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دراسة حتليلية للمضامني القيمية احلوارية احلضارية والثقافية يف
النصوص األدتية تنماذج من كتة اللغة العرتية مبرحلة الثانوي
اإلعدادي تاملغرب
عمر بيشو
كمية عموم التربية -الرباط
جامعة محمد الخامس -السويسي
الممخص-ىدفت الدراسة إلى تحديد مضاميف قيـ الحوار الحضاري

يوجد تدرج معكوس في تقديـ المضاميف القيمية الحوارية الحضارية

والثقافي التي ينبغي أف تشتمؿ عمييا كتب المغة العربية في نصوصيا

والثقافية ،كمما ارتقينا مف صؼ دراسي إلى آخر ،وىذا أمر مخالؼ

السردية األدبية بالمستويات الثبلث مف المرحمة الثانوية اإلعدادية في

لتوجو الخبراء في تدبير المناىج.

النظاـ التربوي المغربي ،وتحميؿ تمؾ الكتب بغية التعرؼ عمى مدى ما

الكممات المفتاحية :قيـ الحوار الحضاري والثقافي ،السرد األدبي ،النظاـ

يتوافر فييا مف مضاميف قيمية حوارية حضارية وثقافية ،باعتبار حاممية

التربوي المغربي.

األدب ليذه القيـ .ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث أسموب تحميؿ المحتوى

 .1المقدمة
تستمد ىذه الدراسة أسسيا النظرية ،مف فكرة المساىمة في

الذي استدعى توظيفو إعداد أداتيف :األولى (استبياف المضاميف القيمية

تسميط الضوء عمى بعض إشكاالت راىف الشأف اإلنساني ،في

الحوارية الحضارية والثقافية) التي تولت حصر المضاميف البلزمة
لمتبلميذ ،واألداة الثانية تمثمت في (استمارة تحميؿ المحتوى) التي أعدت

بعديو المحمي والعالمي ،فيما يعرؼ بإشكاؿ اليوية والكونية،

في ضوء األداة األولى وتولت ميمة تحميؿ النصوص السردية األدبية

وعبلقتيما بالعولمة؛ وذلؾ في إطار تفعيؿ فكرة دور التعددية

بنماذج مف كتب المغة العربية بالمغرب ،وبعد القياـ بعممية التحميؿ

والتنوع الثقافي والتحالؼ الحضاري ،ودور التربية أساسا في تعزيز

توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ،نوجزىا في اآلتي:

القيـ اإلنسانية الكونية األساسية المشتركة ،تحقيقا لمتنمية البشرية.

قائمة بالمضاميف القيمية الحوارية الحضارية والثقافية البلزمة

وذلؾ ،باعتبار أف البمداف التي صنفت أنظمتيا التربوية في أعمى

لتبلميذ مستويات المرحمة الثانوية اإلعدادية بالمغرب ،احتوت عمى ()54
مضموناً قيميا حواريا حضاريا وثقافيا.

المراتب ،روعي في تدبير مناىجيا اعتبار قيـ الحوار الحضاري

اشتممت النصوص األدبية

والثقافي؛ حيث أشار وزراء التربية األوروبيوف كذلؾ ،إلى أىمية

السردية بنماذج مف كتب المغة العربية التي تـ تحميميا عمى البعض مف

اتخاذ إجراءات مف شأنيا أف تحسف التفاىـ المتبادؿ ،ما بيف

المضاميف القيمية الحوارية الحضارية والثقافية التي وردت في القائمة،

الجماعات الثقافية و/أو الدينية عف طريؽ التربية المدرسية،

في حيف غابت أخرى ،واف اختمفت درجة توافرىا مف مستوى دراسي إلى

بموجب مبادئ مشتركة لؤلخبلؽ والمواطنة الديمقراطية كما جاء

آخر ،ومف كتاب إلى أخر .بمغ مجموع تك اررات المضاميف القيمية

في البياف الختامي ][1؛ وقد عممت العديد مف الدوؿ العربية

الحوارية الحضارية والثقافية في كتب المغة العربية التي خضعت لمتحميؿ

واإلسبلمية ،ومنيا المغرب ،عمى إصبلح المنظومة التربوية في

( )90مرة.
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وراء جديد ىذه المنظومة القيمية؟.
وما داـ المفكر الحضاري روجي جارودي يؤكد عمى أف

باعتباره عنص اًر فعاالً في عممية اإلصبلح لمواجية فكرة صراع

"وحدة اإلنسانية المرتقبة ،سوؼ لف تنشأ بالعنؼ أو بالقوة

الحضارات والثقافات ،وتباينيا وعدـ إمكانية تعايشيا.
كما تستمد ىذه الدراسة ،مرجعيتيا النظرية كذلؾ ،مف خبلؿ

العسكرية ،ولكف بوسائؿ السبلـ واالقتصاد والثقافة واإليماف" ]،[2

أىمية الثقافة كمدخؿ مف مداخؿ تحقيؽ "الوحدة اإلنسانية المرتقبة"

وعمى اعتبار أف العنصر األساسي ألي ثقافة أو حضارة ىي المغة،

 -كما يذىب جارودي ] - [2ومف أىمية تدريس األدب عمى وجو

وأف "المفتاح لمتفاعؿ الحيادي مع ثقافة ما -حسب ماكارييؼ -

الخصوص ،كما يؤكد طودوروؼ ] ،[3في ضرورة تفعيؿ وظائفو

يكمف في خمؽ آفاؽ ميسرة إلقامة الحوار البناء معيا ،دوف السعي،

في وسائط عمميتي التعميـ والتعمـ ،باعتبار حامميتو التمقائية

بقصد أو بغير قصد ،إلى إضفاء أي شيء مف شأنو تشويو اليوية

والنوعية لمقيـ الحوارية الحضارية والثقافية ،وقدرتو المتميزة عمى

الثقافية ،حيث الوسيمة األفضؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ ىي التركيز

جذب وشد انتباه المتعمـ ،في مقابؿ النصوص التقريرية لمقيـ المراد

عمى المنتج اإلبداعي لآلخر واسياماتو عمى الصعيد اإلنساني" ][5

غرسيا لدى المتعمـ ،والتي تتـ بشكؿ وظيفي متعاؿ عف المستوى

؛ فإلى أي حد يمكف أف تسيـ وسيمة الثقافة األدبية مثبل ،في

الثقافي لممتعمـ ،وجاؼ وخاؿ مف كؿ فنية وبيانية.

