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اجلياللي املستاري

*

مقدمة
ؼعدماظؽؿابماٌدردلمأحدمأػؿماظعـاصرماٌؽقغةمظؾـظامماظرتبقيمسيمبؾدمعا،موعـم
مثّة مصفقمعدخؾمأدادلمألؼّةمدرادةمسؾؿقةمهلذاماظـظام .مبـاءمسؾكمػذهماألػؿقة،م
أردغامأنمؼؽقنماظؽؿابماٌدردلمٌادةماظعؾقمماإلدالعقةمسي ماظؿعؾقؿ ماظـاغقيمعقضقسام
ظدرادؿـا .مؼؽؿـماظغرضمعـموراءمذظؽمسي ماظؽشػمسـمعضؿقنموخصائصماًطابم
اظذيمؼلؿفدفمتؽقؼـماهلقؼةماظدؼـقةمسيمإحدىمأػؿمعؤدلاتماظؿـشؽةماالجؿؿاسقة
سيماىزائر ،وغعينمبذظؽماٌدردةماظعؿقعقة مبعدموربةماإلصالحماظيتمتعرصفامعـذم
دـة م ،1003محماوظني مسي ماظقضت مذاتف مإبراز معدى متأثري ماًطاب ماألؼدؼقظقجلم
اظرمسلمسيمبـاءموتشؽقؾماًطابماٌدردل .1م
* باحثمسيمعرطزماظقرينمظؾؾقثمسيماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،موػران .م
 1مغشري مسي مػذا ماظصدد مإدي مأن مػـاك مسددا معـ ماٌلاػؿات مظؾاحـني مجزائرؼني تـاوظت متأثري ماًطابم
األؼدؼقظقجلماظرمسلمسؾكمخمؿؾػماظؽؿبماٌدردقةمخاصةمعامتعؾؼمعـفاممبقادماظعؾقمماالجؿؿاسقةمضؾؾموبعدم
اإلصالحاتماىارؼةمسيماٌـظقعةماظرتبقؼةمإديماظققمم،مغذطرمعـمتؾؽماظدراداتمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصر:م-م
علاػؿاتمحلـمرععقنم:م م

* « L’Etat national et sa mémoire : le paradigme histoire », in Remaoun-Benghabrit,
Nouria et Haddab, Mustapha (dir), l’Algérie, 50 ans après. Etat des savoirs en Sciences
Sociales et Humaines (1954-2004), Oran, éditions CRASC, 2008.
* « Histoire nationale et pratiques politico-identitaires. Une lecture des manuels officiels
en usage dans l’école algérienne », in Marouf, N. et Carpentier, C.(dir), Ecole langue,
identités, Paris, l’Harmattan,1997.
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البدمعـماظؿذطريمسيماظؾداؼةمأغفمهتمتلؿقةم"اظرتبقةماإلدالعقة"مسيماظؿعؾقؿ
االبؿدائل مواٌؿقدط ،موهت متلؿقة م"اظعؾقم ماإلدالعقة" مسي ماظـاغقي ،متالزم معادةم
اظرتبقةماظدؼـقةماظؿؾؿقذماىزائريمسيمطؾمعلارهماظدرادلمحبفؿمداسلمضدرهمداسةم
وغصػمأدؾقسقامسيماالبؿدائل،مداسةمواحدةمسي ماظؿعؾقؿماٌؿقدطموعا مبنيماظلاسةم
واظلاسؿني مسي ماظـاغقي محلب ماظؿكصصات .متدرّس مػذه ماٌادة مسي مطؾ معلؿقؼاتم
اظؿعؾقؿماظـاغقيمبـػسماحملؿقىمواظؽؿبماٌدردقةمدومناممتققزمبنيماظشُعبماألدبقةم
واظعؾؿقةمواظؿؼـقة،موإذامطان معدرسمػذهماٌادةمسيماظؿعؾقؿ ماالبؿدائلمواٌؿقدطمػقم
أدؿاذماظؾغةماظعربقة،مصإنمعدردفامسيماظـاغقيمػقمخرؼجماٌعاػدماٌكؿصةمسيماظعؾقمم
اإلدالعقةمطفاععةماألعريمسؾدماظؼادرمبؼلـطقـةمأومععفدمأصقلماظدؼـمباظعاصؿةمأوم
ععفدمايضارةماإلدالعقةمبقػران،مباتـةمأومأدرار .م

* L’école, histoire et enjeux institutionnels dans l’Algérie indépendante, revue Les temps
(هذا المقال مترجم إلى العربية ونشر في مجلة إنسانيات العدد 3سنة modernes, n° 580, février 1995. )2994

-معلاػؿاتمغقراظدؼـمرقاظيب-ماظـعاظيبمخاصةمعـمخاللمطؿابقف:م م

Ecole, idéologie et droits de l’homme, Alger, Casbah éditions ,2004
L’identité au Maghreb. L’errance, Alger, Casbah éditions, 2001

 معؼاالتموعلاػؿاتمحمؿدمشاملمغذطر معـفام:م*ماألؼدؼقظقجقامواظؿارؼخ،معـشقرمسيمطؿابمذياسلمسـقاغف:م"طقػمغدرسماظؿارؼخمسيماىزائر؟"،مهتمإذرافمحلـمرععقنموحمؿدمشاملم،معـشقراتمطرادؽ،م .2991م
* ماظػؾلػةمواٌدردة،مضراءةمسيمعؼرتحاتماظؾفـةماظقرـقة مإلصالحماٌـظقعةماظرتبقؼة،معـشقرمسيمطؿابمذياسلم
هت مإذراف محمؿد مشامل موأريد مطروعل مسـقاغف م :م" ماظػؾلػة ،ماظذاطرة مواٌؤدلة" ،معـشقرات مطرادؽ،م
.1007
*معلاػؿاتمسددمعـماظؾاحـنيمعـماٌـطؼةماٌغاربقةمسيمجمؾيتمعؼدعاتمومLes Cahiers pédagogiques
- Prologues, (Revue maghrébine du livre), « Quel avenir pour l’éducation au Maroc? A
propos de la Charte Nationale de l’Education et de la formation», contributions de: Ben
Mokhtar, R. Boukous, A.Cheddadi,A. El Ayadi, M. Esmili, H. Mezouar. Casablanca,
éditée par la Fondation du Roi Abdu-Aziz, n°21, année 2001.
- Revue Les Cahiers pédagogiques, « dossier : L’école au Maghreb », contributions de:
Françoise Lorcerie, Khaoula Taleb Ibrahimi, Kamel Kateb, Hassan Remaoun, Mohamed
El Ayadi, Mohamed Oudada, Yassine Zouari, Radhia Bel Haj Zekri et Aicha Benamar.
Paris, éditions Cercle de Recherche et d’Action Pédagogique (CRAP), n°458, décembre
2007.

