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 ةدعوة للنشر في مجــل     

دعوتكم لإلسـهام بنشـر أحباثكم العلمية األصيلة املتعلقة مبجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية  الحوار الثقافييسـر مدير جملة 
املختلفة، اليت تلتزم مبنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عاملياً، واملكتوبة بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو 

 .واليت مل يسبق نشرهااإلجنليزية 
 شروط النشر

لة علمية وهي جم .واألدبية نسانية والفكريةواإل جتماعية،هتتم بنشر األحباث املتعلقة بالدراسات الفلسفية ، اإل احلوار الثقايف ، -1
 .يتم نشرها سابقاً، و املَعاجلَة بأسلوب علمي موثق لة ، اليت مل يأكادميية حمكمة، هتتم باألحباث األص

ترسل املقاالت وجوبا يف شكل ملف مرفق عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة املدون أدناه، ويشرتط أن يكون املقال مكتوبا  - 2
، أما اللغة 01: ، مقاسه Traditional Arabic: نوع اخلط بالعربية ) RTF.بنسق  Microsoft Wordبربنامج 

صفحة، مبا فيها  01، يراعى يف حجم املقال كحد أقصى (02: ، مقاسه Times New Roman: األجنبية فنوع اخلط 
أسطر بلغة  1املصادر، اهلوامش، وجيب أن ترقم الصفحات ترقيمًا متسلساًل ؛ ويرفق الباحث ملخصًا عن البحث ال يزيد عن 

 Les Mots)، مع ضرورة إدراج الكلمات املفتاحية (02: ، مقاسه Traditional Arabic: نوع اخلط )حترير املقال 

clés ) ؛ وننبه على ضرورة احرتام عالمات الضبط. 
ترفق املادة املقدمة للنشر بنبذة عن الباحث متضمنة امسه بالعربية وباحلروف الالتينية ؛ ويف حالة وجود أكثر من باحث يتم  - 3 

 .مراسلة االسم الذي جيب أن يرد أواًل يف ترتيب األمساء
 : مادة النشر تكون موثقة كما يلي - 1
 .، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحة(الناشر)، دار النشر "عنوان الكتاب"اسم املؤلف، : بالنسبة للكتب  -
 .، عنوان اجمللة، العدد، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحة"عنوان املقال"اسم املؤلف، : بالنسبة للمجلة  -
 (.يشمل امللف)، تاريخ التصفح، العنوان اإللكرتوين كامال "قالعنوان امل"اسم املؤلف، : بالنسبة ملراجع االنرتنت  -

ملتقى اسم ورقم /،ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"عنوان البحث"اسم املؤلف،: بالنسبة لبحث يف أعمال ملتقى أو مؤمتر-
 .امللتقى،املؤسسة املنظمة،تاريخ االنعقاد

ماجستري،غري منشورة لنيل /،رسالة دكتوراهاسم املؤلف،عنوان الرسالة: ماجستري أو دكتوراه  رسالة-
 .،اجلامعة،الدولة(التخصص)يف....شهادة

تلك   مراجع املقال هي فقط)توضع اإلحاالت واملراجع واملصادر يف آخر املقال، وترقم بالتسلسل حسب ظهورها يف النص  - 1
 (. املراجع واملصادر املقتبس منها فعال

إجراء بعض التعديالت ( إذا رأت ضرورة لذلك)حكيم العلمي قبل نشرها،كما حيق للمجلة أن ختضع األوراق املقرتحة للت - 6
 .الشكلية على املادة املقدمة للنشر دون املساس مبضموهنا ؛ اجمللة غري ملزمة برد املقاالت غري املقبولة للنشر

؛ وننبه على أن   http://univ-mosta.dz: املقال متابعة سري عملية نشر مقاله، من خالل موقع اجمللةعلى صاحب  – 7
 .كل مقال خيالف شروط النشر، لن يؤخذ به، واجمللة غري معنية بإعالم صاحب املقال بذلك

 :ترسل املقاالت وتوجه املراسالت عن طريق الربيد اإللكرتوين فقط-8
moltaka.mostaganem27@yahoo.fr 

 

 

 

http://univ-mosta.dz/
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 فتتاحية ا لعددإ
 (1)براهيم أحمد .د                            

 

من األحيان حلل تستعمل آلياهتا العقلية املنطقية يف كثري  إذا كانت الفلسفة تفكريا عقليا منطقيا، فإهنا  
 -لذلك ارتبطت املمارسة الفلسفية ،  الحوارهم هذه اآلليات أومن اإلنسان يف حياته؛ املشكالت اليت تواجه

توظيف بل وحماورهتا من اجل  ،بالبحث عن املشكالت وفهمها وحتديدها -املتعلم  سواء بالنسبة للدارس أو
 . لول الناجعة هلاإجياد احل بغيةاملتوفرة  املهارات والقدرات العقلية

التساؤل حول بديهيات الفلسفة الشخصية اليت حتدد نظرة ن تنطلق م الفلسفية - الحوارية ان املمارسة 
 فحص البنية التحتية املنطقية للمواقف الفلسفية لبيان مواطن القوة والضعف فيها، الفرد إىل العامل، وهتدف إىل

اذ ،   املستويني النظري والعملي ىالت تلك النظرة وما يرتتب عنها علوتقرتح أجوبه مدعمة بأدلة منطقية تبني دال
هبذه الطريقة  الفلسفي التفكري تستمر عمليةهكذا دواليك بدورها إىل أسئلة جديدة، و  تفضياألجوبة  أصبحت
 .اجلدلية
 البشر، ليست منعزلة عن الناس، والفالسفة ليسوا سكان قلعة نائية عن أرضنا والفلسفة من وجهة نظر   

الفلسفة ميدان من ميادين الفكر البشري، والفالسفة أشخاص يعملون يف هذا امليدان،كما العلماء يف  إمنا
من الثقافة كنتاج للفكر العقلي، وهي على  ءيتجز والفلسفة جزء ال .. ميادينهم، وهم بطبيعة احلال فئات ومراتب
اعية، وكل تصور يضع مسافة فاصلة بينها وبني الثقافة، احلياة االجتم تفاعل مع قطاعات الثقافة وسائر قطاعات

وفائدهتا  فاعليتها إلغاءيهدف إىل  إمنامشكالت الناس، السياسية وغري السياسية، من جهة ثانية،  من جهة، وبني
 .ملصلحة قوى معينة مسيطرة على اجملتمع

حول مربرات األفكار واملواقف التساؤل  إن هذا املنطق اجلديل الذي يتجلى من خالل دينامية         
ومعىن ذلك أن الكتابة الفلسفية ليست . الفلسفي احلوارالذي حيكم  واجلواب املدعم باألدلة والرباهني هو املنطق

 من املعلومات واألفكار فحسب، إهنا قبل كل شيء نشاط عقلي يربط األفكار بعضها ببعض استعراضا جملموعة

 .بطريقة منطقية
املهم يف األمر ليس هو ن موقفه من القضايا املطروحة، فأن يفصح الكاتب ع الالزممن وعليه أصبح 

التقييم ال ينصب على فلسفتك ومواقفك اخلاصة، بل  ومعىن ذلك أن. املوقف يف حد ذلته، بل طريقة الربهنة عليه
  .التعامل مع اآلخرينوكيفية  على طريقتك يف ممارسة الفلسفة

                                                 
 جبامعة مستغامن ، وفلسفة السلم التنوع الثقايف ،حوار احلضاراتخمرب االجتماعية، ومدير الفلسفة بكلية العلوم  ، استاذ حماضر بقسمبراهيم أحمد (1)

 .اجلزائر
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التفلسف ب ،...واألدبيةوالفكرية  واإلنسانيةت العلوم االجتماعية مشكالنعيد طرح  نريد يف هذه اجمللة أن  
ت عنه هذه الثقافة على املستوى الفلسفي اخلالص،  يف الثقافة العربية الراهنة انطالقاً من النزوع الفلسفي الذي عربر

وإن كان هدفنا األمسى  ،...اإلسالمي سواًء أكانت إبداعا ،ترمجـــة،أو إحياًء للرتاث العريب،آخرمستوى أي وعلى 
يف تربة  إال لفلسفة ال تزدهرفإننا بتنا نعتقد ولألبد أن ا ،شق الطريق أمام حركة الفكر الفلسفي اإلبداعيهو 

 ...العقل واستقالليته
 

 مدير المجلة
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 قراءة في فكر محمد أركون
 1مخلوف بشير

         
 :مقدمة

الكبري  يضمن مشروعه الفكر تصدى  أركون أحد أبرز وجوه الفكر اإلسالمي املعاصر، الذييعترب حممد 
موقف  مل يكن. يف ظاهرة كثريا ما اعتربت من الظواهر غري املفكر فيها وهي الظاهرة اإلسالميةالبحث والتنقيب ب

املعرفية وخمتلف القطائع اليت  من حيث الطرح العلمي، بل جتاوزه إىل البحث يف اجلذور واملكونات هأركون كسابقي
املعرفة العلمية  أدواتمستعينا يف ذلك بأحدث ما  وفررته .صاحبت وأطررت هذا الفكر على مدار قرون من الزمن

من أجل  اإلسالمياوال بذلك تطبيقها على اجملتمع حمأمساه علوم اإلنسان واجملتمع،  مباستمولوجية والنظريةبواإل
" تارخيية الفكر"ضمن اإلطار األنطولوجي التارخيي، أي  ،هذا اجملتمع وبنيتهالمح ملتقدمي فهم أعمق وأمشل 

فهي  .ليست بالسهلة هن االجتماعي والسياسي يف توليده املستمر للمعىن، والشك أن هذه العمليةار الوعالقته ب
لب نوع من الشجاعة ر ما تتطلبه من تعمق كبري يف الفكر احلديث وتعرجاته املختلفة، فإهنا كذلك تتطاقدمب

بل وحىت اجلماعية يف جمتمعات ما زالت . السجاليةلة ءرض صاحبها للمساعالفكرية واملرونة املنطقية اليت غالبا ما ت
إن املهمة اليت كلف . ، تغوص يف األصولية والعصبيات التقليديةشكاهلاحلد اآلن بعيدة عن احلداثة مبختلف أ

 ،ها التناقضاتقرت دو جمرد إنطباعات ملفكر يريد أن يصف وضعيات جمتمعية ختأركون نفسه عناء القيام هبا ال تع
منذ صدور المي إنه املوقف من اجملتمع اإلس. م عليهاو بل هي موقف نقدي من الفكر ذاته واملسلمات اليت يق

اللحظة يف إىل وقتنا الراهن بوصفه استمرارا تارخييا لتلك  كلحظة تدشينية كما يسميها هو،اإلسالمي    احلدث
ار نقدي للفكر يف فهم جدلية بإذن فاملشروع األركوين وفق هذا التصور هو اخت .ل تعقيداهتاكعالقتها باحلداثة ب

يا له من جهد كبري ملفكر كبري كرس  ،اإلنرتوبولوجية والسيولوجية الفلسفية و: الواقع اإلسالمي يف أبعاده املختلفة
 .ويه لكشف الزيف الذي ألصقته به التالعبات البشريةكهقد  نالمعظم حياته ملمارسة الفكر كمهنة و 

 :في تاريخية الفكر العربي اإلسالمي -0
  « l’historicité » 2"التارخيية"ون النقديون الذين تعرضوا للفكر اإلسالمي من منظورر قلة هم، املفك

 م خرجوا عن حلقة اإلستشراقوالذين بدوره. رين األوروبيني ذوي النزعة التارخيية املعاصرةكبعض املف اعد
سيسكو غابريايل وغريهم، نكلود كاهني وفرا  أمثال، كما رمسته املدارس األوروبية يف القرن التاسع عشر، الفيللوجية

من القراءة التارخيية للرتاث، إهنا القراءة التفكيكية اليت ال تعتمد منهجا سوى وا ملرحلة جديدة سوهم بذلك أس

                                                 
1
 .أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع جامعة مستغامن  

2
فاألول ال يدعي التنبؤ بأي اجتاه مسبق للتاريخ،  « l’historicisme »نية عن  مفهوم التارخيا « l’historicité »خيتلف مفهوم التارخيية  

 .أما الثاين ينظر إىل التاريخ   وكأنه حمكوم بفكرة التقدم يف اجتاه حمدود وثابت و معروف سلفا
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سان واجملتمع، واليت أطلق عليها أركون مشروعه العلمي ناملستند إىل علوم اإلمنهج النقد والتمحيص 
 . ''يات التطبيقيةمالسباإل''

تاحة ألي فاخلاصية امل باعتباره'' التارخيية''جند أركون ينادي هبذا املفهوم أي  أنال غرابة ضمن هذا اإلطار 
ستمولوجي هو ما باإل -ضمن إطاره التارخيي  اجملتمع فموضعةمشروع نقدي يبحث يف اجملتمعات املختلفة، 

وهو ما حتقق للغرب على األقل بسبب تطور املناهج النقدية املعاصرة  .بع مسار تطوره وفهمهتتيف اعتقاده ي حيسم
اإلطار املعريف اجلديد ألي تفكري علمي حول اجملتمع تشكل وبتبلور مدرسة احللويات التارخيية اليت أصبحت 

. مشروعه الفكريضمن يظهر لنا جليا أن األرضية اليت يريد أركون أن يؤسسها . سساته ومفاهيمهوتعقب بناه ومؤ 
طبيعتها إىل  حىت وقتنا الراهناجلمعية اليت حتكم املتخيل اإلسالمي منذ قرون  تصوراتهو إنزال الفكر وال

هذه  استخدامإن "إلسالمي، هو يكرر دائما يف كتاباته حول نقد الفكر او  ،األنطولوجية وقاعدهتا الوجودية
األدوات اجلديدة يف التحليل والتنظري والفهم ال يزال ينتظر من يقوم به من أجل دراسة الفكر اإلسالمي وإعادة 

املوقف الفلسفي ينجوان من الصعوبات املتعلقة بكل معاجلة نظرية وكل ال تنشيطه وجتديده، فال املوقف األصويل و 
اآلن بكل نشاط وفعالية علوم اإلنسان واجملتمع  هفهومي الذي ذكرناه آنفا والذي تبلور استخدام تطبيقي للجهاز امل

 1".يات امليدانية الواسعة واملتنوعة والدقيقة أكثر فكثرر استنادا إىل التح
سنيات وعلم اجتماع لأ(يعين بذلك بشكل أكثر وضوحا استخدام جمموعة مناهج متشابكة من          

إن هذه . فيهاوجتذيره تكون أكثر قدرة على غرس الفكر يف شبكة الواقع املعقدة  )....ريخوأنرتوبولوجيا وتا
هذه املنهجية من خالل  ،(La méthode pluridisciplinaire) االختصاصاتتعددة ماملنهجية التداخلية 

وليات ولعبة مولوجية الفكر اإلسالمي املعاصر الواقع اليوم حتت ضغوط الثورات االجتماعية واألصتسباإل
وخبطاب  التقليد املرتبط باملؤسسات لتقويةيدة املتداخلة بني اللغة والتاريخ والفكر وتوظيف الدين ناإلكراهات الع

معريف  -نفسينه جهد إيستطيع أن خيرج من الدائرة املغلقة اليت سجن نفسه فيها، . 2تسويغ السلطة وتربيرها
 .ملغلقةيتطلب من الباحث قدرة على هدم السياجات ا

 :التطبيقية وإعادة التفكير في اإلسالم اإلسالميات -2
ينطلق أركون يف أطروحاته النقدية للفكر العريب اإلسالمي، من مفاهيم رئيسية ثالث، تصدرت تقريبا كل 

ا الدين، الدولة، الدنيا، وبغض النظر عن الرؤى املقارنة اليت غالبا م: دراساته وإن كان ذلك بأشكال خمتلفة وهي
إالر أنه عمد يف اجملال اإلسالمي على . شكلها اإلنرتبولوجي الواسعبه للظاهرة الدينية جندها يف سياق حتليالت

حتديدها وبلورهتا مفهوميا وصوال إىل أشكلتها، وهو يعتقد جازما أهنا حتتاج أكثر من غريها إىل شرح وتفسري 
يل إىل بعضها البعض هي مبلورة فيه إىل درجة اهنا حتف''من اخلطاب القرآين،  انطالقاداخل الفضاء اإلسالمي 

ذكر مع بعضها البعض أو كمضادات تباستمرار من خالل ديناميكية معنوية ومفهومية ذات قوة هائلة، فغالبا  ما 
                                                 

1
 .23، ص 0006هشام صاحل، املركز الثقايف العريب، بريوت : حممد أركون تارخيية الفكر العريب اإلسالمي، ترمجة  : 

2
 .21املرجع نفسه، ص  : 
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شبكة  القرآينلبعضها البعض، فالدين مذكور كمضاد للدنيا والعكس صحيح أيضا، وهكذا يشكل اخلطاب 
هذين املفهومني، بل أن هذه القوة املعنوية اخلاصة بالتضاد بني الدين و الدنيا ال تزال تظهر وية متكاملة من نمع

 1."ات العربية واإلسالمية املعاصرةببوضوح يف اخلطا
أن الدولة أو س ياينبغي العلم بأن التضاد الكائن بني الدين والدنيا يشمل الدين والدولة أيضا، ضمن مق"

، وهنا تربز بالتحديد إشكالية 2"لي السياسي لكل ما خيص الدين والدنيا يف آن معااحلكومة ليست إالر التج
وكيفية نظرته  سالمالسياسي يف عالقته بالشرط البشري، وإذا ما أخضعنا هذا التصور النظري إىل الواقع خباصة اال

تارخيية املعاشة على أرض إىل السياسة، سنجد أنفسنا أنه جيب أن منيز بوضوح بني اجلواب النظري واحلقيقة ال
فهناك الدين املقدس املتعايل الذي يفرض نفسه على اجلميع، والدين القابل للتعديل من أجل التكيف مع . "الواقع

اليت ال تتطور وال تتغري حىت يرث اهلل  وغمائيةمتطلبات الزمان واملكان، يف احلالة األوىل يقصد بالدين العقائد الد
خيص أيضا العبادات والشعائر، أما يف احلالة الثانية فاملقصود بالدين مجلة األخالق  عليها، إنه ناألرض وم

والعادات االجتماعية مث القانون املدين واخلاص أي ما يدعى باملعامالت، وهذه أشياء قابلة للتطور والتأقلم مع 
شروطيات فوق الزمن وامل ال يقفمفهومان للدين، األول متع الظروف املستجدة والعصور املتغرية وبالتايل فهناك

ودمها يف جبقدر و  للدينإن هذين القسمني  ."األرضية التارخيية، والثاين مشروط بالظروف واملتغريات التارخيية
ما إالر أنه سرعان " األمر 3بسبب القرآن الكرمي نفسه الذي ترك اجملال حرا، للتدبر من أويل"التصور اإلسالمي، 

وما . يف حبثها عن املشروعية الدينية التالعبات الدنيوية ورهانات السلطة السياسية أجهض هذا التصور لصاحل
فهذا العلم اجلديد تعبري عن مرحلة جديدة بدأت تظهر فيها مالمح . لة على ذلكالظهور علم أصول الفقه إالر د

 .وتوظيف الدين خلدمة السياسي )جدلية رجال الدين والسلطة(إحتكار املقدس 
 :والسياق اإلسالمي نزعة األنسنة ،أركون -7

ر الذي سيطر ملدة طويلة على احلضارة ثموي املنسانللفكر اإل امتداداأركون يعترب تصور ما من شك أن 
العربية اإلسالمية يف فرتاهتا املزدهرة، واليت لألسف مل تستمر يف اإلبداع بسبب عديد العوامل والظروف االجتماعية 

وهلذا الغرض بالذات كرس أركون أول أطروحاته العلمية يف . خوض فيهاليسعنا اجملال ل الليت ا. والسياسية والثقافية
 أنواليت مل تستطع  4من ساحة الفكر اإلسالمي اختفتاليت  يف هذه النزعة االنسانوية للبحثن ربو سجامعة ال

 .الصاخبة مبختلف أنواعها ياتوالتخلف احلضاري واألصول االحنطاطبل تبعها . حتل حملها نزعة أخرى مشاهبة
د اليوم أكثر من أي وقت مضى يف مجيع الثقافات، جو نفإذا ما اتفقنا على القول بأن املوقف اإلنساين ينبغي أن ي"

                                                 
1
، 2100، دار الطليعة بريوت 0حنو اخلروج من السياجات الدوغمائية املغلقة، ترمجة هاشم صاحل، الطبعة ""حممد أركون، حترير الوعي اإلسالمي  : 

 .70ص 
2
 .72املرج نفسه، ص  : 

3
 .71املرجع نفسه، ص  : 

4
 .0001نزعة االنسنة يف الفكر العريب االنساين، دار الساقي، بريوت : املرتمجة إىل العربية واملوسومةانظر يف هذا الصدد أطروحته للدكتوراه  : 
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، تشهد اليوم "إسالمية"وتطور مثل هذا املوقف يف جمتمعات  وءفإنه ينبغي أن نتساءل عن شروط إمكانية نش
مبا فيه  يلحظواإلسالم املعاصر واملختصني بدراسته مل شؤون مراقيب "، إن عودة متوحشة وخمفية للعامل الديين

ية، نددون له وظائف آحيوهو أن الفاعلني االجتماعيني اجلدد الذين ينتسبون إليه : الكفاية الشكل األساسي الثاين
املشرتكة للظاهرة الدينية،  ظرفية، عابرة، إيديولوجية، بعيدة جدا عن القيم الدائمة، فوق الثقافية، والفوق تارخيية

فاإلسالم املعاصر كما بينه أركون يف عديد دراساته أصبح يشكل ملجأ للهوية بالنسبة للكثري من الشعوب  
واألفراد املقتلعني من جذورهم، كما أنه يشكل مأوى لكل أمناط الناقمني الذين يعيشون يف جمتمعات صودرت 

يلة لبعض الطموحني الذين جتذهبم النجاحات االجتماعية أو السياسية أو ويشكل أخربا وس ،فيها احلريات املدنية
ولكن هناك أيضا مؤمنون خملصون حقا ويكرسون أنفسهم كليا لتعميق التجربة البشرية . ية الدينيةتالكهنو 
 1.لالإهلي

النظر يف  دةعلى إعا السياسينيإن الثقل البشري والسياسي لألديان جيرب الباحثني العلميني واملسؤولني "
إذا  : هو التايل العالقات الكائنة بني العامل الديين والعامل السياسي والعامل الفلسفي، ولكن الشيء املالحظ

الكثري من املعارف املوثوقة عن أديان عديدة، فإن الفكر  وراكمتكانت علوم اإلنسان واجملتمع قد أجنزت 
القدمية كما كان عليه  االنقساماتيوم أكثر قدرة على جتاوز الفلسفي واألنظمة الالهوية املختلفة مل يصبحا ال

وهو يعاين خمتلف ،  2"من هذا القرن، فماذا ميكن أن نقول عن حالة اإلسالم اليوم ؟ األولاحلال يف النصف 
السياسي احلركي  باإلسالمالتارخيي احلايل متأثر جدا  عطفخباصة أن املن. أشكال اإلنغالق واألصولية

ن قسما كبريا من املثقفني يفضلون تعليق  املوقف النقدي، بل وحىت إوالشعارات، وهلذا السبب ف اتواالحتجاج
ال ريب يف أننا ، "الكفاح، فهم يعتربون أن هلا األولوية االتخلي عنه صراحة لكي ينخرطوا يف معمعة إيديولوجي

روري حسب رأي أركون برغم إرادات ح ضمحباجة إىل نزعة إنسانية واسعة تصلح جلميع البشر والبحث عنها مل
اهليمنة اليت تفرضها القوى العظمى، وهنا تكمن بالذات اإلشكالية اجلوهرية اليت يؤكد أركون طرحها وهو بصدد 

على فكرنا  تالبحث عن حلول هلا من خالل إعادة أشكلتها املستمرة لتجاوز األطر املذهبية الضيقة اليت سيطر 
حة على الشرط البشري بكل جتلياته وإكراهاته نفتر لبحث عن إنسانوية جديدة ماإلسالمي على مدار قرون وا

 3.التارخيية
 :من نقد العقل اإلسالمي إلى تحرير الوعي اإلسالمي -4

لألسف ال أستطيع القول بأن أعمايل عن نقد العقل : "يستهل أركون كالمه يف إحدى فقرات كتابه
فعلى األقل كان الرجل قد متتع أثناء حياته  .ت به أعمال بول ريكورالذي حظي االهتماماإلسالمي، حتظى بنفس 

الباحث املفكر النقدي الذي  أماهور طويل عريض، يقرأ كتاباته ويعلق عليها يف الغرب، كبرية يف أوساط مجبثقة  
                                                 

1
 .76-71، ص 2110، دار الساقي، بريوت 0حممد أركون، معارك من اجل األنسنة يف السياقات اإلسالمية، ترمجة وتعليق هاشم صاحل، الطبعة  : 

2
 .71املرجع نفسه، ص  :  

3
 .M. Arkoun : L’humanisme dans l’islam, Barsakh ed . Alger, 2005      :ول هذا املوضوع كتابأنظر ح : 
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 حياول استكشاف ذلك اجملال الشاسع الواسع لإلسالم بشكل علمي وتارخيي، فال ميكن أن حيظى مبثل هذا
نفهم من كالم مفكر كبري مثل  أنماذا ميكن . 1"وهذه هي حاليت أنا لألسف الشديد. حتفائياإل االستقبال

لكن ضمن فضاء ثقايف . وهو حياول أن يشخص وضعه الفكري مقارنة مبفكر يشبهه يف اجملال املعريف. أركون
ستمولوجية كبرية با حتديدا إىل إشكالية إأركون هن حييلناوفلسفي آخر وهو الفضاء العلماين الغريب والدميقراطي، 

 -ستمولوجية اليت تفصل بني الفضاء العريب بوهي مدى عمق املسافة اإل املعاصرمكانة يف الفضاء املعريف  تلحت
ستمولوجية اليت جعلت جمتمعا بعينه يدرك أمهية بالعلماين، ومدى قوة القطيعة اإل –اإلسالمي والفضاء األورويب 

من  اة كما حيلو ألركون تسميتهة من اخلاصَ لسوى لق يتسىنإذا أدركه فإن ذلك ال  .2اوجمتمعا آخر الفكر النقدي 
ن إ. تستطع التواصل مع جمتمعها فما بالك باجملتمع كلهحبثه يف الرتاث، ويقصد هبا النخبة اهلزيلة اليت مل خالل 

ملذهب ضد املذاهب األخرى ال  ينحازال "ف بنية العقل اإلسالمي اكشالستاملشروع النقدي الذي تزعمه أركون 
إنه . أنرتبولوجي يف آن معا، يقف مع عقيدة ضد العقائد اليت ظهرت أو قد تظهر يف التاريخ ؟ إنه مشروع تارخيي 

وي املشري إىل أمساء الوجية يف كل مرحلة من مراحل التاريخ، وال يكتفي مبعلومات التاريخ الر بو يشري إىل أسئلة أنرتو 
املؤسسة كالدين والدولة واجملتمع واحلقوق البنيوية  فهوماتأفكار وآثار دون أن يتساءل عن تاريخ املوحوادث و 

 )أي األسطورية(واحلرام واحلالل واملقدس والطبيعة والعقل واخليال والضمري والالشعور واملعقول واملعرفة القصصية 
ما عمث إن مشروع نقد العقل اإلسالمي ال يكتفي بالبحث  ،3''...التارخيية واملعرفة العلمية واملعرفة الفلسفيةاملعرفة 

، وقد تخيص اإلسالم كدين وفكر وثقافة ومدنية وتاريخ ومنوذج من مناذج اإلنتاج التارخيي لإلنسان واجملتمعا
ى أن كالمها عل، إذ أمجع  أنفسهمواملتواطئة مع نظرة املسلمني " اإلسالم"هذه النظرة املنكبة على  قاالستشرافرض 
ري وال خيضع للتارخيية وال يزال مستمرا هو هو كاألقنوم اإلهلي يؤثر يف ييا ذاتيا ال يقبل التغانجوهر  "المااس"هناك 
العقلي اليوم نوعا من التطرف التنظريي يف األدبيات  حجرالتواجملتمعات وال يتأثر هبا، وقد بلغ هذا  األذهان

 4...!! بقلم أبرز املتخصصني يف اإلسالميات والعلوم السياسية املرتاكمة عن اإلسالم األصويل الراديكايل
ف باإلسالم كمدونة دينية، بل تعداه إىل العقل تإن مشروع نقد العقل اإلسالمي، عند أركون مل يك

هويت عند أهل الكتاب والبحث يف اجلذر املشرتك بني هذه الكتب السماوية ليتحول بذلك هذا املفهوم إىل الال
والقطائع اليت  بستيمياتيف أركيولوجيا املفاهيم وأنظمة الفكر وخمتلف اإل يبحثتارخيي، -وبولوجيمفهوم أنرت 

احلداثة اليت بنيت عليها احلضارة  بنقداتساعا  األمرعلى مر التاريخ، ويزداد  العقائدية األنظمةحددت مسار هذه 
الفكر ما اصطلح  أنساقن مسبوقة يف تاريخ ؤسس ملفاهيم جديدة، مل تكتاملعاصرة وما بعد احلذاثة اليت باتت 

                                                 
1
 .11، ص 2110، دار الطليعة بريوت، 0حممد أركون، حنو نقد العقل اإلسالمي، ترمجة هاشم صاحلن طبعة  : 

2
 .01، ص 2118، دار الطليعة، بريوت 0، طبعة ""يف الفكر واحلياةالقطيعة االبستمولوجية ""خماضات احلداثة التنويريو : هاشم صاحل: أنظر : 

3
، 2116، دار الساقي، بريوت 3، ترمجة هاشم صاحل، طبعة ''من فيصل التفرقة إىل فصل املقال: "حممد أركون، أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر : 

 .06ص 
4
 .07املرجع نفسه، ص :  
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تجاوز احلداثة تاثة جديدة أساسها النقد حبيث د، وهو عقل يؤسس حل''بالعقل املنبثق الصاعد''عليه أركون 
إلمكانات اهلائلة للعقل النقدي ل نفسهالوقت  يف ، وترتك اجملال)احلداثةما بعد (املعاصرة واالنتقادات املوجهة هلا، 

ة الفلسفية من أجل حترير الكائن البشري من كل الرتاهات والتصورات اخلرافية اليت ال تزيد احلياة توظيفحىت يقوم ب
 . اإلنسانية سوى تقهقرا

 :خاتمة
إن التعامل مع قضايا الفكر اإلسالمي املعاصر ليست بالعملية السهلة من الناحية املعرفية، فعملية 

احلاالت قد حيول دون حتقيق املوضوعية واحلياد من  ريقاطع بينهما يف كثالتداخل بني اإليديولوجي واملعريف والت
فقد اإلنساين، وبرغم ذلك  بالشأن االهتماماصة اليت أخذت على عاتقها خب ،تساإليه كل الدر  ترنو املعريف الذي 

تمحيص العديد من الدراسات تقدما ملحوظا من حيث الطرح النقدي املوضوعي امللتزم بالدقة  وال أحرزت
ئني هم الذين تصدوا لتلك املهمة الصعبة يف جمتمعات موغلة يالعديد من املفكرين اجلر و ال مندوحة أن  املعرفيني
هذا هو . ستمولوجية الصارمة كما هي موجودة يف الغرببقدس بكل تفاصيله الدقيقة وبعيدة عن املعرفة اإليف امل

عاملا  فباعتباره. خباياه وتفكيك عناصره من أجل فهمه املبحث الذي كرس أركون جل حياته من أجل استكشاف
وبشكل عميق يف تطبيق اآلليات  اخنرطهبموم جمتمعه ومطلعا بعمق على خمتلف الثقافات فإنه  ملتزماوعيا سمو 

احلديثة لعلوم اإلنسان واجملتمع على ما أمساه باجملتمعات املشمولة بالظاهرة اإلسالمية، حماوال بذلك الكشف عن 
ية، اليت سيطرت عليها منذ قرون وعالقتها بالفاعلون اإلجتماعيون تالالهو  –ف التصورات اإليديولوجية زي

املختلفون الذين ما فتئوا على مر التاريخ يتالعبون باملقدس واملشروعية الدينية موظفني إياها يف الرهانات الدنيوية 
إهنا  .اجلماعيخيال امل غالتالشت جزءا مركزيا ضروريا والكشف يف الوقت نفسه عن الرتسبات التارخيية اليت أصبح

رشد اليت استعملت كل أدوات احلداثة من أجل إبراز  ابنأركون زعيم التنوير اإلسالمي بعد  مدالعقلية  الثاقبة حمل
 .احلقيقية ونزعته اإلنسانوية املغيبةاإلسالم  ةصور 
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 ومي لمشكلة االستقراء     ح الهيالطر 

     1بن حني زكرياء      
 

تطلق مشكلة االستقراء عادة، على الصعوبة اليت أثارها تربير االستقراء واليت أحسن صياغتها ديفيد هيوم حىت    
وجود  حيث يؤكد تعريف اجلرجاين لالستقراء، أنه ال يفيد اليقني جلواز. عرفت عند فالسفة العلم باملشكلة اهليومية

جزء مل يستقرأ ويكون حكمه خمالفا ملا مت استقراءه؛ مما يعين أن القوانني والنظريات العلمية يف العلوم االستقرائية 
إخبار عن الواقع وتطابق  –حسب وجهة النظر االستقرائية  –فهي . هي تعميمات لوقائع مستقرأة من الواقع

( أ)إذا الحظنا عدة حاالت من :" ستقراء على النحو التايلوعادة يؤورل اال. معه، والبد أن حتتمل الصدق فقط
دون استثناء، ( ب)يف ظروف متنوعة وإذا وقفنا على أن مجيع تلك احلاالت اليت متت مالحظتها حتمل اخلاصية

غري أن منهج . وهو املبدأ املؤسس للعلم عند االستقرائيني 2(."ب)اخلاصية ( أ)فينبغي إذن أن حتمل مجيع 
اء تعرتضه صعوبتني تتعلق أوهلما مبعضلة االنتقال من عدد حمدود من الوقائع اجلزئية إىل قانون عام كلي االستقر 

يفرتض أن يسري على مجيع احلاالت املشاهبة أو املماثلة هلا، أي أن تتمتع القوانني والنظريات العلمية خباصية 
كيف يتم االنتقال : تم رصده بعد، وبلغة األشكلةالتعدي اليت تسمح بانتقال أحكامها مما مت رصده إىل ما مل ي

التنبؤ، أي كيف ميكن أن حنكم  من الوقائع املشاهدة احملدودة إىل احلكم الكلي املطلق؟؛ بينما تطرح الثانية مسألة
على حاالت مستقبلية انطالقا من حاالت حاضرة أو ماضية؟، مبعىن، أن وقائع املستقبل املماثلة لوقائع املاضي أو 

 -مستقبال -ومبعىن أدق، ما الضامن انه لن تظهر عينة أو عينات. احلاضر ستتم بنفس النحو الذي متت به سابقا
ميكن إذن تلخيص مشكلة . الغارقة يف وثوقية هشة أمام حماوالت النقد الرصني؟ تنسف كل هذه التعميمات

ويكون . ائع التجريبية إىل قانون عام وكلياالستقراء يف مسألة تربير القفزة التعميمية من عدد حمدود من الوق
السؤال اجلوهري هو كيف ميكن تربير االستقراء؟،  أي أن املراد مبشكلة االستقراء هو البحث عن املربررات اليت 
جتيز للعامل الطبيعي أن يستدل قانونا عاما ينصرف على املستقبل، مع علمه أن عمله كله منحصر يف أمثلة جزئية 

ما الذي يربرر لنا : السؤال إذن حول يتمحور 3ملاضي، فكيف جيوز له أن يقفز من احملدود إىل املطلق؟شاهدها يف ا
أن نضيف هذه اإلضافة اليت مل نستند فيها إىل اخلربة؟ واضح أن الفالسفة والعلماء كانوا على وعي هبذا املشكل  

منهم قبل ديفيد هيوم الذي جعلها من أهم كما هو بنير من تعريف اجلرجاين وأرسطو، لكن مل يتوقف عنده أحد 
توجد إذن . املشكالت املعرفية، ال بل املبحث الرئيس يف فلسفة العلوم و يف الدراسات اإلبستيمولوجية املعاصرة

، مشكلة إبستمولوجية أصيلة وليست وليدة االصطفاف المذهبيمشكلة تتعلق بتربير مبدأ االستقراء، وهي 

                                                 
 .وأكادميي من جامعة وهران باحث 1
 27، ص 0000، 0رز أالن، نظريات العلم ،تعر احلسني سحبان وفؤاد الصفا، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،طشامل 2
 كمثال ما حدث مع بعض تصورات الفيزياء الكالسيكية مع ظهور النسبية، او املطلقيات الرياضية مع الرياضيات املعاصرة 
 087، ص،ص،2111ط، .مال، الدار املصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، بعلي حسني، فلسفة العلم املعاصرة ومفهوم االحت 3
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ليها ويتوجب علينا عرض هذه املشكلة كما صاغها صاحبها، على أن  نعود الحقا إىل يعد هيوم أول من أشار إ
ينفي هيوم . حتليل مشكلة االستقراء كما عاجلها بعض الفالسفة املعاصرين يف سياق عرضنا للتصور البوبري هلا

توصل إىل نتيجة مطلقة عن نتائج االستقراء بدعوى أن املقدمات االستقرائية ال تربرر ال صفة الضرورة واليقني
ألن تلك املقدمات مهما بلغ عددها فهي مستمدة من خربات املاضي واحلاضر أما النتيجة فرياد ." ضرورية ويقينية

هبا أن تنصرف إىل املستقبل، وإذن فالبد الفرتاض الصدق يف النتيجة من افرتاض أن املستقبل سيأيت على غرار 
؛ وعادة ما بمبدأ اطراد الحوادث في الطبيعةعادة يف الكتابات املنطقية  تعرف هذه القضية 1."احلاضر واملاضي

تدور مشكلة االستقراء حول حتليل مبدأ اطراد احلوادث يف الطبيعة، ومدى مشروعية االعتماد عليه أو رفضه  
ارتباطا ضروريا الذي يقتضي  وفقا هليوم فإن منهج االستقراء يقوم على اإلميان مببدأ العلية. كأساس لقيام العلم

كما يذهب   -وبرأيه يستحيل اعتبار العلية مبدأ عقليا. بني ظواهر الطبيعة يعربر عنها غالبا بعالقة العلة باملعلول
ألهنا ليست من طبيعة قضايا املنطق والرياضيات اليت ال خترج عن كوهنا حتصيل حاصل،  -أصحاب الطرح العقلي

يلنا إىل الواقع، والطرح التجرييب هلا يؤدي بنا إىل القول بأهنا ناجتة عن فهي كما نعلم قضية إخبارية تركيبية حت
وبالتايل سنصطدم مبشكلة . االنطباعات احلسية و تكون املفارقة أن العلية سيقرررها حينذاك االستقراء نفسه

ع من حيث معيار يبدأ هيوم صياغته ملشكلة االستقراء بتمييز قضايا الرياضة واملنطق عن قضايا الواق .الدور
كما يرى  -وإذا كان معيار صدق القضايا الرياضية واملنطقية صدقا مطلقا ال استثناء فيه هو. الصدق فيهما

فإن القضايا اليت تعرب عن عامل الواقع  2.أن نقيضها مستحيل أي انه ال ميكن تصور نقائض تلك القضايا -هيوم
هي قضايا جتريبية ال يتوقف صدقها على عملية  -هذا النوع وكل قضايا العلم والتعميمات االستقرائية من  -

، لذلك ميكن تصور نقيضها أي أن نقيضها ليس مستحيال، أو أن 3استنباطية صورية، وإمنا على حتقيق جترييب هلا
التجريبية من ناحية  –هذين النوعني من القضايا "وبعد أن ميرز هيوم بني . صدقها وكذهبا يستويان يف اإلمكان

تساءل عما يربرر اعتقادنا بأن القضايا العامة املتعلقة بأمور الواقع صادقة؟  -الرياضية  واملنطقية من ناحية أخرىو 
فلقد أشار هيوم إىل أن نتيجة االستدالل االستقرائي ليست قضية من   4."وأجاب أنه ال دليل يربرر هذا االعتقاد

                                                 
 عندما ننظر خارجنا حنو األشياء اخلارجية ونتأمل يف عمل األسباب، ال نكون قادرين البتة على ان نكتشف من حالة واحدة قدرة أو :" يقول هيوم

ليس هناك  إذن أي ... إن دفع كرة البليارد األوىل  تصحبه حركة الكرة الثانية. آلخر بالفعل، يف الواقعوسنجد فقط أن الواحد يلي ا... اقرتانا ضروريا
 :أنظر. حالة بعينها، من حاالت السببية، ما ميكن أن يوحي بفكرة القدرة أو االقرتان الضروري

 01. ، ص2118، 0.وت، طهيوم ديفيد، مبحث يف الفهامة اإلنسانية، تعر، موسى وهبة، دار الفارايب، بري 
 .218-217، ص0081حممود زكي جنيب، حنو فلسفة علمية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ب ط،  1
 ظر اليه راسل على وهو مبدأ من املبادئ القليلة اليت يتفق عليها العقالنيون والتجريبيون برغم االختالف يف تفسريه من حيث قبليته أو بعديته ، بينما ين
 صورة منطقية فارغة من املضمون سابقة عن التجربة ال حتمل خربا حىت تقيم بالصدق أو الكذب، أي أهنا دالة قضية  انه
 تلك مفارقة فكيف نربهن على مبدأ يقوم عليه منهج االستقراء باالستقراء ذاته؟ 
 001، ص 0077ط، .رية، بزيدان حممود فهمي، االستقراء واملنهج العلمي، دار اجلامعات املصرية، اإلسكند 2
 088. ، ص(س. م)علي حسني، فلسفة العلم املعاصرة ومفهوم االحتمال،  3

 000. بق، صااملرجع الس 4
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، وبالتايل فإن إنكار نتيجة االستدالل االستقرائي ال يوقعنا يف قضايا الرياضة أو املنطق، أي ليست قضية حتليلية
ففي استطاعتنا أن نتصور أن . ... وأشار هيوم إىل أن من املمكن متاما تصور عكس النتيجة االستقرائية. تناقض

ة وإن إمكان وجود نتيجة باطلة مقرتنة مبقدمة صحيح. النتيجة باطلة دون أن نضطر إىل التخلي عن املقدمة
وإذن فقضية هيوم األوىل هي أن . ليثبت أن االستدالل االستقرائي ال ينطوي يف ذاته على ضرورة منطقية

 1.االستقراء له طابع غري حتليلي
يرى ديفيد هيوم أن األمر كله يعود إىل جمرد تعاقب بني األحداث أو الوقائع، ومن مث فإن العلية هي املالذ     

. و هي ال تعدو أن تكون جمرد عادة سيكولوجية. جهلنا بالعالقة بني واقعتني أو أكثرالذي نلجأ إليه مللء فراغ 
وبرأيه تتكون لدينا عادة االعتقاد . يرجع هيوم العلية و مبدأ االطراد يف الطبيعة إىل العادة أو الطبع ال أقل ال أكثر

يف نعتقد يف أن قانونا يربط بني واقعتني؟، إذا تساءلنا، ك. يف القانون، من تكرار مشاهداتنا للتتابع بني الوقائع
إن تكرار الخبرة الحسية التي يلحق :" ميكن صياغتها كالتايل حسب هيوم  يكون ذلك وفق قاعدة نفسية

."  (س)كلما شاهد ( ص)، يخلق في اإلنسان عادة لتوقع (س)بعد الحدث ( ص)فيها وقوع الحدث 
طاملا أن  تعميم االستقراء يرتد إىل  -املوضوعي -امة صرح العلممن بعد هيوم يستطيع أن جيازف بإق: لنتساءل

؟، ما يرفع من خطورة هكذا موقف هو أن أساس االستقراء غري مربرر ال عقليا  -وهي ذاتية  -جمرد عادة نفسية 
ليا إذا ما يرتتب عن الطرح اهليومي ملشكلة االستقراء، اهنيار صرح العلم ك. وال جتريبيا، أي أن العلم غري عقالين

صعوبة تعليل هذا املبدأ ال " وذلك مأزق ال حيسد عنه العلماء، ألن. ثبت أن التعميم االستقرائي غري صحيح
. ذاته( H. Poincaré، 0002-0811) ، هذه صرخة هنري بوانكاريه2"توازيها إال صعوبة التخلي عنه

يف غمرة النجاحات اليت حققها العلم احلديث  وهنا تكمن أزمة املنهج العلمي ذلك أن أصحاب النزعة االستقرائية
. ظلت أصواهتم تصدح بالقول أن العلوم هي وحدها اليت تستخدم منهج االستقراء القائم على املالحظة والتجربة

ومن هنا ألبس مفهوم العلمية ثوب االستقرائية حيث ارتفع االستقراء من منهج للبحث إىل معيار لتمييز املعرفة 
 . يف التباس مل حتسب عواقبه، إالر يف الفلسفة املعاصرة مع تقدم الدراسات اإلبستيمولوجية. ريهاالعلمية عن غ

لقد بنير هيوم أن التجريبية اخلالصة ال تقدم أساسا كافيا للعلم، رغم أن كل معارفنا ترتد إىل اخلربة، وذلك   
بة يف هذه النقطة بالذات، ومننع ذلك يف ملاذا نقبل مبا ال ينتمي إىل نطاق التجر : يتضمن إشكاالت من قبيل

إن االستقراء كقاعدة منطقية مستقلة ال ميكن أن . غريها؟، أال يعين ذلك أن العلم يقوم على أساس ال علمي؟
 . نستدل عليها من التجربة، وال من قواعد منطقية أخرى، وأنه بغري هذه القاعدة يصبح العلم مستحيال

                                                 
 080 - 088. ، ص،ص(س. م)علي حسني، فلسفة العلم املعاصرة ومفهوم االحتمال،  1
  ، وشاملرز مبثال الغربان ، واحلصيلة أن استدالال استقرائيا  مباشرا يقوم ينقضها راسل مبثال الدجاجة اليت يطاح برأسها وقت اإلطعام يف رأس السنة

  28ص ( مر، س)شاملرز أالن، نظريات العلم ،: على مقدمات صادقة قد يقود إىل نتيجة كاذبة، أنظر
 016، ص2116ط، .بوانكاري، هنري، قيمة العلم، تعر، امليلودي شلغوم، دار التنوير، بريوت، ب 2
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قبلية،  عقلية كربامها مقدمتني من املكون األرسطي القياس طريق الستقراء عنا مشكل حل العلماء بعض حاول
 :كاآليت وذلك جتريبية، وصغرامها

المصادفة ال تتكّرر دائما وال حتى كثيرا، الواقعتين س وص اقترنتا في كل الحاالت المستقرأة، إذن س هي 
 أما ,!الصدفة؟ تكرار الذي مينع وعن ى،الكرب  املقدمة مصدر عن بالتساؤل سيكون ردنا بالطبع هو. علة ص

العلمي  التقدم كان مث ميكن تعديله وتطويره، ومن بل ذاته، يف يربرر ال املنهج أن رأوا فقد التقليديون االستقرائيون
هذا  -كما أقنعنا هيوم سابقا   -(A. Chalmers) يرفض شاملرز .وفقا لنتائجه لالستقراء ونفعياً  علمياً  تربيراً 
 :ر حبجة الوقوع يف الدور حيث تبدو صورة هذا الربهان التربيري كالتايلالتربي

، إن مبدأ االستقراء ينجح يف مجيع 2، إن مبدأ االستقراء جنح يف احلالة س0إن مبدأ االستقراء جنح يف احلالة س
ملفردة تتعلق لقد مت هنا استخالص مبدأ كلي يؤكد صالحية مبدأ االستقراء، من عدد من املنطوقات ا. احلاالت

 وحىت مع ظهور 1.بتطبيقات لذلك املبدأ جنحت يف املاضي وليس من املمكن استعمال االستقراء لتربير االستقراء
 ال زاعمني أهنم مبنهجهم تشبثوا املعاصرين االستقرائيني فإن املوضوعية واحلتمية، ملفهومي العلم وجتاوز االحتمال
ألن األمر سيان ال حيل املشكلة، سواء كان  مغالطة؛ إدعاء فيه وهو. الاالحتم إىل فقط بل اليقني، إىل يسعون
 . يكون بدون أساس االستقراء فإن باالحتمال، أم باليقني تعلرقهم

لكن نظرة . واضح أن مشكلة االستقراء هتزر أساس العلم، إذ يتعلق األمر مبدى يقينية املعرفة العلمية ونظرياهتا   
ستقرائي، تبتغي إعادة فهم مكوناته وترتيب العالقة بينها، فليس األمر كما هو معهود؛ معمرقة إىل املنهج اال

أليس القانون جمرد فرض حيتاج إىل تأكيده أو رفضه، تصديقه أو . مالحظة وفرضية، فتجربة مث الوصول للقانون
ة بينهما تعكس عالقة العقل إذن أيرهما يسبق اآلخر املالحظة أم الفرضية؟، إن العالق. تكذيبه باختبار جترييب؟

وإذا كان بينهما انفصاال ال ميكن جتاهله، فإن . باحلواس أو عالقة الفكر بالواقع، أو لنقل عالقة النظرية بالتطبيق
 . يف عالقتهما غموضا ولبسا شكرل على الدوام جوهر النقاشات واالختالفات املعرفية واإلبستيمولوجية

  ، حيث كانت وراء وز واتساع جمال فلسفات علمية ودراسات ابستيمولوجيةلقد كان لعمل هيوم الفضل يف بر 
انبعاث فلسفة يقول صاحبها بأنره مدين هليوم، بأن أيقظه من سباته العميق، ليؤسرس فلسفة نقدية كانت من بني 

اوالت املتكرررة مث تطور األمر وأدى ت احمل .أوىل مهامها حل مشكلة االستقراء وأزمة املنهج يف العلم من ورائها
للتصدى إىل الصعوبات اليت أقامها هيوم يف وجه املعرفة العلمية إىل ظهور تيار فلسفي علمي عرف بالتجريبانية أو 

عصبته ومركز إشعاعه ولكن سرعان ما آل تشددها العلمي والتجرييب إىل  بحلقة فييناالتجريبية شكلت  ما يعرف 
كاد أن يقورض العلم -ة الفلسفة يف التحليل اللغوي للعبارات فقد حصرت وظيف –خطر داهم وتيار جارف 

وهو ما أسفر عن بروز كتابات ثورية يف جمال اإلبستيمولوجيا حاولت إعادة ترميم . والفكر العلمي عوض أن يبنيه
ة صرح الفكر العلمي والفلسفي بعد ما أصابه من تصدعات وخلخلة جراء الزلزال اهليومي، وكان أن ظهرت عقالني

                                                 
 20ص ( مر، س)ن، نظريات العلم ،شاملرز أال 1
 يف إشارة إىل حماولة رايشنباخ  لتربير االستقراء مببدأ الرتجيح 
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نقدية متفتحة ارتكزت إىل أطروحات هيوم النقدية ملشكلة االستقراء بغية جتاوزها وبالتايل تقدمي اقرتاحات جدية 
حللها وختليص العلم من أزمته اليت علقت به بسبب ذلك التعسف واالنزالق الفكري الذي طابق بني االستقراء 

استقرائية، وما كان من بد إلبستمولوجي فذ ونقدي مثل   ومنهج العلم، وحيصر املعرفة العلمية يف جمرد استتباعات
كارل بوبر إال أن يصرخ بصوت عال إن نقطة االرتكاز يف حل أزمة املنهج العلمي هو الفصل بينه وبني 
االستقراء، وان حترير العلم يبدأ من النظر إىل االستقراء على أنه خرافة وقد شكل ذلك املوقف حمور أعماله 

الذي ضمنه منهجه البديل أو منطق املعرفة كما حيب أن ينعته " منطق الكشف العلمي" لشهري وخاصة مؤلفه ا
 "  القابلية للتكذيب" هو أقصد

خنلص إذن إىل أن أي متعقب للدراسات واألحباث اإلبستيمولوجية املعاصرة سينتهي حتما إىل أهنا قد جتاوزت    
اإلبستيمولوجية ملا بعد هيوم يف نزعتيها االستقرائية والتكذيبية ، بكثري أطروحات هيوم بل وجتاوزت كذلك األفكار 

لكنه لن جيد من يستطيع أن ينكر أو جيحد أن هيوم كان مبثابة عود الثقاب الذي أشعل فتيل األحباث 
اإلبستيمولوجية حلظة أن جعل من االستقراء ومشكلته، مدار كل العقول والفلسفات املتفتحة منها أواملنغلقة، 

 .لتربيرية منها أوالتكذيبية،  الثورية والدينامية منها اوالرتاكمية والستاتيكيةا
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من منظور الفلسفة الوضعية اإلشكال المنهجي في العلوم اإلنسانية  

 أوغست كونت نموذجا
1بوزار نورالدين  

                                                
إذا كانت العلوم الطبيعية قد بلغت يف هذا العصر تطورا ملحوظا، وترتب عنه انعكاسات إجيابية،فإن العلوم    

اإلنسانية بقيت دون هذا التطور،رغم األمهية البالغة اليت يكتسيها موضوع دراستها، وهذا ما جعل املهتمون هبذا 
يف يبحثون عن األسباب اليت تقف وراء ختلف هذه العلوم مقارنة بالتقدم احلاصل يف العلوم احلقل املعر 

الطبيعية،وكان أبرزها اإلشكال املنهجي،حبيث ربط الوضعيون تطورها بضرورة اعتمادها املنهج الوضعي املعتمد يف 
كنا، فهل هو كفيل بإخراج العلوم العلوم الطبيعية، فإىل أي مدى ميكن تطبيق هذا املنهج؟ وإذا كان تطبيقه مم

 اإلنسانية من أزمتها؟  

لقد بلغت العلوم الطبيعية عرب احلقب الزمنية املختلفة تطورا سريعا، ترتب عنه نتائج ميدانية ملموسة أثرت يف      
ايد، قصد احلياة اإلنسانية جبميع مناحيها، وهذا ما جعل االهتمام من قبل اإلنسان بالعامل املادي الطبيعي يتز 

معرفته والوقوف على خمتلف القوانني الطبيعية اليت تنظم حركيته، حبيث أصبح البحث يف اجلوانب املادية مركز 
 .البحث العلمي، واحملور الرئيس الذي متركز حوله نشاط الفكر اإلنساين 

العلوم الطبيعية اليت  إن هذا الرتكيز على اجلانب املادي، جعل اإلنسان ينسى أو يتناسى بفعل قوة جرف حركية
استحوذت على كل تفكريه أهم عنصر، بل العنصر األكثر فعالية والذي أحدث مجيع هذه التحوالت العلمية يف 
 خمتلف احلقول املعرفية ، وخاصة منها احلقل املعريف للعلوم الطبيعية، وهو اإلنسان، باعتباره موضوعا جديرا

 اخل...ة، ذات األبعاد النفسية واالجتماعية والتارخيية بالبحث والدراسة، نظرا لرتكيبته املعقد
إن هذه اجلوانب ال ميكن للعلم الطبيعي أن يقدم معرفة عن حقيقتها أو الكشف عن القوانني اليت حتكم كل 
جانب منها مهما كانت درجة التطور اليت بلغها اليوم، أو اليت ميكن أن يبلغها مستقبال، األمر الذي خلق حاجة 

 .إىل ضرورة وجود مباحث خاصة تضطلع مبهمة البحث يف مثل هذه األبعاد اإلنسانيةماسة 
شكاليته اإل اذ حناول ان نعاجلمنا بأمهية هذه العلوم اإلنسانية تناولنا هذا املوضوع بالبحث والدراسة  اً وإميان
وقواعده املنهجية القائمة  هل تعترب العلوم اإلنسانية دراسات علمية حقيقية هلا خصائص البحث العلمي:التالية

وهل أعاق هذا اإلشكال املنهجي تطور هذه العلوم  على التفسري أم هي دراسات تأملية ترتكز على الفهم؟ 
اإلنسانية أم كان عامال ديناميكيا يف تطورها؟  وبصيغة أخرى هل املنهج يف العلوم اإلنسانية علمي أم تأملي؟ 

                                                 
 .جبامعة حسيبة بن بوعلي ـ الشلف.كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم الفلسفةبأستاذ   1
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فهل يتم ذلك بنقل املنهج التجرييب املعتمد يف العلوم الطبيعية أم بإبداع وكيف نستطيع علموية هذه الدراسات؟ 
 منهج جديد خاص هبذه العلوم اإلنسانية؟

إن هذه اإلشكالية على سعتها وعمقها ال ميكننا البحث فيها إال من خالل الوقوف على خمتلف 
الذي حبث يف  أوغست كونتلفرنسي الدراسات اليت قام هبا أقطاب الفلسفة الوضعية وعلى رأسهم الفيلسوف ا

 . هذه اإلشكالية
إن هذه الدراسات من شأهنا أن تسلط الضوء على الكيفية اليت تناول هبا هؤالء الفالسفة مشكلة العلوم 

 اإلنسانية، وهل متكنوا فعال من حلها؟
نطالقا من واقعها وصوال إن هذا البحث ما هو إال حماولة متواضعة للفت االنتباه إىل أمهية العلوم اإلنسانية،ا

إىل آفاقها املستقبلية، وال يكون ذلك إال من خالل الوقوف بشكل خاص و أساسي على الصراع الذي وقع حول 
املنهج يف العلوم اإلنسانية متسائلني عن ما انتهى إليه وانعكاسات هذا الصراع وارتداداته املباشرة وغري املباشرة 

 (.اإلنسانية العلوم)على هذا احلقل املعريف 
وقد يتساءل القارئ هلذا البحث عن األسباب اليت وقفت وراء تناولنا له، فنقول إن اختيارنا هلذا املوضوع مل 
يأت من باب الصدفة أو جملرد نشوة البحث واإلطالع، وإمنا أتى انطالقا من اعتبارات أساسية ميكن بياهنا على 

 : النحو اآليت 
، و النظر إىل اإلنسان على أنه كائن (الطبيعية)ممثلة يف االهتمام بعلوم املادة  طغيان النظرة املادية: أوال

مادي ال غري، وعليه فالعلوم الطبيعية كفيلة بتحقيق كافة مطالبه، واإلجابة عن كل تساؤالته، يف حني أنه كائن 
هذا البعد اإلنساين بكل روحي، و بالتايل فالبد من اهتمام بتلك الدراسات اإلنسانية اليت تعىن بالبحث يف 

 .مكوناته الروحية،القيمية والثقافية و احلضارية
التطلع إىل جعل العلوم اإلنسانية أداة لتحقيق املعرفة املرجوة لرسم األفق احلضاري اإلنساين، وتفعيل : ثانيا

ة وخلق التوازنات نتائج هذه الدراسات اإلنسانية، النفسية واالجتماعية والتارخيية إلحداث التحوالت املطلوب
 .وجماهبة التحديات املستقبلية

حماولة بعث القيم الثقافية اإلنسانية اليت شيدهتا احلضارات العريقة اليت أصبحت تتداعى وتتجه إىل : ثالثا
االندثار يف عصرنا هذا، الذي أصبح ال يؤمن إال بالقيم املادية غري مكرتث بالقيم اإلنسانية كاحلرية واإلرادة 

 .ةاخلالق
التأكيد على أن اإلنسانية ال ميكنها تشييد حضارة راقية قادرة على خلق آليات التعايش بني أفراد : رابعا

هذه إذن .اإلنسان وتآزرهم لبناء مستقبل مشرق، إال إذا مت التفاعل بني اجلانب املادي واجلانب الثقايف الروحي
 . ختيار هذا املوضوعأبرز األسباب اليت قوت يف نفوسنا الرغبة ووجهتنا إىل ا

لقد شهد القرن التاسع عشر جدال وحوارا ال يزال صداه حىت اآلن حول املنهج املالئم و املناسب للعلوم 
اإلنسانية، فإذا كانت العلوم الطبيعية قد اعتمدت املنهج التجرييب، فهل تتبع العلوم اإلنسانية املنهج نفسه أم 



22 

 

يناسب موضوعها؟ وهل الظواهر اإلنسانية قابلة للتفسري على النحو ينبغي هلا أن تتبع منهجا آخر خاص هبا 
 الذي تقبله الظواهر الطبيعية؟

إن هذا اإلشكال املنهجي الذي أثارته دراسة موضوع العلوم اإلنسانية أفرز وجهات نظر متباينة، من أبرزها 
هذا االجتاه حل اإلشكال  ، فهل استطاع أنصارأوغست كونتوجهة نظر االجتاه الوضعي، ممثال يف رائده 

املنهجي للعلوم اإلنسانية، وما هي طبيعة املنهج املقدم لدراسة الظواهر اإلنسانية واالجتماعية؟ وهل استطاع هذا 
 املنهج املقرتح أن يرتقي بالعلوم اإلنسانية إىل مصاف العلوم الفعلية؟

 :العلوم اإلنسانية تتأسس على التفسير : أوال 
لوم أن التغريات اليت شهدها القرن التاسع عشر، وعلى األخص تلك اليت طرأت على إذا كان من املع

املنظومة الفكرية السائدة، قد أفرزت مجلة من النتائج جند من أبرزها ظهور العلوم االجتماعية يف اجملتمعات الغربية، 
قتصاد وفلسفة القانون والعلوم تلك العلوم اليت ظهرت ظهورا متتابعا ومتسارعا من أمهها األنرتوبولوجيا واال

 اخل ...السياسية وعلم النفس وعلم االجتماع 
ولقد اعتمدت هذه العلوم يف البداية على مناهج لغوية وتارخيية استبطانية يف الغالب، مث بدأت تتأثر بالتقدم اهلائل 

وم الطبيعية على العلوم للعلوم الطبيعية نتيجة تبين هذه األخرية للمنهج الوضعي، وأهم عنصر أثرت به العل
اإلنسانية هو املنهج العلمي املتمثل يف املنهج التجرييب ، وملا كان هذا املنهج هو سبب التطور اهلائل الذي بلغته 
العلوم الطبيعية،فاعتقد الباحثون يف حقل العلوم اإلنسانية من أنصار االجتاه الوضعي أن هذه العلوم ال ميكنها أن 

نفس املنهج املعتمد يف العلوم الطبيعية، ولقد كان يف طليعة هؤالء  اية إال باعتمادهتصل إىل درجة العلم
الذي طالب يف إطار علم االجتماع بضرورة استخدام   أوغست كونتالفيلسوف وعامل االجتماع الفرنسي 

 .مناهج علوم الطبيعة يف دراسة الظواهر االجتماعية
ألساسية للفلسفة الوضعية هي النظر إىل كل الظواهر على أهنا إن اخلاصية ا»:وتتضح دعوته هذه يف قوله 

خاضعة لقوانني طبيعية ثابتة،اكتشافها الدقيق وردها إىل أقل عدد ممكن هو اهلدف من كل جهودنا، يف الوقت 
األوىل أو النهائية هو أمر غري معقول وخال من كل  ) causes )الذي نعترب فيه أن البحث عما يسمى بالعلل 

  1 «. معىن
يؤمن إميانا جازما بضرورة االعتماد على املنهج الوضعي  أوغست كونتانطالقا من هذا القول يتضح أن 

يف مجيع املباحث، وخاصة يف علم االجتماع، إذ يرى أن العلوم االجتماعية كانت ال تزال يف أيامه يف عهد 
( يف أيامه)بة إىل تطور الفكر اإلنساين، فحاهلا اليوم الطفولة، أو فيما يناظر الطورين الالهويت وامليتافيزيقي بالنس

كحال علم التنجيم بالنسبة إىل علم الفلك، أو علم الصنعة بالنسبة إىل علم الكيمياء، والعقل يف هذه املرحلة 
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ع  مثاليا يف السري مطلقا يف التصور، اعتباطيا يف التطبيق، وعلى علم االجتما » السابقة على الطور العلمي يكون 
 : كي يكون علما باملعىن احلقيقي، أي الوضعي، أن يقاوم هذه الصفات الثالث 

وأن حيصر مهه يف التنسيق بني الوقائع « األفكار املطلقة»االعتباطية، أي عليه أن ينبذ  املثالية،اإلطالق،
طمح ببصره إىل االجتماعية املشاهدة، وتكميم أدوات البحث، وعليه أن يقصر نفسه على ما هو نسيب دون أن ي

   1 «.معرفة احلقيقة الواقعية الدقيقة للكشف عنها
يف اجنلرتا، هي ستيوارت مل  جونو  هربرت سبنسريف فرنسا و أوغست كونتفالوضعية كما صاغها 

اليت كانت تقوم بتحليل األحداث اإلنسانية حتليال جتريبيا خالصا، ومن مث هجرت متاما كافة املفاهيم الدالة على 
داخلية، أو ماهيات، أو مبادئ ترنستندالية تتجاوز الواقع وتتسامى عليه ، مدعية أن املناهج املالئمة  أفكار

لدراسة الظواهر االجتماعية هي تلك اليت تتبناها العلوم الطبيعية واليت ترتكز على مفاهيم مثل التتابع والتساوق 
اء يف إقامة قوانني التطور االجتماعي والتنظيم والسبب والنتيجة، ومثل هذه املفاهيم هي اليت تساعد العلم

       2 .االجتماعي
إذن فغاية الفلسفة الوضعية هي نقل مبادئ ومناهج العلوم الطبيعية إىل مواضيع االجتماع والفن واألدب   

هذه  فكأن الفيلسوف الوضعي أكثر اهتماما باحلقائق املدركة حسيا من األفكار، وبالكيفية اليت تنشأ هبا... 
 .األفكار منه بأسباهبا، ونبذ كل معرفة ال ترتكز على دالئل حسية باعتبارها تأمال تافها

فإتباع الطريقة الوضعية يف تفسري الظواهر يعين ترك البحث عن العلل األوىل واملطلقة وهو ما مييز املرحلة 
هنا مالزمة هلا، وهو ما مييز املرحلة الالهوتية، كما يعين ترك البحث عن تعليل الظواهر بكيانات جمردة تفرتض أ

وإذا كان أمر . امليتافيزيقية،  لكي خنلص إىل البحث عن القوانني بوصفها العالقات الثابتة لتماثل الظواهر وتعاقبها
املرحلتني الالهوتية وامليتافيزيقية قد طال بالنسبة لعلم االجتماع أكثر من العلوم األخرى، فإن ذلك راجع إىل كون 

يرى بأن األوان قد آن يف عصره لكي يتجاوز هذا العلم   كونتالعلم يتناول أكثر الظواهر تعقدا، ولكن  هذا
   3 .املرحلتني الالهوتية وامليتافيزيقية مستعيضا عنهما بتطبيق الطريقة الوضعية

اليت ال يتم هذه الطريقة الوضعية أول ما تتميز به هو أهنا تستعيض عن اخليال باملالحظة ، فاملالحظات 
. تسجيلها بكيفية موضوعية ودقيقة ويطغى عليها اخليال الذي حتفزه ميول ذاتية،  مل متكن العلم من بلوغ أهدافه

وهذا النمط من املالحظات هو الذي كان سائدا يف دراسة الظواهر اجملتمعية يف املرحلتني الالهوتية وامليتافيزيقية 
 . من تطور الدراسات االجتماعية
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أن الطريقة الوضعية تتميز من جهة ثانية بإضفاء صفة النسبية على الظواهر املدروسة، فاالنتقال من كما 
النظرة املطلقة للظواهر إىل النظرة النسبية هلا قد مثل املظاهر األساسية للتطور الذي ينقل أية معرفة من املرحلتني 

العلل األوىل للظواهر هو يف هناية املطاف حبث عن تفسري  الالهوتية وامليتافيزيقية إىل املرحلة الوضعية،فالبحث عن
 . مطلق، أما الدراسة اليت تكتفي بالبحث يف القوانني،فهي ال تستخدم إال املفاهيم النسبية

على تطبيقها يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية فهي  كونتأما امليزة الثالثة للطريقة الوضعية اليت يصر 
للظواهر،أي التنبؤ حبدوثها مستقبال كنتيجة لضبط شروطها، وهذا يعين أن توقع الظواهر يقتضي  التوقع العقالين

معرفة بقوانني حدوثها، وهو األمر الذي يتوقف على مالحظتها مالحظة دقيقة وعلى إضفاء النسبية عليها 
 .باالقتصار على دراسة عدد حمدود منها

املنهج ( علم االجتماع)الف ذكرها يعين تطبيق العلم اجلديد إذن فإتباع الطريقة الوضعية باخلصائص الس
وهي ( البيولوجيا)العلمي خبطواته املعروفة،  وخاصة منها تلك اليت تتبعها أقرب العلوم إليه وهي علوم احلياة

     1 .خطوات املالحظة، والتجريب، وطريقة املقارنة
التعامل مع الظواهر اإلنسانية مرده إىل كون هذا إن هذا املنحى الذي اختذه أنصار االجتاه الوضعي يف 

االجتاه أراد أن يعمم النظرة الوضعية اليت اكتسحت العلم الطبيعي، وامتدت لتمس حقال معرفيا تتسع دائرته 
باستمرار وهو العلوم اإلنسانية، داعية إىل سوسيولوجيا وصفية ذات نزعة تشيئية وتاريخ أمبريقي، وعلم نفس 

 .سلوكي 
الدراسات االجتماعية  صاحب السبق بال منازع يف حماولة التأسيس لعلمية أوغست كونت يعترب
، فعلم االجتماع يف نظره يعترب علما وضعيا، وإذا كان كذلك فهو يعتمد بالضرورة على التجربة واإلنسانية

 . عهاواملالحظة، التحليل الرياضي، ومها منهجان أساسيان داخل الفيزياء الرياضية جبميع فرو 
لدراسة الظواهر االجتماعية دراسة وضعية، قد مت تعزيزه وإثراؤه من قبل  (الكونتي )إن هذا التوجه 

الوضعيني من بعده،  واستمرت عملية البناء والتأسيس للدراسة الوضعية للوقائع االجتماعية بفضل جمهودات 
 . الكثري من علماء االجتماع 

 .نقد منظور االتجاه الوضعي : ثانيا
لتوجهات النظرية الوضعية واليت دافع روادها بقوة عن ضرورة املختصر  بعد االنتهاء من عملية التحليل  

. دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية دراسة علمية باالعتماد على املنهج العلمي املستخدم يف العلوم الطبيعية
على مجيع العقول، على األقل عقول علماء  ،هل استطاع هذا الطرح أن يفرض نفسهنتساءلفمن املشروع أن 
  االجتماع منها؟
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بفضل هذه اآلليات والقواعد املنهجية من االبتعاد بالدراسة  فعال استطاعت العلوم االجتماعيةلقد 
  .وإضفاء الطابع العلمي املوضوعي عليها الفلسفياالجتماعية عن الطابع 

عن  لنيغاف،الظاهرة االجتماعية مماثلة للظاهرة الطبيعية جعلوا أصحابهيستنتج بأن  هلذا الطرحاملتأمل إال أن 
هو ارتباط الظواهر االجتماعية واإلنسانية بالقيم وعدم ارتباط الظاهرة  هاوأمه ،تلك الفروق اجلوهرية القائمة بينهما

فمسألة القيمة  ،لقيموبالتايل ميكن التساؤل إذا كان يف وسع العلوم اإلنسانية أن تنفصل عن هذه ا  ،الطبيعية هبا
إذن تعترب مسألة أساسية ال مفر من مواجهتها قبل التعرض للمشكالت اخلاصة بالعلوم اإلنسانية،  فثمة مأزق 

فهذه العلوم لكي تصل إىل مثل ما وصلت إليه العلوم الطبيعية املادية من عموم ومشول  ،هذا الشأنحقيقي يف 
                                                  1 .علوما إنسانية انفصلت عن القيم مل تعدوهي إن ،وحتمية ال ميكن أن ترتبط بالقيم

دراسة األحداث اإلنسانية  ،ورغم ذلك ميكن القول بأن الباحث يف العلوم اإلنسانية يتناول يف الغالب
يف اجملال الفيزيائي  على عكس الباحث،مبقوالت ومفاهيم ضمنية والشعورية حتول دون الفهم املوضوعي هلا

وبالتايل  ،والكيميائي الذي يستطيع أن يصل إىل درجة موضوعية عالية يف تعامله مع الظواهر الفيزيائية والكيميائية
وسبب ذلك هو كون احلقائق الفيزيائية والكيميائية تشكل ،الوصول إىل قوانني تفرض نفسها على مجيع العقول

  .صطدم باملصاحل والقيماملثل األعلى الذي ال ميكنه أن ي
ومن املستحيل استبعاد تلك األحكام القيمية واملفاهيم القبلية من البحث خاصة إذا تعلق األمر بالعلوم 

عندما اعتقد بأن املسألة مل تعد يف إقصاء كل مفهوم قبلي وكل   ماكس فيبرإليه   وهذا ما ذهب ،اإلنسانية
و إىل إدماجه يف العلم وحتويلها إىل أدوات نافعة من أجل بل على العكس من ذلك ، فهو يدع ،حكم قيمة

  .البحث عن احلقيقة املوضوعية
فكل فكر تارخيي أو اجتماعي خيضع لتأثريات عميقة غالبا ما تكون غري واضحة بالنسبة للباحث إذن 

ب العمل الفردي، تأثريات ال جيب أن تكون موضوع إقصاء بأي حال من األحوال، بل على العكس من ذلك جي
على أن يصبح الباحث على وعي كامل هلا، وإدماجها يف البحث العلمي لتاليف مفعوهلا املشوش أو على األقل 

                                                                             2 .تقليصه إىل احلـد األدىن 

اإلنسانية ختتلف متاما عن الظواهر الطبيعية اليت ال عقل لقد تناسى الوضعيون إذن أن الظواهر االجتماعية و 
جزءا قوانني ونظريات  حتكمها كال أو ،ألهنا أحادية النسق  ،واليت ينم مظهرها عن خمربها  ،وال إرادة لعناصرها
 ومجيع خطوات  ،واملالحظة العقلية  ،أي املشاهدة،ولذلك جند أن كال من املالحظة احلسية  ،واحدة ال تتبدل
ألن ظاهرها   ،بوصفها ظواهر طبيعية أحادية النسق تستوعبها كلها يف مجيع مظاهرها ،عليها ىالتجريب اليت جتر 

ملا بني الظاهر والباطن من ارتباط عضوي شامل ،خيتلف عن باطنها يف شيء ، حىت أنه ليدل داللة تامة ال
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الطبيعية يف أهنا بوصفها ظواهر عنصرها  أما الظواهر االجتماعية واإلنسانية فتختلف عن الظواهر.ومتكامل
الذي يعيش معاشرا لغريه من البشر ومرتبطا هبم بشىت العالقات ،األساسي اإلنسان االجتماعي العاقل ذو اإلرادة

 .فهي ختتلف يف أهنا ثنائية النسق ،االجتماعية
دة من اخلربة اإلنسانية وجماالهتا مستفالعلوم االجتماعية واإلنسانية تعىن مبعاجلة القضايا النوعية و القيمية امل

فيما يستقر هبا من الشعور والوعي ومن الالشعور واحلدس دون أن تنقص عوامل الذاتية من جدوى املعارف 
  .املتوصل إليها يف هذه العلوم

مية وعليه فليس من الضروري أن تلجأ هذه العلوم اإلنسانية إىل مناهج العلوم الطبيعية اليت تتأسس على الرق
فضال عن  ،إذ أن هذه اآلليات كثريا ما تشوه املعرفة بعامل الوعي واخلربة والفهم للواقع وإمكانات املستقبل،والقياس

  .القيم و ديناميكيات الدوافع واملبادئ األخالقية قصورها عن فهم
 ثوب مادي هذه املرة يف –إىل الوقوع يف تأمالت ميتافيزيقية  فاملنهجية الوضعية قد انتهت بالعلوم اإلنسانية

النوع : ال تقل خطرا عن تأمالت الفكر الالهويت الذي حاربته، وذلك ألهنا مل متيز بني نوعني من املوضوعات –
واملشاهدة احلسية، مثل ميدان التنظيم واإلدارة والكفاية اإلنتاجية،  الذي يشمل احلوادث القابلة للدراسة الوصفية

أصل اللغات ونشأة األديان، وطبيعة األخالق، ونشأة النظم االجتماعية كاألسرة  والنوع الذي يتعلق بالبحث يف
   1 .والشرائع

فمحاولة العلوم اإلنسانية تطبيق منهجية العلوم الطبيعية أوقعها يف مجلة من املشاكل، من أبرزها أهنا مل 
فة املتمثلة يف مجلة القوانني تدرك بشكل صحيح ماهيتها عندما حاول علماؤها قياسها مبعايري وخصائص املعر 

   2 .املوجودة يف علوم الطبيعة
ومن هذا املنطلق يتضح أن العلوم اإلنسانية ال ميكن النظر إليها مبنظور العلوم الطبيعية، نظرا للتباين 

حيث ذهبوا إىل القول بعدم التجانس اجلذري بني  ،وهذا ما ذهب إليه الكثري من املفكرين،اجلوهري بينهما
وهذا يعين أن منط املعرفة  ،(العلوم الذاتية )وعات علوم الطبيعة وبني علوم الروح واليت يطلق عليها أيضا اسم  موض

فالتاريخ وعلم النفس وكل علم يتعلق باإلنسان عامة ال  :يف كال النمطني من العلوم متماثالال ميكن أن يكون 
كما هو احلال بالنسبة للسببية والقانون    ،بط بالعلوم الطبيعيةميكن أن يتآلف مع مقوالت املعرفة املوضوعية اليت ترت

إمنا  ،أي البحث عن القوانني وعن الشرح السبيب ،ذلك أن منط املعرفة التحليلية اليت متيز علوم الطبيعة ،واملفهوم
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ى ما يعترب وإذا ما محلنا هذه السريورة إىل جمال علوم الروح فإهنا ستقضي عل ،يفرتض مسبقا سريورة موضوعية
   1 .الواقع املعاش،  عامل الداللة وعامل القيم: حقل االهتمام اخلاص 

إذن فاالجتاه الوضعي قد بالغ أنصاره يف تصورهم النطباق مبادئ العلوم الطبيعية على الظواهر االجتماعية 
ا يربر االفرتاض القائل بأن فليس هناك م ،فاملبادئ السوسيولوجية املصاغة يف صورة قوانني تبدو فارغة ،واإلنسانية

فهناك فارق كبري بني  ،العالقات املتشاهبة يف امليدان االجتماعي سوف تظل هي نفس العالقات يف نطاق الفيزياء
قولنا أن العلوم الطبيعية قد توجه العلوم االجتماعية من حيث أهنا تعطي االجتاهات التفسريية العامة أو النماذج 

                                                                                2 .نزالق بسهولة يف استخدام القوانني الطبيعية بوصفها مناذج للتحليل السوسيولوجي وبني اال ،دون أن تطبق
وأن  ،ومن هذا يتضح أن الدراسة الوضعية للظواهر االجتماعية واإلنسانية الزالت تعرتضها صعوبات مجة

صني يف حقل العلوم اإلنسانية مازالوا ال يستطيعون أن يعيشوا حبياد عن دالالت حبوثهم ونظرياهتم اليت املخت
فضال عن اعتباره  ،األمر الذي يفرض ضرورة النظر إىل الفاعل اإلنساين كمعرفة أو كقدرة ،طبقوها على جمتمعاهتم

  .موضوعا حموريا للبحث والدراسة
جمال العلوم الفيزيائية ـ الكيميائية وجمال )عي بني جمايل املعرفة اإلنسانية  إذن جيب القبول باختالف نو  

توجب القبول بثالثة أشكال للكينونة  وإذا ما ،فإذا كان اإلنسان كائنا حيا واعيا وليس آلة، (العلوم اإلنسانية
ذلك يعين أيضا القبول بوجود  فإن ،والواعي ،ادة اجلامدة، واحليـامل: خمتلفة فيما بينها بصورة نوعية يف الكون 

   3 .البيولوجية وتلك اليت ختص العلوم اإلنسانية،اختالفات نوعية بني املناهج اخلاصة بالعلوم الفيزيائية ـ الكيميائية

فالنزعة الوضعية قد أوصلت العلوم اإلنسانية إىل أفق مسدود بتبنيها املنهج الطبيعي يف دراسة الظواهر 
وهي هبذا قد صريت اإلنسان كيانا ماديا فقط وجتاوزت ظواهره الروحية واألخالقية ألهنا  ية،واإلنساناالجتماعية 

أو باألحرى تالشت ،وكانت النتيجة أن اختفى اإلنسان من العلوم اإلنسانية والتجريب،تفلت من شباك املالحظة 
ن اإلنسان الذي ولد إ »: قالحني ميشيل فوكوحريته وإرادته ووجدانه،وهذا ما وعاه بوضوح الفيلسوف الفرنسي 

   4 «.بعدمل يتم العثور عليه ( يعين بذلك والدته يف جمال البحث اإلنساين العلمي)يف القرن الثامن عشر 
فالدراسة الوضعية للظواهر اإلنسانية،اليت أكد عليها الوضعيون قصد الوصول إىل العلمية واملوضوعية اليت 

ولكن . نال يف حقل العلوم اإلنسانية رغم تأكيد أنصار الوضعية إمكانية ذلكوصل إليها علماء الطبيعة، صعبة امل
هذا األمر ال ميكن تصوره،إال إذا كان العامل اإلنساين ـ كما هو احلال يف العلوم الطبيعية ـ يقف كلية خارج موضوع 

جزء من الواقع الذي خيضعه دراساته، بينما احلال على عكس ذلك يف العلوم اإلنسانية، فالعامل كعضو يف جمتمع، 

                                                 
: ، ص 0، ط 0001: ، سنة (بريوت)و التوزيع  جورج كتورة ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر.د: ين كوليو، تيلني، ماكس فيرب والتاريخ ، تركاتر   1

11. 
 
2
 . 011: ، ص (ط. د )،   0083علي حممد ، حممد ، مقدمة يف البحث االجتماعي ، دار النهضة العربية ، بريوت، سنة  

 
3
        . 032:مان ، العلوم اإلنسانية والفلسفة ، مرجع سابق ،ص لوسيان ، غولد 

 
4
 .21، 00:، ص،ص ( املغرب) العدد األول ، الصادرة يف الدار البيضاء ( بيت احلكمة ) جملة ( حوار مع ميشيل فوكو) 
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للدراسة، ومعتقداته اليت تسبق دراساته، وحيمل فكرة عن اجملتمع والثقافة والشخصية وله قناعات ومسلمات، وقد 
يكون ملا طبع عليه يف مؤسسات اجملتمع الذي ينتمي إليه تأثريات على مستوى إدراك وتفسري القضايا 

وكل هذه املعطيات قد . دفع إىل اجتاه تقدمي التفسريات اليت تنسجم معهااالجتماعية،وهو حيمل إيديولوجيا لعلها ت
 .تشكلت حتت تأثري واقع تارخيي معني شارك فيه هو نفسه

إن املناداة بإمكانية علم اجتماع متحرر من أحكام القيمة،  جمرد أسطورة تتجدد صورها بني احلني 
 . يةالنزعة الوضع تواآلخر،وهذا من شأنه أن يقوض أطروحا
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 كمحددات للدافعية للتعلم  واالقتصادية  بعض العوامل األسرية واالجتماعيةأثر 
 لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط

 1جناد عبدالوهاب
 :ملخص

ما أثر بعض العوامل األسرية واالجتماعية واالقتصادية  : انطلقت هذه الدراسة من اإلشكالية التالية
يوجد أثر العوامل األسرية واالجتماعية : محددات للدافعية للتعلم؟ وكانت الفرضية األساسية كالتايلك

أما أهداف البحث الرئيسية كانت  . واالقتصادية على الدافعية للتعلم لدى عينة من تالميذ مرحلة التعليم املتوسط
يف واألكادميي وهو الدافعية للتعلم، واليت تعد من إبراز أهم العوامل اليت تؤثر على زيادة التحصيل املعر : كاآليت

أما عينة البحث . العوامل احملفرزة للتالميذ على ما سيقومون به من نشاطات مدرسية سواء يف القسم أو خارجه
واستخدمنا جلمع البيانات مقياس . تلميذ وتلميذة من أقسام السنة الثالثة من التعليم املتوسط 022فكانت تضم 

أما فيما خيص األساليب اإلحصائية . ن طرف الباحث يف أطروحة الدكتوراه لقياس الدافعية للتعلمأُعدر م
ومن . املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، اخلطأ املعياري، حتليل التباين أحادي االجتاه: املستخدمة فهي

وإصرار الوالدين ( االقتصادي)واملستوى املعيشي يوجد أثر املستوى التعليمي للوالدين : أهم النتائج احملصرل عليها
واحلالة املهنية على ( تالميذ ذكور وإناث)للنجاح على الدافعية للتعلم لدى األبناء بينما ال يوجد أثر عامل اجلنس 

 .الدافعية للتعلم لدى األبناء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .جامعة مستغامن كلية العلوم االجتماعية ،قسم علم النفس  1
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 :مقدمة

وك الفرد، وهذا مما جعلها تكتسي أمهية كبرية يف تعد الدافعية اإلنسانية من العوامل األساسية اليت حترك سل
علم النفس فما هو معروف أن اإلنسان يعيش يوميا مدفوعًا لتحقيق أهداف معينة، وعليه ميكننا تفسري السلوك 

 .اإلنساين يف ضوء دافعية الفرد، وهذا ما جيعلنا نقول بأن الدافعية ختتلف من فرد كمراً وكيفاً وأمام موقف واحد
استعداد الفرد لبذل اجلهد يف سبيل حتقيق عدد من األهداف اليت ميليها "فعية بشكلها العام هي والدا

تعامله مع مواقف احلياة املختلفة؛ ومن مظاهرها الطموح، احلماس واإلصرار على حتقيق األهداف، واملثابرة والتفاين 
 (. 8811حسني، " )اإلجنازيف العمل والرغبة يف حتقيق الذات والتفوق، والرغبة املستمرة يف 

-Merriamيوجد العديد من التفسريات والتعريفات ملصطلح الدوافع؛فجاء يف قاموس مرييام وبسرت 
webster  ،0282 وبعبارات أكثر "أن الدافع هو عامل الرغبة الذي يتسبب يف إرادة العمل"، 182، ص ،

 باعتباره احملرك األساسي للسلوك (Taylor, 1984& Fiske " )فالدوافع توفر احملرك للسلوك"سيكولوجية 
(Forbes, David L. 2011, p.p, 85-98.) 

