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قواعد النرش
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 أن يكون البحث متصفا بالجدية والموضوعية كما يجب أن يكون ذا موضوع جديد يواكب متطلبات الحياة الحالية وأشكالهاالمعاصرة وخاليا ً من المخالفات العقائدية والفكرية واالخالقية وغيرها.
 قد تطلب اللجنة العلمية للمؤتمر من الباحث تسليم البحث للمراجعة اللغوية وكما قد تطلب من الباحث البيانات األولية المتعلقةبالبحث وينبغي على الباحثين ان يكونوا مستعدين إلتاحة البيانات الثبوتية إلدارة المؤتمر إذا تم طلب هذه البيانات من قبل
ادارة المؤتمر.
 ّإن اللجنة العلمية للمؤتمر حق الفحص والتأكد األولي لنسبة االنتحال الكلي للبحث ،ومن بعد ذلك يتم اقرار امكانية ارسال
البحث للتحكيم ،أو رفضه بشكل مباشر.
 على الباحث ان يمأل ويمضي استمارة التعهد لنشر البحث ليتسنى لنا نشره في المواقع اإللكترونية. قد يلجا أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر إلى سحب البحث او حذفه بشكل كامل بعد ما تم نشره إذا تم ايجاد دلي ٍل قاطعٍ علىوجود بيانات غير موثوق بها أو وجود برهان قاطع على سلوك غير أخالقي أو التزوير او التلفيق او االنتحال أو نشر مكرر
اشعارا وتعمي ًما في حالة سحب البحث من المؤتمر فور
أو غيرها من التجاوزات غير القانونية .علما إن المؤتمر سوف ينشر
ً
اتخاذ القرار من قبل أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر .وفي بعض األحيان يبقى الوصول متاحا إلى نسخة البحث ال  PDFالذي
تم سحبه ولكنه يحمل العالمة المائية ويذكر للقارئ عدم استخدام البحث كمصدر وتكون العالمة المائية واضحة للعيان
"مسحوب" Retracted.
 أن اللجنة العلمية للمؤتمر لها الحق في حذف وأضافة وتعديل وتنسيق نصوص البحث دون الرجوع للباحث بما يتناسب معوقائع المؤتمر.
 -أن البحوث المنشورة ال تعبر إال عن آراء أصحابها.
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المستخلص
يروم الباحث في هذا المقال كشف العﻼقة بين الظاهراتية والتأويل ،هذين المفهومين الرائجين في الفكر اﻷدبي
الحديث رواجا كبيرا ،انطﻼقا من عرض آليات التحليل الفينومينولوجي الذي يعمل على دﻻلة اللغة ومعناها
بعدها جوهر الظاهرة اللغوية ،فيقدم لنا وصفا ً لمعنى شيء ما ،وصوﻻ إلى ما يقوم به المؤول من تأسيس
للمعنى قصد اﻹمساك بالبنيات المتسامية ،وولوج دواخل وعي الكاتب ،والغوص بشكل حاسم في عالم العمل
اﻷدبي ،وإعادة إنتاج الدﻻلة بدﻻ من البحث عنها ،ليصبح العمل اﻷدبي طرفا في عملية الحوار ،بدل أن يكون
وسيطا يربط بين طرفين متحاورين.
الكلمات المفتاحية :الظاهراتية ،التأويل ،اللغة.
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The Phenomenological Curriculum
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ABSTRACT
In this article the researcher intends to uncover the relationship between
phenomenology and interpretation. These two popular concepts in modern
literary thought are very popular, starting from the presentation of the
mechanisms of analysis that work on the significance of language and its
meaning, after which the essence of the linguistic phenomenon, so he provides us
with a description of the meaning of something, down to what the interpreter
does The phenomena of the establishment of meaning in order to grasp the
transcendent structures, enter the interior of the writer’s consciousness, delve
decisively into the world of literary work, and reproduce signification instead of
searching for it, so that the literary work becomes a party to the dialogue
process, instead of being a mediator linking two opposing parties.

Keywords: phenomenology, hermeneutics, language.
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المقدمة
لﻘد حدد ادموند هوسرل ) (Husserlاﻷسس التي تﻘوم عليها أفكاره الهامة ،فاستطاع أن يضع المنهج الظاهراتي
الذي يﻘارب مشكلة المعرفة والكينونة بطريﻘة جديدة ،ورغم ذلك ظلت هذه المﻘاربة إلى اﻵن من أكثر مناهج
العلوم اﻻجتماعية تعﻘيدا على اﻹطﻼق ،وليس التأويل كمفهوم شائك وشائع في الدراسات الحديثة أقل تعﻘيدا
وصعوبة ،حيث مر بمراحل تطورية عديدة من حيث اﻷسس واﻷهداف ،وأبرز هذه التحوﻻت ما عرفته التأويلية
مع هايدغر رجل المرحلة الجديدة في التأويل ،حيث يصف مشروعه الفلسفي بأنــه هرمينوطيﻘا الكينونة ،فلم يعد
التأويل فهما للنصوص ،بل فهم للكون ذاته ،وذلك باﻻنتﻘال من التأويل اللغوي إلى التأويل الظاهراتي ،تأسيسا
لفينومينولوجيا مطعمة بالهرمينوطيﻘا )هايدغر ،2015 ،ص ،(10من هذا المنطلق حددنا اﻹشكالية الرئيسة لهذه
الدراسة على افتراض مسبق يؤسس لعﻼقة منهجية بين علمين أو منهجين سائدين في العلوم اﻹنسانية ويهدف
للكشف عن المفهومين ،وعما يجمعهما من عﻼقات ،موضحين نﻘاط اﻻختﻼف واﻻئتﻼف.

مفهوم الظاهراتية
الظاهرة هي الطريﻘة التي يمكث فيها شيء ما موضوعيا ،حيث هذا الشيء حاضر انطﻼقا من نفسه ،احدد
الظاهرة إذا ما يظهر بوصفه هو نفسه ،ﻻ ممثﻼ بطريﻘة أو أخرى ،وﻻ في تﻘدير غير مباشر ،وليس معاد البناء
بشكل ما )هايدغر ،2015 ،ص.(121
ومن هذا المعنى الذي تحمله الظاهرة ظهر مصطلح الظاهراتية أو الفينومينولوجيا ) (Phénoménologieوهو
علم الظواهر ،استعمل في بدايته في مجال علم النفس ليدل على الظواهر النفسية المختلفة كالرغبة واﻹحساس
واﻹدراك ...ولي دل أيضا على مظاهر الوعي في محتواه النفسي ،والﻘائمة على مﻼحظة ووصف الظاهرة كما هي
معطاة ،قصد تحليلها ،وتحديد خصائصها ،وفهمها على وجه الخصوص )شوقي الزين ،2002 ،ص.(48
وتختلف غاية الظاهراتية عن التجريد تمام اﻻختﻼف؛ فهي العودة إلى الملموس ،إلى اﻷرض الصلبة ،كما أقر
ذلك شعارها المشهور :العودة إلى اﻷشياء في ذاتها )ايجلتون ،1995 ،ص .(88
وقد ورد في الموسوعة الفلسفية أن الظاهراتية نظرية في المعرفة تﻘوم على أساس مسلمة بأن اﻷحاسيس وحدها
هي الموضوع المباشر للمعرفة ،و تفضي الظاهراتية المتطرفة إلى مثالية مطلﻘة ،فالعالم )مجمل من اﻷفكار( أو
)مركبات اﻷحاسيس( ...أما الظاهراتية المعتدلة -التي تعرف بوجود اﻷشياء كما تتبدى في اﻷحاسيس– فإنها
تفضي إما إلى مادية غير متماسكة تعتبر الموضوعات أشياء مادية ،أو إلى الﻼأدرية الكانطية إذا كانت تنظر إلى
الموضوعات على أنها )أشياء في ذاتها( غير قابلة ﻷن تعرف ،وتتخذ الظاهراتية في الوضعية المعاصرة شكﻼ
لغويا ،حيث ترتد أطروحتها الرئيسية إلى الﻘول بإمكانية التعبير عن الخبرة في لغة شيئية أو ظواهرية )روزنتال،
 ،1981ص.(288
ويﻘول بورس ) (C. S. Peirceإن الظاهراتية وصف للظواهر ،ككلية جماعية لكل ما هو حاضر في الذهن
بطريﻘة معينة ،وبأي معنى ،دون اعتبار ما إذا كان هذا مناسبا لشيء واقعي أم ﻻ )،(Peirce ; 1978, p67
وهي بهذا الوصف تحديد لبنية الظواهر ،وشروطها العامة ،بمعنى مشكل الظهور أو اﻻنبثاق الذي يتصل ﻷول
وهلة اتصاﻻ مباشرا بالوعي ،وهكذا يكون أول التﻘاء للوعي الذي أثارته ظاهرة معينة هو صلب ما تحاول
3

ISBN: 978-9922-9343-3-4

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

الظاهراتية معالجته؛ إنها تعنى بأول وميض يثير انتباه البصر إليه ،لكن هذه اﻹثارة أو اﻻنتباه ﻻ يبﻘى في محيط
اﻻنطباعات و اﻻنفعاﻻت السيكولوجية ،بل ترتﻘي في مضمونها الفلسفي-اﻷنطولوجي إلى فضاء الماهيات قصد
رصد ماهية الظاهرة التي تتجلى للوعي )روزنتال ،1981 ،ص ((288
اتجاهات المنهج:
لهذا المنهج اتجاهات ثﻼث ،تتمثل في )شوقي الزين ،2002 ،ص:(49 ،48
 الظاهراتية النﻘدية :تسعى إلى تبيان الشروط الممكنة للموضوعية ،تؤطرها بنية الذات و التي تحدد بالمﻘابلحدود المعرفة التي تجد نفسها في مواجهة فكر المطلق.
 ظاهراتية المظاهر :يحددها مراتب ظهور الكائن ومساره اﻷنطولوجي نحو المعرفة المطلﻘة. ظاهراتية التأسيس :يبحث هذا النوع من الظاهراتية عن قاعدة أو دعامة تنبثق من خﻼلها ،أو تتأسس بموجبها،أو ترى الوجود على إثرها كل ظاهرة معينة.
هدف المنهج:
حدد المنشغلون بهذه الفلسفة هدفها ومسعاها قائلين إنها تسعى إلى إقامة علم كلي ،وقبلي ،تنطوي تحته كل العلوم
اﻷخرى التي تعتبر بالنسبة إليه جزئية ،أو فرعية )غيوة ،1999 ،ص ،(199وهي بهذا المفهوم تسعى إلى إزالة
سمة اﻻستﻘﻼلية عن باقي العلوم والمعارف ،فتكون لها جميعا ً الرافد اﻷول واﻷساس ،وذلك ﻷن الظواهريين
ينشغلون بدراسة الظواهر ،كل الظواهر ،دراسة وصفية خالصة ،وهم في دراستهم هذه ﻻ يركزون جهدهم على
ظاهرة أدبية ،دون علمية ،أو تاريخية دون فلسفية...؛ ﻷن لكل ظاهرة في هذا الوجود تأثيرها الخاص.
لﻘد جاء المنهج الظاهراتي كوسيلة لمعالجة اﻷزمة التي تستلزم العودة إلى علم شامل يعمل على حل المشكﻼت
اﻹنسانية و الفلسفية ،ففي سياق اﻷزمة اﻷيديولوجية الشاملة التي عرفتها أوربا إثر الحرب العالمية اﻷولى سعى
الفيلسوف اﻷلماني ادموند هوسرل إلى وضع منهج فلسفي يعير اليﻘين المطلق لحضارة منهارة ،فكتب في مؤلفه
) (the crisis of the european sciencesقائﻼ" :كان اﻷمر اختيارا بين الﻼعﻘﻼنية المتوحشة من ناحية،
وبين ميﻼد روحاني جديد من خﻼل علم روحي مكتف بذاته اكتفاء مطلﻘا من ناحية ثانية" )ايجلتون،1995 ،
ص.(88

مفهوم النظرية التأويلية )الهرمينوطيقا(
المصطلح والمفهوم:
التأويلية أو الهرمينوطيﻘا هي بوجه عام اتجاه في التفسير ،وﻻ يكون هذا التفسير ممكنا إﻻ من خﻼل الفهم
والحوار )بوشعير ،2011 ،ص ،(125وإذا كان معنى ) (herméneutiqueقبل الﻘرن التاسع عشر مﻘتصرا
على تفسير الكتب المﻘدسة ،ثم متطابﻘا مع التفسير النصي على أنه عملية تﻘود إلى معنى صحيح واحد ،وطر ُق
الوصول إلى ذلك المعنى هي بشكل رئيس تلك التي تنادي بها نظرية فﻘه اللغة التاريخي الكﻼسيكية ،اعتمادا على
الكلمات ،واﻹحاطة باﻷحداث التاريخية المؤثرة في استخدامها ،باﻹضافة إلى قصد المؤلف ،فﻘد اتسع مجالها
خﻼل الﻘرن التاسع عشر ،ليشمل قضية التفسير النصي في عمومها )عبد المطلب ،2007 ،ص.(32
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ثم ارتبط المصطلح في الﻘرن العشرين بأمور فلسفية أكثر عمومية ،و بدﻻ من تأسيس قواعد لتفسير المادة
المكتوبة ،فﻘد ركزت النظريات الهرمينوطيﻘية للﻘرن العشرين على الفهم بوصفه أسلوبا أساسيا لوجودنا في العالم
)سلدن ،2006 ،ص.(39
فتأويل النص التاريخي والفني أو حتى الفلسفي ﻻ يراد منه المتعة الجمالية ،اﻻستيتيﻘية ،بل تعني تجربة تلﻘي
العمل بدون أن ننفصل عن وعينا العادي ،لندخل دائرة الوعي الفني الذي نحتكم إليه ،إن معضلة الفهم إذا حسب
عالم الهرمينوطيﻘا هي معضلة وجودية ،فبحثنا عن الحﻘيﻘة المختفية وراء السطور ليس ﻷجل المتعة ،بل هي
مشاركة وجودية.
لﻘد اتسع مفهوم الهرمينوطيﻘا في تطبيﻘاته في الفكر الحديث ،فصار مجاﻻ لعمليات التأويل المعرفية في العلوم
اﻹنسانية ،كالتاريخ و علمي اﻻجتماع و اﻻنثروبولوجيا ،و علم الجمال ،و النﻘد اﻷدبي ،و الفلكلور ،لﻘد صارت
التأويلية جوهر ولب نظرية المعرفة )حامد أبو زيد ،2000 ،ص .(167
يمكننا إذا أن نصف الهرمينوطيﻘا بأنها تنمية النظريات ودراستها ،لتفسير وفهم النصوص ،وهي في الدراسات
الدينية ،تشير إلى دراسة تفسير النصوص الدينية .وهي وصف للجهود الفلسفية والتحليلية التي تهتم بمشكﻼت
الفهم و التأويل .وتﻘوم الهرمينوطيﻘا على فلسفة التعمق خلف ما هو ظاهر من تعبيرات وعﻼمات ورموز ،للكشف
عن المعاني الكامنة والجوانب غير المتعينة من الخبرة أو التجربة )أبو زيد ،1981،ص.(148
شروط القراءة التأويلية:
للوصول إلى المعاني الخفية والدﻻﻻت الباطنية التي يسعى المحلل والﻘارئ المعاصر إلى كشفها يشترط في
الﻘراءة التأويلية جملة من العناصرنلخصها في الفرضية ،والمﻘصدية ،والسياق والدائرة الهرمينوطيﻘية ،ثم تاويل
النص ﻻ استعماله )المتﻘن ،2004 ،ص 35و ما بعدها( ،أما الفرضية ،فهي ما يصطلح علماء التداولية على
تسميته باﻻفتراض المسبق .حيث يذهب فينيمان ) (Venemanإلى أن لكل خطاب رصيدا ً من اﻻفتراضات
المسبﻘة المستمدة من المعر فة العامة ،وسياق الحال ،والجزء المكتمل من الخطاب ذاته ،فلدى كل طرف من
أطراف الخطاب ،رصيد من اﻻفتراضات المسبﻘة ،وهذه اﻻفتراضات في تزايد مع تﻘدم عملية الخطاب ،وضمن
رصيد اﻻفتراضات المسبﻘة المصاحبة ﻷي خطاب ،توجد مجموعة من المسلمات الخطابية ،التي يستند إليها
الﻘارئ في تأويل النص )براون ويول ،1997 ،ص.(97 ،96
في حين تجعل النص موئل تﻘاطعات بين المرسل والبنية النصية ومتلﻘي الخطاب ،فلم يعد سائغا ً النظر إلى النص
في ذاته ،كما فعلت التصورات الشكﻼنية ،إﻻ من قبيل بناء النماذج ،وتسهيل عملية التصنيف ،إذ أصبح النص
عبارة عن أفعال كﻼمية من َجزَ ة من المؤلف ،يﻘصد بها أنماطا ً من تأثير المتلﻘي .ولهذا أصبحت مﻘاصد المتكلم
مؤشرات حاسمة في عملية التأويل ،و إلغاؤها إلغا ٌء لجزء معتبر من معمار المعنى ،إن لم يكن إعداما ً مطلﻘا ً له
)تاج الدين ،1998 ،ص  ،(25وهو ما جعل غادامير) (Gadamerيﻘر بأن مهمة الهرمينوطيﻘا هي الكشف عن
شيء النص غير المحدود ،ﻻ عن نفسية المؤلف؛ ﻷن هذا الشيء هو المرجعية بالنسبة للمعنى ،وهو ما يمكننا من
الكشف عن مﻘصديته و عن قيمة الحﻘيﻘة فيه )بول ريكور ،2001 ،ص .(41
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وﻷن السياق هو أساس الﻘراءة الصحيحة )الغذامي ،1998 ،ص ،(31فﻘد أصبحت عﻼقته بالنص هي قطب
الرحى في التحول المنهجي الذي تعرفه النظرية اللسانية المعاصرة في توسيع مجالها اﻹجرائي ،لتشمل حﻘوﻻ ً
معرفية مختلفة ،لما يلعبه السياق من دور فعال في ترقية آليات تحليل الخطاب ،وتمثل مضامينه تفسيرا ً وتأويﻼً؛
ﻻرتباطه بمعطيات معرفية ومنهجية ،في الوقت نفسه تؤطر مسار احتواء المجال اﻹدراكي للنص وتفعله،
باستثمار حصيلة ثرية لمجاﻻت متعاقبة في تاريخ قراءة النص )حساني ،2004 ،ص .(70 ،64
أما الدائرة الهرمينوطيﻘية :فهي اﻷداة المنهجية للنظر إلى النص في كليته وعﻼقتها بمختلف اﻷجزاء ،كما تتناول
اﻷجزاء في عﻼقتها بهذا الكل )نصر ،1996،ص ،(80ففهم النص ﻻ يتأتى للمؤول إﻻ إذا تمكن من فهم أجزائه،
و فهم هذه اﻷخيرة أيضا ﻻ يتحﻘق إﻻ بفهم الكل .وهنا يتحﻘق الشرط اﻵخر للﻘراءة التاويلية ،وهو تأويل النص ﻻ
استعماله؛ وذلك يعني أن تكون عملية الفهم عبر النص وانطﻼقا منه ،فنتركه ينطق بما يحمل ) Bouveresse,
 ،(1991, P26وتتحدد قيمة هذا العنصر بالنظر إلى أولئك الذين يتأولون النصوص خدمة لتوجهاتهم الخاصة ،أو
لمذاهبهم التي ينتمون إليها.

التحليل الظاهراتي والتأويل
إذا حاولنا تحديد عﻼقة التأويل بالفينومين ولوجيا توجب علينا التعرض لمكانة مؤسسها الذي وضع الخطوط
الرئيسة لها ،بوصفها مشروعا ً معرفيا ً و كليا ً ينفتح على آفاق تأويلية كبيرة ،حيث ترتبط بالتأويل عضويا
ووظيفيا ،مثلما يرتبط اﻷنثربولوجي باﻷنطولوجي ،والمنطﻘي بالشاعري )شوقي الزين ،2002 ،ص  ،(53وهذا
اﻻرتباط الوثيق بين المنهجين يؤكد أهمية الوصف الظاهراتي في تحليل النص اﻷدبي ،نظرا لما يوفره من عودة
إلى اﻷصل؛ إلى ماهيته وجوهره .فما يجمع المنهجين انتماء متبادل ،يجعل كﻼ منهما يﻘوم على افتراض اﻵخر
)بول ريكور ،2001 ،ص .(31
لﻘد تبوأ هوسرل موقعه الفلسفي عن طريق معارضته لمدرستين فكريتين سائدتين ،هما الطبيعانية التي تزعم أن
كل الظواهر جزء من الطبيعة ،والنفسانية التي تحاول وضع كل اﻷنظمة المعيارية تحت طائلة قوانينه ،كالمنطق
مثﻼ )سلدن ،2006 ،ص.(443 ،442
وتعتبر نظرية الﻘصدية الركيزة اﻷساس للظاهراتية ،كما تعد أيضا من الركائز اﻷساسية للنظرية التأويلية ،وفﻘما
بينا ،وهي تعني ذلك التوجه الذهني الذي يستهدف به الشعور اﻹنساني موضوعاته بالبحث ،فهي الرابط الﻘوي
الذي يجمع بين الشعور وموضوعاته )غيوة ،ص  ،(201 ،200والصفة المميزة للعﻼقة بين الذات والموضوع،
وبين الفكر والوجود ،وهي عﻼقة أساسية ﻻ تنفصل فيها الذات عن الموضوع ،وﻻ يمكن ﻷي واحد منهما أن
يصبح قادرا لﻺدراك الحﻘيﻘي دون اﻵخر )بونفﻘة ،2005،ص .(38 ،37إنها الرابط العنصر اﻷساس في أي
عمل أدبي ،أو إنتاج فني ،حتى أنها لم تعد مجرد مدلوﻻت يرمي بها المبدع لغيره ،لﻘد صارت من اﻻهمية بما
يجعلها تتعدد وتختلف فهي قصدية المبدع ،وقصدية الﻘارئ ،وقصدية الوسيط أو الﻘناة.
أما حجر اﻷساس اﻵخر في فلسفة هوسرل ،فهو تصوره للحدس؛ ﻷنه يتيح لنا أن ندرك الماهيات ،وليس فﻘط
الخصائص اﻷمبيريﻘية ،ولكي نطبق الحدس الظاهراتي ،ونصل إلى معرفة أصيلة وحﻘيﻘية علينا إجراء سلسة من
اﻻختزاﻻت ،ومن أجل اﻻختزال الظاهراتي يستخدم هوسرل مفهوم اﻹيبوخية ) ، (epocheويعني التوقف
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حرفيا ،أو تسليط الوصف على اشياء بعينها تستﻘطب مﻼحظتنا ،وما عداها يبﻘى بين قوسين ،ويتكون هذا المفهوم
من وجوه أربعة:
التجنيب التاريخي :استبعاد اﻻفتراضات المسبﻘة.
التجنيب الوجودي :استبعاد الشيء الحدسي واﻷنا التي تحدسه.
اﻻختزال اﻷيديتيكي :استبعاد كل شيء فردي لﻼنتﻘال من الماهيات الخاصة إلى العامة.
اﻻختزال الفينومينولوجي :استبعاد كل ما هو خارج عن الظاهرة أو ما يتجاوزها )سلدن ،2006 ،ص،444
.(445
وسنحاول فيما يلي التطرق إلى الحﻘول المعرفية والمنهجية التي يشترك فيها المنهجان الظاهراتي والهرمينوطيﻘي
من خﻼل التطرق إلى المفاهيم التي يلتﻘيان فيها )شوقي الزين ،1999 ،ص  10و ما بعدها(:
اﻷصل والعودة إلى الذات:
الفكر الظاهراتي هو فكر التأسيس الذي يعبر عن العودة إلى الشيء نفسه ،إلى ماهيته وجوهره ،والبحث عن
اﻷصل هو أن يكون الوعي )مندفعا نحو (..أو )مندفعا إلى اﻷمام نحو…( ،و )اﻻندفاع نحو( هو جملة الكمونات
والممكنات التي تنكشف للوجود في الحاضر وﻻ تنكشف )هنا( و)اﻵن( ،إﻻ على ضوء التحديدات التي تلﻘتها في
ماضيها .أي العودة إلى التراث كعنصر ضروري ،ﻻنكشاف الشيء نفسه كماهية يدركها الوعي ،وذلك على حد
قول غادامير" :ينبغي لفن التأويل أن ينطلق من مسألة أن الفهم هو الوجود في عﻼقة مع الشيء نفسه الذي يظهر
عبر ومع التراث أين يمكن للشيء اﻻتصال بي" )غادامير ،1999 ،ص.(19
التجربة المعيشة في صلب الحاضر الحي
إن الحاضر سيﻼن ﻻ نهائي ،وتدفق دائم للحظات التجارب المعيشة المنخرطة في نظام الزمانية ،يجعل الوعي
يتصل اتصاﻻ مباشرا بموضوعه )هنا( و)اﻵن( ويدرك ذاته كوعي خالص ،وﻻ شك أن للحياة أهميتها في فهم
الذات؛ على اعتبار أن هذه اﻷخيرة تدرك تجاربها المعيشة ،وممارساتها الخاصة بناء على إدراكها لحياتها كوحدة
وبنية متناسﻘة اﻷبعاد ،ومرتبطة اﻷجزاء ،وتدرك شمولية هذه الحياة في ضوء التجارب المعيشة التي يتوقف
عليها أن تعين موضوعها بتأويله بنفسه )ريكور ،2001 ،ص.(57
فهم الذات وتجربة اﻵخر
تذهب الظاهراتية إلى أن كل إدراك لﻶخر ﻻ بد أن يمر بتجربة الجسد ،وهي قاعدة تجعل من تجربة الحياة في
صورتها الواقعية شرط إمكان لمختلف التجارب المعيشة والممارسات؛ ﻷن كل معرفة تبتدئ بالتجربة ،وﻷن
الجسد هو المساحة الطوبولوجية ) (Topologiqueواﻷنطولوجية ) (Ontologiqueالتي تتحرك فيها وتنتﻘل
عبرها جملة التجارب المعيشة والممارسات والسلوكات ،باعتباره حامﻼ لﻺدراك الحسي عبر اﻷعضاء التي
تتصل اتصاﻻ مباشرا بالعالم الخارجي ،ولﻺدراك الحدسي الذي يجعل الوعي الخالص والمتعالي يدرك موضوعه
مباشرة ،فالوعي ﻻ يستغني عما يفيده به اﻹدراك الحسي من إحساسات وانطباعات حسية ،ولكنه يستﻘل بتعاليه
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وإدراكه الحدسي في فهم أشياء العالم عبر الﻘصدية المتضمنة فيه عند هوسرل أو عبر اندفاعه عند
هيدغر).(Heidegger
يرى المنهج الظاهراتي أن النّص اﻷدبي مستويات عديدة غير متجانسة ،حسب الفيلسوف الظاهراتي رومان
انجاردن ) (R.Ingardenهذه المستويات هي الصوتية ،والدﻻلية ،والبنيوية… الخ .وعلى هذا فإن النص اﻷدبي
ﻻ تمكن قراءته إﻻ عبر مجموعة من التحليﻼت اﻷسلوبية التي تحلل هذه المستويات جميعاً ،باﻹضافة إلى قراءة
بنيوية أخيرة شاملة تُعنى بإبراز العﻼقات الماثلة بين هذه المستويات جميعا ً )عزام ،2001 ،ص .(15وهنا يفترق
التحليل الظاهراتي عن التحليل النفسي ،والتحليل المنطﻘي للغة ،فالتحليل النفسي يروم الوقوف على ما يجري في
النفس ،والمنطﻘي يأخذ اﻷلفاظ باعتبارها أطرافا في الﻘضايا ،و يتعاطى المعاني بﻘدر ما توصل إلى المجهول ،أما
التحليل الظاهراتي ،فيعمل على دﻻلة اللغة ومعناها ،إذ الدﻻلة هي جوهر الظاهرة اللغوية ،وبدونها ﻻ يتأتى
لﻸلفاظ والتراكيب وظيفة وفاعلية )لطفي ،1997 ،ص.(47
وهنا أيضا يفترق المنهجان التأويلي والظاهراتي ،فإذا كان الوصف الظاهراتي وصفا ً لمعنى شيء ما ،يكون
التأويل الظاهراتي فعﻼً ﻹنتاج المعنى أو لتأسيسه ،وينتمي إليه أحد جوانب المعنى الذي يسمى )المرجع( أي
التوجه الﻘصدي نحو عالم معين ،والتوجه اﻻنعكاسي نحو ذات معينة ،لكن فعل التأويل الظاهراتي ﻻ يتجه إلى
المعنى أو المرجع ،وﻻ يرتد منهما ،فهو فعالية الفهم التي توفر المعنى ،غير أن المعنى نفسه ليس بؤرة ،وﻻ
هوية ،وﻻ وحدة مفردة؛ إنه هنا ممارسة وفعالية وتفصيل لحﻘل ما .أما التأويل فليس تﻘريراً ،بل حوار تغذيه
مجموعة من التساؤﻻت ،فيسأل الﻘارئ النص وهو بين يديه في الوقت الذي يسمح فيه للنص أن يرد عليه بسؤال
أيضاً ،وهو ليس فرض للذات ،بل مجال للتخلي عنها .وبهذا المعنى الذي يكتسيه التأويل ،والذي تحملته
الفينومينولوجيا الحديثة تصبح هذه اﻷخيرة منهجا بل فلسفة في المعنى تختص بصياغة صور الظواهر وتحميلها
شتى المعاني والدﻻﻻت.
من ناحية أخرى فإن التأويل يرى أن لغة النص بحر واسع يختفي في أعماقه من المعاني ما ﻻ يستطيع أحد البلوغ
إليه دون قدرة على الغوص والبحث المكثـف ،في حين يرى النﻘد الظاهراتي أن لغة العمل اﻷدبي تفوق شيئا ما
التعبير عن معانيه الداخلية ،وهذه فكرة قديمة تعود إلى هوسرل الذي لم تحتل اللغة في ظاهراتيته إﻻ حيزا ضيﻘا.
فضﻼ عن أن النﻘد الظاهراتي يهدف الى قراءة محايثة شاملة للنص بعيدا عن المؤثرات الخارجية ،قصد اﻹمساك
بالبنيات المتسامية ،وولوج دواخل وعي الكاتب ،وسﻼحه في ذلك التطهر من ميوﻻته الخاصة ،والغوص بشكل
حاسم في عالم العمل اﻷدبي ،وإعادة إنتاج ما وجده هناك بشكل دقيق ،وغير منحاز قدر اﻹمكان )ايجلتون،
 ،1995ص .(37وبناء عليه اختزل النص نفسه في احتواء خالص لوعي المؤلف ،لكن بعضا من الباحثين
يرفض هذا النوع من التحليل؛ ﻷنه يعتبر النص وسيطا بين المؤلف والﻘارئ ،بدﻻ من أن يكون طرفا في عملية
الحوار.
وقد ركز هيدغر اهتمامه على معالجة مختلف ظواهر الفن واللغة وتحليل النصوص ،في سياق اهتمامه بالفن و
الشعر في المرحلة التي تحول فيها من دراسة الوجود اﻹنساني إلى دراسة فكر الوجود؛ ﻷن الوجود اﻷول ﻻ
يتحﻘق إﻻ بتأويل النصوص التي تشهد عليه ،وهكذا يحول هيدغر التأويلية من تحليل النصوص إلى تحليل
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الوجود ،حيث تحل أنطولوجيا الفهم محل أبستمولوجيا التأويل ،فظاهراتيته تجعل التأويل تابعا للفهم الذي يغطي
كل إسﻘاط للمعنى )ريكور ،2001 ،ص  .(37فالتأويل عنده محاولة لفهم الوجود ،انطﻼقا من البحث عن معنى
الفهم في حد ذاته ،وعن حﻘيﻘته ،ﻻ عن عن قواعده وأسس بنائه.
ورغم اﻻحتفاء بالظاهرة في النظرية التأويلية الحديثة ورغم ارتباط الهرمينوطيﻘا بالفينومينولوجيا في تأويلية
هايدغر ،إﻻ أن التوجه الهرمينوطيﻘي مع غادامير راجع خطاه ،حيث عرفت التأويلية معه عودة البحث عن فهم
النصوص الموروثة والتﻘاليد الثﻘافية )العيد ،2014 ،ص ،(13فكان بذلك خلف هيدغر اﻷكثر شهرة في مجال
الهرمينوطيﻘا ،لهذا اعتبرت العودة إليه عودة إلى اﻷصول ،وتحول آخر من فهم الوجود إلى فهم الموجود.

الخاتمة
إن الفينومينولوجيا كمنهج فكري حديث ليست متاحة لكل راغب في التفسير أو التأويل ،بل إنها في حﻘيﻘة اﻷمر
أعﻘد من ذلك ،ﻷنها ليست متاحة حتى للمتخصصين؛ وهذا باعتراف اكبر المنشغلين بها ،وأكثر الخائضين في
مجالها شهرة،ﻷنها من أصعب النظريات التي توصل إليها العﻘل البشري ،وﻻ يزال البحث في اتجاهاتها وأهدافها
وآلياتها قائما على قدم وساق ،وحسبنا في هذا المﻘام أن نﻘول إنه المنهج الذي ﻻ يمكنه أن يؤسس ذاته دون
افتراض تأويلي ،فﻼ يجب في أي حال من اﻷحوال إغفال النظر في العﻼقات الممكنة بين الظاهراتية والتأويل.
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تصورات التﻼميذ المراهقين للعنف المدرسي دراسة ميدانية ﺑثانويات مدينة
الونزة
اﺑتسام ﺑن مني
جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي،
حي ابن باديس الونزة ،ﺗبﺴة
 ،12003الجزائر
ibtissemben01@gmail.com

المستخلص
يعتبر العنف ﺑصفة عامة من الظواهر الشائكة ،التي اخذت حظا كبيرا من اهتمام الباحثين لغرض البحث عن
السبل الكفيلة للحد من انتشارها ،وتجنب انعكاساتها التي تقع على مختلف افراد المجتمع ،لكن رغم الدراسات
المكثفة حول الظاهرة ،إﻻ ان اﻻحصائيات ترصد لنا في كل مرة ارقاما مخيفة ﻻنتشارها وانتقالها من وسط
ﻷخر ،وقد ازداد اﻻمر سوءا حينما انتقلت الظاهرة الى المؤسسات الترﺑوية ،ولقد جاءت هذه الدراسة لتسلط
الضوء على ظاهرة العنف المدرسي وﺑصفة خاصة لدى التﻼميذ المراهقين حسب تصورهم لها ،وقد اتبعنا في
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وانطلقنا فيها ﺑطرح السؤال التالي :ما هو تصور التﻼميذ المراهقين للعنف
المدرسي؟ ولجمع البيانات اعتمدنا على اﻻستبيان كأداة للدراسة ،الذي وزع على عينة من تﻼميذ مرحلة
التعليم الثانوي والذي ﺑلغ قوامها ) (600تلميذ ،وتوصلت الدراسة الى نتائج مفادها للتﻼميذ المراهقين
ﺑالمرحلة الثانوية تصورات للعنف المدرسي ،وتمثلت هذه التصورات في تخريب ممتلكات المؤسسة الترﺑوية
التعدي على زمﻼئهم التﻼميذ  ،التعدي على أساتذتهم ،تسلط اﻻساتذة.

الكلمات المفتاحية :ﺗصورات ،العنف المدرسي ،ﺗﻼميذ المرحلة الثانوية.
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Adolescent Pupils’ Perceptions of School Violence, Afield
Study in the Secondary Schools of the City of Ouenza

Benmenni Ibtissem
University of Elaarbi Benmhidi Oume Elbouagui,
Rue of Benbadisse Ouenza,
Tebessa, 12003, Algeria
ibtissemben01@gmail.com

ABSTRACT
Violence is generally considered one of the thorny phenomena, that have taken
great luck from the attention of researchers for the purpose of searching for
ways to limit its spread and avoid its repercussion on various members of
society, but despite extensive studies on the phenomenon, statistics show us every
time frightening numbers for its spread and transmission from one medium to
another, and it got worse when the phenomenon was transferred to educational
institutions, this study came to shed light on the phenomenon of school violence,
especially among adolescent pupils, according to their perception of it, and we
following in the study the descriptive and analytical approach, and we stared
with asking the following question: what is the perception of adolescent pupils at
the secondary school violence? to collect data, we relied on the questionnaire as a
tool for the study, which was distributed to a sample of high school students,
whose strength reached (600) students, the study concluded that the adolescent
pupils at the secondary stage had perceptions were represented in sabotaging the
property of the educational institution, and encroaching on their fellow students,
attacking their teachers and bulling their teachers.
Keywords: Perception, school violence, high school students.
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المقدمة
إن العنف بمفهومه الواسع احد الظواهر التي ظهرت منذ فجر البش رية ،ولق ت اهتم ام العدي د م ن الب احثين خاص ة
بعد ما مر به العالم من صراعات وحروب ناﺗجة عن رغبة جامﺤة في الﺴيطرة على العالم ،اﻻمر الذي ادى ال ى
انتشارها وﺗجذرها في مختلف دول العالم الى غاية وقتنا الﺤالي ،خاصة م ع ع دم وج ود بروﺗوك ول خ اص للﺤ د
منها ،وذل ك راج ع ربم ا لتع دد وﺗش عب العوام ل المتﺴ ببة فيه ا ،وعلي ه ف إن ك بح الظ اهرة وﺗطويقه ا يﺤت اج ال ى
دراسة العنف من مختلف جوانبه ،وإﻻ سينتقل من وسط اجتماعي ﻵخر ،فنجد اﻵن الظ اهرة انتقل ت م ن اﻻس رة
الى الشارع ومن الشارع الى المدرسة ،ويمكن بعدها أن ﺗنتقل الى مختلف مرافق الﺤياة اﻹجتماعية ،والمخيف في
اﻻمر انها ﺗكاد ﺗصبح نمط معيشي لفئة كبيرة من اﻷفراد ،وهذا استنادا لما ﺗرصده لنا اﻻحص ائيات الﺴ نوية الت ي
ﺗجريها مختلف المنظمات حول العالم ،فالمتتبع لمجريات اﻷمور واﻷح داث ،يﻼح ظ م ا يتﺴ م ب ه ه ذا العص ر م ن
استفﺤال العن ف وانتش اره ،مم ا ي ؤدي إل ي اعتب اره مش كﻼ اجتماعي ا ي دمر البن ى اﻻجتماعي ة والعﻼق ات اﻹنﺴ انية
خاص ة بع د ﺗفش يه ب ين ابنائن ا التﻼمي ذ ،اﻻم ر ال ذي جع ل المدرس ة ﺗﺤول ت م ن مك ان ﺗربي ة وﺗه ذيب لﺴ لوكيات
التﻼمي ذ ،ومك ان يكتﺴ ب فيه ا العل م ومختل ف الق يم والمب ادئ ،ال ى مﺴ رح للممارس ة العن ف بمختل ف اش كاله ب ين
التﻼمي ذ ﺗج اه زمﻼئه م او ﺗج اه أس اﺗذﺗهم او حت ى ﺗش كيل عص ابات نه ب وﺗخري ب لممتلك ات المؤسﺴ ة ،وﺗعتب ر
الجزائر من بين الدول عرفت انتشار ظاهرة العنف ف ي مؤسﺴ اﺗها التربوي ة ،وق د ب دأ التفكي ر ف ي وض ع برن امج
وطن ي لمكافﺤ ة العن ف ف ي الدول ة الجزائري ة من ذ ال دخول المدرس ي لﺴ نة ) (2000/1999نتيج ة لﻺح داث الت ي
شهدﺗها مدارس بوﻻية ﺗيبازة والتي خلفت ضﺤيتين احداهما مقتل ﺗلميذ ثانوية ،والثاني مقتل استاذ بعد مشادات مع
ﺗلمي ذة )حك يم ،2014 ،ص ،(18ونظ را له ذين الﺤ دثين الم ؤلمين ش كلت وزارة التربي ة لجن ة وطني ة لتﺤض ير
استراﺗيجية وطنية لمكافﺤة العنف داخل المدارس ،وفي ه ذا اﻻط ار اقت رح اعض اء اللجن ة الوطني ة ث ﻼث مﺤ اور
رئيﺴية للتفكير ﺗدور حول ميثاق المدرسة والق وانين والل وائح الداخلي ة للمدرس ة ومج ال اﻻﺗص ال ودور المج الس
المختلف ة )ح ويتي ،2003 ،ص ،(252ولق د عكﺴ ت احص ائيات وزارة التربي ة المنبثق ة ع ن دراس ة اع دﺗها ع ن
العنف في الوسط المدرسي عن اﺗﺴاع دائرة العنف ف ي المؤسﺴ ات التربوي ة ب الجزائر ،حي ث ف اق الع دد ع ن 25
الف حالة ،خﻼل سنة )) (2011/2010حك يم ،2014 ،ص ،(18وم ن هن ا نج د ان المدرس ة الجزائري ة ف ي حال ة
متقدمة من الخطورة ويتطلب اﻻمر التدخل العاجل لتعاون مؤسﺴات أهلية ورسمية ودولي ة  ،اوان ك ان ه دفنا م ن
الدراسة هو الكشف عن ﺗص ورات التﻼمي ذ الم راهقين للعن ف المدرس ي ،ف إن اهمي ة الموض وع ﺗنبث ق م ن حاج ة
المدرسة الجزائرية الى حلول مﺴتعجلة للﺤد من هذه الظاهرة ،ولذلك فدراستنا ﺗعنى بموض وع " ﺗص ور التﻼمي ذ
المراهقين بالمرحلة الثانوية للعنف المدرسي".

تحديد إشكالية الدراسة
ان الﺤديث عن المدرسة عموما يجعلنا نتصور انها المكان الذي ينال فيه الفرد نصيبه من التربية أوﻻ ومن
التعليم ثانيا ،فيزداد ﺗربية وثقافة وﺗعليم ووعي )النﺤﻼوي ،1989 ،ص ،(116ورغم ان المدرسة من وجهة نظر
العديد من علماء التربية ليﺴت مكانا لتلقين المعلومات وﺗكوين عادات من اجل مﺴتقبل بعيد ،وإنما هي صورة
مصغرة عن الﺤياة اﻻجتماعية يكﺴب فيها الطفل او المراهق الخبرة والعادات الخلقية عن طريق نشاطه كعضو
13
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من الجماعة ،كما انها بيئة ﺗعليمية وﺗربوية )زرهوني ،1991،ص ،(10إﻻ اننا نجد المدرسة الجزائرية اليوم
ﺗعاني كغيرها من المدارس في معظم دول العالم من اخطر الظواهر التي اجتاحتها خﻼل الﺴنوات الماضية
وانتشرت فيها مؤخرا بصورة أصبﺤت واضﺤة لكل من يدخل اسوار مؤسﺴتها التربوية ،جعلتها ﺗنزف هدرا
لمورد بشري من المفروض يعول عليه مﺴتقبﻼ في بناء مجتمع حضاري قائم بذاﺗه ،وهذا استنادا لما ﺗم رصده
من احصائيات ﻻنتشار العنف في الوسط المدرسي خﻼل الﺴنوات اﻷخيرة ،حيث احتلت الجزائر المرﺗبة اﻷولى
مغاربيا من حيث نﺴبة العنف المﺴجلة في الوسط المدرسي)بوطورة ،(2017 :الذي اصبح يعكس قيمة داخل
المنظومة التربوية ،وداخل المجتمع ككل )الكرمون ،2013 ،ص ،(11وشكل القطاع التربوي بالياﺗه ودينامياﺗه
المنجم الﺤقيقي لوﻻدة العنف وﺗطوره كما شكلت المؤسﺴات التربوية الﺤقل العلمي الطبيعي للدراسات التربوية
واﻻجتماعية في مجال العنف )وطفة ،2011 ،ص (72وفي هذا الصدد اكد نور الدين حقيقي ان ) (%60من
التﻼميذ في الجزائر ﺗعرضو للعنف المدرسي)حقيقي ،2013،ص (2وﺗوافق ذلك مع دراسة قام بها "الكﻼ"
مجلس اﻻساﺗذة بالتعليم الثانوي ﺗفاقم ظاهرة العنف المدرسي حيث سجلت الدراسة ) (%40من التﻼميذ لديهم
سلوكات عدوانية و) (%60من التﻼميذ صدرت عنهم افعال عنف )حكيم ،2014،ص ،(18ان هذه النﺴب
اﻻحصائية ﺗدل على وضع خطير ﺗمر به المؤسﺴات التربوية ،مما جعل الوزارة الوصية ﺗرسل مراسلة وطنية
بعنوان "استشارة ميدانية بشأن العنف في الوسط المدرسي والتي طالب فيها الوزير من مديري التربية ﺗقديم رؤية
واضﺤة حول هذه الظاهرة وﺗقدير حجمها ،وﺗﺤديد مظاهرها ،وﺗشخيص اسبابها ") منشور رقم  14/04لوزارة
التربية الوطنية ،(2014 :وبعدها قررت الهيئة الوصية فرض عقوبات صارمة على من يقوم من الطاقم التربوي
بعقوبات بدنية على التﻼميذ )احمد ز ،2012 ،ص ،(4وقد يتبادر للبعض ان المدرسة الجزائرية انﺤرفت عن
اداء رسالتها ،وبذلك فهي في امس الﺤاجة الى حلول مدروسة ننقض من خﻼلها ابنائنا التﻼميذ من انعكاسات هذه
الظاهرة المؤرقة ،ولربما ان لمرحلة المراهقة نصيب فيها خاصة حينما ﻻ يتمكن التلميذ المراهق من ايجاد
هويته ،ولطالما اعتنت البﺤوث بهذا الموضوع ﺗاركة جانب ﺗصور التﻼميذ المتمدرسين للعنف في مجال ضيق
ولذا اردنا ان ندرس الظاهرة حﺴب ﺗصور التﻼميذ المراهقين ،لعلنا نصل الى حلول كفيلة بالﺤد من انتشارها
وذلك من خﻼل طرح الﺴؤال التالي :ما هو ﺗصور التﻼميذ المراهقين بمرحلة التعليم الثانوي للعنف المدرسي؟

فرضيات الدراسة
اعتمدنا في هذه الدراسة على فرضية أساسية ﺗبعت بفروض إجرائية مكملة لها نوضﺤها كالتالي:
للتﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية ﺗصورات للعنف المدرسي؟.
وقد انبثقت من الفرضية العامة أربع فرضيات إجرائية موضﺤة كالتالي:
 يتصور التﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية العنف المدرسي بتخريب ممتلكات المؤسﺴة التربوية. يتصور التﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية العنف المدرسي بتعدي التﻼميذ على زمﻼئهم. يتصور التﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية العنف المدرسي بتعدي التﻼميذ على اساﺗذﺗهم. يتصور التﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية العنف المدرسي بتﺴلط اﻷساﺗذة.14

ISBN: 978-9922-9343-3-4

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

دوافع وأهداف البحث
إن أهم اﻷسباب التي دعتني إلى اﻻهتمام بموضوع العنف المدرسي من خﻼل ﺗصور التﻼميذ المراهقين هو
مﻼحظتنا المتكررة لﺴلوكيات عدوانية ﺗبدر من ابنائنا التﻼميذ ،خاصة بعد اطﻼعنا على اﻻحصائيات اﻻخيرة
التي قدمتها وزارة التربية الوطنية حول نفشي العنف في المدارس ،وما دعانا إلى اختيار ﺗﻼميذ المرحلة الثانوية
هو مﻼحظتنا لتﺴجيل أكبر نﺴبة عنف في الوسط المدرسي ﺗبدر من ﺗﻼميذ المرحلة الثانوية ،وان الهدف الرئيﺴي
من هذه الدراسة هو ان فهم ﺗصورات التﻼميذ لهذه الظاهرة يقودنا الى ابجاد الﺤلول المناسبة ،للﺤد من انتشارها.

أهمية البحث
ﺗ أﺗي اهمي ة الدراس ة م ن اهمي ة الموض وع ،خاص ة وان المدرس ة الجزائري ة ف ي ام س الﺤاج ة لﺤل ول مدروس ة
مﺴتعجلة ،او بروﺗوكول خاص للﺤد من انتشار ظ اهرة العن ف ف ي الوس ط المدرس ي ،وحماي ة ابنائن ا التﻼمي ذ م ن
الوقوع في انعكاساﺗه الﺴلبية ،وان دراسة العنف المدرسي حﺴب ﺗصور التﻼميذ ،ﺗجعلنا نكشف عن رؤية التﻼميذ
المراهقين للعنف المدرسي وأكثر انواع الممارسات العنيفة الش ائعة بي نهم ،لعلن ا نص ل ال ى اقت راح الﺤل ول الكفيل ة
للﺤد من هذه الظاهرة المؤرقة.

المفاهيم اﻹجرائية للبحث
إن الدراسة الﺤالية ﺗشمل على مصطلﺤات علمية سيجرى ﺗعريفها بصورة علمية دقيقة حتى يتضح معناها.
التصور
نقص د بمص طلح التص ور إجرائي ا ف ي ه ذه الدراس ة ،ه و إع ادة استﺤض ار التﻼمي ذ الم راهقين ﻷش كال العن ف
المدرس ي الممارس ة ف ي وس طهم المدرس ي ،س بق له م ﺗخزينه ا ف ي ال ذاكرة إل ى مج ال ال وعي وذل ك م ن خ ﻼل
اجابتهم على بنود اﻻستمارة التي اعدت خصيصا لهذا الموضوع.
العنف المدرسي
عرف حﺴين العنف المدرسي بأنه نمط من انماط العنف يصدر من الطالب او مجموعة من الطﻼب ضد طالب او
مدرس ،ويتﺴبب في احداث اضرار مادية او جﺴمية او نفﺴية ويتضمن هذا النمط من العنف الهجوم واﻻعتداء
الجﺴمي او اللفظي )التل والﺤروبي ،2014،ص(49
وﺗعرف الباحثة مصطلح العنف المدرسي اجرائيا في هذه الدراسة بأنه كل سلوك عدواني يصدر عن التﻼميذ او
اﻻساﺗذة او الطاقم التربوي للمؤسﺴة التعليمية مخلفا اضرار معنوية او جﺴدية او مادية.
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الدراسات الساﺑقة
ﺗعددت الدراسات المتناولة لموضوع العنف في الوسط المدرسي ،ومن بينها الدراستين التاليتين:
دراسة ميزاب ناصر واخرون )(2014
هدفت الدراسة الموسومة بمؤشرات العنف في الوسط المدرسي ،دراسة مﺴﺤية لمتوسطات وﻻية ﺗيزي وزو
نموذجا ،الى الكشف عن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ،وﺗوصلت الدراسة الى ان المؤشرات ذات اﻻنتشار
العالي للعنف في الوسط المدرسي في العﻼقة بين )ﺗلميذ ،ﺗلميذ( ،كونهم اكثر احﺴاسا بالﺴلوك العنيف من
اﻵخرين وأكثر احﺴاسا بممارسة الﺴلوك العنيف على اﻵخرين ،ويﺴتعملون العنف للدفاع على النفس ،واكثر
انواع العنف التي يﺴتعملونها هو العنف اللفظي ،ويوظفونه اكثر في ساحة المدرسة) .ميزاب(2014 ،
دراسة خولة حكيم)(2014
هدفت الدراسة الموسومة بتفﺴير هيئة التدريس لظاهرة العنف لدى ﺗﻼميذ المرحلة الثانوية – دراسة ميدانية
بثانويات مدينة ﺗبﺴة  -الى التعرف على ﺗفﺴير اساﺗذة التعليم الثانوي لظاهرة العنف المدرسي ،واعتمدت الباحثة
غلى المنهج الوصفي ،واستعملت اﻻستبيان كأداة لجمع البيانات طبقت على عينة ﺗكونت من ) (302استاذ التعليم
الثانوي ،وﺗوصلت الدراسة الى ان ظاهرة العنف المدرسي لدى ﺗﻼميذ مرحلة التعليم الثانوي متعلقة بجماعة
الرفاق ،ووسائل اﻻعﻼم ،ومرحلة المراهقة ،باﻹضافة الى عوامل مدرسية واسرية ،والظروف الﺴياسية
واﻻقتصادية حﺴب ﺗفﺴير هيئة ﺗدريس) .حكيم.(2014 ،
ﺗعددت الدراسات الﺴابقة التي اهتمت بدراسة العنف في الوسط المدرسي ،من مختلف النواحي كدراسة مظاهره
اشكاله ،ابعاده وعﻼقته بمتغيرات أخرى اﻻ اننا لم نجد دراسات القت الضوء على ﺗصورات العنف المدرسي لدى
التﻼميذ ،اﻻمر الذي شجعنا على دراسة الموضوع من ناحية ﺗصورات التﻼميذ لهذه الظاهرة ،ولقد استفدنا من
الدراسات الﺴابقة في منهجيتها المتبعة ،وطريقة معالجتها التطبيقية لموضوع الدراسة ،والوسائل واﻷدوات التي
اعتمدت عليها في الدراسة ،وطريقة ﺗﺤليلها وﺗفﺴيرها للنتائج التي وصلت إليها.