 م طؿا مغشري مسي مػذا ماظلقاق مإدي مأن مػـاك معشروسا معلفال مسي معرطز ماظؾقث مسي ماألغـروبقظقجقا ماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة م CRASCمعـذ مدـة م 1009ؼؿـاول مخطاب ماظؽؿب ماٌدردقة ماياظقة مسي ماظـاغقي مبني ماٌعرسيم
واألؼدؼقظقجل.ممممم
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سرصت معـاػج موحمؿقؼات مطؿب ماظرتبقة ماإلدالعقة مسؿؾقة مإصالح موإسادة مغظرم
عـذمدـةم .1003موتعدّمسؿؾقةماإلصالحمػذهمجدّ معؤرّرة،مصاظدوظةمػلماظيتمهددم
اظؿقجّفاتماظعاعةمظؾؿـاػجمعـمخاللماظؼاغقنماظؿقجقفلماًاصمباظرتبقةماظقرـقة،م
ظؿأتلماظؾفـةماظقرـقةمظؾؿـاػج م(،)CNPمواٌؽقّغةمعـمجاععقني،معػؿشنيموأداتذة،م
ظؿضع ماحملاور ماظؽربى مأي ماٌـطؾؼات ماٌـففقة مواٌعرصقة موعالعح ماظؿكرج مظؾؿقادم
حلب معلؿقؼات ماظؿعؾقؿ ،مثؿ متأتل ماظؾفان ماٌؿكصصة مظؽؾ معادة م( )GSDمظؿضعم
دظقؾمبرغاعجمطؾمعادةمواظذيمتقضعماظؽؿبماٌدردقةمسؾكمأدادف.وضدمضررتموزارةم
اظرتبقةماظقرـقةمأنمتؽقنماظؽؿبماٌدردةماىدؼدةمسيمجقؾفاماألولمبعدماإلصالحم
عؾاذرةمعقحدةمسربمطاعؾماظقرـ ،2متلفرمسؾكمرؾعفامعؤدلةمواحدةمػلماظدؼقانم
اظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقةم()ONPSموتؼقّؿمعـمضؾؾمخرباءماٌعفدماظقرينمظؾؾقثم
سيماظرتبقةم( .)INREموظعؾمأوّلمعامؼالحظمسؾكماظؽؿبماٌدردقةماًاصةمباظرتبقةم
اإلدالعقةمأنمأمساءماٌشرفمسؾقفاموبعضمعؤظّػقفامالمتؿغريمباظـلؾةمظؽؾمعلؿقؼاتم
اظؿعؾقؿمعـماالبؿدائلمإديماظـاغقي،موأنمأشؾؾفؿمأسضاءمسيماظؾفـةماٌؿكصصةمإلسدادم
اظرباعجمذاتماظعالضةمباٌادة،موػقمعامندهمسيمسددمعـماٌقادماألخرى .م
اإلطار اإلودوولوجي ملناهج الرتبية اإلسالمية ومسألة اهلووة
ؼلؿدسلمصفؿماًطابماظلائدمحقلماهلقؼةماظدؼـقةماظذيمتؿضؿـفمعـاػجموطؿبم
اظرتبقة ماإلدالعقة مسي معلؿقى ماظؿعؾقؿ ماظـاغقي ،ماالغطالق معـ ماإلرار ماإلؼدؼقظقجلم
اظذي مؼؤرر مػذا ماًطاب مسي ماظػرتة ماياظقة .مإن ماإلصالحات ماىدؼدة مسي معـاػجم
اظرتبقة ماإلدالعقة معؤرّرة مبعدد معـ ماٌؾادئ ماظددؿقرؼة موعدسقّة مإدي ماالدؿفابة مإديم
سدد معـ ماظؿقدّؼات مواظؿفاوب معع مذيؾة معـ ماألحداث ماظيت مأذارت مإظقفا مبـقدم
اظؼاغقنماظؿقجقفلماًاص مباظرتبقةماظقرـقة ماٌؤرخمسيم 14مجاغػلم.1004متشؽّؾم
 2مررحماظـؼاشمسيمبداؼةمتطؾقؼماإلصالحاتمدـةم 1003محقلمإعؽاغقةمصؿحمدققمرؾعموغشرماظؽؿبماٌدردقةم
أعاممدورماظـشرماًاصةممبامؼػؿحماجملالمأعاممتعددماٌؤظػنيموحمؿقؼاتماظؽؿبموذؽؾماظطؾعات،مظؿعقدموزارةم
اظرتبقةماظقرـقةموتؼررمضرورةمتقحقدمعضؿقنماظؽؿبماٌدردقةمورؾعفامعـمررفمعؤدلةمسؿقعقةمػلماظدؼقانم
اظقرينمظؾؽؿبماٌدردقةم .م
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ػذهماظعـاصرمطؾفاماإلرارماإلؼدؼقظقجلماٌرجعل اظذيمحيددمععاملموأدسماًطابم
اظدؼين ماظرتبقي ماظذي مؼـؾغل مسؾك ماٌدردة ماىزائرؼة مأن متـشره مسي معلؿقؼاتم
اظؿعؾقؿموصؼمسؿؾقةمإجرائقةمهدّدػاماظؾفانماٌؿكصصةمسيمػذاماجملال.مؼـدرجمػذام
اإلرار مسي مدقاق معلعك مػقؽؾة مايؼؾ ماظدؼين 3معـ مررف ماًطاب ماظرمسل مظؾـاءم
سالضاتمضقىمجدؼدةمععمخمؿؾػماظػاسؾنيماظلقادقنيمواظدؼـقنيماظذؼـمؼلؿـؿرونم
سيمايؼؾمغػلف .م
أعا معا مؼؿعؾؼ مباٌؾادئ ماظددؿقرؼة مصفل مثالثة ،مأوهلا مأػؿقة ماحرتام م"اظؾعدم
اظقرين" موعا مؼرتؾط مبف معـ مضرورة متؼقؼة ماظقحدة مواهلقؼة مواظـؼاصة ماظقرـقة مسيم
أبعادػاماظـالثة:ماظدؼـماإلدالعل،ماظؾغةماظعربقةمواظؾغةماألعازؼغقة ،مثاغقفام"اظؾعدم
اظدميؼرارل" موعا مؼؿعؾؼ معـف مبضؿان متؽاصؤ ماظػرص مظؽؾ متؾؿقذ مسي ماظؿأرريم
اظؾقداشقجل مواظؿؽقؼـ ماظؿطؾقؼل مبغض ماظـظر مسـ ماٌـطؼة ماىغراصقة مأو ماٌؽاغةم
االجؿؿاسقة مأو ماٌلؿقى ماٌادي ،مإضاصة مإدي مضرورة مإدعاج ماٌؿاردة ماظدميؼرارقةم
وتطؾقؼاتفا ماظعؿؾقة مداخؾ ماظؼلؿ مبإذراك ماظؿالعقذ مسي محقاة ماٌدردة .موأعّا ماظؾعدم
اظـاظث مصفق ماظؾعد ماظعاٌل موعا مؼؿعؾؼ معـف مبضؿان مثؼاصة مسؾؿقة متؽـقظقجقة ،مصـقةم
وأدبقةمععماظرتطقزمسؾكمعؾدأماالغػؿاحمسؾكماظعاملموتؽقؼـمتؾؿقذمذيمحسمغؼديم
ميؽـفمعـماالدؿعؿالماإلجيابلمظؾؿعارفماٌكؿؾػة .4م
تفدفماٌـظقعةماظرتبقؼة،مبـاءمسؾكماٌؾادئماظلاظػةماظذطر،ماظؿؽقّػمععماظقاضعم
اظلقادل مواالضؿصادي مظؾفزائر مأي ماظـظام ماظؿعددي مواضؿصاد ماظلقق ممبا مؼػرضم
تؽقؼـماٌؿعؾؿمسؾكمضقؿمجدؼدةمخمؿؾػةمسؿامطاغتمسؾقفماٌـظقعة ماظرتبقؼةمسيمدقاقم
أعرؼةمأصرؼؾ  ،2941موغعينمبفذهماظؼقؿماىدؼدة،ماظؼقؿماىؿفقرؼةمواظدميؼرارقةم
وععاغل مايرؼة ماظػردؼة مواظؿضاعـ ماالجؿؿاسل .مطؿا مأن ماٌـظقعة ماظرتبقؼة موعـفام
براعجماظرتبقةماإلدالعقةمعدسقةمأؼضامإديماألخذمبعنيماالسؿؾارماظؿقدؼاتماًارجقةم