وعلى هذا األساس أوىل الرتبويون أمهية بالغة ملوضوع الدافعية ملا له من األثر البالغ على التعلم، كما تنادي  
تالميذ وتوجيهها جتعلهم يقبلون على كل املنظومات الرتبوية العاملية بالدافعية يف جمال التعليم؛ فاستثارة دافعية ال

ممارسة النشاط املعريف، الوجداين واحلركي، كما أن الدافعية عنصر فعال يف اجناز األهداف وحتقيق الغايات الرتبوية 
كما متثل الدافعية طاقة أو حمركا ميكرن املتعلم من اختيار أهدافه والعمل على حتقيقها؛ وهو . الكربى للمجتمع

افعية الذاتية اليت تعدر أحد دوافع النشاط واالستثارة احلسية واليت تدفع املتعلم للفهم والسعي حنو نوع من الد"
اجلديد وحتقيق التقدم من أجل إثراء اإلمكانات السلوكية، وهذا الدافع يعمل على اتساع دائرة املعرفة لدى األفراد 

 (.81، ص 0222ونس حممد حممود، بين ي")معلومات راسخة لديهم -وبالتايل بناء قاعدة بيانات
الدوافع توصف باحملركات اليت تؤدي بالفرد إىل القيام بسلوك معني، وأن الشخص املدفوع يعين أن ف وعليه

م أن أهداف 8898املتعلم وجد نفسه مع هدف التعليم، حبيث أصبح هدف التعليم هدفه هو، ويقرر شيفيليه 
وعلى هذا األساس تعرف الدافعية . ا أهدافه هو، ال ميكن أيضا أن تتحققالتعليم اليت ال يقبلها التلميذ على أهن

للتعلم على أهنا قوة متيز التلميذ على اختيار أسهل الطرق للنجاح؛ وعليه تعد الدافعية عنصرا أساسيا يف التعليم 
 :والتعلم ألهنا تتضمن

 .تيسري حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية قوة ومعىن -
 .ختفف من درجة اإلحساس بالسأمتطرد امللل و  -
 .حتقق للفرد حالة من التوازن بعد حالة التوتر -
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بينما تفسر . وتفسر الدافعية يف املدرسة السلوكية، على أساس احلصول على الثواب اخلارجي بقانون األثر
جمدي )دف ذاتهالدافعية يف النظريات املعرفية على أساس مدى إدراك التلميذ للهدف ولطريقة التعلم وفوائد اهل

 .كما سنأيت بالتفصيل الحقا يف النظريات املفسرة للدافعية للتعلم  (.818،810، ص 0228عزيز ابراهيم، 
وإذا كانت الدول املتقدمة قد اهتمت وال تزال يف صدد البحث عن الدافعية للتعلم لدى أبنائها، فإن 

ول العربية يف حاجة ماسة إىل إجراء حبوث تكشف عن فالد. الدول النامية تبدوا أكثر احتياجا ملثل هذا االهتمام
فما نود أن نوليه أمهية يف دراستنا هذه هو . النفسي الذي يثري دافعية املتعلمني حنو التعلم – يالسياق االجتماع

 .األسرية واالجتماعية اليت قد تؤثر على دافعية التالميذ-إبراز بعض العوامل الثقافية
 

 :الجانب النظري للدراسة
 :الدافعية للتعلم

كل الكتب والتقارير العلمية لعلماء النفس املتخصصني والباحثني يف جمال التعليم انصبت جهودهم على 
ما الذي : عند املتعلم، فكانت أهم األسئلة املطروحة يف دراساهتم( الدافع)سنة املاضية يف دراسة احلافز  82مدى 

هتمون بدراستهم؟ ما االسرتاتيجيات املمارسة من طرف املدرسة لتحفيز ميكن القيام به لتحفيز الطالب الذين ال ي
الغالبية العظمى من املراهقني خاصة حنو التعلم؟ وكيف للمدرسني واآلباء واألمهات زيادة حتفيز هؤالء املتعلمني 

 للتعلم؟
أهم أحد مكونات  ما يؤكده أغلب الباحثني يف دراسات الدافعية للتعلم يف جمايل الرتبية والتعليم أهنا

 . الشخصية عند التلميذ، إال أهنا ختتلف نوعا وكما عند التالميذ
فالدافعية للتعلم هي حالة داخلية يف املتعلم تدفعه إىل االنتباه إىل املوقف التعلرمي والقيام بنشاط موجه واالستمرار 

 .(12.، ص0221طارق عبدالرؤوف، ربيع حممد، ) يف هذا النشاط حىت يتحقق التعلم
 :أهمية الدافعية للتعلم في الوسط المدرسي
من العوامل الرئيسية اليت تقف وراء التعلم اإلنساين، فهي القوة اليت تكمن أمهية الدافعية للتعلم باعتبارها 

تدفع باإلنسان إىل اكتساب اخلربات واملعارف واملهارات وأمناط السلوك املتعددة على اعتبار أن تعلم مثل هذه 
ت يساعد على حتقيق أهدافه ويساعده يف عمليات التكيف والسيطرة على اخلربات واملواقف اليت حتيط به؛ اخلربا

 :فالدافعية للتعلم ختدم عمليات التعلم والتعليم من حيث حتقيق الفوائد التالية
غبة واهتمام تعمل على إطالق الطاقات الكامنة لدى الفرد واستثارة نشاطه وحفزه على اإلقبال على التعلم بر  (8

 .شديدين، ويتحقق ذلك عندما تتفاعل مجيع الدوافع الداخلية واخلارجية معا
تعمل على إثارة وجذب انتباه املتعلمني وتركيزهم على موضوع التعلم مع احلفاظ على هذا االنتباه ريثما  (0

 .يتحقق اهلدف أو تعلم اخلربة اليت يسعى املتعلمني إليها
 .تعلمني باألنشطة واإلجراءات التعليمية واالنشغال هبا طوال املوقف التعليميتعمل على زيادة اهتمام امل (3
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تعمل على توجيه سلوك املتعلمني حنو مصادر التعلم املتاحة وزيادة مستوى املثابرة لديهم والبحث والتقصي  (4
 .بغية احلصول على املعرفة وحتقيق األهداف

مكانات املادية وغري املادية اليت تساعدهم يف حتقيق أهداف تعمل على توجيه املتعلمني الختيار الوسائل واإل (8
 .التعلم
 .تعمل على زيادة إقبال املتعلمني على اختيار األنشطة مبا يتالءم مع ميوهلم واهتماماهتم (9
 تعمل على توفري الظروف املشجعة حلدوث التعلم وضمان استمراريته تفاعل املتعلم مع املوقف التعليمي (2
  (.88-81.، ص0222الزغول، شاكر عقله احملاميد،  عماد عبدالرحيم)

 :المدارس والنظريات المفسرة للدافعية للتعلم
 :النفسية في تفسير الدافعية للتعلم - البيولوجية مدرسةلا (1

مما يؤثر على التعلم وحتفيزه عاملني رئيسيني، أورهلما عوامل فردية خاصة باملتعلم مث عوامل بيئية خاصة 
، (أي بيئته اجلسمية النفس فسيولوجية)ي للفرد، أو ميكن اإلشارة إليهما بعوامل البيئة الذاتية للفرد باحمليط اخلارج

 (.األسرة، املدرسة واجملتمع)وعوامل البيئة اخلارجية احمليطة به 
 :وأهم هذه العوامل ما يلي :ـ عوامل الفرد النفس بيوفسيولوجية أ

 يف كل خاصية لشخصية الفرد بدءاً من لون العيون والطول والبنية يتحكم عامل الوراثة  :أ ـ عامل الوراثة
حىت إن العديد من األحاسيس والعواطف . العامة ولون البشرة وانتهاًء خباليا الدماغ والقدرة على التحمل

إىل البيئة، اإلنسانية واالنفعاالت مبا فيها دوافع الفرد؛ واملشاكل النفسية اليت كان العلماء إىل زمن قريب يعزوهنا 
بدؤوا اآلن يرجعوهنا إىل خاليا حمدردة بالدماغ أو إىل جينات وراثية من نوع معني، فاالكتئاب على سبيل الذي 
يعتقد الكثريون بأنه نتيجة لضغوط بيئية أو ليأس من النجاح يف التعامل معها، توصل علماء النفس الفسيولوجي 

 .اد تكرارها لدى الفرد، ارتفع مع ذلك احتمال تعرضه لالكتئابإذا ز ( SIRT)حديثاً إىل جينات وراثية خاصة 
حيدرد هذا العامل نوع وطبيعة التعلم وقدرة الفرد  :ب ـ عامل النضج أو مرحلة النمو التي يعيشها الفرد

 -2سنوات يتعلم حسيًا واقعياً، وبعمر  9 -3على إحداثه، فالطفل بعمر املولد إىل سنتني يتعلم حركيا، وبعمر 
سنة فأكثر فيصبح قادرًا على تعلم الرمزيات أو العلوم و اخلربات  83أما بعمر . سنة يتعلم حسيًا منطقياً  80

إن نوع النضج أو النمو ودرجته وسرعة حدوثه ختتلف من فرد إىل آخر حبسب االستعداد الوراثي . النظرية اجملردة
 .اً أوال مث ملدى فعالية البيئة يف التعديل أو التسريع أحيان

يتحكم الذكاء الذي يعترب وراثيا يف معظمه بنوع وسرعة التعلم، فالعالقة اليت تربط  :جـ ـ عامل الذكاء
ونوع التعلم الذي يستطيعه الفرد أو ميكن أن يبدع فيه . الذكاء بالتعلم يف األحوال العادية للفرد والبيئة هي طردية
، ومهما يكن The Aptitudeات اخلاصة أو االستعداد يتصل مباشرة مبا يسمى الذكاء اخلاص أو ذكاء القدر 

اإلدراك والذكاء والتعلم : قاعدة الذكاء اإلنساين وإناء التعلم، واجلميع: فإن الذكاء يرتبط مبفهوم نفسي هو اإلدراك
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من خصائصها النفس فسيولوجية % 28حمكومني وظيفيًا بصحة واكتمال اخلاليا واملناطق الدماغية اليت تعود يف 
 .إىل عامل الوراثة الذي قدمناه

، والقوية (الذاتية)التلميذ أثرا يف التعلم هي تلك النابعة من داخل الفرد  الدوافع لدىإن أقدر أنواع  د ـ
 .الفاعلة يف إثارهتا املتواصلة لرغبته يف االنتقال من مسؤولية حتصيلية إىل أخرى

والتعلم . يول والقيم واملهارات اليت تنتج من التعلمالتحصيل هو جمموع املعارف وامل :التحصيل السابق ه ـ
عندما حيدث األول يفرتض حدوث اآلخر تلقائيا؛ ويؤدي التحصيل يف األحوال : والتحصيل مها مفهومان توأمان

العادية إىل خمزون إدراكي وعاطفي وسلوكي يف الدماغ واحلركة اإلنسانية، كما تؤدي إىل جناحه والتفورق يف مهماته 
 . (88-8ص، .، ص8882حممد زياد محدان، ) يوميةال
 :المدرسة التحليلية النفسية في تفسير الدافعية للتعلم( 2

ترى هذه النظرية بأن وراء كل سلوك دوافع معينة وبأن تصرفات اإلنسان كلها حىت الالإرادية منها تكون 
ن جهاز كباقي األجهزة األخرى املوجودة ويرى فرويد أن لدى اإلنسا. دائما من أجل إشباع رغبة أو حتقيق غاية

ويعرف اهلو بأنه مظهر الشخصية ( اهلو، األنا، األنا األعلى)الذي يتكون من " اجلهاز النفسي"يف اجلسم أمساه بـ 
وهو يولد مع اإلنسان ويتضمن الغرائز اجلنسية والعدوانية، يف حني يقوم األنا على مبدأ الواقعية فهو يعمل على  

 .اهلو بينما ميثل األنا األعلى خمزنا للقيم واملعايري األخالقية واالجتماعية واملثل العلياكبح رغبات 
واملفهوم الرئيسي اآلخر يف نظرية فرويد هو الدافع الالشعوري الذي يفسر ملاذا ال يستطيع األفراد فهم ما 

يقية اليت تكمن وراء سلوكهم يسلكون ففي معظم األحيان يكونون غري قادرين على التعرف على الدوافع احلق
بفعل الكبت، فهو مبثابة النشاط العقلي الذي يودع الدوافع أو األفكار يف الالشعور كميكانيزم دفاعي لتجنب 

 (. 44-31ص، .، ص0224موالي بودخيلي حممد، )التعامل معها على مستوى الشعور 
يف سلوكه هبدف حتقيق اللذة والسعادة، لذلك ومن النظرية التحليلية جند أن التلميذ يف جمال التعلم مدفوع 

فإن مواقف التعلم تثري دافعية املتعلم إذا ما حققت لديهم هذه اللذة والسرور مما يزيد من دافعية املتعلم يف تكرار 
 .املواقف واألنشطة الصفية سعيا للتفوق النجاح

  :في تفسير الدافعية للتعلم السلوكية مدرسةال ( 3
السلوكية حتاول تفسري دوافع سلوكيات األفراد، فهذه النظريات تركز على آثار املكافآت نظريات التعلم 

، حيث ينظر إىل األفراد (8801النظرية البافلوفية الكالسيكية اإلشرتاطية، )والعقوبات على سلوكيات الطالب 
واالستجابة هلا من خالل  أهنم يتصرفون كرد فعل على اإلستجابة للمحفزات، وميكن توطيد العالقة بني احلافز

بأن تعزيز سلوك الطالب وكافاته سوف يعمل على تدعيم هذا السلوك ( 8831)التعزيز؛ ويوضح سكينر 
واستمراره، وينظر إىل املكافأة كحافز للسلوك املقبول، على العكس من ذلك إذا مت معاقبة السلوك سوف يدفع 

سبيل املثال إذا حصل الطالب على الثناء بعد االنتهاء من مسألة بالطالب لتقليل السلوك وانطفائه تدرجييا؛ فعلى 
يف مادة الرياضيات سوف يُقبل الطالب مستقباًل على مثل هذه املسائل يف نفس املادة، ومن ناحية أخرى إذا مت 
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إن . ملمعاقبة الطالب أو توبيخه أثناء حصوله على إجابة خاطئة فإن الطالب سوف تقلر دافعيته للقيان هبذا الع
االجتاه السلوكي حيدر من سلوكيات األفراد ويفرتض أهنم يستجيبون للمحفزات تلقائيا وهتمل خياراهتم الشخصية 

 .ونواياهم
 ; Bindra, 1968) 02هيمنت النظريات السلوكية يف األدبيات على الدافع يف النصف األول من القرن 

Hull, 1943 ; Pavlov, 1928 ; Rescola & Solomon, 1967 ; Skinner, 1953 ; Spence, 
1960 ; Watson, 1913 . غري أهنا مل تالقي االهتمام الكبري يف جمال البحوث الرتبوية النفسية اليوم، ألن هذه

املدرسة املرتبطة بالسلوك اآليل مل تعد حمطر اهتمام الباحثني؛ لكن الصياغة اجلديدة هلذا االجتاه السلوكي ركرز على 
 Janelle Marie)الدافع للنجاح وضرورة جتنب الفشل : تمل بني جانبني أساسيني للفرد مهاشأن الصراع احمل
Hart, 2010 .) 

 :في تفسير الدافعية اإلنسانية مدرسةال (4
، وهذه احلاجات تتوافق "نظرية احلاجات األساسية"صياغة نظرية يف الدافعية أمساها ( ماسلو)لقد حاول  

اة من الرتاث الوظيفي حرية واملالحظة ففضاًل عن التجريبية، ويرى ماسلو أن نظريته مستو مع احلقائق املعروفة السري
فريهتامير، غولدستاين، واجلشطالت، والطاقة احلركية عند فرويد )لتشكل النظرة الشاملة لـ ( جيمس وديوي)لـ 
احلاجات اإلنسانية اليت يتطلع على  وأهم ".الديناميكية العامة-احلركية"؛ هذه النظرة الرتكيبية تسمرى نظرية (أدلر

احلاجات الفيسيولوجية، حاجات األمن والسالمة، احلاجة لإلنتماء واحلب، احلاجة إىل : حتقيقها الفرد هي
 (.A.H.Maslow, 1943)التقدير، حاجة حتقيق الذات، احلاجات اجلمالية وأخريا احلاجة إىل املعرفة والفهم 

 :علمالمدرسة المعرفية للدافعية للت (5
تشري النظريات املعرفية إىل أن السلوك يتحدد من خالل تفكرينا، واعتقاداتنا وأهدافنا وتوقعاتنا وقيمنا، 
وتفرتض هذه النظريات أن لدى الفرد حاجات أساسية لفهم البيئة وللشعور بالكفاءة وللتنظيم الذايت، وللتعامل 

ظات بياجيه حول التوازن الذي يقوم بتنسيق املعلومات النشط مع العامل من حوله، ويتفق هذا االفرتاض مع مالح
وعلى هذا األساس يعمل . اجلديدة بشكل جيعلها تتسق مع األبنية املعرفية لديه، وهو ما يشار إليه بالفهم

املتعلم جبد ونشاط رغبة يف للوصول إىل الفهم وألنه يستمتع مبا يقوم به من عمل، لذا فإن االجتاه ( التلميذ)
أن دافعية املتعلم ألداء مهمة ما ( Feather)ويقرتح فيذر . يف تفسري الدافعية يركز على الدافعية الداخلية املعريف

توقع النجاح يف املهمة، وقيمة حتصيل املهمة، ويرى أنه عند توفر هذين األمرين : تكون مرهونة بأمرين اثنني مها
اليت تتمثل باعتقاد حيمله الفرد حول مقدرته على النجاح  Self  Efficacyيطور الفرد اإلحساس بالفاعلية الذاتية 

يف مهمات حمددة، ويرى أنه حىت يشعر الطلبة بالفاعلية الذاتية فإن عليهم أن يعتقدوا أهنم حيملون تطورا فعليا 
باجتاه الوصول إىل هدف ذي قيمة، وليس فقط أهنم حياولون بشكل جدي أو أهنم يؤدون املهمة كما يؤديها 

ص، .، ص0288حممد بكر نوفل، )رون أو بشكل أفضل منهم، أو أهنم حيققون جناحا على مهمات عادية اآلخ
018-010.) 
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 :بعض نظريات الدافعية للتعلم

تعد هذه النظرية منوذجا للدافعية والشخصية املبنية على مفهوم أكثر دقة : نظرية محددات الذات (1
ن احلجات النفسية الضرورية وهي الكفاءة واالستقالل واالنتماء، للحاجات اإلنسانية حيث تناولت ثالثة أنواع م

وتعترب العوامل البيئية والشخصية اليت تشبع هذه احلاجات حَتفظ وَتدعم الذات وتقويها بينما تلك اليت حُتبط 
-832ص، .، ص0221حنان عبداحلميد العناين، )إشباع هذه احلاجات فإهنا تؤدي إىل املرض واالضطراب 

831.) 
حني يعزو التلميذ فشله يف الدراسة لعوامل غري خاضعة للضبط كالقدرة فإنه : نظرية العزو ودافعية التالميذ (2

قد يشعر بالالمباالة ويعتاد على الفشل ويصبح حمبطًا غري مدفوع؛ إن الالمباالة رد طبيعي على الفشل وعلى 
غيريها، أما حني يعزو التلميذ فشله لعوامل خاضعة اعتقاد التلميذ أن أسباب فشله أسبابًا خارجية ال يقدر على ت
وما ذهب إليه سكنر يف جتاربه أن األمهية تكمن يف . للضبط فإنه مع بعض التشجيع سوف يشعر باحلاجة للنجاح

أن يُدرك التلميذ العالقة بني ما بذله من جهد وما حصل عليه من نتائج، وأن يعرف بأنه إذا بذل مزيدا من اجلهد 
حصل على مزيد من النجاح، ولكي يكون ذلك فعاال ينبغي تقدمي أدلة حقيقية ُتربهن على أن جهوده فإنه سي

سوف تنتج جناحاً؛ كما يعد اإلدراك من العوامل الرئيسية اليت حتدد الدافعية، فإذا اعتقد التالميذ بأهنم ينقصهم 
م حسب هذا االعتقاد حىت لو كانت القدرة الستيعاب الرياضيات على سبيل املثال، فإهنم سيسلكون طريقه

 (.حنان عبد احلميد العناين، املرجع نفسه)قدراهتم جيدة يف هذا اجملال 
هي منوذج من دافعية اإلجناز وهي جد مستعملة ومتداولة يف خمتلف الدراسات املتعلقة : نظرية األهداف  (3

 ,Covington, 1984 ; Nicholls, 1984 ; Thill, 1993 ; Ames)باجملال املدرسي واجملال الرياضي 
ويرى أصحاب هذا املنظور أن اهلدف األساسي لألشخاص يف الواقف اليت تتطلب اإلجناز هو إظهار ما (. 1992

فنظرية األهداف حتاول التأكيد على وجود . ميلكونه من مؤهالت وقدرات معينة من أجل بلوغ أهداف معينة
لما تبينه البحوث احلديثة يف جمال الدافعية املدرسية؛ وما تبينه نظرية ارتباط عقالين بني األهداف وسلوك األفراد مث

األهداف أن هناك صنفني من التالميذ، صنف يتميزون بدافعية داخلية، أي تالميذ يسعون دوما إىل حتسني 
خارجية مستواهم الدراسي من خالل تطوير معارفهم وقدراهتم؛ أما الصنف الثاين من التالميذ فيتميزون بدافعية 

للحصول على عالمات جيدة وتقييم إجيايب قصد إرضاء أوليائهم مثال أو من اجل احلصول على مكافآت وليس 
وما جاء يف نشر علمي (. 42-38ص، . ، ص0288أمحد دوقة وآخرون، )حبا يف التعلم واكتساب املعرفة 

نظرية "أن  Carole Vezeau et Geneviève Simard, 2006)لكارول فيزو وجينيفييف سيمارد، )
للدافعية اليت صدرت حديثًا على مستوى املدرسة  األخريةتشكل جزءا من أهم النماذج " األهداف التعليمية

(Midgley  ،Kaplan ،Middleton ،Maehr ،Urdan ،Anderman ،Roeser ،8881) ؛ وهذه
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 ,Thérèse, B :Carole.vet Genviève) (النشاط التعليمي)األهداف هي سبب اخنراط التالميذ يف املهمة 
S.pp.359-372) 
 :مشكلة الدراسة

يوجد الكثري من . الدافعية موضوع رئيسي من موضوعات فرع علم النفس الرتبوي يف ختصص علم النفس
منهم األساتذة الباحثون واملهتمون بدراسات زيادة الدافعية للتعلم لدى التالميذ . املهتمني يف جمايل الرتبية والتعليم

احلاجة، الرغبة، االهتمام، : وللدافعية للتعلم عدة مفاهيم مثل. هي العوامل األكثر أساسية اليت قد تؤثر عليهاوما 
الدافع، احلافز، النزعة واإلرادة؛ وهي كلها سلوكات جزئية تكورن لنا وتوصل التلميذ إىل دافعيرته للتعلم، فهذا 

ات قد تكون داخلية؛ ويعرب عنها السيكولوجيون يف هذا امليدان السلوك الدينامي واملتغري يتأثر مبجموعة من املثري 
. بالدافعية الداخلية، وهي قيام املتعلم بنشاط ما من أجل املتعة واحلصول على املعرفة وأن هذا النشاط يربر بذاته

-م العوامل الثقافيةأما النوع الثاين وهو جمال هذه الدراسة واليت نعرب عنها بالدافعية اخلارجية اليت نربزها يف أه
 .  األسرية واالجتماعية اليت تؤثر على الدافعية الدراسية لدى التالميذ

املستوى التعليمي )وعليه جاءت هذه الدراسة للتعرف على بعض العوامل األسرية واالجتماعية واالقتصادية 
ي، ومدى إصرار الوالدين على جناح لألب، املستوى التعليمي لألم، احلالة املهنية لكال الوالدين، املستوى املعيش

هل يوجد أثر املستوى التعليمي لألب : وهبذا فإن مشكلة الدراسة احلالية تتحدرد يف التساؤالت التالية(. أبنائهم
من جهة ولألم من جهة أخرى على الدافعية للتعلم لدى أبنائهم التالميذ؟ وهل توجد عالقة بني احلالة املهنية 

ة املهنية لألم من جهة أخرى وبني الدافعية للتعلم لدى األبناء؟ وهل يوجد أثر املستوى لألب من جهة واحلال
على الدافعية للتعلم؟ وهل يوجد عالقة بني إصرار الوالدين على جناح أبنائهم ( عايل، متوسط، منخفض)املعيشي 

 ودافعية التعلم لدى أبنائهم؟ 
 :فرضيات الدراسة

 .على الدافعية للتعلم ولصاحل اإلناث( وإناثتالميذ ذكور )يوجد أثر اجلنس  (8
 .يوجد أثر املستوى التعليمي لألب على الدافعية للتعلم لدى األبناء (0
 .يوجد أثر املستوى التعليمي لألم على الدافعية للتعلم لدى األبناء (3
 .هناك أثر للحالة املهنية لألم على الدافعية للتعلم لدى األبناء (4
 .على الدافعية للتعلم( عايل، متوسط، منخفض)لألسرة  يوجد أثر املستوى املعيشي (8
 .يوجد أثر إصرار الوالدين للنجاح على الدافعية للتعلم لدى أبنائهم (9

 :أهداف الدراسة
 :تتمثل أهداف الدراسة احلالية فيما يلي

ية للتعلم، واليت تأيت هذه الدراسة يف إطار االهتمام بأبرز عوامل زيادة التحصيل املعريف واألكادميي وهو الدافع ( أ
 .تعد من العوامل احملفرزة للتالميذ على ما سيقومون به من نشاطات مدرسية سواء يف القسم أو خارجه
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األسرية كانت أو اجتماعية اليت هلا األثر الكبري يف زيادة الدافعية للتعلم -التعرف على أهم العوامل الثقافية  ( ب
 .لدى التالميذ

األسرة بالدرجة األوىل مبعرفتها بالعوامل اليت جيب أن تركرز عليها الستثارة تعمل هذه الدراسة على تبصري   ( ت
 .دافعية أبنائها لتحصيلهم املعريف

نستطيع استخدامها يف الكشف عن درجة الدافعية للتعلم اليت يتمتع " الدافعية للتعلم"تصميمنا ألداة قياس   ( ث
 .  قوم بناء برامج خاصة لزيادة دافعية التعلم للتالميذهبا التلميذ؛ ومن مث عملية التشخيص، وهذا ما جيعلنا ن

 :أهمية الدراسة
تلعب الدافعية للتعلم دورا بارزًا ومهما يف رفع املستوى املعريف والتحصيل الدراسي لدى التالميذ وكذا 

ندوات العلمية وعلى هذا األساس أولت غالبية املؤمترات الرتبوية وال. حتسني النشاطات املدرسية اليت يقومون هبا
كما نسعى يف هذه الدراسة . على ضرورة التكثيف من هذا النوع من الدراسات للحدر من تدين الدافعية للتعلم

 .األسرية واالجتماعية يف عالقتها ومدى أثرها على الدافعية للتعلم-تبيان أهم العوامل الثقافية
 :تحديد المصطلحات الدراسية

د املستمر والدائم للحصول واستقبال املعرفة والدروس قصد احلصول على هي االستعدا: الدافعية للتعلم ( أ
 .النجاح وجتنرب الفشل

 .نعرفه يف دراستنا باملستوى التعليمي لألب وكذا األم: الثقافية-العوامل األسرية  ( ب
 .ونقصد به احلالة املهنية لألب واحلالة املهنية لألم: العوامل االجتماعية  ( ت
 .وهو املستوى املعيشي الذي يسود األسرة اليت يعيش فيها التلميذ :العوامل االقتصادية  ( ث

 :الطريقة وإجراءات الدراسة
 :منهج الدراسة (1

يندرج حبث دراستنا ضمن تصنيفات الدراسات الوصفية، والذي يتالءم مع طبيعة مشكلة هذه الدراسة يف 
 .هتا مع بعضها البعضحتديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها وحتديد العالقة ومدى أثر متغريا

 :مجتمع الدراسة (2
مديرية )يتكون جمتمع الدراسة األصلي من مجيع تالميذ السنة الثالثة متوسط والذين هم مسجلني يف قائمة 

وممن يتابعون دراستهم بأقسام السنة الثالثة من التعليم  0288/0280للسنة الدراسية ( الرتبية بوالية مستغامن
 .تلميذة)( تلميذ، و)( من بينهم ( 80482)هم حسب إحصائيات املديرية األساسي، والذين بلغ عدد

 :عينة الدراسة (3
 :تكونت عينة الدراسة من قسمني
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 :العينة االستطالعية ( أ
أكادميية )تلميذ من تالميذ بعض املدارس اليت تنتمي إىل  822قمنا باختيار عينة استطالعية متثلت يف 

الصدق )التحقق من صالحية االستبيان من حيث اخلصائص السيكومرتية  ، وهذا لغرض(الرتبية بوالية مستغامن
 .باستخدام األساليب اإلحصائية املالئمة( والثبات
 :العينة الفعلية ( ب

العينة "حيث مت اختيار نوع . تكونت عينة الدراسة الفعلية من تالميذ بعض املتوسطات اليت ينتمون إليها
سة للوصول إىل النتائج السليمة كي يتسىن يف األخري تعميم النتائج على اليت تتالءم وموضوع الدرا" العنقودية

يوضح عدد أفراد عينة الدراسة  11رقم  والجدولتلميذ وتلميذة،  002اجملتمع األصل؛ ومن مث متر اختيار 
 .موزرعني على املتوسطات

اسم 
 املتوسطات

عدد  اسم املتوسطات اجلنس عدد التالميذ
 التالميذ

 اجلنس
 إناث ذكور إناث ورذك

الشيخ موالي بن  82 80 00 حممد بوضياف
 شريف

00 88 22 

 28 83 00 مفالح عدة 83 28 00 حممد جبلي
 80 82 00 هواري بومدين 88 88 00 يزيد عبدالقادر
 84 21 00 زدور حممد 80 82 00 قدور بلعريب
 88 88 00 غنيسي حلسن 21 84 00 أوالد بوزيان
 83 82 882  84 89 882 اجملموع

 
 "استبيان الدافعية للتعلم" :أداة الدراسة (4

يهدف االستبيان إىل قياس دافعية التعلم لدى تالميذ السنة الثالثة يف التعليم املتوسط، وقد اتبعنا يف إجناز 
هذه األداة عدة خطوات بعد إطالعنا على اجلانب النظري والدراسات السابقة للدافعية للتعلم، وقد تكون 

املثابرة واجلدية، قيمة وفائدة التعلم، مسؤولية املتعلم، : )فقرة موزعة على أربع أبعاد أساسية وهي 34الستبيان من ا
: ونستخدم يف هذا االستبيان لإلجابة على فقراته مقياس ليكرت اخلماسي والذي إجاباته كالتايل(. الكفاءة الذاتية

 (.موافق متاما موافق جدا، موافق، ال أدري، غري موافق، غري)
وقد قمنا بإعداد االستبيان ليناسب العمر واملرحلة اليت مير هبا تالميذ السنة الثالثة من التعليم املتوسط، 
وصمِّم ليالئم البيئة اليت يعيش فيها هؤالء التالميذ، وعلى هذا األساس ويف إعدادنا هلذا االستبيان اتبعنا اخلطوات 

 :التالية
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 :رته النهائيةوصف االستبيان في صو 

منها عبارات ( 22)فقرة كما هي موضحة يف امللحق رقم ( 30)يتألف االستبيان يف صورته النهائية من 
لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم املتوسط؛ " الدافعية للتعلم"موجبة وأخرى سالبة موزعة على أربع أبعاد تقيس 

طريقة ليكرت، حبيث جييب املتعلم عن كل عبارة من وصممت شكل االستجابات على االستبيان على أساس 
 (.موافق جداً، موافق، ال أدري، غري موافق، غري موافق متاماً )عبارات االستبيان بأحد اخليارات اخلمس 

 :صدق االتساق الداخلي  :صدق االستبيان :الخصائص السيكوميترية ألداة الدراسة  
تباط كل فقرة من فقرات االستبيان مع الدرجة الكلية له مع بيان حلساب هذا الصدق مت استخراج معامالت ار  (1

 :مستوى الداللة لكل فقرة، كما هو موضح يف اجلدول التايل
 :يوضح معامالت ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية لالستبيان( 12)جدول رقم 

 الداللةمستوى  معامل االرتباط رقم الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

8    2,432 ** 81 2,338 ** 
0 2,322 ** 88 2,042 * 

3 2,494 ** 02 2,399 ** 
4 2,330 ** 08 2,038 * 
8 2,383 ** 00 2,438 ** 
9 2,288 // 03 2,842 ** 
2 2,890 ** 04 2,492 ** 
1 2,488 ** 08 2,831 ** 
8 2,239 // 09 2,380 ** 
82 2,418 ** 02 2,494 ** 
88 2,328 ** 01 2,383 ** 
80 2,499 ** 08 2,480 ** 
83 2,388 ** 32 2,890 // 
84 2,483 ** 38 2,880 // 
88 2,022 ** 30 2,928 ** 
89 2,802 ** 33 2,881 ** 
82 2,022 * 34 2,422 ** 

 غري دالة)//( ،        2,28دالة عند مستوى )*( ،        2,28دالة عند مستوى )**( 
متتاز بارتباطات قوية مع الدرجة " الدافعية للتعلم"اجلدول السابق أن مجيع فقرات استبيان يتضح من 

حيث كانت ارتباطات هذه الفقرات ( 38، 32، 8، 9)الكلية، باستثناء الفقرات اليت حتمل األرقام التالية 



40 

 

جمموع فقرات استبيان  ضعيفة جدا مع الدرجة الكلية لالستبيان، لذا قمنا حبذف هذه الفقرات، وعليه أصبح
 )(.فقرة كما هي موضحة يف امللحق رقم ( 32)يف صورته النهائية يتكون من " الدافعية للتعلم"
حساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات لالستبيان مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه كل فقرة،  (2

 :واجلدول املوايل يوضح ذلك
 رتباط بين كل فقرة من فقرات االستبيان والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهيوضح معامل اال( 13)جدول رقم 
 البعد الرابع رقم الفقرة البعد الثالث رقم الفقرة البعد الثاين رقم الفقرة البعد األول رقم الفقرة

8 2,438 
** 

0 2,448 
** 

3 2,449 
** 

4 2,842 
** 

8 2,324 
** 

9 2,423 
** 

2 2,840 
** 

1 2,942 
** 

8 2,891 
// 

82 2,882 
** 

88 2,413 
** 

80 2,938 
** 

83 2,484 
** 

84 2,811 
** 

88 2,484 
** 

89 2,840 
** 

82 2,318 
** 

81 2,490 
** 

88 2,838 
// 

02 2,418 
** 

08 2,480 
** 

00 2,848 
** 

03 2,484 
** 

04 2,824 
** 

08 2,449 
** 

09 2,840 
** 

02 2,812 
** 

01 2,823 
** 

08 2,820 
** 

32 2,818 
** 

38 2,488 
** 

30 2,881 
** 

33 2,933 
** 

    34 2,984 
** 

 غري دالة)//( ،       2,28دالة عند مستوى )**(                   
متتاز بارتباطات قوية مع الدرجة الكلية " الدافعية للتعلم"يتضح من اجلدول السابق أن مجيع فقرات استبيان 
عيفة مع حيث كانت ارتباطات هذه الفقرات ض( 88، 8)للبعد الذي تنتمي إليه هذه الفقرات، باستثناء الفقرتني 
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يف " الدافعية للتعلم"الدرجة الكلية لالستبيان، لذا قمنا حبذف هذه الفقرات، وعليه أصبح جمموع فقرات استبيان 
 .فقرة( 30)صورته النهائية يتكون من 

 :صدق االتساق الداخلي لألبعاد
ة الكلية لالستبيان كما انتهينا حبساب درجة ارتباط كل بعد من أبعاد االستبيان مع األبعاد األخرى والدرج

 (.مصفوفة ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية لالستبيان)
يوضح مصفوفة معامالت االرتباط للدرجات على األبعاد األربع والدرجة الكلية الستبيان ( 14)جدول رقم 

 ".الدافعية للتعلم"
 الدرجة الكلية البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاين األولالبعد  األبعاد

     8,22 البعد األول
    8,2 **2,013 البعد الثاين
   8,22 **2,489 **2,388 البعد الثالث
  8,22 **2,404 **2,088 **2,888 البعد الرابع
 8,22 **2,183 **2,242 **2,928 **2,223 الدرجة الكلية

 (2,28)دالة عند مستوى )**( 
ترتبط مع بعضها البعض ومع الدرجة " الدافعية للتعلم" يتضح من اجلدول السابق أن مجيع أبعاد استبيان

، مما جيعلنا نقرر ونؤكد أن االستبيان يتمتع 2,28الكلية لالستبيان ارتباطًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 .بدرجة عالية من االتساق الداخلي

 :الصدق الذاتي 
بني صدق االختبار وثباته وان االختبار الصادق هو العالقة بني الصدق والثبات، وذلك لوجود ارتباط قوي  

 . والصدق الذايت إحصائيا هو اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات. يكون دائما ثابتا
 الثبات           =      صدق االختبار 
 2,891" = الدافعية للتعلم"وثبات استبيان 

 .   2,283=      2,891فإن الصدق        
دق استبيان وهي قيمة تدل على ص( 2,283)ن الصدق الذايت هلذا االستبيان يساوي وحسب هذه الطريقة فإ

 ".الدافعية للتعلم"
 :ثبات االستبيان ( أ

والتحقق من صدق االستبيان باستخدام " الدافعية للتعلم"بعد االنتهاء من خطوات تصميم أداة الدراسة 
روط سالمة املقياس هو متتعه بالثبات، والذي ولتحقق الشرط الثاين من ش"جمموعة من األساليب اإلحصائية، 
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أن الصدق مظهر الثبات، أي مبعىن أن املقياس الصادق يكون : "غالبا ما يقرتن بالصدق، حيث يقول كورتون
 . 1"ثابتا وليس العكس صحيحا فقد يكون االختبار ثابتا ولكنه ال يتمتع بالصدق

 :الثبات بطريقة التجزئة النصفية  
حبثنا هذا حلساب ثبات االستبيان على استخدام طريقة التجزئة النصفية حيث قسمت فقرات  وقد اعتمدنا يف

إىل غاية  8الفقرة )إىل نصفني متساويني؛ النصف األول خاص باألرقام اليت تبدأ من ( الدافعية للتعلم)االستبيان 
( 34إىل غاية الفقرة  81لفقرة ا)، والنصف الثاين خاص باألرقام اليت تبدأ من (س)وهي الدرجات ( 82الفقرة 

درجات التالميذ املتحصل عليها من خالل تطبيق )( كما هي مبينة يف امللحق رقم ؛ (ص)وهي الدرجات 
املطبق يف ( س وص)وبعد تطبيق معادلة بريسون حلساب قيمة االرتباط بني فقرات نصفي االستبيان  .االستبيان

 .,1855= ر دراستنا االستطالعية كانت النتيجة، 
 :اليت تساوي( سبريمان براون)وبعد تصحيحه باستخدام معادلة 

 
 .18,2: وبعد تطبيق هذه املعادلة أصبح معامل الثبات يساوي

مما يدل على ثبات االستبيان، كما أنه يتمتع باستقرار يف نتائجه؛ ومبعىن آخر هذا االستبيان يقيس فعال ما وضع 
 .لقياسه

 (:عامل ألفا كرونباخم)الثبات باستخدام طريقة   
كرونباخ لكل بعد من األبعاد األربع -قمنا باستخدام معامل ألفا" الدافعية للتعلم"وللتأكد من ثبات استبيان 

    2,283 - 2,984لالستبيان، مع إجياد اجملموع الكلي ألسئلة االختبار؛ حيث تراوحت قيمة ألفا ما بني 
 :(15)دول رقم لجالألبعاد األربع لالستبيان كما نوضحه يف 

 
 
 

 استبيان
 "الدافعية للتعلم"

 قيمة ألفا عدد الفقرات البعد
 2,984 28 املثابرة واجلدية

 2,283 21 قيمة وفائدة التعلم
 2,932 21 مسؤولية املتعلم
 2,909 28 الكفاءة الذاتية
 2,288 34 الدرجة الكلية

                                                 
 .201. ، ص0000املكتب اجلامعي احلديث، : االسكندرية. يف الرتبية وعلم النفساإلحصاء . الطبيب حممد أمحد. د 1

ر 2  

ر+  0  

 

                 = سبيرمان براون
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وهو معامل ثبات  2,288" = كرونباخ-ألفا"ة معامل الثبات لـ نالحظ من هذه النتائج املبينة يف اجلدول أن قيم
 .مقبول
 :عرض النتائج وتحليلها (5
 : عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى ( أ

 ".الدافعية للتعلم ولصاحل اإلناثعلى ( ذكور، إناث تالميذ)يوجد أثر اجلنس : "كاآليت  ألوىلكان نص الفرضية ا
والذي يضم أربع  "الدافعية للتعلم"الدرجة الكلية الستبيان وللتحقق من صحة هذه الفرضية مت حساب 

لكل عينة ( مسؤولية املتعلم، الكفاءة الذاتية، قيمة وفائدة التعلم، املثابرة واجلدية)أبعاد رئيسية ( 24)
، ومن مث التحقق من أثر اجلنس على التدريس باستخدام اختبار إحصائي يطقل عليه اسم (ذكور وإناث)التالميذ

F  نسبة إىل العامل فشرFisher  الذي يستخدم يف الكشف عن الفروق بني درجات جمموعتني أو أكثر من
 :ونستعرض اآلن نتائج هذه الفرضية من خالل اجلدول التايل. األفراد يف حال وجود متغري مستقل واآلخر تابع

الدافعية "ى تأثري اجلنس على للكشف عن داللة الفروق بني اجملموعتني ومد Fخيص استخراج النسبة الفائية 
 :، صممنا اجلدول التايل"للتعلم

 One Way Anovaيوضح اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد ( 15)جدول رقم 
درجات  جمموع املربعات مصدر التباين

 احلرية
متوسط جمموع 

 املربعات
 النسبة الفائية

F 
القيمة 
 .Sigاالحتمالية 

 بني اجملموعات
 تداخل اجملموعا

 اجملموع

828,848 
812292,129 
812830,288 

8 
881 
888 

828,848 
841,012 

 

 
2,818 

 
2,928 

لذا سوف نرفض فرض   = 0,05أكرب من قيمة  Sig. = 0,671ما نالحظه من خالل اجلدول أن قيمة 
الفرض الصفري ، ونقبل "الدافعية للتعلم ولصاحل اإلناثعلى ( ذكور، إناث)يوجد أثر اجلنس "البحث القائل بأنه 
 ".الدافعية للتعلمعدم وجود أثر ملتغري اجلنس على "الذي ينص على 

 :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية ( ب
 يوجد أثر املستوى التعليمي لألب على الدافعية للتعلم لدى األبناء: "كاآليت  نيةكان نص الفرضية الثا

 ".اجلامعيولصاحل املستوى 
إلجياد ما إذا كان هناك أثر للمتغري املستقل " ف"حساب النسبة الفائية  وللتحقق من صحة هذا الفرض مت

 .وضح نتائج هذه الفرضيةي ؛ واجلداول اآليت(الدافعية للتعلم)على املتغري التابع ( لألب املستوى التعليمي)
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 One Way Anovaيوضح اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد ( ,1)جدول رقم 
درجات  وع املربعاتجمم مصدر التباين

 احلرية
متوسط جمموع 

 املربعات
 النسبة الفائية

F 
القيمة 
 .Sigاالحتمالية 

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

 اجملموع

03812,899 
894248,818 
812830,288 

0 
882 
888 

88883,213 
139,022 

 

 
83,194 

 
2,222 

  

لذا سوف   = 0,01من قيمة  صغرأ Sig. = 0,000من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 
ولصاحل " يوجد أثر املستوى التعليمي لألب على الدافعية للتعلم لدى األبناء "فرض البحث القائل بأنه  قبلن

عدم وجود أثر ملتغري املستوى التعليمي على "الفرض الصفري الذي ينص على  نرفض، و التعليمي املتوسط املستوى
 ".الدافعية للتعلم

 :ليل نتائج الفرضية الثالثةعرض وتح ( ت
 "يوجد أثر املستوى التعليمي لألم على الدافعية للتعلم لدى األبناء : "كاآليت  لثةكان نص الفرضية الثا

 .اجلامعيولصاحل املستوى 
إلجياد ما إذا كان هناك أثر للمتغري املستقل " ف"حساب النسبة الفائية  وللتحقق من صحة هذا الفرض مت

 .(الدافعية للتعلم)على املتغري التابع ( لألم ليمياملستوى التع)
مرتفعوا املستوى التعليمي، )للكشف عن داللة الفروق بني اجملموعات الثالث " Fف "وحلساب النسبة الفائية 

( لألم املستوى التعليمي)ومدى تأثري هذا املتغري املستقل ( وا املستوى التعليميضمتوسطوا املستوى التعليمي ومنخف
  :، صممنا هذا اجلدول التايلالدافعية للتعلم لدى األبناءى عل
 

 One Way Anovaيوضح اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد ( ,1)جدول رقم 
متوسط جمموع  درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 املربعات
 النسبة الفائية

F 
القيمة االحتمالية 

Sig. 
 بني اجملموعات
 تداخل اجملموعا

  اجملموع

83810,818 
824282,824 
812830,288 

0 
882 
888 

9888,088 
112,282 

 

 
2,238 

 
2,222 

 قبللذا سوف ن  = 0,01من قيمة  صغرأ Sig. = 0,000من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 
 ولصاحل املستوى" بناءيوجد أثر املستوى التعليمي لألم على الدافعية للتعلم لدى األ "فرض البحث القائل بأنه 
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على  لألم عدم وجود أثر ملتغري املستوى التعليمي"الفرض الصفري الذي ينص على  نرفض، و التعليمي املتوسط
 ".الدافعية للتعلم

 :عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة ( ث
 ."األبناء يوجد أثر احلالة املهنية لألم على الدافعية للتعلم لدى : "كاآليت  رابعةكان نص الفرضية ال

احلالة )إلجياد ما إذا كان هناك أثر للمتغري املستقل " ف"حساب النسبة الفائية  وللتحقق من صحة هذا الفرض مت
 .(الدافعية للتعلم)على املتغري التابع ( املهنية لألم

هات اليت ال األمهات اليت تعملن واألم) اجملموعتنيللكشف عن داللة الفروق بني " Fف "وحلساب النسبة الفائية 
  :صممنا هذا اجلدول التايل ،(الدافعية للتعلم لدى األبناء) التابعومدى تأثري هذا املتغري ( تعملن

 One Way Anovaيوضح اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد ( 10)جدول رقم 
درجات  جمموع املربعات مصدر التباين

 احلرية
متوسط جمموع 

 املربعات
 النسبة الفائية

F 
يمة الق

 .Sigاالحتمالية 
 بني اجملموعات

 داخل اجملموعات
 اجملموع

829,284 
812289,998 
812830,288 

8 
881 
888 

829,284 
841,099 

8,19 2,992 

  

 نرفضلذا سوف   = 0,05أكرب من قيمة  Sig. = 0,667من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 
الفرض الصفري  نرفضو  ،"املهنية لألم على الدافعية للتعلم لدى األبناء يوجد أثر احلالة "فرض البحث القائل بأنه 

 ".الدافعية للتعلم لدى األبناءعلى  احلالة املهنية لألمعدم وجود أثر "الذي ينص على 
 
 :عرض وتحليل نتائج الفرضية الخامسة ( ج

على الدافعية ( توسط، منخفضعايل، م)يوجد أثر املستوى املعيشي لألسرة  : "كاآليت  امسةكان نص الفرضية اخل
 .املعيشي العايلولصاحل املستوى  "للتعلم لدى األبناء

إلجياد ما إذا كان هناك أثر للمتغري املستقل " ف"حساب النسبة الفائية  وللتحقق من صحة هذا الفرض مت
 .(الدافعية للتعلم لدى األبناء)على املتغري التابع ( املعيشي لألسرةاملستوى )

، ملعيشيمرتفعوا املستوى ا)للكشف عن داللة الفروق بني اجملموعات الثالث " Fف "نسبة الفائية وحلساب ال
املعيشي املستوى )ومدى تأثري هذا املتغري املستقل ( يعيشوا املستوى املضي ومنخفعيشمتوسطوا املستوى امل

  :، صممنا هذا اجلدول التايلالدافعية للتعلم لدى األبناءعلى ( لألسرة
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 One Way Anovaيوضح اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد ( 11)دول رقم ج
درجات  جمموع املربعات مصدر التباين

 احلرية
متوسط جمموع 

 املربعات
 النسبة الفائية

F 
القيمة 
 .Sigاالحتمالية 

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

  اجملموع

84808,038 
823288,804 
812830,288 

0 
882 
888 

2492,989 
121,038 

 
1,488 

 
2,222 

  

 قبللذا سوف ن  = 0,01من قيمة  صغرأ Sig. = 0,000من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 
 ولصاحل املستوى" يوجد أثر املستوى املعيشي لألسرة على الدافعية للتعلم لدى األبناء "فرض البحث القائل بأنه 

على  املعيشي لألسرةعدم وجود أثر ملتغري املستوى "الذي ينص على  الفرض الصفري نرفض، و املعيشي املتوسط
 ".الدافعية للتعلم

 :عرض وتحليل نتائج الفرضية السادسة ( ح
على الدافعية للتعلم ( دائما، أحيانا، أبدا)يوجد أثر إصرار الوالدين للنجاح  : "كاآليت  سادسةكان نص الفرضية ال

 ."لدى أبنائهم
إلجياد ما إذا كان هناك أثر للمتغري املستقل " ف"حساب النسبة الفائية  رض متوللتحقق من صحة هذا الف

 .(الدافعية للتعلم لدى األبناء)على املتغري التابع ( إصرار الوالدين على النجاح)
إصرار الوالدين الدائم على )للكشف عن داللة الفروق بني اجملموعات الثالث " Fف "وحلساب النسبة الفائية 

ومدى تأثري هذا املتغري ( عدم إصرار الوالدين إطالقا على جناح أبنائهمو  إصرار الوالدين أحيانا، نائهمجناح أب
  :، صممنا هذا اجلدول التايل(الدافعية للتعلم لدى األبناء) املتغري التابع املستقل على

 One Way Anovaيوضح اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد ( 11)جدول رقم 
درجات  جمموع املربعات تباينمصدر ال

 احلرية
متوسط جمموع 

 املربعات
 النسبة الفائية

F 
القيمة 
 .Sigاالحتمالية 

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

  اجملموع

08984,988 
899021,289 
812830,288 

0 
882 
888 

82102,308 
144,288 

 
80,101 

 
2,222 

  

 قبللذا سوف ن  = 0,01من قيمة  صغرأ Sig. = 0,000من خالل نتائج اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 
إصرار ولصاحل " يوجد أثر إصرار الوالدين للنجاح على الدافعية للتعلم لدى أبنائهم "فرض البحث القائل بأنه 
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 إصرار الوالدين لنجاح أبنائهمعدم وجود أثر ملتغري "الفرض الصفري الذي ينص على  نرفض، و الوالدين أحيانا
  ".ة للتعلمالدافعيعلى 
 

 :ومناقشتها النتائج تفسير (5
من النتائج السابقة يتضح عدم حتقق الفرضية األوىل حيث توصلنا إىل عدم وجود فروق جوهرية بني التالميذ 
الذكور واإلناث على الدافعية للتعلم وهذا ما دلت عليه بعض الدراسات السابقة فيما خيص دافعية اإلجناز 

؛ أمحد 8882؛ سيد الطواب، 8882؛ فتحي الزيات، 8811ى تركي، دراسة مصطف)للطلبة فمنها 
التخصص األكادميي واجلنس "، ويف دراسة قام هبا الباحث حتت عنوان (؛8888عبداخلالق، ومايسة النيال، 

؛ حيث أثبتت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بني 0228، "على الدافعية لإلجناز لدى طلبة اجلامعة
؛ وعدم وجود هذه الفروق بني اجلنسني يرجع (علمي، أديب، تقين)لذكور واإلناث وجلميع التخصصات الطلبة ا

ارتقاء األسرة العربية ومتدهنا علميا وثقافيا أثر على مسار أطفاهلا دراسيا كما أن هذا : إىل عدة عوامل أمهها
الذكور على التفوق يف الدراسة، وهذا  الرتقي يف فكر األسرة حديثا أصبح حيث اإلناث على الدراسة متاما مثل

حيث ( Marc Dennery, 2004)وجاءت هذه الدراسة خمالفة لنتائج دراسة قام هبا . يعدر دافعا قويا للتعلم
توصل إىل أن الدافع للتعلم ليس متساوي يف اجملتمعات فجانب احلراك االجتماعي مبا فيه العوامل األسرية 

كما توصلت نتائج . ة باألسرة جيعل من وجود عدم مساواة يف فرص الدافعية للتعلموالثقافية واإلقتصادية احمليط
الدراسة إىل أن املستوى التعليمي املتوسط للوالدين يؤثر بشكل إجيايب يف الدافعية للتعلم، بينما املستوى 

جانو )قام هبا  التعليمي املنخفض يؤثر بشكل سليب على دافعية األبناء وجاءت هذه الدراسة مشاهبة لدراسة
حيث توصلت نتائجها إىل أن املستوى التعليمي املتوسط يؤثر إجيابا يف مستوى حتصيل ( 8829ونصرة، 

األبناء، بينما يؤثر عدم تعليم األبوين أو التعلم املتدين لآلباء سلبا يف مستوى حتصيل أبنائهم ويف دراسة 
وى تعليم الوالدين املنخفض يؤثر يف انقطاع حيث توصل يف نتائجها إىل أن مست( 8821هندي، )أجراها 

األبناء عن املدرسة، ويرجع السبب إىل ضعف اهتمام اآلباء بأبنائهم كما نقص وعي اآلباء يف متابعة أبنائهم 
وحثهم على الدراسة، وأن اآلباء الذين مل يلتحقوا بالتعليم ال يقدرون قيمة التعلم مما يشكل عامال يدفع األبناء 

يف ( Cora Cohen & Azria, 2007)وكذلك من جانب آخر ويف ورقة عمل قام هبا . ملدرسةإىل ترك ا
أشار من خالهلا إىل نقص الدافعية راجع إىل عدم توفر فرص العمل احلالية يف جمال " دافعية تعلم العلم"جزئها 
ملهنية لألم على الدافعية لدى ومل يتم حتقق الفرضية الرابعة حيث جاءت تُقرر بأنه ال يوجد أثر احلالة ا. العلوم

األبناء، فسواء املرأة اليت تعمل أو تلك اليت ال تعمل ليس له أثر، فاملرأة اليت تعمل هي األخرى أصبحت تعي 
بينما يف الفرضية اخلامسة . مسؤولياهتا خاصة داخل األسرة يف تنظيم حياهتا ووقتها واحلفاظ على تعلم أبنائها

ملستوى املعيشي املتوسط يؤدي إىل الدافعية للتعلم لدى األبناء، ومن جانب آخر فجاءت نتائجها تثبت أن ا
املستوى املعيشي العايل يؤدي إىل هبوط درجات الدافعية إىل مستويات منخفضة جدا، ونستطيع تفسري هذه 
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ا، يليهم بعد النتيجة إىل أن ااملتعلمني أصحاب املستويات املعيشية املتوسطة يتطلعون أفضل إىل الدراسة سعي
ذلك أصحاب املستوى املعيشي املتدين رغبة يف احلصول على شهادات وكسب وظائف، بينما األبناء مرتفعي 
املستوى املعيشي ال يتطلعون إىل الدراسة نتيجة وجود اجلانب املادي الذي غالبا ما جيعل األبناء ال يفكرون يف 

ويف آخر فرضية يف هذا البحث توصلنا إىل أن إصرار الوالدين  .الدراسة والعلم وهذا ما نالحظ يف جمتمعنا اليوم
يؤثر إجيابا على دافعية أبنائهم للتعلم، بينما اإلصرار الدائم على النجاح من طرف ( أحيانا)وبدرجة متوسطة 

 األولياء ال يؤدي إىل دافعية عالية، فجاءت كل الدراسات يف هذا الشأن تثبت أن توقعات الوالدين املرتفعة
جدا قد تطورر خوفا من الفشل لدى أبنائها كما يسجلون ضعفا يف الدافعية؛ أما اآلباء الذين ال يصرون أبدا 
على تعلم أبنائهم فجاء يف املستوى الثالث، فالتوقعات املنخفضة جدا لدى اآلباء على جناح أبنائهم فهذا 

، واآلباء يف هذه احلالة ال (8828إبراهيم قشقوش، طلعت منصور، )ينقل إليهم مستوى طموح متدن 
 .  يشجعون الطفل على التحضري وبذل اجلهد واألداء اجليد يف االمتحانات

 :التوصيات (,
 :من النتائج السابقة توصي هذه الدراسة إىل

 .توفري وهتيئة الوالدين الظروف املالئمة لتدريس أبنائهم يف جو يسوده الدافعية واجلد واملثابرة على التعلم ( أ
لوالدين أبنائهم يف مسارهم الدراسي وعرب كل املراحل خاصة املرحلة املتوسطة ملا هلا من أثر يف انتقال متابعة ا ( ب

 .مرحلة التعليم إىل املراحل العمرية الالحقة
حث اآلباء الذين مل يكن هلم احلظ على التعليم االلتحاق مبدارس حمو األمية عرب مراكز دار الثقافة املتوفرة يف   ( ت

 .ملا له من أثر على غرس اجتاهات إجيابية وحتفيز األبناء على التعلم أكثركل مقاطعة، 
 .تشجيع األبناء على التعليم وحثرهم على التفوق بأساليب مشوقة عن طريق أساليب التعزيز املختلفة ( ث
إجراء تكوينات خاصة على مستوى املدارس من طرف فئات اإلرشاد والتوجيه يف زيادة دافعية التالميذ حنو  ( ج

 .التعلم
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   التغير الثقافي وأثره على المظاهر الثقافية للمدينة

         حمادي محمد.د
1
   

 
 : امللخص
إذا كان مفهوم الثقافة يشري لكل السلوكيات ومنط املعيشة والتفكري واستخدام اللغة والنسق الرمزي واحلركات      

والالمادية اليت يستعني هبا أفراد اجملتمع يف واإلشارات  يف احلياة االجتماعية ، أي املكونات والعناصر املادية 
حياهتم اليومية ، فان ثقافة املدينة، هي  كل ما يتميز به اجملال احلضري للمدينة بكل تعقيداته ومكوناته 
االقتصادية والعمرانية واالجتماعية والثقافية والسياسية، من تفاعالت اجتماعية وأمناط سلوكية  نابعة من البيئة 

من هنا ، يسهم التغري االجتماعي والثقايف من خالل العوامل الداخلية واخلارجية،يف .للثقافية احمللية  احلضرية
إحداث  تغري عميق يف أساليب االتصال والتخاطب والعادات االستهالكية ومنط التفكري بفعل احلركية 

 .ها اجملتمع اجلزائري والديناميكية االجتماعية اليت عرفتها اجملتمعات اإلنسانية احلديثة، ومن
  

  –العناصر الثقافية  -املثاقفة-االنتشار الثقايف –الفضاء احلضري  –التغري الثقايف  -الثقافة:  الكلمات املفتاحية
 .الدينامكية االجتماعية

 :مقدمة  (0
االقتصادية  عرفت املدن اجلزائرية كغريها من مدن العامل تغريا اجتماعيا وثقافيا وحتوالت  يف اجملاالت       

منط التفكري و   والسياسية واالجتماعية والثقافية والعمرانية ، انعكست كلها على هيكلة البنية االجتماعية وعلى
،  مما تولدت عنها أشكال وأساليب  وعناصر ومكونات ثقافية جديدة  طبعت السلوك اليومي خمتلف السلوكيات

 .للفرد اجلزائري
طورا هائال وسريعا يف عدد السكان واكبه كذلك توسعا عمرانيا كبريا قد تطلب بناء كما عرفت املدن الكربى ت     

الكثري من اهلياكل التحتية واملنشات واملراكز ذات الوظائف املختلفة ،استجابة  حلاجات ومتطلبات الشرائح 
 .املختلفة من اجملتمع

القرون املاضية ،غري أن قيام املدن الضخمة  فاملدن الكربى قد نشأت  يف احلضارات القدمية ويف أوربا خالل   
ويتزايد سكان املدن بأسرع مما يتزايد حجم . ومنوها واتساعها مل يبدأ إال يف النصف الثاين من القرن العشرين

من سكان العامل يقطنون املدن واملراكز احلضرية ، و ارتفعت   % 30كان   0071ففي عام .السكان  اإلمجايل 
   (2).2121عام  %63، ويتوقع أن تصل إىل  2111عام  %11هذه النسبة إىل 

                                                 
 .قسم علم االجتماع ، جامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن(1)

   107ص ، 2111،بريوت لبنان ، 0علم االجتماع ، ترمجة فايز الصياغ ، املنظمة العربية للرتمجة ،ط: انتوين غدنز ( 2) 
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وكان لنمو املدن احلديثة اثر هائل ، ال على عادات الناس وأمناط سلوكهم فحسب ،بل على أمناط التفكري والقيم 
ومن الالفت للنظر أن االنتشار اهلائل للمدن ارتبط لدى الكثري من الباحثني االجتماعيني مبظاهر التفاوت .
  (1) .المساواة االجتماعية وشيوع الفقر واالحنراف واجلرمية وال
كيف تسهم عناصر التغري اخلارجية والداخلية  يف التأثري على اخلصوصية : من هنا ميكن طرح التساؤل التايل    

 الثقافية  لفضاء املدنية؟ وخلق اساليب تعبريية وامناط استهالكية جديدة؟
مبكان التوقف عند املفاهيم األساسية اليت  وظفت يف هذا املقال وهلا ارتباط  يف  ولذلك ، فانه من األمهية    

 :حتليل الظاهرة احلضرية
 :املدينة  (1

تتميز املدينة يف مظهرها العمراين املألوف عن القرية سواء من ناحية شكلها اخلارجي أو وظائفها أو منوها أو 
 .تطورها 

دينة ،ذلك اهنا ظاهرة معقدة تولدت عن تفاعل عدد من العوامل ومن الصعب وضع تعريف حمدد ملصطلح امل
  (2) .املتشابكة ،ومن مث اختلف العلماء يف تعريفهم هلا ،وظهرت تعريفات خمتلفة حسب وجهة نظر كل عامل 

فمن العلماء من تصور املدينة امتدادا للقرية على اعتبار ان هناك تدرجا مستمرا بني ما هو ريفي وما هو 
 .حضري 

ومنهم من عرف املدينة يف ضوء عدد السكان ،باعتبار ان هناك حد أدىن للحجم السكاين الذي تعرف 
  (3) .املدينة على اساسه 

كما ركز البعض االخر على البعد التارخيي، من خالل املراحل والسريورة التارخيية اليت مرت هبا املدينة ،حبيث 
 .لعمرانية والثقافية واالجتماعية عرفت بذلك تغريات وحتوالت يف اجملاالت ا

ومن هذا املنطلق فان تارخيها .ويف هذا الصدد ،تناول ممفورد املدينة باعتبارها حقيقة تراكمية يف الزمان واملكان 
ميكن استقراؤه من خالل جمموعة من الرتاكمات التارخيية ، و يف تطورها من حيث الزمان تاخذ شكال تتابعيا 

  (4) .ي كنتيجة لذلك التتابع الزمين تعد تراكمية يف املكانــمرت هبا ، وه من حيث الوجوه اليت
  :الثقافة ( 2

 .تعترب ظاهرة كلية تشكل كل مظاهر احلياة املتعلقة بالنشاط العقلي لإلنسان وما ينتجه من معارف وعلوم

                                                 
  107،ص املرجع نفسه  (1)
 . 1،ص  2111دراسة يف علم االجتماع احلضري ،مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ، –مشكالت املدينة :حسن عبد احلميد رشوان ( 2)
 . 1املرجع نفسه ،ص ( 3)
 . 1املرجع نفسه ،ص ( 4)
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حاجاته سواء بيولوجية أو كما تعرف على أهنا املظاهر املادية املتجلية فيما ينتجه من خريات هبدف إشباع 
ومن مث ، فالثقافة تشمل كل ما يتعلق باحلياة االجتماعية لإلنسان من عادات وتقاليد ، وكل ما . اجتماعية 

  (1) .يدخل يف حتديد سلوكه ويساعد على التكيف مع احمليط
دئ الثقافة الشاملة قد  أرسى مبا  E.B.Tylorتايلر  .ب.الربيطاين ا فإذا كان العامل االنثروبولوجي     

conception universelle de la culture   ذلك الكل املركب " ، من خالل تعريفه االتنوغرايف الوصفي على أهنا
الذي يشمل على املعرفة واملعتقدات والفن واألخالق والقانون والتقاليد  وكل القدرات والعادات املكتسبة من 

،فمن جهته يركز على   F.Boas، فان العامل األمريكي فرانس  بواز (2) "طرف اإلنسان بكونه فردا يف اجملتمع 
اخلصوصية الثقافية،  أي أن االختالف اجلوهري ما بني اجلماعات البشرية هو ذو طابع ثقايف بالدرجة األوىل 

  (3). وليس اختالفا عرقيا
مريكية لالتثروبولوجيا الثقافية  تدافع التابعة كذلك للمدرسة األ Ruth Benedictكما  جند العاملة  روث بندكت    

 pattern of"النمط أو النموذج الثقايف " عن مبدأ اخلصوصية الثقافية ،من خالل املصطلح الذي اشتهرت به وهو 

culture . (4)  
ة أهنا  ذات طابع إنساين بالدرجة األوىل ،  كما أهنا مكتسبة وانتقالي: فالثقافة هلا خصوصيات تتميز هبا     

 .وانتقائية و مكوناهتا قابلة للتغري عرب األجيال املتالحقة وهذا ما يعطيها الطابع الديناميكي الذي حيركها
 :عناصر الثقافة وسماتها-

نقصد بالعناصر والسمات تلك املكونات األولية واألساسية للثقافة ، واليت ميكن التمييز بينها لغرض الدراسة     
  (5). نات مادية او مكونات فكريةواملالحظة فقط ، فهي مكو 

فالعناصر املادية تتمثل يف كل ما أنتجه اإلنسان مما يشبع حاجاته من الناحية املادية  كاملباين والطرقات    
أما العناصر الالمادية فهي تشمل كل ... واملساحات اخلضراء أو اجلوانب الرتبوية كاملدارس واجلامعات و املعاهد

 ...والعلوم و واألفكار  والقيم والنظريات ما يتعلق باملعارف
ومن مث ، ميكن دراسة الثقافة من خالل مالحظة هذه العناصر وكيفية تفاعلها وكيف يؤثر بعضها على بعضن   

هي إحدى مكونات فالثقافة الفرعية  وأما (6) .وبالتايل حتديد التنظيم االجتماعي الذي ينتج عن هذا التفاعل 
تمع ما ، و تتكون من العادات والتقاليد واالحتفاالت واألعياد وخمتلف املناسبات وما الثقافة الشاملة جمل

                                                 
 .02ص ،2110، املغرب ،   Rabat netالثقافة احلضرية ومشاكل االندماج السوسيو ثقايف ،مطبعة :الفضيل العريج ( 1)

)2(
 Denys Cuche : Notion de culture dans les sciences sociales ,Editions La Découverte ,Paris 

,1996,p.16
 

)3(
 Ibid ,p.19.   

)4(
 Ibid ,p.36.   

 .02الثقافة احلضرية ومشاكل االندماج السوسيو ثقايف ،ص:الفضيل العريج  (5)
03املرجع نفسه ،ص ( 6)
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تصاحبها من ألبسة وأزياء تقليدية  وأهازيج ورقصات اليت تتميز هبا كل منطقة من املناطق املختلقة داخل نفس 
 .اجملتمع

 :الثقافة احلضرية للمدينة( 3
على أهنا  عبارة عن ( خمتص يف علم االجتماع احلضري )  Y.Grafmeyer إذا كانت املدينة ،كما يعرفها        

مدينة  :إقليم وجمموعة من السكان  ،  وإطار مادي ،فانه باإلمكان إرجاع املدينة إىل  نظامني من الواقع 
عالقات  استاتيكية ثابتة ،مقيدة باألطر املادية ؛ واألخرى ، مدينة ديناميكية،مكونة من  سكان وأفراد تربطهم

، مما مييزها  لسائد يف اجملتمع احلضري للمدينة، فان الثقافة احلضرية هي ذلك الشكل من الثقافة ا(1) .اجتماعية 
 .عن الثقافة الريفية

 (2) .كما تتمثل يف جمموع املمارسات الثقافية والفنية والرياضية املتواجدة داخل الفضاء احلضري     
  (3) : مقاييس الثقافة احلضرية-3-0

ما هي هذه املقاييس اليت ميكن االستناد عليها لتحديد مفهوم الثقافة احلضرية أو مجاعة حضرية أو جمتمع 
 حضري ؟

 :املقياس اإلحصائي  -
هناك اختالفات  كبرية ما بني الباحثني واملراكز اليت  تتخذ عتبة إحصائية كداللة على مركز حضري أو ما     

بات بكيفية كبرية جدا ، فنفس الكميات والعدد تأخذ معان خمتلفة  للبنيات هو حضري ،حبيث ختتلف العت
نسمة   2111االجتماعية واإلنتاجية اليت حتدد تنظيم اجملال ،فإذا كان اإلحصاء األمريكي قد حدد عتبة 

 نسمة كمقياس اعتمادا على توزيع01111كمعيار جملموعة حضرية ، فان الندوة األوربية اختذت عددا يفوق 
  (4) .السكان النشطني يف خمتلف القطاعات

 .أي أن  هذا املقياس يعتمد على اجلانب الدميغرايف والكثافة السكانية من اجل حتديد اجملال احلضري  
 :مقياس الزمان واملكان- 

ذا يستند كثري من علماء االجتماع على عنصري الزمان واملكان للتفرقة بني ما هو حضري وما هو قروي ، فإ    
أخذنا مثال مفهوم املكان ، نالحظ انه يف البادية ال حدود له فهو مكان عام وغري شخصي ، بينما يكتسي 
املكان يف املدينة أمهية كربى خصوصا مع تطور ومنو املدينة ، كتصميم الشوارع وانفصال مقرات  العمل عن 

   (5) .السكن ، والتنظيم الوظيفي للماء واإلنارة والغاز

                                                 
)1(

 Jean –Marc  Stébé/ Hervé Marchal :La sociologie urbaine , PUF ,Paris ,2007,p.09
 

)2(
 Cultures urbaines –site internet :fr.wikipédia .org/wiki/cultures_urbaines.le 12/04/2012.

 

 .31الثقافة احلضرية ومشاكل االندماج السوسيو ثقايف ،ص:الفضيل العريج ( 3)
 . 31جع نفسه ،ص املر ( 4)
 . 37املرجع نفسه ،ص ( 5)
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كز هذا املقياس على عنصرين مهمني يف حياة اجملتمعات اإلنسانية ومها الزمان واملكان ، مبا هلما من ير      
 .دالالت رمزية يف حياة الشعوب

 :مقياس املهنة -
يستند علماء االجتماع على مقياس املهنة للتمييز بني  ما هو حضري وما هو قروي ،فاجملتمع القروي هو    

 (1) .انه بالزراعة ،بينما يشتغل السكان احلضريون يف الصناعة والتجارة واخلدمات الذي يشتغل غالبية سك
(  إنتاجية وجتارية وخدماتية وادراية وغريها) لذلك  جند يف اجملتمع احلضري املؤسسات مبختلف أشكاهلا   

املهن اليت متارس ختتلف عن بعضها البعض طبقا لطبيعة لوظائفها الداخلية ونسق االتصال و نوعية املنتوج و 
 .داخلها

 :مقياس املؤسسات  -
يعتقد كثري من الباحثني بان التحضر عملية معقدة  ال ميكن اختزاهلا يف مؤشرات كمية ،بل جيب االهتمام    

وقد ظهر  (2) .باإلنسان  كمنتج حضاري ، وهلذا مت االهتمام باملؤسسات اليت متيز جمتمعا ما عن جمتمع آخر 
 Michelو  Alain Touraineء اجتماع املنظمات الذين اهتماما كبريا للمؤسسات أمثال الكثري من علما

Crozier    ثقافة املؤسسة "كما ظهر ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية مصطلح جديد وهو .يف فرنسا "
اسي يف العملية وكان اهلدف من ذلك هو االهتمام مبكانة العمال كعنصر أس.ملواجهة املنافسة اليابانية 

  .(3)اإلنتاجية
 :الالجتانس االجتماعي -

ألهنم من   hétérogénéitéيؤكد لويس فريت على خاصية أساسية متيز السكان احلضريني وهي الالجتانس     
أصول ثقافية خمتلفة ،كما أن احلجم والكثافة يلعب دورا مهما يف تعميق الالجتانس بني السكان ،إذ كلما كان 

فاملدينة هي املكان الذي ختتلط فيها األجناس والثقافات .ريا كلما كانت االختالفات بني الناس كبرية العدد كب
  (4) .املتغايرة ، وهذا ما يشجع على الفروق الفردية للنجاح

 :التغري الثقايف ( 1
ى انساق العالقات يعترب التغري الثقايف عملية اضطرارية ومستمرة  للتحول أو التعديالت اليت تطرأ عل       

 .االجتماعية
وقد تكون التجهيزات . الصغرية  منها والكبرية ،املنعزلة منها واملنفتحة : فالتغري يشمل مجيع اجملتمعات      

التكنولوجية هلذه اجملتمعات بسيطة غاية يف البساطة ،وقد يتسم هذا اجملتمع بوالء ومتسك شديدين لطريقته يف 

                                                 
 . 38املرجع نفسه ،ص ( 1)
 . 30ص  املرجع نفسه ،(  2)

)3(
 Denys Cuche : Notion de culture dans les sciences sociales ,p.100.

 

 .12الثقافة احلضرية ومشاكل االندماج السوسيو ثقايف ،ص:الفضيل العريج ( 4)
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ذلك ، فانه يتعرض للتغري جيال بعد جيل ،وما ذلك إال الن أعضاءه دائبون على البحث  وعلى الرغم من. احلياة 
فما من ثقافة حية . عن أفكار جديدة يتبنوهنا ، أو مبادئ جديدة ينحازون إليها ،أو أساليب جديدة يطبقوهنا 

  (1) .تظل ساكنة أو جممدة 
ادية وغري املادية للثقافة ،سواء كانت هذه التغريات من خالل كما يشري التغري الثقايف اىل التغريات امللموسة امل    

وتتعدد مصادر التغري الثقايف اليت من أمهها .إضافة أو حذف او تعديل يف السمات الثقافية او مركب الثقافة 
  (2) .االحتكاك بالثقافات األخرى ،االخرتاعات ، او التوافقات الداخلية للثقافة

أية ثقافة ، أو تتأثر بعوامل التغري الثقايف بطرق خمتلفة ومتنوعة،فمن العناصر ما يستمر  هذا وتستجيب عناصر    
  (3) .يف أداء وظائفه بكفاءة دون تغري ، ومنها ما قد يفقد مالءمته للنسق الثقايف العام 

 : عوامل التغري الثقايف(1-0
ة التغري الثقايف ومعرفة مصادره ،حظيت عملية من خالل اهتمام علماء االجتماع واالنثروبولوجيا بدراس        

إذ افرتضوا أن العملية تتم عن .وكيفية حدوثها باهتمام خاص     Accumulation culturelleالرتاكم الثقايف 
 Facteursكاالكتشافات واالخرتاع والتجديد ،وعوامل خارجية    Facteurs endogènesطريق عوامل داخلية 

exogènes   من خالل التواصل الثقايف أي املثاقفة  لثقايف واالستعارة ، وال حتدث  العوامل اخلارجية إالكاالنتشار ا
 .أو التثاقف

 :االكتشافات(1-0-0
مبحصلة اجلهد املشرتك يف اإلعالن عن جوانب من احلقيقة القائمة   Découvertesيعرب عن االكتشافات      
  (4) .املعرفة احلية للبشرية عرب تارخيها الطويل املمتدويعترب االكتشاف إضافة جديدة ملخزون .بالفعل

 : االخرتاع ( 1-0-2
ال يقتصر على اجلانب املادي للثقافة بل يتضمن بالضرورة   Inventionيرى علماء االجتماع ان االخرتاع     

ويعرف . كل وليدة االخرتاعو يرى وليم اوجربن ان االخرتاع مفتاح التغري الثقايف ، وان الثقافة ك.اجلانب غري املادي
االخرتاع بانه توليف جديد لسمتني ثقافيتني او اكثر مع استخدامها يف زيادة حمصلة املعرفة املوجودة  Merrillمريل 
  (5) .بالفعل

 
 

                                                 
 . 213،ص  0067ولوجيا وأزمة العامل احلديث ،ترمجة عبد امللك الشايف ،املكتبة العصرية ،صيدا نبريوت ناالنثروب:رالف لنتون ( 1)
 .010،ص2116التغري االجتماعي ،مكتبة االجنلو املصرية ، مصر ،:اعتماد عالم /امحد زايد ( 2)
 . 000،ص  2116جلامعة ، االسكندرية ،دراسة يف علم االجتماع الثقايف ، مؤسسة شباب ا:حسن عبداحلميد امحد رشوان ( 3)
 .012اعتماد عالم ك التغري االجتماعي ، ص/امحد زايد  ( 4)
 .013املرجع نفسه ، ص ( 5)
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 :االنتشار ( 1-0-3
ن او عرب املساحات  من العوامل الرئيسية يف انتقال العناصر الثقافية أفقيا عرب املكا  Diffusionيعترب االنتشار    

 .ويسلر. الثقافية كما مساها العامل االنثربولوجي االمريكي ك
كما ان معظم التغريات الثقافية اليت حتدث يف .وهو يشري للعمليات اليت تنتج متاثال ثقافيا بني جمتمعات متباينة  

النتشار ليس بني جمتمع واخر فقط ، وتتم عملية  ا.مجيع اجملتمعات االنسانية املعروفة ، تتطور من خالل االنتشار
  (1) .بل حتدث داخل اجملتمع الواحد بانتشار اخلصائص الثقافية من مجاعة الخرى

 :املثاقفة (   1-0-1  
و   Ralph Lintonو  Robert Redfieldيشري هذا املفهوم،حسب العلماء االنثروبولوجيني األمريكيني    

Melville Herskovits سة املثاقفة،يف مذكرة  دراMémorandum pour l’étude de l’acculturation   إىل ،
جمموعة الظواهر الناجتة عن االتصال املستمر والدائم ما بني جمموعة من األفراد ذوي ثقافات خمتلفة ،مما "أهنا 

ذكرة ،جيب فحسب هذه امل." يؤدي إىل تغريات يف النماذج الثقافية األصلية إلحدى اجملموعتني أو االثنتني معا
  (2) .، الذي يعترب احد مظاهر املثاقفة "االنتشار الثقايف "التفريق ما بني املثاقفة و 

فإذا كان االنتشار هو دراسة االنتقال .تعترب املثاقفة احد العوامل األساسية اليت تسهم يف عملية التغري الثقايف     
  (3) .ثقايف الساري املفعول الثقايف املنجز ، فان املثاقفة هي دراسة  االنتقال ال

 le principe de réinterprétation: مبدأ إعادة التفسري 
العملية اليت ترجع املعاين القدمية إىل عناصر "انه يعين أن .هذا مبدأ أساسي يف نظرية املثاقفة أو التثاقف       

 ".دميةجديدة أو من خالل القيم اجلديدة اليت تغري املغزى الثقايف لألشكال الق
إىل ظاهرة إعادة التفسري ، مبينا انه عند انتشار أي  عنصر ثقايف ، فانه يتم إعادة    F.Boasبواز.وقد أشار ف   

يف إثراء التنوع    -حسب هذا العامل  االنثروبولوجي األمريكي –تشكيله حسب الوسط الذي استقبله، مما يسهم 
  (4) .الثقايف
ل الثقايف واملثاقفة  مسة من السمات الرئيسية للعنصر البشري ، شريطة أن تكون لذلك ، فان عملية التواص      

متسمة بالتكامل والرتابط بعيدا عن اهليمنة الثقافية ،  وحىت داخل اجملتمع نفسه جيب أن يسود نفس املبدأ فيما  
 .يتعلق بالثقافات الفرعية اليت تشكل املناطق املختلفة للمجتمع

ك فان الثقافة اليت متيز اجملال احلضري للمدين تتأثر بعملية التغري نتيجة للسمات والعناصر إىل جانب ذل      
املستعارة والوافدة إليها من  خمتلف املناطق أو من اخلارج بواسطة تكنولوجيا االتصال ووسائل اإلعالم  ، واليت 

                                                 
 .013املرجع نفسه ، ص ( 1)

)2(
 Denys Cuche : Notion de culture dans les sciences sociales ,p.54.

 

)3(
 Marie Odile Géraud /Olivier Leservoisier /Richard Pottier :Les notions clés de l’ethnologie 

,3eme ed.,Armand Colin ,Paris ,2007, p.109.
 

)4(
 Ibid , p.111
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يدة  من أساليب التعبري وأمناط تركت بصماهتا على خمتلف سلوكيات األفراد، مما أدى إىل خلق أشكال جد
االستهالك ، متجلية يف بعض املمارسات مثل املوسيقى واملودة والكتابات اجلدارية خاصة لدى فئة الشباب 

 . للتعبري عن مشاعرهم وأحاسيسهم جتاه تأثرهم مبكونات حميطهم االجتماعي والثقايف

 :الخاتمة ( 5
نسانية من خالل السريورة التارخيية اليت مرت هبا   وكذا التحوالت نستنتج من ذلك كله أن كل اجملتمعات اإل    

يف شىت اجملاالت ، قد عرفت عملية التغري االجتماعي والثقايف إن على مستوى البنية التحتية أم الفوقية ، وان  
صة مع السري كانت بدرجات خمتلفة ومتفاوتة بفعل العوامل الداخلية واخلارجية ،و اليت المناص من جتنبها ، خا

حبيث  . اجلارف للعوملة ، املفروضة على كل جمتمعات العامل، وباخلصوص جمتمعات العامل الثالث ومنها اجلزائر
متكنت هذه اجملتمعات من إجياد آليات دفاعية للتكيف والتأقلم معها ، عن طريق مسايرة العصرنة واحلوار الثقايف 

يتها حلياة ، ويف الوقت ذاته حماولة احلفاظ على هويتها وخصوصمع الغرب وإتباع أساليب حديثة يف أمناط ا
، اليت كانت والزالت تطبعها ومتيزها ، وذلك بغرض جتنب حدوث انسالخ واستالب ثقافيني تكون له أثار الثقافية

سلبية على مستوى السلوكيات واملمارسات اليومية اليت يقوم أفراد اجملتمع مبختلف مستوياهتم وشرائحهم 
 .جتماعيةاال
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 السينما و صورة الفكر لدى جيل دولوز

 1محوم خلضر .د
                                                                          

 

عى دولوز إىل بناء صورة اجلديدة للفكر هي صورة جذمورية من أجل جتاوز فلسفة التمثيل و احلضور ،  : ملخص
لقد ظل . ت والثنائيات والوحدة املفرتضة للفكر و الوجود ،عن  طريق  فلسفة احلدث و الرغبة و  املتعدد املاهيا

الفكر الفلسفي الكالسيكي يفرتض وجود وحدة أصلية و ينطلق منها ، و تصري هذه األخرية ثنائية يظل العامل 
الذي يطبع الفكر  و الوجود معا ، إن الفكر  يرزح حتت قسمتها األولية ،و بالتايل يبقى يفتقد املتعدد احلقيقي

من هنا حبث دولوز عن مسارات التقاء  الفلسفة مع الفن، أي . الكالسيكي حسب دولوز مل يفهم قط املتعدد 
األفكار الفريدة ،مع الصور و األحاسيس و املدركات ،  فالفنانون و الرسامون واملمثلون يقدمون وسائل  فريدة  

 .و طرائق مبتكرة  يف التفكري، فليس لصورة الفكر  قيمة إال عرب مسارات الفكر اليت تبدعها وجديدة للتعبري،
 .صورة الفكر ،الفلسفة ، الفن ، السينما ، املقاومة :  الكلمات املفتاحية

 :في صورة الفكر :أوال 
و توجهات  يُّعد مفهوم صورة الفكر لدى دولوز مفهوما مبتكرا و جديدا ، يسعى إىل رصد إحداثيات

الفكر و هو يعمل ، و ذلك ال بشكل تارخيي تأملي ، بل جغرايف خرائطي ، أي العالقة باألرض و األفق أو ما 
يسميه اجليوفلسفة ،فدولوز اقتحم جماالت خمتلفة من الفكر  كاألدب و الفن و التحليل النفسي و غريها  من 

معقوله ، و كل ذلك دون أن حيمل معه أي أفكار أجل توسيع دائرة العقل   و جعله يف عالقة حيوية مع ال
مسبقة  و مناهج جاهزة إال ما متده به هذه اجملاالت، فهي املنهج و املوضوع يف آن واحد ، و لذلك نراه يغري من 
مفاهيمه باستمرار لضرورات متليها صورة الفكر اليت يسعى إىل نقدها أو إقامتها من جديد ، فهو دائم التجديد 

فعرب خلق املفاهيم و بناء مسطح احملايثة ، . لوب و املفاهيم ،فالفلسفة يف نظره ،هي منطق التعدديات يف األس
 .يتم  بلورة صورة للفكر 

لقد جاءت أعمال دولوز يف وقت تعالت األصوات بتجاوز الفلسفة  بل و موهتا ، جاء ليعيد االعتبار 
لنقدي ، مثل التحليل النفسي و اللسانيات و اإلعالميات للفلسفة ضد منافسيها اجلدد على النشاط الفكري و ا

الفلسفة كنشاط إبداعي منفتحة على كل جتارب اإلنسان احليوية مبا فيها اجملاالت الفنية ، فدولوز عمل على .
و إبراز اخلصائص املشرتكة هلما عرب .إلغاء التعارض التقليدي بني الفن و الفلسفة  من خالل التوحيد بينهما 

عمل دولوز على البحث عن النشاط الفكري يف الفلسفة و الفن الذي يغري من  صورة . جية التجريبية املتعاليةمنه
جتديد صورة الفكر من أجل رؤية جديدة لألشياء و العامل  و البحث عن .الفكر من خالل اإلبداع و التجديد 

ورة الفكر ، حيث ال يكون النشاط الفلسفي االلتقاءات املمكنة بني الفن و الفلسفة كنشاط إبداعي يغري يف ص
                                                 

1
 كلية العلوم االجتماعية ، جامعة عبد احلميد بن باديس ، مستغامنبأستاذ   
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فالفن و الفلسفة ينفتحان على التجارب احليوية اإلنسانية من خالل تناول أنواع . متعاليا على النشاط الفين
فالفنان والفيلسوف مينحان التعبري ملن ال ميلك . التفكري والفنون اليت ظلت مهمشة و مقصية من التناول النظري 

 .كالقدرة على ذل
فما يوحد الفلسفة و الفن هو اإلبداع ؛ حيث أن الفلسفة هي فن تكوين  و إبداع  و صنع املفاهيم، و لكن  
املفاهيم ليست جاهزة بل ينبغي ابتكارها وحنتها حنتا، حيث حتمل يف النهاية توقيع مبدعيها ،كما أن املفهوم فريد 

ذه األحداث ، أفق مطلق ال نسيب ، ألن دولوز يرفض كل وخالص  ، و املفاهيم أحداث  ومسطح احملايثة  أفق ه
صورة الفكر : إن مسطح احملايثة  ما هو  مفارق ، متعال ، مطلق ، و يهتم  باحلدث ، بالتجرييب ، باحملايث،

ومادة الكون ، أي أن الفكر و الكون وجهان لشيء واحد ، ،فالفكر هو الصورة  و الكون هو املادة ، فال ميكن 
ني صورة الشيء ومادته، وال جمال للفصل بينهما كما فعلت ذلك الفلسفات التقليدية، كما أن  مسطح الفصل ب

احملايثة ليس مفهوما فكريا أو مفكرا به بل هو ما يشكل طريقة معينة يف الفكر اليت حتددها إبداعية املفاهيم فوق 
 .مسطحه جتاه قضايا معينة و يف عصر معني 

ة الفكر باألرض و على اجليوفلسفة ، من خالل الشخصيات املفهومية اليت تعمل و يؤكد دولوز على عالق
املتعلقة (إعادة التموطن)و كذلك أشكال إعادة األرضنة ( ترحال) على الكشف عن املواطن و انتشال األرضنة 

ركات الثالثة بالفكر ، من أجل جماوزة  ميتافيزيقا التعايل ، ألن ربط الفكر باألرض و اإلقليم  عن طريق احل
و إذا  .السابقة ملسطح احملايثة اليت  مُتكن من نقل احملايثة  من الكليات امليتافيزيقية و اجملردة إىل املواقع احلركية 

كانت الفلسفة تفكر عرب املفاهيم و العلم عن طريق الدوال ، فالفن يفكر عرب الصور ، ذلك أن للمفهوم بُعَديِن 
،فالفلسفة ال حتتاج إىل فهم فلسفي   (Affect) و مفهوم املؤثر  (   Percept)سي آخرين مها مفهوم املدرك احل

فحسب عن طريق املفاهيم ، بل إىل فهم ال فلسفي يتم بواسطة املدركات احلسية و املؤثرات ، إن الفلسفة يف 
خالل إبداعهم للصور  فالفنانون هم مفكرون   كبار ، مبدعون عظماء من .عالقة جوهرية و إجيابية مع الالفلسفة 

السينمائية ، هاته الصور تعرب عن األفكار و إن كانت يف صورة مشاهد و ألوان و خطوط رسم و أصوات 
إهنا  أساليب تعبري فلسفية جديدة، ال تكتف بالفلسفة و مباحثها التقليدية ، بل تنفتح على الشعر و  .موسيقية 
.و السينما و الرسماآلداب 

  

و أمناط متجددة  للحياة ، حياة . فلسفة و الفن يعين اكتشاف إمكانات مغايرة للوجود إن اإلبداع يف ال
متدفقة و نابضة ؛ هذا ما جيعل عمل الفنان و كتابات املفكر شيئا أرفع من أن تكون شأناً شخصيا ، بل الكتابة 

ال يعين اإلبداع التواصل بل . ةمن أجل حترير احلياة مما يسجنها ، و فك القيود اليت تأسر قوة اإلبداع و احليوي
إن هناك رابطة عميقة بني العالمات و احلدث و احلياة و احليوية هذه الرابطة هي قوة احلياة ،ال وجود . املقاومة

فإبداع املفهوم يف الفلسفة ، و الصورة يف . لعمل إبداعي ال يشري إىل خمرج للحياة و ال يرسم طريقا بني املعابر 
ل من َسْجِن احلياة يف املاهيات الثابتة املتعالية و امليتافزيقية ، أو ما يسميها نيتشه باألمحال الفن هو االنتقا
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واألثقال  املتجسدة يف القيم العليا،انتقال  إىل جمال اجلماليات ، كأحداث ، كمحايثة ، كتجارب  حيويـــة يف 
 .الفــن كاآلداب والسينما واملسرح   و الرسم

 ينمائي الفن الس: ثانيا 
رغم أن الفن السينمائي ال يتجاوز عمره املائة سنة، إالر أنه مل يكن موضوعا للدرس  و التحليل الفلسفي 

فمسألة السينما ظلت ." و االشتغال النظري، كما هو احلال يف أصناف الفنون األخرى، خاصة الفن التشكيلي
أن ظهور السينما كان متأخرا : متعددة ، أمهها ذلك املسكوت عنه خالل التاريخ الفلسفي ، و ذلك العتبارات 

باملقارنة بالفنون األخرى ، لكنه يف مرحلة من تاريخ الفلسفة سيتبني بوضوح أن اآلليات املفاهيمية اليت تشتغل هبا 
لذا   ،1" السينما هي يف واقع األمر مفاهيم هلا عمق و جتٌذر فلسفي يعود إىل حد أمثولة الكهف  األفالطوين 

 .2 دراسة دولوز عن السينما كخطوة جديدة يف هذا امليدانتأيت
 يالحظ فليب مانع 

أن اهتمام دولوز بالسينما ظل حاضرا يف مجيع أعماله ،منذ كتابه االختالف (3
والتكرار ، نرى ذلك من خالل نقده ملنطق األيقونات األفالطوين ،القائم على التعارض بني املثل  و الظواهر ، 

، حيث عمل دولوز (les simulacres)و النسخ ، بني الصورة اخلرية ، املثلى ، و الصور اخلادعة بني النموذج 
على و إعادة االعتبار للنسخة  و السيموالكر ، و كذلك يف منطق املعىن حني يعطى دولوز أمهية السطح يف 

" ز ببول فالريي الذي يرى أن  مقابل العمق الذي توليه الفلسفة الكالسيكية كل االهتمام ، و هنا يستشهد دولو 
 . 4"سطح اجللد هو العمق الغائر الذي ال يضاهيه عمق آخر 

لقد كانت مجيع مؤلفات دولوز هتتم بالفن و األدب و املوسيقى ، و نرى ذلك أيضا يف ختصيصه 
( Francis Bacon)يف منطق املعنىو باكون  5( Lewis Carroll)لدراسات مستقلة ألدباء و فانني كلويس كارول 

يف الرسم ، و مارسيل بروست و كافكا ،و كذلك املسطحات اليت خصصها يف ألف مسطح للفن و املسرح 
السينما ختلق ِفينا إمكانية التفكري " لكن دراسته عن السينما ختتلف عن هذه الدراسات السابقة ، حيث إن .

