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و من بعید في ھذا أكل من ساعدنا من قریب إلىواالمتناننتوجھ بجزیل الشكر 

الذي لم یبخل علینا بدعمھ وتوجیھاتھ ،وخاصة األستاذ المشرف الدكتور العربي میلود

.ونصائحھ القیمة 

ساعدنا ولو بكلمة وكل من اأساتذة قسم الفلسفة الذین درسونكما نشكر كل 

.ربي یسھل

وأخیرا دعونا نحمد هللا رب العالمین الذي منى علینا بفضلھ وكرمھ وبنعمھ التي 

وفقنا لإلنجاز ھذا العمل المتواضع لوجھھ الكریم ،فھو الموفق لكل ال تعد وال تحصى الذي 

.وصلى هللا وسلم على سیدنا محمد صلى هللا علیھ  وعلى ألھ وصحبھ أجمعین عمل خیر

شكرا



أهدي ثمرة جهدي الى الوالدي الكريمين أمي الذي تشابكت أعضاء جسدي في رحمها

والتي حملتني تسعا في بطنها وأنارت ظلوماتي بحنانها وأرضعتني حب الحياة والناس، 

والى أبي الحنون الذي ماكنت ألصل الى هذه المرحلة لوال دعواته حفظهما اهللا وأطال عمرهما  

وخاصة أختي  " سليمة" "تواتية" "مليكة" وأخواتي  " الشارف  " "منصور" "هواري" والى إخوتي  

،والى جدي وجدتي رحمهما اهللا والى  "رضا" "غزالن" "هيثم"والى أبناء أخي  "مروى"الصغيرة  

، والى كل من يحب  "هجيرة" "فوزية"و"إيمان  "شفـاها اهللا والى صديقتي  " خولة" عمتي  إبنتة  

.سعيدة ، والى كل عائلة مهيدي



أهدي هذا العمل الى قرة عيني سيدي الحبيب المصطفي صلى اهللا عليه وسلم،والى من قـال  

" .معروفـاوصاحبهما في الدنيا  "في حقهما سبحانه وتعالى  

الى أمي الحنونة التي وطأت لها النجوم وألحقتها السماء ما وفيتها مثقـال حقها ،أمي الغالية التي  

لم تنساني بدعواتها وصالتها ،الى الشمعة التي أحرقت نفسها لتنير طريقي وتمأل صدري إيمانا  

ى جدي رحمه اهللا  ،الى أبي أطال اهللا عمره ، الى جدتي عفـاها اهللا في صحتها وبارك فيها ال

" واختي الغالية  " زين الدين" بشير" " بن ذهيبة" محمد"وأسكنه فسيح جنته،الى إلخوتي  

والى  " وأحالم شريفة" أالء عائشة  " والى إبنتيهما الكتكوتتين  " الشارف" والى زوجها  " فـاطيمة

" .مكي" والى كل عائلة" فوزية" والى صديقتي العزيزة  " نبية" وزوجته" الحبيب  " خالي  

".ونصلي بكير دليلة" سلموني فـاطمة الزهراء" قـانة سليمة" الى الصديقتين العزيزتين





أ

مقدمة

كغیرھا من بلدان العالم العربي، طبع اوفلسفیافكریانتاجإلقد عرفت الجزائر 

لكل فترة مختلف مراحھا التاریخیة وكشف عن مكانھا في حقل الفلسفة، بحیث كان 

نتیجة تفاعل ثتصة التي ھي عبارة عن مكونات حدومفاھیمھا الخا،قضیاھا و ھا ومفكر

الظروف السائدة في المرحلة، وھذا الذي جعل المشتغلین بالفكر عي مع الوعي الجم

ةوثقافیاجتماعیةداخل سیاقات مختلفة، مالجزائري یفكرون فیما ھو حاصل في راھنھ

وفلسفیة بارزة ولعل ھذا ما خلق نوع من التراكم الفكري المتنوع في أوساط نخبة من 

مختلف القضایا الفكریة والفلسفیة الجزائرین، عكس قدرة العقل الجزائري في معالجة 

یة على ما على بناء فكر فلسفي ال یقل أھمھوالسیاسیة واإلیدیولوجیة بحس فلسفي وقدرت

الدوافع التي نسانیة وبالتالي ضمن ھذه النقطة یمكن اإلشارة إلىإلوصلت إلیھ الفلسفات ا

:ھذا الموضوع وھي نوعانختیاراجعلتنا نتطرق إلى 

وتتمثل في رغبتنا في معرفة تراثنا معرفة معمقة وھادفة وواعیة بما : ةالدوافع الذاتی-1

.الخ...ھو مجھول فیھ، بدال من أخذ نموذج لفیلسوف أو مذھب فلسفي 

الفكري في منظومة الفكر العربي إنتاجناوتكمن في معرفة مكانة : الدوافع الموضوعیة-2

ة للشخصیة الوطنیة ومن أجل تكوین رؤیة حضاریة واضح، والعالميواإلسالمي

بل ھو فكر مرتبط بالتراث الفكري ال معزواوإبراز كذلك أن الفكر الجزائري لیس فكر

.والغربياإلسالميومتأثر بالفكر العربي اإلنساني

أي مدى یمكن إلى:اآلتياإلشكالمن خالل كل ما تقدم نستطیع طرح فوبالتالي 

فكر فلسفي في الجزائر؟د اإلقرار بوجو

:إلشكالیات الجزئیةھذا اإلشكال مجموعة من اوقد تفرعت على 

ماھي منطلقات الفكر الفلسفي في الجزائر؟ وماھي خصوصیاتھ؟*

ماھي أھم القضایا والمسائل التي تمحور حولھا ھذا الفكر؟*

ما تأثیره في تأسیس الدرس الفلسفي في الجزائر؟*



ب

أن یؤسس لمدرسة فلسفیة جزائریة؟ستطاعاوھل *

على المنھج التاریخي التحلیلي من أجل تتبع عتمادباالابة على ھذه اإلشكالیات قمنا جلإلف

مسار تشكل الفكر الفلسفي في الجزائر ومراحلھ التاریخیة ومجھودات أعالمھ أما بالنسبة 

:معتمدة فقد كانت على الشكل اآلتيلمنھجیة الدراسة ال

الفصل األول والفصل الثاني على مبحثین ،أما احتوىثالثة فصول اليتقسیم العنوان 

الفصل الثالث على ثالثة مباحث ،عنوان الفصل األول ھو تاریخیة الفكر الفلسفي في 

إلى  بدوره انقسمتحتھ المبحث األول بعنوان مدخل مفاھیمي وكرونولوجي اندرجالجزائر،

ائري القدیم ،قمنا فیھ عنصرین األول قراءة في المفاھیم والثاني تاریخیة الفكر الجز

بعرض اإلرھاصات األولى لتشكل الفكر الفلسفي في الجزائر والتعریف بأعالم الفترة 

القدیمة من تاریخ الفكر الجزائري ،أما بالنسبة للمبحث الثاني كان بعنوان أعالم الفكر 

ي قسمین،األول التعریف بأبرز األعالم والثانإلىھو كذلك وانقسمالجزائري المعاصر 

وبخصوص الفصل الثاني فقد عنوناه بمقاربات حول الفكر . أبرز إسھاماتھم الفكریة

و ) معركة المفاھیم (الفلسفي في الجزائر فجاء المبحث األول بعنوان شریط عبد هللا كتاب

، حیث إذا تعلق األمر )فلسفة الثورة الجزائریة(المبحث الثاني البخاري حمانھ كتاب 

ن عنوانھ بإشكالیة التعریب ومسارات الدرس الفلسفي في بالفصل الثالث فقد كا

الجزائر،تضمن ثالثة مباحث المبحث األول بعنوان إشكالیة التعریب إذ بینا فیھ معالم ھذه 

المسألة في الجزائر من خالل فترة ظھورھا وعالقتھا بمادة الفلسفة ،أما المبحث الثاني 

وضع الفلسفة في الجامعة بدء من إلىیھ كان حول الدرس الفلسفي في الجامعة تطرقنا ف

وأخیرا المبحث الثالث بعنوان الدرس الفلسفي االستقاللوبعده أي خالل االستعمارفترة 

في التعلیم الثانوي عرضنا فیھ كذلك وضع الفلسفة في ھذا المسار وجملة اإلصالحات التي 

.خضعت لھا 

حول ھذا الموضوع ،ھذا نظرا افلم نجد أي دراسة فتحت نقاشسابقةبشأن الدراسات الأما 

ألن الكثیر من الباحثین في الغالب ما یتجھون نحو طرح قضایا مرتبطة إما بالفكر الغربي 

قلة المراجع وقد : أو اإلسالمي وعلى ھذا األساس واجھنا مجموعة من الصعوبات منھا 



ت

عثورنا الستحالةمعجم خاص باألعالم وھذا بصفة كثیرة على اعتمدنایالحظ القارئ بأننا 

بشكل اعتمدناكما ذكرنا على مراجع بالقدر الكافي للتعریف بھم وبإسھاماتھم الفكریة وقد 

.كبیر أیضا على المقاالت  

وفي األخیر ختمنا بحثنا ھذا بخاتمة عامة تضمنت مجموعة من األفكار األساسیة و 

.المھمة  المرتبطة بالموضوع 





مدخل

إن المتأمل في صفحات تاریخ الجزائر الثقافي سیكشف عن العدید من المعالم 

العظیم والجوانب المشرقة التي ظلت غائبة عن وعي الكثیر من الجزائریین ألسباب 

تاریخیة معینة، رغم كثرة الدراسات واألبحاث حول ھذا التاریخ ، ولعل من بین ھذه 

الفكریة األدبیة والتاریخیة والفلسفیة منھا التي شھدتھا الجزائر عبر المعالم العطاءات

جمیع عصورھا والتي خضعت لتغیرات وتطورات تدریجیة أعطت لكل مرحلة طابع 

.     خاص، وكشفت عن البعد الحضاري والثقافي لھذا البلد 
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المفاھیمقراءة في ـ 01

:الفلسفة- أ

تتمیز الفلسفة بكونھا فعال ًفكریاً تأملیاً عقلیاً شامالً حول الوجود الطبیعي واإلنساني 

یقوم ھذا . والماورائي،الوجود المحسوس والوجود المعقول،العالم المادي والعالم الروحي

البنّاء من أجل الوصول إلى الفعل على الحس اإلشكالي والتحلیل المنطقي العمیق،والنقد 

الحقائق الكلیّة والعلل البعیدة للوجود بمختلف أصنافھ لذا فھي فعل عقلي منھجھ التأمل في 

*.الوجود المحسوس والمعقول

في العالم المادي والماورائي  بغیة معرفة العلل باالعتماد على الشكل  والتحلیل المنطقي 

المشكلة والصورنة والبرھنة طلبا ألقصى ما یمكن العمیق والنقد وغیرھا في إطار أسلوب 

1.من الوضوح والدقّة في المعرفة

لغة

.من مصدر فلسف:فلسفة"-

الحكمةمحبة الحكمة أو :كلمة یونانیة األصل )=ف ل س ف (

دخلت إلى اللغة العربیة في عصر " فیلو سوفیا" الفلسفة ھي كلمة مشتقة من اللفظ الیوناني

محبة الحكمة أو طلب المعرفة أو البحث عن الحقیقة أي أنھا تعني في "الترجمة ومعناھا 

2."األصل الیوناني حب الحكمة ولیس امتالكھا

اصطالحا 

كانت الفلسفة في الحضارة اإلغریقیة تشیر إلى معنى عام أي ال تستھدف تحقیق 

علیھ اللذة المنفعة العملیة بقدر ما كانت نزوعا عقلیا یدفع إلیھ الشعور بالجھل وتبعث

إذ ال یوجد تعریف واحد للفلسفة .یقصد بھا حب االستطالع بصفة عامةالعقلیة أي كان

.یتفق علیھ الفالسفة قدیما بل كان كل واحد یعرفھا على حسب مذھبھ

.123أنظر ،معجم المعاني الجامع عربي عربي ، ص *
.123ـ المرجع نفسھ ،  1

.255ـ معجم الوسیط للغة العربیة المعاصرة عربي عربي، ص 2
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البحث العقلي عن حقائق األشیاء المؤدیة إلى الخیر، وھي تبحث عن " الفلسفة ھي:سقراط

نظامھا ومبادئھا وعلتھا األولى ،كما تعني كذلك البحث والنظر الكائنات الطبیعیة وجمال 

1".في الموجودات بالعقل وغایتھا ھي البحث في ما یجب أن یكون من معرفة

المأدبة (وقد شرح مفھوم الحكمة في محاورتيالفلسفة عنده ھي حب الحكمة ":أفالطون

یتعلق أیضا باألشیاء وذكر أن ھذا الحب ال یتجھ إلى األشخاص فحسب بل )وفیدروس 

والحب شرطا جوھریا للتفلسف والفیلسوف ھو المحب الصادق الذي یعشق . وباألفكار

2."الجمال بالذات المطابق للخیر بالذات

التأمل بید أن المعنى العام للحكمة قد تحول بعد ذلك إلى معنى خاص وأصبح معناھا

. والنظرة المتعمقة التي تسبر أغوار الحقیقة

" األولىالفلسفة"استعمل كلمة فلسفة في صیغة المفرد فوصفھا بلفظ األول فقال :أرسطو

. الخ...والطبیعة والفلك كما استعملھا في صیغة الجمع فدل بھا على العلوم كالریاضیات

دراسة "فالفلسفة كانت وعاء شامل لكل ضروب المعرفة اإلنسانیة وقد عرفھا كذلك بأنھا 

3".لألشیاءأنھا العلم بالعلل األولىالوجود بما ھو موجود أو

أما في العصر الوسیط الذي كان عصرا دینیا والذي انصرف فیھ كل من الفالسفة 

المسلمین والمسحیین إلى محاولة التوفیق بین النقل و العقل من أجل التدلیل على أن حقائق 

ریا للعقل ولصحة الوحي لیست إال تعبیرا عن العقل ومن ثم كان اإلیمان شرطا ضرو

:فقد كان تعریف الفلسفة كالتالي". إلیمان الذي ینشد التعقلا"تفكیره فیما قال القدیس أنسلم 

بقولھ أنھا العلم ) الجمع بین رأیي الحكیمین(عرف الفلسفة في كتابھ:"الفارابي

بالموجودات بما ھي موجودة، ویؤكد على أن الفلسفة األولى ھي الفلسفة على الحقیقة 

وقال . اعتبارھا أشرف أنواع الفلسفة ،كما یعتبر أن غایة الفلسفة ومقصدھا ھو المعرفةب

أن لیس بین موجودات العالم إال الفلسفة فیھ مدخل وعلیھ غرض ومنھ عم بمقدار الطاقة 

4." البشریة

.119،ص2002ـ ھادي فضل هللا ،مدخل الى الفلسفة ، دار المواسم للطباعة ، بیروت دط،  1

.119ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.119ص ،ـ المرجع نفسھ  3

، 1،2003ـ حربي عباس عطیتووأخرون ،مدخل الى الفلسفة ومشكالتھا ، دار النھضة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط4
.25ـ20ص ص 
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متابع للفارابي وال یكاد یختلف تعریفھ للفلسفة عن تعریف الفارابي ، فھو : ابن سینا

استكمال النفس اإلنسانیة بتصور األمور والتصدیق بالحقائق النظریة " بأنھا یعرفھا

الحكمة النظریة : والعلمیة على قدر الطاقة اإلنسانیة أي أنھ یشیر إلى نوعین من الحكمة

التي تتعلق باألمور التي یجب علینا أن نعلمھا ال أن نعمل بھا والحكمة العملیة التي تتعلق 

1"التي یجب أن نعلمھا وال نعمل بھا في نفس الوقت باألمور العملیة 

لقد اتجھت الفلسفة الحدیثة إلى البحث عن المعرفة من حیث إمكانھا وشروطھا 

وطبیعتھا، بحیث ظھرت في حقھا مذاھب فلسفیة كبرى ممثلة في كل من  المذھب العقلي 

س بیكون و أتباعھ كل من على ید دیكارت والمذھب التجریبي في انجلترا عند فرانسی

ھوبز ولوك وفي فرنسا كوندیاك والمذھب النقدي عند كانط في ألمانیا وغیرھا من 

.المذاھب األخرى

العلم بالمبادئ األولى أو العلم الكلي "  عرفھا في كتابھ مبادئ الفلسفة بأنھادیكارت

عارف التي یستطیع ذلك الن الفلسفة ھي دراسة الحكمة ،والحكمة تشمل سائر الم. الشامل

2"اإلنسان معرفتھا ،أما غایتھ الفلسفة عند دیكارت فھي تحقیق سعادة اإلنسان

علم ولید العقل أو القوى العقلیة في اإلنسان ،فھي تقدم لنا تفسیرا ومعنى "الفلسفة بیكون 

للكون عن طریق المالحظة والتجربة، إذ تكمن غایتھا في السیطرة على قوى الطبیعة 

3." م فیھاوالتحك

ھي علم القوانین التي تنكشف للفكر عندما ینقد نشاطھ ویعید النظر في ذاتھ  فتكون "كانط

4."بذلك ھي المعرفة العقلیة الناشئة من المعاني المدركة للعقل

معرفة الحقائق الثابتة والتأكید على الطابع الكلي وصفة التعالي للمعرفة التي "ھيھیجل

5"خالل تفكیر نقدي متواصلتنشأ من تطلبھا و

.25نفسھ ، ص االمرجع ـ 1

.156ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.156ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.156ـ المرجع نفسھ ، ص  4

.156ـ المرجع نفسھ ، ص  5
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أخذت الفلسفة في الفكر المعاصر وجھات نظر مختلفة فمنھم من حافظ على االتجاه 

بید أن ھناك من االتجاھات .التقلیدي أي أنھا علم الوجود الكلي ھدفھا البحث عن الحقیقة

:من أعطتھا صیغ جدیدة

وضیح األفكار توضیحا ت" الذي أكد على وظیفة الفلسفة أنھا تنحصر في:ینشطاینجف

1."مغایرا

لیست علما  بل ھي نشاط، تعمل في كل علم باستمرار ألنھ   قبل أن "  الفلسفة: شلیك

2".تستطیع العلوم اكتشاف صحة أو بطالن قضیة فالبد من معرفة معناھا

الحضارة نفسھا لیست إال ولیدة الفلسفة إن كانت الفلسفة من نتاج "  رأى أن:جون دیوي

حضارة وطالب كغیر زمالئھ في المدرسة البراغماتیة بضرورة تطبیق منھج البحث 

3."العلمي على موضوعات الفلسفة

ھي معرفة المعرفة إذ من خصائص العقل أدراك الذات ،فالنظر الفلسفي كونھ ":برنشفیك

4."من المعرفة ،ال یعرض الوجود إال من حیث ھو موجود بصورة واضحة

العلم بالمبادئ الحقیقیة وباألصول ،وھي البحث عن األسئلة التي لم جوھرھا" :ھوسرل

5".یجب علیھا العلم

6"الخ...العلوم كالریاضیات،المنطقالبحث عن األجوبة الیقینیة في معظمھي :"یاسبرس

6"الخ...كالریاضیات،المنطق

.ب ـ الفكر

لغة

ة  7."فكر في لسان العرب بمعنى إعمال الخاطر في الشيء"جاءْت مادَّ

.40ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.40ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.42ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.42ـ المرجع نفسھ ، ص  4

.43ـ المرجع نفسھ ، ص  5

.43المرجع نفسھ ، ص ـ  6

.85، ص 1970ط، ـ ابن منظور ،لسان العرب ، دار المعارف للطباعة والنشر ، بیروت ،د 7
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الفِكُر مقلوٌب  عن الفرك ،لكن یستعمل الفِكر ُفي األمور المعنویَّة وھو "في معجم الوسیط 

فرُك األمور و بحثُھا للوصول إلى حقیقتھا أو إعمال العقل في الشَّيء، وترتیب ما یعلم 

1."لیصل بھ إلى المجھول أو إعمال العقل في المْعلوم للوصول إلى معرفة المجھول

ترّدد القلب في الشيء،یقال تفكَّر، إذا َردَّد َقلبھ : فَكَر ؛الفاء والكاف والراء"بن فارسا

یٌر كثیر الفكر 2"معتبًرا،و رجل فِكِّ

في نحو عشرین موضًعا، ولكنَّھا بصیغة القران الكریم "في ) فكر(وقد وردت مادة 

أي فكر فیما أنزل َوقَدََّر ﴾﴿ إِنَّھُ فَكَّر َ : الفعل، ولم ترد بصیغة االسم أو المصدر؛قال تعالى

3" على عبده محمد صلى هللا علیھ وسلم من القرآن،وقدر فیما یقول فیھ،

اصطالحا 

اغب األصفھاني فقد ورد عند  ة مطردة للعلم إلى المعلوم، وجَوالن  تلك : " بأنَّھالرَّ قوَّ

ة بحسب نظر العقل، وذلك لإلنسان دون الحیوان، وال یمكن أن یُقال إال َّفیما یمكن أن القوَّ

4".یحصل لھ صورة في القْلب

اسم لعملیَّة ترّدد القُوى العاقلة الفّكرة في اإلنسان، سواء كان قلبًا : "بأنَّھطھ جابر العلواني 

أو روًحا أو ذھنًا، بالنَّظر و التدبُّر لطلب المعاني المْجھولة من األمور المعلومة، أو 

5".بین األشیاءالوصول إلى األْحكام، أو النسب

ا أن یراد بھ الكیفیَّة التي یدرك بھا اإلنسان حقائق األمور التي أعمل فیھا عقلھ، :"فالفكر إمَّ

و فیكون الفكر عندئٍذ بمثابة األداة أو اآللیَّة في عملیَّة التَّفكیر، وما یلحق بھا من طاقات 

6".قوى و ملكات عقلیَّة ونفسیَّة

.698، دس، ص 2،طبعة المكتبة االسالمیة ،تركیا، ط2ـ نفال عن، ابراھیم أنیس وأخرون، معجم الوسیط،ج 1

.689ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.18ـ سورة المدثر، االیة  3

.448نقال عن، ابراھیم انیس وأخرون ، معجم الوسیط، ،مرجع سابق، ص ـ  4

.448ـ المرجع نفسھ ، ص  5

.448ـ المرجع نفسھ ، ص  6
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رات وأحكام ورًؤى حول القضایا " و ا أن یراد بھ ما نتج عن ذلك من تصوُّ إمَّ

المطروحة، ثمَّ تتَّسع دائرة مفھوم الفِْكر أو تضیق تبًعا للمنطلقات المحّددة لمفھوم الفكر، 

فإذا اتَّسع مفھوم الفْكر اشتمل على أمور منھا الجانب  الفْكري  لإلنسان في َجمیع میادین 

عید النَّظريالمْعِرفة  1".و العلوم على الصَّ

العلوم التَّجریبیَّة والتَّطبیقیَّة داخل مفھوم الفكر،فیشتمل " كما أن ھناك َمن یدخل

ة وكما یخرج مفھوم الفْكر عن ذاتھ لیْشتمل على مفھوم  حینھا على النَّشاط اإلنساني عامَّ

د النَّظر العقلي في أمٍر وقد تضیق دائرتھ حتَّى تنحصر .الثَّقافة بل الحضارة أیًضا في مجرَّ

ة،أو عصر،أودین 2".ما، فیكون عندئٍذ منسوبًا إلى مبدأ، أو مذھب،أو طائفة،أو أمَّ

فھو یتمثّل في حركة الّذھن لالنتقال من المعلوم إلى المجھول، ونحو الكْیفي للفكر فالمعنى 

ابن : (خدمھ األقدمون مثلذلك من التعبیرات المختلفة التي تؤّدي المعنى نفسھ و ھو ما است

