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 *املستارياجلياللي 

  مقدمة

ؼعدماظؽؿابماٌدردلمأحدمأػؿماظعـاصرماٌؽقغةمظؾـظامماظرتبقيمسيمبؾدمعا،موعـم
ماظـظام.صفقمعدخؾمأدادلمألّؼمةمّث بـاءمسؾكمػذهماألػؿقة،ممةمدرادةمسؾؿقةمهلذا

اظـاغقيمعقضقسامماظؿعؾقؿممماإلدالعقةمسيأردغامأنمؼؽقنماظؽؿابماٌدردلمٌادةماظعؾق
اًطابموخصائصمعضؿقنماظؽشػمسـممسيعـموراءمذظؽماظغرضمؼؽؿـممظدرادؿـا.

 اظذيمؼلؿفدفمتؽقؼـماهلقؼةماظدؼـقةمسيمإحدىمأػؿمعؤدلاتماظؿـشؽةماالجؿؿاسقة
إلصالحماظيتمتعرصفامعـذمبعدموربةمامذظؽماٌدردةماظعؿقعقةعينمبغو ،سيماىزائر
م م1003دـة مذاتف، ماظقضت مسي ماألؼدؼقظقجلممحماوظني ماًطاب متأثري معدى إبراز

م.1اٌدردلمبـاءموتشؽقؾماًطاباظرمسلمسيم

                                                                                                              
*

م.وػران،ماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمااألغـروبقظقجقؾؾقثمسيماظقرينمظباحثمسيمعرطزم 
مسددم1 مػـاك مأن مإدي ماظصدد مػذا مسي مجزائرؼنيماغشري مظؾاحـني ماٌلاػؿات ماًطاب عـ متأثري متـاوظت

األؼدؼقظقجلماظرمسلمسؾكمخمؿؾػماظؽؿبماٌدردقةمخاصةمعامتعؾؼمعـفاممبقادماظعؾقمماالجؿؿاسقةمضؾؾموبعدم
م-مالمايصر:مسؾكمدؾقؾماٌـالماإلصالحاتماىارؼةمسيماٌـظقعةماظرتبقؼةمإديماظققمم،مغذطرمعـمتؾؽماظدرادات

معلاػؿاتمحلـمرععقنم: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. 



 اجلياللي املستاري

22 

 "اظرتبقةماإلدالعقة"مسيماظؿعؾقؿالبدمعـماظؿذطريمسيماظؾداؼةمأغفمهتمتلؿقةم
موه مواٌؿقدط، ماالبؿدائل ماظـاغقي، مسي ماإلدالعقة" م"اظعؾقم متمتلؿقة عادةمتالزم

دلمحبفؿمداسلمضدرهمداسةمااظؿؾؿقذماىزائريمسيمطؾمعلارهماظدراظرتبقةماظدؼـقةم
ماٌؿقدطمو مسيماظؿعؾقؿ مواحدة مسيماالبؿدائل،مداسة موغصػمأدؾقسقا بنيماظلاسةمعا

معلؿ مطؾ مسي ماٌادة متدّرسمػذه ماظـاغقيمحلبماظؿكصصات. قؼاتمواظلاسؿنيمسي
اظؿعؾقؿماظـاغقيمبـػسماحملؿقىمواظؽؿبماٌدردقةمدومناممتققزمبنيماظُشعبماألدبقةم

مواظؿؼـقة مواظعؾؿقة مطانمعدرسمػذه موإذا م، االبؿدائلمواٌؿقدطمػقممسيماظؿعؾقؿاٌادة
أدؿاذماظؾغةماظعربقة،مصإنمعدردفامسيماظـاغقيمػقمخرؼجماٌعاػدماٌكؿصةمسيماظعؾقمم

ريمسؾدماظؼادرمبؼلـطقـةمأومععفدمأصقلماظدؼـمباظعاصؿةمأوماإلدالعقةمطفاععةماألع
م.،مباتـةمأومأدرارععفدمايضارةماإلدالعقةمبقػران

                                                                                                              
* L’école, histoire et enjeux institutionnels dans l’Algérie indépendante, revue Les temps 

modernes, n° 580, février 1995.  (2994سنة 3)هذا المقال مترجم إلى العربية ونشر في مجلة إنسانيات العدد  

ماظـعاظيبمخاصةمعـمخاللمطؿابقف:مم-غقراظدؼـمرقاظيبماتعلاػؿم-
Ecole, idéologie et droits de l’homme, Alger, Casbah éditions ,2004 

L’identité au Maghreb. L’errance, Alger, Casbah éditions, 2001 

،معـشقرمسيمطؿابمذياسلمسـقاغف:معـفام:م*ماألؼدؼقظقجقامواظؿارؼخمعؼاالتموعلاػؿاتمحمؿدمشاملمغذطرم-
م.2991م،"طقػمغدرسماظؿارؼخمسيماىزائر؟"،مهتمإذرافمحلـمرععقنموحمؿدمشاملم،معـشقراتمطرادؽ

،معـشقرمسيمطؿابمذياسلمإلصالحماٌـظقعةماظرتبقؼةمظقرـقةاظػؾلػةمواٌدردة،مضراءةمسيمعؼرتحاتماظؾفـةمام*
مطرادؽ معـشقرات مواٌؤدلة"، ماظذاطرة ماظػؾلػة، م" م: مسـقاغف مطروعل موأريد مشامل مإذرافمحمؿد ،مهت

1007. 

 Les Cahiers pédagogiquesوممعؼدعاتعلاػؿاتمسددمعـماظؾاحـنيمعـماٌـطؼةماٌغاربقةمسيمجمؾيتمم*

- 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. 

ماالجؿؿاسقةمم- ماألغـروبقظقجقا ماظؾقثمسي معرطز مسي معلفال معشروسا مػـاك مأن مإدي ماظلقاق مػذا مغشريمسي طؿا
م ممCRASCواظـؼاصقة مدـة ماٌد 1009عـذ ماظؽؿب مخطاب ماؼؿـاول مسي ماياظقة ماٌعرسيمردقة مبني ظـاغقي

  ممممم.واألؼدؼقظقجل
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مغظر موإسادة مإصالح مسؿؾقة ماإلدالعقة موحمؿقؼاتمطؿبماظرتبقة مسرصتمعـاػج

موم.1003عـذمدـةم رة،مصاظدوظةمػلماظيتمهددمعؤّرمسؿؾقةماإلصالحمػذهمجّدتعّد

ؾؿـاػجمعـمخاللماظؼاغقنماظؿقجقفلماًاصمباظرتبقةماظقرـقة،ماظؿقّجفاتماظعاعةمظ

مؿشنيموأداتذة،ػعجاععقني،مغةمعـم،مواٌؽّق(CNP)مؿـاػجظؿأتلماظؾفـةماظقرـقةمظؾ

مظؾؿقادم ماظؿكرج موعالعح مواٌعرصقة ماٌـطؾؼاتماٌـففقة مأي ماظؽربى ماحملاور ظؿضع

مظؽؾمعادة ماٌؿكصصة ماظؾفان متأتل مثؿ ظؿضعمم(GSD)محلبمعلؿقؼاتماظؿعؾقؿ،

وضدمضررتموزارةميمتقضعماظؽؿبماٌدردقةمسؾكمأدادف.دظقؾمبرغاعجمطؾمعادةمواظذ

م ماظرتبقة ماإلصالحماظقرـقة ماألولمبعد مسيمجقؾفا ماىدؼدة أنمتؽقنماظؽؿبماٌدردة

لفرمسؾكمرؾعفامعؤدلةمواحدةمػلماظدؼقانمتم،2عؾاذرةمعقحدةمسربمطاعؾماظقرـ

وتؼّقؿمعـمضؾؾمخرباءماٌعفدماظقرينمظؾؾقثمم(ONPS)اٌدردقةممؿطؾقساتاظقرينمظؾ

مرتبقةلمعامؼالحظمسؾكماظؽؿبماٌدردقةماًاصةمباظوظعؾمأّوم.(INRE)سيماظرتبقةم

ػقفامالمتؿغريمباظـلؾةمظؽؾمعلؿقؼاتماإلدالعقةمأنمأمساءماٌشرفمسؾقفاموبعضمعؤّظ

صةمإلسدادماظؿعؾقؿمعـماالبؿدائلمإديماظـاغقي،موأنمأشؾؾفؿمأسضاءمسيماظؾفـةماٌؿكص

ماٌقادماألخرى.عـممسددندهمسيموػقمعامم،عجمذاتماظعالضةمباٌادةاظربا

 اإلسالمية ومسألة اهلووة  ملناهج الرتبيةودوولوجي اإلطار اإل

عـاػجموطؿبممصفؿماًطابماظلائدمحقلماهلقؼةماظدؼـقةماظذيمتؿضؿـفؼلؿدسلم

معمرتبقةاظ ماالغطالق ماظـاغقي، مسيمعلؿقىماظؿعؾقؿ ماإلدالعقة ماإلرار ؼدؼقظقجلمإلاـ

