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اخلطاب الدوين يف املدرسة اجلزائروة بني املعريف 
 *منوذجا كتاب العؾوم اإلسالمية يف الثانوي :واألودوولوجي

 ** ملستاريا جياللي

مهدؼدم مبداؼة ماىزائرؼة ماظؿعؾقؿقة ماٌؤدلة مسي ماظدؼـ متعؾقؿ مايدؼثمسـ ؼؼؿضل
مصفـاك ماظؿعؾقؿ. مػذا مذباالت متعدد محبؽؿ ماظيتمماٌقضقع ماٌؤدلات مجيؿع ذبال

تلؿفدفمتؽقؼـماألررماظدؼـقةمودبرؼجماٌؿكصصنيمسيماظعؿؾماظدؼين،مومغؼصدمبذظؽم
تؽقؼـماألئؿةموماظزواؼا.موػـاكمذبالمآخرمظؾؿعؾقؿماظدؼينمماإلدالعقةموععاػداىاععاتم

ماظشعقرم مالمؼلؿفدفمتؽقؼـمعؿكصصنيمسيماجملالماٌعرسيماظدؼين،مبؾمتؽقؼـ اظعام
مبغاؼةم مساعة ماىزائرؼني مظؾؿالعقذ مؼؿقجف ماظذي ماظؿعؾقؿ موػق ماٌؿؿدرس مسـد اظدؼين

متؽقؼـفؿمسؾكماظشعقرمباهلقؼةماظدؼـقةموماظعؼائدؼة.

محب ماظدؼينمؼؿعؾؼ ماًطاب معضؿقن مو ماظعؿقعقة ماٌدردة مأي ماظـاغل مباجملال ــا
ماظيتم ماإلصالحاتماىدؼدة مشداة ماٌؼرر ماظؽؿابماٌدردل مخالل معـ مظؾؿالعقذ اٌقجف
تعرصفاماٌـظقعةماظرتبقؼةماىزائرؼةمعؼارغةممبامطانمدائدًامعـمضؾؾ،مسيمرباوظةمظرصدم

ماًطابمسيمعادةماظرتبقةماإلدالعقة.ومعؿابعةمعامحدثمعـمتغريمسؾكمعلؿقىمعضؿقنم

ماظدؼينماظعدؼدمعـماظدراداتمواألحباث،م ماجملالمعـماظؿعؾقؿ وضدمادؿفدصتمػذا
اىزائرؼةمعـفامواٌغاربقة،مغذطرمسيمػذاماظلقاقمسؾكمدؾقؾماٌـالمأسؿالماٌؾؿؼكماظذيم

م مجاغػل مسي ماىزائر مسي ماألسؾك ماجملؾسماإلدالعل متـاولمم2002أذرفمسؾقف واظذي
واضعماظرتبقةماإلدالعقةمسيماٌدردةماىزائرؼةموآصاضفا"م،محقثممتتماإلذارةمصقفمإديم"

مصقفام ممبا ماٌلؿقؼاتماظؿعؾقؿقة مطؾ مسي ماٌادة ماًاصمبفذه خطابماظؽؿابماٌدردل
ماظيتم ماظدوظقة ماظـدوة مأسؿال مباظؿقدؼد ماٌقضقع مػذا متـاوظت مطؿا ماظـاغقي. اٌلؿقى

،م" ? Enseigner la religion aujourd’hui"مبعـقان: 2002غشرتمباٌغربمدـةم
واظيتمذاركمصقفامسددمعـماظؾاحـنيمعـمضػيتماظؾقرماٌؿقدطمأعـالمربؿدماظعقادي،م

ماظـقػر مذرؼػمصرجاغل،مأريقدة مأحاظتمػذهمRené Mouailhat،ربؿد وشريػؿ.

                                                                                                                                        
،محقثم2030،مجقانم74-74مّتمغشرمػذاماٌؼالمععمبعضماظؿغقرياتمسيماحملؿقىمسيمذبؾةمإغلاغقات،مسددمم*

طانماظعـقان:ماًطابماظدؼينمسيماٌدردةماىزائرؼةم:مبعضماٌالحظاتماظـؼدؼةمسؾكمطؿبمعادةماظرتبقةماإلدالعقةم
 سيماظـاغقي.

 اىزائر. وػران، ،اسقةمواظـؼاصقةـروبقظقجقاماالجؿؿباحثمدائؿمممبرطزماظؾقثمسيماألغم**
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اظـدوةمإديماظـؼاشماظقادعمحقلمرؾقعةماظؿعؾقؿماظدؼينماظذيمتؼدعفمسددمعـماٌـظقعاتم
ماظـؼاشمبأحداثمدؾؿؿربم اظرتبقؼةماٌعاصرةمسيماظضػؿني،ممعشريةمإديمسدممارتؾاطمػذا

مأغفامالمتعينماجملؿؿعاتمم2003 صؼطم،مذظؽمأنماإلذؽاظقةمظقلتموظقدةماظققم،مطؿا
من-اظعربقة مبؾ موحدػا معـماإلدالعقة ماظعدؼد مسي مزبؿؾػة مبصقغ معطروحة دػا

مأؼضام متـاوظتماألحباثماٌؼدعة مدقاء. مسؾكمحد موشربقة مذرضقة اجملؿؿعاتماٌعاصرة
عقضقعماظؿعّؼدمواظؿعّددماظدالظقنيمظؽؾؿةم"دؼـ"موعامتـريهمعـمخالصاتمسؿقؼةمخبصقصم

عضؿقنمعضاعنيماظؿعؾقؿماظدؼينموعـاػففموأػداصف،مطؿامأثارتمأدؽؾةمجقػرؼةمعـمعـؾم
اظؿـشؽةماظدؼـقةموإعؽاغقاتمواوزػامظؼقؿماىؿاسةماظدؼـقةمورؤاػاماٌذػؾقةمإديمعلؿقىم
ماظقضقفمسـدم مإذؽاظقة ماإلغلاغقة،موطذا ماظـؼاصة معـ ماظدؼـمجزءا غؼؾماٌعارفمباسؿؾار
متؾؽم معؼاربة مإدي مذظؽ مواوز موإعؽاغقات مذاتف مسـ مدؼـ مطؾ مؼـؿففا ماظيت اٌعارف

موعـاػجماظعؾقمماإلغلاغقة.ماٌعارفمسؾكمضقءمأدؽؾةم

م مغظؿتمبؿقغسمدـة مدوظقة مسؾؿقة مغدوة مغػلفا ماإلذؽاظقة م2007واصؾتمعضؿقن
بإذرافمعـمعؤدليتماظققغقلؽقمو"مطقغرادمأدؼـاور"ماألٌاغقةمطانمسـقاغفام:م"تدرؼسم
ماظدؼينمورػاغاتفم ماظعقٌةم"محقثمتـاوظتمباظؿقؾقؾمواربماظؿعؾقؿ األدؼانمسيمسصر

ؼدؼقظقجقةمسيمسددمعـمدولماظعاملماظققم.مطؿامذؽؾتمػذهماالغشغاالتمأحدماٌعرصقةمواأل
سـاصرماألرروحةماظيتمداصعمسـفامربؿدمأرطقنمسيمسددمعـمدراداتفمسيمإرارمعشروسفم
غؼدماظعؼؾماإلدالعلمسـدعامغادىمبأػؿقةمإدعاجمتعؾقؿمتارؼخماألدؼانماٌؼارنمسيماٌـظقعةم

هلدفمسـدهمػقماٌلاػؿةمسيمعؼاربةمسؾؿقةمغؼدؼةمطانماواظرتبقؼةماظرمسقةماظػرغلقة
ماظيتمسبـمبصددم موسيماظػرتة مسـماظلفالماألؼدؼقظقجل. ماظدؼـمبعقدا متعؾقؿ إلذؽاظقة

،ماظيتمؼـشرػاممعرطزمدراداتمTrémaطؿابةمػذاماٌؼالمصدرمسددمعـمذبؾةم"ترميا
سـقاغف:م"اظؼقؿ،م،م2033غفاؼةمدؼلؿربماظقثائؼمواظؾقثمسيمتارؼخماظرتبقةممبقغؾقظققفم

ماٌؿقدط" معـطؼة مسي ماٌدردقة ماظؽؿب مسي ماظـؿطقة مواظصقر مأػؿم1اظؿؿـالت موعـ .
مسيم ماآلخر موعؽاغة ماظذات مصقرة ماظعدد مػذا مسي ماٌلاػؿات مأثارتفا ماظيت اإلذؽاظقات
مػلم معؿقدطة مدول ممثاغل معـ ماٌكؿؾػة ماظـؿاذج معـ مسدد مخالل معـ اظؽؿبماٌدردقة

مظؾـانموعاظطا.لا،مإؼطاظقا،مضربص،صرغاىزائر،متقغس،ماٌغرب،

غشريمسيمػذاماظصددمأؼضامإديمأنمػـاكمسددامعـماٌلاػؿاتمظؾاحـنيمجزائرؼنيممممم
تـاوظتمتأثريماًطابماألؼدؼقظقجلماظرمسلمسؾكمزبؿؾػماظؽؿبماٌدردقةمخاصةمعام
ماٌـظقعةم مسي ماىارؼة ماإلصالحات موبعد مضؾؾ ماالجؿؿاسقة ماظعؾقم ممبقاد معـفا تعؾؼ

                                                                                                                                        
1
Cromer.S et Hassani-Idrissi, M.(dir.) Valeurs, représentations et stéréotypes dans les 

manuels scolaires dans la Méditerranée , in Revue Tréma, n°35-36, décembre 2011, 

CEDRHE, IUFM de l'académie de Montpellier. 
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علاػؿاتمم،مغذطرمعـمتؾؽماظدراداتممسؾكمدؾقؾماٌـالممالمايصر:بقؼةمإديماظققماظرت
مرععقن مرقاظيبم،2حلـ مغقراظدؼـ مشاملم،3اظـعاظيبم-درادات مربؿد م4عؼاالت عام.

