؟ هذا  -تقام، أماتته موتات" .. يا للهول!االن
سيدي ماثاًل بني يدي يتلطف، ويرتفق مث يستعطف، ويستجدي مث هذا هو جاثًيا 
بني يدي كأّنه يتقّدم إيّل بالصالة، مث هذا هو باكًيا يف صمت، مث هذا هو رجهًشا 

ا قد أخلصت له لنفسي، وإذا هو قد ، وعّلمته اإلخالص " وإذا أن3بالبكاء.."
، فقد عّلمته ما مل تستطع الفتيات اليت تعرف عليهّن يف حياته 4أخلص يل ولنفسه"

أمجعني تعليمه، لقد عّلمته احلّب كيف يكون " أَولست أخرج من هذه الدار وقد 
جرعته مرارة اهلزمية، وعلمته أّن من فتيات الريف الساذجات الغافالت من يستطعن 

 .                                                                                               5ثبات ألمثاله واالمتناع على أصحاب الذكاء واجلمال والرتف واجلاه والثراء؟!"ال
ولقد تغريت سرية هذا املهندس يف هناية املطاف، فقد أصيب بدأ احلّب." وقد   

ي أيًضا؛ فهو حمبٌّ يلقى من احلّب عناء وبالء وجيد من آالمه تغريت سرية سيد
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مثل ما أجد. ولكن كربياءه قد رُدت إليه هو أيًضا فأصبح يتمىن يف غري إحلاح، 
ويأمل يف غري إحلاف، كأّّنا أحّس يف حّبه شيًئا من حياء فآثر القصد واالعتدال، 

ن العزة على ذلك االحلاح وكأّّنا أحّس اإلخفاق املتصل فآثر احلرمان يف شيء م
 .                                                                       1الذي مل يكن يعقبه إال هزمية وخذالن"

  :األم زهرة-2
شخصية األم "زهرة" اليت تعرضت للظلم والقهر االجتماعي، فقد كانت   

الضحية املذنبة ألخطاء زوجها املاجن الذي مل يكن صاحب حشمة ووقار وسرية 
حسنة، فقد كان زير نساء، وكانت له يف القرية والقرى اجملاورة خطوب ختيف. وكان 

نا أشقى الّناس هبذه زوجها يغيب عنها اليوم الكامل والليلة الكاملة. "  وكانت أمُّ
فكم حّرقتها الغرية حني كان زوجها يغيب  -اخلطوب، تتأذى هبا يف ذات نفسها

  .2عنها اليوم الكامل أو الليلة الكاملة، وتشفق منها على زوجها املاجن"
فقد كانت "زهرة" حتّب زوجها على ما كان منه من رجون، وفجور" فقد كانت     

وفجوره، وكانت تعلم أّنه يهيئ لنفسه عدوات خطرة يف كّل مكان حتّبه على رجونه 
بإحلاحه يف اجملون والفجور، وختاف منها على حياة ابنتيها، ومستقبلهما، وآماهلما 

 . 3يف العيش اهلنئ"
استكانت هلذا الظلم بل واستسلمة له "إّن  هناوهذه األم زهرة مذنبة؛ أل  

منا فها هي هذه تفيق، وها هي هذه تسأل صوتك مل يوقظين وحدي؛ إّّنا أيقظ أ
وهاهي هذه تغرق يف بكائها السخيف بكاء األنثى  أخاها: أوفعلتها يا ناصر؟!

ويلك أيتها البائسة! إّنك   املستسلمة ال ُتلك حوال وال طوال إال سفح الدموع.
لتستطيعني أن تسفحي دمعك إىل آخر الدهر فلن تغسلي قطرة من هذا الدم 
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ك أيتها األّم اآلُثة! إّنك لن تستطيعي أن تردي نفسك إىل الرباءة الزكي. ويل
 .                                                                                                 1واألمن"

فقد كان بإمكان األّم زهرة أن ال خترب أخاها"ناصر" مبوضوع " هنادي" خصوًصا    
ها قد طردوا من القرية، ومها اآلن يف املدينة بعيًدا عنها، وحتفظ ابنتها من وابنتي أهنا

هذه اجلرمية البشعة، وبسبب تصرفها هذا تغري رجرى األحداث إىل األسوء. " نعم! 
إّن صوتك أيها الطائر العزيز قد أيقظين وأيقظ هذه األم اجملرمة اليت سفكت دّم 

فنبهه إىل أّن جرمية جيب أن ختفى، وإىل أّن آثار  ابنتها بيد أخيها، وأيقظ هذا اجملرم
إُثه جيب أن تزول. ولكنه مل يوقظ هنادي وما كان ينبغي له أن يوقظها ألّن صوتك 

 .                                                   2مهما يقَو ومهما يلح فلن يستطيع أن ينفذ من أستار املوت"
 : شخصية األب-3
بداية املأساة اليت وقعت على" هنادي"، وأمها، وأختها كانت بفعل إّن    

هذه الشخصية املاجنة شخصية األب الذي مل يكتف بالتخلي عن مسئولياته ُتاه 
عائلته بل وأحلق العار هبم؛ ألّنه مل يكن صاحب سرية حسنة.  "ولكن أبانا مل يكن 

حيّب الدعابة واجملون،  صاحب حشمة، ووقار، وسرية حسنة، وإّّنا كان زير نساء
فال يتحرج ممّا يتحرج منه الرجل املستقيم، وكانت له يف القرية، ويف القرى اجملاورة 

 . 3خطوب كانت ختيف منه وختيف عليه"
ورمبا تعايشت العائلة مع هذا األب الفاجر املاجن ومع هذا الوضع، بيد    

أّن هذه العائلة قد آصاهبا ما هو أشد قبًحا وأعظم فضاعة وهو مصرع هذا األب، 
وتركه لثالث نساء للعار وسط رجتمع ظامل ال يعرف للمرأة حرمة، وتطرد العائلة 

لفي ما هي فيه من  أهنامعلوم. " و  بكاملها، وتنفى إىل مكاٍن بعيٍد من األرض ليس
غريٍة و إشفاٍق وفزع ذات ليلة، إذ جاءها النبأ بأّن زوجها قد ُصرع، مث يستبني األمر 
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قلياًل قلياًل  فإذا الرجل قد ذهب ضحية لشهوة من شهواته اآلُثة، فليس له ثأر 
ار قد أمل يطالب به، وليس من سبيل إىل استعداء السلطان على قاتليه، وإّّنا هو الع

هبذه املرأة وابنتيها التعيستني، وإذا األسرة كلها تضيق هبؤالء الّنساء، تكره مكاهنن 
 .1منها، وتنفينهن عن األرض"

 : شخصية الخال-7  
امسه "ناصر" هو أخو األم"زهرة"، وخال ابنتيها) هنادي، وآمنة(،    

شخصية فاعلة يف أحداث الرواية وبسبب أفعاله القاسية اليت أوصلت األمور يف 
القصة إىل ما آلت إليه، وقد حّولت أفعاله الشريرة مسارات القصة إىل األسوء، فقد 

تهم حني ُصرع زوجها، ومل يبق قام أّول األمر  بنفي أخته "زهرة" وابنتيها من بي
هلؤالء النسوة رجاًل إال هذا اخلال لتلقى العائلة ما لقيت يف هذا السبيل، مث يقوم 
بعد ذلك بقتل "هنادي" بدٍم بارد، مث يقول ألخته وابنتها " هنادي" أن قوال للناس 

ام مات من الوباء، وتصوره البطلة" آمنة" بالشيطان.  "... وهذا خالنا قد ق أهنا
." لقد ُتت اجلرمية، وبلغ الكتاب أجله، واستنفدت هنادي 2عندمها كأّنه الشيطان"

.  فالبطلة "آمنة" تصف لنا اخلال "ناصر"، شخصية 3حظها من احلياة، وماتت"
ليس فيه ذرة من الرمحة البتة ال يف املاضي حيث كانت صبية وال يف احلاضر حني 

وتكره فيه هذا العنف الشديد الذي هو سكنت املدينة، فكانت ختافه حني تلقاه 
 عليه، وهذه اللهجة القاسية اليت ميتاز هبا حديثه.                          

" ما أكثر ما كنت أخافه حني ألقاه وأكره منه هذا العنف الذي يبتدر به كّل من   
ذي إتصل به، وهذه اللهجة القاسية اليت ميتاز هبا حديثه، وهذا الصوت القاطع ال
 .    4يلقى إليك الكلمات يف حزم وعزم وشدة ال تقبل مراجعة وال تسمح جبدال "
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  الشخصيات الفرعية المباشرة:-ثانًيا
 : شيخ البلدة أو شيخ العزبة -1
هو أحد الشخصيات الفرعية املباشرة اليت ساعدت على بروز األحداث       

داخل القصة، وهو أّول شخصية تلتقي هبا األّم "زهرة" وابنتيها بعد أن نفني من 
قرية " بين وركان"، وقد وفّر هلن حجرة ضيقة حقرية قد أقيمت من الطني فأسكنهم 

ل.  " جلأت إىل شي" البلدة أو فيها، وكان أجارها عشرة قروش تدفع كلما بدا اهلال
إىل شي" العزبة فأواها يوًما، مث ابتغى هلا والبنتيها حجرة ضيقة حقرية قذرة قد 
أقيمت من الطني، فأسكنها فيها على أن تدفع أجرها عشرة قروش كلما بدا 

. وشي" العزبة هو الذي وفّر لألم "زهرة" وابنتيها العمل يف املدينة . " قال 1اهلالل"
شي" العزبة ما أكثر العمل هنا! فألتمسي حياتك، وحياة ابنتيك يف بيوت   هلا

املرتفني الذين ال يعملون يف الزرع واحلرث، وإّّنا يعملون يف خدمة احلكومة، منهم 
من خيدم يف معامل السكر، ومنهم من خيدم يف املراكز، ومنهم من خيدم يف احملكمة 

                     .2ي.. "األهلية أو الشرعية، ومنهم مهندس الر 
  :شخصية خديجة-1
هي إحدى أهم الشخصيات الفرعية املباشرة الفاعلة يف هذه الرواية، وقد كان       

ا إْذ   صارت صديقتها، وختلفت "آمنة" مع  أهناتأثريها على البطلة آمنة"  كبريًا جدًّ
" خدجية" إىل الكّتاب فتعلمت كما تتعلم خدجية، وتتلقى درس املعلم فتستفيد كما 

آمنة" "تستفيد خدجية، وحتاول أن تقلد خدجية يف لغتها احللوة الرقيقة واليت تسميها 
 لغة مصر.          

ديقتني. وسيدة البيت تنكر " وما هي إال أن تزول بيننا الكلفة ونصبح رفيقتني ص  
ذلك أّول األمر، ولكنها تذعن له بعد حني؛ وإذا أنا أختلف مع الصبية إىل 
الكّتاب فأتعلم كما تتعلم، وأتلقى مع الصبية درس املعلم فأستفيد كما تستفيد،... 

                                                                 

 1- .25طه حسني، دعاء  الكروان، ص
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كانت تتكلم لغة حلوة عذبة رقيقة هي لغة مصر، وكنت أتكلم لغة فجة   أهنالوال 
لغة الريف من " بين وركان"، وكنت أقّلد يف نفسي لغة خدجية  خشنة غليظة هي

 . 1فأحسنها وأجيدها"
وقد كانت خدجية ذات شخصية مرحة، حلوة النفس، مشرقة الوجه،    

مبتسمة الثغر، وديعة النفس، وقد اشركت بطلة الرواية" آمنة" يف لعبها، واختصتها 
 بأحاديثها، وأسرارها.

النفس راضية اخللق مشرقة الوجه دائًما  "ولكن خدجية كانت حلوة  
مبتسمة الثغر دائًما، وديعة   النفس، رقيقة احلاشية، فلم يطل ما كان بينها وبيين 
من البعد، وإّّنا أشركتين يف لعبها، واختصتين بأحاديثها، وآثرتين بأسرارها، ومل تبخل 

تشرتي به علّي حّت ببعض ما كانت ُتنحها أمها من احللوى، أو من النقد ل
 . 2احللوى"

 : شخصية زنوبة-2
هي واحدة من الشخصيات الفرعية املباشرة يف الرواية، وهي إمرأة عظيمة       

زنوبة الراقصة التاجرة. " فكانت  أهنااخلطر، وامسها شائع ذائع على مجيع األلسنة، 
إمرأة عظيمة اخلطر عرفُت من أمرها فيما ما كنت أجهل، وتبينت أن امسها كان 
شائًعا ذائًعا على مجيع األلسنة، ويف مجيع األحناء ال يف املدينة وحدها بل يف كثري مما 

افل حييط هبا من القرى والعزب والضياع . كان أمسها "زنوبة" وكان هلا تاري" ح
باخلطوب واألحداث كان شباهبا مغامرة كّله فتنة لنفسها ولكثري من الّناس. كانت 
ُتيد الرقص وتفنت به شباب املدينة، وتفنت هؤالء  الشباب الذين كانوا يفدون على 

 .           3املدينة يف فصل الشتاء ليشتغلوا يف معمل السكر"

                                                                 
 .23نفسه، صاملصدر  -1
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ة." .. فكانت عيًنا من عيون الشرطة وقد كانت زنوبة عيًنا من عيون الشرط        
ا ممّا ال تنفذ إليه عيون الرجال، وكانت تفيد من ذلك مااًل،  تنفذ إىل كثري جدًّ
وتكسب من ذلك هيبة، فكان الّناس خيافوهنا، ويتلطفون هلا، وكانت الشرطة 
تستعني هبا استعانة خاصة خصبة حني يصرع صريع بالليل، ويبحث املأمور وأعوانه 

قاتل فال يظفرون به، هنالك كانت تنقل إليهم ما تسمع من األحاديث يف عن ال
 .     1بعض أندية الشباب ويف داخل كثري من البيوت.."

ولقد كان أعظم نفع" زنوبة" للشرطة حني هتاجم األوبئة املدينة وما حوهلا        
ني من القرى" وكانت أنفع ما تكون للشرطة، وأقدر ما تكون على إعانتها ح

يهاجم الطاعون أو الكولريا أو أي وباء من هذه األوبئة أهل املدينة وما حوهلا من 
القرى، وحني تريد احلكومة أن تكتشف املرضى، وتعزهلم يف تلك اخليام اليت كان 

.   و"زنوبة" هذه 2يكرهها الّنا أشد الكره ويفرون منها أكثر ممّا يفرون من املوت"
طلة"آمنة" إىل هدفها، وهو العمل يف بيت املهندس، الشخصية هي اليت أوصلت الب

مث أّن املهندس أقبل عليها مبتسًما راضًيا." وأقبل سيدي اجلديد علّي مبتسًما راضًيا 
حيدق النظر يف وجهي حتديًقا طويال، مث يفصل النظر إىل جسمي كله تفصيال،   

                                                                   .                  3كأّنه ميتحن متاًعا يريد أّن يشرتيه..."
  الشخصيات الفرعية غير المباشرة:

 زوجة المأمور " أم  خديجة"  -1
البطلة"آمنة" يف   ساعدةتعّد هذه الشخصية من إحدى الشخصيات اليت         

كثرٍي من األمور، وهي زوجة املأمور، وأّم "خدجية" امرأة ذات خلٍق عظيم، وتتمتع 
إبنتها ُتاًما، وعاشت يف نعيٍم مل تبخل  أهنااحتضنت "آمنة" ك أهناحبنان كبري حّت 

به حّت على خدمها.وملا عادت "آمنة" إىل بيت املأمور بعد إن كانت هربت منه 
                                                                 

 .13املصدر نفسه، ص -1
 .13طه حسني، دعاء الكروان، ص  - 2
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استقبال" وسيديت وصديقيت قد أقبلت علّي فتتلطف يل وترفق يب استقبلتها خري 
 .       1وهتّون علّي بعض ما أجد، وإن كانت ال تعرف شيًئا ممّا أجد"

 : نفيسة العرافة-1
إحدى الشخصيات اليت صادفتها األّم وابنتيها، وإّن عملها عرافة  هذه    

تتقصى األخبار من اجلن، والشياطني، فكانت دخيلة  يف كّل بيت صديقة لكلِّ 
إمرأة، تقّص ما كان، وتصف ما هو كائن، وتنىبء مبا سيكون، ومل تكن" نفيسة" 

والشبان، وكانت مقتصرة على النساء بل تأثريها كان أكرب على نفوس الرجال 
 حتسن استشارة الودع، وسؤاله عن الغيب.       

" .. كانت دخيلة يف كّل بيت،  صديقة لكّل امرأة. كانت عرافة تقّص   
ماكان وتصف ماهو كائن، وتنىبء مبا سيكون. وكانت هلا صلة قوية باجلن 

شغل حياة والشياطني، تسعى بالرسائل بينهم وبني النساء وتستخدمهم يف كثري ممّا ي
املرأة اجلاهلة الساذجة اليت ال تزال تؤمن بأّن سلطان اجلن على الّناس ال حّد له. 
هذه ضيقة بزوجها ألّنه خيوهنا أو يؤثر عليها ضرهتا فهي تستعني بنفيسة لتسلط 
عليه عفريًتا من اجلن يصده عن خليلته أو عن زوجته)....(، و مل تكن نفيسة أقل 

ل والشبان منها يف نفوس الّنساء والفتيات؛ فقد كانت حتسن تأثريًا يف نفوس الرجا
استشارة الودع وسؤاله عن الغيب، وقد كانت حتسن استعطاف الّنساء إذا نفرن أو 
أعرضن، وقد كانت حتسن تسخري اجلن يف قضاء ما يلتوي من احلاجات. وكانت 

جات بني رجال "نفيسة" مشغولة دائًما، ال تكاد تسرتيح من السعي بالرسائل واحلا
 .   2املدينة، ونسائها، وبينهم مجيًعا وبني اجلن والشياطني"

ولقد إلتقت هذه العرافة " نفيسة" بزهرة األم وابنتيها، وكان ذهول "    
هنادي" لفت نظر العجوز الساحرة العرافة إليها، فسألتها لتعرف ما هبا، ولكن " 
هنادي" ال ُتيب، أجابتها"آمنة" زاعمة أن بأختها علة،  فضربت هلا الودع قائلة:" 

                                                                 
 .11املصدر نفسه، ص - 1
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اثنني: أحدمها حيّبك وسيؤذيك، واآلخر إّن أمرك يا ابّنيت لعجيب، إيّن أراك بني 
آذاك وسيحّبك، وإيّن ألحاول أن أفهم فال استطيع. والري لك يا ابنيت أن 

 .           1تستشريي سادتنا من اجلن أو سادتنا من األولياء.."
ولقد فهمت " هنادي" و"آمنة"  كالم العرافة "نفيسة" فهًما كاماًل، فاألّول:        

  ، والثاين: "املهندس".اخلال" ناصر"
 
 :شخصية البستاني -2

هو الشخص املوّكل باالعتناء باحلديقة، وحراسة املنزل، وقد تعّرفت بطلة   
الرواية" آمنة" عليه بغية التعرف على املهندس املتسبب يف قتل أختها" هنادي" 
لإلنتقام منه، فتقوم باالتصال بالبستاين ملعرفة أحوال املهندس الشاب، وتتمكن 

ا عرفت على املهندس، وعرفت أن "آمنة" من التعرف على البستاين وعرفت منه م
 خادمته اليت خلفت أختها"هنادي" امسها" سكينة". 

" مث مل تتصل األيام بيين، وبني هذا البستاين حّت كان الظاهر من أمر    
هذا املهندس الشاب عندي واضًحا معروًفا: أعرف من عاداته وأطواره ومن ذهابه 

 2رفه حني يتصل خبدمه واملقربني إليه."وإيابه ومن جده وهزله ما ميكن ملثلي أن يع
 :شخصية سكينة -4
هذه الشخصية امسها "سكينة" ؛  كانت خليفة الضحية" هنادي" فقد      

واهتدى  كانت ختدم يف بيت" املهندس"، وهي بنت مجيلة؛ ولكنها قلية العقل..  "
واجلسم  بعد قليٍل من الوقت إىل هذه الفتاة اجلميلة الوادعة ذات الوجه املشرق،

البّض، والعقل الضيق القصري، اهتدى إىل "سكينة" هذه اليت أقامت عنده خليفًة 
 .           3ألخيت"
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وتقوم بطلة الرواية "آمنة" بالتعرف على" سكينة"، وتصبح صديقتها،     
فتخربها بكّل ما يدور بالدار بينها وبني املهندس، فتزداد "آمنة" علًما" أكثر، وبغًضا 

ذا املهندس، فلقد ساعدت هذا الشخصية الفرعية غري املباشرة"آمنة" يف أكثر هل
تفعيل األحداث أكثر فأكثر.. وسرعان ما اتصل احلديث بينها وانتهى إىل الدخائل 

 واألسرار.           
" فما أسرع ما اتصل احلديث! وما أسرع ما انتهينا به إىل الدخائل واألسرار! وما   

أسرع ما أحسست يف نفسي عداوًة آُثة تشتّد كّل يوٍم وتنمو حّت ُتأل قليب، وُتلك 
 .                  1علّي كّل أمري وتكاد خترجين عن طوري وتدفعين إىل ما ال خري فيه."

 بنية الزمن:ثانيا: 
ميثل الزمن عنصًرا أساسيًّا يف كّل حكي، والزًما له لكي ينجز، ففي ضوئه         

تنتظم مادة القّص سواء اختذت شكل التعاقب أو التداخل، حبكم أّنه يشكل بنية 
قائمة الذات ضمن العمل الروائي، فضاًل عن كونه قد حتّول عن موضوع للرواية، 

أحد النقاد هذا املعىن بقوله أّن:" الّزمن وحّت إىل شخصية رئيسة فيها.   ويؤكد 
أصبح منذ أعمال بروست وكافكا هو الشخصية الرئيسة يف الرواية املعاصرة بفضل 
استعمال العودة إىل املاضي، وقطع التسلسل الزمين ، وباقي التقنيات الزمنية اليت  

بني بنية . وإّن العالقة 2كانت هلا مكانة مرموقة يف تكوين السرد وبناء معماره"
" يقيم فعل السرد عالقات مرتاصة مع  وبنية الشخصية قوية ومرتاصة إذْ الزمن، 

القصة من ناحية الزمن والشخص. من الناحية الزمنية، نتساءل حول الرابط 
. كما "أّن البنيوّيني 3التسلسلي الذي يُقام بني فعل السرد واألحداث املنقولة"

                                                                 
 .31املصدر نفسه، ص  - 1
هانز مريهوف، الزمن يف األدب، ترمجة: سعد رزوق، مؤسسة سجل العرب،  - 2

 .2، ص2371القاهرة،
رافائيل ميشلي وآخرون، السرد مدخل إىل مناهج األدب الفرنسي احلديث، ترمجة بشار  - 3

 .17،ص1212،2سامي يشوع، الرافدين، بريوت، ط
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د يف الرواية بواسطة سرد األحداث، وتراههم مؤمنون بأّن الزمن شيء رجرَّد جيسَّ 
النقاد الزمن أحد  وقد عدّ  1يعاجلون الزمن الروائي يف أثناء حديثهم عن السرد"

 .             2شخصية رئيسة يف الرواية فقال إّنه:" الشخصية الرئيسية يف الرواية املعاصرة"
نقطتني: األوىل: اإليقاع  وسوف أتناول بنية الزمن الّسردي يف هذه الرواية يف    

  الزمين ودالالته، والثانية: املفارقة الزمنية ودالالهتا.
 اإليقاع الزمني ودالالته: -أواًل  

" جريار جينيت"، وسوف  اإليقاع الزمين مرتبط بالتقنيات األربع اليت حددها       
 3احلذف واملشهد"اإلسرتا حة والقطع أو اخلالصة و نتناوهلا تباًعا على النحو اآليت:" 

 وهذه التقنيات األربع حتقق الزمن احلكائي و السردي يف القصة واحلكاية.                 
  :تقنية الخالصة -1

هي تقنية تساعد على تسريع السرد، واختصاره يف بضع سطور أو    
كلمات أو فقرات أو بضع صفات دون تفاصيل أعمال أو أقوال، فاخلالصة تعتمد 

جرت يف سنوات أو أشهر أو  أهنا" على سرد أحداث ووقائع يفرتض  يف احلكي 
 .4ساعات و اختزهلا يف صفحات أو أسطر أو كلمات للتفاصيل"

تقنية اخلالصة يف رواية "دعاء الكروان" موجودة بكثرة، وهي تركز يف كثري و    
منها على مشهد أو حلظات من حياة البطلة "آمنة" وأمها "زهرة" و وأختها 
"هنادي" ومن مشاهد اخلالصة يف بداية الرواية هذا املشهد " واخلطوب تنتقل هبن 

اللني هنا ويلقني بعض الشّدة من قرية إىل قرية ومن ضيعة  إىل ضيعة يلقني بعض 

                                                                 
، 2وحي الفيصل، بناء الرواية: دراسة بنيوية شكلية، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة،طمسري ر - 1

 .266، ص1221
مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية، دار فارس للنشر والتوزيع، األردن،  - 2
 .15، ص1221،2ط
  .75، ص2332،2 محيد حلميداين، بنية النص السردي، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط -3
 .212ا طه حسني، دعاء الكروان، ص  -4
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هناك، و التستقر هبن األرض يف أي حال حّت ينتهني إىل هذه املدينة الواسعة 
 .1ذات األطراف البعيدة، والسكان الكثريين" 

هذا املشهد يصور لنا رحلة األم "زهرة" وابنتيها تلك الرحلة الطويلة اليت دامت شهًرا 
 أو أياًما يف بضعة أسطر.

 :إلسترا حة تقنية ا -1
"أّما االسرتا حة فتكون يف مسار السرد الروائي توقفات معينة حيدثها الراوي    

بسبب جلوئه إىل الوصف، فالوصف يقتضي عادة إنقطاع السريورة الزمنية ويعطل 
.  وجند هذه االسرتا حة يف عدة أماكن يف الرواية فهذه "آمنة" تصف 2حركتها"

الرشيق األنيق ذو الوجه الوسيم، ذلك الشاب الشاب مهندس الري" ذلك الشاب 
الذي كان يعيش وحيًدا يف دار واسعة، حتيط هبا حديقة مجيلة نضرة، وال يعيش معه 

، فهنا جند أن السرد توقف  3فيها إال خادم ريفي، حيرس الدار، ويعىن باحلديقة"
اليت ال ليستأنف الوصف بطريقة مجيلة، و هو غري مرتبط بالزمن، فهذه االسرتاحة 

تزيد السرد هبجة من جهة، ومن  هناميكن ألّي عمٍل روائي أن خيلو منها؛ وذلك  أل
 جهة أخرى تعطيه أفًقا أوسع للولوج إىل ذهن املتلقي.    

 :تقنية القطع أو الحذف -2
يلعب القطع أو احلذف دوًرا مهًما يف اقتصاد السرد، وتسريع وتريته،    

وهي تقنية تقوم بنفس وظيفة تقنية "اخلالصة" اليت تقتضي اسقاط مدة زمنية طويلة 
فهي تقنية زمنية تقضي باسقاط فرتة طويلة أو قصرية من " أو قصرية من زمن الرواية

، فالقطع أو 4وقائع  وأحداث" زمن القصة، وعدم التطرق ملا جرى فيها من 

                                                                 
 .25ملصدر نفسه، ص - 1
 .75محيد حلميداين، بنية النص السردي، ص - 2
 .23املصدر السابق، ص - 3
حسن البحراوي ، بنية الكل الروائي الفضاء ،الزمن،الشخصية ،املركز الثقايف العريب،  - 4

 .63،ص 2بريوت، لبنان،ط
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احلذف يستلزم التخلي على زمن داخل الرواية سنة أو أشهر أو حّت أيام دون 
التطرق هلا أو إىل ذكرها فتقنية القطع أو احلذف" هي إغفال مرحلة زمنية وعدم 

فرتة زمنية ليست على قدر من  ذكرها )...( فهو تكييف زمين مهمته إمتصاص 
قطع أو احلدف يف الرواية يف عدة أماكن، وهذا احلدف داخل ، وجند ال1األمهية"

السرد يف بدايات الرواية، وتسبب يف التسريع بالسرد " واخلطوب تنتقل هبن من قرية 
إىل قرية من ضيعة إىل ضيعة، يلقني بعض اللني هنا ويلقني بعض الشدة هناك 

رأة مع الصبيتني )....( وهناك يف طرف من أطراف هذه املدينة  إستقرت هذه امل
وجلأت إىل شي" البلدة أو إىل شي" القرية فآواها يوًما)....(قال ذلك شي"  القرية 
مث مسى هلا أشخاًصا ووصف هلا بيوًتا ووعدها باملعونة وأنقضت أيام قليلة )...( 
ولكن هذه األيام مل تتصل وما أسرع ما أستقرت كّل واحدة يف بيت تعمل فيه 

الليل مث يلتقني أخر األسبوع فيقضني ليلة سعيدة راضية يف بالنهار وتنام فيه ب
 . 2حجرهتن تلك القذرة احلقرية"

لقد إستطاع طه حسني أن يلخص لنا تلك املعاناة اليت تكبدهتا أألم    
"زهرة" وابنتاها، واليت دامت أياًما يف البحث عن العمل واإلستقرار يف بضع سطور، 

واية ما هي إال  ملخصات وإال فكيف ميكن حصر ولنا أّن نستنتج أّن أحداث الر 
 قصة أو حكاية دامت سنني يف رجموعة من األوارق.

 
 :تقنية المشهد -4
يقصد به املقطع احلواري الذي يأيت يف تضاعيف السرد فاملشهد هو:     

"املقطع احلواري الذي يأيت يف كثري من الروايات يف تضاعيف السرد،  إن املشاهد 
ُتثل بشكل عام اللحظة اليت يكاد يتطابق فيها زمن السرد وزمن القصة من حيث 

                                                                 
سليمان اإلبراهيم: البنية السردية يف كتاب االمتاع واملِؤانسة، منشورا ت اهليئة العامة . ميساء -1

 .111،ص1222السورية للكتاب، دمشق سورية، دط، 
 .25طه حسني، دعاء الكروان، ص  - 2
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ية الرواية بني "أمنة" ، وميكن مالحظة هذا املشهد يف بدا 1مدة اإلستغراق"
و"املهندس" " مل يكن يقّدر أيّن سألقاه قائمة بامسة حني أقبل إيل يف ظلمة الليل 
يسعى كأّنه احليةأو كأّنه اللص. ولكنه مل يكاد يبلغ باب الغرفة، ويتنب شخصي 

ابتسامة األشباح، حّت أخذه  أهناماثال يف وسطها وعلى وجهه إبتسامة شاحبة ك
فرتاجع خطوات مث قال يف صوت أبيض جعل يأخذ لونه   شيء من الذعر،

الطبيعي قلياًل قلياًل: ماذا؟ أال تزالني ساهرة إىل اآلن؟ أتعلمني أين أنت من الليل ؟ 
قلت: لقد جاوزت ثلثيه ما كان ينبغي يل أن أنام قبل أن ينام سيدي، فما يدريين ! 

 . 2يه"لعله حيتاج إىل شيء.) ...( فإن سيدك يأمرك بأن تتبع
فتقنية املشهد هنا ُتثلت يف املقطع احلواري داخل الرواية الذي انعدم السرد فيه،   

 وحتول احلكي إىل حوار بني البطلة"آمنة" و" املهندس".
 ثانيا: المفارقة الزمنية ودالالتها الفنية:   

" إما أن تكون اسرتجاًعا ألحداث ماضية أو تكون أهناتعرف املفارقة ب   
، إذن أساس املفارقة الزمنية هو اإلسرتجاع ألحداث 3استباًقا ألحداث الحقة"

فاالسرتجاع يربط احلاضر باملاضي من خالل " ماضية واإلستباق ألحداث الحقة.
وسنقف على تقنية االسرتجاع أواًل مث نعرج على تقنية  4االستدراك واإلحلاق"

 االستباق ثانيًّا. 
 
 

                                                                 
 .71محيد حلميداين، بنية النص السردي، ص -1
 .212طه حسني، دعاء الكروان،ص  - 2

، 2ليل النص السري: تقنيات ومفاهيم، دار العربية للعلوم،طحمّمد بو غرة، حت - 3
 .11،ص1225

علي عّواد عبداهلل، بالغة الزمن السردي: مقاربة يف رباعيات اخلسوف إلبراهيم الكوين،   - 4
 .17م، ص1221دار ُتوز، دمشق، 
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 :تقنية اإلسترجاع -1 
إّن تقنية االسرتجاع واحدٌة من أهم تقنيات املفارقة السردية، فهي تقوم    

على اإلتيان مبشهد من املاضي وسرده يف احلاضر داخل الرواية أو هو:"  سرد 
حدث ما يف نقطة ما يف الرواية بعد أن يتم سرد األحداث الالحقة على ذلك 

 .1احلدث"
ه أفضل ُتسيد فقد بدأ بسرد لقد جسَّد الكاتب هذه التقنية يف روايت   

قصته، وذكر مأساة البطلة" آمنة" بعدما ذكر اللحظة اليت انتهى إليها مصريها يف 
أواخر الرواية، حيث إننا جند أّن أحداث الرواية كّلها إسرتجاع من الصفحة األوىل 
إىل غاية الصفحة مئة وستون فيبدأ االسرتجاع من عبارة" فإذا اجتمعت يف نفسي 

ا النعيم كله أحسست راحة وأمًنا وثقة)....( ال ألبث أن أجد هذا احلزن صور هذ
الالذع العميق حني أذكر هذه املأساة اليت كنت أحتدث هبا منذ حني إىل هذا الطائر 
العزيز، واليت كان يتحدث هبا منذ حني إيّل هذا الطائر العزيز.  إّن يف أحداث 

ث اآلن إىل نفسي حديًثا ماكان ميكن وال احلياة وخطوهبا لعظات وعربًا وإين ألحتد
ينتظر أن تتحدث به إىل نفسها تلك الفتاة اليت كان الّناس يسموهنا آمنة،  واليت 
تسمى اآلن سعاد ألّنه اسم مجيل يالئم املؤلوف من حسن االختيار و التظرف يف 

 .2األمساء "
منة" ومأساهتا، هذه العبارات هي املفتتح األّول لبداية االسرتجاع لقصة " آ  

ويستمر احلكي  إىل غاية الصفحة مئة وستون إذ جند أّن بداية الرواية موجود فيها" 
مل يكن يقّدر أين سألقاه قائمة بامسة حني أقبل إيل يف ظلمة الليل يسعى كأّنه حية 

  . 3أو كأّنه اللص "
                                                                 

للدراسات  أمحد محد النعيمي، إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، املؤسسة العربية -1
 .11،ص1221، 2والنشر، عمان،ط

 .21دعاء الكروان، ص طه حسني، - 2
 .3املصدر نفسه، ص - 3
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السردية هكذا وظف الكاتب تقنية اإلسرتجاع اليت هي أهم تقنيات املفارقة   
 بطريقة جعلت الرواية عماًل حمكم.

 :تقنية االستباق-1
االستباق هو واحٌد من تقنيات املفارقة السردية املهمة يف الرواية إذ يقوم   

، "ويعين كّل  1االستباق على ذكر املشهد اآليت " هو االنتقال إىل الزمن املستقبل"
ظهرت تقنية   .  2ًما "حركة سردية تقوم على رواية حدث الحق أو ذكره مقدّ 

االستباق يف رواية "دعاء الكروان" مرات عدة، كون القصة حتكي معاناة وتتنبأ 
أكثر، فنجد ذلك عندما تنبأت العرافة "نفيسة" للبنتني "هنادي "و"آمنة"  
باملستقبل، وأن يف حياة "هنادي" شخصني أحد  أحّبها وسيأذيها، واألخر أذاها 

ي" تعرف هذين الرجلني فتتكلم هبما آلمنة  قالت:" إّن وسيحّبها، مث إّن "هناد
أمرك يا ابنيت لعجيب، إيّن أراك بني اثنني: أحدمها حيبك وسيؤذيك، واآلخر آذاك 

 .                                                                  3وسيحبك"
لبطلة"آمنة" تتحدث تظهر تقنية اإلستباق يف مقاطع أخرى من الرواية فهاهي ا  

عن بقائها يف بيت  املأمور مؤقًتا، وإن حياهتا موصولة حبياة هذا الشباب املهندس" 
ومنذ ذلك الوقت أخذت أستيقن بأن حيايت موصولة حبياة هذا الشباب، وبأّن 
مقامي يف بيت املامور موقوت، وبأن إنتقايل منه إىل بيت هذا الشاب حمتوم إن مل 

،  هنا جند استباًقا يف احلوار الذي دار بني البطلة "آمنة"، 4غًدا"يتّم اليوم فسيتم 

                                                                 
أمحد محد النعيمي، إيقاع الزمن يف الرواية العربية املعاصرة، املؤسسة العربية للدراسات  - 1

 ، 2والنشر، عمان، ط
 .11،ص1221

نضال صاحل، النزوع األسطوري يف الرواية العربية املعاصرة، احتاد الكتاب العرب،  - 2
 . 235، ص1222سوريا،ال.ط، 

 .16-11طه حسني، دعاء الكروان، ص - 3
 .36املصدر نفسه، ص  -4
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ونفسها) املنلوج الداخلي(، وهي تتحدث عن بقائها املؤقت يف بيت املأمور، وأّن 
 حياهتا ارتبطت حبياة هذا الشاب املهندس.

هكذا وظف طه حسني يف بنائه السرد لرواية" دعاء الكروان" خمتلف التقنيات   
السردية  من إيقاعات زمنية، ومفارقات سردية بطريقة جعلت الرواية عماًل حمكم 

 البناء.
 :بنية المكان ثالًثا: 
مكان أمهية كبرية يف بنية السرد، فهو يشكل مكونًا حموريًا بل عنصًرا حكائًيا لل    

اليت يصعب ختيل وقوع قائًما بذاته " إّن املكان الروائي يعّد مبثابة اخللفية الضرورية 
األحداث بدونه، ويرتبط إدراك املكان باجلانب احلسي، وقد يسقط األديب اإلدراك 

 .                                                       1النفسي على األشياء احملسوسة لتوضيحها والتعبري عنها"
    
ن الذي ينجز فيه، ولذلك فيه" إن  الزمان بأنواعه المختلفة إطاره هو المكا  

 .2المناص عنه"فإن ه 
إذن املكان هو العمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية من أوهلا إىل أخرها، فهو    

ا، ويلعب دوًرا أساسًيا يف بناء اخلطاب  ينهض مبقومات وخصائص مهمة جدًّ
الوقوف  الروائي. ولدراسة بنية املكان السردي يف رواية" دعاء الكروان" البد من

  على أنواع األمكنة فيها.                                       
  أنواع المكان: 
املكان هو اجملال اليت تنطلق منه األحداث، وتتحرك فيه الشخصيات،     

إّن سطوة املكان  وترتبط ارتياًطا وثيًقا بعنصر املكان؛ ولكن بدرجات متفاوته "
                                                                 

 .71محيد احلميداين، بنية النص السردي، ص  - 1
عامل الكتب احلديث أربد، الشريف جبيلة، مكونات اخلطاب السردي، مفاهيم نظرية،  -2
 .17، ص2،2014ط
 

فاملكان يعد العنصر األساس يف تشكيل بنية الشخصيات؛ والكشف عنها من خالل      
وكذلك يرتبط الزمان باملكان ارتباطًا شديًدا ألّن   يت التأثري والتأثر بينهما وبني املكان.عالق

 الزمان إطاره
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على السطح من تأثرياهتا وفعالّياهتا املباشرة إىل أعماق تتعّدى يف الواقع ما يبدو 
إذ يصبح هلذه األمكنة قيمة شعورية تعكس وجهة  ،1التكوين النفسي للشخصيات"

نظر الشخصيات، وحتدد سلوكها وأبعادها الداخلية واخلارجية. فيكون للمكان 
 وظيفة رمزية . 

ن" أمكنة املدينة، ولعل ولقد وجدنا الغالب يف هذه الرواية " دعاء الكروا  
طه حسني أراد هلذه األمكنة أن حتقق هدف الرواية الكبري: وهو تعليم املرأة الريفية 
القادمة من القرية وتثقيفها، ورفع الظلم عنها، واالبتعاد عن الثأر الذي توارثته 
األجيال، وإّن طبيعة أمكنة ااملدينة تتيح حتقيق مثل هذا اهلدف الكبري؛ لذلك 

قسم األمكنة يف رواية "دعاء الكروان"إىل قسمني: أمكنة املدينة، وأمكنة نسوف 
   االقرية.

 أمكنة المدينة في الرواية:-1
إّن املدينة ذلك احليز املكاين  الذي ال حتده احلدود األربعة الضيقة، فهو    

من  ميتاز بأفقه الرحب غالًبا، ويقرتن مبعاين احلرية والسعادة إذ يرمي إىل رجموعة
االنفتاحات الفكرية والنفسية واالجتماعية . وجند يف رواية" دعاء الكروان"  ذلك 
الفضاء الواسع الذي انتهت إليه " زهرة" وبنتاها بعد خروجهما من قرية " بين 

مرورهم بطريق من الشرق إىل الغرب، هذه املدينة الواسعة اليت استقبلت وركان"، و 
البداية مع القطار الذي أفزعهم " حّت ينتهني إىل هذه زهرة وابنتيها، فقد كانت 

املدينة الواسعة ذات األطراف البعيدة، والسكان الكثريين، واليت تشقها الطرق 
احلديدية نصفني، وميضي فيها هذا الشيء املروع املخيف الغريب الذي يبعث يف 

 .2يسمونه القطار" اجلو شرًرا وناًرا، وصوًتا ضخًما، وصفريًا عالًيا حنيًفا، والذي
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مث تستقر العائلة يف هذه املدينة،  وتبدأ البطلة"آمنة" بسرد قصة " دعاء     
الكروان "، فاملدينة كانت مركًز ا ألحداث كثرية، وفيها بيت "خدجية" صديقة 
"آمنة"، وقد عّلمت "آمنة" أال تكون فتاة جاهلة كما هو احلال مع  أختها " 

لت من ريفها املتبدِّي، ريفية بدوية، ال تقرأ  وال تكتب هنادي" اليت "ضلت كما أقب
كما كنت أقرأ وأكتب، وال حتسن من أمور الرتف شيًئا كما كنت أحسن منها 

 1أشياء"
ويف هذه املدينة بيت املأمور الذي وجدت "آمنة" فيه األمن، والتعليم،   

ألتمس األمن، وبني واحلياة الوادعة" فاملدينة إذن غاييت من كّل هذا السعي، فيها 
أهلها ألتمس احلياة الوادعة! وبيت املأمور هو غاييت من املدينة إليه أجلأ، وإىل من 
فيه أفزع، ومبن فيه أستعني، يف ظله أريد أن أعيش، وعند أهله أريد أن أودع قليب، 
وعند خدجية من أهله خاصة أريد أن ألتمس الراحة هلذه النفس املعذبة، والشفاء 

. ويف املدينة بيت املهندس الذي أرادت "آمنة" أن تثأر 2لب املريض"هلذا الق
ألختها" هنادي" منه فجرعته مرارة اهلزمية،  وتوجد يف املدينة "زنوبة" صاحبة التاري" 
احلافل باخلطوب واألحداث تلك التاجرة املرابية اللعوب اليت كان امسها " شائًعا 

حناء ال يف املدينة وحدها بل يف كثري مما حييط ذائًعا على مجيع األلسنة، ويف مجيع األ
، فاملدينة  بأماكنها الكثرية  كانت األرض اليت  3هبا من القرى والعزب والضياع"

من " بين ي جلأت إليها البطلة "آمنة" بعدما خرجت من هذا الريف املصري املتبدِّ 
 ية. وركان" الذي مل تعرف فيه شيًئا سوى القسوة، واخلشونة، والبدائ

وقد إرتأينا أن حنصر أمكنة املدينة يف مكاننني اثنني؛ نظًرا ألهّنما يعطيان     
صورة واضحة لرمزية املكان،  وكيفية توظيف طه حسني له يف  الرواية، ومها: بيت 

 املهندس، وبيت املأمور.
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 بيت المهندس:  -
يتها،  فقد كانت هو بداية األحداث حبيث حيضر بقوة يف بداية الرواية وهنا        

آمنة ختطط للولوج يف هذا املكان الذي ستمارس فيه انتقامها مث تنتقل منه إىل غري 
رجعة؛ لكن األمر تغري يف هناية املطاف فقد انتصرت على املهندس باحلّب، وقد 
وقعت هي فيه فال تستطيع أن تفارقه، وال أن خترج من بيته " ال يستطيع أن خيرجين 

أراد ذلك لكرهت أن أخرج من هذا الدار، وال أستطيع أن أفارقه  من داره، ولو قد
 . 1جهرة ال خفية، ولو قد فعلت لطلبين حيث أكون من األرض"

إنَّ هذا البيت كان هدف "آمنة" منذ البداية، ومنذ رجوعها و إستقرارها يف بيت    
وبعدما خرجت من دار املأمور بعد احلديث الذي تلقته أم خدجية  أهنااملأمور حيث 

بشأن املهندس وما ميتأل به من مكر وخديعة ونفاق، فآمنة كانت تطمح إىل أن 
حتل حمل سكينة وبأي ُثن فتقول يف ذلك:" ال بّد إذن من بعض الشر، وال بّد من 

ينة من بيت أن أمكر حّت أقضي عن هذه الدار، ومن أن أكيد حّت تقصى سك
. إذن فبيت املهندس الشاب هو املكان الذي كان هدًفا آلمنة، 2املهندس الشاب"

فقد جرعت "آمنة" البطلة "املهندس" مرارة اهلزمية، وعلمته معىن احلّب فتغرية سريته" 
وقد تغريت سرية سيدي أيًضا؛ فهو حمّب يلقى من احلّب عناء وبالء، وجيد من 

  3آالمه مثل ما أجد".
  :بيت المأمور -

والحب  كما عرفته "آمنة" ووصفته دائًما، وكيف كانت غرفتها به وصديقتها 
خدجية" فلها غرفةٌ به، تلك الغرفة اليت مل تعط خلادم بعدها، فقد " الوحيدة بداخله

صديقة وحيدة بداخله هي"  وهلاتركتها شهور فلما عادت إليها وجدهتا كما هي، 
خدجية" " كنت أحسن الثالثة حًظا وأمينهن طالًعا، فقد قدر يل أن أخدم يف بيت 
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لى نفسي، ولكين مل ألبث أن مأمور املركز، وكانت خدميت غريبة أّول األمر ثقيلة ع
أحببتها ووجدت فيها لذة ومتاًعا، كلفت أن أصحب صبية من بنات املأمور كانت 

 . 1تقاربين يف السن ولعلها كانت أكرب مين قليال"
كان بيت املأمور أحّب شيء للبطلة "آمنة"؛ ولكنها رأت أّن مقامها به مؤقت،      

وم " ومنذ ذلك الوقت أخذت أستيقن بأّن أّن االنتقال إىل بيت املهندس أمٌر حمت
حيايت موصولة حبياة هذا الشاب، وبأن مقامي يف بيت املأمور موقوت، وبأّن انتقايل 

 .2منه إىل بيت الشاب حمتوم إن مل يتم اليوم فسيتم غًدا"
هذان املكانان أهم أمكنة املدينة اليت حوهتا رواية" دعاء الكروان" مع    

وجود بعض األمكنة األخرى؛ ولكنها ليست باألمهية البالغة، ومن أمهها بيت 
التاجر، و منزل زنوبة، ومنزل العائلة باملدينة" احلجرة الضيفة احلقرية "، و يف أمكنة 

ذلك  الضيق واجلهل الذي كانت تعيشه   املدينة وجدت "آمنة" البطلة حريتها، من
يف تلك القرية املسمات" بين وركان" ملا حصلت عليه يف املدينة من علٍم وثقافة، 

 وأمن، وحّب،  ومن اتساع، و انشراح، ومتنفس حّر ال حتكمه حدود ضيقة.
 أمكنة القرية في الرواية:-1
نظًرا ألهّنما يعطيان لقد إرتأينا أن حنصر أمكنة القرية يف مكانني اثنني؛    

صورة واضحة لرمزية املكان،  وكيفية توظيف الكاتب له يف  الرواية، ومها: بين 
  وركان، بيت العمدة.

 _ بني وركان:
أوىل أماكنة القرية اليت عرفتها الرواية تسمى "بين وركان "، وهي منطقة  

زوجها األعرايب  ريفية تصفها آمنة بقوهلا" كانت زهرة أم هاتني الفتاتني تعيش مع
وابنتيها يف قرية من هذه القرى، قد إختذت امسها يف أكرب الظن من بطن من بطون 
األعرا ب أو قبيلة من قبائلهم، فقد كانت تسمى " بين وركان " وكان أهل القرية 
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ومن حوهلا مُييلون األلف قليال )... ( وال يذكر إال أضحك الّناس وأجرى على 
ا ثقياًل،  حمفًظا لنفس البدوي الذي مل يتعود دعابة القرويني، ألسنتهم مزاًحا كثريً 

 .  1وأهل احلضر"
فقد نشأت البطلة"آمنة" يف هذه القرية، وعرفت أباها عدمي املسئولية    

الذي ذهب ضحية لشهوة من شهواته األُثة، فقد صورت "آمنة" أمها ساعة صرع 
ع ذات ليلة، إذا جاءها النبأ بأّن لفي ما هي فيه من غرية وإشفاق وفز  أهناأبيها" و 

زوجها قد صرع. مث يستبني األمر قليال قليال، فإذا الرجل قد ذهب ضحية لشهوة 
من شهواته اآلُثة)...(، وإذا األسرة كلها تضيق هبؤالء النساء، تكره مكاهنن منها، 

  .2وتنفيهن عن األرض، وتزودهن بقليل من املال وكثري من الرمحة"
قرية عرفت "آمنة" خاهلا "ناصر" عدمي الرمحة، الرجل الغليظ ويف هذه ال  

الذي أذهب حبياة أختها" هنادي" " نعم عرفت خايل ناصًرا، وذكرت أين كثريًا ما  
كنت أتقيه إذا لقيته، وال أستجيب لدعائه إذا دعاين إال كارهة، وال أطمئن إىل ما  

، فقرية " بين وركان"  3ة"كان يظهر يل من مودة وعطف وحنان، وال أقبل إال راغم
تلك القرية املطمئنة اليت كانت ُتمع العائلة قبل أن تتفرق" وإّّنا كنت أحاول أن 
تنفذ عيين من هذه املسافة البعيدة واألمد املنفسح إىل هذه القرية املطمئنة اليت 
أخرجت منها إخراًجا، لعلي أرى دارنا، ولعلي أرى هذا الفناء املنبسط أمامها، 

 4والذي كنت ألعب فيه مع أترايب من الغلمان والصبيان"
  : بيت عمدة القرية - 
واحٌد من األمكنة املهمة اليت مرت هبا األم زهرة وبنتيها" مل أكن أحس    

خبشونة هذا الوطاء، وغلظ هذه األرض، حّت ذكرت أننا ننام عند مضيفنا العمدة 
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ا تظللنا السماء، وتكاد تغمرنا على سطح من سطوح الدار، ال يسرتنا سقف وإّنّ 
  .1ظلمة الليل.."

وقد حدث يف هذا املكان الكثري من األمور: أوهلا هو معرفة "آمنة"     
سبب هروب أمهما هبما من املدينة، ووقوع أختها "هنادي" يف اخلطأ مع املهندس " 
لست أدري أأحدثك بذلك أم أكتمك إياه، إين ألعتدي على سنك إذا حتدثت 

 .2ك، وإين ألعرضك مبثل ما أنا فيه إن كتمتك احلديث"إلي
وثاين تلك األمور  اليت حصلت يف بيت العمدة هو لقاء النسوة "نفيسة"    

و"زنوبة أّما األوىل فالعرافة اليت أدلت لبنتني  حبديث الغيب، أما الثانية فزنوبة 
 يف بيت التاجر، التاجرة املرابية اليت أعانت آمنة فيما بعد على إجياد عمل أواًل 

والثاين واألهم بيت املهندس الذي كانت آمنة تطالبه مث إّن بيت العمدة مل خيلو من 
األحداث، فقد كان لقاء العائلة باخلال "ناصر" الشيطان كما شبهته "آمنة" الذي 
قدم من القرية إلصطحاب "زهرة" وبنتيها إىل "بين وركان" " تقول يل: أُنظري 

، إبل "بين وركان" فأنظر فأرى أعرابيًّا كأّنه شيطان، وقد أناخ قريًبا أُنظري هذه واهلل
.  فمنزل العمدة 3من الدار مجلني عظيمني، وأخذ حيط عن أحدمها بعض األثقال"

كان من أهم احملطات اليت مرت هبا آمنة برفقة أمها"زهرة" وأختها" هنادي" فلقد  
  كان حافاًل  باألحداث.
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 :الخاتمة
هذا البحث حماولة للكشف عن البنية السردية لرواية" دعاء الكروان"،    

ومعرفة اخلصائص الفنية هلا، وقد توصلُت إىل نتائج مهمة فيها، وهي على النحو 
 اآليت:

استطاع الكاتب من خالل البنية السردية يف رواية " دعاء الكروان، أن يبنّي  -2
مقهورًة مسلوبة اإلرادة واحلقوق، واتضح ذلك  صورة املرأة يف احلالني: األّول ضعيفةً 

مع " زهرة" و"هنادي"، والثاين: قويًة، سامية باحلّب منتصرة به على الثأر والدم، 
مذلة الرجل فهو يعاين الضعف أمامها، وظهر ذلك جلًيا مع البطلة" آمنة". 
واستطاع عن طريق ذلك أن يوصل رؤيته حول ما تتعرض له املرأة من اضطهاد، 

 وظلم، والطريق إىل خالصها من ذلك.
اهتم طه حسني بأمساء شخصياته، وأوصافها، ومل يقف عند حدود الوصف  -1  

اخلارجي للشخصية، وإّّنا توّغل يف أعماق النفس البشرية، واستطاع الغور فيها إىل 
 أن كشف تفاعلها مع الواقع الذي تعيشه.

ا يف حتريك األحداث، وتنويعها لقد لعبت شخصية "طائر الكروان" دوًرا كبريً  -1
فكان الرمز املؤثر  يف طول الرواية وعرضها فلم يفارق البطلة " آمنة" طوال مأساهتا،

الذي تدور حوله رجمل قضايا الرواية  ) اخلطيئة، والثأر، والتعليم، واحلّب(، وهو 
ه ، وما " الالزمة اللحنية اليت ترتدد مناجاة "آمنة" له يف صدر كّل حدث، ويف خاُتت

دعاء الكروان" إال رمٌز لروح "هنادي"  اليت حتوم حول أختها، وتطالب باألخذ 
 لثأرها، وتعلن عن حضورها يف كّل وقٍت من خالل دعاء الكروان . 

أسّس الكاتب منظوره الّسردي انظالًقا من الرؤية من اخللف؛ إذا جند الراوي  -1  
ائي ما كان منها، وما سيكون، فهو عاملٌ عليًما بكّل شيٍء عن شخصيات عامله الّرو 

 باألحداث، ويتعايش معها، ويعلم ماذا جيري عليها.   
إّن مجاليات نّص" دعاء الكروان" يتمثل يف تقدميه، وعرضه البنية الزمنية،  -6  

واليت جندها بنية معقدة ومتداخلة؛ ألّن زمن القصة حافٌل باألحداث، والزمن 
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قضات والقسوة اليت تصل للقتل العمد ينعكس على الّزمن اخلارجي املليء باملتنا
الداخلي للرواية، ولعل هذا ما يفّسر اإلرتدادات املتعددة، واالسرتجاعات الكثرية 

 مع توظيف زمنية خمتلفة تضفي على الرواية مجالية خاصة.                      
ه هو ما نلمسه يف إّن انتهاك خطية الزمن، وتكسري املعىن الكرونولوجي ل -5 

رواية" دعاء الكروان" إذ تـَْعَمُد الساردة" أمنة" إىل إحداث تداخل كبري بني الّزمنني 
 احلاضر، واملاضي، واإلكثار من االرتدادات، واالسرتجاعات من حني ألخر.

تؤدي اإلستباقات، واالستشرافات دوًرا مهًما يف هذه الرواية إذ جند االستباقات  -7
تتطلع إىل كّل ما هو حمتمل احلدوث يف العامل احملكي كما جند وظيفة  الزمنية اليت

ثانية هلذه االستشرافات، وهي وظيفة إعالنية حينما تصرّح البطلة" آمنة" عن 
أحداٍث سيشهدها الّسرد الحًقا، وهذا ما جيعل القارئ يف حالة ترّقٍب، ويدفعه إىل 

 تقليب صفحات الرواية ليكشف مصائر شخصياهتا.
استخدم الكاتب االنتقاالت الّسردية عرب تقنية الفالش باك، واالسرتجاع  -1

 معتمًدا على إبراز قضية املرأة املظلومة، واملتأرجحة بني الثار، واحلّب يف الرواية.
لقد وظف طه ُحسني خمتلف التقنيات السردية من إيقاعات زمنية، ومفارقات  -3

 البناء . سردية بطريقة جعلت الرواية عماًل حمكم
تتحول األمكنة بشقيها القروي، واملدين يف هذه الرواية يف حلظة معينة من  -22 

رجرد حدود جغرافية إىل رسم حالة نفسية ُتعل الساردة بطلة الرواية" آمنة" تبدع لغًة 
                                                      شعرّيًة مشوِّقة فيها من اإلنزياحية، والبالغة، واجملاز الشيء الكثري.

كشفت أمكنة املدينة يف الرواية عن وجود مهرٍب كانت تلجأ إليه آمنة،   -22
وعائلتها من جراء الضيق الذي كانوا فيه، وخصوًصا البطلة" آمنة" فقد كانت هترب 

اع، وانشراح، من فضاء مكاين آلخر من القرية للمدينة؛ وذلك ملا فيها من اتس
 ومتنفس حّر ال حتكمه حدود ضيقة.  

 ها أكثر آمًنا، خصوًصاعمد طه ُحسني يف أمكنة املدينة يف الرواية إىل جعل -21
منزل املأمور الذي حتقق فيه للبطلة"آمنة" التعليم، واالستقرار، واحلماية، واألمن، 
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تبار أّن املأمور منفذ وحتقيق األهداف، ولعل الكاتب كان يرمز به للدولة املدنية بع
القانون، ويرمز للسلطة اليت ميكن أن تساعد املرأة على التغلب على العادات 

 والتقاليد، واألخذ بالثأر، وتعيد هلا كرامتها، وحتظى حبياة كرمي. 
كشفت البنية السردية يف هذه الرواية عن معظلة ظالمة املرأة املصرية    -21

م الّسرد حاًل أدبيًّا هلذه املعظلة، وكشفت أبنية السرد خصوًصا، والعربية عموًما، فقدّ 
 رؤية الكاتب للعامل، واإلنسان، واملرأة.

ويف هناية البحث نقول أّن هذه العناصر الثالثة) الشخصيات، والزمن،  
واملكان( عناصر متداخلة فال ميكن تناوهلا منفصلة، فهي حتقق متضامنة هدًفا 

 حكام البنية السردية فيها. واحًدا هو ُتاسك الرواية، وإ
 قائمة المصادر والمراجع

، 1ابن منظور، ِلساُن العرِب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط   1.
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 ر، بريوت، لبنان، د.ت.عمروا، دار الفكر للطباعة والنش
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 .م1221،  2رسات والنشر، عمان،األردن، ط

أسيا جريوي، سيميائية الّشخصية احلكائية يف رواية الذئب األسود حلنا مينا،  4.
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 من قيمة اإلعالم إلى إعالم القيمة المنظومة القيمية والميديا
The values system and the media 

From the value of  the information to the values 
information 

1د.عيسى قواسم  
 جامعة موالي طاهر سعيدة، الجزائر

تاريخ  21/21/1212تاريخ القبول: 22/23/1212تاريخ االستالم: 

     11/22/1212النشر:

تشكل هذه الورقة البحثية نقطة تالٍق بني منظومتني رجتمعيتني  :ملخص
وهي  املنظومة اإلعالمية واإلتصالية واملنظومة القيمية،اسرتاتيجيتني يف غاية األمهية مها: 

مبختلف  هتدف إىل الكشف عن الرهانات املتعددة اليت حتملها وسائل اإلعالم واإلتصال
اجملتمع،  أنواعها ومضامينها وتكنولوجياهتا يف تشكيل وبناء وحّت ُتديد منظومة القيم يف

اإلعالم  اليت ميكن أن تؤديها وسائلورغم اختالف الباحثني يف احلكم على األدوار 
ويف  واإلتصال يف توجيه الفعل القيمي بني من يرى أهنا تساهم يف تعزيز القيم اإلجيابية
القيم  أخلقة احلياة العامة، وبني من يعتربها هي السبب الرئيس يف تدهور واهنيار منظومة

 من بني املؤسسات يف اجملتمعات، إال أن هناك اتفاقا لديهم وإمجاعا بأهنا أضحت

 اجملتمعية الفاعلة املشاركة يف هندسة املنظومة القيمية، إىل درجة أن ما بنته مؤسسة األسرة

 من قيم لدى الفرد يف سنوات، ميكن لوسائل اإلعالم واإلتصال أن هتدمه يف ساعات،

 دوارويف املقابل فإن ما قّصرت فيه مؤسسة املدرسة مثال واستقالت عن تأديته من مهام وأ

 قيمية، ميكن لوسائل اإلعالم واإلتصال أن تعوضه وتكّمله إن هي استخدمت بشكل

 اجلديدة اليت تشهدها التكنولوجيات خاصة يف ظل التطورات املتسارعة وبّناء، إجيايب

 قيم على وانفتاحها وعوملتها القيمية املنظومة إىل رقمنة واليت أدت واإلتصال، لإلعالم

 اآلخر.