،السينما خمتلفة  (noochoc: )يسميها دولوز بـوتعطينا الفرصة لذلك و تضع تفكرينا يف حالة ارجتاج و اهتزاز ، 

                                                 
1
، سلسلة أوراق فلسفية ، الفكر املعاصر ، حترير أمحد عبد احلليم دولوز و السينما أو الفيلسوف و ظله  ، ضمن سياسات الرغبة : مسري الزغيب  -  

 .211ص . . 2100. 0عطية ، دار الفارايب ، بريوت ، لبنان  ،ط
2
 يف "الفالسفة ال يهتمون بالسينما رغم ذهاهبم لقاعات السينما : "دولوز  يقول -   

- Gilles Deleuze : Pourparlers.1972-1990, éditions de  Minuit, Paris, 2003, P.  82  
3
، ص  .2112،  0جيل دولوز أو نسق املتعدد ، ترمجة عبد العزيز بن عرفة ، مركز اإلمناء احلضاري ، دمشق ، سوريا ، ط : فيليب  مانع   - 

026. 
4- Gilles Deleuze : Logique du Sens, éditions de Minuit, Paris, 2002., P .20. 

5
 كاتب و عامل رياضيات و مصور اجنليزي ، له مؤلف أليس يف بالد العجائب(0008-0832: ) لويس كارول-   
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حركة  ، ذلك أهنا عكس فن الرسم -عن الفنون األخرى خاصة حينما تضع تفكرينا يف حركة عن طريق الصورة
 . 1"الذي يعطينا صورا بدون حركة و على الروح أن تضيف هلا احلركة

الصورة زمنا  2، و سينما (0083) يف الصور ة حركة  0سينما : ألرف دولوز كتابني حول السينما و مها
يهتم فيلسوف بالسينما و خيصص هلا دراسة  2، و يعترب الكتابان مهمان من حيث إنه ألول مرة( 0081)يف 

منفردة  هبذا احلجم  ، لقد حاول دولوز تناول السينما من وجهة نظر فلسفية لذلك، أبدع املفاهيم املناسبة 
يُدرس الفن كأفعال " فمع دولوز. صورة الفكر اليت يشيردها الفن السابع للحقل السينمائي بغية البحث عن

للظواهر التقنية و  املادية ،و الالمتخيلة و االجتماعية ، اليت تتفاعل مع النماذج الذاتية الثقافية ، إنه طريق 
 .3"خصب للفلسفة و الفن  معا

شتغلني باحلقل السينمائي ، ألهنا كانت دراسة دراسة دولوز للسينما كان هلا أمهية كبرية لدى النقاد و امل
غنية باملفاهيم اليت ال نستطيع حصرها ،حيث أثرت فيما بعد يف جهود النقد السينمائي خصوصا ،و النقد الفين 

لقد احتوت على العديد من الفرضيات  و املقاربات احلديثة للسينما و قد أصبحت مرجعا للدراسيني .عموما
هناك ميل إىل " ت بني الفلسفة و السينما، بني الزمن و الفكر،و بني الصورة و احلركة ، بل ،خاصة منط العالقا

التحقيب الزمين الذي جاء به دولوز للسينما ، كتاريخ هلا ،و ذلك من طرف الباحثني رغم تصرحيه بأن ما قام به 
4"ليس ِإالر تصنيفا على شاكلة علم األحياء 

. 
ينما ال يسعى إىل التفكري بدال عنها ،و ال البحث يف طرق اشتغاهلا و لكن دولوز يف دراسته عن الس
ليست هذه الدراسة تارخيا للسينما ، و إمنا ِصناَفٌة ، حماولة يف تصنيف " عملها ، و ال التاريخ هلا حيث يقول ،

اهيم اليت ، بل العمل من خالل االستقالل عنها و البحث عن املف 5( "العالمات )الصور و الدالالت      
تقارب التجربة السينمائية ، و تراعي خصوصيتها  و اتساع جماهلا ، هذه املفاهيم ليست جاهزة هناك يف انتظارنا ، 
بل جيب حنتها و إبداعها ، حيث يعارض التحليل النفسي و اللسانيات ،و كل نظرية جاهزة للتطبيق على التجربة 

ال اعتقد أن الفلسفة تفكر حول شيء آخر  ." معريف أو فين  فهي أوسع من أن حيتويها أي فرع.السينمائية 
كالرسم أو السينما ، بل تشتغل باملفاهيم ، تُنتجها و تُبدعها ، كما يُبدع الرسم الصور و اخلطوط و األلوان ، و 

زمان ، لكن املفاهيم هي نفسها صور ، صورا للفكر ، ذلك أنه أن نفهم  -حركة ، صور–تبدع السينما صور 

                                                 
1
 -Hème De Lacotte Suzanna : Deleuze : philosophie et Cinéma. Éditions L’Harmattan, Paris, 

2001.P.71. 
2
نسي ترك بعض املؤلفات حتوي بعض القضايا الناقد و املؤرخ الفين الفر ، Elie Faure (0873-0037)ميكن أن نذكر دراسة إيلي فور - 

 :السينمائية مثل 
-Histoir de l’art 2927-L’esprit des Formes 1909.   -De la cinématique 1922. 
3 -  Anne Sauvagnargues : Deleuze et L’Art, éditions, Puf , Paris,2009,P. 269. 
4 -  Beaulieu Alain : Gilles Deleuze héritage philosophie .éditions  PUF .Paris  , 2005.P .132. 

5
 .13،  ص 0007. احلركة أو فلسفة الصورة ، ترمجة حسن عودة ، منشورات وزارة الثقافة السورية ، دمشق ، سوريا–الصورة : جيل دولوز  -  
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هوما ليس أكثر و ال أقل سهولة من أن نشاهد فيلما ، ليس هديف التفكري حول السينما ، بل إبداع مفاهيم مف
ذلك أن السينما اليوم أصبحت ال تنافس أشكال الفن 1" فلسفية يف تناغم مع صور الرسم و صور السينما 

و خلق أوضاع جديدة ، فكثري من  األخرى و  مصادر املعلومات فقط ، بل  هي كذلك  تعمل على تغيري الواقع 
احلروب اليت وقعت يف هناية القرن العشرين و بداية  القرن الواحد  و العشرين ،هي حماكاة ، بل إعادة إنتاج 

السينما يف عصر ما بعد احلداثة مل تعد تتخذ من التعبري عن الواقع هدفا " ألعمال سينمائية سابقة ، حيث إن 
مث يعيد السياسيون إخراج هذا العامل .2"لق عامل من الصور مل نشاهده يف أي واقع هلا، بل استبدلته مببدإ خ

االفرتاضي من الصور ، يعيدوه بشكل راهن ، نالحظ ذلك يف األفالم اليت سبقت حرب اخلليج الثانية و كذلك 
من اكتشاف فاالنرتنيت متكن "و كذلك ما تشهده شبكة االالعالم اآليل اليوم ، . 3 2110أحداث سبتمرب 

و الفنر ينتج بشكل خاص، تأثريات حقيقية، وليست . 4"إبداعات فنية افرتاضية و لكن ذات فعالية واقعية 
إن عصرنا احلاضر هو عصر .5"فإن الصورة ليست معطى ذهنيا فقط ، بل واقعا موجودا" ُمتَخيـََّلة فقط ، لذلك 

أيت فلسفة الصورة  لدى دولوز لتؤكد عبارة فوكو العصر ففي عصر الصورة ت"الصورة واإلعالم اآليل و الرقمية  ، 
 .6" القادم سيكون دلوزيا

يعلن دولوز يف بداية كتابه االختالف و التكرار ، أنه حان الوقت لتأليف كتاب يف الفلسفة كما كنا 
أن  نفعل منذ زمن بعيد ، و ذلك خالل البحث عن طرائق جديدة للتفكري الفلسفي ، هذا الدرب الذي سبق 

ما أثار اهتمامي يف " دشرنه نيتشه ، جيب أن يتواصل مع  تطور بعض الفنون األخرى  كاملسرح و السينما ،
و صورة خفية للفكر توحي عن طريق منوها و تفرعاهتا و حتوالهتا ...السينما هو أن الشاشة ميكن أن تكون دماغا 

ة خارجية ، بل تبعا لصريورة صورة الفكر  بضرورة خلق مفاهيم جديدة دائما ، ليس هذا راجعا إىل ضرور 
 . 7"وإشكالياهتا 

                                                 
1- Gilles Deleuze  : Deux Régimes de Fous .Textes et Entretiens 1975-1995.éditions préparée  

par  David Lapoujade . éditions de Minuit, Paris ,2003, P 197. 
2
 .216، ص  2116. 01من احلداثة إىل ما بعد احلداثة يف السينما ، جملة أوراق فلسفية ، العدد : مبارك سلمى  -  

3
م، أي قبل 0006الذي أُنتج عام Renny Harlin: للمخرج ( Long Kiss Goodnight The)مشهد من فيلم القبلة الطويلة   - 

، هذا املشهد يتحدث عن تفجري مفتعل مبىن التجارة العاملي و كيف ميكن التضحية بآالف األمريكيني من أجل إلصاق هتمة  2110أحداث سبتمرب 
 .اإلرهاب باملسلمني

4 -  Manola  Antonioli : Géophilosophie de Deleuze et Guattari. Éditions Harmattan. 

Paris.2003.,P 178. 
5
 -  Anne Sauvagnargues : Deleuze et L’Art, Op cit,P.88. 

6
 -Jean-Paul Sermadiras : Deleuze –Comédien :Le jeu de l’acteur au service de la pensée in 

Cahiers critiques de philosophie : Multiplicités deleuziennes, éditions Hermann ,Paris, 2006, 

P.88. 
7
 - Ibid, P.204. 
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لذلك فالفنانون السينمائيون هم مفكرون كبار ، مبدعون عظماء من خالل إبداعهم للصور السينمائية ، 
لقد بدا "هاته الصور تعرب عن األفكار و إن كانت يف صورة مشاهد و ألوان و خطوط رسم و أصوات موسيقية ،

مكن مقارنة املؤلفني السينمائيني الكبار ليس فقط مع الرسامني و املهندسني املعماريني و املوسيقيني، لنا أن من امل
الزمن  بدال من أن يفكروا من –احلركة و الصورة –و إمنا مع املفكرين    أيضا ، لقد فكروا من خالل الصورة 

اريخ الفن و الفكر من غريها من الفنون ، و يف إن السينما مل تكن أقل إسهاما يف ت.خالل املفاهيم و التصورات 
 . 1"ظل أشكال مستقلة فريدة ال تضاهي ، ابتكرها هؤالء املؤلفون و قاموا بنشرها رغم كل شيء

هذه الصورة حمايثة للفكر ،حيث إن دولوز ال يعتمد أسلوب التجريد يف استخالص األفكار من الصور 
ء هذه الصور مع األفكار الفريدة ، أي التقاء السينما مع الفلسفة ، السينمائية ، بل البحث عن مسارات التقا

فالفنانون و الرسامون و املمثلون يقدمون عرب السينما وسائل  فريدة و جديدة للتعبري،  كطريقة ُمبتكرة  يف 
ن عرب الصور فإذا كان السينمائيون يفكرو .2"فليس لصورة ما قيمة إال عرب مسارات الفكر اليت تبدعها " التفكري،

،فإنه على الفالسفة أن يبحثوا عن املفاهيم املناسبة هلذا الفكر السينمائي ، إن ما حياوله دولوز  ليس التفكري 
حول السينما والفن بصفة عامة ، ذلك أن مهمة الفلسفة ال  ختتص بالتفكري حول كل شيء ، ويف كل امليادين 

الفـــن   السينمائي ، بل جعلها تتكلم عن نفسها ، كطريقة  ،ما حياوله  ليس البحث عن الصور اليت يبدعها
فلسفة . جديدة يف التفكري ، فلكل حقل معريف ميادينه يف إبداع الصور و املفاهيم اليت تشكل صورة الفكر 

تتضمن احلركة كواقع ذهين و الصورة كواقع فيزيائي ، هذا ما جيعل السينما كفن خاص " السينما لدى دولوز 
الصورة ليست مسندا . هي األجدر على مراقبة العالقات و التحوالت و احلركات اليت َتِسم عصرنا الراهن  بعصرنا

، بل عالقة قوى و أفعال و تفاعالت ، هي بالضرورة جمموع ، ال توجد صورة معزولة وحيدة ، ألهنا يف عالقة 
 . 3"قوى ، هناك دوما جمموع أو متعدد ، تعدديات للصور

ن اللسانيات و سائر العلوم األخرى غري كافية ،و غري مناسبة لدراسة للفن السينمائي ، من يرى دولوز أ
ي كان مستقال عن النموذج و تصنيفه للعالمات الذ 4(Charles Sanders Peirce)هنا أمهية منطق بريس  

أن أؤلف منطقا ،  هبذا املعىن حاولت" ، حيث عمل دولوز على إجياد منطق للسينما اعتمادا عليه ، األلسين
5"منطقا للسينما 

األمر بالتفكري ال يتعلق " فلسفة للسينما ال تنشغل بالسينما و لكن تقارب املادة السينمائية ،  .
ال بوصف كيفية اشتغاهلا و طرقها ، و ال يتعلق األمر مبقاربة سبل تطورها ، و لكن يتعلق بالتفكري يف السينما،   و 

                                                 
1
 .11..احلركة أو فلسفة الصورة، مصدر سابق ، ص–الصورة : جيل دولوز  -  

2
- Gilles Deleuze  : Deux Régimes de Fous,Op.cit,P.  001 

3
- Anne Sauvagnargues : Cinéma, in Aux Sources de la Pensée de Gilles Deleuze  .éditions  

Sils Maria asbl .Mons .Belgique. Éditions Vrin Paris. France .2005.PP :46-47. 
4
 أمريكي وفيلسوف سيميائي( 0001-0330)شارل ساندز پريس  -  

5
 -Gilles Deleuze : Pourparlers ,Op.cit,P.68. 
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أي االستقالل عنها ،حيث  ال ختصص فكري يضمن ذلك سوى . 1"األمر بأخذ مسافة بُعد عن السينما 
 الفلسفة ، اليت بإمكاهنا استيعاب خصوصية السينما و حنت املفاهيم املناسبة هلا

يستند دولوز يف ذلك إىل بريس،من خالل النظام الذي وضعه للصور و العالمات ،  و كذلك  إىل 
حركة و  -ذي يعترب حسب دولوز أول من اكتشف مفهومي صورة برغسون من خالل كتابه املادة و الذاكرة  ،ال

ال تقدم لنا السينما صورة ستنضاف إليها احلركة و لكنها " زمن   متجاوزا بذلك ثنائية املادة و الروح ، -صورة
+ تقدم لنا بكل تأكيد مقطًعا ، و لكنه مقطع متحرك ، و ليس مقطعا ساكنا .حركة -تقدم لنا مباشرة صور

و ما يثري الفضول مرة أخرى هو أن برغسون كان قد اكتشف على الوجه األكمل وجود مقاطع .ردة حركة جم
و قبل الوالدة الرمسية للسينما و (L'Évolution créatrice)اخلالق متحركة أو صور حركة قبل صدور كتابه التطور 

و اكتشافه اخلارق (Matière et mémoire (1896)) 0806ذلك يف كتابه املادة و الذاكرة الذي ألفه عام 
ما كان يدركه برغسون أكثر من أي شخص آخر ، و . احلركة ، خارج شروط اإلدراك احلسي الطبيعي -الصورة

مسألة اجلديد بدال من مسالة األبدية أي كيف يكون إنتاج شيء  هو الذي قد أحدث حتوال يف الفلسفة بطرحه
  .2."ممكنا ؟ جديد و ظهوره

 : القول حسب دولوز بوجود مظهرين من مظاهر الصورة السينمائية  و إمجاال ميكن
حيث يكون الشريط : أو الصورة العضوية الكالسيكية (Image-mouvement)احلركة –الصورة  -أ 

 .السينمائي مقطعا إىل مقاطع منتظمة داخل كل سردي ، أو ما نسميه الكل املنفتح
و " و هي اليت يغيب فيها السرد و االنتظام يف الكل :رة البلوريةأو الصو (Image-temps)الزمن –الصور  -ب   

 3. " فتسود التجزئة و التشرذم فال يبقى إال املستقبل حمضا خالصا .تتبدد ذاتية الشخوص الباطنية 
فما يهم دولوز يف النهاية هو البحث عن صورة للفكر يف احلقل السينمائي  ،حيث  إنه إذا كانت 

:"  املفاهيم و العلم عن طريق الدوال ، فإن الفن يفكر عرب   الصور ، و هذا ما يتأكد  يف قوله الفلسفة تفكر عرب
ذلك أن للمفهوم، يف نظري، بعدين آخرين  مها املؤثر اإلدراكي و املؤثر االنفعايل ، إهنما فيض من اإلحساس 

شاعر بل صريورات ، تتجاوز من يعرب ومنط من العالقات  اليت تدوم رغم فناء من أبدعها ، و ليست املؤثرات م
فاملؤثر اإلدراكي و املؤثر االنفعايل و املفهوم ثالث قوى متالزمة تنتقل من . عنها ، و يصبح معها إنسانا آخرا

من هنا أدركت إىل أي حٍد ال حتتاج الفلسفة إىل فهم فلسفي فحسب عن )...( الفن إىل الفلسفة و بالعكس 
إن فالفلسفة يف عالقة . هم ال فلسفي يتم بواسطة املؤثرات اإلدراكية و املؤثرات االنفعاليةطريق املفاهيم ، بل إىل ف

 . 4" إهنا تتوجه مباشرة إىل غري الفلسفة لتتناول احلالة األكثر غرابة : جوهرية و إجيابية مع الالفلسفة 
 

                                                 
1
 .028.ملتعدد ،مرجع سابق ، ص جيل دولوز أو نسق ا: فيليب  مانع -  

2
 .18 -17:احلركة أو فلسفة الصورة، مصدر سابق ، ص ص–الصورة : جيل دولوز  -  

3
 .031.جيل دولوز أو نسق املتعدد ،مرجع سابق ، ص : فيليب  مانع  - 

4
- Gilles Deleuze : Pourparlers, , Op.cit, P.187 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89volution_cr%C3%A9atrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_et_m%C3%A9moire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_et_m%C3%A9moire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1896
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 :الصريورة  و املقاومة: ثالثا 

الالمعة يف تاريخ الفلسفة ، بل يلتفت إىل مبدعني يف الفلسفة دولوز مل  تستهويه األمساء الكبرية و    
سبة إليه خمرجا من تاريخ واألدب و الفن  و التحليل النفسي ، ظلوا مغمورين، و لكن  هم من شكلوا بالن

وزا يوية ، أمثال لوكريس و سبين، ألهنم مبدعون كبار ، فكروا يف احلياة  و إثبات احلياة و الصريورة و احلالفلسفة
املتعدد إخل ،فدولوز مياهي بني الواحد  و ...هيوم  و برغسون  و لوك  ، و بركلي ،  و لويس كارول ،  و نيتشه ،و 

أو الكثرة، حيث ال يسعى إىل إقامة الثنائيات، بل املرور عربها وصوال إىل املتعدد احلقيقي ، إهنا فلسفة اجلذمور 
لصريورة ، ال يستطيع الفنان أن ينجز عمال ما دون أن يكون هو اليت ختالف كل عالقة شجرية ، و هي نوع من ا

نفسه ذلك العمل و أصبح هذا العمل شيئا أخر ، مبعىن أن الفنان ال حيمل معه عدته من أجل الرسم أو املوسيقى 
ل  أو السينما،  بل كذلك يندرج يف صريورة ، فهو ال يستطيع أن يبدع شيئا دون الدخول يف صريورة مزدوجة تشم

ليصري ( نسبة إىل اهلنود احلمر )كذلك املتلقي و املشاهد  و العمل الفين ، حسب  دولوز جيب أن تصري هنديا 
اهلندي شيئا آخر ، و كذلك األمر مع  الفلسطيين ، ليتجاوزا يأسهما من التحرر ويُوِلدا فعل املقاومة ،  فكما 

د ، كذلك تتسابق املناظر أو املوضوعات أو األفكار من تتسابق األعمال الفنية جللب اهتمام املتلقي أو املشاه
إهنا  الصريورة اليت يندرج  فيها  الفنان مع  العمل الفين  . اجل جذب اهتمام الفنان، ليبلورها يف صورة فنية 

فية هو مفهوم الصريورة فهي ال متلك ال هناية و ال بداية بل كوسط فقط جغرا. والشيء املراد  التعبري عنه  فنيا 
أكثر منها تارخيية، مع فلسفة دولوز مل يعد املتعدد خاضعا للواحد، و ال  الصريورة خاضعة للوجود و مل نعد 
نقابل الصريورة بالوجود، وال املتعدد بالواحد ، بل  نؤكد وحدة املتعدد، ونثبت كينونة الصريورة، أو كما يرى نتشه، 

 .إثبات ضرورة الصدفة
ة ؛ أي أن نبدع و نقاوم يف وقت واحد؛  صريورات  ، أحداثا خالصة فوق مسطح إن اإلبداع هو املقاوم  

ال نفتقر إىل التواصل بل على العكس نتوفر على الكثري منه ،بل نفتقر إىل  -حسب دولوز  –احملايثة ، فننحن 
اإلفالت و اهلروب نفتقر إىل مقاومة احلاضر ،اإلبداع ال يعين التواصل بل املقاومة كمنبع لرسم خطوط  .اإلبداع
ذلك أن الدولة مهما حاولت أن تراقب اجملتمع وفق ترسانة من آليات القمع و التسلط و التحكم  عن . والتحرر 

طريقة سياسة احتواء املعارض و املناهض  ، سيظل هناك دائما شيء يفلت ، و يهرب من اآللة اجملردة احلاكمة ، 
ملسارات جديدة ، اهلروب ال يعىن اجلنب و ال االنسحاب ، بل اخرتاع  يهرب إىل منافذ توفر له اخللق و اإلبداع

لكن اإلبداع ال يعين . إمكانات جديدة للحياة ، و هنا تشرتك الفلسفة و الفن يف رسم خطوط اهلروب و اإلبداع 
والدولة (  تعايلميتافزيقا امل) اهلروب من خالل الفن عرب اخليال ، اهلروب يعين اخلروج عن اإلطار التقعيدي للفكر

ألن النشاط اإلنساين ال  يتوقف و ال يكل ، ألن ما يهرب هو ما حيدث دون غاية (.النظام الشمويل للدولة)
 .و ال شي أكثر نشاطا من اهلروب .حمددة ألنه يف ذاته صريورة مستقبلية

وضد الكليشيهات    املقاومة ضد فوضى الكاووس و ضد التفاهة اليومية ، ضد الكلي، والشمويل  واملتعايل
(Cliches  ). فالفنان عاىن طويال من اضطهاد السلطة و النظام الشمويل ، و مازال يعاين الرقابة واملنع إىل اليوم
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اهلروب هو رسم خط إنتاج واقع و إبداع حياة ، أو خرائطية حيث مُتكن من كشف عوامل . حتت عنوانني متنوعة 
جنليزي حسب دولوز عكس األدب الفرنسي ، كل شيء يف هذا األدب ذلك ما يتوفر عليه األدب اال. جديدة 

يبدعون أرضا  -األدباء االجنليز-، إهنم انطالقة و صريورة و مرور و قفز وقوة خارقة و عالقة باخلارجاإلجنليزي هو 
نا إىل التفكري ألهنا هي اليت تدفع جديدة ، فالفلسفة مرتبطة باخلارج وال نستطيع إبداع مفاهيم دون قوى اخلارج ،

ذلك أن اليقينيات  ال ترغم على التفكري مثلما ترغم عليه الدهشة و الشك و الريبة ، بل و العنف ،  و اإلبداع ،
فاليقني عاجز عن توليد فعل التفكري يف الفكر ، فعل التفكري هو ما خيلق صورة جديدة للفكر حيث الفكر ال 

اخلارج ضد الكتابة كصورة للعامل، إهنا الكتابة الرحالة  ترتيب معإن الكتابة هي . يفكر إال مكرها  و مرغما
جهاز الدولة كل تراتب هرمي للسلطة املدنية و   ، و اليت تعاكسنة بآلة احلرب ، وخبطوط اهلروباجلذمورية ، املقرت و 

 . ،إنه االنفتاح على اخلارج ، كنسق املفتوح 

ت ،فدولوز يهتم باجلزئي ، باملنسي ، باحمللي ببؤر مقاومة املقاومة عرب الفن و الفلسفة  من خالل األقليا  
السلطة مهما تناهت يف الصغر أي األقلية ،يف مقابل الشمويل    و الكلي و الكتلي أي خبطوط اإلفالت عوضا 
عن التناقضات و الطبقات ، ألن األقلية هي  أكثر جناعة و فاعلية على االبتكار و اإلبداع و التجديد  و على 

حنراف على اخلطوط السميكة جلهاز السلطة نظرا ملا تتمتع به خصائص يصعب معها حصرها  و تقييدها ،  اال
بل إنر أقلية ما قد تكون أكرب عدديا من . و هي  ال تتميرز عن األغلبية من جهة العدد .فهي مبثوثة يف اجملتمع 

 .ا األقلية فليس هلا منوذج، إهنا صريورة ومسارأمر . لكن ما حيدد األغلبية هو منوذج يتوجرب مطابقته. األغلبية
لذلك انتقد دولوز الفلسفة السياسية املنحدرة من عصر األنوار و كذا فلسفة العقل ، باملقابل يدعو إىل 
فلسفة سياسية تقوض منطق الثنائيات املتعارضة و منطق اجلدل و السلب بل اإلثبات ، إثبات كل ما هو خمتلف 

بل إن السياسة .،فلسفة تعتمد على التعدد، و االختالف كصريورة و ليس كغاية( الذري . ة اهلامشي ، األقلي)
تشكل خمرجا للفلسفة  من خالل  وضع الفكر يف عالقة مع قوى اخلارج ،إهنا  سياسة املرحتل ، فاألمر مل يعد 

و تضاءل من األمور و ليس متعلقا بفن احلكم و التعاقد و العدالة  بل أصبحت سياسة املرحتل  هتتم مبا صغر 
 .بالكتلي
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 :خاتمة 

يرجع اهتمام دولوز بالفن نظرا لِتأثُرِه بالفلسفة النيتشوية اليت تسعى إىل حترير احلياة من القوى امليتافيزيقية   
اليت تسجنها ، و اليت تستند على مبدأ اهلوية و التطابق   و اليت تأسست مع أفالطون منذ أن طرد الشعراء من 

ألكادميية ، و كل ما ميت للفن    بصلة ، لقد ظلت الفلسفة تتعامل مع الفن من منظور متعاِل ، كدرجة ثانية ا
ما ميكننا من  جتاوز امليتافيزيقا عن طريق إثبات  من التفكري ، لكن دولوز و اعتماًدا على نيتشه ،يرى بأن الفن هو

الفن ليس عملية حماكاة و تشابه ،ألننا عندئذ مل  .لية و خلقية وحتويلها إىل ظاهرة فنية  و مجا .للحياة، ال نفيها
نربح عامل التمثل ، بل نشاط منفتح على احلياة كانفتاح الفلسفة على الالفلسفي ، ذلك أن االغرتاب الذي 

 الفنان يعيشه إنسان اليوم ، يف عامل التقنية و الرأمسالية   املتوحشة ، ال يستطيع استشعاره بسهولة و فعالية إال
الذي يرى الوجود من زاوية ال يستطيع غريه بلوغها ، و يأيت معه العامل و األشياء من خالل  األعمال الفنية 
بصورة مغايرة ، تُرِينا ما عجزت عنه أبصارنا و أفكارنا ، إن االهتمام بالفن لدى دولوز هو إلثبات احلياة ال بنفيها  

الل حتريرها ال عن طريق متثل الواقع ، بل إنتاج    واقع ؛ أي خمارج  و دروب كما تفعل امليتافيزيقا ، إثباهتا من خ
 . مغايرة ، و إمكانات أخرى للحياة جديدة ، ألن اإلبداع يعين اإلتيان  باجلديد 
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 الفيزياء الكالسيكية وأزمة النموذج الميكانيكي

  1داود خليفة    
  
 

لــم يف العصــر احلــديث جناحاتــه يف الكشــف عــن الكثــري مــن ظــواهر الكــون، ومتكــن الفيزيــائيون لقــد أثبــت الع 
مـــن أكـــرب األجســـام إىل        -الكالســـيكيون مـــن صـــياغة قـــوانني ُوصـــفت بأهنـــا دقيقـــة ويقينيـــة، وأُخضـــعت كـــل الظـــواهر

الظـواهر إىل الرتابطـات العليـة  إىل نفس األطر التفسريية مع القدرة على التنبؤ هبا، عن طريق إخضـاع كـل -أصغرها 
كما متكن العلم من أن يربهن على صحته من خـالل تطبيـق نتائجـه ميـدانيا، حمققـا بـذلك فكـرة . وإىل مبدإ احلتمية

وكل هذا جعل اإلميان مطلقا يف نتائج الفيزياء الكالسيكية، واعتبـار هـذه الفيزيـاء أهنـا وصـلت . الطبيعة حتققا عمليا
وظـــنر الكثــــري مـــن الفيزيـــائيني أن العــــامل كلـــه أصـــبح مفهومــــاً، وأن الفيزيـــاء اكتملـــت يف ضــــوء . إىل غايتهـــا القصـــوى

، وبَـــَدا أن قـــوانني امليكانيكـــا ...النجاحـــات الـــيت حتققـــت يف فهـــم الكيميـــاء والكهرومغناطيســـية والـــديناميكا احلراريـــة
ة ماكسـويل يف الكهرومغناطيسـية ومـا يتعلـق اليت تتشكل من قوانني نيوتن يف احلركة واجلاذبية، ونظريـ -الكالسيكية 

غـري  -هبا من علوم البصريات، وعلوم الـديناميكا احلراريـة وامليكانيـك اإلحصـائي ومـا يتعلـق هبـا مـن قـوانني اإلشـعاع 
وظهــر الكــون التقليــدي كمــا لــو كــان حتميــا . قابلــة للمنافســة مــن حيــث قــدرهتا علــى التنبــؤ بنتــائج التجــارب العمليــة

 .(2)ه يعمل طبقا لعدد حمدود من املبادئ البسيطة كالساعة يف دقتهامتاما، وأن
لكن، وبنهاية القرن التاسـع عشـر، تبـني أن هـذه الفيزيـاء، الـيت كانـت منوذجـا لكـل العلـوم يف الدقـة واليقـني،  

ظــواهر ال تتعــدى حــدود امليكانيكــا، وأن قــوانني الفيزيــاء الكالســيكية هــي أعجــز مــا تكــون عــن اســتيعاب وتفســري ال
كتَشــفة     

ُ
وأن القــوانني اهلامــة للفيزيــاء الكالســيكية ال تنطبــق إال علــى الظــواهر الــيت حتــدث يف بيئتنــا » اجلديــدة امل
أن العديــد مــن » فلقــد تبــني مــع بدايــة القــرن العشــرين . ، فــالكثري مــن تلــك الظــواهر يفلــت مــن قبضــتها(3)«العاديــة

القــوانني الكالســـيكية الــيت اُختــربت مــن قبـــل، وقــد مشلــت النتـــائج التجــارب أفضــت إىل نتــائج ال ختضـــع لتفســريات 
اكتشــاف الــذرة النوويــة واألســلوب الــذي يتفاعــل بــه الضــوء مــع اإللكــرتون، واكتشــاف أن ســرعة الضــوء ال تتغــري مــع 

كـان   ، وهذا ما زعزع االعتقـاد يف قـدرة هـذه الفيزيـاء يف تفسـري مجيـع الظـواهر، وحتطـم ذلـك اليقـني الـذي(4)«الراصد
 . يُظرن أنه مسة مالزمة هلا

                                                 
 .أكادميي و باحث من جامعة وهران،اجلزائر 1

ســعيد اجلزيــري وحممــد أمــني ســليمان، الطبعــة األوىل، الــدار الدوليــة لالســتثمارات : جــريد، أساســيات الفيزيــاء ترمجــة. أ.بــوش، دافيــد. ج.فريــدريك -(2)
 .083الثقافية، القاهرة، بدون تاريخ، ص 

 .68، ص 2111للطباعة والنشر، القاهرة،  حسني علي، فلسفة العلم املعاصر ومفهوم االحتمال، بدون طبعة، الدار املصرية السعودية -( 3)
 .املرجع السابق -(4)
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 نيـوتنإن ذلك العجز هو ما مهـد الطريـق أمـام اهنيـار التصـور امليكـانيكي، ذلـك النسـق املعـريف الـذي شـيرده  
(0612 – 0727 I-Newton ) والــذي ظــل شــاخما قــرنني مــن الــزمن، وهــو مــا ادخــل الفيزيــاء الكالســيكية فيمــا

تلــك األزمــة إذن، ليســت إال عجــز منــاهج الفيزيــاء الكالســيكية وقوانينهــا . اصــطلح عليــه بأزمــة الفيزيــاء الكالســيكية
 -عن استيعاب الظواهر والعالقات الفيزيائية على العامل املوضوعي، أي عامل التجربـة اخلارجيـة، ومـن تلـك الظـواهر 

م الســـاخنة أو مـــا كيفيـــة توزيـــع الطاقـــة علـــى الـــرتددات أو األطـــوال املوجيـــة يف األجســـا  -إضـــافة إىل مـــا ســـبق ذكـــره 
يســمى إشــعاع اجلســم األســود، حيــث لــوحظ وجــود تنــاقض مــع مــا تقــرره النظريــة الكهرومغناطيســية، وظــاهرة التــأثري 
الكهروضوئي، حيث إن الطاقة احلركية لإللكرتونات املنبعثة ال تتناسب مع شدة الضوء بل مع تردده، وكذا مشـكلة 

 . كما كانت هنالك مشكلة األثري وسرعة الضوء. الغازاتفهم كيفية ظهور األطياف اللونية عند تسخني 
وعنــدما تظهــر يف الوجــود . لقــد تــداخلت مشــاكل كثــرية لــدى بعــض الفيزيــائيني حــىت غــدت غــري قابلــة للحــل

وقــائع جديــدة تعجــز النظريــة عــن تفســريها، فمعــىن ذلــك أن القــدرة التفســريية هلــذه النظريــة قــد اســتنفذت، وهــذا مــا 
 -مـن خاللـه  -األمـر الـذي جيعـل العلـم بالضـرورة ينحـى منحـى جتديـدي يغـري. لعلم بأزمـة العلـميسمى يف أدبيات ا

وألن تطـور العلـم وليـد أزماتـه، فقـد أخـذ العلـم . تصوراته السابقة بتصـورات جديـدة تسـتجيب للمعطيـات املسـتجدة
تصـــورات جديـــدة كبـــديل  مســارا ثوريـــا جديـــدا، أحـــدث ثـــورة علميــة جديـــدة، وكانـــت أبـــرز معـــامل هــذه الثـــورة ظهـــور

 .للتصورات القدمية، واليت شكلت العمود الفقري للعلم املعاصر، وللفيزياء املعاصرة على وجه التحديد
لقـــــد اقتحمـــــت الفيزيـــــاء يف القـــــرن التاســـــع عشـــــر جمـــــاالت جديـــــدة كالعمليـــــات احلراريـــــة والضـــــوء والظـــــواهر  

يف تفسريها، فظهـرت  -اليت أُخضعت هلا يف البداية -ية الكهرومغناطيسية، اليت فشلت قوانني امليكانيكا الكالسيك
نظريـات ومبـادئ جديـدة كالنظريـة النســبية وميكانيكـا الكـم ومبـدأ الالحتديــد أو االرتيـاب، إضـافة إىل متكـن العلمــاء 
مــن حتطــيم وغــزو عــامل الــذرة نفســه، فتشــكل أوال مفهــوم جديــد للمــادة؛ فــإذا كــان التصــور الكالســيكي يعتقــد أن 

هي أصغر جزء يف املادة، وهو تصور موروث من الفلسفة الذرية اإلغريقية، فإنـه تبـني أن الـذرة ليسـت مصـمتة  الذرة
وثانيــا اهنــار . وتتكــون هــي بــدورها مــن عــدة جزيئــات الــيت هــي االلكرتونــات وهــي شــحنات موجبــة وشــحنات ســالبة

أدى إىل التشــكك يف » تميــة، وكــل هــذا مبــدأ أساســي مــن مبــادئ الفيزيــاء الكالســيكية والعلــم ككــل، وهــو مبــدأ احل
هـذه التحـوالت العميقـة يف الفيزيـاء كـان . عدد من النتائج كان ينظر إليها من قبل على أهنـا صـحيحة صـحة مطلقـة

فحيــث إن علمــاء الفيزيــاء أنفســهم مل يعــودوا يتفقــون علــى صــحة االجتــاه امليكــانيكي . هلــا ردود مزدوجــة يف الفلســفة
على الفلسـفة وعلـى العلـم؛ فقـد : كما أدى إىل حدوث تأثري مزدوج. (1)«لى مدى صواهبماواملذهب احلتمي وال ع

ـــة علـــى املســـتوى الفلســـفي، أو بالنســـبة  تزعزعـــت الكثـــري مـــن املفـــاهيم األساســـية الـــيت رســـخت يف األذهـــان كاحلتمي
 .للمادة واحلركة واجلاذبية على املستوى العلمي

                                                 

، اجمللــس الــوطين للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت، 061عــزت قــرين، عــامل املعرفــة، العــدد : م، الفلســفة املعاصــرة يف أوربــا، ترمجــة. بوشنســكي، إ -(1)
 .36، ص 0002
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ــــة الب  حــــث عــــن تصــــورات جديــــد للطبيعــــة، تصــــورات ال ختضــــع للتفســــري وهــــذا مــــا أدى بالعلمــــاء إىل حماول
وقبـل . (1)امليكانيكي وال تقوم على قوانني امليكانيكا النيوتونية، فظهرت بذلك عدة تصـورات لصـياغة هـذا النمـوذج

العلمية الـيت مهـدت لظهورهـا، وخنـص  -احلديث عن تلك التصورات، جيدر بنا أوال استعراض املشكالت الفلسفية 
 .معامل أزمة العلم احلديث أو الفيزياء الكالسيكية بذكر

 :مشكلة طبيعة الضوء واألثير -0
؛ مـــن حيـــث هـــو عبـــارة عـــن ()تعتـــرب الفيزيـــاء الكالســـيكية الضـــوء ذا طبيعـــة جســـيمية :مشـــكلة الضـــوء -أ  -0

» مة، وملــا وحينمــا ينـدفع الضــوء مـن مصــدره يسـلك مســارات مسـتقي. جسـيمات أو رقــائق ماديـة متناهيــة يف الصـغر
رأى نيوتن أن اإلشـعاع يسـري يف خـط مسـتقيم يف الوسـط املتجـانس، وملـا كـان اجلسـم املتحـرك ينطلـق أيضـا يف خـط 

، فهــذه النظريــة تتصــور إذن أن مصــدر (2)«مســتقيم، أعتــرب الضــوء ســيال مــن اجلســيمات يقــذف هبــا مصــدر الضــوء
 .مسارات مستقيمةالضوء كما لو أنه يقذف جسيمات مضيئة يف اجتاهات شىت ويف 

هـي أهنـا ال تفسـر لنـا ظـاهرة االنعكـاس الضـوئي  النظرية الجسيمية للضوءإن املشكلة األوىل اليت صادفت  
فإســقاط إشــعاع ضــوئي علــى ســطح جســم مــا يــؤدي إىل انكســار جــزء مــن الشــعاع . الــذي يغــري مــن مســار الضــوء

كــاس األجســام كانعكــاس ضــوء القمــر علــى ويــنعكس اجلــزء اآلخــر، حيــث إن اجلــزء املــنعكس هــو الــذي يســبب انع
، فالضوء لو كـان فعـال يتكـون مـن رقـائق ماديـة أو جسـيمات لكـان تـأثري قـوى املـاء عليـه واحـدا، فـإذا (3)سطح املاء

انكســر جســيم واحــد يفــرتض انكســار كــل اجلســيمات، لكــن مــا هــو ُمالحــظ أن جســيمات معينــة تنفــذ مــن ســطح 
 . النعكاس الضوئياملاء وأخرى ميتنع نفاذها، فيحدث ا

أمــا املشــكلة الثانيــة، فهــي أن الطبيعــة اجلســيمية للضــوء ال تفســر لنــا ظــاهرة التــداخل الضــوئي، أي التــداخل  
بني األشعة، بسبب احتـاد مـوجتني هلمـا نفـس الطـول املـوجي، وهـذا التـداخل قـد يكـون بنائيـا فيكـورن منـاطق مضـيئة 

سـلك )لكبـرية حتجـب الضـوء وتلقـي ظـال، ولكـن األجسـام الصـغرية إن األجسـام ا. أو هداميا ويكورن مناطق مظلمة
ال تلقــي مثــل هــذا الظــل، ألنــه ال يســتطيع أن حيجــب الضــوء، فالضــوء ينحــين حولــه فــال نــرى ظــال، بــل ( رفيــع مــثال

ار ، فاحننــاء الضــوء يهــدم التصــور النيوتــوين القــائم علــى املســ(4)منــاطق متعاقبــة ومتوازيــة نســبيا تعــرف مبنــاطق التــداخل

                                                 

 .لالميكانيكية يف حبث مستقلقد خنصص دراسة مستقلة ومستفيضة لتلك التصورات ا -(1)

()-  لــوكريسالــيت قـال هبــا الشــاعر الفيلسـوف الالتيــين  نظريــة اإلصــدارمـن النظريــات األوىل الـيت حاولــت تفســري طبيعـة الضــوء Lucrèce  يف القــرن
ن علـى سـطح األشـياء، فتـؤثر يف أعيننـا األول قبل امليالد، حيث رأى أن الضوء عبارة عن أجزاء صغرية جدا تنطلـق بسـرعة كبـرية جـدا ال ميكـن تقـديرها مـ

م، واكتشـف القـوانني األساسـية  0الـذي عـاش يف القـرن الــ الحسـن بـن الهيـثمكما اهتم العرب أيضـا بطبيعـة الضـوء، السـيما . وجتعلنا نرى هذه األشياء
، رغـم أهنـا نيـوتنوغـاليلو و ديكـارتفقـد آمـن هبـا  ،نيـوتن حـىت عصـر( أي نظريـة اإلصـدار)وقد استمر اإلميان هبـذه النظريـة . النعكاس الضوء وانكساره
 .حيود الضوءعجزت عن تفسري ظاهرة 

 .336، ص 2110ميىن طريف اخلويل، فلسفة العلم من احلتمية إىل الالحتمية، بدون طبعة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -(2)
 . املرجع نفسه -(3)

 .337 – 336املرجع نفسه،  ص-(4)
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كمــا أن ظــاهرة التــداخل الضــوئي ال ميكــن تفســريها بالنظريــة اجلســيمية للضــوء، بــل بــافرتاض . املســتقيم حلركــة الضــوء
ولــذلك متر اســتبدال ســيل اجلســيمات بســيل املوجــات، واعتبــار الضــوء أشــبه مــا يكــون مبوجــات . أن الضــوء موجــات

ز الـذي تتولـد عنـه األمـواج، فينتشـر بعـد ذلـك تنتشر على سطح املـاء، حيـث يكـون مصـدر الضـوء هـو مركـز االهتـزا
 -0620) هــويجنز، فلقــد افــرتض النظريــة الموجيــة للضــوءوُعرفــت هــذه النظريــة بـــ. مــن حولــه يف كــل االجتاهــات

0601 C.Huygens ) م واســـــتطاع 0678أن الضــــوء عبــــارة عـــــن نــــوع مـــــن أنــــواع األمـــــواج وكــــان ذلـــــك يف عــــام
ولكــن هــذه النظريــة مل تلــَق قبــول علمــي يف . وانني االنعكــاس واالنكســارباســتخدام هــذه النظريــة أن يفســر وحيقــق قــ

أمههــا أن نظريــة نيــوتن املوجيــة شــبيهة إىل حــد كبــري بنظريتــه يف امليكانيكــا، وكلنــا يعلــم مــدى : بــداياهتا لعــدة أســباب
تقــل خــالل وســط تــأثري امليكانيكــا علــى العقــول يف ذلــك العصــر، كمــا أن مجيــع األمــواج املعروفــة قــي ذلــك الوقــت تن

ومن ناحية أخرى، إذا كـان الضـوء عبـارة عـن . مادي، بينما الضوء يستطيع أن ينتقل إلينا من الشمس خالل الفراغ
ومعلوم اآلن أن الضوء له القدرة على االنعطاف حـول احلـواف . أمواج فإن املوجة ميكنها أن تنعطف حول العقبات

 . السهولة مالحظة ذلك ألن الضوء له طول موجي قصري ، مع انه ليس منالحيودوتعرف هذه الظاهرة بـ
 0820 – 0773) يــونجم علــى يــد العــامل  0810وأول تفســري يبــني الطبيعــة املوجبــة للضــوء متر يف عــام  
Young ) ــاً بأنــه حتــت شــروط معينــة فــإن الضــوء يتبــع ظــاهرة التــداخل والــذي هــو عبــارة عــن احتــاد الــذي بــنير عملي

املــوجي ونـــابعني مــن نفـــس املصــدر ليكونـــا منــاطق مضـــيئة عنــد حـــدوث التــداخل البنرـــاء  مــوجتني هلمـــا نفــس الطـــول
ام ـــة املوجيـــة للضـــوء . ومنـــاطق مظلمـــة عنـــد حـــدوث التـــداخل  اهلـــدر إضـــافة إىل  -غـــري أن أهـــم تطـــور يتعلـــق بالنظري

للضــوء كالتجــارب  تطــورات أخــرى والــيت تتمثــل يف تلــك التجــارب احلديثــة الــيت تصــب كلهــا يف اجتــاه الطبيعــة املوجيــة
كــان العمــل   -حــول إشــعاع اجلســم األســود، وجتــارب االنبعــاث الكهروضــوئي وأيضــا جتــارب طيــف األشــعة الســينية 

ـــه  ـــأن الضـــوء هـــو . م0873ســـنة ( J.K.Maxwell 0870 – 0830) ماكســـويلالـــذي قـــام ب والـــذي كشـــف ب
ثــا /كلــم  311111ا ســرعة تســاوي أمــواج كهرومغناطيســية ذات تــرددات عاليــة، وهــذه األمــواج البــد أن يكــون هلــ

أن يثبــت ذلــك عمليــاً ســنة ( H.Hertz 0801 – 0817) هرتــزواســتطاع  ()والــيت هــي عبــارة عــن ســرعة الضــوء
كمــا بــني بــأن تلـك األمــواج الكهرومغناطيســية تســلك . م وذلـك بإنتــاج والتقــاط األمــواج الكهرومغناطيسـية 0887

 .األمواج نفس سلوك الضوء من انعكاس وانكسار وكل خواص

                                                 

()-  الـذي رأى أن سـرعة  غـاليلومـن بـني الـذين يؤمنـون هبـذا الـرأي، والـذي عارضـه  ديكـارتساد االعتقاد لفـرتة طويلـة أن الضـوء ينتشـر آنيـا، وكـان
 .الضوء البد أن تكون حمدودة، فحاول قياس هذه السرعة، غري انه فشل يف حماولته بسبب بساطة الوسائل اليت استعملها يف القياس

أن يعـزو للضـوء  0676الـذي اسـتطاع سـنة  Roemer رومـر  احملاوالت اجلادة يف قياس سرعة األرض تلك اليت قـام هبـا الفلكـي الـدامناركيوكانت أوىل
فحسـب الـزمن . سرعة معينة أثناء تتبعه خلسوف أقمار املشرتي عندما تكون األرض بني املشرتي والشمس، وعندما تكون الشمس بني األرض واملشـرتي

 غـري أن الفيزيـائي. ثـا/كـم  301.111تغرقه الضوء ليجتاز قطر املـدار الـذي ترمسـه األرض حـول الشـمس فوجـد أن سـرعة الضـوء تبلـغ بالتقريـب الذي يس
 .ثا تقريبا/كم  311.111من قياس سرعة الضوء قياسا دقيقا على سطح األرض، فوجدها تساوي  0810هو الذي متكن سنة  Fizeau فيزو
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واســــتطاعت النظريــــة الكهرومغناطيســــية تفســــري الكثــــري مــــن خــــواص الضــــوء إال أن هنــــاك بعــــض الظــــواهر مل 
 -تستطع أن تعطيها التفسري املقبول إذا اعتربنا أن الضوء ذو طبيعة موجية متصلة، من أمهها الظـاهرة الكهروضـوئية 

ومتـر . ر اإللكرتونـات مـن الـذرات الـيت علـى سـطوح املـوادواليت تظهـر ملـا متـتص مـواد معينـة الضـوء؛ فطاقـة الضـوء حتـر 
فالتفســـري كـــان يقـــول إن هنـــاك  -هـــذه اإللكرتونـــات احلـــرة يف بعـــض األجهـــزة خـــالل دائـــرة يف صـــورة تيـــار كهربـــائي 

تناســبا طرديــا بــني شــدة الضــوء املســلط علــى الصــفيحة املعدنيــة وعــدد اإللكرتونــات املنتزعــة منهــا، ويــنخفض عــدد 
ت املنتزعـــة بزيـــادة طــول املوجـــة الضـــوئية، ومادامـــت الزيــادة يف طـــول املوجـــة تعــين نقصـــان التـــواتر وضـــعف اإللكرتونــا

، أي أن (1)اإلشعاع، فذلك يعين أن األشعة الضـعيفة تـؤدي إىل أن ينتـزع عـن الصـفيحة عـدد كبـري مـن االلكرتونـات
وقـد تبـني أن الطاقـة . طحه إلشعاع ضـوئيالظاهرة الكهروضوئية عبارة عن حترر إاللكرتون من املعدن عند تعرض س

احلركية لإللكرتون املتحرر ال تعتمد على شدة الضوء املسلط، وهذا حبد ذاتـه تنـاقض للنظريـة املوجيـة الـيت تقـول بأنـه 
كلما زادت شدة الشعاع املسلط كلما زادت الطاقة املضافة لإللكرتون املتحرر، ومل حتل املشـكلة إال بظهـور النظريـة 

 . ةالنسبي
أيراَ كانت طبيعة الضوء جسـيم أو موجـة؛ كيـف ينتقـل هـذا الضـوء مـن الفضـاء، مـن  :مشكلة األثير –ب  -0

الشمس والنجوم األخـرى، إىل األرض؟ لقـد افـرتض الفيزيـائيون أن موجـات الضـوء حباجـة إىل مـادة أو 
ن خــالل املــاء وســط ينتقــل مــن خاللــه الضــوء، مثلمــا هــو احلــال بالنســبة ملوجــات امليــاه الــيت تنتقــل مــ

 .ومل تكن هذه املادة املفرتضة أو الوسط سوى األثري. نفسه
إن األثــري عبــارة عــن وســط الهنــائي املرونــة، خفيــُفُ ، كثافتــه أقــل مــن كثافــة اهلــواء ألن مربــع ســرعة املوجــة يتناســب  

وسـواء  . عاع الضـوئيعكسيا مع كثافة الوسط، وميأل كل الفضاء أو املكان الفراغ، وهو غـري مرئـي، وهـو احلامـل للشـ
 .كان هذا الوسط متحركا بذاته أو ساكنا، فال بد أن يكون لألرض سرعة نسبية معه

وقــد كــان لألثــري دورا مركزيــا يف الفيزيــاء الكالســيكية ملــا فســروا بــه الكثــري مــن األفكــار والظــواهر الضــرورية للتصــور  
حيــث اكتملــت احلتميــة بــافرتاض هــذا الوســط، فــإذا  . امليكــانيكي، مثــل فكــرة التــأثري عــن بعــد وظــاهرة انتشــار الضــوء

 كان لألثري هذا الدور املركزي يف التصور امليكانيكي فكيف ميكن إثباته جتريبيا؟
يف واقع األمر، مل تصمد فرضـية األثـري أمـام التحقـق التجـرييب، فقـد حـاول العلمـاء االسـتدالل علـى وجـوده جتريبيـا،  

( A.Mickeleson 0030 -0812) ألبــرت مايكلســنقــام هبــا كــل مــن وكانــت أشــهر تلــك التجــارب تلــك الــيت 
م إلثبــات أن موجــات الضــوء ال تنتشــر يف اخلــالء وإمنــا يشــرتط وجــود 0886ســنة ( R.Morley)روبــرت مــورلي و

فحاوال قياس سرعة األرض بالنسبة لألثري بافرتاض أن سرعة الضوء هـي . وسط أو جمال تنتشر فيه، الذي هو األثري
، وكــان اهلــدف مــن التجربــة هــو التحقــق إذا مــا كانــت ســرعة الضــوء باجتــاه األثــري تتــأثر إجيابــا (ثــا/لــمك311111)
، أي حتديــد هــذه الســرعة عــن طريــق تعيــني ســرعة (2)ثانيــة، وســرعته ضــده تتــأثر ســلبا هبــذا املقــدار/كلــم311111بـــ

                                                 

 .67، ص 0086سفة العلم املعاصرة ومفهومها للواقع، الطبعة األوىل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، سامل يفوت، فل -(1)
 .311املرجع السابق، ص  -(2)
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.. ل اهلـــواء الـــذي حيـــيط بنـــااألرض يف مـــدارها حـــول الشـــمس بالنســـبة لألثـــري، الـــذي هـــو موجـــود يف كـــل مكـــان مثـــ
أن الضــوء ينتشــر يف الفضــاء يف صــورة أمــوج وكانــت األمــواج  توكانــت نظريــة ماكســويل الكهرومغناطيســية قــد أثبتــ
وبــدون الــدخول يف التفاصــيل املعقــدة للتجربــة، نقــول إن التجربــة . حتتــاج إىل وســط أُفــرتض أنــه األثــري احلامــل للضــوء

ي بــافرتاض أنــه إذا وجــد األثــري فــإن حركــة األرض فيــه تولــد تيــارا أثرييــا معاكســا قامــت علــى مبــدإ تــداخل األمــواج، أ
لسرعة األرض، وحني تقاس سرعة الضوء على األرض فإن تأثرها بتيـار هـوائي جيـري معاكسـا حلركتهـا، وتأثرهـا بتيـار 

لكــن مــا . مــع التيــاراألثــري يتوقــف علــى حركــة الضــوء هــل هــي موازيــة حلركــة األرض أو معاكســة معــا أم هــي متعامــدة 
مل يستدال على أي ريح لألثـري، ومتـت إعـادة التجربـة يف أوقـات خمتلفـة وشـروط » توصل إليه هذان العاِلمان هو أنه 

وظلــت النتيجــة كمــا هــي؛ ال دليــل علــى وجــود أي . خمتلفــة، يف أوقــات خمتلفــة مــن النهــار، ويف أيــام خمتلفــة مــن العــام
، ويعـين ذلـك بلغـة (1)«إذا كان األثري موجودا فلمـاذا ال ميكننـا االسـتدالل عليـه؟وكانت مشكلة كبرية، ف. ريح لألثري

الفيزيـــــاء أن ســـــرعة الضـــــوء ثابتـــــة ســـــواء كانـــــت حركـــــة اجلســـــم يف اجتـــــاه ســـــرعة الضـــــوء أو عكـــــس هـــــذا االجتـــــاه أي 
 اآليل وتلكم ضربة أخرى للتصور امليكانيكي القائم على أن كل شيء يف الكون قابـل للتفسـري. ثا/كلم311111

فاهنيـار األثـري لـيس جمـرد اهنيـار فرضـية، وإمنـا هـو اهنيـار لدعامـة مـن دعـائم البنـاء . مبا يف ذلك املوجات الضوئية ذاهتا
امليكــانيكي للكــون، وضــربة قاضــية للفيزيــاء احلتميــة وتقويضــا هلــا ألن القــول بــأن األثــري غــري موجــود، معنــاه ال وجــود 

ولقـد أثبتــت الفيزيـاء النسـبية الحقــا، واعتمـادا علـى التجربــة .. وســرعة نسـبيةللمكـان املطلـق، بـل فقــط مكـان نسـيب 
 .السابقة، ضرورة التخلي عن فرضية األثري كحامل للضوء وطرد فكرة الوسيط متاما من الفيزياء

ك من أهم النتائج التجريبية اليت أحدثت ثـورة يف مفـاهيم الفيزيـاء الكالسـيكية، تلـ :مشكلة اإلشعاع األسود -2 
فمعلوم أنه عند تسخني جسم ما يتغـري لونـه مـع زيـادة درجـة . املتعلقة باإلشعاع الصادر من األجسام عند تسخينها

احلرارة فيبدأ باألمحر مث األبيض مث األزرق، وإذا تكلمنا بلغة الفيزياء نقـول إن اإلشـعاع املنبعـث مـن هـذا اجلسـم يبـدأ 
درجـة احلـرارة فـاللون األمحـر ذو تـردد قليـل يف منطقـة طيـف اإلشـعاع  برتددات ضعيفة، وتزداد الرتددات كما ارتفعت

ويوجــد يف . وعليـه فــإن الـرتدد لإلشـعاع املنبعــث مـن جسـم مــا يعتمـد علـى طبيعــة اجلسـم ذاتـه. مقارنـة بـاللون األزرق
، األسـودالجسـم الفيزياء ما يسمى بـاجلسم املثايل، وهو الذي ميـتص أو يبعـث كـل الـرتددات وُيصـطلح عليـه باسـم 

ـــة مثاليـــة ألي مـــادة تصـــدر إشـــعاعا، وهـــذا اإلشـــعاع املنبعـــث مـــن اجلســـم األســـود يســـمى إشـــعاع اجلســـم  وهـــو حال
 .األسود

حسب الفيزياء التقليدية كان االعتقاد أن اجلسم األسود يكتسب الطاقة بشـكل متصـل مث يقـوم بإشـعاعها بشـكل  
 .نات يف مدارات ذرة اجلسم الساخنمتصل أيضاً على شكل موجات، وذلك نتيجة توتر اإللكرتو 

خطـأ هـذا التصـور، وكشـفت ( M.Planck 0018 -0818) مـاكس بالنـكوقد بينت الفيزياء احلديثـة علـى يـد 
أن إشــعاع اجلســـم األســـود بعــد تســـخينه يُعيـــد إطـــالق الطاقــة الـــيت اكتســـبها مـــن التســخني علـــى شـــكل وحـــدات أو 

                                                 

 .املرجع نفسه -(1)
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الطاقـة مثلهـا مثـل الكهربـاء واملـادة ال ميكـن تصـورها إال » ن حبات مـن الطاقـة بشـكل انفصـايل أي متقطـع ذلـك أل
وأن األجسـام إذا امتصـت أو أصـدرت . من منظور انفصايل، فهي ال تظهر إال بكيفية متقطعة على شكل وحـدات

، إذن مـا أثبتـه بالنـك أن الطاقـة (1)«شعاعا، فإن ذلك يقع بشكل منفصل متقطع، كـأن الطاقـة وحـدات أو حبـات
متقطعــة، ألنــه عنــد تعــريض حزمــة مــن الضــوء علــى لــوح ( كّمــات)اجلســم األســود علــى شــكل وحــدات تنطلــق مــن 

معـــدين تنفلـــت اإللكرتونـــات عـــن اللـــوح وتتبعثـــر يف اهلـــواء، وهـــذا ال ميكـــن أن حيـــدث إال إذا كـــان الضـــوء عبـــارة عـــن 
 .وحدات

ــــاء  -7 ــــديناميكا الحراريــــة( حفــــ )مشــــكلة بق ــــة فــــي ال ــــيت عرفتهــــا الفيزيــــاء مــــن املشــــكالت العلميــــ :الطاق ة ال
الكالســـيكية كـــذلك، والـــيت أدت إىل تصــــدع مبـــدأ احلتميـــة، مشــــكلة الظـــواهر احلراريـــة، تلــــك الظـــواهر الـــيت كانــــت 

بقاء املادة، بقاء الكتلـة وبقـاء : حمكومة بقوانني البقاء أو احلفظ، وقد أقررت الفيزياء التقليدية ثالثة قوانني للبقاء هي
اء املــادة هــو ثبــات املقــدار الكلــي ملــا حيتويــه جســم مــا مــن املــادة، باعتبــار أن املــادة يف الكــون ومــا نعنيــه ببقــ. الطاقــة

وهــو مــا يــرتبط بالتصــور النيوتــوين ألن الكتلــة يقــاس هبــا القصــور الــذايت )وبقــاء الكتلــة . ثابتــة، ال تفــىن وال تســتحدث
ــــــة ــــــة ثابت ــــــة اجلــــــذب، وهــــــي كمي ــــــه (وكمي ــــــك الكيم  -، نعــــــين ب ــــــى ذل ــــــائي كمــــــا أكــــــدر عل ــــــهي  – 0713) الفوازيي

0701A.L.Lavoisier)- فـــال (2)أن الـــوزن الكلـــي للمـــادة يبقـــى ثابتـــا وال يتغـــري يف مجيـــع التحـــوالت الكيمائيـــة ،
أمــا بقـــاء الطاقــة فيعــين أن الطاقــة ال تنعـــدم وال . ميكــن زيــادة كتلــة جســم مـــا بــدون أن نأخــذ مــن كتلـــة جســم آخــر

 ...(3)سم إذا فقد طاقة يف شغل ما، فإهنا تعود يف شكل حرارةتفقد، بل تتحول من صورة إىل أخرى، فاجل
وقد كان التصور الكالسيكي قائما على مبـدأ أو قـانون عـدم قابليـة الظـواهر احلراريـة لالرتـداد، حيـث تنتقـل احلـرارة  

حلــرارة تنتقــل ، فــنحن نعلــم أن ا(4)يف اجتــاه واحــد مــن اجلســم الســاخن إىل اجلســم البــارد وال ترتــد يف االجتــاه املعــاكس
مـــن اجلســـم األســـخن إىل اجلســـم األبـــرد ولـــيس العكـــس، لكـــن احلـــرارة ال تنســـاب دائمـــا يف هـــذا االجتـــاه، فالثالجـــة 

فاآللــة ختــرج احلــرارة مــن داخــل الثالجــة إىل خارجهــا، فتجعــل بــذلك الــداخل . الكهربائيــة هــي مثــال للحالــة العكســية
تفعـل ذلـك إال ألهنـا تسـتخدم كميـة معينـة مـن الطاقـة امليكانيكيـة ابرد واجلو احمليط هبا أسـخن، وهـي ال تسـتطيع أن 

ولقــد أثبتــت الفيزيــاء .. الــيت يــأيت هبــا احملــرك الكهربــائي، وهــذه الطاقــة تتحــول إىل حــرارة مبعــدل متوســط حــرارة الغرفــة
تســحب مــن داخــل احلديثــة أن كميــة الطاقــة امليكانيكيــة الــيت حتولــت إىل حــرارة أعظــم مــن كميــة الطاقــة احلراريــة الــيت 

                                                 
 . 201، ص 2101علي حسني كركي، االبستيمولوجيا يف ميدان املعرفة، الطبعة األوىل، شبكة املعارف، بريوت،  -(1)
 .320، ص 2110طريف اخلويل، فلسفة العلم يف القرن العشرين، الطبعة األوىل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ميىن - (2)
» الكتلــة،  مـاهو مالحــظ أن الفيزيــاء الكالســيكية تفصــل بــني الطاقــة والكتلــة أو املــادة بــدليل قــوانني البقــاء ؛ فهنــاك قــانون بقــاء الطاقــة وقــانون بقــاء -(3)

بقــاء الطاقــة والكتلــة : النظريــة النســبية تــنص علــى عــدم التفرقــة بــني الكتلــة والطاقــة، فاللطاقــة كتلــة وللكتلــة طاقــة، وسيصــبح لــدينا قــانون واحــد للبقــاءلكـن 
س تفقــد  وبــذلك أوجــدت حــال ملصــدر الطاقــة الشمســية ؛ حيــث أن كميــة قليلــة مــن الكتلــة ميكــن أن تتحــول إىل كميــة كبــرية مــن الطاقــة ؛ فالشــم... معــا

انظــر إىل عــادل عــوض، فلســفة العلــم يف فيزيــاء « .وهكــذا تتحــول الكتلــة إىل طاقــة.. كميــة ضــئيلة مــن الكتلــة ويف املقابــل تنــتج قــدرا عظيمــا مــن الطاقــة
 .13، ص 2111حبث يف منطق التفكري العلمي، الطبعة األوىل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، : إنشتاين

 .022 طريف اخلويل، فلسفة العلم يف القرن العشرين، املرجع السابق، ص ميىن -(4)
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الثالجة، فإذا نظرنا إىل احلرارة ذات الدرجة األعلى أو الطاقة امليكانيكية أو الكهربائية، على أهنـا طاقـة مـن مسـتوى 
، ويكشــف لنــا هــذا املثــل أن قــانون عــدم (1)أعلــى، كانــت الطاقــة الــيت هتــبط أكثــر مــن الطاقــة الــيت تعلــو يف الثالجــة

عقــوال إال انــه يــؤدي يف هنايــة املطــاف إىل نتــائج خطــرية حيــث ينــزع الصــرامة مــن القابليــة لالنعكــاس وان كــان يبــدو م
فهــذا القــانون . القــانون العلمــي وجيعلــه جمــرد قــانون احتمــايل، وهــو بــذلك يــدق أوىل املســامري يف نعــش مبــدأ احلتميــة

حيــدث وإمنــا فقــط مبــا الــذي احتــل مكانــه يف الصــياغة امليكانيكيــة احلتميــة للكــون ال يتنبــأ بصــورة مطلقــة مبــا ســوف 
كميـة احلــرارة يف جسـم مــا تتحـدد حسـب حركــة جزيئاتـه، فكلمــا ازداد متوسـط ســرعة » ميكـن أن حيـدث، ذلــك أن 
وينبغـــي أن نـــدرك أن هـــذه العبـــارة ال تشـــري إال إىل متوســـط ســـرعة اجلـــزيء، ألن اجلزيئـــات . اجلـــزيء ارتفعـــت احلـــرارة

إذا حــدث اتصـال مباشـر بـني جسـم سـاخن وجسـم بـارد، اصــطدمت فـ. املنفـردة قـد تكـون هلـا سـرعات متباينـة متامـا
وقد حيدث من آن ألخـر أن يصـطدم جـزيء بطـي جبـزيء سـريع فيفقـد كـل سـرعته وتـزداد سـرعة اجلـزيء . جزيئاهتما

ــــة اســــتثنائية لكــــن الــــذي حيــــدث علــــى وجــــه اإلمجــــال هــــو تعــــادل الســــرعات عــــن طريــــق . الســــريع، لكــــن هــــذه حال
والنتيجــة أن . (2)«القابليــة لالنعكــاس بأنــه ظــاهرة امتــزاج تشــبه تقليــب أوراق اللعــبالصــدمات، وهكــذا يفســر عــدم 
هـو ضـربة للحتميـة وبيـان زيفهـا، فهـو يقـوم  -قانون االنـرتويب  –( الثرموديناميك)قانون الثاين يف الديناميكا احلرارية 

م االحتمـال  واإلحصـاء بـدل النتـائج على تنبؤات تقريبية ال احتمالية مما جعل هـذا العلـم مـن األوائـل الـذي يسـتخد
 .القائمة على احلتمية اليت حتكم املستقبل كما حتكم احلاضر واملاضي

هذا، وبينت كشوفات العلم احلديث زيف مبدأ بقاء املادة الذي سنفصل فيـه عنـد حـديثنا عـن النشـاط اإلشـعاعي  
الفيزيــاء الكالســيكية ونعــين بــه بقــاء الكتلــة فقــد وبقــي قــانون ثالــث مــن قــوانني البقــاء أو احلفــظ الــذي أقرهتــا . للــذرة

، أثبـت فيـه أن كتلـة (J.J.Thomson 0011 – 0816) طومسـون. جبدأت الثـورة عليـه ببحـث نظـري قـام بـه 
وهـذه النتيجـة قـد . اجلسم املشحون بالكهرباء ميكن أن تتغري بتحريكه، وكلما حترك أكثر كلما أصـبحت كتلتـه أكـرب

ـــة  أن كتلـــة اجلســـم تتناســـب ( A.Einstein 0011 – 0870) إنشـــتاينالنســـبية ملـــا أثبـــت أكـــدهتا الحقـــا النظري
وهـي تعـارض متامـا . طرديا مع السرعة، وان الكتلة اجلسم تتجه إىل ماال هناية كلما اقرتبـت سـرعته مـن سـرعة الضـوء

 . الواحد تلو اآلخروبذلك بدأت معاقل احلتمية والبناء امليكانيكي تنهار . املفهوم النيوتوين ببقاء الكتلة
مـن بـني الظــواهر، أيضـا، الـيت عجـزت الفيزيـاء الكالســيكية عـن تفسـريها ظـاهرة النشــاط  :النشـاط اإلشـعاعي - 4

اإلشـــعاعي، حيـــث كشـــفت الفيزيـــاء احلديثـــة أن اليورانيـــوم يقـــذف إشـــعاعا متصـــال ال ينقطـــع، يف أي وســـط ويف أي 
ـــــارة خارجيـــــة. زمـــــن  هنـــــري بيكـــــرلوكـــــان هـــــذا اكتشـــــاف العـــــامل الفرنســـــي . يقذفـــــه بذاتـــــه ولـــــيس كنتيجـــــة ألي إث
(H.Bacqueral ) م0806سنة. 
لقــد تبــني أن هــذا النشــاط اإلشــعاعي حُيــدث انفجــار ذرات املكونــة لــه، وهــذا االنفجــار حيــدث بصــورة تلقائيــة وال  

الراديـوم مـثال » ة فــواألمر ال يقتصر فقط علـى اليورانيـوم وإمنـا هـو ظـاهرة شـاملة لكـل املـواد املشـعر . حتدده أي شروط
                                                 

 .011، ص 0068ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، ترمجة فؤاد زكريا، دار الكتاب العريب، القاهرة،  -(1)
 .املرجع نفسه  -(2)
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. ألفــا، بيتــا وغامــا: وهــو مــن أقــوى العناصــر مــن ناحيــة النشــاط اإلشــعاعي، يقــذف دومــا بــثالث أنــواع مــن األشــعة
لــذا تــنخفض حجــم كتلــة . تتفكــك ذراتــه مبجــرد مــرور الــزمن عليهــا، وختلــف مــن ورائهــا ذرات مــن الرصــاص واهلليــوم

، وهنــا نعــود إىل الفيزيــاء الكالســيكية، فمــن املعلــوم أن قوانينهــا (1)«الراديــوم باســتمرار، وحيــل حملهــا رصــاص وهليــوم
الـذي يـنص علـى أنـه لكـل حـادث سـبب هـو  -الـذي هـو الوجـه املقابـل للحتميـة  -تقوم علـى مبـدأ السـببية  العـام 

يـث وهنا يبقى هذا املبدأ عاجزا عن إعطـاء تفسـري هلـذا النشـاط اإلشـعاعي مـادام لكـل حـادث علـة؛ حب. علة حدوثه
ال يوجـــد علـــة النطـــالق الطاقـــة مـــن اليورانيـــوم والراديـــوم وكافـــة العناصـــر الـــيت تشـــع طاقـــة تســـتمر بـــال انقطـــاع ملاليـــني 

كما أن اخنفـاض حجـم كتلـة الراديـوم دليـل آخـر يضـرب قـانون مـن قـوانني التصـور امليكـانيكي، وهـو قـانون . السنني
 . بقاء الكتلة

قص يف حجــم كتلتـه مبـرور الـزمن، وان مــا حيكـم معـدل هــذا التنـاقص هـو قــانون وكنـا قـد أشـرنا أن الراديــوم مـثال يتنـا 
يف كـل ميليغـرام مـن الراديـوم يتحلـل تلقائيـا » من طبيعة الحتمية ولـيس مـن طبيعـة حتميـة رياضـية صـارمة حيـث إنـه 

قـــى يتحلـــل نصـــف غـــرام مـــن مـــادة مقـــدارها غـــرام ويب (2)عـــام 0611ويف كـــل . مليـــون ذرة كـــل ثانيـــة 111حـــوايل 
ومن املمكن التنبؤ على درجة التقريب بعدد الذرات الـيت سـتحلل يف زمـن معـني، لكـن مـاال . النصف اآلخر وهكذا

مــن ذرات الراديــوم مــثال بعــد عــام، ميكــن  2111الســبيل إليــه إطالقــا هــو التنبــؤ احلتمــي بالعــدد الــذي ســيبقى مــن 
فــأعلى ... ذرة 0008ذرة، ودرجــة بقــاء  0000ذرة، ودرجــة احتمــال بقــاء  2111تــرجيح درجــة احتمــال بقــاء 

يسـتحيل حتديـد الـذرة املفـردة » حيث إنـه . (3)«من الذرات 2111درجة من االحتمال هي احتمال حتلل ذرة من 
الــيت ســتحلل، وال يتوقــف مصــري الــذرة علــى عمرهــا، وال هــي تتحلــل ألهنــا اســتنفذت قــدرهتا علــى البقــاء، وال هــي 

، ويتضـح ممـا سـبق، أنـه ال (4)«ية، بل فقط ألن املصادفة الالحمتومة قد حلت هبـاتتحلل ألهنا تعرضت لعوامل خارج
يوجـد أي وســيلة ملعرفـة ملــاذا هـذه الــذرة تفككـت بــدال عـن ذرة أخــرى، وال أي منهـا ســوف يتفكـك، وال يوجــد أي 

ث إنـه ال وجـود قانون فيزيائي يسمح بوصف سبب هذا االختيـار، وبالتـايل تفشـل كـل التربيـرات العليـة احلتميـة، حيـ
لعلــل أو شــروط حمــددة تفســر حتلــل ذرة مــا عمــا ســواها مــن الــذرات، وال وجــود لقــانون حتمــي ينطبــق علــى بصــورة 
صارمة على ذرة معينـة يف مسـارها، ومـن مث فـإن كـل حماولـة لتفسـريها تفسـريا عليـا وحتميـا سـتبوء بالفشـل مهمـا كـان 

 .رأي املؤمنني باحلتمية واملدافعني عنها

                                                 
 .330املرجع نفسه، ص  -(1)
عامــاً أخــرى  0611وبعــد . عامــاً، وهــو مــا يُعــرف بنصــف عمــره 0611ط هــو مــا ســيتبقى بعــد لقــد َعــَرَف الفيزيــائيون أن نصــف هــذا الراديــوم فقــ -(2)

وحيـاة .. عـام 01.111إال أن حلظة ذرة مفردة مـن االحنـالل هـي مصـادفة حبتـة، إذ ميكـن أن تنحـل خـالل يـوم، أو تبقـى ... سيتبقى ربعه فقط، وهكذا
ســنة،  1711مليــون ســنة، والكربــون املشــع  1111فنصــف حيــاة اليورانيــوم : اد املشــعةنصــف العمــر ال تقتصــر علــى الراديــوم فقــط بــل تشــمل كــل املــو 

أيــام، وهنــاك مــواد مــاهو قصــري العمــر ؛ بعضــها حياتــه تــدوم ســاعات، وبعضــها دقــائق، وبعضــها ثــوان  8يومــا، واليــود املشــع  01والفســفور املشــع حــوايل
     ..                                                 فقط

 .املرجع نفسه -(3)
 .املرجع نفسه -(4)
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إذا كانــت املشــكالت الســابقة أدت إىل تصــدع مبـــدأ  :انيكــا الكــم ومبــدأ الالتحديــد وانهيــار الحتميــةميك – 0
احلتمية وأحدثت شروخ يف أساسات البناء امليكـانيكي حـىت أصـبح آيـال للسـقوط، فـإن مبـدأ الالحتديـد قـد أدى إىل 

 .بالكامل -الين هي عماد البناء امليكانيكي  –اهنيار      احلتمية 
مبــدأ الالحتديــد مل يكــن إال نتيجــة مــن نتــائج تطــور الفيزيــاء وظهــور نظريــات جديــدة، كــان أمههــا علــى اإلطــالق إن  

(. A.Einstein 0011 – 0870)مـع مـاكس بالنـك والنسـبية علـى يـد ألـربت إنشـتاين  (1)نظرية ميكانيكا الكـم
وسنســتعرض اختصـــارا . تميــة مســـتحيالوبظهــور هــاتني النظـــريتني واقتحــام العــامل دون الـــذري أصــبح الـــدفاع عــن احل

 .نظرية ميكانيكا الكم وتطورها لفهم اخللفيات اليت أدت إىل ظهور مبدأ الالحتديد
وضـمن التصـور . من املعلوم، أن امليكانيكا هو ذلك الفرع من الفيزياء الذي يـدرس تـأثري القـوى يف حركـة األجسـام 

وتتفاعـل . ة، يشـغل كـل منهـا موقعـا حمـددا ولـه سـرعة حمـددةالكالسيكي كان الكون يبدو مكونـا مـن عناصـر متمـايز 
مبـــدئياً كـــان ميكـــن معرفـــة هـــذه العناصـــر والقـــوى املـــؤثرة عليهـــا . هـــذه العناصـــر مـــع بعضـــها بواســـطة قـــوى التجـــاذب

وعلــى ذلـــك ميكــن القــول أن امليكانيــك الكالســيكي هـــو نظــام رياضــي قــائم علــى أســـاس . وحســاب تأثرياهتــا بدقــة
اليت هي قوانني نيوتن، والغاية من هذا النظام الرياضي هو حساب حركـات األجسـام بداللـة الشـروط  قوانني احلركة،
وبـرغم مـن جناحـات تطبيـق امليكانيـك الكالسـيكي علـى جمـال واسـع مـن الظـواهر الفيزيائيـة، إال أن . املبدئية املعروفـة

ميكن تفسـريها هبـذا امليكانيـك، فكثـري مـن  بدايات القرن العشرين أوضحت انه ليس مجيع الظواهر كانت معروفة أو
َشــاَهدة جتريبيــا كانــت غــري قابلــة للتفســري، األمــر الــذي أدى إىل تطــوير نظــام جديــد لعلــم احلركــة هــو علــم 

ُ
الظــواهر امل

(Quantum .) 
ثـورة جديـدة  تعد نظرية ميكانيكا الكم ثاين أهم نظرية فيزيائية يف القرن العشرين بعد النظرية النسبية، وكانت مبثابـة 

يف الفيزيــاء بإحــداثها النقــالب يف املفــاهيم الــيت يقــوم عليهــا هــذا العلــم، وتتكــون نظريــة ميكانيكــا الكــم أو الكــوانتم 
مــن أصــناف املــادة وكــل أشــكال الضــوء أو اإلشــعاع مــن جســيمات متناهيــة الصــغر، هــي االلكرتونــات والربوتونــات 

فميكانيكـــــا الكـــــم هـــــي التعبـــــري عـــــن الفيزيـــــاء املالئمـــــة هلـــــذه . والنيوترونـــــات الفوتونـــــات وبضـــــعة جســـــيمات أخـــــرى
اجلســيمات، فهــي نظريــة عامــة ميكــن أن نشــتق منهــا البقيــة الباقيــة مــن الفيزيــاء، وفعليــا تعــد ميكانيكــا الكــم الفيزيــاء 

الــذين ، وإن كــان ملــاكس بالنــك الفضــل األكــرب يف قيــام هــذه النظريــة، إال أن هنــاك الكثــري مــن الفيزيــائيني (2)بأســرها
وقـــد بــدأت هـــذه .. إرويـــن شــرودنجرودي برولــي  لـــويس، فيرنــر هيزنبـــر ، نيلــز بـــورســامهوا يف تطويرهــا، مـــنهم 

                                                 
، ومل تكتمل معامله كنظريـة إال مـع أربعينيـات القـرن املاضـي حـني متـت صـياغة ماكس بالنكم مع 0011ظهر مصطلح الكم ألول مرة كمبدأ سنة  -(1)

، مــع أن جممــع اللغــة كــوانتمغــة العربيــة كمصــطلح للـــيف الل الكــمولقــد شــاع لفــظ . شــرودنجروالــديناميكا املوجيــة مــع  نيلــز بــورميكانيكــا املصــفوفات مــع 
 .  كمصطلح له، وهو أكثر صوابا من األول  الكمومةالعربية وضع 

، اجمللــس الــوطين للثقافــة والفنــون واآلداب، 311أمحــد فــؤاد باشــا وميــىن طريــف اخلــويل، عــامل املعرفــة، العــدد : روالن أومنــيس، فلســفة الكــوانتم، ترمجــة -(2)
 .073، ص .2118ل الكويت، أفري
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ولكــن مـا هـي اخللفيــة العلميـة الــيت أدت إىل . (1)م، وأتبعــه ببحـوث أخـرى0011النظريـة ببحـث نشــره بالنـك سـنة 
 ظهور هذه النظرية؟

عاع اجلســـم األســــود، حيــــث إن لألجســـام الســــوداء خاصــــية كـــان منطلــــق نظريـــة ميكانيكــــا الكــــم هـــو مشــــكلة إشــــ  
امتصــاص أشــعة الشــمس، وبواســطة هــذه األشــعة يســخن اجلســم إىل أعلــى درجــة حــرارة قياســا باألجســام األخــرى، 

لــذلك اســتخدم العلمــاء . فيصــبح عندئــذ اجلســم األســود مصــدرا للضــوء عنــد تســخينه يف درجــة حــرارة مرتفعــة جــدا
ونتيجــة البحــث يف اجلســم . ي لوضــع قــوانني اإلشــعاع احلــراري بصــيغة كميــة رياضــيةاجلســم األســود كجســم مقياســ

  (:2)األسود ظهر يف الفيزياء احلديثة قانونان، ومها
يف سـنة ( J.Stiphan) جوزيـف سـتيفانهـذا القـانون وضـعه أوال العـامل النمسـاوي  :قانون ستيفان وبولسـتمان - 

املنبعثــة مــن أي جســم، تتناســب طرديــا مــع درجتــه املطلقــة مرفوعــة  م، ويــنص علــى أن طاقــة اإلشــعاع الكليــة0870
وأثبـــت قـــانون ســـتيفان، فأصـــبح القـــانون يعـــرف ( F.Boltsmann) فريـــدريك بولســـتمانمث جـــاء . القـــوة إىل أربعـــة

 . بامسهما
م هـو أيضـا منسـاوي، يـنص قانونـه علـى أنـه كلمـا ارتفعـت درجـة حـرارة اجلسـ( W.Wine) فين وليام :قانون فين -

 . األسود، فإن طول املوجة املناظرة ألقصى سطوح للضوء املنبعث منه جيب أن تكون أقصر
إن القانون األول يبحث صفة أخرى من صـفات األجسـام السـاخنة إذ يقـدم لنـا العالقـة بـني الطاقـة الكليـة املنبعثـة  

أننـــا عنـــدما ننظـــر إىل جســـم وهـــذا يعـــين . مـــن اجلســـم الســـاخن علـــى خمتلـــف األطـــوال املوجيـــة ودرجـــة حـــرارة اجلســـم
ساخن ونـراه بلـون معـني فـإن هـذا ال يعـين أن اجلسـم يبعـث الطـول املـوجي اخلـاص بـذلك اللـون، بـل هـو يف احلقيقـة 

هــذه اخلاصــية وهــذا القــانون لــه تطبيــق مباشــر يف معرفــة . يبعــث كــل األلــوان لكــن أكثرهــا شــدة هــو اللــون الــذي نــراه
يـــق معرفـــة طـــول املوجــة عــــن طريـــق التحليـــل الطيفـــي حســـاب درجـــة حـــرارة درجــة حـــرارة األجســـام، إذ ميكـــن عـــن طر 

 . (3)اجلسم
أمـا القـانون الثــاين، فيثبـت العالقــة بـني طـول املوجــة وشـدة اإلشــعاع، فلـو أننــا سـخنا أيـة مــادة هبـا فلــزات فـوق هلــب  

رتقاليــة، وإذا زدنــا احلــرارة قــوي ومباشــر فإننــا ســنرى أن املــادة تصــبح محــراء، مثر إذا مــا زادت حرارهتــا أكثــر أصــبحت ب
أصــبحت صــفراء، مثر إذا زادت حرارهتــا أكثــر أصــبحت زرقــاء داكنــة مث بيضــاء، هــذه احلــاالت يعــرب عنهــا قــانون فــني 

تناســـب الطـــول املـــوجي عنـــد الطاقـــة العظمـــى املنبعثـــة عـــن جســـم ســـاخن عكســـياً مـــع درجـــة حـــرارة » الـــذي يقـــرر 
 .(4)«اجلسم

                                                 
، ص 2111حممود فهمي زيدان، من نظريات العلم املعاصر إىل املواقـف الفلسـفية، الطبعـة األوىل، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر، اإلسـكندرية،  -(1)

03. 
 .000ميىن طريف اخلويل، فلسفة العلم يف القرن العشرين، املرجع السابق، ص  -(2)

3
  Claude Aslanqul ,  Mécanique quantique , bibliothèque nationale,  Paris,2010 p14.          

4    . Ibid ,  p 14   
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ــــت الوقــــائع تثبــــت صــــحة   ــــى حــــدهولقــــد كان ــــزو رايلــــيلكــــن العاملــــان االجنليزيــــان . القــــانونني كــــل منهمــــا عل   جين
(Rayleigh & Jeans ) بيرنــا أن اجلســم األســود مكــون مــن عــدد الذبــذبات املشــحونة الــيت تتحــرك حركــة توافقيــة

التسـاوي بسيطة، وتطلق أشعة كهرومغناطيسية أثناء حركتها، حيـث تتـوزع كثافـة الطاقـة املنبعثـة مـن اجلسـم األسـود ب
، وبالتايل ميكن القول أن قـانون رايلـي وجينـز هـو صـياغة شـاملة (1)مع كثافة الطاقة للمتذبذبات عند االتزان احلراري

للقـــانونني الســـابقني، حيـــث إن قـــوة اإلشـــعاع املنبعـــث مـــن جســـم ســـاخن تتناســـب طرديـــا مـــع درجـــة حرارتـــه املطلقـــة 
، لكـــن التجـــارب الـــيت أجريـــت مل تثبـــت ذلـــك مطلقـــا، فقـــد (2)وعكســـيا مـــع مربـــع طـــول املوجـــة الضـــوئية املنبعثـــة منـــه

فشـــلت كـــل احملـــاوالت املســـتندة إىل امليكانيـــك اإلحصـــائي الكالســـيكي يف وصـــف وتفســـري إشـــعاع اجلســـم األســـود 
خصوصا يف الرتددات العالية، حيث تبدي القوانني املتوقعة احنرافا كبريا عن الواقع وهذا ما عرف باسم الكارثة فـوق 

 .سجية، اليت أدخلت نظريات الضوء يف مأزق حقيقي مل خترج منه إال بظهور ميكانيكا الكمالبنف
قلنــا إذن، إنـــه عنــد تســـخني جســم مـــا عنـــد درجــة حـــرارة عاليــة فإنـــه يتـــوهج ويبعــث إشـــعاعا أمحــرا، وبزيـــادة احلـــرارة  

هــذا مــا  . اللــون إىل لــون أبــيضيتحــول اللــون إىل برتقــايل، مث أصــفر، وعنــدما تصــبح درجــة احلــرارة عاليــة جــدا يتحــول 
كان قـابال للمشـاهدة، لكنـه مل يكـن قـابال للتفسـري، وحـىت التجـارب الـيت أجريـت هبـذا الشـأن مل ُتضـفِ  إىل نتيجـة 

 .تذكر
بولتسـمان وقـانون فـني بطريقـة خمالفـة /وعمل بالنك على حـل هـذه املشـكلة حمـاوال إجيـاد عالقـة بـني قـانون سـتيفان 

أن اإلشــعاع ينبــع يف وحــدات » ومتكــن مــن ذلــك بــافرتاض . نــز، لكنهــا تــؤدي إىل نتــائج مقبولــةملــا قــام بــه رايلــي وجي
، وهـذا الكـم مقـدار ثابـت مهمـا اختلفـت كتلـة املـادة كمـا  منفصلة ال متصلة، ويسمي كل وحدة من هذه الوحدات

ن اإلشـعاع مـن طبيعـة ذريـة أو كثافتها، وأن اإلشعاع ينبعـث مـن املـادة اإلشـعاعية يف هيئـة جزيئـات ال موجـات، أو أ
مبينـا أن . م0011، وبناًء على هذا االفرتاض قدم بالنك تفسريا صـحيحا إلشـعاع اجلسـم األسـود سـنة (3)«جزيئية

اإلشــعاع املنبعــث مــن اجلســم األســود ســببه اهتــزاز اإللكرتونــات املكونــة ملــادة هــذا اجلســم، وهــذه االهتــزازات ذات 
املهتزة واملسببة النبعاث الشعاع األسود من املادة مسموح هلا أن تأخذ أي قيمـة ترددات عالية، وطاقة اإللكرتونات 

واجلديد هنا هو أن الكميات الفيزيائية املتغرية يف التصور الفيزيائي الكالسـيكي متلـك قيمـا متصـلة لكـن . من الطاقة
لكرتونـات املهتـزة مكممـة وقيمهـا بالنك أحدث تغيريا جوهريا يف هذا املفهوم الفيزيائي، فكانـت فرضـية أن طاقـة اال

 E=nhv: (4)مـــع الـــرتدد، وفـــق املعادلـــة الرياضـــية التاليـــة( أي عـــدد صـــحيح)منفصـــلة وتتناســـب بـــرقم كمـــي صـــحيح 
 : حيث إن

 -E  =طاقة املتذبذب 
                                                 

1 Ibid ,  p 14-15.                                                                                                                                    
 .ابق، املكان نفسهاملرجع الس  -(2)
، ص 2111حممود فهمي زيدان، من نظريات العلم املعاصر إىل املواقـف الفلسـفية، الطبعـة األوىل، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر، اإلسـكندرية،  -(3)

20. 
4 - Claude Aslanqul ,Op ,Cit ,  p15-16.     
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 -n  =عدد صحيح 
- h  = ثابت التناسب املعروف بـثابت بالنك 
v ثانية/هو تردد املتذبذب أو تردد الضوء ويُقاس بـ إرج 
وحدة الطاقة والثانيـة وحـدة الـزمن، وهـذا الثابـت هـو كـم الطاقـة الصـادرة عـن الـذرة يف الثانيـة الواحـدة،  ergواالرج  

الـذي هـو )وهو ثابت مبعىن أن كمية الطاقة املشعة، يف كل حالة مـن حـاالت انبعـاث اإلشـعاع مقسـوما علـى الـرتدد 
وهــذا الكــم الثابــت ضــئيل جــدا تبلــغ قيمتــه حــوايل . (1)ا أو كمــا ثابتــايعطينــا دائمــا مقــدار ( عــدد الذبــذبات يف الثانيــة

6.11 
28-

10 x 
ثابـت  hومـادام . مقسـوما علـى واحـد أمامـه سـبعة وعشـرون صـفرا 6.11ارج يف الثانيـة أي الـرقم  

v تتغري دائما بتغري الرتدد  Eفإن الطاقة 
(2) . 