).*ابن خلدون(و) الرازي(و) سینا

الفكر ھو تْرتیب األمور المعلومة لتؤدِّي إلى : "في تعریفھ بقولھالجرجانيولخَّصھا 

3".المجھول

ج ـ الخطاب

الخطاب ھو من أھم وسائل التواصل بین البشر فمن خاللھ یستطیع الخطیب إرسال أفكاره 

بین المفاھیم الحدیثة التي اختلف في تعریفھا الدارسون والعلماء إلى الجمھور فھو من 

باعتباره ینطوي على أشكال مختلفة منھا ما یمكن أن یكون على شكل حوار خطابي یسمح 

.لآلخرین بالمشاركة فیھ 

لغة

بمعنى خطب أي ألقى كالما أو حدیثا، وھو من مصدر خاطب أي ألقى خطابا أمام " 

4." جمھور غفیر

.448ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.448ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.51أنظر ، المرجع نفسھ ، ص *
.51ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.243ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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طالحااص

نص كالمي یحمل معلومات ورسائل یرید المتكلم أن یوصلھا إلى " عبارة عن

. المستمع

لتأمت إان أفرزتھ عالقات معینة بموجبھا كما عرفھ بعض الدارسین العرب بأنھ كی

أجزاؤه، بحیث تولد عن ھذا تیار یعرف الخطاب بأنھ جھاز خاص من القیم طالما أنھ 

1"محیط ألسني مستقل بذاتھ 

مضمون فكري لقضیة معینة وكیفیة النظر إلیھا ومعالجتھا " وھو كذلك یعني

والتوصل إلى حلول لھا، وقد شاع ھذا المفھوم في السنین األخیرة إلى جانب الفكر و 

2. "الثقافة

القول والكالم والرأي ،وھو عملیة مركبة من "في معجمھ بأنھ جمیل صلیبا یعرفھ

الجزئیة ،وھو تعبیر عن الفكر بواسطة سلسلة من األلفاظ سلسلة من العملیات العقلیة 

3"والقضایا التي یرتبط بعضھا ببعض

بأنھ حالة " في معجمھ المصطلحات النحویة محمد سمیر نجیب البدويكما یعرفھ 

4".من حاالت الكالم وھو قسم التكلم ال یتحقق إال بالمشاركة

إذ تمتلك كل لغة عددا من كل ملفوظ مشترك لمتكلم ومستمع" ھوتودوروف

والتي تحقق تحول الكالم إلى الخطاب . العناصر بقصد إخبارنا بفعل وموضوع اللفظ 

5".واألخرى موجھة فقط إلى تقدیم األحداث

ھو المیدان العام لمجموع المنطوقات أو مجموعة متمیزة من : "میشال فوكو

لى عدد معین من المنطوقات المنطوقات أو ھو ممارسة لھا قواعدھا تدل داللة وصف ع

6".وتشیر إلیھا

األمیر حسین بن طالل ، في الفكر العربي النھضوي،دراسات ومقاالت اضاءات وشھادات ،دار جریر للطباعة، ـ 1
.57، ص 2006، 1األردن، ط

.57ـ المرجع نفسھ ، ص  2

، دار العلم 1ـ نقال عن ، إبراھیم أحمد وأخرون ، المرجعیات الفلسفیة المھندسة للخطاب السیاسي في الجزائر ، ج3
.31،ص2010للطباعة، دط ،

.23ـ نقال عن، المرجع نفسھ ، ص  4

.23ـ نقال عن ، المرجع نفسھ ، ص 5
.24نقال عن ، المرجع نفسھ ، ص ـ  6
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الخطاب ھو مجموعة من المنطوقات او الملفوظات التي تكون بدورھا :"ورةغزواوي بال

1"مجموعة من التشكیالت الخطابیة المحكومة بقواعد التكوین والتحویل

دـ الثورة

الكثیر من المفاھیم لقد أخذ مصطلح الثورة معاني وأبعاد مختلفة في فترات عدیدة مثلھ مثل 

نظرا لألشكال التي یحویھا بحیث نجد ما یمكن أن نسمیھ كل من الثورة السیاسیة 

:واالجتماعیة والدینیة وعلیھ فھي تعني 

لغة

وھي  تغیر في األوضاع السیاسیة واالجتماعیة  یقوم بھا الشعب . من مصدر ثار:" ثورة

2."الوراءفي دولة ما،والتي تعني االنخفاض أي العودة إلى

لفة الظھر، كما تم استعمال ھذا المصطلح ألول " أما في العصور الوسطى كانت تعني

في بریطانیا بھدف استعادة النظام الملكي،فعرفت حینھا على الشكل 1660مرة  

الثورة ھي حركة سیاسیة عنیفة أو محاولة إحداث مفاجئ في الھیكل السیاسي :التالي

الخروج عن الوضع الراھن إلى الوضع األفضل باندفاع واالجتماعي للدولة، أو ھي

3."یحركھ عدم الرضا والقبول

ھي التعبیر الكامل لجمیع السلطات الحكومیة في النظام "التعریف المعاصر للثورة 

4".السابق یھدف إلى تحقیق وضع سیاسي عادل یوفر الحقوق و الحریة والنھضة للمجتمع

4".للمجتمع

ي دراسة نقدیة حول مفھوم الثورة إذ  اعتبر النظام جرأأول من " ألكسیدو توكفیل 

في التاریخ بل ھي الرأسمالي كأحد أھم أسباب قیام الثورات،الثورة الفرنسیة لیست فاصال

5."متدت لعدة قرون ھدفھا إنھاء مركزیة الدولةإتتویج لعملیة 

.24ـ نفال عن ، المرجع نفسھ ، ص  1

.152المعاني الجامع عربي عربي ، ص ـ معجم  2

ورتي مصر ولیبیا ، جامعة القاھرة ، دراسة أنتروبولوجیة ھامي ، المشاركة السیاسیة للمرأة في ثمحمد تى ـ مرو3
.15، ص 2013االنتروبولوجیا،میدانیة، قسم 

.15ـ المرجع نفسھ ، ص  4

.16ـ 15ـ المرجع نفسھ ، ص ص  5
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عن الرأسمالیة وسیلة إلنھاء الفوارق االجتماعیة الناجمة"رأى في الثورة : كارل ماركس

األول ھو البنیة التحتیة االقتصادیة والثاني : في البلدان الصناعیة عملھا ھو عالج عدوین

1."ھو الدولة

یة فقط بل یجب على نجازات الوطنإلإن الثورة ال تتوقف عند ا" یقوللیونتروتسكي

لثورة امصطلح وھو من أطلق.غتنام الفرصة للقیام بثورة شیوعیة  عالمیة ، إالبرولیتاریا 

2" والذي استوحاه من أفكار كارل ماركس1930سم إلیحمل نفس االذيالدائمة في كتابھ

في الجزائركما یتضح معناھا عند أحد المشتغلین بالفكر الفلسفي 

ھي انفصام في التاریخ أو خط یقسم األزمان واألفكار والعادات ": البخاري حمانھ

3". والتقالید ومواضیع االھتمام والقوانین وأسالیب التفكیر والتعبیر

.16ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.16المرجع نفسھ، ص ـ  2

األبعاد القیمیة للتحوالت السیاسیة والفكریة في الجزائر،الجزائر، ـ البخاري حمانھ ، تأمالت في الدنیا والدین ، مخبر 3
.23، ص 2012، 1ط
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ـ تاریخیة الفكر الجزائري القدیم2

یرجع المشھد الفلسفي في الجزائر إلى عھود قدیمة أي إلى عصور ما قبل المیالد وھذا 

5سفة في الجزائر قدیمة بقدم سؤال بدأ الفلسفة نفسھ ،فھي تعود إلى القرون الفل"یعني أن 

میالدي، وھي المدة التي شھدت عصر التنویر 6األولى قبل المیالد إلى غایة القرن 

1".الجزائري بامتیاز لما عرفتھ من حركیة ثقافیة متمیزة ال تضاھیھا أیة حركة آنذاك

تراث في جوھره وطبعھ ھو " مازیغ الذین توفروا علىألوقد برزت في ھذه الفترة عند ا

ملك لإلنسانیة كما ھو ملك لجمیع سكان شمال إفریقیا ،وكانوا ملتقى الحضارات 

2"والثقافات

وفي نواحي أخرى من ربوع الوطن بحیث دل على ھذا وجود مجموعة من المفكرین 

أفر أو تیرنتیوس والفیلسوف الفیلسوف یوبا الثاني والفیلسوف ترینشي" والفالسفة أمثال

3".و فرنتون والفیلسوف والقدیس أوغسطین ) بوالي أ(لوكیوس ابولیوس 

ق م ثم 25یعد أحد ملوك االمازیغ ولد في مملكة نومیدیا حوالى "یوبا الثانيفالفیلسوف

انتقل إلى روما حیث عاش ھناك في كنف اإلمبراطور أغسطس ، فتعلم القراءة والكتابة 

الجزائر ولیبیا (ن والفلسفات والسیاسة ، كما عین فیما بعد قائد لموریتانیا الغربیة والفنو

4"سنة50فدامت فترة حكمھ قرابة ) حالیا

مازیغ الذین عرفوا عند الیونان ألیعتبر من كبار علماء وفالسفة افھو"وباإلضافة إلى ھذا 

ما كان یمتاز بھ من كثرة والرومان والالتین بسعة المعرفة والتبحر الموسوعي ،نظرا ل

العلم كما كان كثیر السفر والبحث ولعل ھذا ما مكنھ من إنجاز العدید من المؤلفات 

5".والبحوث في مجال التاریخ والجغرافیا والطبیعیات واآلداب والطب

، 1مقاربات فلسفیة حول جدلیة إرتقاء الوعي بالواقع، دار العربیة للطباعة، بیروت، ط:ـ مونیس بخضرة،تاریخ الوعي1
.34، ص 2009

.، بالعربیة 24/03/2016الفكر والتراث، ـ سعید ملیكیش ، الفلسفة األمازیغیة ، عن  2

، ص 2010، 2ـ عبد السالم بن میس ، مظاھر الفكر العقالني في الثقافة االمازیغیة ،دار العلم للطباعة ، المغرب، ط3
05.

.07ـ المرجع نفسھ ، ص  4

.08ـ المرجع نفسھ ، ص  5
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ألف موسوعة في ثالثة مجلدات ضخمة سماھا باللبیات أو "إلى جانبھا الموسوعات بحیث 

ھا رحالتھ العلمیة المختلفة وضمنھا كشوفا تھ الطبیعیة والجغرافیة المتنوعة لیبیكا جمع فی

وأرفقھا بأحادیثھ عن جغرافیا المغاربیة السیما ما یتعلق بالمجتمع االمازیغي على مستوى 

1".اللغة والعادات والتقالید واألعراف 

الفنون الجمیلة تلك التي ارتبطت بمیادین " إذ اتسمت مؤلفاتھ ھذه وعلى وجھ الخصوص

2".والنقد والفلسفة بالطابع الیوناني اي انھ كان یكتب بالغة الیونانیة 

التبادل الثقافي الذي كان بین مملكتھ والیونان ،إذ تجلى ھذا التبادل في "وھذا نتیجة لذلك 

العمل الذي كان یقوم بھ والمتمثل في عملیة استقدام العلماء والفالسفة والخطباء ورجال 

رح من الیونان في مقابل إرسال علماء وفالسفة من مدنھ إلى أثینا التي فتح فیھا المس

3."مدرسة فلسفیة 

فشغفھ إذن بالعلم والفلسفة تشھد علیھ الكثیر من المتاحف والمكتبات والخزانات الضخمة "

شرشال (التي أنشأھا آنذاك في المدن التي كان یشرف علیھا من بینھا مدینة قایصاریا

، حیث جمع فیھا أنواع من الكتب خاصة الكتب الیونانیة والمصریة والالتینیة )حالیا

4".والفینیقیة والمخطوطات القیمة والدراسات 

مجال الثقافة والفكر جعلھ یعرف كمفكر ومثقف وعالم أكثر من " ولعل أن ما أحدثھ في

5".كونھ حاكم وسیاسي 

بالرجل الذي حقق ألول  مرة " ألثاره وفكرهكما نعتھ بعض الباحثین انطالقا من تتبعھم 

في تاریخ السیاسة ما یسمى بالمدینة الفاضلة التي حلم بھا أفالطون ،مدینة یحكمھا 

فیلسوف یساعده في تسییر شؤونھا جماعة من الفالسفة، وبالتالي فبفضل كل ھذا قد ذاع 

توسطیا السیما في بالد انتشرت متمازغا قافیة والعلمیة حبیسة صیتھ ولم تبقى مكانتھ الث

6".الیونان

.55، ص 2003عربي للنشر، الجزائر، دط، ، دار الكتاب ال1ـ بوزیان الدراجي ،القبائل االمازیغیة ،ج 1

.42ـ عبد السالم بن میس ، مظاھر الفكر العقالني في الثقافة األمازیغیة القدیمة ،مرجع سابق، ص  2

.42ـ المرجع نفسھ ، ص  3

، 2007، 1محمد التارزي سعود،دار العربیة للنشر ، المغرب، ط:ـ أنظر ، ستیفان اكصسل ، تاریخ شمال إفریقیا ، تر
.228ص  4

.228ـ المرجع نفسھ ، ص  5

.42ـ عبد السالم بن میس ،مظاھر الفكر العقالني في الثقافة االمازیغیة القدیمة ، مرجع سابق، ص  6
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ق م وھو 159غضون " فقد ولد ھو األخر فيترینشي أو ترینتوس أفرأما الفیلسوف

امازیغي األصل إذ ترجع تسمیتھ ھذه لظروف تاریخیة معینة وھي أنھ بعد الحرب البونیة 

أسیر إلى الثانیة التي انھزمت فیھا قرطاجة تم أخذ ھذا الفیلسوف الذي كان حینھا صبي ك

) ترنتوس(روما فاتخذه احد أعضاء مجلس الشیوخ واعتقھ ،فسمي إذن باسم سیده 

1."باإلضافة إلى أفر أي نسبھ اإلفریقي

ھتمام بالحقل إالیونانیة والالتینیة ، وكان لھ في معارف عصره بالغتین تضلعحیث " 

التي ساھمت في األدبي إذ ألف فیھ ستة مسرحیات كان یطالع بھا جمھوره كل سنة وھي 

كما تروي عنھ الروایات ) الخصي(و)معذب نفسھ(شھرتھ،فمن بین مؤلفاتھ كتاب 

2"التاریخیة بأنھ مات حزنا بأرض الیونان بعدما أن ضاعت في البحر مخطوطاتھ

وھو خطیب وقنصل ومعلم )قسنطینة حالیا(من موالید مدینة سیرتا "فرنتون

ة األولى من بین كتاب عصره ،حیث درس في اإلمبراطوریین حاز في وقتھ على المرتب

3"نومیدیا ثم تابع دروسھ في قرطاجة وفي روما بعد ذلك نجح نجاحا باھرا

إذ دخل مجلس الشیوخ وھو صغیر جدا أدھش المدنیین والسیاسیین بفصاحة خطبھ "

وبمرافعاتھ فلم تبقى من خطبھ إال بعض المقاطع ، كما أن الكثیر من منجزاتھ المحفوظة 

یر كاملة في عملھ الذي یعود كلیة إلى الفصاحة ، فإنھ لم یوجد إال بالخطابة وللخطابة غ

4". وقد ظل خطیب إفریقیا حتى النھایة

.82ـ محمد شفیق ،ثالثة وثالثون قرن من تاریخ االمازیغیین، منشورات الجامعة للطباعة، الرباط، دط ، دس، ص  1

.82ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.208، ص 2007ـمحفوظ قداش، الجزائر في العصور القدیمة، وزارة الثقافة ،الجزائر ، دط، 3

.208ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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في مداورش على أطراف جدالة ونومیدیا، )ق م 180- 125(ولد سنة حوالي "أبولیوس

لم یتملكني في یوم من األیام أي نوع من الشعور (كان ال یكف عن تردید العبارة التالیة

ترك لھ والده ثروة طائلة أنفقھا في التنقل ). بالخجل من وطني ،أبي نومیدي وأمي جدالیة

تطلع على ثقافة عصره، بین قرطاجة وأثینا و اإلسكندریة بین الجامعات ومكتبات المدن و

مترجم روایة الحمار : وروما ومداوروش ویقول عنھ االستاذ جان لویس بوري الفرنسي

1)" كان یملك حبا عارما للتعرف على األقطار ،ونھبا غریبا الكتساب المعارف(الذھبي 

فقد ضمنھ براعة ) دفاع(،أما كتابھ)األزاھیر(كان بلیغا درس البالغة وفنونھا في كتابھ" 

األفكار الفلسفیة جعلت النقاد یصفونھ بالفیلسوف األفالطوني ،وفي كتابھ ھذا عبر عن حبھ 

وإعجابھ بالزعیم النومیدي سیفاكس الذي مات شھیدا دفاعا عن قرطاج ،كان یعبر بأسلوب 

2(...)".غیر مباشر عن إعجابھ بوالء ھذا الزعیم االمازیغي البربري لقرطاج

وقصتھ ھي أول روایة في التاریخ األدبي، أن ) الحمار الذھبي(أھم كتبھ كتاب " ومن

إنسانا اسمھ لوسیوس یتحول إلى حمار وال یتمكن من العودة إلى أصلھ اإلنساني  إال إذا 

أكل الورد وبعد إثني عشر فصال شعریا من ھذه القصة قضاھا لوسیوس متنقال من لص 

ني إلى جندي إلى حلواني إلى أخره من عناصر المدینة الرومانیة إلى لص ، من بستا

3" بنومیدیا ،تغیثھ أخیرا إیزیس آلھة قدماء المصریین وتعیده إلى ھیئتھ البشریة

وھو عبارة عن مجموعة من خطبھ في الریطوریقا البیانیة ، )فلوریدا(ونجد أیضا كتاب " 

الذي یعد عملھ ) التحوالت ( یرا كتابفي الریطوریقا القضائیة وأخ) ابولیكا(وكتاب 

األساسي ، الذي احتوى على أول قصة مكتوبة على شكل نثر في تاریخ األدب 

) مذھب أفالطون(وكتاب حول )الھ سقراط( كتاب حول:ومن مؤلفاتھ الفلسفیة .اإلنساني

ولھذا وضع ھذا الفیلسوف و ألول مرة ما یعرف .والجزء الثالث منھ خصھ للمنطق فقط

4"وم بالمصطلح ومفھوم القضیة و أنواعھا وفیھ أدخل مقولتي الكم والكیف الی

6، ص ص 2004، 3أبو العید داودو ،دار منشورات اإلختالف ، عمان ، ط: ـ لوكیوس أبولیوس ، الحمار الذھبي،تر1
.7ـ 

.123ـ122، ص ص 2013في التاریخ ،دار األمة للطباعة والنشر، الجزائر، دط، عثمان سعیدي، الجزائرـ  2

.14ـ12أبو العید داودو، مرجع سابق، ص ص : ـ لوكیوس أبولیوس ،الحمار الذھبي ، تر 3

.123ـ عثمان سعیدي ن الجزائر في التاریخ،مرجع سابق، ص  4
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اآللھة وھي تسكن السماء، : إذ یصنف أبولیوس الكائنات العاقلة إلى ثالث أصناف " 

وكائنات البشر وھي تسكن األرض، وأخیرا المالئكة والشیاطین ، وھم الذین یقومون 

ھذه الكائنات بجمیع المواصفات التي تسمح لھا بدور الوساطة بین اآللھة والبشر وتتمتع

1"بالقیام بھذه المھمة

م في 354من شھر نوفمبر 13ولد في منتصف القرن الرابع میالدي في " أوغسطین

جنوب مدینة عنابھ من أب وثني وأم مسیحیة لم یعتنق )سوق أھراس حالیا(مدینة طاجست 

عصر الذھبي آلباء الكنیسة  وطنھ ھو إفریقیا الوثنیة إال في أواخر عمره ،فھو ینتمي إلى ال

بكل ما تمثل من روابط مادیة وعاطفیة وروحیة،كان رجال مرھف الحس في داخلھ 

مجموعة من الصفات المتناقضة ،فكثیرا ما كان یحلق بنظره في الكون وكثیرا ما كان 

2".یعود إلى نفسھ مھتما ببدنھ وبإشباع میولھ الحسیة 

اوروش وقع تحت تأثیر مذھب الشكاك وفي رومة تمكن من دراسة نشأ وتعلم في مد" 

. أراء شیشرون وتفھم المذھب األفالطوني الجدید الذي قربھ  إلى مراحل العقیدة المسیحیة

وأحرز في مدینة میالن على كرسي تدریس البالغة والفلسفة ویزعم انھ یحتقر المادیات، 

3(...)".درس وتعبد على مذھب الكاثولیك

عا لھذه الشخصیات الفكریة التي كانت سائدة في ھذه الفترة فال یخفى علینا تلك المراكز وتب

الثقافیة ،التي الزالت أطاللھا موجودة في بعض والیات الوطن الیوم، بحیث عندما یقف 

الباحث عندھا فال بد علیھ أن یستذكر أیام یوبآ و أوغسطین والرومان وغیرھا من 

.الذكریات التاریخیة

.82االمازیغیینن، مرجع سابق، ص ـ محمد شفیق ، ثالثة وثالثون قرن من تاریخ  1

الفلسفة المسیحیة في العصور الوسطى، دار الكتاب العلمیة للنشر، :ـ الشیخ كمال محمد وأخرون، االعالم من الفالسفة 2
.35ـ34، ص ص 1993، 1بیروت، ط

.35ـ المرجع نفسھ ، ص  3

3
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:ومن بین ھذه الحواضر الثقافیة 

مدرسة آو جامعة قایصاریا الذي اعتبرھا بعض المؤرخین المدینة األولى التي اھتمت "

منذ القرن األول قبل المیالد بدراسة الفنون واآلداب والفلسفة على الطریقة الیونانیة ،وھذا 

وقت نفسھ السیاسة نظرا ألنھا كانت تمثل عاصمة لمملكة یوبآ الثاني الذي مارس في ال

1"والفلسفة

وھي مدینة تقع في شرق الجزائر ،كانت ھذه المدینة مخفرا أمامیا " مدرسة تیبیسا 

لقرطاجة في القرن السابع قبل المیالد وقلعة رومانیة ثم خفقت أھمیتھا مع دخول الو ندال 

2".میالدي ،كان بھا علماء وفالسفة كبار6و5خالل القرن 

مدینة أسسھا الفینیقیین ظھرت أھمیتھا كمدینة نومیدیة ابتداء  من القرن :" مدرسة سیرتا
الثالث قبل المیالد، لما كانت عاصمة للملوك األمازیغ  الماسیلیین  وجد بھا علماء 

3".وفالسفة 

ھي مدینة نومیدیة قدیمة اشتھرت بكونھا مسقط الفیلسوف ) سوق أھراس(مدرسة تاكاست
4".والقدیس أوغسطین 

ھي أیضا مدینة نومیدیة قدیمة ألحقھا الرومان بمملكة )" سوق أھراس(مدرسة مادورا 

ماسینیسا في القرن الثالث قبل المیالد ، برزت بعلمائھا وفالسفتھا ، فھي مسقط الفیلسوف 

5" .النحوي أبولیوس المداوري

.44الثقافة االمازیغیة القدیمة ،مرجع سابق، ص عبد السالم بن میس ، مظاھر الفكر العقالني في ـ 1

.44ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.45ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.45ـ المرجع نفسھ ، ص 4

.45ـ المرجع نفسھ ، ص  5
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.مـ التعریف بأبرز األعال01

ما شھدتھ الساحة الفكریة والثقافیة في الجزائر من إنجازات لم یتوقف عند أجیال وحدود 

معینة من الزمن بل بقي متواصال لیمتد إلى أجیال جدیدة عبر تاریخھا العمیق ،من بینھا جیل 