                                                                 
 اسم المرسل: د.عيسى قواسم، جامعة موالي طاهر سعيدة، الجزائر - 1

 gouacemb84@yahoo.fr البريد االلكتروني:
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 اإلعالم القيمي، املنظومة اإلعالمية واإلتصالية،، املنظومة القيميةالكلمات المفتاحية:

 العوملة القيمية.
Abstract:  
This research paper forms a meeting point between two very 

important strategic societal systems : the information and 
communication system، and the values system، it aims to know 
the multiple bets of media، with its contents and technologies in 

forming، building and renewing the values system in society ; 
despite the difference between researchers in judging the roles 
that the media can play in guiding the value act، among those 
who see it as contributing to the consolidation of positive values 
and the moralization of the public life، and those who consider it 

the main cause of the deterioration and breakdown of the values 
system in societies، however، there is agreement and consensus 

between them that it has become one of the active societal 
institutions involved in the engineering of the values system، to 
the extent that what the family institution has built for the 

individual in many years، the media can destroy it in a few 
hours، on the other hand، what the school institution failed to do 

in terms of values، can be compensated and supplemented by the 
media if it is used in a positive and constractive way، especially 
with the rapid developments of new information and 

communication technologies، which led to the digitization and 
globalization of the values system، and its friction with the 

other’s values 
Keywords: Values system - Values information - Information 
and communication system - Globalization of values     

 :تقديم
مسألة يف غاية التعقيد يف موضوع واحد ن حماولة اجلمع بني اإلعالم والقيم إ     

ذلك أن الفعل والصعوبة، وهي رجازفة حبثية حقيقية ال ميكن التنبؤ بنتائجها مسبقا، 
اإلعالمي يف حد ذاته، والذي يهدف إىل صناعة القيم، يستوجب من ممارسيه مراعاة 
مجلة من القيم املهنية تُعرف لدى املتخصصني يف علوم اإلعالم واإلتصال باسم القيم 

المية، مثل املصداقية واحليادية والشفافية...إخل، كما أن القيم هي األخرى تتضمن اإلع
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أبعادا إعالمية واتصالية يف أغلب األحيان، كقيمة التضامن على سبيل املثال اليت ال 
تتجسد على أرض الواقع إال إذا كان املتضامنون على علم مسبق بوجود كارثة أو أزمة أو 

جلهود ملواجهتها، ومعىن ذلك أن الفعل اإلعالمي املتمثل يف مشكلة تستدعي تكاتف ا
 نشر خرب الكارثة يكون يف هذه احلالة سابقا للفعل القيمي، بل ومنتجا له.

إن التداخل بني الظاهرة اإلعالمية واإلتصالية من جهة، والظاهرة القيمية من جهة      
 يف خمتلف التخصصات أخرى والتأثريات املتبادلة بينهما، يفرض على الباحثني

اإلجتماعية واإلنسانية القيام بدراسات أكادميية معّمقة ملعرفة التغيريات اليت حتدثها وسائل 
اإلعالم واإلتصال وتكنولوجياهتما اجلديدة على قيم األفراد وسلوكاهتم ومعتقداهتم، ألن 

املقاربات النظرية موضوع القيمة يعد من املواضيع املتشعبة واملتعددة التخصصات العلمية و 
واملنهجية، وإذا كانت عملية صناعة القيم تقوم هبا العديد من املؤسسات اجملتمعية بدءا 
مبؤسسة األسرة، ومرورا باملدرسة واملؤسسة الدينية والشارع ... إخل، فإن وسائل اإلعالم 

إن مل تكن األداة  -واإلتصال أضحت يف الوقت املعاصر إحدى األدوات الفاعلة 
يف تعزيز القيم السائدة أو إجراء تعديالت عليها، أو تغيريها  -كثر فعالية على اإلطالقاأل

جذريا وخلق قيم جديدة لتحل حملها، ولعل هذا ما دفع بعض الباحثني إىل تسمية 
التلفزيون بــ "األب الثالث" يف إشارة إىل مشاركته لألبوين يف تربية األبناء ويف عملية 

ة لألجيال، واليت يتم فيها غرس رجموعة من القيم اإلجتماعية والدينية التنشئة اإلجتماعي
 واجلمالية والوطنية ...إخل.

وإذا كان النشاط اإلعالمي واإلتصايل ُتارة وصناعة ومهنة يف نفس الوقت، فإنه قبل      
ذلك كله وبعده هو رسالة تتضمن رجموعة من القيم واملبادئ واألخالقيات، فالدور 

لوسائل اإلعالم يتجسد يف ترسي" القيم اإلجيابية لدى األجيال الصاعدة، واليت  الرسايل
ُتعل منهم أفرادا صاحلني يف املستقبل ألنفسهم وأسرهم وأوطاهنم واإلنسانية ككل، مبعىن 
أن قيمة اإلعالم تتجسد يف إعالم القيمة الذي يراعي الضوابط األخالقية، وحيرتم األطر 

والثقافية للمجتمع، ويف نفس الوقت حيارب القيم السلبية والسلوكات  اإلجتماعية والدينية
 الفاسدة اليت تضر باألفراد واجملتمعات، وتتسبب يف ختلف األوطان.

إن الرسائل اإلعالمية واإلتصالية اهلادفة إىل ترسي" قيم معينة موجودة سلفا أو      
، تدخل ضمن أهناى جديدة مكإدخال تعديالت عليها أو حماولة تغيريها وخلق قيم أخر 
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نوع مهم من أنواع اإلعالم يسمى "اإلعالم القيمي" الذي أضحى يلعب دورا بارزا يف 
تشكيل اهلوية الثقافية لألفراد، ويف توجيه سلوكاهتم وهتذيب أذواقهم، وتنشئتهم تنشئة 

أو اجتماعية سوية، سواء عرب الصحف واجملالت، أو باستخدام اإلذاعة أو التلفزيون، 
باستعمال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واإلتصال ويف مقدمتها شبكات التواصل 
اإلجتماعي اليت صارت يف الوقت املعاصر الفضاء الرقمي األمثل لتبادل الثقافات وحوار 
احلضارات، وميدانا لتجسيد العوملة القيمية اليت خترتق احلدود واملسافات، وتتجاوز 

 تعد يف املقابل رجاال لصراع القيم وغزو اآلخر ثقافيا وقيميا.األوطان والقارات، كما 
وتعترب هذه الورقة البحثية حماولة للتعرف على ماهية اإلعالم القيمي ومسؤوليته يف      

تشكيل املنظومة القيمية يف اجملتمع، وانطالقا من هذا الطرح، تتبلور إشكالية هذه الورقة 
لذي تلعبه وسائل اإلعالم واإلتصال يف صناعة القيم لدى البحثية كما يلي: ما هو الدور ا

 األفراد؟     
 ضبط المصطلحات والمفاهيم:

     أوال: ماهية القيمة:
تعد القيمة مبحثا مهما من مباحث الفكر اإلنساين، وهي قدمية قدم اإلنسان ذاته،      

وُتتلك أمهية كبرية يف حياته، وقد اصطبغت القيمة يف استعماهلا اليومي بصبغة اقتصادية، 
إذ ارتبطت مبسائل البيع والشراء، ومع ذلك مازال بعضهم يتحدث عن قيمة هذا الفعل 

لعمل الفين ... إخل، ومعىن هذا أن هناك قيما كثرية أخرى غري القيم األخالقي أو هذا ا
االقتصادية، إذ ميكن أن نطلق لفظ قيمة على كل ما نرغب فيه أو نسعى لبلوغه أو 
حنرص على حتقيقه، فالصحة قيمة، والثروة قيمة، والنجاح قيمة ... إخل، ولعل إعطاء 

غاية الصعوبة، ألن مفهوم القيمة شأن مجيع معىن دقيق ملفهوم القيمة مسألة قد تكون يف 
 . 2املفاهيم الفكرية األخرى حيتمل تفسريات شّت

 تعريف القيمة: -1
على اإلعتدال واإلستواء وبلوغ الغاية، فهي مشتقة أصال من  يف اللغة تدل كلمة القيمة   

الفعل قام مبعىن وقف، اعتدل، انتصب، بلغ، استوى، وهناك معان أخرى للقيمة، فهي 
تعين الدوام والثبات واإلستقامة، ويوصف اإلنسان أو العمل أو الدين بكونه قّيما أي 

يف سورة  القّيمة هي املستقيمة، قال تعاىل مستقيما، فاإلنسان القّيم هو املستقيم، والديانة
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"فيها كتب  (:1يف سورة البّينة )اآلية  "ذلك الدين القّيم"، وقال أيضا (:12الروم )اآلية 
قيمة". ويف القاموس احمليط: "القيمة" بالكسر: واحدة القيم، وما له قيمة: إذا مل يدم 

: اعتدل، وقّومته: عّدلته فهو قومي على شيء، وقّومت السلعة واستقمتها: ُثنتها، واستقام
 . 1ومستقيم

ويعين "أنين قوي"،  (Valeo)تعود كلمة "قيمة" يف أصلها الالتيين إىل الفعل و      
وأصبح هذا الفعل يشري إىل فكرة عامة مفادها أن يكون اإلنسان يف حالة جيدة، ويكون 

 . 1بالفعل مفيدا ومتكيفا
فهي:  (Dictionnaire de sociologie)جتماع أما القيمة يف قاموس علم اإل     

تعبري عن املبادئ العامة، التوجيهات األساسية واألفضليات واملعتقدات اجلماعية يف كل 
رجتمع. فالقيمة هي كل ما هو جدير باإلهتمام والعناية العتبارات اجتماعية واقتصادية 

 . 1وأخالقية ومجالية، إذ تشمل اجلوانب املادية والروحية
احلكم الذي يصدره الشخص على شيء ما مهتديا  أهناوتعّرف القيم كذلك ب     

مبجموعة من القواعد واملعايري اليت وضعها اجملتمع الذي يعيش فيه، والذي حيدد املرغوب 
 . 6فيه واملرغوب عنه من أّناط السلوك

املنزلة املعنوية،  "عبد الرمحن عزي" هي: "ما يرتفع بالفرد إىل الربوفيسور القيمة عندو      
ويكون مصدر القيم يف األساس الدين، فاإلنسان ال يكون مصدر القيم وإّنا أداة تتجسد 

 . 5فيها القيم"
ويطلق لفظ قيمة يف الدراسات األخالقية على ما تدل عليه كلمة اخلري، إذ ميتلك      

الفعل ازدادت القيمة الفعل قيمة بقدر ما ميتلك من خريية، وكلما ازدادت نسبة اخلريية يف 
"شكل لتجلي العالقات  أهنااليت ميتلكها، ويف هذا الصدد تعّرف القيمة األخالقية ب

األخالقية يف اجملتمع، وتدل القيم أوال على البعد األخالقي للشخص ولتصرفاته، وثانيا 
 .7على التصورات القيمية املتعلقة مبيدان الوعي األخالقي

اإلجتماعية هي اسم هيئة من قام بالشيء، واستعمل أيضا مبعىن ويف معجم العلوم      
القدر واملنزلة، ومن هذا نشأ املعىن الفلسفي هلذه الكلمة، فهو انتقال من داللة مادية 
معروفة يف علم احلساب واإلقتصاد إىل داللة معنوية تعرب عما يف األشياء من خري أو 

 . 1مجال أو صواب



 
 اسم الباحث: د.عيسى قواسم

 المنظومة القيمية والميديا من قيمة اإلعالم إلى إعالم القيمة عنوان المقال:
 

 192 

ميّسر هي الثمن الذي يستحقه الشيء، وألن ُثة أشياء ال تباع وال  القيمة مبعىن أويلو      
تشرتى، أو ال يكون هلا ُثن باملعىن املادي املعروف أو النقدي حتديدا، مت اإلنتقال مبفهوم 
القيمة من املعيار احلسي إىل املعيار التجريدي، أي مت حتويل الدراهم والدنانري إىل ما ميكن 

 . 3املعنوي، فصارت القيمة تعين القدر الذي يستحقه هذا األمر أو ذاكأن يقابلها باملعيار 
إن القيم عموما هي اختيارات مجاعية حتيل على طرق الوجود والفعل اليت يعتربها      

األفراد واجلماعات طرقا مثالية. فالتعلق بالقيم يعرف اختالفا يف الدرجة، كما أن بعض 
 ميكن وضع جناعة التدبري اإلداري كقيمة يف نفس القيم تستدعي اخنراطا قويا، إذ ال

مستوى قيمة العائلة والوطن، لذلك فإن الشحنة اإلنفعالية هي ما يفسر بشكل كبري 
ال حتيل على ما نتطلع إليه، وإّنا  هنامقاومة القيم للتغريات. إن للقيم وظائف عملية أل

كام، وعلى إبداء اآلراء، هي تُوجه وتُلهم وحتفز على اإلختيارات وعلى إصدار األح
وتشجع على املمارسات الفردية واجلماعية، فمثال اختيار اإلخنراط يف مجعية ملكافحة 
الفقر، أو التكفل باآلباء يف مرحلة شيخوختهم تكون أقوى بالنسبة لشخص يكون عنده 

 .22التضامن قيمة فعلية
بني األفكار واألفعال ولذلك يستدعي مفهوم القيمة مفهوم اإلختيار واملقارنة      

تربز يف  هناوالوسائل واألهداف ... إخل، كما أن رجاالت مالحظة ودراسة القيم متنوعة أل
التداول الشفهي )حكايات، أمثال ...(، أو املكتوب أو يف نصوص قانونية وخطابات 
سياسية، أو يف اعتقادات دينية، كما تظهر يف املقررات املدرسية أو يف الصور اإلشهارية 
... إخل، وكل واحد من هذه اجملاالت يتطلب تقنيات حبث خمتلفة. وهكذا تعرّب القيم عن 

ل أفعال وسلوكات لفظية أو غري لفظية، وتكون قابلة للمالحظة من خالل ذاهتا من خال
 . 22التعبري عن آراء أو أحكام قيمة أو املصادقة على مبدإ

والقيمة هي وعي له صفة الدوام نسبيا يضاف إليه انفعال خبصوص شيء أو فكرة      
 ا شروط:أو شخص، فالقيمة ال تكون كذلك بالنسبة للفرد إال إذا توفرت فيه

 أن يكون عنده وعي يتبلور حول وجود شيء أو فكرة أو شخص. -
 وأن وعيه هذا خيصه ويهمه، مبعىن أنه حيدث عنده اُتاه انفعايل مع أو ضد. -
 . 21وأن وعيه واُتاهه اإلنفعايل يكونان أكثر من حالة وقتية عابرة -
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 العريب واإلسالمي، وتعترب القيم اإلسالمية أهم مكّون للمنظومة القيمية يف العامل     
وهي رجموعة املعايري واملثل واملبادئ اليت وردت يف الكتاب والسنة ودعا اإلسالم إىل 
االلتزام هبا، وهي أيضا األحكام اليت يصدرها املرء على أي شيء مهتديًا يف ذلك بقواعد 

 . 21ومبادئ مستمدة من القرآن والسنة وما تفرع عنهما من مصادر التشريع اإلسالمي
أن القيم كالذوق مسألة شخصية ال  (Ogburne)و  (Nimkoff)ويرى كل من      

ختضع للقياس، هلا خصائص إنسانية شخصية تتوقف على اإلعتقاد، ال بد أن تكون 
نسبية، ختتلف باختالف األشخاص حسب حاجاهتم ورغباهتم وتربيتهم وظروفهم، والقيم 

تتغري، بل ترتفع وتنخفض وتعلو وهتبط وتتبادل الثقافية ال تتخذ مرتبة ثابتة جامدة ال 
املراتب والدرجات فيما بينها تبعا لظروف الفرد وأحواله ورغباته واهتماماته من حيث قوهتا 

 . 21وإحلاحها وسهولة أو صعوبة حتقيقها
إن القيمة هي اخلاصية اليت إذا وجدت يف الشيء جعلته مرغوبا فيه أو جديرا بأن      

أحكام القيمة هي األحكام اليت تقيد اإلستحسان  نتيجة خاصية حسنة يكون كذلك، و 
أو سلوك حسن، وبالتايل فالقيم اليت تدعو إليها الفلسفة يف إطار اهتمامها باإلنسان هي 
قيم روحية معنوية تثري يف النفس حب الكمال األخالقي وتسمو هبا حنو عامل احلق واخلري 

 . 26مثال التسامح والكرامة ... إخل واجلمال، ومن بني هذه القيم نذكر
من الناحية الفلسفية اختلفت اآلراء يف األساس الذي تقوم عليه قيم األشياء، هل و      

هو حقائق ذاتية أو اعتبارات ذهنية ترجع إىل تقدير الفرد أو إىل ظروف اجملتمع، وكان 
يف مقدار حماكاهتا ذلك موضوع أخذ ورد بني األفالطونيني الذين جيعلون قيم األشياء 

للعامل العلوي، واملشائيني الذين يرون أسس القيم يف التطابق بني اإلرادة والعقل، والرواقيني 
الذين يرجعوهنا إىل موافقة الطبيعة، واألبيقوريني الذين حيكمون فيها مقياس اللذة، ويف 

ص يف ومنتصف القرن العشرين ولدت فلسفة القيم كتيار فكري خا 23منتصف القرن 
مناخ الفكر النفعي األجنلوساكسوين، مث ظهرت ميادين اإلنتقاد من رواده نيتشه 

 . 25إخليغموند فرويد، جون بول سارتر...وس
إن املبادئ والقيم احلضارية ُتثل هوية اجملتمعات اليت ال ميكن لقوة أن ُتربهم على      

ها الشك والتفكيك التخلي عنها، لكن ماذا لو حدث ضعف يف اإلميان هبا، وختلل
الفلسفي، وبدأت املظاهر اخلارجية يف العادات واألساليب تتغري وتغري بالتحول الضمين 
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عن تلك املبادئ والقيم؟ حينها يظهر "اإلله اخلفي" كما مساه املفكر والناقد الفرنسي 
 . 27"لوسيان غولدمان"، ويقصد به حاملي راية احلضارة عندما يتغريون ويرفعون راية أخرى

يقول "املهدي املنجرة" يف كتابه قيمة القيم: "أن يكون اإلنسان واعيا بقيمة القيم      
فإن ذلك قيمة يف حد ذاته". ويقول أيضا يف نفس الكتاب: "حني كنت أحتدث عن 

، كان ذلك بشكل وقائي، ألقول أنه من الواجب 2332احلرب احلضارية ابتداء من سنة 
هذه القيم ستكون أحد األسباب الرئيسية للحروب القادمة إعطاء األمهية للقيم، ألن 

 . 21وللنزاعات والصراعات
هناك فكرة شائعة جدا بأننا جنتاز اليوم أزمة قيم، وخيشى كثري من املراقبني احنطاط       

كل ما يعطي معىن عميقا ألعمالنا وحلياتنا، فيعزون هذا الرتاجع إىل ازدهار العوملة اليت 
ا بالتطور التقين، وبالتايل تبدو مغرقة يف مادية ختلو من أي روح، وغري حتصر اهتمامه

أعمالنا، وال تقيم أي وزن للقيم. إن األزمة اليت جنتازها تدل على أننا  توجيهقادرة على 
قد أضعنا بوصلتنا األخالقية ومل نعد نتمكن من حتديد اإلُتاه الصحيح، ال توجد أزمة 

بقدر ما توجد أزمة يف حتديد معىن القيم، ويف اإلستعداد  -وعندنا منها الكثري  -قيم 
 . 23واألهلية إلدارة شؤوننا، فاملسألة امللحة تتلخص إذن يف معرفة كيفية توجهنا بني القيم

 تصنيف القيم: -1
 القيم من حيث احملتوى إىل ستة أّناط هي:  (Spranger)صنف سربجنر 

الفرد الزائد وميله الكتشاف احلقائق واملعارف من تعرب عن اهتمام القيم النظرية:  -أ
أجل حتقيقها، ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيم بنظرة موضوعية، نقدية، 

 معرفية، تنظيمية، ويكونون عادة من الفالسفة واملفكرين.
والعمل تعرب عن اإلهتمامات العلمية ذات الفائدة والنفع والثروة القيم اإلقتصادية:  -ب

والصناعة واإلنتاج، ويتميز أصحاهبا بنظرة عملية، ويكونون عادة من رجال املال 
 واألعمال.

 وهتتم بالسلطة والقوة والسيطرة والعمل السياسي.القيم السياسية: 
تعرب عن اهتمام الفرد وميله إىل ما هو مجيل من حيث الشكل القيم الجمالية:  -ج

 ويتميز أصحاهبا بالفن واإلبتكار وتذوق اجلمال.واإلنسجام وكمال التنسيق، 
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 تعرب عن اهتمام الفرد باملسائل الدينية وميله إىل معرفة ما وراء الطبيعة.القيم الدينية:  -د
تعرب عن اهتمام الفرد حبب الناس والتضحية من أجلهم، وبذل القيم االجتماعية:  -ه

واحلنان وخدمة الغري، ويكونون عادة اجلهود يف سبيل إسعادهم، ويتميز أصحاهبا بالعطف 
 . 12جتماعيةاإلمن رجال اخلدمة 

 مكونات القيم: -2
حتتوي القيم من منظور "روكيتش" على ثالثة عناصر ال ميكن فصل إحداها عن      

تندمج وتتداخل لتعرب يف النهاية عن وحدة اإلنسان والسلوك، فهي حتتوي  هنااألخرى أل
 على ثالثة عناصر مثلها مثل اإلُتاهات واملعتقدات:

ن المعرفي -أ : ايل يتضمن إدراك موضوع القيمة وُتييزه عن طريق العقل أو المكو 
الفرد وأحكامه التفكري، ومن حيث الوعي مبا هو جدير بالرغبة والتقدير، وميثل معتقدات 

وأفكاره ومعلوماته عن القيمة، أو مبعىن آخر وضع أحد موضوعات التفكري على بعد أو 
 أكثر من أبعاد احلكم.

: يشمل اإلنفعاالت واملشاعر واألحاسيس الداخلية، وعن طرقه المكو ن الوجداني -ب
هبا، ويف هذا مييل الفرد إىل قيمة معينة، ويتصل هذا املكّون بتقدير القيمة واإلعتزاز 

اجلانب يشعر الفرد بالسعادة الختيار القيمة، ويعلن اإلستعداد للتمسك بالقيمة على 
 املإل.

: وهذا اجلانب هو الذي تظهر فيه القيمة، وترتجم هنا إىل سلوك المكو ن السلوكي -ج
ظاهري، ويتصل هذا اجلانب مبمارسة القيمة أو السلوك الفعلي، والقيم بناء على هذا 

 . 12ور تقف كمتغري وسيط أو كمعيار مرشد للسلوك أو الفعلالتص
 صدام القيم:   -4

يهتم بالقيم العاملية اليت  باخللفيات الدينية واحلضارية بقدر ما صدام القيم ال يعىنإن      
تشرتك فيها أكثر شعوب العامل، كاحلرية والعدالة االجتماعية واملساواة والكرامة وغريها، 
فعندما هتمَّش تلك القيم وحتارب بالطرائق اخلبيثة امللتوية، تتصاعد أصوات الفئة القيمية 

وهبتانا أنه يعمل  اليت تدافع عن تلك القيم، يف مقابل الفريق اآلخر الذي يدعي زورا
ألجل تلك القيم، ولكن بتأويله املدين اخلاص، ووفق أدواته الرمسية، خمفيا صورا من 
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اإلستبداد ومزيفا يف إعالمه حالة من الغواية العقلية يتهم فيها الفريق القيمي املناضل 
بالضالل والسعي للفتنة وغري ذلك من التهم املعلبة، ما جعل هناك حالة من التصادم 
تظهر يف الشارع ويف املواقع العنكبوتية، يتخذها القيميون وسيلة للكشف عن هذا النفاق 
والزيف الذي يغرر به البسطاء من الناس، ويقومون أيضا بتحذير اجملتمع من فقد قيمه 

 .12بسبب هذا اإلحتيال املسّيس
ار الدفاع عن إن أدوات الصدام القيمي ليست تقليدية بني الفريقني، بل يستعني أنص     

القيم باملعطيات التقنية احلديثة يف النقل لألخبار والنقد للمواقف واألحداث، باإلبداع يف 
تطوير املواقع اإللكرتونية اجلاذبة، وبرامج التواصل اإلجتماعي املؤثرة بشكل كبري جدا يف 

فة فئة الشباب، أكثر من أدوات اخلصوم املعتمدة على هيمنتهم على اإلعالم والصحا
الرمسية التقليدية اليت يغلب عليها تغيري الوقائع وتزييف احلقائق مبا يتناسب مع املوقف 

 . 11الرمسي
منذ محلة  -يقول املفكر اإلسالمي "حممد عمارة": "كما سبق للغرب اإلستعماري      

 أن تتوسل بالثقافة الغربية الحتالل عقولنا كي يتأبد احتالله ألرضنا -بونابرت على مصر
وهنبه لثرواتنا، األمر الذي أُثر جناحا هلذه الثقافة الغربية يف بالدنا، قامت له مذاهب 
فلسفية ومدارس فكرية واُتاهات سياسية، تتبىن علمانية الغرب وماديته وّناذجه يف 

بالوكالة عن  -التحديث، يف صورها االجنلوساكسونية أو الفرنكفونية أو األمريكية، لتشن 
روسا ضد ثقافاتنا الوطنية وهوياتنا القومية ومثلنا وقيمنا احلضارية حربا ض -الغرب

وعقائدنا الدينية. إن قبضة اهليمنة الغربية ختطو منذ سنوات خطوات أبعد على هذا 
الطريق، فبعد استخدام املؤسسات اإلقتصادية الدولية يف "فرض" اإلستعمار اجلديد 

الدولية لألمم املتحدة يف "فرض" القيم وتقنينه، ها هي تسعى إىل استخدام املنظمة 
 .11الغربية على أمم وحضارات اجلنوب وتقنينها

إن األمة العربية واإلسالمية كما يقول املفكر اإلسالمي "حممد عمارة" بإزاء جبهة      
من جبهات الصراع يف معركة التحرر الوطين والقومي واحلضاري، صراع القيم، وهو صراع 

طرية يف جبهة طويلة وعريضة، جبهة التدافع احلضاري بني احلق على ثغرة هامة وخ
والباطل، بني العدل واجلور، بني الرؤية املؤمنة والنزعة املادية، بني اإلنسانية الربانية 

 واإلنسانية احليوانية. 
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يقول املفكر املغريب "املهدي املنجرة" حنن نصطلي بنار "حرب قيم" شرسة تشكل      
وهوسيا ل"احلرب احلضارية األوىل"، وهكذا فإن مستقبل اإلنسانية سيكون  امتدادا وحشيا

بال ريب رهينا بالقيمة اليت سنمنحها للحياة اإلنسانية بدون ُتييز، ويف إطار احرتام 
متبادل للقيم باعتبارها ُتثل تلك "اجلينة" اليت تضمن لإلنسانية استمراريتها وبقاءها يف 

 . 11احلديث عن "قيمة القيم" ظل الكرامة، ومن هنا أمهية
 تعريف اإلعالم القيمي:

إىل املتلقي  أو رموز هو العملية اليت يتم مبقتضاها نقل معلومات أو أخبار أو رسائل     
 ، إما دينية أو اجتماعية أو مجالية أو إنسانية ...إخل،تتضمن قيمة واحدة على األقل

، وذلك هبدف تعزيز سلوكات سابقة لديه، أو تعديلها أو تغيريها وغرس قيم جديدة بدهلا
باستخدام إحدى وسائل اإلعالم املتعددة مثل الصحف واجملالت واإلذاعة والتلفزيون 

 واالنرتنيت... إخل.
من  أليسويف هذا السياق، ومن الناحية املصطلحية يتبادر إىل أذهاننا التساؤل التايل:     

اإلعالم واإلتصال القيمي يف جامعاتنا وبني طلبتنا عوض تبين األصح تداول مصطلح 
مصطلحات غربية مل تضبط بعد حّت يف املدارس الغربية؟ ففي اإلعالم واإلتصال والقيمي 
حنن بصدد إعالم املتلقي بضرورة تبين السلوك الصحيح وذلك برتبيته على أساس قيم 

 . 16صحيحة
تصال القيمي الذي يعد نوعا من اإلتصال العمومي ارتباطا وثيقا بالقضايا يرتبط اإل     

واملشكالت اإلجتماعية، حبيث أصبح من الضروري أن تتم دراسة هذا النوع من اإلتصال 
يف اإلطار االجتماعي الواسع ملا له من تأثري اجتماعي قوي، وللدور احلاسم الذي يقوم به 

إىل درجة دفعت الكثري من الباحثني إىل التأكيد على أن كل يف عملية التغيري اإلجتماعي 
حتليل للتغري االجتماعي ال بد أن يرتكز على مبادئ وميكانيزمات اإلتصال القيمي، 
حيث يركز هذا األخري على تعديل السلوك أو تغيريه انطالقا من الفهم الكامل للقوى 

ة تكوينه النفسي واإلجتماعي النفسية الضرورية اليت تقود السلوك اإلنساين بدراس
واحلضاري يف حماولة لتدعيم األفكار واإلُتاهات أو تغيريها إلحداث التأثري املطلوب يف 
اجلمهور املستهدف، والذي يبدأ من التنشئة االجتماعية اليت تعترب الوسيلة اليت يتحقق هبا 
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عايري االجتماعية ربط الفرد منذ صغره مبجتمعه عن طريق تعليمه كل القيم والرموز وامل
  15وإدماجه يف مجاعته سواء كانت عائلة أو أصدقاء أو وطن

وبالنسبة لإلعالم القيمي اإلسالمي فقد ركزت أحاديث نبوية شريفة على البعدين      
التعليمي الرتبوي واإلجتماعي لإلعالم واإلتصال القيمي، وقد أعطت للحياة اإلجتماعية 

حة اإلجتماعية واملعاملة االجتماعية الالئقة اليت تبدأ من قيمة كبرية، حيث ربطت املصل
رجرد إفشاء السالم، وصوال إىل حفظ الروح من اإلعتداء عليها، وربطتها باإلميان، بل 
جعلت منها شروطا مهمة الكتمال إميان املسلم، واشرتطت أن يكون هذا التعامل 

لرتبية اإلسالمية احلقة توجب عليه احلضاري مع اآلخرين معيارا حلسن التعامل مع اهلل، فا
أن يرتجم إميانه بسلوكه ومعامالته ال بأقواله فقط، فهي تدعو إىل أن يكون الفرد املسلم 
يف إطار اجلماعة إجيابيا وفعاال وقائما باإلتصال، مسؤوال من خالل واجب النصيحة، 

ق اهلل يرتبط فاإلميان الذي ال يصدقه العمل ال إخالص فيه، بل إن معيار أداء حقو 
 . 17حبقوق العباد ومعاملتهم باحلسىن وكف األذى عنهم على اختالفه

 نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم:
تنطلق نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم لعبد الرمحن عزي من افرتاض أساس يعترب      

اإلتصال رسالة، وأهم معيار يف تقييم الرسالة هو القيمة اليت تنبع أساسا من املعتقد، 
ولذلك فإن تأثري اإلتصال يكون إجيابيا إذا كانت حمتوياته وثيقة الصلة بالقيم، وكلما كان 

د كان التأثري إجيابيا، وباملقابل يكون التأثري سلبيا إذا كانت احملتويات ال تتقيد الوثاق أش
بأية قيمة أو تتناقض مع القيمة، وكلما كان اإلبتعاد عن القيمة أكرب كان التأثري السليب 
أكثر، ويعترب مفهوم السالب واملوجب من بني املفاهيم اجلديدة اليت قدمها "عبد الرمحن 

 . 11لظاهرة اإلتصاليةعزي" لفهم ا
أما الركائز األساسية اليت تقوم عليها نظرية احلتمية القيمية فقدمها عبد الرمحن عزي كما 

 يلي:
 اإلتصال منبثق من األبعاد الثقافية واحلضارية اليت ينتمي إليها اجملتمع. -2
أن يكون اإلتصال تكامليا يف أّناطه ووسائله )السمعي، البصري، املكتوب  -1
 شخصي(، مع الرتكيز على املطبوع ألنه من أسس قيام احلضارات.ال
 أن يكون اإلتصال مبنيا على املشاركة الفعالة من قبل اجلمهور كافة. -1
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 أن يكون اإلتصال حامال للقيم الثقافية والروحية اليت تدفع اجملتمع إىل اإلرتقاء. -1
النظريات الغربية اليت تدرس فقط حاولت نظرية احلتمية القيمية ختطي اخللل النظري يف 

اجلانب احملسوس، وهذا ما ال يعرب عن الواقع كما هو، بل عن جزء منه، وبالتايل تكون 
النتائج جزئية، لذا فقد حاولت نظرية عزي عبد الرمحن حتديد األسس النظرية لدراسة 

 .13الظاهرة اإلتصالية عرب حمدد واحد هو الرسالة اإلتصالية وارتباطها بالقيم
    المسلسالت التلفزيونية والقيم:

يعد التلفزيون أحد وسائل اإلعالم املهمة اليت ُتارس تأثريا عميقا على قيم األفراد      
وأذواقهم ومعتقداهتم ومن مث سلوكاهتم، خاصة املسلسالت التلفزيونية اليت تنقل قيما 

أن الوظيفة الرتبوية املنوطة  غريبة عن اإلنتماءات احلضارية للمتلقي العريب واملسلم، حيث
باملسلسالت التلفازية تكاد تكون غائبة عن الواقع الذي نعيشه اليوم، إذ أن املتأمل ملا 
هي عليه جيد ُثة فجوة عميقة بني قيم اإلسالم وآدابه القومية واليت كان من املفرتض أن 

ي يقّوم املرء من تلتزم هبا تلك املسلسالت، وحترص على ترسيخها كي تكون املعيار الذ
خالله واقعه الذي حيياه، وبني ما تتضمنه هذه املسلسالت من قيم ال ميت أغلبها بصلة 
ال إىل عقيدة رجتمعاتنا العربية املسلمة وال إىل مبادئها وقيمها وأخالقها. هذه القيم اليت 
تتضمنها تلك املسلسالت خيتلف مبعثها أو مصدرها من مسلسل آلخر، فهي إما أن 

ون مصدرها الروايات البوليسية أو القصص الغرامية أو األعمال األدبية أو الفنية املرتمحة يك
أو املشاكل املختلفة أو الشخصيات الشاذة أو اإلثارات اجلنسية املختلفة، أو احلب 

 . 12املؤدي إىل عالقات حمرمة ... إخل
ملسلسالت التلفزيونية على وقد أثبتت إحدى الدراسات اإلعالمية اليت تناولت تأثري ا     

قيم األفراد أن الشباب والنساء واملتعلمني أصبحوا يرفضون بعض القيم مثل تعدد 
الزوجات والزواج املبكر انطالقا من كون املسلسالت اليت يشاهدوهنا ترفض ذلك، كما 
أصبحوا يفضلون الزواج عن طريق احلب ويدعون إىل مساواة املرأة بالرجل يف رجاالت 

ل، وداخل املنزل وخارجه، وذلك تأثرا منهم باملسلسالت اليت شاهدوها واليت العم
تضمنت تلك القيم. كما أكدت تلك الدراسات يف املقابل بعض اآلثار اإلجيابية اليت 
تركتها املسلسالت على املشاهدين واليت منها أن التعليم حّت بالنسبة للمستويات العليا 

ة الكبرية واملعتربة لدى املشاهدين يف املناطق الريفية. منه أصبح من األمور ذات القيم
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وبذلك يتضح مدى تقبل اجلماهري اليت تشاهد املسلسالت للقيم اليت يتم عرضها خالل 
 .  12املسلسل

أما عن طبيعة تلك الفجوة العميقة بني القيم اليت تؤمن هبا اجملتمعات العربية املسلمة      
ك املسلسالت التلفازية، فقد أثبتت إحدى الدراسات وبني القيم اليت تتضمنها تل

التحليلية حول التمثيلية التلفازية ابتعاد الدراما التلفزيونية عن الواقع الذي يعيشه أفراد 
ال تتناول يف كثري من األحيان  أهنااجملتمعات املوجهة إليهم تلك األعمال، حيث 

يل فهي بعيدة عن واقعه. كما أن هذه املشكالت اليت يعاين منها أفراد اجملتمع، وبالتا
ال تراعي األمهية  أهناالتمثيليات عندما تتناول جوانب من تلك املشكالت الواقعية ف

 . 11النسبية لتلك املشكالت ومدى خطورهتا على القيم والسلوكات
 التكنولوجيات الرقمية والقيم )القيم الرقمية(:

اعتبارا لكون اجملتمعات تواجه اليوم حتديا حضاريا وسياسيا غري مسبوق يتمثل فيما      
تقوم به التكنولوجيات الرقمية من "ثورة" على أشكال التنظيم واحلياة والقيم كافة، فهي 
بصدد إحداث حتوالت اقتصادية وثقافية وسياسية بسرعة مذهلة، بسبب قوهتا وقدرهتا 

مدد، لدرجة جيد أصحاب القرار والفاعلون اإلجتماعيون أنفسهم على اإلنتشار والت
مطالبني بإنتاج فهم مناسب ملا تتطلبه هذه التكنولوجيات من رهانات ثقافية وقيمية 

 مستجدة. 
ويف ضوء هذه التحوالت بدا من املطلوب املسامهة يف فتح مناقشة مجاعية حول      

كشف عن مظاهر التحوالت احلاصلة بفعل موضوع "التكنولوجيات والقيم"، بواسطة ال
هذه التكنولوجيات، واستجالء توجهات ومواقف بعض الفئات اإلجتماعية، والسيما يف 
أوساط الناشئة والشباب، وتأثري التكنولوجيات الرقمية يف حياهتم وعملهم وتواصلهم 

التضامن  وترفيههم، وانعكاسها على السلوكات والقيم املؤسسة للعيش املشرتك من قبيل
 . 11والتسامح واحلرية واملساواة والصدق والعمل والسلطة والرابط االجتماعي

اإلدماج األمثل للتكنولوجيات الرقمية يف النظام الرتبوي والتعليمي مبا جيعله قادرا على  -
بث املبادئ احملفزة على العمل والتسامح واملبادرة والتعايش، مع األخذ بعني اإلعتبار 

 األطفال والشباب وأساليب توظيفهم هلا. استعماالت
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اإلستثمار املناسب للتكنولوجيات الرقمية يف تقوية برامج ومقررات التعليم الديين بكل  -
أصنافه، مبعارف ختول لألطفال والطلبة اإلمكانيات الضرورية لفهم ما جيري من حتوالت 

وجعل الرتبية على القيم رافعة  يف العامل، واكتساب احلس النقدي للتمييز واملقارنة واحلكم،
لتفادي اإلنزالقات واإلحنرافات اليت تنتج عن اإلحبار يف الشبكة العنكبوتية أو التنبيه عنها، 

 والتشجيع على املضامني اإلجيابية اليت حتتويها.
العمل على بررجة مضامني يف التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واإلتصال ضمن التكوين  -

لني الرتبويني، أساتذة وإدارة تربوية، معرفيا وقيميا، لكي يكونوا قدوة يف األساسي للفاع
 السلوك والعمل والتواصل بالنسبة للناشئة والطلبة.

إرساء قواعد تنظيمية ومؤسسية مادية هبدف اإلدماج العقالين للتكنولوجيات الرقمية  -
ن اهلوية الوطنية وتنبه إىل يف احلياة الثقافية، والتكيف مع مقتضيات هذه الثورة بطرق حتص

 القيم املخلة بالسلوك املدين واملواطنة.
حماربة اإلستعماالت السلبية للتكنولوجيات الرقمية يف الغش والتحرش والعنف  -

والتعصب، وحماصرة التوظيف املخل بالقيم، واحلرص على توعية الناشئة مبخاطر مواقع 
قطب مجاعات التطرف العنيف، وُتنيب شبكات التواصل اإلجتماعي اليت حترض أو تست
 السلوكات املضرة بالصحة والبيئة أو اإلدمان.

إنتاج مواد مسعية بصرية وفنية حتتوي مضامني ورسائل بديلة حتث على التسامح  -
والتعايش واحرتام اآلخر، وحتسيس املستعملني بأمهية اإلنتقال من املقرابات الصراعية إىل 

 بنية على التفاهم حلل املشكالت.املقاربات التعاونية امل
 احلرص على إعالء قيم اإلنتماء الوطين واللغات الوطنية والذاكرة الثقافية املشرتكة. -
تشجيع املبادرات اليت تشتغل يف رجاالت التدريب اإلعالمي الرقمي حملاربة السلوكات  -

شة حول هذا النوع الالمدنية أو احلاطة بالقيم والتطرف العنيف، وتطوير مساحات املناق
 . 11من املوضوعات

يشهد العامل املعاصر ثورة تكنولوجية حقيقية فرضت مجلة من التغريات اإلجتماعية      
اليت طالت كافة مناحي احلياة، السياسية واإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية، حيث كان 

قيم األصيلة والدخيلة من نتيجتها تأجج أوار الصراع ما بني القدمي واحلديث، وما بني ال
يف اجملتمعات عامة، فعلي الصعيد العريب يعيش املرء حالة من اإلغرتاب الثقايف تتمثل يف 
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بروز عدد من العناصر الثقافية اجلديدة والغريبة عن ثقافة اجملتمع، فرضتها عوامل عدة 
معات جعلت من بعضها تغريات حتمية مست الصميم والعمق الثقايف والقيمي لتلك اجملت

 العربية. 
إن الناظر بعني املتفحص الدقيق جيد أن هذه التغريات اإلجتماعية والقيمية تقف      

وراءها التكنولوجيا احلديثة بتقنياهتا املتطورة اليت جعلت العامل قرية صغرية، واختزلت 
املسافات وطمست معامل احلدود اجلغرافية، لتعلن ظهور عوملة ثقافية قيمية على حساب 

لثقافة العربية األصيلة، ومما زاد األمر صعوبة أن هذه التغريات طالت أهم جانب من ا
جوانب احلياة العربية وهو اجلانب القيمي الذي يواجه حربا ضروسا تشنها تكنولوجيا ال 
تقيم وزنا للخصوصيات القيمية للشعوب احملافظة على تراثها وقيمها األصيلة، وتزداد 

 .   16التأثري ليطال الشباب العريب عامة، والشباب اجلامعي خاصة اخلطورة عندما يتفاقم
إن أدوات تعزيز القيم من خالل شبكة االنرتنيت متعددة ومتنوعة، إال أن هناك      

 بعض الوسائل املتميزة اليت ميكن استثمارها يف هذا الشأن، ومنها:
توفرها شبكة االنرتنيت  يعد من أكثر اخلدمات اليت :(e-mail)البريد اإللكتروني  -2

شهرة واستخداما وفائدة، السيما وأنه ميكن بواسطته ارسال واستقبال رسائل كتابية أو 
 مسموعة أو مشاهد مرئية، أو مزيج من الرسائل متعددة الوسائط.

واملنتديات هي : (Forums)المشاركة الفاعلة واإليجابية في منتديات الحوار  -1
وارات والنقاشات املفتوحة بني املشاركني من كل مكان، واليت عبارة عن منابر خاصة باحل

ميكن من خالهلا املشاركة يف أي ساحة موجودة على املواقع اإللكرتونية املختلفة ببعض 
املسامهات املتنوعة، سواء كانت متعلقة بقضايا جديدة، أو مرتبطة بقضايا موجودة من 

 قبل.
وهو باب واسع لتبادل الثقافات واخلربات : (Chat)الحوار عبر غرف الدردشة  -1

واملعلومات، ولكنه يف الوقت نفسه كثري األخطار واحملاذير إذا مل حيسن استخدامه 
وتوظيفه، السيما وأن له أنواعا خمتلفة، فهناك احلوار الصويت أو احلوار املرئي أو كالمها 

ونية عن طريق كتابة معا، وميكن اإلستفادة من هذه الغرف اخلاصة بالدردشة اإللكرت 
النصائح املختصرة واملواعظ املناسبة وعرضها للمتلقني، كما ميكن اإلستفادة منها يف غرس 

 بعض القيم والفضائل عرب التوجيه واإلرشاد واملساعدة. 
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وهو موقع اجتماعي شهري يضم مئات  :(Facebook)المشاركة في الفيس بوك  -1
عامل، وميكن توظيفه لتعزيز القيم عن طريق عمل املاليني من املنخرطني على مستوى ال

رجموعات تدعو إىل احلث على الفضيلة ونشرها بني الناس، ومراسلة شرحية كبرية من 
أصحاب الصفحات لديك مبا تريد توصيله من قيم وأخالق وغريها من أعمال فاضلة، 

 .       15ويتيح إمكانية التواصل القيمي بني األفراد
قة بني التكنولوجيات الرقمية والقيم العديد من املناقشات العاملية اجلارية تكشف العال     

اليوم حول التغريات الكربى اليت حتصل على الثقافات والسياسات، وعلى أّناط تدبري 
احلياة املادية واإلجتماعية والنفسية، وقد أنتج هذا املد اجلارف للتكنولوجيات الرقمية 

 قف حسب "رميي ريفيل":نوعني متضاربني من املوا
املتحمسون يشيدون باإلمكانيات اخلارقة اليت توفرها االنرتنيت، خصوصا الولوج املباشر -

)غالبا ما يكون رجانيا( لكميات الحمدودة من املعطيات واملعلومات، وقوة التواصل 
اإلستعماالت والعالقات ما بني املبحرين يف الشبكة العنكبويت، وأيضا التنوع الكبري يف 

 اجلديدة املمكنة.
يف مقابل ذلك جند موقفا مغايرا من التكنولوجيات الرقمية يتميز بنوع من القلق بسبب -

السطوة اليت بدأت ُتارسها على حياة الناس وعلى الروابط اإلجتماعية، وما حتدثه من 
ل تغيريات تظهر على العالقات جراء اإلستعمال املفرط ألدواهتا، وبسبب األشكا

املختلفة لإلدمان عليها، فضال عن املخاطر اليت تتعرض هلا الناشئة بسبب ما توفره 
 . 17املواقع املختلفة املشارب واملذاهب من مضامني ومؤثرات

وبقدر ما تؤثر الثورة الرقمية يف مستويات تدبري شؤون الدولة واإلدارة والشغل      
اصل والروابط اإلجتماعية، لدرجة يذهب تؤدي إىل خلخلة أشكال التو  أهناواإلقتصاد، ف

فيها البعض إىل أننا نشهد بروز "إنسانية رقمية"، وهو ما قد يستدعي إعادة النظر يف 
املمارسات البيداغوجية، السيما الرتبية على القيم وأّناط التواصل والسعي لفهم أفضل 

ية واحرتام اآلخر والتسامح لتأثريات التكنولوجيات الرقمية على القيم املرتبطة بالعمل واهلو 
والرابط االجتماعي واحلرية واملساواة والعدالة، وبذلك تفرض الثورة الرقمية تصورات 

تؤسس لعالقات خمتلفة نسبيا ومتجددة بني األدوات  أهناوممارسات جديدة للثقافة حبكم 
 . 11التكنولوجية وبني اإلنسان
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ا الدولة القومية حنو أي ثقافة تغزو البالد، يف السابق كانت هناك سيطرة قوية تقوم هب     
ُتس هوية اجملتمع  هنافتمنع الكتب وترفض عادات ظاهرية وحتارب سلوكات مشينة، أل

وتقاليده، ويف سنوات قليلة ُتر تلك املرفوضات الصلبة وتتغلغل داخل اجملتمع من خالل 
ت، فتحولت املمانعة إىل السماء املشرعة بالقنوات الفضائية وتقنيات اإلتصال واالنرتني

خضوع للواقع، مث قبول مشروط لبعض ما فيه، مث تنازع الواع عن تلك املمانعات، مث ُتاه 
وحماكاة لتلك الثقافة الوافدة، مث بناء ثقافة حملية جديدة تقوم على تلك احملاكاة، والغريب 

مناقشات أن هذا السلوك يف حالته الطبيعية يتم عرب أجيال ومن خالل زمن طويل و 
وسجاالت فكرية طويلة، لكنها مع تلك املعطيات العوملية الشبكية حتدث يف سنوات 
معدودة، ومن جيل واحد ُتاشى مع هذا التغيري، فاملوضة واملاركات العاملية وعادات 
أبطال هوليوود وأطعمة ماكدونالدز وغريها، أمثلة على هذا التحول، وهو يعطي مؤشرا 

 . 13لعاملي حنو الكلية الفضائيةقويا للتحول القيمي ا
أول هذه التغريات ظهورا ورمبا أبرزها هي اليت طالت القيم اإلجتماعية، ووفق      

مستويات متعددة، فبقدر ما يسرت وسائل اإلتصال التقارب والتواصل بني البشر بني 
قطيب األرض، كان هذا التقارب تباعدا بني البشر، لقد صار من اليسري التواصل مع 

دهم عنا، وبتكاليف زهيدة، ولكن يف الوقت ذاته األصدقاء وغري األصدقاء على بع
يّسرت هذه الوسائل عدم اللقاء بني األصدقاء واألقرباء القريبني من بعضهم يف املكان، 

 .42بل كانت عامال مؤديا إىل ذلك
هناك تسابق بني الفضائيات على األقل ومواقع االنرتنيت عامة على عرض البذاءات      

غناء من إرضاء حاجة مجالية راقية عند اإلنسان إىل )فياجرا( السخيفة، وكيف حولت ال
مثرية للشبقية والشهوانية، وصارت احلاجة اجلمالية هي كل ما يثري الشبق والشهوانية، 
وتالشت القيمة اجلمالية بوصفها حاجة فكرية روحية، وهذا ما أدى إىل تراجع معظم 

مضامينها واحنسارها لصاحل الفنون الفنون وتقهقرها يف مستويات أدائها وأشكاهلا و 
مبفاهيمها املسخية اجلديدة اليت تتبناها خمتلف وسائل اإلتصال واإلعالم، وسيطرة هذه 

هي  أهناالفنون هبذه املفاهيم املسخية املشوهة على عقول وقيم الناشئة، واقتناعهم ب
 . 12الفنون، وأن مقوماهتا هي مقومات الفن
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ليت تسمح بتحديد أدق للقيم املعرضة لصدمة الثورة التكنولوجية هناك العديد من املعايري ا
 منها ما يدخل ضمن:

 ما هو مقبول وما هو منبوذ. -
 ما هو مستحسن وما هو مستهجن. -
 ما هو مطلوب وما يتعني استبعاده. -

وبسبب ذلك ختضع القيم للتغيري، إذ ال ميكن التعامل معها بإطالقية ألن النظر إىل      
ل هبا يتفاوت حسب الثقافات واجملتمعات، رغم أن ُثة قيما كونية تبنتها القيم والعم

الغالبية العظمى للدول أال وهي املساواة واحلرية والعدل والتضامن، وهي القيم اليت ترتكز 
 . 11عليها احلقوق املدنية السياسية، واحلقوق االقتصادية واإلجتماعية والثقافية

يات احلديثة يف إنتاج القيم؟ هل ميكن ضبط التكنولوجيات لكن ما هو أثر التكنولوج     
جلعلها تساعد يف بناء القيم دون اإلخالل باحلرية؟ مث أليس من املطلوب التفريق بني ما 
هو كوين )التكنولوجيات وإنتاج الثروات، ولوج املعرفة، ُتلك احلقوق األساسية لإلنسان(، 

رية والثقافية؟ وكيف ميكن توظيف وما هو متعلق باخلصوصيات الوطنية، احلضا
التكنولوجيات يف عمليات إنتاج الرابط اإلجتماعي، وأي ّنوذج رجتمعي نريده؟ وكيف 
تصبح التكنولوجيات الرقمية وسيلة يف خدمة هذا النموذج ال أن تكون مرهتنة ملعادلة 

  11صعبة، إما بالعودة إىل النماذج املاضية أو اإلرُتاء كلية يف قيم العامل؟
إن موضوع العالقة بني التكنولوجيات الرقمية والقيم موضوع جدي ويستحق تفكريا      

متواصال لفهم أشكال التفاعل اليت تتشكل بينهما. من هنا تظهر احلاجة إىل إدماج 
مقتضيات "الرتبية على الرقمي" حبكم أن هناك تغيريا كبريا يف طرق التفكري ويف ردود 

 . 11األفعال
تطرح التكنولوجيات الرقمية أسئلة كربى على اجملتمعات وأصحاب القرار والنخب،       

كما يزداد تأثريها القوي على سلوك الناشئة والشباب، وعلى القيم والعيش املشرتك، 
ويفرتض هذا الوضع التساؤل عن وظائف األسر والسياسات العمومية املكلفة بالرتبية 

والتنشئة الروحية، من زاوية أدوارها يف اكتساب قيم النزاهة  والتكوين والشباب واإلعالم
واإلستقامة والتسامح، ويف التحفيز على اإلبتكار واملبادرة وبناء القدرات، ويف التشجيع 
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على اكتساب املعرفة التنويرية النافعة، ويف تعميق قيم التضامن واملشاركة اإلجيابية واحلوار 
 .16ماعيوالعمل وتقوية التماسك اإلجت

وتقوم التكنولوجيا بدور هام يف حتديث القيم، وقد أشار "أليكس اجنلز" يف هذا      
الشأن إىل أن التصنيع له أثره على حتديث القيم واإلُتاهات، حيث تشجع املهنة اإلُتاه 
حنو حتديث القيم، ويدفع تطور الثقافة والتعليم إىل اكتساب الكثري من اخلربات واملعارف 

رات اجلديدة، وأشار "دانيال لرينر" يف حالة تطوير مسار اجملتمع التقليدي إىل والتصو 
ضرورة دخول القيم اجلديدة اليت يكون هلا رد فعل يف عملية الغزو الثقايف واستحداث 
التنمية. إن قبول قيم جديدة حيمل يف طياته سلبيات مل يتعود األفراد على تقبلها، لذا قد 

ُتميد املاضي مبا فيه من قيم اجتماعية واقتصادية وسياسية، ومن  يلجأ العديد منهم إىل
مث تتفاوت درجة القبول والرفض، ويتأرجح اجملتمع بني املاضي واحلاضر، إال أن التطورات 
يف رجال التعليم واإلقتصاد واإلعالم حتول دون العودة إىل الوراء، وإن بدا ظاهريا التمسك 

 . 15بالقدمي دون اجلديد
العامل اإلفرتاضي ختتفي فيه القوانني واألنظمة واألعراف واألحكام الضابطة للفعل،      

، سواء أكانت تلك الضوابط القائمة يف عاملهم الرمسي البشرفهو عامل ختتفي كل ضوابط 
أم غري الرمسي، ويف عاملهم الفعلي ويف األحالم، فشرعية الفعل يف هذا العامل هي ليست 

ملنا املعيش، وهو بالتايل فعل ال يتم وفق ما ُحدد من شرعيات بشرعية الفعل يف عا
معروفة، كما ال تنسحب عليه حدود القصاص للفعل: يف القول والعمل. إنه العامل الذي 
قد ال يلتقي فيه أفراده بعضهم بعضا، فهم ال يتفاعلون عرب القنوات والشبكات اليت 

الطبيعية منذ اخلليقة حّت اآلن، وإّنا تتم  وفقها تنسج العالقات اإلجتماعية يف رجتمعاتنا
تفاعالهتم عرب قنوات جديدة من اإلتصال وعرب وسائط ورموز وقيم بات يشكلها العامل 
اإلفرتاضي اجلديد. إنه أقرب إىل عامل الفوضى الذي يبيح ألفراده أن يفعلوا ما حيلو هلم أن 

دون خوف من رد فعل يفعلوه بدون خوف من ردة فعل الدولة أو من قمعها، أو ب
اجلماعة ومؤسساهتا الضبطية واألخالقية، إهنم يفعلون ذلك بدون ضابط أخالقي أو ديين 
أو قانوين، إنه العامل الذي يباح فيه املمنوع يف الفعل، من قول وكتابة وممارسة، إنه العامل 

ود الذي يتساوى فيه فعل اخلري ونقيضه واحلب ونقيضه. إنه العامل الذي رغم الوج
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الفيزيقي والفعلي ألفراده، إال أنه يتيح للفاعلني فيه التخفي عن بعضهم بعضا وعن 
 السلطة األمنية للدولة خلف أمساء ومهية وعوامل رجهولة.

إنه العامل الذي يتم فيه كسر السلطة باملفهوم الذي نعرفه يف الفضاء السياسي،      
قيات اليت يقوم عليها النظام الديين وكسر السلطة كما يف الفضاء األسري، وكسر األخال

... إخل، أنه الفضاء الذي يتيح ألفراده التفكري يف الالمسموح على الواقع، بل وفعل 
الالمسموح والكتابة خارج املألوف يف الفضاء الثقايف، واإلميان مبا مل نتعارف عليه يف 

اقها اليت تعارفنا عليها حالة تنتقل فيها السيادة والسلطات من أنس أهناعاملنا املعيش، 
وتشكلت يف اجملتمع البشري عرب رحلته التارخيية الطويلة، وعرب جهد بشري قدر هبذا 
اإلجناز احلضاري يف العوامل البشرية املختلفة عرب التاري"، إىل سلطات خُتلق يف هذا العامل 

يات صناعة السيربين الذي خيضع آلليات حتّكم جديدة وإىل ثقافة حتكمها املعلومة وآل
املعلومة وتكنولوجيا التواصل الذايت واجلماهريي يف عاملنا املعاصر. إنه ّنط أقرب يف مسات 
بنائه اإلجتماعي إىل ما يسميه "مانويل كاستيل" مبجتمع الشبكة يف زمن وعصر املعلومة 

ات الذي بات يعرّب عن نفسه، ولرمبا يتمثل بقوة يف بنائنا املؤسسايت يف الكثري من رجتمع
 . 17املعمورة

 شبكات التواصل اإلجتماعي والقيم:
ملا كان من أهم الواجبات امللقاة على الرتبية بوجه عام متابعة مستجدات العصر      

ومواكبتها ألهم التطورات اليت يعرفها اجملتمع يف كافة جوانبه، فقد تناول العديد من 
هبدف الكشف عن إجيابيات الباحثني الرتبويني موضوع شبكات التواصل االجتماعي 

وسلبيات هذه الشبكات، وبيان مدى تأثريها على حياة األفراد عامة، وعلى املنظومة 
القيمية بوجه خاص، وذلك ألن القيم اجملتمعية حتتل أمهية خاصة يف رجال العلوم اإلنسانية 

تقدون هبا واإلجتماعية لكوهنا أساسا يف تشكيل سلوك األفراد، ومعايري وجدانية وفكرية يع
 . 11ويتعاملون مبوجبها مع األشياء بالقبول أو الرفض

وتربز أمهية مثل هذا النوع من الدراسات يف هذا الوقت الذي تعاين فيه رجتمعاتنا      
العربية واإلسالمية من هجمة تستهدف القيم خاصة، من خالل حماولة النيل منها 

لقيمي واألخالقي الذي يعاين منه وتشويهها وطمس معامل أصالتها، وما اإلضطراب ا
شبابنا هذه األيام، إال شاهدا حيا على أمهية إجراء مثل هذه الدراسات يف ظل هذا 
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اإلقبال اهلائل وغري املضبوط على استخدام شبكات التواصل االجتماعي، وما نتج عنه 
ن على من سوكيات غري مقبولة أخالقيا وقيميا، بدءا باإلفتتان بالتكنولوجيا واإلدما

استخدامها دون التحلي مبعايري وضوابط قيمية منسجمة مع روح اإلسالم وتعاليمه 
السمحة، ومرورا مبشاعر الالمباالة اليت تستويل على شبابنا اليوم إزاء بعض املمارسات 
اليت تتناىف مع القيم واألخالق النبيلة، وما تتضمنه بعض املواد اإلعالمية املنشورة عرب 

ل اإلجتماعي من خروج واضح على املنظومة القيمية للمجتمع، بدعوى مواقع التواص
 التقدم والتطور واحلرية الشخصية.

ونظرا ألن الشباب من أهم فئات اجملتمع الذين تقع على كاهلهم مسؤولية البناء      
والتنمية والتقدم، فقد كان من الضروري إخضاع منظومتهم القيمية للمالحظة واملتابعة 
للوقوف على مدى تأثرها بشبكات التواصل اإلجتماعي سلبا أو إجيابا، وهو ما استهدفته 

لرتبوية واإلجتماعية اليت كشفت عن مجلة من التأثريات السلبية العديد من الدراسات ا
واإلجيابية اليت طالت املنظومة القيمية لدى الشباب اجلامعي، إذ تتمثل التأثريات السلبية 
لشبكات التواصل االجتماعي يف تزييف وعيهم بقيمة اإلنتماء للوطن، وتدين قيمة الوقت 

تلكات العامة، وتدين ثقتهم بقيمة املساواة يف لديهم، وُتاهلهم للمحافظة على املم
اجملتمع، وضعف ُتسكهم بالعادات والتقاليد االجتماعية، وتقليد املوضات األجنبية، 
وإضعاف الروابط األسرية واهنيار العالقات االجتماعية وتدين ثقتهم باملنتج الوطين... 