الـذي )وء يتكـون مـن جزيئـات ذريـة تسـمى الفوتـون ومن خالل هذا الضبط الرياضي الدقيق كشف بالنك أن الض 
حيـث يكـون انبعـاث اإلشـعاع يف (. ثـا/ كلـم 311111هو جسيم عدمي الكتلة ويتنقل دائمـاً بسـرعة الضـوء، أي 

 -أي كميـة وحـدة الطاقـة  -الكوانتم هو ذرة الطاقة، وحجـم هـذه الـذرة » شكل وحدات أو كمات منفصلة، وأن 
. (3)«اع الذي ينتقل بـه الكـوانتم، فكلمـا كـان طـول املوجـة أقصـر كـان الكـوانتم أكـربتتوقف على طول موجة اإلشع

كمـا بـنير أن الطـابع االنفصـال يف انبعـاث الطاقـة خاصـية جوهريـة للـذرة حـني تتفاعـل االهتـزازات مـع اإلشـعاع، وأن 
ث يكـون يف نقطـة معينـة يف احلركة املنفصلة هي خاصـية العـامل األصـغر، فـاإللكرتون مـثال يغـري مـن مـداره فجـأة؛ حيـ

. حلظــة معينــة ويكــون يف اللحظــة الزمنيــة التاليــة يف نقطــة أخــرى مــن دون مشــاهدته يتحــرك حركــة متصــلة، وإمنــا يقفــز
وهذا ما كشفت عنه تطورات نظرية الكم، عندما بدأت بدراسة الذرة والطبيعة الذرية للضـوء، فظهـرت عـدة منـاذج، 

 :نوجزها كما يلي
هــــذا النمــــوذج مــــن النمــــوذج ( E.Rutherford 0037 – 0870) رذرفــــورد اســــتوحى :وردنمــــوذج رذرفــــ -أ  

الشمسي؛ حيـث شـبه فيـه الـذرة مبجموعـة مشسـية، حتتـل فيهـا النـواة املركـز، وااللكرتونـات تسـبح حوهلـا، لـذلك مسـي 
ه تكــون الــذرة مؤلفــة وضــع األمنــوذج الكــوكيب للــذرة، ومبقتضــا» قــام إذن رذرفــورد بـــ. هــذا النمــوذج بـــالنموذج الكــوكيب

، وحــىت يتحقــق مــن قطــر (4)«مــن نــواة يــدور حوهلــا عــدد معــني مــن اإللكرتونــات، وكأهنــا كواكــب تســري يف مــداراهتا
م بتجربــة تســليط ســيل مــن اجلســيمات موجبــة الشــحنة 0000، الــذي هــو حجــم النــواة املوجبــة، قــام ســنة (5)الــذرة

وكانـت النتيجـة أن عـددا كبـريا مـن جسـيمات ألفـا انبعـث . واملعروفة جبسـيمات ألفـا علـى صـفيحة ذهـب رقيقـة جـدا
                                                 

(1 )-
  .22املرجع نفسه، ص  

 .317العلم من احلتمية إىل الالحتمية، مرجع سابق،  ميىن طريف اخلويل، فلسفة -(2)
 .011ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، مرجع لسابق، ص  -(3)
 . 011 – 011املرجع نفسه، ص  -(4)
01، الذي هو أول منوذج للذرة، جيعل الشحنة املوجبة كالً جمتمعا يف حيز قطره طومسونأي يتحقق من منوذج  -(5)

ملوجـب الـذي سـم، وهـو اجلـزء ا 8-
 .جتتمع فيه االلكرتونات، عددها يساوي جمموع الشحنة املوجبة اليت يف النواة
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يف اجتاهــات خمتلفــة، ممــا أوحــى أن حجــم اجلــزء املوجــب مــن الــذرة صــغريا جــدا، وتبــني الحقــا إن اجلــزء املوجــب يف 
01الذرة قطره ال يتجاوز 

من قطر الـذرة الكلـي، مبعـىن هـو جـزء مـن مليـون مليـون جـزء  0/01111سم، أي  02-
وحســـب تقـــدير الكيمـــائيني للحيـــز الـــذي تتفاعـــل فيـــه االلكرتونـــات لتكـــورن مركبـــات كيميائيـــة . (1)مـــن حجـــم الـــذرة

لكـن حسـب قـانون . جديدة فان الذرة مكونة من نواة صغرية موجبة الشحنة تدور حوهلا الكرتونـات سـالبة الشـحنة
واجـــا كهرومغناطيســـية وفقـــا التوزيـــع املتســـاوي للطاقـــة، فـــإن اإللكـــرتون الـــذي يـــدور حـــول النـــواة جيـــب أن يصـــدر أم

وهبــــذا يقــــرتب أكثــــر فــــأكثر مــــن النــــواة حــــىت تنهــــار مجيــــع , ملعــــادالت ماكســــويل الــــيت تــــزداد شــــدهتا إىل مــــا الهنايــــة 
أي إذا افرتضــنا أن االلكرتونــات تتحــرك يف مــدارات . (2)لكــن هــذا ال حيصــل يف الواقــع, االلكرتونــات ضــمن النــواة 

حالـة تسـارع، والشـحنات املتسـارعة تشـع طاقـة مبوجـب النظريـة الكهرومغناطيسـية، دائرية حول النواة فإهنا تكون يف 
وبالتــايل فــإن الكرتونــات الــذرة يف منــوذج رذرفــورد ســوف تســقط حنــو النــواة يف زمــن قصــري وتنهــار البنيــة الذريــة، وهــذا 

هـذه األفـالك يُكسـبها  فاملشكلة الـيت صـادفت هـذا النمـوذج الكـوكيب هـي أن دوران اإللكرتونـات يف. مناقض للواقع
تســارًعا بســبب جــذب النــواة، وهـــذا التســارع يــؤدي إىل فقــدان اإللكرتونــات لطاقتهـــا الكامنــة الــيت متتلكهــا بســـبب 

ولذلك مل حيـظَ هـذا النمـوذج . موقعها من املادة املوجبة وبسبب أن يصدر اإللكرتون إشعاعاً بسرعة تستنزف طاقته
 . بالقبول عند الفيزيائيني

ـــورنمـــو  –ب  ـــوريف حماولـــة مـــن  :ذج ب للتغلـــب علـــى الصـــعوبات الـــيت ( N.H.Bohr 0062 – 0881) نيلـــز ب
واجهت منوذج رذرفورد للذرة، قدم منوذجا بافرتاض أن اإللكرتونات ال ميكنها احلركة سوى يف مـدارات دائريـة يكـون 

. اة بعـد مـرور فـرتة مـن الـزمنفيها اإللكرتون مستقر أي ال يشع، وإال فإنه سـوف يفقـد كـل طاقتـه ويسـقط علـى النـو 
ــاً مــن الطاقــة . فــاإللكرتون ال ميكنــه اإلشــعاع بالفعــل إال حــني االنتقــال إىل مــدار أصــغر وحــني يشــع، فإنــه يقــذف كمر

واإللكرتونـات   تـدور حـول النـواة يف مـدارات دائريـة، حيــث تكـون قيمـة الـزخم الـزاوي فيهـا متسـاوية لعــدد . املضـيئة
 mvr = nhأي  π 2 (3)صحيح من ثابت بالنك

ـــذرة... 0،2،3عـــددا صـــحيحا مثـــل  nحيـــث تســـاوي  ـــة . وهـــذه األعـــداد تســـمى مســـتويات الطاقـــة يف ال ويف حال
اســتثارة الــذرة فــإن اإللكــرتون ســوف ينتقــل إىل مســتوى طاقــة أعلــى مث يعــود إىل حالتــه األوىل مــع انبعــاث فوتــون ذو 

االستثارة عندما ينتقل زخـم الفوتـون إىل إلكـرتون فيدفعـه إىل وحتدث . طاقة مساوية متاما للفرق بني طاقيت املستويني
احلركـــة ومـــن التصـــادم بـــني الفوتـــون واإللكـــرتون يكتســـب اإللكـــرتون املتحـــرك طاقـــة حركيـــة تســـاوي الفـــرق بـــني طاقـــة 
الفوتــــونني، وقــــد وجــــد بــــور أن لإللكــــرتون مــــدارات حمــــددة تتباعــــد عــــن بعضــــها مبســــافات معلومــــة حســــب املعادلــــة 

 :(4)التالية
 rn = a0 n

2 
                                                 

1 -  Claude Aslanqul , op.cit, p22. 
2  -    Ibid  , p 22-23. 
3  - Ibid , p 24. 
4 -  Ibid , pp 24-21 
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أنكســرتوم، واألنكســرتوم هــو جــزء واحــد مــن عشــرة  1.1هــو اقــل قطــر ممكــن ملــدار اإللكــرتون يقدربـــ  aحيــث إن 
وأن الـذرة تتكـون مـن مركـز شـحنة . آالف مليون جزء من املرت، أي جزء واحـد مـن عشـرة آالف جـزء مـن املـايكرون

أن نتخيــل ذرة العنصــر الكيمــائي يف شــكل نظــام » كــن أي انــه مي.. موجبــة يســمى نــواة وتتحــرك حوهلــا إلكرتونــات
مـن قطـر الـذرة،  1/01مشسي مصغر، يرتكز اجلزء األكرب من كتلتها يف نواهتا موجبة الشـحنة والـيت يبلـغ قطرهـا حنـو 

وخلــف هــذه النــواة تــدور إلكرتونــات أخــف وزنــا يكفــي عــددها ملعادلــة شــحنة النــواة، أمــا القطــر اخلــارجي يف معظــم 
 .(1)«من املليمرت7/01يبلغ حنو الذرات ف

لقــد واجــه العلمــاء كثــرياً مــن الصــعوبات يف وصــف طبيعــة الضــوء، فــبعض التجــارب تبــني  :نمــوذج دو برولــي -جـــ 
والــبعض اآلخــر مــن التجــارب . الطبيعــة املوجيــة للضــوء مثــل الضــوء األبــيض ملركبــات طيفــه عنــد مــروره داخــل منشــور

 .لتأثري الكهروضوئييثبت الطبيعة اجلسيمية للضوء مثل ا
وكانت بداية التفسري الثنائي ونقطـة التحـول يف نظريـات الضـوء واملـادة مـن الفكـرة الـيت تقـدم هبـا الفيزيـائي الفرنسـي  

، مــن أن الضـوء مؤلــف مــن جزيئــات ومــن موجــات معــا، (L.De Broglie 0087 – 0882) لــويس دو برولــي
فوضــع نظريــة رياضــية يكــون . ألحــد أن فســرها علــى أســاس مــوجيونقــل هــذه الفكــرة إىل ذرات املــادة الــيت مل يســبق 

فيها كل جزيء صغري من املادة مقرتنا مبوجة، ومن مثر فهذا الكشف ميثل بدايـة عهـد التفسـري املـزدوج بوصـفه نتيجـة 
ــــة للمــــادة ــــاك موجــــات تســــلك ســــلوك اجلســــيمات، كمــــا أن هنــــاك (2)حمتومــــة للطبيعــــة الرتكيبي ــــث تبــــني أن هن ، حي

 :لك سلوك األمواججسيمات تس
عنـــد توجيـــه حزمـــة مـــن اإللكرتونـــات علـــى بلـــورة، تتصـــرف الســـطوح الداخليـــة  :الســـلوك المـــوجي للجســـيمات -

للبلـــورة كأهنـــا شـــقوق دقيقـــة متـــر اإللكرتونـــات مـــن خالهلـــا، فتنحـــرف علـــى الشاشـــة أهـــداب تـــداخل، وتســـمى هـــذه 
ينعطــف حــول احلــواف عنــد اصــطدامه بأجســام الظــاهرة حيــود اإللكــرتون وهــي ظــاهرة شــبيهة حبيــود الضــوء حينمــا 

، وهـــذه الظـــاهرة ال ميكـــن تفســـريها إال بـــالقول أن للجســـيمات (ميكـــن الرجـــوع إىل ذلـــك يف مشـــكلة الضـــوء)دقيقـــة 
 . سلوكا موجيا

كشــفت أحبــاث أن الضــوء لــيس حركــة موجيــة الن الضــوء طاقــة مغناطيســية ينتقــل   :الســلوك الجســيمي لألمــواج -
ــــل اجلســــيمات ويتصــــر  ــــألف أيضــــا مــــن جمــــال  . ف مثلهــــا، ممــــا يعطــــي الضــــوء طبيعــــة جســــيميةمث غــــري أن الضــــوء يت

ومـن هنـا جـاءت الطبيعـة الثنائيـة للضـوء، . كهرومغناطيسي مما جيعله يتذبذب بشـكل مـوجي، ويعطيـه طبيعـة موجيـة
احلتميــة، ويبــدو يبــدو هــذا مستعصــيا علــى الفهــم إذا مــا فكرنــا مبفــاهيم الفيزيــاء الكالســيكية وحبثنــا عــن » لكــن هــذا 

واضحا بسيطا إذا أدخلنـا االحتمـاالت يف صـلب الظـواهر األوليـة، حيـث إن املـادة الـيت افرتضـها دوبـرويل هـي توزيـع 

                                                 
 .011، ص 0072بدون طبعة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، أمحد املستجري، : فرينر هيزنربغ، املشاكل الفلسفية للعلوم النووية، ترمجة - (1)
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، وبـــذلك يـــدخل مفهـــوم االحتمـــال  (1)«الحتمـــال وجـــود الفوتونـــات علـــى املكـــان، وفكـــرة االحتمـــال هنـــا أساســـية
 .كمفهوم أساسي يف الفيزياء

ليضع معادلة رياضية تفاضلية بناء علـى مـا توصـل إليـه دو ( I.ShrÖdinger 0060-0887) شرودنجروجاء  
غري أن دو برويل كان يقول بالطبيعة الثنائية للضوء، أما شرودجنر فـافرتض انـه ميكـن االسـتغناء عـن . برويل من نتائج

ال أن هنــاك موجــات وقــ. اجلســيمات واإلبقــاء علــى املوجــات، الــيت تتجمــع يف حيــز ويتكــون عنهــا مــا يشــبه اجلســيم
والصـورة االحتماليـة . ويف التصور املوجي أن حركة اجلسيم ال تتحـدد إال بشـكل احتمـايل. تسلك سلوك اجلسيمات

تتضــمن أن اجلســيم ميكــن أن يوجــد يف أكثــر مــن موضــع يف آن واحــد نتيجــة تركيــب  -حبســب معادلــة شــرودجنر -
خمتلفــان وال ميكــن قبوهلمـا معــا؛ جــاء  -رأي دو بــرويل وشـرودجنر -وألن الــرأيني . احلـاالت املتعــددة احملتملــة للجسـيم

، مبعــىن انــه ال ميكــن أن تــتحكم يف (2)وأعلــن أن املوجــات ال متثــل أكثــر مــن احتمــال( Max Born) مــاكس بــورن
لقـد أصـبحت فكـرة االحتمـال . سلوكها قوانني السببية احلتمية، وإمنا قـوانني احتماليـة مـن حيـث إهنـا مقـادير رياضـية

وعنـــدما نقــول االحتمـــال إمنـــا ذلـــك ال يعــين أكثـــر مـــن إحـــالل » تتعمــق أكثـــر فـــأكثر يف أحبــاث الفيزيـــاء احلديثـــة،   
الالحتميــة حمــل احلتميــة، حبيــث أصــبحنا نعــرف القــوانني الطبيعيــة الــيت حتكــم حركــة اإللكرتونــات حــول النــواة، نعرفهــا 

ن ال نســـتطيع ترمجـــة هـــذه القـــوانني يف صـــورة ميكـــن لدرجـــة متكننـــا مـــن صـــياغتها يف شـــكل رياضـــي بـــالغ الدقـــة، ولكـــ
 .(3)«ختيلها إال يف شكل تقرييب فقط 

إىل وضــع ( W.Heisenberg 0076 – 0010) هيزنبــر هــذه التطــورات الــيت عرفتهــا الفيزيــاء هــي الــيت أدت بـــ 
بــور يف دراســة فقــد عمــل هيــزنربغ حتــت إشــراف نيلــز . الالتعيــين/الالتحديــدمبدئــه املشــهور واملعــروف باســم مبــدأ 

أطيـــاف املـــواد املتوهجـــة، ومتكـــن مـــن اســـتيعاب التصـــرف املـــوجي للجســـيمات بشـــكل دقيـــق، ومـــن خـــالل دراســـة 
 .الصفات املوجية للجسيمات متكن من وضع مبدأ يسمى مبدأ عدم التحديد

ة مـن املـادة فلقد كان االعتقاد السائد لدى العلماء، أن ميكانيكا نيوتن تسـتطيع حتديـد حركـة كـل جـزيء، وكـل ذر  
بشــكل مطلــق وتــام، علــى مــدى الزمــان يف املاضــي واحلاضــر واملســتقبل، وذلــك مبعرفــة القــوى املــؤثرة فيهــا والشــروط 

انــه لــو ( 0827P.S.Laplace-0710) البــالسأي إنــه حســب صــياغة . املبدئيــة احمليطــة هبــا عنــد حلظــة حمــددة
تها يف حلظــة مــا، وعرفنــا كــل القــوانني الــيت حتكــم اســتطعنا حتديــد موضــع كــل ذرة مــن ذرات املــادة يف الكــون وســرع

 .القوى الفاعلة بني تلك الذرات، الستطعنا بذلك حساب تاريخ الكون بالكامل من املاضي إىل املستقبل البعيد
يضـــرب هـــذه الصـــياغة احلتميـــة  -الـــذي هـــو يف نفـــس الوقـــت تأكيـــد لفرضـــية دو بـــرويل  -غـــري أن مبـــدأ الالحتديـــد  

ث قطيعــة كــربى مــع تصــورات العلــم الكالســيكي؛ فحينمــا نتعامــل مــع أجســام العــامل اجملهــري أو عــرض احلــائط وحُيــد
مــادون الــذري فإهنــا ال ختضــع بشــكل عــام لقــوانني نيــوتن أو امليكانيــك الكالســيكي، ففــي علــم الفلــك مــثال يكــون 
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طريـــق قـــوة اجلاذبيـــة وهـــي مســـألة بســـيطة هنـــا، فعـــن . التنبـــؤ مبســـار كوكـــب بقيـــاس ســـرعته وموقعـــه يف مرحلـــة واحـــدة
. وقوانني نيوتن يف احلركة، ميكن ربط السرعة واملوقع مبعادالت وحساب املسار الدقيق لذلك الكوكـب لسـنني طويلـة

لكـن عنـدما يتعلـق األمـر بـاإللكرتون، فـاألمور ختتلـف مـن أساسـها؛ إذ ميكـن للعـامِل أن يقـرر علـى وجـه الدقـة موقعـه 
ذلـك . االثنني يف الوقت ذاته دون أن تتسلل إىل حساباته درجـة مـن الالتعيـني أو سرعته، لكنه ال يستطيع أن حيدد

أن تسـارع اإللكــرتون يف منشـإ اإلشــعاع ال يفصــح عـن نفســه، وموضــوع التسـارع لــيس حتديــدا كميـا أو رياضــيا، كمــا 
صــميم اللحظــة الــيت  اعتــدنا علــى ذلــك يف الفيزيــاء الكالســيكية، بــل يعتمــد علــى احلــالتني األوليــة والنهائيــة للــذرة يف

ــــت القياســــات  ــــداً، ومهمــــا كان ــــه أب ــــني ال ميكــــن اختزال حتــــدث فيهــــا قفــــزة اإللكــــرتون، ممــــا يعــــين أن مســــتوى الالتعي
ســتخدمة دقيقــة، ال نســتطيع أن حنــدد مكـــان وســرعة إلكــرتون حــول نــواة الـــذرة يف نفــس اللحظــة لكــل مــن 

ُ
مـــا ھامل

ال ميكـــن قيـــاس مقـــدارين فيزيـــاويني »نـــا حـــدودها، حيـــث إذن للدقـــة ه. مـــاھوبـــنفس الدقـــة دون الشـــك بقيمـــة أحـــد
، مبعىن يتعذر تعيني املوقـع والسـرعة االبتـدائيني، وهـو (1)«مرتادفني قانونيا كموضع اجلزيء وسرعته يف آن واحد بدقة

بدقـة  ما ينتج عنه تعذر التنبؤ مبوقـع اجلسـيم وسـرعته يف الـزمن الالحـق، فببسـاطة إذا أردنـا أن حنـدد موقـع اإللكـرتون
ذا أمر غري ممكن الن اإللكرتون متحرك، وإذا أردنا أن حنـدد السـرعة بدقـة ھجيب أن تصبح سرعته مساوية للصفر و

نكــون قـــد أضــعنا موضـــع اإللكــرتون، أي ال ميكـــن وبــنفس الدقـــة أن حنــدد موضـــع وســرعة اإللكـــرتون يف آن واحـــد، 
يف مواقــع خمتلفــة، وهــذا مــا يهــدم متامــا تصــورات فمــن الضــروري إذن تصــور اإللكــرتون كشــيء يوجــد بكيفيــة متآنيــة 

ومعـىن ذلــك أن اجلزيئــات . الفيزيـاء الكالســيكية بتحديـد كــل مواقــع األجسـام وســرعتها يف حلظــة مـن حلظــات الزمــان
امليكروسكوبية ال ميكن أن حُيدد هلا مسار صارم، فذلك يستلزم معرفة املوضع والـزخم بدقـة يف آن واحـد، وهـذا غـري 

ذا أيضــا يف الفيزيــاء النوويــة ھن العالقــة بــني املوقــع والســرعة عالقــة احتماليــة ال حتميــة صــارمة، وحيصــل أي أ. ممكــن
كمــا حيصــل يف كــل . مــن النــواة املشــعة( الطاقــة)حيــث ال نســتطيع أن نتنبــأ بدقــة مــىت سيحصــل انبعــاث اجلســيمات 
فهنــاك حــد أعلــى ... خم الــزاوي واملوقــع الــزاوياملقــادير الــيت تشــتمل علــى أزواج مرتافقــة قانونيــا كالطاقــة والــزمن، الــز 

جلــداء دقــة قيــاس املقــدارين املقرتنــني حبيــث يعــين كــل قيــاس متنــاه يف الدقــة ألحــدمها عــدم التحديــد الكلــي للمقــدار 
اآلخر، فيصبح ترتيب قياس أزواج املقادير املقرتنـة أمـر ذو أمهيـة بالغـة يف ميكانيكـا الكـم، خالفـاً ملـا هـو عليـه احلـال 

امليكانيك التقليدي، حيث إنه مل يعـد باإلمكـان التعبـري عـن هـذه املقـادير بـدوال عدديـة، وإمنـا مبـؤثرات تأخـذ يف  يف
وهـذا . قيمـاً منفصـلة وتنتقـل بـني هـذه القـيم بقفـزات صـغرية هـي كمـات -خالفاً للـدوال العدديـة  -بعض احلاالت 

ماديا صغريا خيضع لـنفس قـوانني الـيت خيضـع هلـا النظـام يعين ضرورة التخلي عن تصور اإللكرتون كما لو كان جوهرا 
، وينتج عن ذلك أن اجلسيمات دون الذرية ال ميكن التنبؤ مبسـارها فعـاًل، وال ميكـن تطبيـق السـببية عليهـا، (2)املعتاد

عـــىن يف وال ينطبـــق عليهـــا التحديـــد الزمـــاين واملكـــاين جمتمعـــني معـــا، إذ لـــيس للقـــوانني الســـببية مليكانيكـــا نيـــوتن أي م
. اجلسيمات دون الذرية، وكل مـا ميكـن فعلـه هـو دراسـة سـلوكها االحتمـايل كمجموعـة تُـدرس إحصـائيا أو احتماليـا

                                                 
 .08، ص 0081، بدون طبعة، دار الشؤون الثقافية والنشر، بغداد،  2حممد عبد اللطيف مطلب، الفلسفة والفيزياء ج -(1)
 .72سامل يفوت، فلسفة العلم املعاصرة ومفهومها للواقع، مرجع سابق، ص  -(2)
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فعنــد دراســة اإللكــرتون يف منطقــة الرصــد علــى لــوح حســاس جنــد أن مســار ارحتالــه مــن منطقــة التجهيــز إىل منطقــة 
القـول أنـه موجـود يف نقطـة حمـددة يف زمـن معـني، وإمنـا  القياس هو مسار غري يقيين وإمنا احتمايل، فنحن ال نستطيع

. نقـول أن احتمــال وجــوده هـو كــذا وكــذا، فهـذا االرحتــال هــو انتشـار احتمــاالت تعــرب عنهـا الدالــة املوجيــة لـــشرودجنر
» ومن جهة أخرى، ال نعرف مكـان سـقوطه علـى اللـوح احلسـاس ولكـن نعـرف احتمـال ذلـك فقـط، وبالتـايل فهـذا 

ته العامــة، يأخــذ يف اعتبــاره أدوات القيــاس، فيــنص علــى ال تعيــني تكميلــي، أي اســتحالة التعــني الــدقيق املبــدأ بصــور 
ألننــا إذا أردنــا أن حنــدد ســرعته فــال بــد مــن إثــارة اضــطراب يف موضــعه، ومــن مثر فــإن دقــة . ملوضــع اإللكــرتون وســرعته

العـــامل األصــغر يتـــأثر باملالحظـــة وأدوات ، وعليـــه يتبــني أن (1)«احــد اجلـــانبني ســتكون علـــى حســاب اجلانـــب األخــر
القيــاس، إىل درجــة يســتحيل معهـــا قيــاس موضــع اجلســـيم وســرعته معــا، يف نفــس الوقـــت وبــنفس الدقــة، ومـــن مثر ال 
ميكــن جتاهــل اثــر أدوات الرصــد والقيــاس علــى العــامل الــذري وهــو املوقــف الــذي تتبنــاه مدرســة كوبنهــاغن أو الوضــعية 

كــي نعثــر علــى كهــرب ينبغــي أن ننــريه بضــويئة، وإن التقــاء الضــويئة والكهــرب يبــدرل » نــه املنطقيــة، مــن ذلــك مــثال أ
وعلــى هــذا ال توجــد يف امليكروفيزيــاء أير طريقــة . وهــذا االلتقــاء يبــدرل مــن جهــة أخــرى تــواتر الضــويئة. حمــل الكهــرب

بـدأ االرتيـاب أي تـأثر اجلسـم ، وهـذا مـا نعـين بـه مب(2)«مالحظة ال تؤثر فيهـا أسـاليب الطريقـة علـى الشـيء املالحـظ
اًلَحــظ بشــروط املالحظــة

ُ
وهــذا ينتهــي إىل ضــرورة التخلــي عــن املفهــوم التقليــدي للموضــوعية، مــن حيــث إن أيــة . امل

، ممــــا يعــــين أن صــــالحية التفســــري (3)دراســــة للظــــواهر الذريــــة تــــؤدي إىل تــــداخل وتفاعــــل بينهــــا وبــــني أدوات القيــــاس
 . دود الظواهر اجلهرية أو املاكروسكوبيةالكالسيكي يصبح باطال وحمدودا حب

أخـرى تعجـز الفيزيـاء الكالسـيكية عـن تفسـريها، مثـل ( مشـكالت)إضافة إىل ظواهر  -تلكم هي أهم املشكالت  
درجــة مئويــة، أو ســبب انبعــاث اللــون األصــفر مــن خبــار الصــوديوم، أو ســبب  0183ســبب انصــهار النحــاس عنــد 

ـــاء، أو ـــة الفضـــة لنقـــل الكهرب ـــة ... ســـبب امـــتالك الكربيـــت خلاصـــية العـــزل قابلي " املطلـــق " إضـــافة إىل تعـــرض مقول
بالنســبة للزمــان واملكــان لضــربة مــن النظريــة النســبية الــيت وضــعها إنشــتاين ونفــى فيهــا وجــود الزمــان املطلــق واملكـــان 

لتفســري احلتمــي الــيت صــادفت ا -املطلــق، ووضــع بــدال منهمــا زمانــا ومكانًــا نســبيني خيتلفــان حســب وضــع املالِحــظ 
امليكــانيكي، والــيت ميكــن أن نســتنتج منهــا أن اجملــال مــا حتــت الــذري لــيس جمــاال للســببية واحلتميــة كمــا هــو الشــأن يف 
اجملال الفيزيائي املألوف، بل أن مفهوم االحتمال والالحتمية حال حملهما، حيث مل يعد التنبؤ يف الفيزيـاء الكوانطيـة 

كلمـا كـان كـذا، فإنـه : كلما كان كذا، فإنه كذا، بعبارة أخـرى: ، وتغريت العبارةإال على هيئة حساب االحتماالت
فأصــبحت بــذلك املقاربــة اإلحصــائية االحتماليــة منهجيــة أساســية يف العلــم . مــن املمكــن أن يكــون كــذا بنســبة كــذا

نيكي احلتمـي اآليل، فاسـحا وهنا يسدل العلم ستاره على مبدأ احلتمية معلنا اهنيار التفسري امليكا. الفيزيائي احلديث

                                                 
 .318 – 317، فلسفة العلم من احلتمية إىل الالحتمية، مرجع سابق، ص ميىن طريف اخلويل -(1)
لنشـر والتوزيـع غاستون باشالر، الفكر العلمي اجلديد، الطبعة الثانية، ترمجة عادل العوا، مراجعة عبداهلل عبد الدائم، املؤسسـة اجلامعيـة للدراسـات وا -(2)
 .023، ص 0083بريوت،  -
 .31لم املعاصرة ومفهومها للواقع، مرجع سابق، ص سامل يفوت، فلسفة الع -(3)
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والنتيجـة أن الفيزيـاء النيوتونيـة مل يعـد مـن املمكـن تطبيقهـا علـى اجلسـيمات . اجملال أمـام احلتميـة واالحتماليـة واحلريـة
والدقائق األولية أي على العامل ما دون الذري، والذي ال ميكن، بأي حـال رصـده ومراقبتـه مباشـرة، حيـث ال يوجـد 

 .على إدراكه أي حس فيزيائي قادر
وهكــذا يتضــح أن فيزيــاء نيــوتن الــيت أسســت دعــائم النظريــة العلميــة الكالســيكية، وأسســت نتيجــة لــذلك النمــوذج  

امليكانيكي للطبيعة، واليت متيزت قوانينها بالعمومية واملطلقية، وأحكمت التفسري على كـل الظـواهر واألجسـام مهمـا 
لـق األمـر بالعـامل الـذري، ممـا أظهـر أهنـا صـحيحة فقـط داخـل حـدود اختلفت طبيعتها، تفشـل فشـال ذريعـا عنـدما تع

وهي بذلك عكس ما كان يُعتقد؛ ليست عامـة وال مطلقـة وال يقينيـة، ومـن مثر . معينة فقط وهي حدود املاكروفيزياء
لقــد كشــفت الفيزيــاء الذريــة عــن وهـــم احلتميــة وزيفهــا، ورفضــت كــل تفســري ميكــانيكي مبــين . فهــي ليســت حتميــة

يهـــا، معلنـــة خـــروج العلـــم مـــن العـــامل احلتمـــي إىل العـــامل الالحتمـــي، ليحـــل الـــرتابط اإلحصـــائي بـــني احلـــوادث حمـــل عل
الـرتابط العلـي السـبيب واالحتمـال بـدل الضـرورة، فلـم يعـد احلـديث عـن حـدوث احلـدث كضـرورة حتميـة وإمنـا كنسـبة 

اســتبعادها تغـريت الصــورة الســابقة املكَونـة عــن العــامل لقــد اُســتبعدت احلتميـة متامــا مــن الفيزيـاء احلديثــة، وب. احتماليـة
 . إىل صورة جديدة، صورة الميكانيكية كبديل للنموذج امليكانيكي
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 األسس الفكرية و االبيستيمولوجية للمنطق 
 

1دراس شهرزاد   .د     
 

 
 ما هو المنطق؟ -0

م عادة الفصل من جهة بني خمتلف جتليات إذ يت. ، أول ما حييل على العقل"املنطق"حييل مصطلح 
العمل العقلي من عصر آلخر، ويف هذا احلقل أو ذاك وضمن هذه الثقافة أو تلك، الختالف مظاهر التعقل تبعا 

 . لتباين التوجهات واختالف األشياء واملوضوعات املبحوثة هنا وهناك

... االهتا اخلاصة أو الظرفية واملتغريةومن جهة ثانية بني مفهوم العقل كملكة خالصة منفصلة عن استعم
فيظهر إذن أن مثة بعضا من السمات الثابتة البد أن متيز بذاهتا "واملتصفة يف ذاهتا مبجموعة من اخلصائص الثابتة 

استعمال العقل، وذلك باستقالل عن املوضوع الذي يتناوله وعن مرحلة التطور اليت يكون قد بلغها تعقلنا 
 ". املنطق"ن فإن استثمار هذه السمات الثابتة يبدو مشغلة دائبة لعلم كان له يدعى ، وإذ(2)"لألشياء

جرى التقليد يف األحباث والدراسات اليت تعين باملنطق أن تعرضه من حيث هو علم الربهاين، يذكر لنا 
الذي يكون املنطق أحد أقسام الفلسفة إنه العلم (: " Logique)يف مفرداته الفلسفية بصدد مصطلح اللند 

موضوعه حتديد ما هي، من بني مجيع العمليات العقلية اهلادفة إىل معرفة احلقيقي، تلك اليت تكون صحيحة وتلك 
مث يورد على عادته عددا من التعريفات ال خترج يف مجلتها عن هذا املعىن فـ كيينس " اليت ال تكون كذلك

(KEYNES)   العامة للفكر الصحيح  العلم الذي يدرس املبادئ"جيعل من املنطق(La pensée Valide ") أما
فحص لذلك اجلزء من االستدالل الذي يتقوم على الكيفية اليت :"فلديه أن املنطق( De Morgan)دومورغان 

فما يشغل املنطق هو معرفة )...( تتكون هبا االستنباطات دون التفات حلقيقة الوقائع أو اآلراء أو التخمينات
 .   (3)"تبعا لصدق املقدماتصدق االستنباطات 

لقد مت دائما تعريف املنطق تبعا لتحديدات مشاهبة ومتقاربة يتم فيها التأكيد على عامليته ومشوليته 
 Ess)كونه املاهية املنطقية  كانط أو ما ينعته ، "الحقائق المنطقية" وعلى اشتغاله حصرا بـ ... وضروريته

conceptus )عية أو الواقعيةوهي على خالف املاهية الطبي(Ess rei ) لألشياء تلك اليت نظل عاجزين أبدا عن
لن تكون واحلال هذه إال قدرة العقل على جتاوز كثرة ما تواجهه " السمات الثابتة"إن واحدة من تلك . (4)إدراكها

                                                 
1
 .قسم الفلسفة ،كلية العلوم االجتماعية،امعة وهران جب أستاذة حماضرة  

2 -Granger (G.G)  la raison, P.U.F, 1974,P41 

3 -Lalande (A), Vocabulaire et technique et critique de la philosophie, PUF,1983P872 et 

passim.  

4 -Kant(E), Logique, JVRIN, (France),1966,P68 
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فما كان . االواحد املطلق الكامن خلفها أو املوزع يف ثناياه" الموضوع"به التجربة من موضوعات شىت الستجالء 
لتلك الكثرة من املوضوعات أن تدرك عقليا لو ال أن مثة  هذا املوضوع الواحد املطلق الذي يشملها ويشرتط 
إمكانية إدراكها ذاهتا، وهذا يعين أن املنطق ويف حني ال يبحث يف شيء واقعي حمدد، كما هو الشأن يف الفزياء 

ن تتحول هذه إىل تصورات خالصة التجريد وما ينشأ بينها مثال، فهو يبحث على حنو ما يف كل األشياء منذ أ
المعاني من حيث هي "فالشغل املنطقي يقصر نفسه على هذه التصورات أو العالقات أو . حينئذ من عالقات

موضوعة للتأليف الذي تصير به موصلة إلى تحصيل شيء في أذهاننا ليس في أذهاننا، ال من حيث هي 
 -(هـ128ت )ابن سينا كما يقول   -"كجواهر أو كميات أو كيفيات أو غير ذلك  أشياء موجودة في األعيان

حني  -(F. GONZETH) غونزيت.ف، وهذا ما سيؤدي يف هناية األمر إىل نظرة جديدة للمنطق يعرب عنها (1)
 ،La Logique et la physique de l’objet quelconque"(2)المنطق هو فزياء الموضوع أيا كان  :"يقول
يس هذا بالضرورة مذهب التجريبيني يف املنطق فهم على أية حال ال يفصلون بني عاملي التصورات واألشياء، ول

يذهب التجربيون  الحسيون إلى أن منطقنا البد أن يكون األثر الذي تركه فينا منطق "وكما خيربنا اللند 
 .(3)"األشياء

نطق ال شأن له باللغة وإمنا قضيته هي من جهة أخرى مت اإلحلاح، لدى بعض التيارات على أن امل
لقد  . األفكار واملعاين والتصورات اليت مىت رتبت على حنو خمصوص نشأ منها علم جديد جمهول للذهن من قبل

واحد من الذين رافعوا لصاحل إبعاد االلفاظ من عناية املنطق، فقد كتب ( هـ330ت)النصر الفارابي كان أبو
ترتب فيشرف بها الذهن على شيء كان يجهله قبل ذلك فيعلمه ليست هي  بين أن األشياء التي:"مثال

ألفاظا ترتب، إذا كان ما يشرف به الذهن بهذا الترتيب أشياء في الذهن واأللفاظ إنما ترتب على اللسان 
ال بتوسط فتعلقنا للعامل ال يتأتى إ. بينما تتجه تيارات أخرى إىل التشديد على عالقة املعاين باأللفاظ. (4)"فقط

عالقة المنطق باللغة تحول دون وهم وجهة النظر المتعالية التي يمثل أمامها الواقع في " اللغة، وعليه فإن
ألن صورنا عن "هي احلامل اللغوي الذي ال مصرف عنه"حىت إذا كانت هذه البقية . (5)"جملته دون أية بقية

 (6)"ن يكون معقولية خالصة متحررة من اللغةفال وجود لشيء يشبه أ)...( العالم تأتي مصبوبة في لغة 
من بعض مصادر األخطاء أن يتم الحديث عن نشاط "الذي يرى أنه  فتجنشتينواملوقف ذاته جنده لدى 

 ".ذهني بخصوص الفكر، فالمسألة لدينا أن الطابع األساسي للفكر هو أنه نشاط يستخدم العالمات
                                                 

 30ص،  0082(لبنان)منطق املشرقني، دار الطليعة ( أبو علي)ابن سينا  - 1
2 -Gonzeth(F) qu’est ce que la logique ? extrait in : philosophie des sciences, S. Daval-B 

Guillmain, PUF 1959,p34 
 010ص0070(مصر)، اهليئة املصرية للكتاب، (ترمجة نظمي لوقا) العقل واملعايري( أ)اللند- 3

 وما يليها  011ت ص.ب( لبنان)دار املشرق( حمسن مهدي: تح)كتاب األلفاظ املستعملة يف املنطق ( أبو نصر)الفارايب- 4
 . 230ص 0086، (العراق)، دار الشؤون الثقافية العامة(ترمجة فؤاد كامل)الفلسفة األملانية احلديثة( رودجير)بونرب -3- 5

4 – Meyer(M) Logique, langage et argumentation, Hachette (France), 1982P76  
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على هذا " إشكاليا شامال ملسألة ما هو املنطق؟ فـطرحا  (J. DEWEY)ديوي . جورمبا وجدنا لدى 
فيقال مثال أن المنطق هو علم القوانين الضرورية للفكر، أو أنه نظرية العالقات )...( الموضوع يثور الجدل

عددا من وجهات النظر احملتملة  ديوي مث يستعرض. "المنظمة، أي العالقات التي تستقل بوجودها عن الفكر
" الخالصة"اإلمكانات اخلالصة ومعىن "أن طبيعة املوضوع املنطقي إما أن يكون قوامها : حواهاهبذا اخلصوص، وف

وهذا رأي، ورأي آخر جيعل قوام طبيعة املنطق " هنا أن تلك اإلمكانات ال تعتمد يف وجودها على الوجود الفعلي
وأخريا الرأي الذي " ناء العقلي للكونقوام الب"، ورأي ثالث يقول أهنا "الثوابت التي نقيم عليها نظام الطبيعة"

وحسبنا أن هذه اآلراء على . (1)"المنطق معني بالبناء الصوري للغة باعتبارها نسقا من رموز"يذهب إىل أن 
 . تنوعها تعطينا فكرة عن طبيعة النقاش الذي قد يستثريه تعريف املنطق

 :جوانب من الفحص االبستيمولوجي للمنطق األرسطي -2

، تعلق األمر (الواقع املبحوث)=اإلبستيمولوجية، ال تكاد ترتك بينها وبني املوضوع املعريف  إن املساءلة
ال تتم إال من خالل املعرفة نفسها، أي " معرفة املعرفة"باملنطق أو بغريه، مسافة مهمة، فاإلبستيمولوجية اليت هي 

 G)غاستون باشالرعين هذا ما بقول و . من داخل بناءاهتا املفهومية وأنساقها النظرية ولغاهتا الرمزية

BACHLARD" :) هناك بالنسبة ألي مفهوم علمي خطأ يتوجب تصويبه، وقبل الشروع في أية معرفة
موضوعية يتوجب تحليل العقل تحليال نفسانيا، ليس فقط بشكل عام، وإنما أيضا في مستوى كل المفاهيم 

 . (2)"الخاصة

فة على نفسها ولكن على مستوى املفاهيم واملخططات التفسريية فاإلبستيمولوجية هبذا هي انعكاس املعر 
والنظريات والقوانني واألنساق الصورية فحسب، ورمبا أمكن لنا استبصار الدائرة النقدية اليت تتحرك فيها املساءلة 

سنالحظ أوال ومع . اإلبستيمولوجية للمنطق من خالل عرض جممل نسوقه على سبيل التعرف العام
وعلى ذلك فإن العلم يزداد دقة كلما . من الصعب أحيانا أن نعرف مقصود علم معين": إنه( E.Kant)كانط

أمكن لنا أن نختصه بمفهوم محدد فحينئذ سنتجنب كثيرا من األخطاء ذات األصول المتعددة والتي قد 
عانت املعرفة املنطقية لقد . (3)"تتسرب في تعريفنا إذا لم نتوصل إلى تمييز هذا العلم عن العلوم القريبة منه

تتداخل مع علوم اللغة،   -فحدود املنطق إن كانت للمنطق حدود. ختصيصا من كثري من مشكالت التعريف هذه
حىت لو أنكر املنطق أن تكون اللغة بذاهتا )كوهنما تشرتكان يف املوضوع ذاته أي األقوال أو يف املوضوع اللغوي

 (. موضوعا له
 والصورنه( Axiomatisation)ت كونه يعتمد على آليات التبدية مث هو يتداخل مع الرياضيا

(Formalisation) والربهنة (Démonstration )وهي بذاهتا آليات العمل الرتبيضي . 
                                                 

 11-11ص.، ص0061، (مصر)دار التعارف( حممود.ن.ترمجة ز)نظرية البحث: املنطق( جون)ديوي- 1
 26ص, 0081( لبنان)دار احلداثة( أ خليل,خ:تر)، فلسفة الرفض،(غاستون)باشالر - 2

3 -Kant(E) logique, Op,cit, p21 
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المنطق هو إن تعريف املنطق تعريفا يأخذ يف اعتباره سائر جوانب  هذا العلم، البد أن يالحظ فيه أن 
 .نبغي للفكر أن يراعيها كي يتحرى الصواب ويتجنب الوقوع في الخطأالعلم الذي يعني بالقواعد التي ي

فاملنطق هبذا اشتغال على تلك القواعد مبا هي قواعد االستدالل الصحيح والبد هلذا التعريف أن يواجه مجلة من 
 : األسئلة

 ما الفكر؟ 
 ما الصواب واخلطأ؟ 

 وأي هي تلك القواعد؟ 
 ما االستدالل؟ 
 وما الصحة؟ 

الفكر نزوع الذهن فهم الواقع اخلارجي عنه :"قيل" الفكر( "Thème)أخذنا األمر من ناحية موضوعة فإذا
من جهة وجهة أخرى إىل حبث نفسه من حيث هو عمل حبث وفهم فإن حصرنا األمر يف اجلهة الثانية لزم 

 : ي كانطحصول علم يكون موضوعه فكر الفكر أو فهم الفهم، وليس ذلك إال املنطق ألنه وعلى رأ
فإذا أخذنا املنطق . (1)"على ذاته(Entendement)كيف يتعرف الفهم : إن المسألة في المنطق هي" 

قيمتان منطقيتان حتصالن من  الكذب  /أو الصدق الخطأ/ الصواب :من ناحية موضوعة الصواب واخلطأ قيل
كما جرى -كانت األخرى كان املنطق  فإذا. فكر/ واقع أو املطابقة فكر/ جهة معيار املطابقة أي املطابقة فكر

أما إن كانت األخرى كان املنطق صوريا حتليليا شأن منطق . ماديا أو تطبيقيا أو جتريبيا استقرائيا -التقليد أن يقال
ما هو احلقيقي؟ وما هو الصادق؟ ولزم من ذلك أن يكون : أرسطو، فيكون شغله يف هذه احلالة حصرا يف مسألة

، فعلى ذلك جند "الحقيقة المنطقية"قيقة مبا هي بناء منطقي أو اختصارا موضوع املنطق هو احل
يميز المنطق بقوله أنه في حين تكون الحقيقة هدفا لجميع العلوم، فإنه بالنسبة للمنطق ( "G.FREGE)فرجية

، على أن مسألة احلقيقي أو (2)"ال تكون الحقيقة هدفا فحسب، ولكنه الموضوع الذي تتم دراسته
السؤال الذي يطرح ها هنا هو معرفة فيما ": ذلك أن! هي املسألة كلها( La question de la vérité)قةاحلقي

إذ أن ذلك هو . إذا كان هناك، وتبعا ألي مقياس معيار للحقيقة حيث يكون يقينيا وكليا وناجعا في عمليته
 . (3)"ما هي الحقيقة؟: معنى السؤال

القواعد مبادئ وأصول، وكيفيات منهاجية ختص : قيل القواعدضوعة أما إذا أخذنا املنطق من ناحية مو 
فلزم منه قواعد ختص احلدود ( Terme)"الحد"تكوينية القول املنطقي يف كليته فأول مراتب هذه التكوينية يدعى 

                                                 

1 -Id-Ibid,P13 

2 -Bouveresses(J) qu’est ce que la logique ? in : interrogation contemporaire. FAYARD (Frc) 

1980,P334  
3 -Kant(E) Op,cit,P55 
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فلزم منه قواعد ( Proposition)"القضية"فإذا أُلف بني حدين على حنو خمصوص كان لنا من ذلك مكون يدعى 
فلزم  (Syllogisme")القياس"صها، فإذا ألف بني القضايا على حنو خمصوص حصل لنا من ذلك مكون يدعى خت

املنطق )منه قواعد ختصه هذا على ما استشارته تلك املكونات من مواقف وردود معارضات حيث قدر للمنطق 
القياس :"معارضي أرسطووهو من أشهر ( F.BACON)فلقد قال فرانسيس بيكون . أن مير( األرسطي باألساس

( Notions)يتركب من قضايا وهذه تتركب من حدود، والحدود ال قيمة لها إال قيمة التصورات العامة 
غامضة وراجعة إلى تجريد متسرع فال ( كونها النقطة األساسية)فلهذا السبب وإذا كانت التصورات العامة 

الثوابت "لى تلك القواعد مبصطلح رمبا مت اإلصطالح ع. (1) ..."قوة لكل ما سيبني عليها
هو دراسة احلقائق املنطقية،  (Quine)كواين تبعا لـ  -املنطق:"وهكذا فإن( Constantes Logiques)"المنطقية

 .(2)"ويعترب حقيقة منطقية كل حقيقة ال تكون كذلك إال بالنظر إىل استنادها إىل الثوابت املنطقية
مىت ( قضايا)=االستدالل انتقال من أقوال : قيل" االستدالل"عة أما إذا أخذنا املنطق من ناحية موضو 

ناجتة فتكون األوىل مقدمات، والثانية نتائجها وتدعى ( قضايا)=أقوال( لزوما ضروريا)=سلمت لزمت عنها لذاهتا 
الضرورة  التقدمات براهني إن كان قوامها أمور يقينية فيكون االستدالل بذلك استدالال برهانيا مستندا إىل مبدأ

، فإن كان انتقال من عام إىل خاص جعلناه استنتاجا أو كان من خاص إىل عام جعلناه (مبادئ العقل)=املنطقية
 . استقراء

قيل ال يتم االستدالل الربهاين إال مبراعاة ( Validité")الصحة"أما إذا أخذنا املنطق من ناحية موضوعة 
نطقي واليت جتعل االستدالل يرتتب وفق صورة خمصوصة، فإذا حصلت القواعد اليت ختص تفصيال تكوينية القول امل

تلك املراعاة وحصلت معها تلك الصورة كان االستدالل صحيحا صحة صورية، والشك أن مبحث الصحة 
كما -من وجهة تقليدية"املنطقية يكاد يكون ذاته مبحث احلقيقة املنطقية، وهذا أمر سار عليه التقليد، إذ 

التمييز المالئم لفكرة : فإن المنطق قد تكفل بمهمتين أساسيتين( J.BOUVERESSE)بوفريس.يوضح ج
فإذا كنا نتقبل استدالال ونتائجه . وها هنا تطرح مسألة أساس الصحة املنطقية. (3)"الحقيقة المنطقي الصحيح

يت مبوجبها نتقبل احلقيقة وفقا ملعيار الصحة الصورية فطبقا ألي معيار نتقبل معيارية الصحة الصورية ذاهتا تلك ال
املنطق اشتغال على : "صياغة مناسبة هلذه املشكلة( M.MEYER)ماير.على أهنا كذلك؟ ولعلنا جند لدى م

إن برهانا يكون صحيحا صوريا عندما يضمن صدق املقدمات .االستدالالت والرباهني ذات الصحة الصورية
إن املناطقة نادرا ما يتساءلون عن األمر الذي جيعل )...( اصدق النتيجة، وذلك بالنظر إىل الصورة والصورة وحده

                                                 

1 -Bacon(F) Novum Organum (Trdfrc) HACHETTE(Frc) 1980,P334 
2 -Meyer(M) ,Op, cit, p81 

3 -Bouveresse(J)Op,cit, p332  
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الرابط الصوري علة يف قبول النتيجة، فعندما نتمسك بالطابع احلاسم للحقيقة املؤسسة صوريا، كونه يفسر قبول 
 .(1)النتيجة دون نقاش، فإن السؤال سيبقى هنا معرفة األمر الذي يعطي للحقيقة صفة اإلقناع

كون من مكونات املعرفة املنطقية يف مظهرها التقليدي أو املتطور كفيل أن يطرح لوحده واحلال أن أي م
عددا من املعضالت واملسائل النقدية، هذا إذا بقينا يف احلدود اخلاصة أو الداخلية لتلك املعرفة أما إذا نظرنا إىل 

ة اإلبستيمولوجية تأخذ أبعادا وتعقيدات ال املنطق من زاوية عالقته بالعلوم األخرى وتطورها التارخيي، فإن املساءل
لقد كان املوضوع القابل لالستقرار، املوضوع اجلامد، الشيء : "غاستون باشالرهناية هلا، ومتاما مثلما يقول 

املستكني، يشكل جمال حتقق املنطق األرسطوطاليسي واآلن متثل أمام الفكر اإلنساين مواضيع أخرى ليست قابلة 
إذن سيتوجب إجراء التعديل بطريقة ما وحتويل لعبة القيم املنطقية، وباختصار من الضرورة مبكان  )...(لالستقرار

 .(2)تعيني عدد من املنطقيات قدر ما يوجد من أمناط املواضيع على إطالقها
بقدر ما أن العلوم وفي الوضع التي هي عليه اليوم ال "بيكون منذ قرون .ومن الالفت للنظر هنا أن ف

كما يوجد لدينا اليوم، ال [ يقصد المنطق األرسطي]لها أن تخدم تقدم الصناعة، بقدر ما أن المنطق يمكن 
 . (3)"يمكن له أن يخدم تقدم العلم

وعلى خالف  -لكأنه! لعل املفارقة مع املنطق أنه وهو الذي يعطي الوضوح، يفتقد يف ذاته إىل الوضوح
على ("A.RAYMOND) ريموند. أورمبا كان لنا أن نقول مع . طيهفاقد الشيء ميكن له أن يع -احلكمة السائرة

العكس مما قد نتوقع، فإنه لمن العسير جدا التعريف وبالدقة الالزمة بمجال ومهمة المنطق، ففي حين كان 
ينتظر من المنطق أن يكون من بين سائر العلوم األفضل تأسيسا، فإننا لن نجد ما هو األكثر تعرضا 

ن المنطق ذاته، وهذا أمر يستدعي الغرابة، ألسنا عندما نقول عن حقيقة أنه تمت برهنتها لمناقشة أسسه م
          . (4) !"منطقيا سيعني أنها أدركت منتهى الدقة الممكنة

 
 
 
 
 
 

                                                 

1 -Meyyer(M),Op,cit,pp81-82 
 021مرجع مذكور ص ( غاستون)باشالر - 2

3 -F. Bacon,Novum Organum p8,prg11 
4 -Cite in Brunschivicg (L) les âges de l’intelligence, PUF 1953,P19. 
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 المقدس و تجلياته في المخيلة اإلجتماعية
 
 1إسعد فايزة زرهوني

 
 :مقدمة 

موسا وال يكون كذلك إال إذا جتلى وظهر وعايشناه كتجربة املقدس ال يصبح ذو فعالية إال إذا كان مل
للظاهرة الدينية ليصبح واقعا معاشا يف احلياة اليومية لإلنسان كحامل للمعتقدات وممارس للطقوس والشعائر 

فـي هذه الظاهرة الـــيت يــربز فــيها جتلي املقدس " ظاهرة زيارة الصلحاء " وإحــدى مظاهر هذه التجربة الدينية 
أماكن وأشــخاص وأشــياء ، إن اإلنــسان يــجعل لــنفسه أماكنا يـطبعها بطابع التقديس  تــجعله قـريبا مــن املقدس 
بذاتــه والذي يــحتل فيه اإلله قــمة العرش بــحيث  تكون هذه األماكن وسيلة تــجعله مــرتبطا إرتباطا دائما باإلله 

أن وسيط املقدس فــي الذاكــرة الــشعبية هو بــدوره يــأخد قــدرا مــن الــقداسة وهــذا ومـن مث باملقدس وكــما عرفنا 
حال األولـياء الــصاحلني حــيث أن هــذه الــفئة تــمثل وسـيط الــمقدس يف الذاكرة الشعبية وهنا تكــــمن قــــداسة 

إتــصال بني اإلنــسان وصــاحــب الــمكان وبني هذا  األشخاص ومــــن خالل هذه الوساطة يــشكل الــمكان أرضــية
األخري واإلله وألن الـمقدس يــظهر يف كل مــا يقرتحه الـمجتمع عـــلى اإلنسان على رأي دوركامي فإنه يظهر يف 

 . األماكن واألشخاص واألشــياء 
 تجليات المقدس  -
 :األماكن  – 0

بل هــو يـمتد ليشمل املكان والذي ينطبع بالتقديس على  املقدس ال ميكنه أن ميسر  األشخاص فقط" 
 وعمارات   edifices.  (2)"شكـل أضرحـة ملمارسة العبادة 

 لــقد أجــمع الـباحثون يف مــجال األنــثربلوجيا الدينية عـلى أن املقدس والذي يــشكل أساسا جوهـر
ا وأشخاصا هذا املكان الذي يشكل يف حـد ذاته اإلعتقاد الديين هـو يف تـمظهراته الواقعية مكانا وزمان

ممارسات اإلنسان العقائدية واليت تشكل بدورها جتربـته الدينية ومتثل األضرحة إحدى هــذه  فضاء تتجسد فيه
األماكن اليت إمتازت بقداسة خاصة يف ذهنية سكان املغرب العريب عامــة واجلزائر خاصة  إذ تعمل هــذه األضــرحة 

قيق العالقـة بني الــزائر والويل الصاحل وداخلها يتجسد مفهوم الوساطة بأمت معانيها واليت يصبو الزائر هلذه على تـح
األماكن الوصول إليها هــذه الوساطــة اليت جتعل مــن هذه األمــاكن مقدسة يــحرتمها اإلنــسان فهذه األماكن 

ظيفتها الـمتمثلة فــــي ربط العالــم الدنيوي  بالعامل السماوي أخدت طابع التقـديس فــي خميلة الناس مــن خالل و 

                                                 
1
 .االجتماع علمقسم ،كلية العلوم االجتماعية ، مستغامنامعة جبأستاذة   

(2) 
KAMEL FILALI , l’algerie mystique des marabouts fondateurs aux khwan  insurgés XV – 

XIX , editions publiende , 2002 , p27
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وكل ما يتعلق بالسماء يف هذه املخيلة هو مقدس حيث أن هذا املكان تقدم فيه الطلبات وتتــحقق الرغبات 
 وتــستجاب الدعــوات حيث جاء على لسان معظم املبحوثات  أن هذا الـمكان هو وسيلة تربطهــم بالويل الصاحل
وباخلالق ألنه بواسطة املكان تتجسد الرغبات وتصل إىل الويل الذي ينقلها إىل اهلل كما ترتبط هذه القداسة 

قداسته من "   هـــو قرب لويل صاحل فإنـــه إستمد  génie du lieu  (1)بصاحب املكان إذ وألن هـــذا  الضريح 
ة اليت تؤسس لقداسة املكان مــــن خالل قداسة صاحبه هـذه العبقــري قداسة صاحبه وهنا تكمن عبقرية املكان 

ويتجسد يف الضريح كذلك مفهـوم احلرم أو املــكان الذي ( . اإلله)باملقدس مادام هذا املكان يشكل أرضية إتصــال
مركز بكل ما هو ممنوع ويربز احلرم هنا يف اجملال  اجلغرافـي الذي هو  تشمله املمنوعات فاحلرم عند العرب  متعلق

   (2)"أصل احلرم يعود إلـى القداسة واملقدس إىل ما هـو غري نــقي واملمــنوع " وجود وساطة الويل الصاحل صاحبه

خارج إطار احلرم مبا  profane أو مفهوم  l’impurهـــنا مبا هـو عند موساوي وهــنا " وسخ الدنيا"ويتقابل مفـــهوم 
  .يكمن مفهوم املكان  املقدس  هـو ممنوع مبفهـوم املدنس عند دوركامي
 :عالقة األفراد بالمكان المقدس 

تربط األفراد باملكان املقدس عالقة إحرتام وخشوع  تظهر من خالل جمموعة من السلوكات اليت تـحدد 
ارة ترتبط عالقـة األفــراد باجملال املقدس من بينها نزع األحذية عـند الدخول إىل الضريــح واللجوء إليه يف  حالة طــه

قـداسة املكان بـسلوكات األفراد واليت تعترب فـي نـظر البعض وسيلة جتعل الويل الصاحل على مــقربة مـن الزائر حيث 
أن الـطهارة عند الدخول إىل املكان الـمقدس تـجعل اإلنسان قريبا من املقدس وقابال للدخول  يف عالقـة إتصالية 

وط الدخول إلـى األضرحة  وبالعودة إىل اإلسالم نـجد أنه اليـمكن للـمرأة غري معه إذ أعتربت هذه الـطهارة من شر 
الطاهرة الدخول إىل املسجد واإلقرتاب من القرآن كما الميكنها ممارسة شـعائر اإلسالم كالصوم والصالة حبيث 

تبعـدها عـن اإلتصال  النــجاسة تقف حاجزا بينـها وبني أداء الشعائر والدخول إىل األماكن املقدسة وبالتايل
 وال ميكن للمقدس أن يتقابل مع املدنس ولكن ماذا تعــين الطهارة ؟ بالـمقدس مادامت قريبة  مــن املدنس

Profane   إن الطهارة هنا مقرتنة بنقاء املرأة من دم الـحيض والنفاس واجلنابة أي كل ما جيعلها جنسة وغري
أن menstrues وهذا ما تربطه النساء يف دخــوهلن  (3) "أو املمارسات اجلنسيةأو الوالدة  ينبغي الزائــرات ال"طاهرة

وهنا يظهر تأثري هـذه األماكن املقدسة عـلى األشخاص . إىل األضرحة طاهرة  يكن جنسات من خالل احليض
ة ألهنا متلك  فهذه األضرحة ولدورها يف اجملتمع فرضت على زائريها سلطة جتعلهم يقدسوهنا وحيرتموهنا سلطة رمزي

قورة زمنية وآنية جتعل الفرد يعرتف هبا مما خيلق مسالك فعاليتها و تأثريها على خمتلف بنيات اجملتمع ، فالـضريح 
حيدد العالقة بني الويل الصاحل املالك لسلطة املقدس وبني اخلاضع هلا أي الزائر ووطأة وحتمية هذه السلطة فرضت 

تقديسه وبالتايل على التحلي بسلوكيات تظهـر مـــدى خــضوعه للمقدس هذه على الزائر إحرتام هذا املكان و 
                                                 

(1) 
ABDERRAHMANE  MOUSSAOUI , espace  et sacré au sahara  ksour et oasis du sud 

ouest algerien , cnrs editions , paris , 2002 p 18
 

(2)
ABDERRAHMANE  MOUSSAOUI ,opcit , p204

 
(3) 

 ABDERRAHMANE  MOUSSAOUI ,opcit , p204
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السلوكيات جتعلنا نعايش املقدس رمزيا ليتحول إىل قوة فعالة تصاحبنا يف حياتنا وهبذا فقداسة األضرحة كأماكن 
ا  أماكنا يـتحول يعرتف هبا األشخاص ويضبطون إجتاهها سلوكيات التعامل معها واخلضوع إليها ألهنا يف حد ذاهت

فـيها احملسوس إىل ملموس ألهنا تسمح بإتصال مـباشر باملقدس ، كما أن هذه األضرحة هـي أداة للتعبري عـن اهلوية 
أو إحـدى مركبات تكوين اهلوية اليت يـسخـــرها اإلنسان فـي مواجهة متطلبات عيشه وذلك ألنـها إتـصفت بقـوى 

كيانا مقدسا ألن مفهـوم  وي إىل السماوي مما جـعل اإلنسان يـــقدسها ا وجيــعلهاخارقة عـلى نقـل إلنسان من الدني
إن إتصفت إحدى مــقومات الــهوية بـقوى خارقة مـجردة عـن " الضريــح إقرتن بــهذه الــقوى اخلارقة  يف خميلة الناس 

كما أن هذه األضرحة هي اليت   (1)"نا مقدسا الـواقع املعتاد فإهنا تـصبح بالـنسبة للـفرد الـمؤمن هبذه الـقوى كـيا
إن األولياء هم الذين يضعون لألرض معاملا من خالل رموز بسيطة إلحتالل " تطبع نفوذ املقـدس فـي املكان 

  (2) " .فضاء إهنم مؤشرات النفوذ الفضائي للمقدس

 :األشخــــــاص  – 2

  (3)"و أو قــربه / الويل الصاحل : عنصريـن أساسيني الفـضاء املقدس يكون أو يصبـح كذلك عـــن طريــق " 
تتجلى القداسة  أيضا فـي األشخاص وألن الفضاء املقدس مرتبط  بـصاحبه  فإن الويل كشخص قدسته املخيلة 

فهــو  اجلماعـية ألنه الوسيط بني العامل الدنيـوي و العامل الــسماوي فالويل  بالنسبة للمرأة يف دراستنا مــثلها األعلى
السـيد والطبيب والسامـــع واملنجد حــيث جتتمع هنا النظرتان الدينية والدنيوية منها وقد أمجعت املبحوثات والفئة 
املتعـلمة منها على أن الويل هو رجل صاحل يــمثل السلف املاضي ولــه مكانة عـــظمى ألنه إشتهـــر بالعلم والزهـد 

فالويل إشتهر بني الناس بفضل مكانته القدمية واليت كانت مليئة باألعـمال . داء به والربكة  يــستحق الزيارة واإلقت
اجلليلة اليت قربته من اهلل  ويدل ذلك نفسيا على تشبت النساء الروحي باألولياء كما يدل على إحرتامهن الشديد 

نسوة بكثرة عـند ذكر الويل أو اليت ترددها ال" مسلمني مكتفني " ويظهر ذلك خصوصا من عبارة ، هلم وألعـماهلم
الدخول إىل ضرحيه واليت تدل على اخلضوع التام هلم الشيي الذي يفرض قداسة هؤالء األشخاص كما أن الدور 
الذي يلعبه هذا الويل أعطاه هذا البعد القدسي هذا الدور الـــذي جعـــل منه وسيطا بني اإلنسان واإلله يتوسطه يف 

يلتمس الناس مـــساعدة هؤالء األولياء وال يقسمون إال هبم غالبا لسوف يؤدي هـذا " ت حتقيق الرغـبات والطلبا
    (4)"اإلميان مبقدراهتم وسلطتهم إلــــى إستخدامهم كوسيطا حينما يتوجه الناس حنو اهلل 

غياهبا وهنا تظهر مكانة الـــويل الصاحل يف الذاكرة الشعبية ليس كذات قد إختفت بل كوجود مستمر رغـم 
يف " مقدسةهذه الذات احلاضرة الغائبة يف الوقت ذاته تبقى تلعب دور الـوساطة الذي جتعـل منها ذاتا 

                                                 
(1)

SOSSIE ANDEZIANE ,  experiences du divin dans l’algerie contemporaine ,adeptes des 

saints de la region de tlemcen ,cnrs editions ,2001 , p86
 

30، ص 2111سنة  210، العمارة املقدسة ، جملة املستقبل العريب ، العدد  رفعة اجلادرجي(2)
 

(3) 
 DJERADI , le saints  et le térritoire  , le quotidien d’oran , 4/03/2007 , N° 3711 

(4)
ABDERRAHMANE MOUSSAOUI , logiques du sacre et modes d’organisation de l’espace 

dans le sud ouest algerien , these de doctorat nouveau régime , février 1996 , p 133
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، و وجود حــيال يعامل كوسيط عادي بل هـ escence indépendante.   (1)"  بسيكولوجية الدين الشعيب الويل
اسة فقداسة األشخاص حاضرة يف خميلة الناس كما أن وجود كلمة ويل يف القرآن قـد أقرته بالقد  مستقلة روح
جتد فيهم هذه املخيلة  :يقول كازوناف Cazeneuveواء كان قبيلة ، أمة أو ـاجملتمع س"ؤالء األشخاص الذين  ـه

حضارةلــه مــيل لتبين أو إقرار كمقدس أشخاص والذين طبيعتهم تتناسب مع ثــقافة  ما يتناسب مع ثقافتها وهويتها
   (2) ." اليت  يضعها عن الوضع اإلنساين  ع ومــع الفكرةهذا اجملتم

ما هلا ــفـــقداسة األشخاص وحسب كازوناف متعلقة بفكرة اإلنسان عن وضعه ذلك أن الظاهرة الدينية دائ
 . القة بالوسط اإلجتماعي ـع
 :الــــزمـــان  -7

املكان واألشخاص وقداسة هـذه  إن  قداسة الزمان تعترب أحد مظاهر املقدس كما هلا عالقة بقداسة
األضرحـة  تفرض على األفراد زمن معني يضمن فعالية املمارسات والطقوس والشعائر املتعلقـة هبا هذا الزمن الذي 
جيعل اإلنسان ينتقل مــن زمن عادي إلـى زمن إسكاتولوجي باملفهوم العام ألن هذا الزمن هو الذي تكون له أكثر 

األخرى فـزيارة األضرحة هلا أيام خمصصـة يكون فيها الزائر أقرب للربكة ألن هذا اليوم هو يوم فعالية مــن األزمنة 
 .العطاء الذي يهب فـيه الويل الصاحل بركته للناس هذه األيام تكون مفضلة عند األفراد ألداء الزيارة هبا 

مان اإلستجابة كما أنه تكــون إن هذه األزمنة هي أزمنة مقدسة فـي الذاكرة الشعبية ألهنا تعمل عـلى ض
فيها الصلـة بالـويل والوساطة قائمة ألن هــذه األزمنة تسمح لإلنسان باخلروج من التاريخ املؤنسن والدخول فـي 

كاملولد النبوي )كما متثل املناسبات الدينية أزمنة مقدسة صاحلة لقصد الضريح وأداء الزيارة . التاريخ  املؤله  
الد الويل يف حد ذاته  فاملرأة ترى  أن لألضرحة  أزمنة مقدسة تصلح فيها الزيارة هـذه األزمنة الشريف أو يوم مي

اليت فرضتها قداسة املكان وقداسة األشخاص حيث إعطاء هلذه األزمنة بعـدا دينيا جيعل لزيارة األضرحــة مشروعية 
فراد فإن الدعوة تستجاب فيها بالضريح ولكن هـــذه تامة إذ وألن هذه األيام هلا عـالقة مبناسبات دينية يف ذهنية األ

ألن دعوة اإلنسان تستجاب فـي أي " وإين قريب أجيب دعـوة الداعي إذا دعاين " الذهنية تتجاهل قوله تعاىل
مكان وزمان دون احلاجـة إىل وساطة ، وإنطالقا مما سبق ميكن أن نالحظ أن هناك عـالقة جدلية بني قـداسة 

داسة األشــخاص واملكان ذلك أن قداسة الشخـص تفرض قداسة الزمان ألن مكانة الويل وقداسته الزمان وقــ
فـرضت اإلحتــفال مبيالده يف زمن معني الشيء الذي جعل هذا الزمن مقدسا عند األفراد هذا اإلحتفال الذي يقام 

ة وميكن تصور ذلك حسب املخطط يف مكان مقدس هـو الضريح ليــصبح هذا اليوم فيما بعد يوما رمسيا للزيار 
 :التايل 

 

                                                 
013، ص  0088يدات ، بريوت ، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،ين الطقوس والتغريات ، منشورات عو نور الدين طواليب ، الد(1)

 

(2) 
ALI AOUTTAH , anthropologie du pélérinage  et de la sainteté dans le maraboutisme 

marocain , ibla ,1995,n175 ,p 36 .
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 قداسة الولي الصالح
 
 
 

 قـــداسة املكان                                    الزمان     قـــداسة                 
 
 

 يتضمن طقس                                                    تقام فيه الزيارة                       
  الزيارة يف الزمن املقدس                                     يف يوم معني                                      

 
 
 
 
 

 املـــقــــدس
 

 مخطط توضيحي لعالقة الولي بقداسة الزمان والمكان
 الرموز والمقدس  -4
 ( سيميائية اللون)رمزية اللون األخضر  -0

، ة غامضـة مرتــبطة ببعـض األشخاصاملقدس سلط"دس يتجلى يف أماكن و أشخاص وأشياء لقد رأينا أن املق
ولقد عرفنا مسبقا أن كل ماحييط باملقدس تشمله القداسة ويشكل اللون األخضر املوجود   (1)"احلاالت واألشياء

ز والعالمات توحي إىل باألضرحة  أحـد رموز هذه القداسة ولقد عرفـــنا أن جل النظريات تنطلق من أن الرمو 
املقدس بالنسبة ألوطو يتجلى يف الديانة وهبا من جهة ويتموقع يف التاريخ من " القـــداسة بشكل من األشكال 

تعمل الرموز على ربط ماهو العقلي    (2)"خالل الرموز والعالمـات اليت حتيل إليه وإلـى سلطانه وإعجازه وغرابته
صل بـها اإلنسان بالعامل اآلخر مما يعمل على تعميق األفكار واملعتقدات والقيم بالواقع املعاش فهـو لغة يتـــ

 hierophanieخصوصا إذا أعطي له بعــدا دينيا حيث يصبح الرمز الرمز ميارس وظيفة وسيط فهـو يسمح باملرور 

                                                 
(1)

- JEAN CAZENEUVE , et si plus rien n’était sacré , institut perrin ,1991 , p 198
 

(2)
ABDERRAHMANE MOUSSAOUI , espace sacré au sahara , opcit , p15
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.   (1) "نساين إلـى اإلهلي يف كـل من املرئي إىل الالمرئي مـن اإل" وسيلة متعلقة باخلرق مما يؤثـر على اإلعتقاد 
فاللون األخضر املوجود داخل األضرحة مس كـل ما حيــيط باملكان اجلدران والقماش لذلك أعترب رمزا من الرموز 
املقدسة حسب الذاكرة الشعبية وذلك بعد أن أعــطته بعــدا دينيا ليصبح فيما بعد يشكل رمزا دينيا جعله يشمل 

تبني أن اللون األخضر املوجود بالضريح على عالقة بالدين واإلسالم ألنه كناية عـن  جزءا مـــن بركة الويل فقد
البساط األخضر يف اجلنة ويــدل عـلى القداسة والنقاء فقداسة اللون األخضـر مستمدة من البعد الديين الذي 

الدين على عالقة بالرموز اليت  أعطته له املخيلة الشعبية بعد ربطه باإلسالم والدين وقد رأينا يف مواضع سابقة أن
جتسد ماهيته ليصبح بذلك اللون األخضر رمزا دينيا مرتبطا باإلعتقاد واإلميان ، فاللــون األخضر فـي األضرحة عـرب 
 عــن ماهو غامض يف ذهنية اإلنسان عـن اجلنة ألن اجلنة تبقى دائما شيئا غامضا حيتاج إىل معرفة و تثري لشيء

l’epiphanie يشكــل  الرمز هو متثيل يظهر ماهو خفي و سري فهو" اإلنسان وهذه هي وظيفة الرمز  فضول
 .(2)" غامض

وعند . ألن سيميائيا الرمزهو متثيل حيمل داللة فهو يظهر كحقيقة مرئية تعمل على كشف حقائق خفية 
ز اإلسالم ولون اجلنة واللون حتليل اللون األخضر سيميائيا ميكـــننا ان جند له عـــدة دالالت وتعبريات فهو رم

املفضل للنيب وصـحابته وهـــذا منشأ صفته املقدسة  وكثريا ما تردد لفـــظ اخلضرة فـــي اإلسالم كوصف حلال أهـــل 
عليهم ثياب سندس خـضر " وقوله   (3) "متكئني عــلى رفــوف خضر وعبقـري حسان" اجلنة مثال قــوله تـعاىل

ويلبسون ثيابا خضــرا مــن سندس وإستربق " وقال   (4)"ن فضة وسقاهم رهبم شرابا طهورا وحلوا أساور م وإستربق
وفد وجد علماء النفس أن اللون األخضر يؤثر على اإلنسان من حيث اإلقدام واإلحجام ويشعـر باحلرارة أو   (5)"

حلياة وهو يريح البصر وهذا دليل الربودة ووجــد بعــض العلماء أن اللون األخضر يبعث السرور والبهجة وحــب ا
على دور هذا اللون  لذلك فإن قدسية اللون األخضر يف اإلسالم جعلته رمزا للقداسة يف العديد من األماكن 
 . املقــدسة ويف املخيلة اجلماعية اليت أعطت هلــــذا اللون بعدا دينيا غري بعده احلقيقي وبعدا واقعيا غري بعده الرمزي 

ك أن املخيلة اجلماعية بإمكاهنا أن تصوغ معطيات خرافية تربطها بالــواقع املعاش ألهنا ويظهر من ذل
تستطيع أن حتــول هذه املعطيات إىل واقع وبالفعل مــن املبحوثات مــن ربط اللـون األخضر حبياة الويل املليئة 

 . ة ودنيوية بالكرامات فأعطت له بعدا دنيويا لتجعل من هـذا اللون حيظى بنظرتني ديني

                                                 
 . 261، ص 2111ان من احلنفاء إىل اخللفاء ، حبث يف إناسة العرب رسالة دكتوراه جامعة وهران ، حممد الطييب ، العرب القرابة املقدس والسلط(1)

(2)
JULIEN RIES , traité d’anthropologie du sacré les origines et le probleme de l’Omo 

religiosus ,v1  , p44
 

(3)
JULIEN RIES , traité d’anthropologie du sacré les origines et le probleme de l’Omo 

religiosus ,v1  ,opcit,p 82 .  
 