درادةمعضؿقنماًطابمحقلماظدؼـمسيماظؽؿبماٌدردقةمم غؿقخاهمسيمربقرمحبــامػق
اىدؼدةماٌؿعؾؼةممبادةماظرتبقةماإلدالعقةمسيماظؿعؾقؿماظـاغقيمرباوظنيمرصدماًصائصم
مآخر،م مبؿعؾري مواألؼدؼقظقجل، ماٌعرسي مبإذؽاظقة مذظؽ موسالضة ماًطاب مهلذا اظعاعة

تؿضؿـفماظؽؿبممسباولمأنمنقبمسؾكماظلؤالماظؿاظلم:مػؾماًطابماظدؼينماظذي
مخطابم مأم مخطابمتربقيمععرسي، ماظطقر، مػذا مسي ماإلدالعقة ماظرتبقة محقل اٌدردقة

متعؾقيمدصاسلمأؼدؼقظقجل؟

ماظذيم ماظدؼين ماًطاب موعضؿقن مواضع مرصد ماظدرادة مػذه مخالل معـ غلؿفدف
مخطابم مثّؿ موعـ ماظققم مباىزائر ماظـاغقي ماظؿعؾقؿ مسي ماإلدالعقة ماظعؾقم مطؿب تؿـاوظف
اظؿـشؽةماظدؼـقةمسيماٌؤدلةماظؿعؾقؿقةمعـمخاللمهؾقؾممرػاغاتفماظرتبقؼةمواٌعرصقةمعـم

مأخر معـمجفة ماألؼدؼقظقجقة مورػاغاتف ماظـاحقةمجفة معـ مسؾكمذظؽماسؿؿدغا موبـاء ى.
مضؿـام محقث مباًصقص، ماظؽقػل مجاغؾفا مسي ماٌضؿقن مهؾقؾ متؼـقة مسؾك اٌـففقة
بؿقؾقؾماًطابماظرمسلمحقلماٌضؿقنماٌعرسيمٌـاػجماظرتبقةماإلدالعقةمسيماظـاغقيم
بعدماإلصالحاتماىدؼدةمسيماٌـظقعةماظرتبقؼةمعـمأجؾمحبثمأػؿمخصائصماًطابم

مينماٌدردلمبعدموربةماإلصالح.ماظدؼ

م  

                                                                                                                                        
2
 Remaoun.H. * « L’Etat national et sa mémoire : le paradigme histoire » (2008) , in 

Remaoun-Benghabrit, Nouria et Haddab, Mustapha (dir), l’Algérie, 50 ans après. Etat des 

savoirs en Sciences Sociales et Humaines (1954-2004), Oran, éditions CRASC,  * « Histoire 

nationale et pratiques politico-identitaires. Une lecture des manuels officiels en usage dans 

l’école algérienne » (1997), in Marouf, N. et Carpentier, C. (dir), Ecole langue, identités, 

Paris, l’Harmattan.      

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

modernes, n° 580, février 1995. 

م(3775دـةم1)ػذاماٌؼالمعرتجؿمإديماظعربقةموغشرمسيمذبؾةمإغلاغقاتماظعددمم
3
 Toualbi-Thaâlibi, N. *L’identité au Maghreb. L’errance (2001). *Ecole, idéologie et droits 

de l’homme(2004). 
مغذطرمأغفمعـمأػؿمعلاػؿاتمربؿدمشاملمسيمػذاماجملال:م4
معؼالمبعـقانم"*م ،معـشقرمسيمطؿابمذياسلمسـقاغف:م"مطقػمغدرسماظؿارؼخمسيم(3773)واظؿارؼخ"ماألؼدؼقظقجقا

ماىزائر؟"م،مهتمإذرافمحلـمرععقنموربؿدمشاملم،معـشقراتمطرادؽم.
م م"* مبعـقان معؼال مواٌدردة، ماظرتبقؼةاظػؾلػة ماٌـظقعة مإلصالح ماظقرـقة مسيمعؼرتحاتماظؾفـة م،م(2002)م"ضراءة

مشاملمو مسيمطؿابمذياسلمهتمإذرافمربؿد مواٌؤدلة"،ممعـشقر ماظػؾلػة،ماظذاطرة م" م: مطروعلمسـقاغف أريد
معـشقراتمطرادؽ.

م
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مغتمعدّوغةماظدرادةمعاؼؾل:ماوبـاءمسؾكمذظؽمط

م.(2006)طؾماظشعبممثاغقي،"اٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقة"،ماظلـةماظـاظـةمم-

م.م(2005)"اظقاضحمسيماظعؾقمماإلدالعقة"،ماظلـةماظـاغقةمثاغقي،مطؾماظشعبمم-

(.2004)وديمثاغقي،مطؾماظشعبم"اٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقة"،ماظلـةماألم-

مم-م مظؾرتبقة ماظؿقجقفل مماظصادراظقرـقةاظؼاغقن مسي ماظرمسقة ماىرؼدة م21بؿارؼخ
 .2006دـةممؼـاؼر

ممم.2006اظصادرمدـةماإلرارماٌرجعلمظؾؿـاػجم-

مأؼضا مظؾؿـاػجمبؾعضماٌؼابالتمععمبعضمممتتماالدؿعاغة ماظقرـقة ماظؾفـة أسضاء
عؤظػلمطؿبماظرتبقةماإلدالعقةمعقضقعماظدرادةمإضاصةمإديمسددمعـمأداتذةماٌادةموأحدم

معـمأجؾمصفؿمدقاقمتأظقػماظؽؿبماٌدردقةمظؾؿادة.م

 اإلطار األودوولوجي ملناهج الرتبية اإلسالمية يف التعؾيم الثانوي 

ماظؿعؾقؿم مسي ماإلدالعقة" م"اظرتبقة متلؿقة مهت مأغف ماظؾداؼة مسي ماظؿذطري معـ البد
االبؿدائلمواٌؿقدط،موهتمتلؿقةم"اظعؾقمماإلدالعقة"مسيماظـاغقي،متالزممعادةماظرتبقةم
موغصػم مداسة مداسلمضدره ماظدرادلمحبفؿ ماىزائريمسيمطؾمعلاره ماظؿؾؿقذ اظدؼـقة
أدؾقسقامسيماالبؿدائل،مداسةمواحدةمسيماظؿعؾقؿماٌؿقدطموعامبنيماظلاسةمواظلاسؿنيمسيم

سمػذهماٌادةمسيمطؾمعلؿقؼاتماظؿعؾقؿماظـاغقيمبـػسماظـاغقيمحلبماظؿكصصات.متدّر
احملؿقىمواظؽؿبماٌدردقةمدومناممتققزمبنيماظُشعبماألدبقةمواظعؾؿقةمواظؿؼـقة،موإذام
مصإنم ماظعربقة، ماظؾغة مأدؿاذ مػق مواٌؿقدط ماالبؿدائل ماظؿعؾقؿ مسي ماٌادة معدرسمػذه طان

مماإلدالعقةمطفاععةماألعريمسؾدمعدردفامسيماظـاغقيمػقمخرؼجماٌعاػدماٌكؿصةمسيماظعؾق
ماإلدالعقةم مايضارة مععفد مأو مباظعاصؿة ماظدؼـ مأصقل مععفد مأو مبؼلـطقـة اظؼادر

مبقػران،مباتـةمأومأدرار.

مغظرم مإصالحموإسادة مسؿؾقة ماإلدالعقة مسرصتمعـاػجموربؿقؼاتمطؿبماظرتبقة ظؼد
م مدـة مهدد2001عـذ ماظيت مػل مصاظدوظة معؤررة، مجد مػذه ماإلصالح موسؿؾقة م،

ماًاصم ماظؿقجقفل مواظؼاغقن ماظددؿقرؼة ماظؾـقد مخالل معـ مظؾؿـاػج اظؿقّجفاتماظعاعة
م مظؾؿـاػج ماظقرـقة ماظؾفـة مظؿأتل ماظقرـقة، مجاععقني،مCNPباظرتبقة معـ مواٌؽقغة ،

موعالعحممؿشنيموأداتذة،ػع مواٌعرصقة ماٌـطؾؼاتماٌـففقة ماظؽربىمأي ظؿضعماحملاور
مGSD،مثؿمتأتلماظؾفانماٌؿكصصةمظؽؾمعادةماظؿكرجمظؾؿقادمحلبمعلؿقؼاتماظؿعؾقؿ

ظؿضعمدظقؾمبرغاعجمطؾمعادةمواظذيمتقضعماظؽؿبماٌدردقةمسؾكمأدادف.مموضدمضررتم
وزارةماظرتبقةماظقرـقةمأنمتؽقنماظؽؿبماٌدردةماىدؼدةمسيمجقؾفاماألولمبعدماإلصالحم
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ماظقرـ مطاعؾ مسرب معقحدة ماظدؼقانم،5عؾاذرة مػل مواحدة معؤدلة مرؾعفا مسؾك تلفر
وتؼّقؿمعـمضؾؾمخرباءماٌعفدماظقرينمظؾؾقثمسيممONPSاظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقةم

م.INREاظرتبقةم

مأمساءممظعّؾ مأن ماإلدالعقة مباظرتبقة ماًاصة مسؾكماظؽؿبماٌدردقة مؼالحظ معا أول
عؾقؿمعـماالبؿدائلماٌشرفمسؾقفاموبعضمعؤظػقفامالمتؿغريمباظـلؾةمظؽؾمعلؿقؼاتماظؿ

ماظرباعجمذاتماظعالضةم مإلسداد ماٌؿكصصة مسيماظؾفـة مأسضاء موأنمأشؾؾفؿ إديماظـاغقي،
مباٌادةموػقمعامندهمسيمطـريمعـماٌقادماألخرى.