3

El Ayadi, M. « De l’enseignement religieux », in Revue Prologues, revue maghrébine du
livre, Casablanca, éditée par la Fondation du Roi Abdu-Aziz, n°21, année 2001, p. 35.
4
Loi d’orientation de l’éducation nationale du 27 janvier 2008, article n° 2, Journal
مOfficiel de la République Algérienne
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اظيت محددػا ماظؼاغقن ماظؿقجقفل مسي مثالثة موػل :مهدي ماظعقٌة ،مهدي مودائؾم
اإلسالممواالتصالموهديماظـقرةماظعؾؿقةمواظؿؽـقظقجقة .5م
بـاء مسؾك مػذا ماإلرار ماٌرجعل مظؾؿـظقعة ماظرتبقؼة ،مدققضع معضؿقن ماظؽؿبم
اىدؼدةمظؾرتبقةماإلدالعقةمسيمدقاقمرؤؼةمجدؼدةمتعؿؿدمأدادامسؾكمأػؿقةماظؿؽقػم
عع ماظؿقؾقؾ ماظعؾؿل ،معع متـؿقة ماظروح ماظـؼدؼة مواظؿؽقؼـ مسؾك مععاغل ماإلبداعم
واجملازصةمواٌلؤوظقةمواظؼدرةمسؾكماظؿـؾؤ.مإغّفامودائؾموطػاءاتمالبدمأنمؼلؿفدصفام
اظـظام ماظرتبقي ،محلب ماٌـظقعة ماظؼاغقغقة ،معـ مأجؾ مهضري ماظطػؾ ماىزائريم
ٌقاجفة مهدؼات ماظؿـؿقة ماٌكؿؾػة .مؼؿفؾك مػذا ماٌـقك معـ مخالل مرؤؼة موزؼرم
اظرتبقةماظقرـقةمظؾؿضؿقنماىدؼدمظؾكطابماظدؼينماٌدردلمسـدعامؼشريمسيمطؿابفم
إديم عامؼـؾغلمسؾكمعـاػجموطؿبماظرتبقةماإلدالعقةمأنمتؿـاوظفمعـمعقضقساتمسيم
عرحؾة ماإلصالح ماياظقة محقث مؼؼقل :م"حان ماظقضت مألن متدعج ماٌـاػج ماىدؼدةم
واظؽؿبماىدؼدةماظؾعدماالجؿؿاسلمواألخالضلمسيمطؾماٌلارماظؿعؾقؿلمحقثمتؤخذم
بعنيماالسؿؾارمحاجاتماظؿؾؿقذموعلؿقىمتطقرهماظؾلقؽقظقجلموطػاءاتفماإلدعاجقةم
سي مخمؿؾػ معلؿقؼات ماظؿعؾّؿ .مالبد مسؾك مػذه ماٌادة مأن متلؿح مظؾؿؾؿقذ مبأن مؼؿعؾؿم
األرطانماًؿلةمظإلدالممسيماظلـقاتماألوديمعـماظؿعؾقؿماالبؿدائل،مظؿدعجمبشؽؾم
تدرجيل ماٌؿاردة ماظدؼـقة مواحملاور ماألدادقة مظإلدالم معع ماظلـقات ماألخرية معـم
االبؿدائل موخالل مطؾ مدـقات ماظؿعؾقؿ ماٌؿقدط ،موعع ماظلـة ماألودي معـ ماظؿعؾقؿم
اظـاغقيمؼؾدأماٌؿعؾؿمباطؿلابمثؼاصةمأطـرمدعةمظؿؿؽـفمعـماالغػؿاحمواظؿلاعحماواهم
األدؼانمواظـؼاصاتماٌكؿؾػة".6ممممم م
عامؼالحظمسؾكمعضؿقنماًطابماألؼدؼقظقجلماظرمسلماٌؤررمظؾؿـظقعةماظرتبقؼةم
ػق متؾؽ ماالزدواجقة موذظؽ ماظغؿقض مسي مهدؼده مٌفؿة ماٌدردة ممبا مضد مؼؤدي مإديم
االزدواجقةمسيممتـّؾفمظدالظةماًطابمحقلماهلقؼةمداخؾفا.مإغفمخطابمحيقؾمدوعام

5

Ibid. Articles n°4, n°5 et n°6.
Benbouzid, B., La réforme de l’éducation en Algérie, enjeux et réalisations, Alger,
Casbah éditions, 2009, pp. 53-54.
6
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إديمثـائقةمشريمحمددةمبشؽؾمجؾل،ماظرتطقزمسؾك"أػؿقةمسقٌةماٌدردة"7معـمجفةم
واظؿأطقدمسؾك م"ضرورةمتعؿقؼماهلقؼةماظقرـقةمواظدؼـقة" 8معـمجفةمأخرى،ماألعرم
اظذي مؼؾدو مأغف مدقؿقاصؾ معع معضؿقن ماًطاب ماظذي مدؿؿضؿـف معادة ماظعؾقمم
اإلدالعقة مسي ماٌلؿقى ماظـاغقي معـ مخالل متؾؿّس موجقد متؾؽ ماظــائقة ماٌرتؾؽة مسيم
أػداف ماًطاب ماظدؼين ماٌدردل مبني متؽقؼـ م"عقارـني معلؤوظني مجملؿؿعم
دميؼرارلم"وتؽقؼـم" ذواتمدؼـقةمجملؿؿعمدؼين".م م

املوضوعات وامللفات ا ُملكَوِنَة لكتب العلوم اإلسالمية يف الثانوي
بـاء مسؾك ماإلرار ماظعام ماظلاظػ ماظذطر ،مسؿد مبعض مأداتذة ماظعؾقم ماإلدالعقةم
و هتمإذرافماٌػؿشماظعاممظؾؿادةماظلقدم"عقدكمصاري"مإديمتأظقػمثالثةمطؿبم
عدردقة مػل :م"اٌـري مسي ماظعؾقم ماإلدالعقة" 9مخاص مباظلـة ماألودي مثاغقي مظؽؾم
اظشعب،م"اظقاضحمسيماظعؾقمماإلدالعقة"10مخاصمباظلـةماظـاغقةمثاغقيمظؽؾماظشعبم
وم"اٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقة"11ماًاصمباظلـةمثاظـةمثاغقيمظؽؾماظشعب .م
وبعد مأن مطان ماظرتطقز مسي معـاػج ماظرتبقة ماإلدالعقة مسي ماٌؿقدط مسؾك ماظطابعم
اًؾؼل،اظؿفذؼيب مواظؿؽؾقػل  ،مدقؿؿ ماظرتطقز مسي ماٌلؿقى ماظـاغقي مسؾك ماىاغبم
"اٌعرسي" 12موظذظؽممتّمتغقريماظؿلؿقةمعـمعادةم"اظرتبقةماإلدالعقة"مإديمعادةم"اظعؾقمم
اإلدالعقة" .مؼؾدو معـ مخالل معؼارغة مساعة مبني مبراعج ماٌؿقدط مواظـاغقي مشقابم
7

Toualbi-Thaâlibi, N., Changement social, représentation identitaire et refonte de
l’éducation en Algérie, in Toualbi-Thaâlibi, N. et Tawil S. (Dir.), L’école à l’épreuve du
nouveau monde, Alger, Casbah éditions, 2005, p. 24.
8
Loi d’orientation de l’éducation nationale du 27 janvier 2008, article n° 2.

 9صاري،محمؿدم(إذراف)،ماٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماألوديمثاغقي،ماىزائر ،ماظطؾعةماألودي،ماظدؼقانم
اظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م.1001م م
 10مصاري ،محمؿد م(إذراف) ،ماظقاضح مسي ماظعؾقمماإلدالعقة مظؾلـة ماظـاغقة مثاغقي ،ماىزائر،ماظطؾعةماألودي،م
اظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م .1004م
 11مصاري ،محمؿد م(إذراف) ،ماٌػقد مسي ماظعؾقم ماإلدالعقة مظؾلـة ماظـاظـة مثاغقي ،ماىزائر ،ماظطؾعة ماألودي،م
اظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م .1004م
 12مغؼصدمػـ امباىاغبماٌعرسيمعامأذارمإظقفماًطابماظرمسلمحقلمحمؿقىماٌادةمعـمضرورةماظرتطقزمسؾكمعام
مساهموزؼرماظرتبقةماظقرـقة" :اطؿلابمثؼاصةمأطـرمدعةمظؿؿؽـفمعـماالغػؿاحمواظؿلاعحماواهماألدؼانمواظـؼاصاتم
اٌكؿؾػة".
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اظؿؽرار مسي ماٌقضقسات ماٌؿـاوظة ،موؼرجع مدؾب مذظؽ مإدي مأن مغقاة معؤظػل ماظؽؿبم
اٌدردقة ممل متؿغري ممما محال مدون مأي متؽرار مأو متـاضض مسي ماحملؿقؼات ماٌؼدعة.م
دؿفؿؿّ مطؿبماظعؾقمماإلدالعقة ماظـالثةماًاصةمباٌلؿقىماظـاغقي،موبـاء مسؾكمعام
جاءمسيمعؼدعاتفا،مسؾكمدروسمأومعؾػاتمضدمؼؿؽررمبعضفامعـمدـةمألخرىمظؽـم
ععماخؿالفمسيمعقضقساتمطؾمعـفا،موؼؾدومعـمخاللمادؿؼراءمساممظعـاوؼـمتؾؽم
اٌؾػاتمأنمػـاكمػاجلامأدادقامحيؽؿمصقاشةمػذهماحملؿقؼاتمػقمطقػقةمإدعاجم
اظؼقؿماظعاٌقةمواإلغلاغقةمسيمعـظقعةماظؼقؿ ماظدؼـقةموخاصةمسيمبعدػاماىؿاسلمعـم
جفة موطقػقة ماالدؿػادة معـ ماظؼقؿ ماظدؼـقة ماظرتاثقة مسي مبـاء مضقؿ مجدؼدة معـ مجفةم
أخرى،حقث مؼؾدو ماظرتطقز مسي ماٌؾػات ماألودي معـ مطؾ مطؿاب معدردل مسؾك ماظؼقؿم
اظدؼـقة ماٌؿعؾؼة مباظعؼائد ،ماظعؾادات مواٌعاعالت ماألدرؼة مواالجؿؿاسقة مظقـؿؼؾم
االػؿؿام مبعد مذظؽ مإدي معقضقسات محدؼـة معؿعؾؼة مباجملاالت ماالضؿصادؼة،م
اإلسالعقة،ماظؿقاصؾقة،ماظؾقؽقة،ماظصققةماظػـقةمواىؿاظقة .م