منهج الدراسة
إن القيمة العلمية للبﺤث اﻻجتماعي ﺗرﺗبط ارﺗباطا وثيقا بالمنهج الذي يتبعه الباحث ،ويعرف المنهج بأنه الطريق
المؤدي الى الكشف عن حقيقة بواسطة مجموعة من القواعد لتﺤديد العمليات للوصول الى نتيجة معلومة )عبد
الخالق وشوكت ،2007 ،ص ،(76وعرف ايضا بكل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر التعليمية أو
النفﺴية او اﻻجتماعية )ﺗركي ،1984 ،ص ،(129وعليه نجد بﺤثنا من طبيعة ﺗربوية ذو بعد اجتماعي والمتمثل
في ﺗصور التﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية للعنف المدرسي ،ومنه فطبيعة موضوعنا المطروح ﺗفرض علينا
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استخدام المنهج الوصفي التﺤليلي ﻷنه المنهج اﻷنﺴب واﻷصلح لهذا البﺤث ،الذي ارﺗبط منذ نشأﺗه بدراسة
المشكﻼت اﻹنﺴانية ) بوحوش ،1999،ص. (139
أداة الدراسة
لجمع المعلومات والبيانات ،اعتمدنا على اداة البﺤث المتمثلة في اﻻستبيان وع رف اﻻس تبيان عل ى أن ه اداة جم ع
البيانات المتعلقة بموضوع بﺤث مﺤدد ،عن طريق وضع مجموعة من اﻻسئلة يطلب من المفﺤوص اﻻجاب ة عنه ا
بطريقة يعدها الباحث حﺴب اغراض البﺤث )عطوي ،2007 ،ص (99واعتمدنا في ﺗصميمنا لهذا اﻻستبيان على
بديلين  :نعم /ﻻ مع ﺗوزيع الدرجات على النﺤو التالي :نعم :درج ة واح دة /ﻻ :ص فر ،وبع د ﺗﺤك يم اﻻس تبيان م ن
طرف خبراء في هذا المجال ﺗمت صياغة اﻻستبيان في صورﺗه النهائية مك ون م ن ) (38بن د موزع ة عل ى أرب ع
مﺤ اور منه ا مﺤ ور خ اص بتخري ب ممتلك ات المؤسﺴ ة التربوي ة ،ومﺤ ور خ اص بتع دي التﻼمي ذ عل ى زمﻼئه م
ومﺤور ﺗعدي التﻼميذ على أساﺗذﺗهم ،وأخيرا مﺤور ﺗﺴلط اﻻساﺗذة.
صدق اﻻستبيان
ﺗم حﺴاب صدق اﻻستبيان باﻻعتماد على صدق المﺤتوى ،وكانت قيمته ﺗﺴاوى ) ،(0,82وانطﻼقا من هذه القيم ة
ﺗم اﻻستنتاج بأن اﻻستبيان صادق لقياس ما أعد ﻷجله.
ثبات اﻻستبيان
اعتمدنا في حﺴاب ثبات اﻻستبيان عل ى معام ل اﻻرﺗب اط ألتت ابعي بيرس ون والت ي كان ت قيمت ه ﺗﺴ اوي )(0.89
ولﺤﺴاب الثبات الكلي لﻼستبيان طبقنا معادلة سبيرمان ب راون ال ذي يﺴ تعمل للﺤص ول عل ى معام ل الثب ات الكل ي
للمقياس ووجدنا معامل اﻻرﺗباط الكلي لﻺستبيان يﺴاوي ) ،(0,94ومنه يتبين لنا أن اﻻستبيان يتمي ز بثب ات ع ال
ومكنت النتيجة المﺤﺴوبة لمعامل اﻻرﺗباط التأكد من الصدق الذاﺗي للمقياس والت ي كان ت نتيجت ه ﺗﺴ اوي )(0.96
وهذا ما يدل على صدق وثبات اﻻستبيان.
عينة البحث
ﺗكونت عينة دراستنا من ﺗﻼميذ المرحلة الثانوية بمدينة الونزة ،وهي عينة مقصودة ،وقد بل غ الع دد الكل ي لمجتم ع
الدراسة ) (600ﺗلميذ.
اﻷسلوب اﻹحصائي المعتمد في البحث
اعتمدنا في هذا البﺤ ث عل ى مجموع ة م ن اﻷس اليب اﻹحص ائية لمعالج ة البيان ات المتﺤص ل عليه ا ،وﺗمثل ت ف ي
مجموع التكرارات والنﺴب المئوية ،واعتمدنا ايضا على اختبار كاف ﺗربيع وذلك لمعرف ة دﻻل ة ف روق اﻻس تجابة
بين "نعم" و "ﻻ" لدى أفراد عين ة البﺤ ث ،و معالج ة ك ل مﺤ ور إحص ائيا ،م ن خ ﻼل حﺴ اب متوس ط اس تجابات
اﻷفراد على بنود اﻻستبيان لكل مﺤور ﻻستخراج كا.²
17

ISBN: 978-9922-9343-3-4

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

عرض نتائج البحث ومناقشتها
المعالجة اﻹحصائية للفرضية اﻹجرائية اﻷولى

يتصور التﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية العنف المدرسي بتخريب الممتلكات المدرسية.
جدول رقم  .1يوضح متوسط استجابات أفراد العينة على بنود المﺤور اﻷول المتعلق بتخريب الممتلكات
المدرسية
متوسط اﻻستجﺎبﺎت

التﻛرارات

النسبة المئوية

نعم

459.5

%76.58

ﻻ

140.5

%23.42

المجموع

600

%100

ﻛﺎ ²المحسوبة
169.60

ﻛﺎ ²الجدولية
3,84

يتضح من الجدول  1ومن خﻼل المعالجة اﻹحصائية للمﺤور اﻷول أن قيمة ك ا ²المﺤﺴ وبة ) (169.60أكب ر م ن
قيمة كا ²الجدولية ) (3.84عند درجة حرية ) ،(1وبالتالي كا ²المﺤﺴوبة دالـة إحصائيـا عند مﺴتوى الـدﻻلة 0.05
وق د ج ـاءت الدﻻل ة لص الح اﻻختي ار نع م حي ث أج اب نﺴ بة ) (% 76.58م ن أف راد العين ة ب أن ﺗص ورهم للعن ف
المدرسي يتمثل في ﺗخريب التﻼميذ لممتلكات المؤسﺴة التربوية وذلك من خﻼل إجابتهم عل ى بن ود المﺤ ور اﻷول
وهي نﺴبة كبيرة مقارنة بنﺴبة اﻷفراد الذين أجابوا بﻼ والتي قدرت نﺴبتهم بـ ).(%23.42
المعالجة اﻹحصائية للفرضية اﻹجرائية الثانية

يتصور التﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية العنف المدرسي بتعدي التﻼميذ على زمﻼئهم.
جدول رقم  .2يوضح متوسط استجابات أفراد العينة على بنود المﺤور الثاني المتعلق بتعدي التﻼميذ على
زمﻼئهم
متوسط اﻻستجﺎبﺎت

التﻛرارات

النسبة المئوية

نعم

467

%77.83

ﻻ

133

%22.17

المجموع

600

%100

ﻛﺎ ²المحسوبة
185.92

ﻛﺎ ²الجدولية
3,84

يتضح من الجدول رقم  2ومن خﻼل المعالج ة اﻹحص ائية للمﺤ ور الث اني أن قيم ة ك ا ²المﺤﺴ وبة ) (185.92أكب ر
من قيمة كا ²الجدولية ) (3.84عند درجة حرية) ،(1وبالت الي ك ا ²المﺤﺴ وبة دال ـة إحصائي ـا عن د مﺴ توى ال ـدﻻلة
) ،(0.05حيث أجاب نﺴبة ) (% 77.83من أفراد العينة بأن ﺗصورهم للعنف المدرس ي يتمث ل ف ي ﺗع دي التﻼمي ذ
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على زمﻼئهم ،وذلك م ن خ ﻼل إج ابتهم عل ى بن ود المﺤ ور الث اني وه ي نﺴ بة كبي رة مقارن ة بنﺴ بة اﻷف راد ال ذين
أجابوا بﻼ والتي قدرت نﺴبتهم بـ ).(% 22.17

المعالجة اﻹحصائية للفرضية اﻹجرائية الثالثة
يتصور التﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية العنف المدرسي بتعدي التﻼميذ على اساﺗذﺗهم.
جدول رقم  .3يوضح متوسط استجابات أفراد العينة على بنود المﺤور الثالث المتعلق بتعدي التﻼميذ على
اساﺗذﺗهم
متوسط اﻻستجﺎبﺎت

التﻛرارات

النسبة المئوية

نعم

467.2

%77.86

ﻻ

132.8

%22.14

المجموع

600

%100

ﻛﺎ ²المحسوبة
186.36

ﻛﺎ ²الجدولية
3,84

يتضح من الجدول  3ومن خﻼل المعالجة اﻹحص ائية للمﺤ ور الثال ث أن قيم ة ك ا ²المﺤﺴ وبة ) (186.36أكب ر م ن
قيم ة ك ا ²الجدولي ة ) (3.84عن د درج ة حري ة) ،(1وبالت الي ك ا ²المﺤﺴ وبة دال ـة إحصائي ـا عن د مﺴ توى ال ـدﻻلة
) ،(0.05حيث أجاب نﺴبة ) ،(% 77.86من أفراد العينة بأن ﺗصورهم للعنف المدرسي يتمثل في ﺗع دي التﻼمي ذ
على اساﺗذﺗهم ،وذلك من خ ﻼل إج ابتهم عل ى بن ود المﺤ ور الثال ث وه ي نﺴ بة كبي رة مقارن ة بنﺴ بة اﻷف راد ال ذين
أجابوا بﻼ عن بنود المﺤول الثالث والتي قدرت نﺴبتهم بـ ).(% 22.14
المعالجة اﻹحصائية للفرضية اﻹجرائية الراﺑعة
يتصور التﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية العنف المدرسي بتﺴلط اﻻساﺗذة.
جدول رقم  .4يوضح متوسط استجابات أفراد العينة على بنود المﺤور الرابع المتعلق بالعوامل اﻹقتصادية
متوسط اﻻستجﺎبﺎت

التﻛرارات

النسبة المئوية

نعم

365.12

%60.83

ﻻ

234.88

%39.17

المجموع

600

%100

ﻛﺎ ²المحسوبة
28.16

ﻛﺎ ²الجدولية
3,84

يتضح من الجدول  4ومن خﻼل المعالجة اﻹحصائية للمﺤور الرابع أن قيمة كا ²المﺤﺴوبة ) (28.16أكب ر م ن ك ا²
الجدولية ) (3.84عند درجة حرية) ،(1وبالتالي كا ²المﺤﺴوبة دالـة إحصائيـا عند مﺴتوى ال ـدﻻلة ) (0.05حي ث
أجاب نﺴبة ) (% 60.83من أفراد العينة بأن ﺗصورهم للعنف المدرسي يتمثل في ﺗﺴلط اﻻساﺗذة ،وذلك من خﻼل
إجابتهم على بنود المﺤور الرابع وهي نﺴبة كبيرة مقارنة بنﺴبة اﻷفراد الذين أجابوا ب ﻼ ع ن بن ود المﺤ ور الراب ع
والتي قدرت نﺴبتهم بـ ).(% 39.17
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مناقشة وتحليل نتائج البحث
أسفرت نتائج البﺤث على أن هناك ﺗصورات عديدة للتﻼميذ المراهقين بالمرحلة الثانوية حول العنف المدرسي
وﺗمثلت هذه التصورات في ﺗخريب ممتلكات المؤسﺴة التربوية ،التعدي على زمﻼئهم التﻼميذ ،ﺗعدي التﻼميذ
على أساﺗذﺗهم وﺗﺴلط اﻷساﺗذة وحﺴب ما اقرت به عينة البﺤث ﺗمثلت هذه التصورات في ﺗكﺴير كل من مقاعد
زمﻼئهم المتمدرسين واﻷساﺗذة ،كذلك ﺗكﺴير ادراج الطاوﻻت ،وزجاج النوافذ ،وأبواب القاعات الدراسية
وصنابير دورات المياه ،والخزائن الخاصة بأغراض أساﺗذﺗهم ،ورمي القمامات خلف القاعات الدراسة ،ﺗخريب
كل من الطاوﻻت والﺴبورات وجدران اﻻقﺴام بكتابات ﺗدل على العدوانية ،ﺗكﺴير مختلف الوسائل التعليمية
وﺗمزيق صفﺤات من كتب المكتبة اثناء المطالعة المدرسية وخربشتها ،ايضا يتصور التﻼميذ المراهقين بالمرحلة
الثانوية العنف المدرسي بتعدي التﻼميذ على زمﻼئهم وﺗظهر من خﻼل اجاباﺗهم على بنود المﺤور الثاني
لﻼستبيان المعد خصيصا لهذا الغرض ،كممارسة سلوكيات عدوانية جﺴدية كالضرب واللكم والصفع وشد الشعر
كذلك الدفع والقرص او سلوكيات عدوانية نفﺴية ،كالتهديدات اللفظية او الﺴخرية واﻻستخفاف وعدم اﻻحترام
والتهكم واﻹذﻻل والنبذ وإصدار الشائعات ومناداة بعضهم بألقاب مؤذية ،كما ﺗتصور عينة البﺤث العنف
المدرسي هو عبارة عن سلوكيات عدوانية لها دﻻﻻت جنﺴية كالتﺤرش وإرسال الرسائل النصية الخادشة بالﺤياء
او فيديوهات اباحية او التلفظ بعبارات جنﺴية ،كما يتصور التﻼميذ المراهقين العنف المدرسي من خﻼل اجابتهم
على بنود المﺤور الثالث لﻼستبيان بالتعدى على اساﺗذﺗهم من خﻼل اصدار اشاعات ﺗؤذيهم ،وإظهار عدم
احترامهم وإصدار القاب على اساﺗذﺗهم ﺗؤدي الى سخرية منهم ،وكشف اسرارهم ،كذلك يتصور التﻼميذ
المراهقين للعنف المدرسي من خﻼل اجابتهم على بنود المﺤور الرابع بتﺴلط اﻻساﺗذة كعدم رضا اﻻساﺗذة على
انجازات التﻼميذ مهما بلغت المﺴتوى المطلوب ،وﺗجنب ﺗشجيعهم ،ونقدهم المﺴتمر ﻷدائهم في مختلف
اﻻختبارات التقويمية ،وعدم انصاف ﺗﻼميذهم بمنﺤهم درجات اقل من مجهوداﺗهم المبذولة ،وعدم مراعاة الفروق
الفردية بينهم ،عدم المﺴاواة والتمييز بين التﻼميذ كتفضيل مجموعة فقط من التﻼميذ دون البقية ،صرامة اﻻساﺗذة
في ﺗعاملهم مع ﺗﻼميذهم وﺗطبيق عقوبات صارمة عليهم ،اذا ما بدر منهم سلوك غير ﻻئق بالنﺴبة لهم ،وعليه من
خﻼل الدراسة الﺤالية نﺴتشف ان للتﻼميذ المراهقين بمرحلة التعليم الثانوي ﺗصورات للعنف المدرسي وﺗﺤقق
ذلك في ضوء الفرضيات اﻻجرائية.

التوصيات
بعد اﺗضاح الرؤية بنتائج الدراسة ومناقشة مﺤاورها يمكن ﺗقديم المقترحات والتوصيات المتمثلة في إجراء
دراسات أخرى ﺗبﺤث عن ﺗصورات أخرى للعنف المدرسي ضمن أبعاد أخرى لم ﺗتطرق إليها الدراسة.
ﺗفعيل دور المرشدين التربويين في المؤسﺴات التربوية وذلك للتكفل بالتﻼميذ العنيفين والمعنفين لﺤمايتهم من
اﻻستمرار في ممارسة العنف.
منح الﺴلطات المﺴؤولة للمؤسﺴات التربوية صﻼحية ﺗنظيم ايام ﺗوعية حول مظاهر العنف وأشكاله وأبعاده
وانعكاساﺗه ،لكل من التربويين والتﻼميذ.
20

ISBN: 978-9922-9343-3-4

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

دعم معارف اﻻساﺗذة وﺗدريبهم على كيفية ضبط النفس اثناء مواجهة سلوكيات عدوانية ﺗبدر من ﺗﻼميذهم
ومﺤاولة ﺗعديلها من خﻼل ارساء ثقافة الﺤوار كأسلوب ﺗﺤضر .
اﻻسراع بوضع بروﺗوكول مدروس خاص بالﺤد من العنف المدرسي ،انطﻼقا من اﻻطﻼع على نتائج الدراسات
الﺴابقة.
مﺴاعدة التﻼميذ على حل مشاكلهم الشخصية والنفﺴية والتربوية بالتعاون مع المرشدين التربويين واﻷخصائيين
النفﺴانيين ،وﺗفعيل مجالس اولياء التﻼميذ وﺗبصيرهم بﺴلوكيات ابنائهم
ﺗفعيل مجالس حوارية مع التﻼميذ وأساﺗذﺗهم ،للتعرف على انشغاﻻﺗهم واحتياجاﺗهم عوض اصدار عقوبات
صارمة على التلميذ دون اﻻستماع له.

الخاتمة
ما يمكن لنا استخﻼصه مما سبق أن ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف المدرسي بصفة خاصة ،ما هو إﻻ منتوج
اجتماعي ﺗتﺤكم فيه الظروف اﻻجتماعية الناﺗجة عن عدم إمكانية ﺗكيف وﺗﻼؤم الفرد مع مجموعة العوامل
اﻻجتماعية .ورغم اهتمام كل من الباحثين والتربويين بهذا الموضوع من مختلف جوانبه ،إﻻ اننا نجد مؤسﺴاﺗنا
التربوية مازالت ﺗعاني من هذه الظاهرة المؤرقة ،وربما راجع ذلك لصعوبة التﺤكم في عواملها المتشعبة ،وكون
مخرج التعليم هو الهدف النهائي من العملية التربوية التعليمية ،فإننا نرى من خﻼل ما ﺗوصلت اليه هذه الدراسة
من نتائج ان الﺤد من انتشار العنف في الوسط المدرسي مرهون بوضع الهيئات المﺴؤولة خطط مدروسة
واستعجاليه ضمن بروﺗوكول خاص بلﺤد من انتشار العنف المدرسي في المؤسﺴات التربوية ،خاصة وان نﺴبة
ﺗفشي هذه الظاهرة ﺗكون بنﺴبة اكبر لدى فئة المراهقين حيث أننا نعيش في مجتمع يزداد فيه متوسط هذه الفئة
الذين يمثلون الﺤصة اﻷكبر من بين شرائح المجتمع ،وﺗبين من خﻼل اﻻستبيان المعد خصيصا لهذا الموضوع،
أن الظاهرة ﺗمارس في الوسط المدرسي بمختلف اشكالها المادية والمعنوية وﺗمارس من طرف التﻼميذ
واﻻساﺗذة ،لذا فالمﺴؤولية جماعية والﺤقيقة أن العنف المدرسي ﻻ يمكن القضاء عليه إﻻ بالتعاون مع كل من
المرشدين التربويين واﻷخصائيين النفﺴانيين وأولياء التﻼميذ لعلنا نﺴتطيع التقليل فقط من حجم الظاهرة.
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واقع الطرائق التّعليمية النّﺸطة ﻓي المنظومة التربوية الجزائرية
)مناهج الجيل الثاني أنموذجا(
بن نعجة ﻓتيحة
جامعة ابن خلدون  ،طريق فرندة ،تيارت
الجزائر
bennadjafa93@gmail.com

المستخلص
تلقى طرائق التدريس اهتما ًما واسعًا من قبل الباحثين والت ّربويين كلما تطورت مفاهيم الت ّعليمية وارتقت
نظرياتها  ،لكونها تعد من العناصر المهمة ﻓي إنجاح الموقف التّعليمي ،و نظرا ﻷهمية طرائق التدريس ﻓي
الوصول بالمتعلم إلى مستوى عال من الفعالية ودرجة راقية من الجودة  .سعت المنظومة التربوية الجزائرية
عبر إصﻼحتها التركيز والبحث عن أنجع الطرق التي بإمكانها أن تخرج المتعلم من حيز التلقي إلى حيز
المﺸاركة والبحث واﻻكتﺸاف ولعل ّ هذه الوقة البحثية سلطت الضوء على الخلفية النظرية لمناهج الجيل
الثاني وعلى أبرز الطرائق التعليمية النﺸطة التي اعتمدت المنظومة التربوية لتحقيق تعلم ﻓعال .
الكلمات المفتاحية :الطرائق النشطة ،المنظومة التربوية الجزائرية.
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The Reality of Active Educational Methods in the Algerian
Educational System (Second-Generation Curricula)
Ben Nadja Fatiha
Ibn Khaldun University, Tiaret
Algeria
bennadjafa93@gmail.com

ABSTRACT
Researchers and educators, mainly didacticians, have been attempting to find a
better teaching method to have an effective learning and teaching process. The
emergence of new theories and the development of various educational concepts
are being highly witnessed during this past decade. The Algerian educational
system has been searching for an effective way for learners to be more involved
in the learning process, i.e, not only receive but to be part of the earning and
teaching process. This research is to investigate the importance of learners’
participation in the process, doing research and discovery. It is also an attempt
to highlight the theoretical background of the second- generation curricula and
the most prominent method adopted in the educational system to achieve an
effective learning.
Keywords: Active Method, Algerian educational system.
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المقدمة
"يعد التّعليم مظهرا من مظاهر الحياة الفكرية  ،وعنصرا من عناصرها  ،بل هو أساسها وقوام ازدهارها  ،ﻷنّ ه
سبيل اﻷمة في بناء ذاتها وترقية وجودها وتنمية وعي أفرادها سعيًا لتحقيق الرقي الفكري والمادي واﻻجتماعي"
)فضيل ،المدرسة في الجزائر حقائق وإشكاﻻت  (2013 ،نظرا لتضاعف أهمية التعليم بشكل عام في حي اة اﻷم م
والشعوب ،سعى النظام التربوي الجزائري إلى تبني مناهج تدريسية جديدة أطلق عليها اس م من اهج الجي ل الث اني
سا عل ى اﻻس تراتيجيات المس تقبيلة والطرائ ق واﻷس اليب البيداغوجي ة الحديث ة
)بيداغوجيا اﻹدماج( التي ترتكزأسا ً
التّي توفر الجهد والوقت والّتي تخدم المتعلّم في اكتساب المعرفة وتوظيفها ضمن حاجاته اليوميّة لتحقيق الجودة
التّربوية والنّجاعة البيداغوجية .
يع د الت دريس وف ق بي داغوجيا اﻹدم اج م ن أس اليب الت دريس الحديث ة حي ث تحم ل ف ي طياته ا الكثي ر م ن النق اط
اﻹيجابية التي تخ دم مباش رة العملي ة التعليمي ة وتجع ل الم تعلم محركه ا اﻷس اس وذل ك م ن خ ﻼل اس تنادها عل ى
النظريات البيداغوجية المعاصرة والفلسفات التربوية الحديثة واستخدام آلي ات ال تعلم النش ط )الطرائ ق واﻷس اليب
النشطة ( تركز هذه الورقة البحثية على جانب مهم من جوانب إنجاح العملية التعليمية بصفة عامة وفي المدرس ة
الجزائرية بصفة ومنه يمكننا صياغة اﻹشكالية اﻵتية:
ماهي الطرائق التعليمية التي نادت بها مناهج الجيل الثاني ؟ وما مدى فاعليتها في إنجاح العملية التعليمية ؟

المرجعيات النّظرية للمقاربة بالكفاءات ﻓي مناهج الجيل الثاني
من اﻷمور المسلم بها ّ
أن المناهج المدرسية غير جامدة بل تتصف بالحركة الدّائمة  ،والمدرسة الجزائرية ﻻ تشذ
عن هذه القاعدة فقد عرفت المنظومة التربوية الجزائرية الكثير من النظريات التّربوية و توالت المقاربات
البيداغوجية عناية منها بتفعيل أهداف العملية التعليمية وللتمثيل نذكر منها مقاربة التدريس بالمحتوى ومقاربة
التدريس باﻷهداف وصوﻻ إلى مقاربة التدريس بالكفاءات وبيداغوجيا اﻹدماج ولع ّل هاته اﻷخيرة تستند
مرجعيتها النّظرية من علوم ونظريات مختلفة نذكر منها:
علم النّفس الفارقي :" تستند المقاربة بالكفاءات إلى نتائج علم النفس الفارقي التي مؤداها أن المتعلمون ﻻ يتشابهون أبدا  ،حتى ولو
توفروا بيولوجيًا على الرصيد الوراثي  ،فلك ّل متعلّم خبرته وتجربته واستراتيجيته الخاصة بالتّعلم  ،وهذا كان
سببا في ظهور اتجاه بيداغوجي يقوم على تفريد التعليم" )الحثروبي ،الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم اﻻبتدائي
وفق النصوص المرجعية والمناهج الرسمية .(2012 ،
نظرية الذكاءات المتعددة:
واكب البحث في تطوير المناهج تحليل ودراسة آليات التّعلم ،حيث ظهرت نظريتان سيكولوجيتان اهتمتا بتفسير
سبب اﻻختﻼف بين الناس في طريقة التّعلم هما :
*نظرية أسلوب التعلمLearning style theory
*نظرية الذكاءات المتعددةMultiple intelligence theory
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إذا كانت النظرية اﻷولى ترتبط جذورها بمجال التحليل النفسي ،فإن النظرية الثانية تعد نتاج البحث في علوم
الذهنcognitive science
تكمن اﻷهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة في الجوانب التالية :
 تعتبر نظرية الذكاءات المتعددة نموذجا معرفيا يحاول أن يصف كيفية استخدام المتعلم ذكاءه المتعدد لحلمشكلة ما .
 مساعدة المعلم على توسيع دائرة استراتيجياته التدريسية ليصل ﻷكبر عدد من المتعلمين مراعيا اختﻼف ذكاءاتهم وأنماط تعلمهم .
 تقدم نظرية الذكاءات المتعددة خريطة تدعم العديد من الطرق التي يتعلم بها الطﻼب) .أوزي ،التعليم والتعلمالفعال (2014 ،
النظرية البنائية
"تقوم هذه النّظرية على مبدأ ّ
أن التعلّم فعل نشيط  ،وتضع المتعلم في صميم سيرورة التعليم –التعلّم وتجعله
شريكا في بناء معرفته استنادا على المعارف السابقة " .وكذلك تؤكد على التّفاعل اﻻجتماعي والعمل التّعاوني
مع اﻻعتراف بأن اللّغة المشتركة والثقافة يمكن أن تجعل المتعلمين يفهمون اﻷشياء بشكل متشابه ،أو يكون
منظورهم لﻸمور متشاب ًها ،إﻻ أن الخبرات ال ّ
شخصية ربما تكون مسؤولة عن اختﻼف تأويﻼت ونظريتهم
لﻸمور") .زيتون و وآخرون ،التعلم والتدريس من منظور البنائية (2003 ،
"أثرت

النظرية البنائية على التّصورات التّعليمية الديداكتيكية  didacticحيث وجهت الفعل التّربوي نحو

الر غبة في البحث وصياغة المشكﻼت وإثارة القضايا ،وخلق فرص المبادرة
وضعيات تفاعليّة ،تثير لدى المتعلم ّ
واﻹبداع ،وتقوم هذه التّصورات الديداكيتكية على فكرة مركزية تجعل من المعرفة السيكولوجيّة بالمتعلم داخل
محيطه حتى يتيح له استعمال وسائل استراتيجية تؤثر على هذا المحيط وتمكنه من اﻻرتقاء من اﻹحساس إلى
التّمثل والبناء) ".مصابيح ،تعليمية اللغة العربية وفق المقاربات النشطة من اﻷهداف إلى الكفاءات (2015 ،
النظرية المعرﻓية
تنظر هذه النظرية للتعلم من "زاوية السياقات المعرفية الداخلية للمتعلم  ،وتعطي أهمية خاصة لمصادر
واستراتيجيات التعلم ) معالجة المعلومات ،الفهم  ،التخزين في الذاكرة  ،توظيف المعارف( (...فوعي المتعلم بما
اكتسبه من معرفة وبطريقة اكتسابها يزيد من نشاطه لتطوير جودة الت ّعلّمات ").الحثروبي ،الدليل البيداغوجي
لمرحلة التعليم اﻻبتدائي وفق النصوص المرجعية والمناهج الرسمية  (2012 ،وبالتالي فإن المتعلم في النظرية
المعرفية :
 يبدأ كمبتدئ  noviceوينتهي كخبير  expertبما يستخدمه من استراتيجيات تعلم وقدرة على التحكم في تعلمه . ينتبه إلى مثيرات محددة في فضاء المشكلة وتعد مفتاح الحل ،ويتفاعل مع كل موقف تعليمي بصورة إيجابية . لديه القدرة على التوجيه الذّاتي والتقويم الذاتي ويفضل نمط التّعلم باﻻكتشاف واﻻستقصاء) .زيتون و وآخرون،التعلم والتدريس من منظور البنائية .(2003 ،
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الطرائق الت ّعليمية المعتمدة ﻓي منهاج الجيل الثاني
إن الطرائق التعليمية المتبناة في المناهج التّعيلمية الجديدة تعكس مدى التطور المميز للنشاط التربوي بشكل عام
وللعملية التّربوية يشكل خاص  .وتعدّ أسلوبا يتجاوز من خﻼله أخطاء المقاربات اﻷخرى  ،فلقد ركزت على أن
يكون المتعلم قطبا أساسيا في العملية التعليمية "وفتحت له المجال واسعا حتى يتعلم بنفسه ويعارك الحياة التّعليمية
بقدراته الخاصة وﻻ يتنظر من المعلّم إﻻ الدّعم والتّوجيه في حالة العجز أو الخطأ الذي ﻻ يرجى تدراكه"
)يونس ، (2017 ،وحتى يتحقق هذا جاء منهاج الجيل الثاني ) بيداغوجيا اﻹدماج ( بطرق تعليمية تساعد في
تفعيل العملية التّعليمية التعلميّة .
سنعرض فيما يلي الطرائق المدرجة في مناهج الجيل الثاني لمرحلة التعليم اﻻبتدائي:
طريقة ح ّل المﺸكﻼت
"تعد طريقة حل المشكﻼت من الطرائق التي أثبتت فاعليتها في مساعدة المتعلمين على اكتساب مهارات التفكير
العلمي  ،وتنمية قدرتهم على مواجهة مواقف الحياة المختلفة ") .الزغلول و شاكر عقل المحاميد(2007 ،
"تسمح هذه الطريقة للمتعلم بتوظيف معارفه وتجاربه وقدراته المكتسبة سابقا للتوصل إلى حل مرتقب تتطلبه
وضعية جديدة أو مألوفة كما أنها تسمح للمتعلم بإبراز قدراته بما يستوحيه من المعلم  ،وذلك اعتمادًا على
ممارسة أنشطة تعلم وهي طريقة تدعو إلى البحث

وتثير في المتعلم روح التساؤل الذي يحتاج إلى إجابة".

)(Gerad & carmona
إن لطريقة التدريس حل المشكﻼت مجموعة من المميزات والخصائص أبرزها ّ
ّ
أن استخدامها في التدريس " يعزز
عﻼقة المدرسة بالبيئة التي يعيش فيها المتعلم ويجعل للمنهج وظيفة اجتماعية نافعة  ،ﻷن هذه الطريقة سوف تجعل
أكثر قدرة على مواجهة المشكﻼت  ،والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة معتمدا في ذلك على نشاطها الخاص وذلك
من خﻼل ربط المعلم بالعمل  ،وبتحليل الفكر مع الواقع  ،وإن هذه الطريقة تمكن المعلم من تحويل جميع المواضيع
الدراسية إلى مشكلة تثير انتباه المتعلمين وتعمل على شدهم إلى الحصة الدراسية) .يوسف و أخرون،
2005ص(93:
يتألف التّعلم المبني على المشكﻼت عادة من خمس مراحل أساسيّة :
الخطوة اﻷولى :توجيه المتعلمين نحو المشكلة.
الخطوة الثانية  :تنظيم المتعلمين للدرس.
الخطوة الثالثة  :المساعدة على البحث المستقل والبحث الجماعي.
الخطوة الرابعة :التوصل إلى نتائج ونواتج .
الخطوة الخامسة  :عرض عمل المتعلمين وتحليلها ).إبراهيم( 2009 ،
طريقة التعلم التعاوني
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يعد التّعلم التعاوني أحد طرق التعلم النشطة التي يتم فيها تشكيل مجموعات صغيرة من المتعلمين " يعملون سويا
بهدف تطوير الخبرة التعليمية لكل عنصر فيها إلى أقصى حد ممكن" ).قطيط و سمير عبد سالم الخريسات،
(2009
يتميز هذا النوع من الطرق عن غيره من الطرق في أنّه يحتوي على نمطين من اﻷهداف يحد ّد المعلم في كل
نمط منهما أهداف خاصة ويسعى من خﻼل إجراءاته إلى تحقيق هذين النمطين
النمط اﻷول  :اﻷهداف اﻷكاديمية  :وتهم بالنواحي المعرفية المتعددة التي يجب التركيز عليها.
النمط الثاني  :اﻷهداف التعاونية  ،وتعم بتحديد المهارات التعاونية التي يجب التركيز عليها أثناء الدرس
).الواعي و محمد جابر قاسم(2005 ،
طريقة إنجاز مﺸروع
ليس الهدف من إنجاز مشروع تقديم محتوى معرفي جاهز يتعلق بمادة دراسية معينة  ،بل هو فضاء تعلّمي
تعليمي يقوم على مسارات متنوعة تسهم في تنمية جملة من الكفاءات  .ويعرف المشروع على أنّه " عمل ينطوي
على مشكلة ويجري تنفيذه بتمامه في بيئته وهو نوعان مشروع جماعي يشترك فيه كل تﻼميذ الصف ومشروع
فردي يقوم به كل متعلم بمفرده" )سعيد و وأخرون(2001 ،
مميزات المﺸروع  :للمشاريع ست نقاط رئيسة
طريقة موثوقة في الكشف عن قدرات المتعلمينAuthenticity. الصرامة اﻷكاديمةAcademic rigor.تطبيق التعلم  Applied learningفي موقف حياتي واقعي خارج جدران المدرسة.اﻻستكشاف الفعالActive exploration.التواصل مع البالغينAdult connectionتحسين الممارسات التقويمية  Assessment practicesباستخدام معايير واضحة وتقييم ذاتي مستمر.)البلوشي،(2009 ،
المقاربة النصية ﻓي تدريس أنﺸطة اللغة العربية
لغة  :تعنى الدّنو من ال ّ
شيء وقرب وقوعه )جر(،
اصطﻼحا :المقاربة النصية هي جعل النص بمختلف أشكاله  :الحكاية المقطوعة  ،الموزونة الحوار النشيد أو
بمختلف أنماطه :اﻹخباري  ،الحواري  ،الوصفي منطلقا لجميع اﻷنشطة اللغوية ومحﻼ للمارسة الفعل التعلمي
من أجل إكساب المتعلم المهارات اللغوية الﻼزمة للوصول به إلى التحكم في مختلف الكفاءات المستهدفة
).الحثروبي(2012 ،
مزايا المقاربة النصية:
تساعد المتعلم على توظيف مكتسباته القبلية .تسمح بتنويع أشكال التعبير التي تقدم للمتعلمين وذلك من خﻼل تنويع أنماط النصوص التي تكون منطلقالمختلف اﻷنشطة .
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قادرا على الحكم على قدراته وإمكاناته اللغوية في ح ّل المشكﻼت التي يعرضها عليه النص
تجعل المتعلّمً
اكتشاف معاني ومدلوﻻت المفردات في سياقها الطبيعي وبيئتها الحقيقة .

الخاتمة
تناولت هذه الدّراسة المرجعيات الن ظرية للمناهج الجديدة المتبعة في المنظومة التربوية الجزائرية كما ركزت
على الطرائق التي تعتمدها في مناهجها  ،ومنه نستخلص أن تبني المنظومة التربوية للطرائق التعليمية النشطة
كالتعلم بطريقة حل المشكﻼت والتعلم التعاوني وتعلم بالمقاربة النصية لم يكن اعتباطا أو بديﻼ سريعا وإنما كان
ضرورة فرضتها التجربة الفعلية في الميدان التربوي وقد أفرزت هذه التجربة معطيات صوبت اتجاه المنظومة
نحو هدف ﻻ يولي ظهره للمعارف وﻻ يرفض المحتويات وإنّما يؤكد عليها من منحى آخر هو التفعيل والممارسة
لتكون المدرسة طريق المتعلم إلى الحياة ووجتهه العلمية والعملية .
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اﻹدمان على اﻻنترنت وعﻼقته بالتشوهات المعرفية لدى تﻼميذ السنة اﻷولى ثانوي

خلﻔاوي فاطمة الزهراء
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المستخلص
تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عﻦ طبيعة العﻼقة بيﻦ اﻹدمان على اﻻنترنت والتشوهات المعرفية لدى
تﻼميذ السنة أولي ثانوي ،فﻀﻼ عﻦ التعرف مدى انتشار اﻹدمان على انترنت والتشوهات المعرفية بيﻦ
أفراد العينة  .ﺿمﻦ منهج أﻻرتباطي ،واعتمدت على عينة قوامها ) (86تلميذ و تلميذة  ،منهم ) (37ذكر و
) (64أنثى .تراوﺣت أعمارهم بيﻦ ) (19_15سنة  ،و تم استخدام مقياس اﻹدمان على انترنت لزبيدي )(2014
،والتشوهات المعرفية للعﺼار ). (2015واعتمدت على الحزمة اﻹﺣﺼائية للعلوم اﻻجتماعية  spss22في
استخراج المتوسﻄات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ،و معامﻼت اﻻرتباط ،واختيار )ت(  .تم التوصل
لنتائج التالية  :وجود مستوى مرتﻔﻊ ) (230.12في اﻹدمان على اﻻنترنت كما يوجد مستوى متوسﻂ
ب) (210.27والتشوهات معرفية .كما انه توجد عﻼقة بيﻦ إدمان على اﻻنترنت وتشوهات المعرفية .
الكلمات المﻔتاﺣية :اﻹدمان علﻰ انترنت ،التشوهات المعرفية،المخططات المعرفية.
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Internet Addiction and its Relationship to Cognitive
Distortions for First year Secondary School Pupils
khalfaoui Fatima alzahraa
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Aihidab Setif 2 19000, Algeria
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ABSTRACT
The present study aims to reveal the nature of the relationship between Internet
addiction and cognitive distortions among primary and secondary school
students. So that, for identify the prevalence of Internet addiction and cognitive
distortions among the sample members. Within the relational curriculum, it
relied on a sample of (86) male and female students, of whom (37) males and (64)
females. Their ages ranged between (15-19) years, and the Internet addiction
scale was used for Zubaidi (2014), and cognitive distortions for Cyclone (2015). I
relied on the statistical package for social sciences spss22 in extracting the
arithmetic means, standard deviations, correlation coefficients, and choosing (T).
The following results were obtained: A high level (230.12) in addition to the
Internet and a medium level (210.27) and cognitive distortions. There is also a
relationship between Internet addiction and cognitive distortions.

Keywords: addiction on internet, cognitive distortions, cognitive charts.
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المقدمة واﻹشكالية
إن التطور الذي يحدث هذه اﻷيام في تقنيات الحوسبة اﻵلية و شبكات المعلوماتية و ظهور قدرات عالية من
استقبال المعلومات و ظهور قدرات عالية من استقبال المعلومات و معالجتها و تخزينها و نقلها و انتشارها علﻰ
المدى العالمي من شبكات المعلومات و خاصة الشبكة العالمية للمعلومات و قدرتها علﻰ ربط شبكات المعلومات
في جميع العالم إلﻰ تداول الرهيب في المعلومات و نقلها بسهولة و يسر لجميع أنحاء العالم.وحقيقة يعد ﻹنترنت
من أهم الوسائل تأثير في البشرية و قبوﻻ أوساطها فتبادل كميات هائلة من المعلومات و البيانات.بالرغم من
ايجابيات استخدام اﻻنترنت إﻻ أن له أخطار كبيرة علﻰ الجميع وردود أفعال سلبية  ،اما اول ظهور لمصطلح
إدمان اﻻنترنت واضطراب ادمان اﻻنترنت عام  1995عندما نشر اونيل مقالة بعنوان سحر وادمان علﻰ شبكة
اﻻنترنت وبعدة دراسات وتبعهم ايفان جولدبرج عام  1995بان ادمان النت هو اضطراب بالفعل و يمكن ان
يكون بسبب ما يعتقده الفرد وما حققتها له اﻻنترنت من الشعور بالراحة و السعادة و هذا ما يظهر علﻰ المدمن
اﻷنترنت و هي افكار يرى المعرفيون ان التشوهات المعرفية وتحريف التفكير عن الذات والعالم و المستقبل
وراء نشأة واستمرار اﻷعراض العصابية واﻻضطرابات اﻻنفعالية حيت يلجأ الفرد إلﻰ تضخيم والتقليل من شأن
اﻻيجابيات و التعميم الفشل و توقع الكوارث و لوم الذات و المبالغة في المعايير و كل هذا يرتبط بالتكوين
المعرفي للفرد وكيفية إدراكه وتفسيره ( أبوشعرة  2).:2000،ونﻼحظ ان هذه نسب تضع المختصون يبحثون في
اﻷسباب و عن طرق التكفل والعﻼج بحيث  .وبناءا علﻰ ما سبق ذكره جاءت الدراسة الحالية في البحث وذلك
من خﻼل اﻻجابة عن التساؤﻻت التالية:
 ما مدى انتشار اﻹدمان علﻰ اﻹنترنت لدى تﻼميذ السنة اﻷولﻰ ثانوي؟ ما مدى انتشار التشوهات المعرفية لدى تﻼميذ السنة اﻷولﻰ ثانوي؟ هل توجد عﻼقة إرتباطية ذات دﻻلة إحصائية في اﻹدمان علﻰ اﻻنترنت و التشوهات المعرفية لدى تﻼميذالسنة اﻷولﻰ ثانوي؟
أهداف البحث :تهدف الدراسة الحالية الﻰ
 معرفة مدى انتشار اﻹدمان علﻰ ﻹنترنت لدى تﻼميذ السنة أولﻰ ثانوي . معرفة مدى انتشار التشوهات المعرفية لدى تﻼميذ السنة اﻷولﻰ ثانوي . معرفة العﻼقة بين اﻹدمان علﻰ اﻹنترنت و التشوهات المعرفيةاﻷهمية:تكمن اﻷهمية من كونه إضافة علمية للمكتبة الجزائرية لمدى أهمية متغيرات الدراسية .
كون العينة من المراهقين تﻼميذ السنة اﻷولﻰ متوسط يحتاجون قدر كبير من اﻻهتمام و الدراسة .
كما تبرز اهمية البحث بمتغير اﻹدمان اﻹنترنت و التشوهات المعرفية و المراهقين لما ﻷهمية التعرف علﻰ
طريقة مايحمله المراهق من أفكار مشوهة.
فرﺿيات الدراسية:
يوجد انتشار مرتفع من إدمان علﻰ إنترنت لدى تﻼميذ السنة اﻷولﻰ ثانوي .
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يوجد انتشار مرتفع من التشوهات المعرفية تﻼميذ السنة اﻷولﻰ ثانوي .
توجد عﻼقة بين اﻹدمان علﻰ اﻻنترنت التشوهات المعرفية .

المﻔاهيم اﻻجرائية
اﻹدمان على اﻻنترنت :عرفه )توري  (2000،إن اﻹدمان اﻻنترنت حالة من اﻻستخدام المرضي و غير التوافقي
لﻺنترنت يؤدي إلﻰ اضطرابات في السلوك و يستدل عليها بعدة ظواهر منها زيادة عدد الساعات أمام الكمبيوتر
بشكل مطرد تتجاوز الفترات التي حددها الفرد لنفسه في البداية )سليمة (216 : 2015 ،
التعريف اﻹجرائي:هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص بعدد استجابته لمقياس لﻺدمان علﻰ
اﻻنترنت
التشوهات المعرفية :هي أفكار سلبية تؤثر سلبا في قدرة الفرد علﻰ مواجهة أحداث الحياة ومن ثم قدرته علﻰ
التكيف مما يؤدي الﻰ ردود فعل انفعالية زائدة ﻻ تتﻼءم المواقف أو اﻹحداث وقد ﻻ يكون الفرد علﻰ وعي بهذه
اﻷفكار ).محمد.(69 :2000 ،
التعريف اﻹجرائي:هي "الدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص بعدد استجابته لمقياس التشوهات المعرفية"
المخﻄﻄات المعرفية :ان هذه المخططات ما هي إﻻ خطط مجردة تعمل كموجهات للعقل  ،وكإطار منظم لحل
المشكﻼت وان كل فرد سوف يتشكل لديه مدى واسع من المخططات التي ستساعده من تكوين ادراك عام للعالم
المحيط به) .مليكة .(171: 1990،

الدراسات السابقة التي تناولت اﻹدمان اﻻنترنت
درست الزببدي )  : (2014اﻹدمان علﻰ اﻻنترنت ,وعﻼقته بالتواصل اﻻجتماعي و التحصيل الدراسي لدى
طلبة جامعة نزوى علﻰ عينة قوامها ) (420طالب وطالبة باﻻعتماد علﻰ مقياس إدمان اﻻنترنت احمد) (2007في
دراسة حوا سني و مقياس التواصل اﻻجتماعي من إعداد الباحثة ،ضمن المنهج الوصفي وأظهرت النتائج بلوغ
عدد مدمني استخدام شبكة اﻻنترنت ) (40مختبرا بنسبة )(%9,7من افراد عينة الدراسة ،و عدم وجود فروق
ذات دﻻلة إحصائية لﻺدمان علﻰ اﻻنترنت وكﻼ من )النوع اﻻجتماعي  ،ومستوى الدراسي( وكذلك وجود عﻼقة
عكسية ذات دﻻلة إحصائية بين ادمان اﻻنترنت و التواصل اﻻجتماعي ووجود عﻼقة ضعيفة ذات دﻻلة
إحصائية بين إدمان اﻻنترنت و التحصيل الدراسي .
درسة العمار) : (2014ادمان الشابكة المعلوماتية )اﻻنترنت( وعﻼقته ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة دمشق
معتمدا علﻰ المنهج الوصفي التحليلي علﻰ عينة قوامها )(674طالبا وطالبة اتسمت العينة بالعشوائية في
اختيارها اعتمد علﻰ مقياس من اعداد الباحث ،و اسفرت النتائج عمايلﻰ عدم وجود عﻼقة بين اﻻدمان علﻰ
اﻹنترنت و الوضع اﻻقتصادي و ليس هناك فروق ذات دﻻلة احصائية في اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت الشابكة
المعلوماتية يعزى لمتغير التخصص الدراسي سوى بعض الفروقات بين طﻼب اﻵداب من جهة و التربية و
الحقوق و العلوم اﻻقتصادية
دراسة حسين جـافركاريمي ) :(2014هدفت الدراسة إلﻰ التحقق من إدمان الفيسبوك لعينة تتكون من )(411
طالب وطالبة بالجامعة التكنولوجيا الماليزية ،طبق عليهم سلم إدمان الفيسبوك لصاحبه )بارجن( أظهرت
النتائج) (%47أن من الطلبة الذين يستخدمون الفيسبوك مدمنون عليه وهذه النسبة نفسها بين طلبة الدراسات
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العليا والطلبة العاديين ،والطلبة الماليزيين واﻷجانب  .يمكن التنبؤ بعوامل كثيرة مسببة لﻺدمان مثل اﻻتجاهات
الدينية المتطرفة ،ومستوى قوة اﻷنا.

الدراسات السابقة التي تناولت التشوهات المعرفية
درست كل من غمامة و معين ) : (2020التشوهات المعرفية و عﻼقتها بقلق اﻻمتحان و الكفاءة الذاتية المدربة
لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة سخنتين في فلسطين حيت تكونت الدراسة من ) (175طالبا و طالبة كما تم
تطوير المقاييس .التشوهات المعرفية  ،قلق ﻻمتحان  ،و الكفاءة الذاتية المدركة ثم إتباع منهج الوصفي أﻻرتباطي
و أظهرت النتائج التالية وجود مستوى منخفض لكل من التشوهات المعرفية و قلق اﻻمتحان ووجود مستوى
مرتفع من الكفاءة الذاتية كما وجدت عﻼقة ارتباطيه ايجابية دالة إحصائيا بين التشوهات المعرفية و قلق اﻻمتحان
 ،ووجود عﻼقة ارتباطيه سلبية دالة بين التشوهات المعرفية و الكفاءة الذاتية
كما ناقﺶ عواد محمد سلطان احمد ) (2020التشوهات المعرفية و عﻼقاتها بنمط الشخصية لدى طلبة الجامعية و
قد تم تطبيق المقياس علﻰ عينة بلغت  300طالبا و طالبة و تم اختيارهم بطريقة طبقة عشوائية من طلبة الجامعة
تم اعداد مقياس التشوهات المعرفية المطبق من اعداد الباحث  ،واستخدام المنهج الوصفي و خلصت النتائج الﻰ
مايلي  :وجود تشوهات معرفية لدى طلبة جامعة كركوك  .وكذا وجود فروق ذات دﻻلة احصائية لمقياس
التشوهات المعرفية تبعا لمتغير التخصص لصالح اﻻنساني .وجود فروق لمقياس التشوهات المعرفية تبعا لمتغير
المرحلة لصالح الرابع
تناول الباحثان سندوخ ومزعل ) (2019دراسة بعنوان التشوهات المعرفية لدى طلبة مرحلة الدراسة اﻻعدادية
.علﻰ عينة قوامها ) (140طالبا تم اختيارهم بطريقة عشوائية واستخدم المنهج الوصفي المناسب لهذه الدراسة
وقد اعتمد علﻰ اداة الدراسة مقياس العلوي )(2013لتشوهات المعرفية ونتائج الدراسة تمثلت في عدم وجود
تشوهات معرفية لدى عينة البحث.
التعليق على الدراسات السابقة:
هناك تنوع في مقياس اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت و التشوهات المعرفية كل حسب العينة المراد دراستها لحداثةدراسة المتغير في الوسط العربي وقلتها في الوسط الجزائري حسب علم الباحثان
تنوع المتغيرات التي تم تناولها مع اﻹدمان علﻰ اﻻنترنت و التشوهات المعرفية-حصر غالبية اﻹدمان علﻰ اﻻنترنت و التشوهات المعرفية مع أفراد من المجتمع المدروس مع الطلبة والتﻼميذ

اﻹطار النظري
عرف"بارتير.و,وفورست" 1985بأنه فشل التحكم في دوافع الفرد ولكن بدون وجود ظاهرة التسمم وهو يشبه الﻰ
حد كبير المقامرة المرضية ،ومع ذلك فإن ﻷثاره يمكن أن تدمر شتﻰ أوجه حياة الفرد ،مثله في ذللك مثل إدمان
الكحولي) .سراج(22:2007،
عرفته ،منظمة الصحة العالمية اﻹدمان علﻰ انه حالة نفسية و أحيانا عضوية تنتج عن تفاعل الكائن الحي مع
العقار او المادة ومن خصائصها استجابات و أنماط سلوك تشمل دائما الرغبة الملحة علﻰ التعاطي او الممارسة
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بصورة متصلة او دورية للشعور بآثاره النفسية او لتجنب اﻻثار المزعجة التي تنتج عن عدم توفره).عبد
المعطي (146 : 2006،

شكل رقم ) (1يوضح مجاﻻت اﻹدمان علﻰ اﻻنترنت
)سليمة ( 2015،
وقد عرف بيك التشوهات المعرفية ب  :هي تيار من اﻷفكار الخاطئة و غير المنطقية و التي تتميز بعدم
موضوعيتها وتكون مبنية علﻰ توقعات وتعميمات ذاتية وعلﻰ مزيج من الظن و التنبؤ و المبالغة و التهويل و
اﻻستنتاج التعسفي و التجريد اﻻنتقائي و التعميم الزائد و التفكير )(Beck,Freeman&Davis,2004 :15
نموذج بيك  Beeckلتشوه المعرفي :يؤكد نموذج بيك ) (1976علﻰ ان المعنﻰ الذي يضيفه الفرد علﻰ اﻷحداث
 ،و إدراكه  ،وتفسيره  ،لهذه اﻷحداث ﻻ يؤثر في انفعاله وسلوكه فقط ولكن أيضا في نظرته لذاته و لعالمه م
مستقبله بل انها تحدد مدى صحته النفسية او مرضه النفسي  ،ومن ثم أصبح بيك مقتنعا بالتحليل المعرفي ﻷفكار
المريض و اتجاهاته وتوقعاته وما يضيف علﻰ هذه اﻷحداث من دﻻﻻت و معاني  ،كما ان العبارات و اﻻفكار
الذاتية و التخيﻼت هي التي تتحكم في حالته اﻻنفعالية و السلوكية للفرد ولذالك فإن هناك تفاعل و تأثير متبادل
بين اﻷفكار و السلوك و اﻻنفعاﻻت التي يواضحها المحارب ) (2000في الشكل )(2التالي:

اﻻفكار
المعتقدات

السلوكك

الشكل رقم ) (2التأثير المتبادل بين اﻻفكار و السلوكات و اﻻنفعاﻻت
) صالح و جياد( 2019،

الجانب الميداني :الﻄريقة وإجراءات الدراسة
منهج الدراسة :المنهج المتبع ﻓﻲ هذه الدراسة المنهج الوصفﻲ اﻹرتباطﻲ المناسب لطبيعة هذه الدراسة وأهداﻓها.

حدود الدراسة
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة علﻰ عينة صعب من تﻼميذ السنة اﻻولﻰ ثانوي )جذع مشترك علوم +جذع
مشترك آداب(
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الحدود الزمنية  :تم تطبيق الدراسة في الفترة الممتدة من  01مارس الﻰ  11مارس.
الحدود المكانية  :تم تطبيق الدراسة في "ثانوية مالك بن نبي" بمدينة أفلو وﻻية اﻷغواط جنوب الجزائر
العاصمة.
مجتمع البحث لغرض اختيار عينة الدراسة تم تحديد مجتمع الد راسة المتمثل بتﻼميذ السنة اﻻولي بثانوية مالك
بن نبي بمدينة افلو ،و البالع عددهم  .(175تلميذ وتلميذة ) 106تلميذ في الجذع مشترك علوم وتكنولوجيا 69+
تلميذ في الجذع مشترك آداب.
عينة الدراسة :قامت الباحثان باختيار العينة بطريقة العشوائية من ثانوية مالك بن نبي بمدينة افلو ) (86فردا
بواقع) (37ذكر و) (49أنثﻰ
العينة أﻻستطﻼعية :تكونت من ) (30تلميذا تتراوح أعمارهم)(1 8 – 15سنة بمتوسط حسابي قدره )(1.03
سنة وانحراف معياري قدره ). (1.18
العينة اﻷساسية :تكونت من تكونت من ) (86تلميذا وتلميذة تتراوح أعمارهم بـ ) (19-15سنة بمتوسط حسابي
قدره )  (1.04وانحراف معياري قدره ).(0.20
خصائص العينة اﻷساسية :تظهر الخصائص كما هو ظاهر في الجدول التالي :
الجدول رقم ) (01يبين خصائص العينة اﻻستطﻼعية والعينة اﻷساسية
العينات

العينة اﻻستﻄﻼعية

العينة اﻻساسية

المتغير
العمر
الجنس
التخصص
فصيلة الدم
العمر
الجنس
التخصص
فصيلة الدم

العدد

30

86

المتوسﻂ الحسابي

انحراف معياري

15,83
1,70
1,30
0,466
16.07
1.57
1.74
1.72

0,699
0,466
1,50
0,777
1.003
0.498
0.439
0.929

أداة الدراسة  :من اجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اﻷداتين التاليتين لقياس المتغيرين وهما :
أ -مقياس اﻹدمان علﻰ اﻻنترنت  :استخدما الباحثان مقياس اﻹدمان ) ، (2014تم اﻻستعانة بمقياس الباحثة امل
بنت علﻰ بن ناصر الزيدي في هذه الدراسة يتكون المقياس من  56بند و  6إبعاد تتم اﻹجابة باﻻعتماد علﻰ
اﻹجابة البدائل الخمسة أوافق بشدة،اوافق الﻰ حد ما ،محايد،ارفض الﻰ حد ما ،ارفض بشدة و قد تم حساب
الخصائص السيكومترية له .
ب -مقياس التشوهات المعرفية :تبنﻰ الباحثان مقياس التشوهات المعرفية الذي قام بإعداده العصار الذي أعده
عام)  (2015حيث قام الباحث بحساب الدرجة الكلية للمفحوصين للمقياس عن طريق جمع درجات العبارات
البالغة) (58عبارة ومن خﻼل ذلك قام بإدراج ) (9محاور ووضع امام كل فقرة خمسة بدائل لﻼستجابة )أوافق
بشدة ،اوافق الﻰ حد ما ،محايد،ارفض الﻰ حد ما ،ارفض بشدة( وقد أعطﻰ عند التصحيح العبارات اﻻيجابية
)(1,2,3,4,5وتتراوح الدراجات اﻻستجابة بين وقد تم حساب الخصائص السيكومترية للمقياس كما يلي :
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الجدول رقم ) (02يبين الصدق التميزي لمقياس اﻹدمان علﻰ اﻻنترنت
البند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

معامل
اﻻرتباط
0.228
*0.540
0.190
**0.478
**0.616
**0.546
0.294
0.303
**0.682
**0.497
**0.465
*0.428
0.038
**0.485
**0.492
**0.569
**0.597
**0.569
**0.480

مستوى
الدﻻلة
0.226
0.002
0.315
0.007
0.000
0.002
0.115
0.105
0.004
0.005
0.010
0.018
0.836
0.007
0.006
0.009
0.000
0.001
0.007

البند

معامل اﻻرتباط

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

**0.577
**0.660
**0.557
**0.686
**0.458
*0.438
*0.407
**0.602
0.346
*0.442
*0.433
*0.451
**0.545
**0.401
**0.583
**0.433
**0.594
**0.508
**0.626

البند

مستوى
الدﻻلة
0.001
0.000
0.001
0.000
0.011
0.015
0.026
0.000
0.061
0.016
0.017
0.012
0.002
0.028
0.001
0.017
0.001
0.004
0.000

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

معامل
اﻻرتباط
**0.502
**0.678
**0.604
**0.542
**0.495
**0.508
**0.456
**0.520
**0.519
**0.519
0.279
**0.683
**0.678
**0.632
**0.629
**0.649
**0.649
**0.595

مستوى
الدﻻلة
0.005
0.000
0.000
0.002
0.003
0.003
0.011
0.003
0.003
0.003
0.136
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

الصدق التميزي  :تم من خﻼله حساب الفروق بين المتوسطات  ،باستخدام اختبار)ت(لدﻻلة الفروق بين
المتوسطات لدى العينة اﻻستطﻼعية قوامها ) (30تلميذ وتلميذة و الجدول التالي يبين هذا
**مستوى الدﻻلة عند0.01
يتضح من الجدول رقم ) ( 02ان قيمة دالة احصائيا وهذا يشير الﻰ ان المقياس له القدرة علﻰ التميز بين
المجموعتين المتطرفتين مما يدل علﻰ صدقه .
صدق المحتوى  :تم حساب معامل اﻻرتباط كل بند بالدرجة الكلية للمقياس و الجدول رقم) (3يعرض النتائج التي
اسفرت عنها المعالجة اﻹحصائية.
الجدول رقم ) (03يبين صدق المحتوى لمقياس اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت
المتغير
اﻻبعاد
السيطرة او البروز
تغير الميزاج
التحمل
اﻷعراض اﻻنسحابية
الصراع
اﻻنتكاسة
لﻺدمان علﻰ
ﻻنترنت

منخفضو الدرجات
=15ن
إ
م
4.823
14.60
4.470
36.87
3.525
27.00
3.674
32.27
37.93
31.13
4.974
34.80
20.902 199.20

مرتفعو الدرجات
=15ن
إ
م
5.898
251.47
4.032
40.27
5.262
45.40
2.569
32.40
2.219
41.20
4.161
37.93
17.44
45.80

**دالة عند * 0,01دالة عند0,05
38

قيمة
)ت(
**2.881
**5.490
**3.302
**7.718
**4.061
**6.569
**7.383

درجة الحرية

28

مستوى الدﻻلة

0.000
0.008
0.000
0.003
0.000
0.000
0.000
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يظهر من الجدول) (03ان معامﻼت اﻻرتباط تتراوح بين ) (0.702 - 0.016دالة مستوى الدﻻلة) – ( 0.01

0.05و هذا تعطي دﻻلة علﻰ ارتفاع معامﻼت اتساق داخلي كما يشير الﻰ مؤشرات كافية يمكن الوثوق بها.
حساب معامل ارتباط كل بند مع الدرجة الكلية للمقياس :لحساب عﻼقة كل بند )عبارة ( بالدرجة الكلية لكل
بعد و الجدول التالي يبين النتائج التي أسفرت عنها المعالجة اﻹحصائية
الجدول رقم ) (04يبين صدق المحتوى لمقياس اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت
البند
1
7
13
14
24
30
36
42
47
52
2
8
14
20
25
31
43
48

معامل اﻻرتباط
البعد اﻷول
*0.432
*0.427
0.135
**0.634
**0.563
0.302
**0.658
**0.535
**0.620
*0.438
البعد الثاني
**0.479
**0497
**0.507
**0.661
*0.427
**0.631
**0.466
**0.599

مستوى
الدﻻلة
0.017
0.019
0.478
0.000
0.001
0105
0.000
0.002
0.000
0.016

البند

معامل اﻻرتباط

37

**0.552
البعد الثالث
**0.475
**0.573
**0.496
**0.626
0.332
0.197
0.343
*0.377
البعد الرابع
**0.514
**0.509
*0.414
**0.662
**0.616
*0.364
**0.563
*0.411
**0.654

3
92
15
26
32
38
44
54

0.007
0.007
0.004
0.000
0.019
0.000
0.000
0.000

30
31
32
33
34
35

مستوى
الدﻻلة
0.002
0.008
0.001
0.000
0.000
0.073
0.296
0.063
0.040
0.004
0.004
0.023
0.000
0.000
0.048
0.001
0.024
0.000

البند
5
11
17
22
28
34
40
50
6
12
18
23
29
35
41
46
51
56

معامل اﻻرتباط
البعد الخامس
**0.669
**0.693
**0.808
**0.749
0.267
**0.572
**0.028
**0.728
البعد السادس
**0.482
**0.523
**0.512
**0.673
**0.525
**0.549
**0.752
**0.674
**0.651
**0.670

مستوى
الدﻻلة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.153
0.001
0.000
0.000
0.007
0.003
0.004
0.000
0.002
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000

** دال عند * 0.01دال عند0.05
يوضح من الجدول)(4ان  6عبارات غير دالة فيما باقي ) (50عبارة دالةعند مستوي الدﻻلة
عند) (0.05/0.01وهذا يعطي دﻻلة علﻰ ارتفاع معامﻼت اﻻتساق الداخلي  ،كما يشير الﻰ مؤشرات صدق كافية
يمكن الوثوق بها.
حساب معامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس تم حساب معامل اﻻرتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس و
الجدول رقم) (5يعرض النتائج التي أسفرت عنها المعالجة اﻹحصائية.
جدول رقم ) (05يوضح ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية
اﻻبعلد
معامل اﻻرتباط
مسنوى الدﻻلة

البعد اﻻول
**0.680
0.000

البعد الثاني
**0.912
0.000

الثالث
**0.660
0.000

الرابع
**0.943
0.000

الجامس
**0.862
0.000

السادس
**0.901
0.000

** دال عند  0.01دال عند0.05
يتضح من الجدول ان كل اﻷبعاد دالة مستوى ) (0.01وهذا يعطي دﻻلة واضحة علﻰ ارتفاع معامﻼت اﻻتساق
الداخلي كما يشير الﻰ مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق به في تطبيق الدراسة
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حساب الثبات:

اما معامل ثبات المقياس تم حسابه بطريقة الفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية و الجدول

التالي يوضح ذلك
الجدول ) (6ي وضح معامل كرونباخ الفا و معامل جوتمان لسلوك اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت
اﻷبعاد
كرونباخ
قوتمان

الدرجة الكلية
0.94
0.902

البعد اﻷول
062
0.648

البعد الثاني
0.708
0.796

البعد الثالث
0.740
0.617

البعد الرابع
0.663
0.69

البعد الخامس
0.799
0.687

البعد السادس
0.798
0.669

يظهر من خﻼل الجدول رقم ) ( 06ان معامل الثبات الفا كرونباخ)  (0,94قيمة مرتفعة في حين ان الثبات بعد
التجزئة النصفية بعد التصحيح الطول بم عادلة جوتمان)  (0,92وعليه يظهر ان المقياس ثابت و يمكن العمل
به.
ﺣساب الخﺼائص السيكومترية لمقياس التشوهات المعرفية :
الصدق التميزي  :تم من خﻼله حساب الفروق بين المتوسطات  ،باستخدام اختبار)ت(لدﻻلة الفروق بين
المتوسطات لدى العينة اﻻستطﻼعية قوامها ) (30تلميذ الجدول التالي يبين هذا.