معـاػجموطؿبم ماظذيمتؿضؿـف ماظدؼـقة ماًطابماظلائدمحقلماهلقؼة ؼلؿدسلمصفؿ
القمعـماإلرارماألؼدؼقظقجلماظذيماظرتبقةماإلدالعقةمسيمعلؿقىماظؿعؾقؿماظـاغقي،ماالغط

مإّن ماياظقة. ماظػرتة مسي ماًطاب مػذا ماظرتبقةممؼؤرر معـاػج مسي ماىدؼدة اإلصالحات
معـم مسدد مإدي ماالدؿفابة مإدي موعدسقة ماظددؿقرؼة ماٌؾادئ معـ مبعدد معؤررة اإلدالعقة
ماظؿقجقفلم ماظؼاغقن مبـقد ماألحداثمأذارتمإظقفا معـ مسدد اظؿقدؼاتمواظؿفاوبمعع

.متشؽؾمػذهماظعـاصرمطؾفاماإلرارم2006جاغػلمم21اظرتبقةماظقرـقةماٌؤرخمسيماًاصمب
اإلؼدؼقظقجلماٌرجعلماظذيمحيددمععاملموأدسماًطابماظدؼينماظرتبقيماظذيمؼـؾغلم
ماظؾفانم مهددػا مأجرأة موصؼ مسيمعلؿقؼاتماظؿعؾقؿ متـشره مأن ماىزائرؼة سؾكماٌدردة

ماٌؿكصصةمسيمػذاماجملال.

باٌؾادئماظددؿقرؼةمصفلمثالثةمأوهلامأػؿقةماحرتامم"اظؾعدماظقرين"ممامعامؼؿعؾؼأّعم
ةمسيمأبعادػاماظـالثة:موعامؼرتؾطمبفمعـمضرورةمتؼقؼةماظقحدة،ماهلقؼةمواظـؼاصةماظقرـق

ماإلدالعقة مبضؿانم، معـف مؼؿعؾؼ موعا ماظدميؼرارل" م"اظؾعد مثاغقفا مواألعازؼغقة. اظعربقة
ظؾقداشقجلمواظؿؽقؼـماظؿطؾقؼلمبغضماظـظرمسـمتؽاصؤماظػرصمظؽؾمتؾؿقذمسيماظؿأرريما

اٌـطؼةماىغراصقةمأوماٌؽاغةماالجؿؿاسقةمأوماٌلؿقىماٌادي،مإضاصةمإديمضرورةمإدعاجم
محقاةم مسي ماظؿالعقذ مبإذراك ماظؼلؿ مداخؾ ماظعؿؾقة موتطؾقؼاتفا ماظدميؼرارقة اٌؿاردة

مأّع ممااٌدردة. معـف مؼؿعؾؼ موعا ماظعاٌل ماظؾعد مصفق ماظـاظث مسؾؿقةماظؾعد مثؼاصة بضؿان
تؽـقظقجقة،مصـقةموأدبقةمععماظرتطقزمسؾكمعؾدأماالغػؿاحمسؾكماظعاملموتؽقؼـمتؾؿقذمذيم

مم6حسمغؼديمميؽـفمعـماالدؿعؿالماإلجيابلمظؾؿعارفماٌكؿؾػة

                                                                                                                                        
اٌدردقةمأعامموغشرماظؽؿبمرؾعمحقلمإعؽاغقةمصؿحمدققمم2001ررحماظـؼاشمسيمبداؼةمتطؾقؼماإلصالحاتمدـةم5

دورماظـشرماًاصةممبامؼػؿحماجملالمأعاممتعددماٌؤظػنيموربؿقؼاتماظؽؿبموذؽؾماظطؾعات،مظؿعقدموزارةماظرتبقةم
ماظقرينم ماظدؼقان مػل مسؿقعقة مررفمعؤدلة معـ مورؾعفا ماٌدردقة ماظؽؿب معضؿقن متقحقد مضرورة موتؼرر اظقرـقة

مظؾؽؿبماٌدردقةم.
6
 Loi d’orientation de l’éducation nationale du 23 janvier 2008, article n° 2  
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ماظقاضعممبـاءم معع متؿؽقػ مبأن معطاظؾة ماظرتبقؼة ماٌـظقعة مصإن ماٌؾادئ مػذه سؾك
اظلقادلمواالضؿصاديمظؾفزائرمأيماظـظامماظؿعدديمواضؿصادماظلققممبامؼػرضمتؽقؼـم
مأعرؼةم مدقاق مسي ماظرتبقؼة ماٌـظقعة مطاغتمسؾقف مسؿا مزبؿؾػة مجدؼدة مضقؿ مسؾك اٌؿعؾؿ

م ماظؼقم،3754أصرؼؾ ماىدؼدة، ماظؼقؿ موععاغلموغعينمبفذه مواظدميؼرارقة ماىؿفقرؼة ؿ
مبراعجماظرتبقةم مأنماٌـظقعةماظرتبقؼةموعـفا ايرؼةماظػردؼةمواظؿضاعـماالجؿؿاسل.مطؿا
ماظيتمحددػام ماظؿقدؼاتماًارجقة مبعنيماالسؿؾار ماألخذ مإدي مأؼضا معدسقة اإلدالعقة
مواالتص موػل:مهديماظعقٌة،مهديمودائؾماإلسالم الماظؼاغقنماظؿقجقفلمسيمثالثة

م.7وهديماظـقرةماظعؾؿقةمواظؿؽـقظقجقة

سؾكمػذاماإلرارماٌرجعلمظؾؿـظقعةماظرتبقؼةمدققضعمعضؿقنماظؽؿبماىدؼدةممبـاء
ظؾعؾقمماإلدالعقةمسيمدقاقمرؤؼةمجدؼدةمتعؿؿدمأدادامسؾكمأػؿقةماظؿؽقػمععماظؿقؾقؾم

اٌلؤوظقةماظعؾؿل،مععمتـؿقةماظروحماظـؼدؼةمواظؿؽقؼـمسؾكمععاغلماإلبداعمواجملازصةمو
واظؼدرةمسؾكماظؿـؾؤ.مإغفامودائؾموطػاءاتمالبدمأنمؼلؿفدصفاماظـظامماظرتبقي،محلبم
ماظؿقدؼاتماٌذطقرةم مٌقاجفة ماىزائري ماظطػؾ مأجؾمهضري معـ ماظؼاغقغقة، اٌـظقعة
ماىدؼدم مظؾؿضؿقن ماظقرـقة ماظرتبقة موزؼر مرؤؼة مخالل معـ ماٌـقك مػذا مؼؿفؾك آغػا.

مسـ ماٌدردل ماظدؼين موطؿبمظؾكطاب معـاػج مسؾك مؼـؾغل معا مإدي مطؿابف مسي مؼشري دعا
اظرتبقةماإلدالعقةمأنمتؿـاوظفمعـمعقضقساتمسيمعرحؾةماإلصالحماياظقةمحقثمؼؼقل:م
ماالجؿؿاسلم ماظؾعد ماىدؼدة مواظؽؿب ماىدؼدة ماٌـاػج م متدعج مألن ماظقضت محان "
ماظؿؾؿ محاجات ماالسؿؾار مبعني متؤخذ محقث ماظؿعؾقؿل ماٌلار مطؾ مسي قذممواألخالضل

وعلؿقىمتطقرهماظؾلقؽقظقجلموطػاءاتفماإلدعاجقةمسيمزبؿؾػمعلؿقؼاتماظؿعّؾؿ.مالبدم
ماظلـقاتم مسي مظإلدالم ماًؿلة ماألرطان مؼؿعؾؿ مبأن مظؾؿؾؿقذ متلؿح مأن ماٌادة مػذه سؾك
مواحملاورم ماظدؼـقة ماٌؿاردة متدرجيل مبشؽؾ مظؿدعج ماالبؿدائل، ماظؿعؾقؿ معـ األودي

ما ماظلـقات معع مظإلدالم ماظؿعؾقؿماألدادقة مدـقات مطؾ موخالل ماالبؿدائل معـ ألخرية
اٌؿقدط،موععماظلـةماألوديمعـماظؿعؾقؿماظـاغقيمؼؾدأماٌؿعؾؿمباطؿلابمثؼاصةمأطـرمدعةم

م.مممممممممم8ظؿؿؽـفمعـماالغػؿاحمواظؿلاعحماواهماألدؼانمواظـؼاصاتماٌكؿؾػة"

عةماظرتبقؼةمػقمعامؼالحظمسؾكمعضؿقنماًطابماألؼدؼقظقجلماظرمسلماٌؤررمظؾؿـظق
سيمهدؼدهمٌفؿةماٌدردةممبامضدمؼؤديمإديمازدواجقةمتؾؽماالزدواجقةموذظؽماظغؿقضم

سيممتـؾفمظدالظةماًطابمحقلماهلقؼةمداخؾفا.مإغفمخطابمحيقؾمدوعامإديمثـائقةمشريم

                                                                                                                                        
7 Ibid.articles  n°4, n°5 et n°6. 
8
 Benbouzid, B. La réforme de l’éducation en Algérie, enjeux et réalisations, Alger (Algérie), 

Casbah éditions, 2009, page 53-54. 