ماياظقة. ماًطابمسيماظػرتة مػذا مسيمعـاػجمماظذيمؼؤرر إنماإلصالحاتماىدؼدة

معؤّرمرتبقةاظ ماٌؾادئماظددؿقرؼةاإلدالعقة معـ مبعدد مإديموعدسّقمرة مإديماالدؿفابة ة

ماظؿقّد معـ مسدد ماألحداثممذيؾةؼاتمواظؿفاوبمعع مبـقدماظيتمعـ أذارتمإظقفا

ماظقرـقةاظؼاغقنماظؿقجقفلماًا متشّؽ1004جاغػلمم14اٌؤرخمسيممصمباظرتبقة ؾم.

                                                                                                              
وغشرماظؽؿبماٌدردقةمرؾعمحقلمإعؽاغقةمصؿحمدققمم1003ررحماظـؼاشمسيمبداؼةمتطؾقؼماإلصالحاتمدـةمم2

أعاممدورماظـشرماًاصةممبامؼػؿحماجملالمأعاممتعددماٌؤظػنيموحمؿقؼاتماظؽؿبموذؽؾماظطؾعات،مظؿعقدموزارةم
رـقةموتؼررمضرورةمتقحقدمعضؿقنماظؽؿبماٌدردقةمورؾعفامعـمررفمعؤدلةمسؿقعقةمػلماظدؼقانماظرتبقةماظق

ماظقرينمظؾؽؿبماٌدردقةم.
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اظذيمحيددمععاملموأدسماًطابم ػذهماظعـاصرمطؾفاماإلرارماإلؼدؼقظقجلماٌرجعل

معلؿقؼاتم مسي متـشره مأن ماىزائرؼة ماٌدردة مسؾك مؼـؾغل ماظذي ماظرتبقي اظدؼين

ػذامـدرجمؼم.دػاماظؾفانماٌؿكصصةمسيمػذاماجملالهّدمسؿؾقةمإجرائقةاظؿعؾقؿموصؼم

ماظدؼين مايؼؾ معلعكمػقؽؾة مسيمدقاق مظؾـاءمم3اإلرار مررفماًطابماظرمسل عـ

سالضاتمضقىمجدؼدةمععمخمؿؾػماظػاسؾنيماظلقادقنيمواظدؼـقنيماظذؼـمؼلؿـؿرونم

مسيمايؼؾمغػلف.
م مثالثةأعا مصفل ماظددؿقرؼة مباٌؾادئ مؼؿعؾؼ مم،عا ماحرتام مأػؿقة اظؾعدم"أوهلا
مبفم"اظقرين مؼرتؾط مضرموعا ماظقحدةعـ متؼقؼة مسيمومورة ماظقرـقة مواظـؼاصة اهلقؼة

اظؾعدم"ثاغقفامماألعازؼغقة،اظؾغةماظعربقةمواظؾغةم،ملاإلدالعاظدؼـمأبعادػاماظـالثة:م
متؽاصؤم"ؼرارلاظدمي مبضؿان معـف مؼؿعؾؼ ماظؿأرريمموعا مسي متؾؿقذ مظؽؾ اظػرص

ماٌ مأو ماىغراصقة ماٌـطؼة مسـ ماظـظر مبغض ماظؿطؾقؼل مواظؿؽقؼـ ؽاغةماظؾقداشقجل
ماظدميؼرارقةم ماٌؿاردة مإدعاج مضرورة مإدي مإضاصة ماٌادي، ماٌلؿقى مأو االجؿؿاسقة

مبإذراك ماظؼلؿ مداخؾ ماظعؿؾقة مموتطؾقؼاتفا ماٌدردة. محقاة مسي ماظؿالعقذ اظؾعدموأّعا
م مصـقةماظـاظثمصفق متؽـقظقجقة، مسؾؿقة مثؼاصة مبضؿان معـف مؼؿعؾؼ موعا ماظعاٌل اظؾعد

ماالأو غػؿاحمسؾكماظعاملموتؽقؼـمتؾؿقذمذيمحسمغؼديمدبقةمععماظرتطقزمسؾكمعؾدأ
م .4ميؽـفمعـماالدؿعؿالماإلجيابلمظؾؿعارفماٌكؿؾػة

ػمععماظقاضعمؿؽّقاظماظلاظػةماظذطر،مبـاءمسؾكماٌؾادئاٌـظقعةماظرتبقؼة،ممتفدف

مؼػرضم ممبا ماظلقق مواضؿصاد ماظؿعددي ماظـظام مأي مظؾفزائر مواالضؿصادي اظلقادل

اظرتبقؼةمسيمدقاقممةدةمخمؿؾػةمسؿامطاغتمسؾقفماٌـظقعتؽقؼـماٌؿعؾؿمسؾكمضقؿمجدؼ

مواظدميؼرارقةمم،2941 أعرؼةمأصرؼؾ ماظؼقؿماىدؼدة،ماظؼقؿماىؿفقرؼة وغعينمبفذه

موعـفام ماظرتبقؼة ماٌـظقعة مأن مطؿا ماالجؿؿاسل. مواظؿضاعـ ماظػردؼة مايرؼة وععاغل

ظؿقدؼاتماًارجقةماإلدالعقةمعدسقةمأؼضامإديماألخذمبعنيماالسؿؾارمامرتبقةبراعجماظ

                                                                                                              
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 

Officiel de la République Algérienneم 
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مهديمودائؾم ماظعقٌة، مهدي موػل: مثالثة مسي ماظؿقجقفل ماظؼاغقن اظيتمحددػا