تطوير واغناء ىذه القيـ الحضارية والثقافية الموجية لراىف السياسة
التربوية المغربية مع مطمع األلفية الجديدة؟.

بعبارة أخرى ،إذا كاف األدب بشكؿ عاـ ،في جوىره ،حامبل
لقيـ حوارية حضارية وثقافية ،فيؿ ىذا يعني أف النصوص األدبية

بعبارة أخرى ،إلى أي حد استطاع المنياج التربوي المغربي

الموجية لممتعمـ المغربي تحمؿ ىذه السمات بالضرورة؟ بمفظ أدؽ،

في مجاؿ المغة العربية أف يضـ بيف ثناياه نصوصا أدبية تترجـ

إلى أي حد يمكف اعتبار النصوص األدبية ،في الكتب المقررة،

التجربة اإلنسانية في بعدييا المحمي و العالمي ،آخذة بعيف

ِّ
موحدة إنسانيا،
بالنظاـ التعميمي المغربي ،نصوصا حضارية

االعتبار استدماج قيـ الحوار واإلبداع ،ما يفتح األفؽ أماـ التبلميذ

ومتعددة ثقافيا ،كما نص عمييا الكتاب األبيض المغربي ،والميثاؽ

لمعرفة اآلخر ،بفيـ واع ،واطبلع عمى ثقافة حضارة أخرى ،دوف

الوطني لمتربية والتكويف ] ،[4بما ىي قيـ تجعؿ المتعمـ متمسكا

استعبلء حضاري ،وبعيدا عف التقوقع حوؿ الذات ،أو التحصيف

بالتنوع واالختبلؼ ،مع المحافظة عمى التماسؾ االجتماعي المحمي

اليوياتي المفرط؟.

والعالمي؟.

مسممات الدراسة
ينطمؽ الباحث في تحميمو لنماذج مف النصوص األدبية في

مقترح الدراسة

كتب المغة العربية المقررة بيذه المرحمة ،مف المسممات اآلتية:

يمكف القوؿ إف المجنة الخاصة بالتربية والتكويف بالمغرب ،مف

 .1المدرسة مؤسسة اجتماعية نظامية مسئولة مسئولية كاممة

خبلؿ تأسيسيا لميثاؽ وطني لمتربية والتكويف مع مطمع األلفية

مباشرة  -مع غيرىا مف المؤسسات.

الجديدة ،قد استحضرت ببل شؾ بعد السياسة التربوية ودورىا القوي
في تفعيؿ إصبلح النظاـ التربوي المغربي ،ويتمثؿ ذلؾ في وضعيا

 .2االجتماعية  -عف تربية الناشئة واكسابيـ القيـ التي تجعميـ

لصرح قيمي ،قائـ عمى التنوع واالختبلؼ والتكامؿ؛ فإلى أي حد

مواطنيف صالحيف ألنفسيـ ولمجتمعاتيـ وألمتيـ ولمبشرية

عكست ىذه السياسة التربوية عمى مستوى تدبير القيـ في الكتب

جمعاء.
 .3الكتاب المدرسي وسيمة تعميمية ميمة في العممية

المدرسية ،قضية الحوار بيف الحضارات والثقافات ،كما ىي ثاوية
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 .2مشكمة الدراسة

األىداؼ المنشودة ،ويستعيف بيا التمميذ (ة) في تحصيؿ

أ .أسئمة البحث

المعرفة وغرس قيـ الحوار الحضاري والثقافي.

انبثقت مشكمة الدراسة مف أىمية غرس قيـ الحوار بيف

 .5يعد تحميؿ الكتب المدرسية في النظاـ التربوي بشكؿ عاـ،

الحضارات والثقافات في نفوس الناشئة ،كما يمح عمى ذلؾ الميثاؽ

الخطوة األولى في الحكـ عمييا وتقويميا ،مف أجؿ تطويرىا

الوطني لمتربية والتكويف ،والمنتظـ الدولي ومقتضيات تربية

بصورة مستمرة.

المستقبؿ ،والندوات والمؤتمرات المحمية والعربية ،ودور األدب

 .6كتب المغة العربية بمرحمة الثانوي اإلعدادي ،وسيمة تربوية

بشكؿ خاص ،في إكسابيـ ىذه القيـ؛ إذ ال معنى لمعالجة موضوع

ميمة في غرس القيـ الحضارية والثقافية في نفوس التبلميذ

الشخصية الحضارية والثقافية لمناشئة ،إذا لـ تنطمؽ أساسا مف

المغاربة ،باعتبار مدخميا الثقافي األدبي مف جية ،والرصيد

نصوص أدبية ،قادرة عمى التأثير في المتعمـ واقناعو وامتاعو ].[3

المعرفي ليذه القيـ ،المتداولة في مادة التربية عمى المواطنة

وعميو ،فالمشكمة األساسية التي تحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عنيا

بيا ،مف جية ثانية.