المقام أن نسلط الضوء على أھم االستقالل الجیل المعاصر األول ،الذي سنحاول من ھذا 

وأبرز نماذج منھ ،مع العلم أن ھذه المرحلة توفرت كذلك على أسماء كان لھم أھمیة وأثر 

بلیغ في تنشیط حركة التفكیر الفلسفي في الجزائر ، ولكن قد یالحظ القارئ أننا لم ندرجھم 

لكوننا اكتفینا فقط كلھم مثل قاسم مولود نایت بالقاسم، رضا مالك، مصطفى األشرف، وھذا

باألسماء التي اشتغلت  بالفلسفة تدریسا في الجامعة مع إضافة عنصرین لعبوا دورْا كبیرْا في 

.الخطاب الفلسفي كل من مالك بن نبي ومحمد أركون

مالك بن نبي 

م في مدینة 1905جانفي 5:ه ،الموافق ل1323ولد في الخامس من شھر ذي القعدة لعام "

مع أسرتھ اإلسالمیة المحافظة ،حیث كان والده یعمل في مجال الفضاء قسنطینة ،عاش 

اإلسالمي ،وقد درس القرآن وھو صغیر ،ثم انتقل لیكمل تعلیمھ االبتدائي في المدرسة 

الفرنسیة،إذ یعتبر من أحد أعالم العرب المتخصصین في المجال اإلسالمي الفكري خالل 

وا في إحداث نھضة فكریة في العالم فترة العشرین، وأحد األشخاص الذین ساھم

1."اإلسالمي

إذ تمیز بقدرتھ الفائقة على التحلیل العلمي في فترات معالجتھ للقضایا وباطالعھ الواسع "

على كل من الحضارة العربیة والحضارة اإلسالمیة وغیرھا من الحضارات القدیمة 

2"والحدیثة

.139، ص 1992ط، مولود عویمر، محطات من حیاة مالك بن نبي ،دار المعرفة للطباعة والنشر، الجزائر، دـ  1

.125، ص 2001ـ إحسان العقلةواخرون، حضور الفلسفة الغربیة في الفكر العربي المعاصر،دار البحث للطباعة والنشر، بیروت، دط،  2
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م بالجزائر ،وھو یحمل صفة فارس الفكر و فقیھ الحضارة واكبر 1973أكتوبر 31"توفي 

لقرن الواحد والعشرین في امفكر مسلم في عصرنا تاركا وراءه عمال یجدر باإلنسانیة 

استغاللھ من أجل إیجاد طریق جدید یؤدي إلى تالقي الحضارات ومنھا تكوین الحضارة 

1".اإلنسانیة

كریبع النبھاني

م تلقى تعلیمھ االبتدائي ھناك وأكمل تعلیمھ الثانوي 1917من موالید أوالد جالل بسكرة عام "

وكبر، أین نال شھادة البكالوریا بالجزائر العاصمة ،ثم انتقل إلى باریس بثانویة لویس األ

التي أشرف علیھا الفیلسوف 1967الدكتورة في األدب  من جامعة السربون جانفي شھادة 

2." لفلسفة بجامعة الجزائراعمل أستاذ سي غاستون باشالر حیث الفرن

شریط عبد هللا

یعتبر شریط عبد هللا من أبرز أعالم  الفكر واإلصالح في الجزائر من موالید مسكانة أم 

م ،نشأ وتعلم بمسقط رأسھ ثم واصل تعلیمھ االبتدائي والثانوي بقسنطینة 1921البواقي بسنة 

3."حیث التحق بجامع الزیتونة التي نال شھادتھ التحصیللیرحل منھا إلى تونس

أبو عمران الشیخ

م ،درس 1924فیلسوف ومفكر إسالمي سني جزائري من موالید مدینة البیض سنة "

لینتقل إلى مدینة وھران حیث أتم دراستھ ) 19341940(االبتدائیة بالثانویة ،بمسقط رأسھ 

البكالوریا توجھ نحو الجزائر من أجل الدراسة العلیا بكلیة بثانویة  ،بعد تحصلھ على شھادة 

4."األدب

.149ـ مولود عویمر ،محطات في حیاة مالك بن نبي ، مرجع سابق، ص  1

، مركز البحث 1،ج) 1990ـ1960(وأخرون،معجم المشتغلین بالفلسفة في الجزائرالجیل األولـ بن مزیان بن شرقي2
.110، ص 2013، 1الوطني في األنتروبولوجیا االجتماعیة والثقافیة،الجزائر، ط

،ص 2009،دار البصائر للطباعة، الجزائر،دط،1،ج)1956ـ1900(،الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونةـ خیر الدین شترة 3
61.
.114بن مزیان بن شرقي واخرون، معجم المشتغلین بالفلسفة في الجزائر ،مرجع سابق، صـ 4
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ثم توجھ نحو باریس بجامعة 1954وباألدب 1948أتم دراستھ لیسانس في الفلسفة " 

1".السربون ،ثم تربص بالمدرسة العلیا لألساتذة بباریس

وبعد االستقالل أصبح بدأ سیرتھ المھنیة مدرسا بالبیض ثم إلى میلة ثم إلى الجزائر العاصمة

2".مدیرا للتربیة

مزیان عبد المجید

إلى مدینة الرباط لیواصل دراستھ في الفلسفة 1946سافر سنة 1926ولد بتلمسان سنة "

النظریات االقتصادیة عند ابن خلدون (لیحصل على شھادة الدكتوراه بأطروحة تحت عنوان

1965قد درس بقسم الفلسفة بالجزائر من و).وأسسھا في الفكر اإلسالمي والواقع االجتماعي

،كما اشتغل وزیر للثقافة ثم رئیس للمجلس اإلسالمي ،فھو من ابرز علماء العالم 1980

3."العربي الذین عملوا من اجل ترقیة حوار الحضارات 

كان یدیر ندوات للتعریف باإلسالم بمعھد الدراسات العربیة ،كما قدم حصصا عن اإلسالم " 

ة الفرنسیة الثانیة، اھتم كثیرا بالعلوم اإلسالمیة وبتجدید الفكر الخلدوني الن یصبح في القنا

4." م2011عضوا في بیت الحكمة بتونس وباألكادیمیة العربیة بالقاھرة ،توفي سنة 

أركون محمد

م حصل على الدكتوراه من 1928ولد أركون بقریة تاوریت میمون یأیت یني  ببجایة سنة "

النزعة اإلنسیة في الفكر العربي جیل (في الفلسفة بأطروحة عنوانھا1967ون جامعة السرب

ابتكار منھج جدید یحمل اسم التطبیقات اإلسالمیة ’تمیز فكره بمحاولة ) .مسكویھ والتوحید

مقابل النزعة االستشرافیة أو ما یسمى باإلسالمیات الكالسیكیة حیث حاول أن یطبق ھذا 

ي اإلسالمي ، فحصره بالخصوص في الدراسات اللغویة ، المنھج على التراث العرب

5."اللسانیات واالنتروبولوجیا 

.114ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.114ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.16ـ15، ص ص 1991، 1وني لعبد المجید مزیان، دار البحث العلمي للطباعة والنشر، الجزائر،طـإسماعیل نقاز ،تجدید النص الخلد 3

.16ـ المرجع نفسھ ن ص  4

.16ـ بن مزیان بن شرقي وأخرون ، معجم المشتغلین بالفلسفة في الجزائر، مرجع سابق، ص  5
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بتعاد عن الفصل بین الحضارات الشرقیة والغربیة واحتكار إلكم دعا  من خالل فكره إلى ا

اإلسقاطات على أحد دون األخر، وتحقیق إمكانیة فھم الحضارات دون النظر إلیھا على أنھا 

توفي . شكل غریب عن األخر فھو إذن ینتقد االستشراف المبني على ھذا الشكل من البحث

عاناتھ من المرض في باریس ودفن عاما بعد م82م عن عمر یناھز 2010سبتمبر 14في 

1"بالمغرب 

میمون الربیع

م بمدینة طاھیر بجیجل ، حصل على شھادة الدراسات 1928میمون الربیع من موالید "یعد 

كما حصل على ) مشكلة الدور الدیكارتي(المعمقة في بدایة السبعینات بأطروحة عنوانھا

القیم في الفكر الفلسفي المعاصرین النسبیة نظریة (شھادة الدكتوراه الدرجة الثالثة بعنوان 

2)."والمطلقة

التقلید <م بأطروحة عنوانھا 1985سنة 10أما رسالة الدكتوراه فقد نالھا من جامعة باریس " 

3".م2013توفي عام > بول ریكور<تحت إشراف الفیلسوف > حول الثورة في الفلسفة

یعقوبي محمود

األغواط ، حصل على الشھادة الثانویة بجامع الزیتونة م بمدینة 1931نوفمبر 10"من موالید 

بتونس وشھادة لیسانس فلسفة من جامعة دمشق بسوریا وشھادة الماجستیر في الفلسفة من 

كما نال ) نقد ابن تیمیة للمنطق األرسطي(م بأطروحة عنوانھا 1992جامعة الجزائر سنة 

مسالك (م برسالة عنوانھا 1994م شھادة دكتوراه دولة في الفلسفة من جامعة الجزائر عا

4.")العلة وقواعد االستقراء عند األصولیین وجون ستیوارت میل

.16جع نفسھ ، ص ـ المر 1

.225ـ المرجع نفسھ ، ص  2

225نفس،ص ـ المرجع  3

ـ مجموع من المؤلفین ،محمود یعقةبي شھادات ودراسات ،منشورات مخبر التربیة واالبستیمولوجیا ، الجزائر ، دط، 4
.04،ص 2012
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بالحقل الفلسفي بالجزائر بعد االستقالل ،فلقد حمل وااألوائل الذین اشتغل"وھو یعتبر من بین 

على عاتقھ ضرورة وضع األسس األولى لتفكیر فلسفي سلیم یبتدئ من مرحلة الثانویة لیصل 

إلى الدراسات العلیا المعمقة ، وذلك باختیاره المنھج الفرنسي واعتماده في تدریس الفلسفة 

1."بالثانویة

ثم أستاذ مساعد، ثم 19691987في التعلیم الثانوي من عمل مفتشا لمادة الفلسفة " كما

م وبعدھا أستاذا بالتعلیم العالي 19871997محاضرا بمعھد الفلسفة بجامعة الجزائر من 

2".بالمدرسة العلیا لألساتذة

قسوم عبد الرزاق

م حصل على شھادة لیسانس فلسفة 1933موالید مدینة المغیر والیة الوادي سنة " من 

م ،كما تحصل على شھادة 1972م ودبلوم الدراسات العلیا في الفلسفة 1969ئر بالجزا

م والدكتوراه الدولة من جامعة السربون 1975ماجستیر في الفلسفة من جامعة القاھرة عام 

م ، اشرف على برنامج األفالم الجدیدة 1966م حاز على شھادة لیسانس ترجمة 1979

م 19681970م كما أعد برنامج التیارات الفلسفیة19631967باإلذاعة الوطنیة في حدود 

3". العلماء المسلمین جمعیة،حالیا یشتغل رئیس ل

طالبي عمار

بالكتاب ثم تھخنشلة تلقى دراستھ األولى بمنطقبقریة جالل بمدینة1934موالید سنة "من 

م إلى تونس بحیث درس بجامع الزیتونة ، وبعدھا 1951بالمدرسة القرآنیة ، ثم سافر سنة 

1963توجھ إلى القاھرة فتخرج منھا بشھادة لیسانس في الفلسفة ،وقد تم تعیینھ بین سنتي 

.4"م على منحة دراسیة لمدة عامین1967م أستاذ بجامعة الجزائر ، تحصل بعد سنة 1964

.04المرجع نفسھ ،ص ـ 1

.04ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.106ـ بن مزیان بن شرقي وأخرون،معجم المشتغلین بالفلسفة في الجزائر، مرجع سابق، ص  3

.88ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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أراء الخوارج (فسجل بجامعة اإلسكندریة بقسم الفلسفة لتحضیر شھادة الماجستیر بعنوان " 

أراء أبو بكر بن (م تحصل بجامعة الجزائر على شھادة الدكتوراه بعنوان 1971في ) الكالمیة

بتأسیس 1982ثم كلف سنة ).عربي ونقده للفلسفة الیونانیة مع تحقیق العواصم من القواصم

1"لشریعة اإلسالمیة ،وھو یشتغل حالیا عضوا بجمعیة العلماء المسلمینمعھد لكلیة ا

البخاري حمانھ

حصل على شھادة لیسانس في األدب .م1934موالید قمار بوالیة وادي سوف ولد عام "من 

م ،كما حصل على شھادة 1964من قسم الدراسات الفلسفیة بقسم الفلسفة بجامعة القاھرة سنة 

ودكتوراه الحلقة الثالثة في الفلسفة .م1977في علم النفس بجامعة وھران الدراسات المعمقة 

وحاز كذلك على > التعلم عند الغزالي < م برسالة عنوانھا 1980من جامعة الجزائر سنة 

فلسفة الثورة < م بأطروحة عنوانھا 1955شھادة الدكتوراه الدولة من جامعة وھران 

م رئیس الجمعیة 1990لسفة بجامعة وھران عام كما یعتبر مؤسس لمعھد الف> الجزائریة

2"الفلسفیة الجزائریة

بو عبد هللا غالم هللا

م درس بجامع الزیتونة ،حصل على شھادة لیسانس في 1934موالید مدینة غلیزان سنة " من 

العلوم االجتماعیة ،فلسفة، شغل منصب مفتش التربیة والتكوین لمادة الفلسفة، كما درسھا 

3"لى طرق تدریسھا ،وھو یشتغل منصب وزیر الشؤون الدینیة واألوقافوسعى كذلك إ

عبد االوي محمد

م تحصل على شھادة لیسانس فلسفة من جامعة الجزائر 1939ولد بمدینة المحمدیة سنة 

كما حاز على دبلوم الدراسات المعمقة في .م 1969وتخرج من المدرسة العلیا لألساتذة 

4"م 1978السربون الحضارة اإلسالمیة من جامعة

.89ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.28ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.44ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.98ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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م برسالة 1982وحضر دكتوراه الحلقة الثالثة في تاریخ الفلسفة في جامعة السربون كذلك "

1" م 1993اإلشكالیة الفلسفیة لإلصالح في الفكر اإلسالمي سنة <عنوانھا 

األبعاد المفھومیة لعالقة (دولة من السربون بأطروحة الكما نال أیضا شھادة دكتوراه " 

،حیث شغل العدید من المناصب العلمیة من بینھا رئاسة المجلس ) المجتمع في اإلسالمالدین ب

م ،وعضو في الجمعیة 19442000العلمي لمعھد الفلسفة ، ورئاسة للجنة العلمیة ما بین 

الفلسفیة العربیة ونائب رئیس الجمعیة الفلسفیة الجزائریة ،وھو احد مؤسسي أبضا قسم 

2"الفلسفة بجامعة وھران

موساوي احمد

م بمدینة أوالد موسى بالبلیدة تحصل على شھادة لیسانس ودبلوم 1939موالید " من 

الدراسات المعمقة ودكتوراه الحلقة الثالثة في الفلسفة من جامعة الجزائر ، كما نال شھادة 

م اشتغل بتدریسھ وبتدریس الفلسفة التحلیلیة بجامعة 1988دكتوراه  الدولة في المنطق 

لجنة البیداغوجیة المشتركة بین وزارة التربیة والتعلیم العالي والبحث الجزائر، وھو عضو ل

العلمیة من بینھا ملتقى حول العربیة العلمي ، وعضو لجنة المحرجات  بجامعة اإلمارات 

3"نشتاین في الكولیج دي فرانسجف

زیكي علي

الجزائر، من قسم الفلسفة بجامعة1971بمدینة بجایة تخرج سنة 1940من موالید سنة " 

كما اشتغل بالتدریس في األطوار التعلیمیة كلھا ،أنجز رسالة دكتوراه الطور الثالث بعنوان 

إذ كان یھدف من خاللھا .1979) فلسطیني(العلیة عند الغزالي تحت إشراف األستاذ زایدي 

4."ةإبراز أھمیة الفكر الفلسفي الدیني تحدیدا ،كما درس بمعھد الفنون الجمیلة لفترات طویل

.99ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.99ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.78ـ المرجع نفسھ، ص  3

.68ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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حمروش عبد المالك

بعین القشرة بوالیة سكیكدة، درس المرحلة .م1944ولد حمروش عبد المالك سنة "لقد 

االبتدائیة بمسقط رأسھ ،ثم انتقل بعدھا إلى عاصمة تونس ،فتلقى فیھا تعلیمھ المتوسط 

خلیل أغا باب (،بمتوسطة ابن خلدون، أما مرحلة الثانوي كانت بالقاھرة في ثانویة 

، لیحصل على شھادة الثانویة العامیة أي البكالوریا بالشعبة علوم اإلنسانیة ، )الشعریة

وبعدھا شھادة 1968وحصل أیضا على شھادة لیسانس أدأب وفلسفة من جامعة الجزائر

1."1970الكفاءة التربویة لألساتذة في التعلیم الثانوي 

رات التربیة في إطامؤسسات اتحاد كان عضو متعددة للتنسیق والتعاون التربوي بین وزا"

المغرب العربي ، وعضو ھیئة تحریر المجلة العالمیة للبحث في تعلیمھ الفلسفة وھي مجلة 

2".فرنسیة

خطاب عبد الحمید

تحصل على شھادة لیسانس في الفلسفة من جامعة الجزائر 1944من موالید مدینة البلیدة سنة 

الغزالي بین (ن جامعة دمشق بأطروحة عنوانھا كما تحصل على شھادة الماجستیر كذاك م

وھو )ابن تیمیة ونقده للفلسفة ( وشھادة الدكتوراه من جامعة الجزائر بعنوان )الدین والفلسفة 

3."حالیا یدرس بقسم الفلسفة بجامعة الجزائر 

.بوقلي حسن جمال الدین 

فلسفة من جامعة الجزائر م تحصل على شھادة لیسانس 1944موالید مدینة تلمسان عام " من 

م ثم انتقل للتدریس بالثانوي بمدینة تلمسان ذاتھا، كما حصل على شھادة 1968خالل سنة 

ابن یوسف السنوسي في الذاكرة الشعبیة وفي (ماجستیر في الفلسفة بأطروحة عنوانھا 

4")الفكر الفلسفي في مذھب ابن یوسف السنوسيأثار(وشھادة الدكتوراه بعنوان ).الواقع

.70ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.72ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.50ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.51ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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لرجان عمر

م بمدینة الجزائر العاصمة ،درس الفلسفة بجامعة الجزائر 1944لرجان عمر من موالید "یعد 

م ثم انتقل بعھد إلى باریس لیتم دراستھ في 972ا1ضمن دائرة العلوم االجتماعیة في سنة 

سیما تخصص العلوم السیاسیة وتحدیدا تاریخ األفكار ،كان لھ اھتمام بالمجال البیداغوجي وال

بدیداكتیك الفلسفة ، أولى اھتمامھ العمیق للممارسات الفلسفیة واشتغل كذلك على المسالة 

الثقافیة، أي على التاریخ الثقافي والفكري وعلى السیرة الذاتیة ، وكذلك اھتم بالعلوم  

1"االجتماعیة

جغلول عبد القادر

لقسم العلوم االجتماعیة بجامعة بمدینة رانیھ بفرنسا ،یعد أول رئیس 1946من موالید سنة " 

وھران ،كما شغل منصب مستشار لرئیس الجمھوریة و تحصل على شھادة لیسانس في 

وشھادة الدراسات المعمقة في الفلسفة السیاسیة مابین 1965الفلسفة من جامعة الجزائر سنة 

07بجامعة باریس 1972وناقش سنة ) ایدیولوجیة فرانز فانون(حول 1969ـ 1968

2) ." فرانز فانون(كتوراه الحلقة الثالثة برسالة كذلك حول د

عبادة عبد اللطیف 

بمدینة میلة ،حصل على شھادة لیسانس فلسفة من جامعة الجزائر 1946من موالید سنة " 

اجتماعیة المعرفة ( كما حصل على شھادة ماجستیر في الفلسفة برسالة عنوانھا 1971عام 

3."مؤسسي معھد الفلسفة بجامعة قسنطینة وھو یعد احد ) الفلسفیة 

بلیمان عبد القادر

بمیلة ،احد خرجي مدرسة المعلمین بقسنطینة ،ثم انتقل إلى ) فرجیوة(م بمدینة1947ولد "

4"م 1973المدرسة العلیا بالجزائر سنة 

.118ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.64ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.34ـ المرجع نفسھ ، ص  3
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تحصل فیھا على شھادة لیسانس في الفلسفة في العام نفسھ ودبلوم الدراسات المعمقة في 

م بمذكرة تخرج موسوعة بدراسة سوسیولوجیة في اثر اإلدارة على العالقة بین 1978

1."اإلنسان واألرض في الجزائر

المشكلة <م برسالة عنوانھا1985حضر دكتوراه الحلقة الثالثة في عام " وبعد ھذا 

م بالبحث في 2002كما قام في >االجتماعیة في الریف الجزائري وتجربة الحل االشتراكي

مشكلة تأسیس العقلي الدیني للسیاسة محاولة في فھم الخطاب السیاسي للمغرب موضوع

2"العربي لینال بھ شھادة دكتوراه الدولة

عریب مختار

م بمدینة سطیف تلقى تعلیمھ االبتدائي والثانوي بمسقط رأسھ ،ثم انتقل 1950موالید "من 

م بجامعة 1976المعمقة سنة بعدھا إلى جامعة الجزائر لتحضیر شھادة لیسانس للدراسات 

م تحصل على شھادة الدراسات العلیا في علم االجتماع السیاسي 1978السربون وفي 

م نال شھادة الدكتوراه الحلقة 1980بالمدرسة العلیا للعلوم االجتماعیة بباریس في جوان 

كس مفھوم الدولة عند مار(الثالثة في الفلسفة السیاسیة من جامعة السربون تحت عنوان 

3) "ولینین

األصول (م بأطروحة عنوانھا 1998كما ناقش دكتوراه الدولة بجامعة الجزائر عام 

4)" التاریخیة لمفھوم الدولة والدیمقراطیة في الجزائر

بوقاف عبد الرحمان

م بمدینة تامسة بالمسیلة ،تحصل على شھادة لیسانس في الفلسفة من جامعة 1951موالید " من

م ثم انتقل إلى الوالیات المتحدة األمریكیة حیث حضر ھناك شھادة 1977الجزائر سنة 

1"الماستر والدكتوراه في الفلسفة بجامعة واشنطن 

.34ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.34ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.101ـ المرجع نفسھ، ص  3

.101ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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م لیعود 1987سنة ).ة اإلنسانتصور ھیجل الشاب لوحد(إذ كانت أطروحتھ موسومة بعنوان

بعدھا إلى الجزائر ویشتغل في التدریس بمعھد الفلسفة ،وھو من بین مؤسسي مجلة الدراسات 

2".الفلسفیة

مولفي محمد 

بمدینة عین تموشنت حاز على شھادة لیسانس في الفلسفة من جامعة 1951من موالید " 

من نفس الجامعة ،كما حصل على شھادة وھران وشھادة الدراسات المعمقة في علم االجتماع 

3" 10ثانیة في الفلسفة من جامعة باریس 

1981وفي نفس الجامعة تحصل كذلك على شھادة دكتوراه الحلقة الثالثة في الفلسفة عام "

1990وشھادة دكتوراه الدولة عام) بحث عن مفھوم للتوجھ ال رأسمالي ( بأطروحة عنوانھا 

4".فلسفة ،علوم و اشتراكیة :عد الرأسماليبإنجلز ما(بأطروحة عنوانھا 

بلعزوقي محمد 

1974بمدینة المدیة ،تحصل على شھادة لیسانس في الفلسفة عام 1952من موالید سنة " 