م
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ماٌدردة" مسقٌة مأػؿقة م" مجؾل، مبشؽؾ ماهلقؼةمم9ربددة متعؿقؼ مضرورة مو" مجفة عـ
م" مواظدؼـقة مدقؿقاصؾمععمعضؿقنمم10اظقرـقة مأغف ماظذيمؼؾدو مأخرى،ماألعر عـمجفة

اًطابماظذيمدؿؿضؿـفمعادةماظعؾقمماإلدالعقةمسيماظـاغقيمعـمخاللمتؾّؿسموجقدمتؾؽم
اظــائقةماٌرتؾؽةمسيمأػدافماًطابماظدؼينماٌدردلمبنيمتؽقؼـم"عقارـنيمعلؤوظنيم

مجملؿؿعمدميؼرارل"مموتؽقؼـم"مذواتمدؼـقةمجملؿؿعمدؼين".م

 املوضوعات الؽربى لؽتب العؾوم اإلسالمية يف املستوى الثانوي

بـاءمسؾكماإلرارماظعامماظلاظػماظذطر،مسؿدمبعضمأداتذةماظعؾقمماإلدالعقةموهتم
مطؿبمعدردقةم متأظقػمثالثة مإدي م"عقدكمصاري" ماظلقد مظؾؿادة إذرافماٌػؿشماظعام

غقيمظؽؾماظشعب،م"اظقاضحمخاصمباظلـةماألوديمثام11ػل:م"اٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقة"
م"اٌػقدمسيماظعؾقممم12سيماظعؾقمماإلدالعقة" خاصمباظلـةماظـاغقةمثاغقيمظؽؾماظشعبمو

ماًاصمباظلـةمثاظـةمثاغقيمظؽؾماظشعب.م13اإلدالعقة"

ماظطابعم مسؾك ماٌؿقدط مسي ماإلدالعقة ماظرتبقة معـاػج مسي ماظرتطقز مطان مأن مبعد و
ماظرتطاًؾؼل، مدقؿؿ مواظؿؽؾقػل، ماىاغبماظؿفذؼيب مسؾك ماظـاغقي ماٌلؿقى مسي قز
م"اظعؾقممم14"اٌعرسي" معادة مإدي ماإلدالعقة" م"اظرتبقة معادة معـ ماظؿلؿقة متغقري ممّت وظذظؽ

اإلدالعقة".موؼؾدومعـمخاللمعؼارغةمساعةمبنيمبراعجماٌؿقدطمواظـاغقيمشقابماظؿؽرارم
ردقةمملمتؿغريمسيماٌقضقساتماٌؿـاوظة،مؼرجعمدؾبمذظؽمإديمأنمغقاةمعؤظػلماظؽؿبماٌد

ماظعؾقمم مطؿب مدؿفؿّؿ ماٌؼدعة. ماحملؿقؼات مسي متـاضض مأو متؽرار مأي مدون محال مما
اإلدالعقةماظـالثةماًاصةمباٌلؿقىماظـاغقي،موبـاءمسؾكمعامجاءمسيمعؼدعاتفا،مسؾكم
معـمدـةمألخرىمظؽـمععماخؿالفمسيمعقضقساتم دروسمأومعؾػاتمضدمؼؿؽررمبعضفا

اءمساممظعـاوؼـمتؾؽماٌؾػاتمأنمػـاكمػاجلامأدادقامطؾمعـفا،موؼؾدومعـمخاللمادؿؼر
                                                                                                                                        
9
 Toualbi-Thaâlibi, N. Changement social, représentation identitaire et refonte de l’éducation 

en Algérie,  in     Toualbi-Thaâlibi, N. et Tawil S.( Dir), L’école à l’épreuve du nouveau 

monde , Alger (Algérie), Casbah éditions, 2005, page 24. 
10 La loi d’orientation de l’éducation nationale du 23 janvier 2008, article n° 2. 

مإذراف(11 م) مثاغقي،مصاري،مربؿد ماألودي مظؾلـة ماإلدالعقة ماٌـريمسيماظعؾقم ماظدؼقانمماىزائر،. ماألودي، اظطؾعة
مم.2004م،اٌدردقةاظقرينمظؾؿطؾقساتم

ثاغقي،ماىزائر،ماظطؾعةماألودي،ماظدؼقانمم.ماظقاضحمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماظـاغقةصاري،مربؿدم)مإذراف(12
م.2005اظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م

مإذراف(13 .ماٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماظـاظـةمثاغقي،ماىزائر،ماظطؾعةماألودي،ماظدؼقانمصاري،مربؿدم)
م.2006اظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م

كمعاممساهمظرمسلمحقلمربؿقىماٌادةمعـمضرورةماظرتطقزمسؾغؼصدمػـامباىاغبماٌعرسيمعامأذارمإظقفماًطابمام14
  "اطؿلابمثؼاصةمأطـرمدعةمظؿؿؽـفمعـماالغػؿاحمواظؿلاعحماواهماألدؼانمواظـؼاصاتماٌكؿؾػة".م:وزؼرماظرتبقةماظقرـقة
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مسيمعـظقعةم مواإلغلاغقة ماظعاٌقة ماظؼقؿ مإدعاج مطقػقة ماحملؿقؼاتمػق مػذه مصقاشة حيؽؿ
اظؼقؿماظدؼـقةموخاصةمسيمبعدػاماىؿاسلمعـمجفةموطقػقةماالدؿػادةمعـماظؼقؿماظدؼـقةم

طقزمسيماٌؾػاتماألوديماظرتاثقةمسيمبـاءمضقؿمجدؼدةمعـمجفةمأخرى،ممحقثمؼؾدوماظرت
مواٌعاعالتم ماظعؾادات مباظعؼائد، ماٌؿعؾؼة ماظدؼـقة ماظؼقؿ مسؾك معدردل مطؿاب مطؾ عـ
معؿعؾؼةم محدؼـة معقضقسات مإدي مذظؽ مبعد ماالػؿؿام مظقـؿؼؾ مواالجؿؿاسقة األدرؼة
مباجملاالتماالضؿصادؼة،ماإلسالعقة،ماظؿقاصؾقة،ماظؾقؽقة،ماظصققةماظػـقةمواىؿاظقة.

ميف العؾوم اإلسالميةكتاب املنري 

مثاغقي، ماألودي مظؾلـة مطؿابمعقجف مصػقاتفممػق مسدد ماٌؿقدط مايفؿ طؿابمعـ
عؾػاتمتغطكمدـقؼامعـمخاللمداسةمواحدةمم(30)حيؿقيمسؾكمسشرةمصػقة،م373

متلؿقةم متطؾؼ ماألدبقة. مظألضلام مباظـلؾة موداسؿني ماظعؾؿقة مظألضلام مباظـلؾة أدؾقسقا
"اهلدي"مسؾكماٌقضقساتماٌؿعؾؼةمباظؼرآنمواظلـةماظـؾقؼةموتطؾؼمتلؿقةم"اظدرادات"م

ماٌقضقسا مسؾك م"اظؼقؿ" موتلؿقة ماظـؾقؼة مباظلرية ماٌقضقساتماٌؿعؾؼة تماألخرىمسؾك
م مزيلة مػـاك مأن مند موايدؼـة. مأنمم(03)االجؿؿاسقة مميؽـ ممبا مارتؾطت عؾػات

معـمػديم مػديماظؼرآن، مػل:معـ ماظدؼـقة مسيماظعؾقم م" متؼؾقدؼة معقضقساتم" غلؿقف
مواظدراداتمسيماظلريةم مواألدرؼة ماالجؿؿاسقة ماظؼقؿ مواظؿعؾدؼة، ماإلمياغقة ماظؼقؿ اظلـة،

مو مم03اظـؾقؼة ممبا معرتؾطة ماظؼقؿمعؾػات مػل م" محدؼـة مضقؿا م" مسؾقف مغطؾؼ مأن ميؽـ
ماظؼقؿم مواظؿقاصؾقة، ماإلسالعقة ماظؼقؿ مواٌاظقة، ماالضؿصادؼة ماظؼقؿ مواظعؼؾقة، اظػؽرؼة

ماظصققةمواظؾقؽقةمواظؼقؿمواظػـقةمواىؿاظقة.

كتاب الواضح يف العؾوم اإلسالمية

مس مؼصؾ ماٌؿقدط مايفؿ معـ مطؿاب مثاغقي، ماظـاغقة مطؿابمخاصمباظلـة ددمػق
عؾػاتمطانمضدماسؿؿدػامطؿابمم(03)صػقة،ممحيؿقيمسؾكمزيلةمم325صػقاتفمإديم

مإذم معؾػ، مداخؾمطؾ متغقرياتمسيماٌقضقساتماٌؿـاوظة معع مثاغقيمظؽـ ماألودي اظلـة
ندمأنمػذاماظؽؿابمؼؾؼلمسؾكماٌؾػاتماظؿاظقة:معـمػديماظؼرآن،معـمػديماظلـة،م
مواظؿقاصؾقة.م ماإلسالعقة مواظؼقؿ مواالجؿؿاسقة ماألدرؼة ماظؼقؿ مواظؿعددؼة، ماإلمياغقة اظؼقؿ

ممساهمو معا مإدراج ماإلدالعقة ماظعؾقم مسي ماظقاضح مطؿاب مسي ماإلضاصاتماظيتمندػا عـ
مبعضماالتػاضقاتماظلقادقةم اٌؤظػقنمباظؿػلريماٌقضقسلمبدلماظؿػلريماظؿقؾقؾلموطذا
مأضقػمعفؿام ماظـؾقة،موضدمسدمربؿقىمعا ماظيتمأبرعتمسيمسفد واظـصقصماظؿـظقؿقة

امجاءمسيماٌؼدعةماٌقضعةمبامسفمحقثمظدىماٌشرفمسؾكمتأظقػماظؽؿابمعـمخاللمع
ؼؼقلم:م"صؼدمأدرجماظؿػلريماٌقضقسلمسيمدرادةماظـصقصماظشرسقةمبدالمسـماظؿػلريم
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ماظصققحم ماظـطؼ معـ ماٌؿعؾؿ مؼؿؿؽـ محؿك ماظؼرآن متالوة مأحؽام موأضقػت اظؿقؾقؾل،
ماٌؿعؾؿم مؼؼقم مطؿا ماظـؾقؼة. ماألحادؼث معـ مذبؿقسة ماٌـفاج موؼؿضؿـ ماظؽرؼؿ ظؾؼرآن