ىي:

 .7التسميـ بما ذىب إليو كؿ مف المفكر الحضاري روجي

ما مدى حضور قيـ الحوار الحضاري والثقافي بجديد

غارودي بخصوص مداخؿ "وحدة اإلنسانية المرتقبة" ،وكذا

المنظومة القيمية بالمنياج التربوي المغربي ،مف خبلؿ نماذج مف

المفكر طودوروؼ في كوف األدب يعد مدخبل وطريقا ممكيا

النصوص األدبية بكتب المغة العربية ،الموجية لمتعمـ مرحمة

لولوج "الحوار العظيـ بيف البشر".

التعميـ الثانوي اإلعدادي؟
ويتفرع عف ىذا السؤاؿ المركزي األسئمة التالية:

موضوع الدراسة:

 -1ما قيـ الحوار الحضاري والثقافي؟ وما خصائصيا؟

ىذه الدراسة ستتناوؿ بالبحث والتحميؿ قيـ الحوار الحضاري
والثقافي ،المتضمنة في النصوص األدبية في سردىا الروائي

 -2ما المضاميف القيمية الحوارية الحضارية والثقافية ،التي يمكف

والقصصي خاصة ،انطبلقا مف جديد تدبير القيـ بالنظاـ التربوي

أف تشتمؿ عمييا النصوص األدبية في كتب المغة العربية بيذه

المغربي (الميثاؽ الوطني لمتربية والتكويف ،والكتاب األبيض

المرحمة التعميمية؟

المغربي) ،وىي منظومة مف القيـ الوطنية والعقدية والكونية،

 -3ما مدى حضور ىذه المضاميف القيمية في ىذه النصوص،

موجية لمنظاـ التربوي المغربي عمى مستوى أجرأتو البيداغوجية

وكذا توزيعيا نسقيا ،مف حيث غمبة أو غياب بعض القيـ عمى

لمقيـ ،مع محاولة الوقوؼ عمى كيفية تدبيرىا واشتغاليا منياجيا،

األخرى؟

في نماذج مف كتب المغة العربية المقررة بمرحمة التعميـ الثانوي

ب .أهداف الدراسة

اإلعدادي عمى وجو الخصوص؛ ونسقيا ،مف حيث حضور أو

يرمي ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

غياب بعض القيـ عمى أخرى.

 -1توفير إطار مرجعي لقيـ الحوار بيف الحضارات والثقافات
في عبلقتيا بالتربية والتنمية.
 -2تحديد المضاميف القيمية الحوارية الحضارية والثقافية ،والتي
يمكف أف تحتوي عمييا النصوص األدبية في كتب المغة العربية
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المقررة لممرحمة التعميمية موضوع الدراسة(استبياف) ،وكذا

ب  -إعادة النظر في الكتب المقررة حاليا بغرض تطويرىا بصورة

مستوياتيا التعميمية الثبلث (استمارة/شبكة) لتحميؿ ىذه الكتب،

جزئية ،مف خبلؿ تحميميا ،وتقويميا في ضوء مجاالت تصنيؼ قيـ

ومعرفة ما بيا مف قيـ حوارية حضارية وثقافية ،ضمنية أو

الحوار الحضاري والثقافي.

 -3صريحة.

د .مصطمحات الدراسة:

ج .أهمية الدراسة

أوال -قيم الحوار الحضاري والثقافي:
ىي مجموعة مف المبادئ والمعايير المنبثقة عف المنظومة

تكمف أىمية ىذه الدراسة في النقط التالية:
 -1الكشؼ عف مدى تحوؿ النظاـ التربوي المغربي كميا ونوعيا،

القيمية الحضارية والثقافية اإلسبلمية ،والمنظومة القيمية الحضارية

عمى مستوى تدبير القيـ الموجية لسياستو التربوية ،في راىف

والثقافية الغربية؛ والتي يعتقد األفراد أنيا تحقؽ ليـ مكاسب مادية

مساره اإلصبلحي البيداغوجي.

ومعنوية ،يؤمف بيا المجتمع اإلنساني ،ويكتسبيا الفرد ،وىي

 -2وضع تصنيؼ إجرائي نموذجي لقيـ الحوار الحضاري

المحركة لسموكيـ واتجاىاتيـ.

والثقافي ،يمكف مف خبللو تطوير منياج الكتب المدرسية

ثانيا– تحميل محتوى النصوص األدبية بكتب المغة العربية

بشكؿ عاـ.

األدب المعني بو في ىذه الدراسة ىو كؿ ما يقدـ لممتعمـ مف

 -3الكشؼ عف مدى حضور وتوافر المضاميف القيمية الحوارية

مادة سردية أدبية إبداعية قصصية ورائية ،بصورة مكتوبة فقط،

الحضارية والثقافية ،الصريحة والضمنية في كتب المغة

تتوفر فييا معايير األدب الجيد ،وتراعي خصائص نمو المتعمميف

العربية بالمرحمة الثانوية اإلعدادية ،باستخداـ أسموب تحميؿ

وحاجاتيـ ،وتتفؽ مع ميوليـ واستعداداتيـ ،وتسيـ في بناء األطر

المحتوى ،مما يفيد في التعرؼ عمى المضاميف التي تـ

المعرفية الثقافية ،والعاطفية ،والسموكية الميارية ،وصوال إلى بناء

التركيز عمييا ،وتمؾ التي تـ تيميشيا أو عدـ ذكرىا ،وبالتالي

شخصية سوية متزنة ،تتأثر بالمجتمع الذي نعيش فيو ،وتؤثر فيو

العمؿ عمى تبلفي ىذا الخمؿ في التأليؼ مستقببلً.

تأثي ار إيجابيا؛ وتتشكؿ ىذه النصوص مف المكونات التالية :القصة

 -4فتح الباب أماـ دراسات أخرى ،يمكف أف تضع خرائط لمقيـ

والرواية فقط.