كتاب املنري يف العلوم اإلسالميةم م
ممؼؿقجّفماظؽؿابمظؿالعقذماظلـةماألوديمثاغقي،موػقمطؿابمعـمايفؿماٌؿقدطمسددم
صػقاتفم 292مصػقة ،حيؿقيمسؾك مسشرةم( )20معؾػاتمتغطكمدـقؼامعـمخاللم
داسةمواحدةمأدؾقسقامباظـلؾةمظألضلامماظعؾؿقةموداسؿنيمباظـلؾةمظألضلامماألدبقة.م
تطؾؼ متلؿقة م"اهلدي" مسؾك ماٌقضقسات ماٌؿعؾؼة مباظؼرآن مواظلـة ماظـؾقؼة موتطؾؼم
تلؿقةم"اظدرادات"مسؾكماٌقضقساتماٌؿعؾؼةمباظلريةماظـؾقؼةموتلؿقةم"اظؼقؿ"مسؾكم
اٌقضقسات ماألخرىماالجؿؿاسقةموايدؼـة.مندمأنمػـاك مزيلة ( )01معؾػات مضدم
ارتؾطتممبامميؽـمأنمغلؿقفمعقضقساتم"تؼؾقدؼة"مسيماظعؾقمماإلدالعقة مػل:معـم
ػدي ماظؼرآن ،معـ مػدي ماظلـة ،ماظؼقؿ ماإلمياغقة مواظؿعؾدؼة ،ماظؼقؿ ماالجؿؿاسقةم
واألدرؼة مواظدرادات مسي ماظلرية ماظـؾقؼة ،مسي محني مارتؾطت مزيلة ( )01معؾػاتم
األخرىممبامميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفم"ضقؿامحدؼـة"مػلماظؼقؿماظػؽرؼةمواظعؼؾقة،ماظؼقؿم
االضؿصادؼة مواٌاظقة ،ماظؼقؿ ماإلسالعقة مواظؿقاصؾقة ،ماظؼقؿ ماظصققة مواظؾقؽقة مواظؼقؿم
واظػـقةمواىؿاظقة .م
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كتاب الواضح يف العلوم اإلسالميةم
ممإغّفمطؿابمخاصمباظلـةماظـاغقةمثاغقي،معـمايفؿماٌؿقدطمؼصؾمسددمصػقاتفم
إديم 214مصػقة .محيؿقيمسؾك م( )01معؾػاتمطانمضدماسؿؿدػامطؿابماظلـةماألوديم
ثاغقيمظؽـمععمتغقرياتمسيماٌقضقساتماٌؿـاوظةمداخؾمطؾمعؾػ،مإذمندمأنمػذام
اظؽؿاب مؼؾؼل مسؾك ماٌؾػات ماظؿاظقة :معـ مػدي ماظؼرآن ،معـ مػدي ماظلـة ،ماظؼقؿم
اإلمياغقةمواظؿعددؼة،ماظؼقؿماألدرؼةمواالجؿؿاسقةمواظؼقؿماإلسالعقةمواظؿقاصؾقة.موعـم
اإلضاصات ماظيت مندػا مسي مطؿاب ماظقاضح مسي ماظعؾقم ماإلدالعقة مإدراج معا ممساهم
اٌؤظػقنمباظؿػلريماٌقضقسلمبدلماظؿػلريماظؿقؾقؾلموطذامبعضماٌعاػداتماظلقادقةم
واظـصقصماظؿـظقؿقة ماظيتمأبرعتمسيمسفدماظـؾقة،موؼعدّ محمؿقىمعامأضقػمعفؿّام
باظـلؾة ماٌشرفمسؾكمتأظقػماظؽؿابمعـمخاللمعامجاءمسيماٌؼدعةماٌقضعةمبامسفم
حقثمؼؼقل:م"صؼدمأدرجماظؿػلريماٌقضقسلمسيمدرادةماظـصقصماظشرسقةمبدالمسـم
اظؿػلري ماظؿقؾقؾل ،موأضقػت مأحؽام متالوة ماظؼرآن محؿك مؼؿؿؽـ ماٌؿعؾؿ معـ ماظـطؼم
اظصققحمظؾؼرآنماظؽرؼؿموؼؿضؿـماٌـفاجمجمؿقسةمعـماألحادؼثماظـؾقؼة.مطؿامؼؼقمم
اٌؿعؾؿ مبؿقؾقؾ مبعض ماظقثائؼ ماظؿـظقؿقة ماظيت مصدرت مسي مزعـ ماظردقل م(ص) معـم
خاللماظؿػاسؾمععماٌقاضػمواًرباتمايقاتقةماٌكؿؾػةمحبقثممتؽـف معـماخؿقارم
أػداف موتقجّفات ميقاتف متؿػؼ معع مإعؽاغقؿف" .13مظؼد مأذار ماظؽؿاب معـ مخاللم
عقضقعمتارؼخماٌذاػبماظػؼفقةمسيمعؾػ ماظؼقؿماظؿعؾدؼة مإديمعذاػبمزيلة ،محقثم
هدّث مسـ ماٌذاػب ماألربعة م(ايـػل ،ماٌاظؽل ،ماظشاصعل موايـؾؾل) مثؿّ مأضافم
إظقفا ماٌذػب ماإلباضل ،مطؿا متـاول مسي ماٌؾػ ماًاعس مأي ماظؼقؿ ماإلسالعقةم
واظؿقاصؾقةمزاػرةماظؿطرفمععؿربامإؼاػامخطرامسؾكماظدؼـموسؾكماجملؿؿعمسؾكمحدم
دقاء.م م
كتاب املفيد يف العلوم اإلسالميةم م
13مأغظرمعؼدعةمطؿابماظقاضحمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماظـاغقةماظـاغقي،مص.3.
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ػقمطؿابمخاصمبؽؾمذعبماظلـةماظـاظـةمثاغقي ،معـمايفؿماٌؿقدط موسددم
صػقاتفم 104مصػقة.محيؿقيمسؾك مدؾعة ( )04معؾػات ،مدؿّة ( )01معـفامضدممتّم
اظؿطرق مإظقفا مسي ماظلـقات ماألودي مواظـاغقة معع ماخؿالف مسي ماٌقضقسات ماٌؿـاوظةم
وغعين مبذظؽ معؾػات :معـ مػدي ماظؼرآن ،معـ مػدي ماظلـة ،ماظؼقؿ ماإلمياغقةم
واظؿعؾدؼة،ماظؼقؿماإلسالعقةمواظؿقاصؾقة،ماظؼقؿماٌاظقةمواالضؿصادؼةمواظؼقؿماالجؿؿاسقةم
واألدرؼة.مإضاصةمإديمذظؽممتّم إدراجمعؾػمجدؼدمملمؼؿـاولمعـمضؾؾموػقمعؾػماظؼقؿم
ايؼقضقة محقث ممتّ ماظؿطرق مصقف مإدي معقضقسني مػؿا م"حؼقق ماإلغلان مسي مجمالم
اظعالضاتماظعاعةمواظؿعاعؾماظدوظل"مو"حؼققماظعؿالموواجؾاتفؿمسيماإلدالم".ممتّت،م
سيمغفاؼةمػذاماظؽؿاب،مإضاصة مسددمعـماظـصقصمتصؾمإديمإحدىمسشر ( )22مغصام
وزقػؿفامحلب ماٌشرصنيمسؾقفم"اظدسؿمواالدؿـؿارمظقلؿعنيمبفاماألدؿاذمواظؿؾؿقذم
سؾكمحدّمدقاء"موػذهماظـصقصمػل:م م
 -2موثقؼة ماظعفدة ماظعؿرؼة ،مأي مغص ماٌعاػدة ماظيت ممتّت مبني مأػؾ مصؾلطنيم
واٌلؾؿنيمسيمسفدمسؿرمدـةم112م .م
 -1مضرورةماالجؿفادمواظؿفدؼدمسيماإلدالم،مغصمعلؿقحكمعـمخطابمرئقسم
اىؿفقرؼةمسيمعؾؿؼكماظػؽرماإلدالعلماظذيمغظّؿمسيمذفرمعارسمعـمدـةم .1001م
 -3مذكصقة ماٌلؾؿ ماظصقققة محملؿد ماظصاحل مصدّؼؼ معـ مطؿابف م"اظدروبم
ايؿر" .م
 -7مأؼفا ماٌلؾؿ ماىزائري ،معؼال مظؾشقخ مسؾد مايؿقد مابـ مبادؼس مسي مجرؼدةم
اظشفاب .م
-1مايربمسيماإلدالم،مظؾدطؿقرمعصطػكمأبقماًري،ماًؾريمسيماظؼاغقنماظدوظل .م
-1ماظصقةماظـػلقةمسيمعـظقرماظؼرآنمظألدؿاذةمعـكمحمروس،مأخصائقةمسيمسؾؿم
اظـػس .م
 -4محؼقؼة ماٌلقح مطؿا مذطره ماظؼرآن ،مغؼال مسـ ماإلغرتغت موباظضؾط مسـ معقضعم
عـؿدىماظؾقابة .م
 -4مايؼقق ماٌاظقة مظؾؿرأة مسي ماإلدالم ،مطؿؾف مخؾػ مبـ مدؾقؿان ماظـؿري م(بدونم
تعرؼػماٌؤظػ) .م