ؾقؾمبعضماظقثائؼماظؿـظقؿقةماظيتمصدرتمسيمزعـماظردقلم)ص(معـمخاللماظؿػاسؾمبؿق
ععماٌقاضػمواًرباتمايقاتقةماٌكؿؾػةمحبقثممتؽـفمعـماخؿقارمأػدافموتقجفاتم

مإعؽاغقؿف" معع متؿػؼ ماظؽؿابمتارؼخم15يقاتف مػذا مسي مأذريمإظقف معا مأػؿ معـ مأن مطؿا .
ؿماظؿعؾدؼةمحقثمأذارمإديمعذاػبمزيلة،ماٌذاػبماظػؼفقةمسيماٌؾػماظـاظثمأيماظؼق

ماٌذػبم مإظقفا معضاصا موايـؾؾل( ماظشاصعل ماٌاظؽل، مايـػل، م) ماألربعة اٌذاػب
اإلباضلم،مطؿامتـاولمسيماٌؾػماًاعسمأيماظؼقؿماإلسالعقةمواظؿقاصؾقةمزاػرةماظؿطرفم

مععؿربامإؼاػامخطرامسؾكماظدؼـموسؾكماجملؿؿعمسؾكمحدمدقاء.م

ممالعؾوم اإلسالمية كتاب املػيد يف

ػقمطؿابمخاصمبؽؾمذعبماظلـةماظـاظـةمثاغقي،مطؿابمعـمايفؿماٌؿقدطمسددم
م مم205صػقاتف مدؾعة مسؾك محيؿقي مم(05)صػقة، مدؿة ممّتمم(04)عؾػات، مضد عـفا

مسيماظلـقاتماألوديمواظـاغقةمععماخؿالفمسيماٌقضقساتماٌؿـاوظةموغعينم اظؿطرقمإظقفا
،معـمػديماظلـة،ماظؼقؿماإلمياغقةمواظؿعؾدؼة،ماظؼقؿمبذظؽمعؾػاتم:معـمػديماظؼرآن

مإضاصةم مواألدرؼة. ماالجؿؿاسقة مواظؼقؿ مواالضؿصادؼة ماٌاظقة ماظؼقؿ مواظؿقاصؾقة، اإلسالعقة
إديمذظؽممّتمإدراجمعؾػمجدؼدمملمؼؿـاولمعـمضؾؾموػقمعؾػماظؼقؿمايؼقضقةمحقثممّتم

ما مسيمذبال ماإلغلان م"حؼقق معقضقسنيمػؿا مإدي مصقف مواظؿعاعؾماظؿطرق ظعالضاتماظعاعة
مضدم مأغف مإدي ماظلقاق مػذا مسي مغشري ماإلدالم". مسي موواجؾاتفؿ ماظعؿال مو"حؼقق اظدوظل"

ماظؽؿابمسددمعـماظـصقصمتصؾمإديم موزقػؿفامحلبمم33أضقػتمسيمغفاؼةمػذا غصا
موػذهماظـصقصمػل:مماٌشرصنيمسؾقفم"اظدسؿمواالدؿـؿارمؼلؿعنيمبفاماألدؿاذمواظؿؾؿقذ"

ةماظيتممّتتمبنيمأػؾمصؾلطنيمواٌلؾؿنيماظعفدةماظعؿرؼةمأيمغصماٌعاػدوثقؼةمم-
مم.433سيمسفدمسؿرمدـةم

خطابمرئقسماىؿفقرؼةمسيمأحدمضرورةماالجؿفادمواظؿفدؼدمسيماإلدالم،معـمم-
م.2002اٌؾؿؼقاتمحقلماظػؽرماإلدالعلمغظؿمسيمعارسمدـةم

مذكصقةماٌلؾؿماظصقققةمحملؿدماظصاحلمصدؼؼمعـمطؿابفم"اظدروبمايؿر".م-

مجرؼدةمم- مسي مبادؼس مابـ مايؿقد مسؾد مظؾشقخ معؼال ماىزائري، ماٌلؾؿ أؼفا
ماظشفاب.

                                                                                                                                        
 .1،مصظؾلـةماظـاغقةماظـاغقيمأغظرمعؼدعةمطؿابماظقاضحمسيماظعؾقمماإلدالعقةم15
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مأبقماًري،ماًؾريمسيماظؼاغقنماظدوظل.ايربمسيماإلدالم،مظؾدطؿقرمعصطػكمم-

معـكمربروس،مأخصائقةمسيمسؾؿمم- ماظؼرآنمظألدؿاذة ماظـػلقةمسيمعـظقر اظصقة
ماظـػس.

معقضعمم- مسـ موباظضؾط ماألغرتغت م مسـ مغؼال ماظؼرآن، مذطره مطؿا ماٌلقح حؼقؼة
معـؿدىماظؾقابة.

ماظـؿريم- مدؾقؿان مبـ مخؾػ مطؿؾف ماإلدالم، مسي مظؾؿرأة ماٌاظقة )بدونممايؼقق
متعرؼػماٌؤظػ(.

ماإلدالممجيؿعمبنيمعؿطؾؾاتماظروحمواظدؼـ،مظؾشقخماظطاػرمبدويماىزائري.م-

مإغّقةموأصاظةمبؼؾؿمعقظقدمضادؿمغاؼتمبؾؼادؿموزؼرماظشؤونماظدؼـقةمدابؼا.م-

ماظدؼـمم- ماظعـؿاغل،مظـاصر ماظعفد مسيمأواخر األوضافماظعؼارؼةمبػقصماىزائر
معفدماظؿارؼخمجباععةماىزائر.دعقدوغل،معدؼرمدابؼمٌ

مخصائص اخلطاب الدوين املدرسي يف كتب العؾوم اإلسالمية 

مسيمزبؿؾػمعلؿقؼاتم ماإلدالعقة مظؿقؾقؾمربؿقىمطؿبماظعؾقم مأوظقة مرباوظة إن
ماظذيم ماظدؼين موخصائصماًطاب مرؾقعة محقل ماظؿلاؤل مإدي مهقؾ ماظـاغقي اظؿعؾقؿ
تؿضؿـفمربؿقؼاتمتؾؽماظؽؿبمسيمسالضؿفامبإذؽاظقةماظػرقمبنيماٌعرسيمواإلؼدؼقظقجل،م

تربقؼةمضائؿمسؾكماإلدعاجماظؼقؿلممأومبؿعؾريمآخر،مػؾمسبـمأعاممخطابمتـشؽةمدؼـقة
متعؾقيم مربؿقى مسؾك مؼؼقم مأؼدؼقظقجقة متـشؽة مخطاب مأعام مسبـ مأم واألخالضل
مػدصفم مخطابمتربقي مأعام مػؾمسبـ م؟ مسارػقة مريقظة مبنيمرقاتف وققشلمحيؿؾ
اٌضؿقنماٌعرسيمواظؽػاءةماظلؾقطقةمأممخطابمدفاظلمالمؼفؿمصقفماٌضؿقنماٌعرسيمبؼدرم

مـطؾؼماظذيمؼقزػماٌضؿقنماٌعرسيمًدعةماٌـطؼماظلفاظل؟عامؼفؿمصقفماٌ

إنمأولمعامؼالحظمسؾكماٌقضقساتماظيتمتؿضؿـفامربؿقؼاتمطؿبماظعؾقمماإلدالعقةم
اظـالثةمػقمأغـامظلـامأعاممربؿقىمدؼينمطؿامندهمسيماٌؤدلاتماظدؼـقةماظؿؼؾقدؼةمعـؾم

اظزواؼامحبقثمؼؽقنمتصـقػمماىاععاتماإلدالعقةماظعؿقؼةمأومعدارسمتؽقؼـماألئؿةمأو
مضرآنم معـ ماظؿؼؾقدؼة ماظدؼـقة ماٌعرصة مأغقاع مؼشؿؾ مطالدقؽقا متصـقػا ماظدؼـقة اظعؾقم
وحدؼثموتػلريموضراءاتمودريموشريػا،مبؾمحيقؾمربؿقىمطؿبماظعؾقمماإلدالعقةمسيم

ماظدؼـ" محقل مضؿـمربؿقؼاتماظعؾقممم16اظـاغقيمإديم"خطابمجدؼد المميؽـمتصـقػف

                                                                                                                                        
16 El Ayadi, M. L’école publique moderne et l’enseignement religieux, in ouvrage collectif, 

Fondation du Roi Abdu-Aziz & la Fondation Konrad Adenauer. Enseigner  la religion 

aujourd’hui ?, Actes de colloque, Casablanca (Maroc), 2004,  page 57. 
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مغصقغماظلؤالماظؿاظل:معاػلمععاملموممقزاتماظدؼـقةماظؿؼؾق ماألعرماظذيمجيعؾـا دؼة،م
مربؿقىم مأن ماظؿشكقصماألوظل مخالل معـ مؼؾدو ماظدؼـ؟ محقل ماًطابماىدؼد ػذا
مإديم مهقالن مأدادقؿان معقزتان ماظؽؿبمهؽؿف مػذه متؿضؿـف ماظذي ماظدؼين اًطاب