،كما تحصل على شھادة الماستر والدكتوراه من جامعة أموري في الوالیات المتحدة 

،وھو یشتغل )  فلسفة الدولة لدى جون دیوي(عن أطروحة بعنوان 1982األمریكیة سنة 

5"حالیا أستاذ بقسم الفلسفة بالجزائر العاصمة 

.بولخمایر مختار

م بمدینة جیجل ،تعلم في بدایة القران الكریم واألحادیث والمسائل المتعلقة 1955ولد سنة "

نتقل إلى مدرسة الشباب الذي أسستھا بالنحو العربي ،وھو في سن ال یتجاوز التسع سنوات ،ا

6"جمعیة العلماء المسلمین لیدرس بھا

.46المرجع نفسھ ، ص ـ  1

.46ـ المرجع نفسھ ، ص  2
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وبعد ذلك تحصل على شھادة التعلیم العام من مدرسة الحرة لآلباء البیض وشھادة التعلیم 

االبتدائي بالفرنسیة كما حاز على شھادة البكالوریا من مدرسة التقدم بالعاصمة وھي مدرسة 

1"م1973حرة عام 

ثم انتقل إلى الجامعة لدراسة تخصص الحقوق لكن حبھ للفلسفة جعلھ یتحول إلى قسم الفلسفة 

في السنة ذاتھا لیتحصل على شھادة الماجستیر في الفلسفة بالجزائر العاصمة ،حیث تقدم 

2) ".نظریة الطبیعیات عند ابن سینا(بأطروحة عنوانھا 

أبرز اإلسھامات الفكریة / 02

إسھامات ھؤالء المفكرین قد تباینت فیما بینھا لتشمل البعض منھا الفكر من الواضح أن 

اإلسالمي وترتبط األخرى بالتراث الفلسفي الغربي ، ولینصب جزء منھا كذلك على القیم 

.والجمالیات وعلى قضایا محلیة ذات وجھات وأبعاد مختلفة 

تلك المتعلقة ببعض األسماء ولعل من بین ھذه اإلسھامات التي تتطلب أن تحتل الصدارة ھي 

البارزة والمھمة في حلقة الرواد التي تم ذكرھا مسبقا ،الذین استطاعوا أن یمثلوا عالمة فارقة 

على قدرة العقل الجزائري في التفلسف وأن یحدثوا أثار واضحة المعالم في األوساط 

لفضل في تأسیس الخطاب اإلقلیمیة والعربیة والعالمیة ، وأن یكونوا من بین الذین یعود لھم ا

.الفلسفي في الجزائر ووضع اللبنة األولى لھ

الذي تمیز بإطالعھ الواسع على كل من الحضارة " مالك بن نبينجد كل من اھتمامات 

الغربیة واإلسالمیة ،حیث یعد أحد أعالم العرب المتخصصین في المجال اإلسالمي خالل 

3"ة ابن خلدون في فكره فترة العشرین، ومن بین الذین أكملوا مسیر

كتب العدید من المؤلفات المختلفة حول القضایا الموجودة في العالم فوضعت بذلك جل "حیث 

4."بمشكالت الحضارةكتاباتھ تحت ما یسمى 

.56ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.56ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.139ـ مولود عویمر ، محطات من حیاة مالك بن نبي، مرجع سابق، ص  3

.139ـ المرجع نفسھ ، ص 4
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التي حث على العنایة بھا كما اعتمدت جھوده وبشكل رئیسي على األسلوب التحلیلي فكان " 

یعرض أبعاد المشكلة والعناصر الرئیسیة التي یعتمد علیھا في عملیة اإلصالح ،نلمس منھا 

كتاب مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ، شروط النھضة، تأمالت ، الصراع الفكري في 

1." رة البالد المستعم

الذي ترك رصید كبیر في مجال الفلسفة والفكر لھ العدید من " كریبع النبھانيوالى جانبھ 

المؤلفات بالفرنسیة التي ھي في انتظار لعملیة الترجمة أھمھا مؤلف التحدید الجمالي لإلنسان 

،والذي یعد في األصل أطروحة دكتورتھ التي أشرف علیھا الفیلسوف الفرنسي غاستون 

2."ر ،اإلنسان في اإلسالم تاریخیة وانفتاح ، فالسفة اإلسالم بشال

أحد مؤسسي الخطاب العقالني والتنویري في الجزائر شریط عبد هللا "  باإلضافة إلى

المستقلة، ومن الذین بذلوا مجھود كبیر أثمر عنھ مشروع فكري وفلسفي ال یقل شئنا عن 

تنوعت أعمالھ بین ما ھو سیاسي مشاریع كبار المفكرین والفالسفة العرب ،حیث

3."وإیدیولوجي وأدبي وفلسفي وأخالقي

من درجة اشتغالھ على ابن خلدون أنكتاب الفكر األخالقي عند ابن خلدون حیث "نجد منھا 

سمي بصاحب الفكر األخالقي عند ابن خلدون ،كتاب معركة المفاھیم ،مع الفكر السیاسي 

الجزائر،وقد تكمن أھمیة أعمالھ ھذه بكونھا تفتح نافذة الحدیث والمجھود اإلیدیولوجي في

فكریة على تاریخ األفكار في الجزائر كخطوة نحو كتابة محتملة للصراع الفكري والقضایا 

4."التي كانت تشغل بال المثقفین الجزائریین

.139ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.110ـ بن مزیان بن شرقي وآخرون ،معجم المشتغلین بالفلسفة في الجزائر،مرجع سابق، ص  2

، 1ـ موسى معیرش ، الفكر االسالمي في المغرب العربي دراسات وأبحاث في العقل الجزائري، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة، ط3
.84، ص 2009

.84ـ المرجع نفسھ، ص  4
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المفكر اإلسالمي إذ أطلق علیھ ھذا االسم لدرجة الحضور " أبو عمران الشیخوكذلك

القوي للفكر اإلسالمي في أعمالھ وعلى ھذا األساس صنفھ زواوي بعورة في خانة الفلسفة 

اإلسالمیة ،فمن أعمالھ الثقافیة والفكریة التي قام بھا مشكلة الحریة اإلنسانیة في فلسفة 

میة بالغة للبحث في التراث االعتزالي مع لوي المعتزلة ،فما یالحظ عنھ أنھ أعطى أھ

1."غادري باللغة الفرنسیة ، معجم مشاھیر المغاربة 

كما انطلقت ممارستھ الفكریة أوال من عملیة التعریب للفلسفة في الجزائر باإلضافة إلى "

2.اشتغالھ على إبراز التراث المحلي عن طریق مشاركتھ بالمقاالت في الملتقیات الدولیة 

من الذین أعطوا مكانة كبیرة البن خلون داخل الحطاب الفكري عموما " عبد المجید مزیان 

والفلسفي خصوصا مثلھ مثل عبد هللا شریط ، والحدیث عن النص الخلدوني عنده ھو قراءة 

للرؤیة التجدیدیة في الخطاب الخلدوني واإلضافة المغاربیة في العلوم اإلنسانیة ،فقد ترك 

ة منھا النظریات االقتصادیة عند ابن خلدون وأسساھا في الفكر اإلسالمي مؤلفات كثیر

3"تھ یخیالم االجتماعیة البن  خلدون وتاروالواقع المجتمعي ،فلسفة اإلس

فقد اتجھ بحكم تكوینھ الذي جمع فیھ بین الفلسفة وعلم االجتماع إلى نقد " والى جانب ھذا  

ضاري وجسد ھذا طابع الثورة الفكریة على ما یمكن العلوم االجتماعیة الغربیة من منطلق ح

4"تسمیتھ بمأساة االرتباط الشائك بین الفكر الغربي واالستعماري محنة التباین الفكري

. 358، ص 2003ـ أبو عمران الشیخ، قضایا في الثقافة والتاریخ، منشورات المجلس اإلسالمي األعلى ،الجزائر، د ط،  1

.358ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.115ـ إسماعیل نقاز ، تجدید النص الخلدوني لعبد المجید مزیان، مرجع سابق، ص  3

26العلوم االجتماعیة وھویة العالم اإلسالمي ، ضمن أوراق فلسفیة ، العدد :بلیمان عبد القادر ، عبد المجید مزیان ـ 4
.272، ص 2010،
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لم یقدم موقفا نقدیا خارجیا یضع ھذه العلوم كلھا موضع تساؤل من حیث أرضیتھا "فھو

الفلسفیة والقضایا التي تبحثھا ، فالمبادئ التي قامت علیھا العلوم االجتماعیة الغربیة الحدیثة 

وغیرھم وھي الحیاد *** وماركس ** ولیفي برول * عند المؤسسین الكبار دور كایم 

التجریبي، فھي نوع من الدعایا السیاسیة للحضارة الغربیة التي والموضوعیة والصدق

1"تعطي الفتراضاتھا طابع الحقائق المطلقة ال أكثر في رأیھ

فلقد ظلت العلوم االجتماعیة األخرى تحاول فھم التطور البشري وتفسیره منكبة على ھذا " 

یا إلى اإلنسانیة جمعاء ومن النموذج أي النموذج األوروبي الذي غذت قوانینھ تعمیما تجریب

ثم ظلت مرتبطة بوعي المجتمعات الغربیة وبیئتھا األخالقیة وحاجتھا إلى فھم ذاتھا وحاجة 

2" مواطنیھا إلى المزید من الحریة والدیمقراطیة على حساب الشعوب المستعمرة 

عیة التي أما العالم الثالث كحضارة وقضایا فقد ظل غائبا من اھتمامات العلوم االجتما" 

تستقي مرجعھا من تاریخ أوروبا ،ومن ھنا فإن منافذ األخذ العلمي في میادین االجتماع 

3(...)"والنفس وغیرھا قد بقیت مجرد قنوات للتبعیة السیاسیة إما لفرنسا أو لبریطانیا 

لقد إتجھ إھتمامھ نحو الفكر العربي اإلسالمي وأساسا الى الفكر الدیني وطرق "محمد أركون

إشتغالھ مقتنعا بدور الدین في صیروروة التاریخ المجتمع ، إذ قام بتصنیف النصوص األولى 

التي تفسر األولى وركز ) األحادیث(التأسیسیة ومیزھا عن النصوص الثواني ) القرأنیة(

إشتغال الخطاب الدیني فجل كتاباتھ كانت موصولة بفكرة إشتغالھ بالكشف عن صنوف

4".تاریخیة الفكر العربي اإلسالمي، :مركزیة ھي فكرة نقد العقل اإلسالمي وتفكیكھ أھمھا 

بمدینة إیبینال ،أحد رواد علم االجتماع قد ساھم في تأسیسھ ضمن الفرنسیة لعلم االجتماع وھو صاحب 13/04/1858*
.180، دس، ص 1الرواد والنظریات، دار األمة للطباعة،ط:ظر، مصباح عامر ،علم االجتماع الظاھرة االجتماعیة ،أن

الوظائف :فیلسوف وعالم اجتماع وانثروبولوجي فرنسي لھ بحوث في العقلیة ،كان أستاذ بجامعة السربون ،من أھم كتبھ**
، مكتبة 1كرم،تاریخ الفلسفة الحدیثة ،ج،أنظر،بطرس1929، والعقلیة البدائیة 1910العقلیة في المجتمعات البدائیة
.225، دس، ص 5الدراسات الفلسفیة ،لبنان ، ط

فیلسوف ومفكر سیاسي وإقتصادي وعالم اجتماع ألف العدید من الكتب في مجال الفكر والفلسفة والسیاسیة ،وصاحب ***
.152، ص 1950عارف للطباعة ، مصر، المادیة التاریخیة،أنظر،عباس محمود العقاد، فالسفة العصر الحدیث، دار الم

.273ـ بلیمان عبد القادر، عبد المجید مزیان،مرجع سابق، ص  1

.273ـ المرجع نفسھ ،ص  2

.273ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.07، ص 2011، 1ـ عبد اإللھ بلقزیز ،قراءات في مشروع محمد أركون الفكري ، منتدى المعارف ، لبنان ،ط  4



الجزائرفيالفلسفيالفكرتاریخیة:                                              األولالفصل

42

یعد من األوائل  الذین ساھموا في تعریب مادة الفلسفة بعد االستقالل " یعقوبي محمود 

1968بھا منھا كتاب الوجیز الذي صدر سنة وتدریسھا وتألیف كتب باللغة العربیة خاصة 

1."وكتاب المختار من النصوص الفلسفیة وكتاب خاص بالمقاالت وكیفیة تحلیلھا 

كما ھو لدى أرسطو طالیس ) الصوري والمادي(كما اھتم بصورة كبیرة بالمنطق وتطوره " 

واإلسالمیة الیونانیة (والرواقیین ،فشملت بحوثھ في ھذا المجال مختلف الحضارات 

المنطق القدیم والحدیث واھتم كذلك باالستقراء وتطوره فامتد عملھ المنطقي )والغربیة

بالضرورة إلى االبستیمولوجیا وفلسفة العلم  وتاریخھ ومناھجھ ،إذ ارتبط اسمھ بالمنطق 

2."تدریسا وتألیفا بحثا وترجمتا وإشرافا على الرسائل الجامعیة في كل المستویات 

أنھ في ترجمتھ لم یتجرد من ھویتھ العربیة واإلسالمیة ،فكل ما سعى إلیھ من خالل حیث " 

الترجمة ھو إظھار تأصیل ھذه العلوم في حضارتنا ومدى مساھمتنا في ابتكارھا وتطورھا 

دروس المنطق الصوري الصادر :المنطق وفلسفة العلم نجد (فمن مؤلفاتھ في ھذا المجال .

ھذا بالنسبة للكتب )في ،المنطق الفطري في القران الكریم ،أصول الخطاب الفلس1991

3."الخاصة بھ

،نظریة العلم لروبر بالنشي، 1992المنطق الصوري حول  تریكو (أما المترجمات لدیھ " 

المدخل إلى المنطق المعاصر لروبر بالنشي، االستقراء والقوانین الطبیعیة لروبر بالنشي، 

رسطو إلى راسل ،أساس االستقراء ودراسات منطقیة لجول االستدالل ،تاریخ المنطق من أ

4." الشولي  ،مبادئ المنطق المعاصر ،علم المنطق ، فلسفة المنطق

العلم المعاصر والعقالنیة لروبر بالنشي، المنھج : ومن بین الترجمات المھیأة للنشر" 

5."یة التجریبي وفلسفة الفیزیاء لروبر بالنشي ،مقال تمھیدي في الروح الوضع

.17المؤلفین ،محمود یعقوبي شھادات ودراسات ،مرجع سابق، ص ـ مجموعة من  1

.18ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.19ـالمرجع نفسھ ، ص  3

.19المرجع نفسھ ، ص  4

.19ـ المرجع نفسھ ، ص  5
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فلقد أثر یعقوبي بتألیفھ المنطقي والفلسفي ھذا على شریحة كبیرة من المجتمع ،وسیكون " 

تأثیره أكبر وأعمق مستقبال على أذھان وعقول أفراد األمة وعلى نظمھا ومناھجھا وتفكیرھا 

1."بعد انتشار بحوثھ وتراجمھ المنطقیة بشكل واسع على مستوى الوطن العربي اإلسالمیة

كان من بین الذین أسھموا في ترقیة حوار الحضارات ومن بین : " قسوم عبد الرزاق 

المشتغلین  بالفكر في الجزائریین الذین قدموا منھجا وتفسیرا مختلفین في دراستھم للفكر 

العربي اإلسالمي ،حیث تجلى ھذا االھتمام في مجالین ھامین ،كما آسھم في دراسة نقدیة 

ر، فبلور الكثیر من األفكار وأثر في الكثیر من الطلبة انطالقا مما كان یثیره وتحلیلیة لھذا الفك

2."في كتاباتھ العدیدة من إشكالیات معرفیة ومنھجیة مختلفة فیما یتعلق بالفكر اإلسالمي

فكان ینطلق من نقده للقراءات المسبقة ویرى أنھا في مجملھا تنطلق من قراءة غربیة لزمن " 

الفكر إلى فكر قدیم وفكر بسیط وأخر حدیث ،وھذه القراءة على حسب عربي یقسم مراحل

وجھة النظر ھذه إذا ما كانت مقبولة في الفكر الفلسفي الغربي فھي مرفوضة معرفیا 

3." وتاریخیا بالنسبة للفكر العربي اإلسالمي

( ي بقولھ كما كان یطرح في كتاباتھ كذلك إحدى أھم اإلشكالیات المتعلقة بالفكر اإلسالم" 

یمكن یكل موضوعیة االنطالق في تحلیل منھجیة الفكر العربي اإلسالمي من حكم قاسي 

یتمثل في أزمة المنھج في دراسة ھذا الفكر، فالدارس ال یزال في اختیار المنھج األسلم 

للتمكن من صبر أغوار خبایا إنتاجنا اإلسالمي وإخضاعھ للتصنیفات الفكریة والفلسفیة 

العالم أو صیاغتھ ضمن منھجیة خاصة بالعقل العربي اإلسالمي تكون موازیة السائدة في

4" ) .للمناھج بل وبدیلة عن القوالب الجاھزة

.20ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.85ري،مرجع سابق، ص دراسات وأبحاث في العقل الجزائ:ـ موسى معیرش ،الفكر اإلسالمي في المغرب العربي  2

.86ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.86ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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المنطق والمنصب، للجھود : مدارس الفكر العربي اإلسالمي المعاصر " فمن مؤلفاتھ نجد 

المتعلقة بكیفیة العربیة الذي یعد من أھم كتبھ إذ عرض قسوم فیھ جھود العرب المعاصرین

1"دراسة الفكر اإلسالمي ومنھجیتھ

)باللغة الفرنسیة(مفھوم الزمن في الفكر العربي المعاصر :" وكتب في الفلسفة منھا " 

،تأمالت في )قراءة إسالمیة معاصرة(إسالمي جزائر، فلسفة التاریخ من منظور نزیف قلم ال

2."معاناة الذات

ھو عملیة التوفیق بین األصالة والمعاصرة كونھ ابن إن كل ما سعى إلیھ"طالبي عمار 

جمعیة العلماء المسلمین المتمسكین بالثوابت الدینیة والوطنیة والشخصیة المولعة بالفكر 

الفلسفي المتفتح على األفكار ولغات العالم ، ومن بین الذین كلفتھم منظمة الیونسكو بإنجاز 

3"اھم في تحقیق المخطوطات في العالم اإلسالميكما س) الفارابي(بحث حول المعلم الثاني 

وجمع أثار الشیخ عبد الحمید بن بادیس بعد االستقالل مع العلم انھ أول من قام بذلك ودعا " 

إلى تجدید الخطاب الدیني قبل الفتنة ،باإلضافة إلى مساھمتھ في تنشیط ملتقیات الفكر 

4." اإلسالمي بالجزائر

ول معرفیة وفكریة وأخرى عدة كتب منھا كتاب الخوارج حیث ترك في الحقل وحق" 

الكالمیة في نقد الفلسفة الیونانیة ،كتاب حول تحقیق أرجوزة ابن سینا في الطب ،مدخل إلى 

عالم الفلسفة ،مصطلحات الفالسفة ،كتاب یتكون من أربعة أجزاء یحوي أثار عبد الحمید بن 

5." أعز ما یطلب البن تومرت :بادیس وكذلك كتاب بعنوان مصطلحات الفالسفة 

.422ـ أحمد عبد الحمید عطیة، قسوم ومدارس الفكر العربي اإلسالمي، مرجع سابق، ص ص ـ 1

. 422ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.04، ص27/10/2008ـ جریدة صوت األحرار،یوم  3

.04ـ المرجع نفسھ ، ص  4

05المرجع نفسھ ، ص ـ  5
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م لعلى منحنین یظھر فیھما تأثیره العمیق بالتكوینین عتتوزع أفكاره" حمانھ  بخاريال

اة النفس والفلسفة ،حیث یتلخص المنحى األول في اشتغالھ على المواضیع لھا عالقة بالحی

1"النفسیة والنفسیة االجتماعیة 

القاعدة في تأطیر تصوره الفلسفي ،أما بالنسبة لمؤلفاتھ والمنحى الثاني محاولة  استثمار ھذه

2."التعلم عند الغزالي ،ابن خلدون حیاتھ وأثاره،فلسفة الثورة الجزائریة :فھي 

كانت معضم مؤلفاتھ عبارة عن مجموعة من المقاالت والمشاركات " بو عبد هللا غالم هللا

االلتزام ،األخالق والقانون ،إذ نجده عرف فكرة :في المؤتمرات الوطنیة والدولیة من بینھا 

3."األخالق على أنھا تلك القیم اإلنسانیة العلیا الخالدة 

إذ نجده یؤمن بان الصدر )فلسفة الصدر ( من أھم كتبھ التي ألفھا نجد كتابعبد االوي محمد 

الناحیة أسس إشكالیة فلسفیة لیس لھا امتداد أو جذور مع اإلشكالیات الفلسفیة السابقة من 

4."المنھجیة للمفاھیم ومجابھة التحدیات الفكریة 

إن فلسفة الصدر تقف شامخة بین الفلسفة اإلسالمیة القدیمة والمحدثة فضال عن الفلسفة " 

الغربیة،إذ أراد أن یقول أن الفلسفة ھي نظام خاص معین من االعتقاد وأنھا نافذة یفتحھا 

لوجي خالقا أسئلة ومحددا طرح المشكالت وفقا الفیلسوف على العالم من موقفھ اإلیدیو

5."للوضعیة التاریخیة 

قد یستغرب القارئ وھو ) تدافعیة أم حواریة لغویة (كتب مقال بعنوان" موساوي احمد 

مجالھ الحیوي یجد المصطلح األول تدافعیة بعیدا عن فضائھ و،فعنوان ھذا المقال یطلع على

6." وقعھ في فضاء أدیب غریب عنھ،ویندھش لتمجالھ ویبدوا في غیر م

.29ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.29ـ المرجع نفسھ ، ص 2

.30ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.100ـ المرجع نفسھ ، ص  4

.360، ص 2010،دار العلوم االسالمة للطباعة، د ط، 1ـ  یحي بوعزیز ، أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج 5

.850ـ المرجع نفسھ، ص 6
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السردي میدان عریض طویل تتحرك فیھ كل الرؤى الخطابإلى اعتبار األخیرھذا لیصل "

1."وتتضارب فیھ إشكال الوعي المختلفة

عالقة (حول كتب مقالكان اھتمامھ األول بالعلوم االجتماعیة حیث نجده قد "زیكي علي 

توكفیل تھافت موقف مقالفي مجلة أفكار وأفاق ،ونجدهذيال) لعلوم االجتماعیة بالفلسفة ا

والفكر في مجلة الكنوز ،كان یعتقد أن الكتابات الفلسفیة التي تنتھج التوفیق بین الفكر الیوناني 

2" ن لكل مجال طابعھ الخاص ،ألاإلسالمي ھي مجرد تلفیق 

من قصة وروایة ونقد كانت لھ عدة كتابات في مختلف فنون األدب " حمروش عبد المالك 

3. " وغیرھا ،لھ كتاب الظاھرة القرآنیة

مع إمكانیة فتح الباب على الجانب الجمالي (...)اھتم بالفلسفة اإلسالمیة " خطاب عبد الحمید 

وھو ما یظھر من خالل كتابھ الجمالیة والفن عبر التوجیھ الفلسفي  وكان ذلك من خالل 

4." یخ وكریبع النبھاني المزج بین األستاذین أبو عمران الش

انتبھ مبكرا بالشیخ ابن یوسف السنوسي الذي ألف فیھ ثالثة كتب "بوقلي حسن جمال الدین  

حیث كان یرید أن یبین بان التوحید عند السنوسي یؤسس العقل ،وانتبھ أیضا إلى ضرورة 

لسفي في مذھب أثار الفكر الف: توفیر المرجع البیداغوجي لألستاذ والطلبة من مؤلفاتھ نجد 

ابن ،یوسف السنوسي ، األمثال الشعبیة فیما سمعتھ من تلمسان  من قیل وقال وما لھما من 