29

اجلياللي املستاري

 -9ماإلدالم مجيؿع مبني معؿطؾؾات ماظروح مواظدؼـ ،مظؾشقخ ماظطاػر مبدويم
اىزائري .م
-20مإغقّةموأصاظةمبؼؾؿمعقظقدمضادؿمغاؼتمبؾؼادؿموزؼرماظشؤونماظدؼـقةمدابؼا .م
-22ماألوضافماظعؼارؼةمبػقصماىزائرمسيمأواخرماظعفدماظعـؿاغل،مظـاصرماظدؼـم
دعقدوغل،معدؼرمدابؼمٌعفدماظؿارؼخماجاععةماىزائر .م

خصائص اخلطاب الدوين يف كتب العلوم اإلسالمية :بعض العناصر
للنقاش م
إنمحماوظةمأوظقةمظؿقؾقؾمحمؿقىمطؿبماظعؾقمماإلدالعقةمسيمخمؿؾػمعلؿقؼاتم
اظؿعؾقؿماظـاغقيمهقؾمإديماظؿلاؤلمحقلمرؾقعةموخصائصماًطابماظدؼينماظذيم
تؿضؿـف محمؿقؼات متؾؽ ماظؽؿب مسي مسالضؿفا مبإذؽاظقة ماظػرق مبني ماٌعرسيم
واإلؼدؼقظقجل،مأومبؿعؾريمآخر،مػؾمخطابمػذهماظؽؿب مػق مخطابمتـشؽةمدؼـقةم
تربقؼةمضائؿمسؾكماإلدعاجماظؼقؿلمواألخالضلمأممأغّفمخطابمتـشؽةمأؼدؼقظقجقةمؼؼقمم
سؾكمحمؿقىمتعؾقيموققشلمحيؿؾمبنيمرقاتفمريقظةمسارػقة م؟مػؾمدمـمأعامم
خطابمتربقيمػدصفماٌضؿقنماٌعرسيمواظؽػاءةماظلؾقطقةمأممخطابمدفاظلمالمؼفؿم
صقفماٌضؿقنماٌعرسيمبؼدرمعامؼفؿّ مصقفماٌـطؾؼماظذيمؼقزّػماٌضؿقنماٌعرسيمًدعةم
اٌـطؼماظلفاظل؟ م
إن مأول معا مؼالحظ مسؾك ماٌقضقسات ماظيت متؿضؿـفا محمؿقؼات مطؿب ماظعؾقمم
اإلدالعقةماظـالثةماًاصةمباٌلؿقىماظـاغقيمػقمأغـامظلـامأعاممحمؿقىمدؼينمطؿام
ندهمسيماٌؤدلاتماظدؼـقةماظؿؼؾقدؼةمعـؾماىاععاتماإلدالعقةماظعؿقؼةمأومعدارسم
تؽقؼـ ماألئؿة مأو ماظزواؼا محبقث مؼؽقن متصـقػ ماظعؾقم ماظدؼـقة متصـقػا مطالدقؽقام
ؼشؿؾ مأغقاع ماٌعرصة ماظدؼـقة ماظؿؼؾقدؼة معـ مضرآن موحدؼث موتػلري موضراءات مودريم
وشريػا،مبؾمحيقؾمحمؿقىمطؿبماظعؾقمماإلدالعقةمسيماظـاغقيمإديم"خطابمجدؼدم
حقلماظدؼـ"14مالمميؽـمتصـقػفمضؿـمحمؿقؼاتماظعؾقمماإلدالعقة ماظؿؼؾقدؼة،ماألعرم
14

El Ayadi, M. « L’école publique moderne et l’enseignement religieux », in ouvrage
collectif, Enseigner la religion aujourd’hui ?, Fondation du Roi Abdu-Aziz & la
Fondation Konrad Adenauer, Casablanca, 2004, p.57.
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اظذيمجيعؾـامغصقغماظلؤالماظؿاظل:معاػلمععاملموممقزاتمػذاماًطابماىدؼدم
حقلماظدؼـ؟ مؼؾدومعـمخاللماظؿشكقصماألوظلمأنمحمؿقىماًطابماظدؼينماظذيم
تؿضؿـفمػذهماظؽؿبمهؽؿفمعقزتانمأدادقؿانمهقالنمإديمرغقانماىاغب ماظـػعلم
اظؿعؾقي ماٌـػعؾ موإدي مخطاب مػقؼاتل مصقف مطـري معـ ماألداتقة مسي متـاول ماظرتاثم
اظدؼين،مواٌقزتانمػؿا:مأغفمخطابمتؾفقؾل معـمجفةمو مخطابمعرتؾؽ ،معؾؿؾسم
واغؿؼائل معـ مجفة مأخرى ،مإغفؿا متؤطدان معدى متأثري ماًطاب ماألؼدؼقظقجلم
اظرمسلمذيماظطؾقعةماٌزدوجةمسيمهدؼدهمٌفؿةماٌدردةموحمؿقىمبراجمفامسؾكم
عضاعنيماظؽؿبماٌدردقةمظؾعؾقمماإلدالعقةمسيمػذاماٌلؿقىمعـماظؿعؾقؿ .م