والمضاميف القيمية الحوارية الحضارية والثقافية البلزمة

وعميو ،يقصد بتحميؿ محتوى كتب المغة العربية في ىذه

لمتبلميذ في مراحؿ سمؾ التعميـ المدرسي بالنظاـ التربوي

الدراسة ،تحديد المضاميف القيمية الحوارية الحضارية والثقافية

المغربي.

المبثوثة في النصوص األدبية بتمؾ الكتب ،تحديدا موضوعيا ،يبرز

 -5وضع قائمة بالمضاميف القيمية الحوارية الحضارية والثقافية

مدى حضور تمؾ المضاميف القيمية ،وكيفية توزيعيا كميا.

البلزمة لتبلميذ سمؾ التعميـ المدرسي ،تمؾ التي يمكف بثيا

 .3الطريقة واإلجراءات

مثبل ،في كتب المغة العربية مف خبلؿ نصوصيا األدبية،

أ .أداة الدراسة

ويمكف اإلفادة مف تمؾ القائمة في الجوانب اآلتية:

اعتمد الباحث أسموب تحميؿ المحتوى لمكشؼ عف المضاميف

أ  -تأليؼ كتب المواد التعميمية الحاممة لمقيـ ،ومنيا كتب المغة

القيمية الحوارية الحضارية المبثوثة في النصوص األدبية بكتب

العربية بسمؾ التعميـ المدرسي.
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المغة العربية ،موضوع الدراسة ،وقد تطمب ىذا األمر ،إعداد أداتيف

ومواطف التركيز عمييا؛ لذلؾ فقد استعاف الباحث بيذا المنيج ،بما

ىما:

يتطمبو مف توظيؼ ألسموب تحميؿ المحتوى بغية التوصؿ إلى

 -1استبياف المضاميف القيمية الحوارية الحضارية :وميمتو حصر

مضاميف قيـ الحوار الحضاري والثقافي المبثوثة في النصوص

القيـ الحوارية الحضارية والثقافية المناسبة لممرحمة الثانوية

األدبية بكتب المغة العربية المقررة بالمرحمة الدراسية المذكورة.

اإلعدادية ،ويمثؿ ىذا االستبياف (ممحؽ )1األساس الذي تبنى في

ج .مجتمع وعينة البحث

ضوئو استمارة تحميؿ المحتوى وشبكتو.

يتألؼ مجتمع الدراسة مف نماذج لكتب المغة العربية المقررة
بالمرحمة التعميمية المذكورة ،بالنظاـ التربوي المغربي ،وقد بمغ

 -2شبكة تحميؿ المحتوى (ممحؽ :)2التي يتـ مف خبلليا التعرؼ
عمى مدى حضور وتوافر المضاميف القيمية.

مجموع تمؾ الكتب ثبلثة ،تحتوي عمى( )39موضوعا لمدراسة،

الحوارية الحضارية والثقافية ،في النصوص األدبية المتضمنة في

وىي فقط نصوص سردية أدبية إبداعية (قصصية وروائية).

كتب المغة العربية بيذه المرحمة الدراسية المذكورة.

أما عينة الدراسة ،فيي نفسيا مجتمع الدراسة ،وتتمثؿ في كتب:

ب .منهج الدراسة

("المفيد في المغة العربية"" ،مرشدي في المغة العربية"" ،األساس في

يناسب ىذه الدراسة المنيج التحميمي الوصفي الذي يمثؿ

المغة العربية" ،لمستويات المرحمة التعميمية المذكورة؛ إذ يتعيف عمى

استقصاء ينصب عمى ظاىرة مف الظواىر التعميمية ،كما ىي قائمة

الباحث تحميؿ نماذج مف ىذه الكتب ،كما سيرد تفصيؿ ذلؾ عند

فعبلً ،بقصد تشخيصيا وكشؼ جوانبيا عف طريؽ معدؿ تك ارراتيا،

الحديث عف إجراءات عممية التحميؿ.

جدول 1
كتب مدرسية مقررة

المستوى الدراسي

عدد النصوص األدبية

النسبة المئوية لنصوص العينة

 -المفيد في المغة العربية (طبعة )2003

األولى

 20 -نصا

% 51.28

 -مرشدي في المغة العربية (طبعة )2005

الثانية

 07 -نصا

%17.94

 -األساسي في المغة العربية (طبعة )2004

الثالثة

 12 -نصا

%30.76

3كتب

3مستويات

 39نصا

يبلحظ مف الجدوؿ أعبله أف عدد دروس /نصوص مجتمع

خطوات تطبيق شبكة التحميل

الدراسة ( )39درسا ،منيا ( )20درسا لممستوى األولى ثانوي

الخطوة األولى :تحديد الهدف من تحميل المحتوى

إعدادي ،و( )07درسا لممستوى الثانية مف نفس المرحمة التعميمية،

الكشؼ عف مدى حضور المضاميف الحوارية الحضارية والثقافية

و( )12درسا بالنسبة لمستوى الثالثة منيا؛ وقد تراوحت نسب عينة

في النصوص األدبية بنماذج مف كتب المغة العربية المقررة بالتعميـ

الدراسة بيف  %17.94و %51.28مف مجتمع الدراسة.

الثانوي اإلعدادي.

وقد تنوعت النصوص األدبية في الكتب المقررة لمغة العربية

التعرؼ عمى الكيفية التي يتـ بيا توزيع تمؾ المضاميف في

عمى متعممي ىذه المرحمة ما بيف نصوص أدبية إسبلمية،

المستوى المذكور ،مف حيث حضور أو غياب تك ارراتيا.

ونصوص أدبية غير إسبلمية.