الجدول رقم ) (07يبيﻦ الﺼدق التميزي لمقياس التشوهات المعرفية
المتغير
اﻻبعاد
التفكير الثنائﻰ
اﻻستنتاج اﻻعتباطي
المبالغة و التقليل
المنطق العاطفي
لوم الذات و اﻻخرين
التفكير الميثالﻰ
المقاربة المجحفة
اﻻفراط في التعميم و
اﻹيجابية
ماذا لو اﻻسئلة العقيةم
اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت

منخفضو الدرجات
=15ن
إ
م
7.058
37.33
3.482
17.13
5.599
26.07
4.989
23.80
5.522
23.93
1.454
12.40
3.773
17.33
4.776
20.33

مرتفعو الدرجات
=15ن
إ
م
5.444
41.27
4.051
20.53
5.370
31.53
5.89
25.87
5.824
29.07
3.583
13..16
3.543
20.47
4.636
24.27

2.729
1.037
2.477
3.739
2.345
2.289

5.441
31.221

5.193
33.223

1.957
2.730

19.80
195.93

23.60
228.07

قيمة
)ت(

درجة
الحرية

1.709

28

مستوى
الدﻻلة
0.908
0.020
0.309
0.011
0.020
0.001
0.026
0.030
0.060
0.011

مستوى الدﻻلة عند0.01
يتضح من الجدول رقم )(07ان قيمة دالة احصائيا وهذا يشير الﻰ ان المقياس له القدرة علﻰ التميز بين
المجموعتين المتطرفتين مما يدل علﻰ صدقه
الصدق المحتوى  :تم حساب معامل اﻻرتباط كل بند بالدرجة الكلية للمقياس و الجدول رقم ) (3يعرض النتائج
التي اسفرت عنها المعالجة اﻹحصائية
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الجدول رقم ) (08يبين صدق المحتوى لمقياس التشوهات المعرفية
البند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معامل
اﻻرتباط
0.090
*0.376
*0.438
**0.668
**0.603
**0.579
**0.640
*0.389
*0.413
0.351
**0.510
**0.511
**0.637
*0.415
*0.403
**0.425
*0.411
0.228
**0.479
**0.525

البند

مستوى
الدﻻلة
0.637
0.041
0.016
0.000
0.000
0.001
0.000
0.033
0.023
0.057
0.004
0.004
0.000
0.023
0.027
0.019
0.024
0.110
0.007
0.003

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

معامل
اﻻرتباط
**0.525
**0.482
**0.707
0.211
**0.498
*0.448
*0.452
**0.664
0.315
**0.601
**0.532
**0.584
**0.599
*0.575
**0.711
*0.665
**0.545
**0.591
0.353
**0.484

مستوى
الدﻻلة
0.001
0.007
0.000
0.263
0.005
0.013
0.012
0.000
0.090
0.090
0.002
0.001
0.000
0.001
0.000
0.000
0002.
0.001
0.056
0.007

البند
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

معامل
اﻻرتباط
*0.401
**0.513
**0.587
**0.686
**0.538
**0.508
*0.550
*0.531
*0.566
**0.573
**0.636
**0.540
**0.490
0.286
0.575
**0.557
**0.602
**0.648

مستوى
الدﻻلة
0.028
0.004
0.001
0.000
0.002
0.005
0.002
0.003
0.001
0.001
0.000
0.002
0.002
0.126
0.001
0.001
0.000
0.000

**دالة عند* 0,01دالة عند0,05
يظهر من الجدول ان معامﻼت اﻻرتباط تتراوح بين )  (0.702 - 0.016دالة مستوى الدﻻلة) ( 0.01 – 0.05و
هذا تعطي دﻻلة علﻰ ارتفاع معامﻼت اتساق داخلي كما يشير الﻰ مؤشرات كافية يمكن الوثوق بها.
حساب معامل اﻻرتباط لحساب عﻼقة كل بند )عبارة ( بالدرجة الكلية لكل بعد و الجدول التالي يبين النتائج التي
اسفرت عنها المعالجة اﻻحصائية.
الجدول رقم ) (09يبين صدق المحتوى لمقياس التشوهات المعرفية
البند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

معامل
اﻻرتباط
البعد ااﻻول
0.053
**0.4667
**0.542
**0.669
*0613.
**0.648
0.717
**0.758
**0.713
**0.602
البعد الثاني
**0.637
**0.628
**0.843
**0.587
*0.425
البعد الثالث

مستوى
الدﻻلة
0.780
0.009
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.019

البند
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

معامل
اﻻرتباط
0.686
**0.562
**0.799
البعد الرابع
**0.594
**0.791
**0.779
**0.549
**0.683
**0.6602
**0.4777
البعد الخامس
**0.677
**0.773
**0.745
**0.655
**0.729
**0.774

41

مستوى الدﻻلة

البند

0.000
0.001
0.000

41

0.001
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.008
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
43
54
55

معامل
اﻻرتباط
**0.638
البعد السابع
**0.687
**0.650
*0.737
**0.674
**0.6886
البعد الثامن
**0.663
**0.660
**0.602
**0.707
**0.763
**0.719
البعد التاسع
**0.764
**0.555
**0.739

مستوى الدﻻلة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
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16
17
18
19
20

**0.489
**0.479
**0.473
00.6669
**0.600

37

0.006
0.007
0.008
0.000
0.000

38
39
40

0.002

**0.542
البعد السادس
**0.629
**0.698
**0.685

56
57
58

0.000
0.000
0.000

**0.801
**0.711
**0.772

0.000
0.000
0.000

**دالة عند* 0,01دالة عند0,05
يوضح من الجدول)(9ان2عبارات غير دالة فيما باقي ) (56عبارة دالة عند مستوي الدﻻلو) (0.05/0.01وهذا
يعطي دﻻلة علﻰ ارتفاع معامﻼت اﻻتساق الداخلي  ،كما يشير الﻰ مؤشرات صدق كافية يمكن الوثوق بها.
حساب عﻼقة كل بعد بالدرجة الكلية
الجدول رقم ) (10يوضع العﻼقة بين الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقياس
اﻻبعاد
معامل

البعد

البعد

البعد

البعد

البعد

البعد

البعد

البعد

البعد

اﻷول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

**0.814

**0.793

**0.821

**0.713

**0.855

**0.718

**0.525

**0.825

0.733

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

اﻻرتباط
مستوى
الدﻻلة

**دالة عند* 0,01دالة عند0,05
يتضح من الجدول ان كل اﻻبعاد لها ارتباط وثيق بالدرجة الكلية للمقياس عند مستوى الدﻻلة )(0,05و(0.01
حساب الثبات لتشوهات المعرفية :
اما معامل ثبات المقياس تم حسابه بطريقة الفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية و الجدول التالي يوضح ذلك
الجدول ) (11يوضح معامل كرونباخ الفا و معامل جوتمان لسلوك التشوهات المعرفية
اﻻبعاد
معامل
الثبات
كرونباخ
التجزئة
النﺼﻔية
جوتمان

البعد
اﻷول
0.745

البعد
الثاني
0.616

البعد
الثالث
0.743

البعد
الرابع
0,754

البعد
الخامس
0,828

البعد
السادس
0,524

البعد
السابع
0,719

البعد
الثامن
0,770

البعد
التاسع
0,811

الكلية
لتشوهات
0,950

0,665

0,369

0,454

0,726

0,851

0,573

0.641

0.769

0,821

0,887

يظهر من خﻼل الجدول رقم ) ( 11ان معامل الثبات الفا كرونباخ ) (0,95قيمة مرتفعة في حين ان الثبات بعد
التجزئة النصفية بعد التصحيح الطول بمعادلة جوتمان ) (0,88وعليه يظهر ان المقياس ثابت .
اجراءات الدراسة :
*البحث في اﻻطر النظرية لدراسات السابقة و التي بحثت في اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت التشوهات المعرفية وهي
في مجملها حديثة.
*اختيار المقاييس المناسب لهذه الدراسة اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت و مقياس التشوهات المعرفية الزييدي)  (2014و
العصار)(2015
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*تم تطبيق المقياس علﻰ تﻼميذ الثانوية سنة أولﻰ ،حيث تم توزيع )(100استبانه تم استرجاع ) (90استبانة حيث
تم الغاء )(04
*تم تطبيق الدراسة بثانوية مالك بن نبي بمدينة افلو ) اﻻغواط( ما بين  01مارس الﻰ غاية 11مارس
*تم تصحيح المقياس وحساب الفرضيات الدراسة وتفسير النتائج والخروج توصيات
اﻻساليب اﻻﺣﺼائية :لتحقق من فروض الدراسة تم استخدام برنامج الحزمة اﻻحصائية للعلوم اﻻجتماعية 22
كما تم اﻻعتماد علﻰ العديد من اﻷساليب اﻹحصائية وهي :معامل اﻻرتباط يرسون ؛اختبار ت لمعرفة الفروق
؛المتوسطات واﻻنحراف المعياري معامل الفا كرونباخ  ،جوتمان  ،حساب اﻻتساق الداخلي تحليل؛ التباين
اﻷحادي

عرض ومناقشة نتائج البحث
الﻔرﺿية اﻷولى  :تنص الفرضية علﻰ وجود انتشار مرتفع لﻺدمان علﻰ اﻻنترنت لدى تﻼميذ السنة اﻻولﻰ
بمدينة أفلو و لتحقق من صحة هذه الفرضية قاما الباحثان بحساب المتوسطات مدى اﻻنتشار لﻺدمان علﻰ
اﻻنترنت و عرضها في الجدول التي أسفرت عنها المعالجة اﻹحصائية.
الجدول رقم ) (12يوضح متوسط اﻹدمان علﻰ اﻻنترنت
المتوسﻂ الﻔرﺿي
280---205

المتوسﻂ الحسابي
230.12

اﻻنحراف المعياري
31.935

يتضح من الجدول ) ( 12أن مستوى اﻹدمان علﻰ اﻷنترنت عند تﻼميذ سنة أولﻰ ثانوي متوسط بقيمة المتوسط
الحسابي ) (230.12و المتوسط الفرضي محصور بين ) (280---205وبانحراف معياري قدرب).(31.935
وعليه نقول ان الفرضية اﻷولﻰ تحققت .

نﻼحظ ان هذه النتيجة اتفقت مع ما خرجت به دراسة

)الرشيدي  (2014،و -جـافر كاريمي ) (2014إدمان الفيسبوك بين طﻼب الماليزيين
أظهرت النتائج) :(%47وجود إدمان علﻰ اﻻنترنت بنسبة مرتفعة،يفسر الباحثان هذه النتيجة إلﻰ وجود إدمان
علﻰ اﻻنترنت بمستوى مرتفع يعود إلي العينة فئة المراهقين لما يميز هذه الفئة من خصائص تكونية في
سمات الشخصية طريقة تفكيرهم عن ذاتهم ،التنشئة اﻻجتماعية السلبية ﻷفراد العينة تبدأ منذ الطفولة حب التقليد
وكثرة استخدامه بشكل واسع بين هذه الفئة خﻼل هذه المرحلة وعلية تكون مكتسباته تجعله يبحث عن هويتهم
وﻹثبات ذاتهم،كما يمكن أن نعزو هذه النتيجة إلﻰ مرحلة التمدرس التي تتوجب علي التﻼميذ الدراسة و البحث
في اﻻنترنت علﻰ الدروس والقيام بالبحوث،كما يمكن أن نعتبرها إنذار ومؤشر خطر ﻻحتمالية اﻹدمان علﻰ
اﻻنترنت
الﻔرﺿية الثانية:تنص الفرضية علﻰ انه  :وجود انتشار مرتفع التشوهات المعرفية لدى المدمنين بمدينة أفلو
و لتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحثان بحساب المتوسطات وعرضها في الجدول التي اسفرت عنها
المعالجة اﻻحصائية.
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الجدول رقم ) (13يوضح مدى انتشار التشوهات المعرفية عند التﻼميذ
المتوسﻂ الﻔرﺿي
212---137

اﻻنحراف المعياري
37,157

المتوسﻂ الحسابي
210,27

يتضح من الجدول ) ( 13مستوى انتشار لتشوهات المعرفية متوسط بقيمة ) . (210,27وعليه نقول ان
الفرضية اﻻولﻰ لم تتحقق
نﻼحظ ان هذه النتيجة اتفقت مع ما خرجت به الدراسات التالية) :رحيم و الزبيدي  2019 ،؛ صالحة ، 2018
اتفقت هذه الدراسة و دراسة )صالح و جياد  ((2019،كما اختلفت دراستي والدراسات التالية ) عباره و رحال و
موسﻰ  ،وجود تشوه معرفي مرتفع  2018؛ ) الهتيمي ( 2019،ﻻ يوجد تشوه ،العصار  2015،وجود تشوه
يفسر الباحثان

معرفي منخفض.

هذه النتيجة الﻰ وجود تشوهات بمستوى متوسط لﻼنتشار يعود الي صغر العينة فئة المراهقين مرحلة التعلم
واكتساب المعارف لما يميز هذه الفئة من خصائص تكونية في سمات الشخصية طريقة تفكيرهم عن ذاتهم  ،تبدأ
منذ الطفولة وخﻼل هذه المرحلة وعلية تكون مكتسباته المعرفية هي ما يملكه من افكار مشوهة بشكل متوسط
اختلفت الدراسة مع دراسة) العكلي  (2015،ومع دراسة )صالحة . (2018،
الﻔرﺿية الثالثة :تنص الفرضية علﻰ انه  :توجود عﻼقة ذات الدﻻلة اﻻحصائية بين اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت و
التشوهات المعرفية لدى تﻼميذ السنة اﻻولﻰ ثانوي بمدينة افلو  ،و للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت
الباحثتان بحساب معامل اﻻرتباط و عرضها في الجدول التي أسفرت عنها المعالجة اﻹحصائية.
الجدول رقم ) (14يوضح معامل بيرسون لمقياس اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت و الدرجة الكلية لتشوهات المعرفية
متغير المقياس
اﻻدمان على اﻻنترنت

المتوسﻂ الحسابي
230,12

اﻻنحراف المعياري
31,93

العينة
86

معامل اﻻرتباط
**0,622

مستوي الدﻻلة
0,000

37,157
210,27
التشوهات المعرفية
يتضح من الجدول رقم ) (14أن مستوى الدﻻلة لمعامل اﻻرتباط دال عند  0.01وهذا يدل على وجود عﻼقة
ارتباطية ذات دﻻلة احصائية عند مستوى الدﻻلة )  (0,01وعليه تحقق النتيجة الفرضية ونفسر النتيجة ان
حدوث العﻼقة بينهما يعود لكون ﻓئة المراهق هشة تتأئر بالتكنولوجيا و الحداثة

الخاتمة
يعتبر موضوع التشوهات المعرفية من بين الظواهر اﻷكثر اﻻضطرابات التي يمكن أن تصيب أي فرد في هذه
المجتمعات الحديثة التي امتازت بالعصرنة والتكنولوجيا  ،فأختلط علﻰ هذا الفرد بعض اﻷفكار والمواقف وفي
بعض السلوكيات التي أصبح ﻻ يقوم بها علﻰ أحسن وجه  ،ومن خﻼل دراستنا هذه حاولنا التسليط علﻰ هذا
الموضوع علم النفس معرفي ومدى ارتباطه بمتغير سوسيولوجي أﻻ وهو اﻹدمان علﻰ اﻷنترنت  ،واخترنا من
كل اﻷفراد فئة التﻼميذ في الثانوية الجزائرية  ،وقد استخلصنا إلﻰ نتائج منها أن هناك مستوى متوسط في اﻹدمان
علﻰ اﻷنترنت عند التﻼميذ مستوى أولﻰ ثانوي باﻹضافة إلﻰ مستوى انتشار متوسط للتشوهات المعرفية لدى
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هؤﻻء التﻼميذ .لكن أثبتت نتائج الدراسة أن هناك ارتباط قوي بين ظاهرة اﻹدمان علﻰ اﻷنترنت والتشوهات
المعرفية عند تﻼميذ سنة أولﻰ ثانوي جذع مشترك علوم وآداب .
وتبقﻰ دراستنا دراسة متواضعة ومحدودة في مجال معين وتحت ظروف غير موضوعية خاصة لذا ﻻ يمكن
الحكم او تعميم النتائج.
وأخيرا نخرج بالتوصيات التالية :ضرورة تفعيل دور اﻷخصائي النفساني ومستشاري التوجيه للحد من ادمان
اﻻنترنت لتصحيح التشوهات المعرفية لديهم .اﻻهتمام أكثر بفئة التﻼميذ الثانوية و دور اﻷولياء لمراقبة
أوﻻدهم.
قائمة المراجﻊ
أبو شعرة ،عبد القادر عبد الفتاح ) .(2007اﻷفكار الﻼعقﻼنية و عﻼقتها ببعض المتغيرات .رسالة ماجستير .
الجامعة اﻻسﻼمية ،كلية الدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.
الحارثي فيصل ربيع حامد ).(2013التشوهات المعرفية وعﻼقتها بالعدوان لدى عينة من مدمنﻰ المخدرات
بمستشفﻰ جدة .رسالة ماجستير غير منشوره .جدة.
الزيدي ،أمل بنت علي بن ناصر )، (2014ادمان اﻻنترنت و عﻼقته بالتواصل اﻻجتماعي و التواصل الدراسي
لدي الطلبة جامعة النزوى  ،رسالة الماجستير اﻻردن
سراج ،ثرية محمد ). (2007سوء استخدام اﻻنترنت و عﻼقته ببعض السمات الشخصية لدي عينة من طﻼب
الجامعة ،دراسة سيكومترية اكلينكية  .رسالة دكتوراه ،جامعة الزقازيق.
سليمة ،حمودة).(2015اﻻدمان علﻰ اﻻنترنت اضطراب العصر.مجلة العلوم اﻻتسانية واﻻجتماعية
.224-213:.(21).
شندوخ و مزعل  ،علي رسن و فاضل عبد الزهرة ) .(2019التشوهات المعرفية لدى طلبة المدرسة اﻻعدادية ،
مجلة كلية التربية 523-550 : (2) (36) ،
صالح و جياد ،زينة علﻰ و مها سلم ).(2019اﻻستقواء وعﻼقته بالتشوهات المعرفية لدى المراهقين في المدرسة
الثانوية  ،مجلة كلية التربية اﻷساسية للعلوم التربوية واﻹنسانية،(43)،جامعة بابل العراق.
عبد المعطي ،حسن مصطفﻰ ) .(2006اﻷسرة ومشكلة اﻷبناء  ،ط ).(1دار رحاب لنشر و التوزيع القاهرة ،
العصار ،إسﻼم أسامة محمود ). (2015التشوهات المعرفية وعﻼقتها بمعنﻰ الحياة لدى المراهقين في قطاع غزة
،رسالة ماجستير ،الجامعة اﻹسﻼمية ،غزة.
عواد محمد سلطان احمد ) .(2020التشوهات المعرفية وعﻼقتها بنمط الشخصية لدي طلبة الجامعة كركوك ،
رسالة ماجستير
غنامة و نصراوين  ،حسين كمال حسين و معين  ،( 2020) ،التشوهات المعرفية وعﻼقتها بقلق اﻻمتحان و
الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة السخين  ،اﻻردن  ،مجلة العلوم التربوية
و النفسية 112-84 ، (7) ،(4) ،
محمد ،عادل عبد ﷲ ).(2000العﻼج المعرفي السلوكي ،أسس وتطبيقات  .ط) .(1القاهرة :دار الرشاد.
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استخدام منصة  GOOGLE MEETفي العملية التعليمية في ظل أزمة كوفيد
 19دراسة بقسم علوم اﻹعﻼم واﻹيصال وعلم المكتبات قالمة –الجزائر-
شابونية عمر

لعابنية رجاء

قتاتلية نفيسة

الجزائر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي ،1945
ﻗﺎلﻤﺔ ،الجزائر
chabounia.omar@univ-guelma.dz

الجزائر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي ،1945
ﻗﺎلﻤﺔ ،الجزائر
laabniaradjabiblio@gmail.com

الجزائر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي ،1945
ﻗﺎلﻤﺔ ،الجزائر
nafissa.guetatlia@gmail.com

المستخلص
في ظل أزمة كوفيد  ،19أصبح التعليم عﻦ بعد حقيقة واقعة ،حيث توجهت كل الجامعات لتطبيق النظام جنبا إلى
جنب مع التعليم التقليدي مﻦ خﻼل العمل وفق منصات التعليم المعروفة ،وعلى رأسها منصة

GOOGLE

 ،MEETالتي بات لها اﻷثر الكبير في تقليص الفجوة بيﻦ أطراف العملية التعليمية قصد الخروج مﻦ هذه
اﻷزمة بأقل الخسائر .وفي هذا الصدد ،هدفت الدراسة إلى قياس درجة إستخدام كل مﻦ أساتذة وطلبة قسم علوم
اﻹعﻼم واﻻتصال وعلم المكتبات بجامعة  08ماي  1945بقالمة لمنصة  ،GOOGLE MEETمﻦ خﻼل ثﻼث
محاور رئيسية )اﻻستخدام ،اﻹشباعات واﻷداء( ،وتحقيقا لهذا الهدف ،تم تصميم استمارتي استبيان وفق
نماذج  ،GOOGLE FORMSوتحليلها مﻦ خﻼل برمجية  ،SPSSحيث تم توزيعها على أفراد العينة المقدرة
ب 13أستاذ ،و 54طالب ماستر  .02توصلت الدراسة إلى أن استخدام منصة  GOOGLE MEETيحقق
إشباعات أطراف العملية التعليمية خاصة اﻷساتذة ،كم يؤثر إيجابا على أدائهم ،في حيﻦ أنها ﻻ تؤثر على أداء
الطالب نظرا لوجود عوامل أخرى مثل الصفوف الحضورية والشبكات اﻻجتماعية وغيرها.
الكلمات المفتاحية :ﻣﻨﺼﺔ ، GOOGLE MEETالتﻌليم اﻻلكتروني.SPSS ،
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ABSTRACT
In light of the Covid 19 crisis, distance education becomes a reality, as all
universities tend to implement the system alongside the traditional education by
working according to notable educational platforms, chiefly the GOOGLE
MEET platform, that has a great impact in reducing the gap between the parties
to the process to get out of this crisis with the least losses. In the same vain, the
study aimed to measure the degree of use by professors and students of the
Department of Media, Communication and Library Science at the University of
May 08, 1945 in a list of the GOOGLE MEET platform, through three main axes
(use, gratifications and performance), and to achieve this goal, two
questionnaires were designed according to GOOGLE FORMS models, and
analyzing them through the SPSS software, were distributed to a sample of 13
professors and 54 Master 02 students. The study found that using the Google
MEET platform achieves the satisfaction of the parties to the educational
process, mainly the teachers as it positively affects their performance, but does
not affect the student’s performance due to the presence of other factors such as
attendance classes, social networks and others.
Keywords: GOOGLE MEET Platform, Electronic Education, SPSS.
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الجانب المنهجي للدراسة
شهدت سﻨوات التسﻌيﻨيﺎت ﻣن الﻌقد الﻤﻨﺼرم اهتﻤﺎﻣﺎ كبيرا ﺑﻤﻨظوﻣﺎت التﻌليم ﻓي الﻌديد ﻣن دول الﻌﺎلم ،حيث
أدركت الحكوﻣﺎت اﻷهﻤيﺔ الﻤتزايدة للتﻌليم ودوره ﻓي تحقيق التﻨﻤيﺔ وﻣواﺟهﺔ اﻷزﻣﺎت ،كونه ﻣن أهم دعﺎئم
وﻣقوﻣﺎت الﻌيش ﻓي القرن الحﺎدي والﻌشرين ،وﻣتﻼزم ﻻ غﻨى عﻨه ﻓي ﻣختلف الﻤجﺎﻻت.
وأﻣﺎم ﻣﺎ يواﺟهه الﻌ ﺎلم ﻣ ن تح ديﺎت ﻓ ي اﻹﺟ راءات الﺼ ﺎرﻣﺔ نتيج ﺔ الهل ع والخ وف الﻤجتﻤﻌ ي ﻣ ن انتش ﺎر وﺑ ﺎء
كوﻓيد  ،19تم إغﻼق أكثر ﻣن  180دولﺔ لﻤدارسهﺎ أواخر ش هر ﻣ ﺎرس  ،2020وه و ﻣ ﺎ أث ّ ر عل ى أكث ر ﻣ ن 1.5
ﻣليﺎر طﺎلب حول الﻌﺎلم ،أي ﻣﺎ يُﻌﺎدل  %87.4ﻣن إﺟﻤﺎلي الطﻼب؛ ونتيجﺔ لﺬلﻚ ،ﺟﺎء ﻗرار اس تكﻤﺎل التﻌل يم ع ن
ﺑُﻌد طليﻌﺔ الحلول التي يُﻤكن ﺑهﺎ تخ ّ
طي ﻗرار الحظر الكلي الﺬي ﻓرضته ﻣﻌظم دول الﻌﺎلم ،وهو ﻣ ﺎ خل ق تح ديﺎت
تتﻤثل ﻓي ﻣدى إﻣكﺎنيﺔ استخدام كﺎﻓﺔ طﻼب الﻤدارس لﻺنترنت ،ﻻ س يﻤﺎ ﻣ ع ع دم ﻗ درة البﻨي ﺔ التحتي ﺔ التكﻨولوﺟي ﺔ
ل بﻌض ال دول  -خﺎص ﺔ ال دول ﻣﻨخفض ﺔ ال دخل -لتحﻤ ل الض غط عل ى اس تخدام ش بكﺎت اﻹنترن ت،
) ،(RALUCA,2020اﻷﻣر الﺬي أدى إلى ظهور الحﺎﺟﺔ إلى استثﻤﺎر ﻣؤسسﺎت التﻌليم الﻌ ﺎلي للتقﻨي ﺎت الرﻗﻤي ﺔ
للخروج ﺑﺎلﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ اﻷكﺎديﻤيﺔ ﻣن الفجوة التي وضﻌت ﻓيهﺎ نتيجﺔ الشلل الﺬي أص ﺎب الﻤؤسس ﺎت اﻷكﺎديﻤي ﺔ
ﻓي ظل الجﺎئحﺔ ،والﻤسﺎهﻤﺔ ﻓي تﻨﻤيﺔ الﻤهﺎرات والقدرات الﻤﻌرﻓيﺔ لدى الﻤتﻌلﻤ ين ،الت ي تﻌتب ر ض روريﺔ للﻨج ﺎح
ﻓي الحيﺎة الﻌلﻤيﺔ والﻤهﻨيﺔ وحتى اﻻﺟتﻤﺎعيﺔ للفرد.
وﺑﺎلحديث عن تقﻨيﺎت التﻌليم ،نجد الﻤﻨﺼﺎت التﻌليﻤيﺔ ،حيث يﻤكن لﻤؤسسﺎت التﻌليم الﻌﺎلي استخداﻣهﺎ ﻻستكﻤﺎل
ﻣسﺎر الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ ،خﺎصﺔ وأنهﺎ توﻓر ﺑيئﺔ تﻌليﻤيﺔ تفﺎعليﺔ تجﻤع ﺑين أطراف الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ وتسﺎعد ﻓي
تبﺎدل اﻷﻓكﺎر والﻤهﺎرات ،والوصول إلى تﻌلم وتﻌليم ﻓﻌﺎل ،حيث ﻗﺎﻣت الجﺎﻣﻌﺔ الجزائريﺔ على غرار ﻣثيﻼتهﺎ
الﻌﺎلﻤيﺔ ،ﻣن تبﻨي نظﺎم الدﻓﻌﺎت ﻣحﺎولﺔ ﻣﻨهﺎ للﻤلﻤﺔ شتﺎت أطراف الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤﺔ والخروج ﻣن اﻷوضﺎع السﺎئدة
ﺑﺄﻗل الخسﺎئر ،هﺬا الﻨظﺎم الﺬي ﻻ يﻤكن أن يﻨجح وان يفي ﺑﺎلغرض ﻣن خﻼل اﻻعتﻤﺎد على الﻨﻤط التﻌليﻤي
التقليدي ﻓحسب ،ﺑل ﻻﺑد ﻣن إرﻓﺎﻗه ودعﻤه ﺑﻨﻤط تﻌليﻤي ﺟديد يﻌتﻤد على تقﻨيﺎت التﻌليم الرﻗﻤيﺔ ،وهو ﻣﺎ تم ﺑﺎلفﻌل
ﻣن خﻼل إﻗرار نظﺎم التﻌليم عن ﺑﻌد الﻤﻌتﻤد على ﻣﻨﺼﺎت التﻌليم الﻤختلفﺔ ،ﻓي كل الجﺎﻣﻌﺎت الجزائريﺔ وعلى
رأسهﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑقﺎلﻤﺔ ،التي اعتﻤدت على ﺟﻤلﺔ ﻣن الﻤﻨﺼﺎت ﻣن ﺑيﻨهﺎ ﻣﻨﺼﺔ GOOGLE
 .MEETوﺑﻨﺎء على هﺬا الطرح ،ﺟﺎءت هﺬه الورﻗﺔ البحثيﺔ لﻤﻌرﻓﺔ ﻣدى استخدام ﻣﻨﺼﺔ GOOGLE MEET
ﻣن ﻗبل أطراف الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ )الطﺎلب واﻷستﺎذ( ﺑقسم علم الﻤكتبﺎت والﻤﻌلوﻣﺎت ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي 1945
ﺑقﺎلﻤﺔ كﻌيﻨﺔ للدراسﺔ ،وﻗيﺎس انﻌكﺎسﺎتهﺎ على أداء كل طرف.
فرضيات الدراسة:
الفرضيﺔ الرئيسيﺔ:
يستخدم أطراف الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ )اﻷستﺎذ والطﺎلب( ﺑقسم علوم اﻹعﻼم واﻻتﺼﺎل ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑقﺎلﻤﺔ
ﻣﻨﺼﺔ  GOOGLE MEETﺑدرﺟﺔ كبيرة خﺎصﺔ ﺑﻌد أزﻣﺔ كوﻓيد .19
الفرضيﺎت الجزئيﺔ:
 :H01يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ  GOOGLE MEETعلى تحقيق إشبﺎعﺎت اﻷستﺎذ ﺑقس م عل وم اﻹع ﻼم واﻻتﺼ ﺎل
ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑﺼفﺔ إيجﺎﺑيﺔ.
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 :H02يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ  GOOGLE MEETعلى تحقيق إشبﺎعﺎت الطﺎلب ﺑقس م عل وم اﻹع ﻼم واﻻتﺼ ﺎل
ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑﺼفﺔ إيجﺎﺑيﺔ.
 :H03يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ  GOOGLE MEETعلى أداء اﻷستﺎذ ﺑقسم عل وم اﻹع ﻼم واﻻتﺼ ﺎل ﺑجﺎﻣﻌ ﺔ 08
ﻣﺎي  1945ﺑقﺎلﻤﺔ ﺑﺼفﺔ إيجﺎﺑيﺔ.
 :H04يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ  GOOGLE MEETعلى أداء الطﺎلب ﺑقسم عل وم اﻹع ﻼم واﻻتﺼ ﺎل ﺑجﺎﻣﻌ ﺔ 08
ﻣﺎي  1945ﺑقﺎلﻤﺔ ﺑﺼفﺔ إيجﺎﺑيﺔ.
أهمية الدراسة:
تبرز أهﻤيﺔ الﻤوضوع ﻓي أهﻤيﺔ استخدام الﻤﻨﺼﺎت التﻌليﻤيﺔ ﻓي إنجﺎح الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ ﻓي ظل نظﺎم الدﻓﻌﺎت
الﻤﻌتﻤد ﺑﺎلجﺎﻣﻌﺔ الجزائريﺔ ،كﻤﺎ تفيد ﻓي الﻤسﺎهﻤﺔ ﻓي التﻌريف ﺑﻤﻨﺼﺔ  GOOGLE MEETواستخداﻣﺎتهﺎ
لدى الﻤجتﻤع اﻷكﺎديﻤي.
أهداف الدراسة:
 دراسﺔ درﺟﺔ استخدام ﻣﻨﺼﺔ  GOOGLE MEETلدى أطرف الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ. التﻌ رف عل ى دور ﻣﻨﺼ ﺔ  GOOGLE MEETﻓ ي الﻌﻤلي ﺔ التﻌليﻤي ﺔ ﺑﺎلجﺎﻣﻌ ﺔ الجزائري ﺔ ،ﻣ ن خ ﻼل ﻗي ﺎستﺄثيرهﺎ على أطراف الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ )اﻷستﺎذ والطﺎلب( عيﻨﺔ الدراسﺔ ﻣن نﺎحيﺔ تحقيق إشبﺎعﺎتهم ورﻓع أدائهم.
منهج الدراسة:
لتحقيق اﻷهداف الﻤسطرة والتي دﻓﻌت إل ى الخ وض ﻓ ي الدراس ﺔ ،ت م اعتﻤ ﺎد الﻤ ﻨهج الوص في ﺑﺎعتب ﺎره اﻷنس ب
للﻤوضوع والﺬي يﻤكﻨﻨﺎ ﻣن تتبع حيثيﺎته واﻹحﺎطﺔ ﺑجوانبه ،ﻗﺼد ﻗيﺎس الفرضيﺎت الﻤطروحﺔ.

الجانب النظري للدراسة
الﻤﻨﺼﺔ التﻌليﻤيﺔ هي نظﺎم لهيكلﺔ التﻌليﻤﺎت التي تﻌزز التﻨظيم اﻷﻣثل للﻤحت وى ﺑ ين اﻷس تﺎذ والطﺎل ب ،حي ث تق وم
عبر ﺑراﻣجهﺎ التي تخدم أسﺎسﺎ الطﺎﺑع التﻌليﻤي ﻣن تحقيق التفﺎعل والوصول إلى أطراف الﻌﻤلي ﺔ التﻌليﻤي ﺔ ﻓ ي أي
ﻣكﺎن ﻣن خﻼل شبكﺔ اﻻنترنت ،حيث توﺟهت ﻣﻌظ م الجﺎﻣﻌ ﺎت إل ى اﻻس تفﺎدة ﻣﻨه ﺎ وتﻌزي ز الﻌﻤلي ﺔ التﻌليﻤي ﺔ ﻣ ن
خﻼلهﺎ.(GONZALEZ, 2019,P72) .
ويرﺟع أصل وﺑدايﺎت الﻤﻨﺼﺎت التﻌليﻤي ﺔ إل ى تخﺼ ص نظ م إدارة الﻤحت وى ) (CMSﻓ ي أنظﻤ ﺔ ﻣوﺟه ﺔ ﻹدارة
ﻣحتوى التﻌلم عن ﺑﻌد ﻣن خﻼل ش بكﺔ اﻻنترن ت أو اﻻنتران ت الت ي ترك ز عل ى إدارة الﻤحت وى التﻌليﻤ ي )الﻤ واد،
ال وثﺎئق ،اختبﺎرات التقييم...،الخ( ،وﻓي السﻨوات اﻷخيرة طورت نظم تﻌليﻤيﺔ ﺟديدة اله دف ﻣﻨه ﺎ ه و خل ق وإدارة
الﻤﻌلوﻣﺎت عبر اﻻنترنت )الﺼور والﻨﺼوص والرس وﻣﺎت واﻷص وات وﻣق ﺎطع الفي ديو وﻣ ﺎ إل ى ذل ﻚ( ،وت وﻓير
ﺑيئﺔ ﻗﺎﺑلﺔ للتحديث والﺼيﺎنﺔ والتضخيم ﻣن خﻼل التﻌﺎون ﺑين الﻤستخدﻣين ،ثم إض ﺎﻓﺔ تقﻨي ﺎت ﻹدارة الﻤﻌرﻓ ﺔ الت ي
تﻤكن الﻤﻨظﻤﺎت ﻣن تﻨفيﺬ عﻤليﺎتهﺎ وﻣﻤﺎرسﺎتهﺎ ﺑشكل أﻓضل ﺑدعم ﻣن الدورات والﻤواد والﻤحتوى عب ر اﻻنترن ت.
).(FERNANDEZ, 2017
وﻣع ظهور ﺟﺎئحﺔ كوﻓيد  ،19تزايد استخدام ش بكﺎت التواص ل اﻻﺟتﻤ ﺎعي ،لتتوﺟ ه الﻌدي د ﻣ ن الﻤﻨظﻤ ﺎت ح ول
الﻌﺎلم ﻻستخداﻣهﺎ ﻣثل  Skypeو  Facebookو  ،Google Meet ،Zoomحيث تﻌد هﺬه اﻷخيرة ﻣن ﺑين أكثر
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الش بكﺎت الت ي لق ت توﺟه ﺎ كبي را ﻣ ن ﻗب ل اﻷﻓ راد والﻤﻨظﻤ ﺎت )ﺟﺎﻣﻌ ﺎت ،ﻣ دارس وﻣؤسس ﺎت عل ى اخ تﻼف
تخﺼﺼ ﺎتهﺎ( ،حي ث ت م إحﺼ ﺎء ح والي  06ﻣﻼي ين ﻣﻨظﻤ ﺔ تس تخدم ﻣﻨﺼ ﺔ p2829 ) Google Meet
(PURWANTO,TANNADY 2020,
وتﻌد ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetﻣن إحدى خدﻣﺎت ش ركﺔ غوغ ل الﻌﺎلﻤي ﺔ ،الﻤتﻤثل ﺔ ﻓ ي خدﻣ ﺔ دردش ﺎت وﻣح دثﺎت
ﻓيديو ﺟﻤﺎعيﺔ ،والتي تحولت ﺑﻌد تفشي وﺑﺎء كوﻓيد  19ﻣن خدﻣﺔ ﻣدﻓوعﺔ إلى خدﻣﺔ ﻣجﺎني ﺔ لجﻤي ع الﻤس تخدﻣين؛
وهو ﻣﺎ يﻌﻨي أن أي شخص يﻤكﻨه استخدام هﺬه الخدﻣﺔ .تتﻤيز خدﻣﺔ  Google Meetﺑﺄنهﺎ ﻣن الخدﻣﺎت الﻤتكﺎﻣلﺔ
ﻣ ع  G Suiteحت ى تﻤك ن الﻤس تخدﻣين ﻣ ن اﻻنض ﻤﺎم إل ى اﻻﺟتﻤﺎع ﺎت ﻣبﺎش رة ﻣ ن ح دث تق ويم أو دع وة ﺑري د
الكترون ي ،ويﻤك ن أن تت وﻓر ﻣ ن خ ﻼل الخدﻣ ﺔ ﺟﻤي ع تفﺎص يل اﻷح داث الﻤهﻤ ﺔ عﻨ د الحﺎﺟ ﺔ إلي ه ،س واء ك ﺎن
اﻻنضﻤﺎم إليهﺎ ﻣن خﻼل الحﺎسوب أو عبر الهﺎتف الﺬكي) .الﻨجﺎر.(2020 ،

الجانب الميداني واﻹجراءات المنهجية للدراسة
يتﻨﺎول هﺬا الجﺎنب وصفﺎ تفﺼيليﺎ لﻤﻨهج الدراسﺔ ،ﻣجتﻤﻌهﺎ وعيﻨتهﺎ ،وكﺬلﻚ اﻷدوات الﻤستخدﻣﺔ ﻓي ﺟﻤ ع وتحلي ل
البيﺎنﺎت واﻷسﺎليب اﻹحﺼﺎئيﺔ الﻤستخدﻣﺔ ،كﻤﺎ يتﻨﺎول وصفﺎ ﻷداة الدراس ﺔ ،وأخي را أس ﺎليب الﻤﻌﺎلج ﺔ اﻹحﺼ ﺎئيﺔ
التي تم اﻻعتﻤﺎد عليهﺎ ﻓي تحليل نتﺎئج الدراسﺔ والتﺄكد ﻣن صحﺔ الفرضيﺎت.
مجتمع وعينة الدراسة
لق د ت م توزي ع 54اس تﻤﺎرة عل ى ﺟﻤي ع طلب ﺔ الﻤﺎس تر 2ش ﻌبﺔ عل م الﻤكتب ﺎت ﺑقس م عل وم اﻹع ﻼم واﻻتﺼ ﺎل وعل م
الﻤكتبﺎت ﺑجﺎﻣﻌﺔ  8ﻣﺎي  1945ﻗﺎلﻤﺔ خﻼل شهر ﻣﺎرس 2021عن طريق  ،Google formsحي ث ت م اس ترﺟﺎع
32استﻤﺎرة ﻣﻨهﺎ ،كﻤﺎ تم توزيع  13استﻤﺎرة على أسﺎتﺬة تخﺼ ص عل م الﻤكتب ﺎت ﺑ ﻨفس القس م ،وت م اس ترﺟﺎع 10
استﻤﺎرات ﻣﻨهﺎ وتحليلهﺎ ﺑﺎستخدام حزﻣﺔ .Spss
أداة جمع البيانات
يﻌتبر اﻻستبيﺎن ﻣن أكثر اﻷدوات اﻹحﺼﺎئيﺔ شيوعﺎ لجﻤع الﻤﻌلوﻣﺎت الﻼزﻣﺔ لتحقيق أه داف الدراس ﺔ ،وﻣ ن أﺟ ل
ذلﻚ تم تﺼﻤيم ه ﺬه اﻷداة لقي ﺎس اس تخداﻣﺎت ﻣﻨﺼ ﺔ  Google Meetﻓ ي الﻌﻤلي ﺔ التﻌليﻤي ﺔ .وﻗ د ت م اس تخدام ه ﺬا
الﻤقيﺎس لقيﺎس استجﺎﺑﺎت الﻤبحوثين لﻌبﺎرات اﻻستﻤﺎرة حسبﻤﺎ يبيّﻨه الجدول الﻤوالي.
اﻻستجﺎﺑﺔ
الدرﺟﺔ

ﺟدول  : 01ﻣقيﺎس  Likerالثﻼثي
ﻣحﺎيد
ﻣواﻓق
2
3

غير ﻣواﻓق
1

وﻗد تم تفريغ وتحليل اﻻستبيﺎن ﻣن خﻼل اﻹصدار التﺎسع عشر لبرنﺎﻣج التحليل اﻹحﺼﺎئي  .spssكﻤﺎ تم اس تخدام
اﻷدوات اﻹحﺼ ﺎئيﺔ التﺎلي ﺔ :الﻨس ب الﻤئوي ﺔ والتك رارات والﻤتوس طﺎت الحس ﺎﺑيﺔ واﻻنحراﻓ ﺎت الﻤﻌيﺎري ﺔ؛ ﻣﻌﺎﻣ ل
اﻻرتبﺎط لسبيرﻣﺎن؛ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرتبﺎط Pearsonوﻣﻌﺎﻣل ألفﺎ كرونوﺑﺎخ.

51

ISBN: 978-9922-9343-3-4

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

صدق اﻷداة وثباتها
 صدق اﻷداة:تم التﺄكد ﻣن صدق اﻷداة ﻣن خﻼل ﻣﻨﺎﻗشﺔ اﻷسئلﺔ ﻣن طرف البﺎحثين ،حيث تم تغيير وإضﺎﻓﺔ ﺑﻌ ضالﻌبﺎرات ،وإعﺎدة صيﺎغﺔ ﺑﻌضهﺎ اﻵخر حتى أخﺬ اﻻستبيﺎن شكله الﻨهﺎئي ثم وزع على الﻤبحوثين.
 ثبﺎت أداة الدراسﺔ :للتحقق ﻣ ن ثب ﺎت أداة الدراس ﺔ ث م اﻻس تﻌﺎنﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣ ل ألف ﺎ كرونوﺑ ﺎخ لﻤح ﺎور اﻻس تﻤﺎرة ،حي ثﺑلغ ت ﻗيﻤت ه  0.898ﺑﺎلﻨس بﺔ ﻻس تﻤﺎرة اﻷس تﺎذوهي ﻗيﻤ ﺔ ﻣقبول ﺔ ت دل عل ى أن اﻻس تﻤﺎرة تتﻤت ع ﺑدرﺟ ﺔ عﺎلي ﺔ ﻣ ن
الثبﺎت ويﻤكن اﻻعتﻤﺎد عليهﺎ ﻓي الدراسﺔ .كﻤ ﺎ ﺑلغ ت ﻗيﻤت ه  0.757ﺑﺎلﻨس بﺔ ﻻس تﻤﺎرة الطﺎل ب وه ي ﺑ دورهﺎ ﻗيﻤ ﺔ
تتﻤتع ﺑدرﺟﺔ عﺎليﺔ ويﻤكن اﻻعتﻤﺎد عليهﺎ.
نتائج التحليل اﻹحصائي واختبار الفرضيات
ﻣن أﺟل اختبﺎر ﻓرضيﺎت الدراسﺔ تم استخدام اﻷدوات اﻹحﺼﺎئيﺔ ونﻤوذج اﻻنحدار ،وﻗد كﺎنت الﻨتﺎئج كﺎﻵتي:
المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية
عﻨد عﻤليﺔ التحليل للبيﺎنﺎت الﻤجﻤﻌﺔ تم تقييم الﻤتوسطﺎت الحسﺎﺑيﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻣجتﻤع الدراسﺔ ،حيث تم تقسيم
الﻤقيﺎس إلى ثﻼثﺔ ﻣجﺎﻻت لتحديد درﺟﺔ الﻤواﻓقﺔ وذلﻚ على الﻨحو التﺎلي :ﻣن  1إلى  1.66يﻤثل درﺟﺔ الﻤواﻓقﺔ
الﻤﻨخفضﺔ؛ ﻣن  1.67إلى  2.33يﻤثل درﺟﺔ الﻤواﻓقﺔ الﻤتوسطﺔ؛ ﻣن  2.34إلى  3يﻤثل درﺟﺔ الﻤواﻓقﺔ الﻌﺎليﺔ.
الجدول :02استخداﻣﺎت ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetﻓي الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ
الﻤﺼدر :تم إعداد الجدول ﺑﺎﻻعتﻤﺎد على نتﺎئج spss
الرقم

الطالب

الفقرات

لدي ﻓكرة عن الﻤﻨﺼﺎت التﻌليﻤيﺔ وكيفيﺔ
01
استخداﻣهﺎ
لدي الﻤهﺎرات الكﺎﻓيﺔ ﻻستخدام الﻤﻨﺼﺔ دون
02
الحﺎﺟﺔ إلى تدريب
ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetﻣتوﻓرة وﻣتﺎحﺔ ﺑﺼفﺔ
03
ﻣجﺎنيﺔ
ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetسهلﺔ اﻻستخدام
04
توﻓر ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetتفﺎعليﺔ ﺑين أطراف
05
الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ
ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetﻻ تتطلب تدﻓق عﺎلي
06
لﻺنترنت
الﻤتوسط الحسﺎﺑي الﻌﺎم واﻻنحراف الﻤﻌيﺎري الﻌﺎم

اﻷستاذ

الﻤتوس
ط
الحسﺎﺑ
ي
2.94

اﻻنحراف
الﻤﻌيﺎري
0.246

الﻤتوس
ط
الحسﺎﺑ
ي
2.20

اﻻنحرا
ف
الﻤﻌيﺎر
ي
0.919

2.63

0.707

2.80

0.422

2.66

0.653

2.50

0.707

1.62
2.34

0.833
0.787

1.80
2.80

0.789
0.632

2.31

0.821

2.20

0.919

2.41

0.674

2.38

0.731

يشير الجدول رﻗم ) (02أن ﻗيﻤﺔ الﻤتوسط الحسﺎﺑي الﻌﺎم هي ) (2.41ﻓي حين ﺑلغ اﻻنحراف الﻤﻌيﺎري )(0.674
وهو ﻣﺎ يدل على أن الطﺎلب الجﺎﻣﻌي يستخدم ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetﺑﺼفﺔ كبيرة خﺎصﺔ ﻓي ظل أزﻣﺔ كوﻓيد
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 19وﻣﺎ ﻓرضته ﻣن حتﻤيﺔ التوﺟه نحو التﻌليم عن ﺑﻌد ،حيث سﺎهﻤت هﺬه الﻤﻨﺼﺎت الﻤجﺎنيﺔ ﻣن دﻓع عجلﺔ
التحول الرﻗﻤي ﻓي الﻤؤسسﺎت اﻷكﺎديﻤيﺔ ،كﻤﺎ نﻼحظ أن ﻗيم الﻤتوسط الحسﺎﺑي تراوحت ﺑين  1.62و  2.94حيث
كﺎنت أعﻼهﺎ للﻌبﺎرة رﻗم  01ﺑيﻨﻤﺎ ﺟﺎءت الﻌبﺎرة رﻗم  04ﻓي الﻤرتبﺔ اﻷخيرة .كﻤﺎ نﻼحظ أيضﺎ أن ﻗيﻤﺔ الﻤتوسط
الحسﺎﺑي الﻌﺎم هي ) (2.38ﻓي حين ﺑلغ اﻻنحراف الﻤﻌيﺎري ) (0.731وهو ﻣﺎ يدل على أن اﻷستﺎذ الجﺎﻣﻌي هو
اﻵخر يستخدم ﻣﻨﺼﺔ Google Meetﺑﺼفﺔ كبيرة،وﺑﺎلرغم ﻣن الﻤواﻓقﺔ الﻤرتفﻌﺔ ﻷﻓراد ﻣجتﻤع الدراسﺔ على
ﻓقرات هﺬا الﻤحور إﻻ أن طرﻓي الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ يتفقﺎن على صﻌوﺑﺔ استخدام ﻣﻨﺼﺔ Google Meetعلى
اعتبﺎر عدم تلقيهم لتكوين ﻓي هﺬا الﻤجﺎل خﺎصﺔ ﺑﺎلﻨسبﺔ للطلبﺔ وهو ﻣﺎ تبيﻨه القيم 1.62ﺑﺎلﻨسبﺔ للطلبﺔ و
1.80ﺑﺎلﻨسبﺔ لﻸسﺎتﺬة.
الجدول :03إشبﺎعﺎت ﻣﻨﺼﺔ Google Meet
الﻤﺼدر :تم إعداد الجدول ﺑﺎﻻعتﻤﺎد على نتﺎئج spss
الرﻗم

07
08
09

الفقرات

الطﺎلب

الﻤتوسط
الحسﺎﺑي
ﻻ تتوﻓر الﻤﻨﺼﺔ على شروط وﻗيود تحدد 1.75
الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ
توﻓر الﻤﻨﺼﺔ كل الﻤيزات التي تدعم الﻌﻤليﺔ 2.41
التﻌليﻤيﺔ
2.34
ﻣﻌدل استخدام الطﺎلب للﻤﻨﺼﺔ عﺎلي.

يﻤكن اﻻعتﻤﺎد على الﻨظﺎم كوسيلﺔ تﻌليﻤيﺔ.
10
Google
التﻌليم عن طريق ﻣﻨﺼﺔ
11
Meetشيق أكثر ﻣن التﻌليم التقليدي
التﻌليم ﻣن خﻼل ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetيحقق
12
لي التواصل ﻣع اﻷستﺎذ أكثر ﻣن التﻌليم
الحضوري .
الﻤتوسط الحسﺎﺑي الﻌﺎم واﻻنحراف الﻤﻌيﺎري الﻌﺎم

اﻷستﺎذ

اﻻنحراف
الﻤﻌيﺎري
0.762

الﻤتوسط
الحسﺎﺑي
2.80

اﻻنحراف
الﻤﻌيﺎري
0.632

0.798

2.40

0.699

0.865

2.70

0.675

1.81
2.47

0.931
0.761

2.30
2.40

0.675
0.843

2.47

0.761

2.00

0.816

2.20

0.813

2.43

0.723

يشير الجدول رﻗم ) (03أن ﻗيﻤﺔ الﻤتوسط الحسﺎﺑي الﻌﺎم هي ) (2.20ﻓي حين ﺑلغ اﻻنحراف الﻤﻌيﺎري )(0.813
وهو ﻣﺎ يدل على أن ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetﻻ تحقق اﻹشبﺎعﺎت الﻼزﻣﺔ للطﺎلب الجﺎﻣﻌي على اعتبﺎر عدم
توﻓر البﻨيﺔ التحتيﺔ التي تدعم هﺬا الﻨوع ﻣن التﻌليم حيث ﻻ يﻤتلﻚ الﻌديد ﻣن الطلبﺔ حواسيب وهواتف ذكيﺔ
ﻣرﺑوطﺔ ﺑﺎﻹنترنت ،وﻓي الﻤقﺎﺑلﻨﻼحظ أيضﺎ أن ﻗيﻤﺔ الﻤتوسط الحسﺎﺑي الﻌﺎم هي ) (2.43ﻓي حين ﺑلغ اﻻنحراف
الﻤﻌيﺎري ) (0.723وهو ﻣﺎ يدل على أن الﻤﻨﺼﺔ ذاتهﺎ تحقق إشبﺎعﺎت اﻷستﺎذ الجﺎﻣﻌي الﺬي يرى ضرورة الدﻣج
ﺑين اﻷنﻤﺎط الﻤختلف للتﻌليم وهو ﻣﺎ يزيد ﻣن التفﺎعليﺔ ﺑين اﻷطراف الﻤختلفﺔ ،وﺑﺎلرغم ﻣن الﻤواﻓقﺔ الﻤرتفﻌﺔ
لﻸستﺎذ الجﺎﻣﻌي على ﻓقرات هﺬا الﻤحور إﻻ أن اﻻنتقﺎل إلى هﺬا الﻨوع ﻣن التﻌليم ﻻﺑد أن يراﻓق ﺑدورات تكويﻨيﺔ
لفﺎئدة أطراف الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ ﻣن أﺟل تحقيق اﻷهداف الﻤرغوﺑﺔ .وتؤكد نتﺎئج كل ﻣن الجدول  02و 03
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الفرضيﺔ الرئيسيﺔ التي ﻣفﺎدهﺎ يستخدم أطراف الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ )اﻷستﺎذ والطﺎلب( ﺑقسم علوم اﻹعﻼم واﻻتﺼﺎل
ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑقﺎلﻤﺔ ﻣﻨﺼﺔ  GOOGLE MEETﺑدرﺟﺔ كبيرة خﺎصﺔ ﺑﻌد أزﻣﺔ كوﻓيد .19
الجدول :04انﻌكﺎسﺎت ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetعلى ﻣستوى أداء الطﺎلب
الﻤﺼدر :تم إعداد الجدول ﺑﺎﻻعتﻤﺎد على نتﺎئج spss
الﻤتوسط
الحسﺎﺑي

اﻻنحراف
الﻤﻌيﺎري

الرﻗم
13

ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetلهﺎ دور ايجﺎﺑي ﻓي أنشطتي الﻌلﻤيﺔ

2.44

0.759

14
15

أشﻌر ﺑﺎلرضى عﻨد استخداﻣي لﻤﻨﺼﺔ غوغل ﻣيت
تسﺎعدني ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetعلى تجﺎوز صﻌوﺑﺎتي
التﻌليﻤيﺔ
حسن استخداﻣي لﻤﻨﺼﺔ  Google Meetﻓي أدائي البحثي

2.38
2.78

0.793
0.608

2.38

0.793

2.78

0.608

2.55

0.712

16

الفقرات

ﻣكﻨتﻨي ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetﻣن تﻨﻤيﺔ ﺑﻌض الﻤهﺎرات
17
الرﻗﻤيﺔ
الﻤتوسط الحسﺎﺑي الﻌﺎم واﻻنحراف الﻤﻌيﺎري الﻌﺎم

يشير الجدول رﻗم ) (04أن ﻗيﻤﺔ الﻤتوسط الحسﺎﺑي الﻌﺎم هي ) (2.55ﻓي حين ﺑلغ اﻻنحراف الﻤﻌيﺎري )(0.712
وهو ﻣﺎ يدل على أن ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetأثرت على أداء الطﺎلب الجﺎﻣﻌي خﺎصﺔ ﻓي ظل أزﻣﺔ كوﻓيد 19
حيث سﺎعدت هﺬه الﻤﻨﺼﺔ ﻓي تقديم ﻣختلف اﻷعﻤﺎل الﻤوﺟهﺔ للطلبﺔ ﻣن ﺑحوث وتقﺎرير ﻣختلفﺔ ،كﻤﺎ نﻼحظ أن
ﻗيم الﻤتوسط الحسﺎﺑي تراوحت ﺑين  2.38و  2.78حيث كﺎنت أعﻼهﺎ للﻌبﺎرات رﻗم  15و  17ﺑيﻨﻤﺎ ﺟﺎءت
الﻌبﺎرات رﻗم  14و  16ﻓي الﻤرتبﺔ اﻷخيرة.