خاصية التبجيل
حاوظت معؾػات مطؿب ماظعؾقم ماإلدالعقة مسي ماظؿعؾقؿ ماظـاغقي مأن متؼدم مصقرةم
مشقظقةمظؾدؼـماإلدالعلمظقسمباسؿؾارهمدؼـامظؾعؾاداتموايقاةماًاصةمبؾمباسؿؾارهم
غظاممحقاة،موبأغفمؼرتؾطمباظقاضعماالجؿؿاسلماظراػـموؼؿػاسؾمععماٌشؽالتماظعاٌقةم
اٌطروحةماظققممسيمخمؿؾػمعلؿقؼاتفامدقاء متعؾؼماألعرمبايقاةماظػردؼةمأوماألدرؼةم
أو ماالضؿصادؼة مأو ماظلقادقة ماحملؾقة مأو ماظدوظقة ،موأغف مدؼـ مؼلاػؿ مسي ماظؿـؿقةم
وؼؿعاؼشمععماألدؼانمواظـؼاصاتماألخرىموأغفمدؼـمؼؿضؿـمطؾماظؼقؿمواٌعاغل ماظيتم
تقصؾتمإظقفاماًربةماإلغلاغقةمسيماظعصرمايدؼث .15م
حياول مخطاب ماظشؿقظقة مػذا مأن مؼؼدم مصقرة مممقزة معـاظقة مظؾؼقؿ ماظػردؼةم
واألدرؼة مواالجؿؿاسقة مواالضؿصادؼة مواإلسالعقة موايؼقضقة مواظلقادقة مباسؿؾارػام
طػاءاتمعلؿفدصةمعـمضؾؾمعـفاجماظعؾقمماإلدالعقةمسؾكمأداسمأغفامعقجقدةمطؾفام
سيماظدؼـماإلدالعل معـمضؾؾ .مؼؤطّدمػذاماٌـقكمعا مجاءمسي معؼدعةمعقضقعمحؼققم
اإلغلان مسي مجمال ماظعالضات ماظعاعة مواظؼاغقن ماظدوظل مضؿـ مطؿاب ماظلـة ماظـّاظـةم
ثاغقي محقثمؼصرّحماٌؤظّػمبأنّ متؼدمماظدولمورضقفامؼؼاسممبؼدارمعامتراسلمحؼققم
 15مأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـالمال مايصرمعقضقساتمطؿابم"اٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقة" مظؾلـةماألوديمثاغقيمعـؾ:م
عقضقعماظؼقؿمسيماظؼرآنماظؽرؼؿ،ص.ص.م،37-11معقضقعماظعؿؾمواإلغؿاجمسيماإلدالمموعشؽؾةماظؾطاظةمصم،70م
عقضقعماإلدالممواظرداالتماظلؿاوؼة،مص.ص.م 19-14م
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اإلغلانماظقاردةمسيماإلسالنماظعاٌلميؼققماإلغلانموػذهماظقثقؼةماظدوظقةمملمميضم
سؾكمإسالغفامدقىمغصػمضرن،مسيمحنيمأضرَّماظدؼـماإلدالعلمعاػقمأودعموأمشؾم
عـمػذهمايؼققمضؾؾمأطـرمعـم 2700مدـة ، 16موأنمػذهماظؼقؿماإلدالعقةماظيتمعـم
اٌػرتض مأن متلقد مسي ماجملؿؿع ماىزائري مخمؿؾػة ممتاعا مسـ ماظؼقؿ م"شريم
اإلدالعقة" .17مإنّ مضقؿ ماألدرة ماٌلؾؿة ،موصؼ مػذا ماًطاب ،معؿؿقزة مواظـظرؼةم
اظلقادقة موغظرؼة ماظعالضات ماظدوظقة ماإلدالعقة مخمؿؾػة مسـ ماظـظرؼات ماظلائدةم
اظققم ،مطؿا مأنّ ماظـظرؼة ماالضؿصادؼة ماإلدالعقة مهلا مخصقصقاتفا .مؼؾدو مأغـا مسيم
خمؿؾػماٌقضقساتماظيتمترتؾط مبعالضةماإلدالممباظؼقؿمايدؼـةمأعاممخطابمدؼينم
جيعؾ معـ ماظشؿقظقة مواظؿؿقّز مخاصقؿني مال محدود مهلؿا ،مظؽـ معـ مخالل مخطابم
حمدود معشققن مبعارػة ماٌدح مواظؿؾفقؾ مواظؿضكقؿ محملؿقؼات ماظرتاث ماظدؼينم
وحماوظةموضعمطؾمعـاحلمايقاةماالجؿؿاسقةمايدؼـةمسيمحؼؾمهؽّؿماًطابم
اظدؼينمباسؿؾارهمخطابامحيؿؾمطؾماإلجاباتمسـ مطؾماألدؽؾةمبدونمأنمؼرتكمأيم
جمالمظؾؿؿعؾّؿمألنمؼضعماظـصقصماظدؼـقةمسيمدقاضاتفاماظؿارخيقةمواالجؿؿاسقةموػلم
تؿـاولماٌقضقساتماٌكؿؾػة .م
إن مخطاب ماظؿؾفقؾ مواٌدح ماظؼائؿ مسؾك مآظقة ماظؿؼدؼس ،مواظذي محيؽؿ مجؾّم
عقضقساتماظؽؿبماٌدردقةمظؾعؾقمماإلدالعقةماٌؿعؾؼةمبايقاةماالجؿؿاسقةمواظؼضاؼام
االضؿصادؼةمواظلقادقةمواظؿقاصؾقةمواظػـقة،مخطابمؼؿضؿـمدطققةمجؾقةموؼؿأدسم
سؾك معـطؼ مثـائل مؼؼابؾ مبشؽؾ متؾلقطل مبني ماظــائقات ماٌكؿؾػة مطاظصققحم
واًارئ ،ماألغا مواآلخر موػق معا محيقل مدون متػؿّح مسؼؾ ماٌؿعؾؿ مسي متـاول مواضعفم
االجؿؿاسلماٌعؼّد،مذظؽمأنماٌـطؼماظــائلموخصقصامإذامعامطانمعشققغامسارػقام
دققدّ معـمإعؽاغاتماظؿقؾقؾمأعامماظعؼؾمػذامغاػقؽمسـمسدمممتؽقـفمعـماظؿؿققزم
بنيماظدؼـمواألؼدؼقظقجقةماظدؼـقةمحبؽؿمرؾقعؿفماظلفاظقة.م م