5"أمثال 

.850المرجع نفسھ ، ص ـ 1

.850ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.360ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.240ـ المرجع نفسھ ، ص  4

.120ـ المرجع نفسھ ، ص  5
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ألول بمكانةعلم االجتماع المترجمة إلى اللغة العربیة بخاصةالھحظیت أعمال"لرجان عمر 

الى )الناس ذاكرة(من قبل دار النشر نظم ھذه األعمال التي طبعت ، حیث بالجزائرمرة 

القسم الثانيصالقسم األول یتناول السوسیولوجیا في المغرب العربي ،وخص:قسمین 

1" شكالیة التاریخ في المغرب العربي إل

،ثم تناول بعض األلفاظ 1975عالوة على ترجمة أطروحة دكتوراه التي أنجزھا في " 

التاریخ الثقافي األدب الجزائري،عناصر :حیث ألف عدة كتب منھا .والمصطلحات 

2."والجزائري،تاریخ وثقافة ومجتمع،دراسات عن ابن خلدون

في مراحلھ األولى كان یھتم بنظریة اجتماعیة المعرفة وحاول تطبیقھا " عبادة عبد اللطیف 

على احد فروع العلوم اإلنسانیة وھي الفلسفة إذ نجد ذلك في نص لھ وھو اجتماعیة المعرفة 

3." الفكر العربي الحدیث :ر الفلسفیة ،ولدیھ نص أخ

كتب كثیرا حول الفلسفة والحداثة وكانت أول منشوراتھ تحمل ھذا العنوان " بولخمایر مختار 

في مجلة سیرتا ،الحظ أن الحلقة المفقودة في تفكیرنا العربي عموما وھي الجانب المعرفي 

4." والقضایا التي تثیرھا فلسفة المعرفة 

.224ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.224ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.94ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.57ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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خالصة

التفلسف لم یكن بعید عن العقل الجزائري ،فلقد أنجبت الجزائر على مدى إن فعل 

تاریخھا الطویل رجاال في شتى مجاالت الفكر والمعرفة والثقافة ومنھا المجال الفلسفي بحیث 

ال یذكر تاریخھا الثقافي والحضاري إال ویذكر ھؤالء الرجال الذین تعدت شھرتھم حدود 

صید معرفي وإنتاج فكري أصیل وإسھام ثقافي متمیز ،یمیز الوطن بفضل ما كان لھم من ر

البیئة التي عاشوا وتعلموا في فضائھا ،فبمجھودات ھؤالء إذن حاملي الھم الفلسفي للھنا 

والحس الحضاري العمیق لمجتمعنا نستنتج بأن الفلسفة قد أخذت موقعا لھا في الجزائر منذ 

من أجل أن تصیر فلسفة إقلیمیة بھا تكشف القدم ورسمت خریطة جغرافیة واضحة المعالم 

.الروح الجزائریة عن ذاتھا للعیان





مدخل 

بعدما أن تطرقنا إلى سرد تاریخي للمراحل التي تعاقب فیھا الدرس الفلسفي في 

الجزائر واإلسھامات التي ظھرت في كل مرحلة ،فنحن اآلن نرید في ھذا الفصل أن نبرز 

خصوصیة التفلسف في الجزائر من خالل بعض النماذج والنصوص الفلسفیة ، التي حاولت 

الفلسفة إلى طرح تساؤالت تعالج في جانبھا اإلشكالي الواقع الجزائري الخروج من تاریخ 

تؤكد جاھدة على حقھا في التفلسف ،ومن النماذج التي بنبرة فلسفیة خافتة نوعا ما لكنھا

واألخر بعنوان ) معركة المفاھیم(إخترناھا على سبیل المثال للحصر نص لعبد هللا شریط 

.ري حمانھ لبخا) فلسفة الثورة الجزائریة(
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تعتبر مسألة المفاھیم من أھم المسائل التي احدث الفكر الفلسفي نحوھا جدال كبیرا في 

مثلت في الفكر العربي ھاجزا ثابتا من الھواجز التي تدفع " كل مرحلة من مراحلھ ،وقد 

ت الصعبة والغامضة ،فالمفھوم ابن وفي ءابالفكر دفعا للبحث واالبتكار والمغامرة في الفضا

لبیئتھ ولمناخھ ولحضارتھ ،یختزل الفكر والعصر والزمن ویعطي للتواصل داللة واضحة 

1" ومحددة ومنظمة

ولم یكن الفكر الجزائري ضمن الفكر العربي بعیدا عن ھدا الجدل أي جدل المفاھیم أو 

القضیة في الجزائر ھو المفكر عبد هللا اقل اھتماما بھ ، ولعل من بین الذین برزوا في ھذه 

لیست قضیة مھمة فحسب بل "شریط الذي كان من بین أكثر المشتغلین بھا ألنھا في نظره 

ھي قضیة تستحق أن یخوض اإلنسان من اجلھا معركة حقیقیة ألن الكثیر منھا ضاع واختلط 

فعھ للدخول في في وسط الزحام واالختناق مما تطلب إعادة فرزه وتصحیحھ ،وھذا ما د

2* "مناقشات وحوارات مختلفة مع مثقفین جزائرینا مثال مصطفى األشرف 

تماشیا مع األوضاع السیاسیة " بھا كذلك كما یرى محمود قاسمكما یعود اھتمامھ

وتطور المجتمع الجزائري بقولھ إن معركة المفاھیم بالجزائر قد بلغت الذروة في حدتھا ولن 

3"لیال من الوقت حتى ینقلك إلى صمیم المعركة  تجد جزائري یحدثك ق

رأى بأن الجزائري " وباإلضافة إلى ھذا فإن اھتمامھ أیضا بھذه القضیة یرجع إلى كونھ 

4" دوما یتجھ وفي كثیر من األحیان إلى العمل دون تصور مسبق وفكر موجھ  

المنھج والمفاھیم واالزمة المعرفیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة :ـ ازاد أحمد علي وأخرون، الفكر االجتماعي الخلدوني1
.71، ص2004، 1،لبنان، ط

،إلتحق بالثورة كاتب ومؤرخ وعالم إجتماع جزائري ینحدر من عرش الغداورة بالمدیة 07/03/1917من موالید * 
.72مرجع نفسھ، صأنظر،.،كما اشتغل وزیر في التربیة 1956الجزائریة منذ السنة االولى سنة 

.75دراسات وأبحاث في العقل الجزائري ، مرجع سابق، ص :ـ موسى معیرش ، الفكر اإلسالمي في المغرب العربي  2

.75ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.76ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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النقطة بلذات التي أي انھ ال یولي اھتمام للمفھوم وقیمتھ في التخطیط للعمل ،فھذه

إننا ال نستطیع أن نبني بیتا من حجر إال إذا سبقھ بیت " یعرضھا في مقدمة كتابھ ھذا قائال 

1"من أفكار

" ولھذا السبب نجده یحرص .أي إال إذا كنا نملك شيء عنھ في تصوراتنا الذھنیة 

ا ،وخصص نفسھ على إبراز قیمة المفاھیم في حیاتنا العلمیة والثقافیة والسیاسیة عموم

2" لمعركة الثقافة بھدف اعدد جیل من المثقفین إذ یقول في ھذا السیاق

شد خطرا من معركة تحریر الوطن من المستعمرین ،إذن ھي معركة أأنھا معركة 

المفاھیم التي یجب أن ینتصر فیھا الشعب الجزائري لیعمق بھا خیر ما حواه ماضیھ ،ولكي 

3"ل من حاضر مضطرب متناقض تقبل أفضیصل ھذا الماضي بمس

بأن تحقیق ھذا المستقبل األفضل ال یكون بالتقھقر والتشبث بمفاھیم " كما یشیر كذلك  

وقیم لم تعد تصلح ال للحاضر وال للمستقبل كما یضن بعض أنصاف المثقفین بل بالجمع بین 

4"والفكر الحدیث خیر المفاھیم في تراثنا العربي واإلسالمي وبین أفضل عناصر الثقافة 

ن عبد هللا شریط یرى بأن بناء أخالل ھذا التصور ھو وبالتالي فما یمكن أن نفھمھ من 

المستقبل ال یكون من زاویة واحدة أي ال نكون مجددین بشكل خالص ونضع قطیعة مع 

الماضي أو العكس ، فال بد من العودة إلى الماضي واستقاء منھ جملة المفاھیم الصالحة 

ة صیاغتھا التي ستكون في النھایة ھي أسباب للحضارة والعصرنة ودمجھا مع أشكال وإعاد

*.5الحداثة

.76جع نفسھ ، ص المرـ  1

.76ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.76ـ المرجع نفسھ ، ص 3

.14، ص 2،1981ـ عبد هللا شریط ن معركة المفاھیم ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ن ط  4

.09أنظر ،المرجع نفسھ ، ص *
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رغبتھ في إثارة حفیظة بعض ذوي " وھذا اإللحاح على قضیة المفاھیم كلھ راجع إلى 

الثقافة السلبیة وإیقاضھم ،أصحاب الثقافة التي ترتكز على مفاھیم عصور االنحطاط 

1" والتدھور 

جملة المفاھیم التي نجدھا قد درسھا وناقشھا مع تقدیم في البدایة مالحظة ولعل من

لطبیعة ھذه الدراسة بأنھا كانت متمیزة عن الدراسات األخرى ،أي أن عودتھ للمفھوم 

ودراستھ لھ لم تكن من الناحیة اللغویة أو المعرفیة وإنما اتجھت إلى البحث في مجاالت 

:یعة تكوینھ ومن ھذه المفاھیم التي حللھا نجد استخداماتھ ،وقد یرجع ھذا لطب

ـ المعركة بین الشھوة والقانون1

نحن نمیل بطبعنا إلى السلبیات أكثر من اإلقبال على " یقول في ھذا السیاق 

االیجابیات وعندما نرید أن نفكر ننصرف إلى االنتقاد إلى انتقاد غیرنا طبعا وتحمیلھ 

السلبیة ھي أن ال افعل شیئا وان فعلتھ فھو تھدیم ما بناه غیري وكادت المسؤولیة فیما نعانیھ ، 

ھذه العادة أن تصبح مرضا مزمنا عندنا مع مرور السنین واألجیال والقرون ،فالعادة تدفعك 

إلى العیش وفق شھوتك ال وفق القانون وشھوتك تترك لك الحریة في أن تفعل ما تشاء 

2"ك والقانون یضبط سلوكك ویقید حركات

أن یجعلنا نعیش بالقانون فعشنا بھ دھرا قلیال ثم نسیناه وعدنا إلى * فلقد حاول حامورابي " 

العیش بشھوتنا ثم جاءنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بدین كلھ قیود لشھواتنا ،شھواتنا في الحكم 

انون والمعاملة واألكل وأراد أن یجعلنا امة وسطا تضبط شھوتھا وتسیطر علیھا وتقدس الق

3. "وتعیش بھ 

.09ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.19ـالمرجع نفسھ ، ص 2

ق م ،كان شخصیة عسكریة لھا 1750ـ 1792ھو أول ملوك االمبراطوریة البابلیة وسادس ملوك بابل ،حكمھا ما بین *
وھي قوانین 1790)قانون حامورابي(القدرة االداریة والتنظیمیة والعسكریة ،وھو اول من شرع قوانین سمیت نسبة إلیھ 

أنظر ،حسین فھد ).العین بالعین والسن بالسن(نص على مبدأو فلسفة مادة یعالج فیھا مشاكل الحیاة وھي ت282مقسمة على
.246ـ245،ص ص 2003،موسوعة األثار التاریخیة ،دار اسامة للطباعة، عمان ،دط،

.19عبد هللا شریط، معركة المفاھیم، مرجع سابق، ص -3
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ومزج لنا محمد صلى هللا علیھ وسلم بین القانون وبین المقدسات حتى نحافظ على القانون ، "

ولكن لم نكد نتعوده وینتقل صاحبھ إلى دار األخر حتى عدنا إلى حكم شھوتنا ودسنا القانون 

"12

فكل حیاتنا قضیناھا شھوة أطفال فلحكم عندنا ھو غنیمة ولیس مسؤولیة ،شھوة ولیس " 

2"قانون وتسلط ولیس تنظیم 

فھذا الخلط في الفھم في مجموع التصورات والمفاھیم إذن ھو سبب أزماتنا ومشاكلنا ولعل 

3"مشكلة الثقافة  إن مشاكلنا وعیوبنا مردھا إلى" ھذا ما یؤكده في كتابھ منذ البدایة قائال  

فالثقافة الجزائریة في نظره ھي ثقافة ھجینة بعضھا ورثناه من العصور الغابرة والبعض "

األخر فرضتھ علینا أقوام بحیث یرى انھ من واجب كل واحد منا ان یشعر بأننا في أمس 

4."والتركیز علیھ) األخالقي واالجتماعي (الحاجة إلى معالجة ھذا المیدان 

.ھمیتھ في تحقیق نھضتنا وبناء مستقبلنا وتجاوز مشاكلنا نظرا أل

وبعث فیھا محمد صلى هللا لتي أنجبت حمورابي إذن وماسینیسااألمة ا" كما یقول 

علیھ وسلم وخلق فیھا ابن خلدون وطردت الصلیبین بعد قرنیین من الحروب وینتمي إلیھا 

صف ھي أمة قادرة على أن تتغلب شعب نعتز بثورتھ وتنظیماتھا التي دامت سبع سنوات ون

5" على نفسھا وتتجاوز أقدارھا البائسة ، ألن المعركة في أخر األمر ھي بیننا وبین أنفسنا 

وھذا ما لم یفھمھ مع األسف قادتنا ،فإنھم یجھلون أمتھم وال یقرؤون تاریخھا وال یدرسون "

التفكیر ویعتبرونھ مضیعة نفسیتھا وال یحبون االطالع على طبائعھا االجتماعیة ویأنفون 

6"للوقت ویخلطون بین العمل والتھریج

.20ـ عبد هللا شریط ، معركة المفاھیم ، مرجع سابق، ص 1

.20المرجع نفسھ، ص- 2
.09ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.09المرجع نفسھ، ص- 4

.14ـ المرجع نفسھ ، ص  5

.14المرجع نفسھ، ص- 6
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بین العظمة والتفاخر وبین القوة والتھدید وبین الصبر والتواكل والشجاعة والتھور وال "و

1." یفرقون بین التأمل واألحالم أو النقد واالنتقاد وبین التسرع والسرعة 

قتھا یثقفوا ویتعلموا ویعرفوا أنفسھم على حقین یدرسوا وألویعتبرون أنفسھم في غیر حاجة " 

ن تكون ، ویعرفوا العالم الذي یحیط بھم وقوانین القسوة التي أوأمتھم كما ھي  وكما ینبغي 

2" تحكمھ

ن نضع كل مفھوم في أیتنا ھي قضیة مفاھیم فیجب علینا ن قضأوعلیھ یمكن القول ب

ن نتعلم كیف نستعمل كل مفھوم ، كما ن نعطي لكل مفھوم حقھ وقیمتھ واأاره المناسب وإط

وأن نطرح مفاھیم وقیم جدیدة قادرة على االستجابة "نا أن نعید النظر في مفاھیمنا  یجب علی

3" للواقع اإلنساني وصوال ال إلى تأویلھ فحسب بل إلى توجیھھ كذلك وجھة أكثر إنسانیة 

الموالي الذي یطرحھ عبد هللا شریط وھو ھذا بالنسبة لمفھومي الشھوة والقانون ، أما المفھوم 

:مفھوم في غایة األھمیة وھو

الشرفـ2

یعرض لعدة تصورات ویقارن بعضھا باألخر مفرقا بین تصورات تقلیدیة " حیث 

قدیمة  ما تزال مسیطرة رغم أن الزمن تجاوزھا ، وبین تصورات حدیثة ال تؤمن بالقدیم 

اظ على شخصیة وھویة المجتمع ومقارنا كذلك بین وتتجاھلھ رغم ما لھ من أھمیة في الحف

.4" الحضارة العربیة اإلسالمیة والحضارة الغربیة بشان ھذا المفھوم 

.15ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.24ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.553ص مرجع سابق، ـ البخاري حمانھ ، تأمالت في الدنیا والدین ، 3
.  77دراسات وأبحاث في العقل الجزائري، مرجع سابق، ص :ـ موسى معیرش ، الفكر االسالمي في المغرب العربي  4
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الشرف عندنا ھو أن نحیط بیوتنا بأسوار عالیة ونحكم أقفال " حیث نجده یقول 

أبائنا األبواب على الحریم حتى ال یدنس شرفنا وھذا تصور أبائنا وأسالفنا ، بحیث كان

جل أن ال أما تتجاوز أعمارھم تسع سنوات من یمنعون بناتھم من الذھاب إلى المدرسة حین

1"یروھم الشبان المراھقین وھذا بسبب الحفاظ على شرفھم

وبالتالي یمكن القول بان ھذا التصور حقیقة یحمل بعد إیجابي ولكنھ یتضمن كذلك " 

بعد سلبي ، فیمكن أن تنجر عنھ مشاكل ،فاألب عندما یحرم ابنتھ من الدراسة فھو سیساھم 

بشكل آو بأخر في إخراج نشئ جاھل فتحرم حینھا البالد من أبناء صالحین ومتعلمین في 

2"توفي ولكنھ ترك للوطن تركة ثقیلة وأطفال جاھلین في وطن بائس وقت یكون فیھ األب قد 

فتصور القدامى للشرف یعني " أفال یعد ھذا كارثة سببھا الفھم الضیق للشرف ؟إذن 

الحفاظ على عفة المرأة وحرمتھا ولیذھب ما دون ذلك إلى الجحیم ،أما إذا عدنا إلى تصور 

فالشرف عندھم ھو المحافظة على المجتمع المجددین فھم ینضرون للشرف بمنظور أخر ،

3) " التقلیدیة(الوطني ككل حتى ولو تطلب األمر التضحیة بالرؤیة األولى 

ھو الذي یبین حقیقة أن المعركة التي بیننا وبین " ومن ھنا فھذا التضارب في المفاھیم 

4"أبائنا ھي معركة مفاھیم وھي سبب مشاكلنا 

إن الیھود لم " ھذا السیاق القضیة الفلسطینیة فیقول حیث یستحضر عبد هللا شریط في

ا ألنھم یعرفوننا كیف نفھم ن العرب أقوى منھم ولكنھم أخذوھألیأخذوا فلسطین بالقوة 

ئ ونضحي بأجیال لكي نكسب ، ویعرفون أننا نضحي بوطن وال نضحي بمفھوم خاطالشرف

.5"األوھام

.26ـ عبد هللا شریط ،معركة المفاھیم ، مرجع سابق ، ص  1

.21ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.78ائري، مرجع سابق، ص دراسات وأبحاث في العقل  الجز:ـ موسى معیرش ، الفكر اإلسالمي في المغرب العربي  3

.28ـ عبد هللا شریط ، معركة المفاھیم،مرجع سابق، ص  4

.28ـ المرجع نفسھ ، ص 5
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لذا تبقى معركة المفاھیم أخطر من فھم یعرفون نمط تفكیرنا وطبیعة مفاھیمنا، "

یجدر بك إذا كنت صاحب أمالك أن : فالیھود یعرفون حكمة انجلیزیة تقول ،معركة السالح

ن تعرف أك إذا كنت قائدا حربیا تعرف فلسفة مستأجرك أكثر من أن تعرف مداخیلھ ویجدر ب

نخالف أبائنا ألننا ن تعرف عدد جنوده ، ونحن أدوك ومفاھیمھ في الحیاة أكثر من سفة علف

1"أدركنا بأن المعركة التي بیننا ھي معركة مفاھیم

ـ مفھوم الحریة والمسؤولیة 3

یرى عبد هللا شریط أنھ ما زلنا ال نفرق تماما بین الحریة والمسؤولیة أو باألحرى " 

ال نتصور مدى ارتباط الحریة بالمسؤولیة ،نكثر من الحدیث عن حریة المرأة ولكننا ال 

دث إال قلیال عن المسؤولیة التي تنجر لھا من ھذه الحریة ،ونثیر في المرأة غریزة حب نتح

2"المطالب ولكننا ال نحدثھا عن جانب العطاء والدفع مقابل ھذه المطالب

أي ال نثیر فیھا الشعور بالمسؤولیة بنفس قدر الحریة التي نثیرھا فیھا كما یضیف 

والمسؤولیة من أعوص القضایا الفلسفیة في مادة األخالق اعترف بأن مشكلة الحریة "قائال  

وحتى في میدان ما وراء الطبیعة وأن النقطة االیجابیة التي یمكن أن نخرج بھا من ھذه 

المعركة ھي أن اإلنسان ال یمكن أن یكون ذا مسؤولیة ما لم یكن یشعر بأنھ حر فیما یأتیھ 

ر وضوحا إذا كنت حرا في عمل من ویدعھ من أعمال والعكس صحیح أیضا أو ھو أكث

3"األعمال ، فإنك ال تستطیع أن تتنصل من مسؤولیة أعمالك وتصرفاتك 

.فھذا دلیل على مدى االرتباط الوثیق بین كل من مفھوم الحریة والمسؤولیة 

فالحریة ھي التحرر من كل ما یعوق تحقیق إرادة هللا وھي كذلك التحرر من كل ما یتحكم " 

4"في الحیاة  ،ولكن اي حریة ؟ ھي تلك الحریة المسؤولة المسیرة بالفطرة في اإلنسان

.28ـ  المرجع نفسھ ، ص  1

.44ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.44ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.182، ص 2000، 1لبنان، طالنقد المعرفي والثقافة ، المركز الثقافي للنشر، :ـ محمد مفتاح ، مشكاة المفاھیم  4
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تفھم الحریة من حقھا أن " أما إذا عدنا إلى الحریة عند المرأة سوف نالحظ بأنھا 

تشتري ما یعجبھا وتتزین وتضیع الوقت عند الجارة ولكنھا ال تربط ھذه الحریة بأنھ من 

ي تشتري بھ ما تشاء ، ولعل ھذا النقص لیس موجود عندنا واجبھا أن تعمل وتوفر الدخل الذ

نسائنا فقط بل عند شبابنا وكذلك عند الكثیر من المسؤولین منا في مختلف مجاالت حیاتنا 

1"الوطنیة 

فقد أصبح ھذا األمر یشكل مرض عام عندنا ،الراحة الواسعة والنفقات الباھضة أما " 

2"العمل واإلنتاج فنتركھ لآلخرین

مسؤولة عن مآسینا أي اآلنمن ھنا نقول نحن نفھم الحریة بالصورة التي ھي و

بصورة نفعل ما نحب غیر مبالین بشيء أو بأحد وإن كانت ھذه الحریة على حساب أشخاص 

آخرین ،فال نحمل ضمیر الشعور بالمسؤولیة وال نحسن وضع كل مفھوم في مكانھ الصحیح 

دث التوازن في مفاھیمنا وتصوراتنا وھذا ما وبصریح العبارة نحن ال نعرف كیف نح

.یوضحھ عبد هللا شریط 

ـ مفھوم الثقافة 4

، بحیث یأخذ مثالین على ذلك یبین عبد هللا شریط أن النظرة إلى ھذا المفھوم تختلف "

ھما من عناصر الثقافة الكتاب والتلفزیون ،یھدف من خالل المواقف الموجھة إلیھما إلى 

،فالكتاب ھناك من ال یعطیھ االھتمام المطلوب أو حتى ال یعطیھ اھتمام أصال رؤیة معینة 

3"3مفضال علیھ التلفزیون

إن "  وھذا دلیل في نظره على عدم احترام الثقافة في حد ذاتھا ،إذ یبین ذلك قائال 

الكثیر من الناس یبحثون عن مناصب من الدراجات العالیة ولكنھم ال یحملون ثقافة تؤھلھم 