الخطوة الثانية :تحديد عينة تحميل المحتوى
وىي مجموعة مف كتب المغة العربية المقررة (ثبلثة كتب) ،مختمفة
المستويات ،ومتنوعة العناويف ،اشتممت عمى  39موضوعا.
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الخطوة الثالثة :تحديد وحدة تحميل المحتوى

الشريؼ؛ الممررة لغويا ديداكتيكيا مف خبلؿ نصوصيا:

اعتماد المنيج الوصفي الكمي ،يقتضي االشتغاؿ عمى وحدات

الوظيفية ،والتطبيقية ،والمسترسمة ،والتعبير واإلنشاء.

تحميؿ المحتوى وىي :الكممة ،الموضوع ،الجممة ،الفكرة،

 -2تحميؿ محتويات ىذه النصوص بيذه الكتب ،دوف التطرؽ

الشخصية ...،وقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة الكممة والجممة؛

لمكونات النصوص األدبية األخرى (المقالة ،الشعر،

حيث تمت أجرأة عممية التحميؿ وفؽ الشكؿ التالي:

المسرحية ،الخطبة ،الرسالة ،الوصية ،الخاطرة ،أدب

 -1قراءة كؿ موضوع/نص أدبي ،لتحديد المضاميف القيمية

الرحمة ،أدب السيرة) وكذا كتب دراسة المؤلفات الموازية.
 -3التطرؽ إلى التعميـ المدرسي الثانوي اإلعدادي دوف الثانوي

الحوارية الحضارية والثقافية ،المشتمؿ عمييا تصريحا أو

التأىيمي.

تمميحا ،مع رصد مرات تكرارىما في النص /موضوع الدراسة،

 -4حدود دائرة الحوار الحضاري والثقافي عمى وجو التغميب؛

(ينظر جدوؿ / 1ممحؽ.)2

أي ،بيف الحضارة الغربية والحضارة اإلسبلمية.

 -2جمع تك اررات كؿ مضموف قيمي حواري حضاري وثقافي،
عبر جميع المواضيع/النصوص األدبية المقرر دراستيا ،ثـ

 .4النتائج

حساب النسب المئوية لما يمثمو كؿ مضموف بالقياس إلى

عرض نتائج السؤاؿ األوؿ:

مجموع المضاميف الواردة في الكتب موضوع التحميؿ(ينظر

نص ىذا السؤاؿ عمى :ما قيـ الحوار الحضاري والثقافي؟ وما

جدوؿ /2ممحؽ).

خصائصيا؟.

د .صدق األداة:

وجد الباحث أف مسألة الحوار الحضاري والثقافي ،ىي مسألة

تـ التحقؽ مف صدؽ محتوى األداة عف طريؽ عرضيا عمى

التفاعؿ اإلنساني والثقافي بيف أتباع الحضارات والثقافات المختمفة،

مجموعة مف المحكميف ،مف أساتذة كمية عموـ التربية بجامعة

واف مسألة قيـ ىذا الحوار ،ىي مسالة التقائيا ،أساسو "العولمة

محمد الخامس ،وأساتذة لمغة العربية بمراكز جيوية لمتربية والتكويف

الثقافية" أو العولمة المتبادلة ] ،[6تمؾ العولمة التي ال تسوي بيف

(أكاديمية مراكش -تانسيفت الحوز) ،ومفتشيف تربوييف لمادة المغة

الثقافات ،وانما تجمع بينيا عمى المشترؾ اإلنساني الكوني؛

العربية بالثانوي اإلعدادي والتأىيمي (أكاديمية تادلة -أزيبلؿ)؛

باعتبار القيـ ىي" تفضيبلت جماعية يمكف اقتساميا ،أو عدـ

حيث طمب منيـ إبداء الرأي في فق ارت المقياس ،مف حيث داللتو

اقتساميا مف طرؼ أشخاص ،ومجموعات اجتماعية" ] ،[7ثـ أنو

المغوية والمعنوية ،وقدرة األداة عمى قياس مجاالت قيـ الحوار

مف "منطمؽ المبادئ األساسية لمحوار" ] [8حيث مبدأ "فحص أوجو

الحضاري والثقافي ،ورصدت آراؤىـ وممحوظاتيـ وتـ األخذ بيا.

الشبو واالختبلؼ" يمكف الحديث أيضا،عف قيـ حوارية حضارية

ه .حدود الدراسة:

وثقافية

تقؼ حدود ىذه الدراسة عند اآلتي:

مشتركة،

تيدؼ

إلى

تغيير

النظرة

االستعدائية

واالستعبلئية ] ،[9والتخمي عف التصنيؼ النمطي المتوارث مف

 -1تحميؿ نصوص سردية أدبية في جانبيا القصصي والروائي،

مخمفات الماضي ،والمشاركة في التأسيس لرؤية مستقبمية لمشروع

في عينة مف كتب المغة العربية المقررة بمرحمة التعميـ

الوحدة اإلنسانية المرتقبة بتعبير ].[2

الثانوي اإلعدادي ،بما في ذلؾ النصوص السردية األدبية
اإلسبلمية دوف التطرؽ إلى نصوص القرآف الكريـ والحديث
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بعبارة أخرى ،نتحدث عف القيـ الحوارية الحضارية والثقافية،

وحضارة مبنية أساساً عمى نفي اآلخر ،واف كاف ال يكؿ مف رفع

مف زاوية التفاعؿ بيف األنا /واآلخر ،بوصفيما مخالفيف حضارييف

شعارات المساواة واإلنصاؼ والعدؿ بيف البشر.