16مأغظرمطؿابم"اٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقة"مظؾلـةماظـاظـةمثاغقي،مص 211م
17م أغظرمعؼدعةمعقضقعمجدظقةمايؼققموايرؼاتماٌدغقةمسيماظؼرآنماظؽرؼؿ،مطؿابماظلـةمثاغقةمثاغقيمص.ص.م
،31-33ماٌقضقعماظـاظث:ماظغزوماظـؼاسيموخطرهمسؾكماجملؿؿعاتمص.ص .71-77 .م
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خاصية االلتباس واالرتباك واالنتقائية
ؼؾدوماًطابماظدؼينماٌدردلمسيماٌلؿقىماظـاغقيمخطابامعرتؾؽامعؾؿؾلامعـم
جفةمواغؿؼائقامعـمجفةمأخرى ،موػذهمعقزةمطؾمخطابمعشققنمحبؿقظةمسارػقةم
تعؾقؼة ،موطؿـال مجؾل مسؾك معقزة ماالرتؾاك معا منده مسي مطؿب ماٌلؿقؼات ماظـالثةم
حقل مسالضة ماٌلؾؿني مبغريػؿ معـ مأػؾ ماألدؼان مواظـؼاصات ماألخرى ،محقث مندم
عقضقساتمتصقغمخطابامحقلماألخقةمواظصداضةموايرؼةمواظؿلاعحمواظؿعاؼشمععم
اآلخر معـ مجفة ،موعقضقسات مهقؾ مإدي مخطاب محيذر معـ م"خطر ماظغزو ماظـؼاسيم
وتؼؾقدماألدؼانماألخرى"معـمجفةمأخرى.م م
ؼؿـاول مطؿاب ماظلـة مأودي مثاغقي مسؾك مدؾقؾ ماٌـال معقضقسا مسي معؾػ ماظؼقؿم
اإلسالعقة مواظؿقاصؾقة مسـقاغف :م"اإلدالم مؼدسق مإدي ماظؿعاؼش ماظلؾؿل" م(ص م-274
،)212مطؿامندمسيمطؿابماظلـةماظـاغقةمثاغقيمعقضقسامآخرمسيمعؾػمػديماظؼرآنم
سـقاغفم"جدظقةمايؼققموايرؼاتماٌدغقةمسيماإلدالم" م(ص ،)31-31محقثممتتم
اإلذارة مصقف مإدي موضائع مسؿؾقة مسي ماظلرية ماظـؾقؼة مصقؿا مؼؿعؾؼ مباظؿعاعؾ معع مأػؾم
األدؼان ماألخرى ،موعـ مأعـؾة مذظؽ مزواج ماظـيب م(ص) معـ مرحياغة م"اىارؼةم
اظقفقدؼة".موهضر مػذهماٌعاغلمأؼضامسيمطؿابماٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةم
اظـاظـة مثاغقي موبشؽؾ مأوضح معـ مخالل معقضقع م"اإلدالم مواظرداالت ماظلؿاوؼة"م
حقثممتماظؿطرّ قمصقفمإديمصؽرةموحدةماظرداالتماظلؿاوؼةمأيماإلدالم،ماٌلقققةم
واظقفقدؼة ،مإذ مند مسؾك مدؾقؾ ماٌـال معا مغصف م"إن ماظرداالت ماظلؿاوؼة متشؽؾم
وحدة معؿالرية موجقػرا معشرتطا موثابؿا مؼؿؿـؾ مسي متقحقد ماهلل" م(ص م ،)310مطؿام
حيقؾ ماظؽؿاب مإدي مصؽرة مأخقّة ماألغؾقاء مواظردؾ مواظيت متؼؿضل مأخقّة مأتؾاع مػؤالءم
اظردؾ مواالبؿعاد مسـ مأي مغزاع مبقـفؿ ،م"األغؾقاء متشدػؿ مأواصر ماحملؾة مواألخقةم
واالجؿؿاعمسؾكمايؼمواظلعلمعـمأجؾمإرداءمجمؿؿعمصاضؾ"م(صم،)14مطؿام"أنم
أخقة ماألغؾقاء مواظردؾ متؼؿضل مأخقة ماألتؾاع مواالبؿعاد مسـ مأي مغزاع مألن ماإلخاللم
بذظؽمؼعدمإخالالمباٌقـاقماظذيمأخذهماهللمتعاديمسؾكماظـؾقنيمبأنمؼصدِقمبعضفؿم
بعضا"م(صم .)14موتأطقدامهلذاماٌـقـكماظؿلاحمل،ممتّ ماظؿطرّقمأؼضامإديمعقضقعم
آخرمسيماظؽؿابمغػلفمبعـقانم"اظعالضاتماالجؿؿاسقةمبنيماٌلؾؿنيموشريػؿ"م(ص.م
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 )271محقث ممتّ ماظرتطقز مصقف مسؾك مأػؿقة ماحرتام ماالخؿالف مبني ماألدؼان ،محؼققم
شريماٌلؾؿنيمسيمبؾدماإلدالمموطانماظرتطقزمػـامسؾكمحؼمايؿاؼة،ماظؿأعنيمسـدم
اظعفزمواظػؼر،محؼماظؿدؼـ،محؼماظعؿؾموحؼمتقظلموزائػماظدوظةمإالّ م"عامشؾبم
سؾقف ماظصؾغة ماظدؼـقة مطاإلعاعة مورئادة ماظدوظة مواظؼقادة مسي ماىقش مواظؼضاء مبنيم
اٌلؾؿني مواظقالؼة مسؾك ماظصدضات مودمق مذظؽ" م(ص م .)279مإضاصة مإدي مذظؽ مطانم
اظؿطرّقمإديماٌقضقعمغػلفمسيمآخرمعؾػمعـمعؾػاتمطؿابماظلـةماظـاظـةمأيمعؾػم
اظؼقؿمايؼقضقةمحقثممتّتماإلذارةمصقفمإديمعقضقساتمعـمعـؾم"اٌلاواةمسيماألخقةم
اإلغلاغقة" م(ص م )219مو"االسرتاف مباظؿعددؼة مايضارؼة مواظـؼاصقة مواظلقادقةم
واظعؼائدؼة"م(صم )240موصقالمإديمغؿقفةمعؤدّاػامأنم"اظلالمماظعاٌلمػقماهلدفم
اظـفائلمعـماظـظرؼةماإلدالعقةمسيماظعالضاتماظدوظقة"م(صم.)242م م
ظؽـ،مأعاممػذاماًطابماٌؤؼدمظؾصداضةمواالخؿالفمواظؿعاؼشمبنيماألدؼانمندم
عـقكمعغاؼراممتاعامسيمعقضقعم"اظغزوماظـؼاسيموخطرهمسؾكماجملؿؿعات"م(صم)77م
عـ مطؿاب ماظلـة ماظـاغقة مثاغقي معـ مخالل متـاول معقضقع مؼشري مإدي م"سدم متؼؾقدم
األدؼان ماظلؿاوؼة ماألخرى" مباسؿؾارػا متشؽّؾ مخطرا مسؾك ماظدؼـ مواٌؤعـني مبفذام
اظدؼـ ،مورشؿ مأن ماٌقضقع مجاء مسي مدقاق متـؾقت ماهلقؼة ماظدؼـقة ماظذاتقة ،مإال مأغفم
ؼشري مإدي مخطاب محياول مأن مؼؼابؾ مبني ماألدؼان مبرتجقح ماٌـطؼ ماظصداعل مسؾكم
عـطؼماظؿؾادلمواظؿػاسؾماظـؼاصقني.م م
وأعّا مسـ معـطؼ ماالغؿؼائقة مصقؾدو مجؾقا معـ مخالل محماوظة متربؼر ماظشؿقظقة مسيم
دقاق ماًطاب ماظؿؾفقؾل ماظذي مدؾؼت ماإلذارة مإظقف ،مإذ مند مسي مععظؿ ماظدروسم
واٌؾػاتماٌؿعؾؼةمبعالضةماإلدالممباظؼضاؼاماجملؿؿعقةمايدؼـةمحماوظةمظالدؿكدامم
األداتل ماالغؿؼائل مظؾـصقص ماظرتاثقة مواٌعاصرة ،مإذ متؼدّم مػذه ماظـصقص مسي مذؽؾم
جمزّأ موعؾؿقرة مسـ مدقاضفا ماظذي مذطرت مصقف معـ مأجؾ مػدف متربؼري مدفاظلم
ساجؾ.موظعؾّمأػؿّمعامؼدلّمسؾكمذظؽمادؿكداممسددمعـماآلؼاتمواألحادؼثماظـؾقؼةم
"ظؿأصقؾ"مضقؿمايػازمسؾكماظؾقؽةمأوماظؼقؿماظلقادقةمأوماالضؿصادؼةمأوماإلسالعقةم
عـؾمربطمغفلماظردقلم(ص)مسـماظؾصاقمسؾكماألرضممبقضقعم"عؽاصقةماظؿؾقث"م
(طؿاب ماظلـة ماألودي مص م )212مأو معا مجاء مسي معقضقع مآخر معا مسـقاغف م"اظظاػرةم
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اظلؽاغقة مسي ماظؼرآن ماظؽرؼؿ" م(طؿاب ماظلـة ماظـاغقة مص م )14محقث مؼؾدأ معقضقعم
اظدرسمبذطرمسددمعـماآلؼاتمحقلمدساءمزطرؼاءمبأنمؼرزضفماهللمباظذرؼةمأومآؼةم(طؾم
غػسمذائؼةماٌقت)مأوماآلؼةم 21معـمدقرةماٌؾؽم(ػقماظذيمجعؾمظؽؿماألرضمذظقالم
صاعشقامسيمعـاطؾفاموطؾقامعـمرزضفموإظقفماظـشقر).مطؿامغالحظمسـاوؼـمظعـاصرمبعضم
اٌقضقسات معـ معـؾ :م"اظؿـؿقة ماظؾشرؼة مبني ماظؽؿ مواظؽقػ" مو"اظؼرآن مواظعؿؾقاتم
اظلؽاغقةماألدادقة،ماٌقاظقد،ماظقصقات،متقجقفماظؼرآنمإديمسؿارةماألرضمبطرؼؼةم
علؿداعة"محقثمؼشريماٌؤظػمإديماٌعـكماظؿاظل:م"إذامطانماظؼرآنمؼدسقمإديماظؿـؿقةم
اظؾشرؼةمسيمإرارماظؽؿمصؾقسمععـكمػذامأنماظؽؿمػدفمسيمذاتف" .موعـمأػؿّ معظاػرم
عـطؼماالغؿؼائقةمػذامػقمتعاعؾماظؽؿبماٌدردقةمععماٌذػبماإلباضل18محقثممتّتم
اإلذارةمإظقفمسيمعقضقعم"اٌدارسماظػؼفقةموتطقرػا"معـ مطؿابماظلـةمثاغقةمثاغقيم
(صم )47مطؿذػبمصؼفلموظقسمطؿذػبمسؼائدي مأومدقادل،موضدممتّ ماظرتطقزمسيم
ػذاماظلقاق مسؾكماظؿعرؼػمبأبرزمذققخف،موؼؾؼكمػذاماٌذػبموصؼمعـطؼماظؽؿابم
اٌدردل معصدر م"ثروة متشرؼعقة" مظؽـ مدون ماإلذارة مإدي مضقؿؿف موثرائف مسي ماىاغبم
اظعؼائدي مووربؿف ماظلقادقة متارخيقا .مؼؾدو مأن ماًطاب ماظدؼين مسي ماظؽؿابم
اٌدردل مأطـر متلاحما معع ماالخؿالف ماظػؼفل مظؽـف مال مؼؿلاعح معع ماالخؿالفم
اظعؼائدي أوماظلقادلموػقمؼؿعاعؾمععماظـصقصماظرتاثقة،موتؾؽمسيمتصقّرغامإحدىم
أػؿمصقرمػذهماالغؿؼائقةماىؾقّة.م م
وظعؾّ معا مؼدلّ مسؾك مخاصقة ماالغؿؼائقة مأؼضا مػق مذظؽ ماظغقاب ماظؽؾل مظؾكطابم
اظصقسي مسي مطؾ ماظؽؿب ماٌدردقة معقضقع ماظؿقؾقؾ ،مسؾك ماظرشؿ معـ مأن ماًطابم
اظصقسيمجزءمرئقسمسيمبـقةماظرتاثماظدؼينماإلدالعلموأنماظؿصقفماظشعيبمزاػرةم
واضعقةمهلامحضقرػامسيماجملؿؿعماىزائري .مطؿامغلفؾمأؼضامشقابامطؾقامألدغكم
إذارةمإديماٌذػبماظشقعل مرشؿمطقغف مأحدماظـؿاذجماظدؼـقةماٌعرصقةماظيتمؼؿضؿّـفام
اظرتاث ماإلدالعل .مغشريمإديمػذهماٌالحظةمألنّمهلذاماٌذػبماظققممعـابرمإسالعقةم
تؼدّم مسؼائده موحمؿقاه ماظػؼفل موذكصقاتف مسرب ماظؿارؼخ موتروّج مظذظؽ مطؾّف ،موػلم
 18ماٌذػبماإلباضل معذػبمدؼينمإدالعلمظفمحضقرهمسيماىزائر متعؿـؼفمجمؿقسة معـمدؽانموالؼةمشرداؼةم
باىـقبماىزائري .م
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عضاعنيمؼلؿفؾؽفاماٌؿعؾّؿماىزائريمتؾؼائقامعـمخاللماظؼـقاتماظػضائقةماٌكؿؾػة،م
مبامؼؼؿضلمعـماًطابماٌدردلموضعمػذاماٌذػب مطؿقضقعمظؾؿـاولماٌعرسيمحؿّكم
ؼؿؿؽّـ ماٌؿعؾّ ؿ معـ مأدوات مصفؿ مغظام مػذا ماًطاب مسي مدقاضف ماظعام مسؾك ماألضؾّ،م
وؼؽقنمبذظؽمعلؿفؾؽامإجيابقامظؾؼقؿماظدؼـقةماظيتمتؿضؿـفاموتـشرػامودائؾماإلسالمم
واالتصالماٌكؿؾػة.مهقؾـامػذهماٌالحظاتمإديمجمالمعـمجماالتماٌلؽقتمسـفم
سي ماًطاب ماظدؼين ماٌدردل موػق معا مؼؿعؾؼ ممبقضقع ماظؿعاعؾ معع ماظؿعدد مسؾكم
علؿقىماآلراءماظعؼائدؼة مواظلقادقةمسيماظرتاثماظدؼين،ممبامؼؤطّدماٌقزةماالغؿؼائقةم
واٌـطؼماظلفاظلماظذيمؼؤرّرمعضؿقنمػذاماًطاب .م