م.5اإلسالممواالتصالموهديماظـقرةماظعؾؿقةمواظؿؽـقظقجقة

ماظرتبقؼة مظؾؿـظقعة ماٌرجعل ماإلرار مػذا مسؾك مم،بـاء ماظؽؿبمدققضع عضؿقن

دامسؾكمأػؿقةماظؿؽقػمسيمدقاقمرؤؼةمجدؼدةمتعؿؿدمأداماإلدالعقةمرتبقةاىدؼدةمظؾ

ماإلبداعم مععاغل مسؾك مواظؿؽقؼـ ماظـؼدؼة ماظروح متـؿقة معع ماظعؾؿل، ماظؿقؾقؾ عع

فامودائؾموطػاءاتمالبدمأنمؼلؿفدصفامواجملازصةمواٌلؤوظقةمواظؼدرةمسؾكماظؿـؾؤ.مإّغ

ماظرتبقي ماظـظام ماظؼاغقغقة، محلبماٌـظقعة ماىزائريم، ماظطػؾ مأجؾمهضري عـ

م ماظؿـؿقٌقاجفة ماٌكؿؾػةهدؼات موزؼرمم.ة مرؤؼة مخالل معـ ماٌـقك مػذا ؼؿفؾك

مظؾؿضؿقنماىدؼدمظؾكطابماظدؼينماٌدردلماظرتبقةماظقرـقةم سيمطؿابفمؼشريمسـدعا

مؼـؾغلمسؾكمعـاػجموطؿبماظرتبقةماإلدالعقةمأنمتؿـاوظفمعـمعقضقساتمإديم سيمعا

م ماإلصالح معرحؾة محقثماياظقة متدعجؼؼقل: ماظقضتمألن ماىدؼم"حان دةماٌـاػج

خذمواظؽؿبماىدؼدةماظؾعدماالجؿؿاسلمواألخالضلمسيمطؾماٌلارماظؿعؾقؿلمحقثمتؤ

وعلؿقىمتطقرهماظؾلقؽقظقجلموطػاءاتفماإلدعاجقةمبعنيماالسؿؾارمحاجاتماظؿؾؿقذم

م مسؾك مالبد مؼؿعؾؿمسيمخمؿؾػمعلؿقؼاتماظؿعّؾؿ. مبأن مظؾؿؾؿقذ متلؿح مأن ماٌادة ػذه

ماالبؿدائل،مظؿدعجمبشؽؾماألرطانماًؿلةمظإلدالممسيماظلـقاتماأل وديمعـماظؿعؾقؿ

م مظإلدالم ماألدادقة مواحملاور ماظدؼـقة ماٌؿاردة معـماظلـقاتماألمععتدرجيل خرية

ماٌؿقدط،ماالبؿدائل ماظؿعؾقؿ مدـقات مطؾ ماظؿعؾقؿمموخالل معـ ماألودي ماظلـة وعع

ماظـاغقيمؼؾدأماٌؿعؾؿمباطؿلابمثؼاصةمأطـرمدعةمظؿؿؽـفمعـماالغػؿاحمواظؿلاعحماواه

مممممم.6اٌكؿؾػة"األدؼانمواظـؼاصاتم

اٌؤررمظؾؿـظقعةماظرتبقؼةماألؼدؼقظقجلماظرمسلمعامؼالحظمسؾكمعضؿقنماًطابم

مو ماالزدواجقة متؾؽ ماٌدردةٌمهسيمهدؼداظغؿقضمذظؽمػق إديمؼؤديممضدممبامفؿة

إغفمخطابمحيقؾمدوعاممداخؾفا.ماهلقؼةاًطابمحقلمؾفمظدالظةمزدواجقةمسيممتـّاال

                                                                                                              
5 Ibid. Articles n°4, n°5 et n°6. 
6 Benbouzid, B., La réforme de l’éducation en Algérie, enjeux et réalisations, Alger, 

Casbah éditions, 2009, pp. 53-54. 
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عـمجفةمم7أػؿقةمسقٌةماٌدردة"اظرتطقزمسؾك"مئقةمشريمحمددةمبشؽؾمجؾل،إديمثـا

مواظدؼـقة"ماظؿأطقدمسؾكو ماظقرـقة متعؿقؼماهلقؼة مأخرى،ماألعرمم8"ضرورة عـمجفة

ماظعؾقمم معادة مدؿؿضؿـف ماظذي ماًطاب معضؿقن معع مدقؿقاصؾ مأغف مؼؾدو اظذي

م مسي ماإلدالعقة ماظــااٌلؿقى متؾؽ متؾّؿسموجقد مخالل معـ مسيماظـاغقي ماٌرتؾؽة ئقة

م متؽقؼـ مبني ماٌدردل ماظدؼين ماًطاب مجملؿؿعم"أػداف معلؤوظني عقارـني

مذواتمدؼـقةمجملؿؿعمدؼين".م "م"وتؽقؼـمدميؼرارل

 وامللفات امُلَكِوَنة لكتب العلوم اإلسالمية يف الثانوي وعاتضاملو

ماإلدالعقةممبـاء ماظعؾقم مبعضمأداتذة مسؿد ماظذطر، ماظلاظػ ماظعام ماإلرار سؾك

هتمإذرافماٌػؿشماظعاممظؾؿادةماظلقدم"عقدكمصاري"مإديمتأظقػمثالثةمطؿبمو

ماإلدالعقة" ماظعؾقم مسي م"اٌـري مػل: مظؽؾمم9عدردقة مثاغقي ماألودي مباظلـة خاص

خاصمباظلـةماظـاغقةمثاغقيمظؽؾماظشعبمم10اظشعب،م"اظقاضحمسيماظعؾقمماإلدالعقة"

مظـةمثاغقيمظؽؾماظشعب.اًاصمباظلـةمثام11وم"اٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقة"

مو ماظرتبقة معـاػج مسي ماظرتطقز مطان مأن ماظطابعمبعد مسؾك ماٌؿقدط مسي اإلدالعقة

ماىاغبمواظؿؽؾقػلماظؿفذؼيباًؾؼل، مسؾك ماظـاغقي ماٌلؿقى مسي ماظرتطقز مدقؿؿ ،

قة"مإديمعادةم"اظعؾقمموظذظؽممّتمتغقريماظؿلؿقةمعـمعادةم"اظرتبقةماإلدالعم12"اٌعرسي"

مشقابمؼؾدوماإلدالعقة". مواظـاغقي ماٌؿقدط مبراعج مبني مساعة معؼارغة مخالل معـ

                                                                                                              
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. 

اظطؾعةماألودي،ماظدؼقانمماىزائر،اٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماألوديمثاغقي،مم،صاري،محمؿدم)إذراف(9 
مم.1001م،اٌدردقةاظقرينمظؾؿطؾقساتم

م)إذراف(م10 ماألودي،مام،صاري،محمؿد ماظطؾعة ماىزائر، مثاغقي، ماظـاغقة مظؾلـة ماإلدالعقة ماظعؾقم مسي ظقاضح
م.1004اظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م

م)إذراف(م11 محمؿد ماألودي،مم،صاري، ماظطؾعة ماىزائر، مثاغقي، ماظـاظـة مظؾلـة ماإلدالعقة ماظعؾقم مسي اٌػقد
م.1004اظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م

امباىاغبماٌعرسيمعامأذارمإظقفماًطابماظرمسلمحقلمحمؿقىماٌادةمعـمضرورةماظرتطقزمسؾكمعامغؼصدمػـم12
"اطؿلابمثؼاصةمأطـرمدعةمظؿؿؽـفمعـماالغػؿاحمواظؿلاعحماواهماألدؼانمواظـؼاصاتم:مساهموزؼرماظرتبقةماظقرـقة

  اٌكؿؾػة".
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م ماٌؿـاوظة، ماٌقضقسات مسي مواظؿؽرار مدؾبمؼرجع ماظؽؿبمذظؽ معؤظػل مغقاة مأن إدي

متـاضض مأو متؽرار مأي مدون محال ممما متؿغري ممل ماٌؼدعةماٌدردقة ماحملؿقؼات .مسي

ماإلدالعقة مطؿبماظعؾقم مباٌلؿقىممدؿفؿّؿ ماًاصة موباظـالثة سؾكمعاممـاءاظـاغقي،

ؽـمؼؿؽررمبعضفامعـمدـةمألخرىمظضدمعؾػاتمدروسمأومجاءمسيمعؼدعاتفا،مسؾكم

تؾؽموؼؾدومعـمخاللمادؿؼراءمساممظعـاوؼـمععماخؿالفمسيمعقضقساتمطؾمعـفا،م

اٌؾػاتمأنمػـاكمػاجلامأدادقامحيؽؿمصقاشةمػذهماحملؿقؼاتمػقمطقػقةمإدعاجم

ماظعاٌقةمواإلغلاغقةمسيمعـظقعةماظؼقؿ ماىؿاسلمعـمماظؼقؿ اظدؼـقةموخاصةمسيمبعدػا

مجفةم معـ مجدؼدة مضقؿ مبـاء مسي ماظرتاثقة ماظدؼـقة ماظؼقؿ معـ ماالدؿػادة موطقػقة جفة