الرﻗم
13

الجدول :05انﻌكﺎسﺎت ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetعلى ﻣستوى أداء اﻷستﺎذ
الﻤﺼدر :تم إعداد الجدول ﺑﺎﻻعتﻤﺎد على نتﺎئج spss
الﻤتوسط
الفقرات
الحسﺎﺑي
3.00
يسرت لي الﻤﻨﺼﺔ عﻤلي ﻓي الشرح

اﻻنحراف
الﻤﻌيﺎري
0.000

14

تﻤكﻨﻨي ﻣﻨﺼﺔ Google Meetﻣن طرح الﻤﻌلوﻣﺎت التي
تغطي الﻤﻨهج الدراسي الﻤبرﻣج
استخداﻣي لﻤﻨﺼﺔ Google Meetأثر ﺑشكل إيجﺎﺑي على
طريقﺔ شرحي للﻤحﺎضرات
استخدم ﺟﻤيع الوظﺎئف لﻤتوﻓرة ﻓي ﻣﻨﺼﺔ غوغل ﻣيت
أﻗوم ﺑرﺑط ﺑﻌض الﻤواﻗع الداعﻤﺔ والﻤسﺎعدة للﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ
ﻓي ﻣﻨﺼﺔ غوغل ﻣيت

18

تشجع ﻣﻨﺼﺔ Google Meetعلى الﻤشﺎركﺔ التفﺎعليﺔ

3.00

19

تسﺎعد ﻣﻨﺼﺔ Google Meetالجﺎﻣﻌﺔ ﻓي تقديم ﻣﻨتجﺎت
وخدﻣﺎت ﻣختلفﺔ ﺑشكل أﻓضل
تسﺎعد ﻣﻨﺼﺔ Google Meetالجﺎﻣﻌﺎت ﻓي تحقيق أهداﻓهﺎ

2.80

0.422

2.80

0.422

2.70

0.418

15
16
17

20

الﻤتوسط الحسﺎﺑي الﻌﺎم واﻻنحراف الﻤﻌيﺎري الﻌﺎم
54

2.80

0.422

2.80

0.422

2.40
2.00

0.843
0.816
0.000
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يشير الجدول رﻗم ) (05أن ﻗيﻤﺔ الﻤتوسط الحسﺎﺑي الﻌﺎم هي ) (2.70ﻓي حين ﺑلغ اﻻنحراف الﻤﻌيﺎري )(0.481
وهو ﻣﺎ يدل على أن ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetأثرت إيجﺎﺑﺎ على أداء اﻷستﺎذ الجﺎﻣﻌي حيث كﺎنت هﺬه الﻤﻨﺼﺔ
البديل اﻷول الﺬي لجﺄ إليه اﻷسﺎتﺬة ﻣن أﺟل تقديم ﻣختلف الدروس والﻤحﺎضرات لفﺎئدة الطلبﺔ خﻼل اﻷزﻣﺔ
الﺼحيﺔ وﻣﺎ ﻓرضته ﻣن أﻓرزته ﻣن ﻗيود وتحديﺎت ﻓي ﺟﻤيع الﻤجﺎﻻت.
نموذج اﻻنحدار
ﻣن أﺟل اختبﺎر ﻗدرة الﻨﻤوذج على التفسير تم استخدام كل ﻣن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرتبﺎط  ،Rﻣﻌﺎﻣل التحديد  R²الﺬي يقدم
تفسير أدق لتﺄثير استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetعلى تحقيق اﻹشبﺎعﺎت ﻣن وﺟهﺔ نظر كل ﻣن الطﺎلب
واﻷستﺎذ.
الجدول  :06استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetوتحقيق اﻹشبﺎعﺎت ﻣن وﺟهﺔ نظر الطﺎلب
الﻤﺼدر :تم إعداد الجدول ﺑﺎﻻعتﻤﺎد على نتﺎئج spss
القيﻤﺔ
ﻗيﻤﺔ T
درﺟﺔ
الخطﺄ
ﻣﻌﺎﻣل
ﻣﻌﺎﻣل
درﺟﺔ التﺄثير
الحريﺔ الﻤحسوﺑﺔ  Tاﻻحتﻤﺎليﺔ
الﻤﻌيﺎري
التحديد R2
اﻻرتبﺎط R
β
sig
réel
Ddl
0.142
0.747
0.325
31
0.004
0.059a
0.059
يوضح الجدول أعﻼه ﺑﺄن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرتبﺎط هو ) (0.059aﻣﻤﺎ يدل على وﺟود عﻼﻗﺔ ارتبﺎط ضﻌيفﺔ ﺑين كل ﻣن
الﻤتغير الﻤستقل )استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetوالﻤتغير التﺎﺑع )تحقيق اﻹشبﺎعﺎت( .كﻤﺎ ﺑلغت ﻗيﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣل
التحديد ) (0.004) (R²وهﺬا يﻌﻨي أن الﻤتغير الﻤستقل يفسّر ﻣﺎ نسبته %0.40ﻣن التبﺎين ﻓي الﻤتغير التﺎﺑع أ ّﻣﺎ
الﻨسبﺔ الﻤتبقيﺔ ﻣن التبﺎين والﻤقدرة ﺑـ  ،%99.60ﻓتﻌود إلى وسﺎئل أخرى ﻣثل الشبكﺎت اﻻﺟتﻤﺎعيﺔ والبريد
اﻹلكتروني والهﺎتف...،الخ .كﻤﺎ ﺑلغت ﻗيﻤﺔ درﺟﺔ التﺄثير  ،β = 0.059وهﺬا يﻌﻨي أن التغيّر ﺑدرﺟﺔ واحدة ﻓي
استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetيؤدي إلى التغيّر ﻓي ﻣستوى اﻹشبﺎعﺎت ﺑﻨسبﺔ  ، % 05.90ويؤكد ﻣﻌﻨويﺔ هﺬا
اﻷثر ﻗيﻤﺔ Tالﻤحسوﺑﺔ )  0.325 = ( T réelوالقيﻤﺔ اﻻحتﻤﺎليﺔ .0.747 =sig
وعليه ،ﺑﻨﺎءا على نتﺎئج هﺬا الجدول يﻤكن القول ﺑﺄن الفرضيﺔ اﻷولى التي ﻣفﺎدهﺎ يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ
 GOOGLE MEETعلى تحقيق إشبﺎعﺎت الطﺎلب ﺑقسم علوم اﻹعﻼم واﻻتﺼﺎل ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑﺼفﺔ
إيجﺎﺑيﺔ هي ﻓرضيﺔ غير ﻣحققﺔ.
الجدول  :07استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetوتحقيق اﻹشبﺎعﺎت ﻣن وﺟهﺔ نظر اﻷستﺎذ
الﻤﺼدر :تم إعداد الجدول ﺑﺎﻻعتﻤﺎد على نتﺎئج spss
القيﻤﺔ
ﻗيﻤﺔ T
درﺟﺔ
الخطﺄ
ﻣﻌﺎﻣل
ﻣﻌﺎﻣل
درﺟﺔ التﺄثير
الحريﺔ الﻤحسوﺑﺔ  Tاﻻحتﻤﺎليﺔ
الﻤﻌيﺎري
التحديد R2
اﻻرتبﺎط R
β
sig
réel
Ddl
0.263
0.062
2.163
9
0.369
0.608a
0.608
يوضح الجدول أعﻼه ﺑﺄن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرتبﺎط هو ) (0.608aﻣﻤﺎ يدل على وﺟود عﻼﻗﺔ ارتبﺎط ﻗويﺔ ﺑين كل ﻣن
الﻤتغير الﻤستقل )استخدام ﻣﻨﺼﺔ Google Meetوالﻤتغير التﺎﺑع )تحقيق اﻹشبﺎعﺎت( .كﻤﺎ ﺑلغت ﻗيﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣل
التحديد ) (0.369) (R²وهﺬا يﻌﻨي أن الﻤتغير الﻤستقل يفسّر ﻣﺎ نسبته  %36.90ﻣن التبﺎين ﻓي الﻤتغير التﺎﺑع أ ّﻣﺎ
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الﻨسبﺔ الﻤتبقيﺔ ﻣن التبﺎين والﻤقدرة ﺑـ  %64.10ﻓتﻌود إلى وسﺎئل أخرى ﻣثل الشبكﺎت اﻻﺟتﻤﺎعيﺔ والبريد
اﻹلكتروني والهﺎتف...،الخ .كﻤﺎ ﺑلغت ﻗيﻤﺔ درﺟﺔ التﺄثير  ،β = 0.608وهﺬا يﻌﻨي أن التغيّر ﺑدرﺟﺔ واحدة ﻓي
استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetيؤدي إلى التغيّر ﻓي ﻣستوى اﻹشبﺎعﺎت ﺑﻨسبﺔ  ، % 60.80ويؤكد ﻣﻌﻨويﺔ هﺬا
اﻷثر ﻗيﻤﺔ Tالﻤحسوﺑﺔ )  2.163 = ( T réelوالقيﻤﺔ اﻻحتﻤﺎليﺔ .0.062 =sig
وعليه ،ﺑﻨﺎءا على نتﺎئج هﺬا الجدول يﻤكن القول ﺑﺄن الفرضيﺔ الثﺎنيﺔ التي ﻣفﺎدهﺎ يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ
 GOOGLE MEETعلى تحقيق إشبﺎعﺎت الطﺎلب ﻣن ﺟهﺔ نظر اﻷستﺎذ ﺑقسم علوم اﻹعﻼم واﻻتﺼﺎل ﺑجﺎﻣﻌﺔ
 08ﻣﺎي  1945ﺑﺼفﺔ إيجﺎﺑيﺔ هي ﻓرضيﺔ ﻣحققﺔ.
الجدول  :08تﺄثير استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetعلى أداء الطﺎلب
الﻤﺼدر :تم إعداد الجدول ﺑﺎﻻعتﻤﺎد على نتﺎئج spss
درﺟﺔ التﺄثير
β

ﻣﻌﺎﻣل
اﻻرتبﺎط R

ﻣﻌﺎﻣل
التحديد R2

0.108

0.108a

0.012

درﺟﺔ
الحريﺔ
Ddl
31

ﻗيﻤﺔ T
الﻤحسوﺑﺔ T
reel
0.596

القيﻤﺔ
اﻻحتﻤﺎليﺔ
sig
0.556

الخطﺄ
الﻤﻌيﺎري
0.120

يوضح الجدول أعﻼه ﺑﺄن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرتبﺎط هو ) (0.108aﻣﻤﺎ يدل على وﺟود عﻼﻗﺔ ارتبﺎط ضﻌيفﺔ ﺑين كل ﻣن
الﻤتغير الﻤستقل )استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetوالﻤتغير التﺎﺑع )أداء الطﺎلب( .كﻤﺎ ﺑلغت ﻗيﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣل التحديد
) (0.012) (R²وهﺬا يﻌﻨي أن الﻤتغير الﻤستقل يفسّر ﻣﺎ نسبته  %01.20ﻣن التبﺎين ﻓي الﻤتغير التﺎﺑع أ ّﻣﺎ الﻨسبﺔ
الﻤتبقيﺔ ﻣن التبﺎين والﻤقدرة ﺑـ % 98.80ﻓتﻌود إلى وسﺎئل أخرى ﻣثل التﻌليم الحضوري ،الشبكﺎت اﻻﺟتﻤﺎعيﺔ
والبريد اﻹلكتروني والهﺎتف...،الخ .كﻤﺎ ﺑلغت ﻗيﻤﺔ درﺟﺔ التﺄثير β = 0.108وهﺬا يﻌﻨي أن التغيّر ﺑدرﺟﺔ واحدة
ﻓي استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetيؤدي إلى التغيّر ﻓي ﻣستوى أداء الطﺎلب ﺑﻨسبﺔ  ،% 10.80ويؤكد ﻣﻌﻨويﺔ
هﺬا اﻷثر ﻗيﻤﺔ Tالﻤحسوﺑﺔ )  0.596 = ( T réelوالقيﻤﺔ اﻻحتﻤﺎليﺔ .0.556 =sig
وعليه ،ﺑﻨﺎءا على نتﺎئج هﺬا الجدول يﻤكن القول ﺑﺄن الفرضيﺔ الثﺎلثﺔ التي ﻣفﺎدهﺎ يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ
 GOOGLE MEETعلى أداء الطﺎلب ﺑقسم علوم اﻹعﻼم واﻻتﺼﺎل ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑقﺎلﻤﺔ ﺑﺼفﺔ
إيجﺎﺑيﺔ هي ﻓرضيﺔ غير ﻣحققﺔ.
الجدول  :09تﺄثير استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetعلى أداء اﻷستﺎذ
الﻤﺼدر :تم إعداد الجدول ﺑﺎﻻعتﻤﺎد على نتﺎئج spss
درﺟﺔ التﺄثير
β

ﻣﻌﺎﻣل
اﻻرتبﺎط R

ﻣﻌﺎﻣل
التحديد R

0.625

0.625a

0.390

2

درﺟﺔ
الحريﺔ
Ddl
9

ﻗيﻤﺔ T
الﻤحسوﺑﺔ T
réel
2.262

القيﻤﺔ
اﻻحتﻤﺎليﺔ
sig
0.054

الخطﺄ
الﻤﻌيﺎري
0.633

يوضح الجدول أعﻼه ﺑﺄن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرتبﺎط هو ) (0.625aﻣﻤﺎ يدل على وﺟود عﻼﻗﺔ ارتبﺎط ﻗويﺔ ﺑين كل ﻣن
الﻤتغير الﻤستقل )استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetوالﻤتغير التﺎﺑع )أداء اﻷستﺎذ( .كﻤﺎ ﺑلغت ﻗيﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣل التحديد
) (0.390) (R²وهﺬا يﻌﻨي أن الﻤتغير الﻤستقل يفسّر ﻣﺎ نسبته % 39ﻣن التبﺎين ﻓي الﻤتغير التﺎﺑع أ ّﻣﺎ الﻨسبﺔ
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الﻤتبقيﺔ ﻣن التبﺎين والﻤقدرة ﺑـ  %61ﻓتﻌود إلى وسﺎئل أخرى ﻣثل التﻌليم الحضوري ،الشبكﺎت اﻻﺟتﻤﺎعيﺔ
والبريد اﻹلكتروني والهﺎتف...،الخ .كﻤﺎ ﺑلغت ﻗيﻤﺔ درﺟﺔ التﺄثير  ،0.625 = βوهﺬا يﻌﻨي أن التغيّر ﺑدرﺟﺔ واحدة
ﻓي استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetيؤدي إلى التغيّر ﻓي ﻣستوى أداء اﻷستﺎذ ﺑﻨسبﺔ  ،%62.50ويؤكد ﻣﻌﻨويﺔ
هﺬا اﻷثر ﻗيﻤﺔ  Tالﻤحسوﺑﺔ )  2.262 = ( T réelوالقيﻤﺔ اﻻحتﻤﺎليﺔ .0.054 =sig
وعليه ،ﺑﻨﺎءا على نتﺎئج هﺬا الجدول يﻤكن القول ﺑﺄن الفرضيﺔ الراﺑﻌﺔ التي ﻣفﺎدهﺎ يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ
 GOOGLE MEETعلى أداء اﻷستﺎذ ﺑقسم علوم اﻹعﻼم واﻻتﺼﺎل ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑقﺎلﻤﺔ ﺑﺼفﺔ
إيجﺎﺑيﺔ هي ﻓرضيﺔ ﻣحققﺔ.

نتائج للدراسة
ﺑﻌد إﺟراء التحليل اﻹحﺼﺎئي ﺑﺎستخدام حزﻣﺔ  Spssتوصلﻨﺎ إلى الﻨتﺎئج التﺎليﺔ:
الﻨتﺎئج الﻤتﻌلقﺔ ﺑفرضيﺎت الدراسﺔ


ﺑﻨﺎءا على نتﺎئج الجدول رﻗم  06يﻤكن القول ﺑﺄن الفرضيﺔ اﻷولى التي ﻣفﺎدهﺎ يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ GOOGLE
 MEETعلى تحقيق إشبﺎعﺎت الطﺎلب ﺑقسم علوم اﻹعﻼم واﻻتﺼﺎل ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑﺼفﺔ إيجﺎﺑيﺔ هي
ﻓرضيﺔ غير ﻣحققﺔ.



ﺑﻨﺎءا على نتﺎئج هﺬا الجدول رﻗم  07يﻤكن القول ﺑﺄن الفرضيﺔ الثﺎنيﺔ التي ﻣفﺎدهﺎ يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ
 GOOGLE MEETعلى تحقيق إشبﺎعﺎت الطﺎلب ﻣن ﺟهﺔ نظر اﻷستﺎذ ﺑقسم علوم اﻹعﻼم واﻻتﺼﺎل ﺑجﺎﻣﻌﺔ
 08ﻣﺎي  1945ﺑﺼفﺔ إيجﺎﺑيﺔ هي ﻓرضيﺔ ﻣحققﺔ.



ﺑﻨﺎءا على نتﺎئج هﺬا الجدول رﻗم  08يﻤكن القول ﺑﺄن الفرضيﺔ الثﺎلثﺔ التي ﻣفﺎدهﺎ يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ
 GOOGLE MEETعلى أداء الطﺎلب ﺑقسم علوم اﻹعﻼم واﻻتﺼﺎل ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑقﺎلﻤﺔ ﺑﺼفﺔ
إيجﺎﺑيﺔ هي ﻓرضيﺔ غير ﻣحققﺔ.



ﺑﻨﺎءا على نتﺎئج هﺬا الجدول رﻗم  09يﻤكن القول ﺑﺄن الفرضيﺔ الراﺑﻌﺔ التي ﻣفﺎدهﺎ يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ
 GOOGLE MEETعلى أداء اﻷستﺎذ ﺑقسم علوم اﻹعﻼم واﻻتﺼﺎل ﺑجﺎﻣﻌﺔ  08ﻣﺎي  1945ﺑقﺎلﻤﺔ ﺑﺼفﺔ
إيجﺎﺑيﺔ هي ﻓرضيﺔ ﻣحققﺔ.
الﻨتﺎئج الﻌﺎﻣﺔ للدراسﺔ

 استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetﻓي الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ خﺎصﺔ ﻓي ظل اﻷزﻣﺔ الﺼحيﺔ التي ﻣر ﺑهﺎ الﻌﺎلم نظرا
لﻤجﻤوعﺔ ﻣن اﻻعتبﺎرات أهﻤهﺎ ﻣجﺎنيﺔ الﻤﻨﺼﺔ وسهولﺔ استخداﻣهﺎ.
 يؤدي استخدام ﻣﻨﺼﺔ  Google Meetإلى تحقيق إشبﺎعﺎت أطراف الﻌﻤليﺔ التﻌليﻤيﺔ وﺑﺼفﺔ أكثر إشبﺎعﺎت
اﻷسﺎتﺬة.
 ﻻ يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ Google Meetعلى أداء الطﺎلب لوﺟود عواﻣل أخرى ﻣثل الﺼفوف الحضوريﺔ
والشبكﺎت اﻻﺟتﻤﺎعيﺔ وغيرهﺎ.
 يؤثر استخدام ﻣﻨﺼﺔ Google Meetعلى أداء اﻷستﺎذ ﺑﺼفﺔ إيجﺎﺑيﺔ كونهﺎ توﻓر ﻣيزات تفﺎعليﺔ ﻣن ﺟهﺔ وتكﻤل
أهداف التﻌليم الﻌﺎلي ﻣن ﺟهﺔ أخرى.
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الخاتمة
أﻣ ﺎم ﻣ ﺎ تﻌش يه الﻤجتﻤﻌ ﺎت اﻷكﺎديﻤي ﺔ الي وم ﻣ ن تغي رات ،ل م تﻌ د اﻷنﻤ ﺎط التقليدي ﺔ كﺎﻓي ﺔ وﻣﻨﺎس بﺔ لﻨج ﺎح الﻌﻤلي ﺔ
التﻌليﻤيﺔ ،ﺑل صﺎرت الحﺎﺟ ﺔ ﻣلح ﺔ لتبﻨ ي أس ﺎليب حديث ﺔ ﻗﺎئﻤ ﺔ عل ى التقﻨي ﺎت الرﻗﻤي ﺔ كﺎلﻤﻨﺼ ﺎت التﻌليﻤي ﺔ ،وﻣ ن
ﺑيﻨهﺎ ﻣﻨﺼﺔ  ،Google Meetالتي أص بحت تكتس ي أهﻤي ﺔ ﺑﺎلغ ﺔ ﻓ ي الﻤح يط اﻷك ﺎديﻤي ﺑﺎلجﺎﻣﻌ ﺔ الجزائري ﺔ لﻤ ﺎ
ت وﻓره ﻣ ن س هوله ﻓ ي التواص ل والتفﺎع ل ونق ل الﻤﻌلوﻣ ﺎت ﺑ ين اﻷس تﺎذ والطﺎل ب .وﻣ ن خ ﻼل إﺟ راء الدراس ﺔ
الﻤيداني ﺔ ،تب ين لﻨ ﺎ أن درﺟ ﺔ اس تخدام ﻣﻨﺼ ﺔ  Google Meetعﺎلي ﺔ ﺑﺎلﻨس بﺔ اﻷس تﺎذ ،حي ث س ﺎهﻤت ﻓ ي تحقي ق
الكثير ﻣن إشبﺎعﺎته ،وكﺬا طورت ﻣن أدائه ،ﻓي حين نجد عكس ذلﻚ ﺑﺎلﻨسبﺔ للطﺎلب ،نظرا لوﺟ ود عواﻣ ل أخ رى
ﻣث ل الحﺼ ص الحض وريﺔ وﻣختل ف الش بكﺎت اﻻﺟتﻤﺎعي ﺔ اﻷخ رى .وعلي ه ،يج ب تك وين الطلب ﺔ عل ى اس تخدام
الﻤﻨﺼ ﺎت التﻌليﻤي ﺔ ،وتﻌري ف الﻤجتﻤ ع اﻷك ﺎديﻤي ﺑه ﺎ ﻣ ن خ ﻼل إﺟ راء الﻨ دوات واﻷي ﺎم الدراس يﺔ ،خﺎص ﺔ ﻣ ع
ضرورة اﻻعتﻤﺎد على التﻌليم الﻤتزاﻣن ﻓي ظل أزﻣﺔ كوﻓيد .19
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علم المكتبات و العلوم الوثائقية ،مخبر أنظمة
المعلومات و اﻷرشيف في الجزائر
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المستخلص
نحاول من خﻼل هذه الورقة البحثية أن نبرز أهم اﻷدوات التي تساعد المستخدم في الوصول والحصول علﻰ
المعلومات في البيئة الرقمية خاصة مﻊ تزايد استخدام ﺷبﻜة اﻹنترنت ومختلف تطبيقات الويب ،ما يجعلنا
نتحدث عن ممارسات مفهوم الوساطة الرقمية ،لذا تهدف هذه الورقة البحثية إلﻰ دراسة أهم اﻷدوات التي
تساعد المستخدم في بناء و إنتاج المعرفة انطﻼقا من ما تتيحه ممارسات الوساطة الرقمية فﻀﻼ عن
اﻹمﻜانيات التي تتيحها لهذا المستخدم للوصول والحصول علﻰ المعلومات التي تلبي احتياجاته.
الﻜلمات المفتاحية :المعلومات ،أدوات البحث ،المعلومات الرقمية  ،الوساطة الرقمية.
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Digital Information Retrieval Tools: A Digital Mediation Practice
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Abstract
We try through this research paper to highlight the most important tools that
help the user in accessing and obtaining information in the digital environment,
especially with the increasing use of the Internet and various web applications.
This makes us talk about the practices of the concept of digital mediation. So this
research paper aims to study the most important tools that help the user in
building and producing knowledge based on what digital mediation practices
allow, as well as the capabilities that provide for this user to access and obtain
information that meets his needs.
Keywords: information, research tools, digital information, digital mediation.
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المقدمة
استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية )مهنية أو خاصة( أدى إلى ظهور ممارسات جديدة ،ترتبط هذه الممارسات
بالعالم الرقمي الذي يتجه نحو جعل المستخدم منتج للمعرفة ،كما خلق التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات
واﻻتصال ممارسات ترتبط بتقنيات المعلومات بهدف تسهيل عملية الوصول والحصول على المعلومات الرقمية
بشكل عادل )دمقرطة الثقافة( ،وتبادلها بين عدة مستخدمين وتشكيل شعور بالتواجد في فضاء مشترك يعرف
بالفضاء الرقمي ،ولهذا تعتبر الوساطة الرقمية إحدى الممارسات المتعلقة بهذا الفضاء و اﻷدوات التكنولوجية
كونها وساطة تهدف إلى توفير اﻷجهزة الضرورية و لتسهيل ،تثمين الوصول والحصول على المعلومة
)  (Calerge,2010وهو ما يندرج تحت مفهوم الوسيط الرقمي حيث يكون التواصل فيه غير مباشر كما أن
الوساطة الرقمية وفقًا لقاموس  ،Robertهي عملية إبداعية يمر بها الفرد من مصطلح أولي إلى مصطلح نهائي
من خﻼل وسيط ،بالتالي تنطوي الوساطة على طريقة غير مباشرة لبناء المعرفة وهو ما يتطلب الوصول
والحصول على المعلومات ) .(Rinaudo,2015و هذا ما جعلنا نحاول اﻹجابة عن اﻷشكال التالي :في ظل
التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع المعلومات ،ماهي أهم اﻷدوات التي تساعد على استرجاع المعلومات
في البيئة الرقمية؟
ولﻺجابة عن اﻹشكال المطروح ارتأينا طرح اﻷسئلة الفرعية على النحو التالي:
ما المقصود باسترجاع المعلومات؟ وماهي اﻷدوات التي تساعد على استرجاع المعلومات الرقمية؟
ماذا نقصد بالوساطة الرقمية؟
ولهذا تهدف الدراسة إلى اﻹجابة عن هذه التساؤﻻت والتطرق لمفهوم الوساطة الرقمية مع إبراز اﻷدوات
والوسائل التي تسمح للمستخدم بالوصول والحصول على المعلومات بهدف إنتاج معرفة جديدة وذلك من خﻼل
تدخل طرف ثالث يلعب دوره كوسيط من خﻼل عدة ممارسات.
ولقد تم استخدام المنهج اﻻستنباطي ﻷن موضوع الدراسة ينطلق من العام إلى الخاص ،من خﻼل والمفاهيم
والمصطلحات وكذا البراديغمات المتعلقة بالموضوع المدروس من تحديد مشكلة البحث ،كما أن الهدف من
اﻻعتماد على المنهج اﻻستنباطي في هذه الدراسة هو وضع سياق للبحث من خﻼل اﻷهداف المسطرة ما يسمح لنا
بتوظيف التصورات والمفاهيم الجديدة في عملنا ،حيث تم التطرق لمفهوم الوساطة الرقمية كأحد المفاهيم الحديثة
في مجال المعلومات.

أدوات استرجاع المعلومات في البيئة الرقمية
استرجاع المعلومات هو عبارة عن "مجموعة من اﻹجراءات أو الخطوات المتعاقبة ﻹيجاد المعلومات
الضرورية أو ﻹيجاد الوثائق أو نسﺦ منها وهو مرادف لبحث اﻹنتاج الفكري أي القيام بعملية البحث في أي نظام
من نظم استرجاع المعلومات بهدف الوصول إلى المعلومات المطلوبة وذلك بعد توظيف أو تطبيق إستراتيجية
بحث مضبوطة و دقيقة تمكن من الوصول إلى تلك المعلومات المرادة ) .حواطي و بودربان( ،إذن استرجاع
المعلومات هي عملية تمكن المستفيد من الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها من خﻼل البحث في
الفهارس ،المحتويات ،أو عن طريق البحث عن البيانات الوصفية ) .(Metadataتعتمد هذه العملية على تنظيم
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المعلومات وتخزينها ليسهل الوصول إليها ،ولكي يقوم المستفيد باسترجاع المعلومات ﻻبد من توفر طرق متاحة
إذ يتم اﻻعتماد مثﻼ على التصفح من خﻼل القوائم التي تتاح له ضمن موضوعات محددة أو التصفح على حسب
مجال البحث الذي يريده ،فعند تصفح الكتاب على سبيل المثال يتم التطرق إلى الفهرس واﻹطﻼع على عناوين
الفصول ومن ثم تحديد العناصر التي يحتاج إليها كما يمكن للمستفيد البحث من خﻼل قواعد البيانات) التكشيف
اﻵلي(.
مع اﻻنتشار الواسع لشبكة اﻹنترنت وشبكات المعلومات خلق ممارسات جديدة ﻹتاحة المعلومات التي ارتبطت
بتقنيات المعلومات وظهر ما يعرف بالبحث عن بعد أو البحث عن المعلومات الرقمية ،وهذا ما جعلنا نتعامل مع
الفهارس المتاحة عبر الخط المباشر وكذا قواعد البيانات المختلفة ما حتم البحث عن أدوات جديدة تمكن المستخدم
من الوصول إلى هذا الكم الهائل من المعلومات المخزنة واسترجاع هذه المعلومات خاصة مع بروز تطبيقات
حديثة لشبكة الويب العالمية.
تعتبر اﻹنترنت فضاء رقمي يتيح إمكانية نشر وإتاحة العديد من مصادر المعلومات الرقمية سواء النصية،
السمعية البصرية )الصوت/الصورة( أو التي تكون على شكل فيديو ،وهذا ما فرض وجود عدة أدوات ﻻسترجاع
المعلومات ولعل أبرزها هي تلك التطبيقات التي سمحت للمستخدم بالوصول إلى العديد من الصفحات العنكبوتية
العالمية مثل  ).Web browsersرمزي مينا  (2012،وهو عبارة عن تطبيق برمجي يعمل على الربط
بالصفحات التي تحتوي على المعلومات التي يحتاج إليها المستخدم ويرغب في الوصول والحصول عليها .مع
تطور تكنولوجيا المعلومات واﻻتصال برزت أدوات أكثر دقة ﻻسترجاع المعلومات أهمها وأشهرها محركات
البحث ،اﻷدلة الموضوعية وما وراء محركات البحث التي سهلت على المستخدم عملية الوصول والحصول
على مختلف المعلومات الرقمية التي تلبي احتياجاته.
محركات البحث :أداة ﻻسترجاع المعلومات الرقمية
يعتبر البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية من أهم الخدمات التي تقدمها شبكة اﻹنترنت التي كما سبق وأن
ذكرنا أصبحت اليوم عبارة عن فضاء رقمي يحوي العديد من المعلومات ،ولذلك ﻻبد من وجود محركات البحث
التي تدعم هذه الخدمات كونها تتوفر على كم هائل من مصادر المعلومات المختلفة ،كما أن هذه المحركات تسمح
للمستخدم بالعثور على المعلومات واسترجاعها من خﻼل استخدام مصطلحات البحث أو الكلمات المفتاحية والتي
تعطي نتائج غير محددة تكون مرتبة حسب أهميتها بالنسبة للكلمات التي تم وضعها.
تعمل محركات البحث على تجميع أكبر قدر ممكن من مصادر المعلومات المتاحة عبر المواقع اﻹلكترونية
وشبكة اﻹنترنت و ليتم إعادة تنظيمها  ،ترتبيها وتخزينها في قواعد البيانات بهدف تسهيل عملية استرجاع
المعلومات وتمكين المستخدم من الوصول إلى المواقع والصفحات المتاحة في البيئة الرقمية ،حيث أن محركات
البحث تعتبر من أهم اﻷدوات التي تساعد على استرجاع المعلومات وأكثرها استخداما من قبل المستخدم وهي
تعتمد أيضا على مجموعة من البرامج اﻵلية التي تسهل عملية اﻻسترجاع ،وهي تتكون من ثﻼثة أجزاء أساسية:
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 برنامج الباحث أو العنكبوت ) :(Spider Programيساعد البرنامج على العثور على صفحات جديدة
المتوفرة عبر شبكة اﻹنترنت وشبكة الويب ليتم وضعها في قاعدة بيانات خاصة بمحركات البحث يطلق عليها
الزواحف وتتشكل من عنوانين وكلمات مفتاحية.
 - برنامج المفهرس ) ":(Index Programيمثل برنامج المفهرس) ، ( index programالكتالوج
) (catalogueأحيانا ،قاعدة بيانات ضخمة توصيف صفحات الويب ويركز التوصيف على المعلومات التي
حصلت عليها من برنامج العنكبوت ) ( spiderكما تعتمد على بعض المعايير مثل الكلمات اﻷكثر تكرارا من
غيرها ،وتختلف محركات البحث عن بعضها في هذه المعايير ،إضافة إلى اختﻼفها في خوارزميات البحث
 ) ."searching algorithmsمحمد عبده (2004،
 برنامج محرك البحث ) :(Search Programيتم كتابة مصطلح البحث في الخانة المخصصة لعملية البحث
والتي تكون عبارة عن إطار يسمح للمستخدم بوضع الكلمة المفتاحية أو المصطلح المناسب له ﻻسترجاع
المعلومات ويتم عرض نتائج البحث وفقا لتطابقها مع كلمات البحث.
من أبرز مزايا محركات البحث في البيئة الرقمية أنها تتيح للمستخدم الوصول والحصول على كم هائل من
المعلومات وتغطي المﻼيين من المعلومات كونها أداة سهلت اﻻستخدام بالنسبة للجميع المستخدمين ،ومن أهم
الفوائد التي تقدمها إمكانية الحصول على معلومات حديثة باعتبار أن هذه المحركات تقوم بتحديث المعلومات
بشكل دوري.
استراتجيات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية
على المستخدم أن يكون على دراية تامة بمختلف أدوات البحث التي أشرنا إليها والتي تمكنه من تحديد ما يبحث
عنه وتسهل عليه عملية استرجاع المعلومات الرقمية ،وبهذا ﻻبد من تحديد اﻹستراتجية المناسبة للقيام بذلك وهي
عبارة عن منهجية واضحة ودقيقة تربطه بنظام استرجاع المعلومات وتمكنه في نفس الوقت من الوصول
والحصول على نتائج بحث أكثر دقة وذات مصداقية ،ويحتاج البحث عن المعلومات في الفضاء الرقمي الذي
يعرف تنظيما محكما للمعلومات والوثائق إلى:
 تحيد موضوع البحث والهد ف منه بدقة من خﻼل اختيار وضع تصور مسبق للمعلومات التي تلبياﻻحتياجات المطلوبة.
-

تحديد المواقع وقواعد البيانات التي سيتم من خﻼل القيام باسترجاع المعلومات.

 اختيار الكلمات المفتاحية المناسبة. اختيار أدوات البحث التي تمن المستخدم من الوصول والحصول على المعلومات بسرعة وفعالية. تقييم المعلومات التي يتم الحصول عليها من خﻼل محركات وأدلة البحث ،وانتقاء المعلومة المناسبةوالتي تكون ذات مصداقية.
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تقنيات استرجاع المعلومات :التوجه نحو ممارسات الوساطة الرقمية
مفهوم الوساطة الرقمية :لقد ظهر مصطلح "الوساطة الرقمية" ﻷول مرة على اﻹنترنت في مدونة '
 Bibliobsessionبتاريﺦ  28يونيو  2007بعنوان "الوساطة الرقمية في المكتبات ،طريقة المستقبل" .التي
حررها ) (Vogel,2011) ." (Mercier Silvèreالذي قدم أول تعريف للوساطة الرقمية حيث أشار إلى أن
الحصول والوصول للمعلومات يتطلب توفير اﻷجهزة )أجهزة الوساطة( لتسهيل عملية حصول المستخدم على
المعلومات .و يرى سيلفارماغسي ايضا أن الوساطة الرقمية هي وساطة تهدف إلى توفير اﻷجهزة الضرورية
)أجهزة التدفق ،البوابات و اﻷجهزة المخصصة( بهدف تسهيل و تثمين الوصول/الحصول على المعلومة.
أما الجمعية الفرنسية لمهنيي المعلومات ) (ABDS,2010فتربطها باستخدام اﻷدوات الرقمية بهدف أداء خدمة
على محتوى معين في إطار سياسة وثائقية و التي من شأنها تنظيم التفاعل بين العالم الحقيقي و اﻻفتراضي.
حيث تعني "الوساطة الرقمية" القدرة على فهم وإتقان التقنيات الرقمية وتحدياتها واستخداماتها  ،أي تطوير
الثقافة الرقمية للجميع  ،لتكون قادرة على العمل في المجتمع الرقمي( www.mediation-
)

numerique.fr/presentation-mediationمما يسهل استخدام التقنيات

و اﻷدوات الرقمية ونشر

المعرفة المكتسبة بهذه الطريقة ،لذا يجب أن تتم الوساطة الرقمية بشكل مستمر و طوال الحياة ،ﻷنها تعني مراعاة
التكيف الضروري للمعرفة مع التطور الدائم للتكنولوجيات الرقمية . (la charte du reseau national de la
) mediation numerique,p.5
تقوم الوساطة الرقمية على خدمة جميع أفراد المجتمع لضمان حق المواطنة للجميع ،في ظل تحول المجتمعات
نحو المجتمع الرقمي ،حيث تعمل الوساطة الرقمية على ضرورة بناء رابط بين العالم اﻻفتراضي والعالم
الواقعي)الحقيقي( لخلق نوع من التفاعل والتنظيم للمحتوى الرقمي ،وهي تسمح أيضا بخلق نوع من التفاعل بين
المستخدم والمعلومات عن طريق اﻷدوات والتطبيقات التكنولوجية المرتبطة بها.
ترتبط ممارسة الوساطة الرقمية في اي مؤسسة بمجموعة من المحاور:
 أهداف وعمليات مسطرة في أي مؤسسة. سياسة الخدمة وسياسة اﻻستقبال من خﻼل أجهزة و إجراءات. سياسة التسويق و اﻻتصال. المحتوى المقدم الذي يرتبط بسياسة و نشاط المؤسسة. دراسة الهوية الرقمية وهذا يظهر من خﻼل انشاء المؤسسات لمواقع الكترونية خاصة بها. تنشيط المجموعات :ويتم من خﻼل تشجيع التبادل بين المستخدمين ،المجموعات التشاركية و مرافقةالمستخدمين.
 اليقظة المعلوماتية لﻼستعماﻻت ،التقنيات و الممارسات :يتم هذا من خﻼل مراعاة الجانب القانونيلﻼستعماﻻت باﻹضافة الى مواكبة التطورات الحاصلة في البرمجيات و ما يعرف باﻻرشيف المفتوح.
 التوعية :هو عمل بيداغوجي يتم من خﻼل رسائل مفتاحية ))(Gicquel& Jedey,p.p.11-1264
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 تقييم دور أخصائي المعلومات بصفة مستمرة من خﻼل دورات تكوينية داخلية حول البرمجيات،محركات البحث وخدمات اليقظة ﻷن له عﻼقة مباشرة مع المستخدم و احتياجاته )(Accart,2016

فاعلية الوساطة الرقمية
الوسيط المعلوماتي في العصر الرقمي
يعتبر اخصائي المعلومات وسيط معلومات في البيئة الرقمية ،فرض التطور التكنولوجي ظهور مهام جديدة
لمهني المعلومات من خﻼل اقتراح واجهات تسهل وصول المستخدم الى المحتوى الرقمي وهذا ما أدى الى
ظهور اشكال جديدة للوساطة مثل :سؤال/جواب على الخط الذي يطرحه المستخدم لبوابات المكتبات او بوابات
المؤسسات الصحفية ،إلى جانب التطبيقات التشاركية و التبادلية التي تسمح بتدخل المستخدم من خﻼل تعليقاته.
تسمح ممارسات الوساطة الرقمية في خلق عﻼقة جديدة بين مهني المعلومات والمستخدم كما تساعد في تطوير
معارفهم من خﻼل التعامل الجيد مع اﻻدوات والتطبيقات التكنولوجية ). (Accart,2016
فتحت المساحة اﻻفتراضية الرقمية )المدونات ،الشبكات اﻻجتماعية و غيرها( نافذة كبيرة للتعبير

و

اﻹبداع غير ان هذه المساحة طرحت إشكالية دور الوسيط ومصادر المحتويات من حيث المصداقية و حتى
القيمة المضافة بحيث تفرض هذه اﻷخيرة ضرورة التحقق من صحة المعلومة على الويب.
ساعدت وسائل التواصل اﻻجتماعي أخصائي المعلومات في نشر محتوياته وجعلها قابلة للقراءة كما ساهمت
في اعطاء أهمية للمحتوى بفضل أجهزة النشر التي تساعد في تطوير المعرفة ،مشاركاتها و تقييمها
)( Dujol& Mercier,2017
عند التحدث عن دور وسيط المعلومات في البيئة الرقمية ﻻبد من مراعاة غموض العالم الرقمي من خﻼل جودة
المعلومات ناهيك عن سرعة انتشار المعلومة دون نسيان جانب المنافسة.
لكن ما يجدر اﻹشارة إليه هو أن الحال ليس دائما على هذا المنوال وإنما قد تتميز المعلومة بالصحة نظرا
لمصادرها الموثوقة باﻹضافة إلى تميزها بالحيادية.
في ظل كل هذا يجب على الوسيط المعلوماتي أن يتحصل على مصادر معلومات موثوقة حتى يتسنى له تقديم
محتوى ذو جودة للمستخدم )( Bolduc
المستخدم الجديد
توجهت جل المؤسسات المختصة في قطاع المعلومات إلى الخدمة الرقمية أين يقوم المختصين بأدوار جديدة
تعتمد على الوساطة على الخط لكن بالمقابل لذلك يجب مراعاة أن المستخدم في العصر الرقمي له احتياجات
جديدة كما أنه في تفاعل مستمر مع أخصائي المعلومات من خﻼل التطبيقات التشاركية و الشبكات اﻻجتماعية.
أصبح كل فرد يستهلك وينتج المعلومة وتعددت تسميته من مستخدم ،مستعمل ،زبون وقارئ على حسب المجال
بحيث يمكنه تطوير هويته الرقمية لضمان وجوده وحضوره في العالم الرقمي)(Accart,2016
يساعد استخدام اﻻدوات التكنولوجية في تحقيق اﻻهداف الشخصية والجماعية كما يساعد على محو اﻻمية
الرقمية.
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الوساطة الوثائقية الرقمية تتطلب ضرورة التكيف مع التطورات التي تعرفها التكنولوجيات الحديثة بشكل مستمر،
كما ت ُ ِلزم

المستخدم على اتقان الطرق الصحيحة للبحث عن المعلومة في العالم الرقمي ) &Dujol

( Mercier,2017
التفاعل بين أخصائي المعلومات و المستخدم في البيئة الرقمية
يرى جون فيليب أكار) (Accart,2016أن أخصائي المعلومات يلعب دور المستشار و المكون ﻷنه يربط بين
الحاجة إلى المعلومة ومصادرها من خﻼل خدمات متنوعة كما يقوم بدور الوسيط بين المعلومة و الجمهور
المستهدف.
ترتبط العﻼقة بين اخصائي المعلومات و المستخدم بثﻼث مهارات:
 اﻹمكانات و المهارات التقنية. المهارات العﻼقاتية التي تعطي انطباع باﻷريحية. البعد التعاقدي بمعنى ان الخدمة المقدمة هي بمثابة عقد بين الطرفين )( Accart,2016بالموازاة لذلك فإن اﻹجابة على طلب المستعمل يخلق نقطة التقاء بينهما حتى لو كان هذا اللقاء افتراضي بما أن
كﻼهما فاعل في الخدمة من خﻼل تبادل المعلومات ومشاركتها )(Accart,2016
أصبحنا نتحدث عن أخصائي المعلومات  ،2.0الذي يعمل على تقديم خدمات متعددة ومحور اهتمامه هو
المستخدم بالدرجة اﻷولى ،فالجيل الثاني ﻷخصائي المعلومات يعمل على ضرورة بناء روابط بين المعلومات
والمستخدم لها حيث يعمل على البحث عن المعلومات واتاحتها للمستخدم بشتى الطرق متجاوزا القيود المكانية
والزمنية فهو عبارة عن منظم ،موجه للمعرفة ،يبحث عن المستخدم ويلبي احتياجاته ويساهم في صنع القرار
وإلى غير ذلك من القدرات والمهارات التي يجب أن تتوفر لدى أخصائي المعلومات . 2.0
بالنسبة ﻷخصائي المعلومات التكوين المستمر يساهم في) :إبراهيم(2020،
 التكوين الذاتي تحديث المعلومات أو المحافظة على مواكبة التطورات الحديثة في المجال. تحسين اﻷداء في العمل. تحقيق الذات.-

تعديل المهارات.

 الحصول على مسؤوليات جديدة في العمل.مهارات استرجاع المعلومات في البيئة الرقمية في ظل ممارسات الوساطة الرقمية:
يتطلب البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية مجموعة من المهارات من قبل المستخدم وأخصائي المعلومات
الذي بدوره يعمل على تدريب المستخدمين على مختلف التقنيات المتعلقة بمجال المعلومات ما يجعله يكتسب
مهارات وقدرات تمكنه من ممارسة الوساطة الرقمية بمختلف أنواعها وأشكالها ،ومن بين هذه المهارات نذكر ما
يلي )لحواطي: (2013،
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 مهارة تحديد المعلومات المراد البحث عنها والوصول إليها.
 مهارة تحديد المواقع اﻹلكترونية المناسبة لعملية البحث واﻻسترجاع.
 مهارة وضع إستراتجية للبحث عن المعلومات.
 مهارة إجراء عملية البحث.
 مهارة تقييم المعلومات التي يتم الوصول والحصول عليها والتأكد من مصداقيتها وحداثتها

أدوات البحث علﻰ الخط وساطة رقمية
الويب  2.0ممارسة للوساطة الرقمية
الويب  2.0هو بمثابة نظام يجمع بين التقنيات ،الفاعلين و اﻻستعماﻻت ،يتميز بالبساطة و التفاعلية ،يسمح
بمشاركة المستخدم في إنتاج المعلومة ) (Boubee& Tricot,2010بحيث يضعه في قلب اﻹنتاج وتبادل
المحتوى من خﻼل التفاعل و المشاركة أي أن المستخدم يلعب دور منتج ومستهلك المعلومة بهدف تطوير
المحتوى وحشد العديد من أدوات العمل مثل المدونات لتسهيل الوصول الى المعلومة ) &GICQUEL
( Jedeym2010
خلقت تطبيقات وخدمات الويب  2.0عﻼقة ديناميكية بين وظيفة المعلومة الوثائقية والوظائف اﻷخرى في
المؤسسات كما ساعدت في خلق عﻼقة جواريه نشطة في اطار مؤسساتي ﻷنها:
 تسهل التفاعل مع المستخدم كما تساعد أخصائي المعلومات في إنشاء محتويات جديدة والوصول إلىمستخدمين جدد.
 تقوم نظم المعلومات باختﻼف نشاطاتها بإنشاء بوابات خاصة بها لتقديم خدماتها و التفاعل معمستخدميها.
 تستفيد من مزايا اﻷدوات التشاركية ) (outils participatifsعبر الشبكات اﻻجتماعيةمواقﻊ التواصل اﻻجتماعي
تعتبر مواقع التواصل اﻻجتماعي وسيط رقمي ،جمعت استعماﻻته الوسائط المتعددة من صورة و فيديو.
يراعي منطق إنتاج المعلومات بشكل متزايد أهمية الشبكات اﻻجتماعية من خﻼل إشراك المستخدم في إنتاج
المعلومة ﻷنه يعتبر مصدرا للمعلومة من خﻼل تعليقاته ومﻼحظاته )(Taeibi Moussaoui,2016
ساعدت مواقع الت واصل اﻻجتماعي من فايسبوك ،تويتر ،يوتوب ،أنستغرام وغيرها من التطبيقات اﻷخرى في
نشر المعلومة بالكلمة ،الصورة و الصوت باﻹضافة إلى آنية المعلومة مع توفير إمكانية التعليق وحتى اﻹثراء
من قبل المستخدمين )دحو ،فغرور (2015،منحت هذه الشبكات للمستخدم إمكانية اﻻتصال والتواصل بطرق
متنوعة كما سهلت اﻻستماع لﻼقتراحات وحتى معرفة ردود اﻷفعال من خﻼل التعليقات.
تضع هذه المواقع تحت استعماﻻت المستخدم العديد من الخدمات الوثائقية حتى يتسنى له النفاذ الى المعلومة
التي يريدها ).( Gicquel& Jedey,2010
تتعدد الشبكات اﻻجتماعية و يمكن ذكرها على سبيل المثال ﻻ الحصر:
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 -المدونات ) :(les blogsهي عبارة عن كناش

أو كراس تنشر فيه معلومات في شكل صور

أو نصوص يمكن تعديله و تحيينه بشكل مستمر.
 الويكي :هي عبارة عن مدونات جماعية.البحث عن المعلومة علﻰ الخط :ممارسة للوساطة الرقمية
يشير البحث عن المعلومة في اللغة اﻻنجليزية الى مجال علمي يخص البحث عن وثيقة او معلومة ما  ،يهدف
إلى تطوير ،ابتكار نظم تقنية وواجهات تساعد في الوصول السريع الى المعلومة )( Dinet,2014
أصبحت أدوات البحث على الخط وسائط ضرورية تدعم إستراتيجية الوصول الى المعلومة المتاحة عبر الشبكة
العنكبوتية.
توجهت جل المؤسسات إلى الفضاء الرقمي كما سلف الذكر ،سواء فيما يخص اﻻستخدامات أو حتى حفظ
المعلومات على الوسائط التكنولوجية التي تتميز بقدرة اكبر لﻼستيعاب باﻹضافة إلى تحيين المعلومات بصفة
مستمرة ).(Mise à jour
تعتبر أدوات البحث على الخط )محركات بحث ،بوابات ( ...تكنولوجية بحث نشطة ،يطرح عليها المستخدم
أسئلة ثم تقوم هذه اﻷدوات بتقديم و اقتراح نتائج )(Juanals,2013
يعتبر البحث عن المعلومة في الفضاء الرقمي نشاط ضروري في الحياة اليومية ،يحتاج اليه الفرد في حياته
الخاصة سواء من خﻼل البحث عن رقم هاتف ،عنوان ،موقع الكتروني ،مكان..الﺦ ،أو بهدف المطالعة ،زيادة
الرصيد المعرفي او حتى اتخاذ القرار و بالتالي هو نشاط يجمع بين الجانب العلمي والجانب اﻻنساني اﻻجتماعي
ايضا )( Dinet,2014
ساهم العالم الرقمي و التكنولوجيا الرقمية في بلورة حركة تبادل المعارف ﻷنها طورت النظام التعاوني من
خﻼل التنسيق بين فاعلي الويب )اخصائي المعلومات و اﻻنترناتي( )( Karaoui,2010

الوساطة الوثائقية الرقمية
تساعد الوساطة الوثائقية الرقمية في تكوين معرفة مفيدة للمستخدم من خﻼل مساعدته للحصول على ما يبحث.
التحدث عن المحتوى الرقمي يستدعي بالضرورة ذكر المعلومة الرقمية ،إذ تعتبر هذه اﻷخيرة ممارسة للوساطة
بحد ذاتها.
المعلومة الرقمية هي معلومة منقولة و مكتوبة بطريقة مختلفة وعلى وعاء مختلف مقارنة بالوعاء التقليدي
)الكتاب ،الصحيفة.(...
إذا كان الوصول إلى المعلومة الرقمية وإتاحتها يقتضي تغيير ممارسات واستخدامات المعلومة وأيضا الوسطاء،
فان توفير هذه المعلومة قد يستخدم قنوات مباشرة ﻻ تستفيد من الرقابة المسبقة ،ولكن هذا ﻻ يمكن تعميمه على
جميع أنواع المعلومات ،فالمعلومة العلمية هي معلومات متخصصة وتم التأكد من صحتها ﻷنها مكون من
مكونات الثقافة العلمية ،تتميز بإمكانية الوصول اليها واستنساخها )( Gardies& Fabre,2012
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الخاتمة
الوساطة الرقمية هي صدى للوساطة الوثائقية التي بقت محصورة على الوعاء التقليدي ،هذه الممارسة )الوساطة
الرقمية( ﻻ تقتصر على دور أخصائي المعلومات في مرافقة المستخدم للوصول إلى المعلومة فقط

و إنما

يشترط أن يحسن المستخدم أيضا التعامل مع اﻷدوات التكنولوجية ،.ساعدت ممارسات الوساطة الرقمية في خلق
نوع من التفاعل بين كل من أخصائي المعلومات والمستخدم ،و بين هذا اﻷخير والمحتوى الرقمي أيضا
باﻹضافة إلى تطوير المعارف وتبادلها مما يساعد في تكوين معرفة جماعية ،ولهذا تعتبر الوساطة الرقمية
أسلوب من أساليب التغيير ﻷنها تعتبر طرفا ثالثا يربط بين المعرفة الرقمية و المستخدم و يتم هذا من خﻼل
التدريب و اكتساب معارف جديدة.
كل هذه التحديات التي فرضتها تكنولوجيا المعلومات واﻻتصال خلق ممارسات جديدة تتعلق بتقنيات المعلومات
واسترجاعها عن بعد وهو ما مكن المستخدم من الوصول والحصول على المعلومات التي تلبي احتياجاتها دون
الحاجة للتنقل ،حيث اختزلت كل الحدود الجغرافية والزمنية ،فمن خﻼل أدوات البحث عن المعلومات الرقمية
يستطيع المستخدم أن يصبح منتجا للمعرفة وهو ما تقوم عليه الوساطة الوثائقية الرقمية التي بدورها أتاحت العديد
من اﻷدوات ﻻسترجاع المعلومات فاتحة المجال لتعلم عن بعد في الفضاء الرقمي أين أصبحت اﻹنترنت تشكل
محور البحث عن المعلومات ،غير أن هذا ﻻ يخلق نوع من الﻼديمقراطية بالنسبة للمجتمعات المحرومة أو التي
تعاني من نقص في الوسائل التكنولوجية ،وهو ما أثبتته محاوﻻت العديد من الدول اللجوء إلى التعليم عن بعد في
ظل انتشار جائحة كوفيد ) (19والتي أفرزت عن نقص في البنية التحتية للعديد من دول العالم الثالث التي لزالت
بعيدة كل البعد عن ممارسات التعليم عن بعد.
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المستخلص
ﻣنﺬ سبعينات القرن الماضي الممارسة اﻷرشيفية ،تأثرت بتياريﻦ نظرييﻦ ﻣﻦ أصل واحد ،هﺬان التياران نبعا
ﻣﻦ اهتمام أنجلوسسﻜسوني ،أو باﻷصﺢ تيار أﻣريﻜي يهدف أساسا إلى تحسيﻦ إدارة المعلوﻣة عشية الحرب
العالمية الثانية :حيث ان التيار اﻷول يتمثل في نظرية اﻷعمار الثﻼثة لﻸرشيف )نظرية شلنبرغ  (1956والتي
يعرف اﻵن بدورة حياة الوثيقة .حيث ان التيار الثاني يتمثل في إدارة الوثائق أو السجﻼت » records
 «managementالﺬي دخل كممارسة فعلية في اﻹدارة بشﻜل بﻄيء جدا ولﻜنه ﻣعتمد بشﻜل كبير اليوم
واعتمد كمعيار وطني في تسعينات القرن الماضي ،وكمعيار دولي في اﻷلفية اﻷولى ﻣﻦ هﺬا القرن.
ﻣﻦ خﻼل التفﻜير في إدارة اﻷرشيف الجاري والوسيط ،وعلى خلفية الجدل القائم حول ترجمة ﻣفهوم إدارة
الوثائق ،وبعد ﻣرور أكثر ﻣﻦ خمسيﻦ عاﻣا ﻣﻦ صدور المقال الشهير لـ  Yves Perotinأكتوبر :" 1961
اﻹدارة واﻷعمار الثﻼثة لﻸرشيف الﺬي حاول فيه نقل نظرية شلنبرغ ) (1956للعالم الناطق بالفرنسية والﺬي
الجزائر ﻣﻦ ضمنه بحﻜم اللغة والثقافة المشتركة التي داﻣت أكثر ﻣﻦ قرن .سنحاول إعادة قراءة هﺬا النظرية
وﻣعرفة ﻣدى أهميتها وأثرها على الممارسة اﻷرشيفية .يعتبر هﺬا النص أحد الركائز التي أنبنى عليها تعريف
اﻷرشيف في الجزائر .فﻜل أقسام علم المﻜتبات في الجزائر تدرس وتغرس هﺬا المفهوم في أذهان الﻄلبة ﻣنﺬ أن
بدأ تدريس ﻣقياس اﻷرشيف في تخﺼص علم المﻜتبات.
الﻜلمات المفتاحية :اﻷرشيف الجاري ،اﻷرشيف الوسيط ،اﻷرشيف النهائي ،نظرية اﻷعمار الثﻼثة.
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ABSTRACT
Since the 1970s, archival practice has been influenced by two theoretical currents
of one origin. These two streams stem from Anglo-Saxon interest, or rather, an
American current that mainly aims to improve information management on the
eve of World War II. Where, the first stream: is the archive theory of the three
ages (Schillingberg theory 1956), which is now known as the life cycle of the
document. Furthermore, the second trend is the management of documents or
records that entered as actual practice in management very slowly. But it is
widely adopted today and adopted as a national standard in the nineties of the
last century, and as an international standard in the first millennium of this
century.By thinking about managing the current archive and the medium, and
against the background of the controversy surrounding the translation of the
concept of document management, and more than fifty years after the
publication of the famous article by Yves Perotin October 1961, to the Frenchspeaking world, to which Algeria has included, by virtue of the common
language and culture that has lasted for more than a century. We will try to reread this theory and know its importance and its impact on archival practice.
Libraries in Algeria study and plant a concept in the minds of students since he
began teaching in the specialty archives scale science libraries.
Keywords: current Archives, semi-current archives, noncurrent archives, The Three
Age Theory
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المقدﻣة
في عالم اﻷرشيف واﻷرشفة ،ﻻ أحد يمكن أن يتجاهل نظرية اﻷعمار الثﻼثة لكن السؤال الذي يطرح نفسه :هل
اﻹدارة تطبﻖ فعﻼ هذه النظرية؟ وفي ظل التحوﻻت التكنولوجية التي تعرفها اﻹدارة الجزائرية هل نحن بحاجة
لمثل هذه النظرية؟ ما هي البدائل التي يمكن أن نعوض بها هذه النظرية؟ هل يمكن تجاهل هذا النص اليوم؟ أو
علﻰ العكس من ذلك ،نحن بحاجة إليه كأساس ﻹﺿفاء الطابع الرسمي علﻰ الممارسات اﻷرشيفية في الجزائر؟
هل قراءتنا لهذا النص أوفت بالغرض وهل فهمنا فعﻼ هذا النص لننتﻘل للمفاهيم الجديدة التي أثرت وتؤثر علﻰ
تسيير اﻷرشيف علﻰ المستوى الدولي؟ هناك العديد من الدراسات التي أثرت موﺿوع نظرية اﻷعمار الثﻼثة،
بالنﻘد العلمي والمنهجي والتي نستعرض بعضها في هذا البحث ،علﻰ عكس الدراسات باللغة العربية التي لم نجد
فيها أي نﻘد لهذه النظرية .رغم أن كل المراجع التي تعالﺞ موﺿوع اﻷرشيف تتعرض لهذه النظرية بﺸكل عام
وكأنها نظرية مسلم بها ﻻ يجوز انتﻘادها.