ولعؿ ما

وثقافييف أساسيا؛ حيث الشعوب تتطمع إلى التعارؼ والتفاعؿ فيما

يدؿ عمى إمكانية ىذا الحوار ،اختيار الكتاب األبيض األوربي

بينيا بمحض إرادتيا ،وليس مف باب الثقافة العميا ،التي تتحكـ فييا

لحوار الثقافات ( )2007مبادئ واضحة المرجعية ،يمكف القوؿ أف

إرادة الييمنة والمصالح األحادية الجانب ][10؛ وذلؾ" مف أجؿ

األساس العمماني فييا بادي لمعياف ،حيث غياب دور الديف في

تعزيز قيـ الحوار الثقافي والحضاري ،ونشر ثقافة السبلـ العادؿ،

تفعيؿ ىذا الخطاب الحواري .مف ىنا يمكف فيـ طبيعة مرتكزات

قسر عمى الشعوب المحتمة
ًا
ال السبلـ الخادع المفروض

الكتاب األبيض المغربي وثوابتو القيمية التي نص عمييا؛ حيث
الديف ممثبل في قيمو العقدية إلى جانب تمؾ القيـ التي نص عمييا

المضطيدة" ].[11

الكتاب األبيض األوربي.

وبالتالي ،فقيـ الحوار الحضاري والثقافي ،ىي قيـ حاثة عمى

مف خبلؿ ما سبؽ ،يمكف القوؿ إف قيـ الحوار الحضاري

الحوار ،جالبة لو ،نابذة لمصراع ،دارئة لو؛ جالبة لفكرة االختبلؼ
والتعدد ،دارئة لفكرة التسمط واالستبداد الحضاري ،بتعبير المفكر

والثقافي تتميز بكونيا:

المنجرة ] [12؛ ىدفيا إرادة تحقيؽ التحالؼ بيف الحضارات،

 -1قيـ متداولة بيف اليويات الحضارية والثقافية األساسية
المختمفة ؛أي ،قيـ ذات صبغة جماعية.

واالختبلؼ التنوعي ال التضادي بيف الثقافات ] .[13أي ،أنيا قيـ

 -2قيـ ذات داللة تشاركية عمى مستوى بنيتيا الصرفية"/

موجية؛ بحيث لف يستقيـ حوار الحضارات والثقافات ،إال عندما

تفاعؿ"؛ ومنيا قيـ :التسامح ،التضامف ،التواصؿ....،

يكوف ىذا الحوار نفسو موجيا؛ وكممة التوجيو عمى حد تعبير
"ليفيناس" أنو إذا كاف ىذا العالـ متحر ار مف الغرب ،ومف

 -3قيـ ذات لغة عالمية يمكف ألي فرد أف يفيميا ويربطيا بذاتو.

االستعمار ،فإنو أيضا عالـ تائو ،لكونو أصبح مسرحا لػ" ىرج

 -4قيـ ليا صفة العالمية ،والكونية ،بحيث تسمو عمى

ثقافات عدة ال ترى كؿ واحدة منيا نفسيا ،إال في سياقيا الخاص"

االختبلفات الحضارية والثقافية التضادية ،وتخدـ المصالح

والحاؿ أف القيـ اإلنسانية المشتركة ،ومنيا الحقوؽ اإلنسانية ،ىي

العميا لئلنسانية.
 -5قيـ تربوية ذات أبعاد تعممية جديدة ”تعمـ لتشارؾ“” ،تعمـ

ما يحوؿ دوف أف تكوف الثقافات جز ار منغمقة عمى نفسيا" ].[14

العيش معا“ ترتقي بالمتعمـ مف مستوى وجوده اإلنساني ،إلى

أما خصائص قيـ الحوار الحضاري والثقافي ،فيبدو –حسب
الباحث -أف ىناؾ صعوبات حقيقية في إيجاد أرضية ومبادئ

مستوى الشيود والتحالؼ الحضاري.

عامة لحوار ثقافي وحضاري ،يقبميا الجميع ويقتنع بيا ،ألف لكؿ

وعميو ،يمكف القوؿ إف قيـ الحوار الحضاري والثقافي،

واحد ،منظومتو الثقافية والحضارية الخاصة ،وىذه المنظومة ليا

باستحضار المنظومة القيمية اإلسبلمية ،ىي تمؾ المرتكزات التي

مرجعيات محددة .ليذا ،وإلقامة حوار بيف الثقافات ،يتطمب منا

تقوـ عمييا الحياة والعيش المشترؾ ،كما حددىا الوحي والعقؿ

وقفة متأنية لقراءة ذاتنا ( العربية /اإلسبلمية ) وكذا الذات األخرى

البشري الرشيد ،في عبلقة اإلنساف بنفسو ومحيطو وخالقو ،فيي

( الغرب ) ،ألف الغربي ،والذي يدعو إلى مبادئ كونية ،ىو نفسو

قيـ إنسانية موجية بالفطرة البشرية ،محركة لمتدافع والتحاور

يعيش سجيف خصوصياتو الثقافية التي تقصي اآلخر وتعجز عمى

والتعارؼ الحضاري ][15؛ وىي بذلؾ تختمؼ عف تعريؼ القيـ

االنفتاح عميو ،ألف لديو عقدة التفوؽ عمى اآلخر ،وألنيا ثقافة

اإلسبلمية في تناوليا المطمؽ ] ،[16مف حيث كوف ىذه األخيرة
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موجية بالتشريع اإلسبلمي ،والذي يمنح بموجبو ىوية الشخصية

الصدؽ ،تقدير العمـ والمعرفة ،تقدير التكنولوجيا ،نسبية الحقيقة،

اإلسبلمية ليا ،كمكوف مف مكونات االختبلؼ البشري.