4"ذلك ل

.45ـ44ـ عبد هللا شریط معركة المفاھیم ،مرجع سابق،ص ص  1

.45ـ المرجع نفسھ ، 2

.47المرجع نفسھ ، ص ـ 3
47ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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فھمھم الوحید ھو تحقیق المكاسب المادیة ،أما المكاسب الفكریة فال یولونھا أي "

اھتمام وما أكثر ھذه العادة في مجتمعاتنا العربیة وخاصة المجتمع الجزائري مما دفع ھذا 

التصور للثقافة و اال تقییم لھا إلى تفشي أزمات عدیدة في مختلف الفضائات السیاسیة 

1".واالجتماعیة والتعلیمیة واالقتصادیة 

باتت تشكل خطرا علینا وتحول دون التحاقنا بركب الحضارة وللخروج من ھذا "

الوضع ودخول وضع التقدم فال بد من إعادة النظر في ھذا المفھوم ، ورد االعتبار لھ كون 

الثقافة ھي الدعامة األساسیة التي تتطلب المعالجة والتجدید في كل فترة زمنیة ، غیر أن ھذه 

2"طرف واحد بل ھي مسؤولیة الجمیع المسألة ال تكون من 

3" فلفعل الثقافي ھو محصلة لحركیة إبداعیة شاملة تمیز المجتمع برمتھ " 

فكلنا نعلم بالوھن الثقافي الذي أصابنا والذي ھو صورة للوھن الحضاري الذي " 

4" تعیشھ األمة العربیة الیوم عامة والمجتمع الجزائري خاصة 

5.قاتنا ونسخرھا في خدمة الثقافة ونصحح مفاھیمنا بجمیع أشكالھا لذا یجدر بنا أن نفعل طا

.48ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.48ـ المرجع نفسھ ، ص  2

الجزائري، مخبر األبعاد القیمیة والتحوالت السیاسیة والفكریة في ـ الحسین الزاوي ، الشك ومكامن الغل في فلسفة المشھد 3
الجزائر، الجزائر،

.36، ص 2005، 1ط
.359ـ عمر بوساحة ،الھویة العربیة من المیتافیزیقا إلى التاریخ ، مرجع سابق، ص 4
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أفرزت أفكار "تعتبر الثورة الجزائریة واحدة من بین الثورات اإلنسانیة والعالمیة التي 

ذھنیات متباینة ،كان كل منھا یسعى لتبریر مواقفھ والدفاع عن أطروحاتھ مختلفة ومواقف و

بالرجوع إلى تراث الثورة ورفع شعارھا محاوال من خالل قناعاتھ ومیولھ الشخصیة تقییم 

1."الثورة وتفسیر أحداثھا من منطلقھ الخاصأبعاد ھذه 

غیر أن المتتبع لھذه المواقف والدراسات سیالحظ أن الكثیر منھا لم تخرج عن البحث 

فیھا من حیز السرد إلحداثھا التاریخیة والوقوف عند تلك العالقات السببیة وفعل الحماسة 

الموضوعیة التي تحاول سبر والجانب اإلیدیولوجي ،بعیدة كل البعد عن ما یعرف بالدراسة

فلتظھر بذلك دراسة تعتبر ،أغوارھا والكشف عن حقائقھا و األفكار النابعة منھا بالتحدید

التجربة األولى والفریدة من نوعھا مقارنة مع بقیة الدراسات في قراءة ھذه الثورات قراءة 

الجزائري البخاري تنطوي على الروح العلمیة وعلى التأمل الفلسفي والفكري وھي للدكتور

حمانھ الذي أمن بفكرة الحفر العمیق فیھا والكشف عن األفكار النابعة وراء أحداثھا حیث 

.یقول في ھذا الصدد 

قد أن األوان للبحث عنھما ثورة نوفمبر كفكر وفلسفة وعن أسسھا وصوال إلى إخراج ھذه "

2."الموضوعيالثورة من دائرة الحماسة والعاطفة المحضة إلى مجاالت البحث

وقد أتت ھذه الدراسة وھدفھا ھو الرد على تطلعات األجانب وعلى وجھ الخصوص 

الباحثین الفرنسیین وحتى بعض الوطنیین لتبین  لھم عكس ما تصوروه في حق ھذه الثورة 

المجیدة التي منحوھا صورة مشوھة وحملوھا حقائق مزیفة ، إذ من خالل ھذا نفھم بأنھم أي 

أن یكتبوا تاریخ الثورة وفقا لسیاسة الحصار التي مارستھا "رنسیین حاولوا  الباحثین الف

صفھا بالحدث من أجل التقلیل من بالدھم علیھا كمسار وكقناعة ثوریة ،فلم تتران أبحاثھم أن ت

3."متھا والتسویق الدائم لفكرة الصدفة ظع

للواقع الجزائري من خالل قضایا ومفاھیم تاریخیة ، عالم مقاربات :ـ ناصر الدین سعیدوني ، الجزائر منطلقات وأفاق 1
.274،ص 2009، 2المعرفة للطباعة والنشر،الجزائر ، ط

.31ـ البخاري حمانھ، فلسفة الثورة الجزائریة ، دار العرب للطباعة والتوزیع ، الجزائر ، دط، دس، ص  2

.31ـ المرجع نفسھ ، ص  3
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حدث في نوفمبر كان ما"فھم بھذا نفوا عنھا أي شكل من أشكال التفكیر ،ففي نظرھم  

المسلحة وفي أفضل األحوال حربا انتھت ال ** واالنتفاضة * في النھایة أقرب إلى العصیان 

) االستعمار(بانتصار عسكري لمن كانوا بادئین بھا بل بانسحاب وتخلي الطرف األقوى 

1".نظرا ألنھ لم یعد یفھم األسباب التي من أجلھا یقاتل

بمقالة *** موقف أحد الباحثین الفرنسیین وھو جان سرفیھحیث في ھذا السیاق نالحظ 

معتبرا الثورة الجزائریة ھي ولیدة التعصب الدیني الذي "لھ في جریدة لوموند الباریسیة  

2."زرعتھ جمعیة العلماء المسلمین 

اإلعالم الرسمي یؤكد في كل مناسبة أن قادة "ھذا من جھة و من جھة أخرى قد كان  

رجال قتال وحرب ولم یكونوا رجال فكر وقلم وأنھم كانوا من عامة الناس ولم التحریر كانوا

تكن لھم عالقة بالنخب المفكرة ،وقد أسھمت االیدولوجیا االشتراكیة والشعارات 

في المزایدة على قیمة األفراد الذین أسھموا في ثورة التحریر دون أن یكون **** الشعبویة

3."لھم استحقاق فكري وثقافي 

ادوارد،دار الحكمة : على القوانین الغیر العادلة ،أنظر، رویس ج،نظریات العدالة ،ترھو أحد الطرق التي ثار بھا الناس*
.405،ص 1987للطباعة ،باریس، دط، 

.102كلمة عربیة تستعمل في عدة نطاقات كالمجال السیاسي ،أنظر ، المرجع نفسھ ، ص **
.138ـ المرجع نفسھ، ص 1

ألنھ یدرس أحوال الشعوب البدائیة التي لیس لھا ) م استعماريعل(عالم فرنسي متخصص في علم االثنولوجیا ***
.167أنظر،أبوعمران الشیخ ،قضایا في الثقافة والتاریخ ، مرجع سابق، ص .تاریخ

.170ـ نقال عن، المرجع نفسھ،  ص 2

ھیر بالحجاج مشتقة من الشعب یمكن تعریفھا كفلسفة سیاسیة أو نوع من الخطاب السیاسي الذي یدغدغ عواطف الجما****
.340، ص 2011،أنظر، علي إبراھیم ، تاریخ الولوج ، دار الشرق األوسط للطباعة، دط،، 

.46ـ الحسین الزاوي، الشك ومكامن الغل في فلسفة المشھد الجزائري ، مرجع سابق، ص  3
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وتصورات ھؤالء الباحثین فإن إیحاءات بعض الباحثین " وبالتالي فھذه الرؤیة 

الوطنیین كذلك حول نفس الموضوع فإذا كانت تختلف شكال عن ھذه اآلراء فإنھا ال تكاد 

نقسام والتحضیر للثورة ثم إلون فجبھة التحریر الوطني بینت اتلتقي معھا عملیا في المضم

تنظیر وتنظیم وجعلت برنامجھا یؤخذ خاصة في بدایتھ ذلك الطابع في عجلة غیبت كل  

بقدر ما جعلت ھدفھ األول واألخیر ینحصر في (...) الغامض والضعیف والغیر المكتمل 

1."تحطیم النظام االستعماري 

بصورة مختصرة المواقف والتصریحات المتأخرة االستعماریة منھا والوطنیة "فھذه 

2."حت حول نوفمبر وحول عالقتھ بالتنظیر والفلسفة على حد سواء التي طر

والتي لم تستطع أن تمنع ھذه الثورة من أن تنحت لذاتھا اسم الحدث التاریخي ،كما 

إن الوقائع التي تحمل صفة التاریخیة ال "یمكن اإلشارة في ھذا الصدد إلى قول كولنغود  

3."ھا فكرة یمكن أن تتحقق دون قصد أو عقل بل ال بد ان تكون وراء

وما دامت ثورة نوفمبر كذلك أي أنھا حدث تاریخي فإنھا إذن ولیدة عقل وفكرة وھذا ما 

سیحاول بخاري حمانھ من خالل دراستھ ھذه أن یكشفھ ویوضحھ منطلقا أوال من ثنائیة 

.الفلسفة والثورة 

یة بالمعنى فإذا كانت الفلسفة تعني محبة الحكمة كما ذھب فیتاغور أو ھي المعرفة العقل"

الواسع لھذه الكلمة أو ھي تأمل الموت أو البحث المجرد عن العلل واألسباب األولى للمعرفة 

فإن الفلسفة التي نقصدھا ھنا ھي أكبر وأعمق من ذلك ،إنھا تلك النظرة النقدیة للعالم والواقع 

4."الھادفة ال لمجرد تأملھ بل إلى إعادة صنعھ من جدید 

النقدیة واألصیلة للواقع الكفیلة وحدھا بإعادة صنعھ یجب علیھا أن تبلغ مثل ھذه النظرة "و 

درجة من العمق في تمثلھ ،فھذا ما یجعلھا في النھایة قادرة على إحداث ھزة عنیفة تحول 

."الحیاة اإلنسانیة 

.138ـ البخاري حمانھ ، فلسفة الثورة الجزائریة، مرجع سابق، ص  1

.139ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.36ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.36ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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مثل ھذه النظرة النقدیة واألصیلة للواقع الكفیلة وحدھا بإعادة صنعھ یجب علیھا أن تبلغ "و 

رجة من العمق في تمثلھ ،فھذا ما یجعلھا في النھایة قادرة على إحداث ھزة عنیفة تحول د

1."الحیاة اإلنسانیة 

فلسفة الثورة ال تھدف إلى استبدال وتحویل ھذا الواقع " ومن ھنا یمكن القول بأن 

بالخیال كما فعل ویفعل المثالیون القدامى منھم والمحدثون ، ولو كانت كذلك لتحول 

2."طوباویون والحالمون إلى أكبر ثوار في التاریخ ال

بالتفاعل مع تحدیاتھ المتعددة والمتجددة ، فانطالقا من ھذا كانت الفلسفة التي "بل 

نخصھا ھنا ھي تلك الفلسفة النابعة من أعماقنا والقادرة على التعبیر عن أمالنا وآالمنا وعن 

عملھا على وصلنا بكل معطیات عصرنا أصالتنا وتفتحنا في الوقت نفسھ وذلك من خالل

3."وإیجابیة ماضینا 

التي لم تكن لتنجز ما أنجزت لو أنھا لم تكن ولیدة "وھي فلسفة نوفمبر أو ثورة نوفمبر 

نظرة أصیلة للواقع الوطني ، تلك النظرة التي جعلت طالئعھا الفئة الوطنیة الوحیدة التي 

ستعمر أنھ أغرق والى األبد المجتمع الجزائري نظرت إلى ذلك الواقع المزري الذي ظن الم

4."فیھ 

الثمرة الفریدة لعبقریة الشعب الجزائري والتعبیر الصادق عن " كما أنھا تعتبر بمثابة  

5."أمالھ والتجسید الحي لفاعلیة القیمة الوطنیة والعربیة واإلسالمیة 

األخرى أشبھ من شأنھا شأن غیرھا من الثورات والفلسفات التحریریة"وھي كذلك 

جھة بالكائن الذي ال یولد إال عبر األشالء والدماء وال یتحقق إال بفضل التضحیات الجسام 

6."التي ال تتجاوز في العدید من األحیان الحدود المعھودة للطاقة اإلنسانیة 

.36ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.34ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.34ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.44ـ المرجع نفسھ ، ص  4

.45ـ المرجع نفسھ ، ص  5

.137ـ المرجع نفسھ، ص  6
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وھي ثورة كانت لھا منطلقات فكریة ومنظرین خرجوا من رحم الشعب الجزائري حركتھم 

.لى الوطن وحب الدفاع عنھ وتحقیق العزة والكرامة الغیرة ع

ما ذھب إلیھ الباحثین الفرنسیین وحتى الوطنیین على حد سواء  بأنھا " على خالف 

ثورة لم تعرف مفكرین ومنظرین مھدوا لھا ووضعوا لھا أسس كالمنظرین والمفكرین الذین 

یة عبر تاریخھا الطویل ،كالثورة عرفتھم كل الثورات التحریریة الكبرى التي شھدتھا اإلنسان

الفرنسیة التي عرفت كل من مونتیسیكیو وفولتیر وروسو وسان جوست والثورة الروسیة 

التي عرفت كارل ماركس ولینین وغیرھم في حین أن الثورة الجزائریة لم تعرف ذلك ، 

1."رات الذي یرید البعض من رموزھا ومن أبنائھا تقدیمھا على أنھا واحدة من أكبر الثو

ثورة نوفمبر لم تكن مقطوعة الجذور أو مبتوتة الصلة بالحقائق العلیا للدین "فإن  

2."وتاریخ ھذا الوطن الحضاري واإلسالمي 

فلسفة كانت شكال ومضمونا فلسفة ثوریة جھادیة كما " كما تصورھا ھؤالء ،فھي 

3."وصفھا المفكر مالك بن نبي 

في االعتراف المتكافئ أو المتعادل حسبما رأى فلسفة لیست مجرد رغبة" كما أنھا 

4."فوكویاما بل ھي انتقال لھذا االعتراف المتكافئ إلى فعل ثوري جماھیري في المیدان 

:ي تتمثل في ثالثة محاور أساسیة وھ: أسس فلسفة نوفمبر

لعل أول أساس من أسس فلسفة الثورة الجزائریة یتمثل في نظرتھا المتفائلة "التفاؤلـ 1

االستعماري الذي الواقع والواعیة لإلنسان والكون ،لقد أرادت ھذه الفلسفة أن تكون أمام ذلك 

5"یتخبط فیھ الشعب الجزائري 

.213مرجع نفسھ ، ص ـ ال 1

، دار العلوم )م1962ق م ـ814(الجزائر من عھد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیینـ صالح فركوس، المختصر في تاریخ 2
.249، ص 2002للنشر ،الجزائر، د ط ، 

.299، ص 2010، 1ـ صالح بالحاج ، تاریخ الثورة الجزائریة ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر، ط 3

.299ـ المرجع نفسھ، ص  4

.182زائریة ، مرجع سابق، ص ـ البخاري حمانھ، فلسفة الثورة الج 5
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اإلیمان الراسخ ن ھذا األمل كان بالنسبة لھا أقرب إلى ألفلسفة أمل وكانت بالفعل كذلك و"

إلیھا والى استعادتھا بإمكانیة تلك الحریة التي ظلت أجیال الشعب الجزائري تتوق

منھ إلى الرغبة الغامضة والغیر المحددة الوسائل ،فإن ھذه الفلسفة قد رأت وعلى باستمرار

1."العكس من كل الفلسفات المتشائمة

بل إنھ قبل كل شيء ثمرة لما یرید وما اإلنسان لیس فقط حصیلة ما ھو كائن أو ما كان " أن 

یمكن أن یكون وألنھ كذلك ،فإن التاریخ اإلنساني لیس ولید قدر أبلھ أو حتمیة عمیاء ال حول 

وال قوة لإلنسان اإلفالت منھما ، بل إنھ أول وأخیرا ثمرة إرادتھ وجھوده في ذلك التاریخ ، 

فالشعوب ال تصبح ضحیة ماضیھا إال ولذلك رأت ھذه الفلسفة أن التاریخ یجب أن یتحمل ، 

إن مثل ھذه النظرة المتفائلة إذن ھي التي مكنت .حینما ترفض النظر المسؤول  إلى المستقبل

2."م من الوثوق في قدرة الشعب الجزائري 1954ھذه الفلسفة عشیة أول نوفمبر 

وال شك أنھا إن تجارب الشعب الجزائري المریرة مع المستعمر قد أكدت لھذه : "الوضوحـ 2

قد أكدت لغیرھا من الفلسفات الثوریة األخرى أن الشعوب ال یمكن أن تأمل فضال على أن 

تتفاعل أو تطالب إال بما تدركھ بوضوح أي بوعي وبفكر متمثلین بعمق لمعطیات الواقع 

3"المتواجدین فیھ ولذاتھما ولسلوكھما تجاھھ 

ة والدیمقراطیة تضل بدون ذلك المضمون ذلك أن أعظم الوعود الثوریة بالحریة والعدال"

الواضح مجرد كلمات بدون محتوى حتى ال نقول خداعات بالنسبة لألفراد والشعوب ، وال 

تستطیع بالتالي أن تثیر فیھم ذلك الحماس الضروري الكفیل بتحویلھا إلى طاقات 

المعیار التحریر،ولذلك التزمت ھذه الفلسفة منذ أول لحظة ثورتھا بالوضوح باعتباره

الحقیقي ألي ثورة جدیرة بھذا االسم ،كما أدركت المھم في ھذه الثورة لیس مجرد دفع 

4546."الجماھیر إلیھا 

.182المرجع نفسھ ، ص ـ  1

.183ـ 182ـ المرجع نفسھ ، ص ص  2

.184ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.184ـ المرجع نفسھ ، ص  4

.184ـ المرجع نفسھ ، ص  5
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إذا كان من البدیھي أن یكون العمل الثوري المباشر الھدف النھائي لذلك التفاعل :"العملـ 3

الواعي والوضوح الملتزم ھو وحده القادر على صنع الثورة وعلى الحیلولة دون تحول ذلك 

التفاؤل إلى وھم وذلك الوضوح إلى ھلوسة ، فإننا نفھم بالتالي سر حرص فلسفة نوفمبر على 

ین الفكرة الثوریة الحاملة لھا وبین تطبیقھا إدراكا منھا بأن تلك االستمراریة تجنب أي تباعد ب

الجدلیة بین النظر وبین العمل ھي القادرة وحدھا على تمكین الشعب الجزائري من استعادة 

1."شخصیتھ وحریتھ المغتصبین

توقف عند إن ذلك یعني أن المھم بالنسبة لفلسفة نوفمبر ولرجالھا األوائل لیس مجرد ال"

التنظیر لھذه الثورة فحسب بل العمل كذلك في الوقت نفسھ على تجسیدھا فوق أرض 

2."الواقع

المبدأ الذي یؤكد كغیره من المبادئ األخرى التي سبق الحدیث عنھا ومن خالل : "التكاملـ 4

تلك الكلیة والشمولیة ،وذلك الترابط المحكم بین مختلف جوانب المشروع الثوري لھذه 

لفلسفة ومدى تشبعھا بقیم أمتھا العربیة واإلسالمیة وبنظرتھا المتكاملة لإلنسان والحیاة،فإن ا

المتتبع لھذه الفلسفة والثورة التي انبثقت عنھا ال یجب أن یندھش لمدى عمق تواجد تلك 

النظرة التكاملیة التي تمیزت بھا والتي لم تفصل بین تحریر الذات وتحریر اآلخرین بین 

3."الوطني والواقع العربي اإلسالمي وواقع العالم الثالث الواقع

فھي ثورة أحدثت تغییر في األوضاع الداخلیة والعالمیة وفي التاریخ "فباإلضافة إلى ھذا 

الحدیث والمعاصر ، ثورة عالمیة وھي كذلك نظرا للدور الذي لعبتھ في تغییر أوضاع البالد 

األخرى خارج حدودھا ، وزیادة على كونھا عالمیة التي انطلقت منھا وفي أوضاع البلدان 

فھي أعظم تأثیر وأبلغ أھمیة سواء في المیدان الداخلي أو الخارجي ذلك ألنھا كانت ثورة ضد 

4"سلطة استعماریة شرسة حكمت البالد بصورة مباشرة 

.186ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.192ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.184ـ المرجع نفسھ ، ص  3

بوعزیز ، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة ، دار البصائر للنشر، الجزائر ، طبعة خاصة، ـ أنظر، یحي 4
.473ـ 472، ص ص 2009



الجزائرفيالفلسفيالفكرحولمقاربات:                                           الثانيالفصل

69

واستطانیتھ تمیزت بعنف قوي طال أمده ضد ھذا االستعمار وقوانینھ الجائرة واالستثنائیة "

12"ومركزه الذي یمده باإلمداد والوسائل

.خصائص فلسفة الثورة الجزائریة 

لعل أھم خاصیة لفلسفة نوفمبر وللثورة المجسدة لھا ، قد " ـ أصالة نظریتھا للواقع الوطني1

تمثلت في أصالة نظریتھا للواقع الجزائري ،تلك الخاصیة التي تشكل وكما سبق أن رأینا 

المعیار الحقیقي لكل فلسفة جدیرة بھذا االسم ، والتي ال تصور لھا أو للمشروع الثوري 

2"من أعماق الشعب ومعبرة عن أالمھ الحاملة لھ لو لم تكن تلك الفلسفة نابعة 

إن تلك األصالة ھي التي جعلت فلسفة نوفمبر تتجاوز معطیات الواقع االستعماري المزري "

للشعب الجزائري وتنظر إلیھ نظرة مختلفة تماما عن نظرة كل األحزاب السیاسیة الوطنیة 

3." فضال عن نظرة المستعمر لھ (...) 