ـريمعـماألداتقةمسيمرغقانماىاغبماظـػعلماظؿعؾقيماٌـػعؾموإديمخطابمػقؼاتلمصقفمط
مخطابم مو مجفة معـ متؾفقؾل مخطاب مأغف مػؿا: مواٌقزتان م، ماظدؼين ماظرتاث تـاول
ماًطابم متأثري معدى متؤطدان مإغفؿا مأخرى، مجفة معـ مواغؿؼائل معؾؿؾس عرتؾؽ،
موربؿقىم ماٌدردة مٌفؿة مهدؼده مسي ماٌزدوجة ماظطؾقعة مذي ماظرمسل األؼدؼقظقجل

مؾعؾقمماإلدالعقةمسيمػذاماٌلؿقىمعـماظؿعؾقؿ.براذبفامسؾكمعضاعنيماظؽؿبماٌدردقةمظ

 .خاصية التبجيل

ماظـاغقيمأنمتؼدممصقرةممشقظقةم حاوظتمعؾػاتمطؿبماظعؾقمماإلدالعقةمسيماظؿعؾقؿ
مغظامم مباسؿؾاره مبؾ ماًاصة موايقاة مظؾعؾادات مدؼـا مباسؿؾاره مظقس ماإلدالعل ظؾدؼـ
ماظعاٌقةم ماٌشؽالت معع موؼؿػاسؾ ماظراػـ ماالجؿؿاسل مباظقاضع مؼرتؾط موبأغف حقاة،

مدقاء مسيمزبؿؾػمعلؿقؼاتفا ماظققم ماألدرؼةمماٌطروحة مأو ماظػردؼة مبايقاة ماألعر متعؾؼ
االضؿصادؼةمأوماظلقادقةماحملؾقةمأوماظدوظقة،موأغفمدؼـمؼلاػؿمسيماظؿـؿقةموؼؿعاؼشممأو

ععماألدؼانمواظـؼاصاتماألخرىموأغفمدؼـمؼؿضؿـمطؾماظؼقؿمواٌعاغلماظيتمتقصؾتمإظقفام
م.17اًربةماإلغلاغقةمسيماظعصرمايدؼث

أنمؼؼدممصقرةمممقزةمعـاظقةمظؾؼقؿماظػردؼةمواألدرؼةممحياولمخطابماظشؿقظقةمػذا
مطػاءاتم مباسؿؾارػا مواظلقادقة موايؼقضقة مواإلسالعقة مواالضؿصادؼة واالجؿؿاسقة
مسيماظدؼـم مطؾفا معقجقدة علؿفدصةمعـمضؾؾمعـفاجماظعؾقمماإلدالعقةمسؾكمأداسمأغفا

اظعالضاتماإلدالعلمعـمضؾؾ،محقثمجاءمسيمعؼدعةمعقضقعمحؼققماإلغلانمسيمذبالم
مؼؾلم: مثاغقيمعا مثاظـة ماظدوظلمطؿابماظلـة مواظؼاغقن ماظدولمماظعاعة معؼقاسمتؼدم إن

ورضقفامػقمعؼدارمعامتراسلمحؼققماإلغلانماظقاردةمسيماإلسالنماظعاٌلميؼققماإلغلانم
وػذهماظقثقؼةماظدوظقةماظيتمملمميضمسؾكمإسالغفامدقىمغصػمضرن،مسيمحنيمأضَرماظدؼـم

،موأنمػذهمم18دـةم3200اإلدالعلمعامػقمأودعموأمشؾمعـمػذهمايؼققمضؾؾمأطـرمعـم
دالعقةماظيتمعـماٌػرتضمأنمتلقدمسيماجملؿؿعماىزائريمزبؿؾػةممتاعامسـماظؼقؿماإل

                                                                                                                                        
ساتمطؿابماٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماألوديمثاغقيمعـؾ:معقضقعمأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصرمعقضقم17

،معقضقعماإلدالمم20،معقضقعماظعؿؾمواإلغؿاجمسيماإلدالمموعشؽؾةماظؾطاظةمصم12-23اظؼقؿمسيماظؼرآنماظؽرؼؿ،مصم
م47-36واظرداالتماظلؿاوؼة،مصم

م342مأغظرمطؿابماٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةماظـاظـةمثاغقي،مصم18
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ماإلدالعقة مشري موغظرؼةمم،19اظؼقؿ ماظلقادقة مواظـظرؼة معؿؿقزة ماٌلؾؿة ماألدرة صؼقؿ
ماالضؿصادؼةم مواظـظرؼة ماألخرى، ماظـظرؼات مسـ مزبؿؾػة ماإلدالعقة ماظدوظقة اظعالضات

ؿؾػماٌقضقساتماٌؿعؾؼةمخاصةمبعالضةماإلدالعقةمهلامخصقصقاتفا.مؼؾدومأغـامسيمزب
اإلدالممباظؼقؿمايدؼـةمأعاممخطابمدؼينمجيعؾمعـماظشؿقظقةمخاصقةمالمحدودمهلام
ظؽـمعـمخاللمخطابمربدودمعشققنمبعارػةماٌدحمواظؿؾفقؾمواظؿضكقؿمحملؿقؼاتم
اظرتاثماظدؼينمورباوظةموضعمطؾمعـاحلمايقاةماالجؿؿاسقةمايدؼـةمسيمحؼؾمهؽؿم

مأنمماًطاب مبدون ماألدؽؾة مطؾ ماإلجاباتمسؾك مطؾ محيؿؾ مخطابا اظدؼينمباسؿؾاره
ماظؿارخيقةم مدقاضاتفا مسي ماظدؼـقة ماظـصقص مؼضع مألن مظؾؿؿعؾؿ مذبال مأي ؼرتك

مواالجؿؿاسقةموػلمتؿـاولماٌقضقساتماٌكؿؾػة.

إنمخطابماظؿؾفقؾمواٌدحماظؼائؿمسؾكمآظقةماظؿؼدؼسمواظذيمحيؽؿمجّؾمعقضقساتم
ماٌدردقة ماالضؿصادؼةمماظؽؿب مواظؼضاؼا ماالجؿؿاسقة مبايقاة ماٌؿعؾؼة ماإلدالعقة ظؾعؾقم

موؼؿأدسمسؾكمعـطؼم مجؾقة مدطققة مخطابمؼؿضؿـ مواظػـقة، مواظؿقاصؾقة واظلقادقة
ماألغام مواًارئ، مطاظصققح ماٌكؿؾػة ماظــائقات مبني متؾلقطل مبشؽؾ مؼؼابؾ ثـائل

ضعفماالجؿؿاسلماٌعّؼد،مذظؽمواآلخرموػقمعامحيقلمدونمتػّؿحمسؼؾماٌؿعؾؿمسيمتـاولموا
أنماٌـطؼماظــائلموخصقصامإذامعامطانمعشققغامسارػقامدققّدمعـمإعؽاغاتماظؿقؾقؾم
أعامماظعؼؾمػذامغاػقؽمسـمسدمممتؽقـفمعـماظؿؿققزمبنيماظدؼـمواألؼدؼقظقجقةماظدؼـقةم

محبؽؿمرؾقعؿفماظلفاظقة.م

 . خاصية االلتباس واالرتباك

ؼؾدوماًطابماظدؼينماٌدردلمسيماٌلؿقىماظـاغقيمخطابامعرتؾؽامعؾؿؾلامعـمجفةم
متعؾقؼة،م مسارػقة مطؾمخطابمعشققنمحبؿقظة معقزة مأخرىموػذه معـمجفة واغؿؼائقا
محقلمسالضةم مسيمطؿبماٌلؿقؼاتماظـالثة منده ماالرتؾاكمعا وطؿـالمجؾلمسؾكمعقزة

خرى،محقثمندمعقضقساتمتصقغماٌلؾؿنيمبغريػؿمعـمأػؾماألدؼانمواظـؼاصاتماأل
مجفةم معـ ماآلخر معع مواظؿعاؼش مواظؿلاعح موايرؼة مواظصداضة ماألخقة محقل خطابا
وعقضقساتمهقؾمإديمخطابمحيذرمعـم"خطرماظغزوماظـؼاسيموتؼؾقدماألدؼانماألخرى"م

معـمجفةمأخرى.م

مؼؿـاولمطؿابماظلـةمأوديمثاغقيمسؾكمدؾقؾماٌـالمعقضقسامسيمعؾػماظؼقؿماإلسالعقة
(،مطؿامندم333-325واظؿقاصؾقةمسـقاغف:م"اإلدالممؼدسقمإديماظؿعاؼشماظلؾؿل"م)ص

م"جدظقةممسي مسـقاغف ماظؼرآن معؾػمػدي مسي مآخر معقضقسا مثاغقي ماظـاغقة طؿابماظلـة
                                                                                                                                        

،م13-11 أغظرمعؼدعةمعقضقعمجدظقةمايؼققموايرؼاتماٌدغقةمسيماظؼرآنماظؽرؼؿ،مطؿابماظلـةمثاغقةمثاغقيمصم19
م23-22اسيموخطرهمسؾكماجملؿؿعاتمصمعقضقعمايدؼثماظـاظث:ماظغزوماظـؼ
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(محقثممتتماإلذارةمصقفمإديموضائعم13-12ايؼققموايرؼاتماٌدغقةمسيماإلدالم"م)ص
مؼؿعؾؼمب مصقؿا ماظـؾقؼة اظؿعاعؾمععمأػؾماألدؼانماألخرى،موعـمأعـؾةمسؿؾقةمسيماظلرية

ذظؽمزواجماظـيبم)ص(معـمرحياغةم"اىارؼةماظقفقدؼة".موهضرمػذهماٌعاغلمأؼضامسيم
طؿابماٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقةمظؾلـةمثاظـةمثاغقيموبشؽؾمأوضحمعـمخاللمعقضقعم

ماظرد موحدة مصؽرة مإدي مصقف ماظؿطرق ممت محقث ماظلؿاوؼة" مواظرداالت االتم"اإلدالم
إذمندمسؾكمدؾقؾماٌـالمعامغصفم"إنمماظلؿاوؼةمأيماإلدالم،ماٌلقققةمواظقفقدؼةم،