املقابل أشارت الدراسة إىل وغريها من السلبيات اليت أصابت قيم الشباب اجلامعي، ويف 
األثر اإلجيايب لشبكات التواصل االجتماعي على القيم، واملتمثل يف تعزيز مفهوم املسؤولية 
االجتماعية لدى الشباب، ودورها يف تكريس قيمية التعاون ومساعدة اآلخرين، وأمهيتها 

 . 13يف احرتام األفراد للنظام العام
كما أكدت بعض الدراسات األخرى أيضا على الدور اإلجيايب الذي تلعبه شبكات       

التواصل االجتماعي يف التقارب بني الشعوب وتعزيز القيم بأنواعها من خالل تقدمي 
األخبار واملعلومات وتبادل الثقافات، واخلروج عن سلطة الرقيب، وإتاحة اجملال إلبداء 

ذا ما جيعل وسائل التواصل اإلجتماعي عامل بناء ملنظومة القيم الرأي وحرية اإلختيار، وه
 .62لدى األجيال يف احلاضر واملستقبل املنظور
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فاملوقع اإللكرتوين املعاصر مل يعد خاضعا للزمان وال للمكان مبفاهيمهما التقليدية،      
بقدر ما هذه احلالة تعترب ّنطا جديدا من التالقي والتحاكي والتواصي بني الناس، ف

يتحللون من واقعهم املادي، يتجمعون ويتكاثرون يف تلك املواقع اإلفرتاضية على الشبكة 
العنكبوتية، وألول مرة يف التاري" يتحول شتات الناس املختلفني يف بالدهم وألواهنم 
ولغاهتم ودياناهتم إىل ُتمعات مذهلة تنسجم فيها كل صور اإلختالف بينهم ضمن 

مواقع تواصل اجتماعي، شّكلت جيشا من الوحدة والرتابط ما كان احتادات وروابط و 
ليتكّون يف كل حقب التاري"، وقد أظهرت الكتب عن أحداث العامل وخالل ساعات 
قليلة، تأثري هذه املواقع اإلفرتاضية يف حتشيد املاليني من البشر وتوحيد القيم العاملية 

وقف معني، وتويرت والفايس بوك شواهد حية املشرتكة للتنديد حبادثة معينة أو التأييد مل
 . 62على هذا التفاعل القيمي، بل التحول احلضاري العميق

 خاتمة:
أفرزت سلوكات عميقة يف منظوماته القيمية،  ال شك أن عامل اليوم يعاين من أزمات     

سلبية لدى خمتلف الكيانات سواء كانت أفرادا، مجاعات، مؤسسات أو حكومات، ويف 
لف اجملاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية واألسرية ...إخل، فالعنف املدرسي خمت

الذي تفشى يف املؤسسات التعليمية والرتبوية، وارتفاع معدالت الطالق واخللع وحاالت 
العنف األسري، واستفحال ظاهرة الفساد السياسي والثراء املفاجئ، وانتشار مظاهر 

اآلخر ... وغريها من السلوكات املتطرفة واملنافية لألخالق،   العنصرية والكراهية وإقصاء
كلها دليل على وجود أزمة متجذرة يف القيم اإلنسانية، وإذا كانت املؤسسات اجملتمعية 
املختلفة تتحمل املسؤولية يف اهنيار منظومة القيم، بسبب استقالتها عن أداء دورها املنوط 

سلوك البشري، فإن وسائل اإلعالم هي األخرى هبا يف إضفاء الطابع القيمي على ال
ليست بريئة عما حيدث يف اجملتمعات من ضياع للقيم وغياب لألخالق وتدهور يف 
السلوكات، مما يطرح إشكالية إعادة النظر يف العالقة بني اإلعالم والقيم، ويدفع بالقائمني 

وكذا الباحثني األكادمييني على املؤسسات اإلعالمية واملمارسني املهنيني للعمل اإلعالمي 
املتخصصني إىل ضرورة اإلهتمام باإلعالم القيمي من أجل صناعة رسالة إعالمية هادفة 
تراعي الضوابط األخالقية واإلعتبارات القيمية، وتساهم يف حل أزمة القيم، غري أن 

إلجيابية وسائل اإلعالم ال ميكنها أن تؤدي هذا الدور الطالئعي املتمثل يف صناعة القيم ا
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ونشرها لدى األفراد ما مل تراع هي يف ذاهتا القيم اإلعالمية من صدق ونزاهة وحيادية... 
إخل، كما أن التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واإلتصال يف عالقتها بالقيم قسمت الباحثني 
إىل قسمني، أحدمها متشائم يعتربها أداة للتفس" واإلحنالل والتحرر من األخالق والقيم، 

أضحت اليوم تشّكل فرصة فريدة لإلنسانية لنشر القيم العاملية من  أهناواآلخر متفائل يرى 
حرية ومساواة وعدالة ...إخل، وتكريس العوملة القيمية اليت تنفتح فيها مجيع شعوب العامل 

 على بعضها البعض. 
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.بحث في إشكاالت الجريمة اإللكترونية  
Problematics of cybercrime                                                                                

1كروش نوالدة.   
  أحمد بن بلة 1جامعة وهران 

     11/22/1212تاريخ النشر:27/21/1212تاريخ القبول: 12/22/1212تاريخ االستالم:

مع توايل التطورات التكنولوجية اليت يشهدها عاملنا املعاصر تزايد  ملخص:
التالعب باستخدام تقنية احلاسب اآليل كتدمري أنظمة املعلومات والتجسس املعلومايت 
ويف رجاالت أخرى غري أخالقية كالسب والقذف والتشهري ،وكلما تطور استخدامه وزاد 

عكس اجلرمية التقليدية اليت حتدث يف الواقع  اإلقبال عليه ظهرت لنا جرمية من نوع آخر
 تسمى اجلرمية اإللكرتونية.

إن إنتشار اجلرائم اإللكرتونية يلفت إنتباه الباحثني و القانونيني واجلهات األمنية  
على حد سواء ، و لكوهنا ختتلف كليا عن نظريهتا التقليدية ، فإن حماربتها والتصدي هلا 

على إشكاالهتا ، لكون ذلك من شأنه أن يساعد يف فهم  ال يتأتى دون تسليط الضوء
ماهيتها ما يسهل حماربتها من خالل سد الثغرات اليت ميكن أن ختلق مشكلة يف فهمها 

 . ومن مت حماربتها
 اجلرمية اإللكرتونية ، القانون ، إشكاالت ، املكافحة ، السماتالكلمات المفتاحية: 

Abstract: As technological developments in our modern world 

increase، the manipulation of computer technology، such as the 
destruction of information systems، information espionage and 
other unethical fields such as libel، defamation and defamation, 

has become more frequent The spread of cybercrime draws the 
attention of researchers lawyers and security agencies alike، and 

                                                                 
                             أحمد بن بلة 1سل: دة.كروش نوال، جامعة وهران اسم المر  - 1

 nawalkerrouche02@gmail.com الربيد االلكرتوين:
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because they are، completely different from their traditional 
counterparts، fighting them and addressing them can not be 

achieved without shedding 
light on their problems، because this would help to understand 

what is easy to fight through Fill gaps that can create a problem 
in understanding them and have been combated. 
Keywords: Cyber crime، law، ، Problematic، control، featur 

 مقدمة : 
تعترب جرائم الكمبيوتر واالنرتنت ظاهرة إجرامية مستجدة نسبيا حبيث تعاين 
اجملتمعات يف اآلونة األخرية من انتهاك احلقوق واخلصوصيات االلكرتونية ، وذلك 
يف ظل انتشار اجلرمية االلكرتونية ، وجاء تطور هذا النوع من اجلرائم  بالتزامن مع 

والتكنولوجيا احلديثة اليت يسرت سبل التواصل التطورات اليت تطرأ على التقنيات 
وانتقال املعلومات بني خمتلف الشعوب واحلضارات وسهلت حركة املعامالت ،إال 
أن هذا التقدم املذهل واملميز ال خيلو من عيوب الن استخدامه ال يقتصر على 
 اجلانب اإلجيايب بل أن هناك أشخاص مهووسني وجدوا هذا الفضاء البديل لتحقيق
أغراضهم وغاياهتم الشريرة من اجلرائم وتطويرها باستخدام الفضاء االلكرتوين  

 كوسيلة سهلة لتنفيذ العمليات اإلجرامية مما يلحق الضرر باألفراد والدول .  
فاجلرمية االلكرتونية هي تقنية تنشا يف اخلفاء وهتدف للنيل من املعلومات 

مقدمتها االنرتنت، وتظهر مدى املتواجدة عرب نظم و شبكات املعلومات ويف 
خطورهتا يف االعتداءات اليت ُتس احلياة اخلاصة لألفراد وهتدد األمن والسيادة 
وتشبع فقدان الثقة بالتقنية وهتدد إبداع العقل البشري ويرجع السبب ذلك إىل عدم 
مواكبة  التشريعات التقليدية للسرعة اليت تتطور هبا التكنولوجيات احلديثة وعصر 

 علوماتية وعدم قدرهتا على التكيف مع الوضع احلايل .امل
خالل هذه الورقة البحثية سنحاول تسليط الضوء عن اإلشكاالت اليت تلف و 

طبيعة ، و مفهوم اجلرمية اإللكرتونيةاجلرمية اإللكرتونية من حيث نقطتني  تتمثالن يف :
 مسات اجلرمية اإللكرتونية .و 



 
 دة.كروش نوالاسم المؤلف:

بحث في إشكاالت الجريمة اإللكترونية. عنوان المقال:  
 

 219 

 مدخل إىل اجلرمية االلكرتونية 
لة تعريف جرائم الكمبيوتر واالنرتنت هذه هي األخرى من املسائل أتعد مس

الشائكة اليت تقف حجر عائق أمام رجال القانون حيث يصعب حّت اآلن  وضع 
تعريف عام وشامل هلذه اجلرائم ، وقد أثار ذلك العديد من املشاكل العملية تتمثل 

 ،هااحللول الالزمة ملواجهتأمهها يف :صعوبة تقدير حجم الظاهرة ،تعذر إجياد 
 1كذلك صعوبة حتقيق التعاون الدويل ملكافحتها .

 تعريف أولي للجريمة االلكترونية : ( أ
: " الفعل اإلجرامي الذي يستخدم يف اقرتافه احلاسب اآليل   أهناتعرف على        

كأداة رئيسية أو هي خمتلف صور السلوك اإلجرامي اليت ترتكب باستخدام املعاجلة 
 2اآللية للبيانات."

ويقول البعض أن جرمية املعلومات أو جرمية احلاسب هي:"الفعل غري املشروع     
وعلى هذا فان اجلرمية االلكرتونية تكون  3."الذي يتورط يف ارتكابه احلاسب اآليل

كل فعل غري مشروع موجه لنس" وتغيري أو حذف أو الوصول إىل املعلومات 
املخزنة داخل احلاسب أو اليت حتول عن طريقه ،أو هي غش معلومايت ينصرف إىل  

 كل سلوك غري مشروع يتعلق باملعلومات املعاجلة ونقلها .
 
 

                                                                 
عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل االلكرتوين يف رجال اإلثبات اجلنائي )يف القانون  1

 .  12، ص1222اجلزائري والقانون املقارن (، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
بية، بدون بلد، ( رأفت جوهري رمضان، العمل اإلعالمي واخلطورة اإلجرامية، دار النهضة العر 2

 .52، ص  52، ص1221
 بايوسف مسعودة، اهلوية االفرتاضية )اخلصائص االبعاد( جامعة قاصدي مرباح، ورقلة. 3

، www.researchagte.net،21:12على الساعة  21/21/1221اخلميس 
 .21:12على الساعة 21/21/1221
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 قليدية والجريمة االلكترونية :ب/الفرق بين الجريمة الت

 اجلرمية االلكرتونية. اجلرمية التقليدية .
 االحتيال على الشبكة ،االحتيال باملزاد االلكرتوين ....اخل.  االحتيال.
 القرصنة على االنرتنت، احلرمان من اخلدمة، الفريوسات . السطو .

جرائم األطفال 
 اجلنسية 

 النت،املواقع اإلباحية .استمالة األطفال على 

 أنظمة الدفع على الشبكة . غسيل األموال .
 1جرائم اهلوية ،وسرقة امللكية . السرقة.

إنطالقا من اجلدول ميكن أن حندد رجموعة من السمات املميزة جلرائم 
 احلاسب واالنرتنت كالتايل :

اجلرائم فهي تتسم جرائم احلاسب واالنرتنت بسمات خمصوصة عن غريها من -
تستهدف معنويات وليست ماديات حمسوسة ،وتثري يف هذا النطاق مشكالت 

 االعرتاف حبماية املال املعلومايت ان جاز التعبري.
تتسم باخلطورة البالغة نظرا ألغراضها املتعددة ،ونظرا حلجم اخلسائر  أهناكما -

بني فئات متعددة ُتعل  الناجم عنها قياسيا باجلرائم التقليدية ،ونظرا الرتكاهبا من
 ،ا تنطوي على سلوكيات غري مألوفةمن التنبؤ باملشتبه هبم أمرا صعبا .وهي بذاهت

ومبا أتاحته من تسهيل ارتكاب اجلرائم األخرى ُتثل إجياد وسائل ُتعل مالحقة 
 اجلرائم التقليدية أمرا صعبا إذا ما ارتكبت باستخدام احلاسب .

مبعيقات ومتطلبات عمليات مالحقة اجلناة ،فان حتققت ومسة قانونية تظهر ابتداء -
ة او لصعوبة املالحقة أصبحت اإلدانة صعبة لسهولة إتالف األدلة من قبل اجلنا

                                                                 
،امللتقى العلمي اجلرائم املستحدثة ذياب موسى البدانية ،اجلرائم االلكرتونية املفهوم واألسباب  1

، عمان . 1/3/1221-1يف ظل املتغريات والتحوالت اإلقليمية والدولية ،خالل الفرتة من
http//resository.nauss.edu.sa 
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 املتعلقة هبذه اجلرائم، و لغياب االعرتاف القانوين بطبيعة األدلةأالوصول إىل األدلة  
برة للحدود، فتثري بذلك جرائم الحتدها حدود  وتعد من اجلرائم العا هناونظرا أل

التحديات ومعيقات يف حقل االختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق 
 1ومتطلبات التحقيق واملالحقة والضبط والتفتيش.

 الجريمة اإللكترونية و إشكالية المفهوم : 
 أ/ الجريمة اإللكترونية و تعدد التسميات : 

  اجلرائم املعلوماتيةLes crimes ou infraction informatique 
  جرائم الكمبيوترLes crimes d’ordinateurs  
  جرائم التقنية العالية  Les crimes de la haute technologie 
  جرائم اهلاكرزhackers  les crimes de ، 
  جرائم االنرتنتLes crimes d’internet  
 اإلجرام يف الفضاء اخليايلle cyber espace La criminalité dans 
  اجلرائم عرب شبكات االتصال عن بعدLes crimes a travers les 

réseaux de télécommunication  

باللغة اإلجنليزية وباللغة   cyber crime وتسمى أيضا بالسيرب كرامي
 cyber criminalitéالفرنسية 

كل هذه املصطلحات تدل على اجلرائم املعلوماتية مرتكبة إما يف حميط معلومايت   
 2لق أو مفتوح على الشبكات املعلوماتية .مغ
 
 

                                                                 
-حممد دباس احلميد ، نينو ماركو،محاية أنظمة املعلومات ،دار احلامد للنشر والتوزيع،األردن1

 .75،ص 1227عمان،
دردور ،جرائم املعلوماتية على ضوء القانون اجلزائري واملقارن ،مذكرة ماجستري يف شعبة نسيم  2

 .25،ص1221القانون  اجلنائي ،كلية احلقوق ، جامعة منشوري قسنطينة ،اجلزائر، 
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 ب/ مفهوم الجريمة االلكترونية في التشريعات العربية و الغربية :
"من ان سوء استخدام احلاسب او جرمية credo ،Michelيعرفها الفقيهان 

احلاسب تشمل استخدام احلاسب كأداة الرتكاب اجلرمية باإلضافة اىل احلاالت 
 1غري املصرح به حلاسب اجملين عليه او بياناته" .املتعلقة بالولوج 

: "كل أهناولقد عرفها خرباء من املنظمة األوروبية للتعاون والتنمية االقتصادية ب
سلوك غري مشروع او مناف لألخالق او غري مسموح به يرتبط باملعاجلة االلية 

 2للبيانات او بنقلها."
القرتافها ان تتوافر :"جرمية تتطلب أهنا David Thompson يعرفها

حتت هذا  Solary.وعرفها كذلك  3لدى فاعلها معرفة بتقنية النظام املعلومايت."
 4: "أي فعل غري مشروع تكون املعرفة بتقنية املعلومات أساسية ملرتكبه."أهناالنمط ب

ويعرفه الفقيه تردمان اجلرمية االلكرتونية بقوله: "كل اشكال السلوك غري 
 5ر باجملتمع الذي يرتكب باستخدام احلاسب االيل "املشروع او الضا

"كل فعل اجرامي يستخدم احلاسب : أهناأما الفقيه دول فقد عرفها ب
 6يل إلُتامه "اآل

                                                                 
أشرف عبد القادر قنديل، االثبات اجلنائي يف اجلرمية االلكرتونية، دار اجلامعة اجلديدة، 1

 .31، ص1226اإلسكندرية ،
 .31أشرف عبد القادر ،  املرجع نفسه ، ص2
، 1225امحد خليفة امللط، اجلرائم املعلوماتية )دراسة مقارنة( دار الفكر العريب، اإلسكندرية ،3
 .51، ص1ط
 .15أمحد خليفة امللط ، املرجع نفسه ، ص 4
االلكرتونية، دار الثقافة جالل حممد الزعيب، أسامة حممد املناعسة، جرائم تقنية نظم املعلومات 5

 .56ص1222للنشر والتوزيع، عمان 
  .56جالل حممد الزغيب ، املرجع نفسه ، ص6
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يعرفها مكتب تقييم التقنية يف الواليات املتحدة االمريكية من خالل تعريف 
لربامج املعلوماتية دورا : "اجلرائم اليت تلعب فيها البيانات الكمبيوترية واأهنااحلاسب ب
 1رئيسيا."

ما بالنسبة للفقيه املصري فهناك من يرى ان اجلرمية املعلوماتية هي: "كل أ
فعل او امتناع عمدي، ينشا عن االستخدام غري املشروع لتقنية املعلوماتية ويهدف 

 2ىل االعتداء على األموال او املعنوية."إ
هي: "عمل او امتناع يأتيه اضرار خر يرى ان اجلرمية املعلوماتية آوفريق 

مبكونات احلاسب وشبكات االتصال اخلاصة به، اليت حيميها قانون العقوبات 
 3ويفرض هلا عقابا".

وأعطى اخلبري األمريكي باركر مفهوما وتعريفا للجرمية املعلوماتية حيث 
:"كل فعل إجرامي متعمد أيا كانت صلته باملعلوماتية ينشا عن خسارة أهناذكر 

 4تلحق باجملين عليه او مكسب حيققه الفاعل."
ن املقصود باجلرمية املعلوماتية: "هي االعتداءات القانونية اليت أ massويرى األستاذ 

 5ترتكب بواسطة املعلوماتية بغرض حتقيق ربح."
  مفهوم الجريمة اإللكترونية في التشريع الجزائري : ج /

االلكرتونية إال مؤخرا من خالل  املشرع اجلزائري مل يضع تعريفا للجرمية
املوافق ل  2112املؤرخ يف شعبان عام 21-23من القانون رقم  2فقرة 1املادة

                                                                 
 .31أشرف عبد القادر قنديل، مرجع سابق، ص1
سامل حممد امحد معوض، دور االعالم القضائي يف احلد من اجلرائم، دار غيداء للنشر والتوزيع، 2

 .15، ص2، ط1225عمان ،
 .15نديل ، املرجع نفسه ، صسامل حممد ق3
فتيحة رصاع، احلماية اجلنائية للمعلومات على شبكة االنرتنت، مذكرة ماجستري يف القانون 4

 .13ص1221العام، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان،
 .12فتيحة رصاع ،مرجع سابق ، ص  5
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املتضمن: "القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات  1223أوت 6
اإلعالم واالتصال ومكافحتها " والذي دخل حيز النفاذ مبوجب اجلريدة الرمسية 

 1223.1أوت  25لصادرة بتاري" وا 17العدد
إن اجلرمية االلكرتونية تتمتع خبطورة إجرامية مل يشهد هلا العامل مثيال يف اجلرائم 

: "اجلرمية اليت تتم باستخدام جهاز الكومبيوتر أهناالتقليدية حيث مت تعريفها على 
 2من خالل االتصال."

يقوم به : "كل عمل أو امتناع عن عمل أهناوهناك من يعرفها على 
شخص أضرارا مبكونات احلاسب املادية واملعنوية، وشبكات االتصال اخلاصة به 

 3باعتبارها من املصاحل والقيم املتطورة اليت ُتتد مظلة قانون العقوبات حلمايتها ".
: "استخدام األجهزة التقنية احلديثة مثل احلاسب اآليل واهلاتف النقال، أو أهناأو 

ها يف تنفيذ أغراض مشبوهة وأمور غري أخالقية ال يرضاها أحد ملحقاهتا أو برارج
 4اجملتمع."

يتضح مما سبق أن الفقه القانوين مل يتوصل إىل حتديد تعريف جامع 
:"كل استخدام،يف صورة فعل أو  أهناللجرمية املعلوماتية ،غري انه ميكن تعريفها ب

اء على أي مصلحة امتناع ،غري مشروع للتقنية املعلوماتية ويهدف إىل االعتد
 مشروعة سواء كانت مادية أو معنوية ."

 للتعبري عن هذا النوع من اجلرائم، جند العديد من املصطلحات وهي كما يلي:
 .les crimes informatique_اجلرائم املعلوماتية 

 . les crimes d’ordinateurجرائم الكمبيوتر -
                                                                 

ئري واملقارن(، منشورات رشيدة بوكر، جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية )يف التشريع اجلزا1
 .  215، ص2، ط1221احلليب احلقوقية،

 .217املرجع نفسه ، ص2
 .211رشيدة بوبكر ، مرجع سابق ، ص3
 .211املرجع نفسه، ص4
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 .les crimes de la haute technologieجرائم التقنية العالية -
 .les crimes d’internetجرائم االنرتنت -
 télécommunication les اجلرائم عرب شبكات االتصال عن بعد-

réseaux de les crimes à travers 

ما و  ،طلقت على اجلرمية االلكرتونية(كما اشرنا سابقا يف خمتلف التسميات اليت أ (
املصطلحات ، و ذلك يرجع لكوهنا ميكن مالحظته وجود اختالف بني هذه 

 رافقت مسرية تطور نشأة وتطور ظاهرة اإلجرام املتصل بتقنية املعلوماتية.
 الجريمة اإللكترونية من حيث طبيعتها : 

 أ/ خصائص الجريمة االلكترونية :
 :و كهدف للجرمية باخلصائص التاليةتتميز اجلرائم املرتكبة بواسطة الكمبيوتر كأداة أ

لتنفيذ :ال يتطلب تنفيذ اجلرمية عرب اهلاتف الوقت الكبري،وبضغطة واحدة (سرعة ا2
على لوحة املفاتيح ميكن أن تنقل ماليني الدوالرات من مكان إىل آخر،وهذا اليعين 

 .أو االستخدام معدات وبرامج معينةالتتطلب اإلعداد قبل التنفيذ  أهنا
اغلبها وجود الفاعل يف مكان (التنفيذ عن بعد :ال تتطلب جرائم الكمبيوتر يف 1

اجلرمية ،بل ميكن للفاعل تنفيذ جرميته وهو يف دولة بعيدة كل البعد عن الفاعل 
سواء كان من خالل الدخول للشبكة املعنية أو اعرتاض عملية حتويل مالية أو سرقة 

 معلومات هامة أو ختريب ...اخل .
أو بواسطته كجرائم االنرتنت  (إخفاء اجلرمية:أن اجلرائم اليت تقع على الكمبيوتر1

 جرائم خمفية، إال انه ميكن أن تالحظ آثارها، والتخمني بوقوعها.
(اجلاذبية:نظرا ملا ُتثله سوق الكمبيوتر واالنرتنت من ثروة للمجرمني أو اإلجرام 1

املنظم ،فقد غدت أكثر جذبا الستثمار األموال وغسلها وتوظيف الكثري منها يف 
ليب ُتكن الدخول إىل الشبكات وسرقة املعلومات وبيعها أو تطوير تقنيات وأسا

سارها أو استخدام أرقام سرقة البنوك أو اعرتاض العمليات املالية وحتويل م
 ...اخل .البطاقات
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(عابرة للدول واحلدود :إن ربط بشبكة من االتصاالت من خالل األقمار 6
وعوملة الثقافة واجلرمية أمرا ممكنا الصناعية والفضائية واالنرتنت جعل االنتشار الثقايف 

وشائعا، اليعرتف باحلدود اإلقليمية للدول ،وال باملكان ،وال بالزمان ،وأصبحت 
 ساحتها العامل امجع .

( جرائم ناعمة:تتطلب اجلرمية التقليدية استخدام األدوات والعنف وأحيانا كما يف 5
 أن اجلرائم املتصلة جرائم اإلرهاب واملخدرات، والسرقة والسطو املسلح.إال

جرائم ناعمة التتطلب عنفا ،فنقل بيانات من كمبيوتر إىل  أهنابالكمبيوتر ُتتاز ب
آخر أو السطو االلكرتوين على أرصدة بنك ما اليتطلب أي عنف أو تبادل إطالق 

 نار مع رجال األمن .
لضحية (ال يتم يف الغالب األعم اإلبالغ عن جرائم االنرتنت:إما لعدم اكتشاف ا7

هلا وإما خشيته من التشهري .لذا جندان معظم جرائم االنرتنت مت اكتشافها 
باملصادفة ،بل وبعد وقت طويل من ارتكاهبا ،زد على ذلك أن اجلرائم اليت مل 
تكشف هي أكثر بكثري من تلك اليت  كشف الستار عنها .فالفجوة بني عدد هذه 

 ة.اجلرائم احلقيقي، وما مت اكتشافه، فجوة كبري 
(من الناحية النظرية :يسهل ارتكاب اجلرمية ذات الطابع التقين ،كما انه من 1

 السهل إخفاء معامل اجلرمية وصعوبة تتبع مرتكبيها .
( هذه اجلرائم ال ترتك أثرا هلا بعد ارتكاهبا :عالوة على صعوبة االحتفاظ الفين 3

إّنا هي أرقام تتغري بآثارها إن وجدت .فليست هناك أموال أو رجوهرات مفقودة ،و 
يف السجالت،ولذلك فان معظم جرائم االنرتنت مت اكتشافها باملصادفة وبعد وقت 

 طويل من ارتكاهبا .
( تعتمد هذه اجلرائم على قمة الذكاء يف ارتكاهبا:ويصعب على احملقق التقليدي 22

التعامل مع هذه اجلرائم،إذ يصعب عليه متابعة جرائم االنرتنت والكشف عنها 
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وإقامة الدليل عليها .فهي جرائم تتسم بالغموض، وإثباهتا بصعوبة مبكان والتحقيق 
 1فيها خيتلف عن التحقيق يف اجلرائم التقليدية.

 ب/ صعوبة إثبات الجريمة اإللكترونية و إكتشافها : 
نظرا للطابع اخلاص الذي تتميز به اجلرائم املعلوماتية، فان اثباثها حييط به  

صعوبات  اليت تواجه سلطة االستدالل أو التحقيق اجلنائي يف الكثري من ال
 هنااستخالص الدليل اجلنائي، واليت تتمثل يف صعوبة اكتشاف هذه اجلرائم ،أل

الترتك أثرا خارجيا.فاجلرائم املعلوماتية ال عنف فيها ، وال سفك دماء ،وال آثار 
غري أو ُتحى من السجالت اقتحام لسرقة األموال مثال .وإّنا هي أرقام وبيانات تت

املخزنة يف ذاكرة احلاسبات وليس هلا أي  اثر خارجي مرئي ،ومبعىن آخر فجرائم 
 2املعلوماتية  هي جرائم فنية ،تتطلب تكنيك معني يف رجال احلاسبات اآللية.

 املشكالت األساسية  اليت تعيق مواجهة اجلرمية االلكرتونية:(2
غياب مفهوم عام متفق عليه بني الدول، حّت اآلن حول ّناذج النشاط املكون -

 للجرمية املتعلقة باحلاسب واالنرتنت . 
غياب االتفاق حول التعريف القانوين للنشاط اإلجرامي املتعلق هبذا النوع من -

 اإلجرام .
 نقص اخلربة لدى الشرطة وجهات االدعاء والقضاء يف هذا اجملال لتمحيص-

 عناصر اجلرمية إن وجدت ومجع املعلومات واألدلة عنها لإلدانة فيها .
عدم كفاءة ومالئمة السلطات اليت ينص عليها القانون بالنسبة للتحري واخرتاق -

عادة متعلقة بالضبط والتحري بالنسبة لوقائع مادية هي اجلرائم  هنانظم احلاسب، أل
(كاخرتاق املعلومات املربرجة وتغيريها يف التقليدية وغري متوائمة مع غري )املاديات 

 احلاسب .
                                                                 

عبد العال الديريب ،حممد صادق إمساعيل،اجلرائم االلكرتونية )دراسة قانونية مقارنة (،املركز 1
 .67،ص61ص،2،ط1221القومي لإلصدارات القانونية ،

 .56،ص1222حممد علي العريان ،اجلرائم املعلوماتية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2
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عدم التناسب بني قوانني اإلجراءات اجلنائية للدول املختلفة فيما يتعلق بالتحري -
 يف اجلرائم املتعلقة باحلاسب .

جرمية عابرة للحدود)  أهناالسمة الغالبة للكثري من اجلرائم احلاسب هي -
transnational املشاكل ما تثريه أمثال تلك اجلرائم كجرائم ( وبالتايل تثري من

االُتار باملخدرات واالُتار غري املشروع يف األسلحة واالُتار يف الرقيق األبيض 
 واجلرائم االقتصادية واملالية وجرائم التلوث البيئي. 

عدم وجود معاهدات للتسليم أو للمعاونة الثنائية أو اجلماعية بني الدول تسمح -
ويل  أو عدم كفايتها إن كانت موجودة ملواجهة املتطلبات اخلاصة جبرائم بالتعاون الد

 . 1احلاسب وديناميكية التحريات فيها وكفالة السرعة هبا
 املعوقات اليت ُتنع توقيع العقاب على مرتكيب جرائم الكمبيوتر:( 1
 (قلة التشريعات اليت تواجه جرائم الكمبيوتر حبيث جند أفعال إجرامية الينطبق2

 عليها أي نص يف قانون العقوبات .
(جرائم الكمبيوتر ذات بعد دويل فيمكن أن يرتكب اجلرمية شخص يف خارج 1

القطر اجلزائري ونظرا لوجود ذلك البعد الدويل يثور التساؤل حول إمكانية توقيع 
 العقاب على اجملرم يف اخلارج.

افية للتعامل مع الكمبيوتر (ال يوجد لدى املشرعني القانونيني والقضاة اخلربة  الك1
 وبالتايل يظهر تأثري ذلك على تطبيق العقوبات على مرتكيب جرائم الكمبيوتر.

(يف كثري من األحيان يفضل اجملين عليه وخاصة إذا كانت مؤسسة مالية كبرية  1
كالبنوك عدم التبليغ عن اإلصابة بفريوس.وذلك حّت الهتتز ثقة املتعاملني معها 

 سحب ودائعهم واستثماراهتم فيها .  ويرتيب على ذلك

                                                                 
–حممد دباس احلميد ،نينو ماركو،محاية أنظمة املعلومات ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان 1

 .77،ص75،ص2،ط1227األردن ،
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(أحيانا تكون اآلثار النامجة عن إدخال الفريوس غري مادية وبالتايل يصعب 6
 1تقديرها كإتالف برنامج أو مسح معلومات.

من خالل ما تقدم يتبني أن هذه اجلرائم تشمل يف اعتداءاهتا قيما جوهرية 
تركت يف  أهناي احلياة ،كما ختص األفراد واملؤسسات وحّت الدول يف كافة نواح

النفوس شعورا بعدم الثقة  خبصوص التعامل واالستفادة من ُثار هذه الثورة العلمية 
 اجلديدة .  

أما خبصوص األسباب اليت تؤدي بالضحايا للوقوع يف هذا النوع من 
ة اجلرائم فأن اجلرمية حتمية يف حياة اجملتمع واحتمالية يف حياة الفرد ،وعليه فاجلرمي

ظاهرة اجتماعية ،تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية دوليا ووطنيا ،وقد ظهر للوجود هذا النمط اجلديد من اإلجرام ،ُتسد يف 

واليت ختتلف كلية عن اجلرائم  ،رائم املعلوماتية أو االلكرتونيةانتشار ما يعرف باجل
 التقليدية .

إن هذا النوع من اجلرائم يتميز خبصائص وصفات ختتلف عن اجلرائم 
ترتكب بدون عنف، فال  أهناالتقليدية. فأول ما يلفت النظر يف اجلرمية املعلوماتية، 

تتطلب الرتكاهبا العنف وال استعمال األدوات اخلطرة كاألسلحة وغريها.فنقل 
 حتتاج إال إىل ملسة زر .بيانات ممنوعة أو التالعب بأرصدة البنوك مثال ال 

مث إن اجلرمية املعلوماتية ُتتاز أيضا بإمكانية تنفيذها بسرعة ،فاغلب اجلرائم 
ترتكب يف وقت قصري جدا قد ال يتجاوز الثانية الواحدة ،وتتميز اجلرمية املعلوماتية 

 ،ود فاعل اجلرمية يف مكان اجلرميةأيضا بإمكانية ارتكاهبا عن بعد ،فال تتطلب وج
ميكن للفاعل تنفيذ جرميته وهو يف مكان بعيد .فمثال الشخص القائم على  بل

احلاسوب يف احد املصارف يف طوكيو يستطيع أن حيول مبلغا من املال فرع املصرف 

                                                                 
، 1221بوعات اجلامعية، اإلسكندرية ،حممد أمني الرومي جرائم الكمبيوتر واالنرتنت، دار املط1

 .  12، ص12ص
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 ،ك يف الواليات املتحدة األمريكيةيف طوكيو إىل فرع يف برلني يف  أملانيا  أو نيويور 
 internetلوماتية اليت ترتكب عرب االنرتنت وان الغالبية العظمى من اجلرائم املع

يكون الفاعل يف دولة واجملين عليه يف دولة أخرى ،وهذا أدى إىل ظهور مشاكل 
تتعلق باالختصاص املكاين بني الدول عندما تريد تعقب اجلاين الذي يكون يف بلد 

هذه آخر غري بلده .مما اضطر الدول إىل عقد اتفاقيات للتعاون املشرتك ملكافحة 
 اجلرائم ،اليت أصبحت تعرف "باجلرائم العابرة للقارات ".

 خاتمة : 
يف األخري وبعد التطرق اىل إشكاالت اجلرمية االلكرتونية اليت تعترب من 
املوضوعات اهلامة اليت باتت احلاجة اىل دراستها جد مهمة، من قبل الباحثني 

تحدثة اليت جيب ان يوضع هلا والدارسني واملختصني القانونيني لكوهنا اجلرائم املس
 حد، فهي أصبحت من األمور الضرورية وامللحة وحديث الساعة يف الوقت الراهن.  
كما ال نغفل أن مكافحة اجلرمية اإللكرتونية يدعو بالضرورة إىل تضافر اجلهود 
لتوحيد املفهوم بني خمتلف الدول خاصة يف ظل طبيعتها العابرة للقارات يف إطار ما 

 العوملة .يسمى ب
 قائمة المصادر و المراجع : 

 محد خليفة امللط، اجلرائم املعلوماتية )دراسة مقارنة( دار الفكر العريب، أ
 .1، ط1225اإلسكندرية ،

  أشرف عبد القادر قنديل، االثبات اجلنائي يف اجلرمية االلكرتونية، دار اجلامعة
 .1226اجلديدة، اإلسكندرية ،

  االفرتاضية )اخلصائص االبعاد( جامعة ورقلة.بايوسف مسعودة، اهلوية 
  جالل حممد الزعيب، أسامة حممد املناعسة، جرائم تقنية نظم املعلومات

  .1222االلكرتونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 
  21:12على الساعة  21/21/1221اخلميس 

www.researchagte.net . 



 
 دة.كروش نوالاسم المؤلف:

بحث في إشكاالت الجريمة اإللكترونية. عنوان المقال:  
 

 231 

 ة املفهوم واألسباب ،امللتقى العلمي ذياب موسى البدانية ،اجلرائم االلكرتوني
خالل الفرتة  ات والتحوالت اإلقليمية والدوليةاجلرائم املستحدثة يف ظل املتغري 

 http//resository.nauss.edu.sa. ، عمان1/3/1221-1 من
  رأفت جوهري رمضان، العمل اإلعالمي واخلطورة اإلجرامية، دار النهضة

 .1221العربية، بدون بلد، 
  بوكر، جرائم االعتداء على نظم املعاجلة اآللية )يف التشريع اجلزائري شيدة ر

 .  2، ط1221واملقارن(، منشورات احلليب احلقوقية،
  سامل حممد امحد معوض، دور االعالم القضائي يف احلد من اجلرائم، دار غيداء

 .2، ط1225للنشر والتوزيع، عمان ،
  وين يف رجال اإلثبات اجلنائي )يف عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل االلكرت

 .  1222القانون اجلزائري والقانون املقارن (، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
  عبد العال الديريب ،حممد صادق إمساعيل،اجلرائم االلكرتونية )دراسة قانونية

 .2،ط1221مقارنة (،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،
 جلنائية للمعلومات على شبكة االنرتنت، مذكرة ماجستري فتيحة رصاع، احلماية ا

 .1221يف القانون العام، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان،
  ،حممد أمني الرومي جرائم الكمبيوتر واالنرتنت، دار املطبوعات اجلامعية

 . 1221اإلسكندرية ،
  حممد دباس احلميد ،نينو ماركو،محاية أنظمة املعلومات ،دار احلامد للنشر

 .2،ط1227 ،األردن–والتوزيع ،عمان 
 ، دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندريةحممد علي العريان ،اجلرائم املعلوماتية، 

1222. 
  نسيم دردور ،جرائم املعلوماتية على ضوء القانون اجلزائري واملقارن ،مذكرة
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 األسرة الجزائرية علىاالجتماعية  آثارهاو وسائل اإلعالم 
 –سوسيولوجيةرؤية  -

The Impact of The media on Social Connections in Algerian 

Family 

Sociological Vision-- 

 1د.طاهري لخضر بن العيد
 جامعة زيان عاشور الجلفة

 11/22/1212تاريخ النشر:  21/21/1212تاريخ القبول: 22/23/1212تاريخ االستالم:

اإلعالم على األسرة اجلزائرية من الناحية يدور البحث حول تأثري وسائل  ملخص:
ت االجتماعية والثقافية، حيث تراجع دور األسرة يف التنشئة االجتماعية والرتبية، وأصبح

اإلعالم شريكا يف عملية تنشئة األفراد، بسبب التغريات الطارئة على اجملتمعات  وسائل
دل فيها األفراد األفكار بفعل ثورة االتصال، حيث حتول العامل إىل قرية صغرية يتبا

والثقافات دون حدود مكانية أو زمانية أو اجتماعية مما غريَّ يف مالمح احلياة االجتماعية 
  .والثقافية

بأفرادها هي األكثر تأثرًا نظرًا للتغري الكبري يف ّنط العالقات اجلزائرية وكانت األسرة 
اجملتمع الدويل  ليت تسعى إىل حتويلا والتفاعالت داخل األسرة، خاصة يف ظل ثقافة العوملة

د هوية األسرة اجلزائرية إىل كيان ثقايف واحد، وال شكَّ أن تناول البحث  .ذلك يهدِّ
تأثريات األعالم على األسرة مبنهجية وصفية، تصف وحتلل الظاهرة. كما يهدف البحث 

 .واجتماعياإىل التعريف بوسائل اإلعالم وتأثرياهتا على األسرة اجلزائرية ثقافيًا 
اإلعالم، الروابط االجتماعية، التغري االجتماعي، التغري  وسائلكلمات المفتاحية: ال

البنائي
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Abstract: : The research revolves  around  the  impact  of  The 

media  on the  Algerian  family  from a social cultural.as the role 

of the family in raisingand raising, children  accordance with  

community standards has declined. The media has become a 

partner in the social raising process because of the changes in 

societies caused by the communication revolution that 

transformed the world  into a small village in which the 

exchange of ideas, cultures and information without human, 

spatial or temporal boundaries،which is not in the features of 

social ;culture life. the Algerian family was the most affected 

because there was a great change in the pattern relations and 

interactions within the family، especially in the context of a 

culture of globalization that seeks to transform the international 

community into a single cultural entity without regard to the 

specificity of other societies ; and this threatens the identity of 

the Algerian family. The search deals with the effects of media 

on the family with descriptive,methodology that describes and 

analyzes the phenomenon.The search aims at introducing The 

media and 
its effects on the Algerian family culturally and socially. 

Keywords: The media, Social Connections, Social change, 

Structural and functional 

 مقدمة:  .1
كل اجملتمعات ونتج عن انتشارها الواسع يف غزت وسائل اإلعالم احلديثة  

ورغم ماهلا من اجيابيات وأهنا تساهم يف حتسني  ،مجيع أحناء العامل  تغريات كبرية
وقد جنحت وسائل االعالم احلديثة يف  ،إال أن سلبياهتا كثرية ،ظروف احلياة البشرية

أن تغري فيهم كثري من القيم والعادات  إحداث تغيريات يف اجملتمعات واستطاعت
األساسية. وأصبحت وسائل اإلعالم واالتصال ضرورية ال ميكن االستغناء عنها 

وسائل اإلعالم وصار اإلنسان عاجز بدوهنا عن القيام بكثري من املهام. فرغم أمهية 
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إال أهنا  ،ورغم الوظائف االجيابية اليت تؤديها للفرد واجملتمع ،احلديثة يف العصر احلايل
خاصة الفضائيات والشبكات العنكبوتية وشبكات  ،صارت فتنة دخلت كل بيت

فقد سامهت هذه الوسائل يف تراجع املنظومة القيمية يف  ،التواصل االجتماعي
هي الفتنة اليت  رجتمعاتنا واختالط املفاهيم واختالف الرؤى. وصارت فتنة قد تكون

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حديثه عن عالمات الساعة وذكر أخرب عنها رسول 
منها فتنة ال تدع بيتا من العرب إال دخلته. ورغم أن لوسائل اإلعالم واالتصال 
اجيابيات وأهنا وسائل حققت الرفاهية وجلبت األخبار واملعارف املفيدة للمجتمعات 

واشتغل هبا الكبري والصغري وعزلت  ،ت فتنة متواجدة يف كل بيتالبشرية إال أهنا صار 
كثرت مواقع التواصل إال أن فرغم   ،العائالت عن بعضها البعض وعزلت األفراد

التواصل احلقيقي قد زال وأدت هذه الوسائل اىل تراجع التواصل بني األفراد يف 
وزاد انتشار انطواء  ،يةفانتشرت بسببها الفردان .اجملتمع وحّت يف العائلة الواحدة

فانطوى األشخاص أمام أجهزهتم  ،األفراد وابتعدوا عن احلياة االجتماعية
فرغم  .وصارتالعالقات اإلنسانية عالقات افرتاضية على مواقع التواصل االجتماعي

وأغرقت  ،أن هذه الوسائل وسائل اتصال إال أهنا أبعدت الناس عن بعضهم
وأغرقت احلقائق واملعارف احلقيقية يف حبر  ،بار الكاذبةاجملتمعات يف الشائعات واألخ

متالطم من األخبار واملعلومات املزيفة. وصارت وسائل االعالم من أهم وسائل 
العوملة اليت تسعى من خالهلا الواليات املتحدة األمريكية إىل نشر ثقافتها وفرضها 

سائل من أمهها وسائل وأمركة العامل باستعمال عدة و  ،على كل اجملتمعات البشرية
اإلعالم اجلماهريية والشبكات العنكبوتية واملواقع االجتماعية. واستطاعت هذه 

فظهرت فيها تغريات  ،الوسائل أن حتقق غزوا ثقافيا يف كل اجملتمعات ومنها العربية
مست القيم وغريت كثريا من العادات االجتماعية. واستبدلت تدرجيا بقيم وعادات 

لك جليا يف امللبس واملأكل ويف بعض العادات األسرية. واستطاعت وظهر ذ ،غربية
وسائل اإلعالم من خالل الثقافات اليت تنشرها ضمن املسلسالت واألفالم 
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ة  التلفزيونية أن تغري يف الكثري من الوظائف والقيم والعادات األسرية. واألسرة اجلزائري
ورغم ما أصاهبا  ،الوسائل اإلعالميةأصاهبا ما أصاب غريها من تأثري مبا تنشره وتبثه 

من تغيري إال األسرة اجلزائرية الزالت حتافظ على بعض الوظائف االجتماعية اليت 
ورثتها عرب األجيال والزالت األسرة اجلزائرية أهم املؤسسات االجتماعية تقوم بأدوار 

 هامة منها التنشئة والرتبية وربط العالقات االجتماعية.
 ،وسائل اإلعالم احلديثة يف تغريات كبرية يف اجملتمعات البشريةوقد تسببت 

منها ما هي اجيابية ومنها ماهي  ،وكانت تأثرياهتا على األسرة اجلزائرية متعددة
مت طرح  ،وسائل اإلعالم احلديثة وتأثريها على األسرة اجلزائريةسلبية. وملعرفة 

 ماهي وسائل اإلعالم احلديثة؟ وما تأثريها على األسرة اجلزائرية؟   السؤال التايل:
ولإلجابة على التساؤل اعتمدت الورقة على استخدام منهج علمي 

واملنهج العلمي هو رجموعة اخلطوات والطرق املنتظمة اليت يتبعها الباحث  ،معروف
وقد  ،(1)معينة يف معاجلة املوضوعات اليت يقوم بدراستها إىل أن يصل إىل نتيجة

واملنهج الوصفي هو منهج يقوم أساسا  ،اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي
على وصف الظاهرة أو املوضوع حمل البحث والدراسة وحماولة الوقوف على أدق 

. كما مت االعتماد واالستعانة بدراسات وأحباث علمية تتناول (2)جزئياته وتفاصيله
. كما مت استقراء مبا تتضمنه من معارف ونتائج أحد أجزاء املوضوع واالستعانة

واستقراء النتائج حول التغريات األسرية يف الدراسات واألحباث اليت تناولت  ،الواقع
والدراسات اليت تناولت وسائل اإلعالم اجلماهريية والشبكات  ،األسرة اجلزائرية

 العنكبوتية ومواقع التواصل االجتماعية.

                                                                 

 .23، ص2371،  دار املعارف، مصر، الدليل إلى منهج البحث العلميحممود،أمحد السيد، -1
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، االجتماعيمدخل لمنهجية البحث عياد،أمحد،  -2

 . 52،  ص 1225
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عن التغريات اليت أصابت األسرة اجلزائرية  وقد حددت الورقة للبحث
 ،بسبب وسائل اإلعالم احلديثة. وقد قسمت هذه الورقة إىل ثالث مباحث أساسية

تضمن املبحث األول وسائل اإلعالم احلديثة. وقد تضمن املبحث الثاين األسرة 
اجلزائرية. أما املبحث الثالث فتضمن أثر وسائل اإلعالم احلديثة على األسرة 

 جلزائرية.ا
 وسائل اإلعالم الحديثة وتطورها: .1

تعرف وسائل اإلعالم على أهنا رجموعة املواد األدبية و الفنية املؤدية 
لالتصال اجلماعي بالناس بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل األدوات اليت 

عرفت . و (1)تنقلها أو تعرب عنها مثل الصحافة واإلذاعة والتلفزيون ووكاالت األنباء
مراحل متعاقبة حّت صارت على ما عرب وكان تطورها  ،وسائل اإلعالم تطورا كبريا

 ،لتكنولوجيات احلديثة فضل كبري يف تطورهاوكان الخرتاع وتطوير ا هي عليه اآلن.
قيام الثورة الصناعية وما وكانت بداية تطورها السريع مع عصر النهضة األوربية و 

لضبط عند اخرتاع جوتنربج للمطبعة اآللية وبا ،صاحبها من اكتشافات واخرتاعات
الطباعة اليت تعمل بالطاقة مث اخرتاع  ،يف منتصف القرن اخلامس عشر ميالدي

اخرتاع ف ،م2151واخرتاع املطبعة الدوارة سنة  ،م 18البخارية خالل القرن
حيث تطورت بعده  ،الطابعة كان فاصال مهما يف تاري" اإلعالم ويف تاري" البشرية

اعترب ماكلوهان أن تطور الصحافة املطبوعة يف وسائل اإلعالم تطورا سريعا. وقد 

                                                                 
، 1، دار الفكر، عمان، األردن، طأثر وسائل اإلعالم على الطفلصاحل ذياب هندي،  - 1

 .21، ص1221
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القرن اخلامس عشر بفضل اخرتاع جوتنربج للحروف املتحركة أكثر االبتكارات 
 .(1)التكنولوجية تأثرياً على اإلنسان

فبعد أن كانت الصحافة تروج فقط يف الطبقات الربجوازية صارت  
هريية بفضل اخرتاع الطباعة اإللكرتونية واخرتاع الوسائل احلديثة للكتابة والطبع مجا

والنشر. وراج انتشار الصحافة الصفراء اليت صارت أكثر شعبية بسبب قلة سعرها 
وكان ذلك على حساب  ،واعتمادها على األخبار اإلثارة ايت تتطلب االستباقية

اجملتمعات املعاصرة بعد االنتشار الواسع  وهو يشبه ما تعرفه ،النوعية واملصداقية
للقنوات الفضائية والشبكات االجتماعية. فقد تغلب على وسائل االعالم احلديثة 

وصار ما تنشره من أخبار يتسم باالستعجالية دون  ،التسابق لألخبار املثرية
 واضعة ضمن أهدافها ،بل صار تركيزها على الشعوبية ،االهتمام كثريا باملصداقية

فقد ساهم اخرتاع املطبعة يف نقلة رفع نسب املتابعة اليومية لربارجها اإلعالمية. 
إعالمية كبرية تولدت معه الصحافة املكتوبة وما تالها من وسائل إعالم مجاهريي 

وبروز  ،(2)ومثلت بذلك انطالقة لألشكال األوىل لإلشهار يف الوسائل املطبوعة
الصحافة جاء دور وسائل اإلعالم السمعية بداية وبعد انتشار  ،اجملتمع اجلماهريي

والذي مكن من اإلرسال اآليل لألصوات الطويلة  ،بالتلغراف الذي ظهر يف فرنسا
  والقصرية.

أصبحت و  ،م أن خيرتع مساعة تلفون2177توماس إديسون عام  واستطاع
شبكات خطوط اهلاتف تغطي معظم سطح الكرة األرضية. وقد سخر اهلاتف 

الذي ينقل سلكيًا صورة الوثائق املختلفة  ،الخرتاع آخر وهو الفاكس ،وخطوطه
                                                                 

، مركز ّناء للبحوث صناعة الواقع، اإلعالم وضبط المجتمعحممد علي فرح،  - 1
 .112ص،1221، 2والدراسات، بريوت، ط

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، مقدمة في وسائل االتصال الجماهيريةفضيل دليو - 2
 .61، ص2331
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وقد مكنت هذا االخرتاعات وغريها واحملاوالت املتعددة  ،من مكان إىل آخر
م من اكتشاف اإلذاعة  1896 عام  "ماركوين"مكنت  ،للعديد من العلماء

على اخرتاعات التلفزيون فقد مر اخرتاعه عرب عدة مراحل اعتمادا الصوتية. أما 
وال يعود الفضل يف اخرتاعه جملهود فردي أو لعامل بعينه حيث أسهم العديد  ،سابقة

فقد كان اخرتاع التلفزيون درجا الخرتاعات سابقة   ،من العلماء يف اخرتاعه وتطويره
كالتصوير الفوتوغرايف والسينما واإلذاعة.مث تبعتها نقالت وقفزات إعالمية كربى 

لفزيون وانتشار برارجه عرب الفضائيات وأصبح التعامل معها يشكل فبعد اخرتاع الت
وتزايد اإلدمان عليها ملا توفره من حاجات  ،جزء أساسيا يف حياة الفرد اليومية

اليت صارت فضاًء إعالميا جديدا نفسية. ظهرت بعد ذلك شبكات االنرتنت 
ائل اإلعالم وصارت هذه الوسائل كلها أهم وس ،حيقق ويوفر لكل فرد ما يريد

قربت بني املتباعدين و  ،وأحدثت ثورة اجتماعية حقيقية ،واالتصال احلديثة
وأزالت  ،جغرافيا، ومكنت من تقارب الشعوب وأزالت بينهم احلدود والقيود

العوائق والسدود، واختزلت املسافات واألزمان، حّت بات اإلنسان يرى العامل 
ملكان، ومل يقتصر األمر على اخرتاق ويسمعه دون أن يتحرك من مسكنه أو يغري ا

احلدود السياسية، والسدود األمنية، وإّنا ُتاوزه إىل إلغاء احلدود الثقافية، فقد صار 
 .اإلعالم اليوم حقيقة طاغية يف حياة األفراد واجملتمعات البشرية

أحدثته وسائل اإلعالم احلديثة وتكنولوجيا اإلعالم من ثورة يف عامل وما  
فبداية من هناية القرن املاضي  ، يسبق هلا مثيل يف تاري" اإلنسانيةاالتصال مل

صارت والزالت اجملتمعات واألمم تعتمد كليا  ،ومطلع هذا القرن حّت يومنا هذا
بفضل ما توفره هذه الوسائل من  ،على اإلعالم واالتصال يف أنشطتها األساسية

  ،معلومات ومعارف وترفيه وتسلية تأخذ وحتتل حيز كبري من أوقات الناس اليومية
 كما أهنا تسهل األعمال وتقلل جهود التنقالت وأعباء املواصالت. 
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سهلت نقل املعرفة واملعلومات بني الطبقات سامهت وسائل اإلعالم و 
طورات هائلة يف احلياة احلضارية. وقد وأحدثت ت ،الشعبية على نطاق واسع

وانتشرت معها شبكات التواصل االجتماعي بشكل كبري  ،انتشرت االنرتنت
وأصبحت أكرب وأضخم مواقع يف فضاء الويب والزالت مستمرة يف االنتشار 
األفقي املتسارع وتعددت هذه الشبكات واستأثرت جبمهور واسع من املتلقني يف 

...( ،)الفيس بوك وتويرت ،بح ملواقع التواصل االجتماعيوأص ،السنوات األخرية
هذه املواقع اليت صارت فضاء  ،(1)رواجا واسعا وأمهية كبرية وّنوا سريعا يف اجملتمع

واستحوذت على اهتمام ومتبعة كل الفئات والطبقات  ،جديد للتفاعل واالتصال
. حّت صار العامل كله يف اتصال مستمر الشعبية مبختلف فئاهتم العمرية والثقافية

اصبحت من صلب احلياة متواصل بفضل هذه الوسائل اإلعالمية اليت 
فالتغريات  ،وأحدثت تغيريات واسعة يف اجملتمعات ويف كل امليادين ،االجتماعية

اليت حتدث على مستوى األفراد أو اجملتمعات هلا صلة وثيقة باستعمال وسائل 
 .ا تنشره من خالل برارجها اليوميةاإلعالم احلديثة ومب
فهي حتتل مكانة هامة يف  ،وسائل اإلعالم احلديثة أمهية كبريةفقد صار ل

فقد صارت يف عاملنا املعاصر  ،أي رجتمع ملا هلا من تأثري وما تقوم به من وظائف
أحد الوسائل األساسية وأهم املؤسسات اليت تعتمد عليها احلكومات والدول يف 

سياستها الداخلية واخلارجية. كما هتافت عليها ماليني البشر وصارت الرتويج ل
فقد كان االتصال ضرورية يف بيوهتم وخصصوا هلا حيزا كبريا من حياهتم اليومية. 

فهو الزم للبشر لزوم اهلواء  ،وال يزال حاجًة إنسانيًَّة ال ميكن االستغناء عنها

                                                                 

، دار احلجة مواقع التواصل االجتماعي ،نظرة فقهية، أخالقية، تربويةميثم الفرجيي، 1 - 
 .7، ص1221البيضاء، بريوت، 
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 .(1)النفسية وتطلعاهتم يف املعرفة  والطعام إلشباع حاجاهتم االجتماعية ورغباهتم
فهو قدمي قدم البشر لكن أساليبه وتقنياته متجددة ومضامينه وأهدافه متكيفة 

وأصبح اإلعالم يف العصر احلديث جزء مهماً من حياة الناس ال  ،حسب األوضاع
فقد صارت وسائل اإلعالم . (2)يكادون يستغنون عنه يف مجيع أحناء العامل

فهي مؤسسات اقتصادية إىل درجة القول أن  ،مع حياة كاملة مؤسسات تتعامل
وكذلك الشأن يف اجملال  ،اإلعالم أصبح صناعة اقتصادية ثقيلة ومدرسة اقتصادية

كما أن وسائل اإلعالم صارت تعترب   ،االجتماعي بكل تفرعاته ورجاالته وعلومه
ايف أصبحت وأن مجيع مصادر التشكيل الثق ،من أهم مؤسسات التشكيل الثقايف

 .(3)حبوزة اإلعالم
فعن طريق اإلعالم واالتصال الذي توفره وسائل اإلعالم ميكن أن تتكون  

وبه يكتسب أفراد اجملتمع تعلمات  ،مضامني ثقافية وتنمو أو تضمحل أخرى
كما أن لوسائل اإلعالم دور مهم يف التغريات   ،وبه يتم تعزيز قيم ومعايري ،جديدة

فوسائل اإلعالم واالتصال هي عوامل  ،داخل أي رجتمع االجتماعية اليت تطرأ
ويف  ،التغري االجتماعي الذي تنتقل فيه اجملتمعات إىل عادات وممارسات جديدة

فالبد أن يكمن وراء مثل هذه  ،بعض األحيان إىل عالقات اجتماعية خمتلفة
التغريات يف السلوك تغريات يف املواقف واملعتقدات واملهارات واألوضاع 

                                                                 
 .27، ص2311، 2هتامة للنشر، جدة، ط اإلعالم موقف،حممود حممد سفر، - 1
، 2316دار الفكـــر العـــريب، القــــاهرة،   اإلع   الم ل    ه تاريخ   ه ومذاهب   ه،عبـــد اللطيـــف محـــزة،   -2

 .21ص
، وزارة (سلسلة كتاب األم ة)االرتقاء بالعربية في وسائل اإلعالم، نور الدين بليبل،  - 3

 . 11 ، ص1222 ،2قطر، ط األوقاف،
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فمن خالل وسائل اإلعالم يكتسب األفراد أفكار جديدة قد  ،(1)االجتماعية
فاكتساب  ،تساهم يف ظهور عادات جديدة أو ورود عادات من رجتمع آلخر

بعض أفراد اجملتمع ألفكار أو قيم أو عادات جديدة هو تغيري جلزء من اجملتمع قد 
 ،يري احلاصل يف اجلزءحسب درجة التغ ،يتسبب يف تغري جزئي أو كلي يف اجملتمع
قد تزايدت أمهية وسائل اإلعالم وأدوارها وحسب أمهية اجلزء املتغري من الكل و 

وعنصرا  ،ووظائفها يف حياتنا املعاصرة حّت أصبحت وسيطا مهما يف أهم اجملاالت
ومل تعد وسائل اإلعالم رجرد وسائل أساسيا يف ترتيب األولويات واالهتمامات. 

بل اصبحت تتميز بقدرة خارقة على اإلقناع والتأثري  ،ورلنقل األخبار والص
 .(3). وتستطيع أن حتدث تغريات وتنشر اُتاهات وقيماً جديدة(2)والسيطرة 

فهي مصدر من أهم مصادر املعلومات واملعارف. ومن خالل تعرض 
والتغيري املعريف يؤثر على طريقة  ،األشخاص لوسائل اإلعالم، تتغري وتتنوع معارفهم

التفكري وعلى سلوك األفراد واجلماعات. قد صارت وسائل اإلعالم وسيط مهم يف 
فحسب "شرام" فإن هذه الوسائل تستطيع أن تقدم  ،عملية التنشئة االجتماعية

وقد أثبتت التجارب فاعليتها يف  ،مسامهة كبرية يف مجيع أّناط التعليم والتدريب
واثبتت قدرهتا على تكملة العمل  ،دة خمتلفة داخل املدارس وخارجهاظروف عدي

 .(4)املدرسي
                                                                 

التنموي والتغير االجتماعي، األسس  اإلعالم،عاطف عديل العبد، هنى عاطف العبد - 1
 .15ص، 1227، 6دار الفكر العريب، ط النظرية والنماذج التطبيقية،

، 1227، 1، دار أقطـــــاب الفكـــــر، قســــــنطينة، طت     اريخ وس      ائل االتص     الفضـــــيل دليـــــو،  - 1
 . 215ص

، ص 2331دار الفكـــر العـــريب، القــــاهرة، االتص   ال وال   رأي الع    ام، عـــاطف عـــديل العبــــد، -3
 .166 - 116ص

 .17هنى عاطف العبد، مرجع سابق، ص  عاطف عديل العبد،  -4
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 األسرة الجزائرية: .2
: األسرة هي مؤسسة اجتماعية ولبنة أساسية لبناء األسرة .1.2

وتشكل رابطة اجتماعّية ُتمع بني شخصني أو أكثر برابط القرابة يعيشون  ،اجملتمع
ُتمعهم روابط بيولوجية  ،حتت سقف واحد، وتبدأ بعالقة زواج بني رجٍل وامرأة

ومعنوية ومادية يف ظل رجموعة من االلتزامات االجتماعية بأداء واجبات حنو األسرة 
وما ينجم عنها من أوالد. وتتنوع بنيتها ووظائفها حسب الثقافات واجملتمعات من 

.ومن علماء االجتماع من يعرفها على أهنا مجاعـة من األفراد يرتبطون (1)زمن آلخر
روابط الزواج والـدم والتبنـي، ويتفاعلـون معا، وقد يتم هذا التفاعـل بيـن الزوج معـا ب

والزوجـة، وبني األم واألب، وبني األم واألب واألبناء، ويتكـون منهم مجيـعا وحدة 
.وتشكل األسرة رابط بني الفرد واجملتمع ينقل (2)اجتماعية تتميز خبصائص معينة
فهي مؤسسة تنقل املوروث  ،تقدات دينية وثقافيةاالنتماءات االجتماعية من مع

جزء من التغري االجتماعي سري التغري األويُعترب  االجتماعي إىل األجيال واألفراد.
تغريات  ،الذي يعرب عن التطورات اليت تطرأ على أسر رجتمع معني عرب زمن حمدد

ط االجتماعي ُتس العالقات الداخلية واخلارجية لألسرة وسلوك أفرادها داخل الوس
وتغري العادات واألعراف والنظم واللغة تغريات ميكن مالحظتها  ،الذي تنتمي إليه

األشكال الثقافية، كما يعرف التغري االجتماعي بكل ما طرأ على   ،وتقديرها
 .(3)والعالقات االجتماعية يف أسر رجتمع معني خالل فرتة حمددة من الزمن

                                                                 

، دار الكتاب )بين التنظير والواقع المتغير (علم اجتماع األسرةأمحد سامل األمحر، -1
 .25، ص1221اجلديد، بريوت، 

2-
 Josef Sumpf et Michel Hugues، Dictionnaire de Sociologie، 

Librairie، Larousse، Paris  ،1793،  P131.
 