نبﺬة تاريخية ﻣوجزة عﻦ نظرية اﻷعمار الثﻼثة
شهد النصف الثاني من الﻘرن العﺸرين تطورا ﻻ نظير له في مجال اﻹدارة ،وفي إنتاج الوثائﻖ المكتوبة )اﻵلة
الراقنة( ،وأعﻘبه بعد ذلك ولوج الحاسبات وآﻻت النسخ ،وبالتالي إنتاج كم هائل من الوثائﻖ المكتوبة .لذا كان من
الضروري التفكير في عﻘلنة تسيير الوثائﻖ اﻷرشيفية أي اﻻهتمام بدورة حياة الوثائﻖ منذ إنﺸائها حتﻰ دفعها
لمصلحة اﻷرشيف .اﻷمر الذي أدى كذلك باﻻهتمام بﺸكل منتظم بمدد الحفظ ،وعمليتي اختيار وإتﻼف الوثائﻖ
اﻷرشيفية .بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وكنتيجة لتطور مفهوم دورة حياة الوثيﻘة قد تم إنﺸاء المجلس الﻘومي
للوثائﻖ سنة  1947وشكل الكونجرس لجنة لدراسة وﺿعية الوثائﻖ عرفت بلجنة هوفر .وقد أدرك الرئيس
اﻷمريكي ترومان الحاجة الماسة لبرنامﺞ إدارة الوثائﻖ يعمل علﻰ ﺿبط حجم الوثائﻖ )محمد الﺸريف،2008،
ص .(49وفي نفس اﻻتجاه قام شلنبرغ بإرساء قواعد نظريته المﺸهورة في كتابه ” Modern Archives:
 “.(Principles and Techniques (1956هذه النظرية ﻻقت استحسانا و شعبية و اعترف بها علﻰ الصعيد
الدولي مثﻼ في فرنسا أدخلها ) (Yves Perotinعام )  ،(1961و ارتكزت عليها الﻘوانين المنظمة لﻸرشيف.
علﻰ سبيل المثال المرسوم الفرنسي المتعلﻖ باختصاص مصالﺢ اﻷرشيف العمومية والتعاون بين اﻹدارات فيما
يخص جمع ،وحفظ ،واﻻطﻼع علﻰ اﻷرشيف العمومي )المديرية العامة لﻸرشيف الوطني .(1971 ،كان
لنظرية اﻷعمار الثﻼثة صدى في الجزائر فنجدها حاﺿرة في المنﺸور المؤرخ في  8نوفمبر  1971المتعلﻖ
بإدارة الوثائﻖ )المنﺸور مؤرخ في  8نوفمبر  1971المتعلﻖ بإدارة الوثائﻖ( .وكذا المنﺸور رقم  3المؤرخ في
فبراير  1991الخاص بتسيير اﻷرشيف )المديرية العامة لﻸرشيف الوطني ،ص .(26كما نجدها في المنﺸور رقم
 08-95المؤرخ في  24جانفي  1995الخاص بتسيير اﻷرشيف اﻹداري )المرجع نفسه ،ص .(42كما ترجم
حسن الحلوة كتاب شلنبرغ المذكور سابﻘا إلﻰ اللغة العربية في شكل مﻘاﻻت صدرت في مجلة المكتبات
والمعلومات .كان لمﻘال  Perotinتأثير فوري وعلﻰ نطاق واسع ،دام لفترة طويلة .فﻘد ترجم هذا المﻘال إلﻰ اللغة
اﻹنكليزية في مجلة

 ((,The American Archivistالعدد  3-29جويلية caya, ) 369- 363- 1966
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 .(2004فسر في هذا المﻘال العﻼقة بين الوثائﻖ التي تنتجها اﻹدارة كل يوم واﻷرشيف ،كما وﺿﺢ للمسؤلين عن
تسيير الوثائﻖ اﻹدارية الدور الدقيﻖ الذي يﻘومون به في السلسلة الوثائﻘية.
تﻘوم هذه النظرية علﻰ أساس الﻘيمة الذاتية التي تملكها الوثائﻖ و اﻷوراق عبر مراحلها العمرية المختلفة ،فإن
للوثيﻘة خﻼل رحلتها الطويلة قيمتين :قيمة أولية و المتعلﻘة بالجوانب الﻘانونية ،والمالية و اﻹدارية ،أما الﻘيمة
الثانية فتتمثل في الﻘيمة الثانوية ،أي عندما تستفذ الوثائﻖ أغراﺿها السالفة الذكر يمكن أن يحتفظ بها ﻷغراض
معلوماتية أو ﻷغراض علمية ) .(Couture, 1999, p. 107أما المراحل العمرية التي تمر بها الوثيﻘة فهي:
العمر اﻷول :العمر الجاري
في هذا العمر تكون الوثائﻖ جارية أي الوثائﻖ التي أتنتجها المكاتب سواء قامت بإنﺸائها أو باستﻼمها أثناء مزاولة
النﺸاط اليومي لﻺدارة .في هذا العمر يتم استخدام الوثائﻖ بﺸكل يومي ﻷهميتها في أداء الوظائف واﻷنﺸطة
الخاصة باﻹدارة ،والتي تﻘوم باﻻحتفاظ بها وتنظيمها في المكاتب بطريﻘة تجعلها في متناول اﻷيدي وتسهل عملية
استرجاعها والوصول إليها ،مهما كلف ذلك من نفﻘات أو جهد أو مكان ،ﻷن قيمتها تفوق تكاليف تخزينها.
)الحلوة ،1968 ،ص (10
ﻻ يستطيع اﻷرشيفي في هذه المرحلة أن يتدخل فعليا من قريب أو بعيد في إدارة الوثائﻖ ،وإنما من الممكن أن
يﺸارك بالمﺸورة ،حيث يمكن أن يضع أدلة لﻺدارة يحدد فيها إرشادات وخطوطا عريضة لطريﻘة تصنيف او
استرجاع وحفظ الوثائﻖ .في هذه المرحلة تكون الوثائﻖ اﻹدارية تحت مسؤولية اﻹدارة المنتجة لها .وغالبا ما
توصف الوثائﻖ في هذه المرحلة بأنها جارية أو نﺸطة .وقد يطلﻖ عليها خﻼل هذا العمر اسم "الوثائﻖ اﻹدارية"
)المالكي ،2009 ،ص .(98
العمر الثاني أو العمر الوسيط
الوثائﻖ في هذا العمر لم يعد لها فائدة يومية ولكن تحتفظ بها اﻹدارة ﻷغراض قانونية أو إدارية )المراقبة
والتفتيش ،والتﻘاﺿي ،الخ  .(...ويتم اﻻطﻼع يطلع علﻰ الوثائﻖ في هذا العمر من حين إلﻰ آخر .في هذا العمر
تفﻘد الوثائﻖ نوعا ما قيمتها .ويسمﻰ هذا بأرشيف الوسيط ﻷنه يﻘع بين المرحلتين اﻹدارية والتاريخية ،ويتم حفظ
هذه الوثائﻖ في مراكز الحفظ المؤقت "وهي أكثر الوثائﻖ حجما مما يجعلها علﻰ وجه الخصوص أكبر مصدر
انﺸغال بالنسبة للمسيرين ،ﻷنها تطرح مﺸكل الصيانة ،عﻼوة علﻰ مﺸاكل التصنيف والحفظ ،وهذا راجع
لتراكمها بكثرة وبطرق مختلفة .وبالتالي ينجم عن ذلك صعوبة اﻻسترجاع والحفظ في شروط مﻼئمة
)دلهوم ،2006،ص.ص .(73-72
العمر النهائي أو العمر التاريخي
تتمثل في الوثائﻖ التي انتهت صﻼحيتها في اﻹدارة المنتجة أو المستلمة لها ،حيث يتم اﻻحتفاظ بجزء صغير من
الوثائﻖ اﻹدارية نظرا لﻘيمتها التاريخية والتراثية ) 10إلﻰ  .(٪20ويمكن أن يبدأ العمر التاريخي منذ نﺸأة
الوثيﻘة ،لذا ربط العمر التاريخي بإمكانية إعارته للجمهور ربط غير منطﻘي ،ﻷن هناك بعﺾ الوثائﻖ تكتسب
قيمة تاريخية لحظة ميﻼدها كاﻻتفاقيات الدولية التي تتخذ علﻰ مستوى اﻹدارة العليا ،مثل قرارات الوزارات
والتعليمات التي تبين سير العمل وغيرها )الﺸريف ،2011 ،ص.(45
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عندما يتم الحكم علﻰ الوثيﻘة بأنها لها قيمة تاريخية وهي في اﻷرشيف الوسيط ،يتم نﻘلها مباشرة إلﻰ اﻷرشيف
التاريخي ،وتنتﻘل الوصاية عليها من اﻹدارات المنﺸئة إلﻰ مصلحة حفظ اﻷرشيف التاريخي.
ميزة هذه النظرية – أي نظرية اﻷعمار الثﻼثة التي أصبحت هي المعتمدة والمطبﻘة عالميا -أنها وليدة تجربة
ميدانية وهي التي أبرزت ﺿرورة إنﺸاء ما يسمﻰ بمستودعات اﻷرشيف الوسيط )وهي المرحلة التي يحدد فيها
مصير الوثائﻖ في اﻹدارات( كالتي ظهرت في كل من فرنسا وألمانيا.
هذا بﺸكل عام ما تهدف إليه نظرية اﻷعمار الثﻼثة هنا يجب التنويه بأن الكنديين في الكيبيك يستعملون
مصطلحات أخرى للتفريﻖ بين اﻷعمار الثﻼثة .بالنسبة للعمر اﻷول فيطلﻖ عليه اسم الوثائﻖ النﺸطة أما العمر
الثاني فيسمﻰ بالوثائﻖ نصف نﺸطة .واليوم قد تم جمع العمرين في عمر واحد الوثائﻖ الجارية و الوسيطة اما
العمر الثاني فهو خاص بالعمر النهائي ).(Chabin, 2000, p.12

نظرية اﻷعمار الثﻼثة والممارسة اﻷرشيفية
لحل مﺸكلة العمر اﻷول ،يﻘول ) (p.4 ،Perotin,1961أنه ﻻ تطرح أية مﺸاكل هامة نظرية " ،فبالنسبة إليه "
يجب أن تكون المكاتب قادرة علﻰ خلﻖ أرشيف جيد وأن ﻻ تنﺸأ هذه المكاتب ملفات عديمة الفائدة" وقال أيضا
يجب توعية الموظفين " السؤال الذي يطرح نفسه :هل بمجرد ما تﻘوم مصلحة اﻷرشيف أو اﻷرشيفي بتﻘديم
النصائﺢ لهؤﻻء الموظفين ،سيكون ذلك كافيا لتغير وﺿعية الوثائﻖ في اﻹدارة؟ خاصة في اﻹدارة الجزائرية هل
اﻷرشيفي قادر علﻰ أن يكون عضو فعال يؤثر في الكيفية التي سيتم بها خلﻖ الوثائﻖ اﻹدارية؟
يواصل  Perotinتحليله بتحديد الﻘضايا المختلفة للتسيير -أو باﻷحرى تلك الخاصة بعدم التسيير -المصاحبة لكل
عمر من اﻷعمار الثﻼثة .إنه يتحدث عن التكوين السيئ لﻸرشيف في العمر الجاري والمنﺸأ عن طريﻖ الصدفة
أو عﺸوائيا  ،أو يكون مبتور من اﻷجزاء المهمة ،والمكدس بﺸكل فوﺿوي في العمر الوسيط ،وبالتالي يصعب
فرزه في العمر النهائي.
ناقش هذه العﻼقة العالم شلنبرج ،ونلخصها في النﻘاط التالية:
 إن أسلوب حفظ الوثائﻖ اﻹدارية في جهاتها اﻷصلية ،هو الذي يساعد اﻷرشيفي في تﻘييمها. إن جميع المﺸكﻼت التي يواجهها اﻷرشيفي في تنظيم وتﻘييم ووصف الوثائﻖ اﻷرشيفية ،إنما ترجع إلﻰاﻷسلوب الذي اتبع في معاملتها أثناء وجودها في الجهات الحكومية) .الخولي ،2012 ،ص (199
كما يوﺿﺢ  Perotinأن اﻷرشيف له صﻼحيات مختلفة في كل عمر ،معلﻼ ذلك باستخدام الﻘياس أوﻻ بعلم النفس
)اﻷرشيف كذاكرة( ،ثم باﻻقتصاد )اﻷرشيف ،كرأسمال إداري( .استخدام مفهوم "الرأسمال اﻹداري يعد
مصطلحا مثيرا لﻼهتمام للغاية ويمكن من أن تبرز اﻹنتاجية الناتجة عن سياسة اﻷرشفة التي من شأنها التعامل
بﺸكل فعال مع اﻷعمار الثﻼثة.
بالنسبة لـ  Perotinهذا ما يتطلب تسيير حﻘيﻘي في كل عمر من أعمار اﻷرشيف ،وبالتالي يعرض نظرية حول
دورة حياة اﻷرشيف .فيها يحدد في كل مرحلة وبمنهجية عددا من المعايير الواجب أخذها بعين اﻻعتبار.
)(Perotin,1961, p4
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 مدة الصﻼحية تعيين المكان )حيث يوجد اﻷرشيف بﺸكل مادي( المستعمل المسؤول )عن التسيير والحفظ(.قد تسمﺢ نظرية اﻻعمار الثﻼثة لمستعمليها ممارسة سيطرة دائمة علﻰ الوثائﻖ المنتجة وبالتالي السيطرة علﻰ
المعلومات ووﺿعها بﺸكل صحيﺢ في الهيكل اﻹداري لﻺدارة ،خاصة وان علم اﻷرشيف الحديث يرتكز علﻰ
المعلومات وبالتالي تكون هذه اﻷخيرة مفيدة لﻺدارة وللبحث ،مما يجعل بعﺾ أنﺸطة اﻹدارة مريحة وبالتالي
تساهم في تﻘليل تكاليف تﺸغيل معينة علﻰ مستوى المساحات والمعدات وطاقم عمل.

نظرية اﻷعمار الثﻼثة وﻣاذا تعنيه اليوم
يكﺸف  Perotinفي الواقع عن الحاجة إلﻰ إدارة الوثائﻖ ) :(records managementفهو يلﺢ علﻰ ﺿرورة
أن ينصﺢ اﻷرشيفيون اﻹداريين فور إنتاج الوثيﻘة "من أن أجل أن تصنع المكاتب أرشيف جيد" ،ويؤكد علﻰ
أهمية التحديد الواﺿﺢ لمسؤوليات الجهات الفاعلة .والدور الرقابي الذي يجب أن يمارسه اﻷرشيفي خاصة فيما
يتعلﻖ بإتﻼف الوثائﻖ الﻼزمة لكل مرحلة حتﻰ نتمكن من أن نكون ملفات فعالة " أﻻ نجد وراء هذه الفكرة ،أنه
هناك ﺿرورة للتمييز بين المعلومة التي لها قيمة فعلية من تلك التي ليست لها أي قيمة هذا ما نجده في records
أو السجل .هناك نوع من الغموض ،فنحن ﻻ ندري إذا ما كان  Perotinيعني أن مجرد رقابة تنظيمية )استخدام
تأشيرة اﻹتﻼف( ،أو رقابة قريبة من اﻻستﺸارة؟ باﻹﺿافة إلﻰ هذا الغموض هناك محدودية الدور الذي يمكن أن
يؤديه اﻷرشيفي  .في الوقت نفسه ،فﻘد تغير ميدان البحث العلمي إلﻰ حد كبير؛ حيث لم يعد يﻘتصر البحث في
الوثائﻖ اﻷرشيفية علﻰ فئة معينة من الباحثين كالمؤرخين الذي كان لديهم اهتمام خاص باﻷرشيف ،والذي يعتبر
أساس للمادة التاريخية .فمع تطور أساليب العمل واحتياجاته ،أصبﺢ المهندسون المعماريون والكتاب وعلماء
اﻻجتماع وعلماء السياسة وصانعي اﻷفﻼم  ...من مستعملي مراكز اﻷرشيف وباحثين عن المعلومة اﻷرشيفية،
وبالتالي هؤﻻء لن ينتظروا حتﻰ تنتﻘل الوثائﻖ إلﻰ العمر التاريخي حتﻰ يتمكنوا من اﻻستفادة منها .وجود وتنوع
الفئة المستعملة لﻸرشيف تحث العاملين والمﺸتغلين في هذا الميدان علﻰ إعادة النظر في مدد اﻻطﻼع وتﻘليصها
حتما .هناك عدة دول تعمل علﻰ تمكين الجمهور من اﻹطﻼع علﻰ وثائﻘها ليس في مراكز اﻷرشيف بل وﺿعتها
علﻰ الخط المباشر علﻰ اﻻنترنت منذ تسعينيات الﻘرن الماﺿي :علﻰ سبيل المثال فرنسا وكندا.
ومع ذلك ،فإن تطبيﻖ مبدأ اﻻطﻼع اﻵني علﻰ اﻷرشيف ليس في حد ذاته عائﻘا ﻹعادة النظر في تﻘسيم مجموع
اﻷرشيف لهيئة او مؤسسة معينة حسب اﻷعمار ،أو حسب الﻘيم المباشرة او غير المباشرة ،أو حسب اﻻحتياجات
التي يتطلبها الﻘيمة النهائية للوثائﻖ؛ إعادة النظر والتحدي الرئيسي سيتعلﻖ حتما بالتحوﻻت التكنولوجية التي
أحدثت ثورة في خلﻖ المواد اﻷرشيفية في المرحلة الجارية؛ في البداية كانت تستعمل التكنولوجيات في ميادين
محدودة في اﻹدارة لتتوسع بعد ذلك لتﺸمل كل الوظائف اﻹدارية .استخدام تكنولوجيا المعلومات لخلﻖ الوثائﻖ
اﻷرشيفية وحواملها ،يكون هو التحدي اﻷكبر للممارسة اﻷرشيفية.
77

ISBN: 978-9922-9343-3-4

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

إن الوثائﻖ اﻻفتراﺿية التي تنتجها اﻹدارات ،اليوم لديها "قيمة إثباتية" ففي عدد متزايد من البلدان ،ﻻ يمكن
السيطرة عليها بالمعنﻰ الصحيﺢ والدقيﻖ للكلمة كوثائﻖ مادية .حفظ مثل هذه الوثائﻖ ،وتحت أي ظرف من
الظروف ،ﻻ يمكن أن يتحﻘﻖ باستخدام نفس المبادئ والممارسات التﻘليدية بما فيها نظرية اﻷعمار الثﻼثة.
إن الضرورة المطلﻘة تحتم علﻰ اﻷرشيفي التدخل منذ خلﻖ الوثائﻖ اﻹلكترونية ،اﻵن يعتبر هذا التدخل من
المسلمات في اﻷدبيات اﻷرشيفية الحديثة .من أهم اﻷسباب التي تجعل من تدخل اﻷرشيفي أمرا ﺿروريا سببين
اثنين:
أوﻻ :في هذا السياق المبرر اﻷكثر وﺿوحا ،يتمثل في هﺸاشة وتنوع أوعية الحفظ ،التي تحتاج الﻰ تدخل منتظم
ومبرمﺞ لضمان حفظ الوثائﻖ اﻷرشيفية بﺸكل صحيﺢ في أوعية وثائﻘية ذات ديمومة.
ثانيا :أما المبرر اﻷكثر إلحاحا ،هو أنه يتم إنﺸاء المعطيات في بيئة الحاسوب بنسبة كبيرة ،وعلﻰ شكل قواعد
معطيات ذات عﻼقات متﺸعبة ،ومن مصادر متعددة تتغير باستمرار بمجرد ما تضاف أو تتبدل البيانات أثناء
المسار العادي لوظائف المصلحة المنتجة .باﻹﺿافة إلﻰ ذلك الوثائﻖ المتعددة الوسائط يتم استخدامها بﺸكل منتظم
بواسطة برامﺞ تجمع بين الصورة والنص ،هذه اﻷنظمة اﻵلية يتم اعتمادها باستعمال برامﺞ بﺸكل منتظم ومعدلة
بحيث يصعب فك رموز قواعد المعطيات التي مضﻰ عليها الزمن.

النتائج المترتبة عﻦ نظرية اﻷعمار الثﻼثة
نحن نﺸعر بأننا قد نميل إلﻰ جعل هذا النص أداة لوجيستيكية لتحديد متﻰ يتم دفع الوثائﻖ إلﻰ مصلحة اﻷرشيف.
وقد جعل البعﺾ هذا النص عﻘيدة ،محاولين وبكل الطرق تحديد وترسيم اﻷعمار الثﻼثة .صحيﺢ أن Perotin
نفسه حاول تعيين مدة في كل عمر ،بطريﻘة قاسية نوعا ما ،دون ما يكون داع حﻘيﻘي لذلك .يﻘول علﻰ سبيل
المثال أن مدة صﻼحية اﻷرشيف الجاري تتراوح بين صفر وأربع سنوات ،دون أن يأخذ في الحسبان أن عمر
الوثيﻘة يتوقف علﻰ نوع الوثائﻖ المنتجة .ولكن وفي الواقع  Perotinيذهب أبعد من ذلك بكثير في مﻘاله ،فتفكيره
يتجاوز التعريف البسيط لﻸعمار الثﻼثة .في عام  Perotin ،1961أثار مﺸكلة أساسية تتمثل في نوعية إنتاج
وتصنيف الوثائﻖ المهمة .ومنذ ذلك الوقت لم يتغير شيء في اﻷفﻖ ،بل أكثر من ذلك تفاقم الوﺿع مع ولوج
اﻹدارة العالم الرقمي :فهناك كم هائل من الرسائل اﻻلكترونية المهمة ﻻ يتم حفظها ،وأخرى تطبع وتمضﻰ من
دون ان تكون لها أي قيمة .واﻷمثلة كثيرة .يمكن الﻘول بأن  Perotinسبﻖ عصره ،فهو عندما يتحدث عن رأس
المال اﻹداري وعالم المؤسسة واﻹعﻼم اﻵلي فهو بذلك ينوه في كثير من اﻷحيان إلﻰ رأس المال غير الملموس
أو المعلوماتي الذي تحتويه الوثائﻖ .باﻹﺿافة إلﻰ ذلك  Pérotinقام بترجمة " "recordsإلﻰ كلمة "أرشيف"
المﺸتﻘة من كلمة " "arkhéïaالتي تعني أفعال السلطة "  ."les actes du pouvoirفي زمن " "Pérotinربما
كانت اﻹدارة تنتﺞ وتحفظ ما كان يستحﻖ ذلك .لكن كلمة أرشيف أصبحت تعني " كل الوثائﻖ التي تنتجها اﻹدارة
مهما كان نوعها أو تاريخها "...وفي الواقع هناك خلط إذا ما ترجمنا كلمة "أرشيف" بكلمة " ،"recordsبالنسبة
للعالم اﻷنجلوسكسوني هذه اﻷخيرة تعني الوثائﻖ المنتهية التي ﻻ يمكن تعديل فيها ) . (Chabin, 2007نظرية
اﻷعمار الثﻼثة أو ثﻼث فئات عمرية لﻸرشيف ليست لها أي معنﻰ في البيئة الرقمية ،وﻻ حتﻰ في البيئة الورقية
78

ISBN: 978-9922-9343-3-4

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

لﻸرشيف حيث أن تحديد الﻘيمة التاريخية للوثيﻘة بواسطة جداول الحفظ ،ﻻ يمكن أن يجعل من الوثيﻘة تاريخية
تمر عبر اﻷعمار الثﻼثة .من الضروري أن تكون الﻘيمة التاريخية للوثيﻘة هي التي تعطي معنﻰ لﻸرشفة والحفظ.

التوصيات
خدمة لتدريس علم اﻷرشيف وللممارسة اﻻرشيفية وللبحث العلمي بﺸكل عام ،يجب علﻰ الﻘائمين بوﺿع برامﺞ
تكوين اﻷرشيفين في أقسام المكتبات إعادة النظر في ماهية نظرية اﻻعمار الثﻼثة ،وأهميتها بالنسبة لتخصص
علم اﻷرشيف يجب أن يفكر مسؤولو تخصص إدارة الوثائﻖ اﻻدارية الجارية واﻷرشيف بﺸكل علمي ومنهجي
يعتمد علﻰ المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية ،ﻻ يﻘصد بالتﻘنين هنا تﻘنين الوظائف الخاصة
بتخصص اﻷرشيف ،ﻷنها ﻻ يمكن ان تكون هدفا بحد ذاته ،وممكن ان تؤدي إلﻰ الفﺸل .التﻘنين ﻻ بد أن يكون
هدفه نﺸر الوعي ،والمنهجية وتﻘديم مصطلحات متفﻖ عليها من قبل كل الفاعلين :مصالﺢ اﻷرشيف في المؤسسة،
مهنيو اﻻرشيف ومستعملو اﻷرشيف .المعايير الناتجة عن التﻘنين تسمﺢ بزيادة الجودة ،توحيد العمليات التي تنﺸأ
في سياق المبادئ اﻻساسية لتخصص اﻷرشيف والذي يعني بالدرجة اﻻولﻰ الوثائﻖ اﻻرشيفية اﻻلكترونية.
المكان المثالي لﻸرشيفي هو بطبيعة الحال إذا كنا نريد أن يكون جزءا من اﻻتصال التاريخي عند نﻘطة اﻻلتﻘاء
والترابط بين إنتاج وبين استخدام الوثائﻖ؛ اﻻرشيفي ﻻ يمكن أن يكون مجرد حارس المعبد .اليوم ،غالبا ما يكون
وينبغي أن يكون اﻻرشيفي ،أكثر من أي وقت مضﻰ ،محور التواصل الوثائﻘي وبالتالي ﻻ يكون خاﺿعا
لنظريات ﻻ تﻼئم سياق انتاج الوثائﻖ في مؤسسته أو في بيئته بﺸكل عام .من خﻼل إدارة اﻷرشيف يظهر أيضا
دون عناء أن اﻻرشيفي كان مهتما بالعمل الﻘبلي والبعدي أو باﻷحرى منذ انﺸاء الوثيﻘة حتﻰ مصيرها النهائي،
فهو يعمل ،وغالبا بﺸكل وثيﻖ جدا ،ولنﻘل بصورة متكاملة حﻘا مع اﻻدارة المنتجة للوثائﻖ :ذلك "باحترام مبدأ
اﻷرصدة ،مبدأ احترام المنﺸأ ،والمعالجة الجماعية ،كل هذه العناصر هي المبادئ المنهجية لﻸرشيف الذي تأسس
عليها علم اﻷرشيف.
مؤيدو نظرية اﻻعمار الثﻼثة قد يحملون نيات طيبة تتمحور اساسا في تكوين التراث ،لكن واقع الحال هي بعيدة
كل البعد عن تلبية جميع المﺸاكل المجتمعية التي يفرﺿها اﻷرشيف العمومي والخاص اليوم .انها تؤيد وجهة
النظر التﻘليدية للدور لذي يمكن ان يؤديه اﻻرشيف في خمسينيات الﻘرن الماﺿي المتمثل في جمع وحفظ
اﻷرشيف التراث اﻷرشيفي الوطني ونﻘله .أما الوظائف اﻻخرى لﻸرشيف كالوظائف اﻻدارية والﻘانونية
واﻻجتماعية والعلمية وحتﻰ الثﻘافية فﻘد تم تجاهلها.
قد طور اﻷستراليون نظرية غير خطية لدورة الحياة اﻷرشيفية من خﻼل الوثائﻖ المتواصلة Records
 Continuumلصاحبها  .Franck Upwardفي التسعينيات في جامعة موناش .تم إنﺸاء هذا النموذج
لﺸرح":السياقات المعﻘدة التي يتم فيها إنﺸاء الوثائﻖ وإدارتها في العصر الرقمي ،وتﻘديم وجهات النظر المختلفة
التي يمكن من خﻼلها عرض الوثائﻖ .هذا النموذج يدور حول أربعة أبعاد )اﻹنﺸاء والتﻘاط والتنظيم والتعددية(
لﻸرشيفات ؛ تتعايش هذه اﻷبعاد اﻷربعة ﻷن الوثيﻘة يمكن أن ينظر إليها بعدة طرق من قبل مستخدمين مختلفين،
اعتمادًا علﻰ الفترات الزمنية .يﺸتمل النموذج أيضًا علﻰ محاور )الهوية والتﺸغيل والحاويات واﻷدلة( .هذه
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النظرية يمكن اﻻستفادة منها وتطبيﻘها علﻰ الوثائﻖ اﻻلكترونية التي أصبحت واقعا في كل اﻹدارات وفي كل
المؤسسات.

الخﻼصة
في مﻘال  Perotinهناك نوع من اﻻعتراف ببدايات إدارة الوثائﻖ ) .(records managementواﻷرشيفيون
هم الذين جعلوا من هذا المﻘال "نظرية اﻷعمار الثﻼثة" .لذلك من جهة نجد ما كتبه  Perotinومن جهة أخرى
نجد ما فهمه اﻷرشيفيون من هذا المﻘال .لذا من الضروري إعادة قراءة مﻘال  Perotinبنظرة مختلفة تتماشﻰ وما
تعيﺸه الوثائﻖ اﻷرشيفية من تحوﻻت.
من الواﺿﺢ أن نسبة كبيرة من البيانات المنتجة والمستخدمة من قبل اﻹدارة أو المؤسسة الحديثة تتكون من
اﻷرشيف اﻹلكتروني والذي من أجله يجب أن يتدخل اﻷرشيفي في المرحلة الجارية ليكون قادر علﻰ ﺿمان
ديمومة المجموعات اﻷرشيفية ،وتحديد قيمتها النهائية .من خﻼل وﺿع أطر قانونية تسمﺢ بذلك ،حتﻰ يتمكن من
تﻘديم النصائﺢ واﻹرشادات التي من شانها تيسر العمل اﻹداري مثل :اقتراح مبادئ وقواعد اﻹدارة السليمة
للوثائﻖ اﻹدارية ،وكذا الممارسات الصحيحة لعمليتي الحذف والدفع.
من هذه المﻼحظة ،ﻻ بد لنا أن نستنتﺞ أن التدخل المتأخر هو مخاطرة كبيرة جدا إذا ما كان يجب اﻻنتظار حتﻰ
تنتﻘل الوثائﻖ اﻷرشيفية إلﻰ العمر التاريخي .كذلك في نظرية اﻷعمار الثﻼثة ﻻ يمكن لﻸرشيفي أن يتكهن بطبيعة
مستعملي الوثائﻖ وﻻ بنسبة التردد علﻰ هذه الوثائﻖ وﻻ حتﻰ من الغاية من اﻻستعمال خاصة في العمر اﻷول
والعمر الثاني .لذا يحبذ تدخل اﻷرشيفي عن طريﻖ توعية اﻹداريين حول أهمية تنظيم الوثائﻖ في السير الحسن
لمصالحهم ،وفﻘا إجراءات محددة التي من شانها أن تضمن حفظ البيانات وحماية الملفات والوثائﻖ.
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المستخلص
يعالج مقالنا موقف المفكر التونسي هشام جعيط من التراث اﻹسﻼمي من خﻼل مقاربته التأويلية المعاصرة
للنص الديني ،باعتباره منشغﻼ بالتاريخ اﻹسﻼمي ومهتما بقضايا الحداثة ،ناقدا لكل الرؤى اﻷصولية
الكﻼسيكية .وتوصلت هذه الدراسة إلى أن تأويل جعيط للتراث ﻻ يخرج عن معطيات النزعة الغربية ،وتياراتها
اﻹيديولوجية ونظرياتها ومذاهبها الفلسفية المختلفة البعيدة عن نطاق التداول اﻹسﻼمي ،وهذا ما أدى إلى
ظرب مرتكزات المنظومة الدينية اﻹسﻼمية برمتها.

الكلمات المفتاحية :ال أو ل ،اﻹي ي ل ج ا ،ال اث اﻹسﻼمي.
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ABSTRACT
Our article treats the position of the Tunisian thinker Hicham Djaït concerning
the Islamic heritage using his modern interpretative approach of the religious
text, as he has considered preoccupied with the Islamic history and interested in
the modernity cases, criticizing all visions of the classic fundamentalism. This
study achieved that Djaït’s interpretation of the heritage does not depart from
the facts of the western trends and their ideological currents, theories and
different philosophical doctrines which are far from the Islamic dealing range,
and that’s what hit the foundations of the entire Islamic religious system.

Keywords: Interpretation, ideology, islamic heritage.
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المقدمة
شكلت قراءة التراث اﻹسﻼمي نقطة محورية لدى الحداثيين العرب ،من أجل الولوج لصرح الحداثة عن طريق
بناء مشاريع نهضوية ،مستهدفين التخلص من التأخر الحضاري الذي يعانيه العالم اﻹسﻼمي لقرون ،وعليه تم
العمل على إعادة هيكلة المنظومة اﻹسﻼمية وتطويرها باعتبارها قاعدة أساسية لتشكيل الوعي العربي اﻹسﻼمي،
وذلك من خﻼل اﻻعتماد على معطيات الحداثة الغربية ،غير مكترثين بنوعية وطبيعة اﻷساليب والمناهج
المستخدمة في ذلك وﻻ بالنتائج المترتبة عنها من خﻼل التحلي بالروح النقدية ،عن طريق احداث قطيعة معرفية
لكل ما يمت للقراءات اﻷصولية بصلة ،والعمل على تجاوزها باستحداث تأويل معاصر للفكر اﻹسﻼمي يتناسب
مع معطيات العصر الحالي ،الذي يسيطر عليه الفكر الغربي بتياراته ومذاهبه الفلسفية المتعددة ،وعليه تم تسليط
الضوء على تأويل هشام جعيط للتراث اﻹسﻼمي وفق مكنزمات إيديولوجية وفلسفية غربية خالصة ،كمنهج
حيوي وفعال للعمل على تجديد النص الديني والرؤية اﻹيمانية للمسلم المعاصر ،تستهدف علمنة قواعد التشريع
اﻹسﻼمي ومنظومته اﻻخﻼقية الدينية .تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول تأثر القراءة العربية المعاصرة للنص
الديني بالفكر الغربي ،من خﻼل تطبيق مقارباته اﻹيديولوجية والفلسفية وعليه نتطرق إلى صياغة اﻹشكالية على
النحو التالي :ما مدى حضور النزعة الغربية في تأويل هشام جعيط للتراث اﻹسﻼمي؟ وهل موقفه من التراث
ناتج عن خلفية إيديولوجية أم إبستيمولوجية؟

قراءة هشام جعيط للتراث اﻹسﻼمي
موقف هشام جعيط من التراث
اهتم هشام جعيط بدراسة التراث اﻹسﻼمي باعتباره مؤرخ مهتم بالتاريخ العربي اﻹسﻼمي ،ثم توسعت دراسته
وبحوثه حتى أخذت زوايا أخرى على غرار الزاوية التاريخية ،حيث كان توجهه النقدي واضحا إلى درجة
المطالبة بتحديث التراث اﻹسﻼمي ،الذي يشتمل في رأيه على الوحي والقرآن واﻹيمان واﻻحاديث والسيرة
النبوية والثقافة اﻹسﻼمية والشخصية العربية اﻹسﻼمية )اليعقوبي (2014 ،كلها مواضيع تطرق إليها جعيط،
وكانت عناوين بارزة في مسيرته الفكرية عالج خﻼلها هذه القضايا التي تمثل لب التراث اﻹسﻼمي ،الذي دأب
على قراءته كونه يمكننا من فهم الحاضر وتفسير الفترة المبكرة لﻺسﻼم ،فهو عبارة عن جملة من المفاهيم
واﻷفكار شكلت الوعي العربي اﻹسﻼمي وألقت بظﻼلها على الحاضر والمستقبل" ،فالعالم العربي اليوم يتبنى
اﻹرث اﻹسﻼمي ويرتبط به بشكل حميم وعيه التاريخي ويأخذ على عاتقه الفكرة التاريخية لﻺسﻼم ليجعلها
مركزا لمشاريعه" )جعيط (05: 2007 ،فالتراث اﻹسﻼمي حاضر بقوة محمل بالذكريات و اﻵمال ،ويعمل على
ترسيخ العقائد وتأكيد الهويات الجماعية والفردية )أركون ،(1996 ،اﻷمر الذي أدى بجعيط إلى اتخاذ موقف
صارم اتجاهه فحرص على إعادة قراءة علمية عقلية نقدية حديثة ،ونظر إلى التراث نظرة تاريخية تراثوية كونه
إرث ديني مجبول بالروايات والمغالطات التي سادت مرتكزات اﻹسﻼم ،كقضية ميﻼد النبي والوحي والتنزيل
والنص القرآني والسيرة النبوية ،كلها مواضيع طغى عليها طابع السذاجة التي ﻻ يتقبلها العقل النقدي التاريخي
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الفلسفي العلمي ،مما أدى إلى التشكيك في المقدسات وضربها في الصميم بحجة النقدية ،فأظهر النبي في شخصية
المبلِغ السلبي ،اﻷمر الذي أوقع الشك في نفس عائشة حول صدق دعوته )جعيط.(1984 ،
هذه الرؤية النقدية العقﻼنية للتراث أدت إلى هدم التراث اﻹسﻼمي وأصبح "تعبير اﻹسﻼم كخاصية لوحدة
سياسية ثقافية دينية واقتصادية ﻻ يصلح إﻻ لردح قصير من الزمن ) ،(850/800في الواقع إن اﻹسﻼم لم ينجح
إلى حد ما في أن يطابق بالحدة نفسها مختلف المستويات المكونة لوحدته" )جعيط ،(05: 2007 ،فاﻹسﻼم في
نظره فشل في الحفاظ عل ى قوته ورونقه ،وعجز عن تحقيق الدولة اﻹسﻼمية بأوجهها السياسية والثقافية
واﻻقتصادية والدينية ،ويرى جعيط أن هذا اﻹخفاق تجسد في القرون اﻷولى للخﻼفة اﻹسﻼمية ،ففي كتابه الفتنة
جدلية السياسة والدين في اﻹسﻼم ،سلط الضوء على الخﻼفات والصراعات التي حدثت إبان الخﻼفة اﻹسﻼمية
التي شهدت جدل سياسي ديني ،طرحت خﻼلها قضية علمنة السياسة والدولة انطﻼقا من البناء السياسي للخلفاء
اﻷربعة اﻷوائل الذين حكموا حكما سياسيا بعيدا عن الدين ،فالدين في نظرهم يحدد عﻼقة اﻹنسان مع ﷲ ليس إﻻ
)جعيط (2000 ،باعتبار اﻹسﻼم عاجز عن مجرات اﻷفق السياسية والثقافية لﻺنسان والدولة وعليه تم اختزاله
في البعد الروحي فقط .يحتسب جعيط على التيار الليبرالي العلماني الذي أراد إنتاج ثقافة جديدة ،تتماهى مع
المنتج الثقافي الحداثي وتقديم رؤية نقدية للتراث اﻹسﻼمي من منظور أيديولوجي غربي ،للتخلص من تبعية
التراث الديني وتحرير اﻹنسان العربي وانتشاله من أزماته من خﻼل تأسيس دولة مدنية تقوم على عدم التحيز
للدين و فصله عن ميادين الحكم والتشريع و حصره في دور العبادات )المفتي ،(2014 ،حيث دعى إلى "تخليص
المجتمع من سيطرة الدين أو باﻷحرى اﻹسﻼم المؤسساتي المرتبط بعصر مضى وتحديد علمانية جديدة في
أسلوبها ،تلك هي المهمة العاجلة الضرورية وهي مهمة عملية" )جعيط (10 :1984 ،تتطلب منا التفكير بجدية
في الموروث الديني التقليدي لﻺنسان المسلم ،الذي يعيش الحاضر بأفكار الماضي وعليه قرر جعيط تجديد الرؤية
الدينية والتاريخ المقدس ،حيث وضح هدفه من التجديد قائﻼ "وهذا التاريخ التقليدي يؤسس لموروث اﻹنسان
المسلم ونحن لم نرد التجديد حبا بالتجديد بل هو بحث عما هو قريب من حقيقة تتهرب دوما" )جعيط2008 ،
 ،(315:إذ يرى أن مسألة تجديد التراث أخذت مناحي عديدة تمثلت في اﻻصﻼح تارة وإعادة التقييم والتفكير
تارات أخرى ،أما مسألة تجديد التراث التي تعمل على تقديم رؤية جديدة لﻺسﻼم تقوم على البحث اﻷريكيولوجي
في أسس التراث الديني من أجل تجديدها ،ويعيش المفكر والباحث في هذه الحالة صراع بين اﻹيمان والعقل وفق
ما تمليه تساؤﻻته الداخلية )جعيط (1984 ،التي تؤسس لتجديد الرؤية اﻹيمانية وقراءة اﻹسﻼم قراءة فلسفية
غربية ،تتضمن تأويﻼ مستحدثا يتجاوب مع النظريات الفلسفية العملية الحالية.
عزم جعيط على تجديد التراث اﻹسﻼمي من الجذور من خﻼل تحليل البنية المزاجية والنفسية للشخصية العربية
اﻹسﻼمية كونها تتبني الفكر التراثي وتعمل به فطرح اﻷسئلة التالية" :هل يمكن تغيير اﻹنسان؟ كيف ذلك؟ وهل
يجب القيام بذلك؟" )جعيط (09 :1984 ،وكانت اجابته تؤكد استحالة وجود وجه ثابت ﻷي شخصية مهما كانت
متانتها ،إذ يجب أن تخضع لمبدأ الصيرورة والتحول لما يفرضه الزمن الراهن ،ويؤاخذ في هذه المسألة الحركات
اﻹصﻼحية للقرن التاسع عشر التي حملت لواء التجديد من خﻼل التمسك بالهوية العربية اﻹسﻼمية ذات البعد
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التقليدي ،والمناداة بثبات أسسها في عصر متأخر ،حيث يفترض تحول الذات وتغيّر حالتها ضمن المحيط
الموضوعي لها المتمثل في "الدولة والمجتمع والدين والثقافة من الوجهة الحالية والنسقية" )جعيط.(09: 1984 ،
وفي نقده للثقافة اﻹسﻼمية يرى أنه ﻻبد من الخضوع للحركة العامة للعولمة والتحديث فإن التمسك بالثقافة
اﻹسﻼمية التاريخية يحول دون عملية الولوج لعالم الحداثة ،فالعالم العربي ﻻيزال منغلق على تراثه الثقافي،
اﻻمر الذي أدى الى إخفاقه في تقديم بديل للحداثة )جعيط ،(2007 ،فالثقافة اﻹسﻼمية جزء من التراث اﻹسﻼمي
الذي ﻻ يصلح ﻷن يتواجد اﻵن ،إذ رفض جعيط إيديولوجية اﻻتجاه التقليدي مطالبا الضمير العربي بضرورة
اﻻنطﻼق في البحث الجدي عن إيديولوجية مفتوحة لتأسيس إجماع جديد ،و دعى إلى ضرورة تجديد العقيدة
ومسألة صﻼحيتها في الزمن الراهن وطرح ذلك على شكل سؤال فيقول "كيف يمكن للضمير اﻹسﻼمي من
إعمال الرأي من جديد في عقيدته فيلقى عليها نظرة جديدة ونظرة حق؟" )جعيط ،(10-9 :1984 ،كما طالب
النخبة اﻹسﻼمية المثقفة التي لها دور قيادي في تشكيل ثقافة إسﻼمية جديدة باتخاذ مسافة من اﻹسﻼم المعياري
وإزالة الخرافة عن ماضيها )جعيط (2007 ،وفق نظرة تاريخية نقدية من الداخل وتصحيح اﻷطر البنيوية
والمنهجية لها.
يواصل جعيط موقفه الناقد للتراث اﻹسﻼمي ضمن عملية استقصائية لﻺسﻼم بين اﻻستمرارية واﻻنقطاع ُمفسرا ً
الوضعية الحالية لﻺسﻼم الديني الذي يعرف تزايد عددي مقابل تراجع نوعي )جعيط (2007 ،ويوضح ذلك
ضمن المنظومة الفكرية في الوطن العربي باعتبارها تنقسم إلى فئتين علماء الدين أو المثقفين التقليديين الذين
يعبرون عن اﻹيديولوجية الدينية التي تمثل قوة اﻷغلبية في المجتمع إﻻ أنها بعيدة عن الواقع والمحيط والمشاريع
المستقبلية ،وفئة المثقفين ذوي النمط الحديث الذين "قد طلّقوا اﻹسﻼم عمليا ليتبنوا إما الماركسية وإما إيديولوجية
محدثة وكلتيهما ثقافة غربية" )جعيط (90 :2007 ،هؤﻻء صلتهم مقطوعة بالجماهير بسبب مواقفهم المعادية
لﻺسﻼم وبسبب قمع السلطة لهم ،ويؤكد جعيط أن لهؤﻻء قوة تأثير أكبر على الشباب أكثر من علماء الدين
التقليدين )جعيط (2007 ،الذين تراجع دورهم مقابل اﻻتجاه التغريبي الحديث ،حيث يرفض التبعية للتراث
اﻻسﻼمي وينادي بالتحديث الغربي ،وهذا هو التناقض بعينه فكيف يرفض التبعية للتراث من جهة ويعمل على
تكريس التبعية الفكر الغربي من جهة أخرى؟
تجديد الرؤية اﻹيمانية
إن الخوض في مضمار الحدثة يقتضي بالضرورة إعادة النظر في التراث اﻹسﻼمي والعمل على تحديثه وهذا ما
أقدم عليه هشام جعيط كغيره من الحداثيين من خﻼل تجديد البنية الداخلية والخارجية للرؤية اﻹيمانية ويعزي ذلك
لﻸسباب التالية:
 البنية التاريخية للدين اﻹسﻼمي. الطابع الميثولوجي للنص القرآني. ضرورة التحلي بقيم الفكر الحداثي القائم على النظر العقلي النقدي والعلمي.يركز جعيط بداية على البنية التاريخية للدين اﻹسﻼمي ،عن طريق إخضاعه لحتمية الزمان والمكان )الطعان،
 ،(2007حيث يرى أن الدين عموما والدين اﻹسﻼمي خصوصا ذو بنية تاريخية خالصة تمتد جذورها إلى
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مراحل متقدمة من التاريخ البشري ،وأن ذلك أمر واقع ﻻ يمكن إنكاره قائﻼ "أول واقع للدين انه نتاج الماضي
وقوة من الماضي فكل إعادات البناء التي جدت بعد ،ﻻ يمكنها تأسيس اﻹسﻼم الذي يؤسسه نفوذه التاريخي وحده،
إن هذا النفوذ واقع صامد وكائن موجود في عمق الشخصية والمحيط اﻻجتماعي" )جعيط ،(121 :1984 ،هذه
التاريخية التي حجرت على المجتمع اﻻسﻼمي فبقي أسير الماضي البالي الذي بدى بمثابة عائق حقيقي لحرية
اﻹنسان واستقﻼليته )جعيط ،(1984 ،حيث أضحت أحكام اﻻسﻼم استجابة لواقع معين تحكمه شروط تاريخية
ومعرفية وثقافية ماضية غير صالحة لكل زمان ومكان ذلك أن النص القرآني مجرد منتج ثقافي تاريخي يمثل
مرحلة البداوة )باحو ،(2012 ،وأصبح اﻹنسان الحديث مثقل بمنظومة إيمانية تاريخية ﻻ تتواءم مع معطيات
الواقع ،وأدى ذلك إلى مواجهة دائمة مع الدين المحكوم بتاريخية مزدوجة المعنى غامضة ،تجعله عبارة عن
"معطى ثري بالذكريات والمشاعر والوفاء من جهة ،ومن جهة أخرى فإن مخالطة الدين لﻺنسانية القديمة تضعه
في مواجهة مع الفكر وحساسية الحداثيين وتكشف عن صبغته اﻷسطورية وتناقضاته" )جعيط،(126 :1984 ،
تلك التناقضات التي وجب الوقوف عندها والتفكير فيها جديا ،لتجديد الرؤية اﻹيمانية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا
بشخصية محمد باعتباره مؤسس لﻺسﻼم كونه يمثل جانبه التاريخي ،فالنبي كان إفراز لعصره محكوم بظروف
تاريخية ﻻزمت مجتمعه )خالد عﻼل الكبير ،(2008 ،إﻻ إن مشاعر الحب والوفاء لتلك الشخصية اقترن باﻹيمان
و أصبح يمثل الجانب العاطفي الذي يكنه المسلمون للرسول ،فيقول "إن اﻹيمان الذي هو ثقة يصبح من خﻼل
ذلك ثقة في الرسول ،وهو نفسه ليس باﻹنسان الزمني وحسب المولود بمكة حوالي  570والمتوفي بالمدينة سنة
 632بل أصبح ما أرادته أجيال من المسلمين أن يكون أي كتلة هائلة من المثل والحب والوفاء" )جعيط:1984 ،
 ،(122فأصبح اﻹنسان مشتت بين المشاعر الدينية التي تكن الوفاء للرسول محمد ،وبين حكمة العقل المعاصر
الذي يرفض الكثير من القضايا الدينية.
يرى جعيط أن السبب الثاني ﻹعادة تجديد اﻹيمان هو الطابع اﻷسطوري للنص القرآني واﻷديان اﻷخرى ،ذلك أن
اﻷسطورة والتفكير الميثي متربط بالفكر البشري اﻷول ،فالدين عموما عبارة عن نسيج من الخياﻻت يتداخل فيه
الديني و الشعبي و الروايات اﻻسطورية )حسن حنفي (1998 ،التي تعبر بدورها عن ذهنية ساذجة ،كما أقر أن
الطابع اﻷسطوري طال كل الديانات بداية من اليهودية التي اختلطت بين تقليد يهودي وتقلدي ألوهي ،إلى جانب
اﻻعتقاد المسيحي المتأثر بالتلفيق الهلنستي وصوﻻ إلى اﻹسﻼم الذي لم يمنع هو اﻵخر من الخرافات واﻷساطير
ويفسر ذلك بالطقوس الدينية التي لم تضبط نهائيا عند وفاة الرسول ،إلى جانب تنامي التيار اﻻجتهادي الذي نخر
العقيدة اﻹسﻼمية في خلق اﻷحاديث )جعيط (1984 ،بطريقة ﻻ عقﻼنية ،وهذا طعن واضح في الوحي القرآني
والسنة النبوية الشريفة ،حيث ربط جعيط بين اﻹيمان والتصديق في اﻹسﻼم بشخصية الرسول الذي يعد من
"كبار مؤسسي اﻷديان الذين تاهت حياتهم في غموض الخرافة لكن ﻻبد أنها كانت شخصية معقدة وممزقة"
)جعيط ،(126 :1984 ،وفي هذا الصدد لم يجد هشام جعيط حرجا في تشبيه الدين بالسياسة وتشبيه النبي برجل
السياسة على اعتبار أن كل منهما يحمل مشروعا هدفه النفاذ إلى المجتمع البشري ،من خﻼل التمويه الذي يخفي
ورائه جانبا كبيرا من الحقيقة فيقول "وإني ﻷميل إلى التفكير بأن كل دين يتضمن في أصله جانبا من التمويه،
إضافة إلى الصدق واﻻقتناع الباطني لمؤسسه أو مؤسسيه بأنه على الطريق السوي ،ويخفي هذا العنصر
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التمويهي الحقيقة جزئيا...فالسياسة مموهة هي أيضا وهي كذب وبهتان" )جعيط ،(126 :1984 ،ﻻ يمكن القبول
بهذا التشبيه مطلقا إذ يستحيل تشبيه المطلق بالنسبي ،فالنبي تربطه عﻼقة وثيقة با  ،والرسل بشر مجتبون من ﷲ
)و َما أ َ ْر َس ْلنَا مِ ْن قَ ْبلِكَ إِ ﱠﻻ ِر َج ًاﻻ نُوحِ ي
تعالى اصطفاهم عن بقية البشر وخصهم بتبليغ الرسالة اﻹلهية لقوله تعالى َ
ِإ َل ْي ِه ْم فَا ْسأَلُوا أ َ ْه َل ال ِذّ ْك ِر ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم َﻻ تَ ْعلَ ُمونَ ( النحل اﻵية  ،43كما أنهم معصومون من ﷲ تعالى فيما يتعلق بالدين
ي يُو َحى َعلﱠ َمهُ َشدِيد ُ ْالقُ َوى( النجم اﻵية  ،5-4أما رجل
والمسائل العقدية وأحكامها لقوله جل وعﻼ ) ِإ ْن ه َُو ِإ ﱠﻻ َوحْ ٌ
السياسة أقل شأنا من الرسول غايته تطبيق نظريات سياسية أو التأثير على الرأي العام لصنع القرار السياسي ،أما
السياسة فهي تعبر في الكثير من اﻷحيان عن صراع مستمر بين اﻷفراد والجماعات من أجل الوصول إلى
السلطة حيث يرى مكيافيلي )" (Machiavelliأن السياسة ما هي إﻻ معركة مستمرة تتمثل في الصراع على
القوة" )مجاهد ،(363 :2013 ،في حين أن الدين عبارة عن مجموعة اﻷوامر والنواهي والعقائد والتشريعات
ذات المصدر اﻹلهي المفارق المقدس والمنزه من أي تحريف.
يواصل جعيط تأكيد البعد اﻷسطوري اﻹسﻼم حيث تطرق إلى النص القرآني وهنا طرح سؤال مهم "عما إذا
كانت الميثولوجيا ﻻ تمس إﻻ عناصر عارضة أم انها تمثل نواة اﻹيمان؟" )جعيط (124 :1984 ،إﻻ أن جوابه
يميل إلى اﻻحتمال الثاني الذي يقر بأسطرة النص القرآني كونها مسألة "واضحة للعيان لﻺنسان الحديث المثقف
ثقافة متوسطة" )جعيط ،(124 :1984 ،ويبرر ذلك بما يلي:
الجو الفكري الساذج الذي نشأ فيه النص القرآني الذي يعبر عن محدودية الفكر اﻹنساني.وراثة القرآن أغلب الخرافات واﻷساطير عن اليهودية والمسيحية.اقتباس القرآن الخرافات المحلية للبيئة القريشية التي تظهر في آيات تتحدث عن مخلوقات أسطورية مثل"المﻼئكة ورؤسائهم وإبليس وجيشه من الجن والشياطين" )جعيط.(124 :1984 ،
اﻵيات القرآنية التي تتناقض مع العلم الحديث في الكثير من المواضيع ﻻ سيما التصور القرآني للجنين،والتفسير القرآني للكون وأبعاده المادية المتأثرة بالكسمولوجيا البابلية القديمة ،فإن هذا الجانب الكبير من
اﻷسطورة يقضي على مصداقية الرؤية اﻻيمانية.
إن انتشار التفكير العلمي في العصر الحديث ﻻ يبيح التعامل مع العقيدة اﻻيمانية على أنها أسطورة أو نظرية
خاطئة وجب تقويضها ،فالدين ﻻ يتشكل بالضرورة من الخرافات واﻷفكار مغلوطة الساذجة كما أن اﻹلحاد ﻻ
يمثل نظرية علمية قائمة بذاتها )بشارة ،(2013 ،وإن اتهام اﻹسﻼم باﻷسطورة ليس باﻷمر الجديد ،ويرجع ذلك
الى بداياته اﻷولى حين رفضته قريش بحجة أنه أساطير اﻷولين ،إﻻ أن القران فند ذلك من خﻼل الكثير من
ار ُه ْم َكامِ َلةً َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة
)وإِذَا قِي َل لَ ُه ْم َماذَا أ َ ْنزَ َل َربﱡ ُك ْم قَالُوا أ َ َساطِ ُ
ير ْاﻷ َ ﱠولِينَ ِل َيحْ مِ ُلوا أ َ ْوزَ َ
اﻵيات منها قوله تعالى َ
ير
ساطِ ُ
َومِ ْن أ َ ْوزَ ِار الﱠذِينَ ي ِ
)وقَالُوا أَ َ
ُضلﱡونَ ُه ْم ِبغَي ِْر ع ِْل ٍم أَﻻ َسا َء َما يَ ِز ُرونَ ( النحل اﻵية  ،25-24وقوله تعالىَ :
ض ۚ إِنﱠهُ َكانَ َ
ورا
س َم َاوا ِ
س ﱠِر فِي ال ﱠ
صي ًﻼ قُلْ أَنزَ َلهُ الﱠذِي يَ ْع َل ُم ال ّ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
غفُ ً
ي ت ُ ْم َلى َع َل ْي ِه بُ ْك َرة ً َوأَ ِ
ْاﻷ َ ﱠولِينَ ا ْكتَتَبَ َها فَ ِه َ
ير ْاﻷ َ ﱠولِينَ ك ﱠَﻼ ۖ بَ ْل ۜ َرا َن َعلَ ٰى قُلُوبِ ِهم
ساطِ ُ
ﱠرحِ ي ًما( الفرقان اﻵية  ،5-4وقوله جل وعﻼ) :إِذَا تُتْلَى َعلَ ْي ِه آَيَاتُنَا قَا َل أ َ َ
ﱠما كَانُوا يَ ْك ِسبُونَ ( المطففين اﻵية .14-13
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وعليه يؤكد جعيط على أهمية تجديد الرؤية اﻹيمانية وفق ما تفرضه قيم الفكر الحداثي ومبادئ العقل العلمي
النقدي الذي تمليه اﻷيديولوجية الغربية ،في مجال القراءات الحداثية للنص الديني فالعصر الحديث يكفل لﻺنسان
التخلص من سلطة الدين التي كرسها اﻹيمان التاريخي الساذج الذي يرفضه العقل الحداثي "فقد ابرز العلم
والفلسفة والنقد التاريخي بديهيات تهاجم النواة الدينية ذاتها أو على اﻷقل كسائها اﻷسطوري" )جعيط:1984 ،
 ،(123حيث نوه على ضرورة الخوض في نقاش حقيقي حول قضايا تجديد الدين واﻹيمان ،في زمن أعطيت فيه
الغلبة للعقل اﻹنساني الذي أصبح مؤهﻼ على الخوص في هذه المسائل ،فكان قادرا على مناقشة الكنيسة واﻹيمان
المسيحي في الغرب ،بينما عجز المسلمون في الشرق عن ذلك خصوصا بعد فشل الحركات اﻹصﻼحية الدينية،
وقد وضح ذلك في مقارنته بين العقل الغربي والعقل اﻹسﻼمي فيقول "إن هذه المواجهة بين الكنيسة والمجتمع
الدنيوي تؤكد انتماء الخصمين معا إلى عالم متقدم حي بفضل المناقشات التي أثيرت ،لكن ما أعظمه من سبات
ومن عدم أو يكاد في وضع اﻹسﻼم بعد الصمت المفاجئ للحركة اﻹصﻼحية وحركة التحديث) "جعيط:1984 ،
 ،(123التي لم تتمكن من مناقشة المسائل اﻷساسية في الدين فاقتصرت المجهودات على تكييف المؤسسات
التشريعية واﻻجتماعية مع الحداثة ﻻ غير إلى جانب المجال اﻻقتصادي والسياسي )جعيط ،(1984 ،وعلى الرغم
من ذلك لم ينكر جعيط وجود مفكرين مسلمين ينتمون لتيار الحداثة ينزعون إلى التخلي عن الدين ،كونه صورة
لذهنية ساذجة تناقض العقل الحداثي فيتساءل قائﻼ "كيف يقبل العقل الناقد العذاب اﻷبدي تلك الترهات الموجودة
في النص القرآني؟ كيف يمكن تقبل فكرة العذاب الجسدي لغير المؤمن المسلم؟ كيف يمكن للنزعة اﻹنسانية
الكونية لعصرنا أن تسمح بذلك؟ ما هو السبيل لحل جدليه الحرية والمسؤولية لﻺنسان التي يتضمنها الحساب
والعقاب؟ وبين قدرة ﷲ وظلمه في مسألة القضاء والقدر؟ هذا اﻹله ذاته الشخصي والمتعالي أي لعبة يلعب؟
ولماذا كان متخفيا؟ لماذا لم يكشف ﷲ ذاته بوضوح لﻺنسان؟" )جعيط ،(124 :1984 ،وبعد ذلك يستنتج جعيط
مفهوما جديدا لﻺيمان يمتزج مع اﻷفق العقلي قائﻼ "لكن اﻹيمان ليكون صالحا فعليه أن يكون إيمانا طيبا أي
إخﻼصا وصدقا وحسن نية وانفتاحا على حجج العقل وإﻻ كان رفضا صرفا ونعتا محضا" )جعيط:1984 ،
 (124أي إيمان عقلي ،وهذا التناقض بعينه فاﻹيمان يفوق أفق العقل فهو يمتد إلى أبعاد روحية غيبية يعجز العقل
عن مجاراتها ،يطرح جعيط هنا جدلية العقل والدين من خﻼل العقل اﻹيماني والعقل العلماني حيث يرى أن العقل
العربي عاجز عن النقد المعرفي واﻻبستمولوجي في مجال علوم القرآن ،وأن كل المحاوﻻت التي يمكن أن يقوم
بها العقل الحداثي الفلسفي العلمي تتكسر أمام صخرة الدين اﻹسﻼمي الرافض بشكل قطعي لقيم الحداثة وفق
دوغمائية أصولية حجرت على العقل العربي اﻹسﻼمي ،المنغلق على نفسه حيث عجز عن مواجهة قضاياه
اﻷساسية وأصبح متحجرا على مسلماته الموروثة والمحددة مسبقا ،فأضحى من الضرورة إحداث قطيعة كلية مع
مكنونات العقل اﻹيماني التراثي ومجمل معارفه ،حتى نتمكن "من تدشين زمن ثقافي جديد مبني على أسس
جديدة ،إنها استراتيجية إبراز عيوب مضت من أجل بناء وحدة أفضل وأمتن" )الجابري (52 :2009 ،وعليه
وجب السير ضمن زمن الحداثة للتحرر من مسلمات الماضي.
الفلسفة الغربية تفسيراً بديﻼً لﻺسﻼم
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قدم هشام جعيط قراءة جديدة للتراث اﻹسﻼمي كغيره من الحداثيين العرب عبر من خﻼلها عن تحجر المنظومة
اﻹسﻼمية الكﻼسيكية ،التي آن لها أن تستفيد من تطور الفكر اﻹنساني الذي تمثله الفلسفة الغربية الحديثة
والمعاصرة بتياراتها وأيديولوجياتها المختلفة ،فالتفكير الفلسفي وحده كفيل بتأويل اﻹسﻼم تأويﻼ مغايرا ً حيث
يقول "وبالفعل يعهد اليوم إلى التفكير الفلسفي الحر القيام بهذا الجهد ومراجعة الهيكلة في مستوى البشرية قاطبة،
البشرية المريضة حقا وضمن الواقع الديني والدائرة الدينية" )جعيط ،(127 :1984 ،و يرى أن الغرض من
التفسير الفلسفي تسليط الضوء على المفاهيم الدينية المختلفة خاصة عﻼقة المطلق بالنسبي ضمن مناقشة القضايا
التالية :الذات اﻹلهية ،الشخصية المحمدية عن طريق )الوحي( القرآن ،عﻼقة ﷲ بالرسول ،عﻼقة ﷲ باﻹنسان،
عﻼقة ﷲ بالكون ،تعبر هذه القضايا عن عﻼقة شديدة الخصوصية بين الخالق والمخلوق من خﻼل مفاهيم
إسﻼمية خالصة وجب تأويلها وفق مقتضيات الفكر اﻹنساني المتقدم "فمراجعة تأويل اﻹسﻼم يعني بالذات معاودة
المسعى العميق اﻷول لمؤسسه باستخدام ما بلغه الفكر الحالي من رقي" )جعيط (127 :1984 ،من خﻼل الفلسفة
الغربية ونظرياتها المتعددة ،حيث استعان بالعديد من اﻷيدولوجيات والرؤى الفلسفية الغربية لتفسير اﻹسﻼم مثل
ديالكتيك هيجل وظواهرية هوسرل ووجودية سارتر وفلسفة مارلوبونتي ومقاربة باسكال.
ينطلق جعيط في فلسفته التأويلية لﻺله من وجود ثنائية تخول لﻺله في اﻹسﻼم اﻻتصال باﻹنسان ضمن بعدين أو
امتدادين اثنين إﻻه داخلي وآخر خارجي  ،أما الداخلي فينفذ الى اﻷنا والوعي اﻹنساني العميق في الروح والنفس
البشرية ،وقد دلل جعيط على هذا البعد من خﻼل التصوف في اﻹسﻼم وكيف تمكن المتصوفة من الوصول إلى
المعنى اﻹلهي المفارق )جعيط ،(1984 ،أما البعد الثاني الخارجي لﻺله فيتجسد في العالم بشكل واضح يتضمنه
الفضاء اﻷنطولوجي عن طريق تجسيد الشريعة وتطبيق السنة ،ويرجع جعيط هذه الثنائية إلى لحظة تنزيل الوحي
حيث فرق بين الوحي والقرآن ،واعتبر الوحي الجزء الداخلي لﻺله الذي يرتبط باﻻنا العميق للرسول ،أما القرآن
يمثل اﻻمتداد الخارجي لﻺله فيقول "إن محتوى الوحي أي القرآن يقدم إلها ً خارجيا ً ويريد تأسيسه على دﻻلة
العالم" )جعيط.(130 :1984 ،
اقتبس جعيط التأويل الثنائي للذات اﻹلهية من فلسفة مارلوبونتي ) (Maurice Merleau-Pontyالقائلة بهذه
المفارقة ضمن المسيحية الكاثوليكية ،ويبرر ذلك بأن نظرية ثنائية اﻹله لم تقتصر على المسيحية بل تجسدت في
اﻹسﻼم كذلك قائﻼ "إنما في اﻹسﻼم كما في المسيحية يمكن أن تكون حقيقة ﷲ في الذهاب واﻹياب المجدلن بين
داخل الوعي وما وراء العالم" )جعيط ،(131-130 :1984 ،كما يعزي ذلك إلى المنظومة الفلسفية الخاصة
بفلسفة الدين ،التي تقوم على أساس التناقض وطرح أسئلة عديدة حول تجسد فكرة اﻹله المطلق في وعي المقيد
منها" :كيف يمكن تفكر ﷲ على أنه ليس فكرة إنسانية؟ ﻻ يمكن للحدس باﻹله المتعالي إﻻ أن يطابق أو يجانب
الحدس باﻹله الداخلي الذي هو أنا نفسي وفي نفسي؟" )جعيط.(131 :1984 ،
إذن هو بحث عن حقيقة ﷲ في الحدس والوعي اﻹنساني وفق آليات الفلسفة الغربية مستندا إلى فلسفة الوعي
المتشائمة للفيلسوف باسكال ) (Pascalالتي تقتضى تباعد ﻻ متناهي بين الخالق والمخلوق من خﻼل "الشعور
بالمسافة الﻼمتناهية التي تفصلنا عن اﻷشياء" )جعيط (131 :1984 ،إلى جانب فينومينولوجيا هوسرل
) (Edmund Husserlالتي تعبر عن انفصال أشبه بالعداء بين الذات اﻹنسانية والموضوعات الخارجة عنها،
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إﻻ أن ذلك ﻻ يلغي المسألة اﻹيمانية التي تمثل لحظة اللقاء بين الطلق والنسبي ،ولكي يشرح ذلك تقمص جعيط
أسلوب هيجل ) (Friedrich Hegelونبرته الفلسفية فيقول "إن جدليه ﷲ تندرج في هذه الجدلية اﻷولية لئن
أحالت الرؤية اﻷولى إلى إله خارج متعال فان وجهة نظر الوعي السيد تحملنا خﻼفا لذلك على البحث عن ﷲ
بالنزول في ذاتنا وتتجه لمﻼقاة ﷲ الباطن" )جعيط ،(129 :1984 ،ولتوضيح الفكرة أكثر فضل جعيط اﻻستعانة
بالرؤية اﻻيمانية المارلوبونتية وفق الحكمة الكتابية للقديس أوغسطينوس ) (Augustinusالذي يقول "إن ﷲ
يصبح في هذا اﻷفق ذلك الضوء اطﻼقا وذلك النور الذي هو آنا في أفضل لحظاتي...إني أؤسس فعﻼ تأكيدي
للحقيقة المطلقة والروح المطلقة التي تفكرها على تجربتي الباطنة للحق" )جعيط ،(129 :1984 ،وفي خضم
فلسفتة التأويلية يستنتج جعيط رؤية ضبابية غامضة لمفهوم اﻹله فيقول "والرأي عندي أن ﷲ ليس أثبت الكائنات
يقينية سواء كان ﷲ الدين أو ﷲ الذي يمكن أن تقودني إليه الحركة المزدوجة للدهشة الساذجة والنزول في اﻷنا
ويبقى لغزا مرتبطا بلغز الكل" )جعيط.(131 :1984 ،
ثم تطرق جعيط لتأويل عﻼقة ﷲ بالرسول محمد من خﻼل الوحي القرآني ضمن ما تفتضيه فلسفة الدين الهيجلية،
على اعتبار "أن القرآن هو في آن عمل ﷲ والرسول ،ﷲ المتكلم في الرسول...،بل كالوعي اﻹنساني مكتشفا لذاته
نواته اﻹلهية ،في أعماقه ومباشرة...رفع القناع عن الحقيقية في وعي الرسول ورؤية هذه الحقيقة ،فضﻼ عن أن
قوة هذه التجربة وإيجازها أعدت بواسطة عمل تاريخي ضخم للروح" )جعيط ،(130 :1984 ،ويعتبر ذلك
تشكيكا واضحا في تنزيل الوحي القرآني على الرسول وفي حقيقة العﻼقة بين ﷲ والنبي التي أظهرها بمثابة
التصوف من خﻼل فكرة الحلول حينما جعل من القرآن )الوحي( عمل مشترك بين ﷲ والنبي ،عن طريق حلول
الذات اﻹلهية في شخصية الرسول محمد ثم يحيل جعيط القارئ لهيغل في تعريف اﻹيمان أو توصيف عﻼقة ﷲ
باﻹنسان أو باﻷحرى مفهوم الوحي الذي يترجم عﻼقة ﷲ بالرسول حيث يقول هيغل في كتابه فلسفة الدين "إن
معرفتنا با