تلك الثورة المجسدة لھا، (...)وبذلك ارتفعت فلسفة نوفمبر بالشعب الجزائري ومن خالل " 

(...) فوق واقعة المأساوي لتعانق معھ ذلك المستقبل الذي ما انفك یرنوا إلیھ ،والذي أمنت أنھ 

4." قادر على صنعھ

اجأت الكثیرین، لم وبذلك أكدت فلسفة نوفمبر أن تلك الثورة التي جاءت مجسدة لھا والتي ف" 

ة لنضال ظلت أجیال تكن حدثا مجانیا أو عفویا بل كانت النھایة الطبیعیة الخاطفة والعنیف

5."ب الجزائري تقوده ضد المستعمرعوأجیال من الش

.292،ص 2007ـ أبو قاسم سعد هللا، أبحاث وأراء من تاریخ الجزائر، دارالبصائر للطباعة ، الجزائر ،طبعة خاصة، 1

.204الجزائریة، مرجع سابق، ص البخاري حمانھ، فلسفة الثورةـ 2
.204ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.204ـ المرجع نفسھ ، ص  4

.204ـ المرجع نفسھ ، ص  5
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تمیزت بھا فلسفة نوفمبر عن غیرھا من الفلسفات وقد "اإلنسانیة واألخالقیةالنزعةـ2

تجلت ھذه اإلبعاد فیھا من بین ما تتجلى في اتخاذھا اإلنسان الجزائري خاصة واإلنسان عامة 

كمسلمة أولى لكل فعل ثوري حقیقي بقدر ما تتجلى كذلك في تجسیدھا لذلك المبدأ الذي یقول 

بدون مثل تلك الكرامة في مفھومھا الذي أن اإلنسان لیس شيء أخر سوى كرامتھ وأنھ

1."یتجاوز مجرد التمییز عن كل من الجماد والحیوان ال یساوي شيء كثیرا 

فلسفة الثورة ھي المتمثلة في التزامھا " مشروط بكل قضایا الحریة في العالم اال ـ االلتزام 3

لك االلتزام في تأكیدھا بكل قضایا الحریة في العالم عامة وفي العالم الثالث خاصة ویظھر ذ

على أحد أھدافھا وھو تدمیر كل ركائز االستعمار ال في الجزائر فحسب بل في كل مكان 

2."توجد فیھ خاصة العالم العربي وإفریقیا

قد أمدت كل الشعوب المكافحة من أجل حریتھا بعدة دروس منھا استحالة قھر " فھي بذلك 

ستقالل مھما كانت قوة العدو وحتمیة انتصار إرادة الشعوب المصممة على الحریة واال

3."الجماھیر المناضلة والملتفة حول ھدف واحد مھما شق الكفاح وطال أمده

جسامة التضحیات التي تتطلبھا معركة الحریة والكرامة تلك التضحیات التي ال "إلى جانب 

4."ینبغي ألي شعب مضطھد أن یتردد أو یتراجع أمامھا 

اال مشروط والعملي تجاه قضایا الحریة في العالم الثالث خاصة وفي مقدمتھ فھذا االلتزام "

العالم العربي وإفریقیا یجد أسسھ الموضوعیة في العدید من معطیات ماضي الجزائر 

وحاضرھا ،فھي أمة تشبعت بالثقافة العربیة تشبعا صھر شخصیتھا وبلور وعیھا وكون 

5."فكرھا وفتق عبقریتھا ووحد شعبھا 

.204ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.205ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.205ـالمرجع نفسھ ، ص  3

.211ـ المرجع نفسھ ، ص  4

.213ـ المرجع نفسھ ، ص  5
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فھذه الخاصیة متولدة عن الخاصیة الثانیة ،فھي تتمثل في توحیدھا وألول : "ـ وحدة القیادة4

مرة في تاریخ الجزائر الوسیط منھ والحدیث والمعاصر من خال الكفاح المسلح لقیادة الحركة 

الوطنیة المتمثلة في قیادة جبھة وجیش التحریر الوطني التي تحولت وبعد فترة قصیرة من 

الثورة إلى السلطة المركزیة القویة والوحیدة والتي ما لبثت أن انصھرت داخلھا كل اندالع 

1."األحزاب الوطنیة 

فھذه الخاصیة ھي األخرى متولدة ":ـ توحید الشعب الجزائري من خالل الكفاح المسلح5

عن الخاصیة الثالثة وھي متمثلة في تحقیق فلسفة نوفمبر لوحدة الشعب من خالل الكفاح 

مسلح ،فإن أھمیة ھذا االنجاز األخر لھا یتجلى بدورھا حینما نذكر بأن غیاب تلك الوحدة ال

الشعبیة في الكفاح الوطني ضد المستعمر ھو الذي كان بدوره كذلك واحدا من أبرز العوامل 

التي أدت إلى فشل كل المقاومات الوطنیة الماضیة وھذا ابتداء  من مقاومة األمیر عبد القادر 

2."اء  بانتفاضة األوراس  وغیرھا وانتھ

ثورة نوفمبر ھي الثورة التي أعادت للمجتمع الجزائري "فمن خالل كل ھذا إذا نقول بأن 

ثقتھ في نفسھ وأكدت لھ أصالتھ التاریخیة التي تمتد إلى أعماق التاریخ القدیم وعودة الثقة ھذه 

جزائري طیلة سنین عدیدة،والتي ھي الدعامة األساسیة للكفاح البطولي الذي خاضھ الشعب ال

قد تبدوا للبعض بأنھا بسیطة وساذجة وال كن أھمیتھا في الحقیقة بالغة ولوالھا لما تحمل 

3."شعبنا تلك األھوال التي تعجز الجبال على حملھا 

فقد مثلت ھذه الثورة أصدق دلیل لألمة وأنجع فعل لھا في مسیرتھا نحو مستقبلھا ونحو "

ا المستمرین ،وعكست نفسیة الشعب وذلك بقدرتھا على تجاوز محنھ وعلى انبعاثھا وتجددھ

النھوض قتاال وتضحیة من كبواتھا الحضاریة وعلى العودة من جدید إلى الفعل المؤثر في 

التاریخ ،ذلك الفعل القادر وحده على إعادة تنظیمھا معھ بعد أن توھم أعدائھا المستعمرین 

4*.ة الحدید والنار عنھ نھائیاأنھم قد نجحوا في إبعادھا بقو

.238الدنیا والدین ، مرجع سابق ، ص ـ البخاري حمانھ، تأمالت في  1

.238ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.238ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.220ـ انظر،البخاري حمانھ، فلسفة الثورة الجزائریة ،مرجع سابق، ص *
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خالصة

إذا تعلق األمر بقضیة المفاھیم ءإن كل ما طرحھ عبد هللا شریط والبخاري حمانھ سوا

باعتبارھا قضیة اجتماعیة وثقافیة أو بقضیة الثورة بدورھا من أخطر القضایا السیاسیة في 

الفكر الجزائري لكونھا ترتبط بالھویة الوطنیة ،یكشف عن مدى تأثر ھؤالء  باألوضاع التي 

عن اھتمامھم بالفلسفة عایشوھا وبالمواقف التي حملت الزیف تجاه ھذه المسائل من جھة و

وتشبعھم بھا من جھة أخرى ،وألنھم أدركوا جیدا أن طرح أي مسألة ال بد أن یكون طرح 

فلسفي ،ألن النظر من الزاویة الفلسفیة یفضي إلى الدراسة الموضوعیة التي تتیح معرفة 

.حقیقة كل موضوع 





مدخل 

إن الحدیث عن مختلف اإلصالحات والتحوالت التي عرفتھا الجزائر غداة االستقالل 

في كل القطاعات یجعلنا نقف عند قطاع التربیة والتعلیم الذي یمثل الركیزة األساسیة لكل 

مجتمع ولكل أمة ،إذ تبنت الدولة في ھذا المجال استراتیجیات وسیاسات متنوعة منھا عملیة

التعریب التي شملت كل المؤسسات التعلیمیة و المواد الدراسیة من بینھا مادة الفلسفة التي 

تعتبر من بین الفروع المعرفیة األولى التي تم تعریبھا ،حیث واجھت ھذه األخیرة صعوبات 

وتحدیات على غرار المواد األخرى استطاعت أن تتجاوزھا وتفرض ذاتھا في میدان التعلیم، 

).الثانوي والجامعي(ینھا واقعا متمیزا عبر مساراتھ لتأخذ ح
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سعت اإلدارة الفرنسیة منذ األیام األولى النتصابھا في الجزائر إلى مسخ ھویة "لقد 

الشعب الجزائري و القضاء علیھا واستبدالھا بھویة جدیدة غریبة كل الغرابة عن المجتمع 

الجزائري ،وذلك بعملھا الدؤوب للقضاء على الدین اإلسالمي وعلى اللغة العربیة باتباع 

وأسالیب أبرزھا فرنسة المجتمع الجزائري عن طریق التعلیم ونشر اللغة عدة وسائل 

1."الفرنسیة 

فبات التعلیم حینھا في كنف ھذه اإلدارة مؤسس على اللغة الفرنسیة ،فدامت ھذه 

العملیة فترة طویلة مما تركت أثارھا حتى زمن حصول الجزائر على االستقالل وجدت 

نفسھا أمام 

عیدة كل البعد عن واقعھا من حیث الغایات والمبادئ و المضامین منظومة أجنبیة ب"

،فقامت السلطة حینئذ بعملیة إصالح ارتكزت على تنصیب لجنة وطنیة إلصالح التعلیم 

،كان من أھم 1964التي عملت على نشر تقریر في نھایة 15/09/1962في   

ة النظر في لغة التدریس التوصیات واألھداف الرئیسیة التي وردت في وثائقھا ھي إعاد

2."،أي محاولة رد االعتبار للغة العربیة والوطنیة ،وھذا ما یطلق علیھ بقضیة التعریب 

في حدود السبعینات كما تشیر بعض الدراسات أنھا ابتدأت من "التي ظھرت 

3."1975الى غایة 1971

كلفتھم وھذا یعني أنھا تمت بشكل تدریجي وقد حمل لوائھا مجموعة من األساتذة

السلطة للقیام بذلك أمثال أبوعمران الشیح ،عبد المجید مزیان ،یعقوبي محمود وطالبي 

.عمار الذین استطاعوا تجاوز الصعوبات والعراقیل ،فحققوا بذلك نجاح في ھذه العملیة 

ـ إبراھیم لونیسي، بحوث في التاریخ اإلجتماعي والثقافي للجزائر إبان االحتالل الفرنسي، دار ھومھ للطباعة، 1
06.1، ص 2013الجزائر ، دط ،

للطباعة، الجزائر، ـ مجموعة من المؤلفین، محمود یعقوبي ،شھادات ودراسات ،مخبر التربیة واالبستیمولوجیا 2
.124،ص 2012دط،

.01، ص 2011، 17ـ مرتاض عبد المالك، خطوات التعریب، ضمن األصالة، العدد  3
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فالتعریب إذن ھو تصحیح للوضع اللغوي : "أخذت ھذه القضیة عدة معاني 

1."االستعماري فھو جزء الیتجزء من معركة التحریر الكبرى المفتعل الذي خلفھ النظام

أي أنھ كان من بین األھداف الرئیسیة التي حثت علیھا الثورة التحریریة ،فاللغة والدین 

.ھي األسس التي تعبر عن ھویة كل امة 

تصمیم لوضع لغوي سلیم یجب أن یستجیب لرغبات الشعب "وھو یعتبر كذلك 

الروح الوطنیة والھویة الثقافیة لھ ونشر قیمتھ الروحیة وتقالیده العمیقة منھا تأصیل

الحضاریة واختیاراتھ األساسیة التي عمل المستعمر مطوال على طمسھا وفرض ثقافتھ 

2."ولغتھ 

إقامة عالقة جدیدة بین اللغة العربیة و ھي اللغة " كما یعني التعریب كذالك ھو 

ة التي سیطرت في ظل النظام االستعماري على حساب الوطنیة للبالد وبین اللغة الفرنسی

3."اللغة العربیة 

وھذا ما یسمى بازدواجیة اللغة ،حیث تظھر في ھذا السیاق رؤیة مالك بن نبي 

أن ازدواج اللغة ھذا یمكنھ أن یكون عامل تالقح ثقافي یبعث الحركة في العالم "الذي یرى 

تستعید األفكار المطبوعة قدرتھا على الكالم بعد الثقافي ،لما تزد من أفكار وثقافة أخرى ف

أن فقدت حوارھا مع الحیاة وسیطرتھا علیھا ،وتتجھ إلى إبداع األفكار الموضوعیة وربما 

قام ھذا االزدواج اللغوي كذلك ببعث حركة الجوانب الثقافیة التي توقفت فیھا نبض الحیاة 

4."الفكریة الفعالة 

التي یمكن تقدیمھا للتعریب ،أما إذا حاولنا أن نقف عند ھذا بالنسبة لبعض المفاھیم 

بعض الجوانب المتعلقة بھذه القضیة ستبرز لنا في األفق مجموعة من اآلثار التي خلفتھا 

: منھا 

.02ـ المرجع نفسھ ن ص  1

ـ عابد محمد بوھادي ، تحدیات اللغة العربیة في المجتمع الجزائري ،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، 
.07، ص 2014دط،  2

03، مرتاض عبد المالك،خطوات التعریب، مرجع سابق، ص  3

.07ـ عابد محمد بوھادي، تحدیات اللغة العربیة في المجتمع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  4
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ظھور تیارین متناقضین في البالد ،األول یتظاھر بتأیید حركة التعریب ولكنھ "

إصالح التعلیم ،وذلك بتھمیش یعمل في الخلف على عرقلتھ وعرقلة كل محاوالت

المتكونین باللغة العربیة والتضییق والتعالي علیھم بدعوة العصرنة والتفوق الحضاري 

الغربي منذ فجر االستقالل،وھذا یعني أن تعریبھ كان مجرد تعریب سطحي ال یغیر الواقع 

1."في شيء وال یمس جوھر القضیة

تعریب ویستدرك أھمیة الشخصیة فھو یؤمن بضرورة ال:"أما االتجاه الثاني 

القومیة للجزائر ولكن أزمتھ تكمن في كونھ اتجاه معزول لعدم امتالكھ من الوسائل إال 

2"اإلیمان بعدالة  قضیة التعریب والحماس المعنوي لتحقیقھ

غیر أن ھذا المشكل لم یمنعھ من تحقیق نتائج ایجابیة والواقع خیر دلیل على ذلك 

سلطان العربیة من أن یمتد "لساحة الثقافیة والتربویة تبین كیف تمكن،فالعودة إذن إلى ا

ھي 1989تبعا المتداده في التعلیم االبتدائي ،وكانت 1980إلى التعلیم الثانوي في حدود 

السنة التي عمت فیھا القطر الجزائري أي عندما وصلت إلى التعلیم العالي ،كما شمل 

مواد ذات الصبغة الوطنیة أو التاریخیة أو اإلنسانیة سلطان العربیة كذلك الكثیر من ال

المحضة ، وقبل أن یمتد كذلك إلى بعض المواد لیشمل بالتدریس كالتاریخ والجغرافیا 

بتضخیم حجم الحصص الخاصة بتدریس اللغة العربیة ذاتھا بعد أن والتربیة الدینیة ابتدأ

3."كانت لغة أجنبیة

لمواد الذي صارع أصحاب الفرنسیة صراعا أمر الفلسفة بعد ھذه ا" لیأتي 

مستمیتا من أجل إلبقاء على فرنستھا ،وقد وفقوا توفیقا كبیرا حین ظلت تدرس بالفرنسیة 

فقط، ثم بالعربیة والفرنسیة على أن یكون االمتحان باللغة الفرنسیة فقط ثم لألقسام المعربة 

4."بالعربیة وبالفرنسیة لألقسام المزدوجة اللغة

.9ـ 8المرجع نفسھ ، ص ص  1

.27ـ 26ـ المرجع نفسھ، ص ص  2

.09ـ مرتاض عبد المالك، خطوارت التعریب ، مرجع سابق، ص  3

.11ـ 10ع نفسھ ، ص ص ـالمرج 4
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لتمتحن امتحانا شدیدا في المدارس الثانویة حتى قرب الیأس من تعریبھا ولسیما "

ومع ذلك لم تظھر العربیة بالنصر إال منذ سنة حین .بعد أن عربت في الجامعة نھائیا 

أصبحت الفلسفة معربة ال دخل لضرتھا الفرنسیة في أمرھا، تدرس بالعربیة ویكون 

للطالب في ذلك بل ھم مجبرون على دراستھا والمتحان االمتحان فیھا بالعربیة وال خیار

1."فیھا باللغة الوطنیة

.11ـ المرجع نفسھ ، ص  1
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الجامعة الھرم التعلیمي لیس لمجرد كونھا أخر مراحل النظام التعلیمي ،بل "تمثل 

ألنھا ھي االعتبار األھم كونھا تقوم بمھمة صعبة وھي صیاغة الشباب فكرا ووجدانیا 

،فعال وانتماءا،فمن خرجیھا یخلق قادة المجتمع في مختلف المجاالت العلمیة والثقافیة 

1."وغیرھا والتي من خاللھا یتابع المجتمع مسیرتھ تقدما وتثبیتاوالقتصادیة والسیاسیة 

وبالتالي فإذا حاولنا أن نكشف عن طابع التعلیم فیھا وبالضبط تعلیم مادة الفلسفة 

2.سوم بتاریخ طویل متباین في جمیع فترتھوالحظ أن تدریس ھذه المادة فیھا مفسن

لفرنسیة ،حیث تم الشروع في الفلسفة في الجامعة تدرس باللغة ا"لقد كانت   

تعریبھا وكذلك  من قبل األساتذة الذین تم ذكرھم مسبقا ، بحیث استعان ھؤالء بجلب 

2."أساتذة من المشرق العربي من سوریا والعراق ومن مصر بشكل خاص 

بحكم تكوینھم الجید في اللغة العربیة بخالف الجزائریین الذین كانوا یعانون ضعف 

.سبب االستعمار في ھذه المادة ب

ن تكوینھم كان فرنسي في ألام معربة لتكوین المعلمین نظرا فظھرت بذلك أقس"

البدایة كقسم المعلمین ببوزریعة الذي درس فیھ األستاذ محمود یعقوبي ،وقسم المعلمات 

3."ببنعكنون وھذا بھدف توسیع الدراسات الفلسفیة العربیة

فلسفي مكون بأربع شھادات موازیة للقسم بتشكیل قسم "كما قام ھؤالء األساتذة  

الفرنسي الذي مثلھ آنذاك سیكار بوصفھ رئیس وغوتي بوصفھ عمید وجورج البیكا 

نوفمبر "ففي  .وھذا یدل على أنھم لم یقوموا بغلق ھذا القسم مباشرة4."كمدرس للفلسفة

عالن عن یقول طالبي عمار دخلت مشوشا على ھذا القسم فكان ھذا الفعل لحظة اإل1963

فتح قسم معرب للفلسفة بالمدرسة العلیا للسنة األولى وصوال إلى السنة الرابعة نھائي في 

5."م1968حدود 

.26حامد عمار ، من ھمومنا الجامعیة ،ضمن دراسات في التعلیم الجامعي، غیر دوریة ،دس ،صـ 1

.، مرجع سابق1، ج)1990ـ 1960(الجیل األول :شھادات مسجلة ملحقة بمعجم المشتغلین بالفلسفة في الجزائر ـ  2
.ـ نفس الشھادات المسجلة  3

.ـ نفس الشھادات المسجلة  4

.ـ نفس الشھادات المسجلة  5
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المرحلة بالمرحلة األولى للتعریب وفي سنة "ویمكن أن نطلق إذن على ھذه 

لفلسفة بالقسم األدبي فعربوا المیتافیزیقا ام یعمل طلبة الدفعة على تعریب 1971م1969

ما حققھ القسم المعرب من نقاط إیجابیة دفع إلى غلق القسم "وبالتالي  ".خالقألوا

1".ساء دعائم القسم المعرب للفلسفةالفرنسي وإر

قسم الفلسفة بجامعة وھران وأخر في " لتتسع بعدھا حركة فتح األقسام،فتم فتح 

للفلسفة في جامعة قسنطینة خالل فترة الثمانینات ،وفي منتصف التسعینات فتح قسم 

ابع لنفس المدرسة بقسنطینة ،حیث المدرسة العلیا لألساتذة بالعاصمة ،ثم فتح قسم ثاني ت

تمیز ھذین القسمین األخیرین عن األقسام الثالثة األولى بعدد المقاییس الخاصة بالتربیة 

مس والتعلیم والبیداغوجیا والمدة الزمنیة التي تصل إلیھا المتعلقة بلیسانس فلسفة إلى خ

22."سنوات

دون تغیرات جوھریة في نظام للتدریس وفي اإلمكانیات واإلطارات ومن "ولكن 

سفي في المدرسة ھنا فإن ما یالحظ في التكوین الجامعي للفلسفة ینطبق على التكوین الفل

3"العلیا لألساتذة

من "لتدریس فیھا أي في الجامعة فھو یتكون اھذا من جھة أما من ناحیة نظام 

مجموعة من المقاییس السداسیة تعطى للطالب خالل ثالث سنوات من الدراسة ،یتحصل 

بعدھا على شھادة لیسانس في الفلسفة ،تؤھلھ للتعلیم الثانوي أو مواصلة الدراسات العلیا 

،بغرض الحصول على شھادات علیا كشھادة دبلوم الدراسات المعمقة أو شھادة 

4."لدولةالماجیستیر أو شھادة الدكتوراه ا

.نفس الشھادات المسجلة1-
.13، ص1،2001الزواوي بغورة، الخطاب الفكري في الجزائر، منشورات البحث للطباعة، الجزائر، ط2-
.59المرجع نفسھ، ص- 3

.59صالمرجع نفسھ،- 4
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ومنذ منتصف الثمانینات شرع العمل بنظام جدید یتكون من مقاییس سنویة لمدة "

أربع سنوات ،كما ألغیت شھادة دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في التكوین ما بعد 

1."التدرج

الفلسفة في الجامعة ھو االعتماد على نظام المقاییس "إن األساسي في تدریس 

ذه المقاییس تعكس بطریقة عامة تاریخ الفلسفة ومباحثھا وھكذا السداسیة والسنویة ،ھ

یتلقى الطالب المبادئ العامة حول تاریخ الفلسفة الذي یبدأ بالمرحلة الیونانیة وینتھي 

2".والحدیثة اإلسالمیة والیھودیة والمسیحیة بالمرحلة المعاصرة مرورا بالفترة الوسیطیة

ث الفلسفة من المنطق الصوري والریاضي كما یتلقى الطالب دروسا حول مباح"

فلسفة التاریخ، األخالق ،العلوم، اللغة، المیتافیزیقا، الفن، الفكر العربي مع ،،السیاسة

مقاییس في الریاضیات وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم االقتصاد واللغة األجنبیة 

3."الفرنسیة أو االنجلیزیة

المقاییس تتمثل في الطبیعة الحرة "لمعتمد على إن المشكلة األساسیة لھذا النظام ا

لعملیة التدریس التي تتم في الجامعة ،فال تشترط الوزارة الوصیة في تدریس المقاییس إال 

بعض المبادئ العامة ، وإذا علمنا الصعوبات  نجد ضعف في التكوین الخاص وأن نظام 

تحانات في السنة باإلضافة إلى التقییم متساھل جدا ، ألنھ یضمن للطالب الحق في أربع ام

امتحان شامل قبل نھایة السنة الجامعیة ودورة خاصة تسمى بدورة االمتحان االستدراكي 

4."في بدایة كل سنة

20من 05كما أن الرسوب في المادة ال یشترط إال عدم الحصول على أقل من "

في مجموع 20من 10في كل مقیاس وبإمكان الطالب أن ینجح إذا تحصل على معدل 

5."المقاییس

.61المرحع نفسھ، ص- 1

.68، ص1994، 4یعقوبي محمود، وظیفة الفلسفة في المجتمع اإلسالمي المعاصر، ضمن المبرز، العدد - 2

.69المرجع نفسھ، ص- 3

.69-68المرجع نفسھ، ص ص - 4

.69المرجع نفسھ، ص - 5
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فإن الطابع العام للمقاییس المدرسة ،تجعل عملیة تقدیمھا " وباإلضافة  إلى كل ھذا 

تعتمد أساسا على المراجع والمؤلفات العامة وال تھتم بنصوص الفالسفة وھذا راجع إلى 

الضعف الكبیر في مستوى اللغات األجنبیة ،وفقر مكتبة الجامعة  للمصادر والمعاجم 

لم تستلم المكتبة الجامعیة أي مجلة فكریة منذ إذ.وسوعات وقلة المصادر المترجمةوالم

1."م1986سنة 

برنامج تدریس الفلسفة في الجامعة إصالحات منھا إصالح "ھذا وقد عرف 

استحداث مادة اختیاریة في السنة الثالثة یتعمق :أدخل جملة من المسائل منھام الذي1992

بناءا على العالمات التي تحصل علیھا ،واستحداث مقاییس ره لھا اختیاالطالب بعد فیھا 

جدیدة كفلسفة اللغة والفن والفلسفة الحدیثة والفكر العربي الحدیث والمعاصر ،بحیث 

أربعة مقاییس مقاییس باإلضافة إلى اللغة األجنبیة بدال من06أصبح عدد المقاییس ھي 

2."في النظام القدیم

امج الجدید وھو مذكرة التخرج التي تعتبر وسیلة تربویة لتكوین ستحداث البرنإ"