، 2335، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، التغير االجتماعيحممد عمر الطنويب،  -2
 .61ص
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 األسرة الجزائرية:.  1.1
نواة  ،األسرة يف اجملتمع اجلزائري قبل االحتالل الفرنسي للجزائر كانت -

 التنظيم االجتماعي ومركز النشاطات االجتماعية واالقتصادية. 
 تعتمداو  ،امتازت األسرة اجلزائرية بالبساطة يف تركيبها وأنظمتها وأعماهلا -

ليت ال من أجل احلصول على الوسائل الضرورية ا عملتيف حياهتا على التقشف و 
حريصة على التحلي كانت إىل مهارات فائقة يف التفكري و حتتاج اىل تعليم كبري وال 

 . (1)بالفضائل والتمسك بالدين واحملافظة على العادات والتقاليد
نت جل األسر اجلزائرية أسر مركبة ممتدة أبوية النسب والسلطة، يعيش أفرادها كا-

وكانت األسرة أو العائلة تتكون من يف سكن مشرتك وخيضعون إىل سلطة واحدة، 
الزوج وزوجته وأبنائه وبناته غري املتزوجني وأبنائه املتزوجني وزوجاهتم وأطفاهلم، فقد 
تتكون العائلة من ثالثة أجيال أو أكثر، كما قد تضم األعمام واألخوال والعمات 

منزل  واخلاالت، واجلد واجلدة من ناحية األم أو األب وهؤالء كلهم يسكنون يف
وتكون بني أفراده التزامات  ،واحد أو يف شقق ملحقة باملنزل العائلة الكبري

ومن األسر  ،. وتربطهم رجموعة من العالقات واألهداف واملصاحل والشعور(2)متبادلة
ألسباب متعددة منها  ،حيث يتزوج رجل بأكثر من زوجة ،من تتعدد فيها الزوجات

والستثمارهم يف اجملتمع  ،قوة لألسرة واجملتمعالذين يشكلون  ،البحث على األوالد
خاصة يف اجملال االقتصادي حيث يشكلون اليد العاملة يف األسرة اليت تعترب وحدة 

 التفاخر بني األسر واجملتمعات.  كما كان كثرة عدد أفراد األسرة من صفات،انتاجية

                                                                 
1-

التفكي   ر االجتم   اعي الخل   دوني وعالقت   ه ب   بعض النظري   ات  ادريس خضري، 
 .12، ص2331، 1، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طاالجتماعي   ة

، دار النهضة العربية، بريوت، المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةاألسرة  عبد القادر القصري، -1
 .21، ص2333
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ول األول عن كل وكان األب هو القائد املسؤ  ،اجلزائرية أسرة أبوية انت األسرك -
 ،والقضايا االقتصادية ،شؤوهنا، وله الرأي األول يف مجيع القضايا االجتماعية

. وهو من يوجه أوالده للتعليم ويقسم بينهم العمل ،والعالقات الداخلية واخلارجية
 ،وأهم املهام من صالحية رب األسرة ،فقد كان تقسيم املهام يف األسرة واضحا

بتخطيطه وتدبريه  ،الذي يوفر لألسرة احلماية األمنية واالقتصادية واالجتماعية
عي لألسرة كما يعترب هو الضابط االجتما  ،وتقسيمه للمهام بني أعضاء األسرة

 وتشاركه األم يف ذلك. 
وحدة منتجة ومستهلكة يف نفس الوقت، فقد كان اإلنتاج كانت األسرة اجلزائرية -

  ،(1)ا، قائم على امللكية املشرتكة وكذلك االستهالك اجلماعيواالستهالك مجاعي
وليس هناك اعتبار  ،اجلزائرية كانت األعمال اجلماعية راسخة يف عادات العائلة -

وكانت األمور اخلارجية كلها من  ،لالعتبارات الفردية أمام االعتبارات اجلماعية
ويف الغالب يكون صاحب . الرجل ومنها األمور االقتصادية واالجتماعيةاختصاص 

  أفراد العائلة سنا من الذكور. السلطة هو أكرب
كانت مهام الرتبية والتنشئة االجتماعية والثقافية من مسؤولية األسرة اليت هلا عدة  -

 . وظائف إيديولوجية اقتصادية وتربوية
وهي املسؤولة عن األمور الداخلية واألعمال  ،كانت املرأة األم هي ربة البيت -

املنزلية وعن رعاية األوالد وتربيتهم. فكانت األم هي من تصدر القرارات املتعلقة 
بأمور األسرة داخل حدود املنزل فهي ما بيدها اسناد األعمال لنساء األسرة 

اث ومن مهامها اإلشراف على إعداد الطعام وترتيب األث ،وتقسيم العمل بينهن
وهلا مكانة يف اختاذ الزوج  لقرارات الزواج  ،وتدريب البنات على األمور املنزلية

                                                                 

-1 Bournans Maurice،Statut Personale et famille au Maghreb 

de 1940 à nos jours، Paris، éditionMouton، 1799، P33. 
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فسلطة اختاذ القرار يف أمور الزواج كثريا ما تكون مشرتكة بني األب  ،لألبناء والبنات
 واألم.

وتشجع على   ،كانت األسر اجلزائرية تعمل على ربط الزواج بني الفتيان والفتيات -
الستمرار نسل األسرة وقوهتا. يف ترتيب اجتماعي يهدف إىل  كثرة الوالدات

االستمرارية واالستقرار. وكان الزواج قرار أسري بني أسرتني أو داخل أسرة ممتدة 
ومل يكن للمرأة احلق الكبري يف االعرتاض. فكان  ،واحدة يقرر فيها األب ذلك

ا، فهو من يقرر زواج األب هو صاحب القرار األول يف مجيع أمور األسرة وتوجيهاهت
وهو من له القرار  ،وهو من يف يده املوافقة على اختيار زوجة األبن ،األبناء والبنات

وقد يشرك الزوجة واألبناء الكبار يف املشاورات واختاذ  ،النهائي يف تزويج بناته
القرار. وكان األبناء يقيمون بعد زواجهم يف مسكن العائلة. وكانت متابعة ومراقبة 

والد يف كافة السلوكيات واألفعال وترسي" العادات والقيم بااللتزام هبا من الكبار األ
وحث الصغار عليها، فقد كان اهتمام العائلة الكبرية باألبناء يضمن تنشئتهم تنشئة 

 .اجتماعية تتناسب مع ثقافة اجملتمع
الزواج كان للزواج بعدا مهما يف نفوس اجلزائريني، يتأكد ذلك من االهتمام ب -

ومن كثرة الزجيات، وسجل جلوء أغلب اجلزائريني إىل تعدد الزوجات يف ظل  ،املبكر
. كما كانت العائلة اجلزائرية معروفة بالعــــرف يف رجاالت (1)سيادة ّنط األسرة املمتدة

احلياة االجتماعية العديدة كالزواج والطالق وحل النزاعات واخلالفات بني العائالت 
 .(2)اد أو بني األفر 

                                                                 

، حبث مقدم لنيل التغير األسري في المجتمع الحضري الجزائريحممد قرزيز،  -2
شهادة دكتوراه العلوم يف علم االجتماع، دكتواره غري منشورة، كلية العلوم 

 .231ص ،1221 االجتماعية والعلوم اإلسالمية، باتنة،
2- Todd Emmanuel، (1791)، L'enfance du monde، structure 

familiales etdéveloppement،Paris،édition le seuil،p144. 



 
 طاهري لخضر بن العيد اسم المؤلف: د.

 وسائل اإلعالم على الروابط االجتماعية في األسرة الجزائريةتأثير  عنوان المقال:
 –رؤية سوسيولوجية-

 

 247 

لألسرة البشرية ارتباط حتمي  على األسرة الجزائرية: أثرهاإلعالم و  .1
وضروري باجملتمعات اإلنسانية، فاألسرة هي اخللية األساسية يف بناء اجملتمع، وقد 

فاألسرة واجملتمع تربطهما عالقة ،اهتمت اجملتمعات قدميا وحديثا هبا وبوظائفها
وما يؤثر على أجزاء  ،األهداف والوظائف األساسيةوثيقة يف كل اجملاالت ويف جل 
وما يتأثر به الكل يتأثر به اجلزء. ويُعترب التغري  ،اجملتمع يؤثر على اجملتمع كله

والذي  ،األسري جزء ال يتجزأ من التغري االجتماعي الذي حيدث يف أي رجتمع
ث ُتس حي ،يعرب عن التطورات اليت تطرأ على أسر رجتمع معني عرب زمن حمدد

هذه التغريات العالقات الداخلية واخلارجية لألسرة وسلوك أفرادها داخل الوسط 
وتغري العادات واألعراف والنظم واللغة تغريات ميكن  ،االجتماعي الذي تنتمي إليه

كما يعرف التغري االجتماعي بكل ما طرأ على األشكال   ،مالحظتها وتقديرها
أسر رجتمع معني خالل فرتة حمددة من  الثقافية، والعالقات االجتماعية يف

 .(1)الزمن
واجملتمع اجلزائري كغريه من اجملتمعات ظل يتطور من جيل إىل جيل رغم ما  
كان يتميز به من طابع احملافظة وال يزال، وكانت تربية أفراده يف جو األسرة الكبرية 

ينة، فقد كانت وال هلا أمهية كبرية وال زالت وظائفها ُث ذات البنية املمتدة، اليت كان
زالت مؤسسة اجتماعية هلا أدوار مهمة حنو أفرادها وحنو اجملتمع، وهي أهم وسط 
اجتماعي تثقيفي تربوي لكل فرد يف اجملتمع، هلا دور رئيسي يف التنشئة االجتماعية  
كما هلا دور كبري يف ترسي" ثقافة اجملتمع وفق إطارها االجتماعي، فهي تشبع 

تمع وترس" لديهم عاداته وأّناط سلوكه، ولألسرة اجلزائرية قيمة كبرية األفراد بقيم اجمل
ة  يف نفوس األفراد واجملتمع، ملا تقدمه من أدوار ووظائف اجتماعية وثقافية واقتصادي

                                                                 

، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، االجتماعيالتغير حممد عمر الطنويب،  -1
 .61ص، 2335
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حتقق هبا رغبات وحاجة الفرد وختدم هبا قيم وثقافة اجملتمع. حيث تعترب العائلة 
تمع الذي تتواجد وتتطور فيه، وتتحرك اجلزائرية نتاج اجتماعي يعكس صورة اجمل
. وقد عصف التغري بكثري من العادات (1)حسب اإليقاع وظروف تطور هذا اجملتمع

 .وعدل يف كثري من القيم مما سبب يف تغريات واضحة على األسرة اجلزائرية
وقد شهدت األسرة اجلزائرية احلديثة تغريات كبرية يف بنيتها ووظائفها، وتعود 

التغريات إىل أسباب وعوامل عديدة، وتنقسم هذه األسباب إىل أسباب ظاهرة هذه 
وأخرى خفية، وعوامل داخلية وأخرى خارجية، ومن األسباب والعوامل اخلارجية 
اليت سامهت وأثرت على األسرة اجلزائرية، االحتالل الفرنسي، الذي تسبب يف 

ار الفقر بعد االستيالء على أراضيه االنتشار الواسع لألمية يف اجملتمع اجلزائري وانتش
، كما عمل االحتالل الفرنسي على ابعاد الشعب اجلزائري عن مقوماته وممتلكاته

األساسية، حيث عمدت فرنسا إىل استبدال املنظومة القيمية والعالئقية يف اجملتمع 
 . (2)اجلزائري

كلها  2351إىل غاية  2112فقد كانت الفرتة االستعمارية اليت امتدت من
مرحلة تغري تدرجيي للمجتمع اجلزائري سامهت سياسة فرنسا املتعمدة لطمس الثقافة 
اجلزائرية وطمس قيمها يف ذلك، كما كان هلجرة اجلزائريني الكبرية إىل فرنسا 

 وعودهتم بعد ذلك منها، أثر كبري يف التغري الذي حدث على اجملتمع اجلزائري. 
يع اليت سامهت مسامهة فعالة يف تغيري األسرة ومن بني أبرز أسباب التغيري السر 

وحتمل اجلزائرية وسائل اإلعالم احلديثة، فهي وسائل ظاهرة تستعمل أساليب خفية، 
يف ما تبثه أفكار مدروسة من جهات هلا اسرتاتيجية لتغيري اجملتمعات وتغيري عادهتا 

                                                                 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، العائلة الجزائرية )التطور والخصائص الحديثة(بوتفنوشت مصطفى،-2
 .21ص،2311اجلزائر، 

، مركز دراسات الوحدة سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربيحممد جنيب بوطالب،   -1
 .222ص، 1221العربية، بريوت، 
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تقنيات متطورة وقيمها وثقافتها األصلية، فهذه الوسائل تعتمد على تكنولوجيات و 
فقد صارت هذه  هلا أثر كبري يف التغري الذي عرفته األسرة اجلزائرية،وأساليب حديثة 

الوسائل اجلماهريية يف الوقت الراهن مؤسسات هلا أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية 
وتساهم يف رسم السياسة العاملية، ال ُتنعها احلدود وال اجلغرافيا من بث إرساهلا يف  

نقل األخبار واملعلومات واملعارف تمع ودولة، وصارت أهم الوسائل يف كل رج
والثقافات واألفكار بني اجملتمعات والشعوب، كما صار هلذه الوسائل تأثري كبرًي 
على األفراد واجملتمعات من خالل ما تبثه من أفكار وموضوعات، وصارت تساهم 

األفراد واجلماعات، كما أهنا  مسامهة كبرية يف تغيري االُتاهات والسلوكيات لدى
أهم وسائل تعبئة الرأي العام حنو القضايا العامة، وهلا تأثري على األفراد واجلماعات 
يف اختاذ القرارات، و هلا أساليب متنوعة يف تغيري الثقافات وتغيري التقاليد والعادات  

 .كما ميكنها أن تساهم يف تغيري األفكار واملعتقدات
ذه الوسائل قوى عاملية هلا خمططات واسرتاتيجيات عاملية، وقد سيطرت على ه

وسعت من خالهلا إىل عوملة الثقافات وجعل ثقافات الشعوب كلها ثقافة أمريكية. 
جديد يقوم على الثورة املعلوماتية القائمة  والعوملة كما عرفها البعض هي نظام عاملي

 والثقافات واحلضارات لألنظمة اعتبار أي دون ،على املعلومات واإلبداعات التقنية
 القيمكل و  للدول والسياسية اجلغرافية احلدود اإلنسانية، متجاوزة للمجتمعات

  .(1)البشرية
والعوملة هي حماولة فرض الثقافة األمريكية القائمة على املبادئ املادية العلمانية 
املنافية لقيم ومبادئ أغلب اجملتمعات، على شعوب العامل وفرضها بأساليب ووسائل 
اقتصادية وسياسية، واستعمال وسائل اإلعالم واهليئات األممية لرتسيخها وفرضها 

                                                                 

، 2333شركة اخلنساء للطباعة، بغداد،  ،املواجهة وخيارات العوملةرعد كامل احليايل،  -2
 .5ص
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اهليمنة على العامل  ثقافيا قطار. فهي تسعى إىل على الشعوب يف كل األتدرجييا 
 : (1)االجتماعي العوملة يف اجلانب أهداف وآثار . ومنوسياسيا واقتصاديا

على حرية اإلنسان الفردية إىل أن تصل للمدى الذي يتحرر فيه  أهنا تركز -
ويف  ،من كل قيود األخالقوالدين واألعراف املرعية، والوصول به إىل مرحلة العدمية

النهاية يصبح اإلنسان أسريًا لكلما يعرض عليه من الشركات العاملية الكربى اليت 
تستغله أسوأ استغالل، وتالحقه به مباتنتجه وتروج له من سلع استهالكية أو 

 ترفيهية، ال تدع للفرد رجاال للتفكري يف شيء آخروتصيبه باخلوف
احلرية الشخصية يف  تكريس النزعة األنانية لدى الفرد، وتعميق مفهوم -

العالقة االجتماعية، ويف عالقة الرجل باملرأة، وهذا بدوره يؤدي إىل التساهل مع 
امليول والرغبات اجلنسـية، وُترد اإلنسان على النظم واألحكام الشرعية اليت تنظم 
وتضبط عالقة الرجل باملرأة. وهذا بدوره يؤدي إىل انتشار اإلباحية والرذائل والتحلل 

 قياخلل
تشجع على اجلشع واالنتهازية والوصول إىل األهداف بأي وسيلة دون  -

 أدىن التفات إىل القيم الشريفة السائدة يف اجملتمع.
إفساد وتفكيك األفراد واخرتاق العمل على تفكيك األسرة وإضعافها ب -

وبالتايل وعيهم، وإفساد املرأة واملتاجرة هبا، واستغالهلا فياإلثارة واإلشباع اجلنسي، 
إشاعة الفاحشة يف اجملتمع، وباملقابل تعميم فكرةحتديد النسل، وتعقيم النساء، 

 العالقة. وتأمني هذه السياسات وتقنينها بواسطة املؤُترات ذات
كما   ،وقد صارت وسائل اإلعالم احلديثة أهم أداة من أدوات العوملة الثقافية 

وقد سامهت يف تغيري عدة وظائف  سامهت يف تغيري كثري من العادات االجتماعية.
احلياة مفاهيم جديدة يف يف ترسي" أدت كما  ،وأدوار كانت من مهام األسرة
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وأدت إىل إحداث تغريات يف األدوار واملهام والكيفية اليت يقوم هبا كل  ،االجتماعية
ترتيب األوليات وتقدمت بعض املهام اليت كانت ثانوية فتغري  ،فرد من أفراد األسرة

. ومن األثار اليت ساهم  مهام أساسية وترسخت بعض املهام وتراجعت أخرىإىل
 اإلعالم يف انتشارها يف األسرة اجلزائرية:

وسائل اإلعالم يف تغيري الثقافة األسرية وتنمية بعض املعارف  سامهت -
يزيد أن التعرض لوسائل اإلعالم فقد بينت بعض الدراسات  ،االجتماعية

أن اإلعالم ال ميارس تأثريه على األفراد فقط، بل يؤثر يف املعلومات الفردية. و 
اجملتمعات وكل ما يتعلق فيها من األمور الثقافية، كما يستطيع التأثري يف معتقدات 
األفراد وقيمهم واختياراهتم الشخصية، وتستطيع هذه الوسائل أن تساعد يف 

يف بعض األحيان  كما يتم استخدامها  ،عمليات التغري االجتماعي بطريقة سريعة
بطريقة عمدية يف عملية التحديثات، وكذلك يعد تأثري الوسيلة يف إدراك اجلمهور 
أمرا واقعيا للتعرف على اُتاه قضايا اجلماهري، وتؤثر أيضا بتعريف اجلمهور 

 (1)وتوعيته باملشاركة االجتماعية 
اإلعالم فقد كان النتشار  ،ساهم اإلعالم يف تغيري األدوار األسرية للمرأة -

دورا كبريا يف تغيري ثقافة املرأة وُتردها على اهتمامها بأسرهتا واستصغرت بعض 
وصارت تسعى  ،الوظائف اليت كانت يف األمس وظائف قاعدية من اختصاص املرأة

والسعي وراء املادة ولو على  ،ملشاركة الرجال ومزامحته يف العمل خارج األسرة
قد صار العمل يف وظائف بأجور عند جزء ف ،حساب زواجها و اجناهبا ألوالد

فالعمل عند بعض  ،خري وأهم من الزواج واالجناب ،مجهور عريض من النساء
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فالزواج املرتبط بالعادات النساء آمان وحرية والزواج سجن وقهر وتقييد للحرية 
وصار التمرد على الزواج  ،حيقق احلرية بل يقيدها بااللتزامات والواجبات والتقاليدال

طريقا تسلكه كثريا من النساء حتت تأثري ثقافات  ،من أجل الدراسة والعمل واحلرية
واليت  ،فرضها اإلعالم على اجملتمع من خالل الكم اهلائل من األفالم واملسلسالت

أغلب مجهورها من النساء. وقد مأل اإلعالم عقول الشباب بكم من املفاهيم اليت 
واج والعالقة األسرية من خالل عرض التعاسة يف الزواج وأنه طريق ينتهي تشوه الز 

وتدعم ذلك مبؤشر ارتفاع معدالت  ،بالفشل وأن جل من يدخله حيصل له الندم
وتغريات  ،فقد أدت ثورة اإلعالم واالتصال إىل تغريات يف الثقافة االنسانية .الطالق

وترتب على ذلك تغري اجتماعي  ،تهايف البنية االجتماعية ويف بنية األسرة وثقاف
. وقد أحدثت الثورة (1)متسارع يف القيم واملعايري واملؤسسات والعالقات االجتماعية

 . (2)املعلوماتية تغريا يف املواقف واالُتاهات والقيم اإلنسانية لدى أفراد اجملتمع
كانت األسرة هي املؤسسة األوىل اليت يعتمد عليها اجملتمع يف عملية  -
شئة األجيال ونقل الرتاث الثقايف واالجتماعي كوظيفة أساسية من وظائف تن

ومع تطور اجملتمعات وحدوث التمدن والوفرة مما أحدث نوع من االنعزال  ،األسرة
تراجع دور األسرة يف عدة رجاالت  ،ومع تزايد دور وسائل اإلعالم وكثرهتا ،والتناثر

 ،م للقيام بدور أكرب يف عملية التنشئةمما فسح لوسائل اإلعال ،منها رجال التنشئة
حيث صارت تقوم بدور مهم يف ُترير القيم والتقاليد من األجيال السابقة إىل 

وصار دورها يف التنشئة االجتماعية ونقل املرياث وظيفة أساسية.  ،األجيال التالية
سائل فقد تتسبب هذه الو  ،والتنشئة عرب وسائل اإلعالم هلا متخاطرها على اجملتمع
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أو عدم  ،يف خلل وظيفي نتيجة عدم قدرهتا على ارسال املعلومات بكفاءة
 .(1)مبهارةاستقبال هذه املعلومات من جانب اجلمهور 

ونشر الوعي الصحي. فقد  ،اإلعالم يف نشر ثقافة حتديد النسلساهم  -
أصبحت وسائل اإلعالم تؤدي دورا حيويا وملموسا يف رجال التوعية والتثقيف نظرا 
لقدرهتا يف الوصول إىل فئاُتتعددةوخمتلفةمن اجملتمع وقيادة برامج التوعية املنظمة من 
خالل بثها يف وقت واحد وملاليني البشر مما ميكنها من ربط اجملتمع صحيا 

فوسائل اإلعالم هتدف حبمالهتا للتوعية  ،واجتماعيا وثقافيا مع بعضه البعض
خاصة عند فئة األطفال والنساء ويف  الصحية إىل حتسني املستوى الصحي للفرد

حاالت األمراض املعدية املتنقلة واستهالك املواد املضرة كالتدخني واإلفراط يف 
تناول السكريات والدهون، كما تعمل على إىل تنمية السلوك الصحي لدى أفراد 
اجملتمع للحفاظ على سالمة وصحة كل فرد يف اجملتمع وتغيري العادات الصحية 

إال أن وسائل االعالم قد تتسبب يف  ،، ونشر ثقافة الوقاية من األمراضاخلاطئة
حيث يتسبب طوفان  ،خلل وظيفي من خالل زيادة مستوى املعلومات للجمهور

وتتحول معرفة الناس إىل  ،املعلومات ألعداد كبرية من الناس إىل ال مباالهتم هبا
 .(2)قاظهوتكون نتيجة ذلك ختدير اجلمهور بدل اي ،معرفة سلبية

التغريات االجتماعية اليت سامهت وسائل اإلعالم يف احداثها يف ومن بني 
 األسرة اجلزائرية:

سامهت وسائل اإلعالم احلديثة اليت غزت اجملتمعات بربارجها يف تغريات   -
ومن هذه التغريات ماهو اجيايب ومنها ماهو سليب. فقد  ،كبرية على األسرة اجلزائرية
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ومس  ،صاحبه تغري يف القيم واملعايري ،اجلزائرية تغري سريع اإليقاعشهدت األسرة 
كانت سائدة يف اجملتمع   هذا التغيري العديد من اجلوانب االجتماعية والثقافية اليت

مما تسبب يف ظهور وتزايد بعض الظواهر  وأثر على الروابط االجتماعية، اجلزائري
 الوالئم واحلفالت اليفوارتفاع تكبة الطالق والعنوسة االجتماعية كارتفاع نس

ملوجة كبرية من الرسائل اهلادفة فقد عرضت وسائل االعالم اجملتمعات  .وحّت املآمت
ومن أبرز الربامج اليت سامهت يف هذه التغريات ما  ،لعوملة الثقافة وتغيري العادات

مل تعرضه كثري من الفضائيات يف برارجها منأفالم ومسلسالت. فالثقافة اليت تع
 ،صار هلا تأثري واضح على اجملتمعات ،أغلب وسائل اإلعالم على إشاعتها ونشرها

كما يظهر   ،وصار ذلك واضحا من خالل ما يالحظ من تغري يف القيم والعادات
ذلك التأثر جليا من خالل ما يلبسه الفتيان والفتيات وتغري أساليبهم يف الكالم 

سط األساسي واملالئم اليت تبث وسائل واملشي ويف التسرحيات.  فاألسرة هي الو 
ورغم الكم اهلائل من الرسائل اليت يتعرض هلا اجملتمع  ،اإلعالم مسومها الثقافية فيه

 ،اجلزائري عرب الفضائيات والشبكات  من خالل قوالب األفالم واملسلسالت
ظلت األسرة اجلزائرية مبا ُتلكه من مقومات عامل أساسي ومهم يف مقاومة 

فات. ورغم التأثريات اليت أصابت األسرة اجلزائرية ورغم التحوالت فال زالت االحنرا
األسرة اجلزائرية صمام أمان للمجتمع مبا حتتفظ به من مقومات وعادات ومبا حيمله 
الشعب اجلزائري من موروث ثقايف تناقلته األجيال من خالل األباء واألمهات، 

سات االجتماعية اليت يعتمد عليها اجملتمع فاألسرة اجلزائرية ال تزال من أهم املؤس
 يف حتقيق االستقرار والتماسك واالستمرار.

رغم التغريات اليت طرأت على أوضاع األسرة اجلزائرية يف العصر احلديث،   
إال أن طبيعة العالقة بني الرجل واملرأة داخل النظام األسري ما زالت حتكمها 

املدبر األول ومتخذ القرار يف كثري من األسر  العالقات السُّلمية، والزال األب هو
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تقدم صورة جديدة لألب  اجلزائرية، رغم تكيف األسرة اجلزائرية حيث صارت
 .(1)األكثر تكيفا

وال زالت نسبة كبرية من األسر اجلزائرية حتتفظ بالرتكيب األسري  
للمجتمع اجلزائري وخصائصه الدميغرافية، كالتواجد الواسع لألسرة املمتدة والزواج 
املبكر والسيما يف القرى واألرياف، وارتفاع متوسط عدد أفراد األسرة. ورغم ما 

ة الكبرية املمتدة اخلاضعة لسلطة حتول من ّنط األسر عرفته األسرة اجلزائرية من 
ورغم استقالل أسرة االبن األب إىل ّنط األسرة نووية املستقلة عن سلطة األب، 

يف السكن، إال أن العالقة بني أسرة االبن وأسرة أبيه تبقى مرتابطة متواصلة وبينهم 
 تعاون يف كل املناسبات وتربطهم األعمال املشرتكة والزيارات املستمرة ما بني

األسرتني. فاألسرة النواة اجلزائرية ليست مثل األسرة النواة يف اجملتمعات الغربية، فال 
تزال يف األسرة اجلزائرية حّت وإن كانت أسرة نواة روابط والتزامات بني األهل 
واألقارب و التزال الصلة مستمرة واالحرتام دائم، مع استمرار التضامن املادي 

 هل واألقارب يف مواجهة األزمات واملتغريات والتقلبات.واملعنوي املتبادل بني األ
صارت األسرة اجلزائرية هتتم بتنظيم عملية النسل تأثرا باحلمالت اإلعالمية  -

املركزة على ذلك بربامج خاصة ومباشرة ومن خالل األفالم واملسلسالت والربامج 
ئفهن وما وساعد على ذلك وضع الزوجات العامالت وازدواجية وظا ،اإلعالمية

يتسبب فيه من صعوبة الرتبية. وكذا الوضع االقتصادي غري املريح لكثري من األسر 
 اليت تعاين من اخنفاض الدخل.

                                                                 

أطروحة   دارسة ميدانية، -تأخر سن الزواج بين االختيار و اإلجبارشرقي رحيمة،  -2
، 1227شهادة دكتواره العلوم يف علم االجتماع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
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صار اختيار الزوجة يتم حبرية وبصفة شخصية بني الرجل واملرأة مبباركة  -
األهل دون تدخل مباشر يف االختيار، إال يف حدود معينة، ويكتفي اآلباء بدور 

 . (1)ب واملنظم وتسجيل احلضور يف الفاحتة وتقدمي املساعدات لألبناءاملراق
تراجع نظام األبوة الذي كان يضفي على األسرة التقليدية الكثري من معناه  -

الكالسيكي الذي حتدده املفاهيم الصارمة كالسلطة املطلقة ذات النفوذ الواسع 
 ليكتسب داللة أكثر رمزية ومرونة 

وارتفاع نسبة العنوسة بسبب االستمرار يف الدراسة من ارتفاع سن الزواج  -
فأعداد كبرية من الشباب اجلزائري يزاولون  ،مث البحث عن العمل ،الذكور واإلناث

التعليم يف أطواره املختلفة، حيث تستغرق إكمال مراحل التعليم سنوات عديدة، 
االستقرار مث يتعقبها فرتة  يسعى فيها معظم الشباب للبحث عن عمل لتحقيق 

مث االدخار وإعداد ما  .(2)املادي واالستعداد للزواج مما جيعل سن الزواج يتأخر
حيث صار كثري  ،يتطلبه الزواج من ضروريات ومن كماليات غزت والئم الزفاف

من اجلزائريني يهتمون باملباهات املرافقة حلفالت اخلطوبة والزفاف يف الصاالت 
واليت  ،االجتماعية ذات الكلفة االقتصادية املرتفعةوالفنادق وغري ذلك من املظاهر 

تعد أحد معوقات اإلقدام على الزواج. مما أدى إىل ارتفاع نسبة العنوسة بني النساء 
. كما سجل 2331سنة  52.12إىل  2372سنة  25.62من  ،اجلزائريات

 ،خالل السبعينات أن هناك امرأة واحدة من أربعة نساء يف سن اإلجناب عازبة
ارتفعت عزوبة النساء يف هناية التسعينات حيث سجل أن هناك امرأة عازبة من و 

فارتفاع نسبة العزوبة  ،وذلك مؤشر واضح عن تأخر سن زواج الشباب ،امرأتني

                                                                 

 .    122-122،ص ص شرقي رحيمة، مرجع سابق-2
 ، دار الصفاء للنشرأساس يات اإلرشاد الزواجي واألسريصـــاحل حسن الداهري، -1

 .51ص، 1221 والتوزيع، عمان، األردن،
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خاصة عند الرجال فقد اخنفضت  ،يرتجم باخنفاض نسبة األشخاص املتزوجني
وإىل  ،2331% سنة  17.1إىل  2372% سنة  51.5نسبة الزواج من 

. أما عند النساء فقد انتقلت نسبة النساء املتزوجات من  1221% سنة  16.1
% سنة  11.2لتصل إىل ،2331% سنة  13.5إىل  2372% سنة  51.1
1221(1) 

  ،تقلص وظائف األسرة وبروز هيئات وتنظيمات تشارك األسرة يف وظائفها -
رة يف أهم وظائفها كما صارت وسائل اإلعالم تشارك األس  ،كاملدارس يف الرتبية

 االجتماعية. 
وتعدد املراجع  ،لقد أدى اختالف وسائل الضبط ومستوياهتا وتنوعها -

وثقافة العوملة اليت تستهدف اجملتمعات من  ،الثقافية بعد الغزو اإلعالمي احلاد
إىل تواجد ثقافات وقيم متناقضة يف اجملتمع الواحد وحّت يف األسرة  ،داخلها

 الواحدة .
األدوار بني املرأة والرجل بسبب خروج املرأة للعمل وانتشار صراع  -

املنظمات النسائية ووسائل اإلعالم الداعية إىل خروج املرأة وحتررها من التقاليد 
العالقات مما أدى إىل صراع يف   ،واألعراف األسرية وااللتزامات الزوجية السابقة

ة من خالل ما يعرض من أفالم الزوجية بسبب ما يتم اكتسابه من قيم وأفكار غريب
ومسلسالت يف الفضائيات. األمر الذي يدفع بالعديد من األزواج إىل تغيري ّنطهم 
السلوكي يف حياهتم اليومية وعالقتهم الزوجية حسب ما يتأثرون به عند رؤيتهم 
لألفكار والقيم اليت يشاهدوهنا. ومل يقتصر تأثري هذه األفالم واملسلسالت على 

املفاهيم، بل انعكس أيضًا على السلوك من ناحية املأكل وامللبس األفكار و 
 وكذلك العالقات بني أفراد اجملتمع واألسرة.

                                                                 

 .   162شرقي رحيمة، مرجع سابق، ص-2
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فقدت األسرة اجلزائرية العديد من خصائصها التقليدية يف الزواج،  -
فعمل املرأة صار من األمور اليت تفرض  ،واإلجناب، خاصة بعد خروج املرأة للعمل

 ملعاصرة، سواء كان ذلك حلاجتها املالية، أو حلاجات اعتبارية.  نفسها حبكم احلياة ا
حتولت األسرة اجلزائرية من ّنوذج اجتماعي واقتصادي يقوم بالدرجة األوىل  -

على عالقات القرابة ويعتمد على اإلنتاج الزراعي واحليواين، إىل ّنط اجتماعي 
املأجور يف الزمان فردي يقوم على االقتصاد الصناعي والتجاري وحيكمه العمل 

 (.1)واملكان
تغري بعض القيم االجتماعية التقليدية اليت كانت تسود اجملتمع وحتكم  -

سلوك أفراده، فأصبح مقبوال بعض ما كان مرفوضا ومنبوذا من قبل، وأصبح 
 . (2)لمرفوضا بعض ما كان مقبـوال وشرعيا من قب

واإلنتاج، وما أدى خروج املرأة من دائرة البيت الضيقة إىل رجتمع العمل  -
إىل بلوغ تطورات خطرية يف حياة اجملتمع وقيمه املختلفة، وذلك فيما يتصل 
بالعالقات الزوجية وإضعاف لسلطة الزوج يف املنزل وقضايا التنشئة االجتماعية 

 . (3) ى.األخر 

                                                                 

اهر التغير تحليل سوسيولوجي ألهم مظ -مقدمة في دارسة المجتمع الجزائريحممد السويدي، -2
 .13ص، 2332، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، في المجتمع الجزائري المعاصر

قسم علم النفس وعلوم الرتبية التغير االجتماعي في الجزائر وتأثيراته على القيم،بوعطيط سفيان،  -1
سكيكدة، ، 2366أوت  12واألرطوفونيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 

 اجلزائر.
 .املرجع نفسه -1
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بسبب املتطلبات االجتماعية اليت  ،زيادة االحتياجات الوظيفية للمجتمع -
وصعوبتها وتعقدها. فكلما كانت األدوار  ،ريات االجتماعيةتزايدت بسبب التغ

 .  (1)االجتماعية أكثر تعقيدا كلما اخنفضت وقلت معدالت التماسك االجتماعي
تركيز األفراد على الناحية املادية وإمهال النواحي الروحانية وانتشار  -

وصار االهتمام باملظاهر والشكليات اليت  ،(2)الالمباالة والعبث والتمرد الالوعي
هذه احلفالت اليت  ،طغت يف املناسبات خاصة يف حفالت الزواج وما يرتبط هبا

يصرف فيها فوق حدود االمكانيات للقيام بكماليات من أجل التباهي والظهور 
مبظهر الالئق وقد أعتربها الكثري من االلتزامات الواجبة. مما أثقل على األسرة 

ب هلا ديون وعجز يف االلتزام بالضروريات. وصار االهتمام باملظاهر وسب
 والشكليات ظاهرة متطورة  ومتسارعة يف اجملتمعات.

ورغم األمهية الكبرية لألسرة يف بعض العمليات االجتماعية كالزواج والطالق 
إال أن دور األسرة فيها قد تقلص كثري. حيث أصبحت ختضع إىل اعتبارات الفرد 

باراته االجتماعية والثقافية  واالقتصادية أكثر من كونه اعتبار اجتماعي أو واعت
عائلي، وكل ذلك ناجم عن التغريات والتحوالت اليت مست اجملتمع بإيقاع سريع 

ومن هذه التغريات تقلص دور  ،أحدث خلخلة يف تشكيلة اجملتمع بشكل عام
ر الفتاة املناسبة وقد أدى إىل ذلك العائلة أو األسرة يف عملية الزواج وخاصة يف اختيا

عدة عوامل منها تشبع الشباب بثقافة اإلعالم اليت تعرضها املسلسالت وساعد على 
مما  ،ذلك انتشار التعليم املختلط خاصة يف اجلامعات، وخروج املرأة للعمل وللتسوق

ن دور أتاح للشباب الراغبني يف الزواج رجاال للرؤية والتعارف استغىن هبا البعض ع

                                                                 

(، مكتبة القاهرة الضبط االجتماعي )أسسه النظرية وتطبيقاته العمليةأمحد اخلشاب،  -2
 .126ص ،2351، 1ط احلديثة، القاهرة،

 .126، صاملرجع نفسه -1
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األسرة يف ذلك. وصار إلقبال الشباب على الزواج  باملرأة العاملة تأثريا يف صاحل 
فكثري من الزوجات العامالت ال ينسجم وضعها يف األسر  ،تكوين األسرة النواة

 ،املمتدة كما أن الكثري من األسر املمتدة ال ترض بوجود عاملة بني الزوجات
تكوين أسرة صغرية تتكيف مع أوضاعهم وتتحقق فيضطر الزوج وزوجته العاملة إىل 

 ،فيها حاجاهتم. كما صار ملسامهة الزوجة يف الدخل املادي لألسرة من خالل عملها
حيث   ،دورًا ملموسًا يف نظام السلطة يف األسرة اليت كان يسودها السلطة األبوية

، كان األب هو احملور الذي تتمركز حوله األسرة، وأخذت هذه السلطة تضعف
وخاصة يف األسرة النواة، وإن ظل الشكل السائد هو نظام السلطة األبوية. كما 
ساهم خروج الزوجة للعمل ومسامهتها يف الدخل املادي يف حتول ّنط املعيشة وّنط 
االستهالك األسري، حيث صار التعامل مع منتجات العصر املادية واالستهالكية 

يد على السوق.وتلعب ظروف الزوجة العاملة بشكل أكثر، مما زاد من االعتماد املتزا
ومسؤوليتها يف األسرة دورا يف ذلك، كم تلعب وسائل اإلعالم وإعالناهتا دورا هاما 

يف انتشار هذا النمط من السلوك. والذي صحبه اإلسراف يف ُتهيز أطراف الزواج  
 وإسراف يف حفالت تقام لكل خطوة من خطوات الزواج.

 خاتمة: .2
عرفت وسائل اإلعالم تطورا كبريا طور من تواصل البشر حّت صار العامل كله 

وجود هذه الوسائل التكنولوجية يف حياة معظم يف اتصال مستمر متواصل، وصار 
البشر ضروريا كضرورة اهلواء والطعام إلشباع حاجاهتم االجتماعية ورغباهتم النفسية 

تغريات واسعة يف ئل اإلعالم وتطلعاهتم يف املعرفة. وقد صاحب تطور وسا
من قدرة خارقة على اإلقناع والتأثري، وصارت ، فقد صار لوسائل اإلعالم اجملتمعات

أهم عوامل التغري االجتماعي الذي تنتقل فيه اجملتمعات إىل عادات وممارسات 
جديدة، ويف بعض األحيان إىل عالقات اجتماعية خمتلفة. وقد ُتكنت وسائل 

األسرة ات كبرية وواسعة يف اجملتمعات واألفراد واألسر، ومنها اإلعالم من تغري 
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اجلزائرية اليت كانت قبل االحتالل الفرنسي للجزائر هي نواة التنظيم االجتماعي 
وكانت مركز النشاطات االجتماعية واالقتصادية وأهم وسط تثقيفي تربوي لكل فرد 

غزت اجملتمعات بربارجها يف يف اجملتمع. وقد سامهت وسائل اإلعالم احلديثة اليت 
تغريات كبرية على األسرة اجلزائرية، ومن هذه التغريات ما هو اجيايب ومنها ما هو 
سليب. فقد شهدت األسرة اجلزائرية تغري سريع اإليقاع، صاحبه تغري يف القيم 
واملعايري، ومس هذا التغيري العديد من اجلوانب االجتماعية والثقافية اليت كانت 

يف االسرة اجلزائرية. ومن بني النتائج اليت نالحظها بسبب ما أحدثته وسائل سائدة 
 اإلعالم على األسرة اجلزائرية :

 غريت وسائل اإلعالم األولويات واالهتمامات األسرية . -
ومزجت عاداهتا وتقاليدها بثقافات وعادات  ،غريت ثقافة األسرة اجلزائرية -

 أخرى.
وجعلت كل فرد منها يعيش يف  ،األسرة عزلةفرضت وسائل اإلعالم على أفراد  -

 عامل افرتاضي بعيدا عن أسرته.
شتت وسائل اإلعالم الفكر اجلمعي لألسرة الذي كان يستمد أفكاره وتوجهاته  -

 تتشبع مبتابعيها. ،فوسائل اإلعالم هلا أفكار وعقائد خمتلفة ،من منبع واحد
خاصة يف  ،ليد األصليةاستطاعت وسائل اإلعالم أن تؤثر على العادات والتقا -

 وفرضت عادات دخيلة على ثقافة اجملتمع. ،اللباس واألكل واألفراح
منها الثقافة البيئية  ،أكسبت وسائل اإلعالم األفراد والعائالت ثقافات اجيابية -

والثقافة الصحية وثقافة التسامح والتعاون. كما أكسبت البعض األفكار السلبية  
التشجيع على بعض اآلفات االجتماعية كشرب كالنصب واالحيال واالجرام و 

 اخلمر واملخدرات وارتكاب احملرمات.
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صارت وسائل اإلعالم مؤسسة من أهم مؤسسات اجملتمع ينبغي  :توصياتال
 االهتمام هبا يف رجاالت عديدة منها اجملال االجتماعي واألسري والرتكيز على:

 ،بالعائلة اجلزائرية وعاداهتاإنشاء قنوات إعالمية جزائرية عديدة ومتنوعة هتتم  -
وتعمل وفق اسرتاتيجيات اإلعالم احلديث جللب أغلب العائالت اجلزائرية من 

 القنوات اإلعالمية األخرى اليت تعتمد على اإلثارة لتضليل أفراد اجملتمع.    
ربط العائلة اجلزائرية بالدين اإلسالمي مصدر ثقافتها، فرغم تأثر الفرد اجلزائري  -

العوملة اإلعالمية  يف بعض األحيان، إال أن ارتباطه بدينه ارتباط عميق بوسائل 
 ورجدي.

فبدل  ،وسائل اإلعالم احلديثة هي وسائل يتأثر هبا الكثري خاصة الشباب -
حماربتها ينبغي منافستها بنفس الوسائل وباُتاه معاكس مؤثر. واالعتماد على 

 االسرتاتيجيات املقنعة واملؤثرة.
 ،األسرة اجلزائرية رجاال واسعا لالهتمام برتبية األبناء واالعتناء هبمضرورة إعطاء  -

ومنح  ،والتشجيع على تنظيم الوقت لذلك ،والتشجيع اإلعالمي على ذلك
 املرأة العاملة عطلة أمومة طويلة من أجل ذلك.

 . قائمة المراجع:3

بعض النظريـــات ادريس خضري، التفكيـــر االجتمـــاعي اخللـــدوين وعالقتـــه بـــ -2
 .12، ص2331، 1االجتماعيـــة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط

الضبط االجتماعي )أسسه النظرية (، 2351أمحد اخلشاب، ) -1
 .126، القاهرة، ص1(، مكتبة القاهرة احلديثة، طوتطبيقاته العملية

 المتغير(علم اجتماع األسرة بين التنظير والواقع أمحد سامل األمحر، ) -1
 .25، ص1221دار الكتاب اجلديد، بريوت، 
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، العائلة الجزائرية )التطور والخصائص الحديثة(بوتفنوشت مصطفى،  -1
 .21، ص2311ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

 التغير االجتماعي في الجزائر وتأثيراته على القيم،بوعطيط سفيان،  -6
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم علم النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا

 ، سكيكدة، اجلزائر.2366أوت  12واالجتماعية، جامعة 
، االتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي، وليلى حسني السيد،  -5

 .71، ص2331، 2الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط
،شركة اخلنساء للطباعة، المواجهة وخيارات العولمةرعد كامل احليايل،  -7

 .5، ص2333بغداد، 
،  ص 1221، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،  العولمةصاحل الرقب،  -1

 .15-16ص
، دار الفكر، عمان، أثر وسائل اإلعالم على الطفلصاحل ذياب هندي،  -3

 .21، ص1221، 1األردن، ط
دار الفكر العريب، القاهرة، االتصال والرأي العام، عاطف عديل العبد،  -22

 .116،166، ص ص2331
اإلعالم التنموي والتغير عاطف عديل العبد، هنى عاطف العبد،  -22

، 6دار الفكر العريب، ط االجتماعي، األسس النظرية والنماذج التطبيقية،
 .15، ص1227

، دار األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةعبد القادر القصري،  -21
 .21، ص2333النهضة العربية، بريوت، 

دار الفكر العريب،   اإلعالم له تاريخه ومذاهبه،عبد اللطيف محزة،  -21
 .21، ص2316القاهرة، 



 
 طاهري لخضر بن العيد اسم المؤلف: د.

 وسائل اإلعالم على الروابط االجتماعية في األسرة الجزائريةتأثير  عنوان المقال:
 –رؤية سوسيولوجية-

 

 264 

، ديوان املطبوعات مدخل لمنهجية البحث االجتماعيعياد، أمحد،  -21
 .52،  ص1225اجلامعية، اجلزائر، 

، 1، دار أقطاب الفكر، قسنطينة، طتاريخ وسائل االتصالفضيل دليو،  -26
 .215، ص1227

، ديوان املطبوعات التصال الجماهيرية، مقدمة في وسائل افضيل دليو -25
 .61، ص2331اجلامعية، اجلزائر، 

، دار الشروق للنشر ، الشباب والقيم في عالم متغيرماجد الزيود -27
 .76والتوزيع، عمان األردن، ص

تحليل  -مقدمة في دارسة المجتمع الجزائريحممد السويدي،  -21
، ديوان عاصرسوسيولوجي ألهم مظاهر التغير في المجتمع الجزائري الم

 .13، ص2332املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
، مركز ّناء صناعة الواقع، اإلعالم وضبط المجتمعحممد علي فرح،  -23

 .112، ص1221، 2للبحوث والدراسات، بريوت، ط
، منشأة املعارف، اإلسكندرية، التغير االجتماعيحممد عمر الطنويب،  -12

 .61، ص2335مصر، 
 2311، 2هتامة للنشر، جدة، ط موقف،اإلعالم حممود حممد سفر،  -12

 .27ص
،  دار املعارف، الدليل إلى منهج البحث العلميحممود،أمحد السيد، -11

 .23، ص2371مصر، 
مواقع التواصل االجتماعي ،نظرة فقهية، أخالقية، ميثم الفرجيي،  -11

 .7، ص1221، دار احلجة البيضاء، بريوت، تربوية



 
 طاهري لخضر بن العيد اسم المؤلف: د.

 وسائل اإلعالم على الروابط االجتماعية في األسرة الجزائريةتأثير  عنوان المقال:
 –رؤية سوسيولوجية-

 

 265 

وسائل اإلعالم، )سلسلة كتاب  االرتقاء بالعربية فينور الدين بليبل،  -11
 .11، ص1222، 2، قطر، طاألم ة(

، دار أساس يات اإلرشاد الزواجي واألسريصـــاحل حسن الداهري،  -16
 .51، ص1221الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

، مركز سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربيحممد جنيب بوطالب،  -15
 .222، ص1221دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

دارسة  -تأخر سن الزواج بين االختيار واإلجبارشرقي رحيمة،  -17
أطروحة شهادة دكتواره العلوم يف علم االجتماع، جامعة حممد خيضر،  ميدانية،
 .231، ص1227بسكرة، 

، مذكرة اإلعالم والتوعية االسرية في المجتمع الجزائريشعبان اليمني،  -11
العلوم االجتماعية واالسالمية، جامعة ماجستري، قسم علم االجتماع، كلية 

 .15،17، ص ص 1225احلاج خلضر، باتنة، 
، حبث التغير األسري في المجتمع الحضري الجزائريحممد قرزيز،  -13

مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علم االجتماع، دكتواره غري منشورة، كلية 
 .231، ص1221العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، باتنة، 

30- Bournans Maurice،  Statut  Personale et famille au 

Maghreb de 1940 à nos jours، Paris، éditionMouton، 
1977،  P33. 

31- Josef Sumpf et Michel Hugues ، Dictionnaire de 

Sociologie، Librairie، Larousse، Paris، 1973، P131. 
32- Todd Emmanuel، L'enfance du monde، structure 

familia les et développement، Paris، édition le 
seuil،1984،  p144 

 

 
 

 



 
 طاهري لخضر بن العيد اسم المؤلف: د.

 وسائل اإلعالم على الروابط االجتماعية في األسرة الجزائريةتأثير  عنوان المقال:
 –رؤية سوسيولوجية-

 

 266 

 

 

 



 
ISSN : 2716-7984 

 164 -137ص  ،( 1111)السنة 11/العدد: 11 المجلد
المجلة الجزائرية للدراسات 

 اإلنسانية

 

 267 

 المؤرخين القدامى والمحدثين للمؤرخ الغبريني وكتابه: رؤية
 "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية" 

د. عبد الوهاب                                                                 
 1الهاشمي

 أحمد بن بلة 1جامعة وهران     
     11/22/1212تاريخ النشر: 22/23/1212تاريخ القبول: 21/21/1212:تاريخ االستالم

رؤية املؤرخني القدامى واحملدثني للمؤرخ الغربيين    هذا البحث يتكلم عن ملخص:
"، وذلك من خالل عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجايةوكتابه:" 

العنصر األول مت التطرق فيه إىل رؤية  الكتابات التارخيية، وقسم هذا البحث إىل عنصرين،
املؤرخني القدامى للغربيين وكتابه" عنوان الدراية"، والعنصر الثاين مت الكالم فيه عن رؤية 

 املؤرخني احملدثني للغربيين وكتابه "عنوان الدراية".
 الغريين ، عنوان الدراية ، املؤرخون القدامى، املؤرخون احملدثون. الكلمات المفتاحية:

Abstract: This research talks about the vision of the ancient and 

modern historians of the historian al-Ghobrini and his book: 

“The title of know-how in those who knew the seventh cent of 

the scholars of Bejaia”, through historical writings, and divided 

this research into two elements. Know-how ", and the second 

element was talked about about the modern historians' vision of 

Ghobrini and his book" The Address of Know-How ". 

Key words: Al-Ghuraini, Address of know-how, ancient 

 historians, modern historians.  
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 مقدمة:  

القرن السابع اهلجري الثالث عشر امليالدي ببالد املغرب  لقد شهد 
حيث نبغ فيه عدد كبري من  ،اإلسالمي نشاطا ملحوظا يف اجملال العلمي والفكري

بالغ يف إرساء دعائم الثر األالذين كان هلم ، و العلماء يف خمتلف العلوم والفنون
ية وفاس وتونس مثل تلمسان وجبا ،النهضة العلمية حبواضر املغرب اإلسالمي

، وكانت جباية خالل هذا القرن، ُتثل قلب املغرب األوسط وعاصمة اجلناح وغرناطة
الغريب للدولة احلفصية، فقد بلغ إشعاعها السياسي واالقتصادي واالجتماعي مجيع 
حواضر املغرب اإلسالمي، نتيجة لعوامل خمتلفة سياسية واقتصادية واجتماعية 

كربى ومدينة هامة هلا مكانتها بني مدن البحر وبشرية، جعلت منها حاضرة  
 املتوسط.

سنحاول  لكلذوإىل جانب هذه الريادة عرفت جباية أيضا بنشاطها العلمي، و      
ب تناول اتكأن نتكلم حول رؤية املؤرخني القدامى واحملدثني ملؤرخ و بحث يف هذا ال
، وكذلك أال وهي جبايةالعلمية املذكورة آنفا  احلواضرهذه علماء حاضرة من تراجم ل

، "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجايةرؤية هؤالء لكتابه:" 
والذي أرّخ فيه لشخصيات علمية عديدة ممن كانوا ببجاية ودرسوا فيها ومروا هبا يف 
هذه الفرتة، ويعد هذا املصدر الذي ترجم فيه الغربيين ملشاهري جباية من العلماء 

الفقهاء واألدباء، والصلحاء صفحة مشرقة من التاري" احلضاري والفكري هلذه و 
 احلاضرة خالل القرن السابع اهلجري الثالث عشر امليالدي.

عنوان الدراية الغبريني وكتابه" للمؤرخ رؤية المؤرخين القدامى :أوال -
  "فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

يف الثقافة العربية يف العصور العربية دراسة املصادر التارخيية تناول و إن         
أو الرتاجم أو الطبقات، حتدد لنا اجملال املعريف الذي  سواء كتب التاري"  الوسطى،

حيث ال يتم االلتزام حبقل معريف  ،سيطر على أي عَلم من أعالم الثقافة العربية
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 ،ر مجيع العلوم اليت اختص هباواحد خاص بالَعامِل، ولكن عند الرتمجة له تذك
 .1والسيما حني  التعرض ملا خّلفه من إنتاج معريف

ولذلك كانت إشكالية الشهرة املعرفية أو اللقب العلمي ال ختضع دائما ملنهج       
واحد فتارة جند التأليف واإلنتاج العلمي هو الذي حيّدد اللقب والشهرة للعامل، وتارة 

ل مها اللذان حيددان ذلك، ال نتحدث هنا عن بقية أخرى جند الوظيفة والعم
الشهرات واأللقاب غري ذات العالقة بالوظيفة واإلنتاج العلمي، وإّنا معرض 
احلديث هنا عن األلقاب العلمية والوظيفية على شرط أن تكون الوظيفة علمية،  
 كاألستاذ واإلمام والنحوي واللغوي والقاضي واملؤرخ واحملدث، وحّت الصويف

واملعتزيل واألشعري، ما دامت هذه املذاهب ومثلها من امللل والنحل مبنية على 
 .2أساس علمي فكري تأويلي للنص واجتهادي يف تفسريه

القاضي يف مؤلفاهتما يف علم الكالم  اجلبار القاضي وعبد يف حني أن الباقالين    
ومل يلقبا بنوعية اإلنتاج املعريف   ،وعلوم القرآن الكرمي، لقبا بالوظيفة اليت اشتغال هبا

كان قاضيا لقب باملؤرخ وفق إنتاجه املعريف عند البعض   الذي أنتجاه ووجدنا الغربيين
العلماء ممن عرف  كتاب يف أخبار  ون عنوان الدراية كتاب تاري"، وهومن يعدّ 

وهناك أيضا من يلقبه بالقاضي ينطلق من الوظيفة  ،ببجاية يف املائة السابعة اهلجرية
 وجيعل إنتاجه املعريف يف الدرجة الثانية من حيث األمهية يف التعريف والرتمجة له.

كان   ، وإن  ؤرخوأغلب من ترجم له يذكره باختصاص التأري"، حّت  لقب بامل      
كتابه هذا حيتوي على أحداث تارخيية مهمة، إال أن الغربيين كانت وظيفته القضاء، 

                                                                 
ُتليات الذوق الفين، ومظاهر الوعي النقدي يف أدب السري والرتاجم ، "عبد العزيز شريط _ 1

من خالل كتاب:عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية للقاضي أيب 
مركز مجعية املاجد للثقافة والرتاث، اجلزائر،  رجلة آفاق الثقافة والرتاثالعباس أمحد الغربيين"، 

 .213م، ص1221ه/جوان2111، شعبان11العدد
 .213ص، املرجع نفسه - 2
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والسفارة أحيانا واملالحظ أن صفة ووظيفة القضاء قد التصقت بأشخاص دون 
، فهو علي بن عبد العزيز اجلرجاين ،كرت القاضيذ غريهم، ففي ميدان النقد إذا 

، ويف ميدان السري ويف ميدان العلوم االجتماعية إذا ذكرت القضاء فهو ابن خلدون
وما إىل ذلك، أما إذا تغري هذا السطح املنظور  والفقه املالكي فالقاضي عياض

 إال وذكر على اعتبار أنه قاض. الغربيينوحتول من املؤِلف إىل املؤَلف، فما ذكر 
 يف كتابه األعالم يقول عنه يف معرض ترمجته:" الغربيين فالز ركلي:ــــ     

م( هو أمحد بن أمحد بن عبد اهلل بن حممد أبو 2121ــــــــــــ2115هــ/721ـــــــــــ511)
الغربيين املؤرخ، نسبة إىل بين غربي، من قبائل الرببر يف املغرب، مولده يف العباس 

جباية، وتوىل قضاءها ومات فيها شهيدا، له عنوان الدراية فيمن عرف من علماء 
وصفه باملؤرخ فقط، وكأنه يريد أن يؤكد لنا إذا فالزركلي ، 1املائة السابعة يف جباية "

أطبق اجلوانب األخرى اليت اختص  هيا، ويظهر أنأن الغربيين مل يكن كاتبا موسوع
 هبا الغربيين كاألدب والقضاء والفقه والتصوف. 