هي تنزيل فينا" )جعيط ،(130 :1984 ،وتتبدى هنا عدم مراعاة جعيط لخصوصية التراث

اﻹسﻼمي من خﻼل إخضاعه للنظريات الفلسفية الغربية الحديثة المبنية على المركزية العقلية التي ﻻ تتماشى مع
بنية القضايا الدينية اﻹسﻼمية ،فكثيرا ما يكون هناك تعارض بين الدين والمعرفة الفلسفية التي ﻻ تخرج عن إطار
العلة والمعلول إﻻ أن هيغل ﻻ يؤمن بهذا التعارض فيقول "إن الدين يستفيض في القلب عن طريق المعرفة
الفلسفية" )هيجل ،(24 :2001 ،إﻻ أنه ﻻ يمكن تفسير لحظة الوحي وفق اﻻيديولوجية الغربية كونها ﻻ تؤمن
باﻹسﻼم وﻻ تؤمن حتى بالدين أحيانا ،وﻻ تفرق بين المعرفة العقلية والمعرفة الروحية ،حيث ينطلق هيغل من
المعرفة العقلية باعتبارها تمثل الديانة المسيحية وينم ذلك عن رؤية هيغل الفلسفية للمسحية وليس لﻼهوت
المسيحي الذي لم يكن راضيا عنه في عصره )هيجل.(1984 ،
وفي قراءته الفلسفية الميتافزيقية للقرآن يشيد جعيط بالدراسات القرآنية لمحمد أركون وتحليﻼته البنيوية اللغوية
الخصبة ،كونها تعكس النظريات الغربية والتيارات الفكرية الهامة في هذا المجال ،للكشف عن الدﻻﻻت العميقة
للغة القرآنية التي تعبر عن أبعاد ميتافيزيقية تفرضها لحظات تشكل الوحي ،أي كلمات ﷲ التي نقلها جبريل إلى
المبلغ )النبي( ثم إلى العقول ،إنها طريقة ميتافزيقية تعبر عن الزمن الماورائي الذي تتقاطع فيه دائرة ﷲ ودائرة
العالم ودائرة اﻹنسان في حركة جدلية من العﻼقات )جعيط ،(1984 ،وعليه تصبح القراءة الميتافيزيقية للقرآن
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تسبق كل أنواع القراءات اﻷخرى بجميع أشكالها وأنواعها ،إﻻ أن جعيط لم يوضح ميكانيزمات هذه القراءة ولم
يعمل على ضبطها ،كما حاول تأويل عﻼقة الخالق بالمخلوق وعﻼقة اﻹنسان بالمواضيع الدينية تأويﻼً فلسفيا ً
فينومينولوجيا ً خالصا ً قائم على أساس اﻷسئلة التي يطرحها اﻹنسان حول القضايا الماورائية ،كاﻷسئلة التي تتعلق
عن معنى ومصير الكون باعتباره وجود منظم سابق لﻺنسان أو التساؤل عن اﻵخرة والحياة والكون ،ويرى
جعيط أن النص القرآني تضمن إلحاحا على قيمة اﻹنسان على الرغم من خطيئة آدم فاﻹنسان رغم نقائصه يبقى
المخلوق الوحيد الذي يتمتع بملكة التمييز والمعرفة في حين تبقى المﻼئكة رمزا للصفاء واﻹيمان المطلق
ّ
الﻼمشروط كونها تفتقد اﻹرادة الفاعلة" ،لذلك بوأه ﷲ منصبا أعلى من المﻼئكة وأشركه في عمله وهكذا كان ﷲ
في حاجة إلى اﻹنسان وإلى استقﻼله" )جعيط ،(134 :1984 ،ويوضح جعيط في هذه المسألة أكثر فيقول "إن ﷲ
باعتباره محايث للعالم وروح مطلق غني بذاته عن الكائنات ،ﻷنه أسمى العوالم لكنه في حاجة ما إلى اﻹنسان ﻷن
الروح وحدها هي التي تعترف بالروح" )جعيط ،(134 :1984 ،هنالك تناقض واضح في تفسير جعيط كيف
يؤكد أن ﷲ غني عن خلقه من جهة ويؤكد حاجته الملحة للمخلوق )اﻹنسان( من جهة أخرى؟ وكيف يكون الخالق
في حاجة المخلوق في حين القاعدة تقول إن المخلوق في حاجة إلى الخالق؟ فا غني عن عباده وعن الخلق
أجمعين ،ﻷنه الخالق وبهذا يقطع اﻻحتياج لغيره كونه واجب الوجود لذاته في جميع صفاته ،يكون غني عن
اﻻطﻼق في جلب منفعة أو دفع مضرة ولقد وردت آيات في القرآن ﻻ حصر لها تتكلم عن ذلك منها :قوله تعالى:
)وإِ ْن
)وقَا َل ُمو َسى إِ ْن تَ ْكفُ ُروا أ َ ْنت ُ ْم َو َم ْن فِي ْاﻷ َ ْر ِ
ي َحمِ يدٌ( إبراهيم اﻵية  ،10وقوله تعالى َ
ض َجمِ يعًا فَإِ ﱠن ﱠ َ لَغَنِ ﱞ
َ
ض َو َكانَ ﱠ ُ َ
غنِيا َحمِ يدًا( النساء اﻵية  ،130وقوله تعالى )إِ ْن ت َ ْكفُ ُروا
اوا ِ
تَ ْكفُ ُروا فَإِ ﱠن ِ ﱠ ِ َما فِي ال ﱠ
ت َو َما فِي ْاﻷ َ ْر ِ
س َم َ
اس
ضهُ لَ ُك ْم( الزمر اﻵية  ،8وقوله تعالى ) َيا أَيﱡ َها النﱠ ُ
ضى ِل ِع َبا ِد ِه ْال ُك ْف َر َو ِإ ْن ت َ ْش ُك ُروا َي ْر َ
ي َع ْن ُك ْم َو َﻻ َي ْر َ
فَإِ ﱠن ﱠ َ َغ ِن ﱞ
سا َء َف َع َل ْي َها
صا ِل ًحا فَ ِلنَ ْفسِ ِه َو َم ْن أَ َ
)م ْن َعمِ َل َ
ي ْال َحمِ يدُ( فاطر اﻵية  ،15وقوله تعالى َ
أ َ ْنتُ ُم ْالفُقَ َرا ُء ِإلَى ﱠ ِ َو ﱠ ُ ه َُو ْالغَنِ ﱡ
َو َما َربﱡكَ بِ َ
ظ ﱠﻼ ٍم ل ِْل َع ِبيدِ( فصلت اﻵية .45
لن يكتمل التفسير الفلسفي لﻺسﻼم في نظر جعيط من دون الحديث عن مؤسسه ولن يتم ذلك إﻻ من خﻼل فلسفة
هيغل التي اعتمد عليها بشكل كلي في دراسة نبي اﻹسﻼم ،فصرح قائﻼ "نرى اﻵن ضروريا التفكير حول روح
اﻹسﻼم ومصير مؤسسه بالفعل باﻻعتماد على عنوان شهير لتأليف هيغل الشاب هو روح المسيحية ومصيرها،
لقد أبدى في هذا الكتاب رأيا عن يهودية والمسيحية وقابل بينهما" )جعيط (136 :1984 ،حيث نظر للرسول
نظرة إسقاطيه تجسدها قراءة هيغل للمسيحية تارة من خﻼل شخصية عيسى عليه السﻼم ،ومن اليهودية تارة
أخرى عن طريق شخصية النبي إبراهيم ،وقد ركز على شخصية النبي إبراهيم بالذات حتى أطلق عليه )إبراهيم
هيجل( ودخل جعيط في مقارنة بين إبراهيم كأحد أهم رموز الديانة اليهودية ،وبين اﻹسﻼم من خﻼل شخصية
ال رسول محمد مشيرا إلى أن اﻹسﻼم مر بنفس اﻻحداث التي مرت بها الديانات السابقة وقد أفضت مقارنة جعيط
إلى استنتاجات وأحكام غريبة من نوعها لم تقرها الوقائع والحقائق التاريخية منها:
 يرجع الفضل لقريش في نشأة اﻹسﻼم وتطوره على اعتبار أن الرسول كان يمتلك خصالهم وفضائلهم التيساعدته على نجاح دعوته والتي كان لها أن تفشل في مكان آخر ،وأن القريشيون استنكروا أعمال التعصب

91

ISBN: 978-9922-9343-3-4

المؤتمر العلمي الدولي لﻸعمال والتعليم والعلوم اﻻنسانية
International Scientific Conference on Business, Education and Human Sciences

والعنف ضد النبي والمسلمين اﻻوائل " فلم يحاول القريشيون أبدا قتل النبي بصورة جدية ولم يقتلوهم أحدا أبدا"
)جعيط.(133 :1984 ،
 اتهام النبي محمد بعقدة النقص اتجاه اليهود لدرجة أنه استلب الشخصية العربية من البيئة العربية بغية إلحاقهابالعالم اليهودي فيقول " كان لمحمد تعلق بعشيرته ﻻ ينبت وكان له مع ذلك معرفة عميقة بعالمه العربي لكنه كان
هو نفسه مستلبا باليهودية طالما استبطن حقيقتها ،ﻻ منازع في شعوره بالنقص إزاء التكبر اليهودي ،إنه اﻻمي
المقصي من النعمة" )جعيط.(139 :1984 ،من الواضح أن فلسفة جعيط التأويلية للسيرة قلبت الكثير الحقائق،
فظهر الرسول في شخصية الرجل المريض بعقدة النقص إزاء اليهود ،إﻻ أن القرآن وكتب السيرة والمصادر
يؤكدون العكس تماما ،حيث جسد القرآن في الكثير من السور واﻵيات بطش قريش بالمسلمين من بداية الدعوة
إلى غاية مراحل متقدمة منها ،كما أكد خيانة اليهود للعهود والمواثيق مع النبي ومحاربتهم لﻺسﻼم ،ومن هنا
وجب علينا طرح السؤال التالي :هل كان تصور هيغل للنبي إبراهيم صائبا لدرجة اعتماده كمصدر ثقة أو إلهام
لدراسة شخصية الرسول والحكم عليه؟

اﻷيديولوجية العلمانية بديﻼً لﻺصﻼح الديني
علمنة التشريع اﻹسﻼمي
ينطلق هشام جعيط من مقاربة إيديولوجية تعطي اﻷولوية للعلمانية كضرورة حضارية مقابل الفكر الديني التقليدي
وحركات اﻹصﻼح الدينية ،بداية يطرح جعيط سؤال يتعجب من خﻼله من خيارات العالم اﻹسﻼمي بين الروحية
والمادية قائﻼ "هل العالم العربي مخير في اللجوء إلى الروحانية الدينية في قرن المادية ،هذا اتجاه عالم شيوعي
ملحد وغرب ابتعد عن مسيحية ابتعادًا عميقا؟" )جعيط (111 :1984 ،فلم يعد هنالك مجال للروحانيات في
عصر المادة ،هذه اﻻزدواجية جعلت جعيط يعترف أن موقفه من هذه القضية يتميز باﻹبهام والتضارب والتناقض
من حيث المبادئ ،إﻻ أنه سرعان ما حسم موقفه اتجاه العلمانية لكنها علمانية من نوع خاص ،تجنب من خﻼلها
العلمانية التقليدية قائﻼ "وهكذا نقترح العلمانية بصورة من الصور ،علمانية غير معادية لﻺسﻼم بحيث لن تستمد
دافعها من شعور ﻻ إسﻼمي" )جعيط ،(112-111 :1984 ،من الواضح أنه أراد أن يحقق المعادلة الصعبة التي
تجمع بين الروح )الدين( والمادة وكأنه أراد تخفيف الصدمة عن المجتمع اﻹسﻼمي بتبنيه للعلمانية كحل جوهري
لﻸزمة الحضارية ،اﻷمر الذي جعله يمني القارئ بعلمانية مختلفة ذات طابع إسﻼمي ،والسؤال الذي يطرح نفسه
هو كيف يمكن الجمع بين إيديولوجيتين متناقضتين؟
يقترح جعيط علمانية متميزة ﻻ تتضارب مع العقيدة اﻹسﻼمية وفي هذا الصدد يستعين بكتاب )مستقبل وهم(
لسيغموند فرويد ) (Sigmund Freudليشرح "الحنان العميق للدين الذي أنار طفولته وكان أول دليل على الخير
واكتشاف المطلق" )جعيط ،(112 :1984 ،إذ من غير المعقول المساس باﻷسس الدينية التي أنارت دروب
اﻹنسانية ،وعليه يقترح جعيط العلمانية بديﻼً لﻺصﻼح ،حيث انتقد التيار اﻹصﻼحي الذي يتﻼعب باﻹسﻼم فهو
يؤكد أنه "ﻻ يجب أن يتم اﻹصﻼح على حساب الدين بل يقع في نفس الوقت بواسطة الدين وفي الدين ومستقﻼً
عنه" )جعيط ،(112 :1984 ،كما اتهم أفكار محمد عبده شيخ اﻹصﻼح بالسذاجة والتناقض إذ يرى أن الفكر
اﻹصﻼحي لمحمد عبده بقي رهينة عصره وزمانه حيث كان مفيدا ً آن ذاك إذ يستحيل أن يمتد لزمن آخر )جعيط،
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 ،(1984كما انتقد دعاة التحديث الذين يعملون على تحوير اﻹسﻼم وفق مبادئ الحداثة ،ما أدى إلى تزوير
جراء تأويل النصوص الدينية تأويﻼً يخدم غايتهم الذاتية ،ذلك أن منطق
الحقيقة الدينية والتاريخية لﻺسﻼمّ ،
أنصار التحديث الديني يعمل على صياغة اقتراحات ضد الشرع ثم يتم عرضها على أنها تمثل التشريع اﻹسﻼمي
إﻻ أنها في الحقيقة تعبر عن "النظرة الذاتية وسوء النية" )جعيط ،(113 :1984 ،وعلى الرغم من ذلك نجده يثني
على مساعي اﻻتجاه التحديثي كونها امتزجت بشيء من العزم الصادق والتعلق باﻹسﻼم ورغبة كبيرة في تغيير
يصرح في مدة قريبة
الحياة ،ويضرب المثل هنا بالمصلح التحديثي أمير علي في قوله "من المرغوب فيه أن
ّ
مجمع عام للفقهاء المسلمين أن تعدد الزوجات والرق يستهجنهما الشرع اﻹسﻼمي" )جعيط(114-113 :1984 ،
لكن سرعان ما يرد جعيط على ذلك ،معتبرا أن موقف أمير علي من هذه المسألة تأكيد خاطئ إذ يعلق على
مقولته واصفا إياها بالرياضة الذهنية الضالة ،ﻷن هذه المسألة مؤكدة ومنصوص عليها بالقرآن والحديث ولن
يعود مناسبا اﻵن البحث عن أي "تطابق مع روح الفقه اﻹسﻼمي وتقصي الخفايا والحيل الفقهية للوصول إلى
تقديم أحد مكاسب الفكر الحديث كالمقصد الحقيقي للشريعة كشريعة غدر بها الماضي القريب" )جعيط:1984 ،
 ،(114إذ رفض كل المحاوﻻت الفقهية الرامية إلى إيجاد تطابق بين الفقه اﻹسﻼمي والفقه الحداثي وحسم
اﻷولوية لصالح الحداثة ،كما وقف ضد فكرة جب ) (Gibbحول انحطاط وجمود المجتمع اﻹسﻼمي الذي ربطه
بالفقه والفكر الديني )جعيط ،(1984 ،لذلك قدم جعيط العلمانية بديﻼً لﻺصﻼح كونها علمانية مفتوحة على
اﻹسﻼم تحافظ على جوهره وﻻ تعادي تشريعاته ،وبرر ذلك بتقديم رؤية تقييمية تعتمد على علمانية إسﻼمية رافعا ً
شعار علمنة التشريع اﻹسﻼمي ويتمثل ذلك في النقاط التالية:
ﻻبد أن يكون التشريع في البلدان العربية اﻹسﻼمية عامﻼً للرقي وأن يحذو حذو تشريع الدول المتطورة. ضرورة التخلي عن التشريع التاريخي القاسي المتعلق بالحدود. أنسنة القضاء الجنائي بحيث يصبح مﻼئما للواقع اﻻجتماعي والذهني للمجتمع ومنسجما مع مقتضيات المبادئالعالمية لعصرنا.
 تغييب التشريعات والنصوص القرآنية عن ميدان قانون اﻷحوال الشخصية. تحرير الزواج والجنس من القيود الشرعية اﻹسﻼمية. منح اﻷولوية لمقوﻻت العقل العالمي على حساب التشريع اﻹسﻼمي في النظر في قضايا اﻻحتياجاتاﻻجتماعية.
 تعطيل نصوص الشرع اﻹسﻼمي في قضايا المرأة وإحﻼل القوانين الوضعية للفصل فيها مثل قضايا الطﻼقحسب شهوة الرجل والعدول عن تعدد الزوجات والمساواة في الميراث بين المرآة والرجل.
 القضاء على العناصر المتعلقة بالقبلية بصفتها تمثل مخلفات المجتمع اﻹسﻼمي. تخلي الطبقة التحتية الماورائية عن احتكار الحقيقة )جعيط.(1984 ،بعد عرضنا لهذه النقاط يتضح جليا أن ما قدمه جعيط يدخل في خانة العلمانية التقليدية التي طالما تهرب منها،
إنها علمانية تعمل على تحييد الشريعة ونقل مركز الثقل من الشرع اﻹسﻼمي إلى القانون اﻹنساني الوضعي وفك
الرابطة بين الشريعة والمسلمين ،بضغط من اﻷفكار الغربية وفرض قوانينها المدنية لتنظيم المجتمع )ظاهر،
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 ،(1994إن علمانية جعيط هذه تذكرنا بعلمانية الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ،حينما أقدم على تحديث المجتمع
التونسي على شاكلة الغرب بتصفية المؤسسات الدينية و محاربة أركان اﻹسﻼم وعقائده )المكني،(2014 ،
وأرجع موقفه هذا إلى النزاهة الفكرية التي تؤسس لتحرير المؤسسات من النظر الديني ومحاولة استدراك العقل
المشرع الذي استرد كامل استقﻼله الخﻼّق في نطاق ﻻ يهز الثقة بالكتب المقدسة وﻻ يقلل من احترامها ،كما نفى
أن تكون لديه أي رغبة في إخضاع الشريعة لرغباته ونزواته ،فجل غايته هو العمل على بناء مشروع تحديثي
تجديدي خيّر ﻻ يتنافى مع التشريع اﻹسﻼمي ،واستشهد في ذلك برأي محمد إقبال في قضية قيمة التشريع
اﻹسﻼمي وقوانينه المنظمة لكافة مظاهر الحياة )جعيط (1984 ،إﻻ أن تبريراته هذه تتناقض مع أطروحاته
المنافية لمقاصد الشرع الواردة في النص القرآني والحديث النبوي.
إن علمنة جعيط للشريعة اﻹسﻼمية تهدف إلى انفصالها عن مجال الحياة اﻹنسانية السياسية والقانونية والقضائية
واﻻجتماعية ،ويندرج ذلك ضمن قضية عﻼقة الدولة بالدين أو بين الشريعة والدولة التي تمثل قضية تغريبية
خالصة ،حيث اتخذت منحيين اثنين في المجتمع اﻹسﻼمي يفرضان النتيجة ذاتها ،إحداهما يتمثل في الدعوة إلى
دمج التشريع اﻹسﻼمي مع القانون الوضعي ،والمنحى الثاني يدعو إلى تجديد اﻹسﻼم من كافة مضامينه السياسية
واﻻجتماعية والقانونية من الدولة والمجتمع أسوة بالغرب المسيحي ،ويفرض ذلك تقليص اﻹسﻼم كونه ﻻ يعدو
منظومة روحية ﻻ عﻼقة لها بالواقع )جدعان ،(1988 ،فيصبح الدين مجرد وديعة مقدسة ﻻ تفرض الخضوع لها
بشكل كلي باستمرار وعليه ينفصل الدين عن الدولة انفصاﻻً كلياً ،حيث تعمل مستقلة عن البعد الديني وذلك طبقا
المجردة للسياسة والمصلحة اﻻجتماعية وخارج كل جنس سلفي والدعوة إلى "التحرر من كل عسف
للقوانين
ّ
إيديولوجي" )جعيط ،(115 :1984 ،وبذلك يؤسس جعيط إلى دعوة صريحة للخروج عن الروحانية الدينية،
والبدء بالبحث عن أبعاد روحانية خارج نطاق اﻹسﻼم كونها منتشرة "متنوعة ومتعددة وهي ليست بالضرورة
التي يحددها اﻹسﻼم" )جعيط (115 :1984 ،ويرى اﻷستاذ عبد الرزاق قسوم أن اﻷحكام التي أطلقها جعيط على
الشرع اﻹسﻼمي ،إنما تعبر عن فكر علماني ملحد )قسوم ،(1997 ،كونه طلب الحد الفوري من سلطة اﻹسﻼم
في المجتمع اﻹسﻼمي واعتبر ذلك مهمة عاجلة وضرورة ملحة )جعيط ،1984 ،ص ،(10حيث سمح جعيط
بالخروج عن اﻹسﻼم ورأى أنه على الدولة أن تضمن ذلك لﻸفراد فيقول "تسمح الدولة بحرية الضمير وتضمنها
داخل المجموعة اﻹسﻼمية ذاتها وتضمن الخروج من اﻹسﻼم من حيث المعتقد خروجا ً حراً" )جعيط:1984 ،
.(120-119
إن موقف جعيط النقدي من الدين جعله يؤسس لفكرة تراجعه في المجتمعات اﻹسﻼمية فأشار في البداية إلى أن
المجتمع اﻹسﻼمي قد تطور نحو العلمانية بخطوات عمﻼقة فأصبح "الشباب يبدي ﻻ مباﻻة واضحة اتجاه
الممارسة الدينية" )جعيط (111 :1984 ،بل سبقهم لذلك اﻷمويون في عهد متقدم من التشريع اﻹسﻼمي ،حيث
تخلى اﻷمويون منذ ثﻼثة عشر قرنا ً خلت عن التشريع اﻹسﻼمي والقوانين الدينية والفقهية على مستوى اﻷحكام
والسياسات إبان الخﻼفة اﻹسﻼمية التي أعطت اﻷفضلية للعقل على النقل من أجل مراعاة الظروف الراهنة،
فالتشريعات اﻹسﻼمية لم تعد تتناسب مع الواقع وبالتالي وجب التخلي عنها واستشهد في هذا الصدد بالحديث
النبوي القائل "جاء اﻹسﻼم غريبا إلى الدنيا وسيعود غريبا" )جعيط ،(120 :1984 ،حيث تراجع "اﻹسﻼم ولم
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يصبح عالميا بعد أن انمحت خصوصية السياسي فيه" )جعيط (86 :2007،ويلفت جعيط نظر القراء أن تراجع
اﻹسﻼم هو مخاطرة تاريخية وجب اﻷخذ بها ،ذلك أن تراجع اﻹسﻼم في بيئته أمر وارد كما حصل للمسيحية في
الغرب اﻷوروبي.
علمنة اﻷخﻼق الدينية
يسعى هشام جعيط إلى تأسيس أخﻼق مفتوحة تتجاوز اﻷخﻼق الدينية اﻻسﻼمية ،حيث تساءل بداية عما إذا كان
ممكنا ً إخراج أكثر السلوكيات عن التأثيرات الدينية؟ حيث نظر إلى المنظومة اﻷخﻼقية الدينية اﻹسﻼمية نظرة
نقدية تتمثل فيما يلي:
 كونها أخﻼق متعالية متسامية ذات طابع سلبي ﻻ تخرج عن نطاق ثنائية الخير والشر والثواب والعقاب ،كماتتأسس على فكرة أحادية تتجسد في فكرة الشر والذنب ليس إﻻّ.
 أن التعاليم اﻷخﻼقية اﻹسﻼمية خارجة عن نطاق الذات )اﻷنا( صادرة عن قوة عليا مفارقة )ﷲ( الغرض منهاتكريس فكرة العذاب والعقاب وبالتالي ترسيخ فكرة الطاعة )جعيط ،(1984 ،وعليه يتوصل إلى فكرة علمنة
اﻷخﻼق "إذ ﻻبد من الوصول إلى تحرير اﻷخﻼق الملموسة من وطأة اﻷخﻼق الدينية" )جعيط(116 :1984 ،
وتخليص الضمير اﻷخﻼقي من البعد الماورائي ،خصوصا أن المنظومة القيمية اﻹسﻼمية غير كافية لبناء نسق
أخﻼقي يتناسب مع عصر المواطنة و دولة المؤسسات كونها أعاقت وعي اﻻنسان المسلم بذاته كإنسان وككينونة
مستقلة وأجهضت الوعي بالحرية )ناشيد ،(2015 ،وعليه وجبت الدعوة إلى تأسيس قواعد أخﻼقية نابعة من اﻷنا
الفردي ضمن مبادئ عقلية خالصة ،وبناء ضمير أخﻼقي ذاتي متحرر من سلطة خارجية يفرضها الدين "فإن
علمنة اﻷخﻼق الملموسة هي بداية علمنة أسسها" )جعيط (116 :1984 ،حيث دعى إلى بناء منظومة قيمية
جديدة مفتوحة على التغيرات الحالية التي تشهدها المجتمعات ،من خﻼل إحﻼل أخﻼق مستحدثة تتجاوز البعد
الديني وتتﻼءم مع الحاضر إذ "يمكن حصول زرع مناسب لقيم جديدة كان أهملها اﻹسﻼم في أطراف الضمير
اﻷخﻼقي" )جعيط (117-116 :1984 ،ومنح اﻷولوية للعقل مقابل الدين في إنتاج منظومة جديدة لﻸخﻼق
مفتوحة على عدد كبير من القيم الخلقية اﻹنسانية ،حيث يرفض جعيط اﻻنقياد لﻸخﻼق الدينية ويعمل على علمنتها
وأنسنتها وجعل اﻹنسان مصدر للقيم الخلقية ومشرعا ً لها ،وهنا يضرب مثاﻻ توضيحيا من خﻼل طرحه لقضية
الحب كونها "إحدى العقد الحيوية للمجتمع اﻹسﻼمي التقليدي" )جعيط (117 :1984 ،الذي شهد صراع محتدم
بين تصعيد الغريزة اﻹنسانية من جهة وبين السيطرة التامة على النفس الذي فرضه القطاع الديني من جهة
كرس طابع الصرامة على الحياة حيث تفرض علمنة اﻷخﻼق نفسها كحل واقعي وعملي يهدف إلى
أخرى ،إذ ّ
ترسيخ مبدأ الحرية في اختيار قيم جديدة نابعة من التغيّر اﻻجتماعي ،وهنا وصلت جرأة جعيط ذروتها في إنكار
المبادئ الدينية مصرحا ً أنه "من حسن الحظ أن اﻹنسان خالف باستمرار الدين وأن الدين بقي مثﻼً لم يطبق كله
أبدا ً وإﻻ سحقت الحياة ،لكن الدين هو الذي ربى الغرائز أيضا وأنسن اﻹنسان" )جعيط ،( 117 :1984،وأقر مبدأ
التخلي عن اﻷخﻼق الدينية منذ التاريخ اﻷول لﻺسﻼم إبان القرن اﻷول الهجري ،حيث عرف المجتمع اﻹسﻼمي
في تلك الحقبة معنى متعة الحياة وكان له دراية بالحب في اﻷوساط اﻷرستقراطية ضمن طبقة الخلفاء اﻷمويين
والعباسيين الذين كان لهم دراية كبيرة بدقائق الشعور واللذّة من خﻼل "الفصل بين القيام ما يفرضه ﷲ وما
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تفرضه متطلبات الحياة" )جعيط ،(117 :1984 ،فﻼبد من البحث عن أخﻼق جديد خارج فضاء الماورائي وﻻ
يتم ذلك إﻻ من خﻼل التشكيك في المنظومة اﻷخﻼقية اﻹسﻼمية عن طريق طعنه في فكرة الفضيلة كونها "مبنية
على قمع اﻻندفاع الحيوي" )جعيط ،(118 :1984 ،وعليه ينبغي مراجعتها ﻷنها على حد زعمه سلبية إلى أبعد
الحدود "فكل اﻷنساق اﻷخﻼقية للشرف التي تستقر في قلب اﻹنسان الساذج آمرة إياه باﻷسى واﻻنتقام والموت
بصفة موجبة" )جعيط ،1984 ،ص ،(118ويؤكد جعيط أن الغرض من علمنة اﻷخﻼق هو إثراء العالم البشري
وفتح رؤى جديدة تتجاوز الشمولية الدينية الماضية ،وتأسيس قيم جديدة تفرضها الحرية المنفتحة على صيرورة
المجتمع مقابل اﻷخﻼق اﻹسﻼمية الدينية المفروضة قسرا ً على اﻹنسان.

الخاتمة
وفي اﻷ خير يمكننا القول إن قراءة هشام جعيط للتراث اﻹسﻼمي ﻻ تخرج عن نطاق مقوﻻت الفكر الغربي ،وهذا
ما يفسر موقفه النقدي من التراث والدعوة الى قراءته قراءة عقلية نقدية علمية ،واستحداث فهم جديد يتناسب مع
روح العصر ،من خﻼل تجديد الرؤية اﻻيمانية واتخاذ التيارات اﻷيديولوجية والفلسفية الغربية الحديثة
والمعاصرة منطلقات أساسية للتعاطي مع النص الديني ،وتأويل تشريعاته القرآنية وفق مقتضيات اﻷيديولوجية
العلمانية التي تعمل على تحييد التشريعات الدينية ،مقابل إحﻼل القوانين اﻹنسانية الوضعية لتسيير المجتمعات
اﻹنسانية .وعليه يتوضح أن تأويل هشام جعيط للتراث اﻹسﻼمي ﻻ ينم عن أصالة تفكير وﻻعن طرح تجديدي
خالص ،إنما هو محاكاة خالصة للدراسات الغربية إذ ﻻ يمكن إخضاع مضامين التراث ﻷدوات وأساليب
وايديولوجيات تم انتاجها في بيئة مغايرة ،واعتماد العقل الحداثي لنقد التراث الديني الذي تعرض للطعن والتشكيك
في مقدساته.
ومن خﻼل ذلك يمكن تقديم التوصيات التالية:
 تأسيس قراءة جديدة وفعالة تتناسب مع روح التراث اﻹسﻼمي وأصالته ،باعتباره محورا هاما في بناءالحضارة اﻹسﻼمية ومحرك للمجتمع اﻹسﻼمي ماضيه وحاضره.
 أن ينطلق المشروع التجديدي للفكر اﻹسﻼمي من مصادر أصيلة ومتينة. أن تكون القراءة الحداثية للنصوص الدينية قراءة إبداعية وليدة البيئة اﻹسﻼمية نابعة من اﻻعتقادات التي منشأنها النهوض بالمجتمع اﻹسﻼمي.
 -التخلص من التبعية الفكرية من أجل بناء تأويل جديد للتراث اﻹسﻼمي متحرر من تبعية تقليد الفكر الغربي.
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المستخلص
تهدف هذه الدراسة الى بحث التكامل المعرفي في العلوم اﻹسﻼمية وإبراز أهميته في الحياة ،من خﻼل تجربة
اﻹمام أبو حامد الغزالي ،الذي كانت له تجربة ثرية بالمعارف المختلفة ،استقاها من مختلف المصادر :الوحي
والعقل والحواس أو الكشف واﻻلهام ،معتمدا في ذلك على مناهج متعددة ،ومن خﻼل سلوكه طريق الشك في
سبيل البحث عن الحقيقة وكانت غايته الوصول لليقين .ومع اهتمامه الكبير بعلوم الشريعة ،كان له اهتمام بعدة
علوم كعلم الكﻼم والفلسفة والتصوف ،وأكد على أهمية العلوم الكونية النافعة .وﻷنه يرفض التقليد فقد انتقد
تلك العلوم وجدد فيها ،وكان له فيها نظرة ومنهج خاص به هدف به إلى إحياء علوم الدين ،عن طريق النظر
العقلي الملتزم بنصوص الوحي ،وربط فيها بين الجانب النظري والتطبيق العملي ،فكانت تجربة عقلية روحية
أساسها التكامل المعرفي والجمع بين العلم المكتسب الذي أساسه الوحي والعقل وبين العلم اللدني الذي مصدره
اﻻلهام والكشف من أجل تحقيق المقاصد المعرفية والسلوكية ،والوصول الى اليقين وتحقيق السعادة في الدنيا
واﻵخرة.
الكلمات المفتاحية :الغزالي ،التكامل المعرفي ،العلوم اﻹسﻼمية .
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ABSTRACT
This study aims to investigate cognitive integration in Islamic sciences and
highlight its importance in life, through the experience of Imam Abu Hamid alGhazali, who had a rich experience with different knowledge, which he drew
from various sources: revelation, reason, senses, or revelation and inspiration,
relying on multiple approaches to do so. And by taking the path of doubt in
order to search for the truth, and his aim was to reach certainty. With his great
interest in the sciences of Sharia, he had an interest in several sciences such as
theology, philosophy and mysticism. He Confirmed the importance of useful
cosmic sciences. And because he rejects imitation, he criticized these sciences and
renewed them, and he had a view and a method of his own that aimed at reviving
the sciences of religion, through mental consideration committed to the texts of
revelation, and he linked in it between the theoretical aspect and the practical
application, so it was a spiritual mental experience based on cognitive integration
and the combination of science. An acquisition that is based on revelation and
reason and between knowledge of the world that comes from inspiration and
revelation in order to achieve cognitive and behavioral purposes, and to reach
certainty and achieve happiness in this world and the hereafter.

Key words: Al-Ghazali, knowledge integration, Islamic sciences.
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المقدمة
التكامل المعرفي بمفهومه اﻹسﻼمي هو اﻻدراك التام والواعي للحقائق المتصلة بالوجود اﻹلهي والكوني
واﻹنساني ،وما ينتظم به من سنن ،وما ينشأ عنه من علوم ومعارف ،تظهر به اﻵثار العملية والجمالية للمعرفة
في ربطها أجزاء ذلك الوجود وانتظام عﻼقاته وفق هداية الوحي )دغامين .(165 :2013 ،وقد ظهرت فكرة
التكامل المعرفي في وهلة مبكرة من التراث اﻹسﻼمي ،فقد برزت النداءات اﻷولى لذلك في تأليفات اﻹمام
ع العلم ،إذ إن لفظ الجماع يدل على اتخاذ اﻷجزاء المتشتتة شكﻼ واحدا؛ فقد
الشافعي ،وتحديدا في كتابه ج َما ُ
تجمعت بعد أن تجزأت .وهذا هو المقصود من مصطلح" التكامل المعرفي" )محمد أمين وحاج يعقوب:2015 ،
 .(60والتكامل المعرفي المرتبط بالرؤية اﻹسﻼمية ،ينتج عنه فهم سليم للكون والحياة واﻻنسان .فهي تقدم رؤية
شاملة عن العالم وعن حقائق اﻷشياء وإجابة عن اﻷسئلة الوجودية والقيمية والمعرفية بخصوص هذه الحقائق
والعﻼقة بينها)البقالي ،العادل .(19 :2020 ،ومن أبرز اﻷعﻼم الذين عاشوا هذا التكامل المعرفي وظهرت آثاره
اﻹيجابية في حياتهم نجد حجة اﻹسﻼم أبي حامد الغزالي ،فقد برز ذلك جليا في مؤلفاته وحياته وتجربته الروحية
ونظريته المعرفية.
ومن الدراسات السابقة لهذا الموضوع نجد دراسة محمد عزام محمد أمين والصالحة حاج يعقوب الموسومة بـ:
التكامل المعرفي في التراث العربي اﻹسﻼمي ،التي تطرقت لمقارنة التكامل المعرفي عند مجموعة من أعﻼم
التراث العربي اﻹسﻼمي ،ومن بينهم الغزالي .ودراسة ثانية لنصر الدين بن سراي موسومة بـ :عﻼقة الرؤية إلى
العالم بالتكامل المعرفي مدونة الغزالي أنموذجا .وقد ركزت الدراستين على المعطيات النظرية ونتائج المؤلفات.
بينما تهدف دراستنا للبحث في كيفية بناء التكامل المعرفي عند الغزالي خﻼل حياته العلمية ،وتحديد ثمار ذلك في
جوانب حياته المختلفة وأثره على نظريته المعرفية ومؤلفاته وأعماله .وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها
تعرض نموذج تحقق فيه التكامل المعرفي ،نقدمه لواقعنا الذي يعيش في ظل طغيان للنزعة المادية ،إضافة لﻶثار
السلبية للتخصص والنظرة المحصورة بزاوية ضيقة.

نشأة الغزالي ومرحلة التعليم اﻷولى
ولد الغزالي سنة 450هـ ،ونشأ في أسرة فقيرة الحال ،فقد كان أبوه يعمل في غزل الصوف وبيعه في طبران
طوس بجرجان .كان والده يميل إلى الصوفية والزهد ومجالس الوعظ ،ولم يُخلف غير أبي حامد وأخوه أحمد،
الذي كان يصغَره سنا .وعندما أشرف والده على الوفاة عهد بابنيه إلى صوفي ليتكفل بهما ،وأعطاه ما لديه من
علمهما
مال ،ليصرفه على تربيتهما وتعليمهما )اﻷعسم .(31 :1998 ،فتعهدهما ذلك الصوفي بالتربية والتعليمَ ،
بنفسه الكتابة والقراءة ،وحفظهما القرآن وبعض أمور الفقه البسيطة .وكان هذا الوصي المتصوف بدوره فقيرا،
فسرعان ما نفذ مال ُهما .فنصح لهما بأن يلتحقا بمدرسة من المدارس التي كانت تُنفق على من يلتحق بها .فبدأ
الغزالي تعليمه عند أحمد بن محمد الراذكاني ،فدرس الفقه على المذهب الشافعي .ثم رحل إلى جرجان ليُكمل
تعليمه فيها ،فبدأ مع أبي نصر إسماعيل بن مسعد الجرجاني )علي زهرة17 :2006 ،ـ.(19
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ثم ذهب إلى نيسابور ليكمل تعلمه على يد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني )419ـ478هـ( رئيس المدرسة
النظامية الزاخرة بشتى المعارف .فوجد الغزالي في هذه المدرسة ما يبحث عنه من فنون المعرفة ،ووجد في
رئيس المدرسة اﻷستاذ الكفء والمـــُدرس الضليع .فانكب على دروس الفقه واﻷصول والمنطق وعلم الكﻼم،
يتلقفها من فم هذا اﻷستاذ الجريء اﻷشعري المذهب ،الذي ﻻ يرى بأسا في أن ينتقد أبو الحسن اﻷشعري أو
غيره ،إذا رأى في كﻼمهم موضعا للنقد أو مجاﻻ للتعقيب )دنيا .(20 :فكان لكل ذلك أثر على منهج الغزالي في
اﻻجتهاد ورفض التقليد .وفي نيسابور بدأ الغزالي الكتابة والتأليف .وقد كانت تلك الفترة من أخصب أيام حياته
العلمية ،إذ برع حينها في المنطق والمحاورة ،و َعرف مناهج الفﻼسفة ،و ُ
طرق الرد عليهم .ويُذكر أن الغزالي
تزوج قبل بلوغ العشرين ،وعاش له ثﻼث بنات ،أما ابنه حامد فقد توفي في طفولته ،وهو الذي يُكنى به )دنيا:
19ـ .(22كان الغزالي شديد الذكاء ،سديد النظر ،عجيب الفطرةُ ،مفرط اﻹدراك ،قوي الحافظة ،بعيد الغُور،
غواص على المعاني الدقيقة .وقد وصفه أستاذه الجويني بقوله" :الغزالي بحر مغدق" .ووصفه الحافظ عبد الغافر
بن إسماعيل قائﻼ" :وجدﱠ واجتهد حتى تخرج في مرحلة قريبة ،ﱠ
وبز اﻷقران وحمل القرآن ،وصار أنظر أهل
زمانه ،وأوحد أقرانه في أيام إمام الحرمين .وكان الطلبة يستفيدون منه ويُدرس لهم ويُرشدهم ،ويجتهد في نفسه،
وبلغ اﻷمر به إلى أن أخذ في التصنيف" )الشامي20 :1993 ،ـ.(21

المرحلة اﻷولى من التدريس والبحث والتأليف وأثرها في التوجه نحو التكامل المعرفي عند
الغزالي
لما ظهر تفوق الغزالي واعترف الجميع بفضله ،علت مكانته عند نظام الملك )وهو أشهر وزراء السﻼجقة(،
فكلفه بالتدريس بالمدرسة النظامية ببغداد ،وقد بلغ الرابعة والثﻼثين من العمر .وكانت شهرته قد سبقته إليها،
فاستُقبل بها استقباﻻ حافﻼ .وقد بلغ فيها أوج مجده العلمي .وفي هذه المرحلة صنف في الفقه وفي اﻷصول وجدد
في المذهب الشافعي .وأتته الدنيا خاضعة ذليلة .ولكنه مع ذلك لم ينقطع عن طلب العلم ،فطالع العلوم الدقيقة
)كالمنطق والفلسفة( والكتب المصنفة فيها .مما كان له كبير اﻷثر في التحول الذي غير مجرى حياته فيما بعد
)الشامي21 :1993 ،ـ.(23
وقد ذكر عبد العزيز عز الدين السيروان عند تحقيقه لكتاب الغزالي "مشكاة اﻷنوار" أنه انطﻼقا من جملة العلوم
والفنون التي جدد فيها الغزالي وأبدع ،أجزم اﻹمام السيوطي وغيره بأن الغزالي هو المجدد لﻺسﻼم في القرن
الخامس ،قال السيوطي في شعره" :والخامس الحبر هو الغزالي  ----وعدُه ما فيه من جدال" )الغزالي:1986 ،
 .(28وهو ما أكده سليمان دنيا ،فنظرا للمراتب العلمية التي وصل إليها الغزالي ،لُقب باﻹمام وحجة اﻹسﻼم،
واُعت ِبر مجدد القرن الخامس .وذكر أن الغزالي عاش في شبابه كل معاني اﻹعجاب بالنفس ،والغرور بشهرته،
والبذخ وغيرها من معاني المترفين )دنيا .(59 :فوصل إلى كل ما تطمح فيه النفس ،وترغب الذات في تحقيقه.
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فكان لكل ذلك أثره في كتاباته حول تزكية النفس وتطهير القلوب ،فقد عالجها معالجة المجرب لتلك اﻷمراض
والمفاسد ،ووصفها في اﻹحياء وصفا دقيقا وعبر عنها تعبير من عاشها ،ووصف لها العﻼج الذي جربه ووجد
فيه الشفاء لنفسه ولمعاناته.
نشأ الغزالي والعالم اﻹسﻼمي يموج بمختلف اﻵراء وشتى النزعات ،وهو يعلم أن هذه اﻵراء المختلفة ﻻ يمكن أن
تكون كلها صوابا ،ﻷن بينها تباينا وتضاربا ،وقد علم أن الرسول يقول » :تفترق أمتي على ثﻼث وسبعين
ملة ،كلهم في النار إﻻ ملة واحدة ،قالوا :ومن هي يا رسول ﷲ؟ قال :ما أنا عليه وأصحابي «
)الترمذي ،1998،ج .(26 :5وكان كل فريق يزعم أنه الناجي ،وهو ما ولد الشك في فكر الغزالي ،وجعله
حريصا على معرفة الحق من بين هذه اﻵراء .فخاض غمار البحث وتحكيم العقل ،واستعمال النقد الجيد الجريء
وترك التقليد) .دنيا22 :ـ .(23وقد قال الغزالي في كتابه المنقذ من الضﻼل" :ولم أزل منذ عنفوان شبابي منذ
راهقت البلوغ ،قبل بلوغ العشرين ،إلى اﻵن وقد أناف السن على الخمسين ،أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض
غمرته خوض الجسور ،ﻻ خوض الجبان الحدور .وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأقتحم كل
ورطة ،وأتفحص عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ،ﻷميز بين محق ومبطل ومسن ومبتدع .وﻻ
أُغادر باطنيا إﻻ وأحب أن أطلع على باطنيته ،وﻻ ظاهريا إﻻ وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته وﻻ فلسفيا إﻻ
وأقصد الوقوف على ُكنه فلسفته ،وﻻ متكلما إﻻ وأجتهد في اﻻطﻼع على غاية كﻼمه ومجادلته ،وﻻ صوفيا إﻻ
وأحرص على العثور على سر صفوته ،وﻻ متعبد إﻻ وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ،وﻻ زنديقا معطﻼ إﻻ
وأتحسس وراءه للتنبيه ﻷسباب جرأته في تعطيله وزندقته .وقد كان التعطش إلى إدراك حقائق اﻷمور دأبي
وديدني ،من أول أمري وريعان عمري ،غريزة وفطرة من ﷲ وضعها في جبلتي ،ﻻ باختياري وحيلتي .حتى
انحلت علي رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب سن الصبا" )الغزالي2 ،2002:ـ(3

.