ما،أخرى مسؾك مطؿابمعدردل مطؾ معـ ماٌؾػاتماألودي مسي ماظرتطقز ظؼقؿمحقثمؼؾدو

مو ماظعؾادات مباظعؼائد، ماٌؿعؾؼة مظقـؿؼؾماظدؼـقة مواالجؿؿاسقة ماألدرؼة اٌعاعالت

محدماالػؿؿام معقضقسات مإدي مذظؽ ماالضؿصادؼة،مبعد مباجملاالت معؿعؾؼة ؼـة

ماظصققةماظػـقةمواىؿاظقة.اإلسالعقة،ماظؿقاصؾقة،ماظؾقؽقة،م

ممكتاب املنري يف العلوم اإلسالمية

طؿابمعـمايفؿماٌؿقدطمسددمموػقظلـةماألوديمثاغقي،مظؿالعقذماؽؿابماظمؼؿقّجفمم
ممحيؿقيمسؾك صػقة،م292صػقاتفم معـمخاللمم(20)سشرة عؾػاتمتغطكمدـقؼا

داسةمواحدةمأدؾقسقامباظـلؾةمظألضلامماظعؾؿقةموداسؿنيمباظـلؾةمظألضلامماألدبقة.م
م"اهلد متلؿقة موتطؾؼميتطؾؼ ماظـؾقؼة مواظلـة مباظؼرآن ماٌؿعؾؼة ماٌقضقسات مسؾك "

تلؿقةم"اظدرادات"مسؾكماٌقضقساتماٌؿعؾؼةمباظلريةماظـؾقؼةموتلؿقةم"اظؼقؿ"مسؾكم
مضدمعؾػاتم(01) زيلةماألخرىماالجؿؿاسقةموايدؼـة.مندمأنمػـاكماٌقضقسات
ػل:معـمماإلدالعقةظعؾقمم"مسيماتؼؾقدؼةامميؽـمأنمغلؿقفمعقضقساتم"ارتؾطتممب

ماالجؿؿاسقةم ماظؼقؿ مواظؿعؾدؼة، ماإلمياغقة ماظؼقؿ ماظلـة، مػدي معـ ماظؼرآن، ػدي
ماظـؾقؼة ماظلرية مواظدراداتمسي مارتؾطتمواألدرؼة محني مسي معؾػاتم(01) زيلة،

ػلماظؼقؿماظػؽرؼةمواظعؼؾقة،ماظؼقؿم"مضقؿامحدؼـة"مغطؾؼمسؾقفميؽـمأنممبامماألخرى
مواظؼقؿم مواظؾقؽقة ماظصققة ماظؼقؿ مواظؿقاصؾقة، ماإلسالعقة ماظؼقؿ مواٌاظقة، االضؿصادؼة

مواظػـقةمواىؿاظقة.
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 مكتاب الواضح يف العلوم اإلسالمية

عـمايفؿماٌؿقدطمؼصؾمسددمصػقاتفمخاصمباظلـةماظـاغقةمثاغقي،مطؿابممإّغفمم

معؾػاتمم(01)محيؿقيمسؾكم.صػقةم214إديم مطؿابماظلـةماألوديمطانمضد اسؿؿدػا

ثاغقيمظؽـمععمتغقرياتمسيماٌقضقساتماٌؿـاوظةمداخؾمطؾمعؾػ،مإذمندمأنمػذام

م مسؾك مؼؾؼل ماظؽؿاب ماظؼرآن، مػدي معـ ماظؿاظقة: ماٌؾػات ماظلـة، مػدي اظؼقؿمعـ

ؼة،ماظؼقؿماألدرؼةمواالجؿؿاسقةمواظؼقؿماإلسالعقةمواظؿقاصؾقة.موعـماإلمياغقةمواظؿعدد

م ماإلدالعقة ماظعؾقم مسي ماظقاضح مطؿاب مسي مندػا ماظيت ممساهماإلضاصات معا إدراج

ماظلقادقةماٌعاػداتاٌؤظػقنمباظؿػلريماٌقضقسلمبدلماظؿػلريماظؿقؾقؾلموطذامبعضم

مأضقػمعفّؿموؼعّد،ماظيتمأبرعتمسيمسفدماظـؾقةمواظـصقصماظؿـظقؿقة ماحمؿقىمعا

مبامسفاٌشرفمسؾكمتأظقػماظؽؿابمعـمخاللمعامجاءمسيماٌؼدعةماٌقضعةممباظـلؾة

درادةماظـصقصماظشرسقةمبدالمسـمسيم:م"صؼدمأدرجماظؿػلريماٌقضقسلمحقثمؼؼقل

ماٌ ماظؼرآنمحؿكمؼؿؿؽـ متالوة موأضقػتمأحؽام ماظـطؼمؿاظؿػلريماظؿقؾقؾل، معـ عؾؿ

ؼؿضؿـماٌـفاجمجمؿقسةمعـماألحادؼثماظـؾقؼة.مطؿامؼؼقمماظصققحمظؾؼرآنماظؽرؼؿمو

معـم م)ص( ماظردقل مزعـ ماظيتمصدرتمسي ماظؿـظقؿقة مبعضماظقثائؼ مبؿقؾقؾ اٌؿعؾؿ

عـماخؿقارممخاللماظؿػاسؾمععماٌقاضػمواًرباتمايقاتقةماٌكؿؾػةمحبقثممتؽـف

موتقّج ميقاتفأػداف مإعؽاغقؿف"مفات معع م13تؿػؼ مخالل. معـ ماظؽؿاب مأذار مظؼد

حقثممعذاػبمزيلة،إديمماظؼقؿماظؿعؾدؼةمعؾػتارؼخماٌذاػبماظػؼفقةمسيمعقضقعم

ممهّدث ماٌاظؽلسـ م)ايـػل، مم،اٌذاػبماألربعة موايـؾؾل( مأضافاظشاصعل مثّؿ

ماإلسالعقةم ماظؼقؿ مأي ماًاعس ماٌؾػ مسي متـاول مطؿا ماإلباضل، ماٌذػب إظقفا

كماجملؿؿعمسؾكمحدمدؼـموسؾسؾكماظععؿربامإؼاػامخطرامماظؿطرفزاػرةمواظؿقاصؾقةم

م.مدقاء

ممكتاب املفيد يف العلوم اإلسالمية

                                                                                                              
 .3.ةماظـاغقي،مصأغظرمعؼدعةمطؿابماظقاضحمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماظـاغقم13
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سددمومعـمايفؿماٌؿقدطم،خاصمبؽؾمذعبماظلـةماظـاظـةمثاغقيػقمطؿابم

مم(01) دّؿةمعؾػات،م(04) دؾعةمحيؿقيمسؾك.مصػقةم104صػقاتفم مضد ممّتعـفا

م ماٌقضقسات مسي ماخؿالف معع مواظـاغقة ماألودي ماظلـقات مسي مإظقفا اٌؿـاوظةماظؿطرق

مبذظؽ ماإلمياغقةممعؾػات:موغعين ماظؼقؿ ماظلـة، مػدي معـ ماظؼرآن، مػدي عـ

واظؿعؾدؼة،ماظؼقؿماإلسالعقةمواظؿقاصؾقة،ماظؼقؿماٌاظقةمواالضؿصادؼةمواظؼقؿماالجؿؿاسقةم

إدراجمعؾػمجدؼدمملمؼؿـاولمعـمضؾؾموػقمعؾػماظؼقؿممواألدرؼة.مإضاصةمإديمذظؽممّت

ممّت محقث مصقمايؼقضقة مجمالماظؿطرق مسي ماإلغلان م"حؼقق مػؿا معقضقسني مإدي ف

ممّتت،ماظعالضاتماظعاعةمواظؿعاعؾماظدوظل"مو"حؼققماظعؿالموواجؾاتفؿمسيماإلدالم".