76سورة الرمحان اآلية (4)
 

 . 20ســـورة اإلنسان اآلية (5)
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وال يتوقف الضريح عند إستعمال اللون األخضر فقط بل جند القبة والسقـف مدهــونان باللون األبيض فإذا  
كانت الداللة السيميائية للون األخضر تتجسد يف قداسته يف اإلسالم فإن إستعمال اللون األبيض يرمز إىل 

األلوان املـــوجودة  بالضريح فإنــنا جند أهنا ترمز إىل اجلنة الطهارة والكفن واملوت واحلداد ،  وإذا قمنا بتحليل 
واملوت فهــي هلا عالقة بكل ما هـو مساوي والــــذي يرتبط باخلالق فاجلنة يتحكم فيها اهلل كما يتحكم يف املوت 

ظله عالقة لذلك إستعمال هذه األلوان داخل الضريح مـن املعتقد أن يكون له عالقة مبا هو مساوي تتجسد فـي 
 .اإلنسان خبالقه ومــن مث عالقة الرجـــل الصاحل أو الويل باهلل تعاىل كما يتجسد داخله مفهوم الوساطة 

 :القماش األخضر  – 2
ميثل القماش اخلضر الذي يغطى به التابوت أحد الرموز املقدسة داخل الضريح إذ يعترب هــذا الرمز على 

خصوصا و أن هذا القماش هـو عـلى إتصال مباشـر باملقدس فيستمد منه عالقــة مبمارسة الطقوس والشعائر 
الربكة متنقلة فكل شيي كان عـلى " قداسته كمــا يستمد منه الربكــة اليت تنتقل بفضل اإلحتكاك هبــذا املقدس 

  " ل معها فالقداسة متس األشياء اليت تدخل يف إتصا)....( إتــصال بالربكة يستطيع أن يكتسب هـذه الربكة 
لذلك حتاول النساء عند الدخـول إىل الضريح اإلحتكاك  هبذا القماش وأخد قطعة منه من عند املقدمة لنفل 

بإضفاء " للحصول على بركة الويل irruption  du divinالربكـة معــهن إذ جتدن فـي هـذا الرمز وسيطا تعتربه
 "  القداسة على شخــص أو شيي اإلجتيــاح اإلهلي

وسيطا ألن الشيء أو الشخص بــبفائه  profane فالقماش  (1)
األخضر يشكل رمزا هاما يف الضريح ألنه عــلى عالقة مباشرة  فــي طبيعته اخلاصة هو بعيد عن الــعامل املدنس

يل إىل من جهة وبالزائر مـــن جهة أخرى إذ جتد فيه النساء وسيلة لنقل الربكة مــن الو ( الويل الصاحل)باملقـــدس 
 . الزائر

واملالحظ أن اإلتصال املباشر بالتابوت جعــل القماش حيمل جزءا مـن القداسة داخـل الضريح ويكورن رمزا 
 .ق النسق الرمزي داخل الضريح اخلضر والقماش األخضر يتحق من رموزه املقدسة  ، ومن  خالل اللون

 

 : لخاتمة ا
لة فعال تقـــدس أماكنا وأشخاصا وأشياء واليت تنظر إليـهم كرمــوز من دراستنا لتجليات املـقـدس تبني أن املخي

مــقــدسة تربطهم بالــدين وقــيمه مادام الدين بالنسبة لألفراد جمموعة من الرموز اليت جتعل اإلنسان يتعرف على ذاته 
ومـمارسات إضافة إلــى  وجتسد عالقته بــها وبالكسموس اإلهلي كـما أنه تبني بأن املقــدس حيتاج إلـى سلوكات

أعمال ومعالــم تعطيه شرعـيته ومصداقــيته واليت متثل الطقوس والشعائر وعرفـنا أنه مع تواجد املقـد س تنشأ حوله 
املمارسات والطقوس لذلك فاألضرحة كأماكن مقـدسة وجدت حوهلا الطقـوس والشعائر الـيت جتســدها كالزيارة 

ــوهلا هـذه الطقـوس والشعائر اليت جيد فيها أصحاهبا جتسيدا لــروح املقـدس من خالل واملـــمارسات القــائــمة ح
مفهوم الزيارة ومن خالل ما سبق يظهر أن الفكر اإلنساين قابل لإلنتاج إذ مــن خالل ظاهرة الصلحاء وحكاياهتم 

                                                 
30ســـــورة الكهف اآلية (1)
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ينبثق  مل الغيبيات عالـم غري واقعــييتبني أنه قادر على أن حييك وينسج أساطريا يربطها بواقعه وهي على عالقة بعا
من وراء العقـــل حياول الناس مـــن خالهلا إبراز ما يكبتونه يف الشعورهــم مـن مشاعــر وأحاسيس يعربون هبا عن 
إعجاهبم وخوفهم من العامل املقدس ألن األسطورة فـــي الواقع أبطاهلا اآلهلة وتشكل رمزا لإلتـصال بني البشر واإلله 

طقوس إذ أن أحداثها جتري فـي زمـن مقدس  وتتكون من معتقد ديين و ألن ظاهرة الصوفية حتايب اخلارق وال
والعجيب فإنــها تدخل ضمن العامل األسطوري ولكنها تعطي هلذا العامل منعطفا دينيا جيــعل العقل يتقبلها وتتحــول 

واقعـــي التارخيي وهــــو فعلية الظاهــرة الصوفية وبني احلدث مـــن فكرة إلــى ممارسة فهذه األسطورة جتمع بني احلدث ال
األسطوري وهـــــو الكرامة الصوفــية لذلك تكـــون احلكايات أحيانا لوحـــدها دافعا لزيارة األضرحة حىت و إن 

اليتها وهنا تظهر إنعدمت النية عند الزائر إال أنه يذهـــب لزيارهتا إنطالقا مــن جتربة أشخاص آخرين حكوا له فع
فعالية اجملتمع وتأثريه على الوعي الفردي وهــنا يتجسد مفهوم الدين حسب املقاربة الوضعية واليت جعلت من 
اجملتمع احملرك األول ملشاعـر اإلنسان الدينية إذ ورغبة منه يف احلفاظ على وحدة اجملتمع فإنه ميلي على الفرد 

عل الفرد خاضعا لسلطة اجملموعة وبالتايل فإن هـــذه اجملموعة هــي اليت طقــوسا وشعائرا جتسد هذه الوحدة وجت
 . تفصل املقدس عـن املدنس ونعطيه شرعية دينية وما الفرد إال عضو  من جمموعة وخاضعا لسلطتها 
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 في فلسفة بول فيرابند
 من صرامة المنهج إلى التعددية المنهجية

 

 1شاذلي هواري
 

. اد السائد لدى الباحثني أصحاب النزعة التجريبية، هو أن العلم ميثل أرقي أشكال املعرفة اإلنسانيةاالعتق
ملا يتميز به من خصائص املوضوعية و الدقة و الوضوح، إيل جانب اعتماده على املنهج التجرييب كركيزة أساسية 

وأصبح . نبؤ و التفسري و التحكم يف الظواهرفبفضل املنهج أثبت العلم قدرته على الت. وراء جناح أي نشاط علمي
بذلك أساس كل نزعة علمية كونه اإلطار اجلوهري الذي تنتظم وفقه املعارف، و األداة اليت متكن العلماء من 

 .اكتشاف معارف جديدة مع تربيرها
. ظات و التجاربده املالحــا متـــفصارت النظريات العلمية تستخلص مبنهجية استقرائية صارمة انطالقا مم   

واعتقد العلماء مبوضوعية العلم، الذي ال ينفد إليه الشك، واملعرفة العلمية عندهم معرفة يف جوهرها استقرائية 
 .املنهج

لكن مع ظهور احلركة الفكرية يف فلسفة العلم املعاصرة ، وتساؤالهتا حول طبيعة العلم و آليات عمله 
املتوصل إليها أظهرت إمكانية الشك يف قيمة هذا املنهج بسبب الصعوبات  وطبيعة املناهج، وكذا مشروعية النتائج

إذ كيف ميكن تربير " مبشكلة االستقراء"املنطقية اليت اعرتضت سبيله، ويعد دافيد هيوم أول من صاغ ما يعرف  
عد هيوم يف البحث القفزة التعميمية من عدد حمدود من الوقائع التجريبية إيل قانون عام و كلي، فانشغل العلماء ب

عن املربرات اليت جتيز للعامل الطبيعي أن يؤسس قانون عام ينصرف على املستقبل، مع علمه أن عمله كله منحصر 
يف أمثلة جزئية شاهدها يف املاضي، فكيف جيوز له أن يقفز من احملدود إيل املطلق؟ وهل صدق احلاالت اجلزئية 

 يربر صدق الكلي هلذه احلاالت؟     
املشكلة حتولت إيل موضوع رئيسي يف فلسفة العلوم بعد هيوم، وتساءل الباحثني حول طبيعة املنهج  هذه

ما هو املنهج العلمي ؟ هل ميكن أن يكون االستقراء سبياًل للكشف العلمي؟ وإن مل : العلمي من عدة نواحي
 ن مناهج متعددة ؟يكن كذلك، فهل من منهج بديل؟ هل ميكن التحدث عن منهج واحد يف العلم أم ع

الوصف املوضوعي لإلجراءات املطبقة فعاًل، يف ختصص معني " عادة ما يشار إيل املنهج العلمي على أنه 
أو عدة ختصصات توصف بالعلمية بتواضع من مجاعة الباحثني، وبصرف النظر يف ذلك عن كل اعتبارات 

هذا ألن التساؤالت . اليت يتضمنها هذا املفهوموال ميثل هذا التحديد إال جانب واحد من املعاين . (2)"قيمية
اإلبستمولوجية حول املنهج ال تكتفي بالوصف بل بالنقد، كما أهنا تقرتح مناهج جديدة لغرض توحيد البحوث 

                                                 
1
 .قسم الفلسفة ،كلية العلوم االجتماعية  ،امعة وهرانجب أكادميي   

(2) 
Lena soler, introduction à l’èpistémologie, paris-ed- ettipses 2000,p 208
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بدياًل " مبدأ التكذيب"إيل املنهج االستنباطي القائم على " كارل بوبر"حيث أشار . وإثبات مشروعية نتائجها
إال أن االجتاه البوبري مل يسلم بدوره من النقد،خاصة مع ظهور ". مبدأ التحقق"ئي القائم على للمنهج االستقرا

الذي ميثل احللقة األخرية من هذه "1فريابند"ووصواًل إيل " بالكاتوس"مرورا" توماس كوهن"النزعة النسبانية بدءاً من 
مبا فيها املعرفة العلمية،اليت ال تنبع من قواعد  النزعة، إذ عمل على تقويض كل ما هو مطلق يف املعرفة اإلنسانية

فرفض املنهج الصارم بكل قوة واعتربه معيقاً للتقدم العلمي،و املبدأ الوحيد الذي تبناه معترباً إياه عاماًل . مضبوطة 
لتكذيبية، هذا املبدأ يبعد الطابع االختزايل للنزعة للوضعانية و ا، "كل شيء جائز"أساسياً يف التقدم العلمي هو 

ويدافع عن تعدد و تنوع املناهج، مؤكدًا على وجودها و توافقها مع سياقات علمية اجتماعية ثقافية متباينة، 
باإلضافة إىل ذلك فقد وضع موضع الشك القيمة اليت تعطيها التصورات اإلبستمولوجية للعلم،فوقف ضد كل 

لمية، ألنه يرى أن هذه املمارسة مصاغة على حنو معقد حماولة تسعي إىل بناء نظرية تستهدف عقلنة املمارسة الع
لذا دعا إىل عدم تقبل الظواهر و .ختتلط فيها األحكام العرفية اجلمالية مع التصورات امليتافيزيقية و الرغبات الذاتية 

أهم مسة فكان النقد . القوانني و األحكام ببساطة دون فحصها و نقضها و مناقشتها جيدًا و إىل حماولة تغيريها
يف فلسفته إىل درجة تتيح لنا القول بأنه ينتقد كافة املشروعات املتوفرة يف فلسفة العلم عامة و امليثودولوجيا 

فليس هناك منهج كلي متميز و ال توجد معايري مطلقة كلية،و القول بوجود منهج علمي يتضمن اليقني .خاصة
كان استقرائياً أو استنباطياً تعرض للنقد و التعديل و التبديل واملطلقية قول غري مؤكد، فاملنهج يف كل صوره سواء  

 .طيلة مراحل التفكري العلمي
يرفض السلطة املعرفية ملنهج حمدد، و يدعو يف املقابل إىل التعددية املنهجية اليت تعين عنده " فريابند"

ه العقالنية املتفتحة اليت ترفض أن ،هذ"بالالعقالنية الفوضوية"الفوضوية و الالسلطوية املعرفية، فسميت فلسفته 
من خالهلا فتح جمال البحث أمام أمناط و أساليب أخري من " فريابند"يؤسس العلم على قواعد صارمة ،يريد 

التفكري تساهم يف عملية بناء العلم، والقول باملنهج الواحد الصارم الذي يدعي اليقني يعيق العمل، و يكون سبباً 
فكل القواعد اليت يدافع عنها علماء و فالسفة العلم باعتبارها شكاًل تنظيميًا للمنهج "مييف عرقلة التقدم العل

وهذا الضعف ناتج عن الصيغة اإلقصائية اليت تتميز هبا امليثودولوجيات . (2)"أو ضعيفة...التعليمي إما عدمية النفع 
مارسات العلمية، فاختزال املمارسة العلمية يف التقليدية، بسبب إدعائها بوجود منهج وحيد ينبغي االلتزام به يف امل

منهج وحيد يؤدي حتمًا إىل إلغاء جزء كبري من البحث العلمي ذاته،كما أن الكثري من املعارف يتم إقصاؤها من 
دائرة العلم حبكم أهنا خارج املنهج، فالتعددية تنعش الفكر اإلنساين، وتعطي فرصًا للجميع للتعبري عن وجهات 

ليست غايتها الوصول إىل نظرية مثالية، إمنا باألحرى زيادة حميط "ختلفة، فالعقالنية اليت ينشدها فريابند نظرهم امل

                                                 
1 

Paul Karl Feyerabend (13 janvier 1924 – 11 février 1994) est un philosophe des sciences 

d'origine autrichienne. 
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البدائل،واستخدام كل النظريات حىت تلك اليت تراجعت مند زمن بعيد، وأصبحت يف طي النسيان، ألهنا رمبا 
   (1)"يكون هبا عنصر يوتويب يفيد معارفنا

ت العلم، وهي متثل األسلوب األفضل لتقدمه، فالنظرية القوية و املرغوبة ال ترتك فالتعددية مسة من مسا
وحدها تسيطر على الساحة العلمية، وإمنا البد من تدعيم البدائل املختلفة، فخري اختبار للنظرية العلمية أن 

النصوص الدينية نافست  تتنافس مع النظريات األخرى القوية يف إطار مناهج متعددة، فنظرية اخللق املستمدة من
هذا اإلنسان الذي له وجود يف فلسفة . (2)نظرية التطور، وكان هذا التنافس يف صاحل تقدم العلم و اإلنسان

البد أن متنح له فرصة كي يظهر أفكاره يف الساحة العلمية فالعلم نتاج لعبقرية اإلنسان الذي حيتاج " فريابند"
للمنهج العلمي يعود لالنغالق الذي يفرضه على البحث،ألن العامل "فريابند"ض إن رف. للحرية و التقدير واالحرتام

الذي نريد اكتشافه غري معروف باملرة، و الكثري من احلقائق مازالت مل تعرف، لذا جيب أن نبقي منفتحني على  
 .امليثودولوجياكل اخليارات املمكنة دون حتديدها مسبقا، إذ ال ينبغي للعلماء أن يبقوا سجناء داخل قواعد 

لألخذ باألساطري القدمية، ومن قيم اجملتمع، والنظريات كبدائل تفيد العلم، ويستند " فريابند"كما يدعو 
ففكرة املنهج اليت حتتوي على مبادئ "يف ذلك على أدلة تارخيية لتفنيد اإلدعاء القائل بالواحدية املنهجية،"فريابند"

فالكثري من النظريات  (3)"صعوبة كبرية، عندما تواجه نتائج األحباث التارخييةصارمة إلدارة العملية العلمية تالقي 
العلمية ما كان هلا أن تربز لوال اخرتاقها لقواعد املنهج املتعارف عليها،فالنظرية الذرية، والثورة الكوبرنيكية، وظهور 

دث إال ألن بعض املفكرين قد قرروا الذرية احلسية، و النشوء املتدرج للميكانيكا النموذجية للضوء،مل تكن لتح
  (4) .عدم االنغالق يف قواعد معينة أو ألهنم اخرتقوها

إن التعددية ال تعطي فعالية على مستوى امليثودولوجيات فقط، وإمنا ميكنها أن تتخذ كأسلوب حياة يف     
نظار واحد للحقائق من حوله، فكلما تطور اإلنسانية، ففي جمال الرتبية والتعليم، فإن التعدد ال جيعل الفرد ينظر مب

 ةكان التعدد أكثر ساهم يف اتساع املخيلة، وأدى ذلك إىل نتائج إجيابية، وهذه النظرة مستوحاة من النزعة الليربالي
يف فلسفته، حيث يؤكد أن التعددية ليست أمرا عرضيا يف تاريخ العلوم، وإمنا هي أمر " فريابند"اليت يدافع عنها 
إن تنوع اآلراء " "فريابند"ول لتقدم املعرفة بصفة عامة، واملعرفة العلمية بصفة خاصة، لذا يقول ضروري ومعق

فأهم   (5)،" ضروري ملعرفة موضوعية، واملنهج الذي يشجع التنوع هو املنهج الوحيد املتناسب مع النظرة اإلنسانية
أمرا عرضيا يف تاريخ العلوم، وإمنا هو ضروري  هي الليربالية، وإتباع التعددية ليس" فريابند"مسات املنهج عند 

ومعقول لتقدم املعرفة، هذا التقدم مرهون بتوسع احملتوى التجرييب للنظريات إىل أقصى حد، واستيعاهبا جبالء أكرب، 
                                                 

 .00م،ص2111.دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،اإلسكندرية( 0ط)، اإلبستومولوجيا بني نسبية فريابند و موضوعية شاملرز(عادل)عوض(1)
ة لقصور الثقافة، ضد املنهج، إطاللة على أزمة العقالنية الغربية املعاصرة، قضايا العلوم اإلنسانية إشكالية املنهج، العدد األول، اهليئة العام( أمحد)نور(2)
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حيث يفرض على العامل إدخال تصورات متباينة، وإتباع منهجية متعددة، كذلك ينبغي عليه مقارنة أفكاره ليس 
فكرة قيام منهج مطلق، أساسه إنشاء فرضيات " "فريابند"ة فقط، وإمنا بأفكار أخرى تتنايف معها،إن رفض بالواقع

أنه ميكن القبول بنظريات تتعارض مع التجارب، هذا ما تؤكده نظرية :ال تتناسب مع النظريات املؤسسة أي
كوف " سبية اخلاصة املتعارضة مع جتاربواليت ال تتناسب مع التجارب املثبتة آنذاك، كذلك النظريات الن" بوهر"

 .  (1)"فيتم جتاوز الصعوبات املطروحة بفروض حتايلية" مان
يتضح مما سبق أنه ال يوجد منهج علمي يشكل أساسا لكل منوذج حبث، وضمانا ألن يكون البحث     

أنه توجد معايري تأيت من عملية أن يبني لنا " فريابند"علميا، ولكن هذا ال يعىن تعسفية البحث العلمي، وإمنا يريد 
البحث ذاهتا، وليس من وجهات نظر عقالنية جمردة، فمالبسات البحث العلمي وممارسته، هي اليت تفرض هذه 

 .املعايري، وال ميكن أن تأيت سابقة له من معايري عقالنية جاهزة مسبقا
ارسة الواقعية، وال وجود لقواعد يلح على أن تكون القواعد املنهجية مستمدة من املم" فريابند"إن     

جامدة، وهو يف ذلك ينطلق من موقف إنساين، يتمثل يف احلث على اإلبداع مهما كانت األفكار والتصورات، 
إن العلم ما هو إال حمصلة لعملية : " فاإلنسان هو مصدر العلم الوحيد، وليست املناهج احملددة سلفًا يقول

ومن هنا ال نستطيع احلكم على العلم باستخدام قواعد إبستيمولوجية جمردة،  البحث، وليس إلتباع قواعد معينة،
 .(2)إال إذا كانت القواعد نتاجا ملمارسات إبستمولوجية دائمة التغيري

ال يرفض املنهجيات املوجودة، وإمنا يطالب بتوفرها كلها يف البحث العلمي، ويرفض املنهج " فريابند"إن    
مل يقدم منهجا بديال وإمنا فتح " فريابند"ية اليت تدعي الكلية، وال تستند إىل تاريخ العلم، فـ القائم على اإليديولوج

ليس لدي النية يف :" إذ يقول" كل شيء جائز" اجملال أمام كل املناهج للتعبري عن نفسها، وهذا ما تؤكده عبارة 
جيات حىت األكثر بداهة لديها حدود، وأن إبدال لعبة قواعد بأخرى، لكن أقصد إقناع القارئ أن كل امليثودولو 

أحسن طريقة إلثبات ذلك، هي بيان حدود، والعقالنية بعض القواعد، واليت ينظر إليها من قبل بعض أهنا 
  .أساسية

إن اإلدعاء بوجود منهج واحد له القدرة على حل كل القضايا العلمية أمر مبالغ فيه، ذلك أن الذين 
إىل " فريابند"التاريخ العلمي، الذي يؤكد التعددية، لذا يدعو  اصارمة مل يستوعبو  يدعون بوجود منهجية علمية

التخلص من حمدودية العناصر املكونة للمعايري املنهجية، كما هو سائد يف التصورات اإلبستيمولوجيا مبختلف 
التبادل بني خمتلف التجارب أنواعها، فبالتعددية وحدها نستطيع أن نتفتح على النظريات العلمية، فيسود احلوار، و 

مما يفيد التقدم العلمي، فاألخذ باملنهج الواحد يتناىف مع طبيعة العلم القائمة على اإلبداع الناتج عن اخليال 
والعبقرية، أكثر مما هو مرتبط بالصارمة املوضوعية، لذا كانت التعددية صاحلة للعمل العلمي، فاملعرفة العلمية تسري 

ج فيه العلمي بالثقايف واالجتماعي والتارخيي والفلسفي، فال ميكنه حصر هذا التنوع، والقضاء يف سياق عام ميتز 
                                                 

 .88م،ص0007(ط-ب)د السيد،منشأة املعارف العامة ،ثالث حماورات حول طبيعة املعرفة، ترمجة حممد أمح(بول)فريابند (1)
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جيعل من احلقيقة متعددة، " فريابند"عليه، وإقصائه باسم صرامة املنهج الواحد، هذا التوجه النسيب يف فلسفة 
أكثر مما جترى مقارنة مع وقائع يدعى،  وليست واحدة، فالتعددية تسمح باملناقشة، وانتقاد األفكار املقبولة سلفا

إىل تبىن مذهب التعدد يف مناهج التدريس، " فريابند"أصحاهبا أهنا مستقلة عن االعتبارات النقدية، لذلك يدعو 
الكم  ءونضع املتعلم أمام زخم من املعارف املتنوعة، فبجانب البيولوجيا والتطور الكوين للتقدم العلمي وفيزيا

مكانا للسحر والتنجيم واألسطورة، فينبغي أن تكون هناك حرية كاملة يف اختيار نظام املعرفة، والنسبية، نضع 
 .، والذي يرى فيه املبدأ الوحيد الذي ال يكبح تقدم العلم"شيء جائز" شعار كل" فريابند"لذلك يتبين 

عالية الذات يف ويف األخري ميكن القول أن جمال املعرفة أوسع من أن ينحصر يف قالب ضيق حيد من ف
اإلبداع، فال يوجد تصور خالد كوين يدعي اليقني،ويقصي املعارف حبكم أهنا ال تتماشى مع املنظومة العلمية، 

 .فليس هناك صنف واحد من املعرفة يسمى علما، وإمنا هناك معارف متعددة و نشاطات متنوعة
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العدواني بالسلوك وعالقتها للمدرسين الصفي التسيير أساليب  
 

الثانوي التعليم طالب لدى  
  1 مغنية قوعيش و عالق كريمة

 : عامة  مقدمة

 مـن األخـرية السـنوات يف كبـري باهتمـام حضـيت الـيت الرتبويـة املوضـوعات أهـم من وإدارته الصفي الضبط موضوع يعترب      
 الصــفي والــتعلم التعلــيم عمليـة تعرقــل الــيت النضــباطا عـدم مشــاكل لتفــاقم ،نظــرا  الرتبـوي التخصــص جمــال يف البــاحثني طـرف
 املتنوعـة بأشـكاله العـدواين السـلوك ممارسـة أن البـاحثني مـن الـبعض ويشري. الثانوي التعليم مرحلة يف منهم خاصة املدارس يف

 نظـرا املراهقـة مرحلـة يف تكثـر املقبـول غـري السلوك ومسايرة االنضباطية عدم عليها يغلب اليت السلوكية املمارسات من وغريها
 تلـــك وطبيعـــة ، املتنوعـــة املشـــكالت مرحلـــة عليهـــا ويطلـــق ، متنوعـــة وخصـــائص بصـــفات تتصـــف العمريـــة املرحلـــة هـــذه الن

 مـا مـع يتناسب خاص نوع من توجيه و رعاية إىل حباجة فاملراهق ، خطورهتا يف وأيضا وأمهيتها أنواعها يف ختتلف املشكالت
 املراهقـة مرحلـة ختطي له تضمن رعاية ، لديه االجتماعية النفسية و اجلسمية الفيزيولوجية اتللتغري  مصاحبة صفات من لديه

 جيـب الـيت العالقـة طبيعـة لتحديد عامة ومبادئ قواعد إىل الوصول اجل من هو، ذلك كل من األساسي اهلدف ،أما بسالم
 . فعالة يةصف بيئة لتوفري الصفية املواقف خمتلف يف وطالبه املدرس بني تقوم أن

 الســلوك موضــوع أن إىلBender&Mclaughlin (0007 ) وميكــولني بينــرت وFurst (0007 ) فريســت ويشــري
 ردود الطــالب جتنــب الــيت األســاليب إتبــاع املدرســني  ،وعلــى التعليمــي الــنفس علــم يف الدراســة جمــاالت احــد أصــبح العــدواين
 ميكـن ال اجتماعيـة نفسـية ظـاهرة العدواين السلوك يعد إذ  ، ( 001: 2118عمارة، على حممد.)   حنوهم السلبية األفعال
  العــدواين الســلوك ونشــأة تكــوين يف جنــب علــى جنبــا وتتحــد معــا تتكــاتف عوامــل عــدة هنــاك بــل واحــد ســبب إىل إرجاعهــا
 اجملـال هـذا يف البـاحثني مـن الكثـري أن سـيما ،وال والدراسـي واالجتمـاعي النفسـي املستوى على سلبية انعكاسات له ،والذي
ـــة(0003) ،صـــربي(2110)احللـــو غســـان: مـــنهم نـــذكر  أن أكـــدوا ،قـــد( 2101) زامـــل علـــي ،جمـــدي( 0001) ،عالون
 عـن يصـدر الـذي  االنضـباط عـدم ملعاجلـة املناسـبة واألسـاليب للوسـائل اسـتخدامه حسـن على ،و لصفه املدرس إدارة حسن
 (.2110. احللو.) املشكلة حدة من خيفف قد الطلبة
 يف  الثــانوي التعلــيم مبرحلــة املراهــق لــدى العنــف وممارســة العــدواين الســلوك ارتفــاع وراء الكامنــة األســباب عــن وللبحــث       

 يف فــاعال طرفــا املــدرس يكــون أن إمكانيــة دراســة الباحثــة ارتــأت, الصــف غرفــة داخــل وبتحديــد اجلزائريــة التعليميــة املؤسسـات
 ،مــع الدراســي الصــف غرفــة داخــل املقبــول غــري الســلوك ضــبط يف  تصــرفاته خــالل مــن وهــذا االســتجابات هــذه مثــل ظهــور
 اســتجابات حتديــد وكــذا  وإدارتــه صــفه ضــبط يف يتبعهــا الــيت لــه الفعليــة واملمارســات بالتصــرفات هتــتم الباحثــة أن إىل اإلشــارة
 .التصرفات هلذه نتيجة الطلبة

 

                                                 
   .النفس علم يف ماجستري ، نفسية أخصائية  قوعيش مغنيةو .مستغامن جامعة النفس، علم قسمب أستاذة عالق كريمة 1
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:الـدراسـة إشـكـالـيـة_ 0   

 ومنهاجهــا الدراسـة خطـة تكييـف علـى قــادرون فهـم الرتبويـة التعليميـة العمليـة يف الكبــري ورالـد املدرسـني علـى يقـع     
 حممـــــد جاســــم حممـــــد. )وحاجاتــــه التلميـــــذ وظــــروف تتماشـــــى وجعلهــــا الرتبويـــــة األســــاليب ألحـــــدث وفقــــا وحمتوياهتــــا

 عالقــة العالقــة ههــذ جيعــل الــذي األمــر للطــالب بالنســبة األعلــى واملثــل احلســنة القــدوة فهــم وبــذلك( 7302118،
 هبـــم التالميـــذ ثقـــة يعـــزز وهـــذا حلهـــا يف واملســـامهة مشـــكالهتم وتفهـــم الطـــالب مـــع وتعـــاطف متبـــادل وتقـــدير احـــرتام
 .  فعال صفي جو خيلق مما ، وظيفتهم أداء يف جناحا أكثر وجيعلهم

 منـاخ تـوفري يف خطـوة أهـم هاولعل.  البيئة هذه مثل لتوفري اهلامة العوامل من النظام وضبط الصف إدارة تعترب وهنا     
 إشــاعة و أعمــاهلم ومجيــع الطــالب مجيــع وحيــرتم والنقــاش، اآلراء بتبــادل تســمح بيئــة املعلــم خيلــق حبيــث للتعلــيم، جيــد
 التالميـذ تصـرف سـوء عقـب املـدرس بـه يقوم ما ليست ، الناجحة الصفية اإلدارة أن ويتضح اجلماعية، باحلس شعور
 .(2117ايزيدي، كرمية) التلميذ تصرف سوء لتفادي درسامل به يقوم ما أهنا بل

 سـلبية تكـون قـد الـيت املواقـف من جمموعة إىل الفصل يف يتعرضا قد والتلميذ املدرس من كل أن  فيه شك ال ومما     
 ، الصــف غايــات خيــدم مبــا تنميتهــا أو ملواجهتهــا وأســاليب اســرتاتيجيات وفــق معهــا التعامــل يكــون حيــث ، اجيابيــة آو

 مهـارة ميتلكـون وقـد ختصصـهم، جمـال يف عاليـة بكفـاءة يتصفون من فمنهم، ألخر مدرس من األساليب هذه وختتلف
 أن نـرى فهنـا.بفعاليـة الصـف الـتعلم إدارة عناصـر توظيـف مـن يـتمكن مل إذا ذلـك قيمـة مـا ولكن ، التدريس يف عالية
 املناسـب التعليمـي املنـاخ تـوفري علـى القـدرة ميتلـك مل اإذ هبـاءً  تـذهب واإلعـداد التخطـيط يف الكبرية املعلم جهود كل
 أن شــاهنا مــن والــيت  الســلبية للممارســات املعلــم إتبــاع إىل ذلــك ،ويعــود(  2111، قطــامي) وضــبطه الصــف غرفـة يف

 . التعليمية للبيئة املناسبة غري الظروف توفري يف تسهم
 الصـــفية البيئـــة تـــوفري عـــدم يف تســـهم  صـــفال ضـــبط يف ، اخلاطئـــة املمارســـات أن الدراســـات أثبتـــت حيـــث 
 وعــدم والعدوانيــة،  الدافعيــة وتــدين، بالفوضــى: مالحمهــا حتــد والــيت ، معلمــيهم مــع لتواصــل ،وفقــداهنم للــتعلم املناســبة
 (2110، زامل جمدي.) التحصيل تدين ،وبتايل االنتباه

 اإلسـاءة أن يـرو وغـريهم  Lambert et Hyman et Tucker etMinowski دراسة الدراسات هذه بني ومن
 (.2118، عمارة على حممد) التالميذ لعدوانية الرئيسية األسباب من التالميذ اجتاه املعلمني من واللفظية البدنية

 إلجــراءات الطلبــة إدراك  أن  دراســته يف( Chory-Assad, 2002) أسـاد -كــوري االجتــاه نفــس يف ويـذهب
 ، املعلمـني حنـو العـدواين بسـلوكهم وسـلبا ، للدراسـة بـدافعتيهم اجيابيا ارتبط قد املسافات يف الطلبة بني العدالة وتوزيع
 املعلمــني جتــاه الطلبــة مــن العــدواين الســلوك بزيــادة كمبتــدئ ،عمــل الطلبــة بــني العدالــة عــدم إىل املعلمــني جلــوء أن أي

 (288:   2118ذياب، الناصر عبد. ) أنفسهم
 امليــل شــديد بأنــه يتصــف الــذي املــدرس أن: "مــايلي( 02202112)الصــديقي عثمــان ســلوى أكــدت وقــد

 هـذا عـن التنفـيس حيـاولون ،وهم للعدوان امليل كثري منهم الواحد يكون أن إىل تالميذه يضطر, والسيطرة العدوان إىل
 حيقــر الــذي املعلــم أن نالحــظ كــذلك ، النــاس مــع للتعامــل وســيلة العنــف واختــاذ ، زمالئهــم معاكســة طريــق عــن امليــل
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 أن ميكـــنهم حـــىت واخلـــداع الغـــش ســـبيل يســـلكوا أن إىل يضـــطرهم قـــدراهتم مـــن ويســـخر شـــاهنم مـــن ويهـــون ميـــذهتال
 . املتعسفة معلمهم مطالب يواجهوا

 يف التالميـــذ مــن%20,61 إن املدرســي العنــف حــول دراســـته يف Debarbieux دوبربيــو الباحــث توصــل ولقــد       
 Yver  )/%28 إىل 0008 سـنة ارتفعـت النسـبة وهـذه بـاملعلمني متـربطه سـيئة عالقـة هناك أن عربوا 0001 عام

lyror .stephan .1999 ; 45)  

 بـالتعليم الثانويـة املرحلـة مـدارس يف تنتشر أهنا إىل تشري العدواين السلوك وممارسة العنف لظاهرة العامة املؤشراتف      
 ألـف( 081)علـى أجريـت دراسـة ففـي الظـاهرة، هـذه فـاقمت واملـراقبني الرتبـويني مـن الكثـري يالحـظ إذ ، بازديـاد العـام
 ،(0001)والتعلـــيم الرتبيـــة وزارة يف تعليميـــة إدارات مخـــس إعـــدادها يف اشـــرتكت مدرســـة( 111)يف ســـعودي طالـــب
 %(.31.2)وبنسبة متقدمة مرتبة احتل والعنف العدواين السلوك أن اتضح خمتلفة، سلوكية مشكالت تناولت

 املدرســي والعنــف العــدوان ســلوكيات بدراســة اهتمــت الــيت( 2111) الســعدوي دراســة  النتيجــة هــذه يف وتؤيــده       
 طـالب مـن هـم طالبا 131 بلغت اليت الدراسة عينة من%61 نسبة أن أكدت ، السعودية البيئة على أجريت واليت
 .(2111 السعدوي،. ) املراهقة مرحلة يف يعيشون وممن الثانوية املرحلة
 الفسـيولوجي املسـتويني علـى عديـدة تغـريات حبـدوث تتسـم املرحلـة هذه تالميذ جيتازها اليت ملراهقةا فرتة أن حيث 
 اجلسـمية احليـاة النـواحي كل يف وتغريا منوا متثل املراهقة مرحلة أن على HORROKS روكسهو  أشار ،وقد النفسي و

  Carrison ;w :belI.H. M .Chisholm ,pدراســة منهــا الدراســات بعــض وتـــشري واالنفعاليــة والنفســية واالجتماعيــة
 مــــن األخــــرى ياةـاحلــــ جمــــاالت نصــــيب مــــن اكــــرب التالميــــذ يعانيهــــا الــــيت املـــــشكالت مــــن  املدرســــية احليــــاة نصــــيب أن

 (.602117، ايزيدي كرمية)  املشكالت
 اعتـداء هرةظـا اسـتفحلت سـطيف واليـة يف"نصه ما 2113ماي01 بتاريخ"اخلرب" جريدة يف ورد ، اجلزائر ويف       
 والــدخول التالميـذ غضــب إثـارة يتحاشـون فيهــا أصـبحوا درجـة إىل ، األخــرية السـنوات خـالل األســاتذة علـى التالميـذ
 .(87:  2118محودة، بن حممود") العنف ضحايا إىل يتحولوا ال حىت كالمية مناوشات يف معهم
 و الســلوك مــن خمتلفــة أمنــاط فيهــا يكتســب حيــث وقتــه الطالــب فيهــا ميضــي مكــان أكثــر هــي املــدارس أن ونعلــم      
 والرتبــويني املرشــدين مــن الكثــري يشــكو حيــث, الوقــت مــرور مــع تســتمر قــد والــيت األقــران مــع متعــددة عالقــات إنشــاء

 حيــث (.واإلنــاث الــذكور) اجلنســني ملختلــف الصــف غرفــة وخــارج داخــل العــدواين الســلوك ممارســات مــن واملدرســني
 دولـــة يف العاشـــر الصـــف طلبـــة لـــدى االنضـــباط مشـــكلة علـــى املـــؤثرة العوامـــل حـــول( 0086) العمـــران دراســـة بينـــت

 االنضـباط مشـكلة أن الدراسـة نتـائج بينـت وقـد ، وطالبـة طالـب( 111) من مكونة عينة على طبقت فقد, البحرين
 ىلـــد هـــو ممـــا األدبيـــة التخصصـــات طلبـــة ولـــدى ، اإلنـــاث لـــدى هـــو ممـــا الـــذكور لـــدى ظهـــورا أكثـــر كانـــت الصـــفي

 (  2110احللو،. )العلمية التخصصات
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 ملمارســة ومــربرا قويــا يكــون قــد الــذي فســبب ، ذلــك وراء الكامنــة األســباب لتعــدد نظــرا تزايــد يف العنــف نســبة ولتــزال 
.  منهــا شخصــيته بــين الــيت  واملواقــف للتنشــئة تبعــا وذلــك, أخــر طالــب عنــد يكــون ال قــد ، مــا طالــب عنــد العــدوان
 ألخـر مـدرس مـن  ختتلـف األسـاليب هـذه واسـتعمال خمتلفـة أسـاليب بعدة املقبول غري السلوك ضبط ناملدرسو  فيلجا
 صـــميم مـــن أو املهنــة خصـــائص مــن أو املشـــرتكة خـــربهتم تتبــع الـــيت الســلوكات بعـــض يف املدرســـني فيئــه تشـــرتك قــد أو

( 0001) عالونــة دراســة  قبــولامل غــري الســلوك ضــبط تناولــت الــيت الدراســات بــني ومــن.إليهــا ينتمــون الــيت املؤسســة
( 028) مـن مكونـة عينـة علـى الدراسـة طبقـت حيـث البحـرين مـدارس يف النظـام وحفـظ الصـفي الضـبط عنـوان حتت
 : التالية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد الطلبة من( 112)و ومعلمة معلما
 : يف كانت العينة أفراد وجهة من استخداما األساليب أكثر إن

 وامتـداح ، البسـيط الطـابع ذات التصـرفات مـع والتسـامح ، العام يف األول الدراسي اليوم منذ الصفية اننيالقو  توضيح
 والشـــدة القمـــع باســـتخدام العالقـــة ذات تلـــك فكانـــت انتشـــارا األســـاليب اقـــل أمـــا ، املشـــاغب غـــري الطالـــب ســـلوك
 . والتهديد
 املــــدارس معلمــــي تصــــورات علــــى التعــــرف إىل فتهــــد الــــيت( 2110) احللــــو الباحــــث النتيجــــة هــــذه يف ويؤيــــده     

 واملرحلــة اجلــنس متغــريات إىل التعــرف عــن فضــال فلســطني يف الصــفي الضــبط أمنــاط حنــو وطلبتهــا والثانويــة األساســية
 هـذه علـى املعلـم فيهـا يـدرس الـيت الدراسـية واملرحلـة العلمية والشهادة للجنس ومتغريات للطالب والتخصص الدراسية
 الدراسـة وتوصـلت ومعلمة معلما( 216) وطالبة طالب( 166) من مكونة عينة على الدراسة أجريت وقد. األمناط

 : اآلتية نتائج إىل
 أظهـرت كمـا والطلبـة املعلمـني كـل نظـر وجهة من املدارس يف السائد األسلوب كان اإلرشادي الوقائي األسلوب إن
 حيملـون الـذين املعلمـني ولـدى األساسـية املرحلة سيما الو  الذكور، مدارس يف بوضوح يظهر العقايب األسلوب منط إن

 الوقــائي األســلوب حيبــذون كــانوا األديب التخصــص طلبــة إن الدراســة نتــائج أظهــرت ذلــك عــن فضــال املاجســتري درجــة
 حنــو املعلمــني تصــورات يف 1.11 الداللــة مســتوى عنــد إحصــائية داللــة ذات فروقــا الدراســة تظهــر ومل ، واإلرشــادي

 . هلم الدراسية املرحلة ملتغري تبعا الصفي لضبطا أمناط
 بيئــات يف بالبحــث احلاليــة الدراســة متغــريات تناولــت الــيت الســابقة الدراســات نتــائج ،تبــاين ســبق ممــا ويتضــح       
 والســـلوك للمدرســـني الصـــفي التســـيري أســـاليب بـــني العالقـــة علـــى لتعـــرف كمحاولـــة فتـــايت الدراســـة هـــذه ،أمـــا خمتلفـــة
 السـابقة الدراسـات مـن غريهـا عن تتميز بذا وهي والطلبة األساتذة نظر وجهة من الصف غرفة داخل للطلبة العدواين

 : التايل الرئيسي السؤال يف احلالية الدراسة مشكلة تبلورت لذا ،
 الثانيــة المرحلـة تالمــذة لـدى العــدواني السـلوك و للمدرســين الصـفي التســيير أسـاليب بــين عالقـة توجــد هـل -
 ؟ مستغانم بمدينة الثانوي تعليمال من
: التالية التساؤالت تفرعت منه و  
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ــ 0  وجهــة مــن املقبــول غــري الســلوك لضــبط املدرســني طــرف مــن الصــف يف ممارســة األكثــر التســيري األســلوب هــو مــا ـ
 نظرهم؟

 غـري السـلوك لضـبط الصـفي التسـيري أساليب استخدام يف واملدرسات املدرسني بني إحصائيا دالة فروق توجد هل ـ 2
 ؟ املقبول

 التسـيري أساليب استخدام حيث من األقدمية سنوات يف املتفاوتني املدرسني بني إحصائيا دالة فروق توجد هل -3
 ؟ املقبول غري السلوك لضبط الصفي

 ملوقـف تعرضـهم نتيجـة) الصـف لضـبط املمارسـة التسـيري أسـاليب اجتـاه التالميذ لدى عدوانية سلوكات توجد هل ـ 1
 ؟ مدرسيهم طرف من( العقاب أو توبيخال
ــ  1  تعرضــهم نتيجــة) العــدواين الســلوك أبعــاد درجــات يف والتلميــذات  التالميــذ بــني إحصــائيا دالــة فــروق توجــد هــل ـ

 ؟ مدرسيهم طرف من( العقاب آو التوبيخ ملوقف
 نتيجــة) العــدواين الســلوك أبعــاد حيــث مــن الســت التخصصــات يف التالميــذ بــني إحصــائيا دالــة فــروق توجــد هــل -6

 ؟  مدرسيهم طرف من( العقاب أو التوبيخ ملوقف تعرضهم
 : البحث فرضيات -2
:العامة الفرضية/ أ  

 . للمدرسني الصفي التسيري أساليب باختالف العدواين السلوك أبعاد درجات يف التالميذ بني العالقة ختتلف
: الجزئية الفرضيات/ ب  
 .املقبول غري السلوك لضبط املدرسني طرف من رسةمما األكثر هو اإلرشادي األسلوب -0
 غــري الســلوك لضــبط الصــفي التســيري أســاليب اســتخدام يف واملدرســات املدرســني بــني إحصــائيا دالــة فــروق توجــد -2

 . املقبول
 التســـيري أســـاليب اســـتخدام حيـــث مـــن األقدميـــة ســـنوات يف املتفـــاوتني املدرســـني بـــني إحصـــائيا دالـــة فـــروق توجـــد -3

 . املقبول غري السلوك لضبط الصفي
 مـن( العقـاب أو التـوبيخ ملوقـف تعرضـهم نتيجـة)  العدواين السلوك أبعاد درجات يف التالميذ بني اختالف هناك -1

 . مدرسيهم طرف
 ملوقـف تعرضـهم نتيجـة) العـدواين السـلوك أبعـاد درجـات يف والتلميـذات  التالميـذ بـني إحصـائيا دالـة فـروق توجـد ـ  1

 .الذكور لصاحل مدرسيهم طرف من( العقاب آو التوبيخ
 نتيجــــة) العـــدواين الســــلوك أبعـــاد حيـــث مــــن الســـت التخصصـــات يف التالميــــذ بـــني إحصـــائيا دالــــة فـــروق توجـــد -6

 اســتهدفت فرعيــة فرضــيات 11 الفرضــية هــذه ،وتضــمنت  مدرســيهم طــرف مــن( العقــاب أو التــوبيخ ملوقــف تعرضــهم
 : عن الكشف

 .املدرس حنو املوجه املادي العدوان حيث من الست التخصصات يف التالميذ بني ائياإحص دالة فروق وجود. 0.6
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 .  املدرس حنو املوجه العدوان حيث من الست التخصصات يف التالميذ بني إحصائيا دالة فروق وجود. 2.6
 .ذاتال حنو املوجه العدوان حيث من الست التخصصات يف التالميذ بني إحصائيا دالة فروق وجود. 3.6
 .الزمالء حنو املوجه العدوان حيث من الست التخصصات يف التالميذ بني إحصائيا دالة فروق وجود. 1.6
 . احمليط حنو املوجه العدوان حيث من الست التخصصات يف التالميذ بني إحصائيا دالة فروق وجود. 1.6

 : البحث اختيار دوافع -7
 العــدواين الســلوك يف واملتمثــل املدرسـي، باجملــال متعلــق مهـم موضــوع يف البحــث يف الدراســة هـذه اختيــار دوافــع تكمـن

 : على التعرف اجل من وذلك.
 وإدارته( املقبول غري السلوك) الصف ضبط يف الثانوي التعليم مدرسو يتبعها اليت األساليب معرفة. 
 التالميذ لدى واينالعد السلوك ظهور و الصف يف للمدرسني التسيري أساليب بني العالقة طبيعة عن الكشف. 

 الصـف غرفـة وخـارج داخـل العدواين السلوك ممارسة على اإلعالم وسائل تناول وكذا اليومية مشاهديت خالل ومن 
 طبيعـة علـى التعرف و الوقوف اجل من البحث إلجراء الباحثة فضول استثار ما هذا للدرس احلسن السري تعرقل اليت

 وضـع مـن انطالقـا التالميـذ هـؤالء مـع التعامـل كيفية على بالتعرف لنا يسمح مما متغرياهتا بني العالقة وطبيعة املشكلة
 . خاصة بصفة واملدرسني املدرسة على والعبء العنف حدة من لتخفيف مناسبة وتوصيات اقرتاحات

 : إىل الدراسة هذه خالل من الباحثة هتدف : وأهميتها الدراسة أهداف  -4
 العـدواين السـلوك يف املتمثـل التـابع املتغـري درجـات و للمدرسني الصفي التسيري أساليب بني العالقة عن الكشف -0

 . البحث عينة تالمذة لدى
 يف اقـــدميتهمو  جنســـهم ،بـــاختالف املدرســـني طـــرف مـــن الصـــفوف يف املمارســـة التســـيري أســـاليب عـــن الكشـــف -2

 .التدريس
 طـرف مـن العقـاب أو التـوبيخ موقـف إىل تعرضـوني حـني التالميـذ بـني شـيوعا األكثـر العدوانيـة السلوكات معرفة  -3

 . الدراسية وشعبهم جنسهم مدرسيهم،باختالف
 :مايلي يف تظهر أمهيتها عن أما.  جديد علمي ببحث اجلامعية املكتبة إثراء و  العلمي البحث يف املسامهة  -1
 : العلمية األهمية ـ 0
 العالقـة طبيعـة توضـيح مـع املقبـول، غري السلوك لضبط درسنيامل يتبعها اليت الصفي التسيري أساليب على الضوء إلقاء 

 .للطالب العدواين السلوك وظهور األساليب هذه بني
 شــرحية لــدى العــدواين والســلوك الصــف تســيري أســاليب بــني العالقــة طبيعــة معرفــة إىل هتــدف جديــدة إضــافة ســتقدم 

 تغـريات مـن تسـببه ومـا املرهقـة مرحلـة يف بكـوهنم نيتصـفو  الـذين الثـانوي التعلـيم تالمذة شرحية وهي هامة اجتماعية
 متـر حـىت يتـأثر أن دون املرحلـة هـذه يتجـاوز أن ،وبإمكانه الطالب وسلوك مستوى على تؤثر واليت النواحي مجيع يف
 . املرحلة هذه
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 لعــدواين،ا والســلوك الصــف تســيري أســاليب حــول مبعلومــات الرتبيــة جمــال يف املتخصصــني واملــوجهني املستشــارين تزويــد 
 .التدريس وهيئة التلميذ وبني والتلميذ املدرس بني العالقة لتحسني وعالجية إرشادية برامج إعداد اجل من

 : العملية األهمية ـ 2
 الصف يف مضادة سلوكات تنتج أن ميكن اليت الصف تسيري يف بسلوكه املدرس توعية . 
 معها ملالتعا  كيفية و الصف يف التالميذ بسلوكات املدرس توعية. 
 املدرس طرف من التسيري يف اجيابية أساليب ممارسة خالل من الصف عرفة داخل الصراعات من التخفيف. 
 الرتسيم قبل ، الصفوف تسيري يف املدرسني وإعداد لتكوين ومناذج طرق اقرتاح. 
 طريـق عـن سـتقبالم اختيارهـا ميكـن أخـرى علميـة فـروض تثـري الباحـث أمـام أخـرى جمـاالت احلاليـة الدراسـة تفـتح قـد 

 . خمتلفة وعينات متغريات على أخرى دراسات إجراء

 : اإلجرائية التعاريف-0
 فـرض و التالميـذ سـلوكات ضـبط املـدرس خالله من يهدف سلوك كل هو و(: الصف ضبط)  الصفي التسيير ـ 0

 . سلطته فرض و الصف معايري احرتام
 : ثالثة وهي ، صفه تسيري يف املدرس ارسهامي اليت األساليب تلك هي:  الصفي التسيير أساليب ـ2
 يف الوقــوع جتنــب مــن الطالــب إمكانيــات تنميــة هبــدف املــدرس يتبعــه الــذي األســلوب هــو :اإلرشــادي األســلوب-ا

 واإلنتاجيـــــة برضـــــا معهـــــا يشـــــعر اجيابيـــــة بصـــــورة املختلفـــــة املواقـــــف مـــــع التعامـــــل علـــــى قدراتـــــه وتطـــــوير ، املشـــــكالت
 عينـــة أفــراد عليهـــا حيصــل الــيت الكليـــة الدرجــة ،و...منــه ،التقـــرب ،النصــح والثنــاء ديحاملـــ ويشــمل( . 2110احللــو،)

 حمصـورة هـي ، الدراسـة هـذه يف املسـتخدم اإلرشـادي الصـفي الضـبط أسلوب فقرات عن إجاباهتم خالل من الدراسة
 [.01-00] بني
 حبــق التــوبيخ علــى يــدل كلبشــ معــني مــنهج لتطبيــق املــدرس يتبعــه الــذي األســلوب هــو:  ألتــوبيخي األســلوب-ب

 ،اللــــوم التــــوبيخ يف ويتمثــــل املختلفــــة الصــــفية املواقــــف يف املطلــــوب النظــــام علــــى احلصــــول هبــــدف ، املخــــالفني الطلبــــة
 أسـلوب فقـرات عـن إجابـاهتم خـالل مـن الدراسـة عينـة أفـراد عليهـا حيصـل الـيت الكليـة الدرجة و... ،االهانة ،التأنيب
 [.11-10] بني حمصورة هي الدراسة، هذه يف دماملستخ ألتوبيخي الصفي الضبط
 حبـق العقوبـة إيقـاع علـى يـدل بشـكل معـني مـنهج لتطبيـق املـدرس يتبعـه الـذي األسـلوب هو:  العقابي األسلوب-ج

 القسـم، مـن الطـرد ، العالمـات خصـم يف ويتمثـل املـدرس عنـه يرضـى ال سـلوكا إتباعـه أو للنظام خرقه بسبب الطالب
 فقـــرات عـــن إجابـــاهتم خـــالل مـــن الدراســـة عينـــة أفـــراد عليهـــا حيصـــل الـــيت الكليـــة الدرجـــة و.  ..الـــدرس عـــن التوقـــف
 [.11-10 ]  بني حمصورة هي،الدراسة هذه يف املستخدم العقايب الصفي الضبط أسلوب

ــ7  تســيري يف املمــارس املــدرس أســلوب اجتــاه التلميــذ يظهرهــا الــيت العدوانيــة تلــك وهــ:  للتلميــذ العــدواني الســلوك ـ
 : كالتايل وهي. داخلية أو خارجية عدوانية تكون قد و الصف
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 . لفظيا أو ماديا العدوان يكون قد:  المدرس نحو الموجه العدوان -ا
 يتحصـــل الـــيت والدرجـــة .... ،كالضرب،الشـــجار،االنتقام باحلركـــات اســـتفزاز يف ويتمثـــل :المـــادي العـــدوان-0-ا

 .[  11-10] ضمن حمصورة البعد هذا يف التلميذ عليها
 عليهـــا يتحصـــل الـــيت والدرجـــة .....،التهديـــد والســـخرية والنقـــد واللـــوم الشـــتم يف ويتمثـــل: اللفظـــي العـــدوان-2-ا

 [. 11-18] ضمن حمصورة البعد هذا يف التلميذ
ــــذات نحــــو الموجــــه العــــدوان-ب  ــــوم الطالــــب توجيــــه بــــه ويقصــــد: ال  الذاتيــــة مبصــــاحله واإلضــــرار نفســــه إىل الل

 [ .11-01] ضمن حمصورة البعد هذا يف التلميذ عليها يتحصل ليتا والدرجة.......
 يتحصــل الــيت الدرجــة و... للــزمالء والتأنيــب اللــوم الطالــب توجيــه يف ويتمثــل :الــزمالء نحــو الموجــه العــدوان– ج

 [ .21-11] ضمن حمصورة البعد هذا يف التلميذ عليها
 يــتمكن الـيت الدرجـةو ....وإتالفهـا ختريبهــا الثانويـة كـاتممتل تـدمري يف ويتمثـل : المحــيط نحـو الموجـه العـدوان-د
 [ . 31-16] ضمن حمصورة البعد هذا يف التلميذ عليها يتحصل أن
 بصــورة الثــانوي بــالتعليم متدرســهم و التخصصــات مجيــع ثــانوي الثانيــة الســنة تالمــذة :الثــانوي التعلــيم تالميــذ -4

 .ثانويات ثالث على موزعون البحث نةعي وميثلون ، الدراسة أدايت تطبيق أيام قانونية
ــــة وزارة لــــدى التعلــــيم وظيفــــة يف يعملــــون الــــذين األســــاتذة هــــم:  المدرســــون -0 ــــة  بثانويــــات والتعلــــيم الرتبي  والي

 .ثانوي الثانية السنة يدرسون مستغامن،والذين
  :الدراسة منهج−

 أســـاتذة مـــن عينـــة علـــى الدراســـة دايتأ تطبيـــق خـــالل مـــن دراســـتها يف  الوصـــفي املـــنهج الباحثـــة اســـتخدمت       
 هـذه لطبيعـة مناسـب املـنهج هـذا ،و الدراسـة عينـة تالميـذ أقسـام ولـنفس ثـانوي الثانية السنة لتالميذ الثانوي التعليم
 املــنهج يقتصــر ال و ، العــدواين والســلوك للمدرســيني الصــفي التســيري أســاليب بــني العالقــة تســتهدف الــيت الدراســة
 التصـنيف و القيـاس أسـاليب  اسـتخدام بعـد تفسـريها  بـل ، فقـط جـداول يف تبويبهـا و بيانـاتال مجع على الوصفي

 للمشــــكلة بالنســــبة املغــــزى و الداللــــة ذات النتــــائج اســــتخراج  مث  مــــن و  حتليلهــــا و البيانــــات تنظــــيم و التفســــري و
 .البحث يف الدراسة موضوع
 :األساسية الدراسة عينة

 السـنة يدرسـون ،والـذين اجلنسـني مـن الثـانوي التعلـيم أسـاتذة بـني مـن عشـوائيا تـريتاخ والـيت : األسـاتذة عينة -0
 .أنثى 11و ذكر 30 بينهم من أستاذا 71 عددهم بلغ ،وقد ثانوي الثانية

ــــة -2 ــــذ عين ــــريت وقــــد : التالمي ــــذ بــــني مــــن عشــــوائيا اخت ــــة الســــنة تالمي  جممــــوع ومــــن اجلنســــني مــــن ثــــانوي الثاني
 .سنة 21و06 بني ما أعمارهم وترتاوح  إناثا 017و ذكورا021: تلميذ 282 عددهم بلغ وقد. التخصصات
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 والـيت السـيكومرتية، خصائصـها عوجلـت الـيت اسـتمارتني اسـتعملت فقد ، البحث لطبيعة نظرا : الدراسة أدوات -
 : التايل على تشتمل كانت

 .املدرسني إىل موجهة وهي: المقبول غير السلوك لضبط للمدرسين الصفي التسيير أساليب استمارة  -0
 طــــرف مــــن العقــــاب آو التــــوبي  لموقــــف تعرضــــهم نتيجــــة للتالميــــذ العــــدواني الســــلوك تقــــيس اســــتمارة -2

 .للتالميذ موجهة وهي :مدرسيهم
 واملتوســط املئويــة والنســب التكــرارات)  األســاليب مــن جمموعــة خــالل مــن الدراســة لبيانــات اإلحصــائية املعاجلــة متــت

 وأسـفرت(. LSD فـرق ادين اختبـار ومعادلـة البسـيط التبـاين وحتليل( ت) واختبارالفروق املعياري فواالحنرا احلسايب
 : التالية النتائج على اخلطوة هذه
  املقبول غري السلوك لضبط اإلرشادي األسلوب يستعملون املدرسني أغلبية . 
  غـري السـلوك لضـبط الصـفي التسـيري بأسـالي اسـتخدام يف واملدرسـات املدرسـني بني إحصائيا دالة فروق توجد ال 

 .املقبول

  التســيري أســاليب اســتخدام حيــث مــن االقدميــة ســنوات يف املتفــاوتني املدرســني بــني إحصــائيا دالــة فــروق توجــد ال 
 .املقبول غري السلوك لضبط الصفي

  مــن العقــاب وأ التــوبيخ ملوقــف  يتعرضــون حــني العــدواين الســلوك أبعــاد درجــات يف التالميــذ بــني اخــتالف هنــاك 
 الــذات، حنــو املوجــه العــدوان:  هــي كثــريا التالميــذ إليهــا مييــل الــيت الســلوكات أن تبــني حيــث (. مدرســيهم طــرف
 العــدوان التالميـذ إليهـا مييــل ال بعـدين  هنـاك بينمــا احملـيط، حنـو املوجــه العـدوان ، للمـدرس املوجــه اللفظـي العـدوان
 . الزمالء حنو املوجه العدوان و املدرس حنو املادي

   آو التـــوبيخ ملوقـــف تعرضــهم نتيجـــة) العــدواين الســـلوك أبعــاد درجـــات يف والتلميــذات التالميـــذ بــني فـــروق توجــد 
 .اإلناث لصاحل الفرق جاء الذات حنو املوجه العدوان بعد ،ماعدا الذكور لصاحل( مدرسيهم طرف من العقاب

 أبعـاد حيـث من الست التخصصات يف التالميذ بني إحصائيا دالة فروق توجد أنه على كذلك الدراسة أكدت 
 دبا لصــاحل الفــرق وجــاء  مدرســيهم طــرف مــن( العقــاب أو التــوبيخ ملوقــف تعرضــهم نتيجــة) العــدواين الســلوك
 .أجنبية.واقتصاد،ل جتريبية،ت ،علوم وفلسفة

 العــدواين وكالســل أبعــاد درجــات يف التالميــذ بــني العالقــة يف اخــتالف يوجــد ال أن أيضــا الدراســة أكــدت كمــا 
 .  للمدرسني الصفي التسيري أساليب باختالف

 النظـــري اإلطـــار ضـــوء يف النتـــائج هـــذه مناقشـــة متـــت جزئيـــا، حتققـــت الباحثـــة هبـــا قامـــت الـــيت الدراســـة خـــالل ومـــن  
 . السابقة والدراسات للدراسة
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 :الدراسة فرضيات مناقشة
 : لعامةا الفرضية مناقشة

 أســاليب بـاختالف  العـدواين الســلوك أبعـاد درجـات يف التالميـذ بــني العالقـة تالفاخـ علــى العامـة الفرضـية تقضـي 
 . للمدرسني الصفي التسيري
بالنسـبة  Sigقـيم  الباحثـة وجـدت* ت* اختبـار حبسـاب عليهـا املتحصل والنتائج للفرضية الباحثة معاجلة خالل من

  قيمة  هي أكرب من( و احمليط، العدوان بوجه عامالعدوان املادي، اللفظي، حنو الذات ،حنو الزمالء ،حن) لألبعاد

مما دفع للباحثة رفض فرض البحـث وقبـول . 1.11غري دالة إحصائياً عند املستوى « ت»وبتايل فان قيمة  ،0.05 
الفـــرض الصـــفري ،آي ال يوجـــد اخـــتالف يف العالقـــة بـــني التالميـــذ يف درجـــات أبعـــاد الســـلوك العـــدواين بـــاختالف 

 .الصفي للمدرسني  أساليب التسيري
ســلوك العــدواين الأن التلميــذ عنــدما يعاقــب أو يــوبخ مــن طــرف مدرســيه فهــو يلجــا إىل  علــى الباحثــة رجحــت وقــد

باإلضـافة انـه مهمـا كـان املـدرس صـبورا .مبختلف أشكاله  ،دون النظر على انه املسؤول على تكـرار سـلوكه اخلـاطي 
 أخــرى أســاليب اســتخدام إىل األخــري يف يلجــا فإنــه ،  املقبــولويســتعمل أســاليب ناجعــة للحــد مــن هــذا الســلوك غــري

 التـوبيخي األسـلوب  األسـاليب هـذه بـني ومـن التالميـذ سـلوك ضـبط يف اإلرشـادي األسـلوب جـدوى عدم حالة يف
 وجــود مــن والعتــاب،فربغم الــوعظ أســلوب اســتخدام معهــم جيــدي ال الــذي الطلبــة بعــض حبــق يســتخدمه العقــايب أو

 يف تالميـذهم درجـات أن وجـدنا األقسـام، بعـض يف والعقـايب التـوبيخي األسـلوب دوما ميارسون تذةاألسا من بعض
 طـــرف مـــن العقـــاب أو التـــوبيخ إىل مـــرة يتعرضـــون الـــذين التالميـــذ لـــدى العدوانيـــة درجـــات عـــن ختتلـــف ال العدوانيـــة
 املتميـــزين األســـاتذة عنـــد يتمدرســـون  أهنـــم علمـــا واإلرشـــاد النصـــح أســـلوب معهـــم جيـــدي ال عنـــدما طبعـــا مدرســـيهم
 .اإلرشادي باألسلوب
 أســـباب إىل راجعـــة للتالميـــذ العدوانيـــة تكـــون أن بإمكـــان انـــه الباحثـــة تفســـر النتيجـــة هـــذه مـــن وانطالقـــا           

 هـذا أن فاحلقيقـة ، لصـفه املـدرس إدارة عـن اخلارجة و األسرية تنشئته وطريقة التلميذ شخصية يف تكمن اليت أخرى
 ومـربرا قويا يكون الذي فالسبب ، العدواين السلوك ملمارسة  الطلبة جلوء وراء الكامنة األسباب لتعقد عودي القصور
 . طالب لكل النفسي للبناء تبعا وذلك أخر، طالب عند كذاك يكون ال ،قد ما طالب عند العدوان ملمارسة

 : األولى الفرعية الفرضية نتائج مناقشة.0
 غـــري الســـلوك لضـــبط املدرســـني طــرف مـــن ممارســـة األكثـــر هـــو اإلرشــادي األســـلوب أن علـــى األوىل الفرضـــية تقضــي
 .املقبول
 اجلــدول إىل ارجــع) املئويــة والنســب والتكــرارات احلســابية املتوســطات حبســاب  متــت الــيت اإلحصــائية املعاجلــة وتشــري
 : أن إىل(  السابق الفصل يف 07 رقم والشكل  36- 31 رقم

 17 77,13بنسبة أي اإلرشادي األسلوب ميارسون (ة) مدرس 71 بني من % 

 01 03,10بنسبة أي التوبيخي األسلوب ميارسون( ة) مدرس 71 بني من % 
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 17 0,16 بنسبة أي العقايب األسلوب ميارسون( ة) مدرس 71 بني من % 
 كـــال علـــى اإلرشـــادي األســـلوب تفـــوق علـــى احلســـابية باملتوســـطات حســـاب بعـــد الدراســـة نتـــائج أســـفرت كمـــا   

 اإلرشــــادي األســــلوب أن نســــتنتج هنــــا ومــــن ، العقــــايب األســــلوب  وأخــــريا ألتــــوبيخي األســــلوب يليــــه مث األســــلوبني
 . الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من الثانويات يف السائد األسلوب هو( الوقائي)
 مكـــارتي ودراســـة( 0081) جـــامبورو( 0083) حســـن دراســـات نتـــائج مـــع مضـــموهنا يف النتيجـــة هـــذه وتتفـــق 

 أمهيـــة علـــى الدراســـات هـــذه أكـــدت حيـــث( 2110) الحلـــو دراســـةو (Magarity & Butts1984) وبطـــس
 ، النظــام علــى للحفــاظ الصــف ضــبط يف النتــائج أفضــل علــى للحصــول ســلفا واإلرشــاد الــوعظ أســاليب اســتخدام

 الصــفي الضــبط يف اإلرشــادي منــط اســتخدام جــراء مــن باالرتيــاح املعلمــني شــعور إىل يعــود انــه( 2110)احللــو ويــرى
 اســتخدام إىل يلجــان فــإهنم ، التالميــذ ســلوك ضــبط يف األســلوب هــذا جــدوى عــدم حالــة يف أمــا ، وقــائي كــإجراء
 يف العقـايب األسـلوب ويـأيت ، العقايب من وألطف الوقائي، من اشد يعد الذي التوبيخي األسلوب وهو أخر أسلوب
 اتفقـت كمـا والعتـاب، الوعظ أسلوب استخدام معهم ديجي ال الذي الطلبة بعض حبق استخدامه يف املطاف آخر
 والتشـــجيع التحفيـــز ألســـلوب املـــدرس اســـتخدام إىل أشـــارت الـــيت( 2113)الســـعادات دراســـة مـــع الدراســـة هـــذه

 األســــاليب أكثـــر أن أشــــارت الـــيت( 0001) عالونـــة نتــــائج بعـــض مــــع أيضـــا واتفقـــت ، الطــــالب وإرشـــاد لتوجيـــه
 ذات التصـرفات مـع والتسـامح ، العـام يف األول الدراسـي العـام بدايـة منـذ الصـفية القـوانني توضـيح هـي ، استخداما
 العالقــة ذات تلــك فكانــت انتشــارا األســاليب اقــل أمــا ، املشــاغب غــري الطالــب ســلوك وامتــداح ، البســيط الطــابع

 . والتهديد والشدة القمع باستخدام
 ســلوك  أن حيــث ، املراهقــة مرحلــة يف بكــوهنم الثــانوي لــيمالتع تالميــذ متثــل الدراســة عينــة أن الباحثــة ضــيفت و     

 جتعلـه ،ممـا  املـزاج يف شديدة واضطرابات ضغوطات من يعانيه ما بسبب املواقف على متمردا يكون ما غالبا املراهق
 رساملـد طـرف مـن والنصـح اإلرشـاد إىل حباجـة فهـو إذ ، املراهقة فرتة طيلة املستمر النفسي الصراع من فرتات يعيش
 احلــذر يأخــذ املــدرس جتعــل املراهقــة تالميــذ هبــا ميتــاز الــيت والتغــريات اخلصــائص أن إذ ، عقابــه أو توبيخــه مــن بــدال

 مــن خيفــف ،وهــذا القســم داخــل للنزاعــات جتنبنــا  املراهــق أعصــاب يســتثري ال فهــو ، ولــومهم عقــاهبم قبــل واحليطــة
 يـرى و ( .062:  2101 ، ذهيبـة قـوري العـريب) بالدناب األخرية السنوات يف لوحظت اليت والعدوان العنف نسبة
 حــــل يف يســــاندوهم كمــــا ، لتالميــــذه واإلرشــــاد والنصــــح العــــون يقــــدم الــــذي هــــو الفعــــال املــــدرس أن راشــــد علــــى

 أن أمهيـة علـىOrn stein  (0001 ) ارنشـتين ويؤكـد ، الصـف غرفـة يف التعامـل أثنـاء يواجهوهنـا الـيت مشـكالهتم
 راشـد، علـي. )  القسـم حجـرة داخـل التـوتر حدة من للتخفيف واإلرشاد التوجيه طريق عن هتالمذت املدرس يساعد

2112  :02.) 
ترجـع السـبب علـى وجـود قـوانني تشـرعيه متنـع (   2101) العربـي قـوري ذهيبـةكما  تتفق هذه النتائج مع دراسة 

املـؤرخ  072/2القـانون الـوزاري رقـم  استخدام العقاب بأنواعه يف الوسـط املدرسـي ،كاملـادة السادسـة والسـابعة مـن
،مما جيعل املدرسني متخوفني من التعامـل مـع الطلبـة، فهـم يسـتعملون طـرق بسـيطة ال تصـل  0002جوان  10يف 
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إىل حد إثـارة غضـب وعدوانيـة التالميـذ ،عـالوة علـى كـون األسـلوب العقـايب والتـوبيخي يف مرحلـة املراهقـة ال جيـدي 
 . توتر داخل غرفة الصف بني املدرس وتلميذهنفعا وإمنا يزيد من حدة ال

 علــى واحلفــاظ وضــبطه الصــف إدارة يف املــدرس قــدرة علــى مبنيــة النتيجــة هــذه تكــون أن الباحثــة رجحــت وقــد     
 فيهـا املرغـوب غـري السـلوكات مـع للتعامـل ناجعـة أسـاليب مـن املـدررس به يقوم مبا وذلك. الصف غرفة داخل النظام

  تفهمهــا، حيــاول وإمنــا بــالعنف التالميــذ ســلوكات يــرد ال فانــه املراهقــة مرحلــة خطــورة املــدررس دراكإل ونظــرا للتالميــذ،
 اسـتعمال إىل املـدررس يلجـأ فهنـا نفعا جيدي ال و مستحيال الطلبة مع التفاهم فيها يكون اليت احلاالت بعض يف إال

 وعلـــى لينـــة بطريقـــة عقابـــه طريـــق عـــن وذلـــك الصـــف غرفـــة داخـــل اهلـــدوء علـــى للمحافظـــة تســـاعده أخـــرى أســـاليب
 أن بينـت الـيت( 0001) سـهل نتـائج مـع النتيجـة هـذه وتعارضـت. الكـرة يعيـد ال حـىت عقابـه سـبب إدراك الطالـب
 . األخرى األساليب من أكثر يستعمل العقايب األسلوب

 : الثانية الفرعية الفرضية مناقشة. 2
 التســـيري أســـاليب اســـتخدام يف واملدرســـات املدرســـني بـــني إحصـــائيا دالـــة فـــروق وجـــود علـــى الثانيـــة الفرضـــية تقضـــي
 .املقبول غري السلوك لضبط الصفي
 عنــد إحصــائيا دالــة فــروق وجــود عــدم علــى( 37) رقــم اجلــدول يف موضــح هــو كمــا اإلحصــائي التحليــل لنــا كشـف
 قيمــة كانــت حيــث، الصــفي التســيري أســاليب درجــات متوســط يف واإلنــاث الــذكور بــني( 1.11)  داللــة مســتوى

 ،06990 تسـاوي الـيت اجلدوليـة* ت* من اصغر( ،التوبيخي،العقايب اإلرشادي) األساليب مجيع يف احملسوبة* ت*
 بــني إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود بعــدم يقــول الــذي الصــفري الفــرض ونقبــل البحــث فــرض نــرفض فإننــا وعليــه

 . اجلنس ملتغري تبعا قبولامل غري السلوك لضبط الصفي التسيري أساليب استخدام يف املدرسني
 وجـــامبور( 0083) حســـن دراســـة بيـــنهم مـــن البـــاحثني نتـــائج بعـــض مـــع تتوافـــق عليهـــا املتحصـــل النتـــائج وهـــذه  
 ، الصــف ضــبط أســاليب يف املدرســني بـني اختالفــات إىل يتوصــلوا مل ،الــذين( 2110) الحلــو ودراسـة( 0081)

 املنـاخ يعيشـون وإناثـا ذكـورا املدرسـني مجيـع أن يـروا كمـا. الصـف تسـيري يف لـه عالقـة ال اجلـنس متغـري أن اثبتوا ولقد
 العمــل ظــروف طبيعــة يعكــس ذلــك فــإن (. 116: 2110 اخلوالــدة، ســامل_احلراحشــة حممــد.)  نفســه التنظيمــي
 متطلبـــات لـــنفس ويتعرضـــان ويشـــرتكان املهـــام بـــنفس يقومـــان فهمـــا ومدررســـة مـــدررس كـــل هلـــا يتعـــرض الـــيت املتماثلـــة
 متغـرياً  لـيس اجلـنس أن إىل ذلـك يعـزى فقـد املـدررس، جـنس بـاختالف ختتلـف ال والواجبات فاملهام مل،الع وظروف
 وأحاســــيس مشــــاعر مــــن تتكــــون اإلنســــانية الطبيعــــة أن ذلــــك ، الصــــف ضــــبط يف معنويــــة فــــروق إحــــداث يف مــــؤثراً 

 حياتــه يف معــرض فهــو منهمــا كــان أيــا و البشــر، مــن املدررســة أو دررسفاملــ واألنثــى، الــذكر لــدى تتــوافر وانفعــاالت
 السـبب أن الباحثـة تـرى كمـا  ،ما نوعا متشاهبة بطرق فيستجيبان الصف، غرفة داخل الصعوبات من لكثري املهنية
 ومدررسـة مـدررس كـل علـى مفروضـة وهـي بأنواعـه العقـاب اسـتخدام متنع اليت الصارمة القوانني إىل يرجع قد ذلك يف

 .  يباتقر  الظروف نفس يف يعيشون ألهنم
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 : الثالثة الفرعية الفرضية مناقشة. 7
 الصـفي التسـيري أسـاليب اسـتخدام حيـث مـن االقدميـة سنوات يف املتفاوتني املدرسني بني إحصائيا دالة فروق توجد
 .املقبول غري السلوك لضبط
 أن الباحثـة دتوجـ* ف* األحـادي التبـاين حتليـل حبسـاب عليـه احملصـل والنتـائج للفرضـية الباحثـة معاجلة خالل من
 مـن اصـغر اخلـربة سـنوات ملتغـري وفقـا وذلـك الصـف تسـيري يف عام بوجه لألساليب  1,811= احملسوبة* ف* قيمة
 دفـع ممـا،  ( 39) رقـم اجلـدول انظـر( 1,11) داللـة مستوى عند وذلك 76020 تساوي اليت اجلدولية* ف* قيمة

ـــذي الصـــفري الفـــرض وقبـــول البحـــث فـــرض لـــرفض الباحثـــة  بـــني إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود بعـــدم يقـــول ال
 . اخلربة سنوات ملتغري تبعا املقبول غري السلوك لضبط الصفي التسيري أساليب استخدام يف املدرسني

 ((0081) جـــامبورو( 0083) حســـن دراســـة:  بيـــنهم مـــن البـــاحثني بعـــض نتـــائج مـــع تتوافـــق النتـــائج وهـــذه   
 وجـود عدم إىل توصلوا الذين( 2110) الخوالدة سالم_راحشةالح محمد دراسةو ،( 2110) الحلو دراسةو

 ســنوات ملتغــري وفقــا  الصــفي النظــام علــى للحفــاظ الصــف ضــبط يف املدرســني أفــراد بــني إحصــائية داللــة ذات فــروق
 .التدريس يف اخلربة
 تعاملـه وطريقـة للمـدرس والشخصـية النفسية الرتكيبة إىل راجعة النتيجة هذه تكون أن على الباحثة رجحت وقد    
 ، الطلبــة مـع العنـف اسـتعمال عـدم األسـاتذة علـى يفـرض للمؤسسـات الـداخلي القـانون أن إىل إضـافة ، الطلبـة مـع
 إىل متقاربــة ومسـئوليات وواجبــات مبهـام يقومــون املختلفـة اخلــربة سـنوات فئــات مـن املدرســني أن الباحثـة تعتقــد كمـا
 . (التعليمية البيئة نفس) لظروفا لنفس لتعرضهم نظرا التالميذ اجتاه ما حد
 : الرابعة الفرعية الفرضية مناقشة.4
 تعرضـهم نتيجـة)   العـدواين السـلوك أبعـاد درجـات يف التالميذ بني اختالف هناك أن على الرابعة الفرضية وتقضي 

 (  .العقاب أو التوبيخ ملوقف
 : أن إىل  املئوية والنسب والتكرارات احلسابية املتوسطات حبساب  متت اليت اإلحصائية املعاجلة وتشري

 حنـو املوجـه العـدوان يليـه مث للمـدرس املوجـه اللفظـي العـدوان يليـه  األوىل باملرتبـة جاء الذات حنو املوجه العدوان
  .الزمالء حنو املوجه العدوان األخري يف ويأيت للمدرس املوجه املادي للعدوان ويليه احمليط

 ، العقـاب أو التـوبيخ ملوقـف تعرضهم نتيجة العدواين السلوك أشكال يف خيتلفون الميذالت أن الدراسة أكدت لقد   
 حنـو املوجـه العـدوان و املـدرس حنـو املـادي العـدوان) عمومـا استخدامها التالميذ مييل ال بعدين  هناك آن تبني حيث
 العـدوان ، للمـدرس املوجـه اللفظـي وانالعـد الـذات، حنـو املوجـه العـدوان) اليها كثريا مييلون شكلني مقابل( . الزمالء
 إىل بطــبعهن متلــن اإلنــاث أن تــرى الــيت ،( 2117) ايزيــدي دراســة مــع النتيجــة هــذه وتتفــق ،( احملــيط حنــو املوجــه
 عـن التوقيـف)منقـرا مصـريا ديـن يتفـا وبذلك. األهل هبا ويعلم احلادثة تشهر آن دون للحيلولة املواقف تصعيد تفادي
. إنـاث اغلبهـا الدراسـة لعينـة البشـرية الرتكيبـة إىل راجعة أهنا كما أفضل، ومستقبل اجلامعة وعمشر  وإجهاض الدراسة
 الـذي واألب القـدوة باعتبـاره ملدرسـه التلميذ نظرة على األساس يف مبنية النتيجة هذه تكون أن الباحثة رجحت وقد
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 أن فعـال  ويـرى ، معهـم واحلـق لظـروفا كانـت مهمـا مواجهته تصح فال واحرتام تقدير موضوع وهو ويرشده يوجهه
 هبـا يشـعر ال خفيـة مشاعر - الذات حنو العدوانية إىل فيلجا. التطبيق ممكن واقعي آمر السلوك من املدرس يطلبه ما

 حيبـــذ ال الـــيت الســـلبية األســـاليب مـــن يعتـــربان والعقـــايب التـــوبيخي األســـلوب  ولكـــن  ، عنهـــا التعبـــري دون  - املـــدرس
 .نظرهم وجهة من حبقهم مااستخدامه الطلبة

 : الخامسة الفرعية الفرضية مناقشة.0
 ملوقــف تعرضــهم نتيجــة) العــدواين الســلوك أبعــاد درجــات يف والتلميــذات  التالميــذ بــني إحصــائيا دالــة فــروق توجــد
 .الذكور لصاحل مدرسيهم طرف من( العقاب آو التوبيخ
 مســتوى عنــد إحصــائيا دالــة فــروق وجــود علــى (12)اجلــدول يف موضــح هــو كمــا اإلحصــائي التحليــل لنــا كشــف
 يف الفـرق عـدا مـا  الـذكور لصـاحل وذلـك العـدواين السـلوك درجـات متوسـط يف واإلنـاث الـذكور بني( 1,10) داللة

 تسـاوي  األبعـاد كـل يف sig قيمـة أن يتضـح حيـث اإلنـاث، لصـاحل جـاءت اليت الذات حنو املوجه العدوان درجات
 فـرض قبـول و الصـفري الفـرض لـرفض الباحثة دفع مما(. 1,11) ى الداللة املعنويةمستو  من  اصغر وهي 1,111
 الســـلوك أبعـــاد درجـــات يف واإلنـــاث الـــذكور التالميـــذ بـــني إحصـــائية داللـــة  ذات فـــروق وجـــود علـــى القـــائم البحـــث
 . العقاب أو التوبيخ ملوقف تعرضهم نتيجة العدواين
 حنـو املوجـه العـدوان شكل إىل تلجان اليت اإلناث من أكثر بأشكاله اينالعدو  السلوك ميارسون الذكور أن يعين وهذا
 . الذات
 اســرتاتيجيات يف الفــروق معظــم أن علــى دراســتها يف(  2117) ايزيــدي إليــه توصــلت مــا مــع النتيجــة هــذه وتتفــق

 لصـــاحل جـــاءت الـــذات حنـــو العدوانيـــة إســـرتاتيجية عـــدا مـــا الـــذكور لصـــاحل جـــاءت(  األزمـــة مـــع التعامـــل)  العدوانيـــة
 .  اجلزائري اجملتمع يف واإلناث الذكور من كل يتلقاها اليت االجتماعية التنشئة إىل ذلك ترجع حيث ، اإلناث
 الــــذكور اتســــام بينــــت باهلنــــد  الثــــانوي التعلــــيم طــــالب مــــن عينــــة علــــى Prasad 0601 براســــاد دراســــة وجــــاءت
 . ناثباإل مقارنة اللفظي والعدوان والشك املباشر غري بالعدوان

 يف اللفظــي العــدوان يف اجلنســني بــني للمقارنــة Infante & al 0081 وآخــرون انفانــت هبــا قــام دراســة ويف      
 دراســـة أمـــا. (2111 ،  معمريـــة بشـــري. )اللفظـــي العـــدوان يف اإلنـــاث علـــى الـــذكور تفـــوق تبـــني اجلدليـــة، املواقـــف
 هــو ممــا الــذكور لــدى ظهـورا أكثــر كانــت الصــفي االنضــباط مشـكلة أن الدراســة نتــائج بينــت فقـد 0086 العمــران
 .اإلناث لدى
 بـني جوهريـة فـروق وجـود علـى دراسـتها يف الباحثـة إليـه توصـلت ومـا. سـابقة دراسـات من عرضه تقدم مما يتضح   

 نتيجـة األسـاتذة مواجهـة علـى الـذكور مـن اقـل قـدرة لـديهن اإلنـاث أن ذلك ويعين ، الذكور لصاحل واإلناث الذكور
 مراحــل خــالل  هبــا ميــرون الــيت االجتماعيــة التنشــئة أســاليب إىل راجــع وهــذا ، العقــاب أو التــوبيخ ملواقــف نتعرضــه
 حبريـــة أنفســـهم عـــن يعـــربون مـــا عـــادة فالـــذكور الـــذكر، عليـــه ينشـــا مـــا عـــن خيتلـــف األنثـــى عليـــه تنشـــا فمـــا ، حيـــاهتم

 الرومانســـية مشـــاعر فـــيهن وتـــؤثر فيـــاتعاط فهـــم اإلنـــاث ،أمـــا وخشـــونة شـــجاعة أكثـــر أهنـــم ،كمـــا أكثـــر وبعدوانيـــة
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 ضـــوء ،يف اجلنســـني بـــني الفـــرق نتيجـــة تفســـري ميكـــن ،ولـــذلك كبـــري حـــد إىل االجتماعيـــة واملعـــايري بـــالقيم ويتمســـكن
 العنــف و العــدوان مــن قــدرا ميــارس بــان للــذكر يســمح فهــو ،( وإناثــا ذكــورا) منهمــا لكــل اجملتمــع يرمســه الــذي الــدور
 الـذكور علـى يوضـع ممـا أكثـر تكـون اجملتمـع يضـعها الـيت والقيـود الضـوابط أن إىل إضـافة. لألنثـى بـه يسـمح مما أكثر

 اخلـارجي العـدوان وقمـع كـبح علـى اإلنـاث قـدرة مـن تزيـد والقيـود الضـوابط أن 2111، اهلل عبـد معتز يرى ،حيث
 أو مباشـرة بصـور بللعقـا تعرضـن رمبـا اجتماعيـا مستهجنة بصورة يظهرن ال حىت الطرق بشىت غضبهن يف والتحكم

 الطـرق بشـىت أنفسـهم عـن ويعـربون ينطلقـون جتعلهـم هلـم متـنح اليت التعبري حرية فان للذكور بالنسبة أما. مباشرة غري
)  منــه البــد و عاديــا شــيا يفعلونــه مــا بــان قناعــة لــديهم ،ويكــون العــدواين الســلوك مــن أشــكال تأخــذ والــيت املمكنــة
 (.21: 2111، اهلل عبد معتز

 : السادسة الفرعية الفرضية شةمناق.9
 تعرضـهم نتيجـة) العـدواين السـلوك أبعـاد حيـث مـن السـت التخصصـات يف التالميـذ بـني إحصـائيا دالـة فـروق توجد
 . مدرسيهم طرف من( العقاب أو التوبيخ ملوقف
 إن الباحثـة وجـدت* ف* األحـادي التبـاين حتليـل حبسـاب عليـه احملصـل والنتـائج للفرضـية الباحثـة معاجلة خالل من
 مســتوى وعنــد 2624 تســاوي الــيت اجلدوليــة* ف* قيمــة مــن اكــرب. الدراســة شــعبة ملتغــري وفقــا  احملســوبة* ف* قيمــة
 فــروق وجــود  علــى ذلــك ويــدل ، الصــفري الفــرض رفـض و البحــث فــرض لقبــول الباحثــة دفــع ممــا ،( 1,11) داللـة
 مـن العقـاب أو التـوبيخ ملوقـف تعرضـهم نتيجـة عـدواينال السـلوك أبعـاد درجات يف التالميذ بني إحصائية داللة ذات
 .الدراسة شعبة ملتغري تبعا. مدرسيهم طرف
يليــه متوســط درجــات شــعبة  شــعبة تليهــا مث أجنبيــة.ل شــعبة يف العــدواين الســلوك لدرجــة متوســط أعلــى جــاء حيــث

يف األخــري شـــعبة و ضـــي  ريا.فلســفة ،مث ت.يليــه متوســـط درجــات شـــعبة ا ،اقتصــاد مبتوســـط  .علــوم جتريبيـــة ؛ مث ت
 .رياضيات 

ترجح الباحثة هذه النتائج إىل عدم الرضا عن التوجيـه بشـكل عـام ،الراجـع إىل سـوء التصـور الـذي يتمتـع بـه تالميـذ 
التعلـــيم الثـــانوي عـــن التخصـــص األكـــادميي ، و طريقـــة اإلعـــالم املتبعـــة قبـــل التوجيـــه إليـــه ، فالتالميـــذ املوجهـــون إىل 

علمــــا أن بعــــض .تســــيري واقتصــــاد، وأدب وفلســــفة مل يوجــــه أغلــــبهم حســــب اختيــــارهم  أجنبيــــة ،و.ختصــــص لغــــات
الشعب معرضة لألسلوب العقايب والتوبيخي من طرف مدرسـيهم علـى سـبيل املثـال شـعبة الرياضـيات وتقـين رياضـي 

أن يكــون إال أهنمــا جــاءا يف الرتتيــب األخــري مــن حيــث ممارســة الســلوك العــدواين بأشــكاله ،وعليــه رجحــت الباحثــة 
 .السبب راجع إىل عدم الرضا عن التوجيه

كمـا ترجــع الباحثــة هــذه النتــائج أيضـا إىل أن الشــعب األدبيــة تتضــمن مــواد دراسـية تتميــز بــاحلفظ والتلقــني ال حتتــاج 
إىل تركيــز ومتابعــة ، باإلضــافة إىل الربنــامج غــري مكثــف يتــيح للتالميــذ وقــت فــراغ ،ممــا يســمح بظهــور ســلوكات غــري 

 .وسط التالميذ مرغوبة



121 

 

كمــا أن طبيعـــة رغبـــات األســرة اجلزائريـــة يف توجيـــه أبنائهـــا إىل ختصصــات هلـــا مســـتقبل مهــين الـــذي يتطلـــب حســـب 
تفكــريهم دراســة شــعبة علميــة وهــذا األخــري يــؤثر ســلبا علــى تفكــري أبنــائهم بعــدم رغبــتهم يف مواصــلة الدراســة يف أي 

 .شعبة غري شعبة علمية 
ذ ممــــا يســــبب ظهــــور العــــدوان الطبيعــــة واحليــــاة فأقســــامهم أكثــــر اكتظاظــــا بالتالميــــ أمــــا فيمــــا خيــــص ختصــــص علــــوم 

 أدواره أداء عــــن للمــــدرس األساســــية العوائــــق احــــد األقســــام اكتظــــاظ  أن ناصــــر الزبيــــدي، حيــــث يــــرى بأشــــكاله
 مـن ميكـن الو  احملـدد، الوقـت يف درسـه إمتـام مـن األحيـان بعـض يف ميكـن ال إذ لـه وإزعـاج قلق مصدر الرتبوية،ويعترب

 (.018، 2117:زبدي الدين ناصر) .التالميذ كل إىل املطلوبة بالكفاية أهدافه وحتقيق املعلومات إيصال
مل يوجـــه أغلــــبهم حســـب اختيـــارهم ،حيــــث يكـــون التوجيــــه إىل هـــذه الشــــعبة   واقتصــــاد تســـيري شــــعبة خـــالف علـــى

واد وبتايل يصـعب علـي املستشـارين تـوجيههم الن هذه الفئة لديها درجات متساوية يف مجيع امل. حسب معادالهتم 
فلحل األنسب هلم هو التوجيه هلذه الشعبة وذلك  بسبب التحجيم الـذي وضـحه رئـيس . يف التخصصات األخرى

املتضـــمن حتديـــد  2111مـــاي  01املـــؤرخ يف  06:املرجـــع.الـــديوان خبصـــوص تنصـــيب شـــعب الســـنة الثانيـــة ثـــانوي 
 .نولوجي هيكلة التعليم الثانوي العام والتك

 :التالميذ املقبولني يف السنة الثانية ثانوي وفق النسب التالية 
 ,%21-%01وشعبة لغات مابني %.81 -%81شعبة آداب مابني :اجلذع املشرتك آداب شعبتان مها-0
 :اجلذع املشرتك علوم وتكنولوجيا-2

 %.11-%11ني شعبة العلوم التجريبية ماب: يوجه التالميذ هذا اجلدع وفق النسب التالية 
 %.00-%8رياضيات ما بني .ش 
 ,21-%06اقتصاد مابني .ت.ش
 .كهربائية ، هندسة الطرائق,اهلندسة ميكانيكية:باختياراهتا األربعة % 22-%08رياضي مابني .ت,ش 
وتالحــظ الباحثـــة أن مهمـــا كانـــت رغبـــة وميـــول الطلبـــة يف الشـــعب األخـــرى  فهـــي ال تأخـــذ بعـــني االعتبـــار بســـبب  

املتمثل يف النسب املفروضة يف قطاع التعليم ، فعدم رغبة التلميذ يف الشعبة جتعله غـري مهـتم هبـا  فيحـاول  التحجيم
 . بشىت الطرق خلق مشاكل صفية  بأنواعها جللب االهتمام

وتأيت يف األخري كل من شـعبة رياضـيات وتقـين رياضـي يف ممارسـة السـلوك العـدواين بأشـكاله يف هـذه الشـعب تقريبـا 
مـة ، فـرتجح الباحثــة هـذه النتيجــة إىل أن هـذه الشــعب تتضـمن مـواد دراســية كثيفـة تتميــز بالصـعوبة  و البحــث منعد

املستمر و العمل اجلاد والرتكيز الكلـي داخـل غرفـة الصـف الـيت تشـغلهم عـن إصـدار املشـاكل ، باإلضـافة إىل نقـص 
 .عدد التالميذ يف هذا التخصص

 :واالقتراحات التوصيات
 والدراسـات امليدانيـة الدراسـة نتـائج علـى وباالعتمـاد ، والثالـث الثـاين الفصل يف الباحثة قدمته ما خالل من        
 عنـد العـدواين والسـلوك الثـانوي التعليم مرحلة يف للمدرسني الصفي الضبط أساليب موضوع حول املعروضة السابقة
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 حلقــات ضــمن حلقــة متثــل قــد والــيت الحقــا منهــا ةاالســتفاد ميكــن الــيت االقرتاحــات بعــض الباحثــة تقــرتح ، املراهــق
 . العلمي البحث
 اجيابيــة اســرتاتيجيات بنــاء حــول واملعلمــات املعلمــني وتــدريب بتكــوين والتعلــيم الرتبيــة وزارة اهتمــام ضــرورة 

 . الدراسي الصف يف التعليمية العملية خيدم مبا الصفي لضبط

 مـــن التـــدريس وهيئـــة التلميـــذ وبـــني والتلميـــذ املـــدرس بـــني العالقـــة لتحســـني وعالجيـــة إرشـــادية بـــرامج إعــداد 
 والســلوك االجيابيــة الصــف تســيري أســاليب حــول الرتبيــة جمــال يف املتخصصــني واملــوجهني املستشــارين طــرف

 مواجهــــة علــــى املدرســــني تســـاعد ونــــدوات حماضــــرات بتنظــــيم وذلـــك املراهقــــة، مرحلــــة يف خاصــــة العـــدواين
 .  العدواين السلوك

 مـــن وهـــذا ، الصـــف غرفـــة داخـــل خاصـــة الرتبويـــة املؤسســـة داخـــل مناســـب تربـــوي منـــاخ فريتـــو  علـــى العمـــل 
 تتـيح الـيت التـدريس وطريقـة األنشـطة يف والتنويـع ، واألسـاتذة التالميـذ بـني الطيبـة العالقات تشجيع خالل
 . الشغب عن تشغلهم واليت املناسبة االجتاهات يف طاقاهتم تصريف هلم

 مراعــاة ،مــع اجلنســني مــن بالتالميــذ العنايــة أي املعاملــة يف بيــنهم التفريــق دون دالــةبالع املــدرس متيــز ضــرورة 
 .الفردية الفروق

 الرئيســــية األســــباب ملعرفــــة معهــــم مقــــابالت وإجــــراء التالميــــذ بإرشــــاد  الرتبــــويني املختصــــني اهتمــــام ضــــرورة 
 . خاصة بصفة واملدرسني املدرسة على والعبء العنف حدة من للتخفيف العدواين السلوك وراء الكامنة

 النفسي باإلرشاد املتخصصني مع اجتماعات عقد طريق عن ، أبنائهم سلوكيات على اآلباء االطالع . 

 التالميذ عن الناجتة املقبولة غري السلوكات معاجلة يف الرتبوي واملرشد املدرس بني التعاون تشجيع. 