تقدير الطبيعة ،تقدير الرياضة ،الشكر ،النظافة ،إتقاف العمؿ،

عرض نتائج السؤاؿ الثاني:

القناعة ،األمانة ،العفو ،االنفتاح.
عرض نتائج السؤاؿ الثالث:

نص ىذا السؤاؿ عمى :ما المضاميف القيمية الحوارية الحضارية

نص ىذا السؤاؿ عمى :ما مدى توافر المضاميف القيمية

والثقافية ،التي يمكف أف تشتمؿ عمييا النصوص السردية األدبية
في كتب المغة العربية بيذه المرحمة التعميمية؟

الحوارية الحضارية والثقافية بكتب المغة العربية مف خبلؿ

وفي سبيؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،قاـ الباحث بإنجاز استبياف

نصوصيا األدبية الموجية لتمميذ مرحمة الثانوي اإلعدادي؛ مف

معتمداً عمى أربعة مصادر أساسية ،وىي:

حيث مدى غياب أو حضور بعض القيـ عمى األخرى؟.
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بإعداد شبكة لتحميؿ

 -1الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع القيـ.

محتوى كتب المغة العربية ،في ضوء استبياف المضاميف الحوارية

 -2األدبيات التربوية المتعمقة بموضوع قيـ الحوار الحضاري

الحضارية والثقافية ،التي تـ إعدادىا سابقاً ،ثـ عكؼ عمى تحميؿ

والثقافي.
 -3أىداؼ تعميـ المغة العربية بمرحمة التعميـ الثانوي اإلعدادي.

النصوص األدبية بنماذج مف كتب المغة العربية المقررة عمى

 -4دور األدب في التأسيس لموحدة اإلنسانية.

تبلميذ المستويات الثبلثة مف المرحمة اإلعدادية ،وبعد رصد
البيانات التي توافرت لدى الباحث ،وتحميميا إحصائيا ،توصؿ إلى

وقد تـ عرض ذلؾ االستبياف عمى مجموعة مف المتخصصيف
والميتميف بالشأف التربوي والقيمي ،بيدؼ التعرؼ عمى مدى

النتائج التالية (ممحؽ:)3

مناسبة المضاميف القيمية الحوارية الحضارية والثقافية لتبلميذ تمؾ

 -1لـ تشتمؿ كتب المغة العربية التي تـ تحميميا عمى جميع

المرحمة ،وانتقاء المناسب منيا ،وبعد رصد االستجابات وتحميميا

المضاميف الحوارية الحضارية والثقافية التي رأى المتخصصوف

إحصائيا تـ التوصؿ إلى:

أىمية إكسابيا تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي اإلعدادي ،مما

قائمة بالمضاميف القيمية الحوارية الحضارية والثقافية البلزمة

اشتممت عميو استمارة التحميؿ ،بيد أف تك ارراتيا ودرجة توافرىا

لكتب المغة العربية بالمستويات الثبلثة مف المرحمة التعميمية

اختمفت مف مستوى دراسي آلخر ،ومف كتاب إلى أخر ،ومف

المذكورة ،حيث اشتممت تمؾ القائمة عمى  54مضموناً حواريا

قيمة ألخرى ،كما سنقؼ عمى ذلؾ بشكؿ تفصيمي عند

حضاريا وثقافيا ،وبيانيا عمى النحو التالي :اإليماف ،التآخي،

الحديث عف كؿ كتاب عمى حدة.

العدؿ ،التسامح ،التعارؼ ،االنفتاح ،التعايش ،التفاىـ ،تقدير

 -2بمغ مجموع تك اررات المضاميف القيمية الحوارية الحضارية

اآلخريف ،التعاوف ،التضامف ،التواصؿ ،اإلنصات ،الصداقة،

والثقافية في الكتب التي تـ تحميميا ( )90مرة؛ وىذا تكرار

التضحية ،التراحـ ،تبخيس الظمـ ،المواطنة ،الديمقراطية ،تقدير

متواضع جدا ليذه المضاميف.

االختبلؼ ،تقدير اليوية ،المقاومة ،المساواة ،تقدير الحياة ،تقدير

 -3حظي كتاب المفيد في المغة العربية بالمستوى األولى ثانوي

الحرية ،الكرامة ،احتراـ المعتقد ،السمـ ،تقدير الجماؿ ،تقدير العمؿ،

إعدادي بأكبر قدر مف تك اررات المضاميف مف بيف الكتب

المروءة ،الصبر ،اإلحساف ،المجادلة الحسنة ،التواضع ،صمة

األخرى موضوع الدراسة ،حيث تكررت المضاميف القيمية

الرحـ ،زيارة المريض ،االستقامة ،الشجاعة ،الوفاء ،الكرـ،

الحوارية والحضارية فيو ( )56مرة ،ممثبل بػ ( )20نصا ،تبلىا
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مرشدي في المغة العربية بتك اررات بمغت ( )26مرة ،ممثبل بػ

اإلسبلمية ليا تصورىا المتميز في الشأف الحواري والتواصؿ

( )07نصوص ،ثـ األساسي ( )08مرة ،بػ( )12نصا.

البشري اإليجابي .ألنو ميما يكف مف توصيات دولية بشأف

 -4يوجد تدرج معكوس في تقديـ ىذه المضاميف لتبلميذ

ضرورة غرس ىذه القيـ في الناشئة ،فبل بد ،إضافة إلى الرقابة

المستويات الثبلث مف ىذه المرحمة التعميمية؛ فقد بدئ

الخارجية ،مف االرتباط تربويا بالرقابة الذاتية النابعة مف

بالمستوى األولى إعدادي بمضاميف ذات تك اررات مضاعفة

الجانب الروحي والعقدي.

تقريبا ( )56مرة ،مقارنة والمستوى الثانية ( ،)26بينما الثالثة

 -3األدب بما أنو يمثؿ الوضع الطبيعي لممشترؾ اإلنساني ،مف

عرفت ( )08قيـ ،أي ،بتك اررات أقؿ بثبلث مرات مف الثانية،

خبلؿ سرده القصصي والروائي ،ينبغي بالتالي ،قمب معيود

وسبع مرات مف األولى.