متقحقدم مؼؿؿـؾمسي موثابؿا معشرتطا موجقػرا معؿالرية موحدة متشؽؾ اظرداالتماظلؿاوؼة
مواظردؾمواظيتمتؼؿضلم130اهلل"م)صم ماألغؾقاء مأخقة (،مطؿامحيقؾماظؽؿابمإديمصؽرة

"األغؾقاءمتشدػؿمأواصرماحملؾةممادمسـمأيمغزاعمبقـفؿأخقةمأتؾاعمػؤالءماظردؾمواالبؿع
،مطؿام(36واألخقةمواالجؿؿاعمسؾكمايؼمواظلعلمعـمأجؾمإرداءمذبؿؿعمصاضؾ"م)صم

مواظردؾمتؼؿضلمأخقةماألتؾاعمواالبؿعادمسـمأيمغزاعمألنماإلخاللم "أنمأخقةماألغؾقاء
بذظؽمؼعدمإخالالمباٌقـاقماظذيمأخذهماهللمتعاديمسؾكماظـؾقنيمبأنمؼصِدقمبعضفؿمبعضا"م

مسيم36)صم مآخر معقضقع مإدي مأؼضا ماظؿطّرق ممّت ماظؿلاربل، ماٌـقـك مهلذا موتأطقدا .)
(محقثم324اظعالضاتماالجؿؿاسقةمبنيماٌلؾؿنيموشريػؿ"م)صماظؽؿابمغػلفمبعـقانم"

متماظرتطقزمصقفمسؾكمأػؿقةماحرتامماالخؿالفمبنيماألدؼان،محؼققمشريماٌلؾؿنيمسيمبؾدم
اإلدالمموطانماظرتطقزمػـامسؾكمحؼمايؿاؼة،ماظؿأعنيمسـدماظعفزمواظػؼر،محؼماظؿدؼـ،م

مشؾبمسؾ م"عا مإاّل موزائػماظدوظة متقظل موحؼ ماظعؿؾ مطاإلعاعةمحؼ ماظدؼـقة ماظصؾغة قف
ورئادةماظدوظةمواظؼقادةمسيماىقشمواظؼضاءمبنيماٌلؾؿنيمواظقالؼةمسؾكماظصدضاتموسبقم

معؾػمعـم327ذظؽ"م)صم مإديمذظؽمطانماظؿطّرقمإديماٌقضقعمغػلفمسيمآخر مإضاصة .)
مإديم مصقف ماإلذارة محقثممّتت مايؼقضقة ماظؼقؿ معؾػ مأي ماظـاظـة ماظلـة مطؿاب عؾػات

(مو"االسرتافمباظؿعددؼةم347عـمعـؾم"اٌلاواةمسيماألخقةماإلغلاغقة"م)صممعقضقسات
(موصقالمإديمغؿقفةمبأنم"اظلالمم350ايضارؼةمواظـؼاصقةمواظلقادقةمواظعؼائدؼة"م)صم

م(.م353اظعاٌلمػقماهلدفماظـفائلمعـماظـظرؼةماإلدالعقةمسيماظعالضاتماظدوظقة"م)صم

مظؾصداض ماًطابماٌؤؼد مػذا مأعام مواالخؿالفمواظؿعاؼشمبنيماألدؼانمندمظؽـ، ة
(معـم22عـقكمعغاؼراممتاعامسيمعقضقعم"اظغزوماظـؼاسيموخطرهمسؾكماجملؿؿعات")صم

ماألدؼانم متؼؾقد مؼشريمإديم"سدم م مثاغقيمعـمخاللمتـاولمعقضقع ماظـاغقة طؿابماظلـة
أنمماظلؿاوؼةماألخرى"مباسؿؾارػامتشؽؾمخطرامسؾكماظدؼـمواٌؤعـنيمبفذاماظدؼـ،مورشؿ

اٌقضقعمجاءمسيمدقاقمتـؾقتماهلقؼةماظدؼـقةماظذاتقة،مإالماغفمؼشريمإديمخطابمحياولم
مأنمؼؼابؾمبنيماألدؼانمبرتجقحماٌـطؼماظصداعلمسؾكمعـطؼماظؿؾادلمواظؿػاسؾماظـؼاصقني.م

م
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 .خاصية االنتؼائية:

وأعامسـمعـطؼماالغؿؼائقةمصقؾدومجؾقامعـمخاللمرباوظةمتربؼرماظشؿقظقةمسيمدقاقمممم
ماظدروسمواٌؾػاتم مععظؿ مسي مند مإذ مإظقف، ماظذيمدؾؼتماإلذارة اًطابماظؿؾفقؾل
ماألداتلم مظالدؿكدام مرباوظة مايدؼـة ماجملؿؿعقة مباظؼضاؼا ماإلدالم مبعالضة اٌؿعؾؼة

مواٌعاص ماظرتاثقة مظؾـصقص مسـماالغؿؼائل موعؾؿقرة مذبّزأ مذؽؾ مسي متعرض محقث رة
دقاضفاماظذيمذطرتمصقفمعـمأجؾمػدفمتربؼريمدفاظلمساجؾ.موظعؾمأدّلمسؾكمذظؽم
ماظؾقؽةم مسؾك مايػاز مضقؿ م"ظؿأصقؾ" ماظـؾقؼة مواألحادؼث ماآلؼات معـ مسدد مادؿكدام
أوماظؼقؿماظلقادقةمأوماالضؿصادؼةمأوماإلسالعقةمعـؾمربطمغفلماظردقلم)ص(مسـماظؾصاقم

(مأومعامجاءمسيم343ؾكماألرضممبقضقعم"عؽاصقةماظؿؾقث"م)مطؿابماظلـةماألوديمصمس
عقضقعمآخرمعامسـقاغفم"اظظاػرةماظلؽاغقةمسيماظؼرآنماظؽرؼؿ"م)طؿابماظلـةماظـاغقةمصم

معقضقعماظدرسمبذطرمسددمعـماآلؼاتمحقلمدساءمزطرؼاءمبأنمؼرزضفم26 (محقثمؼؾدأ
ماٌ مآؼةم)طؾمغػسمذائؼة مأو ماآلؼةماهللمباظذرؼة مأو ماظذيمم33قت( ماٌؾؽم)ػق عـمدقرة

متأتلم ماظـشقر(،مثؿ موإظقف معـمرزضف موطؾقا مسيمعـاطؾفا ماألرضمذظقالمصاعشقا جعؾمظؽؿ
مواظؽقػ" ماظؽؿ مبني ماظؾشرؼة م"اظؿـؿقة مطاظؿاظل: ماٌقضقع ممسـاصر ماظؼرآنم، مطان "إذا

مػدفمسي ماظؽؿ مأن مصؾقسمععـكمػذا ماظؽؿ مإرار مسي ماظؾشرؼة ماظؿـؿقة مإدي ذاتف"،ممؼدسق
ماظؼرآنمإديمسؿارةم ماألدادقة،ماٌقاظقد،ماظقصقات،متقجقف "اظؼرآنمواظعؿؾقاتماظلؽاغقة
ماظؽؿبم متعاعؾ مػق مػذا ماالغؿؼائقة معـطؼ معظاػر مأػؿ موعـ معلؿداعة". األرضمبطرؼؼة

حقثممتتماإلذارةمإظقفمسيمعقضقعم"اٌدارسماظػؼفقةمم20اٌدردقةمععماٌذػبماإلباضل
مطؿابماظلـة معـ مثاغقيم)صمموتطقرػا" موظقسمطؿذػبم62ثاغقة مطؿذػبمصؼفل م )

مظقؾؼكمػذام سؼائديمأومدقادل،موضدممتماظرتطقزمصقفمسؾكماظؿعرؼػمبأبرزمذققخف،م
مضقؿؿفم مإدي ماإلذارة مدون متشرؼعقة" م"ثروة ماظؽؿابماٌدردلمعصدر معـطؼ اٌذػبموصؼ

مأنماًطابما مؼؾدو متارخيقا. ماظلقادقة مسيماىاغبماظعؼائديمووربؿف ظدؼينموثرائف
ماالخؿالفم معع مؼؿلاعح مال مظؽـف ماظػؼفل ماالخؿالف معع مؼؿلاعح ماٌدردل اظؽؿاب
اظعؼائديمأوماظلقادلموػقمؼؿعاعؾمععماظـصقصماظرتاثقة،موتؾؽمسيمتصقرغامإحدىمأػؿم

مصقرمػذهماالغؿؼائقةماىؾقة.م

وظعؾمأدلمسؾكمذظؽمأؼضاماظغقابماظؽؾلمظؾكطابماظصقسيمسيمطؾماظؽؿبماٌدردقةم
ماظؿ ماظرتاثمعقضقع مبـقة مرئقسمسي مجزء ماًطابماظصقسي مأن معـ ماظرشؿ مسؾك قؾقؾ،

ماجملؿؿعم مسي محضقرػا مهلا مواضعقة مزاػرة ماظشعيب ماظؿصقف موأن ماإلدالعل اظدؼين

                                                                                                                                        
اؼةموعاماٌذػبماإلباضلممعذػبمدؼينمإدالعلمظفمحضقرهمسيماىزائرمحقثمتعؿـؼفمرائػةمعـمدؽانموالؼةمشردم 20

مجاورػامعـمعـارؼمواديمعقزابمباىـقبماىزائري.
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اىزائري.مطؿامغلفؾمأؼضامشقابامطؾقامألدغكمإذارةمإديماٌذػبماظشقعلمباسؿؾارهمأحدم
ماظرتاثمواظذ معـابرمإسالعقةماظـؿاذجماظدؼـقةماٌعرصقةماظيتمؼؿضؿـفا م مظفماظققم يمجيد

ماٌؿعؾؿماىزائريمتؾؼائقامعـمخاللماظؼـقاتماظػضائقةم ظؿؼدميفمواظرتوؼجمظفمؼلؿفؾؽفا
اٌكؿؾػةممبامؼؼؿضلمعـماًطابماٌدردلموضعفامطؿقضقعمظؾؿـاولماٌعرسيمحقثمميؽـم
ؾؽاماٌؿعؾؿمعـمأدواتمصفؿمغظاممػذاماًطابمسيمدقاضفماظعاممسؾكماألضؾمظقؽقنمعلؿف

ماٌكؿؾػة.م مواالتصال ماإلسالم مودائؾ موتـشرػا متؿضؿـفا ماظيت ماظدؼـقة مظؾؼقؿ إجيابقا
ماظدؼينم ماًطاب مسي ماٌلؽقتمسـف مذباالت معـ مذبال ماٌالحظاتمإدي مػذه هقؾـا
ماظعؼائدؼةم ماآلراء معلؿقى مسؾك ماظؿعدد معع ماظؿعاعؾ ممبقضقع مؼؿعؾؼ معا موػق اٌدردل

طدماٌقزةماالغؿؼائقةمواٌـطؼماظلفاظلماظذيمؼؤررمواظلقادقةمسيماظرتاثماظدؼين،ممبامؼؤ
معضؿقنمػذاماًطاب.