كان ذلك هو أساس منهج الغزالي في البحث ،منهج صقلته المناظرات التي قام بها ،فقدمت له رافدا ً ثقافيا ُمهما
وزادت في قُدرته على الوعظ والتدريس .وهو يقول في كتابه ميزان العمل" :من لم يشك لم ينظر ،ومن لم ينظر
لم يُبصر ،ومن لم يبصر بقي في العمى والضﻼل" .فالشك عند الغزالي منهج وطريق للنظر الموصل للحقيقة
واليقين ،والشك في نظر الغزالي الوسيلة الضرورية لتحصيل العلم الصحيح )عرجون .(107 ،1961:وذلك ﻻ
يعني أنه سقط في الفلسفة اﻻرتيابية الشكية ،أو أنه شك في وجود ﷲ عز وجل أو أركان اﻻيمان .بل شك في
وسائل المعرفة من الحس والعقل ،كوسائل يمكن أن توصله إلى اليقين والقرب من ﷲ ،دونما تشويش أو التواءات
)الخال .(69 :1965 ،فقد شك الغزالي في وسائل ومصادر المعرفة ،وذلك ما ذكره في المنقذ ،فالغزالي بدأ بحثه
عن الحقيقة اليقينية أوﻻً بتفحص المحسوسات فلم يأمن لها ،فقال" :وأقواها حاسة البصر ،وهي تنظر إلى الظل
فتراه واقفا ً غير متحرك) (...ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة ،تعرف أنه متحرك " .ثم انتقل إلى الضروريات
العقلية وتفحصها وخلص إلى أنه ﻻ أمان معها" :فبم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات ،وقد كنت
واثقا ً بي )أي المحسوسات( فجاء حاكم العقل فكذبني ،ولوﻻ حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي ،فلع ﱠل وراء
إدراك العقل حاكما ً آخر ،إذا تجلﱠى كذّب العقل في حكمه ،كما تجلﱠى حاكم العقل فكذّب الحس في حكمه" .وتوقفت
النفس هنا وأخذت تؤيد أقوالها هذه بحالة المنام ،فأنت ترى في المنام ما تظنه صحيحاً ،ثم بعد أن تستيقظ تعلم أﻻ
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أصل لجميع متخيﻼتك ومناماتك .وقد يكون اﻷمر كذلك في أحﻼم اليقظة" :وقد تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى
يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك ،وتكون يقظتك نوما ً باﻹضافة إليها ) (...ولع ّل تلك الحالة ما يدّعيها الصوفية أنها
حالتهم" .أو كقول الرسول » :الناس نيا ٌم إذا ماتوا انتبهوا« )العراقي وآخرون  .(2094 ،1987:فلعل الحياة
الدنيا نوم باﻹضافة إلى اﻵخرة ،فإذا مات ظهرت له اﻷشياء على خﻼف ما يشاهده اﻵن ،ويقال له عند ذلك "

ٱﱣٱ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱢ ق) ٢٢ :الغزالي23 ،2002:ـ.(24
أماعن قوة إيمانه فالغزالي يقول في المنقذ" :وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها،
وفي التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية ،إيمان يقيني با تعالى ،وبالنبوة وباليوم اﻵخر .فهذه اﻷصول
الثﻼثة من اﻹيمان كانت قد رسخت في نفسي ،ﻻ بدليل معين محرر ،بل بأسباب وقرائن وتجارب ،ﻻ تدخل تحت
.

الحصر تفاصيلها" )الغزالي(51 ،2002:

والغزالي يرى بأن التقليد كثيرا ما ينتهي بأصحابه إلى التعصب وسوء الفهم لكل ما يخالف رأيهم ،فتنطفئ لديهم
جذوة التفكير ،وتصبح المحاكاة أو التقليد للثقات من أئمتهم ،هي المﻼذ اﻷول واﻷخير لهم .وأكثر يري في مخالفة
مذهبهم نوع من الكفر الصريح .وﻻ يتردد الغزالي في وصف هؤﻻء المقلدين ،الذين يُسارعون إلى تكفير إخوانهم
الذين يتبعون أئمة غير أئمتهم ،بأنهم بعيدون عن روح اﻹسﻼم ،بل هم للكفر أقرب ،ﻷنهم يعتقدون عصمة اﻹمام
الذي يقلدونه ،وينظرون إليه نظرتهم إلى النبي المعصوم .في حين أنهم ﻻ يعترفون بأن كل مجتهد سواء كان
عرضة للخطأ والزلل .وكأنهم يجهلون أن المجتهدين أنفسهم ﻻ يعدون الحق وقفا عليهم
إماما لهم أم لغيرهمُ ،
)قاسم.(187 :1961 ،
وفي كتابه ميزان العمل يقول الغزالي أن لكل كامل من الناس ثﻼث مناهج" :أحدهما مذهب اﻵباء واﻷجداد
والبلد ،الذي فيه النُشوء والمعلم الذي أخذ عنه .ثانيهما ،مذهب اﻹرشاد والتعليم ،لمن جاء مستفيدا مسترشدا.
ثالثهما ما يعتقده الرجل سرا بينه وبين ﷲ عز وجل ،ﻻ يطلع عليه غير ﷲ تعالى ،وﻻ يذكره إﻻ مع من هو
شريكه في اﻻطﻼع على ما اطلع ،أو بلغ رتبة اﻻطﻼع عليه ويفهمه .وذلك بأن يكون المسترشد ذكيا ،ولم يكن قد
رسخ في نفسه اعتقاد موروث نشأ عليه وعلى التعصب له ،ولم يكن قد انصبغ قلبه انصباغا ﻻ يمكن محوه"
)الغزالي124 ،1963:ـ .(125فأول هذه المذاهب ،هو مذهب الطالب المتعلم ،والثاني هو مذهب المعلم والداعية،
والثالث هو مذهب خاص في عﻼقة العبد بربه .وانطﻼقا من هذا التقسيم الثﻼثي للمناهج ،الذي يكون الغزالي قد
أخذ به ،يرى سليمان دنيا أن الغزالي كان شاكا في المذهب بالمعنى الثالث ،ﻷنه كان يبحث عن الحقيقة التي يَلقى
صراح .وﻻ يلزم من الشك في المذهب بهذا المعنى ،الشك في المذهب الرسمي الذي
ﷲ عليها ويراها الحق ال ُ
يتعصب له المرء .ولقد كان الغزالي دقيقا حينما نبه إلى أن له ُكتبا ً خاصة ،ضن بها على الجمهور ،أودعها
خالص الحقيقة وصريح المعرفة .ولعل في هذا ما يفسر كون الغزالي استعمل موازين للحقيقة ،لم يرضى عنها
بعد تجربته الصوفية .ومع ذلك ظل يعترف بمؤلفاته القديمة ،ويُحيل عليها إذا تطلب اﻷمر ذلك )دنيا.(59 :
ويعتبر عادل محمود بدر أن الشك عند الغزالي كما ورد في "المنقذ" جديد وأصيل فهو شك منهجي ،وهذه
اﻷصالة تبدو في تصوره للمعرفة والعلم ،بوصفهما تجاوزا وتعديا لنطاق التجربة في عالم الظواهر .فالغزالي
يؤكد أن مصادر المعرفة ليست محدودة بالحواس ،وليست محدودة بالعقل ،بل هناك ما هو أبقى في مصادر
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المعرفة ،وأن هذا الباقي يُمثل الحد اﻷعلى للحس والعقل النظري معا ،فاليقين المعرفي ﻻ يمكن أن يرتبط ﻻ باﻷنا
الحسية التجريبية وﻻ باﻷنا المنطقية ،ﻷن معرفة كل منهما احتمالية وليست ضرورية .مما يفتح الباب نحو
ضرورة اﻻرتكاز على شرط المعرفة الضرورية المتمثلة في الوحي اﻹلهي القرآني ،واﻹلهام اﻹلهي الذي يتحقق
في ارتباط اﻷنا المتعالية بأواصر اﻹيمان .وهنا حقق الغزالي التكاملية العضوية المعرفية بين العقل اﻹنساني
ﲜﲞﲟ
ﲝ
والعلم اﻹلهي ،في فلسفته النورانية المنبثقة عن آية النور في قوله تعالى:ٱﱡٱ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲦ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲧ
ﲢﲤﲥ
ﲣ
ﲠﲡ
ﳊﳌﳍﳎﳏﳐﱠ
ﳋ
ﳅﳇﳈﳉ
ﳆ
ﲿﳁﳂﳃﳄ
ﲻ ﲽﲾ ﳀ
ﲶﲷﲸﲹﲺ ﲼ

النور) ٣٥ :بدر.(136 :2006 ،
فمنهج الغزالي يقوم على رؤية متكاملة ظهرت في حياته ومؤلفاته ،فإضافة إلى التجربة المعتمدة على الحواس
وإعمال العقل ،رجع الغزالي إلى القلب واﻹيمان والوحي ،واعتبر الكشف واﻹلهام درجة أدنى من الوحي .وفي
المنقذ ذكر الغزالي أن الكشف واﻻلهام نور يقذفه ﷲ في الصدر ،وقد حدث ذلك له بعد أن عاش تجربة الشك
والسفسطة مدة شهرين بحكم الحال ،ﻻ بحكم النطق والمقال وبيﱠن أن الشكوك بلغت قمتها ،ولم يتيسر عﻼج هذا
الداء بنصب اﻷدلة ،بل شفاه ﷲ من هذا المرض بنور قذفه في الصدر ،أعاد الضروريات العقلية مقبولة ،موثوقا ً
بها على أمن ويقين )الغزالي .(25 :وهو يرى أن من ينكر الكشف واﻻلهام كمن ينكر النبوة على اعتبار أن العقل
ﻻ يمكنه إدراكها .ولذلك أكد الغزالي أن الكشف واﻻلهام إضافة إلى الحواس والعقل والوحي من مصادر المعرفة.
ومع ذلك فلكل منها مكانته ومحل اﻻستشهاد به واﻻخذ منه ،وقد اعتمد عليها جميعا ،لنُصرة الدين وتصحيح
المفاهيم الفاسدة واﻷفكار الخاطئة .فالغزالي أراد هذا الدين خالصا من تأويﻼت الباطنية ،وإمعانهم في التعسف
والتكلف ،ومن جهل أهل الظاهر وجمودهم على اﻷلفاظ ،ومن شطحات الصوفية التي تجاوزت كل حد ،ومن
أوهام الفﻼسفة وتخيﻼتهم ،التي جعلت حقائق الوحي في مرتبة أدنى من أقيسة أرسطو وتصوراته )مغنية،
 .(521 :1961وهذا المنهج ظهر في مؤلفاته ،التي تميزت بروح التجديد واﻹبداع ،الذي يبرز فيه التكامل
المعرفي بين مختلف العلوم اﻹسﻼمية.

مراحل تطور فكر الغزالي وبناء نظريته المعرفية المتكاملة
تطور فكر الغزالي على مراحل فمن الفقه وعلوم الشريعة إلى علم الكﻼم إلى الفلسفة ثم التصوف ،كان في كل
مرحلة ينتقد التي سبقتها في الجانب السلبي ،ويُبين ما فيها من نُقص وأخطاء ،ويستفيد منها اﻹيجابيات ويُحافظ
عليها ،ويستعملها فيما بعدها من المراحل )زهرة213 :2006 ،ـ .(216وذلك ما ﻻحظه سليمان دنيا بعد نظره في
مجمل مؤلفات الغزالي ،فأكد على أنه لم يتراجع عما جاء في كتبه السابقة لمرحلة اهتداءه إلى نظرية الكشف،
فالغزالي يُحيل في كل كتاب من كتبه على ما سبقه من كتبه )دنيا .(71 :والغزالي لم يتخلى على أفكاره القديمة
والسابقة لتصوفه ،بل نقحها وسددها .وذلك يؤكد على أن الغزالي يذهب للجمع بين كل مصادر المعرفة ،ويعتبر
أن طريق الشك الذي مر به للوصول إلى المعرفة واليقين ضرورة منهجية ،ولو من باب افتراض الشك بغية هدم
التقليد والوصول إلى اليقين .وكل ذلك يجعل تجربة الغزالي ومنهجه ونظريته للمعرفة متميزة ومتكاملة .والغزالي
بعد اعتماده للشك كمنهج للبحث ،يُنبه في كتبه إلى أنه ﻻ يجب اعتماد هذا المنهج أو إثارة الشك عند تعليم العامة
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والضعفاء علميا ،وأن يُقتصر مع هؤﻻء على المتداول المألوف ،وذلك لتجنيبهم ما يَفتِنهم في أمور دينهم ودنياهم،
للحفاظ على الوحدة اﻻجتماعية )طوفان.(168 :2002 ،
الغزالي وعلم الكﻼم:
عرف الغزالي بدفاعه عن عقيدة أهل السنة ،متبعا في ذلك منهج اﻷشاعرة .فدفع عنها شُبه ُخصومها ،دفاعا جعل
ُ
الناس يلوذون به باعتباره الحارس للعقيدة بقوة حجته .فكان إماما نظاراً ،وهذه مرتبة ﻻ يبلغها إﻻ من انحلت عنه
رابطة التقليد في العقائد الموروثة .وقد انبرى بعبقريته الجدلية لمناهضة المعتزلة والتعليمية الباطنية ،وهما أقوى
الطوائف المعارضة في عصره ،فأخمد بدعتَهما)عرجون54 :ـ .(56فبلغ بذلك درجة اﻻجتهاد والتحقيق .ومع ذلك
فالغزالي يقول في المنقذ من الضﻼل عن علم الكﻼم" :وهذا قليل النفع في حق من ﻻ يُسلِّم سوى الضروريات
شيئا ً أصﻼً .فلم يكن الكﻼم في حقي كافيا وﻻ لدائي الذي كنت أشكوه شافيا" )الغزالي .(28 :والغزالي يعترف أن
هذه الطريقة في طلب الحقيقة خاص به وبأمثاله .ويُصرح بأن علم الكﻼم كونه الحجاج والبرهنة باﻷدلة العقلية
على العقائد اﻻيمانية ،قد يكون نافعا لغيره ومحققا لغرضهم ،فقال في المنقذ" :فإن أدوية الشفاء تختلف باختﻼف
ستضر به مريض آخر")الغزالي.(29 ،2002:
ّ
الداء .وكم من دواء ينتفع به مريض ويَ
وانطﻼقا من التقسيم الثﻼثي لمعنى المذهب الذي يتبناه الغزالي) :أولها مذهب اﻵباء والبلد ،وثانيها مذهب اﻹرشاد
والتعليم ،وثالثها المذهب الخاص بين المرء وربه( يُفسر محمد الصادق عرجون كون علم الكﻼم وافيا بمقصود
الغزالي في إطار المذهبين اﻷول والثاني ،ولكنه غير واف بمقصوده في إطار المذهب بالمعنى الثالث .فهنا ﻻ
حاجة للمرء بعلم الكﻼم وﻻ إلى أي لون من البراهين الكﻼمية واﻷدلة المنطقية )عرجون .(56 :ويُرجح محمد
الصادق عرجون أن يكون علم الكﻼم هو الذي حل رابطة التقليد العامة عن الغزالي ،فقد بلغ به مبلغ اﻻجتهاد
والتحقيق .ويعتمد في ترجيحه على أمرين :لكون الغزالي تصدر للرد على الفرق والذب عن عقيدة أهل السنة،
وهو يتتلمذ على يد اﻹمام الجويني في نيسابور .واﻷمر الثاني أن سائر مؤلفات الغزالي تبتغي نفس الهدف
السابق ،وفيها طابع جدلي كﻼمي )عرجون855 :1961 ،ـ .(856
وفي اﻹحياء بيﱠن الغزالي أن دور علم الكﻼم هو الرد على الشبهات وحماية المعتقدات ،التي نقلها أهل السنة عن
السلف دون غيرهم .وفي آخر حياته سنة505هـ حذر الغزالي من خطر علم الكﻼم على العامة ،حين ألف كتابه
)إلجام العوام عن علم الكﻼم( .وقد التزم الغزالي في ُكتبه الكﻼمية بمسلك اﻷشاعرة ،الذين كان منهجهم الدفاع عن
عقائد أهل السنة .فأصبح علم الكﻼم يتضمن قواعد العقائد المستندة إلى القرآن والسنة واﻻستدﻻل .إﻻ أن الغزالي
تميز بتجديده في اﻷسلوب ونمط اﻻستدﻻل والبيان .ولذلك يُعتبر الغزالي هو الفاصل بين قدماء المتكلمة
والمتأخرين منهم .كما يُعتبر الغزالي أول من أضفى الطابع العقلي على علم الكﻼم اﻷشعري ،وذلك باستخدامه
للمنطق في الدفاع عن القضايا الكﻼمية ،في حين كان القدامى يرفضون اﻷخذ به ﻻرتباطه بالعلوم الفلسفية .فرغم
ذم الغزالي لعلم الكﻼم ،لتعصب المتكلمة ك ٌل لمذهبه ،بما فيهم اﻷشاعرة ،ما يجعلهم يخرجون عن اﻻلتزام بالحق
واﻻنتصار له ،ويُبعدهم ذلك عن الوصول إلى ال ُحكم الصحيح .إﻻ أنه اهتم بالقضايا التي عالجها اﻷشاعرة ،ودافع
عنها ووضح الكثير من تلك القضايا .وقد أسهم في تطوير المذهب اﻷشعري )حلبي412 :1992 ،ـ.(416
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الغزالي والفلسفة:
يقول الغزالي عن الفلسفة في كتابه "المنقذ من الضﻼل"" :فأطلعني ﷲ سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه
اﻷوقات المختلسة على منتهى علومهم )أي الفﻼسفة( في أقل من سنتين .ثم لم أزل أواظب على التفكير فيه بعد
فهمه قريبا ً من سنة" )الغزالي .(31 ،وذكر الغزالي في كتابه" :تهافت الفﻼسفة والمنقذ" أن الدافع من وراء نقده
للفﻼسفة لم يكن مجرد السعي لنقض التعاليم الفلسفية ،ﻷنها تشكل خطرا على العقيدة ،بل كان هناك أيضا دافع
فلسفي ،فقد رأى الغزالي أن الفﻼسفة لم يُحافظوا على وحدة العقل ،حيث أنهم بعد أن وضعوا في المنطق شروط
التفكير الصحيح ،لم يستوفوا تلك الشروط الضرورية في مبحث اﻹلهيات .وقد أراد الفﻼسفة فرض العقل فرضا
تاما في كل شيء ،حتى ولو كان ذلك على حساب العقيدة ،كما أراد المتكلمة على العكس من ذلك تغيير التعاليم
الفلسفية تعسفا لحساب العقيدة .وكان ﻻ بد لهاتين المحاولتين أن تفشﻼ )زقزوق.(67 :1983 ،
والفﻼسفة في نظر الغزالي رغم أنه يُظن أنهم يعتمدون على اﻷدلة العقلية وعلى المعرفة اليقينية ،إﻻ أنهم ركنوا
إلى التقليد .ودليله في ذلك أن فﻼسفة اﻹسﻼم قلدوا فﻼسفة اليونان ،ومزجوا معتقداتهم بآراء باطلة ﻻ تتفق وروح
دينهم )قاسم .(197 :1961 ،وقد كان للغزالي دور مهم في تغيير المعادلة ،حيث كانت الفلسفة تُهاجم اﻹسﻼم .ولم
يجرئ أحد من المتكلمين أن يُهاجم الفلسفة ،لعدم تعمقهم فيها وتضلعهم في أصولها وفروعها .ولعدم تسلحهم
باﻷسلحة النقدية التي يواجهون بها الفلسفة .فكان موقف المتكلمة موقف الدفاع عن قضية ،وموقف الدفاع دائما
ضعيف ،غايته أن يُسامِ ح المـُــت ِهم .أما الغزالي فقد هاجم الفلسفة ،وتناولها بالفحص والنقد ،وهجم عليها هجوما
عنيفا مبنيا على الدراسة والبحث العلمي ،و ُحجة ك ُحجة الفﻼسفة ،وعقل مثل عقل الفﻼسفة الكبار .وألجأ الفلسفة
إلى أن تقف موقف المــُـت َهم ،وألجأ ُممثليها إلى أن يقفوا موقف المدافعين .فكان عمله تطورا عظيما في موقف
الدين والفلسفة ،وكان انتصارا كبيرا للعقيدة اﻹسﻼمية .عادت به الثقة إلى نُفوس المسلمين .وزالت عنهم مهابة
الفلسفة وسيطرتها العلمية )الشامي.(79 :1993 ،
والفلسفة التي وجدها الغزالي ،وشك في صحتها فنظر فيها ثم انتقدها ،هي الفلسفة التي أوقعت العقل في التناقض،
كما عبرت عن ذلك الميتافيزيقا بجﻼء ،ﻷنها وقعت أسيرة العقل النظري المجرد ،وهو ما أكده الغزالي في رؤيته
للميتافيزيقا عند ابن سينا ،وأكد على ضرورة تجاوزها ،ﻷنها عبرت عن نسيان الوجود الحقيقي أو وجود ﷲ
تعالى ،وأ ﱠ
طرت عﻼقتنا بهذا الوجود في اﻹطار المعرفي اﻹبستمولوجي ،متناسية ومتجاهلة حقيقة الوجود ،من
حيث عﻼقته بالموجود ،ومن حيث كونها عﻼقة حية تُعبر عن الحضور على المستوى الوجودي الحيوي ،ولذلك
أخفقت الميتافيزيقا النظرية في التعبير عن الوجود ،ﻷنها بَنت صورة هذا الوجود معرفيا انطﻼقا من الفكر ،وهو
أمر أوقعها نظريا في التناقض ،ﻷن الفكر ذاته هو أحد متولدات الوجود ،فالمتقدم فاسد ،ﻷن الموجود كان موجود
قبل أن يُفكر ،فكيف يكون التالي ـ وهو الفكرـ أساسا للمتقدم ـ وهو الوجود ـ فهذا ُخلف واضح وتناقض .فالغزالي
تجاوز الميتافيزيقا بمعناها التقليدي ،وارتد بها إلى معناها الحقيقي بوصفها نداء للوجود ،وذلك يقوم على مراجعة
تاريخ هذه الميتافيزيقا لنقدها ،من حيث كونها نسيانا للوجود ،وهو اﻷمر الذي خرج منه الغزالي باكتشاف اﻷنا
المتعالية وهي الروح العقلي ،باعتبارها الوحدة العليا للعقل والشرط الحقيقي لوجوده )بدر51 :2006 ،ـ.(52
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فتحرر الغزالي من تقليده لمذهب ابن سينا ،جعله يقفز فوق الميتافيزيقا ،فيَقلب دائرة الوجود من التمحور حول
اﻷنا المنطقية ،إلى التمحور حول اﻷنا المتعالية كشيء في ذاته ،وهو الذي جعله يُفرق في الوجود بين عالمين.
أولهما عالم اﻷمر أو عالم الحقائق أو عالم الغيب ،وهو الذي سماه الغزالي في كتابه )المضنون به على غير أهله(
عالم اﻷشياء في ذاتها ،وهو الذي طبقه الغزالي بالنسبة إلى ﷲ والنفس والعالم ،في أول مسائل كتاب "التهافت"
على اعتبار هذه الجواهر أشياء في ذاتهاُ ،مجردة عن الزمان والمكان المرتبطين بعالم الظواهر .فﻼ عﻼقة بين
ﷲ تعالى كعلة والعالم الصغير واﻹنسان أو العالم الكبير كمعلول ،إﻻ من خﻼل السببية المجردة عن عﻼئق
الزمان والمكان .وفي "مشكاة اﻷنوار" صورة أخرى ،حيث يُعمم الغزالي نظريته على كل الجواهر التي ترتد
إلى فعل الذات اﻹلهية .أما الثاني فهو عالم الشهادة أو عالم الخلق أو التقدير أو عالم الظاهر أو العالم السفلي،
وأطلق عليه الغزالي مترادفات كثيرة في مؤلفاته العديدة .والذي يعنيه الغزالي بمصطلح الخلق هنا وكما هو
ظاهر في كتابه "المضنون" ،هو التقدير في الزمان والمكان ،أي عالم الظواهر المقيد بالزمان والمكان ،وهو
النظام الظاهر بفعل تلك الذوات كوجود مثالي)بدر88: 2006،ـ.(89
ونقد الغزالي لفلسفة ابن سينا ،يَقتصر على البراهين بوصفها معرفة تحدد الوجود اﻹلهي ،وذلك ﻻفتقارها لشرط
الزمان والمكان ،ﻷن معرفة ﷲ تعالى غير خاضعة للزمان والمكان ،وﻷنه شيء في ذاته ،يُعرف بصفاته وﻻ
يُعرف بذاته .وذلك هو ما جعل الغزالي يفصل فصﻼ تاما بين عالم الحقائق ،الغائب عن حدود الخيال ليكون
موضوعا لﻺيمان ،وعالم الظواهر المقيد بامتثالي الزمان والمكان ،كموضوع معرفة محددة .مستندا ً في تعزيز
نظريته إلى النهي المأثور )تفكروا في خلق ﷲ وﻻ تتفكروا في ذاته( )رواه البيهقي في كتاب اﻷسماء والصفات
باب ما ذكر في الذات ،عن ابن عباس قال" :تفكروا في كل شيء وﻻ تفكروا في ذات ﷲ" .رقم الحديث.(608
ولذلك جاءت فلسفة الغزالي ُخروجا عن التقليد ،فكانت فلسفة إسﻼمية وإن لم يشأ الغزالي أن يصفها بذلك .وجاء
تفكيره محاولة منقطعة النظير ،لتقديم اﻹسﻼم .وقد كان الباعث لكتاباته الغزيرة ومن خﻼل محاربة المتكلمة
والفﻼسفة والباطنية ،هو ب َسط وجهات نظره التي ارتضاها ودافع عنها .فقد كان الباعث لكل ذلك ،هو مشكلة
فلسفية من الدرجة اﻷولى في النوع واﻷهمية ،أﻻ وهي مشكلة اليقين الذي ﻻ يتزعزع ،والذي يُميز المعرفة الحقة.
فقد تطلع الغزالي دوما إلى اليقين ،الذي ﻻ يقبل الشك فيما وراء كل الحقائق التي قدمتها إليه علوم عصره .وهذا
ما صاغه الغزالي في المنقذ .أما الوجه الثاني الذي يجعل من الغزالي فيلسوفا ،هو اختيار الغزالي للحقيقة
الصوفية الكشفية كحقيقة يتميز بها اليقين .والوجه الثالث هو أن ما تناوله من الموضوعات واﻵراء التي أبداها،
تندرج ضمن ما يُسمى بفلسفة الدين )الفندي85 :1961 ،ـ.(87
ويذهب محمد الطاهر بن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير إلى أن الغزالي مؤسس للفلسفة اﻹسﻼمية ،وأنه
يستحق لقب حجة اﻹسﻼم فقال " :الفلسفة اﻹسﻼمية بمعناها الحقيقي اﻷخص إنما تُعتبر مبتدئة بالغزالي ،فإذا كان
الغزالي يُقال إنه فيلسوف اﻹسﻼم أو يلقب بحجة اﻹسﻼم ،فليس ذلك من باب التلقين التنويهي التشريفي ،وإنما هو
عنوان علمي حقيقي .ونجدها حقيقة واضحة ناصعة ،إذا نحن وقفنا على حقيقة الفلسفة اﻹسﻼمية وماهيتها وكيانها
وموقع أبي حامد الغزالي منها")عزوز.(60 ،1983 ،
الغزالي والباطنية التعليمية:
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تصد الغزالي للباطنية التي تقول بأن للنص معنى ظاهر وآخر باطن ،التي كانت منتشرة في طوس وجرجان،
ومعظم مدن الري المعروفة في زمنه ،وقد كانت نشاطهم واسعا سواء اﻹسماعيلية منهم أوالفاطمية أوالنزارية.
صباح ،الذي أسس دولة القﻼع النزارية في قلعة الموت المشهورة،
ومن أشهر أنصار النزارية الحسن بن ال ُ
عرفت بنظام حكم فدائيَ ،يقوم
ومجموعة من القﻼع اﻷخرى ،ولم تكن تخضع ﻻ للحكم العباسي وﻻ الفاطمي .و ُ
على اغتيال ال ُخصوم وخاصة السﻼجقة اﻷتراك ،فقد اغتالوا الوزير نظام الملك وابنه ،ﻷنهم كانوا يُناصبونهم
العداء ،أما الفكر اﻻسماعيلي الباطني يُعرف بالديانة الجديدة .و ُمعظم دُعاة الباطنية هم أفرادا وأمما فقدت سيادتها
خﻼل الفتوحات اﻹسﻼمية ،وﻻ مطمع لهم في استردادها بالحرب والمقاومة المادية .ومنهم رجاﻻ يدينون
بالشهوات ويؤمنون باﻹباحية وعبادة النفس ،فوجدوا أن اﻹسﻼم يمنع ذلك أو يحد منه ،ومنهم رجاﻻ يطمحون في
السلطة .وقد اجتمع هؤﻻء جميعا تحت راية الباطنية ،إذ هي التي تُمنيهم بالوصول إلى غاياتهم .وشعر هؤﻻء أن
اﻹسﻼم ،وهو ﻻ يزال قويا ،ﻻ يُهزم في ميدان الحرب ،وأن المسلمين وهم أصحاب عاطفة دينية قوية ،ﻻ يمكن
دعوتهم إلى اﻹلحاد السافر وال ُكفر البواح ،بل إن ذلك يُشعل عاطفتهم ويُضيع فرصة الباطنية ،ولذلك اختاروا
أسلوبا يوصلهم إلى غايتهم ضمن أنفاق .فقد ﻻحظوا أن عقائد اﻹسﻼم وأحكامه عُرضت في ألفاظ تدل عليها،
وتعينت معاني هذه الكلمات ومفاهيمها .و َعرف المسلمون ذلك ودانوا به ،وأدركوا أن هذه الصلة القائمة بين
الكلمات والمصطلحات أساس تقوم عليه الحياة اﻹسﻼمية ،وهذه الصلة أساس الوحدة الفكرية التي يمتاز بها
المسلمون ،فإذا انقطعت هذه الصلة بين الكلمات والمعاني ،أصبحت الكلمات ﻻ تدل على معنى خاص ،وتسرب
الشك واﻻختﻼف إليها .وبهذا تُصبح اﻷمة فريسة لكل دعوة وفلسفة.
وقد تعجب الغزالي من طلب الباطنية من الحكماء الذين يسترشدون بنور العقل ونور الشرع معاً ،أن يُقلدوا اﻹمام
المعصوم .فالحكماء ليسوا في حاجة لهذا التقليد ،إذ أن لهم إماما يستقون منه حججهم ،وهو الكتاب والسنة .وإذا
جاز لهم أن يُقلدوا فليس لهم إﻻ أن يُقلدوا صاحب الرسالة نفسه ،فيما ع َجزت عقولهم عن إدراكه .ومما يتعجب له
الغزالي أن الباطنية يوجبون التقليد ،ولكنهم يُأولون في الوقت نفسه تأويﻼ غريبا ،ويريدون للناس أن يلتزموا
وجهة نظرهم الخاصة في تفسير العقائد .ولو أدى ذلك إلى إنكار القيامة وبعث اﻷجسام ،والجنة والنار وإلى القول
بقدم العالم .ومن تأويﻼتهم الغريبة قولهم إن الطواف بالبيت سبعا هو طواف بمحمد إلى تمام اﻷئمة السبعة ،وهذه
الفكرة مأخوذة عن الصابئة بعد تحويرها .فالباطنية يرون ضرورة تقليد شخص واحد يعدونه معصوما ،وربما
كان اﻹمام الذي يقلدونه أضعف منهم في المعرفة .وهم يُبطلون الرأي كلية ،مع أنهم يصفون أنفسهم بذوي العقل
السليم ،وأن من عداهم حمير و ُجهال .وهم يركنون إلى ُحجج ي ُ
سفسطائية ،لكي يُبرهنوا على
ظنونها يقينية مع أنها ُ
وجود اﻹمام المعصوم .فمن ذلك أنهم يزعمون أن ﷲ صرف الخلق عن ادعاء العصمة ،ولم ينسبها إلى نفسه
سوى اﻹمام المعصوم الذي لم يتصل إﻻ بخاصة الخواص .ولكن ليس ببعيد أن يتواطأ هؤﻻء على التدليس
ليتوصلوا إلى استتباع العوام واستباحة أموالهم .كما يجد الغزالي أن في عصره من ادعى العصمة وسمى نفسه
ناصر الحق وهناك من آمن به )قاسم.(193 :1961 ،
ويشير الغزالي إلى أن التأويﻼت المأخوذة عن طريق التقليد لجماعة لم تثبت عصمتهم وﻻ عصمت إمامهم ،ليست
إﻻ اعتقادات فاسدة و ُ
ظلمات تحجب معرفة ﷲ .والعجيب أن الدعاة يُحذرون المتشككين من استخدام النظر العقلي
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بحجة احتمال الخطأ واختﻼف آراء الباحثين ،ويطلبون إليهم أن يقلدوا على غير بصيرة .وقد فصل الغزالي الرد
على الباطنية في كتبه :المستظهري في الرد على الباطنية )فضائح الباطنية( وحجة الحق وقواصم الباطنية.

الغزالي والتصوف:
وبعد هذه المحطات التي أدت كلها إلى اضطراب في حياة الغزالي عاد إلى التصوف ،فقد تعرف في طفولته على
آداب الصوفية وسلوكهم علما وعمﻼ ،على يد صديق أبيه الذي كفله هو وأخوه منذ طفولتهما .ثم أقبل الغزالي
على التصوف بعد أن تمكن من شتى العلوم وألف وبرز فيها ،فوجد أن طريق المتصوفة تتم بعلم وعمل .وكان
صل مع الغزالي إيمان يقيني با وباليوم اﻵخر
العلم أيسر عليه ،فح ﱠ
صله من مطالعة ُكتب مشاهيرهم ،وكان قد َح َ
وبالنبوة ،وظهر عنده أنه غير طامع بأمور الدنيا ،فقال في المنقذ" :كان قد حصل معي من العلوم التي مارستها
ّ
والمسالك التي سلكتها ،في التفتيش عن العلوم الشرعية والعقلية ،إيمان يقيني با تعالي وبالنبوة وباليوم اﻵخر.
فهذه اﻷصول الثﻼثة من اﻹيمان ،كانت قد رسخت في نفسي ﻻ بدليل معين محرر ،بل بأسباب وقرائن وتجارب
ﻻ تدخل تحت الحصر تفاصيلها ) (...وكان قد ظهر عندي أنه ﻻ مطمع في سعادة اﻵخرة إﻻ بالتقوى ،وكف
النفس عن الهوى ،وأن رأس ذلك كله قطع عﻼقة القلب عن الدنيا ،بالتجافي عن دار الغرور واﻹنابة إلى دار
ال ُخلود .واﻹقبال بكنه الهمة على ﷲ تعالى ،وأن ذلك ﻻ يتم إﻻ باﻹعراض عن الجاه والمال .وال ُهروب من
الشواغل والعﻼئق")الغزالي.(51 ،2002،
ومع التصوف اكتشف الغزالي ملكة تسمو على العقل ذاته ،وتعطي ذوقا كما هو الحال لدى المتصوفة ،وعندها
يمكن الحصول على معرفة بالكشف ،وهو فتح وتوفيق رباني واشراقات لمن انفتحت بصيرته وتطهر قلبه وزهد
في الدنيا وما فيها ،فﻼ رغبة له إﻻ في ﷲ عز وجل .ومع ذلك فالعلوم النظرية عند الغزالي تَظل ضرورية ﻷنها
تسمح بإدراك وقائع ،هي في هذه الحياة الدنيا عﻼمات ،تُشبه البذور لواقع أسمى ،وهي ت ُعِد اﻹنسان ﻻكتشاف
الحقيقة الكلية .والغزالي يرى أن العقل والقلب إن لم يكونا مترادفين ،فهما على اﻷقل مرتبطين ببعضهما البعض
صوره إنما يفترض تدخل القلب ،ﻷن اﻹنسان يعيش العلم بقلبه ،وﻻ يفكر فيه
أشد ارتباط ،ذلك أن العلم في أوضح ُ
فقط .فهذا التكامل والترابط بين مصادر المعرفة وطرقها أدى إلى اليقين الذي يبحث عنه الغزالي ،وقد اطمأنت
إليه نفسه وشفيت من شكها.
ورغم اختيار الغزالي لطريق التصوف ،فقد بيﱠن خطأ الصوفية في شطحاتهم ،وحديثهم عند غيابهم عن حواسهم
وعقولهم .ولهذا السبب التمس لهم العذر في كثير من المواضع ،فما قالوه ربما كان في ُمجمله قد قيل في غياب
وعيهم .وهو عكس موقفه من الفﻼسفة القائلين بالعقل فيما يقولون ،ﻷنهم يخرجون عن المنهج الذي حددوه عند
تفلسفهم .وقد اِحتج الغزالي بالعقل على المتصوفة المتطرفين القائلين بالفناء واﻻتحاد ،فقد قال بعضهم :أنا الحق.
وقال آخر :سبحاني ما أعظم شأني .وقال ثالث :ما في الجبة غير ﷲ ...قال الغزالي في كتابه مشكاة اﻷنوار" :فلما
وردوا إلى سلطان العقل ،الذي هو ميزان ﷲ في أرضه ،عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة اﻻتحاد،
خف عنهم ُ
سكرهم ُ
بل يُشبه اﻻتحاد) "...الغزالي (19 ،1986:وإذا كان الغزالي يذهب إلى أنه يمكن للصوفي أن ينكشف له ما ﻻ
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يمكن للعقل إدراكه ،فهو يؤكد على أنه ﻻ يمكن أن ينكشف له ما يحكم العقل باستحالته .كما أن الغزالي يربط
بإحكام بين الشريعة والعقل ،ربطا ً فلسفيا دقيقا ،ﻷنه يُريد تربية العقل وتهذيبه بالشريعة .والغزالي ذاته ذهب في
نُصرته للعقل إلى أبعد مدى ،حتى أنه نعى على الصوفية غضهم من شأن العقل .فالعقل هو تلك البصيرة الباطنة
صدق رساﻻته إلى اﻷنبياء .وذ ُم العقل ﻻ يعني إﻻ ذم كل ما سواه،
التي َيعرف بها المرء ربه تعالى ،كما يعرف ِ
والذي يَذُم العقل ﻻ يستطيع معرفة الشرع ﻷن العقل هو مناط التكليف .ولهذا أكد الغزالي أن العقل المــُـنزه عن
ال ُخبث ﻻ تشوبه عاطفة مريبة ،تدفعه إلى هدم العقيدة .ويُ َشبِهه بالعين الخالية من اﻵفات ،مستخدما قياس التمثيل،
فيُمثل الشرع بالشمس والعقل بالعين .فالشرع مثل الشمس التي يغمر نورها اﻷشياء ،فيُكسبها ألوانها وتصبح
رؤيتها ممكنة ،والعقل بوصفه عينا ﻻ يرى اﻷشياء إﻻ في ضوء الشرع بوصفه شمسا ،وبإشعاع من اﻷشياء
ذاتها ،فهذا اﻹشعاع يُساعد على فهم الشيء في ذاته بنور من الشرع والعقل معا ،كالشمس والعين .لقد رفع
الغزالي من قيمة العقل في معرفته الفائقة والمبصرة ،التي تُصبح عند العقل ظاهرة ،وهو العقل في طوره
النوراني كأنا متعالية .فالعقل عند الغزالي ليس نقيضا للذوق ،بل الذوق هو الحد اﻷعلى للعقل .ولهذا السبب فإن
العقل في صفائه ﻻ يُنكر أسرار الذوق الباطنة ،بل يُرجع الضروريات العقلية ذاتها مقبولة موثوقا بها ،على أمن
ويقين .وليس بنظم دليل أو ترتيب كﻼم ،وإنما بنور يقذفه ﷲ تعالى في الصدور ،وذاك النور هو مفتاح أكثر
المعارف )بدر124 :2006 ،ـ.(125
ومع التصوف اكتشف الغزالي العلم اللدني ،الذي ﻻ يمكن تحصيله إﻻ بعد ثﻼث شروط أو مراحل ،أولها تحصيل
جميع العلوم وأخذ الحظ اﻷوفر من أكثرها .وثانيها الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة .وثالثها التفكر ،يقول
الغزالي في الرسالة اللدنية" :فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم ،ثم تفكرت في معلوماتها بشروط التفكر،
ينفتح عليها باب الغيب ...فالمتفكر إذا سلك طريق الصواب َيصير من ذوي اﻷلباب وتنفتح روزنة من عالم الغيب
في قلبه ف َيصير عالما عاقﻼ ُملهما ُمؤيدا ً ")الغزالي .(122 ،1910:وهذا المسار بمراحله الثﻼثة هو تجربة روحية
معرفية متكاملة ،فيها الكثير من النفحات الروحانية ،التي تشرأب لها اﻷرواح ،وتهفوا إليها النفوس ،لما يتبعها من
الراحة واﻻطمئنان والسكينة والسعادة ،يعيشها اﻹنسان ولو فقيرا .ومع هذا فالغزالي يرفض تدخل العقل في
اﻷمور الغيبية اﻹلهية ،فهي كما يقول في القسطاس المستقيم" :دقائق ﻻ تُدرك إﻻ بنور التعليم المقتبس من إشراق
عالم النبوة" )الغزالي .(13 ،1993:ففي اﻷمور الغيبية يُحذرنا الغزالي قائﻼ" :إياكم أن تجعلوا المعقول أصﻼً
والمنقول تابعا ورديفا ،فإن ذلك شنيع ُمنفر ...إياكم أن تخالفوا اﻷمر فتَهلكوا وتُهلكوا ،وت َضلوا وتُضلوا"
)الغزالي.(80 ،1993:
والكشف واﻻلهام عند الغزالي ﻻ يُلغي العقل ،فهما توفيق من ﷲ لمعرف أمر ما أو إدراك حقيقة ،فيما يُمكن للعقل
شرحه وتفسيره بعد أن اجتهد وانشغل بذلك اﻷمر وركز فيه .وهو ما يُؤكده الغزالي في كتابه المقصد اﻷسنى ،فقد
ضعفه وقُصوره يعجز أحيانا على أن
أكد أن العقل ﻻ يصطدم مع الكشف في شيء ،فغاية ما هنالك أن العقل ل ُ
يُبدي الرأي في مسألة ما ،فيُسعفه الوحي أو اﻹلهام بتبيانها .فتارة يُدرك العقل وجه الحكمة فيها ،وهنا يستطيع أن
يَشُد أزر الوحي واﻹلهام ،بما يُمكنه من فنون اﻷدلة الفكرية ،وضُروب المحاوﻻت العقلية .وتارة ﻻ يُدرك وجه
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الحكمة ،فيقف صامتا ﻻ يملك المساعدة .وليس معنى هذا استحالة المسألة عنده ،ففرق كبير بين ما يعجز العقل
عن إدراكه ،وبين ما يُدرك وجه استحالته )الغزالي.(125 ،2010 :
وذلك ما يفسر لنا استعمال الغزالي العقل لمؤازرة وجهات نظره التي بثها في كتبه التي ألفها في عهد متأخر،
كمعارج القدس ،بعد أخذه بنظرية الكشف الصوفية .فالغزالي جمع بين العقل والذوق ،ووضع التصوف في إطار
الشرع والسنة النبوية .ولذلك انتقد الغزالي الصوفية في كثير من القضايا المخالفة للشرع .بل مما يُحسب للغزالي
أنه انتقى من التصوف ما فيه من حقائق وتزكية النفس والسلوك .وقرر أن اﻹيمان يتحقق عن طريق الكشف
والهداية ،ﻻ عن طريق الفلسفة .وأن الطريق إلى ﷲ وطريق الكشف يتحقق بالرياضة والمجاهدة.
ويُعتبر تصوف الغزالي ُزهدا وانقطاع ذاتي ،وتوجه نحو الصﻼة والعبادة وابتعاد عن اللغو في حياة الناس ،وهو
ﻻ يتصل بالتصوف الفلسفي الذي وقع في محذور البحث في الذات اﻹلهية .كما أنه لم يغرق في طقوس غﻼة
الصوفية وشطحاتهم وحلولهم .بل أضفى الغزالي على التصوف من عقله وعمله ما قرب طريقه للناس وحببه
إليهم ،وأكسبه كثير من النظر العقلي الـ ُمبدِد لكثير من الشُبه ،كما أكسبه جوانب خاصة من اﻹشراق الروحي
والصفاء القلبي ،النابع من فطرة الغزالي .حتى جعله فنا من المعارف الكسبية التي تؤخذ من لباب الشريعة ،والتي
يُمكن أن ينال ثمراتها كل من جاهد نفسه ،وصفى باطنه من غوائل الكدورات المادية ،وطهرها من رذائل
اﻷخﻼق ،وتسامى بها عن الكون ودار الغُرور .وبهذا رد الغزالي التصوف إلى حقيقته الشرعية ،كما كان عليه
المتقدمون من المتصوفة في اﻹسﻼم .فأبو القاسم الجنيد إمامهم المقتدى به يقول" :ال ُ
طرق كلها مسدودة على
الخلق ،إﻻ طريق اقتفاء آثار رسول ﷲ  ،وعِل ُمنا هذا بالكتاب والسنة" .وأبو حمزة البغدادي إمام المتوكلين
والزهاد يقول" :ﻻ دليل إلى طريق ﷲ تعالى إﻻ متابعة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في أقواله وأفعاله وسائر
أحواله" )عرجون18 :ـ.(19
ولم يظهر في حياة الغزالي وﻻ ما ثبت من مؤلفاته تطرف في تصوفه وسلوكه ،بل ظهر في حياته وتجربته
الصوفية أهمية التكامل المعرفي ،فهذا ابن طفيل لما وصف آثار حالة الوجد على الصوفية ،فرق بين من تطرف
منهم وبين الغزالي الذي أدبته المعارف وهذبته العلوم .فقال" :غير أن تلك الحال لِما لها من البهجة والسرور
واللذة وال ُحبور ،ﻻ يستطيع من وصل إليها وانتهى إلى حد من حدودها ،أن يَكتُم أمرها أو يُخفي سرها .بل يعتريه
من الطرب والنشاط ،والمرح واﻻنبساط ما يحمله على البوح بها مجملة دون تفصيل ،وإن كان ممن لم تُحذقه
العلوم قال فيها بغير تحصيل .حتى أن بعضهم قال في هذه الحال) :سبحاني ما أعظم شأني( وقال غيره) :أنا
الحق( وقال غيره) :ليس في الثوب إﻻ ﷲ( .أما الشيخ أبو حامد الغزالي رحمة ﷲ عليه فقال متمثﻼ عند وصوله
إلى هذا الحال بهذا البيت :فكان ما كان مما لست أذكره *** ف ُ
ظن خيرا وﻻ تسأل عن الخبر .وإنما أدبته المعارف
وهذبته العلوم" )أمين .(139 :1961 ،وفي المنقذ يقول الغزالي أنه ﻻ ينبغي لمن ﻻبسته تلك الحالة من الوجد أن
يزيد على ذلك القول ،فهي درجة يضيق معها نطق الناطق ،فﻼ يُحاول أن يُعبر عنها ُمعبر ،إﻻ اشتمل لفظه على
خطأ صريح ﻻ يمكنه اﻻحتراز عنه )الغزالي .(55 ،2002:فكثير من المعاني والحاﻻت الروحية واﻹيمانية
تتجاوز حدود لغة صاحبها وقدرته التعبيرية.
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وقد أنكر الغزالي على من يظهر في قولهم اﻻتحاد والحلول ،فهو يقول في المنقذ" :وعلى الجملة ينتهي اﻷمر إلى
قرب )أي قرب من ﷲ( يكاد يتخيل معه طائفة الحلول ،وطائفة اﻻتحاد وطائفة الوصول وكل ذلك خطأ".
)الغزالي .(34 ،2002:وقد بيﱠن الغزالي وجه خطأ القائلين باﻻتحاد والحلول بالتفصيل في كتابه )المقصد
اﻷسنى( .وعلق زكي نجيب محمود على ما قاله الغزالي في المنقذ من الضﻼل ،عن دعاة الحلول واﻻتحاد
والوصول ،بأن في هذه العبارة القصيرة ذكر الغزالي أربعة ألوان من التصوف .رفض ثﻼثة منها واختار لنفسه
الرابع .فقد رفض أوﻻ الحلول الذي يُريد به بعض المتصوفة أن ﷲ يحل في العارفين ،حلوﻻ معناه أن يكون
وجود العارف با هو نفسه وجود ﷲ .كما رفض اﻻتحاد ،وهو في ُعرف بعض الصوفية كون كل شيء موجودا ً
با معدوما بنفسه .فليس ﻷي شيء وجود خاص يتحد به مع ﷲ .فذلك ُمحال عندهم ،بل إن الشيء من اﻷشياء أو
الحي من اﻷحياء ﻻ يُعد موجودا من حيث هو فرد قائم بذاته ،بل هو موجود من حيث إن ﷲ موجود .ورفض
الغزالي القول بالوصول الذي َيقصدون به وصل الذوات في ذات واحدة .وابن عطاء ﷲ السكندري في الحِ كم
يُنكر ذلك قائﻼ) :وصولك إلى ﷲ وصولك إلى العلم به ،وإﻻ ف َج ﱠل ربُنا أن يتصل به شيء ،أو أن يتصل هو
بشيء( .ويقول الجنيد" :متى يتصل من ﻻ شبه له وﻻ نظير ،بمن له شبيه ونظير؟ هيهات .هذا ظن عجيب" .أما
الوصول الذي يقبله الغزالي ويقول به ،هو الوصول إلى معرفة ﷲ معرفة حقيقية .وهذا هو غاية السالكين،
ومنتهى سير السائرين .وهذا ما يسميه الغزالي بالقرب .فالقرب هو معرفة ﷲ في الدنيا وشهوده في اﻵخرة.
والغزالي يجد ذلك في قوله

تعالى ٱٱ ٱﱡٱ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ البقرة ،١٨٦ :وقوله ٱٹٱﱡٱ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ ق ،١٦ :و ٹٱٹٱﱡٱ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ الواقعة) .٨٥ :نجيب محمود،
265 :1961ـ.(266

مرحلة اليقين عند الغزالي ومعالم التكامل المعرفي
رغم أن الغزالي وجد الحقيقة التي كان ينشُدها في طريق التصوف ،فإن هذه الحقيقة لم تصرفه عن إتباع
الشريعة ،وﻻ حولته عن عقيدة السلف ،بل ضل متمسكا بتقديس الشرع وأتباعه .ونظر إلى الشريعة نظرته إلى
اﻷساس ،وإلى الحقيقة نظرته إلى ما يُبنى على اﻷساس .فالشريعة طريق والحقيقة غاية ،والشريعة عبادة المعبود
ضعاف العقول .فقد بيﱠن الغزالي في اﻹحياء
والحقيقة شهوده .وليس بين الحقيقة والشريعة ُمنافاة ،كما يتبادر إلى ِ
أن من قال إن الحقيقة تُخالف الشريعة ،والباطن يخالف الظاهر ،فهو إلى الكفر أقرب .وكل حقيقة غير ُمقيدة
بالشريعة فغير محصولة .فالشريعة جاءت بتكليف الخلق ،والحقيقة إنباء عن تصريف الحق ،الشريعة أن تعبده
والحقيقة أن تشهده والشريعة قيام بما أمر ،والحقيقة شهود لما قدر وأخفى وأظهر )عفيفي.(750 :1961 ،
فالغزالي يرفض المنهج والفكر الباطني وهو يؤكد على التكامل والترابط الدائم الذي ﻻ ينفك بين الشريعة
والحقيقة .وبذلك يمكن للمعاني الروحية أن تجد سبيلها إلى الوجدان ،ويكون لها أثر في حياة المسلم.
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ويروي الزبيدي )شارح اﻹحياء( أن سبب سياحة الغزالي وزهده في الدنيا وزخرفها ،أنه كان يوما يعظ الناس
فدخل عليه أخوه أحمد فأنشده قائﻼ)عرجون:(7 :
أخذت بأعضادهم إذ ونوا

وخلفك ال ُجهد إذ أسرعــوا

وأصبحت تَهدي وﻻ تهتدي

وتُسمع وعظا وﻻ تَسمع

فيا حجر الشُحر حتى متى

تَسن الحديد وﻻ تُقــطع.