  باســـتخدام الســـابقة الدراســـات تعـــزز علميـــة دراســـات جمـــال فـــتح يف أخـــرى لبحـــوث بوابـــة الدراســـة تعتـــرب 
 .ضبطه على والعمل ملقبول غريا الفعل تعاجل أخرى واسرتاتيجيات أساليب

 متغـــريات علـــى أخـــرى دراســـات إجـــراء طريـــق عـــن أخـــرى، تعليميـــة مســـتويات علـــى الدراســـة جمـــال توســـيع 
  .خمتلفة وعينات
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 :المراجع
 ورعايـــة املدرســـي اجملـــال يف االجتماعيـــة اخلدمـــة منـــاهج ،(2112)قاخلـــال عبـــد جـــالل&  الصـــديقي عثمـــان ســـلوى 

 .طبعة احلديث،بدون اجلامعي ،املكتب الشباب
 طبعة ،القاهرة،بدون العريب الفكر دار, ، وأدواره العصري المعلم خصائص ،(2112)راشد على. 
 والنشــر للطباعــة لفكــرا دار ،  الســيكولوجية األســس الصــفوف إدارة ،(2112) نايفــة قطــامي  يوســف ، قطــامي 

 .األوىل الطبعة  عمان، والتوزيع،
 اإلرشــاد يف ،دكتــوراه المــراهقين لــدى العــدواني الســلوك لخفــض عالجيــة بــرامج ،( 2118) عمــارة علــي حممــد 

 .طبعة ،بدون التحدي ،جامعة النفسي والعالج
 اجلزائــر، والتوزيــع للنشــر لعلـوما دار ، تربويــة مشــكالت مواجهــة فــي المدرسـية اإلدارة ،( 2118)محــودة بــن حممـود 

 .طبعة بدون
 ضـــوء فـــي األزمـــة مـــع تعـــاملهم واســـتراتيجيات الصـــف إدارة ألســـلوب التالميـــذ إدراك ،(2117) كرميـــة ازيـــدي 

 علــم يف دكتـوراه رسـالة ، إبـراهيم مـاحي إشـراف حتـت ،ألتحصــيلي المسـتوى– الضـبط مصـدر-الجـنس– مغيـرات
 .شورةمن غري اجلزائر،,وهران جبامعة النفس

 التلميـذ لـدى العدواني السلوك ظهور على وتأثيرهما والمعنوي الجسدي العقاب،( 2100) ذهيبة قوري العريب 
 .اجلزائر وزو، تيزي جامعة املدرسي، النفس علم قسم ماجستري، رسالة ، بوعالق حممد إشراف حتت ، المتمدرس

 الجــامعي الشــباب لــدى الهويــة بأزمــة عالقتهــاو  العــدواني الســلوك أبعــاد ،(2111)بشــري معمريــة وإبــراهيم مــاحي 
 . العربية النفسية العلوم شبكة اجلزائر،جملة النفس ،علم
 أنمــاط نحــو وطلبتهــا والثانويــة األساســية الحكومــة المــدارس معلمــي تصــورات ،(2110) احللــو غســان حســني 

 .01 اجمللد ث،لألحبا النجاح جامعة جملة ، التدريس أساليب ،قسمفلسطين شمال في الصفي الضبط
 ضــبط فــي األساســيين والتاســع الثــامن الصــفين معلمــو يتبعهــا التــي الممارســات ،( 2100) زامــل علــي جمــدي 

 الرتبـوي املـؤمتر يف مقـدم حبـث ،الطلبـة نظـر وجهـة مـن نـابلس محافظـة في الحكومية المدارس في وإدارته الصف
 .لسطنيف ، الرتبية علم قسم ،" فلسطني يف املدرسي التعليم" األول

 جملــة النجــاح تقيــيم طلبــة الصــف التاســع  نحــو بيئــتهم الصــفية فــي مــادة التربيــة المدنيــة، (2100)حممــد عمــران ،
 ( .1) 21لألحباث العلوم اإلنسانية ، رسالة ماجستري ، حمافظة رام اهلل ، جملد 

 Yver lyror .Stéphan. )1999( 8les adolescents violents,dynode .paris .   
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 التنمية السياسية وإشكالية الهوية في الجزائر
 دراسة نقدية في المنظومة التعليمية واإلعالمية

 (1)غالم عبد الوهاب
 

 
 المقدمة

تعد التنمية السياسية من املفاهيم اجلديدة اليت أصبحت تفرض نفسها يف جماالت البحث يف العلوم 
ا كبريا يف العديد من األقطار العربية، حىت أهنا االجتماعية، حيث شهدت خالل السنوات األخرية اهتمام

 .أصبحت تفرض على السلطات يف هذه الدول ختصيص حقيبة وزارية على غرار ما حدث يف األردن
رغم هذه األمهية من حيث املمارسة والتناول األكادميي ال زالت مغيبة يف اجلزائر رغم االعرتاف هبا يف 

اسية بالنسبة للعديد من التشكيالت املكونة للطيف السياسي يف اجلزائر، فهي اجلانب امليداين ويف أدبيات السي
 .تأيت عند البعض مرادفة للتكوين السياسي ومرة أخرى تصب يف معىن التنشئة السياسية

إن التنمية السياسية يف اجلزائر تطرح العديد من املشاكل خاصة عندما يتعلق األمر باهلوية، حيث حتاول 
البحثية تقدمي قراءة نقدية يف املفارقات املوجودة بني املنظومة التعليمية واإلعالمية يف معاجلة إشكالية هذه الورقة 

اهلوية ونصيبها من التنمية السياسية من خالل حتديد إشكالية قبل التعريج على حتديد مفهوم التنمية السياسية، 
ملنظومتني التعليمية واإلعالمية قبل احلديث عن العالقة أهدافها والوسائل املتاحة أمامها من خالل الرتكيز على ا

 .بني هذه املفاهيم واخلروج خبامتة
 إشكالية المداخلة

تعترب التنمية السياسية جزء مهم من التنمية الشاملة واملستدامة، حيث تساهم بقدر كبري يف نقل اجملتمع 
ا تعترب من أهم االسرتاتيجيات اليت بإمكاهنا من حالة إىل حالة أخرى توصف بأهنا أكثر تطورا وانفتاحا، كم

احلفاظ على اهلوية اجلماعية للمجتمع، خاصة يف ظل التحديات اليت تفرضها العوملة والثقافات الوافدة عرب 
القنوات الفضائية، ذلك أن احلفاظ على الثقافات احمللية يعد من أهم اإلشكاالت اليت تواجهها اجملتمعات يف 

 .الوقت احلايل
 هذا اإلطار تعترب اجلزائر من أبرز الدول اليت تتميز بالتنوع الثقايف وسيادة الثقافات احمللية بالشكل الذي يف

ال ميكن معه أن يرتك رسم معامل اهلوية اجلماعية للصدفة، بل ينبغي التخطيط هلا من خالل إدماج جمموعة من 
هنا  إشكال تعامل كل من املنظومة التعليمية  املكونات األساسية ضمن آلية التنمية السياسية، حيث يربز

واإلعالمية مع موضوع التنمية السياسية واهلوية، ذلك أن اهلوية تعترب من أهم املرتكزات اليت ينبين عليها املنهاج 

                                                 
 .مستغامن –ميد ابن باديس جامعة عبد احل.أستاذ بقسم علوم اإلعالم واالتصال(  1)
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ذ الرتبوي اخلاص بالعديد من املواد الدراسية على غرار الرتبية املدنية والتاريخ، كما أن املؤسسات اإلعالمية تأخ
بعني االعتبار هذه النقطة يف تسطري سياساهتا اإلعالمية اليت ترسم مسارها العام وطبيعة عالقتها مبصدر املعلومات 

 .من جهة واجلمهور الذي تستهدفه من جهة أخرى
إن دراسة العالقة بني اهلوية والتنمية السياسية كمتغريات مهمة يف حتديد مواقف األجيال القادمة من 

اجملتمع وبني املنظومة التعليمية واإلعالمية كمرتكزات لتنشئة هذه األجيال يعد أكثر من ضرورة بعد  خمتلف قضايا
أكد املشاركون يف مؤمتر التطورات احلديثة الذي عرفتها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وجمتمع املعلومات، حيث 

أمهية اللغة واإلعالم يف  علىعالم جبامعة زايد علوم االتصال واإلبقسم  انتظمالذي '' اهلوية الوطنية واإلعالم''
 .والتعريف بسماهتا وخصوصياهتا وثوابتها ترسيخ اهلوية الوطنية

لإلعالم على أنه  من الطالبات ينظرن% 62أن  اإلماراتية وكشفت دراسة علمية لفريق من طالبات اجلامعة
براجمها باللغة  يعتقدن أن القنوات اليت تبث نهمن% 13كما أن يلعب دورًا بارزًا يف تشكيل هويتنا الوطنية،  

إىل متابعة القنوات اليت تبث باللغة العربية،  فقط ذكرن أهنن ميلن% 32كثر مشاهدة، مقابل األاإلجنليزية هي 
   (1) .الطالبات إىل مواقع باللغة اإلجنليزية من% 61باإلضافًة إىل ذلك تدخل 

لثقافات الواردة عرب الوسائط اإلعالمية املختلفة على اهلوية اجلماعية هذه النتائج اليت تشري بصدق إىل أثر ا
يف أي دولة باعتبار متكن التكنولوجيات احلديثة اليت ميزت جمتمع املعلومات من القضاء على احلدود اجلغرافية 

يف عقر دارها الفاصلة وتشكيل فضاء عام افرتاضي ينبغي معه التصدي ملا قد يقضي على مقومات اهلوية العربية 
 .تدفعنا إىل حماولة اإلجابة عن إشكالية مفادها 

كيف تتعامل كل المنظومة التعليمية واإلعالمية الهوية الجماعية في الجزائر؟ وما هو دور التنمية 
السياسية في ترسي  مقومات المجتمع المستقبلي المرتكز أساسا على اإلعالم الجديد والتكنولوجيات 

 واالتصال؟الحديثة لإلعالم 
 تحديد مفهوم التنمية السياسية -0

عملية تعترب حيث   ،السياسية تعد التنمية السياسية حركة تغيري حمسوبة وخمططة ومدروسة، تستهدف حتديث احلياة
. النظم الدميقراطية من النظم السياسية التقليدية إىل النظم األكثر حداثة، ومن النظم االستبدادية إىل انتقال منظم

 (2)  .هنا أيضاً عملية تطوير وانتقال ورفع يف الكفاءاتوأل
من هذا التعريف ميكن القول أن ما حدث يف اجلزائر خالل العشرية األخرية وما صاحبه من مشاكل هو خطوة 
يف إطار التنمية السياسية، غري أن حركة االنتقال من نظام احلزب الواحد إىل التعددية احلزبية عرف جمموعة من 

                                                 
 :مت االطالع عليه على موقع.جبامعة األمارات''اهلوية الوطنية واإلعالم''مؤمتر  ( 1)
 www.study4uae.com/vb/study4uae39/article74842/  على الساعة الواحدة زواالل   12/11/2110بتاريخ 
، 2111.، دار املعارف، دمشق0ط.موسوعة الثقافة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية، مصطلحات ومفاهيم: عامر رشيد مبيض( 2)

 .          362ص

http://www.study4uae.com/vb/study4uae39/article74842/بتاريخ%2002/04/2009
http://www.study4uae.com/vb/study4uae39/article74842/بتاريخ%2002/04/2009


126 

 

كل، فاالنتقال مل يكن بصفة خمطط هلا مسبقا، حيث جاء فتح اجملال أمام التعددية السياسية واإلعالمية كرد املشا 
 .0088فعل عن املشاكل اليت عرفتها اجلزائر ذات أكتوبر من سنة 

 أهداف التنمية السياسية  -2
 .الوصول إىل مناخ سياسي واجتماعي مناسب جملتمع متزن ينتسب إليه الكل

 .استقرار النظام االجتماعي بالشكل الذي يضمن استقرار النظام السياسي تأمني
 (.االنتماء والفعالية)تنمية الثقافة السياسية للمواطن جلعله عنصرا فاعال يف اجملتمع 

احلفاظ على الثقافات احمللية املرتبطة أساسا باهلوية اجلماعية خاصة مع املشاكل املصاحبة للثقافات الواردة حتت 
 .سم العوملة والدميقراطيةا

 الوسائل المتاحة للتنمية السياسية -7
هنا سوف تقتصر على فئتني تبعا للدراسة اليت تقتصر على نقد مسامهة كل من املنظومة التعليمية واإلعالمية يف 

 .التنمية السياسية واحلفاظ على اهلوية الوطنية

  المنظومة التعليمة 7-0
من أهم اإلسرتاتيجيات اليت ميكن الرتكيز عليها يف ترسيخ مقومات اجملتمع وهويته  * تعترب املنظومة التعليمية

اجلماعية يف أذهان األجيال القادمة، حيث ميكن يف هذا اإلطار استثمار دور املعلم واألستاذ يف إرساء معامل اهلوية 
عام للمشاكل اليت تعيق شعور الوطنية لدى املتمدرسني من خالل العديد من النقاط اليت تشكل لب التصور ال

رجال الغد باملواطنة والوطنية بالشكل الذي يضمن دفاعهم املستميت عن اهلوية واملبادئ العامة اليت يسري عليها 
 .اجملتمع

يف هذه النقطة ينبغي على القائمني على شؤون الرتبية الوطنية والتعليم العايل على املناهج الرتبوي والربامج 
كتب )ساقات الدراسية ودورها يف ترقية الثقافة السياسية من خالل اسرتاتيجيات التنشئة والتدعيم التعليمية وامل

، حيث يكون املفهوم األول يف األطوار األوىل بينما يكون اجلزء الثاين مسارا تكميليا يف (التاريخ والرتبية املدنية
 .مدرجات التعليم العايل

ة الكيان الصهيوين للرتبية املدنية على أهنا موضوع سياسي ينبغي التعامل لعل هذا الكالم جيد مربراته يف نظر 
معه باحلزم املطلوب، حيث تعترب هذه املادة من أهم النقاط التنافسية بني خمتلف ألوان الطيف السياسي باعتبارها 

تمع السياسي ترتبط بنظرة كل طرف إىل مستقبل الدولة والنظام السياسي من خالل الرتكيز على أعضاء اجمل
 .املستقبلي

أن الرتبية املدنية ترتبط أساسا بالتناقض  2111يف تقرير نشر سنة  رليغرببدهتسور و يف هذا السياق يوضح كل من 
ارات السياسية يف لتير كلر ال وجود مصاحل بارزةحقيقة "اجلوهري بني العديد من األطراف، حيث يقوالن يف تقريرمها 

                                                 
باإلضافة إىل التعليم العايل، لذلك فضلت التعليمية على استخدمت مفهوم املنظومة التعليمية حىت يتسىن يل التعامل مع الرتبية يف مستوياهتا املختلفة *

  حساب الرتبوية اليت ختتصر يف التعليم االبتدائي واألساسي والثانوي
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ق هبا بالصراع ببلورة ماهية الرتبية للمواطنة يف إسرائيل، أدرت إىل ربط الصراع املضموين املتعلر  ما يتعلرق كلر إسرائيل يف  
متسر صلب النزاع السياسي داخل اجملتمع اإلسرائيلي، ( عمليًّا، عدم جناعتها)حقيقة أنر الرتبية للمواطنة ... السياسي
يف النزاع املتواصل بني  مركزيةً  ها، جعلتها أداةً عليإسرائيل وتؤثرر صورة ة ببلورة تعلرقرة بالقيم األساسية املوكوهنا متأثر 

  (1)."املستقبلية للدولة لصورةا بشكل خمتلف إىل ينظرانارين سياسيني، تير 
كما ينبغي الرتكيز على خلق ثقافة احلوار والنقاش لدى املتعلم، ذلك أن هذه الثقافة تعترب غائبة متاما يف املنظومة 

 اجلزائر، األمر الذي نتج عنه العديد من املشاكل على غرار انتشار العنف يف السوط املدرسي وتوحله التعليمية يف
من العنف اللفظي املعنوي الرمزي إىل العنف اجلسدي الذي وصل حد القتل العمد الذي ذهب ضحيته العديد 

 .من األساتذة واملعلمني وحىت املتعلمني
ضاء عمومي يف خمتلف املؤسسات التعليمية يقف حجرة عثرة يف وجه تطور باإلضافة إىل ذلك، يعترب غياب ف

مفهوم "أن  ** النقاش، خاصة عندما يتعلق األمر بالقضايا السياسية وإبداء الرأي، حيث يرى الدكتور حممد قرياط
وتبادل اآلراء  الفضاء العمومي يشري إىل اجملال الذي حيتضن املمارسة السياسية من خالل احلوار والنقاش والنقد
  (2)".واألفكار هبدف تشكيل الرأي العام وتنويره للتأثري على صانع القرار السليم الذي خيدم املصلحة العامة

طبقا لتنفيذ خمطط هنا ينبغي اإلشارة إىل اإلصالحات اليت عرفتها املنظومة التعليمية بشقيها، فقطاع الرتبية الوطنية 
والذي وافق عليه الربملان بغرفتيه، شرع منذ عام  2112أقره جملس الوزراء يف أبريل إصالح املنظومة الرتبوية الذي 

حتسني نوعية التأطري، إصالح  يف تطبيق هذا اإلصالح الذي يرتكز على ثالثة حماور كربى أال وهي 2113
 .البيداغوجيا وإعادة تنظيم املنظومة الرتبوية

لبحث العلمي يف إدخال إصالحات عميقة على التعليم العايل من من جهتها مل تتأخر وزارة التعليم العايل وا
خالل اعتماد نظام جديد يركز هو األخر على نوعية التكوين بالدرجة األوىل وربط برامج التكوين مبستحقات 
السوق من جهة أخرى، حيث مت تبين هذا النظام يف العديد من املؤسسات اجلامعية يف اجلزائر ويف خمتلف 

 .التخصصات
هذه اإلصالحات وإن عرفت انتقادات كبرية من طرف املثقفني والفعاليات االجتماعية والنقابات والتشكيالت 

 .السياسية املختلفة إالر أهنا تواصلت مركزة على مقاربة الكفاءة بدل األهداف
 المنظومة اإلعالمية 7-2

تبار املؤسسات اليت تشرف عليه يف اجلزائر يف هذه النقطة سوف لن أتناول اإلعالم السمعي البصري والسمعي باع
هي هيئات عمومية ال ميكنها اخلروج عن االسرتاتيجيات اليت ترسم يف مستويات عليا من مستويات اختاذ القرار، 

                                                 
 .2111عشر، أيلول  ثامنجملة عدالة اإللكرتونية، العدد الالرتبية املدنية يف إسرائيل، : ميخال باراك  (  1)

**
  .شارقة باإلمارات العربية املتحدةجبامعة ال سابقا عميد كلية االتصال 
 ..21ص. 2173العدد: اإلعالم اجلديد والفضاء العام العريب، الفرص والتحديات، جريدة الشروق اليومي: حممد قرياط(2)
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كز على الصحافة اخلاصة باعتبار هامش احلرية املمنوح هلا يف تناول القضايا املطروحة على املستوى حيث سنر 
 .الدويلالوطين الداخلي و 

جعلت اجلزائر يف منظومتها التشريعية اهلوية الوطنية ومقومات اجملتمع ومبادئه خطا أمحرا ال ينبغي جتاوزه، حيث 
تشري إىل ذلك العديد من املواد يف آخر دستور للجزائر دون احلديث عن الدساتري القدمية، كما أن قانون اإلعالم 

منه متنع النشريات الصادرة يف اجلزائر من  26، ذلك أن املادة مل يغفل هذه النقطة 0001الصادر يف أفريل 
اإلساءة إىل اخللق اإلسالمي، القيم الوطنية، حقوق اإلنسان، كل ما يدعو إىل العنصرية والتعصب واخليانة، أكان 

  (1) .ذلك رمسا أو صورة أو حكاية أو خربا أو بالغا
على تكريس التنوع الثقايف املوجود يف اجلزائر، حيث تطرح  يف هذا اإلطار ينبغي للعناوين الصحفية أن تعلم

إشكالية إعطاء اجلمهور ما يريده أو ما حيتاجه بصورة جلية يف هذا املستوى من التفكري، فوسائل اإلعالم حسب 
جيهان رشيت تتأثر إىل حد ما مبا تعتقد أن اجلمهور يريده وإىل حد ما مبا تعتقد أن اجلمهور جيب أن حيصل 

بناء إسرتاتيجية إعالمية ملواجهة خطط الرتسانة اإلعالمية اخلارجية للدفاع عن اهلوية ومقومات  ذلك أن  (2).يهعل
اجملتمع ومبادئه أصبح من الضروريات اليت أغفلت على مستوى األداء اإلعالمي للفاعلني اإلعالميني، حيث طغى 

 .اهلدف التجاري على اهلدف اإلسرتاتيجي
ق يف اإلعالم الذي جيب أن يأخذ على حممل اجلد بالشكل الذي ميكن أفراد اجملتمع من كما أن ضمان احل

امتالك معلومات ختوهلم الدفاع عن هوياهتم وجتديدها، فغلق اجملال اإلعالمي أصبح غري ممكن على األقل يف شقه 
الم اجلديد، هذا األخري غري الر مسي، فالتكنولوجيات احلديثة يف القرن الواحد والعشرون خلقت نوع من اإلع

ساهم يف إعادة تشكيل األمناط التقليدية القدمية القائمة على احتكار النخب السياسية والثقافية لوسائط اإلعالم "
فاإلعالم اجلديد فتح اجملال أمام أفراد اجملتمع ملمارسة خمتلف أنواع ...وباقي وسائل التعبري يف الفضاء العام

  (3)".نت والربيد اإللكرتوين واملواقع اإللكرتونية واملدوناتاالتصاالت عن طريق اإلنرت 
وعلى رأسه االتصال الذي يتم عرب وسائل االتصال اجلماهريية وهو ما    (4)اعتبار اهلوية أساس االتصال اإلنساين

 .يستوجب وجود منوذج ثقايف حمدد
 جزائرعالقة المنظومة اإلعالمية والتعليمية بالتنمية السياسية في ال -4

تعترب اجلزائر منوذج لالختالف الكبري املوجود بني ما يتلقاه املتعلم يف املؤسسات التعليمية من ثقافة سياسية متعلقة 
هبوية اجملتمع ومقوماته وبني ما يصل إليه من خالل وسائل اإلعالم يف فرتات الحقة من حياته، فاهلوية وعناصرها 

                                                 
 ..162ص.0001، 01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : 01/11قانون  (  1)
 ..133ص : 0078دار الفكر العريب، : ، القاهرةلنظريات اإلعالماألسس العلمية : جيهان أمحد رشيت (  2)
 ..21ص.املرجع السابق: حممد قرياط  (  3)
التكنولوجيات اجلديدة لالتصال وعوملة الثقافة، اهلوية شرط يف االتصال، امللتقى الدويل حول حضارة اجملتمع اإلعالمي، مارس : رضوان بومجعة ( 4)

 ..منشورة، وهران، مداخلة غري 2111
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م، خصوصا إذا ما اعتربنا أن االتصال ال ميكنه أن حيدث خارج إطار املختلفة تشكل إشكاال يف وسائل اإلعال
خاصة مع املقاومة اليت   داليل حمدد وحتول االتصال يف صبغته العاملية إىل حلم ال ميكن حتقيقه على أرض الواقع

   (1) .تشكلها اهلويات احمللية يف وجهه

ية تتمثل يف الدين والعروبة واألمازيغية، بينما جند يف تشري الكتب املدرسية إىل عناصر اهلوية الوطنية األساس
اجلهادية، )األدبيات اإلعالمية العديد من املفاهيم املتعلقة بالدين على غرار التطرف، الوسطية واالعتدال، السلفية 

ملنهاج ، اهلجرة والتكفري ومجاعات التبليغ واجلماعات اإلسالمية املسلحة وهي مفاهيم غائبة عن ا...(العلمية
 .بقي حربا على ورق 2112الرتبوي، بل أن تدعيم تدريس اللغة األمازيغية اليت أصبحت لغة وطنية بدءا من 

تطبيق قانون )بالنسبة للغة العربية تعتربها املنظومة التعليمية من أهم املقومات، بينما يف اإلعالم تعترب ركيزة نضال 
، حيث أوىل إعالن دمشق أمهية قصوى (األعلى للغة العربية ودورهاجمللس )وأساس النقد ( تعميم اللغة العربية

وعاء الفكر الرتباطها بالتاريخ والثقافة واهلوية ملواكبة  اللغة باعتبار  ملسألة اللغة ودورها يف احلفاظ على اهلوية 
ا الثقافة العربية حتديث يف وجه حماوالت التغريب والتشويه اليت تتعرض هل أداةالتطور العلمي واملعريف ولتصبح 

مشددا على احلرص باستعمال اللغة العربية الفصحى وامليسرة والبعد عن استخدام اللهجات العربية الوطنية يف 
اهلوية القومية  إبرازوان تعمل مؤسسات التنشئة االجتماعية يف خمتلف الدول العربية على  واإلعالمجماالت التعليم 

  . كافة  األخرىعلى اهلويات  األولويةالعربية وان تكون هلا 
أما عن عالقتها بالتنمية السياسية، فإن اللغة العربية أصبحت ثرية من حيث املفاهيم املتعلقة بالسياسة وممارساهتا 
امليدانية، سواء أتعلق األمر باستغالهلا يف التعليم وهو أمر مل يكتمل بعد أو يف اإلعالم، إالر أنه ينبغي الرتكيز أيضا 

شويش املعريف الذي خيلقه االختالف احلاصل بني املنظومة التعليمية واإلعالمية يف استخدام هذه املفاهيم على الت
 إخل...على غرار الدميقراطية، السلطة، الفصل بني السلطات

ت ال كما أن الرتكيز يف املنظومة التعليمية يكون على احلق النقايب والنظام النيايب يف مستويات أدىن، هذه املستويا
تعترب مهمة يف اإلعالم إالر إذا تعلق األمر باإلعالم اجلواري، فاإلعالم يركز على مستويات أعلى يف النظام النيايب 

، حيث ميكن القول يف هذه النقطة أن هذه اجملالس النيابية البلدية والوالئية ال متثل يف اإلعالم إالر نسبة (الربملان)
قضى تقدير ختصص لإلعالم اجلواري وغالبا ما تقف يف صف مشاكل ثالث صفحات على أ)باملائة  02,1

املواطن ومعوقات التنمية وتنتقد اجملالس املنتخبة على غرار اإلشارة إىل املتابعات القضائية لرؤساء البلديات بتهم 
 (.املدنية تبديد املال العام وسوء التسيري وهو قضايا ختتلف يف اجلوهر مع ما يلقن للتلميذ يف كتب الرتبية

بالنسبة للتاريخ واملصري املشرتك باعتباره من أسس اهلوية فهو يكون من خالل الرتكيز على رواية واحدة لألحداث 
هبدف توعية املتعلمني بتاريخ اجلزائر، بينما تعترب اخلالفات املوجودة بني الروايات املختلفة مواضيع خصبة وأساس 

قضية عبان )خلالف هذه حتتل الصفحات األوىل ملختلف العناوين حىت ما يسمى بالسبق الصحفي، فنقاط ا
                                                 

(1)  
 -Lucien sfez :dictionnaire critique de la communication.puf ;paris 1993.p84.  
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وهي مواضيع مغيبة يف املنظومة ...( رمضان، خلضر بورقعة، االغتياالت السياسية إبان الثورة، القاعدة الشرقية
 .التعليمية

، وهو أمر يظهر من املفارقة املوجودة هنا هي غياب نظام تقييمي داعم للمواد التعليمية املشكلة للهوية الوطنية
خالل النقاط اليت حيصل عليها التالميذ والطلبة يف مقاييس اللغة العربية والتاريخ بالشكل الذي جعلها برامج غري 

 .مرغوبة لديهم
هذه النقطة تدفع املتلقي هلذه املعلومات إىل إعادة تعريف تصوراته، هذه اخلطوة حتدث عندما حيس املتلقي أن ما 

مات خيتلف عن ما تلقاه خالل فرتات سابقة، أو حني يكون بعض جوانب رأيه الذي شكله عن يتلقاه من معلو 
   (1) .الواقع غري مكتملة

إن املشاكل اليت تربط باهلوية خلقت يف الوقت الراهن العديد من املشاكل اليت تتطلب تنمية سياسية ترتكز أساسا 
لعل من أبرز مظاهر اخللل املوجود يف التنمية السياسية للتالميذ على تدعيم التوجهات املرتبط باختيارات اجملتمع، و 

 إخل...والطلبة هو طرح مشكلة الوطنية، العنف يف الوسط املدرسي، عدم احرتام رموز السيادة كالعلم الوطين
سياسية للتلميذ،  كما أن املواضيع اليت محلتها كتب الرتبية املدنية يف األطوار األوىل للتعليم تصب يف تنمية الثقافة ال

منشور )كما أن تسييس املنظومة الرتبوية أصبح توجها بالنسبة للوزارة الوصية ونقطة انتقاد بالنسبة لإلعالميني 
دعت  2110/ 10/ 28مؤرخ يف / خ، و . أ / و . ت . و/  16صادر عن الوزير حتت رقم  وزاري جديد

حماضرات وندوات حول  تخدمي قطاع الرتبية إىل تنظيمالرتبية ومديرو ومفتشو املؤسسات التعليمية ومس مدراء
أولياء التالميذ وتنظيم جلسات عمل  موضوع االنتخابات تكون متبوعة بنقاش من كل مؤسسة تعليمية بإشراك

  .(باحلملة التحسيسية حول الواجب االنتخايب لتحضري األنشطة املوجهة للتالميذ يف إطار القيام
العناوين الصحفية اخلاصة، ذلك أن تسييس التعليم يف اجلزائر هي فكرة غري مرحب هبا وهو منشور انتقدته خمتلف 

يف أوساط النخبة اجلزائرية، غري أن األمر هنا ال ينسحب على نشر الثقافة السياسية، ذلك أن األمر يتعلق بإبعاد 
جيرها إىل الوقوع يف شراك األداء السياسي واملمارسة السياسية قدر اإلمكان عن الفضاء التعليمي ألن ذلك 

 .املنافسة السياسية غري املخطط هلا مما يؤثر سلبا على املتعلمني من جهة ومستوى التعليم من جهة أخرى
 الخاتمة

إن عالقة املنظومة اإلعالمية بالتعليمية البد أن يرتكز على سياسة أساسها التناسب بني املعلومات اليت 
ليمية وبني املفاهيم املسوقة إعالميا، خصوصا إذا اعتربنا أن مصدر االختالفات يتلقاها الفرد يف املؤسسات التع

صدور املذكرات وتناوهلا )الكبرية يف املفاهيم واألطروحات هم القائمون على السياسة العامة للجزائر 
ن كانت من ، هذا األمر يدفع إىل اقتناع املتلقي بضرورة البحث عن املعلومات الصحيحة حىت وإ...(اإلعالمي

                                                 
 .611ص : املرجع السابق: جيهان أمحد رشيت  (  1)
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طغيان اهلوية الفردية على )مصادر غري موثوقة من أجل إعادة بناء تصوراته وهو ما يؤثر سلبا على اهلوية اجلماعية 
 (.حساب ثقافة اجملتمع

من جهة أخرى البد من الرتكيز يف املنظومة التعليمية على إرساء ثقافة سياسية صحيحة تتكامل مع خمتلف 
، خاصة وأن املقاربة احلديثة تسمح بذلك، حيث جيمع الكثري من املختصني يف مستويات التكوين املختلفة

التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وحىت النقاد على التفاؤل خريا مبستقبل األنظمة العربية الدميقراطية احلديثة 
 .احلاكمةإذا عرفت كيف تستفيد منها يف ردم اهلوة املوجودة بني القاعدة الشعبية والسلطة 

احلرص على مناسبة التكوين للتغري الذي حيصل يف الواقع االجتماعي للفرد، فالتكوين ينبغي أن يأخذ بعني 
االعتبار خاصية الزمكانية بعني االعتبار، ذلك أن جتاهل هذه النقطة حيول املادة التعليمية إىل مادة جافة ال تصلح 

هدف خلق فضاء عام يساعد على تنمية أفراد اجملتمع سياسيا يف  للنقاش والتداول، األمر الذي يتعارض أصال مع
دور تكميلي لدور املنظومة التعليمية، هذا األمر ال ميكن احلديث عنه باعتبار الفارق املوجود بني الربامج التعليمية 

ذي بإمكانه والسياق السوسيواتصايل الذي متر به اجلزائر من جهة وغياب إرادة ووعي ونضوج بثقافة احلوار ال
 .ترشيد القرارات املتخذة يف مستويات عليا من السلطة 

تناول مفاهيم التمثيل الربملاين، السياسة العامة، النظام السياسي، السلطة، التعددية اإلعالمية، حرية 
أن السنوات إال  وهي مفاهيم مغيبة يف املناهج الرتبوية احلديثة،...التفكري، املواطنة والوطنية، التعددية احلزبية

دمشق لرتسيخ ودعم مقومات  عالنإجاء يف  األخرية بدأت تعرف نوعا من الوعي اخلاص هبذه النقطة، حيث
باعتبارها  واإلعالمواملدرسة  األسرةاهلوية العربية لدى الطفل التأكيد على دور مؤسسات التنشئة والرتبية من 

ع التأكيد على انفتاح اهلوية العربية للطفل الستيعاب مسؤولة عن تطوير هوية الطفل العريب وتعزيز انتمائه م
عليها االتفاقات الدولية  أكدتالقيم اليت  إىل إضافة اإلنسانمنظومة القيم احلديثة املتعلقة بالدميقراطية وحقوق 
   (1) ..من حق املشاركة والتسامح والتواصل معه والقبول به
ريخ حىت يصبح دور اإلعالم يف املستقبل داعما للمعلومات اليت اإلشارة إىل االختالف املوجود يف رواية التا

تلقاها املتعلم وليس أساسا إلعادة بناء تصورات جديدة، حيث يعد االختالف املوجود بني رواية التاريخ يف 
يت الكتب الصادرة عن ديوان املطبوعات املدرسية واجلامعية واخلاصة بالتاريخ نقطة أساسا للشك يف املعلومات ال

 .تلقاها املتعلم يف أطوار التكوين املختلفة بالشكل الذي يدفعه إىل البحث عن املعلومة الصحيحة
يف هذا اإلطار ميكن أن يصبح أداة طيعة يف أيدي املرتبصني باهلوية الوطنية، بل يصبح قابال بصفة كبرية ومستعدا 

علومات اخلاطئة، مما يضعه حتت طائلة التظليل لالقتناع بكل ما يشكل بديال للمعلومات اليت صنفها يف خانة امل
 .اإلعالمي الذي متارسه جهات خارجية يف ظل جمتمع املعلومات عن قصد أو منابر إعالمية وطنية عن غري وعي

 
                                                 

 : نقال عن  دمشق لرتسيخ ودعم مقومات اهلوية العربية لدى الطفل إعالن ( 1)

www.jasem.reefnet.gov.sy/index/12:31/02.04.2008   

http://www.jasem.reefnet.gov.sy/index/12:31/02.04.2008
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 رمزية الحضارة والفن
 من منظور فلسفة التحليل النفسي

    (1) فاطمة الزهرة شارف                                                                                      

 

 
بني  تأويال أي عالقةأن هناك بعد مزدوج للشعور يصبح معه الفهم تفسريا و  فلسفة التحليل النفسيلقد اثبت     

حنن بذلك  ال نكون أمام نفي الوعي  و إمنا فقط رفض أن يكون هذا الوعي و   ظاهر وباطن أي سطح وعمق  
يقوم يف التقاطع بني الرغبة  و عامل الثقافة على هذا األساس   فرويدات املسيطر و لذلك فان تأويل هو حمور الذ
التحليل النفسي أي من حيث  انه يساهم يف التحول من الفلسفة التأملية للذات ب الفلسفة املعاصرةكان اهتمام 

لتحليل النفسي قد حقق يف هذا االنتقال إىل  الفلسفة الرمزية التأويلية للذات و هذا يفرتض أن يكون منهج ا
                                                       مستويني

 .املستوى املتعلق بالتحليل و هو ما ميكن وصفه يف اللغة اهلريمينوطيقية بالتفسري  0
 .املستوى املتعلق بفهم اإلنسان ضمن منظومة من تأويل الثقافة  2

ن احلضارة نتيجة ألشكال قمع رغبات اإلنسان وحاجاته احليوية، فاحلضارة مل تسلط القمع بأ فرويدلقد رأى 
على الوجود االجتماعي وإمنا سلطته كذلك على الوجود البيولوجي، لقد أقامت حدا بني بنيته االجتماعية 

 "تاري  اإلنسان هو تاري  قمعه " فإن  "هربرت ماركوز"الفطرية، وبتعبري 
اليت يؤكد فيها أن  احلضارة قامت ألن اإلنسان دافع عن ذاته  فرويدمن جهته جوهر أطروحة  وهدا يلخص  2

 .مقابل جربوت الطبيعة، ولكن احلضارة تعارضت مع حتقيق رغبات اإلنسان  ألهنا  تقوم على كبت الغرائز
اليت بدورها تنشد احلضارة،  احلضارة بالعلم والفن والدين والثقافة وكل هذه القيم حتقق السعادة  فرويدلقد ربط 

يف ربطه بني العلم والفن والدين إذ يفسر هذه املقولة على أساس أن قيم احلياة ميكن أن  جوتهلقد استثمر كالم 
متثل بعضها البعض كما ميكن أن حتل مكان بعضها ، وهو يرى أن الثقافة   تضع هوة بيننا وبني سابقينا، وهي 

إن "طبيعة  ومن جهة أخرى تسعى لتنظيم العالقات  البشرية ، حيث يقول من جهة  حتمي اإلنسان من ال

                                                 
 .الدراسات العليا ،قسم الفلسفة ،جامعة وهران  1

2
 .06،ص0000-0ط -دار الفكر اللبناينالتحليل النفسي وقضايا اإلنسان واحلضارة ،: فيصل عباس.د  

 (.شاعر أملاين)  Gothe 0010 -0832جوته   

 لك علما وميلك فنا من مي 
 .فإنه ميلك دينا كذلك

 لكن من ال ميلك علما  و ال فنا
 . فليس أمامه إال أن يكون من املتدينني
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الثقافة  كلمة ترمز إلى مجموعة االنجازات والمؤسسات التي تميزنا عن أسالفنا، ولها فا ئدتنان، أولها 
 .1"حماية البشرية من الطبيعة وثانيها تنظيم عالقات البشر 

م واستعماله اللغوي ال خيرج عن حدود الفكر األملاين الذي يربط من حيث سياق املفهو  فرويدونالحظ هنا أن  
 .           بني  كلميت الثقافة واحلضارة

مسألة اقتصاد   فرويدإن ما يفرتض يف هدا التنظيم للعالقات هو أن يؤدي إىل بلوغ السعادة، وهي يف رأي  
ترتبط بإشباع حاجات معينة حلفظ حالة التوتر  ليبدي، لكنها يف أغلب األحيان  ال تنجز هدا اهلدف ألهنا عابرة

النامجة من الشعور بالشقاء الذي يالزم اإلنسان يف وجوده وجيعله يعاين  من العيش املشرتك مع اجلماعة، يقول 
فنحن بحكم تكويننا يسعدنا أن نجرب اللذة علة فترات :" موضحا العالقة بني مبدأ اللذة والسعادة  فرويد

ملها لمدة أطول ، وليس بوسعنا أن نتحمل السعادة الشديدة لمدة طويلة ، فإمكانياتنا ونحن الستطيع تح
 2..".والكدر يأتينا أسهل مما تأتينا السعادة .. للسعادة محدودة مند البداية بحكم تكويننا 

الصائر  من اجلسم: وهده الوضعية اليت جند فيها أنفسنا حبكم عدم اإلشباع تكشف عن معاناة من ثالثة جهات 
وعدم اإلشباع يعين أن . إىل فساد والدي يعاين األمل ، ومن العلم اخلارجي الذي يواجهنا ، ومن العالقة مع اآلخر

، فيصبح احلد األدىن هوا هلروب من الشقاء ، فتصبح السعادة  هي حتاشي هدا دأ اللذة يتحول إىل مبدأ الواقع مب
، تصبح هلا األولية  فرويدبات  ، فمهمتنا يف جتنب اآلالم ، كما يرى الشقاء بدال من كوهنا حتقيقا وإشباعا للرغ
 3.  وجتعل حتصيل السعادة يف آخر الصف 

أن حىت احلب الذي كان يشكل الدافع الطبيعي للغرائز ليس بوسعه أن حيل هده  فرويدويف موضع آخر يعتقد   
وليس هناك من هو أشقى حاال منا إال ليس هناك من هو أضعف منا إال حينما يحب ، :"يقول . املعضلة 

عندما نفقد المحبوب أو حبه ، وليس ما نقوله عن الحب هو كل ما يمكن أن يقال عن هده الطريقة التي 
   4.."تجعل الحب أساس السعادة ، فهناك المزيد مما يمكن أن يقال 

لشقاء املأساوي ، وهو الشعور الذي بني احلضارة و الشعور بالذنب، فهناك ما ميكن  وصفه  با فرويديربط      
األب على أيدي أبنائه قتل )=  عقده أوديبالزم اإلنسان منذ قيام اجملتمع البدائي، والذي يرجعه  إىل 

، لكن هده العقدة أدت من جهة أخرى إىل خلق ما يشبه الشعور املشرتك الذي يؤدي إىل التوحيد ( املتحالفني
يقول يف كتابه احلب .  ء املأساوي  ويف الوقت نفسه يدفعهم إىل الصراع بني البشر يف شعورهم بدلك الشقا

                                                 
1
 .                                                   80ص .  0002 0عبد املنعم احلفين ، دالر الرشاد ،ط: واملوت، تر ; احلب واحلرب واحلضارة:فرويد  .س  

2
 11املصدر  سبق دكره صاحلب واحلرب واحلضارة واملوت : فرويد . س 

3
 16املصدر نفسه ص 

4
 13املصدر نفسه ص  
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ارتقاء أو تطور الحضارة هو شيء يمكن أن نصفه بأنه صراع الجنس البشري " واحلرب واحلضارة واملوت بأن
 1".من أجل البقاء

ان ويصنعه سواء كانت بالشقاء يف خضم الصراع من أجل البقاء جيعل كل  ما يصبو إليه اإلنس إن هدا الشعور 
هذه الصناعة  مادية تتمثل يف الوسائل أو معنوية تتمثل يف الفكر ما هو إال  محاية لنفسه من التهديدات  ، 

 . فاحلضارة هي كذلك منبع لتهديدات دائمة
واحلضارة من حيث أهنا ميدان للعيش املشرتك مسؤولة عن تعاسة اإلنسان وشقاءه ألهنا تفرض للحد من حريته 

 .بالتخلي عن غرائزه و رغباته  إلرضاء العقدة بالذنب املتجدرة فيه 
وهدا بالذات ما جيعل اإلنسان ، كما ذكرنا سابقا ، مدفوع إىل جتنب ما أمكنه من اآلالم  وحتاشي الشقاء ولكنه 

لق دائم  يف خضم دالك حياول إشباع رغباته ، لكن هدا اإلشباع ليس حقيقيا وهو ما جيعل اإلنسان يف موقف ق
إن اإلشباع الذي تحقق :".. فرويدأمام وضعه ، ويف عبارة تذكرنا  برؤية نيتشه الفلسفية حول احلقيقة يقول 

 2.."لإلنسان  كان عن طريق توهم الحقيقة وليس عن طريق تمثلها 
جترب اإلنسان  أن جند حضارة غري قمعية، فاحلضارة املعاصرة قمعية بامتياز ، فهي ال فرويدمن املستحيل يف نظر 

أن يكبت ميوال ته ورغباته اجلنسية فحسب بل جتربه  كذلك على أن حيب اآلخر، ذلك املعادي والغريب، و ما 
ينتج عن هذا الكبت  هو الكراهية والعدوانية  ، ويف نفس الوقت   فاحلضارة هنا تسعى لرتسيخ مبادئها 

صلة يف الذات اإلنسانية ، لكن فرويد يرى يف هده باستخدام كل الوسائل من أجل قمع  هده العدوانية املتأ
  3.الصورة للحضارة فشال حيث تكون ملزمة بقمع العدوانية يف حني أهنا مل تؤدي اىل نتائج 

إن ما تتصف به احلضارة يف املقام األول هو أن تقوم على نوع من الزهد والتعفف عن إشباع الغرائز فوجودها 
إرادي ومنه يسود احلرمان االجتماعي كل جماالت العالقات االجتماعية ، وكأن مشروط بالكبت اإلرادي أو الال

القاعدة اليت تفرضها احلضارة على اإلنسان هي املزيد من التقدم والرفاهية مرتبط بكبح صوت الرغبة فيه ، رغباته 
ضطرابات عصابية  ، ألن هوا حلقيقية ، احلرة الطبيعية ، وهدا األمر جيب أن يتم بشكل سليم وإال سيؤدي إىل ا

الفرد الذي يفرض على نفسه الحرمان ، إدا لم يقم بدالك العمل بشكل اقتصادي سليم ، فمن المعلوم :" 
 4".أنه سيصاب حتما باضطرابات خطيرة 

يف تأويله لبنية احلضارة أهنا متاثل تلك البنية من الصراع النفسي داخل الفرد ، لكن هنا  فرويدهكذا يكشف 
مبدأ اللذة مبد الواقع من حيث هو مبدآ للضرورة والقوة والقدر وهو يف نفس الوقت الدافع للعمل ونقصد يواجه 

، احلضارة من هده الناحية هي دوما كما كانت مند القدمي ، ضرورة يف  Anankè" غريزة أنانكيه"مانعته ب 
                                                 

1
 . 82املصدر نفسه ص 

2
 11املصدر نفسه ص  س 

3
  061ص 0086 0فكر فرويد ،ترمجة جوزيف عبد اهلل ، املؤسسة اجلامعية  للدراسات والنشر ،لبنان ط: إدجار بيش   
 4
 63ص احلب واحلرب واحلضارة واملوت، مصدر سبق دكره :فرويد ,س 
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افة أواحلضارة حتقق املزيد من املهادنة بني ، وكان من املفروض أن الثق  ايروسيف مقابل أنانكيه مقابل الغريزة ، 
هاتني الغريزتني ومن مث متكني الذات من السيطرة على العامل اخلارجي لكن األمر مل يكن كدالك يف التطور 

على مستوى البنية النفسية للفرد  العدوانية أو غريزة الموت احلضاري ، كما كان األمر بالنسبة لغريزة احلياة و
طالما أن القوتين أ والغريزتين تعمالن معا في تآزر فإننا لنا أن نتوقع أن يجري :" هدا الصدد يف فرويديقول 

التطور الثقافي بطريقة هادئة نحو المزيد من سيطرة اإلنسان على العالم الخارجي وتزايد أعداد الناس في 
  1..".العيش معا، لكن األمر كان على خالف دلك 

دت من الصراع بني مبدأ اللذة ومبدأ الواقع بدال من حتقيق إنسجامهما وجعل هدا ومعىن دالك أن احلضارة زا
االنسجام يف خدمة تطور النوع البشري ، واحلاصل أن االضطرابات العصابية اليت كشفها التحليل النفسي على 

نتج عن آليات الكبت مستوى الفرد جتد صورهتا على مستو اجلماعة يف القلق والشقاء واملعاناة اإلنفصامية اليت ت
القمع والتطهري والرتويض اليت تفرضها احلضارة يف تطورها ، ومل يكن بوسع األشكال الثقافية واالجتماعية املنتجة 
للتخفيض من حدة هدا الصراع أن تبلغ هدفها وظلت يف الكثري من األحيان ظرفية مرتبطة مبيكانزمات الدفاع ، 

 .                                                                   أمهية يف حتليله جند املعتقد الديين واإلبداع الفين ويد فر ومن هده األشكال اليت أوىل هلا 
يف جممل تأويله لعمل الالشعور من  فرويدإن الصراع بني مبدأ اللذة  ومبدأ الواقع الذي كشف عنه          

املعتقد الديين وجتربة القلق يف احلضارة ، يدعمه يف جتربة أخرى ال تقل أمهية  تفسري األحالم ومرورا بعقدة أديب يف
 . عن احلضارة والدين بل هي أقرب  يف توضيحها عمل الالشعور من احللم ونقصد جتربة اإلبداع الفين 

تل األب اليت نتج ينطلق  ،أيضا، يف عملية تفسري العالقة بني الفن والواقع من العقدة األساسية لق فرويدوإن كان 
عنها الشعور بالذنب األويل ، فإن تأويل اإلبداع الفين مكنه من كشف آليات أخرى لالشعور يف حتقيقه للتوازن 
بني مبدأ اللذة ومبدأ الواقع ، وال نبالغ إدا قلنا أنه مع جتربة تأويل الفن اكتسب منهج التحليل النفسي نضجا يف 

ا الصدد ، عرب تاريخ األدب والفن إىل أهم األدبيات اليت تناولت السرية يف هد فرويدالرؤية، وتضاف أعمال 
 L’enfance" فولة ليوناردو دي فنشيط: "الفنية وعملية اإلبداع اجلمايل ، ونقصد مجلة أحباثه الشهرية وهي 

de Leonard de Vinci – موسى لمايكل أنجيلو" و "Moise de Michel ange-  الحلم والهذيان في "و
 ( .  ’ Délire) et rêve dans la gradiva de Jensen"راديفا جانسنغ

أن مصدر الفن يكمن يف اخليال فالذنب  الذي اقرتفه األبناء يف حق أبيهم وختليهم عن نيابة  فرويديرى           
اقعي إىل األب يف احلياة احلقيقة ، خوفا من تلقيهم نفس مصري األب، فهده الرغبة  حتولت من التحقيق الو 

للشاعر و الفنان، ألهنا مازالت مرتبطة إىل حد ما باجلانب  أجنبت  ي اليت التحقيق اخليايل أو األسطوري، و ه

                                                 
1
 68املصدر نفسه ص  

 .0078 0اهلديان واألحالم يف الفن ، دار الطليعة ، ط: جورج طرابشي   حتت عنوان  . ترجم هدا املؤلف د 
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بداع إلألب البدائي و ما الشعر و الفن اليت توصلت إليهما البشرية إال تصعيدا  لفكريت اخليال و الالعاطفي 
  . رغبة الشعورية تصعيداألسطورتني، و باألحرى 

 ، ، واكتسبت استقاللية يف اخلياالت و األساطري و األعمال الفنية  مميزا  ارمزي لغة  الالشعور شكال لقد اكتسبت 
جملتمع ما من   اللذة ومبدأ الواقع ودلك بإبعاد الدوافع املنبوذة  شكل متميز للمصاحلة بني املبدأ هو فإلبداع الفين 

، هو نوع من التطهري الذايت نفس، و ما يتحقق يف نفسية الفنان ، شعور اإلنسان  و بدلك يتحقق التوازن ال
 . شكل عمل اجيايب مفيد للمجتمع تأخذ وحيث تنحل رغباته الالشعورية  يف نشاطه الفين ،

ه يأن الفن ،كما نعرف ذلك منذ زمن طويل يقدم لنا ترضيات استبدال" :   "وهم مستقبل"يف  فرويديرى  
التنازالت الثقافية  وعن تلك التي ال تزال نحس بوطأتها أعمق إحساس و من ثم تعويضا عن  أقدم ضروب 

فانه ال نظير  له في توقيفه بين اإلنسان و بين التضحيات التي قدمها للحضارة أضف إلى دلك أن األعمال 
 1."  الفنية تشيد  بمشاعر التشبه والتمادي  التي تحتاج  إليها كل جماعة ثقافية  اشد االحتياج

ولدلك فاألمهية اليت يأخدها اإلبداع الفين  من حيث قدرته على اإلنتاج اخليايل والتوظيف اجلمايل للرموز المثيل 
هلا ، فهي تشكل قمة قدرة اللالشعور يف خلقة للتصاحل ليس فقد بني الذات ورغباهتا  بل أكثر  من دلك بينها 

 . وبني الواقع 
النزاعات يف حياة  البشر و دعم توازهنا النفسي الذي يؤدي  بني دنةاهل خلق انه واحدة من الظروف املؤدية إىل   

 . 2إىل التخلص من العوارض املرضية
أن الفن كان يف وقت ما حال هنائيا لتوافق مبدأ اللدة  مع مبدأ الواقع ومل يكن بوسعه أن  فرويدومع دالك ال يرى 

رستها فينا  وال من قلق العصاب واالضطرابات األخرى ، خيلص كلية من ضغوطات احلضارة وعقد الذنب اليت غ
يف اعتباره الفن  شوبنهورفهو مثل الدين ليس سوى خالص آين ، وهدا الفهم للفن يذكرنا إىل حد بعيد مبوقف 

لعل االستمتاع الفني هو قمة الذات المتخيلة ، ومن خالل : "  فرويد خالص ميتافيزيقي مؤقت ، يقول 
ق األعمال الفنية لمن ال يستطيعون الخلق واإلبداع ، وال يقدر الناس الفن كمصدر من الفنان يتيسر دو 

مصادر السعادة والعزاء في الحياة ، ومع دالك فالفن يؤثر فينا ، وتأثيره مخدر لطيف ، ونحن نلوذ إليه من 
  3" .  شقاء الحياة لكنه ملجأ مؤقت تأثيره فينا ليس بالدرجة التي تجعلنا ننسى الشقاء فعال

إن طموح فرويد يف الكشف عن حقيقة  اإلبداع الفين و الشعري خاصة، جعله يساوي  بني الشاعر و        
الطفل الن كل منهما خلق  عامله اخليايل ليعمل ضمنه فالطفل أثناء  اللعب ، يضع عامله اخلاص ليتحرك  فيه 

كل ما أنتجه من خياالت يدخل ضمن رؤيته اجلدية   انطالقا من ميوال ته و اختياراته  الشخصية، وهو بدلك يرى
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فبفضل قدرته اخليالية اإلبداعية، ال يصنع يف الفن أألشياء الرائعة للموضوع، وهذا  هو نفس حال الشاعر 
 . فحسب، بل حيقق التجانس  بني الغرائز العامل الواقعي وبشكل مؤقت كم ذكرنا آنفا 

النفسية  –مؤلفات الفنية واألدبية من خالل قراءته التحليلية عن املضمون الداخلي لل فرويدلقد كشف  
إلبداعات كثري من الفنانني نذكر منهم ليوناردو دافنشي مايكل آجنيلو وآخرون مربرا البنية اليت  حلل آلياهتا مند 

الذي  يقدم عمله على تفسري األحالم والعصاب  وفك رموز لغة الالشعور ، معتربا جتربة التحليل النفسي اجملال 
فكان هدفه هنا كدالك على غرار حبثه يف الدين . لنا أوفر الفرص لدراسة وتأويل األعمال االدبية والفنية 

 . ومكونات احلضارة أن يربر صحة مسلماته وفرضياته من خالل تناوله لبعض إبداعات الفن العلمي وروائعه 
حالم واهلذيانات ، هي تلك اليت جندها يف األساسية يف دراسة منوذج آخر لأل فرويدلقد كانت بداية 

اإلبداعات األدبية أي  اليت يصنعها الفنان من وحي خياله ويقدمها يف سرد واقعي ، كحكاية تشبه حكايات 
هو تأويل هده األحالم أو اهلذيانات بنفس طريقة تفسري  فرويداحللم اليت خيربها اإلنسان العادي ، وكان  شغف 

إمكانية متاثل وتشابه " تفسري األحالم "كان يفرتض مسبقا ومند مؤلفه سابقا ، خاصة وأنه   األحالم اليت جرهبا
األعمال اإلبداعية يف بنيتها اخليالية أي الرمزية والداللية مع البنية الرمزية لألحالم العادية من مث إمكانية القول أهنا 

من المسلم به  : "متسائال يف هدا الصدد فرويدة ، يقول مشاهبة هلا يف الوظيفة املتمثلة يف إشباع الرغبات املكبوت
عموما أن األحالم الفعلية ال تعرف كابح أو قانون ، فكيف هو والحال هده شأن المحاكاة الحرة لهده 

 1..".األحالم في القصص الخيالية؟ 
" ملؤلفها   Gradiva" غراديفا "هي قصة    كنموذج لإلجابة على فرضيته  فرويدإن الرواية اليت أخدها 

 Norbert" نوبرت هانولد"، وهي رواية حتكي قصة اكتشاف عامل آثار شاب يدعى  )0013(" فلهلم جانسن

Hanold   تسمية  يهلتمثال فتاة ، شد انتباهه وأعجب به غاية اإلعجاب وأطلق عل– Gradiva    ومعناه "
يها متثل وضعية غري مألوفة يف املنحوتات ، دلك أن وضعية هده املنحوتة اليت عثر عل " تلك اليت تتقدم 

األمام ، وأرجح  إىلتكاد تلمس األرض يف مشيتها املتقدمة  الكالسيكية ، فهي متشي عل أطراف أصابعها  ، ال
 انتباه، أن هده املشية الرشيقة هي اليت أثارت انتباه الفنان النحات  قدميا وهي اليت تثري  فرويدالظن ، يف نظر 

 2. رون عامل اآلثار الشابوتأسر بعد ق
لكن الروائي يفصح لنا يف هده القصة عن األحالم اليت تنتاب فجأة عامل اآلثار الشاب حول هوية هده  

باحثا عن إمكانية وجود آثار هلا   بومبايوروما الفتاة املنحوتة ، مما يدفعه إىل اهلذيان ، وهو متنقال يف بني 
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ينتابه يدله على أهنا فتاة عاشت فعال واندثرت يف حادثة اندثار املدينة  ذي الالزلت متبقية ،خاصة وأن اهلذيان 
 1.قدميا بفعل الربكان 
جيد يف األخري شبها بني جسد  نوبرتمن خالل قراءته للقصة وتلخيصها ، أن الشاب  فرويديكشف لنا 

وكانت هلا نفس املشية الرشيقة كان قد عرفها يف طفولته " زويه"الفتاة املنحوتة وجسد فتاة من أصل هندي تدعي 
، فلقد أسقط الشاب ذكرياته املكبوتة عن الفتاة الوحيدة اليت أحبها يف طفولته ومن مث هام بالبحث عنها وكأهنا 

 2.هي املقصودة يف التمثال 
ا لفرضيته عن طبيعة األحالم وأحالم اليقظة اليت نعثر عليها يف اإلبداعات األدبية جتد هل فرويدإن تأكيد 

صدى قويا يف هده القصة ، حيث حاول أن يثبت أن اهلذيان الذي وصفه الروائي بدقة متناهية يوفر للتحليل 
النفسي منوذجا مهما من اهلذيانات اليت تنتاب الفرد وهي هذيانات ميكن أن تستعمل كنماذج  يف ـتأويل التحليل 

 . النفسي 
والدي قدمه الروائي نوبرت للهذيان الذي انتاب الشاب حتليال خمتصرا  غراديفابصدد قصة فرويد يقدم لنا 

العواطف والمشاعر اإليروسية هي المكبوتة إذن لدى نوبرت :" يف هدا املقطع  فرويديف سرد مميز ، يقول 
جاء " ...زويه"هانولد ، وبما أن ايروسيته ال تعرف لها من موضوع في طفولته سوى تلك الفتاة التي تدعى 

 . القديمة ليوق  فيه اإليروسية الغافية وليعيد إلى ذكريات الطفولة نشاطها وفاعليتها  اكتشاف المنحوتة
لكن المقاومة الدائبة التي تعترض سبيل اإليروسية  تجعل هده الذكريات غير قادرة على الفعل إل 

لتي تكبتها ، إدا  بقيت الشعورية، وما يحدث بعد دلك هو صدام وعراك بين اندفاع اإليروسية وبين القوى ا
  3.."وما يبدو للخارج من هده المعركة هو الهذيان

لقد قدم الروائي يف قصته تفصيال بالغ األمهية هلدا اهلذيان الذي أصيبت به الشخصية احملورية من دون أن يكون 
، ويشكل له أدىن معرفة عن معطيات التحليل النفسي وال عن العالقة بني الرغبات املكبوتة واألحالم بشكل عام 

دليال على أن اإلبداعات األبدية حتتوي على مناذج مهمة ومثرية لالهتمام من اهلذيانات  فرويدهدا حبد ذاته عند 
واألحالم اليت تنتاب الفرد وقد نتعلم منها مزيدا لتعميق فهمنا عن العالقة اليت كشفتها جتربة التأويل يف التحليل 

فصح هبا عن نفسها يف األحالم واهلذيانات بشكل عام ، وأكثر من دلك النفسي بني املكبوتات والطريقة اليت ت
توفر هده النصوص عالقة مهمة بني احللم وطريقته يف السرد الرمزي أي بني بنية احللم وبنية اللغة كما سنبني دلك 

ا وبني املنهج وهكذا هناك تشابه يثري االنتباه بني قصة غراديف.  الكانوجاك ريكور يف الفصل الثالث عند بول 
 4.يف تعميق جتربته يف التأويل  فرويدالعالجي يف التحليل النفسي استثمره 
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، أكثر من جمرد إثبات هده العالقة ،ففي األعمال اليت  فرويدلكن اإلبداع الفين يوفر للتحليل النفسي ، يف رأي 
كن للعمل الفين أن يصبح جماال تأويل العالقة بني العمل الفين واملبدع ذاته ، أي كيف مي فرويدتلت حاول 

لإلفصاح عن رغبات املبدع املكبوتة ، وكيف يصبح الفن جماال آخر مشاهبا للحلم يف حتقيقه للمهادنة اليت ذكرناها 
 .  آنفا بني مبدأ اللذة ومبدأ الواقع

  دافنشي، ليوناردومن أهم النمادج اليت شغف فرويد بتأويلها إلثبات تلك العالقة هي إبداعات 
Leonard de vinci . 

لقد حلل فرويد هذا الفنان  العظيم بطريقة تشرحيية  حلياته منذ والدته، وخصص له كتاب بعنوان ليوناردو  
يف حياته  حيث جند سردا عميقا لآلالم اليت  اليت عان منها العامل والفنان اإليطايل ، دافنشي دراسة حتليلية 

هو ال يزال طفال، نذكر منها كون ليوناردو ابنا غري شرعي، رعته أمه يف وخصوصا تلك األحداث اليت وقعت له و 
البداية، مث انتقل عند أبوه الذي تزوج من امرأة عاقر، وعالقته الغري سوية بأمه اليت تظهر يف الكثري من أحالمه، 

 .وسريته الذاتية
ه وخاصة الباكرة منها هي اليت فمن املنظور الفرويدي، أن األحداث اليت عاشها الفنان منذ نعومة أظافر 

لزاما علينا أن نجد تفسيرا لتطور الغريزة إلى قوة خارقة في " فرويدأثرت الحقا يف الرسام املتميز يقول 
شخصية اإلنسان كما حدث مع ليوناردو دفنشي في غريزة التعطش إلى المعرفة ، وعلى هدا األساس نجد 

وقد تبلورت ... العاطفة التي سيسهبها غيره للحب أن مثل هدا الشخص سيسهب نفسه للبحث بنفس 
 1."هده الغريزة في قدرتها على التسامي 

يف هدا االهتمام بالتعطش للمعرفة واإلبداع عند ليوناردو دي فنشي يكشف فرويد يف تأويله عن مسألتني  
ج الذي يعرب به الالشعور هنا هدا النموذ أوهلما استبدال الرغبة احليوية املكبوتة بالتعطش للمعرفة وثانيهما أن 

خيتلف عن التعبري الرمزي يف األحالم الذي هو تعبري مباشر ، يف هدا النموذج لإلبداعات الفنية تظهر آلية أخرى 
وإذا حاولنا تطبيق هده المعلومات على :" ، يقول فرويد موضحا هده العالقة "التسامي"للالشعور هي 

يبدو أن محور .. غريزي نحو العلم والبحث ، وضمور حياته الجنسية ليوناردو دي فنشي من ناحية نهمه ال
 2 ..".المعرفةنحو  الظمأ إلىطبيعته وسرها يرتكز في نجاحه في التسامي بطاقته الجنسية 

والبحث ،  إن هدا النوع من اآلليات تتسامى يه الطاقة اجلنسية مند البداية إىل حب االستطالع
، أن االستطالع يصبح قهريا كبديل للنشاط اجلنسي ،فالتسامي خيتلف عن  فرويد، حسب اعتقاد واملالحظ

                                                 

  Leonard de vinci – souvenir d’enfance: أمحد عكاشة  للرتمجة الفرنسية. وهي الرتمجة العربية اليت أجنزها د 
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الغريزة تعمل حرة في "الظهور من الالشعور ، لدلك ال يظهر يف هدا املكان العصاب بشكل واضح ، ف 
 1" . خدمة المحيط الفكري

ي يف  حياة ديفنشي لقد تناول فرويد يف دراسته عن دي فنشي العديد من الرموز اليت تعمق طبيعة التسام
الشخصية والثقافية ليجد هلا تفسريات يف مرحلة طفولته من خالل عالقته القوية بإمه وعالقته الغامضة بوالده 
: الغائب يف طفولته واحلاضر يف مراهقته بعد وفاة أمه ، ومن تلك الرموز نتوقف عند تأويله لرمزين أساسني مها 

 .رمز النسر ورمز اإلبتسامة 
 :النسررمز  - 

عن سرية ليوناردو دي فنشي املقطع الذي يتحدث فيه بنفسه عن ظهور النسر يف ذكريات فرويد ينقل 
يبدو أنه كتب علي أن أهتم بالنسور ألني أتدكر في بدأ حياتي بينما  :"..يقول دي فنشي . طفولته

   2."تاي كنت في مهدي إد بنسر يهبط علي ويفتح فمي بديله ثم يلطمني به عدة مرات على شف
 فرويدورغم صعوبة اعتقاد أن هده الذكرى تأيت مباشرة من تلك املرحلة األوىل من الطفولة ، اليت يصفها 

باملرحلة الفمية ، فأنه ال يشك بأنه فعال خيال راود دي فنشي فاعتقد بأنه ذكرى حقيقية ، ويرى أن 
جلنسية يف األصل ، تعيد إىل الذاكرة ذيل النسر ما هو سوى تعبري عن عضو الذكورة ، وهده املالمسة ا

به اجلميع يف فرتة معينة يف   تلددموقف مشابه يف مرحلة الطفولة األوىل وهو امتصاص ثدي األم والدي 
    3.كما أن رمز النسر يف الثقافات القدمية يرمز إىل األم وحيمل طبيعة أنثوية . حياهتم 

يف  دي فنشييف دراسته إمكانية إطالع  فرويد يرىدي فنشي ؟ فكيف جاء رمز النسر إىل خيال  
تلك املرحلة اليت اهتم فيها بتاريخ األساطري ، على كتب دينية وتارخيية تفسر أنثوية النسور وطريقة 
تكاثرهم اليت ال حتتاج إىل ذكور ، وقد ربط دلك بذكرى خاصة به قادته إىل هدا التخيل أملدكور آنفا 

والغرو في دلك فقد كانت :" تأويله هدا بقوله  فرويدبنا للنسر ، وخيتم  ومعىن هدا أنه كان هو نفسه ا
له أم دون أب ، وقد ترابطت هده الدكرى بصدى الدي التي أحسها من ثدي أمه حيث عبر عنها  

 4."في تخيله بهده الطريقة
 : رمز اإلبتسامة -

، املوناليزا والعذراء ، بل حىت تلك  ونعين هبا تلك االبتسامة اليت طبعت وجوه النساء اليت صورها  الفنان
اليت صورها تالمذته بتأثري منه ، تلك اإلبتسامة اليت ترتبط مبالطفة اجلنس اللطيف واليت أوىل هلا الفنان 

أنه حتولت عنده اىل هاجس تكشف عنه كل أعماله ، إن هدا الرمز  فرويداهتماما كبريا يربز يف اعتقاد 
                                                 

1
 . 16املصدر نفسه ، نفس الصفحة  

2
 .  18املصدر نفسه ص 

3
 61إىل ص 62املصدر نفسه ص 

4
 .  67املصدر نفسه ص 
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ولته أو بالعقدة احملورية فيها ، ويف هدا النص  يفصح عن جممل تأويله يرتبط كدلك يف رأي فرويد بطف
وعندما واجه في بداية حياته هده االبتسامة السعيدة واالستغراق في :" يقول . هلده األبتسامة 

العاطفة الذي تالعب على شفتي أمه ، عندما كانت تالطفه ، أصبح تحت تأثير قوة مانعة تصده 
المالطفة من شفتي أي امرأة أخرى ، وحينما أصبح مصورا أضفى هده عن أن يرغب في هده 

 1."االبتسامة على كثير من صوره
هنا هو ترابط  منطقي بني الذكرى املركزية ملعاناة  دي فنشي وأسلوبه يف  فرويدإن ما يكشف عنه 

 عن جممل العقدة التسامي سواء يف ختيل النسر أو يف ذكرى االبتسامة ، فاآللية الالشعورية تعرب فعال
 . املكبوتة وتقدم هلا حال مقبوال من طرف الذات ، حيقق هلا توازن بن اللذة والواقع 

قد اعترب هده النماذج يف الفن كما كان احلال يف مناذج احلضارة والدين ، مناذجا حتقق  فرويد وإن كان 
تقادات كثرية والقت من جانب توازن بديل عن العصاب ، ونسيب ومؤقت برغم اجيابياته ، فقد القت ان

حقق من خالهلا فرضياته وأثبت قدرات منهجه يف التأويل ، فرويد وما يهمنا هو أن . آخر تأييدا واسعا 
 .فال مناص من اعتبارها جتربة يف التأويل ، اهتم هبا الكثري من املعاصرين 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                 
1
 . 011املصدر نفسه ص  
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 القيم األخالقية و أخالق المناقشة

 1رمالفي عبد القاد
  

 
جممع  –القيم العاملية   –آبل   -هربماس  –األخالق الكانطية  –األخالق األرسطية   :   الكلمات المفتاحية

 .  -املناقشة  –االتصال 
 : الملخص

تتمحور إشكاليتنا حول الصلة املوجدة ما بني القيم األخالقية املصاغة يف مؤلف أرسطو ، الفاصلة ما بني 
، ذات التقسيم على التقريب جنده ( phronésis)كمة ، وما هو عملي مرتبط بالبصرية ما هو نظري مرتبط باحل

 .ة اليت أراد منها أن تكون عامليةعند كانط عندما مييز ما بني العقل النظري و العقل العملي، واحملدد للقيم األخالقي
علين ما بني أفراد عربوا عن قدرهتم  ملية متفق عليها عن طريق نقاشافكرة العاملية والوصول إىل قيم أخالقية ع

، و إرساء ذا هلدف واحد هو التخلص من العنفيف االتصال، هي الفكرة اليت دافع عنها كل من هربماس وآبل، وه
 . قواعد التفاهم و التسامح 

 :      المداخلة 
( ηθική) يف معجمه التقين والنقدي للفلسفة، أن األخالق كمفهوم يوناين( André Lalande)يشري 

، والذي (mores)بينما األخالق باملفهوم الروماين . (2)يشري إىل العلم ، الذي موضوعه تقدير أحكام اخلـري والشر
، وعرفها مبجموع القواعد املوجهة للسلوك اخلاصة شيشرونهو يف األصل ترمجة عملية للمعين اليونـاين اليت قام هبا 

يا ارتبطت األخالق مبفهومني مفهوم نظري و مفهوم إجرائي حبيث هذا األخري فتارخي.  (3)حبقبة تارخيية جملتمع مـا
يلزم التفكري حول الكيفية اليت توضع هبا القيم املوجهة للسلوك، وهذا وفق احلقبة التارخيية واجملتمع اخلاصة به، 

خر، ومن جمتمع حبيث جند كذلك تارخييا أن األخالق من حيث هي علم و قواعد للسلوك ختتلف من عصر إىل آ
وعليه وجب . إىل آخر فاليونان ليسوا كالرومان، و األخالق الدينية ليست كتلك اليت مصدرها العقل  أو الطبيعة 

الوقوف عند كل صياغة أخالقية بالتقصي  واملناقشة بدًأ باليونان وصوال إىل األخالق النشوئية اليت تتفق إىل حٍد 
هل باإلمكان إحداث مقاربة نظرية لوضع قيم توجه سلوك : و منه نتساءل ما بأخالق كانط يف مبدأ الشمولية، 

 اجملتمع حنو اخلري و االبتعاد عن كل مظاهر العنف  والتطرف ؟
 
 

                                                 
1
 وهران   –زائر، مركز البحث يف األنرتوبولوجيا االجتماعية والثقافية اجل –جامعة مستغامن –كلية العلوم االجتماعية   

2
André Lalande , Vocabulaire technique et critique de la philosophie , 15 éme , 1985 , PUF, 

p :305 
3
 Ibid , p :653) 
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 :األخالق األرسطية 
ت ضع جمموعة من األطروحاعلى كتب أرسطو األخالقية، أنه و  يتنب من خالل الدراسات اليت أقيمت

أخالق موجه ، و (Nicomaque)على الرغم من أن هناك أخالق موجه لالبن ل و تتداخل فيما بينها، حبيث سج
إال أن التداخل بني الكتابني مل يقصر . (1)، اللذان شكال عنوانني لكتايب أرسطو األخالقية(Eudème)للتلميذ 

ا  محله الكتاب إذ جند فيم. من فهم أرسطو، بل الربط بني الكتابني دعما فهم األفكار األخالقية و السياسية له 
فأرسطو . ب العاشر من األخالق النيقوماخيةالثامن من األخالق األودميية شكلت األطروحات املوجودة يف الكتا

راش، الفمن الفئات، فهناك متعة الطاولة و يربطها مبجموعة من القيم، و  رض كتبه لألخالق حىت يصنف جمموعةيع
األويل مرتبطة بفئة متكونة من أفراد كثر، و هي مشرتكة عند . قيقةومتعة احلصول على احل، ومتـعة اجملـد والشـرف

: من هذا التصنيف يطرح  ثالث قيم. (2)العديد من الناس، الثانية خاصة بفئة النخبة والثالثة بالنخبة الشـرفية
هو مستعجل ؛ هو  اللوايت سنتناوهلا بالنقاش مع األرسطيني اجلدد، إال أن ما( Sagacité)اللذة، الفضيلة، البصرية 

عليه السعادة،  وبالتايل  فهم التحدي األرسطي عندما طرح هذه القيم، هل تعترب هذه القيم األساس الذي تبين
إن و جدت عالقة بينهما أين تكمن هذه العالقة ؟ وهل ؟ و ؟ أم أن هناك قيم أخري تأسس للسياسةالعدل
الفيلسوف مع العلم أن هناك اختالف  بني احلكمة  ؟ و أين يتموقعت هذه العالقة من التصور الفلسفيتنفل
(σοφία ) و البصرية(φρόνησις ) ؟ 

  (:Sagacité = Prudence)البصيرة 
عند أرسطو ليست فقط القدرة على إدراك الصواب، بل كيف ينفذ اإلنسان هذه القدرات ؟ ترتبط البصرية 

أن اللذة القصوى هي فعل الناتج بعد عملية التنفيذ، و إىل حد ما بالفضيلة ؛ عندما يتعلق األمر مبا يرتتب عن ال
اجليد الذي يربز حسن  اللذة اخلالصة ؛ اليت ال ترتبط بعملية  اإلشباع  حىت و إن كان اإلشباع معتدل، بل بالعمل

ياة ، أي احل(احلياة)فالبصرية هبذا الطرح ختتلف عن احلكمة الرتباطها بأشكال اللذة . السلوك الفاضل البصـرية و 
، ()معناه عند اليونان التقنية و اليت تتطلب درجة من الذكاء املرتبط بالفـن، ( Hédoniste)اإليدونسية 

ة الكلية الشيء بالتايل السعادو ؛ ألن العمل السياسي يقتضى حتقيق اللذة، فتحقيق اللذة عمليا خاصية سياسية
قائق الكربى، فخاصية التأمل تعبري عن الذكاء الذي يقدم ؛ بينما تـَُعرف احلكمة بالتأمل يف احلالذي يطلبه العدل

اليت هي عند أرسطو اخلري األمسى الذي من ئٍذ تطرح فكرة القيمة العليا ؛ و املعين الكلي للحياة اإلنسانية، عند
يه هبذا املقام يري أرسطو أن تدخل الفيلسوف يف توج. شأنه أن يصبح هدفا سياسيا تطلبه احلياة داخل املدينة 

فالدور املنوط للفيلسوف هو تقدمي التصورات . األهداف هو إجلاما للحاكم ، مبعين أن الفلسفة توجه السياسة
*الكلية للحياة اإلنسانية، على غرار السياسي الذي ميارس السياسة كفَّن حيقق اخلري جملموع املدنيني
وعليه كانت  .

                                                 
1
 Voire présentation de Richard Bodéüs in Aristote , Ethique à Nicomaque , Traduction et 

présentation de Richard Bodéüs , GF Flammarion , Paris , 2004 ,p :8 
2
 Ibid p :28 

) . Cité) و املشتقة من كلمة مدينة (  Citoyen  ( لكلمة يارتأينا استخدام كلمة مدين بدل من كلمة مواطن ألهنا تتناسب مع املعين اإلجرائ    * 
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س تصبح بذلك البصرية نرباو ، األخالقية املؤسسة للعدالة ائل؛ متتثل هلا كل الفضالفضيلة من مصدر منطق سليم
يف جمملها تكاد تكون املالحظة اليت وجهت أرسطو حلد القول بأن اإلنسانية . يوجه السياسي حنو اخلري األمسى

هي بذلك تضع لذاهتا هدفا تسخر ألجله كل الوسائل احملققة لذلك، فمجمل الفنون أو التقنيات و ، غري متجانسة
مل يقصي أرسطو الفرد بقدر ما ربط الفردانية باحلرية، ألن . دة كل فردتخدمة عمليا هتدف إىل حتقيق سعااملس

خصوصية املمارسة الفنية تقتضي بصرية كل فرد يف حتقيق هدفه ؛ الذي ال خيرج يف كليته عن اخلري األمسى املعرب 
 .(1)عنه بالسعادة 

 :البصيرة و الحكمة 
ما هي اخلصائص املميزة هلا ؟ لعل ما يقدمه أرسطو كمفهوم للبصرية ، هو عندما و ما القصد بالبصرية ؟ 

( Délibération)املداولةستنباط، ومنه ارتبطت باملعرفة و االة ؛ اليت من وظائفها االستدالل و ربطها بالروح العاقل
فـأرسطو من هذا الباب . القية من حيث هي مصدر كل الفضائلهي ختتلف بذلك عن الروح األخواختاذ القرار، و 

يصف البصري بالقادر على التداول، واحلكم على ما يراه صاحل و مفيد للصحة واحلياة األفضل، مما يبني أن البصري 
بالتقنية بل  فالبصرية ليست علما إذن؛ من حيث هو مرتبطة. (2)لديه القدرة على احلساب دون اللجوء إىل التقنية

و إذا ما أخذنا باالفرتاض التايل أن . ط واختاذ القرار واختيار العمل احملقق للهدفواالستنبا القدرة على التداول
ما هي حدودها ؟ إن املبدأ األويل هو احلد الذي ؟ و احلكمة هي أكثر العلوم صرامة، ففيم تتمثل هذه الصرامة 

ث يدفعنا إيل إدراك املعين تنتهي عنده كل احلدود، تلك هي الصياغة اجملازية اليت عرف هبا أرسطو احلكمة ؛ حبي
 الكلي للمعرفة ال جزئياهتا املرتبطة بالتقنية، ألن موضوع احلكمة أمسى من البصرية ؛ هذا من باب أن السياسة   

خرية مرتبطة باحلقيقة ؛ ال احلقيقة الكربى للكون ألن هذه األأنبل الفضائل املرتبطة باإلنسان البصرية تعتربان منو 
هة أخري ال ميكن من جو . ادرة عن البصرية تكون متغريةاألحكام الثابتة ، بينما األحكام الص هي مصدراإلهلية، و 

، ألن إذا ما ارتبطت مبصاحل كل إنسان لكانت هناك ِحَكم و لكل االسياسة  شيئا واحدأن تكون احلكـمة و 
ال باخلري اخلاص احلـهم  و ا مبصمن احلكماء ألهنم مل يهتمو " طاليس"و" أنكزاكوراس"لذا كان . (3)إنسان حكمة

 . لكل واحد من البشر، بل اهتموا مبا هو أمسى
 :البصيرة و السياسة 

ة ال هتتم إال مبا هو برهاين، إذا كانت البصري بالكليات والبصرية  باجلزئيات، و إذا كانت احلكمة هي املعرفة 
معرفة  لبصرية ؟ أم أن السياسة ذاتالسياسة مبا هو تقريري، فهل هذا يعين أن السياسة هي شكٌل من أشكال او 

مثل هذه اإلشكالية تدفعنا إىل طرح رهانات معرفية خاصة بالسياسية، من حيث هي فن ال يدركها إال احلكماء ؟ 
من هذه الزاوية يشبه أرسطو رجل السياسة باملهندس الذي يسري . ومعرفة تتقاطع هبا عدة معارفممارسة احلكم 

                                                 
1
  Ibid , p :37 

2
 Ibid §30,p :303 

3
 Ibid §30 , p :313 
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سطو من جهة ناءون الذين هم حتت إمرته ال يدركون إال األعمال اجلزئية، لذا ربط أر عملية البناء ، بينما الب
املعرفة الكلية، هناك فرق بني املعرفة بالكليات و من جهة أخري ربطها باملعرفة الكلية، فهل السياسة بالبصرية، و 

هنا . االحتواء تعين التضمن و ،  بينما الثانية التعايللداللة، فاألوىل تدل على السمو و الفرق واضح من حيث ا
هي من مصدر ة تسيري األجزاء املشكلة للكل، و يكمن الرهان من حيث أن احلكمة إدراك الكل بينما السياس

 .(1)تداويل يعمل على تشريع املراسيم املوجهة للتطبيق شأهنا شأن املهندس الذي يضع التصاميم للتنفيذ 
  :واتخاذ القرار(Délibération)المداولة

قد يتعذر حتديد معين املداولة من حيث هي قائمة على املناقشة، دون ربطها باختاذ القرار إذ جيعلها أرسطو 
ما هي حدودها املعرفية يف توجيه السلوك األخالقي ؟ لعل تمثل إذن ؟ وعلى ماذا تقوم ؟ و جوهر النقاش ، ففيما ت

عديد من الرجال حول قضية ختص حرفة أو مهنة ، إذ ما يربط القرار بالسلوك هي تلك املداولة اليت تتم بني ال
الال اتفاق يقتضي التعرض ملعين ، فالتمييز بني االتفـاق و يقرتح أحسن التصرف للعمل و ينجز بعد ذلك باالتفاق 

ط باملعانات وال الشهية هو غري مرتب؛ و ال يعين التمين، و ، إذ ال يتوقف على االتفاق فقط (προηαιρετον)القرار
، الذي حيتمل اخلطأ و الصواب، و ال يكون مربرا للفرد الختاذ القرار، بل هو جمرد (2)(Opinion)حىت بالرأي  الو 

فكل هذه االعتبارات ال تعرب عن القرار ألهنا مرتبطة بالنهاية، بينما القرار هو السلوك . رأي أو موقف إىل حد ما 
احملققة للسعادة ،    و منه تندرج الفضيلة، و بذلك نتساءل هل املتفق عليه بعد التداول ؛ و املوصل هلذه النهاية 

فاستنادا للفكرة التالية أن الرأي مرتبط . القرار يقتضي املداولة ؟ و عليه وجب حتديد اخلصائص املميزة للقرار 
تعقل و الروح ، و القرار باملعرفة بينما القرار باالختيار املنور باملعرفة، و القرار ناتج عن اتفاق بعد التداول مدعم بال

بينما املداولة تقتضي موضوعا كمادة للنقاش، . حالة من الفضيلة األخالقية ، تلك هي اخلصائص املميزة للقرار
اليت ال تكون مرتبطة بالكون ألنه شيء ثابت و أزيل مثله مثل الضلع و املستقيم يف اهلندسة ، و ال تكون مرتبطة 

النجوم و ال أحوال اجلو، فمادة املداولة ختص بنو اإلنسان، إذ نتداول حول ما هو باألشياء املتحركة مثل حركة 
قابل للتنفيذ، مبعين أننا نتداول حول الوسائل احملققة للنهاية، فالطبيب هنايته استطباب املريض، فهو ال يتساءل 

السعادة للكل، فإذا توفرت  يقعن النهاية بل عن الوسيلة احملققة هلا مثله مثل السياسي الذي يشرع من أجل حتق
 .،و عليه كانت املداولة حبثا و حتليال و هنايتها اختاذ القرار (3)سائل خنتار األسهل و األصلحعدة و 
  :مفهومه ألخالق المناقشةو  هبرماس

 : كانط هبرماس و  
دما يشري يف األمر املطلق يدعيان الشمولية؟ عن هذا اإلشكال جييبنا كانط، عنو  هل فلسفة كانط العملية

لكون . ميتافيزيقا األخالق باملعين الروماين و تصنيفه للعلوم، أن امليتافيزيقا مزدوجة فهناك ميتافيزيقا الطبيعة، 
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؛ اليت ميكن أن تسمى فالفيزيقا لديها جانبها التجرييبامليتافيزيقا يف األساس تقوم على مواضيع حددت بالفهم، 
يضع  كذلك  و . (1)اجلانب العقالين ميكن أن يستقبل امسا خاصا يدعى األخالقباألنرتوبولوجيا التطبيقية، بينما 

بعناية تامة أن نعزل اجلانب التجرييب من اجلانب هل طبيعة العلم يلزمنا؛ و : كانط حدا عندما يطرح السؤال التايل
يبية بدل نقدم األنرتوبولوجيا التجر و  .ية عن امليتافيزيقا الطبيعية أن نباشر بتقدمي الفيزيقا املعروفة بالتجريب، و العقالين

ما ميكن أن هذا بغية معرفة كل ، و كل واحدة منهن تأخذ رمسا بيانيا مثبتا بالعناصر التجريبية. امليتافيزيقا األخالقية
يف كلتا احلالتني ومن أي مصدر، هل ميكن له أن ينجز هذه التعاليم، اليت هي نشاط . يقوم به العقل اخلالص

من باب أن املشروع الكانطي يقوم على تأسيس لفلسفة وبصيغة أخري ؛ و ؟(2)ن قبل األخالقينيخاص ميارس م
أخالقية، فهل من األجدر أن نؤسس فلسفة أخالقية ختلصت من التجريبية و اعتمدت على األنرتوبولوجيا ؟ أن 

خالقية، وكل واحد عليه أن داهة فكرة مشرتكة حول الواجبات والقوانني األ؛ وبالبفلسفة معىنتكون ملثل هذه ال
مثل ما هو احلال بالوصية ؛ إن كان للقانون قيمة أخالقية حمددا وضعيته يف قدرته على تأسيس الواجب، يعرتف
؛ ال جيب أن يبحث هذا التأسيس للواجباتمثل . حلة لكل واحد وال ترتاب أي عاقلال تكذب، فهي صا: التالية

ومنه يتضح أن اإلنسان؛ . و قبلي وبالتصورات اخلاصة بالعقل اخلالص، بل ضمن ما هعنه بالطبيعة اإلنسانية
يطبقه ليجعله فعال بسلوكاته اليومية ادر أن يدرك التصور العقلي اخلاص؛ و حبكم أنه معرض مليوالت عدة، فهو قو 
زيقا مثل هذا التقدمي للتصور العام لفلسفة كانط األخالقية ؛ يربز اخلط الذي وضعه، حبيث أن امليتافي. 