غصامم(22) إحدىمسشرسددمعـماظـصقصمتصؾمإديمم،مإضاصةاظؽؿابػذامسيمغفاؼةم

م مواالدؿـؿار م"اظدسؿ محلبماٌشرصنيمسؾقف مواظؿؾؿقذظوزقػؿفا ماألدؿاذ مقلؿعنيمبفا

موػذهماظـصقصمػل:مم"سؾكمحّدمدقاء
ماظعؿرؼةم-2 ماظعفدة ممّتمةغصماٌعاػدمأيم،وثقؼة مصؾلطنيماظيت مأػؾ مبني ت

مم.112واٌلؾؿنيمسيمسفدمسؿرمدـةم
ماالجؿفادمواظؿفدؼدمسيماإلدالم،مم-1 عـمخطابمرئقسمغصمعلؿقحكمضرورة

م.1001عـمدـةممعارسذفرمسيممؿغّظاظذيمماظػؽرماإلدالعلمكاىؿفقرؼةمسيمعؾؿؼ
مصّدم-3 ماظصاحل محملؿد ماظصقققة ماٌلؾؿ مذكصقة مطؿابف معـ اظدروبم"ؼؼ
م."ايؿر
مبادؼسمسيم-7 مابـ مايؿقد مسؾد مظؾشقخ معؼال ماىزائري، ماٌلؾؿ جرؼدةممأؼفا

ماظشفاب.
مايربمسيماإلدالم،مظؾدطؿقرمعصطػكمأبقماًري،ماًؾريمسيماظؼاغقنماظدوظل.م-1
اظصقةماظـػلقةمسيمعـظقرماظؼرآنمظألدؿاذةمعـكمحمروس،مأخصائقةمسيمسؾؿمم-1
ماظـػس.

مم-4 مغؼال ماظؼرآن، مذطره مطؿا ماٌلقح مغرتغتماإلمسـحؼقؼة معقضعموباظضؾط سـ
معـؿدىماظؾقابة.

ماٌم-4 ماظـؿريم)بدونمايؼقق مخؾػمبـمدؾقؿان مطؿؾف مسيماإلدالم، مظؾؿرأة اظقة
متعرؼػماٌؤظػ(.
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مبدويمم-9 ماظطاػر مظؾشقخ مواظدؼـ، ماظروح معؿطؾؾات مبني مجيؿع اإلدالم

ماىزائري.

مإغّقةموأصاظةمبؼؾؿمعقظقدمضادؿمغاؼتمبؾؼادؿموزؼرماظشؤونماظدؼـقةمدابؼا.م-20

اظعفدماظعـؿاغل،مظـاصرماظدؼـماألوضافماظعؼارؼةمبػقصماىزائرمسيمأواخرمم-22

معفدماظؿارؼخماجاععةماىزائر.دابؼمٌدعقدوغل،معدؼرم

بعض العناصر  :اخلطاب الدوين يف كتب العلوم اإلسالميةخصائص 
مللنقاش

إنمحماوظةمأوظقةمظؿقؾقؾمحمؿقىمطؿبماظعؾقمماإلدالعقةمسيمخمؿؾػمعلؿقؼاتم

صماًطابماظدؼينماظذيماظؿعؾقؿماظـاغقيمهقؾمإديماظؿلاؤلمحقلمرؾقعةموخصائ

م مبإذؽاظقة مسالضؿفا مسي ماظؽؿب متؾؽ محمؿقؼات متؿضؿـف مبني اٌعرسيماظػرق

خطابمتـشؽةمدؼـقةممػقمخطابمػذهماظؽؿببؿعؾريمآخر،مػؾمأومواإلؼدؼقظقجل،م

خطابمتـشؽةمأؼدؼقظقجقةمؼؼقمممأّغفتربقؼةمضائؿمسؾكماإلدعاجماظؼقؿلمواألخالضلمأمم

؟مػؾمدمـمأعامممنيمرقاتفمريقظةمسارػقةسؾكمحمؿقىمتعؾقيموققشلمحيؿؾمب

خطابمتربقيمػدصفماٌضؿقنماٌعرسيمواظؽػاءةماظلؾقطقةمأممخطابمدفاظلمالمؼفؿم

قنماٌعرسيمًدعةمػماٌضؿؼقّزصقفماٌـطؾؼماظذيممصقفماٌضؿقنماٌعرسيمبؼدرمعامؼفّؿ

م؟اٌـطؼماظلفاظل

م مطؿب محمؿقؼات متؿضؿـفا ماظيت ماٌقضقسات مسؾك مؼالحظ معا مأول اظعؾقممإن

ػقمأغـامظلـامأعاممحمؿقىمدؼينمطؿاماًاصةمباٌلؿقىماظـاغقيماإلدالعقةماظـالثةم

ندهمسيماٌؤدلاتماظدؼـقةماظؿؼؾقدؼةمعـؾماىاععاتماإلدالعقةماظعؿقؼةمأومعدارسم

مطالدقؽقام متصـقػا ماظدؼـقة متصـقػماظعؾقم محبقثمؼؽقن ماظزواؼا مأو ماألئؿة تؽقؼـ

ما ماظدؼـقة ماٌعرصة مأغقاع موحدؼشؿؾ مضرآن معـ موضراءاتمودريمظؿؼؾقدؼة ؼثموتػلري

"خطابمجدؼدمإديمحمؿقىمطؿبماظعؾقمماإلدالعقةمسيماظـاغقيموشريػا،مبؾمحيقؾم

األعرم،ماظؿؼؾقدؼةماإلدالعقةالمميؽـمتصـقػفمضؿـمحمؿقؼاتماظعؾقممم14حقلماظدؼـ"

                                                                                                              
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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ماًطابماىدؼدم ماظلؤالماظؿاظل:معاػلمععاملموممقزاتمػذا مغصقغ اظذيمجيعؾـا

أنمحمؿقىماًطابماظدؼينماظذيماظؿشكقصماألوظلمؼؾدومعـمخاللمملماظدؼـ؟حق

اظـػعلمماغباىتؿضؿـفمػذهماظؽؿبمهؽؿفمعقزتانمأدادقؿانمهقالنمإديمرغقانم

ماظرتاثم متـاول مسي ماألداتقة معـ مطـري مصقف مػقؼاتل مخطاب موإدي ماٌـػعؾ اظؿعؾقي

عؾؿؾسمم،بمعرتؾؽخطامعـمجفةمومواٌقزتانمػؿا:مأغفمخطابمتؾفقؾلاظدؼين،م

ممواغؿؼائل متأثري معدى متؤطدان مإغفؿا مأخرى، مجفة األؼدؼقظقجلمماًطابعـ

مٌفؿةماٌدردةماظرمسلمذيماظطؾقعةماٌزدوجةم مسيمهدؼده سؾكموحمؿقىمبراجمفا

م.عضاعنيماظؽؿبماٌدردقةمظؾعؾقمماإلدالعقةمسيمػذاماٌلؿقىمعـماظؿعؾقؿ

 خاصية التبجيل 

ماإل ماظعؾقم مطؿب معؾػات مصقرةمحاوظت متؼدم مأن ماظـاغقي ماظؿعؾقؿ مسي دالعقة

مشقظقةمظؾدؼـماإلدالعلمظقسمباسؿؾارهمدؼـامظؾعؾاداتموايقاةماًاصةمبؾمباسؿؾارهم

وبأغفمؼرتؾطمباظقاضعماالجؿؿاسلماظراػـموؼؿػاسؾمععماٌشؽالتماظعاٌقةمم،غظاممحقاة

ةمأوماألدرؼةمتعؾؼماألعرمبايقاةماظػردؼمةماظققممسيمخمؿؾػمعلؿقؼاتفامدقاءاٌطروح

ماظؿـؿقةم مسي مؼلاػؿ مدؼـ موأغف ماظدوظقة، مأو ماحملؾقة ماظلقادقة مأو ماالضؿصادؼة أو