يف كتابه الديباج املذهب يف معرفة علماء أعيان املذهب، وصفه     ابن فرحون:  
باإلمامة اليت هلا عالقة بالدين، مث مل يغفل أن ذكر بأنه قد كان قاضيا، فيقول:" 

عبد اهلل الغربيين البجائي اإلمام العالمة قاضي القضاة ببجاية تويف أمحد بن أمحد بن 
 .2رمحه اهلل تعاىل يف سنة أربع وسبعمائة "

الذي ينطلق يف الرتمجة للرجال من منطلق الفقه على  مما يعين أن ابن فرحون     
ألمهية للقضاء فجعل املذهب املالكي ورجاله، فيصفه باإلمام والعالمة،  ومل يعط ا

اإلمامة أوال و العلم معها أما القضاء فجعله ثانيا، حّت ليخيل للقارئ أن الغربيين 
توىل القضاء يف مرحلة عابرة من حياته غري ذات أمهية، واحلقيقة أن األصل يف 

                                                                 
 .32، ص م2312، 6، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط2األعالم، ج ،الزركلي _  1
، الدينية، القاهرة، مكتبة الثقافة 2ج الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب،فرحون، بن ا -2

 .35، صم1221 ،مصر
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ة  الشخص وظيفته وليس تأليفه، فالتأليف نشاط ثانوي إىل جانب الوظيفة األساسي
والسيما إذا كانت وظيفة حساسة كالقضاء، ومع ذلك فقد  ،يف حياة الشخص

عنق الشخصية العلمية الغربينية ُتاه ما هو بصدد الوصول إليه من  لوى ابن فرحون
من خالل التحليل التارخيي لنص ابن  ، إذاالرتمجة لرجال وأعيان املذهب املالكي

 ه عند ترمجته للغربيين. فرحون يظهر أن خلفيته الدينية أثّرت علي
ابن فرحون، إال  ذهب إىل ماذهب إليهيات فيف كتابه الو  :   ابن قنفذ القسنطيني 

أن ابن قنفد تأثر باخلطاب الديين ال سيما إذا علمنا أنه رجل فقه وعلوم شرعية، 
: " تويف الفقيه احملدث اجلليل حيث يقول يذكر يف معرض حديثه عن وفاة الغربيين

الشهري الفاضل قاضي اجلماعة ببجاية أبو العباس أمحد بن حممد الغربيين صاحب 
، فبدأ ابن قنفد يف حتديد علمية الغربيين بالفقه 1ربع وسبعمائة"عنوان الدراية سنة أ

واحلديث وبقيم أخالقية هي من باب أثر العلم بالدين كاجلالل والفضل، مث َخُلص 
بعد كل هذا إىل ذكره على أساس اشتغاله بالقضاء، تتمة للرتمجة والتعريف حّت 

 .2يكون كامال وليس من باب األمهية واألولوية
ــم الرتكيز على ذكر الغربيين بالقضاء كمسعى أول رمبا يرد سؤال وهو: ملاذا ت و    

 جيده الباحث يف كتب الرتاجم عن الغربيين؟ 
 ،ّن النقد يف املنهج أقرب إىل القضاء، والغربيين شاء مرتمجوه أم أبوواجلواب هو أ   

هو قاضي جباية يف هذه الفرتة، فما أسرع احلكم على الغربيين بالناقد مادام اشتغل 
باحلقلني املعرفيني يف وقت واحد، فيجعل منهج اشتغاله بالقضاء أكثر براعة يف 

 .3منهج احلكم على النصوص باجلودة أم بالرداءة
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، املوثوق لدونبن خاودائما يرجع يف هذه املسائل إىل املؤرخ عبد الرمحن        
بتحليالته وترجيحاته، وهو يف هذه املسألة كان أكثر من واضح، وال سيما فيما 

ومقتله:" قد قدمنا ما كان من زحف بين  ،يديل به عن اخلرب عن  سفارة الغربيين
اعتزم على  بو البقاءمرين إىل جباية مبداخلة صاحب تونس، وملا ويل السلطان أ

وعني للسفارة يف ذلك شي"  القرابة  ،املواصلة مع صاحب تونس قطًعا للزبون عنه
 ووبعث مع القاضي أب ،احلفصي ليحكم شأن املواصلة بينه وبينه ببابه أبو زكريا

م وانقلبوا إىل جباية، ووجد العباس الغربيين كبري جباية وصاحب شوارها، فأدوا رسالته
بطانة السلطان السبيل يف الغربيين فأغروه به  وأشاعوا أّنه داخل صاحب احلضرة 
والتّوثب بالسلطان، وتوىل كرب ذلك ظافر الكبري وذكره له مما كان منه يف شأن 

ن وأّنه الذي أغرى بين غربين به، فاستوحش منه السلطا السلطان أيب اسحق
وتقبض عليه سنة أربع وسبعمائة، مّث أغروه بقتله فقتل مبحبسه، وتوىل قتله منصور 

وإن كان يتحدث عن موضوع أقرب  فابن خلدون 1، واهلل غالب على أمره."الرتكي
ما يكون للرمسية وشخصية رجل الدولة وهي السفارة، مما يقتضي ذكر الغربيين مبا 
هو أقرب للسفارة من الوظائف والصفات واخلصائص، وليس أقرب إليها من 
وظائف احلنكة والسياسة والسيادة، كالوزارة والكتابة والديوانية والقضاء، وهو ما 

ون حني ذكر سفارة القاضي الغربيين، يضاف إليها مسألة القتل الذي فعله ابن خلد
أّن  وظيفة رجل دولة ُتُّر على صاحبها  من هنا يظهرتعرض إليها الغربيين، و 

 املشاكل واملتاعب يف حني تغرّي الدول والسياسات مثل القضاء.
لُّد القضاء إّن  عبارة " صاحب شوارها" اليت ذكرها ابن خلدون تفي بأن تق مث     

والسياسة مل يكن أمرا عارضا يف مسار حياة الغربيين، كما استوحينا من تعبريات ابن 
                                                                 

واخلرب يف أيام العرب والرببر والعجم ومن عاصرهم كتاب العرب وديوان املبتدأ ،  ابن خلدون - 1
، م2312، دار الكتب الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان 5من ذوي السلطان األكرب، ج
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فرحون وابن قنفد القسنطيين يف مؤلفيهما، أن صاحب الشوار هو صاحب الرأي 
واملشورة واحلكم النافذ، وليس أنفذ استشارة من استشارة قاضي اجلماعة يف أّي 

 دولة كانت.
يرتجم للغربيين يف كتابه "فهرس الفهارس"،  عبد الكبير الكتاني:    عبد الحي بن

فيصفه مبتدئا بالعالمة، وهو لقب علمي يقصد منه العلمية الشاملة جلميع أنواع 
العلم، مث يليها مباشرة وظيفته وهي القضاء، وبعدها يصفه باألديب ومل يصفه 

يذكر كتابه عنوان الدراية، أنه جامع ألسانيد عصره ومصره، ومل يقل أن  باملؤرخ، مثّ 
هذا الكتاب أنه يدخل ضمن الرتاجم والسري أوغريه، فمر عليه مرور الكرام، حيث 
 يصرح:" الغربيين هو العالمة القاضي، األديب أبو العباس أمحد بن الشي" األثيل

عباس أمحد بن أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن علي الغربيين البجائي الصاحل أيب ال
ه، له برنامج ختم به كتابه عنوان الدراية يف من  721ذي القعدة عام  1املتوىف 

كان من العلماء يف املائة السابعة ببجاية يف حنو كراسة، وهو جامع ألسانيد غالب 
نقل  الدراية هذا رأيت ابن اخلطيبالكتب املتداولة يف عصره ومصره، وكتابه عنوان 

من اإلحاطة برتمجته، وهو مطبوع يف صفحة  عنه يف ترمجة أيب احلسن الششرتي
احلفيد عن أيب الطيب بن علوان  نتصل به عن طريق احلافظ ابن مرزوق 115

 .1عنه" التونسي
والظاهر أّن نظرة اإلخباريني واملرتمجني للغربيين كانت من حيث اختصاصه     

العلمي، أو من حيث ما غلب عليه من عمل دل عليه لقبه وبرع فيه الرجل أكثر 
 من غريه، يف زمن مل تنقض فيه بعد صفة املوسوعية.

 النباهي:ـ 
                                                                 

عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم   -  1
م،  2311، 1وت، لبنان، ط: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بري قيقواملسلسالت، حت
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جند النباهي يف تاري" قضاة األندلس، وعلى الرغم بأّن الغربيين مغريب جبائي،        
وهذا األخري لن ننتظر منه أن حييلنا على وصف أو لقب نابع من حقل معريف غري 

وهو بالضرورة  القضاء والقضاء هو  ،ما أّلف من أجله كتابه تاري" قضاة األندلس
من حقل الشرعيات وعلى رأسها الفقه جبميع فروعه وأصوله، فيقول النباهي يف 
بعض القضاة ومنهم الغربيين:" ومنهم الفقيه أبو العباس أمحد بن أمحد الغربيين ويل 
القضاء مبواضع عدة آخرها مدينة جباية فكان يف حكمه شديدا مهيبا ذا معرفة 

الفقه وحفظ لفروعه، وقيام على النوازل وحتقيق للمسائل، وملا ويل خطة  بأصول
 .1القضاء ترك حضور الوالئم ودخول احلمام وسلك طريق اليأس يف مداخلة الناس"

ومل يذكر له  ،فالنباهي مل يذكر ال تاري" ميالده وال وفاته، فذكره بوظيفة القضاء    
يه منصب القضاء، ومل يصفه ال باملؤرخ وظائف أخرى اشتغل هبا مع أن الغالب عل

وال بالعامل، فالبد للقاضي أن يكون عاملا حّت يتوىل خطة القضاء، فكان عليه أن 
 يصفه بالعامل مث يذكره مبنصب القاضي.

   ابن فرحون:
عن الغربيين وكتابه عنوان الدراية: "وكتابة   يقول ابن فرحون يف كتابه            

 .2يقول ودليل على أنه من الفحول"كتاب رجل خبري مبا 
ويقول عنه:"يا ليتين أقف على ترمجته أو أمسع هبا يف كتاب فأستعريه          

 3أو أنقلها منه" ،ألطالعها فيه
من الكتابات التارخيية التقليدية، هو اخلطاب  يستشفإن اخلطاب الذي      

أن هذه الكتابات مل تقدم التمجيدي  لشخصية الغربيين وإنتاجه املعريف، واملالحظ 

                                                                 
،  املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، املكتب التجاري،بريوت،لبنان، دت.، النباهي  - 1

  .211ص 
 .15ص ، ابن فرحون، املصدر االسابق _2
 15، صاملصدر نفسه _3



 
 عبد الوهاب الهاشمياسم المؤلف: د.

 رؤية المؤرخين القدامى والمحدثين للمؤرخ الغبريني وكتابه: عنوان المقال:

 "السابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة  "
 

 275 

أي نقد له وملساره العلمي والسياسي، وقد اختذت اسطوغرافية القدماء الوصف 
 والسرد منهجا هلا أكثر من منهج التحليل والنقد.

مث أن هذه األسطوغرافية مل تطبق على األحداث خاصة السياسية، فقد ذكر ابن   
وهنا يظهر اخلطاب اإلدعائي فقد خلدون مثال أن الغربيين مت اغتياله من السلطة 

ادعت اجملموعة اليت كانت مع الغربيين  أنه ضد السلطان أيب البقاء هلذا مت اغتياله 
 من قبل السلطان.

عنوان الدراية فيمن عرف من للغبريني وكتابه " رؤية المؤرخين المحدثين :ثانيا   
 ."العلماء في المائة السابعة ببجاية

    محمد بن أبي شنب:       
ونال  لقد اسرتعى كتاب الغربيين "عنوان الدراية" نظر األستاذ أيب شنب         

إعجابه فجّد بالبحث عن بعض نسخه وحققه، وقام بإعطاء وصفا مجيال ودقيقا 
له، فيقول يف معرض مقدمة حتقيقه هلذا الكتاب:" أما بعد فإن الكتاب املسّمى 
بعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة"ببجاية" للعالمة احملقق 

والرواية، قاضي القضاة ببجاية الشي" أيب العباس  والفهامة املدقق اجلامع بني الدراية
أمحد بن أمحد بن عبد اهلل الغربيين رمحه اهلل ورضي عنه، تلوح أنوار احلقائق من سبل 
عباراته ويعبق شذا عرف املعارف من بيان إشاراته أورد يف مؤلفه من تراجم علماء 

واملتشوق إىل أوابد ما حيتاجه املتشوق إىل فرائد الفوائد  ،عصره وأخبار مصره
، مع ذكر وفياهتم ومؤلفاهتم وسريهم و مذاهبهم، وعاداهتم واستطراد 1العوائد

األحاديث الشريفة واآلثار الصاحلة املنيفة واملباحث الفقهية والفتاوى الشرعية، وغري 

                                                                 
عرف من العلماء يف عنوان الدراية فيمن الغربيين،  نظر:ي_ أوابد العوائد: غرائب العادات؛  1

 ،1يىة للنشر والتوزيع، اجلزائر، طالشركة الوطن، املائة السابعة ببجاية، حتقيق رابح بونار
 .61، صم2312
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 . 1ذلك مما الحيصى وال من غريه يستقصى"
 الكالم عن الغربيين وكتابه،يبدوا أن أيب شنب سلك نفس طريقة القدامى يف      

خطابه التارخيي هو خطاب ُتجيدي وتعظيمي لشخصية الغربيين وكتابه، إال وكذلك 
قد وفق يف ربط دراسة الغربيين وعالقته بني وظيفتة وإنتاجه املعريف ومع ذلك  هأن

 يبقى أسلوب كتابته أدبيا حمضا أكثر منه تارخييا.
 :رابح بونارــــــ  

ترجم يرى أنه يف حتقيقه كتاب" عنوان الدراية"  املتتبع للمؤرخ لرابح بونار      
غريه  للغربيين دون وصفه بأي شئ ال باملؤرخ وال بالقاضي وال بالعامل وال الفقيه وال

، مع ذكره اخلالف 2فيقول:" هو أبو العباس أمحد بن أمحد بن عبد اهلل الغربيين"
حول اسم أبيه هل هو أمحد أو حممد، وذكر الرواية املشهورة  الذي وقع بني مرتمجيه

 . 3بأنه أمحد، وأضاف أن الغربيين مل يرتك مؤلفات غري هذا الكتاب
ويؤكد أن شهرة أيب العباس الغربيين منذ القدمي تعود إىل كتابه اجلليل"عنوان        

ون منه و يعتمدون لكتاب الرتاجم بعده، يأخذ صدراالدراية"  وقد كان كتابه هذا م
عليه عند ذكرهم لعلماء جباية ونواحيها يف هذا القرن، والكتاب يعد حبق أثرا علميا 
نفيسا يكشف لنا عن االزدهار العلمي واألديب ببجاية واجلزائر خالل القرن السابع 

ويطلعنا عن النشاط الدراسي الذي كان يتحلى به  ،اهلجري الثالث عشر امليالدي
بهم للعلوم واآلداب، وهو بالتايل يعترب مصدرا أساسيا ملؤرخي األدب أجدادنا يف طل

 .4واحلياة العقلية يف هذه الفرتة من حياتنا الثقافية
رابح بونار حصر كتاب الغربيين يف أنه مصدر أساسي ملؤرخي األدب إذا ف       
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مع أن الكتاب فيه الكثري من غري هذا،كاحلياة السياسية  ،واحلياة العقلية
واالجتماعية واالقتصادية، فهذا الكتاب وإن كان من قبيل الرتاجم إال أنه حيمل يف 

 طياته وصف ومعاجلة عدة حوادث ووقائع يف نواحي خمتلفة.  
 :عادل نويهضــ     

بتحقيق كتاب عنوان الدراية حيث يقول:"... عادل نويهض لقد قام املؤرخ        
ها وقاضيها ومؤرخها أبو العباس الغربيين، وترجم فيه ألكثر من الذي صنفه فقيه

وأكثرهم عاصر  ،مائة وأربعني من رجال القرن السابع اهلجري الثالث عشر امليالدي
العهدين املوحدي واحلفصي، ويعّد الكتاب أحفل سجل عن هذه احلقبة الذهبية 

ارئ ما كان هلذه املدينة من اليت عرفتها املدينة اإلسالمية العربية، ففيه يتبني للق
الصالت الوثيقة بينها وبني مراكز احلركات الثقافية يف العامل اإلسالمي، ومدى أثرها 
يف اجلانب العلمي واألديب من نثر وشعر وتاري"...ويف العلوم الدينية من فقه وأصول 

 .1وتصوف..."
وعليه فهذا العمل ترمجة، والرتمجة من باب األدب، فلقد استقر الرأي على       

انتمائها إىل حقل األدبيات عند الناس من حيث املفهوم، ومن حيث الغاية اليت 
 .2يقصد إليها املرتجم بغض النظر عن األسلوب الذي كتب به هذه الرتمجة

الل عنوانه املميز، وهي أول عترب كتاب تراجم من خيومع ذلك فالكتاب        
عتبة توضيحية للمحتوى وتصنيفية له، وهو"عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 

مما يعين أّن األمر يتعلق بالزمان واملكان، باملائة السابعة  يف املائة السابعة ببجاية"،
 من حيث اهلجرية وببجاية حاضرة العلم والثقافة، وال عالقة للغربيين هبذه الرتاجم إال

كونه أحد ساكين جباية، أي عالقة املواطنة أو رمبا التلمذة، ورمبا االنتماء الزمين، 
                                                                 

عادل نويهض، منشورات جلنة التأليف والرتمجة والنشرــ بريوت ــ  حتقيق:املصدر نفسه،  _ 1
 .1م،  ص2353لبنان،
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فالغربيين أحد املنتمني إىل القرن السابع اهلجري وهذا ال يعين  أن الغربيين ال يعرف 
هؤالء املرتجم هلم فهو مهما يكن مشرتك معهم يف املكان والزمان، ولعل اإلشكال 

قق الكتاب عادل نويهض يف شبه االضطراب هو ذكر الغربيين ملعرفته الذي أوقع حم
هبؤالء املرتجم هلم، وذكره أيضا التقائه هبم أو أخذه العلم عن بعضهم، وليسوا مجيعا 
ممن حيق فيهم هذا الوصف، فقد خالف الغربيين، خطة الكتاب وذكر علماء مل 

مل يرهم ومل يلتقي هبم، مث أن الغربيين يعيشوا يف املائة السابعة، وإّنا تواجدوا قبلها و 
أحلق الكتاب يف هنايتة مبشيخته ُتييزا هلا عن الكتب املتعلقة بالرتاجم والسري، ولو 

 .شاء ألدرجها يف الكتاب وجعلها جزء منه، َفِلَم فصلها عنه؟
:" ترك كثريا من مشاهري اجلزائريني مصنفات مساها بعضهم عادل نويهضيقول      

مساها البعض اآلخر بالربنامج، أو املشيخة، ذكروا فيها أمساء العلوم اليت بالثبت و 
أخذوها عن معاصريهم من علماء الفقه واحلديث والتفسري واللغة واألدب والتاري" 
وغريها، كما ترمجوا فيها هلؤالء العلماء األعالم، وهذه الكتب أو املصنفات وإن  

ري مبفهومها العلمي، إال أهّنا حفظت كانت ال تدخل يف عداد كتب الرتاجم والس
 .1لنا صفحات رجيدة من مشاهري املغرب األوسط ابتداء من القرن الثالث اهلجري"

إىل احتواء هذا األثر على الفن واألدب  عادل نويهض ومع ذلك فقد انتبه احملقق   
والشعر، حيث يقول مثبتا تصنيفه على أنه من كتب الرتاجم والسري، ومن خالل 

جيله لألحداث التارخيية املعاصرة له أو للمرتجم هلم، وهو من مقتضيات السرية تس
األدبية الفنية، وإن كان املراد من كّتاب السرية القدماء أن يكتبوا سريهم وترامجهم 

حّت ميكننا أن نسمي كتبهم: كتب  ،بالتقنيات املعروفة يف القرن الواحد والعشرين
ا ميزة كتاب عنوان الدراية عن غريه من كتب الرتاجم الرتاجم والسري، فيقول: " إّن

والسري، هي الشمول يف التعريف بغري شيوخ املؤلف، وتسجيله لبعض األحداث 
مل  فهو.التارخيية، وإثباته لبعض النماذج الشعرية والنثرية املنسوبة للمرتجم هلم..

                                                                 
  ..21حتقيق عادل نويهض، صاملصدر السابق، الغربيين:   -  1



 
 عبد الوهاب الهاشمياسم المؤلف: د.

 رؤية المؤرخين القدامى والمحدثين للمؤرخ الغبريني وكتابه: عنوان المقال:

 "السابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة  "
 

 279 

أو العوامل  يعتمد على إنتاجهم من حيث قيمته الفنية وال على احلياة الشخصية
اليت أهلمتهم هذا األدب يف اإلنتاج، مع أّنه كان واسع اإلملام بكامل ما كتبوه، 
متتبعا مراحل حياهتم مرحلة مرحلة، ولذلك مل يعكس يف بعض ترمجته صورا واضحة 
على ضوء فن كتابة السري والرتاجم، مما كان يساعدنا يف يومنا هذا على معرفة ما  

سهم ونزواهتم، ومقام كل واحد من هؤالء يف علم الدين كانت تنطوي عليه أحاسي
 .1واألدب والتاري"....."

عادل  ولعل رجانبة الغربيين ملا يطالبه به حمقق كتابه هذا" عنوان الدراية"     
هو كثرة الشخصيات اليت ترجم هلا الغربيين، حيث ال جيوز معها إال نويهض، 

مل يفعل الغربيين ذلك لطال كتابه  االختصار، حّت ال يطول هذا الكتاب، ولو
وخلرج عن الغرض الذي رامه، وذلك من مقتضيات الرتمجة ومراميها وهو التقييد 
والتسجيل خشية الضياع، وإبراز لقيمة املكان وقيمة الزمان علميا، وهو بعض ما 

كان ترمي إليه الرتمجة األدبية، العلم بالشخصية والتأثر هبا، وفيما ذكره الغربيين وإن  
ناقص االستيفاء والشمول، فهو يفيد املكان، ويفيد الزمان، ويويف األشخاص 
حقهم، وينفع املتلقني املّطلعني على تراجم وسري علماء املائة السابعة ببجاية، 
واستنباطهم من ذلك ما كانت عليه احلياة العلمية والفكرية واألدبية وكذلك احلياة 

 وغريها من احلوادث والوقائع.اإلجتماعية والسياسية والثقافية 
    جرجي زيدان:    

وأما جرجي زيدان اكتفى بذكر الغربيين يف كتابه " تاري" آداب اللغة العربية          
" يف مبحث " التاري" واملؤرخون يف العصر املغويل"، بامسه  ونسبه وقبيلته ومولده، 
وذكر يف السياق أنه توىل قضاء جباية، ومل يذكره ال خباصية العلم وال باملؤرخ وال 

بل ذكر أن له مَؤلفًا "عنوان الدراية" مصنفا إياه على أنه " اإلمامة وال غريها، 
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، وكأن جرجي زيدان مل يرى 1معجم تارخيي ألهل القرن السابع اهلجري يف جباية"
يف الغربيين إال كتابه "عنوان الدراية"، فقد غطى الكتاب على شهرة الكاتب عنده، 

 ين باملؤرخ.ومع ذلك فهو كتاب تاري" وإن مل يسمِّ مؤلِّفه الغربي
مل ترتقي إىل مستوى النقد البناء رمبا ومنه فإن األسطوغرافية املعاصرة       

رمبا لعدم أخذهم بعامل الشمولية يف الدراسة،  ، وذلكللكتابات التارخيية التقليدية
حيث هذه الدراسات تناولت جانبا وأطبقت على آخر، إذ أن معظمهم مل تكن 

 ضمون النص التارخيي. هلم دراسة راقية يف حتليل م
ومما يالحظ من الدراسة لبعض املقاالت للمعاصرين رأينا أهنم من خالل      

استعراضهم احلديث عن الغربيين وكتابه "عنوان الدراية" مل يتطرقوا الستنباط شئ 
جديد من هذا الكتاب فمعظمهم تكلم على ما تكلم عليه املؤرخون القدامى ومل 

حتواه الكتاب من حوادث ووقائع يف أغلب األحيان، فتجد يقوموا باستخراج ما ا
أغلب من كتب حول الغربيين وكتابه قد اُته إىل احلياة العقلية و العلمية والفكرية 
ببجاية من خالل هذا الكتاب، ومل يتطرقوا إىل اجلوانب األخرى كاحلياة االجتماعية 

س للكتاب وملا جاء فيه من واالقتصادية والعسكرية وغريها إال نادرا ، ألن الدار 
الرتاجم للعلماء والفقهاء والصوفية والّصلحاء بتمعن ال شك أنه يستخرج منه الكثري 
من األحداث والوقائع، واليت ينعكس أثرها سلبا أو إجيابا على هذه اجلوانب احلياتية 

خالل اليت مت ذكرها، وخاصة احلياة االجتماعية ملا هلا من التعلق باجملتمع البجائي 
 هذه الفرتة، ومن بني هذه املقاالت:    

 :اويز    مصطفى مغ
اوي من خالل مقاله الذي عنونه بــ: أبو العباس ز تطرق األستاذ: مصطفى مغ     

الغربيين البجائي ومنهجه من خالل كتابه عنوان الدراية، إىل خمتلف اجلوانب اليت 
                                                                 

لبنان ،  تاري" آداب اللغة العربية، منشورات دار مكتبة احلياة ، بريوت، ،زيدان_ جرجي  1
 .127، ص1،ج2331
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السياسية، ومن خالل  تتعلق بشخص الغربيين، حيث ذكر مولده ونسبه وبيئته
الغربيين وكتابه استشف الباحث مكانة جباية احلضارية والسياسية، واليت استمدهتا 

 .1من مساجدها املتعددة وُتارهتا الرائجة
وجند األستاذ يلقب الغربيين باملؤرخ واألديب والقاضي والفقيه ليكون هبذا           

مصطفى مغراوي، و يعرتف شخصية موسوعية التكوين على حد قول األستاذ:
بالفضل للغربيين الذي بني لنا التنوع العلمي الذي احنصر يف البيئة البجائية، وأنه 
أعطانا كذلك صورة تركيبية صادقة عن احلياة العقلية والفكرية جباية،كما قام بنقد 

يقول:" مما يالحظ أن الغربيين تساهل يف   الغربيين وكان هذا النقد يف حمله حيث
يع األلقاب والرتب فنجد معظم من ترجم له حظي بلقب: الفقيه اجملتهد احملصل توز 

املتقن الصاحل الزاهد الورع، دون ُتييز بني أديب وشاعر وفقيه وحمدث ومؤرخ، كما 
ترددت كثريا عبارات: الويل والفاضل واجلليل واملبارك إىل درجة قد تدفع القارئ 

ملناقب لكثرة ما أورده الغربيين من ألول وهلة أن يصنف الكتاب ضمن كتب ا
 . 2املناقب واملكارم"

حقيقة زخر كتاب الغربيين بفوائد مجة كان ميكن استخالصها يف دراسىة       
وغريه ممن سبقه مل يستنبطوا  مصطفى مغراوياجملتمع البجائي أيضا، لكن األستاذ 

وهذا مما  يف الكتاب،به الغربيين هذا فاكتفوا بذكر األعالم الذين وردوا  مما جاء
جيعل خطاب الغربيين باق يف جوانب مؤلفه، لذا جيب دراسة هذا الكتاب دراسة 
 جادة وعميقة من أجل استخراج هذا اخلطاب واالستفادة من هذا املؤلف النفيس. 
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 خاتمة:  -
من خالل هذا البحث ميكن القول بأن رؤية املؤرخني القدامى للمؤرخ الغربيين 

التمجيدي  لشخصية الغربيين وإنتاجه  مخطاهبوكتابه "عنوان الدراية " ظهر يف 
مل تقدم أي نقد له وملساره العلمي والسياسي، وقد  كتاباهتماملعريف، واملالحظ أن  

 ا هلا أكثر من منهج التحليل والنقد.الوصف والسرد منهجتهم اختذت اسطوغرافي
منها،  مث أن هذه األسطوغرافية مل تطبق على األحداث خاصة السياسية   

، وأشادوا اكتفوا بذكر األعالم الذين وردوا يف الكتابفأما املؤرخون احملدثني 
الثقايف الفضل للغربيين يف التعريف باملكانة العلمية واألدبية ملدينة جباية وبنشاطها ب

  م.   21و21ه/7و5يف القرنني 
 المصادر والمراجع: -
 بريوت، املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، املكتب التجاري،النباهي،   -

  لبنان، دت.
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والرببر والعجم ومن ابن خلدون،   -

، دار الكتب الكتاب اللبناين، بريوت، 5جعاصرهم من ذوي السلطان األكرب، 
  .م2312لبنان 

، مكتبة الثقافة 2ج الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب،فرحون، ابن  -
 م.1221 ،الدينية، القاهرة، مصر

الوفيات، حتقيق عادل نويهض،  دار اآلفاق اجلديدة، ـــ ابن قنفد القسنطيين، 
  .م2312، 2بريوت، لبنان، ط

، حتقيق "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجايةالغربيين، " -
 .م2312، 1الشركة الوطنيىة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط، رابح بونار

الغربيين، حتقيق: عادل نويهض، منشورات جلنة التأليف والرتمجة والنشرــ بريوت ــ  -
 م.2353لبنان،
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 .م2312، 6، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط2جاألعالم،  الزركلي،_   
عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم   -

، 1واملسلسالت، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط
  م.2311

جرجي زيدان، تاري" آداب اللغة العربية، منشورات دار مكتبة احلياة ،  -
 .127، ص1،ج2331بريوت،لبنان ، 

عبد العزيز شريط، "ُتليات الذوق الفين، ومظاهر الوعي النقدي يف أدب السري  _
والرتاجم من خالل كتاب:عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة 

مركز مجعية  رجلة آفاق الثقافة والرتاثأيب العباس أمحد الغربيين"، ببجاية للقاضي 
 م.1221ه/جوان2111، شعبان11املاجد للثقافة والرتاث، اجلزائر، العدد

م( ومنهجه 2121ه/721مصطفى مغراوي، "أبو العباس الغربيين البجائي)ت _
تارخيي"تاري" ال خمترب البحثرجلة عصور اجلديدة، من خالل كتابه عنوان الدراية"، 

 م/1222-ه2111خريف-عدد خاص -1-1، العدد-اجلزائر-اجلزائر"
 م.1221- ه 2111شتاء
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جوانب من الحياة االجتماعية لألسرى األوروبيون في الجزائر خالل العهد العثماني 
 من خالل  مصادر أولية(  1621 -1219)

the social life of European prisoners in Algeria during the 

Ottoman period 1519-1830 Through primary sources 

        1د.دباب بومدين
سيدي بلعباس،الجزائر جامعة جياللي اليابس      

 11/22/1212تاريخ النشر:  26/23/1212تاريخ القبول: 26/21/1212تاريخ االستالم:

إن أغلب ماكتب عن احلياة االجتماعية لألسرى األوروبيني يف اجلزائر خالل : ملخص
إشارات يف  مصادر أولية ، والتزال هذه اجلوانب التنقيب عنها العهد العثماين هو رجرد 

 .يعّد أمرًا صعبا

لقد سامهت املدرسة الغربية بدور كبري يف الكتابة حول هذا املوضوع مشوهة  يف 
ذلك صورة اجلزائر داخل اجملتمعات األوروبية املسيحية معتمدة يف ذلك على وضعية 

حظ أن نظرة هذه املصادر يف اغلبها انطلقت من األسرى داخل السجون وخارجها، واملال
 .توجهات إيديولوجية حاقدة

سنحاول يف هذا املقال تتبع بعض جوانب احلياة االجتماعية لألسرى 
املسيحيني يف اجلزائر خالل العهد العثماين انطالقا من املصادر األولية األجنبية والوقوف 

وكتابات قساوسة مجعيات االفتداء اليت عند العديد من النقاط اليت جاءت يف تقارير 
حاولت تصوير قساوة حياة ومعاناة األسرى باجلزائر وإسالة الكثري من احلرب يف العامل 

 األورويب لكسب عطف  حكام وملوك أوروبا  إستعداًدا لضرب اجلزائر

ن احلقيقة حول واقع إّننا بطبيعة احلال النستطيع أن نؤكد هذه االدعاءات أل 
 بوغامضة تارة أخرى؛  خاصة  في غيااالسرى املسيحيني باجلزائر التزال  رجهولة تارة 

هذه احلقيقة من مهمةمصادر حملية  تناولت املوضوع بدقة وجدية، وإذا كان إظهار 
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الباحثني فاننا حاولنا تسليط الضوء على أوضاع األسرى يف سوق النخاسة  
–العثمانية والتطرق ألعماهلم مث احلديث عن أوضاعهم االجتماعية ) األكل  باجلزائر

اللباس...اخل( باستغالل ّناذج لشهادات تتصل باملوضوع وهي عموما لقناصل ورجال 
 .ة وجغرافينيسياسةو أسرى و رحال

.العهد العثماين -اجلزائر-األوروبيون -األسرى -احلياة االجتماعية الكلمات المفتاحية:  

Abstract: Much of what has been written about the social life of  
European prisoners in Algeria during the Ottoman period is only 

references in primary sources, and these aspects are still by 
researchers, making it difficult to search. 

The Western School has played a major role in writing about 
this subject, distorting the image of Algeria within the European 
Christian communities, relying on the situation of prisoners 

inside and outside the prisons. It is noteworthy that the sources 
of these sources mostly originated from hateful ideological 

trends 
In this article, we will try to trace some aspects of the social life 
of Christian prisoners in Algeria during the Ottoman era, 

starting from foreign primary sources, and to stand at many 
points that came in reports and writings of preaching 

associations that tried to depict the life and suffering of 
prisoners in Algeria and ask a lot of ink in the European world 
to gain sympathy European rulers and kings and prepare to 

strike Algeria. 
Of course, we do not sincerely acknowledge these allegations, 

because the truth about the reality of the Christian prisoners in 
Algeria is still absent, especially in the absence of local sources 
that dealt with the matter accurately and seriously, and if this 

fact is revealed from the mission of researchers, we have tried to 
shed light on the conditions of prisoners in the slave market in 

the Ottoman Algeria to address their work and then Talking 
about their social conditions (food, clothing, etc.) by using 
forms of testimonies related to the subject, which are generally 

for consuls, politicians, prisoners, travelers, and geographers. 
Keywords: social life, prisoners, Europeans; Algeria; the 

Ottoman era. 



 دباب بومدين اسم المؤلف: د.
ن في الجزائر خالل العهد ياألوروبي حياة االجتماعية لألسرىجوانب من ال عنوان المقال:

 من خالل  مصادر أولية(  1621 -1219)العثماني 
 

 287 

 مقدمة:
لقد أثارت قضية معاملة األسرى األوروبيني باجلزائر خالل العهد العثماين            

الرأي العام األورويب خاصة والعاملي عامة، مما دفع إىل تأليف ونشر العديد من 
الدراسات واملقاالت،فالبعض منها اعترب هذه الظاهرة لصيقة باجلزائر وعمم آخرون 

امهم فجعلوها خاصة  بشمال إفريقيا أو ماكان يطلق على سكاهنا يف أدبيات أحك
البحرية  األوروبية بــ" قراصنة بالد الرببر"،وقد لعبت هيئات االفتداء دورا بارزا يف 

لروح الصليبية  تشويه صورة اجلزائر اخلارجية وإقناع شعوهبا بضرورة تأجيج ا
در العربية عن هذا املوضوع بل حّت ؛ يف حني سكتت املصاوحتريضهم  لضرهبا

التحدث عن حالة األسرى املسلمني بالبالد األوروبية، وبناء على ذلك  ُتحور 
 سؤال اشكاليتنا كاآليت:

كيف أسهمت املصادر  األوروبية األولية يف تصوير احلياة االجتماعية          
الوسائل اليت اعتمدهتا يف وما هي  لألسرى األوروبيني باجلزائر خالل العهد العثماين؟

 حرهبا الدعائية ضد اجلزائر؟
 أوضاع األسرى األوروبيون في سوق النخاسة بالجزائر العثمانية: 1-

لقد ظلت عملية افتداء األسرى األوروبيون باجلزائر خالل العهد العثماين؛            
 وملدة طويلة موردا للرزق ومصدرا للثروة وعامال حامسا يف

تصاد إيالة اجلزائر، فقد كانت عملية مرحبة يف نظر كثري من املؤرخني تنشيط اق
احملدثني الدين أطلقوا عليها تسمية "التجارة اآلدمية"؛ وبقدر ماكانت نعمة على 

 العثمانيني كان ملفتدي األسرى املسيحيني عدة مهام خفية يراد حتقيقها.
ني ختضع يف بداية األمر للبيع  لقد كانت غنائم البحر من األسرى األوروبي          

وتقع عادة يف وسط  عن طريق املزاد يف األسواق احمللية اليت عرفت بـ" البادستانات"؛
وارتبط تأسيسها بنشاط  2671،ويعود تاري" إنشائها إىل ماقبل سنة 2مدينة اجلزائر

الغنائم البحرية حيث يتم عرض كل مايتّم جلبه من طرف رياس البحر بعد 
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من الغارات البحرية؛ ويشرف على هذه األسواق رجل يدعى الدوق يتميز رجوعهم 
 .1بسلوكه الشرير حسب وصف األب "دان"

واجلدير بالذكر إىل أن عملية بيع األسري األورويب يف السوق كانت تتم          
عادة بعد صالة الظهر، أماّ الفرتة الصباحية فهي خمصصة لعمليات املعاينة بداية من 

فإذا كانت يدا األسري  سناهنم مث أيديهم للتأكد من مدى نعومتها ونظافتها؛فحص أ
ناعمتني فهذا يدل على انه رجل غين وال ميارس أشغاال شاقة،كما تفحص 

 1عضالهتم وختترب قوهتم اجلسدية عن طريق جعلهم ميشون ويقفزون ملسافات طويل
يستنطق األسري ألخذ معلومات وبعد االنتهاء من املعاينة الصحية واجلسدية       

شخصية له كامسه احلقيقي ووظيفيته اليت كان ميارسها قبل الوقوع يف األسر، 
وجنسيته؛ وغالبا ماكان العديد من األسرى يكذبون بشأن بياناهتم لغرض التقليل 
من أمهيتهم االجتماعية الستعطاف مالكيهم حّت اليطالبون مببالغ مالية باهضة يف 

1م من قبل منظمات االفتداء املسيحيةحالة حتريره
 . 

باجلزائر  بني  mascarenhasويذكر األسري الربتغايل ماسكارينهاس             
قائال:"... كانت من العادة يف اجلزائر أن يأيت األسرى 2515-2512سنوات 

القدامى لزيارة األسرى اجلدد ويزويدوهنم بكل ماهو ضروري من مال ومأكل 
  . 6ية بيعهم..."وملبس إىل غا

إال أّن امللفت لالنتباه يف  عملية بيع األسرى األوروبيون يف األسواق ال            
ّنلك  عنها معلومات دقيقة عن ُثن بيع األسري؛ فعادة مايكون حسب العرض 
والطلب وحسب  عدد األسرى يف السوق،وتتم هذه العملية يف منتهى القسوة على 

ذ يضرب األسرى بالعصا من طرف السماسرة الذين يدعون حد تعبري األب "دان" إ
الناس بدورهم لشراء األسري عن طريق نداء األهايل بصوت عال يتضمن حماسن 

5األسري ومنافعه ذلك األسري وسعره
وهكذا يتم املزاد ومينح العبد ملالكه بعد دفع  ،
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سبيل املثال ال املال فورا ليتصرف به كما يشاء؛ وقد قدرت أسعار بيع األسرى على 
       :7احلصر يف النصف الثاين من القرن السابع عشر على النحو اآليت

  .(قرش اشبيلي الوحدة: ) 27أسعار األسرى خالل القرن :-1-جدول  
إىل  212ويف نفس الفرتة الزمنية كان سعر األسرى السود باجلزائر  مابني         

 1قرش اشبيلي؛ولإلشارة فان معظمهم كانوا يدينون بالدين اإلسالمي 122
 عمل األسرى: -2

لقد كانت احلالة االجتماعية اليت يتمتع هبا األسري يف بالده هي اكرب عامل        
سيحظى هبا يف اجلزائر حيث كان وضعهم خيتلف من يف حتديد نوع املعاملة اليت 

أسري آلخر، ااّل أّن وضعيتهم  كانت أحسن بكثري من وضع األسرى املسلمني يف 
الدول األوروبية حيث يعترب "دارندا" ان السجن  يف اجلزائر كان ميثل جامعة بالنسبة 

ان اللغات لألسرى املسيحيني فهو حيوي أكثر من عشرين لغة، ويعترب مدرسة إلتق
ُتريبيا يف حني يرى  "فرنسيس نايت" والذي كان أسريا يف اجلزائر ملدة سبعة 
سنوات اّن آالف البحارة املسيحيني يفضلون اإلقامة يف سجون اجلزائر على التعفن 

،وقد عمدت 3يف السجون الليفورنية أو املوت من اجلوع والربد يف السجون االجنليزية
على محايتهم من األذى وسوء معاملة األهايل؛فاألسريات  سلطات احلواضر اجلزائرية

مثال كّن دائما يعاملن باالحرتام الذي يفرضه جنسهن والدليل على ذلك أّن كثرياً 
من النساء  امليسحيات ختلني عن دينهن وتزوجن مالكيهّن كما فعلت الشابة 

ا من اخلمسني من االيطالية "ماريا دي غايتو" اليت تزوجت خري الدين حني كان قريب
وقّسم األسرى املسيحيون يف اجلزائر حسب أعماهلم إىل ثالثة ، 22عمره

رجموعات؛فاألوىل احتفظ هبا الداي للعمل يف القصر والثانية تابعة للدولة )البايلك( 
 أماّ اجملموعة الثالثة فهي تابعة للخواص.

-2551 2565 السنوات
2551 

2556-
2555 

2535-
2537 

2533-
2722 

 135-222 111-221 116-222 271-11 137-56 سعر األسير
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ام العثمانيون، : أسرى الّداي: وهم الذين كانوا يعيشون داخل قصور احلكّ  2-2
مشلت أعماهلم تنظيف مطب" وغرف القصر  ،22تشّكلو ا بنسبة كبرية من الشباب

يف الطابقني العلوي والسفلي حيث يوجد يف الطابق العلوي حواىل اربعة عشر اسريا 
مسيحيا عملهم نظافة اجلناح ومحل األطباق اىل مائدة الداي، واثنان من هؤالء 

ي يف الصباح ورفع أسرّة اجلنود الذين حيرسون عند أبواب يهتمون بتقدمي القهوة للدا
اخلزينة والقيام بكل ما يأمرمها به رئيس الوزراء وحافظ خمازن القصر، وهذا مايؤكده 
سيمون بفايفر قائال:"...وكانت وظيفتنا تتمثل يف تنظيف القصر وغسله باملاء 

ال املنزلية كلها بصورة وإشعال نار املطب" وذبح الغنم والدجاج...والقيام باألعم
    21عامة..."
كما كان هناك من األسرى من يتوىّل تنظيف حديقة القصر باإلضافة إىل         

احلّدادين والكنّاسني الذين يقومون  بنقل القاذورات اليت تتجمع يف القصر كّل 
يوم،ومن هنا يتبني بان أسرى الداي ليس لديهم عمل شاق ويتمتعون بالكثري من 
الفراغ ولعّل أدّق وصف لذلك ماعرّب عنه كاثكارت قائال:"...اّن حالة العبيد الذين 
يعملون يف القصر أفضل بكثري من غريهم...لكن اإلهانات اليت يتعرضون هلا 

 21الحتتمل وُتعل اإلنسان يف بؤس وعذاب مستمر..."
لبعض األسرى  وإذا كنا نثق يف الشهادات اليت تقّر باملعامالت اإلنسانية        

املسحيني من طرف أسيادهم يف اجلزائر ، فانّنا النستبعد وجود معامالت الانسانية 
من طرف البعض اآلخر ولكن جند هلذه القسوة مربرات ويف هذا الصدد ميكن ان 
نذكر قصة الرايس إبراهيم مدير سجن البايلك الذي قضى أربعة عشر سنة يف 

قسوة على ظهر السفينة املالطية فقد قرر االنتقام األسر مبالطة ونظرا ألّنه عومل ب
 .21لنفسه من األسرى يف اجلزائر

سرى اخلواص: ختتلف حالتهم وعملهم عن حالة األسرى الذين سبق أ: 2-1
ذكرهم، ذلك أّن كثريا من ماليكيهم احلضر والثغريني واالعالج كانوا يروهنم مبثابة 
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تاج إىل اليد العاملة او يرتكوهنم استثمار اذ  يؤجروهنم كعمال ألّي شخص حي
، ولتجنب اخلسارة اوجب هؤالء األهايل أسراهم بإنتاج 26يدبّرون عملهم بأنفسهم

مدخول طيلة مدة انتظاره لعملية الفداء وذلك بالعمل يف الورشات واحلقول والسفن 
البحرية وتدفع أجورهم ملالكيهم وهذا مايؤّكده فانتو ردي بارادي قائال:"...ان 

خلواص الذين يشرتون األسرى يسكنوهنم مقابل نصف دينار سلطاين يف الشهر ا
الواحد ...وهبذه الطريقة يعطى األسري النقود اليت رحبها إىل سيده الذي ينتظر حلظه 

؛ونتيجة لذلك امتهنوا حرفا متنوعة مثل العمل يف الفحوص أو  25إعادة بيعه..."
املنازل وغسل الثياب وتبييض اجلدران مرتني  بيع املاء داخل املدينة أو تنظيف أرضية

يف الشهر أو حراسة األطفال الصغار يف املنازل، ومنهم من اُته اىل البحر للقيام 
بعمل التجذيف يف السفن حّت ان البعض منهم أتيحت هلم امتيازات فقد وجد من 

سق بينهم كّتاب السفينة يتولون تسجيل الغنائم ومنسق اجلّذافني الذي حيدد ن
التجذيف وبإمكانه احلصول على نسبة من الغنائم البحرية؛ فاألسري الربتغاىل 

صّور لنا بعض املشاهد قائال:"...أن تكون  mascarenhasماسكارينهاس 
جّذافا على سفينة تركية شيء عظيم على حد تعبري أسرى مدينة اجلزائر، وإذا مل 

، وهناك قسم آخر من األسرى  27أكن جّذافا فال ميكن القول بأّنين كنت أسريا..."
املسيحيني اقّل قيمة وهم العجزة واملسنون من ذوي العاهات الذين اشرتاهم 
الفالحون الستخدامهم يف جّر احملراث وهم حمرومون من كل أمل بان يكونوا 

 أحرارا.
واملالحظ أّن األسرى التابعني للخواص تشكلوا كذلك من النساء        

،يف 21تلك على بتشنني عشرين امرأة سخرها خلدمة زوجتهاملسيحيات؛ فقد ام
الوقت الذي اجربن فيه أسريات مسلمات يف البالد األوروبية على اعتناق املسيحية 
ونذكر على سبيل املثال ال احلصر ماحدث  لـ "سيسيليا" وهي أسرية من مشال 

خادمة لزوجته إفريقيا اشرتاها "آلفونسودي اكورينا" وهو من بالريمو لتشغل منصب 
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حيث أجربت على اعتناق املسيحية وُتت معاملتها معاملة قاسية وذاقت ذرعا 
بسبب املعامالت السيئة كالتعذيب والشتم ووصفتها سيدهتا بـ"اخلنزيرة" أمام حمكمة 

 كنيسة صقلية.
: أسرى البايلك: إّن األسرى الذين الخيتارهم  الداي خلدمته يف القصر 2-1

ة األفراد يصبحون ملكا للدولة، يستعملون للخدمة يف تفجري واليشرتيهم الباع
احلجارة عرب طرق االيالة أو يف دار الصناعة وورشات بناء السفن،أو يف االحواش 
بالفحوص، وكانوا يستعملون كمجّذفني على سفن الريّاس ؛ففي مطلع كل يوم 

سفن الطوافة يتوجه كل منهم اىل عمله على ظهر مراكب البايلك لينتقلوا إىل ال
املتمركزة يف أجزاء خمتلفة من امليناء ليباشروا أعماهلم يف احلدادة والبناء وتفريغ 

 شحنات السفن.
يف حني أّن هناك بعض األسرى من حالفهم احلظ واستطاعوا فتح            

حانات داخل السجون او يف بعض شوارع املدينة قصدها األتراك واحلضر واالعالج 
شرب اخلمر، وقد ُتكن الكثري منهم من جين أرباح طائلة  مكنتهم واملسيحيون ل

من احلصول على حريتهم  حّت ان البعض منهم فّضل البقاء يف اجلزائر على العودة 
إىل بلده األصلي يف السجن  فمثال "كاثكارث" استطاع ان يؤجر حانة من هذه 

ها حلمل البضائع يف احلانات ويصبح ثريّا  ويتمكن من شراء سفينة ُتارية يؤّجر 
 .23البحر املتوسط وهو اليزال سجينا

كما جلأ بعض األسرى إىل بيع التبغ واملشروبات الكحولية بالتجول يف            
الشوارع وآخرون امتهنوا صناعة الثياب واألحذية والرباميل والبعض اآلخر امتهن 

فننوا يف صناعة اللعب السرقة وتسلل بيوت ودكاكني اليهود؛ غري أّن هناك آخرين ت
اخلشبية  لألطفال وبيعها يف شكل هدايا أثناء شهر رمضان أو أحيانا اللجوء إىل  

 امتهان األلعاب البهلوانية مقابل احلصول على األموال.
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لقد كان األسرى املسيحيون يف اجلزائر ينظر إليهم كمصدر دخل أكثر          
حيث سوء املعاملة من اي رجموعة يف قوة لإليّالة، فلم يكونوا اقل أو أكثر من 

 العمل.
 طعام األسرى ولباسهم: -3

إّن الطعام واللباس كان خيتلف  على حسب الوظيفة والعمل املؤّدى،          
فطعام األسرى املشتغلني يف األعمال الشاقة خيتلف عن طعام اجملّذفني واملشتغلني 

ملدينة هم من كانوا حيصلون على لدى اخلواص ؛ بينما املشتغلني لدى أثرياء ا
وجبات أفضل  بكثري عن زمالئهم يف السجون؛ وهنا يشري "فانتوردي بارادي" 
قائال:"...اّن العبيد الذين يعملون يف البيوت وعند األشخاص املهمني كالداي 
والقناصل وكبار الدولة الينبغي ان يشفق عليهم فهم يغّذون بشكل جيد... 

ا اليت يتلقوهنا من الضيوف...وبإمكاهنم مجع املال  الفتداء باإلضافة إىل اهلداي
 .12أنفسهم..."

وتذكر بعض املصادر االجنليزية أّن طعام األسرى املسيحيني كان يتكون من         
رغيفني من اخلبز يزن كل واحد نصف رطل واليسمح هلم بتناول اللحوم 

حيصلون على عشر حبات واخلضروات باستثناء من يعمل يف البحرية، وهؤالء  
 .12زيتون يف اليوم وأفضلهم أولئك الذين يستقرون عند الداي أو يف املستشفى

أّما بالنسبة لطعام أسرى اخلواص فقد كانوا يتناولون طعاما جيدا خاصة          
الذين يعملون يف قصر الداي  حيث يعرب سيمون بفايفر عن ذلك قائال:"...أماّ 

من النوع الذي يفرض علينا ان نشكوا من اجلوع، فقد كانت طعامنا فانه مل يكن 
فضالت املطب" كلها لنا وكذلك كل ماتبقى فوق مائدة الوزير او السادة اآلخرين 

يوم ؛ أمّا اسرى البايلك فكانوا يزودون بثالثة وجبات يف ال11من أهل البيت..."
شراء الغذاء من أمواهلم اخلاصة إضافة إىل ماكان  تتكون من خبز اسود ويسمح هلم

مينح هلم من تربع املسيحيني األحرار وتتوزع هذه الوجبات على الشكل التايل: على 
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الساعة الثامنة صباحا يتناول االسرى فطورهم املتكون من رغيف خبز وصحن 
ه ونفس صغري من اخلّل وكأس من املاء ؛حيث جيلس االسري مدة عشرة دقائق لتناول

الوجبة تقّدم هلم على الغذاء والعشاء، وحيدثنا كاثكارث عن اجلوع الذي كان 
يتعرض له هؤالء االسرى يف سجون البايلك بقوله:"...وفضال ت هذه احليوانات 
توفر  غذاء شهّيا حلشود الفئران...وهذه الفئران بدورها كثريا ما يستعملها  بعض 

ينهش أحشائهم ...وكذلك يأكل بعض العبيد العبيد املساكني لدفع اجلوع الذي 
القطط حبكم الضرورة...، وقد سألت أسريا فرنسيا ذات يوم ماذا سيفعل بالقط 

 .11الذي سلخه؟ فاجابين قائال: يتحتم على املرء سد الرمق..."
اذا كان كاثكارث  قد ساق الينا يف حديثه عن أوضاع أسرى البايلك             

حمرومون من الغذاء فقد وجدنا  ما يناقض ذلك فاميانويل دارندا  قد املأساوية باهّنم 
قضى اوقاتا مجيلة مع سيده "مصطفى كارتابون" حيث كان جيلس معه على الطريقة 

 الرتكية يبادله اطراف احلديث ويأكل معه وجبات فاخرة يف طبق واحد. 
ف أّما خبصوص لباس األسرى فقد اختلف هو اآلخر حسب اختال        

ماليكهم فأسرى كبارمسؤويل الدولة يتكون لباسهم من قلنسوة محراء وقميص 
وصدار من الصوف وسروالني ينتهيان فوق الركبة ونعلني من النوع الرخيص، ومينح 
عبيد احلاكم لباسا تركّيا فاخرا يتمثل يف قميص فضفاض مفتوح األكمام وسراويل 

اها مرّة واحدة عند نزوله يف القصر وبعد ، يتلق11تركية واسعة وأحذية وطرابيش محراء
ذلك يتوجب على هذا االسري تدبّر شؤونه بنفسه، وتفيد بعض املصادر انه كان 
مينح كل عبد يصل اىل اجلزائر حزمة من األمتعة حتتوي حزاما وسرتة وصدرية 

 .16وقميص وسروالني ولباس نوم
حلاهلم هم الذين  سرى الذين يرثى ن األإوحسب فانتو ردي بارادي ف      

أّما  ،حيث جيب استثناء أصحاب الصناعات عمال املنافع العامةأيشتغلون يف 
وعند أغنياء الرتك والعرب واليهود  ،االسرى الذين يعملون عند الداي وكرباء الدولة
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او يف املستشفى او عند آباء البعثة املسيحية؛ فان هؤالء ليس هلم مايؤملهم أاّل 
ارى فهم يرتدون افخر الثياب ويأكلون أشهى األطعمة وال يعملون تّذكرهم بأهنم اس

 .15إاّل أعمااًل طفيفة وميكنهم يف مّدة قليلة مجع املال الذي يفتدون به أنفسه
 الرعاية الصحية والدينية: -4

لقد انشئ تقريبا بكل السجون التابعة للدولة  عدد معترب من املستشفيات          
والصيدليات خمصصة لعالج االسرى املسيحيني، ويف كثري من األحيان  الصغرية  

كانت تقوم بعالج اجلزائريني، وكان يعمل يف كل مستشفى حالق وجّراح 
؛ولعّل هذا مايثبت أّن احلالة الصحية  لألسرى املسيحيني يف اجلزائر كانت 17وممرض

ي مل تكن يف سجون هتم الدولة عكس مارّوجت له الكتابات الغربية يف الوقت الذ
املسلمني بأوروبا تتوفر على مستشفيات و مساجد ألداء الطقوس والشعائر 

 اإلسالمية.
 2521الذي أشاد هبذه الوضعية سنة    monroyمونروي  ويذكر األب       

قائال:"...ان االتراك واحلضر كانوا غالبا ما يأتون اىل هذه املستشفيات...لقد كان 
امرا عجيبا بالنسبة إليهم أن يروا األسرى املسيحييني تتوفر لديهم مثل هذه املؤسسة 

 21 يف مدينة اجلزائر...فلم يوجد لديهم مؤسسة مماثلة ملرضاهم، ويف القرن
 11أصبحت هذه املستشفيات  أوسع بكثري مما كانت عليه..."

ّن هذه الفرص قّلما توفرت لالسرى املسلمني واجلزائريني يف البالد املسيحية إ       
باسبانيا وفرنسا وايطاليا حيث اّكد "وليام شالر" ذلك قائال:"...انه ملن االنصاف 

( مل تكن اسوأ من اسرى احلرب القول باّن حالتهم هنا ) اي االسرى املسيحيني
 .13الذين يقعون يف ايدي البلدان املسيحية املتحّضرة..."

قام االب "سيبستيان" بزيارة للجزائر يف مهمة الفتداء  2615ويف سنة       
ن وضعيتهم الصحية مهمة بالنسبة اليه وهلذا الغرض انشأ مستشفى أسرى معتربا األ

  2521ماي  25، كما اعلن الراهب " برنارد دومونروي" يف  2662هلم سنة 
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ترأس " سان فانسان" بعثة  2515عن بناء مستشفى الثالوث املقدس، ويف سنة 
ى " ألف لرية تربع هبا لويس الثالث عشر من اجل بناء مستشف 21حمملة بـ 

lazaret    ورغم  2116الزاريت" حيث ظّل املستشفى الوحيد باجلزائر حّّت سنة
بعدما تدخل نابليون مقدما إعانة مالية   2125ه أغلق  ااّل انه مّت فتحه  سنة أن

هلذا املستشفى قدرت بثالثة آالف فرنك وبقي يف العمل إىل أن مّت إغالقه بصفة 
 نسي على سواحل  مدينة اجلزائر.بعد احلصار الفر   2117هنائية سنة 

احتوت اجلزائر  على مخس مستشفيات فاألول  والثاين  2556وحبلول سنة       
تابع لسجن الباشا والثالث يقع يف سجن الديوان أّما الرابع يف سجن " شليب باشا" 

حد اآلباء بإنشاء أقام   2776، ويف سنة 12واألخري  يسمى "سانتا كتالينا"
اهّم املستشفيات يف اجلزائر خالل العهد أحد أسباين الذي كان املستشفى اال

العثماين يدار من قبل رجال الدين التابعني ملنظمة الثالوث املقدس الفتداء األسرى 
 و " منظمة سيدة الرمحة".أ

وقد أبقى كذلك القساوسة على املقابر املسيحية خارج أبواب مدينة اجلزائر         
حيني  على حسب طقوسهم الدينية رغم أهّنم قد ميوتون خارج لدفن األسرى املسي

أوطاهنم األصلية  على عكس ماكان حيدث مثال يف فرنسا بالنسبة  لألسرى 
املسلمني حيث احلرية حمدودة وعدم احرتام الطقوس الدينية اإلسالمية، ضف إىل 

رى املسلمني ذلك إنشاء " بيت التنصري" مبباركة الفاتيكان وهذا بغرض تنصري  األس
اصدر البابا  بيانا إلبالغ  املقاطعات  األوروبية    2613بالبالد األوروبية ويف سنة 

 بضرورة البدء يف تطبيق قرار "التنصري العمدي" 
أّما بالنسبة للحياة الدينية لألسرى املسيحيني داخل السجون فقد كانت          

عن املسيحية  واليت كانت يف البداية   يف البداية صعبة نظرا لتزايد عمليات االرتداد
قضية غري هامة بالنسبة لدول أوروبا ،رغم اّن السادة األتراك مل يشجعوا أسراهم 

، 12على هذا التحول دون قناعة والذي قد حيرمهم  من فوائد ذات قيمة معتربة
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ونتيجة لذلك بلغ عدد األعالج يف مدينة اجلزائر خالل القرن السابع عشر حواىل 
مل يتبق 2753ألفا حسب" قراماي" ويف سنة  21ألفا حسب "هايدو" و  212

 منهم سوى ألفني أو ثالثة آالف.
ومن هذا املنطلق سارعت الدول األوروبية املسيحية اىل  إنشاء أديرة  داخل         

السجون خمصصة  لألسرى من اجل إقامة طقوسهم مع إجبارهم على املسامهة بـ 
شهريّا وإقناع أصحاب احلانات داخل السجون باملسامهة  كذلك اسباين لاير  22

وهبذه الطريقة حتسنت وضعية   ،11بنسبة مائوية عن كّل كأس مخر يباع خالل السنة
األديرة وحتولت إىل كنائس  مع هناية القرن السابع عشر وأصبحت الشعائر الدينية 

د املسيحية حيث ُتتلئ املسيحية تؤّدى ثالث مرّات خالل األسبوع وخالل األعيا
السجون عن آخرها لدرجة اّن املصلني يصطفون خارجا ، ويصف "هايدو" الوضع 
قائال:"...تصبح االماكن مكتظة ايام االحتفاالت الدينية ففي بعض االحيان كان 

تراك( اي ذا اليوم اليدع احلراس ) يقصد األيتوجب القاء القّداس يف اخلارج، ويف ه
فع صائمة واحدة للدخول إىل املصّلى وهذا ما جيلب هلم شخص مير دون ان يد

 .11مداخيل كبرية..."
وكانت الكنيسة  تضم كل املذاهب الدينية املسيحية حيث يسمح لالسرى         

مبمارسة  شعائرهم الدينية كّل حسب مذهبه،ويف أيّام العيد خاصة عيد الفصح 
يقدم القنصل الفرنسي  العشاء ورأس السنة امليالدية تقام احتفاالت ضخمة حيث 

يوم االحد واالجنليزي يوم االثنني والسويدي يوم الثالثاء اما اهلولندي ففي بقية 
 .11األيّام األخرى

ّن ممارسة الديانة املسيحية كان مسموحا هبا يف اجلزائر دون شرط بالنسبة إ          
كانت  ظروف اإلقامة سرى املسيحيني على حد تعبري "لوجي دو تاسي" لذلك  لأل

 يف سجون مدينة اجلزائر أفضل من اإلقامة يف سجن ليفورنة االيطالية.
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 2511ب "دان"  فقد أحصى الكنائس الكاثوليكية  باجلزائر سنة ألما اأ      
 :16وخلصها يف ثالثة

 كنيسة سجن الباشا فيها اطباء ومثقفون وأساتذه.  
 أثرياء مدينة اجلزائر والذي كان كنيسة سجن على بتشنني الذي كان احد اكرب

 يرفض بشدة دخول اسراه املسيحيني إىل اإلسالم ومينعهم  بكل الطرق.
 كنيسة سجن القديسة "سانتا كتالينا".

  2523ويشري "قراماي" الذي أقام باجلزائر ملّدة ستة اشهر  خالل سنة         
 :15ئس اىل مايليسرى البايلك كانوا األحسن رعاية دينية وقسم الكناأن أب

كنيسة سجن البايلك: املسماة كنيسة الثالوث املقدس يشرف عليها القديس 
، 2677" وهو أسري اسباين تويف سنة  miguel arandaاالسباين "ميقال اراندا

من طرف اآلباء الثالوثيني    2612وكانت ترتبط مبستشفى صغري أنشئ سنة 
من طرف االب " سيبستيان  2521حيتوي على مخسة اّسرة فقط مث طّور سنة 

 دوبور".
كنيسة سجن اجلّذافني: )الباشتارد( : وهي كنيسة فرنسية املسماة بكنيسة          

" القديسة ماري" ، يشرف عليها قّسني  مبساعدة ثالثة آخرين  من نفس الطائفة 
وتتلخص  يف مساعدة االسرى  واقامة الصالة  والوعظ واإلرشاد داخل السجن ، 

انت خمصصة لألشخاص اململوكني للجماعة  واملدينة والذين يسمون عبيد وك
 املخزن، تضم من أربعة اىل مخسمائة أسري ال أكثر.