. ه القدرة على إدراكها والعمل هبااألنرتوبوجلية  تعتمد على األفكار القبلية املوجهة للسلوك، و أن اإلنسان لدي
فعملييت اإلدراك و القدرة ال خترجا عن إطار ما هو معريف، و القيم املؤسسة للقانون األخالقي ال خترج عن ما هو 

مل مييز بني البصرية و احلكمة، بل جعل ما هو ملية واحلياة العملية، و اة التأبراغمايت، و كانط مل يفصل بني احلي
من هذه النقاط  وجد هربماس نفسه أقرب من كانط . قبلي مسريا ملا هو بعدي، وهذا التسيري يعتمد على القدرة 

ما الق ؟ و يـقا األخـفما هي األسـس اليت تعتمـد عليها ميتافيز . والتداولية ، ليجد الشرعيـة يف اإلدعاء بالشـمولية 
 ؟ـــدم الشرعية لإلدعاء بالشمولية؟ وهل يقوما القصـد باألمــر املطلق ؟قـــدرةموقـع ال
 

 :مفهوم اإلرادة 
، أن اخلري ال ميكن أن يكون إال تلك اإلرادة ،  و هي اخلري "أسس األخالق"يبني كانط من خالل 

و يف كل احلاالت فهي .  ري كله ، و منـه تستلهم السعادة األمسى، الذي ترتبط به كل اخلريات، و هو بذلك اخل
تصطلح مع حكمة الطبيعة بالصيغة اليت نكتشف فيها ثقافة العقل امللزمة كنهاية أوىل و بدون شرط ، و عند 

إىل  فاإلرادة اخلرية ؛ و من خالل وجهتها التطبيقية العليا ؛ ال متيل. حتددها حتقق النهاية الثانية  و هي السعادة 

                                                 
1
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فهناك هنايتني هناية يف ذاهتا، و هناية من أجل . حتقيق مثل هذه النهاية ؛ إال حتقيقا و إشباعا ميتثل بالطبيعة 
و هو . غريها، ومنه يستمر كانط يف حتديد مفهوم اإلرادة، جاعال منه حمل تقدير يف ذاته بدون ربطه بأية هناية 

ضح للقيم الكاملة اليت توجه أفعالنا، و من هذه النهاية تتشكل مفهوم مسجل مسبقا ضمن الذكاء الطبيعي، واملو 
يستدرج كانط من اإلرادة مفهوم الواجب، الذي يتضمن اإلرادة اخلرية ، و إمكانية متييز . (1)شروط كل األفعال

لذي يعرض فهناك فرق بني التاجر ا. األفعال اإلنسانية ؛ من بني ما هو ممتثل لإلرادة ؛ و ما هو ممتثل مليل آخر 
بضاعته للزبون بثمن باهض ؛ لعلمه أنه ال حيسن التمييز بني البضائع ؛ أو ليست لديه خربة ، و بني التاجر الذي 
يري انه من واجبه أن يعرض بضائعه بنفس الثمن دون تفريق بني الزبائن، فالتاجر هنا أجنز عمله وفق الواجب 

ع ملصلحة مقصودة ألزمته النزاهة، و مل يفرق بني هذا أو ذاك يف و إن كان فعله خاض. خاضعا بذلك ملبدأ النزاهة 
كأن نقول أهنا عملية .  (2)السعر ؛ هنا يكون الفعل غري ممتثل ال لإلرادة، و ال آلنية أخرى بل ملصلحة مقصودة

نا ليس عندما يشري كانط إىل احملافظة على احلياة كواجب فهو امتثال له ، فالواجب ه. دعائية لكسب الزبائن 
إلزاما بل أمرا طبيعيا، و أن احملافظة على احلياة ليس االمتناع عن تقدمي املوت ، و ال حبا فيها بل واجبا ، و عليه 

و أن حتقيق السعادة الشخصية واجبا ، و إن كان األمر يتم بطريقة . نستنتج أنه يُْأَخذ كمبدأ ذا قيمة أخالقية 
بقي اإلنسان مكبل باملشاكل ؛ بسبب عدم القدرة على إشباع حاجياته ، غري مباشرة، إلنه من غري املمكن أن ي

فامليل حنو حتقيق السعادة موجود يف كل إنسان، و منه كان الواجب املتضمن لإلرادة اخلرية غريزة طبيعية  مسرية 
فهل ميكن أن يكون فإن كان املبدأ الصادر عن الواجب حمددا للقيمة األخالقية و املوجه للفعل . بالعقل التطبيقي 

 قانونا أخالقيا مشوليا ؟                   
يف هذه احلالة إما . ليكن أن اإلنسان وجد نفسه  يف مـأزق، و قدم وعدا مزيفا ال للوفاء به ، بل للتخلـص منه 

مثل هذا  ألن. يكون مرتويا، أو ممتثال للواجب يف تقدمي وعدا زائفا، إال أن النتائج ليست سهلة يف املستقبل 
و حبذر يتم التصرف وفق . الفعل تكون نتيجته فقدان الثقة، ومنه وجب عليه االلتزام، حىت يبعد قلق فقدان الثقة 

مبدأ مشويل يلزمه الرتوي و العدول عن تقدمي وعود زائفة، فعندما يتم تقدمي وعد يلتزم به صاحبه، و يبدو واضحا 
نتائج اليت ترتتب عن الوعد الزائف، فاإلرادة اخلرية املرتبطة بالواجب توجه أن مثل هذا املبدأ جاء نتيجة القلق من ال

الفاعل بااللتزام، فهل عند تقدمي وعد زائف      و استعمال الكذب نشكل قانونا مشوليا ؟ أمام هذا االستنكار 
ول املبدأ إىل للكذب ، و كذا استنكار مشوليته  تتحطم كل حماولة لوضع قانون مشويل ، فكيف ميكن أن يتح

قانون أخالقي مشويل ؟ يتأكد من خالل احرتام القانون التطبيقي املشكل للواجب ، و أمام كل احملفزات، اليت 
مُتحي بفعل الشروط املوضوعة من قبل اإلرادة اخلرية القائمة بذاهتا توضع القيمة املتجاوزة كل القيم و املرشحة 

السهل أن نضع بني أيدينا مدورا و نقيس به القطع املستقيمة ، فهل   يبدو من. لتشكل قانونا أخالقيا مشوليا 
ميكن إسقاط مثل هذا القياس العملي على األفعال، و نقيس به اخلري و الشر ؟ يطرح كانط من خالل احلس 
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بيقية املشرتك، و باجملال التطبيقي إمكانية إصدار احلكم عن طريق الفهم املشرتك ، الذي يقصي كل القوانني التط
الصادرة عن دوافع حسية اليت قد ختتلف، فأال ميكن للفهم املشرتك أن يكون مسريا بالعقل ؟ أال تكون الفلسفة 
هي املوجهة له ؟ تدخل الفلسفة من هذه الزاوية يتمثل يف توضيح النسق األخالقي بشكل تام، حىت يتسىن 

هذا ال يعين أن ينزع  الفهم املشرتك من كل إنسان التعرض له من قبل الكل و بصيغة أوسع عن طريق املناقشة، و 
و اإلنسان يشعر من ذاته أمام وصايا . ( 1)من وجهة نظر تطبيقية، بل تقدم له طريقا جديدا حنو البحث و التعليم

الواجب، و أن العقل يقدمه كذات تستحق الثناء  و االحرتام ، و يقدم له إمكانية حتقيق السعادة ، و العقل هنا 
 . م األوامر دون أي ميل حنو أي ضرورة خترج عن القيم األخالقية يقد

  :من الواجب و اإلرادة الخيرة إلى األمر المطلق
لعل الربنامج الفلسفي الكانطي يشري إىل تأسيس فلسفة شعبية تستمد أسسها من الفلسفة األخالقية ، أين يتم 

هذا التنازل أمام . املعرفة املشرتكة و املعرفة الفلسفية توضيح بفعل العقل املفاهيم الشمولية مع التمييز بني 
هذه العملية تتم بادئ ذي بدء  ؛ بعد . التصورات الشعبية يعرتف به حلد السمو به إىل مبادئ العقل اخلالص 

ح تأسيس أخالق ميتافيزيقية       و التأكد من صالبتها ؛ مث تتحول ليتم قبوهلا من قبل العامة ؛ أي تتحول لتصب
شعبية ،    و إذا ما تفحصنا األخالق هبذا التوجه فإننا نصادف تارًة اإلتقان، السعادة، اخلوف من اهلل،  و كلها 

و هي اكتشاف . تتماشي مع الطبيعة اإلنسانية وال خترج عن املبادئ القبلية و املتحررة من كل ما هو جترييب 
من هنا كان املشروع قائم على املداولة لتنشأ فلسفة خالصة . خاص باملفاهيم اخلالصة النابعة من العقل اخلالص 

هنا يشري كانط  ) مثل هذا العمل الذي يعتمد على الفلسفة الشعبية . (2)و تطبيقية أو باألحرى ميتافيزيقا األخالق
بية أنه مثل ما هناك رياضيات خالصة ورياضيات تطبيقية هناك أخالق خالصة ميتافيزيقية و أخالق  تطبيقية شع

، اليت تقارب الفهم باستخدام األمثلة لتصل إىل امليتافيزيقا، اليت ال يوقفها اجلانب (و أن األوىل تسري الثانية
التجرييب، و تعرب عن قدرهتا يف قياس جمموع املعارف العقلية بالولوج إىل األفكار، أين العودة لألمثلة تصبح بدون 

 الشمولية ؛ و تتمتع بالقدرة لتصبح قانونا أخالقيا مشوليا؟ جدوى، فما هي الفكرة األساسية اليت تدعي 
التعايل من الفلسفة الشعبية إىل الفلسفة األخالقية أين اإلرادة اخلرية تأخذ مكانتها يف حتديد الواجب املسري 
 للفعل، و يكون اإلنسان وحده الذي ميتلك اإلرادة ؛ و اليت هي ليست إال عقال تطبيقيا يعتمد على مبادئ

الضرورة و اخلضوع و املبادئ املوضوعية اجتمعت . موضوعية ؛ و إال كانت املبادئ ذاتية خضعت لضرورة ما 
؛ يتمتع ببعد الواجب ، و له عالقة بالقانون املوضوعي الصادر عن العقل ( Impératif)عند كانط و عرفت باألمر

، حبيث ( Catégorique)أو يكون مطلق( hypothétique)األمر من خاصيته أن يكون شرطي . (3)و اإلرادة
، صلة له بنهاية ، بل قائم بذاته ومن أجل ذاتهوالثاين ال األول  بالفعل املشروط بنهاية ، عرب كانط عن الفعل
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و منه كان اجلدول التايل موجزا . ويري فيه ضرورة موضوعية و ليست ذاتية ؛ كما هو احلال بالنسبة لألول 
 :مرينللخصائص املميزة لكال األ

 
 األمر املطلق               األمر الشرطي             

 يقوم على هناية إما ممكنة و إما واقعية 
يف حالة أهنا ممكنة تعتمد على مبادئ إشكالية  -

و ميكن أن يعني كأمر مرتبط باملهارة أي . تطبيقية
لقيام بالفعل للوصول إىل املتبعة ل القواعد
 .  السعادة

واقعية تعتمد على مبادئ تقيمية يف حالة أهنا  -
و ميكن أن يعني كأمر مرتبط بالرتوي . تطبيقية 

عند اختيار الوسائل املمكنة و هي  المشورةأي 
مشرتكة بني اجلميع عند القيام بالفعل للوصول إىل 

 .  السعادة 

ال يقوم على هناية و يعتمد على مبادئ يقينية 
ألخالقية ميكن أن نسمي هذا املبدأ با.  تطبيقية 

الفعل و ال بنتائجه بل  العليا ألنه ال يهتم ال مبادة
املبدأ الذي يقوم عليه و ال خيرج الفعل بالشكل، و 

 . عن الوصايا أو القوانني اليت جيب أن تطاع 
 

 
و الشق . األمر الشرطي و يف شقه األول ارتبطت إمكانية حتققه بالفن، أو بالتقنية مثلما أصطلح عند اليونان 

. ، و املشروطة باملقدمة اليت تتضمن بعدا يتمثل يف الضرورة *(Pragmatique) النفعيةثاين يتوقف حتققه على ال
هنا األمر املطلق ال حيد عن أي شرط  . غري أهنا ال تكون ضرورة، إال إذا كانت وفق الشروط الذاتية و العرضية 

ألن القانون وحده الذي يستنتج معه . تضي القانون من باب أنه ضرورة تطبيقية ،  آخذا املعين القيادي و مبق
، و تكون موضوعية والنتيجة تكون صحيحة و مشولية، أما الثالث يقوم ةمشروط التصور القائم على الضرورة الال

 .  (1)على السلوك احلر و بالتايل األخالق
س املشرتك  و الفهم املشرتك، ليصل الفرق بني اإلجراء الذي قام به هربماس و كانط، هو أن الثاين انتقل من احل

بينما األول انتقل من النظرية املعرفية ؛ القائمة على النظرية التطورية ، ليصل إىل . األخالق  اإىل أسس ميتافيزيق
األول يهدف إىل حتقيق التفاهم البيذايت، و الثاين يبحث عن السبل احملققة . األخالق القائمة على املبدأ الشمويل 

ألن كل العناصر املرتبطة بالسعادة التجريبية ، مبعين أهنا مستخلصة من .ة ، حبيث يعتربه مفهوما غري حمدداللسعاد
. كدرجة قصوى من الرفاهية يف احلاضر واملستقبل ن جهة أخري يأخذ ككل مطلق ؛  و وم. التجربة هذا من جهة 

                                                 
*
لضرورية بل من القلق أن ال حنقق الدول و املشكلة للقوانني ا عند كانط هي العقوبات اليت ال تنجر عن قانون احلقيقي للرباغماتيةلعل املعين      

  .الرفاهية  لإلنسان عامة 
1
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و منه كان من الصعب على . املصاعب  فالغين واملعرفة و الصحة أهداف تقتضي العمل لتحقيقها مع جتاوز
اإلنسان أن حيدد ما جيعله سعيدا ، و السعادة هبذا املعىن تصبح مثالية أو خيالية، و ما حيقق السعادة هو أن 
يتصرف وفق ما ميليه األمر املطلق، الذي هو عند كانط الوحيد الذي جيعل من اإلنسان يعمل وفق املبدأ الذي 

و كون القانون الشمويل صادر من الطبيعة ؛ و موجه من قبل اإلرادة، فاألمر . (1)مشولياميكنك من جعله قانونا 
افعل مبقتضي املبدأ الذي جيب أن يوجه فعلك وفق اإلرادة، حنو : الشمويل لإلرادة ميكن التعبري عنه كالتايل 

تصرف : مر التطبيقي أين يقول لكانط صياغة ثانية لألمر املطلق ؛ و عرب عنه باأل. (2)القانون الشمويل الطبيعي
. (3)بالشكل الذي تراه اإلنسانية ، و عامل به نفسك وأية نفس أخري على أساس أهنا هناية وليست وسيلة

فالذي يقدم وعدا كاذبا سيستخدم إنسانا آخر ال كنهاية بل كوسيلة ، و أن السعادة الشخصية تساهم يف تكوين 
 .           رين يف حتقيق سعادهتمالسعادة اإلنسانية عندما نشارك اآلخ

 :مفهوم أخالق المناقشة 
تقدمي : استنادا على األمثلة املقدمة من قبل كانط ، لكي يوضح مشولية األمر املطلق ، و منه نستدرج املثال التايل 
ة ، و بناء الوعد الكاذب بغية اخلروج من ورطة ، ليس إمالًء من الواجب، بل من ضرورة آنية نتيجتها فقدان الثق

فوحدة فقدان الثقة تلزم االتصال باآلخر . عليه كان مفهوم الرفاهية خمتل، و ال ميكن أن يصل إىل قانون أخالقي 
املقرتح من قبل كانط ، يضيف له هربماس مبدأ ( U=ش)إضافة للمبدأ الشمويل. وبالتايل املناقشة 

؟ و هل أخالق املناقشة تستلزمهما ؟ أم تعتمد على ، فإىل أي حد يصل هذا الربط بني املبدأين (D=م)املناقشة
 إجراءات معرفية متكنها من جتاوز األمر املطلق ؟

بالنسبة هلربماس التصور املعريف لألخالق الكانطية تتعرض لصدمة عدم الفهم بالنسبة للذين يقيسون العقل 
املعريف، إذ عندما نتصرف بطريقة غري  فاالستعمال العادي للرغة ،عليه أن يشوش على. التطبيقي مبعايري الفهم 

أخالقية هذا ال يعين أننا غري عقالنيني، فمعين حد عقالين أن نتصرف بذكاء ،و يكون الفعل بشكل ما نفعي 
ْمَتِثل . (4)وعقالين وموجه حنو هناية

ُ
فاستعمال اللغة شاهد على البصمة احملددة ألفق العقالين ضمن اجملال امل

املوجه لألفعال غري األخالقية، و إثارة اجلدل حول املسائل األخالقية ، باستعمال العقل، مع  عادة النقد. للنهاية
كانط نفسه ال يستخف من الذكاء األخالقي . الدفاع عنها لصاحل األحكام األخالقية تلزم ترتيبات معرفية 

رمبا يكون هناك . فعله  املشرتك، و هو على وعي من عدم حاجته للفلسفة  و العلم ، لكي نعرف ما يستوجب
التباس يف إدراك فحوي ميتافيزيقا األخالق، ألن األمر املطلق مفاده أن يصبح مشوليا، و موجه من قبل اإلرادة،  

( Bernard Williams)وعليه استعان هربماس بربنار ويليامس. تلزم ذلك  قبليته ومدرك من قبل اجلميع، ألن
فهو يدافع عن األطروحة اليت تري وجوب . تفكري األخالقي بعدا معرفيا لكي يضع حدودا للفلسفة ، و يقدم لل
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، الميةو املعرفة األخالقية ال تأخذ قيمتها اإلع. التحدث عن املعرفة األخالقية ، مثلما نتحدث عن املعرفة العلمية 
بينما املعرفة . تماعي إال ضمن النشاط اليومي ؛ املبين على العادة اخلاصة بكل ثقافة ، و املتعلقة بكل فرد اج

تعتمد أساسا على احلدس اليومي، لعل األحكام األخالقية . التجريبية تتوقف صحتها عندما تتوهم بالشمولية 
 .منه كان االبتعاد عن املعرفة العلمية املبنية على أساس التجريب أمرا ضرورياو 

ويليامس ؛ و االعرتاف الضمين باالختالف  يتبني من خالل االنزالق املعريف الذي أحدثه هربماس ؛ بني كانط و
ألن الشروط احلياتية املعاصرة ؛ متتاز بالتنوع . مفاده الوصول إىل حتديد املعين اإلجرائي ألخالق املناقشة . الثقايف 

يف املعتقدات و القيم املتنافسة، و كان ويليامس أقرب من األمر الشرطي من املطلق، من زاوية أن احلدس اليومي 
رح كإشكالية ؛ و تبصم بالعادة األخالقية أين يلتزم الناس هبا، مما يستلزم طرح اإلشكالية من باب حاجة الناس يط

إىل التفكري يف إجياد صيغة للتفاهم البيذايت بني أفراد اجملتمع الواحد، أو بني أفراد جمتمعات خمتلفة ذات ثقافات 
كيف ميكن أن تتحول املعرفة األخالقية إىل : السؤال التايل فـويليامس و على لسان هربماس جييب عن . خمتلفة 

حالة من التفكري بني املشاركني يف النقاش ؟ لعل الفرد عندما مييل إىل ذاته ، و إىل حياته بشكلها اإلمجايل ليظهر 
خل شخصه و كيف يريده اآلخرون ، و ذلك من خالل النقاش العام الذي يضع اخلط املشرتك ألشكال احلياة دا

اجملموعة و هويتهم ، و هذا بقوة أحسن مربر يقتنع به اجلميع، و هذا ما يسميه هربماس بالنقاش السياسي 
من هذه الزاوية يتبني االجتاه . (1)األخالقي، أين كل فرد يشعر بأنه ينتمي إىل نفس العائلة و منه إىل نفس الدولة

قناة اتصالية توجه النقاش بواسطة قيم متفق عليها عن  الذي يريده ألخالق املناقشة ، من حيث أهنا تعتمد على
طريق التداول، و تكون قد خضعت إىل مسار تطوري ُحِدَدت من خالل املعامل األخالقية و السياسية ألفراد 

و يشيد كذلك هربماس بالدور املنوط للفلسفة على أساس أهنا احملددة ألشكال االتصال و التفكري . اجملتمع 
و األخالق ( اإليتيقا)يستمر هربماس يف النقاش مميزا بني األخالق النظرية . الق األكثر كماال الذايت لألخ

العملية، حبيث جيعلها على حد السواء ، ضمن النقاش الذي يدور بني املشاركني ، بشرط أن خترج بقيمها عن 
؛ ليربر مثل هذا اإلدماج بني ( Williams)هنا يلتمس مقولة  لـ ويليامس . املاهية املعيارية و اخلاصية اإلجبارية 

األخالقني ضمن النقاش، و احللقة االتصالية الدائرة بني املشاركني فيها، حبيث جيعل من جتنب الضرورة عملية تتم 
املنطق والنحو، رائنها مبعارف أخرى كالرياضيات و ملثل هذه العملية جند ق.  (2)باالتفاق من داخل اإلنسانية

اليومية، من وجهات نظر ( العملية)دس الذات املتكلمة ، و باملثل يتم نزع احلدوس األخالقية املعتمدة على ح
هنا العملية يستوجب عليها أن تبتعد عن . األحكام التامة ، املتعلقة بالصراعات اليومية اليت تتم بني األشخاص 

. سبة بفعل التنشئة االجتماعية ة مكتاملواقف اإلنشائية للمشاركني عند تفاعلهم، و جتعل من األحكام احملدوس
و منه كان ال بد على املعرفة أن ال . هبذا الرتتيب املعرفة اليومية ملا قبل النظري ال تأخذ صفة املعرفة اإلمربيقية و 

. تأخذ الشكل املوضوعي الذي يفسر املعرفة التطبيقية اليومية، بل من معرفة نشوئية تتكون من املشاركني أنفسهم 

                                                 
1
 Ibid , p: 001 

2
 Ibid , p: 001 



152 

 

يف أن األخالق التطبيقية كممارسة يومية كوهلبر  و ويليامس و  هبرماسنلتمس االتفاق بني كل من  و هنا
ختضع ملنطق نشوئي، أي متر مبراحل تطورية، و منه كانوا أقرب إىل الفعل االجتماعي احملدد ملعين السعادة وبالتايل 

 . والعدالة تدرك مفاهيم مثل التفاهم و التواصل و االندماج و الدميقراطية 
 : مفهوم أخالق المناقشة عند آبل 

ملاذا وبشكل عام نكون : إن النص الذي يقدمه آبل ليحدد به مفهوم أخالق املناقشة، يستهله بالتساؤل التايل 
أخالقيني ؟  مثل هذا التساؤل صاحل لإلنسان من حيث هو كائن عقالين يدرك ومييز و حيكم، وهذا لكون كل 

بالندم عندما خيطأ يف حق اآلخر، و يشعر بالسعادة عندما  . ة جتعله يشعر بالندم و بالسعادة اإلمكانيات العقلي
مثل هذه القيم تعود بنا إىل أرسطو و متييزه بني احلكمة           . ينجز عمل يرضي به، و يرضي به من طلب منه إجنازه 

فهوم أخالق املناقشة، أشار إىل أخالق السعادة إال أن آبل عندما حدد برناجمه االستثنائي لوضع م. و البصرية 
فاألويل قائمة على السببية و القيم و الفضائل ، بينما . من حيث أن لديها عالقة تبادلية داخلية بأخـالق املناقشة 

بني ففكرة التكامل . الثانية تعتمد على العمل امليداين لتأسيس أخالق معيارية، ومنه جيعل العالقة بينهما تكاملية 
األخالقني ؛ من حيث أن األخالق األرسطية وضعت اخلط لتأسيس أخالق املناقشة ؛ يرجعها آبل إىل أعمال 

و من جهة .   هيجل ، الذي جعل من األخالق شيئا جوهريا للحياة اخلاصة باجملموعات اإلنسانية هذا من جهة 
ف و احملبة تتخذ كمحفزات جتريبية ، و ليس  أخري أخالق املناقشة تأخذ هلا سند نفعي جترييب، فالشفقة و العط

فما هو نفعي يندرج ضمن عملية . كأساس أخالقي فحسب، بل حىت و إن كانت صادرة عن أخالق املناقشة 
فهل أخالق املناقشة عنده تعتمد على األرسطية أم متيل إىل الكانطية ؟ . (1)حسابية نفعية خاصة باقتصاد الرفاهية

لية أساس الصحة الشمولية   و أخالق املناقشة ؟ و هل هناك اتفاق بني آبل   و هربماس يف و هل التداولية املتعا
حتديد مفهوم أخالق املناقشة ؟ أم هي يف األصل برنامج فلسفي قائم على التواصل ؟ و هل هلا مقاصد  ومشاكل 

 أسست و جودها ؟
خاصة باجملتمعات املتقدمة صناعيا، اليت عرفت تطورا يعود آبل إىل احلالة اليت تعيشها األخالق يف العامل املعاصر، 

و وفق النظرية التطورية ؛ سعي آبل أن حيصر مراحل تطور . علميا و تكنولوجيا، سببت عدة متاعب للبشرية
استنادا لة اليت عرف فيها تعدد اآلهلة؛ و بداية باملرح. األخالق، متاشيا مع التطور الفكري و التقين لإلنسان املفكر 

، و مثل هذه احلكايات نظمت يف أشعار، زيوسلك احلكايات اليت تروي خلق الكون من العدم،  إىل مملكة لت
مث تليها مرحلة نشوء . بالقرن الثامن قبل امليالد ( Hésiode) هزيودلصاحبها  ،Théogonie عرفت عند اليونان بـ

ة العقالنية و العلم و املعرف بعصر األنوار مث تليها مرحل. الديانات و الفلسفة و تشكل عصر األنوار األول  
الثانية، أين العلم و من خالل التقنية طرح تصورا جديدا لألخالق، استنادا للتعاليم اإلجنيلية من جهة، و القيم 
املستخلصة من امليتافيزيقا من جهة أخري، أين اإلنسان الصانع يضع حدودا بناءا ملا متليه الغرائز، كل هذا مل يكن 
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و يقدم آبل مثالني لذلك، املثال األول خاص بالقنبلة الذرية اليت ألقيت على . وقعا قبل تطور التكنولوجيا مت
من هذين املثالني يتمم . هريوشيما و نكازاكي، و املثال الثاين خاص بالفجوة بني عامل الشمال و عامل اجلنوب 

 ويبر ماكسالطرح بأخالق املسؤولية املستلهمة من  يف طرح أخالق أين الغرب شعر مبسؤوليته حنوها، و متثل هذا
و يقوم تصوره على املستقبل ، من خالل مبدأ االعرتاف ( . Hans Jonas)و املعاد صياغتها من قبل هانز جوناس

الذايت، خاصة عندما يشعر اإلنسان مبسؤوليته جتاه النبات و احليوانات، و يعتربمها كنهايات قصوى شأن ذلك 
 . (1)ميتافيزيقي-ن حنو أوالدهم، هذا التصور مبين على أساس أنطولوجيشأن الوالدي

اجلواب اخلاص بأخالق املناقشة و املقدم من قبل آبل، ملثل هذه الوضعية يضع له جمموعة من اإلسنادات 
 :الفلسفية و امللخصة بالنقاط التالية 

الفكر وحده يدرك تصوراته، و إضافة إىل ، من حيث أن (Solipsisme)املنهج التصوري القائم على األنانة  -
 . ذلك التعايل الذي حيدد العالقة بني الذات و املوضوع و هي عالقة تعود إىل هوسرل 

 . الفهم الذي يقوم على اللغة و االتصال، و منه تطرح العالقة بني االتصال اللغوي والتفاهم -
 .ور حر خايل من كل تأويلفهم الفعل املؤسس باالستنباط ؛ من حيث هو بديهي و شع -
العقالنية اليت ترتكز على أمنوذج منطقي رياضي املتضمن ؛عالقات تطبيقية تدخل يف سياق التفاعالت  -

 . اإلنسانية ؛ كالوسيلة و النهاية، التقنية و األداة، و اإلسرتاتيجية 
 .التأسيسات الفلسفية املثالية للقيم األخالقية الشمولية  -

سنادات يوضح آبل الكيفية اليت تتأسس هبا أخالق املناقشة على التداولية املتعالية، كعمل من خالل هذه اإل
يتضمن اإلجابة املشار إليها من قبل، فمن اإلسناد األول و الثاين ؛ أو املقرتح األول و الثاين، نتمكن من  توضيح 

من اللغة ( Co sujet)قة بني الذات و اآلخرالعالقة بني الذات و املوضوع من خالل الفكر و املعرفة ؛ و كذا العال
و التواصل اللذان ال يعتربان كوسائط ضرورية ضمن العالقة بني الذات و املوضوع، أي عالقة تضمن حقيقة 
املعرفة، بل كوسيلة لتمكني العالقة دون حتويل العقالنية العلمية بالعقالنية القيمية الالحيادية لألخالق ، ألهنا تتم 

يبدوا األمر صحيحا، إذ من غري املمكن أن تتحول العالقة . فلسفي متعايل يكمل العلمية بالوجودية  ضمن نقاش
املتعالية فلسفيا و تثبت العالقة املعرفية العلمية، بالقيم األخالقية احليادية القائمة على التذاوت ، دون استخدام 

. للغوي العلمي املوجه باألخالق املعيارية غري قابل للرفضمن هنا كان اقرتاح اجملمع ا. (2)اجملمع اللغوي والتواصلي
و هي الفكرة اليت دافع عنها بريس ، حبيث يري بأن اجملمع العلمي يفرتض أخالقا معيارية، و هي ضرورية من 

مثل هذه . وجهة نظر التداولية املتعالية ، أين تبتعد عن املصلحة الشخصية، و تدافع عن املصلحة العامة 
البنية اليت تتوسط بواسطة اللغة اجملمع التواصلي، أين . ق تكون هلا مصداقية  من شأهنا أن تكون عاملية األخال
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يتم تداول التربيرات من أجل تصديق االقرتاحات املثارة بني ذوات متعددة ، قصد حتقيق أدين اتفاق حول 
املتجاوزة بني الفكر و التربير، من حيث املشاكل املطروحة ، و منه نصل و على حسب تصور آبل إىل النقطة غري 

ومنه نستخلص الشروط املعيارية املمكنة للتربير اليت تصدق املبادئ األخالقية بصفـة مشولية . أن الفكر هو التربير 
. 

من خالل مقدمة  أولية للفلسفة الكالسيكية ، ( indépassabilité)آبل حياول أن يوضح مفهوم الال التجاوز 
اخلاصة بديكارت و كانط ،  و اإلرادة اخلاصة بشيلج و شوبنهاور و نيتشه " أنا أفكر"يت تقوم على خاصة تلك ال

ملثل هذه األطروحات ميكن أن تتالءم فيما  بينها ، من حيث املنهج املعتمد بينهم ، . ، و احلياة بالنسبة لدالتاي 
غري أن احلصول على الال التجاوز هبذا املنهج . (Solipsisme)و املتمثل يف املنهج التصوري القائم على األنانة 

يصبح غري ممكنا، من حيث أن االستنتاج أو االستنباط، أو حىت األنانة العملية العقلية قائمة على الفكر يف ذاته 
 آبل يقرتح جمموعة من القيم. بينما التربير هو الفكر يف حد ذاته ، الذي ال يقوم إال على التداولية املتعالية . 

التضامن بني كل . جملموعة من الفئات تلزم املناقشة، كالعدل و التساوي باحلق يف املناقشة بالنسبة لكل املشاركني
أفراد املؤسسة، و املسؤولية اجلماعية كقيمة أساسية ، تفرض املناقشة اخلاصة باملشاكل اليت تتطلب حلوال، و  

منه كان املشكل األكثر طرحا عند كانط ، . ا إراديا كذلك االعرتاف الذي ما هو إال قيمة مجاعية اعرتف هب
متمثال يف كيف ميكن أن يكون اإلنسان خاضع لنفس القانون األخالقي الذي شرعه، و الذي وجدت له حال 

من االقرتاح الكانطي ذاته آبل يستدرج صعوبتني حىت يربر هذا احلل، الصعوبة األويل متمثلة . التداولية املتعالية 
ارض الذي يقع فيه كانط  بني عامل األفكار و عامل التجريب ، و أن اإلنسان كوجود يف ذاته يفرتض أنه يف التع

املرتبط بالإلعرتاف ( indépassabilité)الصعوبة الثانية متشكل الال جتاوز . حر غري خاضع ألي قانون أخالقي 
و كي نستوعب جيدا مفهوم . جب املراجعة الذايت، الذي يستوجب رفضه ، و هبذا االجتاه العقل التواصلي يستو 
فاملناقشة من هذه  الزاوية بوسعها أن تقدم . الال جتاوز من وجه نظر قائمة على املناقشة  و كاعرتاف لزومي 

اجلواب على السؤال  ملاذا نكون أخالقيني، و جتيب كذلك على السؤال ملاذا نكون عقالنيني، و منه ندرك أن 
 و التربير، و أهنما غري قابلني للتجاوز، و ذلك باالعتماد على املنهج التداويل القائم على آبل يساوي بني التفكري

اللسانيات التداولية، أين املشاركني بالنقاش ال يلجئون لتلك البديهيات اخلاصة بالوعي يف ذاته، املقوم من قبل 
، أين نتمكن (jeu de langage)لعب اللغة الفلسفة الكالسيكية، بل باالعتماد على بديهيات تداولية قائمة على 

و منه كان . (1)من بناء تناقض ذايت إنشائي مرتبط بالتعارض اخلاص باملقرتحات، و نعيد مساءلتها  من جديد
إدراك القيم األساسية كالعدل و التضامن و املسؤولية اجلماعية ، إدراكا أخالقيا توجه من خالله كل عملية التربير 

 .(2)شة ، و كذا النشاط احليايت و من هنا أخالق املناقشة تصل إىل حدها املعريف عند آبلبواسطة املناق

                                                 
1
 Ibid , pp : 48-49 

2
 Ibid , p : 11 
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 الفعل وجتعله قابل للمناقشة، أحسن استنتاج نصل إليه مع آبل، هو ذاك التمييز الذي قام به بني أخالق تلني
توافق مع األمر املطلق، و الثانية األوىل و مثل ما أرادها هربماس ت. بني أخالق تضع املصاحل الفردية يف تصادم و 

املربر الذي يقدمه هو أن املشاركني ( . هناية –وسيلة )تتماشي مع األمر الشرطي ، و كذلك مع الثنائية الويربية 
يف النقاش ال يصلون إىل مصاحل ذاتية ، إال إذا كان نقاشهم موجه بالعقالنية اإلسرتاتيجية، و وفق الثنائية الويربية 

بينما . ح إمكانية حوار تربيري حيقق هناية ، مثلما هو احلال بالنسبة للتجارة، أين هنايتها متمثلة يف الربح اليت تطر 
احلالة األوىل من هذا التمييز، تقارب بني عمليتني عملية قائمة على التعاون و عملية قائمة على املناقشة ، مثل 

أمام هذا . بالقيم ، و أن يُقوم التفاعل بالعامل املعيش هذا التقارب جيعل إمكانية تأسيس حوار تربيري موجه 
الوضع تكون املصلحة ذات أمد بعيد ، تستوجب االلتزام و النزاهة ملصلحة غري مشروطة، و هنا نكون أقرب 

و من هذه املقارنة نستنج كذلك قيم العدل و التضـامن  و املسؤولية اجلماعية و . للتصور الكانطي لألمر املطلق 
و باملقابل هناك قيم الغش و التحايل و اخلداع و . ق يف املساواة ، مثل هذه القيم تتماشي مع القيم الكانطية احل

و حىت نكون منصفني مع ويرب فله شأن آخر مع .) التطفل اليت تتماشي مع الويربية ، و من خالل ثنائيته 
يز بني الرأمسايل النبيل الذي يسعي إىل مجع األخالق خاصة أخالق الربوتساتنية، يف توجيه الرأمسالية أين مي

األموال، و الرأمسايل النشط الذي مصلحته تتجه حنو حتقيق املصلحة العامة، من خالل الزيادة يف اإلنتاج  احملققة 
للفائدة ، و هذا وفق التمييز الذي أقامه بني الفعل موجه حنو اهلدف و الفعل املوجه حنو النـهاية، و به يتقارب 

، و عليه يصبح من الضروري أن يتدخل طرف آخر  (ائيا مع مفهوم املصلحة العامة هلربماس و كانط إجر 
هذا الرئيس هو شبيه . ، يوجه النقاش و يضع حدودا هليمنة طرف على طرف آخر (chairperson)كرئيس

حد لذئبية اإلنسان،  بالثالث الذي طرحه هوبز، ليحل الصراع بني املتخاصمني حول رغبة مشرتكة، و بالتايل يضع
حل النزاع بني املتخاصمني .  (1)و ذلك بادراك العقل السليم املدعم بقوة الروح للقانون و هذا كله  إهلام إهلي

بالنسبة آلبل واجب أخالقي، و منه كانت القيمة األساسية ألخالق املناقشة و املدعمة هلا تطبيقيا هي أخالق 
إذا كان مثل هذا الشرط املقرتح من . (2)بدولة القانون  املثايل ال يتحقق إال املسؤولية، و ممارسة قيمها بشكلها

قبل آبل، فما طبيعة العالقة املوجودة بني أخالق املناقشة و دولة القانون ؟ و أذا كان تدخل الرئيس يف توجيه 
رعية مبعايري قد تكون إهلية ؟ النقاش و احلد من اهليمنة، فمن يقدم له الشرعية ؟ هل بالدميقراطية ؟ أم يستلهم الش

 أم أن أثناء املناقشة توضع املعايري لتنصيب الرئيس ؟ 
 
 
 

                                                 
1
 Thomas Hobbes. Le citoyen, Introduction et présentation de Simone Goyard - Fabre, Edition 
.G.F.Flammarion, 1982, Chapitre 1, § 6, p p  : 96-102 
2
 Apel(Karl-Otto), Ethique de la discussion , Op-cit, p :75 
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   :خاتمة
لعل ما يثري السجال حول مسألة األخالق، من حيث أهنا ارتبطت بقيميت اخلري و قيمة الشر و املوجهة للسلوك، 

 موراليس ذلك شيشرون وعرفت بالـففيها شق نظري عرفت عند اليونان باإلتيقا، و شق عملي مثل ما ذهب يف
أي كل ما هو مرتبط بالنشاط اإلنساين، و هنا حيدث براكسيس، عند الرومان، و تواصل السجال كما رأينا إىل الـ

االتفاق مع أرسطو ؛ حبيث ربط اللذة يف إجناز العمل و حتقيق الرضي، ومنه كان الرضي حتقيقا للمصلحة بشكل 
رب إىل الفالسفة املسلمني الذين استلهموا فلسفته األخالقية، و عملوا على التوفيق و عليه كان أرسطو أق. عام 

فيدرك مما سلف أن تقدير املصلحة حيدث هبا اختالف، خبالف عن ما ورد فيها . بينها و بني املقاصد الشرع 
ن سياق تداويل إلجياد نصا أو تقديرها قابل للقياس، ذلك يعود للتنوع و التعدد، مما يدفع إىل وضع املسألة ضم

و من ذات السياق ميكن استدراج وحدات معرفية ترتبط . حكم فيها، أو باملعين األصويل إحداث إمجاع فيها 
َعَرفة سلفا باملصلحة و اليت يتفق معها الشرع، فاملصلحة اليت يرتتب عنها منفعة تتقارب باملفهوم 

ُ
بالوحدة املعرفية امل

و تتقارب كذلك املنفعة كمصدر للذة عند . عنها هربماس برجوعه إىل كانط اإلجرائي مع تلك اليت تكلم 
، مع ما جاء عند أرسطو مبا جاء به الشرع، فاملصلحة من جهة النتائج املرتتب عنها تقرتب من الصناعة اإجنازه

عن الصناعة، لذا جند مجلة الفالسفة املسلمني الذين استلهموا أفكار أرسطو يتكلمون . اليت تكلم عنها أرسطو
من حيث ارتباطها بالبصرية أو إن صح املرادف بالتعقل، و عليه تطرح وحدات معرفية على سبيل املقاربة ،و اليت 

و منه ميكن ربط الصناعة بالعقالنية و اإلجناز بالفعل و اجلدل بالنقاش       . ترتبط بوحدة جوهرية و هي املصلحة 
ني األرسطيني املسلمني و األرسطيني اجلدد، الذين مجعوا بني أرسطو و التقدير بالقدرة ، حبيث نضع حلقة ب

و هذا العمل سيطرح صعوبة جوهرية من حيث أن الشرع، و مثل ما عمل . وكانط و طرحهم ألخالق املناقشة 
ابن رشد على توفيقه بني ما محل الشرع   و ما محلت الفلسفة عامة، بغية الوصول إىل احلقيقة كقيمة يطلبها 

 .لشرع و تطلبـها الفلسفة ا
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 عالقة التسرب المدرسي بالمحيط االجتماعي للمتعلم 
 (مقاربة نظرية ) في مرحلة التعليم المتوسط 

 1 سمير بن لكحل
 :مقدمة

 ه يف ذهنهواختبار مدى بلوغ جانبا معرفيا وحتاولإكساب املتعلم  تعمل علىأي منظومة تربوية  يف العامل 
فق مبادئ الرتبية ذلك و و ككل ، يف مجيع جوانب شخصيته  أيضا  ينبغي االهتمام  كما،  مبا حيقق أهدافها 

ومن هنا   ،الدراسي حتصيله  املعاصرة ومن هذه األبعاد عالقته مبحيطه االجتماعي ومدى تأثري هذا األخري على
ي يعترب كنتيجة للتكيف البيئي ، وما التسرب املدرسي إال إجياد صيغة للمواءمة أو االتزان النفسي الذ كان لزاما 

 .سلوكا سلبيا يسلكه املتعلم تعبريا عن افتقاد التفاعل والتوازن بينه وبني حميطه املدرسي 
واليت أصبحت تشكل حمور اهتمام املربني ،ويعترب جون ديوي األمريكي من  :المدرسة كمؤسسة اجتماعية  ـ1

املدرسة ليست مكانا لتلقني املعلومات وتكوين عادات من أجل مستقبل بعيد، وإمنا هي أن " األعالم حيث قال 
صورة مصغرة للحياة االجتماعية يكتسب فيها الطفل اخلربات والعادات اخللقية عن طريق نشاطه كعضو يف 

ث احلاضرة أن املدرسة هي اليت تربط بدقة بني كل احلواد  (Berenstein,B ) يرى برونستني حيثاجلماعة ،
من حياة التالميذ واملستقبل البعيد وهدف املدرسة من ذلك هو تسيري منو الشعور بالذات وامللكات والتميز 

 11):ك أوتاواي ،بدون تاري .أ)  .الفكري والعاطفي

صرين يف والذين يعتربان من الباحثني املعا( (Bourdieu,P & Passeron J.Cأما بيري بورديو وباسرون 
ا هلا صبغة اقتصادية ،فاملدرسة من وجهة نظرمها ختدم بشكل كبري الطبقة الثرية ي، فقد أعطاجتماع الرتبيةجمال علم 

إذ أن الطبقة الراقية حمظوظة يف نقل ثقافتها اليت ال ،ذات املكانة املرموقة وتقصي احملرومني اجتماعيا من خدماهتا 
ومة اليت تنقل حقيبة ثقـافية خمتلفة متاما عن ثقـافة املدرسة، ختتلف عن ثقافة املدرسة ألبنـائها عكس الطبقة احملر 

أن تأثري املدرسة ميارس على أطفال ذوي أمناط عيش وتربية جد خمتلفة ،فثقافة الرتبية "ويعززان ذلك بقوهلما 
ة التعليم حتضرهم ملبـاشر  احملظوظة هي قريبة من ثقافة املدرسة وعاداهتم تشبه العادات والقواعد املدرسية ،هلذا

املدرسي، وبالتايل يستوعب أبناؤهم معطيات املدرسة بشكل موروث ويستشعرون من خالهلا بوجودهم يف مكاهنم 
 (.(George ; Snyder, 1967 :23 .الطبيعي

عامل االجتماع الفرنسي إميل دوركهامي  أشار من جهته إىل وجود ارتباط وثيق بني الرتبية واجملتمع حيث أن 
بشكل مستقل عن بقية ممارسات  مارسناهي ـ من وجهة نظره ـ ال ميكن أن تكون له وظيفة إجيابية إذا النسق الرتبو 

املؤسسات املوجودة داخل اجملتمع، ويرى أن احرتام خصائص وعناصر الضمري اجلمعي يؤدي إىل ردود أفعال 
غري بتغري حاجات اجملتمع ويف ذات إجيابية من احمليط االجتماعي،وعليه فالشكل التعليمي ليس ثابتا وإمنا هو مت

                                                 

 أستاذ محاضر بكلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية  ـ جامعة الدكتور يحي فارس ـ بالمدية ـ 1
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الوقت له تأثيـر على األفراد، إذ أنه يفرض أفكـاره وأهدافه على املتعلميـن هبدف تدعيم وترسيخ الضمري اجلمعي 
الذي يساعد يف ضبط النظام االجتماعي وكذا األمناط الرتبوية ويرى أن هناك عادات جيب االمتثال هلا ،ولو 

. دنا الذين جيدون أنفسهم عند بلوغ مرحلة النضج غري منسجمني مع حميطهم االجتماعي أمهلناها تثور على أوال
(Durkheim ,E,1991 :12) . 

هناك إشارة واضحة لضرورة إدراك أمهية اخلصائص االجتماعية عند القيام بأي نشاط تعليمي ،فمن أهم 
من احلاالت الفيزيائية والثقافية والذهنية اليت  لطفل عددالأهنا تطور  دوركهامي وظائف العملية التعليمية وجهة نظر

  ( 00:ك أوتاوي ،بدون تاري  .أ).يقتضيها منه اجملتمع السياسي يف مجلته واحمليط اخلاص الذي هو مهيأ له

الذي يعد من مؤسسي   (Neil ,1884,1973)من بني أهم اإلسهامات يف هذا اجملال ما جاء به املريب نيل
 واليت اعتربت من أحسن املدارس الفــاعلة يف النسق الرتبوي واالجتمـــاعي ولعل هذا الدافعاملدرسة التقدمية ، 

اجلديد للرتبية كان وراءه أفكار وكتابات تربوية متميزة القت رواجا يف العامل ترمجت لعدد واسع من اللغات العاملية 
، ( 1937) املدرسة احلرة( 1920)مدرس يف شك ( 1916)مدرس مطرود  (1915)من بينها دفرت املدرس

 150:1992)محمد منير مرسي،)(. 1962)مدرسة مسر هيل (1939)املدرس املشكل 

من جهته أضفى مفهوما اجتماعيا للظاهرة الرتبوية سعيا منه لتكييف املدرسة ( Freinet)الباحث فريين 
ألنشطة امن خمتلف أنواع  مع متطلبات احمليط االجتماعي للمتعلم حىت تصبح هذه األخرية جزءا ال يتجزأ

إسم املدرسة املؤسساتية واليت كانت من أهم اإلجتاهات اليت  االجتماعية ،وبذلك خرجت إىل الوجود الرتبوي
مع أدخلت إىل مفهوم الرتبية الشاملة ،واليت تنص بضرورة وجود عالقة بني اهليكل اإلجتماعي لنظام تربوي معني 

إن '' اليت يتطلبها هذا النظام الرتبوي،حيث يقول كل من بول وجنتيش  خمتلف االجتاهات الفردية والشخصية
اختالف املستويات يف النظام الرتبوي يشبه إىل حد بعيد االختالفات املوجودة داخل املستويات املتعلقة بعامل 

 (.( Boules ,s & Geintish ,h ,1976'' الشغل املوجود داخل النظام اهليكلي املؤسسايت 

 :حلة المراهقة خصائص مر 
املراهقة هي فرتة األزمات والتوترات النفسية ،و هي تعبري عن خمتلف التغريات اليت تلي عملية البلوغ   

اجلنسي ويصعب حتديد الدور الذي يؤديه الفرد ومعرفة اهلوية اجلنسية وتقبلها وعدم رفضها وكذلك يصعب تقبل 
ل هذه الفرتة من العمر متثل أخطر الفرتات ولذلك أطلق عليها مفهوم الذات والتخلي عن املفهوم القدمي مما جيع

 .علماء النفس بأزمة املراهقة ويف تفسري هذه األزمة جيب أن نبحث يف الظروف االجتماعية اليت حتيط باملراهق 
 :ليت وضعها املختصون للمراهقة جندومن بني التعاريف ا

إىل سن الرشد وحيددها ليرتي بقوله إهنا السن الذي يقع  من الطفولة انتقاليرى كودناف أن املراهقة مرحلة 
امتداد يف السنوات اليت يقطعها "بني الطفولة والرشد ويلي الطفولة ،ويعرفها جريزلد تعريفا وظيفيا إذ يقول بأهنا 

تماعي البنون والبنات متجاوزين مدارج الطفولة إىل مراقي الرشد ،حيث يتصفون بالنضج العقلي واالنفعايل واالج
   (.16 ـ15 : 2011أحمد اوزي ،.)واجلسمي
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بأهنا فرتة عواصف وتوتر وشدة تكثفها األزمات النفسية وتسودها ( S , Hull)كما عرفها ستانلي هول   
بأن السنوات الواقعة بني الثانية ''واملشكالت وصعوبات التوافق ،كما يؤكد أولدم  والقلقاملعاناة واإلحباط والصراع 

:  1991،ميخائيل إبراهيم أسعد)'' ة عشر هي من أصعب السنني من حيث العالقات الشخصية عشر والسادس
227 .) 

يعرفاهنا على أهنا فرتة أو (   English and English,1958) من بني الباحثني كذلك إجنلش و إجنلش
ية لدى الذكر واألنثى منو الكائن البشري من بداية البلوغ اجلنسي أي نضوج األعضاء التناسل مراحلمرحلة من 

وقدرهتا على أداء وظائفها إىل الوصول إىل اكتساب النضج ،وهي بذلك مرحلة انتقالية خالهلا يصبح املراهق رجال 
 ( .15: 2000عبد الرحمان محمد العيسوي ،) .راشدا أو امرأة راشدة

ة البلوغ إىل اكتمال النضج فقد وصفها بأهنا الفرتة املمتدة من بداي 1982))أما حامد عبد السالم زهران 
التناسلي للفرد ، وتتميز بتكوين العواطف الشخصية والعواطف حنو الذات ، وتأخر مظاهر االعتماد على النفس 

 (.: 47 2011أحمد دوقة وآخرون،). والعناية باملظهر واهلندام والنزعة إىل االستقاللية وإبداء الرأي
النضج اجلنسي وتويل أدوار البالغني ملسؤولياهتم ،فاملراهقة مصطلح إن املراهقة تعترب الفرتة املمتدة بني 

محمد جاسم ).والعاطفي واالجتماعيمن النضج اجلسمي والعقلي والنفسي  واالقرتابعلمي تعين التدرج 
 (. 75:  2009، العبيدي
م املراهقني من عدم إننا ال نتوقع جلميع املراهقني أن ميروا خبربة الضغوط والعواصف واألزمات ويعاين معظ 

االستقرار االنفعايل من وقت آلخر ومن منو سريع وتغريات جسمية تصاحبها أعراض غري مالئمة كالتعب والكسل 
،وتغريات اجتماعية ناجتة عن ضرورات التكيفات اليت البد من حدوثها ألمناط جديدة من السلوك وتوقعات 

إلىسوء التكيف أو االضطراب النفسي ،ويؤكد هذا القول  اجتماعية جديدة ولكن هذا كله ال يؤدي بالضرورة 
حالة من الشباب  67النتائج املهمة اليت توصل إليها صموئيل مغاريوس يف دراسته اليت قام هبا على عينة من 

املصري الذين جتاوزوا مرحلة املراهقة، مستخدما طريقة حتليل الوثائق الشخصية يف صورة السري الذاتية توصل من 
املراهقة :يل حمتوى املذكرات اليت كتبها هؤالء املفحوصون على تصنيف أشكال املراهقة إىل أربعة أصناف هي حتل

 التكيفية ،واملراهقة املنسحبة املنطوية ،املراهقة العدوانية املتمردة ،املراهقة املنحرفة وقد سعت معظم الدراسات
لة ضبطه والتنبؤ به ،وحاول علماء النفس إجناز مساعيهم من النفسية إىل فهم سلوك املراهق يف هذه املرحلة وحماو 

خالل اهتمامهم بدراسة مفهـوم الذات لدى الفرد ألنه يشكل احملور األساسي يف بناء الشخصية واإلطار املرجعي 
فرتة من العمر تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد  Stanley hull)) لفهمها فقد عدها ستانلي هول 

واالنفعاالت احلادة والتوترات العنيفة هذا ويعد تقبل هوية الفرد املراهق بعدا رئيسيا يف عملية التكيف،  بالعواطف
وهذا ما يستلزم بذل اجلهد ملساعدته على حتديد هويته خاصة وان هناك عوامل عدة تعمل على حتديد هذه اهلوية  

اليت ينتمي إليها والتفاعل القائم بني املراهق وأقرانه  كاالستعدادات الوراثية والقيم واملعايري اليت تسود الثقافة
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دعد ). سائل اإلعالم الكثرية واملتطورةومدرسيه والنماذج السلوكية املختلفة واملتنوعة واليت تعرض عليه من خالل و 
 (.95:  2006الشي  ،

ت اليت حتدث من الطبيعي على أي مراهق أن يواجه أزمات ومشكالت شخصية نتيجة التغريات والتحوال
يف مجيع جوانب شخصيته النفسية واجلسمية ،العقلية ، واالجتماعية وحىت املدرسية ،لكن هناك تفاوت بني األفراد 

مفرتقا  (Kestemberg,1980) خبصوص تلقي هذه األزمات وكيفية مواجهتها فهي أزمة كما يعتربها كيستمربغ
، فهي تعبري عن مهمة توفري الدافعية العامة للتعلم ال تلقى  ملختلف الطرق والسبل اليت ميكن للمراهق أن يتبعها

على عاتق املدرسة فقط وإمنا هي مهمة يشرتك فيها كل من املدرسة والبيت معا وبعض املؤسسات االجتماعية 
لعل من حسن احلظ أن معظم طلبتنا قد رباهم آباؤهم على أهنم جيب أن يتفوقوا يف املدرسة " األخرى ، ويضيف 

تطيع يف ضوء ذلك أن نتوقع معظم من يدخلون املدارس يكونون مندفعني إىل التعلم بدافع قوي يسمى الدافع ونس
 .ن احلاالت الدافعية األخرىحنو اإلجناز والتحصيل بيد أن استغالل هذا الدافع استغالال جيدا يتوقف على عدد م

د الطالب باخلربات العملية واملقنعة كيف ميكن أن نستخدم مفهوم اجلدة يف تعلم الطالب ؟ لعلم تزوي
إحدى اإلجابات عن هذا السؤال ،ويقرر الكثري من العلماء البارزين أن دافعتيهم حنو العلوم كانت نتيجة خلرباهتم 

فأغلب الظن أننا ال نقدم يف هذه .املبكرة يف البحث ،وهلذه النتيجة آثار بعيدة املدى يف ميادين العلوم االجتماعية
 .فرصا كافية ميارس فيها الطالب نشوة االكتشاف امليادين

وغاية القول أن الدافعية حنو التعلم تكون يف أعلى درجاهتا يف مواقف اجلدة من الدرجة املتوسطة ويرتتب 
على ذلك أن الرتابة ختلق امللل وتشتت االنتباه وأن ازدياد االستثارة خيلق القلق الذي خيفض القدرة على التعلم 

لقول أن الطلبة الذين يتوافر لديهم الدافع األساسي حنو التحصيل تكون درجة الدافعية حنو التعلم ونستطيع ا
: 2008، اميعبد الرحمان عدس ،يوسف قط).عندهم يف أعلى مستوياهتا عندما تكون فرصة النجاح متوسطة 

                                (128ـ 126

 : درسي األسباب العلمية لظاهرة التسرب الم
 :ـ العوامل الوراثية 1

يفسر االجتاه الوراثي هذه الظاهرة الرتبوية السلبية إىل وجود عجز واضطرابات معرفية ميكن التعرف عليها يف 
االمتحانات ، ففي بداية القرن العشرين قام كل من ألفرد بنيه ومسون ببناء السلم اخلاص بالذكاء هبدف التعرف 

ون خباصية الذكاء الراقي واملتوسط املتدين يف ثالث فئات يف االمتحانات تشري بالضرورة على األطفال الذين يتمتع
لقد أصبح شبه مؤكد '' (Tolman,1917)إىل مستويات ذكائهم ،وانطالقا من هذه البحوث يقول العامل توملان 

ع إىل العادات الراقية اليت أن األطفال الذين ينتمون إىل طبقات راقية ينجحون يف االمتحانات املقررة ،وهذا راج
 (Tolman l m,1917 :32)''تعلموها منذ والدهتم
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أن النجاح املدرسي هو نتيجة للذكاء املسجل داخل الرصيد '' (Bebray-Nitzen,1978 )لقد أكد  
 الوراثي واملقاس بواسطة احلاصل الثقايف ،باالعتماد على منحىن غوس ، وكان تفسريهم للتسرب املدرسي والنجاح

 .(Bebray-Nitzen,1978 :34 ) املدرسي حسب درجة ارتباطهما بالرصيد الثقايف للفرد 
كن أن يولد لديه اضطرابات الذي مييز حالة رفض التلميذ للمدرسة مي لنفسيإن الكبت ا :العوامل النفسيةـ 2

ع بأفراد العينة داخلي دفقلق  بوجود (Mannouni,1979)لظاهرة  ل، حيث أجرى مانوين دراسة جتريبية خطرية
ألخرى، وهذه اآلراء املتناقضة املبينة يف سلوكاهتم أدت ببعضهم إىل التسرب  إىل تبين آراء متناقضة من حلظة

املدرسي، كذلك هناك صراعات أساسها التفرقة بني الطفل وأسرته ،فإبعاد  املدرسة للطفل من أسرته يشكل نوعا 
أن يكون تبين املدرسة للطفل مشروطا بتوفري جو أسري سليم حىت  من القلق لديه ،ولتجنب هذا اإلشكال البد 

بأهنا فرتة عواصف وتأثر ''جننبه القلق،هذا باإلضافة إىل أن اضطرابات فرتة املراهقة هي فرتة وصفها ستانلي هول
   ''فقوشدة ،تكثفها األزمات النفسية وتسودها املعاناة واإلحباط والصراع والقلق واملشكالت وصعوبات التوا

(Mannouni p ,1979 :10) 
لألسرة تأثري فعال على الوترية املدرسية للمتعلمني، فهي من تطبعهم : ـ العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية 3

اجتماعيا حنو هذه املؤسسة االجتماعية وهي من تقدم فرصة االلتحاق هبا ،و هي من تساهم بشكل أو بآخر يف 
أن العديــد من الدراسـات أثبتت وجـود  ''جون كارلوس ''، فقد ذكر اخلبري مواصلة الطفل لدراسته من عدمها

عالقة وطيــدة بني الوضعية االجتمـاعية واالقتصـادية من جهة والنتـائج املدرسية املسجلة من جهة ثانية، ومشلت 
بينت  ،حجم األسرة ، الدخل، نوع السكن،املستوى التعليمي للوالدين ،مهنة الوالدين: متغريات الدراسة كل من 

 John Carlos)''نتائجها وجود أكرب نسبة للتسرب املدرسي يف صفوف أفراد الطبقة الدنيا للسلم االجتماعي 

Tedesco ,1990 :05)   

توصلت نتائجها أن  (Rednault, Louse,1989) ريدنلد لوس هناك دراسة أخرى أجراها الباحث   
 ،فهم ال يتجاوزون الصف االبتدائي جتماعية تتح هلم فرصة الدراسة ،وإن أتيحتهناك كثريا من أولياء  املنحدرات اال

فاألب غالبا دون عمل مستقر ،واألم ال تعمل خارج املنزل ،فينشأ الطفل دون االحتكاك بأقرانه ومبجرد التحاقه 
من غريه من التالميذ بالسنوات األوىل للدراسة تبدأ أعراض التخلف وتظهر عليه يف العديد من املستويات أكثر 

 (Rednault,L,1989 :96) .املنتمني إىل األوساط االجتماعية االقتصادية أكثر تقدما 
إن للظروف االجتماعية واالقتصادية تأثري بالغ األمهية على اجملتمع عامة واملدرسة بصف خاصة ،كما أن 

النسق الرتبوي فتدين املستوى االقتصادي ال  الظروف االقتصادية تؤثر يف الظروف االجتماعية ،وأن كالمها يؤثر يف
يسمح للمدرسة بأداء وظيفتها الرتبوية والتعليمية امللقاة على عاتقها فحسب ما ورد يف منظمة اليونسكو الدولية  

هذه الدول قد خفضت  2l3انه يف مائة دولة نامية مشلتها دراسة اليونسكو تبني أن ثلثي "منوذجا  1992يف 
صة لإلنفاق على التعليم من كل تلميذ ،كما شهد نصف هذه الدول تراجعا يف نسب األطفال املبالغ املخص

امللتحقني باملدارس اإلبتدائية ويعود سبب هذا الرتاجع يف معظم احلاالت إىل ختفيضات يف اإلنفاق العام اليت 
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التعليم اخنفضت مبا يقرب  استدعتها أزمة الديون ،وقد تأثرت إفريقيا بشكل خاص هبذه التطورات ألن خمصصات 
يف النصف األول من العقد املاضي مما أدى إىل هبوط معدالت األطفال امللتحقني باملدرسة يف السنة  %30

                                ''1990عام % 70إىل 1980سنة   84%األوىل من املرحلة اإلبتدائية من 
قيت األسباب السابقة الذكر ،وانطالقا من فكرة أن األسرة هي الراعي ال يقل تأثريه عن ب: العوامل الثقافية  ـ 4

الرمسي واألويل يف تنشئة الطفل وتعلمه االجتماعي والثقايف فغن مستوى هذه األخرية سينعكس ال حمالة على 
قافية اليت املؤشرات الث'' يف هذا الصدد يرى الباحث جان كارلوس أن . مستواه التعليمي يف مراحل تعليمية متقدمة

تؤثر على النتائج الدراسية بالسلب هو غياب حتضري الطفل ألداء دوره التعليمي ،حيث توصلت العديد من 
الدراسات إىل أن أولياء التالميذ املنخفضني دراسيا هلم معرفة حمدودة بنشاط النسق الرتبوي ، يف حني أن أولياء 

فاءات أكثر من األولياء حمدودي املستوى الثقايف يف توفري جو التالميذ ذوي املستوى الثقايف العايل يتميزون بك
 .ثقايف من جهة ،وإمكانيات مادية من جهة أخرى 

ويرى أمحد عبادة أن التسرب املدرسي يوجد لدى جمموعة من احملرومني ثقافيا وغالبا هم تالميذ يعيشون يف 
والثقايف ،مما جيعل األطفال يف هذه البيئات  بيئات ريفية أو يف أحياء شعبية ،حيث تدين املستوى االجتماعي

يعانون من قلة اخلربات والتجارب، فيكون استعدادهم للتعلم دون احلد املطلوب ،وغالبا ما يكون اآلباء واألمهات 
 .هلؤالء من األطفال من األميني 

 :اإلقتراحات 
رسة على احمليط االجتماعي، فإن إذا كانت هذه األفكار والنظريات والتجارب وغريها منطلقا لتأثري املد

 :هذه املداخلة البد أن تعىن جبانبني أساسيني 
 :إجراءات تتعلق بمحيط تنظيم وتسيير المنظومة التربوية ـ أوال 

حتسيس الرأي العام عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة خبطورة اإلهدار الرتبوي الذي تعانيه منظومتنا    -
 . املدرسي الذين تفوق حدته من سنة ألخرى ومن مرحلة تعليمية ألخرى  الرتبوية نتيجة ظاهرة التسرب

هيئات استشارية من طرف وزارة الرتبية الوطنية تتحدد مهمتها يف اإلشراف على خمتلف العمليات  إعداد  -
 . اإلصالحية والتنظيمية على مستوى كل مديريات الرتبية لواليات الوطن

 إعداد وتنظيم هذه اهليئات وإشرافهم على التسيري والتنظيم مع ضرورة تفعيل دور املختصني الرتبويني يف  -
 .وضع آليات املتابعة يف التشخيص واإلصالح 

إبرام اتفاقيات بني كل الوصاية واجلامعة لتقوم أقسام علم النفس وعلوم الرتبية عرب جامعات الوطن   -
 .الرتبيةيف قطاع للمتعلم عليمية بتخصيص فرق حبث تستغل نتائجها ميدانيا على حسب املرحلة الت

 .جعل املدرسة يف تغذية رجعية مع احمليط االجتماعي قادرة على إنتاج متعلم مندمج يف بيئته احمللية -
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 .االستفادة من خلق جتارب للنشاط املدرسي   -
 .حماولة محاية املتمدرس من ظاهرة التسرب املدرسي   -

 :القتصاديإجراءات تتعلق بالمحيط االجتماعي وا:ثانيا 
 .توفري مناخ مالئم ملنظومتنا الرتبوية يشجعها لتخطي نزيف هذه الظاهرة  -
 مجع البيانات اخلاصة بتالميذ املرحلة يف مجيع جوانب شخصياهتم هبدف العمل على توجيههم املدرسي  -
 .اإلهتمام بالتشخيص املبكر لظاهرة التأخر الدراسي ومعرفة أي من العوامل هو املسؤول عنه   -
ختصيص حصص إعالمية لفائدة األولياء األساتذة لتوعيهم وحتسيسهم خبطورة املرحلة اليت جيتازها   -

أبناؤهم، ومن مثة تقدمي بعض الطرق يف كيفية التعامل معهم تعامال يساعدهم على حتصيل دراسي 
 .أفضل

هبدف ختليص متعلم هذه  تعزيز العالقة بني املدرسة واألسرة واملدرسة واجملتمع باعتبارها وسيطا يف ذلك،  -
املرحلة من بعض السلوكيات اليت ذاع صيتها يف وقتنا احلاضر أعين بذلك املخدرات بأنواعها والطرق 
املؤدية لإلدمان الذي راح ضحيته الكثري من أبنائنا املتسربني دراسيا نظرا للفراغ النفسي الذي أصبح 

 .إخل ....منه بعد تركهم ملؤسستهم الرتبوية  يعانون
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 ميثـولوجيـا العـلم
- من أسئلة الالممكن إلى تحققات الممكن-

 
 1.ڤوعيش جمال الدين. د

 

 مقدمة
قـــد حتــوي بعـــض املوجـــودات الصــغرية يف باطنهـــا علـــى ، و "ميتلــك خصـــائص جســـيم دقيــق"أمكــن للكـــون أن 

بــني الكبــري والصــغري، املعقــد والبســيط، املتنــاهي : عــوامل كونيــة كاملــة البنــاء، وهنــا التشــابك والتعــارض بــني كــل شــيء
 ... والالمتناهي

 أين البداية من كل هذا ؟  -
ــم الحظــوا، لعاإلشــكال احلقيقــي، هــو أنرــه مل يتوضرــح أير شــيء بشــأهنا حــىت بالنســبة لل مــاء أنفســهم، مبــا أهنر

بـل وأكثـر مـن ذلـك، فـنفس . وبشكل قاطع ومؤكد، أنر اجلسيم باستطاعته التواجـد يف عـدة أمـاكن يف نفـس الوقـت
أحــدهم اآلخــر كمــا جيــب، فالفيزيــائي النــووي يشــعر بنفســه " ال يفهــم"العلمــاء العــاملني يف حقــول فيزيائيــة متقاربــة، 

، كمـا أنر (أي العلـوم النوويـة)النظريني الذين يناقشون النظريات املتعلقة مبجـال اختصاصـهغريبا أحيانا وسط العلماء 
" ال يفهمــوا"طيسـية، قــد جيـدوا أنفســهم بصـدد حبــث متعلـق بالتيــارات الكهربائيةاملغناطيسـية، و فيزيـائي احلقــول الكهر 

 .حلقولال األفكار وال حىت املصطلحات ذاهتا اليت يستخدمها علماء آخرون من نفس ا
انعـدام تذكرنا بقصة تشييد بـرج بابـل، الـذي وفقـا ملـا ترويـه األسـطورة، اهنـار مـن جـراء ( عمل العلماء)هذه املفارقات
 .للبنائني اللغة املشرتكة
العلـــم بصـــورة فعليـــة، والعلـــم الفيزيـــائي علـــى وجـــه اخلصـــوص، الكثـــري مـــن حضـــوره مقارنـــة بعهـــود " فقـــد"لقـــد 

كـــان كـــذلك ( م21)أنرـــه بـــات أكثـــر تعقيـــدا، فـــإنر العلـــم يف القـــرن العشـــرين للمـــيالدســـابقة؛ ومل يقتصـــر األمـــر علـــى 
ـــة وعنـــدما نتصـــورر بوضـــوح مـــا ميارســـه الفيزيـــائي اليـــوم، ســـوف نالقـــي إشـــكاليتني . معقـــدا ومتشـــابكا مبـــا فيـــه الكفاي

غيـاب )هـو بصـدد حبثهـااألوىل، تتمثل يف عدم امتالكنا الوسائل اليت بواسطتها ميكن رؤيـة املواضـيع الـذي : عمليتني
يف امليكروسكوپ البصري ميكـن رؤيـة عناصـر بكترييـة، وبواسـطة امليكروسـكوپ اإللكـرتوين أمكـن (. العيرنة املدروسة

، وعلـى وجـه الجسـيم األولـيرؤيـة  –حـىت اليـوم-إالر أنـره ال ميكـن ". الكبـرية"تصوير عناصر فريوسية وحـىت الـذرات 
 اخلصوص ما جيري يف أعماقه؟ 

صــغرية إىل درجــة أنر أير تفاعــل لــه مــع شــعاع ضــوئي أو إلكــرتوين يــؤدي إىل " اجلســيم املفقــود"نر كتلــة هــذا ذلــك أل
، أو بتعبري آخر، يلقى به جانبـا ولـن يكـون هنـاك عندئـذ (وهذا ما توصرلت إليه املقاربة الكوانتية)تغيري موضعه فجأة

 .شيء ميكن مالحظته وبالتايل دراسته
                                                 

1
 .اجلزائر/اذ حماضر جبامعة مستغامنأست  
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علمــاء الفيزيــاء، ميثرــل النتــائج املتوســطة لعــدد كبــري مــن مثــل هــذه التفــاعالت مــع خمتلــف إنر مــا يشــاهده اليــوم 
اجلســيمات، وميكــن احلصــول علــى بعــض املعلومــات عــن جســيم منفــرد وعــن بنيتــه الداخليــة فقــط، بواســطة التحليــل 

 ما العمل ؟. الرياضي، على ضوء معادالت أكثر تعقيدا
ــا . النظــرة الذهنيــةإالر عــن طريــق ( قــد يكــون أصــغر مــن اجلســيمأو شــيئا آخــر )ال ميكــن مالحظــة اجلســيم أمر

اإلشــكالية الثانيــة فتتجســد يف أنر خــواص املوضــوعات الــيت تصــادف الفيزيــائي علــى املســتوى اجملهــري، تبقــى خواصــا 
 ساحلـدلـذلك، يتوقـف . غريبة ومتعـددة اجلوانـب، لدرجـة أنر صـور وأشـكال العـامل املرئـي املـألوف ال تكفـي لوصـفها

تبـدو يف الكثـري مـن " حقـائق"عن العمل يف عامل األجسام الصغرية، حيـث علـى الفيزيـائي أن يكـون متهيرئـا ملصـادفة 
 ؟" العقل السليم"لكن ما ". لعقل السليم"األحيان مناقضة لـ
، تلـك " العادة"قد يكون  املتكورنة على أساس التجارب يف مالحظـة سـري األشـياء واملوجـودات يف عـامل معـنير

لــيس بــاألمر اهلــنير مــثال، التعــورد علــى اســتنتاج ". تفشــل عنــد مواجهــة ظــواهر أو أزمــات جديــدة"الــيت قــد " العــادة"
ـــزمن ـــع الفضـــاء وال ـــة النســـبية، فيمـــا خيـــص توسر ألنر مـــن الصـــعب للغايـــة تصـــور فضـــاء ال وجـــود فيـــه ملقـــاييس . نظري

اه  (.ميني ويسار، مشال وجنوب)االجتر
قــل، الــذي طبــع بالســالمة واالســتقرار، ونتــائج التجــارب الــيت تؤكــد وجــود ميــزون وكيــف ميكــن التوفيــق بــني الع

 داخل الپروتون ؟ وأنر امليزون نفسه يضم پروتونا ؟ 
بيــد أنر العلمــاء ذاهتـــم، يســتخدمون يف عملهــم  أشـــكاال وصــورا وتشــبيهات كثـــرية، لكــنرهم ال يعملــون علـــى 

 . شرحها وتفسريها يف أحباثهم و كتبهم العلمية
، كبعض التصورات العلمية، الـيت قـد تطبـع مبيـزة ومهيـة، "حقائقه"فتقد علم احلياة يف العصر احلايل عددا من ا

، كمــا أنـرـه يلــزم أن "بالفعــلتصــدق "ألنر النظريــات العلميــة جيــب أن تكــون مرتبطــة بالتجربــة بواســطة التنبــؤات الــيت 
شـــأنه بـــذلك شـــأن ســـائر علـــوم  (1).، كـــالر منهـــا بـــدوره"ااختبـــارا جتريبيـــا دقيقـــ"تكــون مجيـــع التصـــورات خمتـــربة بالفعـــل 

الواقـع عبـارة عـن تـوازن مـن هنـا يبـدو . بـل يقـوم ببنـاء حقيقتـه اخلاصـة". احلقيقة"فهو مل يعد يبحث عن . الطبيعة
 املترصـلكشف لنا التاريخ جبالء يف دراسة الكائنات احليرة عن ذبذبات تتتاىل؛ عـن حركـة تـرتدد بـني . ال يستقر أبدا

 . ، بني البنية والوظيفة، بني متاثل الظواهر وتنوع الكائناتاملنفصلو 
ا تنبثق شيئا فشيئا عن هذا التأرجح، وهي تظهر يف طبقات مطمورة بصورة أكثر فأكثر  إنر هندسة احلير إمنر

الالّمرئي شرح المرئي المعقد ب]ولذلك، فاملطلوب يف العامل احلير، كما يف غريه، يتمثل دائما يف . عمقا دائما
و لكن الالرمرئي [. م0642-م0031(]JeanPerrin)، كما يقول الفيزيائي الفرنسي جان پريان [البسيط

إذ أنر الكائن احلي ال ميلك تنظيما . ذو أدراج( املوجودات الفيزيائية)يف الكائنات مثال، هو كالالرمرئي يف األشياء 
وبعد كل . ، فوراء كل تنظيم خيتبي تنظيم آخر)...(،واحدا وحسب، بل سلسلة تنظيمات يندرج بعضها يف بعض

                                                 
(1)

 .081.:، ص(م0071)،أسس املنطق واملنهج العلمي،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت،(د فتحيحمم)الشنيطي-
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 نقلبإالر بعد أن " البنية اجلديدة"، وال نبلغ )...(أعلى من األوىل،" جديدة"بنية يبلغها التحليل تنكشف بنية 
(1).سابقتها

 

ل ه»: ، ليتساءل قائال'بيضة الدجاجة'وميكن سياق املثال احلير الذي يذكره الفرنسي دونيه ديدرو حول 
 .     تالحظون هذه البيضة ؟ فيها نسقط مجيع مدارس الثيولوجيا ومجيع معابد األرض

ما البيضة ؟ كتلة الحمسوسة قبل دخول النطفة؛ و بعد دخول النطفة، ماذا أيضا ؟ كتلة الحمسوسة، ألنر 
. حلياة ؟ باحلرارة، إىل احملسوس، إىل ا"نظام آخر"كيف متر هذه إىل . هذه النطفة هي يف حد ذاهتا سائل ساكن

، اليت قالت هبا الفيزياء 'املادة اجلامدة'مل يسلرم ديدرو، بوجود فكرة  (2).«)...(من ينتج احلرارة ؟ احلركة
املتعلرقة بتصور األجسام الفيزيائية، فيواصل ( Abstraction)، أو فكرة التجريد الديكارتية"الكالسيكية"

              :                             مساءالته
ا آلة تقليدية خالصة ؟» ، مادة ساكنة بفضل)...( أو تعتقدون، مع ديكارت، أهنر ، موضوعة بشكل معنير

، نتحصرل على إحساس، على حياة، على ذاكرة، على شعور، حركةو حرارةأخرى، و" ساكنة"مبلرلة مبادة 
نني؛ يتمثل يف ختيرل أنر املادة الساكنة للبيضة ال يبقى إالر اختيار افرتاض واحد من اث.)...( انفعاالت، على فكر

مرر عن طريق الدجاجة  العنصر الالرمدرككان ينتظر التطور ليظهر وجوده، أو افرتاض أنر هذا   عنصر مضمرهي 
 . يف حلظة حمددة من التطور

رتياب وبعدها يطرح ديدرو عدة تساؤالت عميقة حول طبيعة هذا العنصر املبهم املترسم بالغرابة  واال
 ؟ كيف أتى ؟     المكانمنحّيزالكن ما هذا العنصر ؟ هل كان يشغل : فيقول

 يف زمن احلاجة ؟      " خلق"أو أنره هرب ؟ أين هو ؟ ماذا كان يعمل هنا أو هناك ؟ هل 
هل كان موجودا ؟ هل كان بانتظار مكان معنير ؟ هل هو موحد الرتكيب أم خمتلف يف هذا املكان ؟ 

يف احليوان " النشاطه"قبل التطور، و" السكونه"ب، كان مادي؛ خمتلف الرتكيب، إنرنا ال نفهم موحد الرتكي
املفعم بالعجائب والتناقضات )...( إنر احلساسية هي اخلاصية العامة للمادة، أين ينتج التنظيم.)...( املتطور

 (3).«واملفارقات
إلعــادة بنــاء معرفــة حــول الطبيعــة، " يلة ناجعــةوســ"مــع ديكــارت،  -حلقبــة طويلــة مــن الــزمن  –أصــبح التجريــد 

لكــن مــع مطلــع القــرن الثــامن عشــر، أصــبح ينظــر إىل هــذا التجريــد كعــائق، . إىل عناصــر رياضــية" اختزاهلــا"وذلــك بـــ
ــا ذلــك “للفلســفة العقالنيــة، فـــ" املســبقة"مــن بــني األفكــار ( املفــاهيم الرياضــية)ألنرــه، حســب وجهــة نظــر ديــدرو، إهنر

هـذه اجلملـة تعـربر عـن املأخـذ . ”حسـاب نقـوده ال يعتـرب أغـىن مـن ذلـك الـذي يكسـب فلسـا واحـدا الذي ال يعـرف
 .لعصر األنوار على ديكارت" العلم اجلديد"الذي أخذه 

                                                 
1
 .30.:،ص(م0001)،مركز اإلمناء العريب،بريوت،(علي)حرب.،منطق العامل احلي،تر(فرانسوا)جاكوب-((

(2)
-Diderot(Denis), Entretien entre d'Alembert et Diderot, Garnier – Flammarion, Paris, (1964) 

,p.p.:274-275.  
(3)

-Ibidem,p.p.:276-277.  



169 

 

 
الــيت تصــدر " غابــت الطبيعــة"بالفعــل، كلرمــا زاد اإلنســان يف اعتبــار أنر كــل مــا ميكــن أن يكــون رياضــيا، كلرمــا 

ألنر، نظـــام الطبيعـــة ال يكمـــن إالر يف العـــدد املقـــاس للهياكـــل . رة علـــى االخـــرتاع والتنـــوععنهـــا ديناميكيـــة مبدعـــة قـــاد
، كوهنـــا حركـــة غنيرـــة " جتـــاوز امليكـــانيزم الـــديكاريت"وهنـــا، يظهـــر . التجريديـــة الـــذي نظـــر إىل الطبيعـــة كحركـــة ال تتغـــرير

 . ابلة للحركة والدينامية املستمرينومتجددة، مثلها مثل البيضة، اليت تعترب رمزا للتكاثر والغىن، وهي دوما ق
: قـائال( Die FröhlicheWissenschaft)'العلـم املـرح'وحىت نيتشه تسـاءل، أكثـر مـن مـرة، يف كتابـه 

هـــل تعتقـــدون أنر العلـــوم كـــان بإمكاهنـــا التطـــور واالزدهـــار مبعـــزل عـــن نشـــاطات الكيميـــائيني واملنجرمـــني والســـحرة، »
ــا عمليــات الهنائيــة، الــذين ســامهوا بشــكل مباشــر وغــري مبا شــر يف إشــباع الرغبــات الباطنيــة واملمنوعــة ؟ أال تــرون أهنر

 (1).«مسحت بنهضة املعرفة العلمية ؟
" بــرادي م بــديل"؛  واألســطورة كـــاألســطورة مرهــون بــالعودة إلــىإنر حماولــة جتــاوز األزمــة يف الفيزيــاء املعاصــرة 
، انطالقـا مـن وجهـة نظـر دينيـة أو كبدعة خمتلقةسائد، ينظر إليها  ليست ومها أو هتيرؤا من صنع اخليال، ألنر الرأي ال

وجهـــــة نظـــــر لكـــــن آن األوان، أن نـــــدرس األســـــطورة ونتناوهلـــــا مـــــن الـــــداخل؛ أي مـــــن ... فنيــــة أو حـــــىت اجتماعيـــــة
فقـد تكـون األسـطورة هـي الواقـع األكثـر وجـودا ومتـثرال، واألكثـر كثافـة . ؛ من وجهة نظـر الـوعي األسـطوريأسطورية

 هو واقع من وحي املصادفة واخليال ؟" الواقع الواضح وامللموس"هل هذا .ترراوتو 
 :تحليل بنية األسطورة./0
 ما األسطورة ؟  -

ــا عبــارة عــن  فخلــق ســيدنا ": تعـارض للواقــع"يف اخلطـاب املتــداول للقــرن التاسـع عشــر، كانــت تعــررف علـى أهنر
( Zoulous)العـــــامل املرويـــــة مـــــن طـــــرف الزولـــــو ، مثلـــــه مثـــــل قصـــــة(InvisibleMan)'اإلنســـــان اخلفـــــي'آدم أو 

ـــــــــــــــا عاشــــــــــــــــت يف اجلنـــــــــــــــوب الشـــــــــــــــرقي إلفريقيــــــــــــــــا، أو (Zulu)أو ؛ و هـــــــــــــــم شـــــــــــــــعوب خمتلطــــــــــــــــة يفـــــــــــــــرتض أهنر
قصــص "، كلرهــا كانــت إىل ذلــك الوقــت عبــارة عــن أســاطري؛ أي (Theogony of Hésoide)تيوڤونياإيزوييــد

 ". خيالية معارضة للواقع احلقيقي
، يف ، النابعــــة عــــن اعتقــــادات "بــــديهيات الوضــــعية املنطقيــــة" كثــــري مــــن األحيــــان عــــن هــــذا الواقــــع الــــذي عــــربر

 . مسيحية/دينية
 

 

                                                 
(1)

-Nietzsche (Friedrich), Le gai savoir-Fragments posthumes (1881-1882),trad. Klossowski 

(Pierre), Gallimard, Paris,(1967),p.:192.  
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، كــل مــا مل يوجــد لــه مــن تربيــر منطقــي [م0609-م0613(]MirceaEliade)(*)ياإيليادســحســب مري 
 (.Fable)يعترب ضربا من اهلرطقة والقول املغلوط أو اخلرافة الزائفة -بنصريه االثنني-يف الكتاب الديين 

لكــن الدراســات اإليثنوغرافيــة الــيت أعقبــت احلــرب الكونيــة الثانيــة، بيرنــت بنــوع مــن التعليــل العلمــي، أنر هــذا 
ـا. خبايــا احليـاة املعاصــرة تفكيــكو  لفهـم اإلرث األسـطوري ضــروري كانــت مــن ( احلكايــات الشــعبية واألسـطورية)ألهنر
 اعتـــربت أساســـا للحيـــاة االجتماعيـــة والثقافيـــة لتلـــك ؛ أي أنر األســـاطري"تفكـــري أصـــويل"وضـــع شـــعوب بدائيـــة ذات 
ـــا تعـــربر عـــن "حقـــائق مطلقـــة"الشـــعوب، فكانـــت تعكـــس  ـــة  (1)،قصـــص مقدرســـة، ألهنر أو قـــد تكـــون مقـــوالت حتمي

مــع الواقــع، " غــري متطابقــة"الــيت بــدت  ( م-19م17:)للتفكــري واحليــاة؛ عكــس مقــوالت العلــم مــا بــني القــرون الثالثــة
اسـتحالت "وبقيـة املقـوالت األخـرى؛ وهنـا " ذاتيـة الـزمن واملكـان"و" موضـوعية العلـم"وفيـق بـني وهنا حاول كانط الت

 .يف عملية التأسيس" مهمته

يقال أنر األسطورة تتضـمرن قضـايا فلسـفية؛ ألنر الـديانات ومـا تتضـمرنه مـن أسـاطري هـي نتـاج اإلنسـان الـذي 
يرتترــب علــى ذلــك، أنر األشــكال األســطورية تتضــمرن . وضــع فيهــا أرفــع وأعمــق مــا ميلــك، وضــع فيهــا وعيــه للحقيقــة

 ....هــو مــنهج البحــث عــن أفكــار فلســفية يف األســطورية" املــنهج األصــيل"وألنر .)...( شــيئا عقالنيــا وآراءا فلســفية
، أنر األديــان واألســاطري مــن نتــاج العقــل اآلخــذ يف التحــول (*)"مطلقــا"إذن هــذا املــنهج عقــالين   وجيــب أن يصــبح 

ا تتضمرن مع ذلـك شـيئا مـن العقـل؛ فهـي تعتمـد علـى "فقرية"؛ وهذه النتاجات مهما ظهرت يوعإىل  الغريـزة "، إهنر
 (   2)".العقلية

، "مـيالد جديـد"هـذه العـودة حتضرـر ، [العـودة إلـى األصـل:]وقد جتعلنا بعض األساطري نـؤمن بـالفكرة التاليـة
هنـاك إعـادة خمـاض أسـطوري، ذا طـابع روحـي، أو مبعـىن آخـر  .المـيالد الفيزيـائيلكـن هـذا املـيالد ال يكـررر األول؛ 

انفتـــاح "مشـــاركة يف املقـــدرس ويف الثقافـــة؛ أي  جنســـييحيمـــل نضـــج ) جديـــدعـــامل وجـــودي "يســـمح لنـــا بـــالولوج يف 
 "(.للفكر

                                                 
(*)

، مثر (Yoga)، و حضرر حبثا حول نظام اليوڤا(م0032مإىل 0028نم)فيلسوف أمريكي من أصل روماين، أمضى مرحلة من حياته باهلند– 
م أستاذا مبدرسة الدراسات العليا بپاريس، 0011و أصبح يف عام . م0011م حىت هناية 0033من ( Bucarest)دررسالفلسفة جبامعة بوخارست

وكان قد حتصرلقبل . م0086إىل غاية وفاته عام ( Sorbonne)و بعدها، انتقل للتدريس جبامعة الصربون. وهنابدأ يكتب مباشرة باللرغة الفرنسية
أسطورة العودة ':، كون كل أحباثه يف هذا امليدان العلمي القت رواجا هائال، حنو(Chicago)ذلك على درجة كرسي لتاريخ الديانات جبامعة شيكاڤو

 (...م0080)'األفعى'،(م0070)'األصولنوستاجليا '،(م0016)'املقدرس واملدنرس'،(م0011)'غابة حمررمة'،(م0010)'األبدية
(
1
)-Eliade(Mircea),Mythes,rêves et mystères,Gallimard,Paris,(1957),p.p.:21-22.  