 خامتة

مأنمعضؿقنماًطابماظدؼينماظذيمتؿضؿـفم مغؿصقر ماألوظقة ماظؼراءة عـمخاللمػذه
اظؽؿبماٌدردقةمظؾعؾقمماإلدالعقةمسيمزبؿؾػمعلؿقؼاتماظؿعؾقؿماظـاغقيماظققممالمخيؾقم

تؼقممسؾكمعـطؼمتؾفقؾل،ماغؿؼائلموعرتؾؽمأحقاغا،ممباممعـمسـاصرمتعؾقؼةموققشقة
متلؿفدفم ماظيت ماظدؼـقة ماهلقؼة موعضاعني مدالالت مسي ماظضؾابقة معـ مطـري مإدي ؼؤدي
اٌدردةماظعؿقعقةمتـشؽةماألجقالمسؾقفا،ممذظؽمأنمأداسمػذاماًطابمعـؾؿامؼؾدومعـم

ما ماظؼقؿ مسـ م"اظدصاع مػق ماٌؿـاوظة ماٌقضقسات موعضاعنيمجؾ مسدومسـاوؼـ مضد ظدؼـقة
معشؽالتم معـ مؼطرحف معا مإدي مإضاصة ماظؿعؾقي ماًطاب معـ ماظـقع مػذا عػرتض".
مظؾؿعارفم متـاوظف مسي م"اظؿؼدؼس" مسـصر معـ مؼؿضؿـف ممما ماغطالضا موتربقؼة بقداشقجقة
اظدؼـقةموتعاعؾفمععماٌعارفمايدؼـة،مصإغفمؼطرحمعشؽالتمععرصقةمظعؾمأػؿفامشقابم

ماإلبلؿؿقظقج ماظـاحقة معـ ماظدؼينمقةاظقضقح مسيماظؿعؾقؿ مأػؿقؿفا مهلا مضضاؼا سيمتـاول
واظؿـاولماظعؾؿلمٌقضقساتمذاتمسالضةمباهلقؼةماظدؼـقةمعـفامضضقةماإلميانمواٌعرصة،م
مبنيماألدطقرةم ماظػرق ماظدؼـ، مسي مخصقصل مػق موعا مساٌل مػق مبنيمعا مايدود علأظة

مأنماظطرؼؼةماظؿرب21واظؿارؼخمواظػرقمبنيماألخالقمواٌعرصة مطؿا ماٌؿقزةم. ؼرؼةماظؿؾفقؾقة
ظطؾقعةماًطابماظدؼينماظذيمتـشرهماٌدردةماىزائرؼةمضدمتؤديمإديمعشؽؾةمأخرىم
مأنمػذهم ماظعؾقمماإلدالعقةموباضلماٌقادماألخرى،مباسؿؾار ػلمتقدقعماهلقةمبنيمعادة
ماظدؼـقةم ماظعؾقم مبني موتؽاعؾ متشارطقة موجقد م"سدم معـطؼ متردقخ مإدي متؤدي اظطرؼؼة

                                                                                                                                        
21 Ismail M. L’enseignement religieux : Transmission du savoir ou appel à l’adhésion ?, in 

ouvrage collectif, Fondation du Roi Abdu-Aziz & la Fondation Konrad Adenauer, Op.cit, 

page 95. 
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ماٌ ماٌاضلم22دغقة"واظعؾقم موععرصة مبنيمععرصةماياضر مأغفمخطابمؼضعممتققزا ،مطؿا
مطاصقام معصدرا ماٌاضل مععرصة معـ موجيعؾ مبؾ ماظدؼـقة مباظعؾقم معـف مؼؿعؾؼ معا وخاصة
وغفائقامٌعرصةماياضرموػقمعامدقزؼدمعـمتعؿقؼمخطابماألؼدؼقظقجقةماظدؼـقةمأومسؾكم

ؿؼائل،ماٌرتؾؽمواٌشققنمسيمآنمواحدماألضؾمسدمممتؽنيماٌؿعؾؿموصؼمػذاماًطابماالغ
عـمأدواتماظؿؿققزمبنيماظدؼـمواألؼدؼقظقجقةماظدؼـقة.م

ماظػّع ماظلقاقمإديماظدور مسيمػذا ماإلذارة ماظػاسؾنيماظرتبقؼني،موودر المألؼدؼقظقجقا
مسيم ماظػاسؾة موحدػا مظقلت م ماظرتبقؼة ماٌـظقعة محقل ماظرمسل ماًطاب صإؼدؼقظقجقا

م ماٌدردل ماظؽؿاب مإغفممعضؿقن مصعاظقؿف مظف مآخر مإؼدؼقظقجقا مخطابا مػـاك مأّن ذظؽ
ماظذؼـم ماٌدردقة ماظؽؿب ممبؤظػل معؿعؾؼة مػـا مواياظة ماظرتبقؼني ماظػاسؾني خطاب
مغؿاجم مػؿ موػؤالء مسيمتشؽقؾمععاملماًطابماظدؼينماٌدردل. ؼؿدخؾقنمبشؽؾمعؾاذر

مأغ ماظيت ماٌؿـقسة ماظدؼين ماظؿؽقؼـ معؤدلات معصدرػا مصرسقة ؿفؿفؿمأؼدؼقظقجقات
ماظيتمبقـتمدراداتمدابؼة ماىاععاتماإلدالعقة معـفا مأنمم23وخاصة ماٌقضقع حقل

محقلمعؼّر مأؼدؼقظقجقا مخطابا مهقي موردائؾ مأرروحات معـ ماٌعرسي موعـؿقجفا راتفا
م مبأذؽال مسـماًطابماظدؼينماظؿؼؾقدي،مخطابمعؿأثر اظيتمطابماًاظدؼـمزبؿؾػا

م.اظلقادلوضعفاموالمزالمؼضعفاممعـاضؾقماإلدالمم

 عناصر بيبؾيوغراػية

 الؽتب املدرسية املستخدمة 

،مربؿدم)مإذراف(،م"اٌـريمسيماظعؾقمماإلدالعقة"مخاصمباظلـةماألوديمصاريم .3
،م،ماىزائر،ماظطؾعةماألوديدردقةثاغقيمظؽؾماظشعب،ماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌ

م.2004دـةم

                                                                                                                                        
22

 Ibid. page 96. 
ماظلقاقمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصرممإديمدرادةماظؾاحثماظؿقغللماريقدةماظـقػرمحقلمعضاعنيمم23 غشريمسيمػذا

اظؿؽقؼـممسيماىاععاتماظدؼـقةمسيماظدولماٌغاربقةموخاصةمعـفامجاععاتماظزؼؿقغةمبؿقغس،ماظؼروؼنيمبػاسموجاععةم
 -http://www.alwihdah.com/issues/development/2010-04-26األعريمسؾدماظؼادرمضلـطقـة،أغظرمم

 2072.htm، طؿامغـطؾؼمأؼضامعـمغؿائجمدرادةمعقداغقةمضؿـامبفامحقلمعضؿقنماٌعرصةماظدؼـقةماٌـؿفةمسيمجاععةم
،مسيم2005وم3770قراهماظيتمغقضشتمعامبنيمدـيتماألعريمسؾدماظؼادرمعـمخاللمدرادةمٌقضقساتمأرروحاتماظدطؿ

ماظؾقثمحقلمخطابماظـكبمبنيماٌعر مدابؼمظػرؼؼ معشروع ماٌرحقممسيإرار ماألدؿاذ مواألؼدؼقظقجلمأذرفمسؾقف
مأريدمطروعل.مم

http://www.alwihdah.com/issues/development/2010-04-26-


 اخلطاب الدوين يف املدرسة اجلزائروة بني املعريف واألودوولوجي
 

327 

مباظلـةمصاري .2 مخاص ماإلدالعقة" ماظعؾقم مسي م"اظقاضح م)إذراف(، مربؿد ،
ماألودي،م ماظطؾعة ماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة، ماظدؼقان ماظشعب، مثاغقيمظؽؾ اظـاغقة

م.2005اىزائر،مدـةم
صاري،مربؿدم)إذراف(،م"اٌػقدمسيماظعؾقمماإلدالعقة"ماًاصمباظلـةمثاظـةم .1

ساتماٌدردقة،ماظطؾعةماألودي،ماىزائر،مثاغقيمظؽؾماظشعب،ماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾق
.2006دـةم
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