3."الطالب في الجوانب المنھجیة والمعرفیة ،وفرصة  لالستعداد للبحث الفلسفي الجامعي

.69المرجع نفسھ، ص -1
.69المرجع نفسھ، ص -2
.69المرجع نفسھ، ص-3
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الفلسفة في التعلیم الثانوي في ظل االستعمار لم تدرج إال بعد أخذ ورد نظرا "إن 

لصعوبة التنبأ بنتائج التفلسف،واتفق على تحدید المحتوى ومضمون الفلسفة المراد تعلیمھا 

للرعیة الجزائریة ، فكانت فلسفة ترید القضاء على الھویة الوطنیة واالنتماء الحضاري 

إال أن المفكرین الجزائریین قاموا بمواجھة ھذا المنحى  الجدید في لإلسالم والعروبة

االستعمار، فوضعت الوزارة برنامج خاص للفلسفة كان یھدف بالدرجة األولى إلى بناء 

1."المواطن الجزائري وزرع حب الوطن واإلسالم والعروبة

باللغة العربیة فكان تدریس الفلسفة"وواصلوا ھذا العمل إلى غایة ما بعد االستقالل 

في بدایة السبعینات ،وذلك بعد أن تخرجت الدفعة األولى من الجامعة وشرع األساتذة في 

تقدیم دروسھم منھا الثقافة والفلسفة والشخصیة واألخالق وفلسفة العلوم مع توجیھات 

2."تربویة لتدریس الفلسفة تخص عملیة تسییر الدرس واألھداف والتقنیات

كتاب الوجیز في الفلسفة "روس إستند إلى كتب مدرسیة أھمھا  غیر أن تقدیم الد

الذي ألفھ محمود یعقوبي وخصصھ لكل من طلبة وأساتذة الفلسفة ،حیث تزامنت ھذه 

الفكرة مع حركة التعریب ، فعندما شرع في التعریب فكر األستاذ بأنھ بات من الضروري 

یا آنذاك ، بما أن الفلسفة كانت تدرس توفیر كتب مدرسیة باللغة العربیة لمترشحي البكالور

في السنة الثالثة فقط، وأعید طبعھ عدة مرات ،وھو في الحقیقة یعد نسخة مترجمة 

nouveauبتصرف وإنتقاء كبیرین للكتاب المدرسي المعتمد في فرنسا وھو  prise de

philosophie،"3

الستینات ال وھذا یدل على أن البرنامج الرسمي الذي كان معمول بھ خالل "

4."یختلف في مجملھ عن برنامج التعلیم الفرنسي 

.125ـ 124مرجع سابق، ص ص ،مجموعة من المؤلفین ، محمود یعقوبي شھادات ودراسات  1ـ 
.03،ص 2008ـ توفیق رزوقي ، النظام التربوي  في الجزائر، دیوان المطبوعات للنشر والتوزیع ، الجزائر، دط،  2

.25ـ مجموعة من المؤلفین ، محمود یعقوبي شھادات ودراسات ، مرجع سابق، ص  3

.26ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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ANDRE VERGEZألف ھذا الكتاب كل من األستاذ المبرز في الفلسفة "حیث 

والذي كان محمود یعقوبي یتخذه أي ھذا DENIS HUISMANواألستاذ المحاضر 

1." الكتاب مرجعا من حین إلى أخر أثناء تألیفھ لكتاب الوجیز في الفلسفة

قسمین أساسیین ، قسم حول فلسفة العمل وھو یتكون من المواضیع " الذي ضمنھ 

االنتباه ،الشعور و  اال شعور ،االنفعاالت، اللذة واأللم، الھیجان ، العواطف : اآلتیة 

واألھواء، المیول والرغبات ، العادة واإلرادة ، الطبع والشخصیة ، معرفة الغیر 

، الفن واإلبداع الفني ، األخالق ،الضمیر الخلقي ، المفاھیم والعالقات بین األشخاص 

الكبرى للحیاة الخلقیة ،التجربة األخالقیة ، المسؤولیة ، الفضیلة، احترام اإلنسان، العدل و 

األخوة ، األخالق واألسرة ، األخالق والسیاسة ، العمل ومشاكلھ ، الحریة ، اإلنسان 

2."ومصیره ، الوجود والقیمة

: القسم الثاني خصصھ لفلسفة المعرفة وھو یتضمن المواضیع اآلتیة "أما 

اإلحساس واإلدراك ،الذاكرة ، التخیل ، اللغة والفكر ، التجرید، االستدالل وقوانینھ، 

التفكیر المنطقي الجدلي، المنطق االستقرائي، التفكیر العلمي ، الریاضیات ، منھج العلوم 

، التاریخ، علم االجتماع ، علم النفس، مبادئ العقل ،نظریة الطبیعیة ، العلوم البیولوجیة

3."المعرفة ومشكلة الحقیقة، الزمان والمكان ،الروح والمادة ، اإللوھیة 

وبعد االنتھاء من تناول كل ھذه المحاور یختتم الدكتور یعقوبي الكتاب بخاتمة " 

لمیذ أن دراسة الفلسفة لیست ذات أبعاد قیمة أعطى لھا عنوان ھو قیمة الفلسفة لیعرف للت

بدون جدوى بل أنھ یكتسب من ورائھا مھارات ذھنیة ، من خالل تتبعھ الفكر أثناء 

وطموحھ إلى المعرفة الشاملة التي (...) محاولتھ معرفة أسباب أفعالھ وطبیعة معارفھ

45." یبدوا أن مجالھا یتسع باتساع المعارف التي یتحصل علیھا 

.26ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.9ـ 8ص ص .1984، 3ـ یعقوبي محمود، الوجیز في الفلسفة، المعھد التربوي الوطني ، الجزائر ، ط  2

.10ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.10ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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لبحث و لفلسفة رسالة تتمثل في ااالدكتور محمود یعقوبي إلى أن لصالنھایة یخ" وفي 

بإذكاء روح النقد لدى الفكر الذي یجب أن یكون دائما یقضا االستمرار فیھ اإلمعان

1."وواعیا ومقدرا لقیمة النتائج الذي یتوصل إلیھا 

ي نفوررغم "أھمیة الفلسفة بالنسبة للعلم ا تشھد ھنا بقول كلورد بیرنار مبینویس

نشراحا ال یعرف إلفالسفة كثیرا وأنشرح بمعاشرتھم أحب اولكني المذاھب الفلسفیة من

الحدود ،فالفلسفة في نظر العلم تمثل التشوق الدائم الذي یھز العقل البشري الى معرفة 

المجھول ، لذلك یضع الفالسفة أنفسھم دائما في المسائل الخالفیة ، وفي المیادین العلیا 

2(...)."الحدود القصوى للعلومالتي ھي

المختار من النصوص "والى جانب ھذا الكتاب ألف كتاب أخر مكمل لھ بعنوان 

الفلسفیة الذي أعده بكیفیة منھجیة ومنظمة ،فقد كان لھ منطق في ترتیب وتقدیم النصوص 

لموضوعات في اع إلیھا وذلك من خالل وضع فھرس بطریقة تسھل على الدارس الرجو

لكتاب ،كما رتب فیھ النصوص مع رقم الصفحات التي وردت فیھا وفق محاور نھایة ا

3."الدروس الموجودة في كتاب الوجیز 

علم المبادئ األولى واألسباب "ومن أھم النصوص التي اقترحھا في ھذا الكتاب 

األولى ألرسطو ،ما ھي الفلسفة لكارل یاسبرس ،مشكلة بدایة الفلسفة في التاریخ 

،لیست الفلسفة تركیبا برغسون، الفلسفة وعدم الیقین لبرتراند راسل ، الفلسفة لغوسدورف 

4."والدین عند ابن رشد

وباإلضافة إلى ھذا ھناك شيء مھم ال بد من أن نلفت النظر إلیھ ھو أن ھذا الكتاب 

لھ مثلھ في المؤلفات الفرنسیة ، وھو لیس أقل أھمیة منھا بل یشبھھا ویتجاوزھا في الوقت 

تھ وھذا یعني أن محمود یعقوبي رغم إتباعھ في تألیفھ نفس الطریقة المعتمدة في الكتب ذا

.23ـ مجموعة من المؤلفین ، محمود یعقوبي شھادات ودراسات ، مرجع سابق، ص  1

.23ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.38نفسھ ، ص ـ المرجع 3

.38ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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الفرنسیة في ترتیب وتقدیم النصوص إال أنھ یخالفھا كثیرا في اختیاره للنصوص المناسبة 

.لكل محور

وبعد انتھائھ من ھذا الكتاب توجھ نحو تشكیل كتاب أخر مدعم لكتاب النصوص "

احد تحت عنوان مدخل إلى المقالة الفلسفیة للمترشحین لشھادة والدروس في أن و

1".البكالوریا 

ن في نظره التلمیذ عندما یرید كتابة مقالة فلسفیة فإن ھذا األمر یتطلب منھ أل"

ھا  ال یوفران إال جزء قلیل اب الدروس أو حتى النصوص ،وإن وفرشروطا ال یوفرھا كتا

القسم :لجئ إلى ترتیب ھذا الكتاب على النحو األتي منھا یتعلق بمادة الموضوع ، وقد 

2".األول خاص بالمعیار اللغوي

فھو یتكون من نوعین منھا قواعد الداللة وقواعد التركیب ،فاھتمامھ بالجانب "

اللغوي ووضعھ في المقام األول دلیل على مساھمتھ الجدیدة في تأسیس اللغة العربیة 

قنھا فقط وإنما یعمل جاھدا على تنبیھ التالمیذ إلى أصول وتدعیمھا في الجزائر ،فھو ال یت

اللغة التي تتسع لكل العلوم بما فیھا الفلسفة التي لھا لغتھا الخاصة ومصطلحاتھا وضوابط 

3."وقواعد تحكمھا

والذي ینبھ فیھ الى ما ینبغي أن " أما القسم الثاني فھو خاص بالمعیار المادي 

مادة تتمثل في ثالث أنواع األولى المعطیات العلمیة والثانیة تتضمنھ المقالة الفلسفیة من 

ھي أراء المفكرین أما الثالثة تتمثل في اآلراء الشخصیة ولكن وفق شروط، فإذا ما تعلق 

األمر بالمعطیات العلمیة یجب على التلمیذ أن یكون على درایة بھا كما یجب علیھ أن 

4".التعبیر العلميقة التي یقتضیھایصوغھا في عباراتھا الدقی

.45ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.45ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.46ـ المرجع نفسھ ،  ص  3

.46ـالمرجع نفسھ ، ص  4
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قد ساھمت " فمن خالل كل ھذا فإن ما یجب لفت االنتباه إلیھ ھو أن ھذه الكتب 

مساھمة جدیة في تأسیس وتدعیم اللغة العربیة على مستوى رفیع في الجزائر سواء من 

خالل عملیة تعریب المادة أو في كیفیة تناولھا ، فھو بالرغم من تقیده بالبرنامج الفرنسي 

مول بھ سابقا إال أنھ كان یدرج فیھ فالسفة مسلمین وعرب كلما  سمحت الفرصة المع

1"لتقدیم أرائھم وأفكارھم الفلسفیة

ن المتصفح ألفي الغرب فقط حتى ال یعتقد التالمیذ أن الفلسفة كانت محصورة " 

لكل الكتب الفرنسیة المخصصة لألقسام النھائیة ال یجد فیھا سوى نظریات وأراء فالسفة

الغرب من االنجلیز واأللمان والفرنسیین وال ذكر لواحد من العرب أو المسلمین، بالرغم 

مما حفل التاریخ بھم سواء على المستوى العلمي و الفلسفي أو غیر ذلك وال تزال كتب 

الغرب خالیة إلى حد اآلن منھم وبشكل خاص الكتب الفرنسیة المخصصة لألقسام 

رنسي للجزائر إلى الوقت الحالي ال نجد في محتویات كتب فمنذ االحتالل الف.النھائیة

2."الفلسفة واحدا منھم

كما أن األمر الذي یتطلب اإلشارة إلیھ كذلك ھو أن ھذه الكتب قد بقي معمول بھا  في "

3".األقسام النھائیة لجمیع الشعب الریاضیة والعلمیة واألدبیة  إلى غایة اإلصالح التربوي 

الثمانینات ظھرت سلسلة من اإلصالحات المخشنة والمنغلقة ھذا لكونھا جرت فمع مطلع "

في الغیاب الكلي للخبراء والجامعیین وال ربما الجزائر تنفرد في ھذه النقطة وھي عدم 

استعانتھا بخبراء في إصالح البرامج،حیث تم تعدیل أولي للبرنامج فأضیفت األھداف وتم 

4."م 1991لمواضیع، فاستمر ھذا التعدیل أولي إلى غایة اقتراح للتدریس وتقلیص لعدد ا

.20ـ المرجع نفسھ ، ص  1

.20المرجع نفسھ ، ص ـ  2

.21ـ المرجع نفسھ ، ص  3

.25والمؤسسة ، منشورات مركز البحث للطباعة، الجزائر ،دط، دس، ص ـ محمد وكرومي وأخرون، الفلسفة ذاكرة  4
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حیث تم الشروع في إعادة النظر في التعلیم الثانوي في مجملھ فسمي ھذا اإلصالح في "

م 1993وقتھ بإعادة ھیكلة التعلیم الثانوي ،وبعد تشكیل لجان تربویة وطنیة ظھر سنة 

فتم إدخال التعلیمیة في الفلسفة وتم برنامج جدید یختلف إلى حد كبیر عن برنامج الوجیز

14في الشعب األدبیة و من 22إلى 28مرة أخرى تقلیص لمحاور ومواضیع الوجیز من 

في الشعب الغیر األدبیة ، وتم في نفس الوقت توسیع مستوى الفلسفة في ھذا 10إلى 

أن ھذا التغییر لم إال،1."الطور لیشمل السنة الثانیة ثانوي فرع اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

بل امتد إلى الحجم الساعي للمادة فأصبح  موزع على " یتوقف عند ھذه المرحلة فحسب 

ساعات للشعب العلمیة 04ساعات في األسبوع لألقسام األدبیة و 08من :النحو التالي 

2."م1980والریاضیة في حدود 

جزائر وھي مرحلة إن جدید ھذا البرنامج یتالءم كذلك مع مرحلة سیاسیة في ال"

الفوضى والحرب فتم تقلیص لمواضیع الفلسفة واستبدالھا بمحاور فلسفیة أساسیة 

كاإللوھیة ،مصیر اإلنسان، الروح والمادة ،واستحداث أیضا مادة الفلسفة اإلسالمیة في 

3."السنة الثانیة ثانوي من منظور سلفي یتماشى ورؤیة المجتمع

التعدیالت تم اعتماد طریقة طرح األسئلة في اإلصالحات أو " ففي سیاق ھذه 

البكالوریا التي كانت كارثة حقیقیة على تدریس الفلسفة في المرحلة الثانویة ،وھذه 

الطریقة معروفة بطریقة األسئلة الجزئیة وإذا وصفناھا بالكارثة فإن ھذا األمر قد بلغ 

ھذه المادة وھذا ما نقرأه درجة من السوء تطلب من المسؤولین التربویین التدخل إللغاء 

م والتي تنص 01/04/1996بتاریخ 25في نص مذكرة المفتش العام الصادرة تحت رقم 

4."على أنھ

.26ـ 25ـ المرجع نفسھ ، ص ص  1

.26ـ المرجع نفسھ ، ص  2

.26ـ المرجع نفسھ ، ص  3

ـ بولفراس عبد الوھاب وأخرون، صیاغة الكفائات بین البرامج والكتاب المدرسي في الثانوي، منشورات مركز 4
.25، ص 2012اعة، الجزائر، دط، البحث للطب
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من بین العوامل التي أثرت سلبا على تدریس الفلسفة في التعلیم الثانوي ھي تلك "

ا ،حیث جعلت األسئلة الجزئیة التي اعتمدت سابقا في اختبارات الفلسفة المتحان البكالوری

التالمیذ عبارة عن أجھزة آلیة لتخزین المعلومات واسترجاعھا عند الطلب وتبعا لذلك 

انحصر دور أساتذة الفلسفة في حشو التالمیذ بالتعاریف والمفاھیم الفلسفیة وبالقوالب 

وھو ما یتنافى تماما مع طبیعة الفلسفة ومع أھداف تدریسھا وعلى "1."الفكریة الجاھزة 

من أن العمل باألسئلة الجزئیة قد ألغي بصفة رسمیة من اختبارات الفلسفة منذ الرغم

سنوات فإن البعض من تلك اآلثار لألسف مازالت عالقة في أذھان بعض التالمیذ وحتى 

2."عند بعض األساتذة

.96،ص 01رقم/،م ع 725/1/04ـ مذكرة توجیھیة في تدریس الفلسفة ، رقم  1

.96ـ المرجع نفسھ ، ص  2
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وبدأ تطبیق اإلصالحات األخیرة في مادة الفلسفة بالنسبة لمستوى الثانیة أدأب " 

،اما بالنسبة لمستوى الثالثة ثانوي تم 2007ـ2006وفلسفة مباشرة من السنة الدراسیة 

بحسب ما ورد في مدخل 2008ـ2007الشروع في تطبیقھا إلنطالقا من السنة الدراسیة 

1"منھاج الفلسفة وھو كالتالي 

قا من السنة انطال(...)للسنوات الثانیة ثانوي رنامج الفلسفة الجدید التي نقدمھن بأل" 

تعرف الیوم بالمقاربة یقوم على أساس نظرة تربویة جدیدة 2008ـ2007الدراسیة 

2"بالكفاءات

یتكییف برنامج مادة الفلسفة مع الواقع ولتربیة علمیة تمتاز بفكرنا كما یقول فتحي " 

في مستقبل الفلسفة لن یكون  مجدیا وفعاال ما لم یتم إصالح البرنامج الفلسفي * :التریكي

التعلیم الثانوي حسب قاعدة العقل العلمي لتربیة الجیل الجدید تربیة علمیة نقدیة وإنسانیة 

3" عامة تفتح عقلھ وتنمي شخصیتھ 

وعلیھ ظھر الكتاب المدرسي بمحتوى جدید وطریقة مختلفة عن الطریقة األولى " 

كبرى تتفرع إلى وتمثلت فیما یلي األولى االنتقال من المحاور والعناصر إلى إشكالیات

مشكالت جزئیة وربط الدروس بالواقع من خالل بناء الدرس بوضعیة مشكلة ،بحیث یتم 

تقدیم للتلمیذ مشكلة من الواقع تجعل التلمیذ یتساءل ویبحث عن الجواب وربط الدروس 

4"ببعضھا البعض

الثانویة الجزائریة نموذجا، جامعة عبد الحمید بن بادیس :ـ  بویش سالف وفواطمیة فاطمة، نقد طرائق التعلیم بالتلقین 1
.37،ص 2016ـ2015تر،فلسفة عامة وتعلمیتھا، مستغانم، مذكرة ماس

.37ـ المرجع نفسھ ، ص  2

،مفكر وفیلسوف تونسي حصل على شھادة دكتوراه في الفلسفة السیاسیة من جامعة السربون 30/04/1947ولد *
أنظ، أحمد .1985الفالسفة والحرب :بباریس ،ساھم رفقة جاك دریدا في إقتراح فلسفة التعایش والتعقلیة ،من مؤلفاتھ

.9ـ 8، ص  ص 2009بزون، اللحظة التونسیة في فلسفة میشال فوكو، المكتبة العربیة للطباعة، تونس، دط، 
.37ـ المرجع نفسھ، ص  3

.38ـ المرجع نفسھ ، ص  4
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خالصة

یظل الفترة االستعماریة لقد أخذت الفلسفة واقعا مختلفا غداة االستقالل عما كانت علیھ ف

في الجزائر ،حیث مرت بعدة محطات وعرفت الكثیر من التغیرات واإلصالحات مثلھا 

مثل جمیع التخصصات ،إلصالحات تھدف إلى تكریسھا كفكر للنقد والتنویر وترشید 

،وكذلك إرساء دعائم فلسفة مدرسیة وجامعیة تكرس الممارسة للوصول إلى ثقافة نقدیة

یم الحداثة والتنویر ،فلسفة تخلص العقل من توقیات وأفكار جاھزة ، كما ھي األخرى ق

تسعى ھذه التغیرات إلى إشاعة روح التفكیر في الفضاءات التربویة واالجتماعیة حتى 

متالك القدرة على ممارسة النقد وإقحام إالمواطنون وخاصة الشباب منھم من یتمكن 

.التفكیر في تفاصیل الواقع 
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خاتمة 

إن الفكر الفلسفي في الجزائر راجع لسؤال بدء الفلسفة نفسھ ،وھذا یعني أنھا 

متدت حتى الفترة المعاصرة ،فعرفت إا فكریا وفلسفیا منذ عھود قدیمة عرفت إنتاج

أخرى، بحیث یكمن ھذا التباین في مجموع إلىبذلك تباینا وتطورا من حلقة زمنیة 

طالع ومعاینة اإلرھاصات التي ھي في النظر التي أتاحت لنا فرصة اإلاإلسھامات

ذات وأسالیبمفاھیم ومناھج ستخدمتإعتبارھا روح الفكر الفلسفي ، باإلىأقرب 

الفكر الفلسفي في الجزائر مارس أنصبغة فلسفیة في طرح قضایا مختلفة بینت لنا 

ألسئلة ومفاھیم ومناھج ھستیعابدوجا ،فھو من جھة كشف عن دراجات إدورا مز

جوانب من قدرة العقل الجزائري على بناء أخرى وتاریخ الفلسفة وأبرز من زاویة 

ستطاع ھذا الفكر حاضره وماضیھ األصیل ولغتھ ،كما إأسئلتھ المرتبطة بإشكاالت 

متنوعة وقیامھ إلستراتیجیاتأن یقحم الفلسفة في المؤسسة التعلیمیة وذلك بعد تبنیھ 

لفلسفة في الجامعات لالمعربة األقسامفتح الكثیر من :نجازات عدیدة منھا بإ

وكذا تعریبھا في الثانویة وھذا بسبب توسیع نطاق الدراسات الفلسفیة باللغة والمعاھد،

العربیة بھدف تثبیتھا بشكل رسمي وھذا بطبیعة الحال بعد مواجھتھ لمجموعة من 

الفلسفة ذلك راھن شھد على یذا المسار مما نجاح في ھحققالصعوبات والتحدیات و

المختلفة المعروفة والتعلیمیةاآللیاتالیوم في قطاع التعلیم فھي تخضع لمجمل 

.وغیرھا كاإلصالحات

ا بأعالمھا یمكن یمھمن ھذه المجھودات والمحطات التاریخیة التي تم تقدنطالقافإ

بوجود فكر اإلقرارأنھ یمكن عن سؤال الفكر الفلسفي في الجزائر وھو اإلجابة

تطرح كذلك تفتح حولھ نقاشات فكریة ونأمل أن فلسفي في الجزائر ،ھذا الفكر الذي 

ة، جتماعیة من أفراد وطلبجل تقدیمھ وإبرازه لألوساط اإلحولھ مشاریع بحثیة من أ

وتفكیكیة لقضایاه موضوعیة وقراءة تحلیلیة و م عن دراسة علمیة مشاریع تن

جتماعي ، كما نقدیة المتجددة للفكر والواقع اإلأي بما یتیح دوما المسائلة ال، وإشكالیاتھ

أن التوسیع من دائرة البحث فیھ قد تساھم في وعینا بأھمیتھ في حاضرنا ومستقبلنا 
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العنایة بالفلسفة والفكر الفلسفي الذي یعمل بدوره وفي المزید من الحس بضرورة

ة من دعم المجتمع ار والنقد ، التي تمكن الناشئعلى نشر وتوسیع دوائر ثقافة الحو

قتصادیة ،بل في الحیاة مجاالتنا السیاسیة والفكریة واإلإلیھ جمیعا فيتطلعنالذي

.كلھا
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