تعميـ األدب ،بأف يصير غاية وليس وسيمة ،حيث تمرير
أدوات المناىج عمى حساب المتف األدبي.

 -5يوجد عدـ توازف في تقديـ المضاميف القيمية الحوارية

 -4ضرورة انتقاء نصوص سردية أدبية تتجاوز ما يرىف المتعمـ

الحضارية والثقافية لتبلميذ المستويات الثبلثة موضوع الدراسة؛

المغربي في قالب ىوياتي محض.

ففي حيف تكرر -عمى سبيؿ المثاؿ -كؿ مضموف مف
المضاميف الثبلثة :اإليماف ،تقدير العمـ والمعرفة ،تقدير

 -5االستفادة مف نتائج الدراسة الحالية وتوظيفيا في الكشؼ عف

العمؿ ،أكثر مف  20مرة ،نجد أف مضاميف أخرى مثؿ:

اىتمامات وميوؿ واتجاىات كتاب النصوص األدبية الموجية

التسامح ،التعايش ،التراحـ ،لـ يصؿ تكرار الواحد منيا أكثر

لممتعمـ ،وتوجيييا توجييا تربويا وتعميميا صحيحا ،يواكب راىف

مف مرة واحدة ،ناىيؾ عف مضاميف أخرى لـ تذكر إطبلقا رغـ

مستجدات الشأف اإلنساني.

أىميتيا الحوارية (التفاىـ ،المجادلة الحسنة ،التآخي،

 -6ضرورة أخذ النصوص األدبية بعيف االعتبار تحوالت الرواية

التضحية ،تبخيس الظمـ ،تقدير اليوية ،احتراـ المعتقد ،تقدير

العربية ،وتمكنيا مف استيعاب النصوص الروائية العالمية ،مف

الرياضة ،إتقاف العمؿ ،االنفتاح).

حيث قدرتيا عمى تناوؿ موضوعات تتعمؽ مع منتجات

 -6يمكف القوؿ إف نتائج ىذه الدراسة تتفؽ ودراسة الفيصؿ ]،[17

الحضارة اإلنسانية؛ كاالستفادة مثبل مف نصوص رواية "آدـ

في كوف النصوص األدبية الموجية لممتعمـ المغربي ،ليست

جديد" وغيرىا ،باعتبار تمثميا لفكرة التقارب بيف الجنس البشري

موحدة إنسانيا ،بما تتضمف مف قيـ لمحوار الحضاري والثقافي،

الواحد ،وتأسيس حضارة كونية ايجابية.
 -7إمكانية تناوؿ مقاربة قيـ الحوار الحضاري والثقافي مف خبلؿ

كما ىي بالنسبة لممتعمـ العربي عمى مستوى الوحدة العربية.

خطابات أخرى غير الخطاب األدبي ،مف حيث توافر األطر

 .5التوصيات

الفكرية أو األطر الحديثة ،ومعرفة ما المييمف فيو.

 -1ضرورة العمؿ عمى إيجاد أدب وحدوي إنساني ،لتنمية

 -8إمكانية توسيع تناوؿ ىذه القيـ بالدراسة والتحميؿ مف خبلؿ

الشخصية الحضارية والثقافية لممتعمـ المغربي.

قضية تباعد الثقافات والحضارات ،وليس فقط مف خبلؿ

 -2ضرورة فتح قسـ لمتربية اإلسبلمية في كمية عموـ التربية

تقاربيا ،كما ىو موضوع الدراسة الحالية.

بالرباط ،لممساىمة في تطوير األبحاث المتعمقة بالقيـ الروحية،

 -9ضرورة توسيع ىذا التحميؿ القيمي ليشمؿ باقي المراحؿ

انطبلقا مف بعدىا الحضاري الديني ،سيما وأف الحضارة

الدراسية ،وكذا المواد الدراسية الحاممة لمقيـ.
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AN ANALYTIC STUDY OF THE CONTENTS OF THE
VALUES OF DIALOGUE, CIVILIZATION AND
CULTURE IN ARABIC TEXTBOOKS AT THE
SECONDARY SCHOOL STAGE IN MOROCCO
Omar Bychou
Faculty of Education Sciences - Rabat
University of Mohamed V - Souissi
Abstract_ The study aimed at defining the contents of the values of the civilized and the
cultural dialogue that the books of Arabic in the literary narratives of the three levels of
the secondary school in the Moroccan educational system. It is concerned with the
analysis of the literary narratives in these three levels with the aim of showing the
degree of the conversational, civilized and cultural values of these contents. The
research uses an analytical of the content which takes into consideration two procedures:
First, it tries to show the contents of the values of dialogue, civilization and culture in a
way that restricts the necessary purports of the students, second, the paper sets to list the
analysis of the content which was analyzing the literary narratives in the books of
Arabic in Morocco.The paper, thus, reached four results:One, a list with the contents of
the values of dialogue, civilization and culture which necessary for the students of the
three levels of the secondary school in Morocco, including fifty four contents of the
values of dialogue, civilization and culture. Two, some of the literary texts in some
examples of the books of Arabic consist of some of the contents of the values of
dialogue, civilization and culture that appeared in the list, while others were absents
although their presence differed from one level to another and from one book to another.
Three, the total of repeating the contents of the values of dialogue, civilization and
culture in the material under scrutiny reached ninety times. Four, an inverted progress
appears when presenting the contents of the values of dialogue, civilization and culture
whenever we shift from a level to another, but this contradicted the management of the
curriculum designed by the experts.
Keywords: Values of the civilized and the cultural dialog , Literary narratives,
Moroccan educational system.
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