كنيسة القديسة "سانت كتالينا" : واليت وجدت بسجن اجلنينة او ما يعرف      
كنيسة القديس "روش": وجدت يف سجن على بتشنني اليت مل و بسجن الباشا.

ها وأغلقت أبواهبا وحتول أسراها إىل ممارسة طقوسهم  يف كنيسة "سانتا  تواصل نشاط
 كتالينا".
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 إن ما توصلنا إليه من خالل هذه الدراسة مايلي:  خاتمة:
  إن وضعية األسرى املسيحيني يف اجلزائر كانت أفضل بكثري عن وضعية األسرى

املسلمني بالبالد املسيحية، أولئك الذين اجربوا على التخلى عن الدين اإلسالمي 
 واعتناق املسيحية لكن ذلك مل يشفع هلم ان بقوا عبيدا.

  ل العهد العثماين اختلفت احلالة االجتماعية لألسرى املسيحيني  يف اجلزائر خال
حسب اختالف مالكيهم، والبنية اجلسدية كانت اكرب عامل يف حتديد سعر األسري 

 يف السوق.
  إن الدعاية املسيئة اليت طالت اجلزائر وحماولة الدول األوروبية إلصاق هتمة

"القرصنة البحرية" هبا جعلت األمر أكثر صعوبة يف فهم وضعية األسرى املسيحيني 
ر من املصادر الغربية واألجنبية يف حني سكتت املصادر العربية يف التحدث يف اجلزائ

 عن ذلك.
  استطاعت املصادر الغربية أن ترسم صورة سيئة يف أذهان األوروبيني خاصة من

قبل مجعيات ومنظمات االفتداء اليت كانت تستعرض حكايات وصورا مبالغ فيها  
حمللقة وبوجوه تعسة ، مثقلون بالسالسل لألسرى املسيحيني بلحاهم الطويلة غري ا

وبذلك استطاعوا ان يكسبوا  عواطف الناس ويثريون احلقد على اجلزائر  األمر 
والفضة يف األواين ملساعدة  هذه التنظيمات، وال  بالذهبالذي دفعهم  إىل الرمي 

نعجب أن جند القساوسة والرهبان  مل يستعملوا كل األموال اليت مجعوها لتحرير 
 أسراهم بل  كانت وسيلة من وسائل الثراء الفاحش للبعض منهم.

  إن املعاملة احلسنة لألسرى املسيحيني يف اجلزائر وحرية ممارسة الشعائر الدينية هلم
واحتفاهلم مبختلف األعياد والطقوس اخلاصة هبم دفعت بالكثري منهم إىل اعتناق 

 ية لألسرى اجلزائريني يف أوروبا.الدين اإلسالمي وهذا ما مل توفره الدول املسيح
  لقد أدى توافد قساوسة ورهبان االفتداء  إىل اجلزائر وبقائهم مدة طويلة من

الزمن وتعاملهم مع خمتلف الفئات من الطبقة احلاكمة واحملكومة  إىل تقصي 



 دباب بومدين اسم المؤلف: د.
ن في الجزائر خالل العهد ياألوروبي حياة االجتماعية لألسرىجوانب من ال عنوان المقال:

 من خالل  مصادر أولية(  1621 -1219)العثماني 
 

 300 

األوضاع وتعرفهم على خمتلف نقاط القوة والضعف داخل االيالة اجلزائرية وتعرفوا  
خصائص احلكم وعادات وتقاليد اجملتمع اجلزائري وأسهبوا يف وصفها  كذلك عى

 من خالل التقارير اليت أرسلوها إىل بلداهنم.
  إن ماكتب عن موضوع األسرى املسيحيني يف اجلزائر خالل العهد العثماين  يعد

قليال وهذا ما جيعلنا كباحثني مطالبني بالبحث يف هذا املوضوع  وإثرائه إلزالة 
 الفرتة العثمانية يف اجلزائر.موض عن الغ
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 اللة المصطلح ووظيفته في تاريخ الثورة الجزائرية.د
1خيرة المهدي هجالة  
 1جامعة البليدة

 11/22/1212تاريخ النشر:  21/22/1212تاريخ القبول: 21/23/1212تاريخ االستالم:

يف تطورها على جوانب مهمة من املصطلحات واملفاهيم، وتأخذ  ترتكز العلوم: ملخص
اجلانب املعريف واجلانب املنهجي، ورمبا حتدث كثرٌي من الباحثني العرب عن املصطلح يف 
املسألة  اللغوية ويف الرتاث اللساين العريب وما حققه من اكتشاف ألفكار متميزة يف حتليل 

توظيف املصطلح جند مصطلحات ذات أبعاد  وعند اللسان العريب احلديث املعاصر،
منطقية وأخرى ذات أبعاد بيولوجية ونفسية وتارخيية ، ويف دراستنا هذه حناول أن نشري  
إىل وجود بعض املصطلحات احلديثة املستعملة يف تاري" الثورة اجلزائرية، ومنها 

طلحات مصطلحات عمد اليها االستعمار خلقت لتشويه العريب اجلزائري وصارت مص
شائعة يف اجملتمع  اجلزائري ، ومصطلحات أخرى رمست معامل الكفاح الوطين يسعى هذ 
البحث يف معرفة اجلانب التطبيقي  والبنيوي للمصطلح وإبراز الغرض من توظيفه سواء 

 .من الناحية االستعمارية أومن الناحية الوطنية لتحقيق نصر احلرية

 .ة؛ املفاهيم؛ اجملتمع؛ االستعماراملصطلح؛ الدالل: الكلمات المفتاحية
 Abstract: Science is based in its development on important 
aspects of terminology and concepts, and takes the cognitive 

side and the methodological aspect. Perhaps many Arab 
researchers have talked about the term in the linguistic issue and 

in the Arab linguistic heritage and the discovery of distinct ideas 
in the analysis of the contemporary modern Arabic tongue, and 
when. 

employing the term we find terms Of logical and other 
dimensions of biological, psychological and historical 

dimensions, and in our study we try to point out the existence of 

                                                                 
 1، جامعة البليدةالمرسل: خيرة المهدي هجالةاسم - 1

 ek.elmehdi-hedjala@univ-blida2.dzالبريد االلكتروني: 
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some modern terms used in the history of the Algerian 
revolution, including terms intended by colonialism that were 

created to distort the Algerian Arab and became common terms 
in Algerian society, and other terms that drew the features of the 
national struggle that seek This research is to know the applied 

and structural side of the term and highlight the purpose of its 
use, whether from the colonial or national point of view to 

achieve the victory of freedom 
. Keywords: Term ; indication; Concepts ; society ; colonization 

 

 :مقدمة
صطلحات تساعد يف التحليل والتفسري وعرض البيانات ،والغرض من امل

ذلك هو اخلروج بدالالت ،فاملصطلح مطلبا ضروريا يف العلوم اإلنسانية 
واخلاص يف تركيب معىن الكلمة ،ومشكلة املصطلح واالجتماعية يتفق عليه العام 

هي التعمق يف قراءة املفاهيم ومع أن هناك أنواع من املصطلحات يف البحوث 
والتارخيية  وحتليل احملتوى ،وكل نوع يف البحث حيدد نوع التفسري   النفسية والرتبوية

ى ذلك  وفيما نورده يف تفسرياتنا كمثال عل كالتفسري باملماثلة أو بالغري،
مصطلحات  توظيفية  تارخيية استنبطت يف احلرب النفسية بني االستعمار الفرنسي 
والشعب اجلزائري ابان الثورة التحريرية اجلزائرية،  فيتصورها  هذا األخري كقيمة 
سياسية وطنية  للرد على التحديات من أجل الظفر مبصطلح "االستقالل" ،وعليه 

ماهي اآللية اليت آل إليها املصطلح يف تاري"  الثورة ميكننا طرح اإلشكال التايل : 
اجلزائرية؟  ومنه تنجر عدة استفسارات نوردها فيما يلي: ما املصطلح؟ وكيف 
 وجدت يف الكتابات التارخيية الفرنسية؟وكيف وظفه املستعمر؟ ما الغاية يف ذلك ؟

 ستعمر؟وما دالالت مصطلحات الثورة اجلزائرية؟  كيف وظفت  للرد على امل
ارخيي الوصفي ،واملنهج ولإلجابة على ذلك اعتمدنا يف دراستنا  على املنهج الت

 التحليلي.



ISSN : 2716-7984 
 للدراسات اإلنسانية الجزائرية المجلة 246 -173، ص(2021)السنة 11/العدد:11المجلد

 

 305 

تسعى هذه  الدراسة  لتبيان  اهتمامات املستعمر باملصطلح و طريقة 
توظيفه من اجل الطغيان  والذل ، وكما تسعى  لتحقيق أهداف نفسية  ووطنية 

سليب واالجيايب يف توظيف املصطلح  خالل  وميكن تلخيص ذلك  يف إبراز اجلانب ال
 الثورة اجلزائرية ..

 المصطلح وداللته في الكتابات التاريخية الفرنسية : 1
 :تعريف موجز للمصطلح:  1.1
إن ظهور أي حضارة يصاحبه كم هائل من املفاهيم واملصطلحات اليت        

متخلفة فلكل تراث  أوتعرب عن ثقافة هاته الشعوب سواء كانت متقدمة 
مصطلحات تعرب عن علومه حّت اللغوي منها، مما جعل الرتاث العريب يزخر بكم 
هائل من املصطلحات وذلك بتنوع علومه اللغوية كاملصطلح النحوي والبالغي 
والصويت وغريها من العلوم اليت خيتص كل منها مبصطلحات خاصة تعرب عن 

خمصوصة على أمر خمصوص ويقول [.فاملصطلح هو اتفاق طائفة 2مضموهنا]
"اجلرجاين" يف ذلك: "اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ، وقيل االصطالح 

[ .ويف التعريف 1معىن آخر لبناء املراد"] إىلإخراج الشيء عن معىن لغوي 
ريب: "املصطلح  كلمة هلا معىن  يف اللغة املتخصصة معىن حمدد وصيغة و األ

فاملصطلحات  [.1و)االتفاق(] و)نقل املعىن( )اللفظية(ومن أهم أركانه  حمددة"،
م(. وقدقيل إّن 711ه/111هي مفاتيح العلوم، على حد تعبري )اخلوارزمي ت

فهم املصطلحات نصف الِعلم، ألّن املصطلح هو لفظ يعرب عن مفهوم، واملعرفة 
 رجموعة من املفاهيم اليت يرتبط بعضها ببعض يف شكل منظومة. ويف الدراسات

لعلمية واألدبية يعد املصطلح مبحث السانيا ألنه مرتبط باجلانب البنيوي يف اللغة ا
واملصطلح يف حد ذاته كلمة دالة فيكون إما بسيطا يشمل كلمة وإما مركبا يشمل  

 كلمتني.
أمهية التوافق بني اللفظ ومدلوله  إىلاجلرجاين يف كتابه التعريفات  لقد أشار

حيث قال:"فالداللة اللفظية هي كون اللفظ حبيث مّت احتاد الرؤى  إىلالذي يؤدي 
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.ألن اللفظ الدال بالوضع يتم على ُتام ..ختيل فهم منه معناه للعلم بوضعه أو أطلق
[.وعليه ميكننا القول ان املصطلح يرسم املعامل رمسا خمتصرا  1ما وضع له باملطابقة]

كثري من الباحثني   إن إىل اإلشارةويصور لنا صورة توحي عن املقصود  وهنا ُتدر بنا 
واملؤلفني والساردين  قد وضعوا مصطلحات فردية تتسم مبعان يف غري موضعها ، مما 

ُتثل مبصطلحات اعتباطية ولنا  وأصبحتافقد املصطلح محولته الداللية املوضوعية  
 .ال يف الكتابات التارخييةابرز مث

  المصطلح في الكتابات التاريخية الفرنسية:
ما نسميه مقاصد املؤلفني  إىلالدراسات التارخيية تسعى  إنمن الواضح 

هذه املقاصد مفاتيح غائبة. ولكل مؤلف مفتاح جناح .وبديهي إن هذا املفتاح نوع 
من قفز الباحث الشخصي .ولكننا نفرتض أن القراءة يف ظل املقصد أشبه بعمل  
خمرب الشرطة املاهر ..وكل ما نستطيع أن نعلمه علما يقينيا أن الكاتب كتب 

ل من أو [ذلك حن6ها لكن ما عناه من تلك الكلمات شيء آخر]الكلمات اليت نقرأ
ليفي أو الكتب للمؤرخ الفرنسي"  إحدىخالل ذلك ان نسلط الضوء على عنوان 

 لوكور غران ميزان".
سبتمرب 23ليفيلوكورغران ميزان من مواليد أو من هو هذا المؤرخ؟:

امعة )افري بباريس وهو مدرس العلوم السياسية ، والفلسفة السياسية جب 2352
فال ديسون(، وهو مؤرخ خمتص يف مسائل املواطنة  للثورة الفرنسية ومسائل يف 

أكتوبر  27، 2731 -2731التاري" االستعماري ،له املواطنات يف ثورة 
 جرمية دولة يف باريس . 2352

ما يهمنا يف هذا البحث هو كتابه املعنون "باالستعمار اإلبادة "الذي و 
العربية نورة بوزيدة  حيوي هذا  إىلونقلته  1221نشر عن دار الرائد للكتاب يف 

صفحة ،اعتمد يف هذا الكتاب على رجموعة كبرية من الوثائق  111الكتاب على
تمد على نصوص أدبية فجاء قليل من يعرفها وأخرى منسية ،وكما اع أوغري معروفة 
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حبثا متميزا ، ومتحررا من التحديات املنهجية للشعب املعرفية ،وأنار بضوء جديد 
 .2361/2351خصوصيات احلرب األخرية اليت دارت على أرض اجلزائربني

 نأوهو العنوان قبل  القارئ عني عليه تقع ملا أواالستعمار اإلبادة: -
 كلمتان:من  يشمل مصطلحا له ضربان ومركبالكتاب فنجد هذا العنوان يتصّفح

* كلمة االستعمار: هي كلمة سياسية حديثة أصلها يف اللغة الفرنسية من 
استعمل منها  نأيف القرن السادس عشر، مث مل يلبث  إليهاالالتينية اليت تسربت 

ذلك  إىلالفعل يف هناية القرن الثامن عشر. واملعىن السياسي للكلمة كما يذهب 
روبري يف معجمه الكبري هو استعمار بلد من البلدان الستغالل ما فيه من ثورات. 
فاالستعمار يعين إذن يف مفهوم معظم اللغات الغربية استغالل األرض لغري فائدة 
أهلها، ولكن لفائدة الطارئني عليها الستنزاف ما فيها من كنوز وخريات وإلقامة 

 [.5القواعد العسكرية املشبوهة]
  -2113)اإلبراهيميوقد اعترب "االستعمار" الشي" حممد البشري 

(لفظ " االستعمار' من الكلمات املظلومة، وممّا قال: "مادة هذه الكلمة 2356
االستعمار هي العمارة. ومن مشتقاهتا التعمري، والعمران ويف القرآن هو الذي أنشأ  

روعها طيبة. وإن كم من األرض واستعمركم فيها فأصل هذه الكلمة طيب وف
[ويقول "توفيق 7املعىن الغريب اخلبيث ظلم هلا] إىلإخراجها من املعىن العريب الطيب 

املدين" واصفا احلالة املزرية للمجتمع وكأهّنم عبيد يف يد النخاسني، وكما قال "ابن 
املوهوب" أيضا، إذا كان اجلهل طعاما فقد أكلناه ، وإذا كان ماءا فشربناه ،وإذا  

وبا فقد لبسناه ،هذا ما خّلف مصطلح "االستعمار" وكما يقول مولود قاسم كان ث
 رمحه اهلل  اّنه استدمار.
 ليفييأو :كما جاءت يف عنوان هذا الكتاب للمؤلف "*كلمة إبادة

لوغراّنيزان" يقول الكاتب  تستوجب تفسريا ضروريا لتجنب نقاش عقيم وسوء فهم 
 إىلدة بغرض االستفزاز واجلدال، بل قررنا نستعمل هذه املفر  نأخطري ومن التافه 

صنيع املعمرين ذلك الن الكثري من الكتاب الذين رجعنا هلم عادة ما استعملوها 
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صنيع املعمرين باألراضي املستعمرة ...ونعده من اجلوهري أن  إىلعندما تطرقوا 
لة خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر تعددت و ااملتد إبادةنضيف كلمة 

حيسبها معاصرو القرن العشرين جد بعيدة عن بعضها  أعمالمعانيها وعربت عن 
 إعدامتنفيذ  أو أرباقطعها  أوجثته  إحراقالبعض فنجدها تعين موت شخص يتبعه 

هلا  رجازر مجاعية وال حنتاج التذكري هنا حّت الكلمات واملفاهيم أودون حماكمة 
ن نفهم معناها يف ذلك أن نفهم كلمة إبادة وما تعنيه أ أردناذا إتاري"، وعلينا 

الوقت وان نتخلص من حمدوديتها احلالية. ويستعملها فولتري يف املعجم الفلسفي 
[و يتضح لنا من خالل ذلك يف توضيح معىن وتقريب 1للحديث عن صراع دموي]

هد شاهد من أهلها يقر بأن االستعمار فهم صورة املصطلح يف التوظيف على أنه ش
 هو إبادة ال نقل مهمة حضارية كما شاع.

حرب العصابات شكل من أشكال القتال بين مجموعات :حرب العصابات -
مسلحة وقوات نظامية وقد تقوم بها مجموعات محلية ضدَّ محتل أجنبي حيث 
تعرف موسوعة المجمع اللغوي االسباني بانها فريق من المواطنين برز رسميا 
في شبه جزيرة ايبيريا انها الحرب الصغيرة التي تناظر الحرب الحقيقية المعهود 

الجيوش النظامية  والجيوش النظامية تكون اقوى شانا ويمكنها السير  إلىا به
مة العدو أو كما ظهرت كخطة لمقحيث تريد واحتالل المراكز التي يبتغونها،  

بعدم المواجهة المباشرة في بداية القرن التاسع عشر ،وقد استعملت في 
والمعاهد  الحرب األهلية األمريكية وشاعت هذه الخطةتدرس في الكليات

[ 3 ية]العسكرية العالية وتأكد نجاح حرب العصابات في معظم الثورات الوطن
. 

طريقة تفكريهم يف املعىن وجدنا أّن جل جهدهم يف هذا  إىلإذا انتقلنا و 
نظر يف معاين الكلمات يف الشأن كان منصبا على املفردات الذي يستدعي ال

وحترر الفكر اللغوي احلديث يتطلب القاء نظرة يف هذا املصطلح وإعادة  ،سياقتها
النظر فيه ليتحرر من التصنيف الضيق وذلك بإجراء التحليل النقدي لنقف به عند 
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حدود املقومات املعرفية اليت تربط مضمون العلم اللغوي بقواعد التصور الفكري، 
طنهم نعتهم بالعصابات ؟أليس مني الذين يدافعون عن و أو فكيف للمناضلني واملق

من املنطق أن العصابة هي اليت تريد ان تستحوذ على أمالك غريها وتستنزف 
له يف أو خرياهتا من فوق األرض وحتت األرض؟ فكيف بقبول هذا املصطلح وتد

املدارس واجلامعات؟ ويدرس لألجيال الناشئة فمن الذل ان ننضوي ضمن مصطلح 
.وهنا ! ني لرواد املصطلحات أن يتداركوا هذا املصطلح؟قابلية االستعمار، فمّت حي

( امللقب ب"أبو  1227  -2312نستحضر كالم "عبد الرمحان احلاج صاحل") 
 اللسانيات":

"وكان جيب أن تواكب اللغة الركب احلضاري العلمي مواكبة تامة مهما  
واملسايرة كان األمر ومهما كانت السرعة اليت يسري عليها هذا الركب. فاملزامنة 

اللغوية الكاملة هي من أهم شروط التقدم وأشد الناس احتياجا هلا هم 
الباحثون،فكيف يتم هلم إقامة معلوماهتم وتطويرها وحتويرها وإثراؤها لو مل يكن 
لديهم من وسائل التعبري ومن أدوات حلصر األشياء وتصنيفها وُتريدها ما يكفي 

من الباحثني )أي املبدعني منهم( ال تقوى  حاجتهم بذلك؟ واحلق أن الفئة القليلة
أبدا وضع اآلالف املؤلفة من املصطلحات ملقابلة ما وضعه غرينا كمها يف عشرات 
السنني مث إن السرعة العجيبة_ سرعة الصواري"_ اليت تتصف باحلركات االكتشافية 

ا جذريا وان ضاع احلالية قلبو واالخرتاعية يف زماننا هذا، ال تسمح لنا ان مل نقلب األ
نلتحق بالركب احلضاري يف أقرب اآلجال فإن سرينا يف طريق التنمية اللغوية 

سري غرينا هو كتدرج املتواليات العددية بالنسبة  إىل_وغريها من التنميات_ بالنسبة 
..أفال حيصن أن يكون هذا العالج على قدر تضخم ! تدرج املتواليات اهلندسية إىل

 .[22[الداء؟
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 .المصطلحات الموظفة ابان الثورة التحريرية:1
 : من طرف المستعمر المصطلح الموظف 1. 1

ميلكون القدرة على  أخصائينيإن األساليب الشيطانية موجودة بني أيادي 
التالعب باألفراد وأحيانا باجلماعات، فهم ال يظهرون تالعباهتم حني يستعملون 

حربا  ؛الالمرئية ؛لقد كانت حربا نفسية أسلحة خفية هي أكثر  خفاء من األشعة
 يف : إيضاحهااجتماعية ؛حربا تارخيية ؛تقودها مصطلحات بارزة ميكن 

مصطلح الفالقة: بعد اندالع الثورة اجلزائرية صرّح "روجي ليونار" على أهّنا  -
ذلك كان يستعمل مصطلح الفالقة اليت كانت تعين يف  إىلعصابات ُتردية ضف 

اللهجة احمللية التونسية قطاع الطرق فاستغالل املصطلح كان لتحقري اللغة والقضاء 
على اجملاهدين بلغتهم احمللية حّت يصبحوا صغارا يف أعني الشعب وقاطع الطريق 

يني وتصفهم بأهنم قطاع استعارهتا السلطة االستعمارية لتشويه صورة اجملاهدين اجلزائر 
 الطرق.

إهانة 2313مصطلح الرعايا: كما نلمس يف تصريح "موريس توريز" يف فيفري  -
للهوية ودحض اللغة العربية "...ال يوجد يف هذا البلد عرق خنبوي، ما ميكن القول  

[، فهذا التصريح 22]أرض أساليف، جيب أن تكون يل..." أن هذه األرض هي
يف تشكيل بوتقة من عشرين عرق " وهبذا املفهوم يكون اقرتاح  يكّون فكرة" األمة

العبارات ؟  فال توجد  أواحتاد دون التمييز يف األديان" فماذا تعين هذه الكلمات 
 .لفرنسا     « Sujets »أمة وال جنسية ألهنم مل يكونوا إاّل رعايا

ضعاف ه واحلط من كرامته، إللذالإجد تلك الكلمات املذلة لتحقريه و فن
أن صراع  املصطلحات صراع ُتثل بني اخلبث والطيب ليلبس  إىلقواه املعنوية ونشري 

يف كل عصر لبوسا يتخذ فيه الباطل أقنعة خيتفي وراءها، فهو صراع بني الرتاث 
دخلت لتنشر احلضارة وكانت  ن فرنساأعية والتقدمية فيما زعم بني الرج أوواحلداثة 

 أجل التيه والضياع والقلق واالضطراب..هتدف لنشر هذه املوبقات من 
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  .وظيفة المصطلح ضد االستعمار:2
 :المصطلح في التواصل ما بين المجاهدين 1. 2

ويف ربط  ،عنويات الكفاحإن لكل  مصطلح وظيفته الفعالة يف رفع روح م
العالقات بني املدافعني عن وطنهم حّت تكون كاملة فيما بينهم ،وتتضح هلم صورة 
التواصل، وتربط بينهم الرابطة الوطنية لتحقيق النجاح، وباللغة يتم التنسيق والتواصل 
يف استعمال املصطلحات. وكل عنصر من هذه العناصر يقرتن بوظيفة معينة ميكن 

طبع اخلطاب بطابعها، وعليه ميكن لنا أن نوضح هذا تطغى فت أوهلا أن هتيمن 
 االقرتان بالشكل اآليت:

 التعبريية اليت تعكس املوقف الشخصي للمرسل أواملرسل: الوظيفة االنفعالية  
الندائية والطلبية تتجلى يف أساليب النداء  أو: الوظيفة اإلفهامية إليهاملرسل 
 .والطلب

 السياق: الوظيفة املرجعية
االتصال: الوظيفة التنبيهية تتمثل يف احلرص الشديد لدى ملرسل واملرسل 

 [.21التخاطب ] أثناءعلى إقامة  التواصل وُتديده ومراقبته  إليه
فال شيء يف احلياة يؤكد خصائص اجملتمع ، ويربزها على وجهها احلقيقي،       

عن منتجات البشر مهما كاللغة املرنة املطواع اليت تعرب بألفاظها الدقيقة املوحية 
[ولكن 21[تشعب حّت تصبح الرمز الذي به يعرفون ،والنسب الذي إليه ينتسبون.

معان يف  احلقل االصطالحي مبفاهيم اكتسبت إىلدخلت  الكلمات واأللفاظ بعض
 الفرتة املسايرة:

مصطلح كلمة السر: وتعترب الكلمة أيضا أداة التفاهم والتخاطب فكانت وثيقة -
شخص آخر ليستلم منه  إىليتعامل هبا اجملاهدون وذلك على أن يرسل شخص 

سالحا ويتفق املرسل واملرسل إليه ومن يأتيه ويقول له كلمة فهذه الكلمة  أوماال 
املون هبا يف معاركهم وكمائنهم تسمى "كلمة السر" فكان هلا دورا فعاال حيث يتع

ولقاءاهتم، ولنا مثال على ذلك يف كلمة "الشمس" حينما ذهب "حممد الصاحل 
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الشرق العريب بأمر من قيادة الثورة قال له "كرمي بلقاسم": "من قال  إىلالصديق" 
 [21لك هذه الكلمة فثق فيه ثقة مطلقة وعامله بال خوف" ]

اجلبهة: لفظ حديث مبفهوم استعماله هنا ومن معانيه يف املعاجم العربية القسم -
الواقع بني احلجبني من األسفل واصل منبت الشعر شعر  اإلنساناألعلى من وجه 

على فكان الذي يبحث عن اللفظ يف معجم ما حمكوم عليه ان يعرف أمن  الرأس
العربية اخليل، واجلماعة من الناس ومن ، ومن معاين اجلبهة يف معناه قبل البحث عنه

[فكان هذا 26معاهنيها يف املعاجم الفرنسية الوجه املقابل للعدو،ومنطقة املعارك ]
ل حزب جزائري يوحد أو ل أيام الثورة الوطنية هي هيئة سياسية و أو املصطلح متد

 صف أمة من أجل حتريرها . 
بان تفجري إقبة" أبعد من ذلك كلمة "خالد وع حد إىلوتذهب الكلمة  

التدريبات كان  أثناءالثورة التحريرية وحّت يف القاعدة اهليكلية يف املنظمة اخلاصة و 
أما األفواج فتتكون  املسئولهناك أنصاف األفواج تضم ثالثة أشخاص من بينهم 

[فمن 25] ، أما الفرع فيضم عددا من األفواجواملسئولمن ثالثة أنصاف أفواج 
 الفرد منزلته ورتبته ومهامه.خالل الكلمة يعرف 

وكان اجلزائريون يطلقون لفظ  اإلخوةة: لفظ عامي يعين يف اللهجة اجلزائرية و ااخل-
ة غالبا على اجملاهدين للتمييز بينهم وبني العسكر الذي كان يطلق على اجليش و ااخل

الفرنسي وكان هذا الفظ يرتدد على السنة الرجال وهو أصل اطالق لفظ األخ ويف 
 [27]اضع وبساطةتو 

 المصطلح في الميدان السياسي:
كانت األحزاب السياسية تعمل جاهدة إلخراج اجلزائر من املأزق الذي 
تعانيه لذلك عملت بعض األحزاب يف ختطيط اسرتاتيجية هتدف مهامجة العدو 

الفرتة التحريرية فكان للمصطلح مدلول يف امليدان السياسي حلزب حركة  أثناء
 االنتصار للحريات الدميقراطية ميكن ُتثيله عرب اجلدول التايل:
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مدلول  بعض الكلمات في الميدان السياسي لحزب حركة االنتصار للحريات 
 [16 ]    الديمقراطية

 مدلولها الكلمة
 مالية للحزب، ويكون االتصال به فرديا وشهرياهو الذي يقدم مساعدات  املؤيد

 يقوم بشراء اجملالت واملنشورات يكون االتصال به مرتني يف الشهر احملب

 يقوم بدفع االشرتاكات ويقوم باجتماعات شهريا املشرتك

 يقوم بدفع االشرتاكات املناضل

 تقدم شهريا وكان شعار احلزب نفذ واسكت التقارير

 رة أشخاص وتقوم باجتماعات شهريةتتكون عش اخللية

 خاليا 6إىل  1يضم من  الفوج

 أفواج 1إىل  1يضم من  الفرع

 فروع 1إىل  1يضم من  القسم

تطورت األفكار والسلوك و الذهنيات يف مؤُتر الصومام املنعقد بتاري" 
اهبة التجارب ورج ،تنظيم جيش التحرير وتوحيد أجهزته فتمّ  ،2365ت  أو 12

ل: اجملاهد، املسبل، و اوالتقارير واملراسالت وأصبح متد ،داريةاللغة اإلواستعمال 
[فكان تنظيم 23، اجمللس الشعيب، الشرطي، الدركي، االشتباك الكمني]الفدائي
فيالق ،والفيلق يتكون من ثالث كتائب، والكتيبة من  ثالث فرق كما مت  إىلاجليش 

 حتديد معىن الكلمات التالية:
 األشخاص الذين يشنون اهلجمات هم "المجاهدون":

  هم الذين يقومون بتموين اجليش وحراسته "المسبلون":
 [12 [هم رجال مسلحون يعيشون يف القرى واملدن الفدائيون:
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ومن قرارات مؤُتر الصومام مت إحداث منصب للمحافظ السياسي يف 
ة، قيادة الوالي إىلمجيع مستويات تنظيمات جيش التحرير الوطين من القسم 

ويشرتط يف احملافظ السياسي أن يقرأ ويكتب بالعربية ودوره هو توعية جيش 
كما   .التحرير، وتعزيز معنوياته واالتصال مع أفراد الشعب لتوضيح أهداف الثورة

ظهرت يف قراراته "الوالية" فكانت أغلب واليات الوطن )الست(إدارهتا باللغة 
 العربية حيث التدريب واملراسالت. 

حتقيق هدفني  إىلهذه املصطلحات كانت هتدف  أنومما سبق يتضح 
اهلمم اجلزائرية  وتقويتها عند أبناء  وإيقاظ وإثارةوذلك لرفع معنويات اجملاهدين 

ق آماال واسعة  وترفع معنوياته الوطن أكثر مما هتاجم به قيادات العدو  كما قد ختل
ومن ناحية أخرى ضبط اسرتاتيجية  يزدادوا محاسا للثورة واجلهاد يف سبيل اهلل،و 

 ملهامجة العدو. 
 الهوامش:

 [ عبد القادر بوزياين، املصطلح النحوي وعالقته باخلطاب اللساين املعاصر،رجلة التعليمية،2]
 72، ص:1221، 21،ع 6مج
دار ، 1[ ممدوح حممد خسارة ، علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف اللغة العربية ،  ط1[

 22،ص : 1221دمشق،الفكر، 
 22[ املرجع نفسه،ص: [3
 ،القاهرة [الشريف اجلرجاين ، التعريفات،  ت:حممد صديق املنشاوي، دون ط ،دار الفضيلة ،[4

 22ص:  دون سنة،
، منشورات اجمللس  231[  مصطفى ناصف ،اللغة والتفسري والتواصل، عامل املعرفة،ع6]

 11الوطين للفنون واآلداب، الكويت، ،ص:
، منشورات 2351 -2361[  عبد املالك مرتاض، دليل مصطلحات ثورة التحرير اجلزائرية5] 

   22،.ص:2361ا ملركز الوطين للبحث يف حلركة الوطنية وثورة نوفمرب  
 22املرجع نفسه، ص:[ 7] 
 ، 1221[  اوليفيي لو كور غراّنيزان، االستعمار االبادة، تر: نورة بوزيدة دار الرائد، اجلزائر،1] 

 12، 12ص،ص:
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 41املرجع السابق ، ص:[3] 
 ، 2،ع2لسان احلديث، رجلة اللسانيات مجعبد الرمحان احلاج صاحل، مدخل اىل علم ال[22]

 23ص: اجلزائر،
[11] Jacques jurquet, La révolution nationale algérienne et le 

communiste français, tome3 ,Edition sedia,Alger,2010,p ;110. 
 ، منشورات الدراسات العربية االسالمية، ديب،1[أمحد حساين ،مباحث يف اللسانيات، ط21 [

 71، ص:1221
، 1221، دار العلم للماليني، بريوت، 1[صبحي صاحل ،دراسات يف فقه اللغة، ط21]  

 11ص:
حممد صاحلالصديق، الثورة اجلزائرية مواقف ومعامل، دون ط، موفم   [21] 

 62،ص: 1221للنشر،اجلزائر،
 [  املرجع السابق ،عبد املالك مرتاض، دليل مصطلحات ثورة التحرير اجلزائرية،26 [

  11، 11ص،ص:
 عبد السالم حباشي، من احلركة الوطنية إىل االستقالل،  15[ املرجع السابق، ص:25] 

 225ص: دون ط، دار القصبة للنشر، اجلزائر ، ت: عبد السالم عزيزي ، سار مناضل(،)م
  15[املرجع السابق، ص: 27]

[سليمان بارون، حياة البطل الشهيد مصطفى بن بولعيد، دون ط، دار الشهاب، 21] 
 21، 21،ص.ص: 2311اجلزائر،

 ي اىل القائد العسكري[  علي كايف، مذكرات الرئيس علي كايف،)من املناضل السياس19]
 266دون ط، دار القصبة، اجلزائر، دون سنة ،ص: ) 2315-2351)
 ،دون ط،2351-2365[حممد حلسن زغيدي، مؤُتر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطنية12]

 261ص: ،1223 اجلزائر، دارهومة،
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 الشعوبمخاطر العولمة على تراث وهوية 
The dangers of globalization to the heritage and 

identity of peoples 

1د. محمد سليماني  
 ميسور، المغرب. ثانوية موالي الحسن التأهيلية

 11/22/1212تاريخ النشر:  25/21/1212تاريخ القبول: 11/22/1212تاريخ االستالم:

 : ملخص
العوملة على اهلوية الوطنية واخلصوصيات رغم التحديات واملخاطر اليت تفرضها 

الثقافية للمجتمعات العربية واإلسالمية عامة، إال أهنا ليست قدرا حمتوما، بل ميكن التأقلم 
معها والتخفيف من وطأهتا، عن طريق اعتماد أسلوب جيمع ما بني االنفتاح على العامل 

إحياءا –ىل الرتاث الثقايف واالستفادة مما يقدمه دون التنكر لألصل، وذلك بالرجوع إ
، والذي تتأسس عليه اهلوية الوطنية هلذه األمم واجملتمعات، ألنه ال سبيل إىل -وتطويرا

ترسي" وتعزيز اهلوية الوطنية للفرد زمن العوملة دوّنا الوعي بأمهية دور الرتاث يف إحداث 
العربية اإلسالمية ذلك، فمن بني الضمانات اليت ُتكن اجملتمعات من احلفاظ على هويتها 

هي إحياءها لرتاثها وتطويره مبا ينسجم مع متطلبات العصر، إذ ال هوية دون تراث، وال 
تراث دون وعي وإحياء وتطوير، وإذا كان تراثنا الثقايف يتسم بالتنوع والثراء الكبريين، فهل 

ددة بالقيم هو كفيل باملسامهة يف ترسي" وتعزيز هويتنا الوطنية الثقافية اليت أصبحت مه
 املضادة اليت تفرضها العوملة؟ وكيف له أن يفعل ذلك؟

 .العوملة، اهلوية الوطنية، الرتاث، الرتاث الثقايف: الكلمات المفتاحية
Abstract:  

Despite the challenges and risks posed by globalization 

to the national identity and cultural peculiarities of Arab and 
Muslim societies in general, they are not inevitable, but can be 

adapted and mitigated by adopting a method that combines 
openness to the world and benefiting from what it offers without 

                                                                 
 المغربمحمد سليماني، اسم المرسل: د.  - 1

  slimanimohamed471@gmail.comالبريد االلكتروني:
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denying the original, by referring to the cultural heritage — 
revival and development — on which the national identity of 

these nations and societies is founded, because there is no way 
to consolidate and strengthen the national identity of the 
individual in the time of globalization without awareness of the 

importance of the role of heritage in that. The refore, the need 
for a new system of international cooperation is not only a 

matter of concern, but also a fundamental and fundamental 

principle of the united nations. How could he do that ? 
. Keywords: globalization, national identity,heritage,Cultural 
heritage. 
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 مقدمة: 
يعد االنتماء مطلبا ضروريا تصبوا إليه كل نفس بشرية، فهو قضية وظاهرة          

اجتماعية أكثر منها فردية، تتأثر بالتغريات السياسية واالقتصادية والثقافية اليت 
 يشهدها اجملتمع،.

يعترب الرتاث الثقايف الذي ينبع من أصالة اجملتمع،وُتتد قيمه اإلنسانية يف      
أعماقه، ويقتبس منها هذا اجملتمع املقومات السامية من األسس املكونة هلويته 
العربية اإلسالمية، والذي يتم من خالل رفع شعار التقدم وإعادة أرجاد حضارتنا 

خل يف تراثنا العادات املستوردة بفعل رياح العوملة حّت ال تتفس" اهلوية الوطنية، وتد
والتطور والتحضر "الزائف" يف أغلب مظاهره لتنفيذ مشروع يعاكس العادات 
وحيارب التقاليد والقيم اليت حتمل معاين السمو والرفعة املتأصلة يف السلوك الذي 

وع يف ضوء ما يضمن احلماية من الوقوع يف شباك االحنراف، ومنها تأيت أمهية املوض
تفرضه العوملة من خماطر وحتديات على هويتنا الوطنية، وصار تبعا لذلك ضرورة 
التعرف أكثر على الرتاث الثقايف وإبراز دوره يف تعزيز قيم االنتماء الوطين وترسي" 
اهلوية الوطنية للفر، فاجملتمعات الناميةعلى سبيل املثال شهدت عدة تطورات 

عدة، كل هذا أثر ويؤثر يف انتماء الفرد جملتمعه وخاصة فئة وتغريات على مجيع األص
الشباب، حيث تزداد هذه الفئة ميال واجنذابا حنو األخذ باألفكار والنظريات والنظم 
الغربية، فأصبح الكل يقلد الغرب يف أبسط األشياء مما أدى هبم إىل االبتعاد 

تراجعا رهيبا يف القيم  واالنسالخ عن تراثهم ودينهم وقيمهم، األمر الذي أبرز
الثقافية حّت وصل األمر إىل تشتت اهلوية الوطنية ومسخها، وملقابة هذا املوضوع 

 نطرح السؤال التايل:
 كيف ميكن للرتاث الثقايف للشعوب النامية وهويتها أن تصمد أمام خطر العوملة؟  -

 :إن اإلجابة عن هذا السؤال يدفعنا إىل تقسيم حماور دراستنا إىل    
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 أوال: الجانب المفاهيمي: تعريف لمفاهيم العولمة، التراث، الهوية.
 ثانيا: العالقات التي تجمع بين المفاهيم.

 ثالثا: مخاطر العولة على الهوية الوطنية للدول والشعوب.
 أوال: الجانب المفاهيمي:

 في مفهوم العولمة: -1
العوملة، ومل تقتصر اخلالفات كثر احلديث واجلدل يف اآلونة األخرية حول       

حول تسميتها فقط )األمركة، الكوكبية، الشوملة، الكونية...(، وإّنا مست كذلك 
 مضامني املفهوم ودالالته.

لقد حدد عامل السياسة األمريكي جيمس روزناو العولة يف ثالثة أبعاد     
ذويب احلدود أساسية، يتعلق أوهلا بانتشار املعلومات على نطاق واسع، وثانيها ت

بني الدول، أما بعدها الثالث فيتمثل يف زيادة التشابه بني اجلماعات واجملتمعات 
 .1واملؤسسات

إن العوملة هي مفهوم نظري يعربعن توجه إيديولوجي إمربيايل يعكس      
إرادة مركزية لالستقطاب وبسط اهليمنة الكلية على العامل بأسره، من خالل الدعوة 

حضاري حمدد، وإرساء هذا النموذج وتكريسه باستخدام خمتلف  إىل تبين ّنوذج
اآلليات السياسية واالقتصادية والثقافية، ولعل ما يساعد يف بلورة هذا املشروع 
الغريب األمريكي هي اإلمكانيات الال حمدودة اليت مل تعرف البشرية نظريا هلا على 

علوميات، مما جعل من مدى تارخيها، خصوصا عندما آزرته ثورة االتصاالت وامل
، 2الصعوبة مبكان حصر هذا النموذج وحنن على هذا املستوى من احلرية والذهول

فما جيب علينا وحنن هذا الوضع املوحش والذي يسعى إىل االنقضاض علينا 

                                                                 
 .22، ص. 2333السيد ياسني، العوملة والطريق الثالث، مؤسسة مريث للنشر واملعلومات،  -1
 .12، ص. 1221عمر بوساحة، العوملة الثقافية: املفهوم والتحديات، نشر أشرعة النور، اجلزائر،  -2
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وإخراجنا من حلبة التاري"، وهتميش قيمنا الثقافية واحلضارية، ومن مث طمس هويتنا 
 الوطنية.

ت العوملة لبسط نفوذها على دول العامل الثالث والشعوب النامية، لقد ركز      
 وحتقيق مصاحلها ومكاسبها بالدرجة األوىل على:

خلق كوادر علمية من الوطنيني يف هذه البلدان، يكون والؤهم للغرب أكثر من  -أ
 والئهم لبلداهنم األصلية.

يف الدول الغربية، وذلك ربط النظام التعليمي يف هذه البلدان بالنظم املتبعة  -ب
بالتدخل يف رسم سياستهم العامة، ووضع مناهجها ونظم التدريس اليت تكفل 
ضياع اهلوية الوطنية القومية، وحتقيق الغربة الثقافية واحلضارية والتبعية الفكرية التامة 

 للنموذج الغريب.
ن للخروج من إبعاد املفكرين والقادة الوطنيني يف الدول النامية، والذين يسعو  -ج

دائرة اهليمنة الغربية من مراكز القرار يف دوهلم، ألهنم يشكلون خطرا على املصاحل 
، فهي آليات منهجية لتحقيق اسرتتيجيات وأهداف مسطرة، 1الغربية يف بلداهنم

واملتمثلة يف اهليمنة الثقافية على العامل وإفراغ اجملتمعات احمللية من القيم الثقافية 
يت ُتيزها، وذلك بالرتكيز أساسا على األسرة واملدرسة واإلعالم، هذا واحلضارية ال

 األخري الذي يلعب دورا أساسيا وحموريا يف حتقيق طموحات وأهداف العوملة.
إن العوملة ظاهرة اجتماعية تلف اجملتمع العاملي كله، وتطبعه بطابعها،      

عليها الباحث املغريب رائد  وتربز ُتلياهتا الثقافية يف صياغة ثقافة عاملية أطلق
الدراسات الرتاثية حممد عابد اجلابري "اسرتاتيجية االخرتاق"، حيث حتولت التبعية 
الثقافية إىل عملية ترسي" لثقافة االخرتاق، ومييل هذا الباحث إىل استخدام هذا 

عن املصطلح، باعتبار أن التبعية الثقافية تفرض عالقة من التابع إىل املتبوع تعبريا 
                                                                 

هربرت شيلر، االتصال واهلوية الثقافية، ترمجة روجيه مسعان، نشر اهليئة املصرية العامة  -1
 .22، ص. 1227للكتاب، القاهرة، مصر، 



  
 د.محمد سليمانياسم المؤلف:

مخاطر العولمة على تراث وهوية الشعوب عنوان المقال:  
 

 322 

حاجة ما، فيما تشري عبارة اإلمربيالية الثقافية حسب هذا الباحث إىل عالقة هيمنة 
يقوم هبا الطرف القوي على الضعيف، ويستبعد اجلابري عبارة الغزو الثقايف اليت راج 

 .1استخدامها ملا حتمله من مضامني إيديولوجية
 في مفهوم التراث: -1

ذ يقال ورث فالنا، أي انتقل الرتاث: لغة هو مصدر من فعل ورث، إ  
، أي كل ما يتعلق باإلرث 2إليه مال فالن بعد وفاته، وما خيلفه الرجل لورثته

واملرياث، ويف ضوء املفهوم اللغوي لكلمة تراث، نرى أهنا لفظ يشمل األمور املادية 
واملعنوية اليت يتوارثها اخللف عن السلف، إذ كل ما نستلمه من األجداد وننقله فيما 

 .3بعد لألجيال القادمة يعترب تراثا
حني قيامه بشرح املدلول التارخيي ملعىن  محمد عابد الجابريكما يرى 

الرتاث أن املضامني اليت حتملها هذه الكلمة يف أذهاننا اليوم، حنن عرب القرن 
العشرين، مل تكن حتمله يف أي وقت مضى، إن لفظ الرتاث كما يعرف من خالل 
 لسان العرب من مادة "ورث" وُتعله املعاجم القدمية مرادفا ل"اإلرث" و "الورث" و

(،  4"الرتاث"، وهي مصادر تدل على ما يرثه اإلنسان من والديه من مال وحسب)
كما أنه ال كلمة تراث وال كلمة مرياث وال أي من املشتقات من مادة "ورث" قد 
استعملت قدميا يف معىن املوروث الثقايف والفكري، وهو اللمعىن الذي يعطى لكلمة 

األجنبية لكلمة تراث ال حتمل املضامني  تراث يف خطابنا املعاصر، وحّت يف اللغات
                                                                 

، نشر مركز دراسات الوحدة 1لثقافية يف الوطن العريب، ط .حممد عابد اجلابري، املسألة ا -1
 .271، ص. 2333العربية، بريوت، لبنان، 

، منشورات دار صادر، بريوت، لبنان، دت، ص. 2ابن منظور، لسان العرب، اجمللد  -2
233. 

رجلة حيىي ياسني سعود، املمتلكات الثقافية العراقية ووسائل محايتها واسرتدادها دوليا، نشر  -3
 .222، ص. 1222، جامعة املستنصرية، العراق، 1احلقوق، العدد 

 .1121ابن منظور، لسان العرب، دار املعارف، بدون طبعة، القاهرة، دون تاري"، ص.  -4
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نفسها اليت حنملها اليوم لكلمتنا العربية "الرتاث"، إن معناها ال يكاد يتعدى حدود 
 (.1املعىن القدمي للكلمة والذي حييل أساسا إىل تركة اهلالك إىل أبنائه)

 إن كلمة تراث باملعىن الذي يعطيها هلا خطابنا العريب املعاصر معتربا     
الرتاث هو املوروث الثقايف والفكري والديين واألديب والفين، وكما نتداوله اليوم، إّنا 
جيد إطاره املرجعي داخل الفكر العريب املعاصر ومفاهيمه اخلاصة وليس خارجها، 

(، ويرى 2فإىل هذا اإلطار جيب أن نتوجه ونبحث فيه عن اخلصوصيات اليت ُتيزه)
اث باملعىن الذي أبرزه، بدأ توظيفه يف خطابات عصر اجلابري أيضا أن استعمال الرت 

 النهضة وال زال موظفا يف اخلطاب العريب املعاصر.
ويعرف الرتاث كذلك بأنه ذلك الرتاكم املعريف املوروث غري احملدود الزاخر 
بالقيم الطيبة والتقاليد النبيلة والسجايا الراقية، والقادر على البقاء أبد الدهر مّت ما  

الوعي به قائما بالرغم من التطور احلاصل على خمتلف األصعدة، أما االثار كان 
فهي اجلانب املادي الذي يشكل من الرتاث كل ما تركه اإلنسان على فرتة من 

 (.3الزمن)
"شكل ثقافي متميز يعكس بأنه  يوسف عبد اهللكما يعرفه الباحث       

إلى آخر، ويصمد عبر الخصائص البشرية عميقة الجذور، ويتناقل من جيل 
فترة زمنية متفتوتة نوعيا ومتميزة بيئيا، تظهر عليه التغيرات الثقافية الداخلية 

                                                                 
، بريوت، 11حممد عابد اجلابري، الرتاث ومشكلة املنهج، رجلة املستقبل العريب، العدد  -1

 .1، ص. 2315
، بريوت، 11حممد عابد اجلابري، الرتاث ومشكلة املنهج، رجلة املستقبل العريب، العدد  -2

 . 5، ص. 2315
أشرف حممد سيد، الرتاث احلضاري يف الوطن العريب: أسباب الدمار والتلف وطرق احلفاظ،  -3

هرة، نشر مؤسسة النور للثقافة واإلعالم والبحوث والدراسات اإلنسانية واالجتماعية، القا
 .6، ص. 1223



  
 د.محمد سليمانياسم المؤلف:

مخاطر العولمة على تراث وهوية الشعوب عنوان المقال:  
 

 324 

، كما يرى أن مفهوم والعادية، ولكنه يحتفظ دائما بوحدة أساسية مستمرة"
الرتاث ال يكتمل دون أن يقرتن مبفهوم احلفاظ واإلحياء، وهو ال يكون تراثا إال إذا 

ورة التعرف عليه والكشف عنه ومحايته وإحيائه واإلفادة من قوته أحس وارثوه بضر 
الكامنة اليت ال تربز إال على قدر وعيهم بذلك الرتاث وحرصهم على امتالك 
وحتقيق الذات من خالل تواصل اإلبداع فيه وحتمل مسؤولية نقله إىل األجيال 

 (.1القادمة)
ة للفرد واجملتمع اليت هبا ميكن معرفة إن الرتاث مبفهومه الواسع ميثل الذاكرة احلي   

هذا الفرد وهذا اجملتمع، ويتم التعرف على هويته وانتمائه إىل  شعب من الشعوب 
وحضارة ومن احلضارات، ويف ذلك يقول اجلابري:" الرتاث كل حاضر فينا أو معنا 

 (،2يف املاضي....، ومبا أن الرتاث شيء من املاضي فهو ميثل ذاكرتنا الثقافية)
والرتاث ال ميكن اعتباره كله شيء غري قابل إلعادة النظر والتصحيح والرتميم 
واإلضافة، كما ال جيوز النظر إليه أنه هناية املطاف وقمة اإلبداع وأكمل صورة من 
صور احلضارة، وهبذا املعىن ميكن أن نفهم الرتاث وأن نتعامل معه بصيغة إجيابية، 

مر وتنمو دون أن نغفل عن نبض العصر باستخراج العناصر احلية لكي تست

                                                                 
يوسف حممد عبد اهلل، احلفاظ على املوروث الثقايف واحلضاري وسبل تنميته، مقال منشور  -1

 باملوقع اإللكرتوين: 
https://www.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf 

17ص:   
 

، الكويت، 1حممد عابد اجلابري، حول املنهج، نشر رجلة العلوم االجتماعية، عدد  -2
 .162، ص. 2313

https://www.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf19
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وحاجاته، وميكن هبذا أن يكون عنصر إثراء وتقدم، ال أن يكون سببا يف التخلف 
 (.1وتكريس املاضي)

لقد تعددت تصنيفات الرتاث، فمنهم من اعتمد تقسيمه إىل تصنيف التراث: -أ
كما   مادي وال مادي، ومنهم من قسمه إىل تراث طبيعي وثقايف )مادي ومعنوي(

أقرت بذلك منظمة اليونسكو، أما التصنيف الذي نورده فهو للباحث عبد اهلل 
 يوسف الذي صنفه إىل ثالثة أقسام:

 :كاملباين األثرية وما تكشفه احلفريات وتتضمنه املتاحف   التراث المادي
بشكل أو بآخر، ويشمل هذا النوع من الرتاث اآلثار الثابتة وكلها ُتثل حضورها 

فاالآثار الثابتة تتمثل يف بقايا املدن التارخيية والعمائر الدينية واملعامل والنقولة، 
املعمارية والتحصينات العسكرية واملنشآت املائية والزراعية واملدافن وحنوها، أما 
اآلثار املنقولة فمنها املنحوتات واملواد املنقوشة واملخطوطات واملسكوكات 

سوجات واألسلحة وأدوات الزينة، إضافة إىل واألدوات الفخارية والزجاجية واملن
املوروثات احلرفية والصناعية واملعمارية اليت توقف إنتاجها بالطرق التقليدية اليت 
توارثها الناس لكوهنا شواهد تراث مميزة تعكس اهلوية احمللية، وحل حملها إنتاج آيل 

الفنية واجلهد أو استهالكي حماك له يف الصنعة وخمالف له يف الوجود والقيمة 
 البشري.
 :قوامه ما قدمه السابقون من علماء وكتاب ومفكرين  التراث الفكري

 وسياسيني مانوا شهودا على 
عصرهم ومبدعني من خالهلا، ويشمل هذا النوع من الرتاث ما ورث عن السلف 
من العلوم واملعارف الدينية والطبيعية والفنون األدبية والفنون الزخرفية واخلطية 

 ومثلها.
                                                                 

رجموعة من الباحثني، اهلوية وقضاياها يف الوعي العريب املعاصر، حترير وتقدمي رياض زكي  -1
 .73، ص. 1221، لبنان، 2قاسم، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 
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 :قوامه قواعد السلوك والعادات اجملتمعية واألمثال  التراث االجتماعي
 والتقاليد ومنظومة القيم

االجتماعية، وهي تشكل بناءا خلقيا متماسكا طويل الدوام، كبري الضغط والتأثري 
على األفراد، وأن يكون مقيما وراء الشعور والوعي يف غالب األحيان، ويشمل هذا 

رتاث املوروثات الشفهية كاحلكايات واألمثال واألزاجيل واللهجات النوع من ال
والعادات والسجايا، واألزياء وغريها من التقاليد االجتماعية، إضافة إىل الفنون 

(، فإذا كان ميثل النوع 1الشعبية كالغناء واملوسيقى والرقص واألهازيج وحنو ذلك)
ثاين والثالث ميثالن الرتاث الثقايف األول الرتاث الثقايف املادي، فإن النوعني ال

الالمادي، وذلك حسب تصنيفات تعتمد تقسيم الرتاث إىل مادي وال مادي )غري 
 املادي(.

إن الرتاث غري املادي وبالنظر إىل خصوصيته هو تراث يبقى إىل حدود معينة     
مية وهذه التس"، حاضرا وحيا، ومن هنا أطلق عليه إسم " الرتاث غري املادي احلي

يتم استخدامها أكثر فأكثر على النطاق الدويل، حيث يعترب هذا النوع من الرتاث 
" التراث الثقافي غير المادي إبداع  ذا أمهية بالغة بالنسبة ألي أمة أو شعب، إذ

عفوي أصيل يحمل مالمح الشعب، ويحفظ سماته، ويؤكد عراقته، ويعبر عن 
مستوياتهم، وهو صورة لروحهم  همومه اليومية ومعاناة أفراده على مختلف

 (.2")العامة وشعورهم المشترك

                                                                 
يوسف حممد عبد اهلل، احلفاظ على املوروث الثقايف واحلضاري وسبل تنميته، مقال منشور  -1

 باملوقع اإللكرتوين: 
https://www.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf  .ص ،

21 . 
زياد حمبك، من الرتاث الشعيب: دراسة حتليلية للحكاية الشعبية، منشورات دار املعرفة، أمحد  -2

 .27، ص. 1226بريوت، 
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 في مفهوم الهوية: -2
"ما به الشيء هو يدل معىن اهلوية يف االصطالح الفلسفي العريب على 

هو بوصفه وجودا منفردا متميزا عن غيره"، وكما عرفه الفارابي فهو "هوية 
كل "واحد" وقولنا الشيء وعينيته وتشخصه وخصوصيته ووجوده المنفرد له،  

إنه إشارة إلى هويته وخصوصيته ووجوده المنفرد له الذي ال يقع فيه 
(، وتستعمل كلمة اهلوية يف األدبيات الغربية ألداء معىن 1)اشتراك"

(Identiy/Identité اليت تعرب عن خاصية مطابقة الشيء لنفسه أو االشرتاك )
 (.2مع شيء آخر بالصفات واخلصائص عينها)

ن اهلوية هي وعاء الضمري اجلمعي ألي تكتل بشري وحمتوى هلذا إ     
الضمري يف نفس اآلن، مبا يشمله من القيم والعادات واملقومات اليت تكيف وعي 

(، حبيث جيمع 3اجلماعة وإرادهتا يف الوجود واحلياة داخل نطاق احلفاظ على كياهنا)
 خالهلا على ذاته.جل الباحثني على أنه ال وجود لشعب دون هوية يعرب من 

فاهلوية جسر يعرب من خالله الفرد إىل البيئة االجتماعية والثقافية، فهي      
إحساس باالنتماء والتعلق مبجموعة ما، وعليه فالقدرة على إثبات اهلوية مرتبط 

(، ومن 4بالوضعية اليت حتتلها اجلماعة يف املنظومة االجتماعية ونسق العالقات فيها)
ذلك يعترب مفهوم اهلوية من املفاهيم صعبة التحديد باعتباره مفهوما متحركا، ويف 

                                                                 
رجموعة من الباحثني، اهلوية وقضاياها يف الوعي العريب املعاصر، حترير وتقدمي رياض زكي  -1

 . 625، ص. 1221، لبنان، 2قاسم، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 
رجموعة من الباحثني، اهلوية وقضاياها يف الوعي العريب املعاصر، حترير وتقدمي رياض زكي  -2

 . 261، ص. 1221، لبنان، 2قاسم، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 
عباس اجلراري، مكونات اهلوية الثقافية املغربية: يف اهلوية الثقافية للمغرب، رجلة كتاب العلم،  -3

 .11، ص. 2311، منشورات السلسلة اجلديدة، الرباط، 7 العدد
حممد العرايب ولد خليفة، املسألة الثقافية وقضايا اللسان واهلوية، منشورات ديوان املطبوعات  -4

 .31، ص. 1221اجلزائرية، 
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حالة بناء دائم من خالل الوضعيات اليت يكون فيها األفراد واجلماعات ونوعية 
العالقات املوجودة بينها ويف كل تلك الوضعيات وما حيدث داخلها من عالقات، 

(، فاالنتماء 1امة يف تأكيد اهلوية ورسم حدودها)إذ يقوم شعور االنتماء بوظيفة ه
يشكل جذور اهلوية االجتماعية وعصب الكينونة االجتماعية، وهو اإلجابة عن 
سؤال اهلوية، من حنن؟، واالنتماء أيضا هو صورة الوضعية اليت يأخذها اإلنسان إزاء 

إىل مجاعة أو اجلماعة أو العقيدة، كما أنه يشكل رجموعة الروابط اليت تشد الفرد 
عقيدة أو فلسفة معينة، وقد يأخد صورة شبكة من املشاعر ومنظومة من 
األحاسيس اليت تربط بني الفرد واجملتمع، وهذا بدوره يؤسس أيضا إىل رجموعة من 
العالقات املوضوعية اليت تتجاوز حدود املشاعر إىل منظومة الفعاليات والنشاطات 

(، ومنه فاالنتماء هو "شعور الفرد باالرتباط 2تمائه)اليت يتبادهلا الفرد مع موضوع ان
باجلماعة وميله إىل ُتثيل أهدافها والفخر حبقيقة أن الفرد جزء منها، واإلشارة 

 (.3الدائمة إىل االنتماء وال سيما يف حلظات اخلطر")
 إن اهلوية تتحدد يف رجموعة من املقومات األساسية اليت تتجسد يف:   

 للهجات احمللية املرتبطة بوجود شعب ما وتطوره ومصريه اللغة الوطنية وا
 على أساس أن تكون

اللغة الوطنية املعتمدة يف التدريس على مجيع املستويات يف التسيري اإلداري ويف 
 القضاء، إضافة إىل التواصل بني شرائح اجملتمع إىل جانب اللهجات احمللية.