اظيتمملوؼؿعاؼشمععماألدؼانمواظـؼاصاتماألخرىموأغفمدؼـمؼؿضؿـمطؾماظؼقؿمواٌعاغ

م.15تقصؾتمإظقفاماًربةماإلغلاغقةمسيماظعصرمايدؼث

م معـاظقة مممقزة مصقرة مؼؼدم مأن مػذا ماظشؿقظقة مخطاب ماظػردؼةمحياول ظؾؼقؿ

مباسؿؾارػام مواظلقادقة موايؼقضقة مواإلسالعقة مواالضؿصادؼة مواالجؿؿاسقة واألدرؼة

طػاءاتمعلؿفدصةمعـمضؾؾمعـفاجماظعؾقمماإلدالعقةمسؾكمأداسمأغفامعقجقدةمطؾفام

مم.سيماظدؼـماإلدالعلمعـمضؾؾ ماٌـقكمعا مػذا مسيؼؤّطد معقضقعمحؼققممجاء عؼدعة

ماظ ماظعالضات مجمال مسي ماإلغلان ماظدوظل مواظؼاغقن معاعة مضؿـ ماظلـة اظـةمـّاظطؿاب

ؼدارمعامتراسلمحؼققمؼؼاسممبتؼدمماظدولمورضقفاممّنحقثمؼصّرحماٌؤّظػمبأمثاغقي

                                                                                                              
ظؾلـةماألوديمثاغقيمعـؾ:مم"اٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقة"ايصرمعقضقساتمطؿابممأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـالمالم15

،م70،معقضقعماظعؿؾمواإلغؿاجمسيماإلدالمموعشؽؾةماظؾطاظةمصم37-11م.ص.عقضقعماظؼقؿمسيماظؼرآنماظؽرؼؿ،ص
م19-14م.ص.عقضقعماإلدالممواظرداالتماظلؿاوؼة،مص
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اإلغلانماظقاردةمسيماإلسالنماظعاٌلميؼققماإلغلانموػذهماظقثقؼةماظدوظقةمملمميضم

عموأمشؾمسؾكمإسالغفامدقىمغصػمضرن،مسيمحنيمأضرَّماظدؼـماإلدالعلمعاػقمأود

16دـةم2700عـمػذهمايؼققمضؾؾمأطـرمعـم
وأنمػذهماظؼقؿماإلدالعقةماظيتمعـمم، 

م ماظؼقؿ مسـ ممتاعا مخمؿؾػة ماىزائري ماجملؿؿع مسي متلقد مأن شريم"اٌػرتض

مم.17"اإلدالعقة ماٌلؾؿةإّن ماألدرة ماًطاب،ضقؿ مػذا موصؼ مواظـظرؼةمم، عؿؿقزة

مخمؿ ماإلدالعقة ماظدوظقة ماظعالضات موغظرؼة ماظلقادقة ماظـظرؼات مسـ اظلائدةمؾػة

ماظققم م، مأّن مسيمطؿا مأغـا مؼؾدو مخصقصقاتفا. مهلا ماإلدالعقة ماالضؿصادؼة اظـظرؼة

بعالضةماإلدالممباظؼقؿمايدؼـةمأعاممخطابمدؼينمماظيتمترتؾطخمؿؾػماٌقضقساتم

ماظشؿقظقة معـ مهلمؿنيخاصقمواظؿؿّقزمجيعؾ محدود مخطابمم،اؿال مخالل معـ ظؽـ

ماٌد مبعارػة معشققن ماظدؼينمحمدود ماظرتاث محملؿقؼات مواظؿضكقؿ مواظؿؾفقؾ ح

ماالجؿؿاسقةمايدؼـةمسيمحؼؾمهّؽ ماًطابموحماوظةموضعمطؾمعـاحلمايقاة ؿ

طؾماألدؽؾةمبدونمأنمؼرتكمأيممـاظدؼينمباسؿؾارهمخطابامحيؿؾمطؾماإلجاباتمس

ؿمألنمؼضعماظـصقصماظدؼـقةمسيمدقاضاتفاماظؿارخيقةمواالجؿؿاسقةموػلمجمالمظؾؿؿعّؾ

مـاولماٌقضقساتماٌكؿؾػة.تؿ
ماظؿؼدؼس مآظقة مسؾك ماظؼائؿ مواٌدح ماظؿؾفقؾ مخطاب مجّؾم،إن محيؽؿ مواظذي

عقضقساتماظؽؿبماٌدردقةمظؾعؾقمماإلدالعقةماٌؿعؾؼةمبايقاةماالجؿؿاسقةمواظؼضاؼام
خطابمؼؿضؿـمدطققةمجؾقةموؼؿأدسممواظؿقاصؾقةمواظػـقة،ماالضؿصادؼةمواظلقادقة

مطاظصققحم ماٌكؿؾػة ماظــائقات مبني متؾلقطل مبشؽؾ مؼؼابؾ مثـائل معـطؼ سؾك
متػّؿ مدون محيقل معا موػق مواآلخر ماألغا مواضعفمواًارئ، متـاول مسي ماٌؿعؾؿ مسؼؾ ح

مإذامعامطانمعشققغامسارػقام االجؿؿاسلماٌعّؼد،مذظؽمأنماٌـطؼماظــائلموخصقصا
مغاػقؽمسـمسدمممتؽقـفمعـماظؿؿققزمعـمإعؽاغاتمامدققّد ظؿقؾقؾمأعامماظعؼؾمػذا

م.محبؽؿمرؾقعؿفماظلفاظقةمبنيماظدؼـمواألؼدؼقظقجقةماظدؼـقة

                                                                                                              
م211ـةماظـاظـةمثاغقي،مصظؾلم"اٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقة"أغظرمطؿابمم16
م.ص.أغظرمعؼدعةمعقضقعمجدظقةمايؼققموايرؼاتماٌدغقةمسيماظؼرآنماظؽرؼؿ،مطؿابماظلـةمثاغقةمثاغقيمصم17

م.71-77 .ص.قضقعماظـاظث:ماظغزوماظـؼاسيموخطرهمسؾكماجملؿؿعاتمصاٌ،م33-31
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 خاصية االلتباس واالرتباك واالنتقائية

معـم معؾؿؾلا معرتؾؽا ؼؾدوماًطابماظدؼينماٌدردلمسيماٌلؿقىماظـاغقيمخطابا

طابمعشققنمحبؿقظةمسارػقةموػذهمعقزةمطؾمخم،جفةمواغؿؼائقامعـمجفةمأخرى

مسيمطؿبماٌلؿقؼاتماظـالثةم منده ماالرتؾاكمعا معقزة مجؾلمسؾك موطؿـال تعؾقؼة،

محقثمندم مواظـؼاصاتماألخرى، ماألدؼان مأػؾ معـ ماٌلؾؿنيمبغريػؿ مسالضة حقل

عقضقساتمتصقغمخطابامحقلماألخقةمواظصداضةموايرؼةمواظؿلاعحمواظؿعاؼشمععم

مجفة معـ ماظـؼاسيمموعقضقساتمهقؾم،اآلخر ماظغزو م"خطر معـ مخطابمحيذر إدي

موتؼؾقدماألدؼانماألخرى"معـمجفةمأخرى.م

ممؼؿـاول مثاغقي مأودي ماظلـة مطؿاب ماٌـال مدؾقؾ ماظؼقؿمسؾك معؾػ مسي عقضقسا

ماظؿعاؼشماظلؾؿل مإدي مؼدسق م"اإلدالم مسـقاغف: مواظؿقاصؾقة -274صم)م"اإلسالعقة

امآخرمسيمعؾػمػديماظؼرآنمسيمطؿابماظلـةماظـاغقةمثاغقيمعقضقسطؿامندم،م(212

متتمحقثمم،(31-31ص)م"سـقاغفم"جدظقةمايؼققموايرؼاتماٌدغقةمسيماإلدالم

م مسؿؾقة موضائع مإدي مصقف مباظؿعاعؾاإلذارة مؼؿعؾؼ مصقؿا ماظـؾقؼة ماظلرية مأػؾممسي عع

م م)ص(ماألخرى،األدؼان ماظـيب مزواج مذظؽ مأعـؾة مموعـ مرحياغة اىارؼةم"عـ

م"اظقفقدؼة ماٌعاغموهضر. مسيمطؿابمػذه ؾلـةماٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظلمأؼضا

ماظلؿاوؼة"ماظ مواظرداالت م"اإلدالم معقضقع مخالل معـ مأوضح موبشؽؾ مثاغقي ـاظـة

قمصقفمإديمصؽرةموحدةماظرداالتماظلؿاوؼةمأيماإلدالم،ماٌلقققةمحقثممتماظؿطّر

مم،واظقفقدؼة مغصف معا ماٌـال مدؾقؾ مسؾك مند متشؽؾمإذ ماظرداالتماظلؿاوؼة "إن

م ماهلل" متقحقد مسي مؼؿؿـؾ موثابؿا معشرتطا موجقػرا معؿالرية طؿامم(،310صم)وحدة

ماظؽؿابمإدي مأخّقمحيقؾ مأخّقصؽرة مواظيتمتؼؿضل مواظردؾ ماألغؾقاء مػؤالءمة مأتؾاع ة

مبقـفؿ مغزاع مأي مسـ مواالبؿعاد مواألخقةمم،اظردؾ ماحملؾة مأواصر متشدػؿ "األغؾقاء

نمأ"مطؿام،(14صم)صاضؾ"ممواالجؿؿاعمسؾكمايؼمواظلعلمعـمأجؾمإرداءمجمؿؿع

ماإلخاللم مألن مأيمغزاع مسـ مواالبؿعاد ماألتؾاع مواظردؾمتؼؿضلمأخقة ماألغؾقاء أخقة

بذظؽمؼعدمإخالالمباٌقـاقماظذيمأخذهماهللمتعاديمسؾكماظـؾقنيمبأنمؼصِدقمبعضفؿم

ماٌـقـكماظؿلاحمل،مم(.14صم)بعضا"م إديمعقضقعمأؼضامقماظؿطّرممّتوتأطقدامهلذا

م.ص)غػلفمبعـقانم"اظعالضاتماالجؿؿاسقةمبنيماٌلؾؿنيموشريػؿ"مآخرمسيماظؽؿابم
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مسؾكمأػؿقمحقثممّتم(271 مصقف ماظرتطقز ماالخؿالفمبنيماألدؼان، ماحرتام حؼققمة

مسؾكمحؼمايؿاؼة،ماظؿأعنيمسـدم مػـا موطانماظرتطقز شريماٌلؾؿنيمسيمبؾدماإلدالم

مواظػؼر،محؼماظؿدؼـ،محؼماظعؿؾموحؼمتقظلموزائػماظدوظةم مشؾبممإاّلاظعفز "عا

مبنيم مواظؼضاء ماىقش مسي مواظؼقادة ماظدوظة مورئادة مطاإلعاعة ماظدؼـقة ماظصؾغة سؾقف

م)ماٌلؾؿني مذظؽ" ماظصدضاتمودمق مسؾك مطانم(279صمواظقالؼة مذظؽ مإدي مإضاصة .

قمإديماٌقضقعمغػلفمسيمآخرمعؾػمعـمعؾػاتمطؿابماظلـةماظـاظـةمأيمعؾػماظؿطّر

"اٌلاواةمسيماألخقةمعـمعـؾمصقفمإديمعقضقساتمتماإلذارةماظؼقؿمايؼقضقةمحقثممّت

م م)اإلغلاغقة" مواظلقادقةمم(219ص مواظـؼاصقة مايضارؼة مباظؿعددؼة و"االسرتاف

م موصقالمإديمغؿم(240صم)واظعؼائدؼة" معؤّداػا ماهلدفمقفة ماظعاٌلمػق أنم"اظلالم

م.م(242صم)اظـفائلمعـماظـظرؼةماإلدالعقةمسيماظعالضاتماظدوظقة"م

اماًطابماٌؤؼدمظؾصداضةمواالخؿالفمواظؿعاؼشمبنيماألدؼانمندمظؽـ،مأعاممػذ

م(77صم)عـقكمعغاؼراممتاعامسيمعقضقعم"اظغزوماظـؼاسيموخطرهمسؾكماجملؿؿعات"م

مثاغق ماظـاغقة ماظلـة مطؿاب معقضقععـ متـاول مخالل معـ مإديمي متؼؾقدممؼشري "سدم

متشّؽ مباسؿؾارػا ماألخرى" ماظلؿاوؼة مواٌاألدؼان ماظدؼـ مسؾك مخطرا مبفذامؾ ؤعـني

م ماظذواظدؼـ، ماظدؼـقة متـؾقتماهلقؼة مسيمدقاق مجاء ماٌقضقع مأن مرشؿ مإال غفمأاتقة،

مسؾكم ماظصداعل ماٌـطؼ مبرتجقح ماألدؼان مبني مؼؼابؾ مأن مخطابمحياول مإدي ؼشري

ممواظؿػاسؾماظـؼاصقني.عـطؼماظؿؾادلم

مسيموأّع ماظشؿقظقة متربؼر محماوظة مخالل معـ مجؾقا مصقؾدو ماالغؿؼائقة معـطؼ مسـ ا

مإظقفد ماظدروسممإذم،قاقماًطابماظؿؾفقؾلماظذيمدؾؼتماإلذارة مسيمععظؿ ند

مباظؼضاؼاماجملؿؿعقةمايدؼـةمحماوظةمظالدؿكدامم واٌؾػاتماٌؿعؾؼةمبعالضةماإلدالم

ماالغ مواٌعاصرةاألداتل مظؾـصقصماظرتاثقة مإذؿؼائل ماظـصقصمتم، مػذه سيمذؽؾمؼّدم

م معـ مصقف مذطرت ماظذي مدقاضفا مسـ موعؾؿقرة متربؼريجمّزأ مػدف مدفاظلمأجؾ

سؾكمذظؽمادؿكداممسددمعـماآلؼاتمواألحادؼثماظـؾقؼةممأػّؿمعامؼدّلمساجؾ.موظعّؾ

ماظؼقؿماظلقادقةمأوماالضؿصادؼةمأوماإلسالعقةم "ظؿأصقؾ"مضقؿمايػازمسؾكماظؾقؽةمأو

عـؾمربطمغفلماظردقلم)ص(مسـماظؾصاقمسؾكماألرضممبقضقعم"عؽاصقةماظؿؾقث"م

مص ماألودي معقضقع212م)طؿابماظلـة مسي مجاء معا مأو مم( مسـقاغفآخر "اظظاػرةممعا
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مصم ماظـاغقة ماظلـة م)طؿاب ماظؽرؼؿ" ماظؼرآن مسي مم(14اظلؽاغقة معقضقعحقثمؼؾدأ

باظذرؼةمأومآؼةم)طؾممفماهللبذطرمسددمعـماآلؼاتمحقلمدساءمزطرؼاءمبأنمؼرزضماظدرس

ضمذظقالمعـمدقرةماٌؾؽم)ػقماظذيمجعؾمظؽؿماألرم21غػسمذائؼةماٌقت(مأوماآلؼةم

طؿامغالحظمسـاوؼـمظعـاصرمبعضمم.صاعشقامسيمعـاطؾفاموطؾقامعـمرزضفموإظقفماظـشقر(

معـؾ:ماٌقضقسات مواظؽقػ"معـ مبنيماظؽؿ ماظؾشرؼة مواظعؿؾقاتمم"اظؿـؿقة و"اظؼرآن

ماألرضمبطرؼؼةم ماظؼرآنمإديمسؿارة اظلؽاغقةماألدادقة،ماٌقاظقد،ماظقصقات،متقجقف

"إذامطانماظؼرآنمؼدسقمإديماظؿـؿقةمماٌعـكماظؿاظل:محقثمؼشريماٌؤظػمإديمعلؿداعة"

مأنماظؽؿمػدفمسيمذاتف". عظاػرمموعـمأػّؿماظؾشرؼةمسيمإرارماظؽؿمصؾقسمععـكمػذا

تمحقثممّتم18ػقمتعاعؾماظؽؿبماٌدردقةمععماٌذػبماإلباضلػذامعـطؼماالغؿؼائقةم

اغقةمثاغقيمطؿابماظلـةمثمعـاإلذارةمإظقفمسيمعقضقعم"اٌدارسماظػؼفقةموتطقرػا"م

ماظرتطقزمسيمأومدقادل،موضدممّتمطؿذػبمصؼفلموظقسمطؿذػبمسؼائديم(47صم)