فقد تكون تلك الحادث ذَكرت ونَبهت الغزالي إلى أن اﻻنشغال بمهمة التعليم يجب أﻻ تشغله عن تزكية نفسه
وإلزامها طريق العرفان الرباني .فمن الضروري الجمع بين العلم والتنظير ودعوة الناس مع العمل والسلوك
والمجاهدة .والظاهر أن الغالبية من العلماء والمدرسين كان على ذلك الحال ،علمهم وأفكارهم في واد وسلوكهم
في واد آخر .فبدأ العذاب الروحي يهز كيان هذا العالم الجليل ،وانعكس هذا العذاب الروحي والنفسي إلى عذاب
جسدي ،أثر على صحته فتدهورت وساء حاله .فتاق إلى العزلة والتأمل والبحث والدراسة الهادئة ،بعيدا عن
الجدال والحلقات والنقاشات وخﻼفات العلماء .فعن غرضه من أعماله حينها قال الغزالي في المنقذ" :ثم ﻻحظت
أعمالي فإذا أنا منغمس في العﻼئق ،وقد أحدقت بي من كل الجوانب .وﻻحظت أعمالي وأحسنُها التدريس
والتعليم ،فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ،وﻻ نافعة في طريق اﻵخرة ،ثم تفكرت في نيتي في التدريس،
فإذا هي غير خالصة لوجه ﷲ تعالى ،بل باعثها و ُمحركها طلب الحياة وانتشار الصيت" )الغزالي(51 ،2002:
وهكذا بدأ الغزالي يسلك طريق اﻵخرة ،وهو طريق المطالب الروحية والصلة با .
ويصف الغزالي تجربته الروحية في المنقذ بقوله" :ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على الصوفية،
وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل ،وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس ،والتنزه عن أخﻼقها المذمومة
وصفاتها الخبيثة ،حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير ﷲ تعالى ،وتحليته بذكر ﷲ ،وكان العلم أيسر علي
ِ
من العمل ،فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة ُكتبهم مثل قوت القلوب ﻷبي طالب المكي ،و ُكتب الحارث
المحاسبي ،والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي وغير ذلك من كﻼم مشايخهم ،حتى
صل بالتعلم والسماع ،وظهر لي أن أخص خواصهم
صلت ما يمكن أن يُح ﱠ
اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية ،وح ﱠ
ﻻ يمكن الوصول إليه بالتعلم ،بل بالذوق والحال وبتبدل الصفات .فكم من الفرق بين أن يعلم المرء حد الصحة
وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما ،وبين أن يكون صحيحا وشبعانا ...فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد
وشروطه وأسبابه ،وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا .فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال ﻻ
أصحاب أقوال ،وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ولم يبق إﻻ ما ﻻ سبيل إليه بالسماع والتعلم ،بل
بالذوق والسلوك .وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها ،والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي
العلوم الشرعية والعقلية ،إيمان يقيني با تعالى وبالنبوة وباليوم اﻵخر .فهذه اﻷصول الثﻼثة من اﻹيمان كانت قد
رسخت في نفسي ﻻ بدليل معين محرر ،بل بأسباب وقرائن وتجارب ﻻ تدخل تحت الحصر تفاصيله" )الغزالي،
50 ،2002ـ.(51
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ووصل الغزالي إلى لحظة اﻻختيار بين نعيم الدنيا ودواعي اﻵخرة ،التي قال عنها في المنقذ" :فلم أزل أتردد بين
تجاذب شهوات الدنيا ودواعي اﻵخرة قريبا من ستة أشهر ...جاوز اﻷمر حد اﻻختيار إلى اﻻضطرار ،إذ قفل ﷲ
على لساني حتى اعتقل عن التدريس ...ثم أَورثَت هذه العقلة في اللسان ُحزنا في القلب ،ب ُ
طل معه قوة الهضم
ضعف القوى ،حتى قطع اﻷطباء طمعهم من العﻼج ...فﻼ سبيل إليه
وقرم الطعام والشراب ...وتعدى ذلك إلى ُ
بالعﻼج ،إﻻ بأن يتروح السر عن الهم المــُـلم...ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري ،التجأت إلى ﷲ
تعالى التجاء المضطر الذي ﻻ حيلة له .فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه ،وسهل على قلبي اﻹعراض عن
الجاه والمال واﻷهل والولد واﻷصحاب .وأظهرت عزم الخروج إلى مكة ،وأنا أنوي في نفسي السفر إلى الشام،
حذرا أن يطلع الخليفة وجملة اﻷصحاب على عزمي في المقام بالشام .فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من
بغداد ،على عزم أﻻ أعاودها أبدا")الغزالي52 ،2002:ـ.(53
وعن تزكية النفس يقول الغزالي في المنقذ" :ثم دخلت الشام وأقمت به قريبا من سنتين ،ﻻ شغل لي إﻻ العُزلة
والخلوة والرياضة والمجاهدة ،اشتغاﻻ بتزكية النفس وتهذيب اﻷخﻼق وتصفية القلب لذكر ﷲ ،كما ُكنت حصلته
من كتب الصوفية .فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ،أصعد منارة المسجد طوال النهار وأغلق بابها على نفسي.
ي داعية فريضة
ثم رحلت منها إلى بيت المقدس ،أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسي .ثم تحركت ف ﱠ
الحج واﻻستمداد من بركات مكة والمدينة ،وزيارة رسول ﷲ عليه الصﻼة والسﻼم بعد الفراغ من زيارة الخليل
صلوات ﷲ عليه ،فسِرت إلى الحِ جاز" )الغزالي .(53 ،2002 :فهذا هو طريق التجربة الروحية التي سلكها
الغزالي.
صدق
ويقول عبد الغافر الفارسي الذي عاصر الغزالي وشاركه الدراسة على أستاذه أبي المعالي الجويني ،عن ِ
الغزالي في تجربته الروحية وما وصل إليه من ثمارها" :لقد زرته مرارا وما كنت أُحدث في نفسي ما عهدته في
سالف الزمان عليه ،من الذعارة والنظر إليه بعين اﻻزدراء واﻻستخفاف .به كبرا و ُخيﻼء واغترار بما رزقه ﷲ
من البسطة في النطق والخاطر ،والعبادة وطلب الجاه والعلو في المنزلة .إنه صار على الضد وتصفى من تلك
الكدورات .وكنت أظن أنه متلفع ب َج َلبات التكلف بما صار إليه ،فتحققت بعد التروي والنقير أن اﻷمر على خﻼف
المضنون ،وأن الرجل أفاق بعد الجنون) (...وغلبت الحال عليه بعد تبحر في العلوم واستطالة على الكل بكﻼمه،
واﻻستعداد الذي خصه ﷲ به في تحصيل أنواع العلوم وتمكنه من البحث والنظر .حتى تبرم من اﻻشتغال بالعلوم
العربية عن المعاملة ،وتفكر في العاقبة وما يُجدي وما ينفع في اﻵخرة  ...ثم إنه فُتح له باب من الخوف ،بحيث
أنه شغله عن كل شيء .وحمله على اﻹعراض عما سواه .حتى سهل ذلك وهكذا إلى أن ارتاض كل الرياضة.
وظهرت له كل الحقائق وصار ما كنا نظن به تمرسا ،طبعا وتحققا .وإن ذلك أثر السعادة المقدرة له من ﷲ"
)عرجون35 :ـ .(36هذه شهادة من أحد اﻷقران الذين عايشوا الغزالي عن قرب ،تؤكد على المعاني الروحية التي
عاشها الغزالي ،فعبر عنها أحسن تعبير في مؤلفاته.
وبعد هذه التجربة تغيرت حال الغزالي وغاياته ،حتى عودته إلى التعليم كانت بأسلوب جديد ونية جديدة وهدف
جديد ،ولذلك قال الغزالي في المنقذ" :وأنا أعلم أني إن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت ،فإن الرجوع عود إلى
ما كان ،و ُكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يُكتسب الجاه ،وأدعو إليه بقولي وعملي ،وكان ذلك قصدي
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ونيتي ،وأما اﻵن فأدعو إلى العلم الذي به يُترك الجاه ،ويُعرف به ُسقوط رتبة الجاه .هذا هو اﻵن نيتي وقصدي
وأمنيتي ،يعلم ﷲ ذلك مني ،وأنا أبغي أن أُصلح نفسي وغيري ،ولست أدري أأصل إلى مرادي ،أم أَخترم دون
غرضي؟ ولكني أؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه ﻻ حول وﻻ قوة إﻻ با العلي العظيم ،وإني لم أتحرك لكنه
حركني ،وأني لم أعمل لكنه استعملني .فأسأله أن يُصلحني أوﻻ ،ثم يُصلح بي ويهديني ثم يهدي بي .وأن يريني
الحق حقا ويرزقني إتباعه ،ويريني الباطل ويرزقني اجتنابه" )الغزالي66 ،2002:ـ.(67
ويقول الغزالي أنه انكشف له في تلك اﻷثناء من المعارف ما ﻻ يدخل تحت حصر العقل ،ولكنه بعد مدارسته
الطويلة ورحﻼته اﻻستكشافية للعلم والحق والحقيقة ،عاد إلى بغداد ليعقد بها مجلس الوعظ ويُدرس ،ويُؤلف
ال ُكتب للتحقيق واﻹفادة ،ويُؤلف بين القلوب المتنافرة وبين الفقهاء والصوفية ،فأصبح حجة اﻹسﻼم والمجدد للقرن
الخامس .وقد التمس الغزالي في نفسه أن يكون مجدد القرن الخامس فقال" :فشاورت في ذلك جماعة من أرباب
القلوب والمشاهدات ،فاتفقوا على اﻹشارة بترك العزلة والخروج من الزاوية ،وانضاف إلى ذلك منامات من
ورشد ،قدّرها ﷲ سبحانه على رأس هذه المائة ،وقد
الصالحين كثيرة متواترة تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ُ
وعد ﷲ سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مائة .فاستحكم الرجاء وغلب ُحسن الظن بسبب هذه الشهادات ،ويسر
ﷲ الحركة إلى نيسابور للقيام بهذه المهمة ،في ذي القعدة من عام تسعة وتسعين وأربع مائة" )الغزالي،2002:
65ـ .(66فبدل أن يستكين للعزلة والسلبية ،خرج الغزالي بتجربته الروحية ليكون له دوره اﻹيجابي الحضاري
لﻼستثمار في المورد البشري ،بالتربية والتعليم والتوجيه والتأليف.
فقد تميزت تجربة الغزالي الصوفية بعدم إهمال ما ترسخ في ذاته من علوم ،التي تعمق فيها وبرز على رأس
أعﻼمها .وذلك ما جعله ﻻ يتوقف عن العطاء العلمي ،حتى بعد أخذه بمنهج الحياة الصوفية ،فزاوج بين خلوات
مع نفسه متأمﻼ ومتفكرا وذاكرا وعابدا ،وبين مخالطة الناس والمساهمة في الحياة .فظهر الغزالي في هذه
التجربة صاحب عقلية فلسفية أصيلة ،جمع بين التجرد الصوفي والعقلية الفلسفية .وقد عبر العقاد عن ذلك المنهج
وتلك التجربة تعبيرا دقيقا فقال" :وبهذه القدرة على التجرد من النفس وعاداتها ومألوفاتها ،أصبح الغزالي أقدر
على التجرد الذهني من المتصوف ،الذي ﻻ يُشغل فكره باستقصاء البحث ،ومن الفيلسوف الذي ﻻ يُروض نفسه
على الفرار من تحكم الذاتية ولزوم اﻷشياء ،التي ﻻ تفارقها في حسه وفي إدراكه .فﻼ جرم كانت السليقة الصوفية
فيه أداة يَغلِب بها الفيلسوف الذي ﻻ تصوف عنده ،وكان التفكير المـُـنظم عنده أداة تُعينُه على الفهم ،حيث يَقنع
المتصوف بالتسليم) ".العقاد7 :2016 ،ـ.(8
ضج فكر الغزالي على أشعة الدراسة والممارسة ،عاد إلى
وبعد عشر أعوام من الترحال واﻻعتزال ،وبعد أن ن ُ
نيسابور ليُدرس فيها ،لكنها عودة تختلف عن إقامته اﻷولى .عاد إليها وهو عالم كبير ،مرهوب الجانب ،وقد ألف
أعظم كتاب في ذلك العصر وهو كتاب "إحياء علوم الدين" ،وكان يُملي من ذلك الكتاب على تﻼمذته ومريديه.
إﻻ أن المناخ المدرسي لم يُعد يروق الغزالي .إضافة إلى أنه شعر بأنه قد أصيب في صدره ،فقد قَتل أحد
الحشاشين موﻻه الجديد ابن نظام الملك .فأخذ يُعد نفسه للهجرة والرحيل عن نيسابور .ومن نيسابور عاد إلى
طوس ،وقد ُخيل إليه أنه سيجد فيها اﻻستقرار الروحي .وكان يملك بعض اﻹمكانيات ،فبنى بواسطتها زاوية وإلى
جانبها مدرسة بماله الخاص )الشامي27 :ـ .(28ومع ذلك لم يترك الغزالي تعُهد نفسه مع اﻻستزادة من العلوم
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اﻹسﻼمية ،فقد عاد إلى طوس وجمع بين تزكية نفسه ،واﻻنشغال بطلب علم الحديث الذي لم يُحصله ،وواظب
على التعليم وإلقاء الدروس.
ويذهب المستشرق جورج شبيرر في تقديمه لكتاب الغزالي "أيها الولد" أنه كان" :عمليا جدا ً في تصوفه )(...
وهو يُقرر أن غايات التصوف واﻷدلة على صحته واﻹخﻼص فيه ،إنما هي في المحافظة على اﻻستقامة في
جنب ﷲ .ثم في حياة يومية مبنية على سلوك مثمر وعلى نفع لﻶخرين" )الساعاتي .(441 :1961 ،ويظهر
شعور الغزالي بمسؤوليته الدعوية والتعليمية ،حين بيﱠن سبب تركه لخلوته وسياحته ،في سبيل تزكية نفسه
وتطهير قلبه ،والتي دامت قرابة العشر سنوات .وقد قال الغزالي في المنقذ" :فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف
إيمانهم إلى هذا الحد بهذه اﻷسباب ،ورأيت نفسي ﻻزمة مجتهدة ملبة )أي راغبة( بكشف هذه الشبهة ،حتى كان
إفضاح هؤﻻء أيسر عندي من شربة ماء ،لكثرة خوضي في علومهم و ُ
طرقهم ،أعني طرق الصوفية والفﻼسفة
والتعليمية والمتوسمين من العلماء .انقدح في نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت محتوم .فماذا تغنيك الخلوة
والعزلة وقد عم الداء ومرض اﻷطباء ،وأشرف الخلق على الهﻼك" )الغزالي .(64 ،2002:فعاد الغزالي بكل
عزم ،متسلحا بما في رصيده من علم وتجربة ،للتعليم والتربية والدفاع عن اﻹسﻼم.
ومن خﻼل ممارسته وتجربته الصوفية ،وضع الغزالي في كتابه "بداية الهداية" تصورا لطريق التزكية والسلوك.
تظهر مﻼمحه من تعريف الغزالي للمؤمن ،بأنه من حصلت له الهداية ،التي هي جوهر العلم .هذه الهداية تخضع
لظواهر متعددة ومتضادة ،كالبداية والنهاية والظاهر والباطن .فلن يصل المؤمن إلى النهاية إﻻ إذا تمكن من
البداية ،ولن يدرك الباطن إﻻ بعد أن ي َ
طلع على الظاهر )اﻷعسم .(112 :وﻷجل التكامل المعرفي سعى الغزالي
ﻹزالة أسباب اﻻختﻼف بين التصوف وعلوم الشريعة ،فالتصوف عنده يهدف إلى جعل سلوك المريد مبنيا على
اﻹخﻼص في السر والعﻼنية ،وعلى التحلي بالنية الطاهرة ،التي تسمح لصاحبها بأن يتصل با على خير وجه.
وعماد مذهبه في التصوف هو اﻹيمان با واليوم اﻵخر والتسليم بحقيقة النبوة ،وحاجة كافة الخلق إليها .فقد قال:
"فكذلك بان لي على الضرورة أن العبادات بحدودها ومقاديرها المحددة المقدرة من جهة اﻷنبياء ،ﻻ يدرك وجه
تأثيرها ببضاعة عقل العقﻼء ،بل يجب فيه تقليد اﻷنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة ﻻ ببضاعة العقل"
)الغزالي .(61 ،2002:أما التصوف المنحرف عن الشريعة فهو إباحة وإلحاد ،وأكد الغزالي خطأ وتحريف
القائلين بالحلول واﻻتحاد والوصول ،في كتابه المقصد اﻷسنى بالتفصيل .كما أشار الغزالي إلى أن التصوف قد
يكون سبب في ضُعف إيمان الخلق ،شأنه في ذلك شأن الفلسفة والعلم واﻹسماعيلية وغيرها من المذاهب الهدامة
)الغزالي .(62 :وذلك مآل كل علم َيخرج عن إطار الشريعة وأحكامها ومقاصدها.
وتأكيدا منه على التكامل المعرفي قسم الغزالي العلم الديني ،إلى علم المكاشفة وعلم المعاملة .فعلم المكاشفة هو
الذي يختص بأصول معرفة ﷲ وإدراك صفاته ،فهي التي تُثمر محبة ﷲ ومخلوقاته .وعلم المكاشفة جوهره ضبط
موازين علم المعاملة .الذي يتعلق بالعﻼئق الحياتية الخاضعة للنفس )معرفة النفس المحمودة والمذمومة( ويندرج
تحت علم المعاملة كل ما هو كفيل بمعرفة النفس ،وهذه المعرفة ﻻ تكون ُمجدية إﻻ بما يحققه الكشف الباطني لعلم
المكاشفة )اﻷعسم .(113 :فالغزالي يتكلم عن العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية وكل ما يتعلق بحياة اﻻنسان ،فذلك
يساعد المؤمن على فهم مقاصد الشريعة ،وأحكامها في العبادات والمعامﻼت وفي كل جوانب الحياة .فيعيش
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حياته بكل وقائعها وأحداثها

تعالى ،مصداقا لقوله تعالى :تعالى:

ٱ ﱡٱ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ اﻷنعام١٦٣ - ١٦٢ :

وفي كتابه الكشف والتبيين يرى الغزالي أن المطلوب من المؤمن أن يُدرك تلك الصلة بين علم المعاملة وعلم
المكاشفة .وهو يرى أن ذلك يتطلب الخروج عن الذنوب والتخلص منها .ويَعتبر الغزالي أن اﻹيمان با هو غاية
اﻹيمان ،بعد التسليم المطلق بما جاء به الرسل واﻷنبياء .وينتج عن هذا اﻹيمان كشف ،إﻻ أن ذلك مرهون
باستحضار الظاهر والباطن في العبادة ،والذكر الدائم

الذي يتطلب تطهير القلب.

وقد كتب الغزالي في كتابه "العقود والﻶلئ" عن آداب الصوفي فقال" :قلة اﻹشارة وترك الشطح في العبارة،
والتمسك بعلم الشريعة ،ودوام الكد واستعمال الجد .واﻻستيحاش من الناس ،وترك الشهوة وإظهار التحمل،
واستشعار التوكل واختيار الفقر .ودوام الذكر وكتمان المحبة ،وحسن العشرة في الصحبة .والغض عن المردان،
وترك مؤاخاة النسوان .ودوام درس القرآن" .وفي كتابه "المضنون به على غير أهله" يرى الغزالي أنه ﻻ يمكن
الوصول إلى ذلك اﻷدب إﻻ بالمجاهدة ،التي تقوم عند الغزالي على أساس معرفة النفس كوسيلة مؤدية إلى معرفة
ﷲ )اﻷعسم .(118 :وفي منهاج العابدين ذكر الغزالي أنه بعد أن يكتشف المؤمن أن زمانه يذهب به إلى اﻻنشغال
بالدنيا ،ﻻ بد له من التزام العُزلة ودوام ذكر ﷲ )الغزالي .(96 ،1989 :فالغزالي من خﻼل ما كتبه ،خاصة كتابه
إحياء علوم الدين ،وضح الطريق لخوض تجربة روحية مثمرة ،تنفع المؤمن في دنياه وآخرته ،يتعدى نفعها إلى
غيره في مجتمعة وأمته وقد تنفع بها كل اﻹنسانية ،وهو دورها الحضاري .ومن ذلك تجربة الغزالي وآثاره
ومؤلفاته التي حققت رواجا عالميا ،استفادت منه اﻹنسانية جمعاء.

الخاتمة
تعتبر حياة الغزالي وتجربته المعرفية والروحية نموذجا بارز في تحقيق التكامل المعرفي في العلوم اﻹسﻼمية،
ذلك التكامل يدفع لﻼستفادة واﻹفادة في مختلف الجوانب .وقد ظهرت آثار ذلك التكامل اﻹيجابية في حياة الغزالي،
فقد مر بمحطات عدة ،جمع فيها مختلف العلوم اﻹسﻼمية ،ومعارف إنسانية أخرى استفاد منها .كما َعرف في
مساره العلمي وعايش مناهج وطرق مختلفة ،تدعي أنها تؤدي ﻻكتشاف الحقيقة والوصول إلى اليقين .فقد بدأ
الغزالي مقلدا لتعاليم مدارس العلوم اﻹسﻼمية التي يغلب عليها الطابع الفقهية ،جامعا لمعارفها ومتبعا لمنهجها
التعليمي .انتقل بعدها إلى منهج المتكلمة ،وأدلة الفﻼسفة ومقاﻻتهم وطرقهم في الحجاج واﻻستدﻻل ،فبين مثالبها
واستثمر إيجابياتها ،ثم وقف على ُ
طرق الباطنية اﻹمامية فكشف فسادها ،ووصل في نهاية المطاف إلى التصوف.
وقد استفاد الغزالي من هذا المشوار العلمي الذي وصل به الى يقين ﻻ شك فيه ،انطﻼقا من تكامل معرفي كان له
أهميته في حياته وتعداها إلى غيره .وقد برز ذلك في جوانب عدة وهي:
ـ الجمع بين العلوم المكتسبة التي مصدرها الوحي والعقل والحواس مع العلم اللدني الذي مصدره الكشف واﻻلهام
والفتوحات الربانية ومنها توفيق ﷲ لﻺنسان ﻻكتشاف لطائف ومعاني دقيقة.
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ـ الجمع بين المعارف التي تمﻸ العقول وتنضجها ،وبين الزاد الذي يُنير القلوب ويُقوي بصيرتها .فذلك يثمر
قناعة عقلية وطمأنينة ويقين روحي.
ـ الجمع بين تزكية النفس وتهذيبها وبين تعليم الناس ودعوتهم إلى الخير ،فهذا التكامل يورث تجارب ومعارف
وخبرات ووقوف على إشكاليات بحثية ،تعود بالفائدة على اﻻنسان ويمكن أن يُفيد بها غيره.
ـ وهو تكامل يجمع بين مطالب عالم الشهادة مع مطالب عالم الغيب .وحاصل هذا التكامل المعرفي يدفع للجمع
بين الدور التنظيري مع الدور العملي الميداني.
كما أن التكامل المعرفي الذي يُدعم بالتهذيب السلوكي ،هو الكفيل بتحقيق المقاصد المعرفية والسلوكية .وكل ذلك
يجعل اﻻنسان يشعر بفائدة المعارف التي جمعها ،ويطمئن إلى أن كل ذلك ﻻ يمثل ترف معرفي وتنظير بعيد عن
الواقع وعديم الفائدة .وهو ما يَظهر في تجربة الغزالي الروحية ونظريته المعرفية ،وكل ما تركه من مؤلفات
وعلم .فقد برزت في كل ذلك روح التجديد واﻻحياء للعلوم اﻹسﻼمية ومنهجه في التربية والتعليم والبحث ،وأثر
ذلك واضح في حياة الغزالي ومؤلفاته .التي حافظت على ُحضورها الدائم ومكانتها العلمية الكبيرة في البحوث
واﻻعمال العلمية اﻹسﻼمية منها والعالمية ،كما أن لها دورها وأثرها في حياة المسلمين عموما ولها ُحضورها في
مجالسهم وحلقاتهم المعرفية والتربوية .كما أن تجربة الغزالي المعرفية والروحية ومنهجها المبين في كتابه إحياء
علوم الدين ،هي تجربة واقعية يمكن لكل مسلم أن يلتزم بها ويسلك طريقها ،ليحقق التوازن في حياته خاصة في
عالمنا الحاضر الذي طغت فيه النزعة المادية .وعليه يمكن تسجيل التوصيتين اﻷتيتين:
ـ على المهتمين بالشأن التربوي والمعرفي والدعوي الرجوع إلى تجربة الغزالي ومؤلفاته للوقوف على ما
تضمنته من درر وفوائد في هذا المجال.
ـ يمكن للباحثين اﻻعتماد على نتائج الغزالي في دراسة بعض اﻹشكاليات المعاصرة كقضية التعصب والتقليد
والتحيز والتقديس ...إلخ.
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خصائص وأساليب الدعوة اﻹسﻼمية
منوس سعاد

بلخير الزهرة

كلية الخروبة ،الشلف ،02الجزائر.
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كلية الخروبة المدية ،26الجزائر
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المستخلص
إن الدين عند ﷲ اﻹسﻼم أطهر دين وأقوم دين ،جاء على لسان أطهر الخلق وأتقى الخلق الذي حمل اﻷمانة بكل
صدق محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،ولم يأمره ﷲ سبحانه على إرغام أيا كان على اعتناق هذا الدين الحنيف ،بل
ودعاه إلى تبليغه بكل ما يرغب في هذا الدين القويم ،ومن هنا كانت للدعوة اﻹسﻼم ية خصائص أهمها العالمية
والشمول ،وكان من أساليبها الحكمة والجدال بالتي هي أحسن وكذا الصبر ،وإذا ما اتسمت كل دعوة
بالخصائص التي ينبغي أن تتسم بها ،وإذا ما اتبع الداعية تلك اﻷساليب التي ترغب في الدين البعيدة عن
اﻹكراه ،نكون بذلك قد ساهمنا في إقرار مبدأ حرية التدين الذي مبناه على الحرية الشخصية واﻹرادة الحرة
البحتة.
الكلمات المفتاحية :الدعوة اﻹسﻼمية ،خصائص الدعوة ،أساليب الدعوة.
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Islamic religion call Characteristics of Islamic Call Techniques of the
Islamic Call
Mennous Souad
Chlef02 Algeria
Attatfa002@gmail.com

Blkhir zohra
Media26 Algeria
belkheirzahra2014@gmail.com

ABSTRACT
Characteristics and techniques of islamic religion call For ALLAH, Islam is
regarded as the purist and the most correct religion in comparison with other
religions.It came from our pious and purist prophet Mohamed Peace Be Upon
Him( PBUH).God did not order him to force anyone to be converted to this
religion.Rather, he invited him to spread and inform it peacefully. Hence , the
Islamic region call has many haracteristics, the most important ones are
universality and inclusiveness. Islamic call must use wisdom and argue with the
best manner, patient and good speech.If each call follows these characteristics
and each preacher applies them staying far from coercion and compulsion , we
will contribute to the adoption of the principle of religious freedom that based on
personal freedom and pure free will.
Keywords: Islamic religion call, Characteristics of islamic call, Techniques of the
islamic call.
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المقـــــــــــــــــــدمة:
إن الدين اﻹسﻼمي دين صادق وحنيف ،ومما يميزه الشفافية وإقراره لحق المساواة بين البشر أجمع فﻼ فرق بين
الناس أجمعين ،وﻹيصال هذا الدين إلى العالمين ﻻ بد أن تكون هنالك دعوة إليه ولذا فإن الدعوة اﻹسﻼمية تعﺘبر
كوسيلة لنشر الدين اﻹسﻼمي بين الناس دونما أي ضغط وﻻ إكراه وﻻ ترهيب ،وإنما تكون بكل أساليب الﺘرغيب
للﺘحبيب في هذا الدين القويم الحنيف ،ولقد اسﺘعمل هذا اﻷسلوب من الدعوة اﻷنبياء والرسل المنزلين على اﻷمة
جمعاء منذ خلق ﷲ تعالى سيدنا آدم ـــــ عليه السﻼم ـــــ إلى أن خﺘم ببعث نبينا ورسولنا محمد ــــ صلى ﷲ عليه
وسلم ــــ كما سار على نهجهم جموع الصحابة والﺘابعين ومن تبعهم في نهجهم إلى يومنا هذا ،ذلك ﻷن اﻹسﻼم
دين رحمة ومودة ،فالدعوة اﻹسﻼمية على هذا النحو من شأنها أن تكفل حرية الﺘدين في اﻹسﻼم الذي يولي هذه
اﻷخيرة اهﺘماما يليق بمكانة الدين وسموه ،ومن هنا يﺘبادر لدينا اﻹشكال :ما المقصود بالدعوة اﻹسﻼمية ؟ ،وماهي
أهم خصائصها وأساليبها؟
ولمعالجة اﻹشكالية المطروحة قمنا بﺘقسيم البحث إلى مباحث ثﻼثة ،وذلك على النحو الﺘالي:
المبحث اﻷول تحت عنوان تعريف حرية الﺘدين ،بينما في المطلب الثاني فعرفنا حرية الﺘدين ،بداية بﺘعريف
الدين ،بينما في المبحث الثاني تطرقنا إلى خصائص الدعوة الدينية وأساليبها ،فعرضنا الخصائص في المطلب
اﻷول ،واﻷساليب في المطلب الثاني مع تفصيل وجيز لكل عنصر.

المبحث اﻷول :تعريف الدعوة اﻹسﻼمية.
ﻻ شك أنه وقبل الﺘطرق لصلب البحث ﻻ بد علينا من فهم أهم المصطلحات المكونة لموضوع البحث وهذا ما
سنحاول الﺘطرق إليه في هذا المبحث.
المطلب اﻷول :تعريف الدين.
الفرع اﻷول :تعريف الدين لغة.
شرا،
الدين في اللغة من دان الرجل ِإذا عز ،ودان ِإذا ذلّ َ ،ودانَ ِإذا أطاع ،ودانَ إِذا عصىَ ،ودانَ ِإذا اعﺘاد خيرا أو ّ
ودانَ إِذا أصابه الدِّين .ودان له :أطاع ،ودانه :أجزاه أَو ملكه أَو أ ْقرضه).أبو الفضل١٤١٤ ،هـ(.
الفرع الثاني :تعريف الدين اصطﻼحا.
أما الدين في اﻻصطﻼح فهو ":وضع إلهي يرشد إلى الحق في اﻻعﺘقاد ،وإلى الخير في السلوك والمعامﻼت" ،أو
أنه "وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باخﺘيارهم إلى الصﻼح في الحال ،والفﻼح في المآل .وعرف أيضا
على أنه "ما شرعه ﷲ على لسانه نبيه من اﻷحكام") .ملكاوي١٤٠٥هـ(.
فقول علماء اﻹسﻼم :وضع إلهي ،يخرج به الوضع البشري فما يﺘخذه البشر اعﺘمادا على العقل أو الخرافة ،...

ليس بدين ،وإن أطلق عليه اسم الدين).العالم١٤١٣ ،هـ( .ٹٹ چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
ڃ

چچ )آل عمران  ،(٨۵وأخرجوا بقولهم :لذوي العقول السليمة ،اﻷوضاع اﻹلهية الﺘي ﻻ تخﺘص بذوي

العقول كالطباع الﺘي تهﺘدي بها الحيوانات ،والمراد بالصﻼح في الحال ،والفﻼح في المآل ،سعادة الدارين )الدنيا
واﻵخرة وأما قولهم :باخﺘيارهم؛ فبه خرجت اﻷوضاع اﻻتفاقية ،والقهرية ،فالدين ﻻ يمكن حصوله
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باﻹكراه).العالم ١٤١٣هـ( فهذا الﺘعريف ﻻ شك أنه ينطبق على الدين الحق ،وﻻ يمكن تعديه إلى جنس الدين ،وقد
عُلم أن منه حسب الواقع واﻻسﺘقراء الحق والباطل ،وما انﺘشر من باطله أكثر بكثير مما عليه أهل
الحق).الفوزان١٤٢٧هـ( ومنه قوله

ٹ چڤ ڤ ڦ

ڦڦچ )الكافرون .(٠٦و للدين في

اﻹسﻼم مفهوم آخر عام وواسع ،فيعرف الدين على أنه اﻻعﺘقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية ،لها إرادة
واخﺘيار ،ولها تصرف وتدبير للشئون الﺘي تعني اﻹنسان؛ اعﺘقادا من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية
في رغبة ورهبة ،وفي خضوع وتمجيد).الفوزان١٤٢٧هـ(
المطلب الثاني :تعريف الدعوة
الفرع اﻷول :تعريف الدعوة لغة.
تطلق كلمة دعوة ويراد بها :قضية ،ودعوة بمعنى وليمة أو مأدبة ،وقد أطلق اسم دعوة اﻹسﻼم على الوليمة الﺘي
أولمها الخليفة العباس المأمون عند زواجه ببوران ،وصار ال ُم ْلك دعوى :أي صار كل اﻷشراف يدّعى الملك
ويطالب به ،ودَعْوة ،مرافعة إلى القاضي وشكوى ،وهناك معان أخرى للدعوة منها :دعاء ،ابﺘهال ،سخرية،
هجاء ،مباركة ،حمد ،شكر ،ودعائي :تضرعي ،توسلي ،والدا ِع َية :اسم مبالغة لداع والﺘاء فيه للمبالغة من يدعو
إلى الطعام وغيره ،وداعيﺘه :مشايعه ونصيره وموال له).رينهارت ٢٠٠٠ _ ١٩٧٩م(  ،والدِعاية المنهج أو
الطريقة لخلق اتِّجاه مشايع أو معا ٍد نحو سلعة أو فكرة أو مذهب بالكﺘابة أو اﻹعﻼن أو الخطابة أو نح ِوها مثل
ي مح ّمد ﷺ إلى اﻹسﻼم).عبد
قولنا :دِعاية انﺘخابيّة .والدﱠعوة اﻹسﻼميﱠة :نشر اﻹسﻼم والدّعوة المح ّمديّة :دعوة النّب ّ
ي يصدره الحاك ُم أو أيﱠة سلطة تنفيذيّة أخرى تطلب عقد
الحميد عمر ١٤٢٩هـ( والدﱠعوة اﻻنﺘخابيﱠة :أمر قضائ ّ
صة لملء مقعد شاغر) .المطوع ١٤٢٤هـ(
اﻻنﺘخابات خا ﱠ
الفرع الثاني :تعريف الدعوة اصطﻼحا.
تطلق الدعوة في اﻻصطﻼح ويراد بها أمران أو معنيان :أما المعنى اﻷول فهو دين اﻹسﻼم نفسه ومعناها على هذا
اﻷساس إما :دين ﷲ الذي بعث به اﻷنبياء جميعا ،والذي تجدد على يد محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،أو الخضوع
واﻻنقياد لﺘعاليمه بﻼ قيد وﻻ شرط ،وأما المعنى الثاني فهو عملية نشر اﻹسﻼم وتبليغه  ،وهذا المعنى هو المقصود
)محفوظ( ولها في هذا المعنى عدة تعريفات منها :حث الناس على الخير والهدى ،واﻷمر بالمعروف والنهي عن
المنكر؛ ليفوزوا بسعادة العاجل واﻵجل).غلوش ١٩٨٧م(
أو العلم الذي تعرف به كافة المحاوﻻت الفنية المﺘعددة ،الرامية إلى تبليغ الناس اﻹسﻼم ،بما حوى من عقيدة
وشريعة وأخﻼق أو الحث على فعل الخير ،واجﺘناب الشر ،واﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والﺘحبيب
بالفضيلة ،والﺘنفير عن الرذيلة ،واتباع الحق ونبذ الباطل). .الخطيب ١٤٠١هـ(
المبحث الثاني :خصائص الدعوة اﻹسﻼمية وأساليبها
للدعوة الدينية أمية كبيرة في اﻹسﻼم وتكمن أميﺘا في الدور الكبير الذي تؤديه في سبيل نشر هذا الدين الحنيف
وكذا في تصحيحه وتقويم لدا المسلمين ،ولن تبلغ هذه اﻷهمية السامية إﻻ إذا تمﺘعت ببعض الخصائص ،واتبعت
بعض اﻷساليب الﺘي من شأنها أن تحافظ على تلك المكانة الﺘي تﺘمﺘع بها ،هذا ما سنحاول تبيينه في هذا المبحث.
المطلب اﻷول :خصائص الدعوة اﻹسﻼمية
للدعوة الدينية خصائص عديدة نذكر منها:

أوﻻ ،عالمية الدعوة اﻹسﻼمية وشموليتها :بمعنى أنها تصلح لكل مكان في العالم دونما أي تمييز بين البشر ،ٹٱ
ٹ

چکٱکٱگٱگٱگگچ)اﻷنبياء (١٠٧ووجه اﻻسﺘدﻻل من اﻵية هو قوله
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تعالى" :ﮔ" أي :وما أرسلناك يا محمد بالشرائع واﻷحكام إﻻ رحمة لجميع الناس).الشوكاني ١٤١٤هـ(.وٹ ٹ

چڭ ڭ ڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱۈ ٱۈٷچ)اﻟﻔﺮﻗﺎن(٠١
تبارك :تفاعل من البركة ومعنى اﻵية :تبارك الذي نزل الفصل بين الح ّق والباطل ،فصﻼ بعد فصل وسورة بعد
ّ
الجن واﻹنس ،الذين بعثه ﷲ إليهم داعيا إليهم،
سورة ،على عبده محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،ليكون محمد لجميع
ينذرهم عقابه إن لم يوحدوه ولم يخلصوا له العبادة).اﻵملي ١٤٢٠هـ( إلى غير ذلك من اﻵيات الدالة على عموم
وشمول الرسالة المحمدية فالدعوة الدينية شاملة لكل مكان في العالم .وورد الكثير من اﻷحاديث الﺘي تدل على عالمية
الدعوة اﻹسﻼمية منها ما قاله رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم" :وكان النبي يبعث إلى قومه :خاصة وبعثت إلى
الناس كافة").رواه البخاري(.

وكذلك فعل الصحابة رضي ﷲ عنهم بعده _ صلى ﷲ عليه وسلم _ ،فبعد وفاته _ صلى ﷲ عليه وسلم _ واسﺘﻼم
أبي بكر رضي ﷲ عنه الخﻼفة وبعد قضائه على فﺘنة الردة في السنة الحادية عشرة من الهجرة بدأ بالفﺘوحات
اﻹسﻼمية نشرا ً للدعوة ،حيث أرسل الجيوش إلى العراق ضد الدول الفارسية وإلى الشام ضد الروم ،ثم مﺘابعة ذلك
من قبل عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه ومن بعده عثمان بن عفان رضي ﷲ عنه ،حيث امﺘدت الدولة اﻹسﻼمية
من حدود الصين إلى طرابلس الغرب شرقا ً وغرباً ،ومن أرمينية إلى اليمن شماﻻً وجنوبا ً ولما ارتضى سبحانه
وتعالى دين اﻹسﻼم للثقلين اﻹنس والجن)الصﻼبي٢٠٠٩م( ،.وميّز ج ّل وعﻼ هذا الدين لكي يصلح لهذه العالمية
بمميزات أهمها:
 _ 1سﻼمته من التحريف :بحفظ الكﺘاب والسنة)نوفل(،

ڱ ڱ

ٹ ٹ چڳ ڳ ڳ ڱ

ڱںچ)الحجر .(٠٩ومما جاء في تفسير اﻵية أن ﷲ تعالى قد أنزل الفرقان

القراء خزائن كﺘابه ،وهو ﻻ يضيع كﺘابه) .القشيري(
وأخبر أنه حافظه ،وإنما يحفظه بقرائه في قلوب ّ
 _ 2شمول الدين اﻹسﻼمي الموضوعي والزماني والمكاني :والمقصود بالشمول الموضوعي أي وفاؤه بجميع

حاجات اﻹنسان اﻻعﺘقادية والعملية)الصﻼبي( ،قال سبحانه وتعالى :چٱچ ٱچ ٱچ ٱڇ ٱڇ ٱڇ ٱڇ ٱڍٱٱڍ ڌ ڌچ
 ،فسرت هذه اﻵية على وجوه واخﺘرنا الوجه الراجح الذي جاء على النحو الﺘالي :لما آمنهم من العدو والعود إلى
دين أوﻻئك ،وإياس أولئك عن رجوعهم إلى دين الكفرة ،وأي نعمة أتم وأكمل من اﻷمن من
العدو)الماتريدي1426هـ( ؛ ثم يعقب سبحانه أنه أكرمهم بالدّين المرضي وهو اﻹسﻼم)الطبري( ،

چڦ ڦ ڦ ڄ ٱڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃچ

وٹ ٱٹ

)المائدة،(٠٣بمعنى :نزل عليك يا

محمد هذا القرآن بيانا لك ّل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحﻼل والحرام والثواب والعقاب وهدى من الضﻼل
وحرم حرامه) .الطبري(
ورحمة لمن صد ّق به ،وعمل بما فيه من حدود ﷲ ،وأمره ونهيه ،فأحل حﻼله،
ّ
 _ 3اﻹسﻼم دين فطرة :فكل إنسان يولد مسﺘعدا ً لقبول اﻹسﻼم مهيأ له قال صلى ﷲ عليه وسلم" :ما من مولد إﻻ
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه")صحيح البخاري(.

 _ 4اﻹسﻼم دين الوسطية :ٹ ٹ چڤ ڤ ڤ ڤڱچ

)البقرة ،(١٤٣جاء في الﺘفسير

أن الوسط هو العدل).السمرقندي(
ً
وخصائص الدعوة إلى الدين اﻹسﻼمي هي نفسها خصائص الدين ،فكان من خصائصها مثﻼ صدقها ،وشمولها،
وحيويﺘها  ...ومن خصائص أساليبها:
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ثانيا ،الوضوح والبيان) :نوفل( فﻼ يكﺘنفها غموض وﻻ تﻼعب بعقول الناس وﻻ بمشاعرهم ،بل ينبغي أن تبنى
على الصدق من غير تحريف وﻻ تعطيل ،وهذا ما يعرف بفصاحة اللسان ،و فصاحة اللسان وبﻼغة القول فقد كان
صلى ﷲ عليه وسلم -بالمحل اﻷفضل والموضع الذي ﻻ يجهل ،سﻼسة طبع ،وبراعة منزع ،وإيجاز مقطع،ونصاعة لفظ ،وجزالة قَول ،وصحة معان ،وقلة تكلف ،أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم ،وعلم ألسنة
العرب ،يخاطب كل أمة منها بلسانها ،ويحاورها بلغﺘها ويباريها في منزع بﻼغﺘها(IDWH3033) .
ثالثا ،الحكمة والموعظة الحسنة) :نوفل(
فعلى الداعية أن يكون حكيما في انﺘقاء اﻷسلوب المناسب للدعوة من ترغيب في الدين وترهيب من العواقب الﺘي
بينها ﷲ سبحانه والﺘي توعد بها المشرك به والعاصي ﻷحكامه.
والحكمة في اللغة َم ْر ِجعُها إلى العدل والعلم والحلم .ويقال :أحْ َك َمﺘْه الﺘجارب إذا كان حكيما) .الفراهيدي( وأجمل
ما عرفت به الحكمة أنها كل كلمة وعظﺘك أو دعﺘك إلى مكرمة أو نهﺘك عن قبيح)بن حميد١٤٢٢هـ( ،وأما
الموعظة الحسنة فهي القول الذي يلين نفس المخاطب ليسﺘعد لفعل الخير واﻻسﺘجابة له).المرسي ١٤٢١هـ(
ورجل َحكيم ،عدل حليم وأحْ ك ََم اﻷمر ،والحكمة :هي نور يقذفه ﷲ  -سبحانه وتعالى  -في قلب العبد على قدر
الﺘضحية وهي عطاء من ﷲ  -عز وجل  -فمن أوتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ومن حرمها فقد حرم خيرا
كثيرا ،وهي تحﺘاج إلى تمرين وتدريب وتعليم وصحبة كمن سبقونا في الدعوة بالصبر والﺘحمل وغض الطرف
عن أخطائهم وعلى رأسهم سيد البشرية محمد صلى ﷲ عليه وسلم  ،والحكمة تحﺘاج إلى دراسة وتحليل لحياة
اﻷنبياء عليهم السﻼم في الدعوة إلى ﷲ ،وكذلك أتباع اﻷنبياء  -عليهم السﻼم ). -محمد إمام ٢٠٠۵هـ( وذلك كما
في قصة موسى  -عليه السﻼم  -مع الخضر  -عليه السﻼم  ،-فلو صبر عليه لﺘعلم منه الكثير والكثير ،قال تعالى:

چٱ ڇ ٱڇ ٱڇ ٱڍ ٱڍ ٱڌ ٱڌ ٱڎ ٱڎ ٱڈ ٱڈ ٱژ ٱژ ٱڑ ٱڑ ٱک ٱک ٱک ٱک ٱگ ٱگ ٱگ ٱ
گ ٱ ٱڳ ٱڳ ٱڳ ٱڳ ٱ ٱڱ ٱ ٱڱ ٱ ٱڱ ٱ ٱڱ ٱں ٱ ٱں ٱڻ ٱ ٱ ٱ ٱڻ ٱ ٱڻ ٱ
ڻ ٱۀ ٱۀٱ ٱ ٱ ٱہ ٱہ ٱہ ٱہ ٱھٱ ٱ ٱھ ٱھ ٱھ ٱے ٱ
ے ٱۓ ٱۓ ٱڭ ٱڭ ٱ ٱڭ ٱڭ ٱۇ ٱۇ ٱۆ ٱۆ ٱۈٱ ٱۈ ٱٷ ٱ
ۋ ٱۋ ٱٱۅ چ)الكهف  (٧٠ _ ٦۵قيل في قوله تعالىَ ) :ه ْل أَتﱠبِعُكَ ( دﻻلة أنه كان على سفر ،ولم يكن
مقيما في ذلك المكان ،ومن يﺘعلم من آخر علما فإنه يﺘبعه حيث يذهب هو في حوائجه ﻻ يؤمر بالمقام حيث يقيم
علّ ِْمتَ ُر ْشدًا( يحﺘمل :أي :أرشدني إلى ما علمت ،أو
علَى أَ ْن تُعَ ِلّ َم ِن( ،وقوله) :مِ ﱠما ُ
المﺘعلم؛ ﻷنه قالَ ) :هلْ أَتﱠبِعُكَ َ
صبْرا( ،أي :بما ترى مني من
ِي َ
تعلمني مما علمت من الرشد والصواب ،وقوله  -تعالى ِ ) :-إنﱠكَ لَ ْن ت َ ْسﺘَطِ ي َع َمع َ
اﻷمور ما يخرج في الظاهر مخرج المناكير ،أو يقول :إنك نبي ورسول ،والرسول إذا رأى منكرا في الظاهر ﻻ
يسع له ترك اﻹنكار عليه والﺘغيير ،وأنت ﻻ تصبر على ما ترى مني؛ لما لم تعرف سببه؛ أﻻ ترى أنه وسع له
صبِ ُر َعلَى َما لَ ْم تُحِ ْ
ط بِ ِه ُخب ًْرا( أي :ما لم تعلم علما) .الماتريدي
ْف ت َ ْ
)و َكي َ
اﻹنكار عليه والﺘغيير؛ حيث قال لهَ :
١٤٢٧هـ(

وانﺘهى به المطاف لقلة صبره بقوله تعالى :چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٱ ٱ ٱ ٱک ٱ
کٱٱکگچ)اﻟﻜﻬﻒ .(۷۸
إذن فأهم ما يميز الحكمة هو حلم وصبر الداعية على ما يدعو إليه واتجاه من يدعوهم ،ﻷنه على حق ودفه سام
ونبيل.
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رابعا ،المجادلة بالتي هي أحسن) :نوفل( الجدال ليس عيب وﻻ منكر يجب تجنبه ،بل و أسلوب ﻻ بد منه لكن
بالطريقة المثلى الﺘي تنم عن مدى العلم بموضوع الجدال والﺘعقل الذي من المفروض أن يﺘصف به كل داعية،
وهذا ﻻ يﺘحقق إﻻ بكثرة الحلم والصبر .فالجدال في اﻷصل هو حوار كﻼمي يﺘفهم فيه كل طرف من الفريقين
المﺘحاورين وجهة نظر الطرف اﻵخر ،ويعرض فيه كل طرف منهما أدلﺘه الﺘي رجحت لديه اسﺘمساكه بوجهة
نظره ،ثم يأخذ بﺘبصر الحقيقة من خﻼل اﻻنﺘقادات الﺘي يوجهها الطرف اﻵخر على أدلﺘه ،أو من خﻼل اﻷدلة الﺘي
ينير له بها بعض النقاط الﺘي كانت غامضة عليه ،وهدف الجدال بالﺘي هي أحسن تعاون الفريقين المﺘناظرين على
معرفة الحقيقة بﺘبصير كل منهما صاحبه باﻷماكن المظلمة عليه ،والﺘي خفيت عليه حينما أخذ ينظر باحثًا عن
الحقيقة ،وذلك حينما ﻻ يكون أحدهما واقفًا على الحقيقة البينة وقوفًا قطعيا غير قابل للنقض ،أما في هذه الحالة فإن
هدف الجدال بالﺘي هي أحسن إنما هو تبصير الواقف على الحقيقة أخاه المناظر له بها ،واﻷخذ بيده في طرق
اﻻسﺘدﻻل الصحيح ﻹبﻼغه وجه الحق المشرق) .زيدان ١٤٢١هـ(
المطلب الثاني :أساليب الدعوة اﻹسﻼمية:
لقد عني العلماء بدراسة أساليب الدعوة ،ومن هذه الدراسة تقسيمهم هذه اﻷساليب إلى خبرية ،وإنشائية ،وجدلية،
وبراهينية ،وقصصية ..الخ ،وهي تقسيمات تدور حول اﻷلفاظ ،والجمل ،والﺘراكيب اللغوية واﻷدبيةَ ) .حَ ﱠ َ ة

١٤١٨هـ(فكان من أساليب الدعوة الدينية ،الدعوة الجماعية والدعوة الفردية) .البدراني(إذ ّ
إن أساليب الدعوة إلى
ﷲ تنقسم إلى قسميْن:
تركه ،وهو فرض كفاية إذا قام به
القسم اﻷول :يطالَب به المسلمون جميعاً ،ويُؤ َجرون على ف ْعله ويأثمون على ْ
البعض سقط اﻹثم عن الجميع .وهو أحد المهام الرئيسة لضبط سلوك المسلم ،ولبقاء اﻹسﻼم حيا ً في الضمائر،
يقظا ً في اﻷفئدة ،هذا القسم يشمل الﺘناصح بين المسلمين ،والﺘّواصي فيما بينهم ،فالنصيحة أمر يشﺘرك فيه
علِم من الدِّين بالضرورة وﻻ يحﺘاج النصح فيه إلى
المسلمون جميعاً ،يﺘنافسون عليه ويﺘسابقون إليه ،وﻻ سيما فيما ُ

بذل ُجهد أو إعمال ف ْكر )(IDWH20131؛ٹ ٹ چٱٻ ٻ ٻ
ٻٱپٱپٱپٱپٱڀ ٱڀ ٱڀٱٱڀ ٺ ٺ ٺٺچ)العصر
 ،(٣ _ ١للعصر في اﻵية تفسيرات ثﻼثة أحدها :أنه الدﱠهر ،وإنما أقسم بالدهر ﻷن فيه عبرة للناظر من مرور
الليل والنهار ،والثاني :أنه العشي ،وهو ما بين زوال الشمس وغروبها .،والثالث :صﻼة العصر ،وقوله ّ
عز وجلّ:
اﻹ ْنسانَ لَفِي ُخس ٍْر" هو جواب القسم ،واﻹنسان هاهنا بمعنى الناس ،والخسر والخسران في معنى واحد .قال
" ِإ ﱠن ْ ِ
أهل المعاني :الخسر :هﻼك رأس المال أو نقصه .واﻹنسان إذا لم يسﺘعمل نفسه وعمره فيما يوجب له الربح الدائم،
فهو في خسران ،ﻷنه عمل في إهﻼك نفسه وعمره ،وهما أكبر رأس ماله ،إﻻ الذين صدّقوا ﷲ ورسوله ،وعملوا
صب ِْر" على طاعة ﷲ ،والقيام بشريعﺘه ،فاﻹنسان إذا
ص ْوا ِبال ﱠ
"وت َوا َ
بالطاعة وبالﺘوحيد ،والقرآن ،واتباع الرسول َ
ُع ِ ّمر في الدنيا يكون في نقص وضعف ،إﻻ المؤمنين ،فإنهم يكﺘب لهم أجور أعمالهم الﺘي كانوا يعملون في شبابهم
وصحّﺘهم).الجوزي ١٤٢٢هـ( وقال –صلى ﷲ عليه وسلم" :-ال ِ ّدينُ النّصيحة" قلنا ِل َمن؟ قال ، " :ولِكتابه،

ولِرسوله ،وﻷئ ّمة المسلمين وعا ّمتهم" )النيسابوري(،وهذا هو المراد من قول ﷲ تعالى :چٺ
ٺ ٺ ٺ ٿ ٱٿ ٱٿ ٱ ٱ ٱٿ ٱٹ ٱٹ ٱ ٱٹٱ ٱٹڤڃچ)آل
أعظم المعروف ،وتنهون عن المنكر والمنكر

عمران  ،(١١٠تأمرونهم أن يشهدوا أن ﻻ إله إﻻ ﷲ ،وﻻ إله إﻻ
هو الﺘكذيب وهو أنكر المنكر) .الﺘميمي ١٤١٩هـ(
بالمعروف والنهي عن ال ُمنكر من مها ّم الدولة في اﻹسﻼم ،تُكلف به وجوبا شرعياً،
القسم الثاني :أن يكون اﻷمر َ
وتعمل على وضْع القوانين واللوائح الﺘي تُن ِ ّ
ظم القيام به ،وتعيّن الدعاة اﻷكفاء من العلماء والفقهاء ،ﻷداء هذا
الواجب) .الﺘميمي ١٤١٩هـ( والداعية يحﺘاج إلى فهم أساليب الدعوة ووسائل تبليغها ،حﺘى يكون على قدر من
الكفاءة لﺘبليغ الدعوة إلى ﷲ تعالى بإحكام وإتقان وبصيرة ،وذلك يكون بﺘشخيص وتحديد الداء في المدعوين،
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ومعرفة الدواء ،فإن طبيب اﻷبدان الحاذق الحكيم يشخص ويعرف الداء ً
أوﻻ ،ثم يصف ويعين العﻼج ثانيًا على
حسب الداء ،والداعية إلى ﷲ تعالى هو طبيب اﻷرواح والقلوب فعليه أن يسلك هذا اﻷسلوب في معالجة اﻷرواح،
كفرا ،وقد يكون معصية).زيدان ١٤٢١هـ( وعلى الداعية إزالة الشبهات الﺘي تمنع
والداء عند الناس قد يكون ً
واﻹحساس به ،وﻻ شك أن الشبهات هي ما يثير الشك واﻻرتياب في صدق الداعية
المدعوين من رؤية الداء ِ
وحقيقة ما يدعو إليه ،فيمنع ذلك من رؤية الحق واﻻسﺘجابة له ،أو تأخير هذه اﻻسﺘجابة).القحطاني ١٤٢١هـ(
ثم عليه ترغيب المدعوين وتشويقهم إلى اسﺘعمال الدواء ،واﻻسﺘجابة وقبول الحق ،والثبات عليه .وترهيبهم من
ترك الدواء بكل ما يخوف ويحذر من عدم اﻻسﺘجابة ،أو عدم الثبات على الحق بعد قبوله .ومن أساليب الدعوة
أيضا تعهد المسﺘجيبين من المدعوين بالﺘربية والﺘعليم ،والﺘوجيه؛ لﺘحصل لهم المناعة ضد دائهم القديم .ومن أعظم
وتدبرا ،وفه ًما ،واﻻتصال الدائم بالسنة النبوية ،وسيرة
وسائل الﺘربية المؤثرة :اﻻتصال بكﺘاب ﷲ -تعالى -تﻼوة،
ً
السلف الصحابة -رضي ﷲ عنهم .-فعلى الداعية أن يعين المسﺘجيبين على هذه اﻷمور العظيمة ،كما على جميع
اﻷساليب أن تقوم على أسلوب الحكمة ،والموعظة الحسنة ،والجدال بالﺘي هي أحسن ،ثم اسﺘخدام القوة للمعاندين
الظالمين) .القحطاني ١٤٢٣هـ(
خاتمــــة:
ارتأينا في الخﺘام أن نعرض بعض النﺘائج الﺘي توصلنا إليها في البحث والﺘي من أهمها:
_ اﻹسﻼم هو الدين الحق ،وقد بيّن للناس عقيدتهم الصحيحة بأيسر أنواع البيان ،كما نهاهم عن إتباع السبل الضالة
وأوضح لهم المفاسد والمضار المﺘرتبة عليها ،كما يجد اﻹسﻼم أ ّن سعادة اﻹنسان الحقيقيّة تكمن في إتباعه الدين
الحق والعقيدة الصحيحة ،وينهى ويحذر أشد الﺘحذير من مغبة اﻻنحراف عن ذلك.
وأصر على عقيدته الباطلة في الدنياّ ،
فإن جزاءه
_ الرؤية اﻹسﻼمية تقضي بأن من لم يسﺘجب للداعية إلى ﷲ
ّ
موكول إلى اﻵخرة ،كما لم تشرع في اﻹسﻼم عقوبة دنيوية تجاه الفرق والطوائف الدينية المنحرفة.
_ المنهج اﻹسﻼمي في الدعوة منهج عقﻼني يميل إلى السلم والرحمة ويﺘكئ على الحكمة والموعظة الحسنة،
ويبﺘعد عن كل أنواع العنف والقوة .
_ من الخطأ إكراه الناس للبقاء على دين محدد إن راموا العدول عنه إلى دين آخر )أي إن عزموا على اﻻرتداد(،
فاﻻرتداد لم تشرع له عقوبة في الدنيا ،وأ ّما العذاب الشديد في اﻵخرة فإنما يسﺘحقه المرتد إن كان ارتداده ناشئا ً
عن عناد وإصرار على الباطل؛ فهو بهذا يكون مريدا للشر ،ناشرا للفﺘنة الﺘي يجب الحذر منا.
وﻻ بأس أن نختم ببعض التوصيات:
ـــــ ضرورة اﻻقﺘداء بخير خلق ﷲ محمد بن عبد ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فالدين المعاملة ،ﻷن هذا من شأنه أن
يحبب الغير في الدين الحنيف.
ــــ الدعوة إلى ﷲ تكون بالﺘي هي أحسن ،وكذلك تربية اﻷجيال الناشئة تكون بشﺘى أساليب الﺘرغيب ،فلو كنت
فضا غليظ القلب ﻻنفضوا من حولك.
ـــــاﻷقربون أولى بالمعروف وﻻ أقرب إلى النفس من النفس ذاتها ،فالمسلم عليه أن يقوم سلوكه قبل أن يقوم
سلوك اﻵخرين.
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