                                                                 
حكيمة بولعشب، حتديات اهلوية الثقافية العربية يف ظل العوملة، رجلة جيل للعلوم اإلنسانية  -1
 .75، ص. 1226، نشر مركز جيل للبحث العلمي، اجلزائر، 17الجتماعية، العدد وا
رجموعة من الباحثني، اهلوية وقضاياها يف الوعي العريب املعاصر، حترير وتقدمي رياض زكي  -2

 . 266، ص. 1221، لبنان، 2قاسم، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 
رجموعة من الباحثني، اهلوية وقضاياها يف الوعي العريب املعاصر، حترير وتقدمي رياض زكي  -3
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 واليت تكسب الشعب حامل القيم الدينية والوطنية املتكونة عرب العصور ،
 اهلوية حصانة حتول دون 

 ذوبانه يف شعوب أخرى، وتأهيله ملقاومة كل حموالت التذويب مهما كان مصدرها.
  العادات والتقاليد واألعراف النابعة من تلك القيم واحلاملة هلا والعاكسة

 ملستوى الشعب حامل اهلوية.
 اهلوية من أجل احملافظة  التاري" النضايل الذي ينسجه ذلك الشعب حامل

 على هويته أرضا وقيما،
 (.1وعادات وتقاليد وأعراف)

إن مسألة ثبوت اهلوية وتغريها قد طرح على حمك املساءلة والنقاش بني   
الباحثني، ومما ميكن تأكيده هو أن اهلوية تتضمن مكونات ثابتة وأخرى قابلة 

سخة بينما تكون املكونات األخرى للتغيري، إذ يعترب الدين واللغة من الثوابت الرا
من عادات وتقاليد وطرق تفكري قابلة للتغيري يف الشكل اإلجيايب الذي حتدده حركية 

 (.2اجملتمع وتفاعله مبحيطه اخلارجي)
فإن اهلوية نسبية وتارخيية ال ثابتة وال جامدة،  نديم البيطاروحبسب تعبري 

ن التجارب الثقافية ليست جوهرا متأصال بل هي خالصة وتاري" خاص م
 واحلضارية ألمة من األمم، وهي هبذا املعىن أمر قابل

                                                                 
 حممد احلنفي، اهلوية والعوملة، صفحة املوقع اإللكرتوين: -1
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للتعديل وللتكيف وللتفاعل مع اهلويات األخرى، شريطة أن يتم ذلك  
باختيار واع ضمن معادلة متكافئة،وحلاجة تفرضها الضرورة القومية، وتقرها اإلرادة 

 (.1اجلماعية لكل أفراد األمة يف ظروف وشروط موضوعية)
 وتتمثل أهم وظائف اهلوية يف اجملتمعات فيما يلي:   

 .ضمان االستمرارية التارخيية لألمة، إذ ال ميكن التشكيك يف انتماءاهتا 
  حتقيق درجة عالية من التجانس واالنسجام بني السكان يف خمتلف

 جهات الوطن الواحد.
 ألمة أمام ُتثل اهلوية اجلنسية والشخصية الوطنية اليت حتافظ على صورة ا

 األمم األخرى، وذلك
 (.2من خالل احلفاظ على الكيان املميز هلا)

إن املكون الثقايف ملفهوم اهلوية يعد مركزيا يف حتديدها، كون اهلوية الثقافية      
يندرج حتتها النظام القيمي واألخالقي واإلبداعي والفكري لكل أمة، مبا يسمح 

صية وُتايز اهلوية من جهة، ومدى بالتحقق من مدى صدق احلديث عن اخلصو 
 (.3قدرهتا على التواصل مع غريها من اهلويات الثقافية األخرى بشكل إجيايب)

مستويات ثالثة للهوية الثقافية وهي: فردية، ومجاعية،  محمد عابد الجابريوحيدد  
ووطنية وقومية، والعالقة بني هذه املستويات الثالثة تتحدد أساسا بنوع اآلخر الذي 

 تواجهه، وهي تتحرك على ثالثة دوائر متداخلة ذات مركز واحد كما يلي:
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الفرد داخل اجلماعة الواحدة قبيلة كانت أو طائفة أو مجاعة مدنية )حزبا أو  -
نقابة أو مجعية....(، هو عبارة عن هوية متميزة ومستقلة، عبارة عن "أنا هلا "آخر" 

يف مركز الدائرة عندما تكون يف داخل اجلماعة نفسها، ف "األنا" تضع نفسها 
 مواجهة هذا النوع من "اآلخر".

اجلماعة داخل األمة هي كاألفراد داخل اجلماعة، لكل منها ما مييزها داخل  -
اهلوية الثقافية املشرتكة، ولكل منها "أنا" خاص هبا، و"آخر" من خالله وعربه 

 تتعرف على نفسها بوصفها مغايرة له.
يات الثالثة تتحدد أساسا بنوع "اآلخر" مبوقفه وطموحاته، فإن  والعالقة بني املستو 

كان داخليا ويقع يف دائرة اجلماعة فاهلوية الفردية هي اليت تفرض نفسها ك "أنا"، 
وإن كان يقع يف دائرة األمة فاهلوية اجلمعية )القبيلة، الطائفة، احلزب...( هي اليت 

" خارجيا، أي يقع خارج األمة )الدولة حتل حمل "األنا" الفردي، أما إن كان "اآلخر
(، ويؤكد أيضا 1أو الوطن( فإن اهلوية الوطنية أو القومية هي اليت ُتأل رجال "األنا")

يف هذا اإلطار أن اهلوية الثقافية ال تكتمل وال تربز خصوصيتها احلضارية، وال تغدو 
مرجعيتها يف   قادرة على أن تنشد العاملية، على األخذ والعطاء، إال إذا ُتسدت

 كيان مشخص تتطابق فيه ثالث عناصرأساسية وهي الوطن واألمة والدولة:
فالوطن بوصفه األرض أو اجلغرافيا والتاري"، وقد أصبح كيانا روحيا واحدا يعمر  -

 قلب كل مواطم.
واألمة بوصفها النسب الروحي الذي تنسجه الثقافة املشرتكة، وقوامها ذاكرة  -

 عرب عنها اإلرادة اجلماعية اليت يصنعها حب الوطن.تارخيية وطموحات ت
الدولة بوصفها التجسيد القانوين لوحدة الوطن واألمة، واجلهاز الساهر على  -

سالمتها ووحدهتا ومحاية مصاحلها وُتثيلها إراء الدول األخرى يف زمن السلم كما يف 
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الثقافية، والعكس  زمن احلرب، وكل مس  بالوطن أو األمة أو الدولة هو مس باهلوية
صحيح أيضا، أي أن كل مس باهلوية الثقافية هو مس يف نفس الوقت بالوطن 

 (.1واألمة والدولة وُتسدها التارخيي)
يؤكد العديد من الباحثني على أن الدول العربية هلا هوية قومية واحدة، وأنه     

لها يف تفاعل بقدر ما يتجلى عنصر وحدة هذه اهلوية يتجلى عنصر تنوعها، ما جيع
(، فاهلوية الوطنية 2دائم مع غريها من اهلويات املختلفة داخل األقطار العربية)

( للمجتمعات العربية اإلسالمية، مع أن هذا ال ينفي تفاعل هذه اهلوية 3القومية)
مع تعدد االنتماءات املختلفة ضمن هذه اهلوية الوطنية املشرتكة، وهذا ما يؤكده 

الذي يرى أن الثقافة العربية اإلسالمية هي أساس اهلوية  عفيف البونيالباحث 
املغاربية، غري أن ذلك ال ينفي أو يتعارض مع الوجود الفعلي لتنوعات جزئية 
وخصوصيات فرعيةتتميز بقدر نسيب، إذ يرى الكثري من الباحثني أن الثقافة احمللية 

جوهرها مع األّناط العمة الشعبية والفرعية اخلاصة واملتغرية ال ميكن أن تتناقض يف 
والثابتة اليت تطبع اهلوية الوطنية أو القومية لألمة بسماهتا، وتشكل كل أو جل أفراد 
األمة ذات اهلوية الواحدة اليت هي منتوج صرف للعموميات الثقافية الواحدة أو 
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(، وبذلك فإذا كان هناك ُتايز بني سكان املغرب العريب يف العصر احلديث 1الثابتة)
ن سكان وادي النيل أو اخلليج العريب، فهذا التمايز موجود يف األنساق املعيشية ع

 (.2واالقتصادية واالجتماعية املتفاوتة يف التطور واملتباينة يف بعض املعطيات)
ففي الوقت الذي يكون فيه اجملتمع متعدد االنتماءات من فئات ومجاعات عرقية    

أو دينية أو سياسية أو اجتماعية، يتوجب على السياسيني العمل على دمج هذه 
االنتماءات املتنوعة من أجل الوصول إىل هوية مشرتكة ُتثل مصاحل اجلماعة 

لمشتركة أو محاولة تحقيق االندماج "الهوية ابانتماءاهتا الطبيعية املختلفة، إذ 
االجتماعي ليس بالضرورة إزالة االنتماءات الفرعية بقدر ما تعني ضمان عدم 
تضارب بين الهوية المشتركة والهوية الفردية، بناءا على ذلك تصبح السلطة 
هي القادرة على منح الهوية المشتركة،  وذلك من خالل مؤسساتها المختلفة، 

 (.3.)ية الفردية جزءا من الهوية المشتركة"وتصبح بذلك الهو 
 ثانيا: العالقات التي تجمع بين المفاهيم.

 
 العولمة والهوية الثقافية: أية عالقة؟ -1

لكل رجتمع ثقافته، ولكل ثقافة هويتها اخلاصة اليت تنطلق منها، وختضع هلا يف      
، القيم األساسية""نسق مجيع نتائجها، وتتمثل هذه اهلوية فيما ميكن أن نسميه 

وينبثق هذا النسق من النظام السائد الذي ميكن أن يكون عبارة  عن دين أو 
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مذهب، وفيشكل بالتايل كل أحناء الثقافة، وهذا تصور بعض العلماء الغربيني ومن 
، أما املفكر والعامل اجلزائري مالك بن نيب "روبرت أغروس وجورج ستانيو"أبرزهم 

" نظمت الملحمة اإلنسانية في جميع أدوارها من لدن ا فيقول عن الثقافة بأهن
آدم عليه السالم، فال يسوغ أن نعتبرها علما يتعلمه الناس، بل هي محيط 
يحيط بها وإطار يتحرك داخله، ويغذي الحضارة في أحشائه، فهي الوسط 

 .1الذي تتكون فيه جميع خصائص المجتمع المتحضر"
إىل تشكيل نسق ملزم من العادات السلوكية إن ما نالحظه اليوم هو السعي    

والقواعد األخالقية وجعلها موحدة بني شعوب ورجتمعات العامل، أي أن هناك 
صراع دائم بني ما هو خاص وعام، أي بني اخلصوصية واملشرتك ما بني اجملتمعات، 
 والعوملة الثقافية تتضمن وهتدف إىل بلوغ البشرية مرحلة احلرية الكاملة النتقال

 .2االفكار واملعلومات والبيانات والقيم واألذواق على الصعيد العاملي
لقد فقدت الدول والشعوب يف ظل نظام العوملة القدرة على التحكم يف تدفق    

األفكار والقيم فيما بني اجملتمعات، حيث محلت العوملة يف طياهتا إيديولوجية 
ة ثقافة عاملية مندرجة، هلا قيمها التنميط واالخرتاق الثقايف، اليت تركز على صياغ

وعاداهتا وأخالقياهتا ومعايريها لضبط سلوك األفراد والشعوب داخل وخارج أوطاهنا 
 وأماكن استقرارها.

ومبا أن التنميط الثقايف يتعارض مع اخلصوصية واهلوية الثقافة للدول والشعوب،      
إرادة االختيار، إذ السلع  فإن النمطية املطروحة تؤدي إىل تطويع األفراد وسلبهم

واخلدمات املستوردة وأّناط اإلنتاج واالستهالك حتمل ثقافة اجملتمع القادمة منه، مما 
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يؤدي مستقبال إىل تغيري العادات والقيم، ويبدو أن هذا التأثري الثقايف واإلعالمي 
 أضحى قويا يف اجملتمعات العربية يف السنوات األخرية.

فكرين والباحثني يرون أن نظام العوملة ساهم يف طمس اهلوية إن الكثري من امل    
الثقافية للدول والشعوب النامية، حيث أن اهلوية تعين التفرد بكل ما يتضمن معىن 
الثقافة من عادات وقيم وسلوك ونظرة إىل الكون واحلياة، وإن التكنولوجيا احلديثة 

و التنميط اليت هي بطبيعتها اليت خرجت من رحم العوملة تزيد من درجة النمطية أ
نقيض التفرد، وأزالت احلدود واحلواجز الثقافية واحلضارية واخلصوصيات الرتاثية، 
وعملت على ُتكني الشركات متعددة اجلنسيات من العمل وسيولة نقل األفكار 
واإليديولوجيات، وتسطيح الوعي والتقليل من أمهيته، والتشويش على نظام القيم، 

، فأصبحنا "ثقافة االختراق"من االستهالك يشمل ما يطلق عليه ب وتكريس نوع 
ال نعرف احلدود الثقافية، بل حدودها أصبحت غري مرئية، القصد منها اهليمنة على 

 .1األخالق والسلوكات
 الهوية والتراث: أية عالقة؟ -1

إن اهلوية حبث يف األصول وحمافظة على خصوصيات الذات إىل جانب       
من اآلخر دون أن يستلبها، وإقامة عالقة باجلذور األوىل دون أن يعين ذلك  اإلفادة

العيش يف عزلة عن العامل، وليست اهلوية سوى حبث يف الرتاث، وأن طبيعة البحث 
 فيه هو احملدد لطبيعة العودة وقوهتا.

زازها ولطاملا كان تراث األمم ركيزة أساسية من ركائز هويتنا الثقافية، وعنوان اعت     
بذاتيتها احلضارية يف تارخيها وحاضرها، ولطاملا كان الرتاث الثقايف لألمم منبعا 
لإلهلام ومصدرا حيويا لإلبداع املعاصر، ينهل منه فنانوها وأدباؤها وشعراؤها، كما 
مفكروها وفالسفتها لتأخذ اإلبداعات اجلديدة موقعها يف خارطة الرتاث الثقايف، 
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يربط حاضر األمة مباضيها، ويعزز حضورها يف الساحة  وتتحول هي ذاهتا تراثا
 الثقافية العاملية.

مما ال شك فيه أن الرتاث ميثل الذاكرة احلية للفرد واجملتمع، وميثل بالتايل هوية      
يتعرف هبا الناس على شعب من الشعوب، كما أن الرتاث بقيمه الثقافية 

ا وثقافيا واجتماعيا، ذلك أن تراكم واالجتماعية يكون مصدرا تربويا وعلميا وفني
اخلربات يكون احلضارة، وتراكم املعلومات يكون الذاكرة، وإن فقدان الرتاث الثقايف 
يعين فقدان الذاكرة، ونعلم مجيعا أن الذاكرة هي اليت تساعد على اختاذ القرار، 

واحلال وبالتايل فالفرد الفاقد لذاكرته ال تستطيع أن يستدل على باب بيته، فكيف 
هكذا أن يصنع مستقبله ويطور ذاته، ومثلما ينطبق هذا على الفرد ينطبق على 

(، كما أن عالقة أية أمة بتارخيها وتراثها عالقة عميقة ومؤثرة، ألهنما 1الشعوب)
يشكالن سندا هلا، ومصدرا تستلهم منه القدرة على الصمود واالستمرار والتقدم، 

ضيفا حّت ال شعوريا على األمة مالمح ألنه من شأن هذين العنصرين أن ي
 (.2وخصائص ُتيزها عن األمم األخرى)

 التراث وترسيخ الهوية الوطنية: أي دور؟ -2
إن املاضي )الرتاث( قد حييا يف احلاضر ولكنه قد يفىن فيه أيضا، على قدر          

وعي الناس به أو إعراضهم عنه، ومل تعد املشكلة يف هذه األيام بالنسبة لكثري من 
جوانب الرتاث، هي ماذا خنتار وماذا نرتك أو ماذا يستحق احلفاظ واإلحياء وما 

                                                                 
حلفاظ على الرتاث الثقايف، سلسلة عامل املعرفة، بدون طبعة، الكويت، بدون مجال عليان، ا -1

 .52تاري"، ص. 
رجموعة من الباحثني، اهلوية وقضاياها يف الوعي العريب املعاصر، حترير وتقدمي رياض زكي  -2

 . 77، ص. 1221، لبنان، 2قاسم، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة 
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(، 1منه، وإّنا املسألة هي إنقاذ ما ميكن إنقاذه)الذي ال فائدة منه وال نستفيد 
وذلك جراء ما تفرضه العوملة من حتديات وخماطر على اهلوية الثقافية للمجتمعات 
العربية واإلسالمية يف ظل الضعف الذي خنر عظام هذه األمة، ومن هنا يرى حممد 

افة العربية عابد اجلابري أنه جيب علينا أوال وقبل كل شيء العمل من داخل الثق
نفسها، ألنه سواء تعلق األمر باجملال الثقايف أو بغريه، فمن املؤكد أنه لوال الضعف 
الداخلي ملا استطاع الفعل اخلارجي أن ميارس تأثريه بالصورة اليت ُتعل منه خطرا 

(، وبطبيعة احلال ال يعاجل الضعف الداخلي إال من خالل 2على الكيان واهلوية)
ي وفكري يساير العصر، وحيافظ على ثوابت اهلوية الثقافية، وذلك إنتاج ثقايف وماد

ألن الثقافة اليت تبقى تأخذ وال تعطي ستظل األضعف، والثقافة املتلقية هي اليت 
 (. 3يسهل السيطرة عليها)

إن املنظومة الرتاثية للمجتمع املغريب ما هي يف حقيقة األمر إال خصوصيات     
قة عيشه وسعيه حلل املشاكل اليت واجهته، وآليات هذا الشعب يف أّناط وطري

تعامله مع البيئة املتعايشة معها إنسانا وزمنا ومكانا، يف جدلية تواصل عضوية ال 
تنفصم حّت إهنا فاضت هبا قرحيتها شعرا وأساطريا وحكايات ومالمح وبطوالت، 

ن، وعليه فإن ظل تداوهلا متواصال من جيل إىل آخر يف مسريهتا اإلنسانية عرب الزم
تقويضها واندثارها بالتجاوز عليها ينعكس مباشرة بالسلب يف اهلوية هلذا اجملتمع أو 
األمة، وذلك بفقداهنا وضياعها هلذا الكيان والتفريط يف مقومات وجوده، ويف ذلك 

                                                                 
اهلل، احلفاظ على املوروث الثقايف واحلضاري وسبل تنميته، مقال منشور يوسف حممد عبد  -1

 باملوقع اإللكرتوين: 
https://www.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf  ، .27ص . 

قضايا يف الفكر املعاصر، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، حممد عابد اجلابري،  -2
 .21، ص. 2337بريوت، لبنان، 

باسم خريسان، العوملة والتحدي الثقايف، منشورات دار الفكر العريب، بريوت، لبنان،  -3
 .212، ص. 1222

https://www.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf
https://www.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf
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يكمن دور الرتاث وأمهيته يف ترسي" اهلوية الوطنية للمجتمع املغريب، وبالتايل 
اث هو حفاظ على هوية األمة وذاكرهتا، ويعين أيضا احلفاظ على فاحلفاظ على الرت 

املنتجات اليت نستطيع من خالهلا أن نقيس مستوى احلضارة هلذه األمة أو 
 (.1تلك)
أن جهود احلفاظ على الرتاث ال ينظر إليها  يوسف عبد اهللكما يرى الباحث       

فئة من ذوي املال، بل احلفاظ باعتبارها ترفا أو موضة أو رجرد هواية حمبوبة لدى 
عليه هو حفاظ على الذات، وحنن نصنع ذلك ألننا أصبحنا نعي أن حياتنا ليست 
سوى تطور منطقي للماضي، وينبغي أن ُتسد التعبري القوي ملعىن الوطن واملكان 
الذي حنيا فيه وللذاكرة اجلماعية لألمة، من خالل منجزات متواصلة وشواهد باقية 

حيا بني إبداعات احلاضر ونفائس املاضي، وهبذا املعىن ميكن لنا أن تعكس حوارا 
 (.2نستبني عالقات االنتماء العاطفية وداللة التوطن الروحي)

وإذا كان التمسك بالرتاث ضمانة حقيقية ال ستمرار وجود األمة هبويتها       
مارسة هذا وخصوصيتها، فإن األمة العربية عامة واملغربية خاصة أحوج من غريها مل

الفعل، خاصة يف ظل ما تواجهه الذات العربية واهلوية القومية لألمة من حتديات 
بغية تذويب الذات وتشتيتها جراء التحديات اليت تفرضها العوملة كما بينا ذلك 
سلفا، فتمسكها برتاثها القومي مطلب ملح للدفاع واحلفاظ على هذه الذات، إال 

يعاين من اإلمهال، وعدم االلتفات الواعي بالدراسة والنبش أن تراثنا الثقايف ال يزال 
يف نفائسه، ومن هنا جيب التنويه بأن النظرة العلمية إىل الرتاث جيب أن تتأسس 

                                                                 
لكويت، بدون مجال عليان، احلفاظ على الرتاث الثقايف، سلسلة عامل املعرفة، بدون طبعة، ا -1

 .52تاري"، ص. 
يوسف حممد عبد اهلل، احلفاظ على املوروث الثقايف واحلضاري وسبل تنميته، مقال منشور  -2

 باملوقع اإللكرتوين: 
https://www.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf ،  .22ص . 

https://www.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf
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على قناعة واضحة وهي أن ملكية األمة اإلسالمية العربية هلذا الرتاث احلضاري هي 
على اجليل احلاضر محاية هذا يف مرتبة ملكيتها للثروات الباطنية يف أراضيها، وأنه 

اإلرث الثقايف وتبليغه باعتباره أمانة ورسالة من املاضي إىل مجيع األجيال املتعاقبة، 
 ويف ذلك حصانة للهوية ضد خماطر العوملة.

واألمر املؤسف حقا والذي البد من ذكره، هو أنه رغم اجلهوذ املبذولة من       
واحلفاظ عليه، إال أننا الزلنا نتخلف وراء كثري من  قبل اململكة املغربية يف مجع تراثنا

الشعوب يف هذا اجملال، ألن غالبية هذه اجلهود هي جهود فردية، يف الوقت الذي 
أصبح البد من خلق املؤسسات الرمسية والشعبية لتتوىل هذا األمر وبشكل موضوعي 

اها، جاد، من أجل توظيف الرتاث بشكل صحيح وفعال يف خدمة األمة وقضاي
حبيث يشكل الرتاث الثقايف وجدان أية أمة ويقوي ذاكرة الناس، وجيسد كل ما 

 يتعلق باهلوية الوطنية.
 ثالثا: مخاطر العولمة على الهوية الوطنية للمجتمع المغربي:

ال جدال يف أن املستقبل قد أصبح يف العصر احلاضر الشغل الشاغل 
ستشرفون أفاقه، وإن أي مشروع للناس أفرادا وشعوبا وحكومات، خيططون له وي

للمستقبل يبنيه اإلنسان لنفسه ال بد من أن يؤخذ بعني االعتبار، بصورة واعية أو 
غري واعية فعل "اآلخر" أو ردة فعله، "آخر" اليوم أو "آخر" الغد، وحبسب رؤية 

فإنه لوال وجود "لآلخر" ملا كان هناك تفكري يف املستقبل، حيث يؤكد أن  الجابري
نا يف املستقبل يكون نتيجة لوجود شيء ينافسنا يف حاضرنا، يهددنا أو تفكري 

"يتحدى هدوؤنا وسكينتنا وغفلتنا، يستهوينا أو يتقدم علينا، أو بعبارة أخرى 
 (.1)وهو نوع من التحدي"

                                                                 
حممد عابد اجلابري، مسألة اهلوية: العروبة واإلسالم... والغرب، نشر مركز دراسات الوحدة  -1

 .32، ص. 1221، بريوت، لبنان، 1العربية، الطبعة 
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الذي  –حاضرا ومستقبال  –إن العوملة ليست سوى ذلك التحدي     
فية احمللية للمجتمعات والشعوب عامة أصبحت ُتاهبه اهلوية واخلصوصيات الثقا

والعربية واإلسالمية خاصة، فالعوملة هي "اآلخر" الذي أصبح يهدد "الذات" 
-الثقافية احلضارية العربية واإلسالمية، مما يلزم معها اإلدراك الواعي لفعل العوملة 

ومواجهته، وإال فإن املستقبل  -الساعية إىل إقصاء اآلخر خبصوصيته الثقافية
سيكون أسوء من احلاضر إن مل نتدارك الوضع بسرعة أقصى وتدبري أحسن، ومن 
هنا أصبح علينا أكثر من أي وقت مضى أن نفكر جبدية يف حاضر ومستقبل 
هويتنا العربية واإلسالمية، فنتائج املستقبل حتددها أفعال اليوم، وبالتايل فبقدر حسن 

 تدبري األمم حلاضرها يكون مستقبلها.
لقد أخذ موضوع العوملة يف بداية العقد األخري من القرن العشرين جدال     

واسعا، بدأ يف الدوائر واألدبيات الغربيية األكادميية والسياسية، مث انتقل إىل دوائرنا 
العربية اإلسالمية واليت انتشر فيها مصطلح العوملة مشوبا بنوع من الغموض على 

، وتبعا لذلك تعددت  التعاريف بتعدد مستوى التعريف والتشخيص والتفسري
املقاربات )االقتصادية، السياسية، الثقافية، االجتماعية(، وباختالف املنظورات 
)الليربالية، املاركسية، القومية، الواقعية، اإلسالمية(، غري أن املالمح العامة يف عملية 

 تشخيص العوملة أبرزت أمرين مرتابطني:
رجي الكثيف والعميق للداخل، حيث هتاوت احلدود االخرتاق اخلاأولهما: --

 بينهما.
 /امتداد هذا االخرتاق وبدرجة وبدرجة غري مسبوقة للنطاقات الثقافيةثانيهما: --

احلضارية يف التفاعالت العاملية،  /االجتماعية، ومن مث برزت أمهية األبعاد الثقافية
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إطار البحث عن اهلوية  ( يف1هم") /وبدأ معها الوعي املتزايد بإشكالية "حنن
وموقعها يف ضوء املستجدات العاملية اليت أحدثتها العوملة، وبدأ معها احلديث عن 
املخاطر والتحديات اليت ميكن أن تفرضها على اهلوية واخلصوصية الثقافية 
للمجتمعات احمللية، ففي حني راهن البعض على إجيابيات العوملة، رفض آخرون 

ري للعوملة )اإليديولوجي(، وحاولوا يف ظل ذلك إجياد الطابع اإلجباري القص
 اآلليات املناسبة للمواجهة.

ومما ال شك فيه أن خماطر العوملة على ثقافات الشعوب واملس هبويتها،     
أصبحت تشكل حتديا جديا يقلق املهتمني بأصالة اهلويات واملرياث الثقايف 

حقيقته ّنوذج لثقافة غربية خالصة  للشعوب واجملتمعات، وما تقدمه العوملة هو يف
ُتثل ذاهتا، أرادت عنوة فرض نفسها على غريها من الثقافات، وذلك يف رجافاة 
صارخة للقانون اإلهلي القدمي القائم على تعددية األمم وامللل، كما جاء يف قوله 

" لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا ولو شاء اهلل لجعلكم أمة واحدة" تعاىل:
 (.11ئدة، اآلية )سورة املا

نستخلص إذن أن العوملة هي عملية إرادية تعكس اُتاه ّنوذج حضاري    
ليس على الصعيد  -على النماذج األخرى–للهيمنة بسبل إكراهية قصرية 

االقتصادي والسياسي فقط ولكن على الصعيد الثقايف أيضا، وعلى هذه النماذج 
نخرط، أو أن تقاوم وتقدم أن تتكيف وت -واليت من بينها اإلسالم -األخرى

                                                                 
نادية مصطفى حممود، حتديات العوملة واألبعاد الثقافية احلضارية والقيمية: رؤية إسالمية،  -1

، 1221اب مستقبل اإلسالم، منشورات دار الفكر، دمشق، سوريا، مقال منشور ضمن كت
 .61ص. 
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(، على أن تكون املواجهة 1اإلجابات الالزمة ملواجهة كل التحديات واملخاطر)
إجيابية وذلك بأن تطرح نفسها كبديل حيتوي ثقافة العوملة ويبين عليه ويغذيه، يف 
مسعى إلبراز عاملية اإلسالم الذي يكرس للتعدد واالختالف، ال التحجر وإنكار 

 كما روجت لذك كتابات جل املستشرقني الغربيني.  اآلخر املغاير
ففي ظل العوملة سيتم طمس تاري" الثقافات كلها إال ثقافة املركز  

املهيمن، وهنا تربز مصطلحات جديدة مثل الثقافة العاملية واليت حتاول أن حتول بقية 
ويتنا الشعوب وثقافاهتا إىل رجرد متحف ثقايف، وهنا يأيت السؤال ملحا حول واقع ه

ومكانتها يف سياق الفكر اإلنساين، ومنه اآلليات اليت تساعد على ترسي" وحفظ 
 هوياتنا الوطنية.

أن خماطر العوملة على اهلوية الثقافية  حسن حنفيويف هذا اإلطار يرى    
هي مقدمة ملخاطر أعظم على الدولة الوطنية، واالستقالل الوطين والثقافة الوطنية، 

ن تبعية االطراف )الدولة الوطنية( للمركز )أمريكا والغرب(، أي فهي تعطي مزيدا م
(، فالعوملة يف مثل هذا الوضع تعمل على 2ُتمع قوى املركز وتشتت قوى األطراف)

إضعاف الدولة الوطنية حبيث تتوقف عن وظيفتها االقتصادية واالجتماعية وبالتايل 
عودة إىل ُتمعات ما قبل يضعف حضورها يف اجملتمع، مما يؤدي باألفراد إىل ال

الدولة كالقبيلة والعشرية والعائلة أو أية ُتمعات عصبية أخرى، فتتقوى النعرات 

                                                                 
نادية مصطفى حممود، حتديات العوملة واألبعاد الثقافية احلضارية والقيمية: رؤية إسالمية،  -1

، 1221مقال منشور ضمن كتاب مستقبل اإلسالم، منشورات دار الفكر، دمشق، سوريا، 
 . 27ص. 

، 6لعربية بني العوملة واخلصوصية، رجلة الفكر السياسي، العدد حسن حنفي، الثقافة ا -2
 .15، ص. 2333منشورات جامعة فيالديلفيا، عمان، األردن، 
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الطائفية والعرقية وغريها مما يؤدي بالتايل إىل إضعاف وُتزيق اهلوية الثقافية 
 (، ومن هنا يطرح جيب طرح عدة تساؤالت من قبيل: 1للمجتمع)

اطر اليت تفرضها العوملة على اهلويات الثقافية؟ وما ما السبيل ملواجهة هذه املخ -
احلل يف ضوء هذه املعضلة؟ هل االنكفاء على الذات ورفض اآلخر )العوملة( كليا؟ 

 أم االنفتاح على اآلخر وإقصاء املرياث الثقايف للذات؟
أن الدفاع ضد خماطر العوملة ال يكون باالنغالق على الذات  حسن حنفييرى     

خر، واعترب هذا تصحيح خطأ خبطأ، بل يكون الدفاع بإعادة بناء الرتاث ورفض اآل
الوطين باعتباره املكون األساسي للثقافة الوطنية، إضافة إىل كسر حدة االنبهار 
واالعجاب بالغرب ومقاومة قوة جذبه، وذلك برده إىل حدوده الطبيعية وعلى 

ومن غزو العوملة عامة عن طريق  أسطورة الثقافة العاملية اليت ميكن التخفيف قوهتا،
تعزيز قدرة "األنا" على اإلبداع )أي حتفيز اإلبداع الوطين( بالتعامل مع ماضي 
"األنا" وحاضرها بني الرتاث واملعاصرة، بني الثقافة اخلاصة والثقافة املعاصرة، أي 

(، 2)خمتلف اإلبداعات الثقافية املعاصرة لدى مجيع األمم ومنها بالطبع ثقافة الغرب
ففي ظل االستبداد وهيمنة نظام واحد على العامل، فإن اجملتمعات تعود إىل تراثها 
الثقايف لتجد فيه خمرجا لذلك، وهنا يكون يربز التحدي الثقايف، فقد تؤدي العوملة 
أيضا إىل استنهاض اإلدارة الستعادة حرية اإلنسان يف أن يتماها مع حريته، وحيقق 

 (.3داع والتميز واالختالف)فيها ذاته عن طريق اإلب

                                                                 
صاحل السنوسي، العرب من احلداثة إىل العوملة، منشورات دار املستقبل العريب، بريوت،  -1

 .235، ص. 1222لبنان، 
، 6واخلصوصية، رجلة الفكر السياسي، العدد  حسن حنفي، الثقافة العربية بني العوملة -2

 . 16، ص. 2333منشورات جامعة فيالديلفيا، عمان، األردن، 
، 6حسن حنفي، الثقافة العربية بني العوملة واخلصوصية، رجلة الفكر السياسي، العدد  -3

 . 15، ص. 2333منشورات جامعة فيالديلفيا، عمان، األردن، 
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وعليه فإن من الطرق الصحيحة ملواجهة سلبيات العوملة واحلد من آثارها على     
هوية اجملتمعات احمللية، هو الرفع من مستوى اهلوية إىل الدرجة اليت تصبح معها 
قادرة على الصمود اإلجيايب املشبع بالثقة يف النفس، وصمودها يتوقف على مستوى 

 نادية مصطفى محمودوتطريرا، كما تؤكد الباحثة تعاطيها مع تراثها الثقايف إحياءا 
أن فقه مواجهة العوملة البد أن ينطلق ابتداءا من اإلنسان وكل ما يتعلق به من أجل 

"أنه بقدر ما (، وتضيف قائلة:1عالج ما أصاب اهلوية احلضارية اإلسالمية)
على للعولمة االقتصادية والسياسية والعسكرية من آثار مادية سلبية مباشرة 

األمة اإلسالمية، بقدر ما لهذه األبعاد من آثار ثقافية وقيمية ال تقل خطورة، 
مما يستلزم وجهين للعملة خالل عملية المواجهة، وال يمكن ألحد هذين 

أن يستبعد اْلخر، انطالقا من ذلك التكامل  -وفق الرؤية اإلسالمية-الوجهين 
 (.2)وسطية اإلسالمية"القيمي... في ال /النفعي /الروحي /بين المادي

–على أمهية إعادة بناء املوروث الثقايف  حسن حنفيومن جهته يؤكد الباحث      
كخطوة أوىل ملواجهة خماطر العوملة، ويتم إعادة املوروث   -املكون األساسي للهوية

(، وعليه فإن مواجهة حتديات 3الثقايف القدمي بتجديد لغته وتغيري مستويات حتليله)
تأتى يف ضوء إحياء الرتاث الثقايف للمجتمعات واألمم، إذ التفاعل اإلجيايب العوملة ت

                                                                 
ات العوملة واألبعاد الثقافية احلضارية والقيمية: رؤية إسالمية، نادية مصطفى حممود، حتدي -1

، 1221مقال منشور ضمن كتاب مستقبل اإلسالم، منشورات دار الفكر، دمشق، سوريا، 
 . 22ص. 

نادية مصطفى حممود، حتديات العوملة واألبعاد الثقافية احلضارية والقيمية: رؤية إسالمية،  -2
، 1221بل اإلسالم، منشورات دار الفكر، دمشق، سوريا، مقال منشور ضمن كتاب مستق

 . 21ص. 
، 1حسن حنفي وصادق جالل، ما العوملة؟، منشورات دار الفكر املعاصر، الطبعة  -3

 . 61، ص. 1222
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يف احلاضر يسرتعي الرجوع إىل املاضي حبثا وتنقيبا، وهذا ما يستدعي منا حتديد 
 مالمح تراثنا الثقايف وإبراز تنوعه وثرائه.

 خاتمة:
فرضه من حتديات خنلص يف هناية هذه الدراسة إىل أنه ويف زمن العوملة وما ت       

وخماطر، فإن اهلوية الثقافية الوطنية للمجتمعات العربية اإلسالمية قد تتعرض 
للذوبان واالندماج )والذي بدأت تتضح العديد من معامله(، أو قد تصمد وحتافظ 
على هويتها كغريها من اجملتمعات املشاركة يف العوملة دون أن تفقد هويتها 

آخر فإن بقاء اهلوية الثقافية الوطنية وصمودها أمام  وخصوصيتها الثقافية، ومبعىن
الوعي بقيمة التراث حتديات العوملة وهذا ممكن، ولكن وفق شروط واليت من أبرزها 

، فرتاثنا يف حقيقة األمر ليس أكثر من قوة كامنة الثقافي عبى إحيائه وتطويره
هة التحديات وخدمة نستطيع أن نبعث فيها احلياة واحلركة والتجديد والتطور ملواج

 القضايا الراهنة ألمتنا العربية اإلسالمية.
 قائمة المراجع:

إبراهيم القادري بوتشيش، حول مفهوم اهلوية ومكوناهتا األساسية، صفحة  -2
 املوقع اإللكرتوين:

https://www.histoire. Maktoobblong.com. 
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 .1226ملعرفة، بريوت، منشورات دار ا
أشرف حممد سيد، الرتاث احلضاري يف الوطن العريب: أسباب الدمار والتلف  -6 
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https://www.histoire/
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 دراسة في مخطوط" أسرار البسملة ومالها من الخواص والبركات والخفيات"
 " ه311ألحمد بن علي البوني "ت

A study in the manuscript of the secrets of the 
basmalah and its ealth of properties, and hidden 

things by Ahmed bin Ali Al-Buni  

 1عزيزو ياسين
 أحمد بن بلة 1جامعة وهران

 11/22/1212لنشر:ا تاريخ 17/21/1212تاريخ القبول: 11/21/1212تاريخ االستالم:

اإلمام أمحد بن علي البوين أحد العلماء اجلزائريني الذين اهتموا بأسرار يعترب : ملخص
احلروف واألعداد وخواص األمساء والسور، وهذا املخطوط أحد الفصول من كتاب مشس 
املعارف الكربى، الذي خصصه تأليفه ألسرار البسملة وخواصها، وسواء يف جلب املنافع 

ى األمور الدنيوية فحسب، بل تعداها إىل النفع أو دفع املفاسد واملضار ومل يقتصر عل
 األخروي.

 ، احلروف.البسملة، أمحد، أسرار، خمطوط كلمات مفتاحية:
Abstract:  L’immam Ahmed ibn Ali L’bouni, ils one of the 

Algerian schoolars  who have been interested in secrets of 

letters, numbers, properies of names and the wall This 

manuscripers is one of shapters from book “chams el 

maarif  El koubra” 

Whiich  is which is devoted to the secrets of L’basmala and 

its properties, Wordly things, but also to benefits of Others, 

and through this can based on translation of L’imam  Bouni 

his life and its effects; 

Keywords(05 words): Book, shams, Imam, through, EL 

Basmal
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 . مقدمة: 1
والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم احلمد هلل 

 تسليما إىل يوم الدين أما بعد:
لقد كان لعلماء اجلزائر األثر الكبري يف إحياء الرتاث، فرتكوا مصنفات 
تشهد على علو كعبهم، واجتهادهم، ومن بني العلماء الذين سامهوا يف هذا 

ذي غلب على مصنفاته نزعته الصوفية، الـمجال، اإلمام البوين اجلزائري األصل، ال
وإشاراته إىل علم األمساء واحلروف واألعداد، ومن بني مصنفاته، كتابه املعروف 
بشمس املعارف الكربى، وهذا املقال هو دراسة لفصل أسرار البسملة، فمن هو 

 اإلمام البوين؟ وما هو مضمون خمطوطه؟
 ترجمة صاحب الكتاب: .1

 نسبه ومولده: 1.4
شرف الدين أو شهاب الدين أمحد بن علي بن يوسف البوين  هو الشي"

أبو يكىن بأيب العباس،وينسب إىل مدينة بونة، قال الزركلي:"  القرشي املالكي،
العباس البوين صاحب املصنفات يف علم احلروف متصوف مغريب األصل، نسبته إىل 

"عنابة" ومل تعرف سنة ، أما مولده فولد يف مدينة بونة "2بونة بإفريقية، على الساحل
 مولده.
  طلبه للعلم ورحالته: 1.1

قرأ القرآن الكرمي بالقراءات يف مدينة تونس، وتفقه على مذهب اإلمام  
مالك رضي اهلل عنه ، وتفنن يف عدة علوم،كالنحو واملنطق والبالغة وبرز يف علم 

ىل مكة حاجا، مث ، فأقام بالقاهرة، ورحل إانتقل يف بلدان كثرية األمساء واإلشارات.
رحل إىل بيت املقدس ،والتقى باحلافظ أيب القاسم بن عساكر بدمشق، مث انتقل 
إىل بغداد حيث لقي ابن اجلوزي، مث انتقل إىل بيت املقدس، وزار مكة مرة ثانية 
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حيث أدى شعرية احلج، ليعود إىل مصر فمكث هبا مدة، ليعود إىل تونس حيث 
 عظ، ليختم رحالته مبصر.   أشتغل بالتعليم والتدريس والو 

 شيوخه:  2.1
 تتلمذ أمحد البوين على علماء كثريين منهم: 

: أبو جعفر، من أئمة املالكية باملغرب، كان أحمد بن نصر الداودي األسديـ  2
بطرابلس وهبا أصل كتابه يف شرح املوطأ مث انتقل إىل تلمسان، وكان فقيها فاضال 

اللسان واحلديث والنظر، وقد الزمه البوين مخس سنني متقنا مؤلفا رجيدا له حظ من 
 1وأخذ عنه مجيع تآليفه

احلافظ الثبت العالمة أبو حممد عبد اهلل بن ابراهيم بن  أبو محمد األصيلي:ـ 1 
حممد األندلسي، تفقه بقرطبة ومبصر وبغداد، كان رأسا يف احلديث والسنن وفقه 

 .1السلف
اإلمام احلافظ الفقيه العالمة عامل املغرب  ي:  علي ابن محمد بن خلف القابس 1

أبو احلسني علي ابن حممد بن خلف املعافري القروي القابسي املالكي صاحب 
امللخص حج ومسع من محزة بن حممد الكتاين احلافظ، وأيب زيد املروزي وابن مسرور 

م، مصنفا الدباغ بإفريقية وطائفة،كان عارفا بالعلل والرجال والفقه واألصول والكال
 .1يقظا دينا تقيا

يكىن أبا علي، أصله من مدينة  حسين بن محمد بن سلمون المسيلي:ـ  1
مسيلة تعلم وأخذ عن شيوخه وعلماء بلده، مث انتقل إىل قرطبة، واشتهر بتمكنه يف 
الفقه املالكي، واله سليمان بن حكم أمري الربابرة الشورى بقرطبة، عرف بصالحه 

 .6 يف قرطبة، ودفن يف مقربة العباسوعفته وتواضعه، تويف
له جوالت عديدة خارج البلد فقد سافر إىل القاهرة مث إىل مكة ألداء 
فريضة احلج، مث رحل إىل بيت املقدس، ومنها توجه إىل دمشق والتقى باحلافظ أيب 

 القاسم ابن عساكر، مث دخل واسط وبغداد ولقي احلافظ أبا الفرج ابن اجلوزي .
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 تالميذه:  4.1
 تتلمذ اإلمام البوين على تالمذة كثريين منهم:

روى بقرطبة عن مجاعة  حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم التميمي:ـ 2   
من العلماء، رحل إىل املشرق فسمع بالقريوان من أيب احلسن القابسي الفقيه 

 . 5والزمه،وقد دعي إىل القضاء بقرطبة فأىب من ذلك ، وكان يف عداد املشاورين هبا
من أهل طليطلة، يكىن أبا  عمر بن سهل بن مسعود اللخمي المقرئ:ـ 1

ن أيب أمحد السامري وأيب الطيب بن غلبون، وأيب حفص، رحل إىل املشرق وروى ع
عبد امللك البوين، كان إماما يف كتاب اهلل تعاىل، حافظا حلديث النيب صلى اهلل 

 .7عليه وسلم
أندلسي استوطن بونة من عمل إفريقية، يكىن أبا  عمر بن عبيد اهلل بن زاهر:ـ 1

مروان بن علي حفص، روى عن أيب عمران الفاسي الفقيه وأيب عبد امللك 
 .1األسدي، وغريهم

 آثاره ومؤلفاته: 2.1
 :ألف اإلمام البوين مؤلفات كثرية منها

 .مشس املعارف، ولطائف العوارف، يف علم احلروف واخلواص( أربعة أجزاءـ  2
 ـ كتاب اللمعة النورانية.  1
 رسالة يف شرح اسم اهلل األعظم نفس املصدر.ـ  1
 الرمحن الرحيم نفس.رسالة يف فضل بسم اهلل  -1
 3كتاب مواقف الغايات يف أسرار الرياضيات.-6

 . 22ه511تويف اإلمام البوين  بالقاهرة سنة وفاته: 1.3
 مكان تواجد المخطوط: .2

يتواجد هذا املخطوط بزاوية سيدي املداين بلحاج, بلدية لواتة مبدينة 
االمساء بعنوان بشار، وهو غري مرقم ويصنف على أنه من كتب احلكمة وأسرار 
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"أسرار البسملة وماهلا من اخلواص والربكات واخلفيات"وهذا الفصل مأخوذ من  
 كتاب "مشس املعارف الكربى" للشي" أمحد بن علي البوين.

 اإلطار الزماني والمكاني:. 4
ال يعرف بالضبط مّت كتب الناس" هذا املخطوط ولكن ميكن أن يرتجم زمن      

س مشنسبة إىل تأليف البوين لكتاب " نسخه أنه قد يكون يف القرن السادس هجري
املعارف الكربى"، وأن النسخة املتوفرة من املخطوط ال حتمل اسم الناس" وال زمن 

 نسخه.
 وصف المخطوط :  .2

باخلط املغريب واللون ، هذا املخطوط تقع يف عشرين ورقةت عدد صفحا      
وناسخه رجهول، ويشكل الفصل  ،26/12ومقاسها  11األسود ومسطرهتا 

اخلامس من كتاب مشس املعارف الكربى، ويالحظ  وجود مربعات ,ووجود أمساء 
وحروف داخل املربعات والرسوم يف النص,كما امتاز بوضوح الكلمات يف الغالب  

اخلط وسالمة املخطوط من التمزيق، غري أنه سقطت منه بعض األوراق،  وجودة
وخاصة يف هنايته والظاهر أهنا سقطت عند مالك املخطوط أو اختلطت بغريها 

 لعدم ترتيب األوراق عند املالك .  
   الورقة األولى :

 ابتدأ املصنف املخطوط يف أعلى الصفحة بقوله :"ببسم اهلل الرمحن الرحيم      
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله".

مث يف بداية السطر كتب "باب اخلامس يف أسرار البسملة وماهلا اخلواص 
 والربكة اخلافية، اعلم وفقين اهلل وإياك لطاعته وفهم أسرار أمسائه ..."

إذ الصواب وماهلا من خواص ، الظاهر أن هناك خطأ من طرف الناس" 
 يادة من يف بدايته .دون تعريف اخلواص وبز ، الربكة 
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 الورقة األخيرة :
كتب يف هناية املخطوط "وهي هذه بسم اهلل الرمحن الرحيم وقال وقد جعلها       

اهلل أمنا من كل بالء ودوى من كل داء وحرز من كل شيطان رجيم وقد أمنت هذه 
األمة من اخلسف والقذف واملس" بربكتها فهذه واهلاوي إىل ذي اجلالل واإلكرام 

 هذه سورة اخلامت يف اجلهة األخرص فافهم ترشد ".و 
مث رسم بشكل دائري دائرتني وكتب فوقهما: "إنك على كل شيء قدير 
وباإلجابة جدير "ويف وسط الدائرة كتب :"حممد رسول اهلل "اآلية ويف الدائرة اليت 

ألك بفضل بسم اهلل الرمحن تعلوها كتب بسم اهلل الرمحن الرحيم اللهم إنا نس
 22..."رحيمال

ُتدر اإلشارة إىل أن هناية املخطوط ال تتوقف هنا بل هنايته احلقيقية إّنا 
هي بقوله :"وصلى اهلل على سيدنا حممد حبيب القلوب هذا الدعاء فيه اسم اهلل 
األعظم كما ورد يف بسم اهلل الرمحن الرحيم أن ما بينها وبني اسم اهلل األعظم إال  

وبياضها واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل وصلى اهلل على كما بني سواد العني 
  .21سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم "

 . مضمون المخطوط :3
هذا املخطوط يتحدث عن أسرار البسملة وفوائدها وخواصها،كما تطرق إىل       

مسائل متعددة منا أن البسملة هلا تأثريات وخواص مميزة، وهو ما مساه صاحب 
نفعها يف دفع الكروب واهلموم وجلب املنافع والسعادة، ويستشهد املخطوط ب

صاحب املخطوط لفضل البسملة ببعض األحاديث النبوية املتفاوتة صحة وحسنا 
وضعفا منها أنه كل أمر ال يبتدأ فيه ببسم اهلل فهو أبرت ويف رواية فهو أجذم ويف 

ن العبد ويوسع له يف قربه، رواية أخرى فهو أقطع , وهبا كما يقول املصنف يثقل ميزا
وكل ذلك يستأهل دراسة حديثية حبد ذاهتا، كما عرض إىل فضائلها وأسرارها 
ومقاصدها  وارتباط منافعها بعدد تالوهتا وذكرها على حسب األغراض واملقاصد، 
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وكل ذلك على طريقة احلساب والعد واجلدولة اليت كانت معروفة يف عصر الكاتب،  
ط آثار إسرائيلية استشهد هبا صاحبه يف الصدد الذي ذكر كما مل خيُل املخطو 

آنفا، وباجلملة فإن هذا املخطوط الذي بني يتضمن مواضيع هدة تعلقت بالبسملة، 
ويعرض هلا فضائلها وأسرارها وفوائدها ومقاصدها مستندا يف ذلك على ما نصت 

 من املستندات. عليه اآليات القرآنية وما أثر من أخبار نبوية وإسرائيلية وغريها
 . األحاديث التي استند عليها في بيان فضائل البسملة: 7

اعتمد صاحب املخطوط يف بيان فضائل البسملة على األحاديث 
واحلاجة ال تدعو هنا إىل تعداد أنواع احلديث واألخبار الضعيفة على اإلمجال، 

الضعف الضعيف ألهنا مبسوطة يف كتب علوم احلديث. وهذه األنواع متفاوتة 
 وميكننا حصر ذلك التفاوت يف ثالثة أقسام:

 املوضوع وهو أشر أنواع الضعيف، وما قيل يف إسناده كذاب أو وضاع. األول:
أخف من سابقه قلياًل، لكنه شديد الضعف، وهو ما قيل فيه متهم أو  الثاني:

رجمع على تركه أو ضعفه أو ذاهب احلديث أو هالك أو منكر أو ساقط أو ليس 
 أو ضعيف جدًا. بشيء

الضعيف الذي ينجرب مبثله، وهو ما كان يف سنده سيئ احلفظ أوله أوهام  الثالث:
أو يهم أو مدلس معنعن أو خمتلط أو ما قيل فيه ضعيف فقط أو مل أر فيه توثيقاً 

 وحنو ذلك.
وفائدة هذا التقسيم هو معرفة ما ينجرب وما ال ينجرب فالقسم األول والثاين 

وأما الثالث ملتابعة، وال ينتفعان بالشواهد إال ما قيل يف قرب ضعفه، ال ينجربان با
فهو بعكس ذلك، وهو الذي وقع اخلالف فيه بالعمل به يف حال تفرده، يف فضائل 

 األعمال، كما ذهب إليه بعض األئمة.
إن االستشهاد باحلديث الضعيف له شروط حققها العلماء يف علم 

 مصطلح احلديث وهي: 
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 ن ضعفه ضعفا شديدا.أن ال يكو  -
 أال يكون من باب العقيدة والقطعيات. -
 .21أن يكون يف فضائل األعمال -

ومن األخبار اليت أوردها صاحب املخطوط يف بيان فضائل البسملة مثل 
احلديث النبوي الشريف القائل: "كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بسم اهلل الرمحن 
الرحيم فهو أجذم"، وهذا األثر منهم من ضعفه إال أن البعض صححه بالشواهد، 

حدثنا حيىي بن بل قال: ولكونه يف فضائل األعمال، ففي مسند اإلمام أمحد بن حن
آدم، ثنا ابن مبارك عن األوزاعي عن قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة 

: "كل كالم أو أمر ذي -صلي اهلل عليه وسلم -عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 
، قال أمحد حممد شاكر: 21باٍل ال يفتح بذكر اهلل َعزَّ َوَجلَّ فهو أبرت أو قال أقطع"

اده صحيح، رواه السيوطي بألفاظ متعددة: منها "كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه إسن"
"باحلمد هلل" أقطع وهذه الرواية أخرجها ابن ماجة، والبيهقي يف السنن عن أيب 
هريرة، ورمز هلا السيوطي يف اجلامع الصغري باحلسن، ومنها: "كل أمر ذي بال ال 

" رواه عبد القادر الرهاوي يف األربعني عن يبدأ فيه "ببسم اهلل الرمحن الرحيم" أقطع
أيب هريرة، ورمز له السيوطي يف اجلامع الصغري بالضعف، ومنها: "كل أمر ذي بال 

اهلل والصالة علي فهو أقطع، أبرت، ممحوق من كل بركة" رواه ال يبدأ فيه حبمد 
 .26" الرهاوي عن أيب هريرة

  .خاتمة:7
على أهم نتائج املقال واليت ميكن يف ختام هذا املقال ميكن أن نقف 

 حصرها يف النقاط التالية:
للبسملة منافع دنيوية ,وأخرى دينية، واملنافع ال تقتصر فقط على اجللب بل -2

 ايضا على دفع املفاسد واملضار.
 اعتمد البوين على بعض النصوص، ويف الغالب على اجتهاده. -1
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 واألعداد، وخواصهما. لإلمام البوين اهتمام كبري بأسرار احلروف-1
ركز اإلمام البوين على علم اإلشارات يف استنباطه للتعرف على مقاصد البسملة -1

 وخفايا األمساء وخواصها.
 
 :اإلحاالت . 6

1
هـ(، 2135خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت:  - 

 .271ص 2عشر، ج األعالم الناشر: دار العلم للماليني، ط: اخلامسة
 ـ القاضي عياض، ترتيب املدارك وتقريب املسالك، اململكة املغربية، دار الشؤون الدينية، 1

 137ص  2،ج2311
 172ص  2،ج2331ـ الذهيب، تذكرة احلفاظ، دار الكتب العلمية، بريوت،   1
لة ، ـ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسا  1

 111ص  21، ج 2335بريوت
 15ص  2ـ ابن شكوال، الصلة، ج  6
حاجي خليفة : سلم الوصول إىل طبقات الفحول، حتق حممود عبد القادر األرناؤوط، دار ـ  5

 212ص  2النشر، استانبول، تركيا، ج
 217ص  2،ج هنفس ـ املصدر 7
 215ص  2، ج هنفس ـ املصدر 1
 .271ص  2اآلعالم للزركلي ج - 3

 .271ص  2اآلعالم للزركري، ج -  22
، 1226أمحد البوين: مشس املعارف الكربى، املكتبة الشيعية، بريوت لبنان،تاري" النشر  ـ   22
 .621ص  ،2ج
 622ص  2ج ، هنفس ـ املصدر21
عبد العزيز عبد الرمحن بن حممد العثيم، حتقيق القول بالعمل باحلديث الضعيف، الناشر:  - 21

السابع والستون العددان  -باملدينة املنورة، لطبعة: )السنة السابعة عشر  اإلسالميةاجلامعة 
 11هـ، ص2126ذو احلجة  -، رجب والثامن والستون(
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 –أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، دار احلديث  - 21
، 1537م، رقمك احلديث:  2336 -هـ  2125، 2القاهرة، احملقق: أمحد حممد شاكر، ط

 136، ص1مسند: أيب هريرة، ج
 .136، ص1املصدر نفسه، ج - 26
 

 قائمة المصادر والمراجع: -19
تاري" النشر   أمحد البوين: مشس املعارف الكربى، املكتبة الشيعية، بريوت لبنان،ـــ 

1226. 
 –احلديث أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، دار 

 م. 2336 -هـ  2125، 2القاهرة، احملقق: أمحد حممد شاكر، ط
حاجي خليفة : سلم الوصول إىل طبقات الفحول، حتق حممود عبد القادر األرناؤوط، ـــ 

 دار النشر، استانبول، تركيا.
ثيم، حتقيق القول بالعمل باحلديث الضعيف، الناشر: بد العزيز عبد الرمحن بن حممد اهلــــ ع

العددان السابع والستون  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، لطبعة: )السنة السابعة عشر 
 هـ.2126ذو احلجة  -والثامن والستون( ، رجب 

ــــ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، ترتيب املدارك وتقريب املسالك، 
  2311اململكة املغربية، دار الشؤون الدينية،

لدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، تذكرة احلفاظ، دار الكتب العلمية، ــــ مشس ا
 .2331بريوت، 

ــــ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة ، 
 .2335بريوت

هـ(، 2135ـــ خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: 
 26الناشر: دار العلم للماليني، ط: األعالم
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L’impact de la source sur la réflexion humaine 

 املصدر على التفكيرأثير ت
 

BELKAID Amaria 

Université de Tlemcen, belkaid_amaria@yahoo.fr 

 
 

Résumé : 

 Dans cet article, notre objectif premier est de mettre en évidence 

l’influence des principaux référents ,que nous appellerons « Source », à savoir le 

Coran, la tradition arabo-musulmane, la mythologie grecque et le syncrétisme, 

dans la littérature maghrébine de graphie française à travers des écrivains comme 

Rachid Boudjedra, Tahar Ben Jelloun et Abdelwahab Meddeb. En effet, nous 

avons tenté de démontrer la relation intrinsèque qui unit les écrivains cités avec 

leur imaginaire qu’ils ne cessent de déconstruire pour se reconstruire. Des 

éléments complexes participent à cet imaginaire arabe. La culture en est un, en 

plus de la spiritualité. L’imaginaire arabe ne peut échapper à l’influence de cette 

culture dominante.  

Mots clés : 

Influence- référents- écrivains- imaginaire-littérature 

 

 : ملخص

جع الرئيسية ، واليت سنسميها "املصدر" ، أي القرآن ، والتقاليد العربية اإلسالمية ، تسليط الضوء على تأثري املرا
واألساطري اليونانية والتوفيق بني املعتقدات ، يف األدب املغاريب للتهجئة. الفرنسية من خالل كتاب مثل رشيد 

عالقة اجلوهرية اليت توحد الكتّاب بوجدرة وطاهر بن جلون وعبد الوهاب املؤدب. يف الواقع ، لقد حاولنا إثبات ال
الذين استشهدوا خبياهلم واليت يفككوهنا باستمرار من أجل إعادة بناء أنفسهم. عناصر معقدة تشارك يف هذا 

باإلضافة إىل الروحانية. ال ميكن للخيال العريب أن يفلت من تأثري هذه الثقافة  واحدة،اخليال العريب. الثقافة 
 املهيمنة.

 . األدب.، اخليال. الكتاب.، املراجع. التأثريحية: كلمات مفتا
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Abstract : 

In this article, our primary objective is to highlight the main referents, which we 

will call “Source”, namely the Koran, the Arab-Muslim tradition, Greek 

mythology and syncretism, in Maghreb literature of French spelling through 

writers like Rachid Boudjedra, Tahar Ben Jelloun and Abdelwahab Meddeb. 

Indeed, we have tried to demonstrate the intrinsic relationship that unites the 

writers cited with their imagination that they keep deconstructing in order to 

rebuild themselves. Complex elements participate in this Arab imagination. 

Culture is one, in addition to spirituality. The Arab imagination cannot escape the 

influence of this dominant culture. 

Keys words : 

Influence - référents - writers - imaginary – literature 
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Le rapport qu'entretiennent le verbe, le verbe ici est le verbe parole dont parle 

Gadamer «la parole qui touche […], la parole qu'on se laisse dire, la parole 

qui tombe dans une connexion de vie […]» 1 (et son habillage par les pratiques 

sociales ou traditions parait justifier l'approche que Boudjedra, Ben Jelloun et 

Meddeb consacrent au discours rituel. En effet, les années quatre vingt ont été 

l'âge d'or du retour au référent. C'est ce qui nous a conduit à formuler des 

questions sur ce texte dans son fonctionnement et ses objectifs. Quel(s) est(sont) 

donc ce(s) référent(s) que les écrivains maghrébins prennent d'assaut? Comme le 

dit Michèle Butor « Il n'ya pas d'oeuvre individuelle»2. En effet, cet essayiste 

nous informe que: L'oeuvre d'un individu est une sorte de noeud qui se 

produit à l'intérieur d'un tissu culturel au sein duquel l'individu se trouve 

non pas plongé mais apparu. L'individu est, dès l'origine, un moment de ce 

tissu culturel. bien une oeuvre est-elle toujours une oeuvre collective» 3

 L'écrivain maghrébin semble actif dans la chaine discursive où les 

positions scripteur/ lecteur se mêlent sous l' influence des réalités sociales. C'est 

dans ce sens que les propos d'Alemdjrodo Kangni viennent consolider ces dires. 

En effet, ce dernier pense que : 

l'auteur devenant insensiblement par un phénomène fréquent 

dans les littératures francophones d'Afrique ou du Maghreb, 

lecteur d'un réel( le fameux tissu culturel) dans lequel son 

oeuvre prend attache, noue des racines, des noeuds codés à 

délier pour qu'apparaissent enfin toutes les stratégies de 

collectivisation de l'oeuvre, de sa prise en charge d'une histoire 

qui parfois remonte à si profond dans sa conscience qu'il lui est 

quasiment impossible d'y échapper.»4  

Dans le cadre de cette étude, nous avons pris le rite et son insertion dans la 

littérature écrite. En effet, Le rite a sa place dans la littérature maghrébine 

                                        
1  Hans- Georg Gadamer," Langage et vérité", traduit de l'allemand par Jean- Claude Gens, 

Gallimard, 1995, pp-157- 166 
2
  Michèle Butor, L'Arc, n°39, Aix- en Provence, 1969, p.2 

3
  Michèle Butor,  Ibid, p.34 

4  Alemdjrodo Kangni, "Rachid Boudjedra, la passion de l'intertexte", Sémaphore, 2001, p.21. 
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d'expression française de différentes manières. Mahi Binebine décrit la scène 

douloureuse où le père du narrateur de L'Ombre du poète5,  de rang social modeste, 

rapporte un agneau pour son fils nouveau- né: son mulet glisse, le coup porte sur 

la tête du père qui veut protéger l'agneau, et il meurt. 