م ماٌذػبموصؼمعـطؼماظؽؿابمسؾكماظؿعرؼػمبأبرزمذققخف،موماظلقاقػذا ؼؾؼكمػذا

ماٌدرد متشرؼعقة" م"ثروة ملمعصدر مإديظؽـ ماإلذارة مومدون ماىاغبممئفثراضقؿؿف سي

متارخيقا ماظلقادقة مووربؿف ماظعؼائدي م. ممأنؼؾدو ماظدؼين ماًطاب اظؽؿابمسي

م متلاحمااٌدردل ممأطـر ماظػؼفل ماالخؿالف معع ماالخؿالفمظؽـف معع مؼؿلاعح ال

إحدىممرغاأوماظلقادلموػقمؼؿعاعؾمععماظـصقصماظرتاثقة،موتؾؽمسيمتصّق اظعؼائدي

مة.مػذهماالغؿؼائقةماىؾّقمصقرأػؿم

مؼموظعّؾ ماالغؿؼائقةسؾكممدّلعا ممخاصقة مذظؽمأؼضا لمظؾكطابماظغقابماظؽؾػق

ماظماظصقسي معقضقع ماٌدردقة ماظؽؿب مطؾ ممؿقؾقؾ،سي مأن معـ ماظرشؿ اًطابمسؾك

اظؿصقفماظشعيبمزاػرةماظصقسيمجزءمرئقسمسيمبـقةماظرتاثماظدؼينماإلدالعلموأنم

م مواضعقة مغلفؾمم.سيماجملؿؿعماىزائريهلامحضقرػا مطؿا مألدغكمأؼضا مطؾقا شقابا

ـفامؿاذجماظدؼـقةماٌعرصقةماظيتمؼؿضّؿأحدماظـمرشؿمطقغفمإذارةمإديماٌذػبماظشقعل

مم.اإلدالعلماظرتاث ماٌالحظةمألّنمهلذا ماٌذػبمغشريمإديمػذه عـابرمإسالعقةماظققم

موحمؿقاه مسؼائده ممتؼّدم ماظؿارؼخ مسرب موذكصقاتف موترّواظػؼفل موػلمج مطّؾف، ظذظؽ
                                                                                                              

مسيماىزائرماٌذػبماإلباضلم18 ممعذػبمدؼينمإدالعلمظفمحضقره ـمدؽانموالؼةمشرداؼةمعمجمؿقسةتعؿـؼف
مباىـقبماىزائري.
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،مػةؿماىزائريمتؾؼائقامعـمخاللماظؼـقاتماظػضائقةماٌكؿؾؼلؿفؾؽفاماٌؿعّؾعضاعنيم

محّؿكطؿقضقعمظؾؿـاولماٌعرسيمممبامؼؼؿضلمعـماًطابماٌدردلموضعمػذاماٌذػب

ماٌؿعّؾؿّؽؿؼ ماألضّؾـ مسؾك ماظعام مدقاضف ماًطابمسي مػذا مغظام مأدواتمصفؿ معـ م،ؿ

علؿفؾؽامإجيابقامظؾؼقؿماظدؼـقةماظيتمتؿضؿـفاموتـشرػامودائؾماإلسالممبذظؽمؼؽقنمو

جمالمعـمجماالتماٌلؽقتمسـفمالحظاتمإديمهقؾـامػذهماٌ.مواالتصالماٌكؿؾػة

م ممبقضقع مؼؿعؾؼ معا موػق ماٌدردل ماظدؼين ماًطاب مسي معع مسؾكماظؿعاعؾ اظؿعدد

ماظعؼائدؼة مؼؤّطواظلقادقةمسيماظرتاثماظدؼينمعلؿقىماآلراء ماالغؿؼائقةم،ممبا دماٌقزة

مرمعضؿقنمػذاماًطاب.واٌـطؼماظلفاظلماظذيمؼؤّر

 خامتة

ما ماظؼراءة مػذه مخالل مغم،ألوظقةعـ مأن ماظدؼينؿصقر ماًطاب اظذيمم،عضؿقن

ماظـاغقيم مسيمخمؿؾػمعلؿقؼاتماظؿعؾقؿ ماإلدالعقة مظؾعؾقم ماظؽؿبماٌدردقة تؿضؿـف

ماظققم م، ماغؿؼائلمالمخيؾق مسؾكمعـطؼمتؾفقؾل، متؼقم متعؾقؼةموققشقة عـمسـاصر

مأحقاغا، مدالالتموعضاعنيماهلقؼةمموعرتؾؽ مسي ماظضؾابقة معـ مطـري مإدي مؼؤدي مبا

ذظؽمأنمأداسمػذامدؼـقةماظيتمتلؿفدفماٌدردةماظعؿقعقةمتـشؽةماألجقالمسؾقفا،اظ

اًطابمعـؾؿامؼؾدومعـمسـاوؼـموعضاعنيمجؾماٌقضقساتماٌؿـاوظةمػقم"اظدصاعمسـم

مإديمعام معـماًطابماظؿعؾقيمإضاصة ماظـقع مػذا معػرتض". مسدو مضد ماظدؼـقة اظؼقؿ

م ماغطالضا موتربقؼة مبقداشقجقة معشؽالت معـ مسـصرمؼطرحف معـ مؼؿضؿـف مما

"اظؿؼدؼس"مسيمتـاوظفمظؾؿعارفماظدؼـقةموتعاعؾفمععماٌعارفمايدؼـة،مصإغفمؼطرحم

سيمتـاولم عشؽالتمععرصقةمظعؾمأػؿفامشقابماظقضقحمعـماظـاحقةماإلبلؿؿقظقجقة

ماظدؼين ماظؿعؾقؿ مسي مأػؿقؿفا مهلا مسالضةممضضاؼا مذات مٌقضقسات ماظعؾؿل واظؿـاول

ضقةماإلميانمواٌعرصة،معلأظةمايدودمبنيمعامػقمساٌلموعامعـفامضمباهلقؼةماظدؼـقة

ماألدطقرة مبني ماظػرق ماظدؼـ، مسي مخصقصل ماظذاطرةػق مبنيمومواظؿارؼخم، اظػرق

م19قمواٌعرصةاألخال ماًطابم. مظطؾقعة ماٌؿقزة ماظؿؾفقؾقة ماظؿربؼرؼة مأنماظطرؼؼة طؿا

                                                                                                              
 Ismail M. « L’enseignement religieux : Transmission du savoir ou appel à 19م

l’adhésion ?», Op.cit, p. 95. 
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ماظدؼين مضد ماىزائرؼة ماٌدردة مأخرىماظذيمتـشره معشؽؾة متقدقعممتؤديمإدي ػل

ماظطرؼؼةم مأنمػذه ماظعؾقمماإلدالعقةموباضلماٌقادماألخرى،مباسؿؾار مبنيمعادة اهلقة

تؤديمإديمتردقخمعـطؼم"سدمموجقدمتشارطقةموتؽاعؾمبنيماظعؾقمماظدؼـقةمواظعؾقمم

م20اٌدغقة" مطؿا ماٌاضلم، موععرصة ماياضر مععرصة مبني ممتققزا مؼضع مخطاب أغف

مطاصقاموقةمبؾمعامؼؿعؾؼمعـفمباظعؾقمماظدؼـموخاصة جيعؾمعـمععرصةماٌاضلمعصدرا

اظدؼـممحقلماألؼدؼقظقجلطابماًوغفائقامٌعرصةماياضرموػقمعامدقزؼدمعـمتعؿقؼم

واٌشققنمؼمػذاماًطابماالغؿؼائل،ماٌرتؾؽمأومسؾكماألضؾمسدمممتؽنيماٌؿعؾؿموص

 مؼدؼقظقجقةماظدؼـقة.سيمآنمواحدمعـمأدواتماظؿؿققزمبنيماظدؼـمواأل

                                                                                                              
20 Ibid., page 96. 
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