خامتة
عـ مخالل مػذه ماظؼراءة ماألوظقة ،مغؿصقر مأن معضؿقن ماًطاب ماظدؼين ،ماظذيم
تؿضؿـف ماظؽؿب ماٌدردقة مظؾعؾقم ماإلدالعقة مسي مخمؿؾػ معلؿقؼات ماظؿعؾقؿ ماظـاغقيم
اظققم،مالمخيؾق م عـمسـاصرمتعؾقؼة موققشقةمتؼقممسؾكمعـطؼمتؾفقؾل،ماغؿؼائلم
وعرتؾؽ مأحقاغا ،ممبا مؼؤدي مإدي مطـري معـ ماظضؾابقة مسي مدالالت موعضاعني ماهلقؼةم
اظدؼـقةماظيتمتلؿفدفماٌدردةماظعؿقعقةمتـشؽةماألجقالمسؾقفا،ذظؽمأنمأداسمػذام
اًطابمعـؾؿامؼؾدومعـمسـاوؼـموعضاعنيمجؾماٌقضقساتماٌؿـاوظةمػقم"اظدصاعمسـم
اظؼقؿ ماظدؼـقة مضد مسدو معػرتض" .مػذا ماظـقع معـ ماًطاب ماظؿعؾقي مإضاصة مإدي معام
ؼطرحف معـ معشؽالت مبقداشقجقة موتربقؼة ماغطالضا ممما مؼؿضؿـف معـ مسـصرم
"اظؿؼدؼس"مسيمتـاوظفمظؾؿعارفماظدؼـقةموتعاعؾفمععماٌعارفمايدؼـة،مصإغفمؼطرحم
عشؽالتمععرصقةمظعؾمأػؿفامشقابماظقضقحمعـماظـاحقةماإلبلؿؿقظقجقة سيمتـاولم
ضضاؼا مهلا مأػؿقؿفا مسي ماظؿعؾقؿ ماظدؼين مواظؿـاول ماظعؾؿل مٌقضقسات مذات مسالضةم
باهلقؼةماظدؼـقة معـفامضضقةماإلميانمواٌعرصة،معلأظةمايدودمبنيمعامػقمساٌلموعام
ػق مخصقصل مسي ماظدؼـ ،ماظػرق مبني ماألدطقرة ،ماظذاطرة مواظؿارؼخ مواظػرق مبنيم
األخالقمواٌعرصة.19مطؿامأنماظطرؼؼةماظؿربؼرؼةماظؿؾفقؾقةماٌؿقزةمظطؾقعةماًطابم
19م

Ismail M. « L’enseignement religieux : Transmission du savoir ou appel à
l’adhésion ?», Op.cit, p. 95.
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اظدؼين ماظذي متـشره ماٌدردة ماىزائرؼة مضد متؤدي مإدي معشؽؾة مأخرى مػل متقدقعم
اهلقةمبنيمعادةماظعؾقمماإلدالعقةموباضلماٌقادماألخرى،مباسؿؾارمأنمػذهماظطرؼؼةم
تؤديمإديمتردقخمعـطؼم"سدمموجقدمتشارطقةموتؽاعؾمبنيماظعؾقمماظدؼـقةمواظعؾقمم
اٌدغقة" ،20مطؿا م أغف مخطاب مؼضع ممتققزا مبني مععرصة ماياضر موععرصة ماٌاضلم
وخاصة معامؼؿعؾؼمعـفمباظعؾقمماظدؼـقةمبؾموجيعؾمعـمععرصةماٌاضلمعصدرامطاصقام
وغفائقامٌعرصةماياضرموػقمعامدقزؼدمعـمتعؿقؼماًطابماألؼدؼقظقجلمحقلماظدؼـم
أومسؾكماألضؾمسدمممتؽنيماٌؿعؾؿموصؼمػذاماًطابماالغؿؼائل،ماٌرتؾؽمواٌشققنم
سيمآنمواحدمعـمأدواتماظؿؿققزمبنيماظدؼـمواألؼدؼقظقجقةماظدؼـقة.م

Ibid., page 96.
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