Dans Le deuil des chiens (Abdelhak Serhane, 1998) raconte les noces d'un vieil 

homme: «L'homme dépensa sans compter, égorgea des dizaines de moutons 

et des centaines de poulets, fit venir plusieurs orchestres, donna à manger 

aux pauvres et aux mendiants pendant une semaine…» 6  Ces rites, qui 

accompagnent tous les grands mariages traditionnels, sont présents aussi dans la 

poésie de Driss Bellamine dont voici un extrait: 

Et je mets le cap sur les noces frontalières 

Où l'agneau aux cornes spiralées 

Excite les youyous des filles en amarante (Driss Bellamine, 2004, p.76.)   

Les écrivains maghrébins racontent d'autres pratiques qui deviennent plus 

individuelles et se rapportent au désir d'un héritier mâle par exemple. Pour cela les 

personnages de Nasser- Eddine Bekkai-Lahbil doivent sacrifier des moutons 

«nous égorgeâmes un grand nombre de moutons sur les tombeaux de ces 

hommes vénérés»7 C'est Nouzha Fassi qui, dans Le Ressac, met en scène, une 

femme qui n'a pu avoir un fils qu'après «en avoir appelé à tous les saints et 

avoir sacrifié plus d'un taureau aux marabouts de la ville» 8   Par contre 

l'héroïne de Ahmed Sefrioui, Khadija fait un pèlerinage au tombeau d'un saint 

dont les vertus guérissent la stérilité (Ahmed Sefrioui, 1954 , p.39). 

La question, que nous nous proposons d'examiner, est de savoir en quoi la 

présentation des rites par les écrivains, peut favoriser l’émergence d’un nouveau 

modèle. L'analyse de la famille, des narrateur- auteurs, porteuse des valeurs 

ancestrales, de cet imaginaire collectif et garante de la tradition, explique le 

caractère conflictuel de la récurrence des rites et des traditions. Cette esthétique 

                                        
5
  Mahi Binebine, L’Ombre du poète, Stock, 1996 

6  Abdelhak Serhane, Le deuil des chiens, Stock, 1998,  p.123 
7
  Nasser- Eddine Bekkai-Lahbil, Le Détroit , seuil, 1999,  p.60 

8
  Nouzha Fassi Fihri, Le Ressac, L’Harmattan 2000, p. 110 
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qui renvoie aux structures profondes du Moi de l'auteur, brise les formes 

existantes pour en construire d'autres. En faisant appel à ses sources (Ibn 'Arabi, 

Halladj,), Boudjedra, à titre d'exemple, assure un retour vers soi. 

Regroupeés sous la bannière de la religion, ces pratiques déchaînent les émotions 

de l'auteur qui profère une parole dénonciatrice. Par la profanation et le sacrilège, 

ces écrivains tentent de construire un nouveau modèle social libéré de ses 

contraintes. Ces écrivains semblent vouloir délier et dénouer un premier nœud à 

savoir le coran. 

1. Le Coran 

La mythologie arabo-musulmane est dominée par le modèle textuel coranique. 

Ainsi, la société maghrébine arabe et la communauté musulmane surtout, reposent 

sur le Coran, et les Hadiths. La description du drapeau marocain faite par Malek 

Chebbel rend compte de cette appartenance à l'islam: «Champ rouge sur lequel, 

campée au milieu, est dessinée une étoile verte à cinq branches croisées. 

Symbole de l’Islam, lequel est incarné dans une trinité : Allah, le Pays, le Roi, 

conçue comme l’unique fondement de la Constitution »9 Nous sommes 

face à une praxis moderne fondée sur la charia. C'est dans la charia que le 

Maghrébin trouve solution à ses problèmes quotidiens. Néanmoins l'inadéquation 

de cette praxis islamique moderne pour ce qui est de la problématique maghrébine 

est fort apparente parce que les coutumes, le cultuel et le culturel interviennent 

lors de son application. De ce fait, la charia connaît un profond déséquilibre. 

Cet aspect sera mis en relief chez Rachid Boudjedra, chez Tahar Ben Jelloun et 

chez Abd elwahab Meddeb dont l'oeuvre « s’inscrit dans le contexte de la 

société maghrébine contemporaine. C’est le Coran et la tradition (Sunna, 

Hadîth, Fiqh) qui modèlent toutes les instances de la société, et aussi son 

espace »10  

                                        
9
  Malek CHEBEL, Dictionnaire des symboles musulmans, Éditions Albin Michel, 1995, 

p.145. 
10

  Cheikh Khaled Bentounès, Le soufisme Coeur de l’Islam", Éditions de la table ronde, 1996, 

p. 50 
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 Dès leur jeune âge, Rachid Boudjedra, Tahar Ben Jelloun et Abd elwahab 

Meddeb côtoient le coran, en fréquentant l'école coranique où ils apprennent par 

coeur le livre sacré. Ont-ils connu des angoisses et des violences lors de cet 

apprentissage 11   ? Pouvons- nous dire que ces affres sont les raisons de leur 

conversion au marxisme? Le Démantèlement, L'Enfant de Sable et Phantasia ne 

pourraient- ils être un lieu où s'établit la relation critique des écrivains avec la 

parole sacrée? Nous tenterons de répondre à ces questions dans la partie 

analytique lorsque nous essaierons de justifier la perversion du rite religieux. 

Etablir la distance, par le biais du rite, avec le référent coranique, permet à ces 

écrivains de fonder leur critique du modèle sur «des bases littéraires souples et 

démocratiques»12. Du coup, le livre sacré n'est pas le seul référent auquel les 

écrivains maghrébins ont eu recours.   

2. La tradition arabo-musulmane 

Ce retour au référent est visible également chez Tahar Ben Jelloun qui met à mal 

l'envers inaccéptable de la mentalité instrumentalisante de la famille maghrébine 

et surtout la Tradition génératrice d'une telle mentalité qu'il faut dénoncer. Ben 

Jelloun condamne cette famille : «Sachez, ami, que la famille, telle qu'elle 

existe dans nos pays, avec le père tout puissant et les femmes reléguées à la 

domesticité avec une parcelle d'autorité que leur laisse le mâle, la famille, je 

la répudie, je l'enveloppe de brume et ne la reconnais plus.»13 Cette citation 

nous permet d'avancer que l'intrusion auctoriale dans la description de l'institution 

familiale est significative. La tradition arabo-musulmane serait donc le deuxième 

noeud à défaire par Boudjedra, Ben Jelloun et Meddeb. La tradition perpétrée 

dans la communauté acquiert son caractère permanent par le biais de la famille. 

Pour se convaincre de cette permanence nous renvoyons à Mohamed Salah 

Zeliche qui montre, dans les propos suivants, le rapport de la famille à la tradition. 

En effet, adopter la tradition:  

                                        
11

  Ces souffrances sont décrites par Boudjedra, à titre d'exemple, dans La Prise de Gibraltar: 

« Son père disant […] : tu en feras ce que tu voudras tu peux le mettre en morceaux le 

désosser […] l'écorcher l'essentiel c'est qu'il apprenne le livre de Dieu sans défaillance et 

sans discussion s'il faut faire couler le sang…», p.175. 
12

  Alemdjrodo Kangni , Ibid, p.33 
13

  Tahar Ben Jelloun, L’Enfant de sable, Seuil, 1985. p.67. 
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 C'est dire l'identité des rapports entre les membres d'une 

même communauté et la qualité des liens que l'homme, en tant 

qu'individu et par sa subjectivité, peut entretenir avec les lois 

omnipotentes de la tradition qui régissent les conduites 

humaines. Les valeurs morales- et autres que morales- sont 

dictées par la tradition. »14  

 Le rite pourrait engendrer un discours de rupture avec les traditions 

responsables d'un marasme social. Mohamed Salah Zeliche, nous confie dans 

"L'écriture de Rachid Boudjedra: Poét(h) ique des deux rives" que Rachid 

Boudjedra «coupe le lien avec la tradition responsable de marasme mais 

réconcilie le lecteur avec une Modernité oubliée, à plus d'un titre 

revitalisante.»15 Nous pensons que c'est pour cette modernité que Abd elwahab 

évoque la mythologie grecque dans Phantasia. 

3. La Mythologie grecque 

Evoquer les causes de l'insertion de la mythologie grecque et ses rites, dans 

phantasia n'est pas le propos ici, ce point est réservé à l'analyse. Néanmoins par 

souci de méthodologie, nous avons jugé utile de donner un bref aperçu de la 

mythologie grecque. Cette dernière voit le jour en Grèce antique, puis elle connut 

un enrichissement à l'époque romaine. Cette mythologie connaît un nombre 

considérable de dieux, de divinités, de héros, de monstres et d'humains 

légendaires. On classe ces dieux par catégories: dieux Olympiens, d ivinités du ciel, 

vinité de la terre, divinités de la mer16, divinité du monde souterrain17, divinités 

primordiales 18 . Zeus en grec est alors Jupiter en romain et Héraclès devient 

Hercule.19 

                                        
14

  Mohamed Salah Zeliche, "L'écriture de Rachid Boudjedra: Poét(h) ique des deux rives", 

Karthala, 2005, p.236. 
15

  Mohamed Salah Zeliche, Ibid, p.220 
16

  Poséidon qui devient Neptune dans la mythologie romaine 
17

  Hadès qui devient Pluton dans la mythologie romaine. 
18

  Eros dieu du désir que Meddeb évoque comme rite. 
19

  Zeus et ses frères se sont partagés l'univers, cette répartition s'est faite suite à un tirage au 

sort. C'est Poséidon qui bénéficie du domaine de la mer. L'empire souterrain et l'empire des 
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C'est Homère20 qui a intégré cette mythologie à son oeuvre. Sa littérature parlait 

du "miracle grec" une formule qui permettait aux grecs d'exprimer la renaissance 

du monde coïncidant avec l'éveil de la Grèce. «Les choses anciennes sont mortes; 

voyez, toutes choses se renouvèllent»21. Avec la naissance de la Grèce, l'homme 

se plaça au centre de l'univers. Avec la naissance de la Grèce, l'homme se plaça au 

centre de l'univers.   

Ceci constitue une révolution de la pensée; jusqu'alors, l'être humain avait fort peu 

compté. C'est en Grèce que, pour la première fois, il prit pleinement conscience de 

lui-même. Les Grecs imaginaient leurs dieux à leur image alors que ces derniers 

n'avaient jamais revêtu l'apparence de la réalité. Saint Paul disait que «l'invisible 

doit être compris par le visible»22. Les Grecs se préoccupaient du visible et 

trouvaient autour d'eux la satisfaction de leurs désirs.    

4. Un parcours allégorique  

Le parcours de Meddeb connaît un parcours sans pareil. En effet, il s'étend à toute 

l'activité littéraire de l'écrivain. Nous le trouvons à la base de son roman Tombeau 

d'Ibn 'Arabi que son ombre de poète et de philosophe gouverne. Meddeb s'inspire 

directement de l'écriture soufie dont le discours mystique se fonde sur l'expérience 

de la lecture23. L'écrivain s'imprègne d'abord du discours mystique arabe d'une 

époque révolue, il crée une nouvelle poésie en langue française. Nous le 

soupçonnons à travers son travail de traducteur. Meddeb s'attèle à la traduction 

qui s'avère permanente chez lui. Lalami revient sur cela pour dire que: « La 

traduction est non seulement à la base de son écriture romanesque et 

poétique, mais vise aussi la promotion de la littérature arabe et la 

réhabilitation de la pensée mystique la plus audacieuse, comme en témoigne 

                                                                                                           
morts reviennent à Hadès. Quant à Zeus, il devient le dieu souverain, le seigneur du ciel, le 

dieu de la pluie, celui qui rassemblait les nuages et maniait à son gré la foudre terrifiante. 
20

  C'est Homère qui, grâce à l'Iliade qui contient la plus ancienne littérature grecque, nous a 

transmis les mythes. Il a vécu dix siècles avant Jésus Christ. 
21

  Edith Hamilton, "la mythologie", marabout, 1978, p.7 
22

  Edith Hamilton, Ibid, p.7 
23

  Meddeb, Abdelwahab,   Tombeau d'Ibn Arabi , L’Harmattan, 1995 
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des titres comme Les dits de Bistami, De l'exil occidental du maître de l'Ishrâq 

Suhrawardi »24.  

Dans les Dits de Bistami, l'auteur a traduit des textes soufis du 8è siècle de notre 

ère. Ce discours allégorique, qui a vu le jour dans la littérature française, est une 

façon de montrer comment un genre ancien, qui relève d'un domaine culturel et 

d'un espace linguistique différents serait récupérable en l'actualisant dans une 

langue occidentale. C'est en cela que l'allégorie à laquelle Meddeb a eu recours 

pourrait aider à comprendre la conception du rite chez l'auteur. L'œuvre 

polymorphe de Meddeb est en conversation continue avec sa « double généalogie 

» européenne et islamique, française et arabe. Son œuvre agit sur le lecteur selon 

une poétique et une esthétique qui l'invite à renouer des liens avec une civilisation 

déchue. Sa quête des langues et des cultures, le prédispose à concilier l'ancien 

avec le nouveau. Meddeb lui-même avoue à Nora Arceval que: « Cette 

conversation avec les morts mêle les voix des présocratiques à celles des 

soufis, celles des poètes arabes et persans à celles des poètes médiévaux 

appartenant aux diverses traditions romanes auxquels il convient d'ajouter 

ce qui nous parvient des maîtres de la Chine et du Japon classiques  »25 Nous 

pouvons comprendre de cette citation que de cette cohabitation des cultures émane 

une philosophie que Charles Bonn rapproche de celle de Nietzsche: «Meddeb 

emprunte à Nietzsche sa "philosophie philologique" dirigée plus vers une 

pensée de la vie, de la vérité. Nécessitant une lecture lente, une méditation, 

une écoute attentive et suivie» 26 . Néanmoins cette philosophie engendre un 

sentiment de souffrance cultivé par les soufis. En ce sens, Bernard Urbani avoue 

que «les méditations de Meddeb, nées de son goût pour la philosophie et 

l'ascèse mystique, doublées de la nécessité de dépasser la scission entre les 

cultures orientales et occidentales, témoignent d'un mysticisme de 

                                        
24

  Abdellatif, Lalami , Métalangage et philosophie extatique, L'Harmattan, 2000   , p , 98 

25 Aceval, Nora, Culture d'Islam, émission enregistrée avec ABD Elwahab Meddeb, 2012. 
26

  Bonn, Charles, Littérature maghrébine et littérature mondiale", édition 

konigshausen&Neuman, 1995, p.151 
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souffrance.»27 Mais la complexité de l'oeuvre meddebienne s'érige en autel dédié 

à la cohabitation, puisque l'écrivain lui- même admet que: 

Dans cette aventure philosophique qui va consacrer la 

séparation et l'autonomie des champs, les idées ont circulé du 

grec à l'arabe, puis au latin, à l'hébreu, aux langues vivantes 

européennes. Nous sommes avec l'islam dans la même 

perspective que celle de l'occident, mais le processus s'est arrêté 

en langue arabe et a continué dans les langues d'Europe»28  

Cette oeuvre complexe semble introduire chez Meddeb le sentiment du 

syncrétisme religieux que nous analyserons dans son rapport avec l'intertextualité 

biblique, juive et musulmane. A présent découvrons la nature de ce syncrétisme. 

5. Sur les traces du syncrétisme 

Souvent dans ses récits, l'écrivain utilise non seulement la pensée de ses 

personnages, nous y reviendrons plus loin, afin de mettre en évidence les traces de 

ce syncrétisme, mais, il tente de lire la survivance des civilisations païennes à 

travers ses personnages et à partir de son corps au contact de l’espace païen. Le 

personnage, en relation permanente avec l’époque païenne, serait donc une preuve 

vivante et irréfutable de cette continuité entre les deux aires culturelles. 

L'originalité de son espace d'écriture réside dans le fait de donner un souffle 

d'existence aux aïeux, aux contes et aux mythes arabes et grecs dans cette quête 

exigeante à la fois littéraire, autobiographique et historique. Son écriture devient 

génératrice d'un autre espace, celui du syncrétisme religieux. Mauriac dit son 

admiration pour Arkoun, Meddeb, Chebbel et Seddik. En effet, il constate que : 

«La politique les passionne certes mais aussi les questions religieuses, les 

rapports du christianisme et de l'islam. Je discerne chez ces jeunes 

intellectuels marocains, en même temps qu'une grande fidélité à l'islam, le 

                                        
27

  Bernard Urbani, Metissage littéraire", Actes du colloque XXIIe Congrès de la société fran-

çaise de Littérature générale et Comparée, Saint Etienne, 8-10 Septembre 2004, Sous la di-

rection d'Yves Clavaron et Bernard Dieterle. Publication de l'université de Saint –Etienne, 

Jean Monnet, 2005, p.314. 
28

  Abd el Wahab Meddeb, "La maladie de l'Islam, Seuil, 2002, p. 32 
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désir de corriger certaines interprétations traditionnelles du Coran.» 29  .  Du 

coup, ces «exégètes islamiques» (Jean françois Durand, 2010, p.76) convoquent 

des traditions multiples, que nous étudierons. Ces traditions relèvent non 

seulement de l'héritage arabe et français, mais aussi des traces pré- islamiques, 

berbères, juives, romaines, turques et italiennes. Pour Arnold Rothe,  ces 

écrivains : « brisent maints tabous, le tabou sexuel par exemple, et critiquent 

ouvertement la corruption, l'abus du pouvoir politique et une modernisation 

écervelée » (Rothe, Arnold, 1999, p.40).  Ils entament ainsi un plaidoyer pour le 

syncrétisme que nous tenterons de mettre au jour chez Meddeb. 

 

5.1. Meddeb: forgeron de l'errance  

Meddeb fait partie de ces écrivains dont parle Rahma Zine- el Abidine qui pense 

que le Maghreb «étant un carrefour de cultures et de civilisations diverses, 

africaine, arabe, berbère, occidentale, les écrivains maghrébins francophones 

puisent leur inspiration et leurs thèmes dans ce riche héritage qui n’a cessé 

de se métisser depuis des siècles.» (Zine- el Abidine Rahma, 2008, p .40) Bien 

que l'auteur maîtrise l’arabe littéraire, il fait de la langue française sa langue 

d’écriture. On ne peut ignorer l'interêt de ce va- et vient entre les deux langues car 

comme le signale Zine- el Abidine «toute l’oeuvre de Meddeb sera animée par 

la rencontre – dans la bouche et l’esprit de l’écrivain – entre l’arabe et le 

français. La langue étant le principal vecteur de la culture, on trouve derrière 

la dualité arabe/français, la dualité culturelle, Occident/islam.» (Zine- el 

Abidine Rahma, Ibid, p.40). 

Il semble que la poétique de Meddeb instaure un rapport de cohabitation entre les 

langues et les cultures d'où l'idée du syncrétisme qui est le fil conducteur de notre 

recherche. C'est en ces termes que Meddeb explique ce double substrat :  

Dans ma propre écriture, l’une de mes sources de création est 

la fréquentation assidue et quotidienne du corpus soufi en 

langue arabe et en langue persane, où, en me laissant porter 

par l’énergie de la traductibilité, je m’approprie des éléments 

                                        
29  Gérard Chalaye, " Mauriac dans les combats du siècle", L'Harmattan, 2010, 2010, p.60 
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poétiques. L’un des auteurs que je fréquente au quotidien est 

Ibn ‘Arabi, ce théosophe d’origine andalouse, natif de Murcie, 

qui a vécu entre le XIIe et le XIIIe siècle»30  

Par le biais de cette citation, nous pouvons comprendre que l'écrivain entame un 

voyage, à travers les textes anciens où les personnages traversent villes, pays, et 

continents sans but précis. Le voyage initiatique, l'exil et l'errance, que nous 

étudierons dans la troisième partie de cette thèse, seraient donc un dénominateur 

commun dans les œuvres de Meddeb. Nous avons opté pour Abd elwahab 

Meddeb par ce que nous le jugeons en faveur de la coexistence des religions, des 

rites et des traditions, dans ce creuset méditerranéen. 

 L’écriture Chez Meddeb s'articule autour d'un parcours philosophique où 

méditation et contemplation, se croisent et représentent la pierre angulaire de 

Phantasia: « OEuvre de passage. Elle a interrogé la généalogie islamique. Elle 

est brûlée par l'urgence de la modernité, par la sortie de l'être idéologique 

pour advenir à l'être esthétique, celui- là même dont on constate l'absence et 

la carence dans les ensembles islamiques »31  Cela implique que la tradition 

littéraire et religieuse arabe participe à la modernité. C'est un voyage initiatique de 

la pensée qui révèle le goût de l'ascèse mystique chez Meddeb: «Quand l'image 

est bannie, la lettre est exaltée. Nous marchons sur des traces anciennes»32 

L'auteur s'inspire de cette scission entre les cultures orientales et occidentales que 

nous devons dépasser, son texte représente le théâtre où cohabitent différents rites, 

en passant du rite païen, au judaïsme, au christianisme et à l'Islam au centre. C'est 

par ce style que l'auteur tente d'unifier la pluralité du tout en valorisant toutes les 

religions. 

Il y a lieu de constater chez Meddeb une invitation vers une élévation spirituelle 

puisqu'à travers les rites rencontrés dans son roman, par exemple l’acte sexuel 

qu’il qualifie de rite d'Eros, il rejoint certaines conceptions comme le bouddhisme, 

                                        
30  Ray Alain Langue française, langue pluriel, Esprit n° 276, Juillet 2001, pp-5-19. 
31  A. Meddeb, "L'urgence de la modernité", entretien avec Djelila Hafsia, Parcours Maghré-

bin/ Repères, n°3, 1987, p.17. 
32  A. Meddeb, 1999, p.27. 

 



 

BELKAID Amaria 

L’impact de la source sur la réflexion humaine 
 
 

 

 

19 

le Tao et le soufisme, dépeint un monde dont la prospérité et le bonheur sont le 

fait et l'œuvre des êtres spirituels peuplant tous les espaces. 

Par ailleurs, la désertion de ces êtres signe la décadence de ce monde: «Le voyage 

d'Ibn Arabi, partant de Murcia, aurait pu continuer au-delàs d'Ispahan […] 

où se serait confirmé le principe qui vous invite à être de hyle pour qu'en 

vous, prennent forme toutes les croyances»33  

Lorsque Meddeb insère le rite dans son écriture, il n'en garde que sa dimension 

spirituelle en offrant un éventail d'images qui, remplies d'émotion, signe un pacte 

avec le personnage et les lecteurs dans une enceinte harmonieuse. Le personnage - 

narrateur de Meddeb est doté de pouvoirs mystiques susceptibles de le rendre 

perméable, à l'invisible. En installant un personnage qui erre, Meddeb montre la 

complexité de la société dont les fondements subsistent au-delà du monde visible. 

En outre, son existence est non seulement matérielle mais surtout métaphysique et 

spirituelle. Nous remarquons que ce personnage ne subit pas de rite, par contre, au 

cours de son voyage, il en parle avec passion comme pour embrasser toutes les 

religions. Pour tout dire, on pourrait reprendre les mots que Meddeb prête à son 

personnage: «Non: Je ne suis pas de ce monde. Aucune parole ne rapporte le 

secret que je déchiffre derrière vos réalités.»34  

6. La conception spatiale 

Au Maghreb « c’est l’homme social qui compte avant tout dans le contexte de 

la vie traditionnelle ; l’individu ne doit pas se singulariser »35  . La société 

maghrébine semble ne pas participer à l’émergence du « je », mais plutôt entraîne 

l’uniformisation. Cette société castratrice des personnalités et des individus, est 

fortement contraignante. 

De ce point de vue, nous ne devons pas omettre le fait que l'individu est confronté 

au surmoi des siens, et comme le souligne Jean Déjeux «Deux espaces et deux 

                                        
33

  Meddeb, Abdelwehab, «  Phantasia », Sindbad, 1999, p.23 
34

  Ibid, p ; 15 
35

  Déjeux, Jean, Maghreb. Littératures de langue française, Revue des mondes musulmans et 

de la Méditerranée, 1976, pp- 216-220 

https://www.persee.fr/collection/remmm
https://www.persee.fr/collection/remmm
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images fortes et symboliques éclairent le drame de l'écrivain: l'image du 

soleil, celle de l'agression et de la castration; l'image de la caverne, celle du 

refuge défensif et protecteur du mythe.»36. 

De ce fait, le rite occupe une place importante dans l'espace de la narration chez 

Boudjedra, Ben Jelloun et Meddeb. Cet espace, dont l'enfermement serait la 

principale caractéristique, engendre des blessures que dénoncent les écrivains. Ces 

différents textes offrent au lecteur des rites sous diverses figures rites qui 

provoquent une déchirure sociale. Nous allons donc voir ces différents espaces 

notamment les institutions sociales, la famille et la condition de la femme qui 

participent à l'assujettissement des individus contraints à des croyances et à des 

pratiques qui s'opposent aux progrès de la société. 

Comme nous allons le voir dans les volets ci- dessous, les écrivains oeuvrent à ce 

que ces espaces, que nous qualifierons d'espaces clos, soient remis en question 

parce que le respect des traditions ne doit pas desservir l’émancipation de 

l'individu et porter préjudice à l’exercice de son libre-arbitre. 

6.1. Des lieux clos: Les institutions sociales 

a- La famille 

Une puissance tenace, celle de la famille traditionnelle qui rassemble les 

caractéristiques du patriarcat, de l’agnation et de l’indivision. Elle constitue le lieu 

principal où se transmettent les traditions ancestrales. L’homme de la tradition ne 

se situe que par rapport à sa famille et dans sa famille. Il n’est connu, ni reconnu 

comme individu, mais par sa situation dans le lignage qui le définit. L’individu est 

appelé à obéïr à un ordre immuable. C’est cette famille qui détermine l'action de 

Boudjedra, de Ben Jelloun et de Meddeb. Tantôt latente ou obscure, tantôt 

manifeste, toujours exigeante, cette puissance modèle le caractère des personnages, 

dispose les éléments de leur destin et détermine les conditions de leurs drames. 

Dans un sens plus large, la famille illustre selon Mostefa Boutefnouchet: « Toute 

la dynamique ou la statique sociale, toute son homogénéité, toutes ses 

                                        
36

  Littératures de langue française, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Ibid, 

p.142. 
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contradictions internes inévitables dans toute société humaine; elle reflète le 

mode culturel et le mode religieux, le mode économique et le mode politique, 

le mode juridique, les traditions, les us et coutumes de la société globale dans 

laquelle elle s'intègre et évolue»37  

Dans l'oeuvre de Boudjedra, le narrateur décrit des protagonistes qui renvoient 

l'image d'une communauté prise dans ses contradictions et dans son malaise. La 

famille est pour lui: «  Le coeur même de la tradition et du monde musulman. 

Elle est le microcosme qui se donne à déchiffrer à travers les passions d'un 

narrateur si peu objectif. C'est dans ce microcosme, dans ce coeur, que se 

justifie et réside l'ambivalence des sentiments du narrateur.»38 nous apprend 

Mohamed Salah Zelliche. Etant donné que l'oeuvre d'un écrivain est le miroir de 

la société, celle de Boudjedra traduit le marasme de cette dernière et dénonce sa 

fragilité. Il montre la fracture qui s'opère entre les enfants et les parents, fracture 

qui rappelle la cassure entre gouvernant et gouverné. C'est en ce sens que M. S 

Zelliche rapproche ces deux visions dans les propos suivants: 

La famille décrite par le narrateur des divers récits de R. 

Boudjedra, est patriarcale et renvoie donc à la structure 

politique qui écrase de toute son autorité le peuple jusqu'à 

l'asservissement. Basée sur des rapports de force et de 

soumission, la relation entre les membres trouve sa justification 

dans la continuité d'une tradition […] Mais la tradition ne peut 

asseoir sa légitimité et son autorité qu'en faisant croire à sa 

sacralité; chose que le temps réalise par la force du mythe et la 

consistance symbolique»39  

Dans le Démantèlement, le narrateur focalise sa narration sur une famille qui vit 

une tension et des angoisses présageant l'éclatement sans conteste de son tissu 

social. Nous assistons à une scène où les membres de la famille, sans cesse 

                                        
37

  Boutefnouchet, Mostefa, "La famille algérienne, Evolution et caractéristiques récentes", 

Avant- propos, S.N.E.D, Alger, 1982  , p .9. 
38

  Mohamed Salah Zelliche, "L'oeuvre de Rachid Boudjedra: Poét(h)ique des deux rives  , 

Karthala, 2005, p.54 
39

  Mohamed Salah Zelliche, Ibid, p.55. 
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tourmentés par une autorité patriarcale écrasante, manifestent leur révolte et leur 

volonté d'échapper à leur destin à travers quelques soubresauts. Selma, à titre 

d'exemple «commençait à se réveiller de sa torpeur.»40 , son frère Ahmed « 

s'enfermait dans les débits d'alcool comme pour conjurer cette lacheté à 

affronter la réalité» 41  alors que son autre frère Latif se réfugiait dans son 

homosexualité qu'il assumait difficilement. Il se confie à Selma avec un esprit 

tourmenté. Le dialogue suivant nous éclaire sur ce point: «Dis- moi Latif serais- 

tu homosexuel?» il cessa de rire net. Coupé suspendu. Blême […] balbutiait 

des explications. Cachait son visage dans son cou. «Comment te dire la 

vérité…quand je suis la risée de tout le monde…»42  

Ben Jelloun, à son tour, nous montre son désarroi vis-à-vis de la famille, et fait 

dire à son narrateur« Sachez, ami, que la famille, telle qu’elle existe dans nos 

pays, avec le père tout puissant et les femmes reléguées à la domesticité avec 

une parcelle d’autorité que leur laisse le mâle, la famille, je la répudie, je 

l’enveloppe de brume et ne la reconnais plus.»43 C’est la société patriarcale qui 

est stigmatisée par Tahar Ben Jelloun dans la mesure où elle brime l’individu et le 

prive de liberté. Ahmed-Zahra répudie sa famille parce qu'elle a été emprisonnée 

par le père. La famille, cette citadelle où amour et tendresse devraient se côtoyer, 

serait devenue une forteresse qui n’implique que responsabilités et obligations 

familiales. Ahmed-Zahra s'adressant à sa mère semble lui reprocher d'avoir tout 

organisé à sa place. Il lui dit: « Je ne fais que vous obéir; toi et mon père, vous 

m'avez tracé un chemin; je l'ai pris, je l'ai suivi»44. Il est clair qu'Ahmed/ Zahra 

se soumet au joug familial et doit répondre à ses exigences. En effet, il avoue en 

ses termes: C'est vrai! Dans cette famille, les femmes s'enroulent dans un 

linceul de silence…, elles obéissent…, mes soeurs obéissent; toi, tu te tais et 

moi j'ordonne! Quelle ironie! Comment as-tu fait pour n'insuffler aucune 

                                        
40 BOUDJEDRA Rachid, Le Démantèlement, Paris, De noël, 1982, p.234. 
41

  Ibid, p.234 
42

  Ibid, p.180. 

43 Ben Jelloun Tahar, L'Enfant de sable, Paris, Seuil, 1985, p.67. 
44

  Ibid,  p ,101 
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graine de violence à tes filles? Elles sont là, vont et viennent, rasant les murs, 

attendant le mari providentiel…»45. 

6.2. Des lieux ouverts 

Phantasia, enceinte de tous les rites, serait le lieu de la modernité où Meddeb 

veille à l’ouverture des esprits comme le signale Rabahi Mohamed Mabrouk dans 

ses propos : «l'advenue de l'être esthétique en pleine crise et fracture de cette 

modernité qui suppose nager à contre-courant des discours de la clôture et de 

l’achèvement.»46  

Les notions d’errance et de voyage sont mises en fiction dans Phantasia à travers 

la confrontation de soi par rapport à l'autre. Confronter l'Islam aux autres religions, 

rappelle le partage de la symbolique divine qui devrait avoir lieu. D'ailleurs ces 

propos le précisent avec raison: «Partageant la symbolique unitaire à travers 

un Dieu absent et farouchement transcendant, musulmans et juifs se 

croisaient dans la controverse qui visait à confondre les incarnationnistes 

trinitaires»47  Cette confrontation se fait également par rapport aux doctrines 

philosophiques telles que le Taoïsme et le boudhisme pour donner libre 

expression à l'individu. 

Cette vision syncrétique, carrefour où se croisent la religion, la mystique et la 

philosophie, permet à Meddeb de donner une image euphorisante de toutes les 

religions avec leurs rites. Cette image devient un projet d'avenir pour le salut de 

l'humanité. C'est cette cohabitation qui prévaut à l'espace du rite son caractère 

ouvert. 

Meddeb plaide pour une idéologie de tolérance dont il énonce les principes. En 
effet, en brossant le portrait des combats éducatifs, dans Phantasia, Meddeb 

explore des fondements éthiques qui lient christianisme, judaïsme et Islam. En 
raison de ce mariage culturel, les rites chrétiens, juifs et musulmans ont le rôle 
principal. Il tient à rappeler le lien unissant toutes les religions et comporte une 

                                        
45

  T. Benjelloun, Ibid., p ,101 
46

  Rabahi Mohamed Mabrouk, 2010, Rabahi Mohamed Mabrouk. «L'orphelin Maghrébin à    

la quête de l'identité» http://www.limag.refer.org/Textes/Rabahi/PHANTASIA.htm, p.56. 
47

  Phantasia, Op.Cit, p.127. 
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attention naturelle à ces religions qui prônent le spiritualisme. Dans une logique 
idéologique. 

Conclusion 

Au terme de ce travail, il est à constater que les écrivains  décrivent une société où 

le système islamique traditionnel remplace le système colonial. Ils mettent en 

scène des personnages avides et autoritaires, leurs œuvres se déroulent dans un 

espace citadin marqué du sceau de l'identité où le mythe de l'origine et les acquis 

du système culturel du passé sont démystifiés et mis à rude épreuve par la 

modernité. Ils paraissent se distancier et se rapprocher en même temps, du  passé 

et du présent culturels car leur objectif pourrait être la correction des tares 

culturelles que l'espace historique renferme. L'écriture aurait donc pour objectif 

une correction de la société qui prend pour cible les valeurs traditionnelles et une 

discussion à propos d'une désillusion marquée par rapport à ces mêmes valeurs. Ils  

semblent, par moment, revenir vers soi pour asseoir dans leur littérature des 

personnages érudits et mystiques avec l'objectif semble-t-il de libérer l'écriture de ses 

obsessions. Ils établissent ainsi un pont entre les sources orientales et les sources 

occidentales.  

Notons que le lien entre les sources arabes et les sources occidentales de l'oeuvre 

de Boudjedra retrace le même parcours que le "retour vers soi" dont parle 

Chahrawardi 48 ; il permet de rester en vie. C'est le lien d'un espoir toujours 

possible. 

 

 

 

                                        
48

  Chahwardi, mystique arabe né en 1155 et décède en 1199. Selon Mohamed Salah Zelliche, 

ce mystique arabe met relief dans son ouvrage, "Le Récit de l'exil occidental" le fait que «la 

naissance dans un orient (se lève) d'une géographie symbolique puis le pass age à l'occident 

(tombe) dans un processus d'aliénation, fait se retourner l'homme- par fidélité à ses racines 

et par souci de sauver son âme- vers son orient spirituel», explication donnée par Mohamed 

Salah Zelliche dans "L'écriture de Rachid Boudjedra: Poét(h)ique des deux rives", Karthala, 

2005. P.234. 
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Abstract: The possibility of expanding or restricting the scope of the 

concession system that may be accepted is also related to the basis of this 

system. If the principle of the necessities of the job is adopted, and when the 
concept of the diplomatic job is clearly defined. It is then possible to clarify 

the system of privileges necessary for the exercise of this function, and when 

the legal basis for these privileges is determined, it becomes easy to 

organize and solve the disputes that such a system may raise, as there is 

then a clear standard of interpretation that can be relied upon, for all these 

reasons it seems useful and necessary To discuss the issue of the legal 

sources of privileges and immunities 

 
 

الذي يمكن قبوله أيًضا بأساس هذا النظام.  حصاناتترتبط إمكانية توسيع أو تقييد نطاق نظام ال: ملخص
إذا تم تبني مبدأ ضرورات الوظيفة ، وتم تحديد مفهوم العمل الدبلوماسي بوضوح. من الممكن بعد ذلك 

ألساس القانوني لهذه توضيح نظام االمتيازات الالزمة لممارسة هذه الوظيفة ، وعندما يتم تحديد ا
االمتيازات ، يصبح من السهل تنظيم وحل النزاعات التي قد يثيرها مثل هذا النظام ، حيث يكون هناك 
إذن معيار واضح للتفسير يمكن االعتماد عليه ، لكل هذه األسباب يبدو مفيًدا وضروريًا لمناقشة مسألة 

 المصادر القانونية لالمتيازات والحصانات

 ك. م.، ك. م.، ك. م.، ك. م.، ك. م.حية: كلمات مفتا
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Introduction  

International Law scholars have sought to find a legal basis for the 

concept of diplomatic immunities and privileges of the diplomatic 

envoy as a special diplomatic system and as a series of privileges 

within the legal basis and within the international law
1
 

In this regard, there have been a variety of theories. The most important of 

these are the following: 

1) Representative Character Theory. 

2) theory of extraterritoriality 

3) Functional Necessity Theory. 

 

1) Representative Character Theory. 

This theory is the oldest as it has deeply-rooted basis in the history of 

diplomacy. The basis of this theory goes back to the middle ages, as the 

international relations were personal among Heads of States until the 

French Revolution. The envoy and the heads of missions were considered 
as personal representatives to their States and their Heads of States. 

Henceforth, any aggression against them was viewed as if it is against  the 

State and its Head
2
. This theory considers the diplomatic mission and envoy 

as local extension to the sending State, hence the local provisions and laws 

of the receiving State do not apply, as it was assumed by way of fiction that 

the envoy has not left his country and as he is carrying his job in his own 

country, though he is essentially on the land of the receiving State
3

. 

                                        
1
251-221,دار جمدالوي لوصشر والتوزيع ,عمان, ,ص 2قا  الدلووااسة  والنصلوة , ,أسس وقواعد العاله2211 ,اجلسور,ناظم عبد الواحد   

Al-Jusoor, Nazem Abd al-Wahid, 1422 AH, Foundations and Rules of Diplomatic and Consular 

Relations, 1st Edition, Majdalawi House for Publishing and Distribution, Amman, pp. 149-150 
2 211,دار الصهض  العرلة  ,الناهرة, ,ص2,التمثةل الدلووااسي والنصلوي املعاصر,  (2111,)سالا ,عبد النادر  

Salama, Abdel Qader, (1997), Contemporary diplomatic and consular representation, 1st floor, Dar 

Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo,, p. 170 
3
231-211,دار الصهض  العرلة ,الناهرة , ص 2قانون العالقا  الدلووااسة  والنصلوة  , (1121)ألو الوفاء ,أمحد ,   

Abu Al-Wafa, Ahmad, (2012) Law on Diplomatic and Consular Relations, 1st Edition, Dar Al-

Nahda Al-Arabiya, Cairo, pp. 128-130 
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Moreover, the principle at the time was that of equality between Kings and 

Princes who were seen as embodiment to their countries. And it was not 

imaginable to subject them to law, depending on the principle of equality 
and that equal people have no power or dominance on each other 

4
. 

 

Some judges and scholars indicated that diplomatic immunities and 

privileges should be equal with the rights granted by the State and that any 

violation against the diplomat is not only considered against the State, but 

also against the whole world
5
. This theory is based on the formulation of 

Montesquieu that says that the diplomatic envoy is the sound of the prince 

and this sound must be free and no obstacles to his work are permissible
6
 

Criticism of the Theory: 

theory belonged to absolute monarchy system, as the character of the State 

was mixed with the character of the Head of State, whether he was a king or 

a prince, where sovereignty was attributed to the Head of State as a person 

and not to the State as a legal entity distinct from the personality( character) 

of the Head of State. However, this theory lost its importance after the 

establishment of the national State with a democratic system, particularly 
after the American and French revolutions. The concept of this theory has 

retracted in the modern times and it has been criticized by researchers and 

scholars, despite the sense of the diplomatic envoy as the representative of 

his/her State through his job and title of the State’s sovereignty as a legal 

and political entity.
7
 

Henceforth, it became impossible to accept this theory in modern 

diplomatic application for the following reason: 

                                        
4
 
4 وأنظر ايضا :.خري الدين عبد الوطةف 162,دار اعارف االسكصدري  ,األسكصدري , ,ص2السالم , ,الوسةط يف قانون (2113 ,)الغصةمي ,حممد طوعت 

12,احللانا  الدلووااسة  النضائة  ,املكتب  العرلة  لوصشر والتوزيع ,الدوح , ,ص ( 2113 )حممد  
 Al-Ghunaimi, Muhammad Talaat, (1973), Mediator in Peace Law, First Edition, Dar Maarif 

Alexandria, Alexandria, p. 964 See also: Khair al-Din Abd al-Latif Muhammad (1993), Judicial 

Diplomatic 
5
152,دار املطبوعا  اجلااع ,األسكصدري , ,ص2سوطا  األان واحللانا  الدلووااسة , (2112) املالح,فاوي,   

Al-Mallah, Fawy, (1981) Security Powers and Diplomatic Immunities, 1st Edition, University 

Press, Alexandria, P. 254 
6
( قانون دبلوماسي ، الطبعة األولى ، اإلسكندرية ، مؤسسة المعرفة 2111علي صادق أبو الهيف ) 

236باإلسكندرية ص  . 

 Ali Sadiq Abu Al-Haif (1987), Diplomatic Law, First Edition, Alexandria, Knowledge 

Foundation of Alexandria P.136 
7
122احمد ابوالوفاء مرجع سابق ,ص  Ahmad Abu Al-Wafa, previous reference, p. 241 
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1) This theory did not provide a clear interpretation for some of 

the matters required by the diplomatic work. It did not explain the 

immunities enjoyed by the envoy in case of his presence in a third 

State in which he has no representational capacity
8
. 

2) This theory is loose and is based on a serious fallacy in relation to 

the task of managing international affairs. 

3) This theory contradicts with the immunities and privileges enjoyed 

by the family members of the diplomatic envoy who are deprived 

of the representational capacity, except the wife of the diplomat 

within certain limits.
9
   

2) theory of extraterritoriality 

Beside the above mentioned theory, a new theory emerged. This theory 

explains and justifies immunities and privileges. It was agreed to call this 

theory as extra-territoriality theory. It was based on the theory of possession 

or personal sovereignty. 

This theory is based on assumption like the theory of representativeness 

through which the ambassador is considered as the representative of the 

Head of State and by this assumption, he/she is regarded as outside the 

territorial jurisdiction of the State he/she accredited to
10

 
It was Grotius who was the first to establish this theory and he considered 

that immunities and privileges must be based on this theory. He points out 

that according to law of nations, this fiction that an ambassador represents 

the actual person of his sovereign engenders the further fiction that he must 

                                        
8
ة بين النظرية والتطبيق ، الطبعة األولى ، 1116سهيل حسين الفتالوي ) 216سهيل الفتالوي ، مرجع سابق ، ص.   ( الدبلوماسي

216عمان ، بيت الثقافة,ص . 

Suhail Hussain Al Fait lawi (2006), Diplomacy between theory and practice, 1st edition, A mman, 

House of Culture,P126 
9
111( ، الدبلوماسية الحديثة ، الطابق األول ، بيروت ، بيت الصحوة العربية ص2113سموحي فوق العادة )  . 

Smouhi fouk Alada (1973), Modern Diplomacy, 1s t floor, Beirut, The Arab Awakening House 
10

( ، الدبلوماسية والقانون الدبلوماسي ، الجزء األول ، بيروت ، دار العلم للماليين1111علي حسن الشامي )  .  

Ali Hassan al-Shami (2009), Diplomacy and Diplomatic Law, Part One, Beirut, Dar A l-Alam for 

Millions,P.452 
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be regarded as being outside the territory of the power to which he is 

accredited
11

. 

He viewed that the diplomatic headquarters of the mission where the 
diplomatic functions are practiced are an extension of the territory of the 

State represented by the diplomatic envoy. This means that the diplomatic 

envoy resides in the territory of the State he has actually been accredited to, 

but he must be considered as a resident of the State of origin. On the base of 

this understanding, the diplomatic representative is not subject to the law of 

the receiving State and as the headquarters of the  diplomatic mission as an 

extension of the territory of the State he represents (the sending state)
12

 

Martins pointed out that international rights have expanded in the concept 

of the independency principle from the territorial authority. The diplomatic 

representative was considered as if  he/she has not left the sending State and 

as if he/she is still living on its soil
13

 

Within the framework of this theory, a problem faced jurists in that time, 

which was represented in the difficulty of making reconciliation between 

two principles. The principle is the absolute sovereignty of State on its 

territory. The second has to do with non-submission of the diplomatic 
representatives to the local laws of the host state.      

Advocates of this theory view that diplomatic envoys must be treated as if 

they were not residing on the territory of the receiving State. According to 

this theory, crimes and actions committed and carried out inside the 

embassy are considered as if occurring in a foreign regio n ruled by the law 

of the country he represents. Moreover, this theory justifies the right of 

asylum and does not permit the receiving State authorities to break into 

envoy headquarters
14

 

                                        
11

 “selon le droit des gens ,comme un ambassadeur represente par une espece de fiction -2  

personne meme de son Matrie ,il est aussi regarde ,per une fiction semblable , comme etant hors 

des terres de la puissance aupres de qui il exerce ses fonctions et de la  vient qui l n’est point tenu 

d’observer les lois civiles du pays etranger ou il demeure en ambassade".,Par M.Merlin ,Recueil   
alphabetique de dorit ,France,1827,p279 
12 213-211علي صادق أبو هيف ، قانون دبلوماسي ، مرجع سابق ، ص   

 Ali Sadiq Abu Haif, Diplomatic Law, Previous Reference, pp. 122-123 
13

232( الدبلوماسية المعاصرة ، دراسة قانونية ، الطبعة األولى ، عمان ، بيت الثقافة ، ص 1111غازي حسن صابريني )  . 

Ghazi Hassan Sabrini (2002), Contemporary Diplomacy, Legal Study, 1st Edition, A mman, House 

of Culture,p131 
14

161فاوي المالح,مرجع سابق ص   
Fawi Al-Mallah, previous reference, p. 262 
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In fact this theory did not consolidate until the 15
th

 century when foreign 
countries began to establish a system of permanent representation. It is 

natural that immunity on the basis of this theory did not take place without 

the establishment of diplomatic missions on the territory of the sending 

States
15

. 

A Milan court (Italy) applied this theory in a ruling in 1951. The rule 

implied that the ambassador of Yugoslavia in Italy was considered as not 

residing in Italy but as he was residing in the boundaries of his national 

country and he was not subject to the Italian jurisdiction that only addresses 

the Italians
16

. 

Criticism of the Theory: 

1) Contradiction: This contradiction is based on the assumption 

that the diplomatic envoy is a resident of two places in the same time 

i.e. the receiving State in reality and hypothetically in the sending 

State. For this, researchers consider this theory as imaginative as it 

contradicts with the real and geographic reality
17

 

2) Inappropriateness to actual reality and the ongoing situation. It 

is agreed that the diplomatic envoy must comply with laws and 

regulations of the receiving State and pay certain local fees for actual 

services and that commercial activities must be subject to the laws 

and rules in force in the where he/she actually resides. In fact, the 

theory of extra-territoriality is not commensurate with the current, 

ongoing situation and with the principle of State sovereignty over its 

territory
18

 

                                        
15

31خري الدين عبد الوطةف حممد,احللانا  الدلووااسة  النضائة  ,ارجع سالق ,ص   , 
Khair al-Din Abd al-Latif Muhammad, Judicial Diplomatic Immunities, Previous Reference, pg. 

30, 
16 1ااعه الكويت,صولةد خالد الرلةع ,)ال يوجد سصه نشر(,احللانا  واالاتةازا  الدلووااسة  يف الفن  االسالاي والنانون الدويل دراس  انارن  ,الكويت,ج  
 Walid Khaled Al-Rabie, (There is no publication year), Immunities and Diplomatic Privileges in 

Islamic Jurisprudence and International Law, Comparative Study, Kuwait, Kuwait University, p.9 
17

 Same reference, p. 9 
18

544الدلووااسة  د. عوي الشااي ص    
Diplomacy dr. Ali Al-Shami, p. 455 
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3)  Absurd and unacceptable results in taking with this theory. 

This is reflected in the fact that if a crime was committed in the 

mission headquarters, the offence must be subject to the laws and 

judiciary of the sending State, regardless of the nationality of the 

offender. If a criminal resorts to the mission headquarters after 

committing a crime, local authorities cannot detain him without 

certain procedures to be followed, as if he had escaped to another 

region. This is actually in contradiction to the principle of 

sovereignty of the receiving State and this is not acceptable to the 

receiving State. Some jurists, henceforth, pointed out that the 

imaginary  perception on which this theory is based is not useful, 

vague, wrong and risky.
19

 

 

4) Differences of the legal systems in countries makes the 

diplomatic envoy to act in accordance with the law of his State, not 

with the law of the receiving State. Meanwhile, his actions may be 

contrary to the laws of the host State and may not prevent him from 

doing these actions which violate its laws. And this is considered as 

unacceptable. 

Thus the United Nations has fully excluded this theory through 

conventions and agreements it has drafted since 1946 until now and 

adopted the functional concept instead. Despite differences of jurists’ 

views, no one can deny the importance of this theory for a long time 

by adopting it as a basis for resolving disputes and contribut ing to 

development of diplomatic theoretical concepts and extending 
immunities.

20
  

                                        
19

1ت,صالرلةع ,)ال يوجد سصه نشر(,احللانا  واالاتةازا  الدلووااسة  يف الفن  االسالاي والنانون الدويل دراس  انارن  ,الكويت,جااعه الكويولةد خالد    
Walid Khaled Al-Rabie, (There is no publication year), Immunities and Diplomatic Privileges in 

Islamic Jurisprudence and International Law, Comparative Study, Kuwait, Kuwait University, p.9 
1) 20

   

25,ص(األساس النانوين ملصح احللانا  واالاتةازا  الدلووااسة  ,رسال  ااجستري1122الزلن,هايل,) (2  
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3) Theory of Functional Necessity. 

Diplomatic relations and the role of the State and its functions have 

developed in all aspects. This has led the international community to look 

for practical bases that go in line with these developments.
21

 So came the 

theory of functional necessity and restricted the diplomatic immunities and 

privileges and considered that the diplomatic envoy need to be committed 
to respect of public order and to take into account the rules of the receiving 

State
22

. 

Article 13of the 1976 of the Convention of Immunities and Privileges of the 

Islamic Conference Organization states that immunities and privileges shall 

not be granted to representativeness of member states for their own benefit 

but to ensure their full independence in the management of their functions 

with the organization.
 23

 

Evaluation of the theory 

This theory has received considerable support both theoretically and 

practically
24

. The international community has preferred this theory because 

it is the most comprehensive and most logical and is consistent with the 

modern trends in contemporary international law. The previous two theories, 

however, did not provide the accepted objective justification for the basis of 

granting diplomatic immunities and privileges. The theory of functional 
necessity has been pointed to by the work report of the International Law 

Institute in Vienna in 1934. The report stated that the basis of diplomatic 

immunities is the functional interest. Moreover, this theory has been dealt 

with in the report of the International Law Committee presented to the 

                                                                                                           
Al-Zabin, Hayel, (2011) The Legal Basis for Granting Diplomatic Immunities and Privileges, 

Master Thesis, p45 

1) 21
251الشااي ,عوي حسني,ارجع سالق ص    

 Al-Shami, Ali Hussein, previous reference, p. 457 
22

211التصظةم الدلووااسي والنصلوي ,دار الصهض  العرلة  ,الناهرة , ص (2163)راتب ,عائش ,   
Ratib, Aisha, (1963) Diplomatic and Consular Organization, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, p. 

129 
23

 The 1976 Islamic Conference Agreement 
24

, الدكتور عوي صادق ألو هةف :ارجع سالق   5ص  
Dr. Ali Sadiq Abu Haif: Previous Reference, pg. 5 
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General Assembly of the United Nations in 1956.
25

 Finally, this theory has 

been adopted by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. In 

the introduction of the convention it was stated that the member states of 
this convention believe that immunities and privileges mentioned are not 

for the purpose of making individual distinct, but to enable diplomatic 

missions, as representative to States, to perform their function in an 

efficient manner
26

. 

There is, however, a note on this theory; it is considered somewhat vague. 

Diplomatic immunities and privileges have been granted to facilitate 

support relations among States, what extent should these immunities be 

granted? 

In the light of this theory, the diplomat must be given some freedom in line 

with what is necessary to carry out his/her mission. But, on the other hand, 

there is another fact relevant to the national security of the host State, that is, 

defining the limits of the immunities and privileges enjoyed by the 

diplomatic envoy. States are inclined to adopt this theory to their internal 

security. In the case of conflict, priority is given to the security of the 

receiving State. From this principle, diplomat’s enjoyment of diplomatic 
immunities and privileges based on the requirements of his/her job is 

connected with respecting the national security of the host State. This is in 

fact consistent with the current trends of international action
27

 

 

Conclusion :  

Diplomat enjoys diplomatic immunities and privileges based on the 

requirements of his position, in return for him to respect the 

requirements of the national security of the country to which he is 

 dispatched, and this is consistent with the contemporary 

international work trend. 

                                        
25

 The report of the United Nation 1956. 
26

العالقا  الدلووااسة  والنصلوة  د. البكري  ارجع سالق انظر ايضا ،071التمثةل الدلووااسي والنصلوي املعاصر السفري عبد النادر سالاة  ص  
,انظر ايضا حبث احللانا  واألاتةازا  الدلووااسة  ,د ولةد خالد الرلةع015ص  

Contemporary d iplomat ic and consular representation, Ambassador Abdel-Qader Salameya, p. 170, 

previous reference. See also diplomatic and consular relations, Dr. Al-Bakri, p. 104, see also the 

discussion of diplomatic immunities and privileges, Dr. Walid Khaled Al-Rabie 
27

513,ص 2113غصةمي :قانون السالم الصاشر اصشأة املعارف األسكصدري  ,انظر يف هذا املعىن الدكتور حممد طوعت ال   
See in this sense Dr. Muhammad Talaat Al-Ghunaimi: Law of Peace, published The Knowledge 

Foundation Alexandria, 1973, p. 573 
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It is possible to combine the theory of the requirements of 
employment with the principle of reciprocity to lay a philosophical 

basis to justify the granting of immunities and privileges to the 

salesmen and diplomatic representatives, if the countries of the 

principle of treatment came to fill the void left by the theory of the 

requirements of employment when it did not explain the reason for 

granting immunities in cases that have nothing to do with the 

diplomatic function. 

Working on an international contract under the auspices of the United 

Nations to establish a new agreement for diplomatic relations to keep 

abreast of developments and developments in diplomatic, technological and 

security, as well as the changes that accompanied international relations and 

diplomatic work. 

 

 

 
References : 

 

( ، الهيئة الدبلوماسية والقنصلية ، الطابق األول ، القاهرة ، دراسة 2163عائشة الراتب )

   النهضة العربية

Aisha Al-Ratib (1963), Diplomatic and Consular Organization, 1st 

floor, Cairo, Arab Renaissance Study 

,القاهرة ,دار النهضة 2قنصلية ,ط(,قانون العالقات الدبلوماسية وال1121أحمد أبو الوفاء )

 العربية

Ahmad Abu Al-Wafa (2012), Law on Diplomatic and Consular 

Relations, 1st Edition, Cairo, Dar Al-Nahda Al-Arabiya 

األعفاء من القضاء \(,الحصانات الدبلوماسية القضائية 2113خير الدين عبد اللطيف )

ة العربية للنشر والتوزيع(,الدوحة ,المكتب2األقليمي,)ط  

Khair al-Din Abd al-Latif (1993), Diplomatic judicial immunities / 

exemption from regional courts, (1st ed.), Doha, Arab Library for 
Publishing and Distribution 

بية,دمشق,دار اليقظة العر1(,الدبلوماسية والبروتكول,ط2161سموحي فوق العادة )  

 Smouhi fouk Alada (1960), Diplomacy and The Protocol, 2nd floor, 

Damascus, The Arab Awakening House 

, بيروت,دار اليقظة العربية2(, الدبلوماسية الحديثة ,ط2113سموحي فوق العادة )  



 
Lama Abu Samra 

The Legal Basis for Granting Immunities and Privileges to the Diplomatic Envoy. 

 

 

37 

Smouhi fouk Alada (1973), Modern Diplomacy, 1st floor, Beirut, 

The Arab Awakening House 

(,عمان,دار الثقافة للنشر والتوزيع2(,القانون الدولي العام,)ط1122سهيل الفيتالوي)   
Suhail Al-Faitlawi (2011), Public International Law, (1st ed.), 

Amman, House of Culture for Publishing and Distribution 

,عمان,دار الثقافة2النظرية والتطبيق , ط(, الدبلوماسية بين 1116سهيل حسين الفيتالوي )  

Suhail Hussain Al-Faitlawi (2006), Diplomacy between theory and 

practice, 1st Edition, Amman, House of Culture 

( ، التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المعاصر ، القاهرة ، دار 2111عبد القادر سالمة )

 النهضة العربية

Abdel-Qader Salameh (1997), Contemporary Diplomatic and 

Consular Representation, Cairo, Dar Al-Nahda Al-Arabiya 

( ، الدبلوماسية والقانون الدبلوماسي ، الجزء األول ، بيروت ، 1111علي حسن الشامي )

 .دار العلم للماليين

 Ali Hassan al-Shami (2009), Diplomacy and Diplomatic Law, Part 

One, Beirut, Dar Al-Alam for Millions 

 

( ، القانون الدبلوماسي ، الطبعة األولى ، اإلسكندرية ، 2111علي صادق أبو الهيف )
 مؤسسة المعرفة باإلسكندرية

Ali Sadiq Abu Al-Haif (1987), Diplomatic Law, First Edition, 

Alexandria, Knowledge Foundation of Alexandria 

 

 

( الدبلوماسية المعاصرة ، دراسة قانونية ، الطبعة األولى ، 1111غازي حسن صابريني ) 

 عمان ، بيت الثقافة

 Ghazi Hassan Sabrini (2002), Contemporary Diplomacy, Legal 

Study, 1st Edition, Amman, House of Culture 

االمتيازات الدبلوماسية ، الطابق ( ، السلطات األمنية والحصانات و2112فوي المالح ، )

 .األول ، اإلسكندرية ، مطبعة الجامعة

 Fawi Al-Mallah, (1981), Security Powers, Immunities and 

Diplomatic Privileges, 1st floor, Alexandria, University Press 

سكندرية ، ( ، وسيط في قانون السالم ، الطابق األول ، اإل2113محمد طلعت الغانمي )
 دار المعارف اإلسكندرية

 Muhammad Talaat Al-Ghanimi (1973), Mediator in Peace Law, 1st 

floor, Alexandria, Dar Maarif Alexandria 

هـ( ، أسس وقواعد العالقات الدبلوماسية والقنصلية ،  2211ناظم عبد الواحد الجسور )

ر والتوزيعالطابق األول ، عمان ، دار المجدالوي للنش . 



 
Lama Abu Samra 

The Legal Basis for Granting Immunities and Privileges to the Diplomatic Envoy. 

 
 

 
38 

 Nazem Abdul Wahid Al-Jusoor (1422 A.H.), The foundations and 
rules of diplomatic and consular relations, 1st floor, Amman, 

Majdalawi House for Publishing and Distribution 

الفقه  وليد خالد الربيع )ال توجد سنة نشر( ، الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية في

اإلسالمي والقانون الدولي ، دراسة مقارنة ، الكويت ، جامعة الكويت ،  

Walid Khaled Al-Rabie, (There is no publication year), Immunities 

and Diplomatic Privileges in Islamic Jurisprudence and International 

Law, Comparative Study, Kuwait, Kuwait University,  

 

( األساس القانوني لمنح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ، رسالة 1122الزبن ، هايل ، )
 .    ماجستير

 Al-Zabin, Hayel, (2011) The Legal Basis for Granting Diplomatic 

Immunities and Privileges, Master Thesis 
،  1112ماية ومتطلبات األمن الوطني ، خلف ، كمال بياعة ، البعثة الدبلوماسية بين الح

 الجامعة األردنية ، أطروحة ،

 

Khalaf, Kamal Bayaa, The Diplomatic Mission between Protection 

and the Requirements of National Security, 2001, University of Jor-

dan, Thesis,  

 

رية والتطبيق ، دار الثقافة للنشر عاطف فهد المغزير ، الحصانة الدبلوماسية بين النظ

1111والتوزيع ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، الطبعة األولى ،   

 

 Atef Fahd Al-Maghazir, Diplomatic Immunity between Theory and 

Practice, House of Culture for Publishing and Distribution, Amman, 

Jordan, First Edition, First Edition, 2009, 

 Par M.Merlin ,Recueil   alphabetique de dorit ,France,1827 

 

International agreement  

1) The Vienna Agreement on Diplomatic Relations, 1961 

          2) The Islamic Conference Agreement, 1976 

 

 

 