(*)
م منهجهم بإقحامه ألفكار بعيدة عن التفكري "األفالطونيني اجلدد"و( F.Creuzer)هنا هي ل يتحدث عن منهج كريزر - ، الذي اهتر

 .يكون منهجهم معرتفا به بذاته، رغم تضمرنه ملعتقدات أسطوريةالفلسفي،لذلك     وجب أن 
(2)-

 ، (أمحد خليل)خليل.تر-مقدمة حول منظومة الفلسفة و تارخيها-،حماضرات يف تاريخ الفلسفة(فريديريك)هيجل 
 .176-175.:ص.،ص(م2002)،2.املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بريوت،ط      
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لكـن علـى املسـتوى الرمـزي  املـيالدإعـادة "متعـايل تكمـن يف /إنر الفكرة األساسية املتعلرقة ببلوغ طابع وجودي
ــــــــروح والفكــــــــر،  وال متــــــــت بصــــــــلة إىل النشــــــــاط  فقــــــــط؛ أي هــــــــي عبــــــــارة عــــــــن نشــــــــاطات موجرهــــــــة حنــــــــو قــــــــيم ال

 (1)...السيكوفيزيولوجي
ظــاهرة الطوفــان، والــيت تواترهتــا ثقافــات  وديانــات  ( Myth of Gilgamesh)ذكـرت أســطورة ڤيل ــامش

ســيدنا نــوح مثــل مــا جــاء يف كتــاب كثــرية، وقــد تبــنير يف أكثــر مــن موضــع، أنر هــذه األســطورة ســردت وقــائع طوفــان 
" قـراره األخـري"، فقد جاء على لسان ڤيل امش، أنر طغيان الشر بني البشر، أدى إىل سخط اإللـه علـيهم و'اإلجنيل'

وبعــدها، يــأيت . بتــدمريهم مســتثنيا ســيدنا نــوح، حيــث طلــب منــه بنــاء ســفينة جتمــع عائلتــه مــع مجيــع أزواج احليوانــات
يومـا ( 001)ليلـة، فتغطـي امليـاه األراضـي ملـدة مائـة ومخسـني( 41)يومـا وأربعـني( 41)عـنيالطوفان ليستمر زهاء أرب

العصـافري، غـراب مث  –يف األسـطورة( Outanapishtim)مثل أوتانافيشـتيم–قبل أن جتف، مث يطلق سيدنا نوح 
 (2)".كون جديد"محامة، ليعلن عن ميالد 

اخليـال، لكـن هـي حتـوي جانبـا آخـرا هـو مـن مـن وحـي ( Mythology)الميثولوجيـاقد يكون جانـب مـن 
صنع العقل الذي يتخيرل، ويترخذ مـن اجلـوهر موضـوعا لـه معتمـدا علـى التمثـرل احلسرـي، كتمثيـل اآلهلـة يف امليثولوجيـا 

؛ إاله احلـــب، الـــذي صـــار امســـه يســـتخدم الحقـــا، للداللـــة علـــى (Éros)(*)اإلغريقيـــة يف صـــور بشـــرية، حنـــو إيـــروس
ــــخت تقاليــــد إنســــانية"، 'إيــــروس'وانطالقــــا مــــن أســــطورة . نســــنياحلــــب القــــائم بــــني اجل يف فهــــم طبيعــــة احلــــب، " ترسر

فأصبحت النظـرة املعاصـرة إىل مسـألة اجلـنس، ليسـت مرتبطـة بطاقـة اإلنسـان اجلنسـية فقـط مـع ضـرورة احلفـاظ علـى 
مــن هنــا، تبــدو فلســفة  وانطالقــا". قــيم أخالقيــة جديـدة"النـوع، بــل ومــع فهــم ثقافــة اإلنسـان الروحيــة، والبحــث عــن 

 ".إدراك اجلليل"احلب أكثر مجالية وجتاوبا مع عمق الطبيعة، و
فعــــــال، تتحــــــرك امليثولوجيــــــا يف جمــــــال الــــــوهم، لكنرهــــــا عقليــــــة ومعقولــــــة مــــــن الــــــداخل، وميكنهــــــا تناوهلــــــا فنيــــــا 

ــر سـيبحث فيهــا عــن اجلــوهر، عـن العــام"إسـتيتيكيا"و لوجيـا مــن نتــاج العقــل وبالتــايل، تعتــرب امليثو . ؛ لكــن الــروح املفكر
الذي مل يكن قادرا على إنتاج األفكار بشكل خمتلف عن الطريقـة احلسـية؛ ولكـن بسـبب هـذا الشـكل، كـان ينبغـي 

كل األساطري من تاريخ الفلسفة؛ ألنره فيما يتعلرق هبذا التاريخ قلرما هتمنـا األفكـار الـيت ال تكـون موجـودة " استبعاد"
وال . ؛ فليس من شأننا التعاطي مع األفكار إالر بقدر ما تبلغ الوجود يف شـكل فكـرييف األساطري إالر وجودا ضمنيا

ميكن للفن أن يتمثل الروح دون أن يلحق الضرر هبـا؛ فهـو يتضـمرن دائمـا كثـريا مـن العوامـل اخلارجيـة املتمرمـة، األمـر 

                                                 
(1)

-Eliade(Mircea),Aspects du mythe,Gallimard,Paris,(1963),p.:106.  
(2)

-Braunstein(Florence) et Pépin (Jean-François),Les grands mythes fondateurs, Ellipses, 

Paris, (1995), p.p.:22-23. 
 -

موجود يف مدار الشمس، ° 133رقم حتت ( Asteroid)وهو إسم يعطى كناية إلله احلب، لكن يف علم الفلك هو إسم لنجم فلكي صغري(*)
، حيثيعترب (Gustav Witt)ومتر اكتشاف هذا النجم من طرف الفلكي األملاين ڤوستافويت(. Mars and Jupiter)ما بني املريخ وجوپيرت

 .أقرب جنم إىل كوكب األرض
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وعليــه، إنرنــا نقــف عنــد . ر حقــا، اجلــدير بــالفك"احلقيقــي"الــذي جيعــل تفســريها عســريا؛ إنر الفكــر وحــده هــو الشــكل 
 (1).األفكار املعربر عنها يف شكل فكري

يف عدد من األساطري نصادف تعيينات هلا، فضال عـن كوهنـا صـورا، داللـة كـذلك علـى الصـعيد الفكـري، أو 
ا تدل على صور تقرتب من األفكار اقرتابا عضويا مؤكردا  .أهنر
، فـإذا متر حتويلهمـا إىل (Orphée) وأورفيـه( Psychée)لنتوقف على سبيل املثال، أمام أسـطوريت بسيشـيه

. اجلوهر، تروي لنـا أسـطورة بسيشـيه قصـة أمـرية يزورهـا كـل ليلـة، يف سـريرها، عاشـق سـرري غـامض، مينعهـا مـن رؤيتـه
ولكـي تتأكـد بسيشـيه مـن ذلـك، أشـعلت قنـديلها . أقنعاهنا بدافع الغرية، بأنر ضـيفها مشـوره الوجـه وأخوات بسيشيه

 . ، فأيقظته وسبربت يف اختفائه إىل األبد(إاله احلب)ليلة، فسقطت قطرة زيت على اجملهول الذي كان إيروسذات 
 (*)(Pluton)، فــذهب يطلبهــا مــن پلوتــون(Oridis)تبــدو مماثلــة؛ إذ فقــد زوجتــه أوريــديس' أورفيــه'وقصــة 

ويف اللحظــة الــيت كــاد . أن يعــود إىل النــور لكنرــه، ال يسـتطيع رؤيتهــا قبــل. إاله اجلحـيم، فوافــق هــذا علــى إعادهتــا إليــه
 .أورفيه يريد أن يستعيد زوجته، التفت فلم ير إالر ظالر يضمحل يف غمرة ضوء النهار

يف جو الظالم الـدامس؛ عشـيق بسيشـيه وزوجـة أورفيـه، شـبحان ليليـان خيتفيـان عـادة، عنـد " القصتان"جتري 
ـــا كيانـــات و . أول صـــيحة ديـــك، أو أول شـــعاع مشـــس قتيـــة حلـــاالت لطيفـــة، أو كمـــا كـــان يقـــول الشـــاعر اليونـــاين إهنر

وال شــك، أنر هنــاك جمــاال ألخــذ (2).رؤى أحــالم ختتفــي عنــدما يظــن املــرء حتمــا اإلمســاك هبــا( Pindare)پينــدار
ــا تثــري أو  وتبعــا لإلمسپسيشــيه؛ هــي . املوضــوع الــذي هــو احلــب" حتــورل"جمموعــة مــن التفاصــيل بعــني االعتبــار، ألهنر

وأورفيـــه املغـــامر القـــدمي املكتســـح، الـــذي انتـــزع بكـــل جـــدارة اجلـــزرة الذهبيـــة . تبحـــث عـــن احلـــب األرضـــي صـــورة روح
(Maneof Gold)لكــن هــذا كلــه جيــب أالر خيفــي تسلســل . ، املطرلــع العــايل ونشــيده يســحر عاملــا أســر موســيقاه

 .حتررا نفسيااألسطورتني اللرتني ترويان 
ف تعيينـــات هلــا، فضــال عـــن كوهنــا صـــورا، داللــة أيضـــا علــى صـــعيد كمــا أننرــا يف عـــدد مــن األســـاطري، نصــاد

ا تدل على صور تقرتب من األفكار اقرتابا كبريا وأورفيـه، أو أسـطورة  مثال ذلك، أسـطوريت پسيشـيه. األفكار، أو أهنر
( Ormuzd)؛ وبالتايل يعتـرب أورمـوزد"أساسا قدميا لكل شيء"أنر ديانة الفرس تدل على الزمن الالرمتناهي بوصفه 

 (Ahriman)وأهرميان
فهـو مبـدأ ، "العامل النوراين هإل"وى الكليرة، أنر أورموزد هو من التعيينات األوىل، األشكال األوىل املتناهية، الق

 ".ه الظالم والشرإل"اخلري، واهرميان هو 

                                                 

  (1)
 177..:،ص-مقدمة حول منظومة الفلسفة و تارخيها-،حماضرات يف تاريخ الفلسفة(فريديريك)لجهي -

(
*
.        مليار كلم4,3مليار كلم، وعن األرض بـ5,92پلوتون؛ أصبح إسم لكوكب تابع للمجموعة الشمسية، هو كوكب يبعد عن الشمس بـ–(

 .كلم  2200، ويبلغ قطره حوايل(William Tombaugh)م من طرف الفلكي األمريكيويليام تومبوك1930متراكتشافه عام 
((2

 . 97.:ص.،ص(م2001)،1.،عويدات للنشر والطباعة،بريوت، ط(كم نقش)فايز.،إشارات،رموزوأساطري،تر(لوك)بونوا:نقال عن -
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كـــان الفـــرس . لصـــورتوجـــد أســـاطري كثـــرية تقـــدم الصـــور وداللتهـــا يف الوقـــت ذاتـــه، أو أنر الداللـــة تكـــون قريبـــة مـــن ا
هـو ( Zervome A Kerne)إنر الـزمن الالرمتنـاهي أو األبديـة. القـدامى يقدرسـون الشـمس أو النـار كوجـود أرفـع
إالهـــي "ويتضــمرن هـــذا اجلــوهر الالرمتنــاهي مبـــدأي أرمزدواهرميــان؛ . األســاس القــدمي لكـــل شــيء يف الديانــة الفارســـية

ئن الــذي يــدبر الكــون وحيكمــه، بــل خيــتلط اخلــري والشــر؛ وبطريقــة ولــيس واحــدا فــردا هــو الكــا".)...( اخلــري والشــر
هـو كـائن مـزدوج، مبـدآن  ؛ بـل)...(عامة، ال تنتج الطبيعـة شـيئا خالصـا وال شـيئا لطيفـا؛ ولكنرـه لـيس واهبـا وحيـدا،

ـاه املعـاكس، وحيركـان هـذه ا ألرض علـى متعارضان ومتحاربان، يترجه أحدمها حنو اليمـني، بينمـا يسـري اآلخـر يف االجتر
ما حيركان الكون علـى حنـو غـري متكـافي متثـيال "( *)(Zarathoustra) ولقـد مثـرل زرادشـت. األقل، إن مل نقل أهنر

ـــــدأين"دقيقـــــا ـــــور، يف حـــــني أنر اآلخـــــر( أورمـــــوزد)، حـــــني رأى أنر أحـــــد املب ــــــميثرا  ( أهرميـــــان)هـــــو الن هـــــو الظـــــالم؛ وال
(Mithra )إنر امليثــرا هــي أيضــا اجلــوهر، الوجــود ". الفــرس الوســيط" وهلــذا الســبب يســمريها. تشــكرل وســطا بينهمــا

الكلــي، الشــمس املشــرقة علــى الكــل؛ وهــي ليســت وســيطا بــني    أرموزدواهرميــان، غايتهــا الســالم واإلبقــاء عليهمــا 
 .معا؛ لكنامليثرا ال تشارك يف اخلري    وال يف الشر، فهي ليست كائنا مشؤوما التباسيا

وضـــع أرمـــوزد فـــوق األرض، يف ملكوتـــه النـــوراين العصـــير علـــى الفهـــم، وضـــع قبرـــة وعـــن خلـــق العـــامل املنظـــور 
ويف منتصـــف مســـاحة األرض، . الســـماء الصـــلبة الـــيت مـــا تـــزال تســـبح مـــن كـــل جوانبهـــا العليـــا يف النـــور األول القـــدمي

يف صـــفائه  إنر ملكـــوت أرمــوزد النـــوراين يقــدم. املرتفــع حـــىت يالمــس النـــور القــدمي( Albordi)يرتفــع جبــل البـــوردي
ولكن عندئـذ  . وعلى طريق البوردي؛ وظل األمر هكذا على األرض حىت اجليل الثالث ئه فوق القبرة السماوية وجال

قام اهرميان، الذي كانـت مملكتـه الظالميـة حمـدودة يف بـاطن األرض، قـام بغـزو العـامل املـادي اخلـاص بـأرموزد وشـاركه 
كـذلك، مل يكـن الرمـوزد ". منقسـما بـني النهـار والليـل"اء و األرض صار الفضاء بني السميف حكم الكون؛ واآلن 

من قبل، سوى مملكة األرواح والنور، ومل يكن ألهرميان سـوى مملكـة الليـل؛ ولكنرـه بعـد الغـزو عـارض اخللـق األرضـي 
 أحــدمها صــاف وطيرــب، واآلخــر مشــوب: للنــور بــاخللق األرضــي لليــل؛ ومنــذ ذلــك احلــني يتعــارض عاملــان طبيعيــان

إنر غايـة . وفـوق جبـل املـوردي خلـق أمـوزدامليثرا كوسـيط علـى األرض. وهذا التعارض اخرتق الطبيعة بأسـرها: وشرير
هــي شــد الكائنــات املنفصــلة عــن خالقهــا مــن وســطها، وجعلهــا طيربــة وللقضــاء علــى ( األجــرام)خلــق عــامل األجســام
 والشـر؛ لكـن صـراع النـور  والعتمـة لـيس بذاتـه إنر عـامل األجسـام هـو مسـرح الصـراع بـني اخلـري. الشعر بشـكل هنـائي

 .  ؛ أنر أرموزد، مبدأ النور، سينتصرتعارض عرضيتعارضا مطلقا ال يقبل احللول إنره 
ويالحــظ هيجــل يف هــذا الصــدد، أنر الثنائيــة تســتحق االهتمــام مــن الزاويــة الفلســفية، كيــف ذلــك؟ فالثنائيــة 

نقــيض ذاتـــه مباشــرة، ألنر املفهـــوم هــو يف الوحـــدة األخــرى للـــذات مـــع جتعــل املفهـــوم ضــروريا؛ ففيهـــا يكــون املفهـــوم 
ومبا أنر مبدأ النور ليس يف احلقيقة سوى جوهر االثنني، وأنر العـدم هـو مبـدأ الظـالم، الظـل، فـإنر مبـدأ النـور . الذات

ظــات الــيت تقــرتب أشــدر وإذا اعتربنــا يف هــذه التمــثرالت اللح. خيــتلط مــع امليثــرا، املســمراة ســابقا باســم الكــائن األمســى
                                                 

(*)
للفكر " جذريا"، نقدا [م0011-م0811](FreidriechNietzsche)نيتشه.و.قدرم ف( م0883)'هكذا تكلرم زرادشت'يف كتابه  -

 ....'إرادة القوة'، 'موت اإلله'، 'جل اخلارقالر ': املسيحية، وفيه طرح إشكاالت جريئةحنو الغريب   واألخالق
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أنر كائنـا لطيفـا يظهـر نقيضـه املطلـق تتعـارض : االقرتاب من الفلسفة ال ميكن أن هتمرنا سوى األفكار العامـة وحـدها
هنـا فقـد اجلـوهر مظهـر اإلمكـان، احلـدوث العرضـي؛ ولكـن املبـدأ الروحـي ال . مع اجلوهر، موضـوع علـى مسـافة منـه
 . تعنير اخلري والشر متر يف الوقت الذي متر فيه تعنير النور والظالم ينفصل عن املبدأ الطبيعي، نظرا ألنر 

عــن الواقــع ولكنرــه ال ينفصــل عنــه، حبيــث أنر مــا فــوق " ينســلخ"كمــا يســتنتج هيجــل عــرب هــذه املعادلــة، أنر الفكــر 
ـــي ال يعـــاد متثيلـــه فيـــه جمـــددا إالر بطريقـــة حســـية، مفتقـــرا إىل املاهيـــة، ومشـــترتا؛ ولكـــن يف امل قابـــل يعـــاد مجـــع كـــل احلسر

 (1).شتات امللموس يف لطافة التعارض وتكون احلركة ممثولة هي أيضا بشكل لطيف، بسيط
ــــاة ذاتهــــا: األســــطورة ليســــت مفهومــــا مثاليــــا، وال هــــي فكــــرة أو مفهــــومو  ، وبالنســــبة للــــذات األســــطورة هــــي الحي

مـع كـل مـا فيهـا مـن تفاصـيل يوميـة األسطورية هـي حيـاة حقيقيـة، مـع كـل مـا فيهـا مـن آمـال، وخمـاوف، وترقبـات، و 
ا مبثابة واقع مادي معيش؛ . واقعية  ".واقع جسدي متشيرء"ليست األسطورة وجودا مثاليا، ألهنر
التعامل مع امليثولوجيا يتطلرب وظائف عقلية معزولـة؛ مـن تـذكر وحتليـل وتركيـب، وفصـل اجلـوهري عـن اهلامشـي،  إنر 

 للعلــم   مبعــزل عــن املشــاغل وفوضــى املســائل التجريبيــة الــيت حتــاول أن فالمعــىن. للوصــول إىل تعميمــات علميــة أوليــة
 .تديرها األنظمة الرياضية

وبـذلك، تصــبح األسـطورة بدايــة العلــم؛ أي بدايـة العلــم البــدائي، الـذي حيــوي مقــدارا كبـريا مــن النزوعــات إىل 
يا، رغم أنره منذ كـان علـى أوىل درجـات وهبذا يكون ميثولوج... اإلدراك، وهو مليء بالعواطف واالنفعاالت الواقعية
فاإلشــكالية ال حتــاول مناقشــة؛ هــل امليثولوجيــا تتقــدم العلــم ؟ أو . ســلم تطــوره مل يكــن يشــرتك بشــيء مــع امليثولوجيــا

 هل العلم ينبثق من األسطورة ؟ 
 .ا حدسه األويل، مستخلصا منه"يقتات عليها"مع امليثولوجيا فقط، بل و" ال يرتافق ترافقا وثيقا"ألنر العلم 

الفكرة تسبق املادة، أو أنر املعىن يسبق الظاهرة؛ لذلك يصبح املعىن واملفهـوم موضـوعيان، واملمكـن " منطقيا"
إثباتــه واســتنتاجه يتأســس علــى مــا ال يثبــت ويســتنتج، فامليثولوجيــا تكــون كــذلك حــني ال تكــون قابلــة لإلثبــات أو 

 .الربهان
 :ميثولوجيا العلم./2

العلم هو اآلخـر ميثولـوجي؛ فميكانيكـا نيـوتن مبنيـة علـى فرضـية املكـان الالهنـائي ذي الطبيعـة وعليه، يصبح 
هــــذه كلرهــــا ". فضــــاء متجــــانس بــــاملطلق"، ويصــــبح ال شــــكل لــــه، يصــــبح بــــذلك، "ال حــــدود لــــه"الكــــون . الواحــــدة

الالرهنــائي ليســت أقــل  اســتنتاجات وختمينــات علميــة، اعتمــدها العلــم كعقيــدة دينيــة أساســية، ونظريــة انقســام املــادة
، فهـــذا يعــين أنر هلــا شـــكال "شــيء مــادي"لكــن الـــذرة . رأينـــا بــأنر املــادة تتـــألرف مــن ذرات. ميثولوجيــة مــن ســابقاهتا

لكــن اإلشــكال أنر للمكعــب أطــوال أضــالع حمــددة وقطــر حمــدد، كمــا . وحجمــا معيرنــا، كــأن تكــون مكعبــة أو كرويــة
ر ونصف القطر أبعاد ميكن تقسيمها، كأنر ننصـفها مـثال، وبالتـايل إنر هـذا حىت الضلع والقط. للكرة أبعادها احملددة

                                                 
(1)

 .177-179.:ص.،ص-مقدمة حول منظومة الفلسفة و تارخيها -،حماضرات يف تاريخ الفلسفة(فريديريك)هيجل-
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ـا ال متلـك . إمكانية تقسيم الذرة على ما ال هنايةيعين  بنيـة "لكن أن تكون الذرة غـري قابلـة لالنقسـام، فهـذا يعـين أهنر
ا تكون قاب"فراغية  .لة لالنقسام إىل ما ال هناية، وهكذا، فإمرا أالر تكون هناك أيرة ذرات كبنيات مادية، أو أهنر

باملقابل، إذا ذهبنا إىل القول بإمكانية عدم وجود الذرة، فكيف تكـون إذن هـذه الـذرة الـيت تنقسـم إىل مـا ال 
 هناية غري قابلة لالنقسام ؟

 ةامليتافيزيقـا الذريـ وهنا تبقـى". اترساق"و" وضوح"هناك غموض وتذبذب، يف كلتا احلالتني، جتعله امليثولوجيا 
 .حتافظ على مكانتها يف عمق الفيزياء املعاصرة

، ولكنرـــه ال وجـــود لـــه بـــال أســـطورة،  وألنرـــه دائمـــا ذو "ال يولـــد العلـــم مـــن األســـطورة"وبنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم، 
هـو منظومـة قـوانني " احملـض"، ألنر العلـم متطـابقنيلكـن لـيس معـىن ذلـك، أنر العلـم وامليثولوجيـا . حضور ميثولوجي

فهندســـة أوقليـــدس ليســـت ذات منحـــى أســـطوري، لكـــن هـــذا األمـــر ال مينعنـــا مـــن التفكـــري يف وجـــود  عامـــة وجمـــردة،
 . ، واملكان ليس واحدا، حىت الكون ال ميكن أن يكون دائما بشكل واحد"املكان األوقليدي"غري " مكان آخر"
 أال ميكن أن تكون األساطري حماوالت لفهم وتفسري الظواهر الطبيعية ونواميسها ؟-

، ال وجـــود لنظريـــات علميـــة حـــول علـــم الفلـــك، أو علـــم (07) نصـــوص التـــوراة عـــن أيـــام التكـــوين الســـبعةيف
مــن  -عليــه الســالم–كــالم ســيدنا موســى " تفســري"اجليولوجيــا، وال أي علــم آخــر، فلــم يســتطع عــامل فلكــي واحــد 

 . وجهة نظر علمية
قعيــة املــادة أو الواقعيتهــا، انطالقــا مــن افــرتاض نعتقــد أنر قــوانني الفيزيــاء املعاصــرة، ســتكون ذاهتــا يف حالــة وا

 .المخّيلةإالر يف  ال وجود لمادة فيزيائيةعلمي ميكن بناؤه، ومفاده أنره 
ـا "موضـوعيتهااألسـطورة و  واقعيـة"وعلى هذا األساس، آن األوان أن نتحدث عن  ، تتعامـل (األسـطورة)، ألهنر
يف حتديــده ملفهــوم  االضــطرابلــيت عــرف خطاهبــا نوعــا مــن مــع موضــوعات وظــواهر قائمــة بــذاهتا، عكــس الفيزيــاء ا

ــا تريــد أن تشــكرل ذاتــا معيرنــة، كوهنــا "مناقضــة للقــوانني العلميــة"تصــبح األســطورة، وفــق هــذا املنطــق، . املكــان ، ألهنر
 .فاعلة  باستمرار، موضوعها الذات املوجودة بالفعل

، "احلقيقـــة الكاملـــة"عميـــق، ال يقتضـــي بلـــوغ ، ألنر حمتـــواه ال(Hypothesis)جـــوهر العلـــم هـــو الفرضـــية إنر 
فيكتفـــــــــــــــــي بوضـــــــــــــــــع الفرضـــــــــــــــــيات والتحقـــــــــــــــــق منهـــــــــــــــــا بفضـــــــــــــــــل جتـــــــــــــــــارب متكـــــــــــــــــررة، كتجـــــــــــــــــارب اهلنـــــــــــــــــدي 

حـــــول انبعــــاث األطيـــــاف الذريــــة للضـــــوء، الـــــيت مل  [م-1970م1888](.RamanS.C.V)(*)رامــــان.ف.ش.س
 .تستطع تفسري ظاهرة تشترت الضوء

يـــدرس تشـــترت الضـــوء، بواســـطة الســـوائل هبـــدف تفســـري بعـــض  م، وعنـــدما كـــان العـــامل رامـــان1928يف عـــام 
الظواهر الفيزيائيـة مثـل زرقـة البحـار والسـماء، وجـد بأنـره إذا مـرر ضـوء أحـادي املوجـة مـن خـالل سـوائل عضـوية مثـل 

. إضـــافة لتلـــك يف الضـــوء الســـاقط تـــرددات أخـــرىإخل، فـــإنر الضـــوء املشـــترت يكـــون حمتويـــا علـــى ...البنـــزين، الطلـــوين
                                                 

          فيزيائي هندي،                      [ م- 1970م1888](Sir ChandrasekharaVendeta Raman) سري شاندراسيخارافانداتا رامان- (*)
 .'ظاهرة رامان'عرف بأحباثه حواللتشترت اجلزيئي للضوء، ومسريت الظاهرة اليت اكتشفها، بـ
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ا فحــص رامــان الضـوء املشــترت بواســطة جهـاز األطيــاف، وجــد بـأنر طيــف الشــعاع املشـترت حيتــوي علــى عــدد وعنـدم
وأنر اخلطـوط الـيت يف وجهـة الذبذبـة الواطئـة كانـت أكثـر عـددا وأكـرب شـدة . من اخلطوط علـى جـانيب اخلـط الرئيسـي
؛ عنـدما الحـظ رامـان هـذه 'ط رامـانخطـو 'وقـد أطلـق علـى هـذه اخلطـوط . من اخلطوط اليت يف جهة الذبذبة العاليـة

ـــا تتضــــمن  تتميرـــز عـــن كـــل مـــن تشــــترت " ظـــاهرة جديـــدة"الذبـــذبات يف عمليـــة التشـــترت، اســـتطاع أن يســـتنتج  بأهنر
خطـوط 'وبالرغم من وجود تشابه سـطحي بـني . البسيط  وتشترت الفلورسنت األكثر تعقيدا( Rayleigh)رايالي
" مل يسـتطع"، إالر أنر رامـان. للذبذبات للخط املـتهجرن" وط جديدةخط"وطيف الفلورسنت، حيث ظهور '   رامان

 . أن يربط بني ظاهرته وعملية التفلور
وغـــــري " تفســــري بســــيط"للموجــــات الكهرومغناطيســـــية تســــتطيع أن تعطــــي فقـــــط " النظريــــة الكالســــيكية"إنر 

يتولرــد داخــل اجلزيئــة عــزم قطــب متكامــل لظــاهرة رامــان إذ أنرــه عنــدما متثــل موجــة ضــوئية وتســقط علــى جزيئــة، فإنرــه 
ـــاه خيتلـــف عــن املترجـــه الكهربـــائي  ثنــائي كهربـــائي متذبـــذب التشــويه للجزيئـــة، حيـــث أنر العــزم الثنـــائي املتولرـــد، لــه اجتر

اهاهتا لذا، فإنر اجلزيئـة، تتصـرف مثـل متذبـذب وتشـع . املتهيرج، خاصة يف حالة اجلزيئات متباينة اخلواص حسب اجتر
 .اج كهرومغناطيسيةطاقة على هيئة أمو 

نفــرض اآلن، بــأنر بعــض أنــواع العمليــات ذاتيــة داخــل اجلزيئــة نفســها، مثــل دوراهنــا أو ذبــذبتها،إذ تتغــرير ســعة املوجــة ل
 ."جمهول"فإنر العزم الكهربائي للمتذبذب يف أيرة حلظة يعطى مبقدار . املنبعثة دوريا

 ، ملاذا ؟"غري متكامل"لكن هذا التفسري -
ولكــــن    مــــن املمكــــن . 'تشـــترت رامــــان'ض بــــأنر تذبــــذب أو دوران اجلزيئـــة، هــــو أســــاس مليكانيكيــــة لقـــد افــــرت  :أوال

باســتخدام قـــانون بولتزمـــان؛ أي يف حماولـــة إثبـــات بـــأنر اجلزيئـــات الـــيت هـــي ذاتيـــا   يف حالـــة ذبذبـــة تكـــون قليلـــة عنـــد 
مــن هــذا، ميكــن القــول أنر غالبيــة . يــةدرجــات احلــرارة االعتياديــة، وعــددها يقــلر بشــكل ســريع    عنــد الذبــذبات العال

ذات ' خطــوط رامــان'هــذا االســتنتاج يتعــارض مــع ظهــور . 'خطــوط رامــان'اجلزيئــات يف املــادة املشــترتة ال تشــارك يف 
 .الشدة العالية وإلزاحات ترددية عالية

مــن نفــس تنشــأ ظاهريــا ' ســتوكس -وخطــوط ال' خطــوط تــوكس'بنــاءا علــى هــذه النظريــة، حيــث أنر كــال مــن :ثانيــا
، ألنر خطــوط ســتوكس تكــون دائمــا فيزيائيــا هــذا غــري مــربهن عليــهلــذا جيــب أن تكــون هلــا نفــس الشــدة، و . اجلزيئــة

 ".ستوكس -خطوط ال"شدهتا أكرب بكثري ممرا يناظرها يف 
ـــا ـــدوران غـــري متوقعـــة يف هـــذه النظريـــة  :ثالث املفروضـــة، حيـــث ال يوجـــد احتمـــال " الكالســـيكية"إنر تكمـــيم طاقـــة ال
 (1).شدة خطوط رامان الدورانية املنفردة -وبصورة منفصلة-ب حسا

وبالتــايل فاالرتبــاط بــني الظــواهر لــيس موجــود بالضــرورة، بــل موجــود بــاالفرتاض املســتمر   واملتكــرر، ودور العلــم هــو 
 ". تأكيد هذا الوجود االفرتاضي"

                                                 
1))

 .395-398.:ص.،الفيزياء احلديثة،ص)كمال نصر(وعبد النور )حممد أمحد(اجلبوري-
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قـوانني األساسـية، الـيت مـا لبثـت حتتاج الفيزياء هي األخرى إىل تصـورات ومعتقـدات الهوتيـة، السـتخالص ال
إذن ال تنــاقض بــني امليثولوجيــا . مــع   املعتقــدات األســطورية" قطيعتهــا الالمــربررة"أن عرفــت ارتــدادات متعاقبــة نتيجــة 

حـــىت . مصـــداقيتها األســـطورية، بتمييزهـــا احلقيقـــي عـــن املتخيرـــل، والـــواقعي عـــن املتصـــور" متلـــك"والعلـــم، فاألســـطورة 
أســـطورية وليســـت حقـــائق " حقــائق"بـــني الــوعي الـــديين والـــوعي الــوثين، هتـــدف إىل إثبـــات " ةالصــراعات األســـطوري"

 . علمية جمردة، ألنر هلذه األسطورة حقائقها ومقاييسها ومناهجها اليت تنظم شخصيتها
،  تتضــمرن يف ذاهتــا عالقــة حيّــةتصــبح بــذلك األســطورة ال هــي ببنيــة علميــة وال هــي ببنيــة بدائيــة، بــل هــي 

 .، مبنية على أسس خاصة هبا"أسطورية خالصة حقيقة"
 هل تفسير العلم باألسطورة خرافة ؟/.7

يعيشــون " احلكايــات اخلرافيــة"تكــون كــذلك، إذا حنــن أنكرنــا عــن اخلرافــة وجودهــا الــواقعي احملســوس، فأبطــال 
الروايــات، وكــل هــذه " ميوتــون داخــل متــون"،وبالتــايل، فهــم أحيــاء يولــدون و...أحــداث احلــب واالنتقــام والتضــحية

 .شيء يف األساطري ظاهرايت، حسي، ملموس،  ليس فقط األساطري الوثنية، بل مجيعها وعلى اختالفها
بــني " غيابــا مطلقــا"ألنر هــذه العالقــة  غائبــة . ليســت األســطورة علمــا وال خرافــة، ولــيس هلــا أيرــة عالقــة مباشــرة هبمــا

 :لكن رغم ذلك، يبقى التساؤل مطروحا. أو طبيعية بينهما هذين العاملني يف األسطورة، فال وجود لعالقة سببية
 هل للظواهر الفيزيائية املعاصرة ميثولوجيتها ؟-

حمتــوى ميثولــوجي ســحري، ملفــت للنظــر، بينمــا ضــوء  -و حنــن نقصــد ضــوء الشــمس–للضــوء الطبيعــي مــثال
ان علـى تبديـد األحاسـيس، املصباح الكهربائي هو ضوء ميكـانيكي، ال يـوحي بشـيء، بـل يعمـل يف كثـري مـن األحيـ

ألنـره  مطبـوع حبمـاس الكـم يف مواجهـة النـوع الــذي  ال يعـوض وال يسـتبدل، إذ أنـره يكـبح امليـول والرغبـات الفاعلــة؛ 
إنرــه ينتمــي إىل عائلــة . وفيــه تنتفــي طيــوف األضــواء والزوايــا اخلفيــة، وطيــوف األضــواء، والنظــرات الشــمولية احلكيمــة

 .الذي ال ميكن الوصول عربه إىل أيرة ذرة" يالالهنائ-الكون النيوتيين"
ومنــه، فقــد ارتبطــت امليثولوجيــا باألضــواء واأللــوان الطبيعيــة، لــذلك جيــب تناوهلــا كمــا هــي معروضــة يف الفــن، 

ـا تـرتبط . حملاولة اكتشاف طريقة سردها ونظمها، وكيفيـة تصـورها يف حلقاهتـا الكاملـة وهبـذا االرتبـاط الـداليل فهـي إمنر
 .، فتصبح بعد هذه الصريورة متضمنة لطبقات أخطوطية وجمازية جد معقدة(Symbolism)بالرمز

ـــــــــا،  ـــــــــة مشـــــــــروع ثقـــــــــايفوهبـــــــــذا تصـــــــــبح امليثولوجي ـــــــــل هـــــــــي رســـــــــالة حيوي ـــــــــري، ب ، فهـــــــــي ليســـــــــت جمـــــــــرد تعب
ـا تقـدم (. MessageInspired-Active)ملهمة فالصورة امليثولوجية ميكن أن تكـون أخطوطـةوجمازا ورمـزا؛ ألهنر

لكــن لــيس معــىن ذلــك أنر . شــرة للكائنــات احليــة والشخصــيات، أو تتحــدث عــن احلــي بطريقــة موحيــةتــأويالت مبا
 ...موضوعها هو دائما شخصية معينة أو جوهر حي

فالصـــورة األســـطورة تـــأيت أســـطوريتها مـــن طرائـــق تشـــكيلها؛ أي مـــن خـــالل طريقـــة التعبـــري عنهـــا، وأســـطوريتها 
تكمـن اإلشـكالية يف . اآلخـرال وجود لوعي أسـطوري بمعـزل عـن فـ وعليه،. تكون تبعا لفهمها من الطرف اآلخر

، ففـي تعبـريه عـن (Inspiration)اإللهـامأسلوب التعبري عن الواقعة، وليس الواقعة ذاهتا، هـذا األسـلوب مـرتبط بــ
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إهلــام "، مصــدر [م0720-م0290( ]AlighieriDante)امــرأة طيربــة القلــب، اعتربهــا الشــاعر اإليطــايل دانــيت
تظهــر ســيديت بنبــل وعفــة عنــدما »(: Lavitanuova)'حيــاة جديــدة'، حيــث قــال فيهــا يف كتابــه "إالهــي وروحــي

ــا وحــي أتــى . تسـلرم علــى اآلخــرين، فتســكت مجيــع األلسـنة وال جتــرؤ األعــني النظــر إليهــا لتـذهب كلرهــا تواضــع، وكأهنر
مــن ينظــر إليهــا فــتلهم القلــوب  تظهــر   وكلرهــا وداعـة ولطــف لكــل. مـن الســماء لــيحط علــى األرض ويف يــده معجــزة
 (1).«ومن وجهها، تنمو روح مليئة باحملبة والرمحة.)...( بأعينها، وال يستطيع أن حيس هبا إالر من يعايشها

يف هذه الصورة الشاعرية اجلميلة، أتت أسطوريتها مـن طريقـة تشـكيل دانـيت هلـا؛ أي مـن خـالل تعبـريه عنهـا، 
 .مؤكدا مبدى جتاوب القارئ هلافأسطوريتها مرتبطة ارتباطا عضويا 

ال حـــدود فاصـــلة بـــني األســـطورة والرمـــز الشـــعري، كـــون الرابطـــة اخلفيـــة الـــيت تربطهمـــا تســـمرى اإلهلـــام؛ الـــذي 
 .يتجسد يف طريقة ظهور األشياء، وكيفية تشكرلها والتجاوب معها

 ما طبيعة هذا االنفصال األسطوري ؟-
،؛ أي حيمل وقائع حياتية، رغم الفـرق الـذي قـد نلتمسـه بـني إنر االنفصال األسطوري هو انفصال ذا مدلول

ــدا مــن األول؛ ألنر االنفصــال هــو (املــادي)الواقــع األســطوري والواقــع اليــومي ، كــون الواقــع الثــاين أقــوى حضــورا وجتسر
ا ، يف احليــاة اليوميــة هــو قطعــة عاديــة مــن القمــاش املزخــرف، بينمــ(Carpet)البســاط. انفصــال عــن املــدلول واملعــىن

. الــيت حتــدثت عنــه املخيرلــة الفارســية والفرعونيــة واهلنديــة علــى حــد ســواء، يشــكرل صــورة أســطورية" البســاط الطــائر"
، "فكــرة جديــدة"قــدرم "( البســاط الطــائر)"، ألنرــهالمــدلولالفــرق بــني البســاطني لــيس يف الشــكل أو احلجــم، بــل يف 

ت  املــدلول األســطوري ومنــه، ميكــن القــول بــأنر . نظرتنــا إليــهقائمــة علــى الوظيفــة الــيت أصــبح مينحهــا لنــا، لــذلك، تغــرير
، منفصـال "وقـائع جديـدة"، الـيت حتمـل "الروايـة األسـطورية"أثنـاء سـرد " الشـيء املوصـوف"يعمل على تأكيـد وظيفـة 

 .انفصاال دالليا عن حمتواها املألوف
ملوجـودة بصـفة منفصـلة عـن وميكن أن نفـرتض، أنر األسـطورة قـد تشـكرل واقعـا يعمـل علـى توحيـد املعطيـات ا

ـم، ال (وهـي وظيفـة تقـوم هبـا الطيـور)مـع الطـريان    ( وهـو قطعـة مـن قمـاش)بعضها البعض، كاجتماع البساط ، ألهنر
توحيــــد ، وهنــــا تظهــــر صــــورة ميثولوجيــــة تعمــــل علــــى "الواقــــع األول"ميكــــن بــــأير حــــال مــــن األحــــوال، أن جيتمعــــا يف 

، قــد جعلــت منهمــا "وحــدهتما"وهكــذا، تكــون الفكــرة الــيت . عتــاد بينهمــا، ليختفــي االخــتالف الطبيعــي املالالرموحــد
ـــا، إىل تحـــّولوجـــودا منفصـــال قائمـــا بذاتـــه؛ فاالنفصـــال هـــو  " فكـــرة جديـــدة"؛ حتـــورل فكـــرة الشـــيء املوجـــودة طبيعي

 .، بل الكون بأسره"منطق العامل"ستوجد أسطوريا، ومن هنا، يتغرير 
متبادلـة وفطريـة بـني اإلنسـان وبقيـة املوجـودات الـيت حتـيط بـه، وهـي  وعليه، تصبح األسطورة عبارة عن عالقـة

، مــــــن جمــــــرى عاديتهــــــا يف حالــــــة عــــــدم وضــــــوحها، فهــــــي موجــــــودة مســــــتقبال يف إطــــــار "األشــــــياء"تســــــتخرج هــــــذه 
 .، وسيستمر وجودها املستقبلي طاملا ظهرت إمكانية فك روابطها السرية(Possible)الممكن

                                                 
(1)

-Dante(Alighieri), Vienouvelle, trad. ChristianBec, Editions du livre de poche, Paris, 

(1996), Chap.:26.  
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رتاض أنر االنفصال األسطوري هو انفصال عن الوجود اإلنسـاين اجملـرد؛ فهـو إن وانطالقا ممرا سبق، ميكن االف
وحـدة ال تقبـل "تنتقل فيه املفاهيم من العامل اجملررد إىل العامل احلسرـي؛ مـن الرمـز إىل األسـطورة، مشـكرال " فلك"شئنا 

 ".االنفصال
، قد خصرـص سـترة [م0676-م0003(]LucienLévy-bruhl)(*)برول -وجند من جهته لوسيانلي ي

حــــول االنفصــــال الروحــــي؛ أي انفصــــال ( L'Ameprimitive)'الــــروح البدائيــــة'فصــــول كاملــــة يف كتابــــه ( 19)
األوىل عـن قضـايا االنفصـال وعـن " البدائيـة"الروح عن اجلسد، واالنبعاث من جديد، وما ذكرته األساطري للشعوب 

ياة يف العامل اآلخر، ال تنتهي بالضـرورة كمـا تنتهـي حياتنـا إذ يرى أنر احل". حياة أخرى يف كون آخر"إمكانية وجود 
ولــو ملرحلــة ( Réincarnation" )التــأنرس مــن جديــد"إنر التجســد أو ". أمــوات ال ميوتــون"هنــاك . يف عاملنــا حنــن

 . معيرنة، حيفرزهم على العودة إىل هذه األرض
. وا قـد وجــدوا مـن قبــل،     وألكثـر مــن مــرةيف الكثـري مــن اجملتمعـات، األطفــال الـذين يولــدون يف العـامل، كــان

ــم  أي )لكــن، أثنــاء هــذه املراحــل املتعاقبــة عــرب الوفــاة. ، وميوتــون ليبعثــون بعــد انقطــاع قــد يطــوليولــدون ليموتــونإهنر
؟ وهنا كـذلك، سـنجد أنفسـنا أمـام متـثرالت ( Individualité")فردانيتهم"، ما مصري (انفصال اجلسد عن الروح

ا متناقضة أو جتسردات تظهر فروح البدائيني تأخذ طرق و مسالك، يصعب علينـا للغايـة . غامضة، جمردة أو حىت أهنر
 .اترباعها

أو حيـاة أخـرى " أكـوان"برول، بغموض عامل االنبعاث، رغم إميانه القاطع بإمكانيـة وجـود -يعرتف هنا لي ي
 .من جديد" التجسرد" يف مكان آخر؛ ألنر االنبعاث يف أعماقه جتدرد وإميان باملوت، من أجل

ــــــد، شــــــعب اإليســــــكيمو املتواجــــــد بــــــإقليم مــــــاكينزي ( Eskimo)وقــــــد تنــــــاول كــــــربادي م عــــــن فكــــــرة التجسر
(Mackensie )مشـــــــــال كنـــــــــدا(Canada) معتمـــــــــدا علـــــــــى دراســـــــــات قـــــــــام هبـــــــــا األمريكيـــــــــان ستيفانســـــــــون ،
(Stefansson )ونالســــون(Nelson) ء التصــــرفات ، حيــــث الحظــــا، أنر الوالــــدين يــــتحمرالن كــــل محاقــــات وســــو

بـل أكثـر مـن . الصادرة عن ابنتهما الصغرية، وال يعمالن على تصويب سلوكاهتا الالرعقالنية، يف الكثري من األحيـان
ــم ينادوهنـا باســم -ذلـك، يالحـظ لي ــي ؛ أي الطفلـة الصـغرية هــي أم لوالـديها، لــذلك، هـي يف منــأى "األم"بـرول، إهنر
 ؟ !عن اللوم أو العقاب

 النمط من التفكري املاورائي، األسطوري، املطبوع بالسحر والغرابة ؟ترى ما تفسري هذا 

                                                 
)*(
م،أسرس 0021ويف سنة .للمجلة الفلسفية، وكان مديرا (م0027-م0800)برول، فيلسوف و عامل إيثنولوجي فرنسي، دررس بالصربون-لوسيانلي ي-

، (م0022)'دائيالفكر الب'، (م0001)'الوظائف الفكرية للمجتمعات األوىل': من أبرز كتبه(. Institut d'Ethnologie)معهد اإلثنولوجيا
؛ أي تلك اليت مل تكتشف فن الكتابة بعد، "البدائية"برول، فالشعوب  -، حسب ليفي(م0031)'امليثولوجيا البدائية'، (م0027)'الروحالبدائية'

ا". العقالين"تفكربطريقةمغايرة متاما لطريقة التفكري  زة بعدم التفريق بينما هو ومعتقدات مشرتكة، واملتمير " متثرالت"، متلك (الشعوب البدائية)ألهنر
يف أعماقها،  اعتقادات أسطورية، هي (Non- conceptuelles)الغري مقيردة مبفاهيم" التمثرالت"هذه املعتقدات أو . طبيعيوماهوالطبيعي

 . يعارضمبدأ الالرتناقض، الذي (La loi de participation)'قانون المشاركة'هو " البدائي"إنر املبدأ األول للفكر . وغريمرتبطة ببعضهاالبعض



180 

 

( 14)أربعـة، و بعـد إقامـة طقـوس املـأمت الـيت تـدوم "...مملكـة اإليسـكيمو"إنره عند وفاة شخص ينتمـي إىل 
ـــام ـــاريخ الوفـــاة، إذا كـــان امليرـــت رجـــال، ســـتكون مخســـة أي ـــا إذا إمـــرأة، فـــالروح( 10)مـــن ت ـــام، أمر ( SpiritThe)أي
يف أحضـان " طفـل جديـد"، والـذهاب إىل القـرب، أو البقـاء مـع اجلسـد، يف انتظـار والدة "مطالبة باخلروج من البيت"

 . العائلة
، تابعـــة لـــه؛ لكنرهـــا ليســـت (Nappan)عنـــد والدة أير طفـــل مـــن اإليســـكيمو، ســـيأيت إىل العـــامل مـــع روح

ممرــا ميلــك؛ هــذه الــروح تفكــر فيــه و متنعــه " ة و تعقرــالروح أكثــر جتربــ"وعليــه، هــذا الرضــيع حباجــة إىل . خبــرية وحمصرــنة
لـــذلك، ومباشـــرة بعـــد وضـــع مولودهـــا، تتفـــوره األم بعبـــارة ســـحرية حـــىت تـــأيت الـــروح مـــن القـــرب . مـــن الوقـــوع يف الزلـــل

 .بالنسبة إليه Atka، لتصبح الـ"تسكن الرضيع قصد محايته"و
فــالروح الــيت تســكن الرضــيع هــي روح اجلــد، مبــا لنفــرض أنر آخــر ميرــت يف هــذه العائلــة كــان اجلــد األكــرب، 

، أو معاقبته، بل بـالعكس، إذ جيـب االنتبـاه "اجلد-الرضيع"لذلك، ال ميكن هني . تتميرز به من ثبات ووقار وحكمة
أو حــىت ( 01)لكــن مبجــرد بلوغــه العاشــرة. إىل كــل مــا يقــوم بــه، باعتبــاره قــدوة مجيــع أفــراد العشــرية، ورمزهــا الثابــت

ستكتسـب نوعـا مـن اخلـربة الذاتيـة ( Nappanأي الــ)الـيت ولـد هبـا" روحـه األوىل"، إنر (02)شر مـن عمـرهالثانية ع
يف االبتعــاد عنــه شــيئا فشــيئا، وهنــا يبــدأ ( Alkaأي الـــ)الــيت حتــرص عليــه" الــروح الثانيــة"واالســتقرار النفســي، لتبــدأ 

اجلســــد والــــروح : ذو أبعــــاد ثالثــــة" اإلســــكيمي اإلنســــان"إنر . الوالــــدين بإعطــــاء بعضــــا مــــن أوامــــر النهــــي و اإلرشــــاد
هـــذه االعتقـــادات البســـيطة يف  (1).؛ ألنرـــه ســـينادونه باســـم اجلـــد ولـــيس بامســـه هـــو(أي روح امليرـــت احلكـــيم)واالســـم

لنفــرض أنر بــني ميرــت وميرـت وجــدت عــدة مواليــد، وكـل مولــود لــه احلــق . ظاهرهـا، قــد تضــمر إشــكاالت يف أعماقهـا
حتميــه وتســدرد مســاره احليــايت، فكيــف لــروح واحــدة أن تســكن عــدة أجســاد ؟ وقــد حيــدث  "مؤانســة روح ثانيــة"يف 

العكــس، أن ميــوت عــدة مشــائخ بــني والدتــني مــثال، تــرى مــا مصــري األرواح املتبقيــة ؟ وهــل بإمكــان عــدة أرواح أن 
شـكال امليتـافيزيقي تسكن جسدا واحدا ؟ وأيرة روح سـتكون هلـا الكلمـة األوىل لتوجيـه منـط سـلوك الطفـل ؟ وهنـا اإل

 . Eskimoثيولوجيا الـاألساس مل
ــــا ال متلــــك /الفيزيــــاء إعطــــاء تفســــري علمــــي" ال تســــتطيع" ــــدة؛ ألهنر عملــــي ملثــــل هــــذه الظــــاهرة الروحيــــة املعقر

ــــد مــــن جديــــد يف عــــامل األرواح؛ عــــامل ال حتكمــــه ميكانيزمــــات  األدوات الكفيلــــة بتشــــريح ظــــواهر االنبعــــاث والتجسر
 .             اليت تسعى إىل التحقرق ممرا تفرتضهالتجارب املخربية، 

، هـي األخــرى حباجـة إىل إعــادة نظــر "التجـارب الفيزيائيــة الواقعيــة"لنـذهب أبعــد مـن ذلــك ونقــول، بـأنر حــىت 
يف هذه الواقعة املخربية املوجودة، اليت وضـعت بقواعـد منطقيـة " الثقة العلمية"وفهم من جديد، وهل بإمكاننا وضع 

 لتفكيك نتائجها ؟" منطق آخر" حتتاج إىل
، الــيت "نيوتينيــة-بيكونيــة -أرســطية"، وضــعت وفــق تصــورات "الفيزيــاء الكالســيكية"وألنر غالبيــة التجــارب يف 

، لتصـبح فيمـا المنظـورةمع الظواهر الفيزيائية املوجودة و( السبيب)تناولت املوضوعات على أساس ارتباطها الضروري
                                                 

(1)
-Lévy-Bruhl(Lucien),L'âme primitive,P.U.F.,Paris,Nouvelle édition,(1963),p.p.:409-412.  
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مــرورا بــديكارت، هوســرل، فالســفة )هــذه التصــورات املنطقيــة املــذكورة وغريهــا الكثــريإنر كــل ". حقــائق مؤكــدة"بعــد 
ــا قــد تعمــل علــى (Total Logic")املنطــق الكلرــي"ال ميكــن أن تشــكرل ...( الوضــعية املنطقيــة وغــريهم ، رغــم أهنر

العقــــــل "هلــــــذا العــــــامل اخلفــــــي؛ كمنطــــــق  أشــــــكال أخــــــرى، ألنرــــــه توجــــــد (Logos)تشــــــكيل جــــــزء مــــــن اللوڤــــــوس
، والتجــارب املــذكورة، ال تعمــل بــنمط (EstimatedReason")التــوقرعي العقــل"، أو(ReasonAlive")ير احلــ

 (1).، بل تتقيرد بنتائج املالحظات املسجرلة"والالراستقرار التأزرم"هذه العقول املترسمة بـ
يت نعيشـها يف الواقـع كما ال ميكن إغفال حقيقة مفادها، أنر التجربة غالبا ما تتالشى مع التجارب اليوميـة الـ

الـيت تقـدرمها لنـا التجربـة، ال تضـاهي مـا يقدمـه لنـا الشـعور األوىل مـن خـالل " الـدروس"الفيزيائي امللموس، لذلك، فـ
سـيكون إحساسـا غريبـا وممتعـا . جتارب اإلحساس اللمسي مع األشياء؛ كإحساسنا بطريق غايب مبلرـل بعـد يـوم ممطـر

مبــا أنر . هــذا اإلحســاس ســيكون لــه وقعــا مــؤثرا يف ذاكرتنــا ويف خميرلتنــا. بعــد يــوم يف الوقــت نفســه، لينمــو ويكــرب يومــا
ســتعجز ال " الشــيء"هــذا ". شــيئا جديــدا  وأبــديا"، ســوف نعتــرب دائمــا هــذا النــوع مــن األحاســيس "احليــاة متناهيــة"

ــا بكــل بســاطة،  ، (التجــارب)وع هــذه الوقــائع؟ ورغــم تنــ" واقعــة مؤقرتــة وزائلــة"حمالــة التجربــة العلميــة مــن حتقيقــه، ألهنر
 ".تنوعا عقيما"يبقى 

؛ أي أنر التجربـة قـد تطـرح ثقافة تنورعلكن لو نظرنا إىل هذه األطروحة من جانب مغاير، كأن نفرتض وجود 
، هـذا دليــل علـى وجـود عــدة أوجـه، ومنهـا وجــود وجـه خفـي ال تقــول بـه نتائجهــا "العلميـة"عـدة قـراءات علميــة أو 

ئل مـن األشـياء قـد يـدوم يف زوالـه، ولـيس األمـر كمـا نعتقـد، حيـدث بصـفة متعاقبـة ومتسلسـلة؛ أي إنر الزا. بالضرورة
 .يؤول دائما للزوال

أكثــر مــن مــرة، حمدوديــة " أثبــت"إنر التجربــة،عكس األســطورة، تــؤمن بــالواقع الفيزيــائي امللمــوس، لكــن الواقــع 
، يف عــامل مــا وراء الفيزيــاء؛ يف االنفتــاح حنـــو "الواقــعال"األمــر، الــذي جيعلنــا نفكــر يف . ملموســية أشــيائه ولواحقهــا

 (2).عمق األشياء واحلياة
العــودة إىل البداهــة احلياتيــة الفطريــة أمــر مؤكــد، الشــيء الــذي سيســمح لنــا بتنــاول الصــفات اجلوهريــة جلميــع 

لظـواهر الكونيـة، حنـو ، إىل حد كبري، يف تفسـري الكثـري مـن ا"عجزت"، تلك النظريات اليت نظريات الفيزياء املعاصرة
 . متدد الكون أو انكماشه

بنــاء ومــؤدى مــا تقــدم، فاألســطورة ليســت بدعــة أو خرافــة أو قصــة خياليــة أو بنيــة ميتافيزيقيــة غيبيــة، ولكنرهــا 
صــفتها "رغــم  عالقــة موضــوعية منتظمــة؛ لتصــبح، بالتــايل، "واقــع حمســوس "، وهــي قبــل كــل شــيء منطقــي جــدلي

 ".الالعلمية

                                                 
(1)

-Ardao(Arturo),Logique de la raison et logique de l'intelligence, trad. Audibert (Maurice), 

L'Harmattan, Paris,(2003),p.:70.  
(2)

-Vergely(Bertrand), Les interrogations philosophiques, Les Editions Milon, France, (1998), 

p.:29. 
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ــا ضــرورة جدليــة لــإلدراك والفهــم للوجــود؛ (فــيهم علمــاء الفيزيــاءمبــا )العلمــاء إدراك ، حباجــة للعــودة إليهــا، ألهنر
إدراك الوســط حيــث توجــد اإلرادة واألحاســيس واالنفعــاالت العالقــة الحياتيــة المتبادلــة بــين الــذات والموضــوع؛ 

قـة األشـياء كمـا هـي قائمـة واقعيـا ومدركـة حنـن لـو سـلرمنا حبقي. محّقق رمزياوعليه، تصبح األسطورة عاملا ... وغريها
، هــي "األشــياء اليوميــة"يف التجربــة احليرــة، وحــىت " تتصــارع"كوهنــا " األشــياء"حســيرا، فهــي إذن أســاطري، وألنر هــذه 

هبـــذا املعـــىن منفصـــلة أســـطوريا، إذ ال ميكـــن إدراك األشـــياء كمـــا هـــي حســـيا؛ أي معزولـــة وخـــارج ســـياقها الشخصـــي 
( أي الشـيء املعـزول جتريـديا)القول بنوع من االقتناع العلمي، أنر االنفصال عن مـدلول الشـيءوميكن . واالجتماعي

أســــطورية يف " األشــــياء احليــــة. "حاضــــر دائمــــا يف التجربــــة الفيزيائيــــة، وإنر التجربــــة، يف هــــذه احلالــــة، تبــــدو أســــطورية
األمر، ليس انفصاال فيزيائيا مؤكدا، بـل هـو ، وأنره يف حقيقة انعزال جمردعمقها، واالنفصال، ما هو إالر انفصال عن 

 ".احلي-الواقع احلقيقي"أساس 
لكن، هناك إشكالية؛ إذا كـان األمـر كـذلك، ملـاذا كـل هـذا الغمـوض حـول مفهـوم األسـطورة ؟ ملـاذا ال نعيـد 

، فـــإذا كـــان كـــل مـــا هـــو موجـــود ...عالقـــة حيرـــة، جتربـــة واقعيـــة، مـــدلول حقيقـــي، شـــيء: صـــياغتها مـــن جديـــد، حنـــو
، "حقيقـة مؤكـدة"يناقضـها، ملـاذا نتحـدث عنهـا كخرافـة وخيـال ؟ فقـد يظهـر االنفصـال األسـطوري ( األسـطورة)فيهـا

" مفـاهيم جديـدة"األمـر الـذي يـدعونا، إىل البحـث عـن حتديـدات و. مبا أنره لـيس انفصـاال عـن أشـياء معزولـة وجمـردة
                                  .اليت طبع هبا مفهوم األسطورة" الفنتازيا الالواقعية"جتاوز 

 
 

 خاتمة
ــا يتحــرك، يجــريإنر األسـطورة هـي ذلــك الـذي  ؛ أحـداثا خالصــة وقائعــاو  أحـداثا، وهـي ال تتنــاول أفكـارا، إمنر

ومنـــه، ميكـــن القـــول، أنر   يف علـــم التـــاريخ توجـــد نســـبية وعـــدم . تنشـــأ وتتطـــور، مث تنتهـــي، دون أن تنتقـــل إىل األبـــد
ملعـــامل، ألنر التـــاريخ مبثابـــة صـــريورة الوجـــود الشخصـــي املتفـــرد، لتصـــبح األســـطورة تـــاريخ؛ لكنرهـــا اســـتقاللية واضـــحة ا

ليســت تــاريخ شخصــيات، أو حكايــات تارخييــة، فقــط أنر األســطوري مــن حيــث املبــدأ تــارخيي؛ أي يقــدم مــن وجهــة 
بـــل هـــي تـــاريخ حـــير،  وهكـــذا، تصـــبح األســـطورة ليســـت بعقيـــدة حمضـــة،. نظـــر التـــاريخ، فهـــو تـــارخيي يف اإلمكانيـــة

لكــن هــذه الصــريورة التارخييــة ليســت صــريورة طبيعيــة، ألنر التــاريخ ال يتطــور . صــيرورة تاريخيــةوتضــحى يف النهايــة 
وفـــق منـــط العمليـــات الطبيعيــــة، مبـــا أنـرــه لـــيس عنصــــرا مـــن عناصـــرها، فالطبيعـــة ليســــت يف عمقهـــا تارخييـــة، والــــذات 

 . ، تبعا للحقبة التارخيية اليت تعيش فيها هذه الذاتاإلنسانية هي اليت تضفي عليها هذه امليزة
إذا كان األمر كذلك، آن األوان لكي حناول إعادة النظر يف الكثـري مـن املفـاهيم الفيزيائيـة األساسـية؛ كاملـادة 

ا هي األخرى، تتغرير كغريها من  خمتلفـة متامـا ، وبالتايل، تكـون "البنيات الذاتية"أو احلركة أو القوة أو حىت الذرة؛ ألهنر
مكــان " الثقــب األســود"؛ لكــن ألــيس هــذا "الثقــب األســود الفــارغ"يســمرى الكــون  جمــازا . يف مراحــل تارخييــة خمتلفــة
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عدميـة "لــ، نبنيه بصفة عشوائية، مؤسرسني "سجن أسود مصطنع"جامد وبارد ؟  ألسنا يف حالة تشويه ألنفسنا، يف 
 ؟" املعرفة الطبيعية

قـوى تـدخرل "مبعـزل عـن  -طبيعيـة كانـت أو غـري طبيعيـة –ئمـا، ال وجـود لظـاهرة من وجهة نظـر أسـطورية دا
فــإذا رجعنــا . غــري أسـطوري" شـيء"خارجيــة عنهـا، واألســطورة تتخلرـق بــال انقطــاع أو توقـف، وال وجــود أبـدا لـــ" عليـا

طورة، حــىت احليــاة أســ/أســطورة، االنبعــاث/أســطورة، احلركــة/املــادة. إىل امليثولوجيــا، يصــبح خلــق الكــون نفســه أســطورة
؛ وهـذا التـدخل يعمــل يف "اخلـاص واحلاســمالتـدخل "تصـبح األســطورة هنـا كنـوع مــن ... واملـوت مهـا كــذلك أسـطورة

، وانتزاع مكـان يف حركـة الكـون امليكـانيكي املبـين علـى مبـدأ التعاقـب، "خرق القوانني الطبيعية"غالب األحيان على 
ـا واقعـة تـدخل . قلولو تناولنا هذا التعاقب ظاهريا على األ ، "قـوى خارجيـة"وعليه، ميكن تعريف األسطورة علـى أهنر

لكـن، إنر عمليـة اخلـرق هـذه، يف عمقهـا بنـاء . لألشـياء والظـواهر" اإلخـالل بالسـري امليكـانيكي العـادي"تعمل علـى 
قصـد اسـتيعاهبا وتربيرهـا،  ا إالر باخرتاقهـوتنظيم وضبط للمنظومة الفيزيائية؛ فال يـتم لنـا تأسـيس هـذه القـوانني املرئيـة، 

 ".غري قابلة لالخرتاق"، "حقيقية"كي تصبح يف النهاية، قوانني 
 بيد أنره، ميكننا التساؤل من جديد؛ هل العلم يعمل على تأسيس قوانني الطبيعة ؟

ة للطبيعــة، بــل يســاهم يف وضــع (وحنــن نقصــد علــم الفيزيــاء)قــد ال يهــتم العلــم ، بوضــع قواعــد وقــوانني المتغــرير
فحــىت قضــية اإلميــان بالقــدرة اخلارقــة للعلــم علــى تفســري . فــروض وإضــفاء املطلــق عليهــا؛ أي جعلهــا أكثــر أســطوريةال

إذا أخــذنا علــى . هــذا املنطــق مــن التفكــري" يــرفض"حــىت العلــم ذاتــه، . مجيــع الظــواهر، تعتــرب وعيــا أســطوريا خالصــا
، األمــر الــذي جيعلنــا نفكــر "حقيقــة مطلقــة"ســت ســبيل املثــال، ظــاهرة ســقوط األجســام، يعتربهــا العلــم فرضــية، ولي

 ...بآخر، وذلك يف مستقبل قريب أو بعيد" القانون"جبدية يف تغيري هذا 
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 .محاولة تَأريخّية: مالمح الممارسة الْغراِفيِتّية بالمجتمع الجزائري
 

 1بوعالم باي
على مختلف جدران   ،أو كرههم أسمائهم، أو تواريخهم، ُحبهم  -كتبواَغرفَُتوا و –سواٌء سجلوا  "   

ني ال أعتقد أن كل  تخريٍب يجب تفسيره بنزعات الت دمير والقتل، وإن ما أرى فيه رغبة  البنايات، ف إن  
-في البق اء والت خليد لهؤالء الذين لم يستطيعوا إق امة أهرامات وكاتدرائيات من أجل ِاستدامة  

  .pp.1 » Graffiti , «їBRASSA ,9.20(بتصرف.  )أسمائهم  -َسْرَمَدة
 

 :الملخــــص
خاصة . باجملتمع اجلزائري( Graffiti(s))الفعل الغرافييت /نَروم من خالل مقالنا التايل ترصرد تاريخ املمارسة 

بعدما أضحت ظاهرة اجتماعية حاضرة بالفعل، حيث غزت خمتلف الترضاريس اجملتمعية، من فضاءات مغلقة أو 
...(. عسكرية، املراكز العقابية، املراحيض، الشروارع، الساحات العامة،املدارس، اجلامعات، املؤسسات ال)مفتوحة، 

( اإلمسنتية، املعدنية واخلشبية)، Les supports graffitiquesوَتكثرفت على العديد من احلامالت الغرافيتية  
 ...(.، األشجار،(اهلاتفية والكهربائية)كـاجلدران، األبواب، النروافذ، األعمدة 

 .Le Graffiti urbainالغرافيتيا احلضرية  -الظاهرة الغرافيتية/املمارسة –الغرافيتيا  :فتاحيةالكلمات امل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
 .تلمسان  جامعة االجتماع، علم شعبة ،االجتماعية العلوم قسم .1
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  :تمهـــيـد
بدايًة، نلفت انتباه القارئ الكرمي أن مقالنا هذا يتموضع ضمن سلسلة مقاالت عزمنا على نشرها للتعريف 

احليرز )تمع اجلزائري، انطالقًا من مقارعتها بالوسط اجلامعي باجمل"  Graffiti(s)الغرافيتيا"خبصوصيات ظاهرة 
 . 1(اجتماعية  املكاين لدراساتنا امليدانية هلكذا ظاهرة

 Le phénomène) املمارسة، ومنه الظاهرة الغرافيتية/حناول ضمن منت املقال الترايل، تـََرصُّد تاريخ الفعل 

du graffiti )مظاهر 2صادر ومراجع، ومالحظات ميدانية، ونتائج دراستنام  ، َحسب ما َتواَفر لدينا من ،
دون األخذ يف تفصيالهتا على املستوى العاملي، ألن ذلك . وخصائص، وحتورالت املمارسة اإلنسانية قدميًا وحديثاً 

 .ما َسنَـُروم الترفصيل فيه ضمن مقاالت الحقة
   sociologiqueتـََفهم سوسيولوجي   "ن أير لذا سنركرز على األبعاد الترارخيية للممارسة، العتقادنا أ

La compréhension  " أليرة ظاهرة(الكتابات الغرافيتيةLes écris graffitique  ) ال جيب أن يكتفي
بفهم الوضعية الترفاعلية اآلنية هلا، بل جيب َمْوَضَعِتها يف سياقاهتا الترارخيية، مع احلرص على تـََلمُّس مميرزات أبرز 

الـُمَغرِفِتني )حملاضن االجتماعية والسرياسية والثقافية اليت نشأت وترعرعت فيها، ومنه خصوصيات الفاعلني الُبىن وا
Les Graffeurs )3     . 

  étymologique) et  لكن مفروٌض علينا قبل ااِلنِدالق يف ذلك، تقدمي قراءة طوبونيمية وإيتيمولوجية
Toponymique  (  الغرافييت"مقتضبة ملفهوم(s)  Graffiti"صرد   .، قصد تيسري عملية الَفهم والرتر

 :الغرافيتيا وَهيَمَنة الـَمحمول الغربي .0

مشتقة من . يف بنيتها وداللتها احلالية إيطالية األصل والفصل Graffiti "4غرافييت" كلمة  
عجمي يف القوا .(خَيُدش وَيكُشط: )مبعىن" Graffiare"الفعل

ُ
ميس اإلجنليزية عام َوجلََت سوق الترداول امل

، 0886سنة " Graffito"حيث وردت مفردة  -تدرجيياً -لينفرض املصطلح ضمن القواميس الفرنسية . 0810
0878سنة " Graffite"وقبلها كلمة 

5. 
ا ذات أصول التينية ويونانية، وإيطالية،  ذكرت عنها قواميس التَّجِذير وتعليل أصل الكلمات واأللفاظ، أهنر

مع مرور الوقت عرفت اِنزِيَاحات داللية متعددرة على مستوى الدراللة واملعىن . لى دالالهتا النرهائيةحيث ِاستقرت ع
                                                 

1
تيب املقال يأخذ    ".الغرافيتية الكتابات لظاهرة سوسيولوجية مقاربة: للطاولة األخرى الوظيفة"بـ املوسوم األول مقالنا بعد الثاين الرتر

2
 التخرج ملذكرة التحضري أثناء ،(0007) املاضي القرن تسعينات هناية إىل"  Les graffiti (s)الغرافيتية املمارسة" مبوضوع ِاهنجاسنا يعود  

 نقارع حنن و احلني لكذ ومنذ. وهران السانيا، جامعة ،"غريد الدين مجال: "الدكتور إشراف حتت ،"حممد خيثر" الزميل رُفَقة ،(ليسانس)
 خالل من الطالبية للثقافة اآلخر الوجه" بعنوان( 2117) ماجستري رسالة كموضوع تفعيله لنعيد. القسرية االنقطاعات رغم املوضوع،
 .  تلمسان جامعة حممد، بشري: الدكتور إشراف ،"منوذجاً  واالجتماعية االنسانية والعلوم اآلداب كلية الطاوالت، على الكتابات

3   Et : Les graffers, graffiti-artists, graffiteurs, graffs ou writers. 
  (. مضبوطة قاعدة توجد ال". )GRAF"و" GRAFF: " أيًضا ُتكَتب و  4

5
Romain Sahut, "Mémoire d’expression: Les graffiti et l’art urbain", IUTBM, 2002-2003, 

p3. 
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على تلك الكتابات الترارخيية اليت نـََقَشها وَرَقَشها اإلنسان األول على  -فقط-، بعدما كانت تدل 1واالشتقاق
 ...(.، الـِمثَقب،القلم، أو اإلزميل)ت متعددة، الكهوف واملغارات، اجلدران والعالمات، مستخدماً أدواَجنبات 

املفهوم يف لغات العامل بِبـُىَن وَمعاين متعددة، لكنها متقاطعة يف داللة   بنوع من التَّأثيل املفصل، حَيُضر
فأصلها  أمرا يف اللرغة الالرتينية". َيكتب، يَرسم ويـَُلوِّن: "تعين" Graphein"ففي اللرغة اإلغريقية جند كلمة . مشرتكة

مشتقة من   يف حني جندها يف اللغة اإليطالية. 2خُيَْرِبُش، خَيُْدُش، وَيْكُشطُ : ، وتعين"Graphium"يعود ملفردة 
، مفرد كلمة "Graffito"تطور ِاشتقاقها ليتحول إىل  ، "خَيُدُش، وخُيرِبشُ : "وتعين" Sgraffito"كلمة 

"Graffiti" يف بشكل عام تتقاطع التعاريف وتتشارك . 3"و َحكَّ َسطحاً َكَتَب وَخَدَش، أو مَخََش أ"معناه ، و
ز بالَيد، " Graffitiغرافييت "اللرغات األوروبية لتخلص بأن كلمة  تعين أيرة كتابة، أو رسم، أو نقش، أو َخْدش، أجنِْ

  .4على اجلدران
العديد من ُتستخدم يف "  Graffitiغرافييت"أضحت كلمة  خالل النرصف الثاين من القرن املاضي،

اَكَلها، بِاستخدام أدوات الكتابة اللرغات، لتُدل على الكتابة أو الرسم أو النرقش والرَّقش على اجلدران، وما شَ 
تباينت السِّجاالت والـُمناَكفات حوهلا، إذ يـَُرقِّيها البعض ..(. كالفحم، الطرباشري، األصباغ،)الترقليدية واملعاصرة 

 Un acte)الصربياين  /حيتقرها ويدنسها البعض اآلخر، ويُنـزهلا لَدرََكة الفعل التَّخرييب لدرجة العمل الفينر، بينما 

de vandalisme )ففي قاموس . للممتلكات العامة واخلاصة"Le Robert "-  ًتدل الغرافيتيا على  -مثال :
يف معناها العام، كتابة أو رسم و . أيرة كتابٍة أو رسٍم خمطوٍط أو منقوٍش على احليطان، وعلى َجَنبات آثار املدن
-وفاحشة- َساقطة( َشخَبطات) رَِكيك على اجلدران، واألبواب العمومية أو اخلاصة، أو َخرَبشات

(Gribouillages obscènes  .) 
 صمِ فمعظم التعريفات تشرتك يف وَ  كثريًا ما الزمت النرظرة الدرونية التَّحِقرييَّة الـتَّأثِيِمَية املمارسة الغرافيتية،

سواء من حيث  .5اإلجرام، والتَّعدي على املمتلكات العامة واخلاصة -حىتر -هويتها بالترخريب واالحنراف و
                                                 

1
Ex : Les dérivés graffitique (adj.), graffitiste (adj.), graffiteur, se (subst.),…sont des 

néologismes récents appartenant à la langue spécialisée. 
2 Pierres Philosophales, "Photo graffiti(es) d’Expressions Murales",  Collectif des 12 

Singes, 2101, 150p.  In : http://photograffeurs.over-blog.net, eBook . Consulté 

le :13/9/2011. 
3
   Romain Sahut, op.cit.p.4. 

4 LAROUSSE, Dictionnaire Encyclopédique Illustré, 1998,  p .707. 
5
Grant, C.M, " Graffiti: Taking a closer look". The FBI Law Enforcement Bulletin, 

65,1996, pp.11-15. Sited in: Suniti BANDARANAIKE, "Graffiti: A culture of 

aggression or assertion?", School of Tropical Environment Studies and Geography 

James Cook University, Townsville, AUSTRALIAN INSTITUTE OF 

CRIMINOLOGY,2001. In: 

http://www.aic.gov.au/en/events/aic%20upcoming%20events/2001/~/media/conference

s/regional/bandar.ashx  .  Consulted:18/5/2012. 

http://www.aic.gov.au/en/events/aic%20upcoming%20events/2001/~/media/conferences/regional/bandar.ashx
http://www.aic.gov.au/en/events/aic%20upcoming%20events/2001/~/media/conferences/regional/bandar.ashx


188 

 

املنحرف، )املمارس /امللحقة بالفاعل (Stigmatisation) الَوصم" ثقافة"، أو (التعاريف)ج املفاهيمي يالتَّسي
َمندوبو املؤسسات الررمسية، واعتبارها مؤشررًا واضحاً خاصرة من طرف  ،...(املهمرش، اخلارج عن القانون، اجملرم

سانة القانونية التَّصدي هلا حبزم1لالحنراف واإلجرام  .2، جيب على آل الرتِّ
 

 :الغرافيتيا ممارسة إنسانية موغلة في الِقَدم .2
 من كانت بالغرافيتيا، انشغلت اليت العلمية الدرراسات أُوىل أن Denise Pirani"3 زبرياين دوين" يعتقد

 األموات َسراِديب/ مدفنة حول ،XVII  القرن خالل"Antonio Bosio بوزيو أنطونيو" توقيع
 األب هو  الترارخيي لوهنا يف الغرافيتيا بدراسة َهمَّ  من  أشهر أن إالر .  romaine  les catacombesالرومانية
 حول دراسته بنشر عشر التراسع لقرنا منتصف يف قام ،حيث"  Raffaele Garruciغاروسي رافايل" الَيُسوعي

' مَسَّاه لـِما أسرست اليت الدرراسات أهم من الباحثني بعض يعتربها إذ ،'مومباي'و' روما'
 ". الغرافيتيا علم" أي'   Graffitologieبالغرافيتولوجي

 

ا املعاصرة، يرجع إىل يف املقابل، تشري معظم أدبيات املوضوع، بأن بَواِكري االهتمام العلمي بالظراهرة بألواهن
 Allen"ُوْلَكر ريد . أ"، عندما نشر الباحث الـُمَتَمِرس اللرغوي 0028منتصف القرن املاضي، وبالتدقيق إىل سنة 

Walker Read
 .هلكذا ممارسة اجتماعية االجتماعية -اللرغوية دراسة َسرِدية ركَّز فيها على ِاستجالء األبعاد ،4

 

                                                 
1 

Castleman, CRAIG ,"Getting up" ,The Massachusetts Institute of Technology, 

Massachusetts, 1982.   
2
  النافذة املكسورة"املستوحى من مبادئ نظرية "   Zéro Tolérance درجة التسامح صفر" مبدأ "وهذا ما حدث فعال من خالل   
   The Brocken Windows  "َهنَدَسة من طرف العاملني األمريكيني

ُ
 .Georges L"و "James Q. Wilson"امل

Kelling  " 
 . ية مثانينات القرن العشرينبدا

3
 Denise Pirani, "Transition Démocratique et culture urbaine au Brésil : Le Phénomène du 

Graffiti ', article fait partie d’un travail de DEA présenté en Territoire Urbains(EHESS) 

en septembre 1992. Cahiers du Brésil Contemporain, 1994, n° 25-26, p. 81-94, (Version 

numérique). 
 :بعنوان 4

  "Classic American graffiti: Lexical evidence from folk epigraphy in western north 
America: A glossarial study of the low element in the English vocabulary. 

هرة، دراسة سردية للُمفردات اليت جثت على جدران املراحيض العامرة، بالغرب األمريكي وكندا، مجعها يعتربها الباحثون أهم دراسة أررخت للظرا 
ويضيف على . نسخة 71، بُِنَسخ مل تتعدى 0031سنة  -على حسابه اخلاص-لينشرها . 0028أثناء رحلة طويلة، ابتدأها صيف 

والفلكلور، وعلم النفس املرضي، وبعض التخصصات اليت هلا عالقة بالعلوم  تداوهلا مقتصر على طلبة اللسانيات: "الصفحة العنوان عبارة
 ". االجتماعية
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 Henry"، الذي وصفه Brassaï"1براساي "رب الـُمصور والباحث الفرنسي باجملتمعات األوروبية، يعت

Miller " بـ :L’œil de Paris 'إذ َهمَّ مع هناية العشرينات . ، من األوائل الذين ِاهنجسوا وأَرَّخوا للموضوع
نشرها يف . فيتية املمكنةبتمشيط العديد من الشروارع واألزَِقة الـُمَهمََّشة للعاصمة باريس، لتجميع كل الوحدات الغرا

لتشهد املمارسة . 2، مثرة ثالثون سنة من البحث والتَّمحيص"Graffiti"مؤلفه الـُمَؤسِّس للموضوع، بعنوان 
األوروبية، ومنه باقي اجملتمعات ( املدن)الشربابية انتشارًا مهواًل بألواهنا املعاصرة عرب خمتلف تضاريس اجملتمعات 

 ".املمارسة الغرافيتية"ثافة االنتشار ما بني الفضاءات املغلقة واملفتوحة، ومنه دوافع ومثريات  االنسانية، مع مَتايُز ك
 :يُعرف األول بـ. نشري إىل أن أهل االختصاص مييزون بني صنفني أساسيني من الغرافيتيا

 -قصداً -االنسان األول  اليت خلرفها(:  L’Art rupestreالفن الحجري  )النقوش الّصخرية /الكتابات
فما َفِقْهَناُه ...(. الصيد، القطف، التعبرد ،)بُغية َسرَمَدة وجوده من خالل نقشه ورقشه وتصويره  ألفعاله اليومية 

رسومات صرخرية وجدارية، اليت مازالت جاثية إىل يومنها هذا /عن ألوان حياهتم يرجع ِلما خلرفوه لنا من كتابات
،  Lascaux، السكوPompéïاألهرامات، بومباي :)بالعديد من مناطق املعمورة، على حنو

منتجات ذات قيمة ..(. جبنوب إفريقيا،" Game Pass"نقوش  ، El Ahaggar، األهقرارTassiliالطاسيلي
 :وأما الصنف الثاين". ُمَدَونات املاضي"بـ -مبصطلحات العصر -علمية كبرية، يشبرهها بعض الدرارسني

  الغرافيتيا المعاصرةLes graffiti(s) moderne : أو -تعود معاملها األوىل إىل منتصف سِّتينيات
الررافض لألوضاع القائمة بني /، عندما زَاَوَج الشرباب املتمرد-بداية سربعينات القرن املاضي عند البعض

ُعَلبة  ، Le marqueurقلم خطاط:)دعامات الكتابة الترقليدية واالكتشافات املعاصرة لذلك، على حنو/وسائل
على أير سطٍح ميكنه ِاستضافة ( Graffiterللَغرفـََتِت ) ، للكتابة(La bombe aérosolالُرَذاذ /َبَخاخال

كما لُِقب (. Nouveaux supports)جديدة   آرائهم وأفكارهم ومعاناته ومكبوتاته، بتقنيات وحامالت
لُعلبة الكثرية االستعمال يف تفعيل الفعل نسبة إىل ا"  Spray Artالرَُّذاذ /فن الرَّش"هذا النروع من الغرافيتيا، بـ

َ رت تكثيف الكتابة . الغرافييت مع مرور الوقت . وَتسِفرِي حَماِميل خمتلف الررسائل الغرافيتية( ـات)واليت يسَّ
تفعيل العمل البرحثي بتعدد حِنَِله املعرفية، باعتبارها  -بل تستلزم-ِارتقت املمارسة لظاهرة اجتماعية، تستحق 

 .3تكشف املستور والـُمـْضَمر من واقع النراس ممارسة

                                                 
، سافر إىل "بُوداباْست"، روماين األصل، متخرج من مدرسة الفنون اجلميلة ب Gyula Halász( "1899 - 1984)"امسه احلقيقي   1

، "Brassaï"'اِنتحل ُكنية  «de Brassó»ا على اسم  َمسَقَ ِط رأسه  معتمد. ، عمل صحفًيا، مث مصورًا وباحثًا0021أملانيا مث فرنسا 
 . Graffiti"  ،0061"و Paris de nuit" ،1932"له العديد من املؤلفات من أشهرها 

2
 Laurence, " Brassaï (6/6 – enfin) : Graffiti, première partie", Le Blog : Le Monde .fr . 

2007. http://actualites34.blog.lemonde.fr/2007/08/07/brassai-66-enfin-graffiti-premiere-

partie/ . Consulté le :14/2/2012. 
مساء والرموز، اليت ُتكتب أو تُنقش أو تـَُرَقش، أو تُرشر على اجلدران اخلارجية، وَتُضم األ :العاّمة الكتابات: بني مييرز ثاين تصنيف هناك  3

 =(.األماكن العامة املفتوحة)واألشجار واللروحات اإلشهارية، و َجَنبات األنفاق وامليرتويات 

http://actualites34.blog.lemonde.fr/2007/08/07/brassai-66-enfin-graffiti-premiere-partie/
http://actualites34.blog.lemonde.fr/2007/08/07/brassai-66-enfin-graffiti-premiere-partie/
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اِنتشارًا َمهواًل، خالل هناية  1(  Le Graffiti urbainالغرافيتيا احلضرية)عرفت املمارسة يف ألواهنا املعاصرة 
حيث جُيِمع ". فيالديلفيا"و" نيويورك"القرن املاضي، اِنطالقًا من أحياء مدينة  -أو بداية سبعينات-ستينات 

 West "والقاطن بـ  "TAKI 183"امللقب بـ " Demetrius ("املراهق)  رسون على اعتبار الشرابالدرا

183rd Street  " حيث َسفََّر 2(املمارسة)تفعيل الفعل الغرافييت  -إعادة-، من السرباقني يف "نيويورك"مبدينة ،
3 (توصيل الطلبات)أوقات شغله عرب شوارع املدينة اليت كان يرتديها "  Son pseudonymeامسه املستعار "

. 
إىل ( TAKI 183" )امسه اجلديد"، حيث جنح يف تسفري "ميرتو نيويورك"لينتقل فيما بعد إىل عربات قطارات 

سوى  -يف امليرتو-ذلك أن املسافرين أوقات االنتظار ال ُشغَل هلم . 4أبعد نقطة يصلها القطار، فـَرَاَج ِامسه وأشتهر
 (. Graffiti Artفن غرافييت)تية مشاهدة هكذا صور غرافي

غري -باحلاجة امللحة للتعبري عن حاجته للترقدير الذرايت، بطريقة ( فعله)حسب بعض الباحثني يـَُفسَّر سلوكه  
أقلقت السرلطات احمللية الررمسية -رمسية

النرسيج " أمن"على سالمة و -السرلبية-خاصرة من خالل تأثرياهتا . 5
هذا ما . فـَتَـَنت العديد من الباحثني، الكتساهبا شروط وخصائص الظراهرة االجتماعيةكما .الُعمراين واحلضري

حفرز العديد من النَِّحل العلمية للَخوض يف دراستها، واستجالء دالالهتا ومعانيها املمكنة، وأسباهبا الثراِويَة /دفع
التاريخ، الفن، األدب، األنثروبولوجيا، علم  وراء اِنِكتاهِبا وانتشارها، على هكذا طريقة، من بينها، األركيولوجيا،

 .                                                                                      6...االجتماع، اللسانيات، علم النفس، الترحليل النرفسي

                                                                                                                                                         

اخلية ل :الخاصة الكتاباتو    =  األماكن اخلاصرة ..)لمنازل، املصاعد،وتضُم الكتابات املنتشرة على جدران املراحيض، أو اجلدران الدر
 .تقسيم على أساس فضاءات تواجدها(. الـُمغلقة

1
 أو" La culture hip hop ثقافة اهليب هوب "وبعضهم حيبرذ ". Art de la rue / Art  Streetفن الشوارع  "يلقب أيضا ب  

 ".la culture du graffiti   الغرافييت ثقافة"
2
 Sewell Chan,  "A Sociologist’s Look at Graffiti",  Wednesday, February 17, 2009. In: 

http://cityroom.blogs.nytimes.com/2009/02/17/a-new-look-at-graffiti-writers-lives/ . 

Consulted:5/6/2012. 
 ".فيالديلفيا"بـ" JULIO 205"يتحدث البعض عن شاب آخر يدعى    3

4 
Alain Vulbeau, ,"Les Tags, spectres de la jeunesse", Les Annales de la recherche urbaine, 

n° 54, mars 1992,  pp. 61-67. 
5
 Benjamin Pradel, "Une action artistique en milieu urbain: le graffiti ou l’impossible 

reconnaissance", Séminaire: Habitat et Société, (Sous la direction de Monsieur Bernard  

HOFMANN), Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, Université Pierre Mendes 

France, 2002-2003, p.3. In : 

http://www.reveur.be/documentations/benjamin_pradel.pdf. Consulté le :3/6/2012.  
 الفينر )السبراقة يف حماولة أشكلة موضوع الغرافيتيا بلونه املعاصر "  New York Times" تعترب جريدة  6

    le phénomène du writing )نوان ، من خالل مقال بع" Taki 183’ Spawns Pen Pals " 
père de tous les correspondants)   (Taki 183, le  يستعرض من خالله  بورتريه مفصل للشراب ،"Taki 183 ." نشرته

 .20/7/0070 بتاريخ
 

http://cityroom.blogs.nytimes.com/2009/02/17/a-new-look-at-graffiti-writers-lives/
http://www.reveur.be/documentations/benjamin_pradel.pdf
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علمية وعملية معتربة، بل أفضت لظهور العديد من املدارس البحثية اليت ِاهنجست هبا كموضوع ذو أمهية 
اجملتمع، إذ تكشف جانًبا من السِّريَة ( ـات)َمرايا تعكس مستويات عميقة ُمَضَمرَة خلصوصيات ثقافة/بصفتها ِمرآة

اتية للفرد الـُمماِرس، ومنه للسررية اجملتمعية  ، باعتباره (Un témoin ethnographique شاهد إثنوغرايف)الذر
كما ميكنها أن تؤشرر على ألوان الطريف الثقايف اجملتمعي، أير . عه، يتأثر به ويؤثرر فيهفرًدا فاعال ومنفعال يف جمتم

 .1املتناثرة عرب الترضاريس اجملتمعية Les sous-cultures على خصوصيات خمتلف الثقافات الفرعية 
 :إرهاصات الممارسة الغرافيتية بالمجتمع الجزائري. 7

ُمس بعض مؤشررات املمارسة الغرافيتية باجملتمع اجلزائري، وكذا سنحاول ضمن الصفحات الترالية تـَلَ  
ا تتشارك مع اجملتمعات اإلنسانية والعربية يف بعض اخلصائص من ناحية .  2سياقات وظروف انتشارها، رغم أهنر

واحلفريات، االهتمام البحثي بالظراهرة إىل علماء اآلثار تعود إرهاصات ااِلهِنَجاس العلمي على املستوى العاملي، 
مدونة رمسية، وغري رمسية خلصائص احلياة اليومية  -حسب اعتقادهم-لتفطرنهم ألمهيتها العلمية، إذ ميكن اعتبارها 

 هذا ما جعل...لتلك األقوام الغابرة والالرحقة، فمن خالهلا ميكن استجالء خصائصهم الثقافية واالجتماعية،
الفن "يؤكد أن " ميزوري"بوالية " William Woos"جبامعة  أستاذ بكلية الفن"  T . Martensتريي مارتن"

يعود إىل عصور ما قبل التراريخ، حيث كان اإلنسان البدائي حُياِكي بيئته احمليطة، ليعربر عن اِنفعاالته " اجلداري
ينية من خالل النُّقوش والررسوم على جدران الكهوف واملغارات، وعلى األلواح والرُّقَ   .م احلجريةوِاعتقاداته الدر

حضارة : جتسرد ذلك من خالل خملفاته اليت مازالت جاثية إىل يومنا بالعديد من تضاريس املعمورة، على حنو
باإلضافة إىل خُملفات اإلنسان األول ". الَفراعنة"و "  Aztèqueاألزتك"، و Tikalتيكال"بـ "  Mayaاملايا"

بإيطاليا،  "Pompéïبومباي "بليبيا، أو " الـَمسَّاك"أو  "األكاكوس"باجلزائر، و ( األه ار)مبنطقة الطاسيلي 
بإسبانيا، وخملفات " Altameraاألَْلطاِمريا "بفرنسا، أو " Chauvetُشويف "، و " Lascauxالْسُكو"ومغاريت 

 . 3بالربازيل" Capivara     Serra da"بإيرلندا، أو " الفيكينغ"

 عرب منتشرة يومية ممارسة باعتبارها واألنثروبولوجيا السوسيولوجيا آل ،(الغرافيتية/اجلدارية الكتابات) يقدمها
اث عليها أضفى. وأحالمه ومكبوتاته أُمنياته عن للترعبري -العادي- الفرد بتوظيفها قام. اجملتمعات خمتلف  الرتر
 ضمون،وامل الشركل حيث من تتنوع جعلها مما ،(Les Graffeurs) وُمَوقرعيها جمتمعاهتا خصائص اإلنساين

                                                 
1
Lachmann Richard, " Le Graffiti comme carrière et comme idéologie", (traduction de : 

Jean-Samuel Beuscart, Loïc Lafargue de Grangeneuve, Claire Lemasne et Frédéric 

Vagneron , Terrains & Travaux,  2003/2, n° 5, pp. 55-86.  

http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2003-2-page-55.htm. Consulté le: 

20/8/2009.  
2
 . اهلل انشاء مقبلة مقاالت ضمن  ذلك سنتناول   

3 Renata Plaza Teixeira &  Emma Otta& Siqueira José de Oliveira, " Between the public  
and the  private : Sex  differences in restroom graffiti from  latin and   anglo- saxon 

courtiers ", Institute of  psychology, University of  São Paulo, Brazil, 2007, p 4 . 
http://www.ead.fea.usp.br/WPapers/2003/03-007.pdf  . Consulted:  11/8/2011. 

http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2003-2-page-55.htm.%20Consulté
http://www.ead.fea.usp.br/WPapers/2003/03-007.pdf
http://www.ead.fea.usp.br/WPapers/2003/03-007.pdf
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 واجلامعات، واملدارس العسكرية والثركنات كالسرجون خصوصياته، تأخذ حيث فيه، اِنـْبَـَلَجت الذي والفضاء
 Lesوَحاِمالهتا واملغلقة، املفتوحة واخلاصرة العامرة الَفراغات وطبيعة نوعية وكذا... العامرة، واملراحيض واملساجد

supports  لـُمَمارِسيها والثرقافية واجلِْنِسية الُعْمرِية الِقيم حسب ومنه... طراوالت، أعمدة، الفتات، جدران، من. 
ا القريب، األمس وال اليوم، وليد ليس حضورها بَواكري أن غري   اِلكتشاف األوىل احملاوالت إىل يرجع وإمنر

ا الدرارسني بعض يعتقد بل. الكتابة لفعل األول االنسان  وَخرَبش َكتبو  َرسم حيث ،1نفسها الكتابة سبقت أهنر
 ". Alain Milon ميون أالن" حسب األثرية النرقوش خُملَّفات من أصلها ينحدر. خمتلفة وسائط على

اجلدارية باجملتمع اجلزائري، إىل بقايا اإلنسان األول، من خالل ( ـات)كرونولوجياً، تعود إرهاصات فعل الكتابة
ات العديد من الكهوف واملغارات مبنطقة الطاسيلي من كتابات ونقوش على الصرخور وَجَنب -عمداً -ما تركه 

 Leمهد البشرية "، وغريها من املناطق اليت اعتربها بعص الدرارسني "تْـُيوت"، و"تاِغيت"، أو منطقة 2'اأَلَه رار'

berceau de l'humanité"على حنو .3، والريت مازالت شاهدًة على خصوصيات احلياة اليومية لتلك اجلماعات
 :تاليةالصورة ال

 
 .بالجزائر الطاسيلي بمنطقة القديم لإلنسان ّصخرية رسوم: 0 رقم الصورة      

وبالضربط مع . غري أن الترأرِيخ األَويل للظاهرة، بلوهنا املعاصر ميكن إرجاعه للفرتة ااِلسِتخرَابَِية الفرنسية
ف َتوجُّهاتِه، عرب العديد من املدن اجلزائرية، بدايات َتَشُكل احِلراك الوطين الرَّافض للوجود ااِلسِتْدمارِي، باختال

 ...(.العاصمة، وهران، قسنطينة، تلمسان،)خاصرة الكربى منها 

                                                 
1
  The Economist, " Graffiti, the writing on the wall ,Scribbles for thought", London. 16 
décembre 2004 .  http://www.economist.com/node/3445153 .Consulted:22/06/2009. 

م اآلالف من النرقوش الصرخرية اليت تلخص بعض مظاهر حياة إنسان ما قبل التاريخ، هكتار، تض 81111تبلغ مساحة حظرية الطاسيلي   2
يعتربها الباحثون منطقة أساسية يف فهم تاريخ البشرية . ، وصيادين، وعبارات مكتوبة بالترِفيَناغ..(َزرافات، ِفيلة، بـََقر)صور حليوانات : على حنو

 ..(.،Dider  ،Tinkadrane  ،Tisras  ،Taset) مجعاء، من أهم َمناطقها 

 :لالستزادة  ميكن العودة لكتاب  3 
    Henri Lhote,   " A la découverte des fresques du Tassili", (1

er
 édition1958), Arthaud, 

1992,221 p.  
 .ة أمتار، بلغ ارتفاع بعضها ِستَ 0033حيث استعرض فيه الباحث و فريقه، مئات الصُّور الصرخرية اليت اُكتشفت منذ 

http://www.economist.com/node/3445153
http://www.economist.com/node/3445153
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إنر أُوىل إرهاصات الكتابات الغرافيتية املعاصرة، بـََزَغت بشكل جلري، مع اِنشاء النَّوادي الررياضية احمللية 
مولودية "حيث كانت البداية مع نادي . تلف الشررائح االجتماعية، اليت اِْلَتفَّ حوهلا األنصار، من خم(الـُمسلمة)

، حيث برزت أصوات تُنادي بضرورة تفعيل (ليلة املولد النربوي الشرريف) 1921، الذي تأسرس سنة "اجلزائر
لغرافيتية ، فكان للكتابة ا(الكاِفرَة)أسلوب ولغة االعتزاز واالفتخار والترشهري له، أمام األندية الفرنسية األخرى 

باب الواد، )إذ اِنتشر ِامسها على جدران األحياء الشرعبية . EL MOULOUDIA"1"حضورًا قويا للترشهري بـ
كما اِنتشرت كتابات متجد العديد من املالكمني ". اجلزائري"كتعبري عن الفخر واالعتزاز بـ ،..(بيلكور، القصبة،

 .ني مبختلف جنسيراهتموالعدرائني اجلزائريني، الذين قـََهُروا األوروبي
على اجلانب الرياضي بل رافقت اجلزائريني يف نضاهلم السرياسي " املمارسة الغرافيتية"مل يقتصر استخدام 

  Un rite de mobilisation  et  والعسكري، حىتر ِارتقت ِلَطقٍس من طُقوس التَّعبَئة والتَّوعية

sensibilisation إعالم اجلزائريني بإجنازات احلركة ومن بعدها الثورة، /سواٌء فيما خيص إعالن. للجماهري
حم على شهدائها(FLN)والترشهري االجيايب هبا وبرموز بعديها السياسي والعسكري  " ظلمات"أو إلدانة . ، والرتر

اهها، وللمطالبة باإلفراج عن املعتقلني اجلزائريني، ع لى واعتداءات السلطات االستدمارية، والتعبري عن سخطه ِاجتر
 FLN -ALN veille -sur) احرصوا على اجلزائر   " ALN"و"  FLN"حنو الوحدة الغرافيتية التالية 

ALGERIE:) 

 
 .FLN"2" شاب جزائري أمام جدار يشهر بـ : 2الصورة رقم 
، يف حتضري وتوعية (الغرافيتية( ـات)الكتابة)نفس االسرتاتيجية  (FLN)اعتمدت جبهة الترحرير الوطين 

ذلك أن السََّواد اأَلعَظم من . 1962الذي تـََقرَّر مطلع شهر جويلية ( املصريي)اجلزائري لالستفتاء الشرعب 

                                                 
 من األنصار استياء مدى عن لتعربر  العريق، بالفريق عصفت اليت( 2102 جوان/ماي) األخرية األزمة أثناء الغرافيتية الكتابات عادت لإلشارة 1

 .الفريق مسؤويل
  :ُمْنتَـَقاة من املوقع اإللكرتوينImages d'Algérie " "الصورة من نفس الفيلم  2

http://base.atelierdesarchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=168979تاريخ التحميل ، :
1/7/2100. 

http://base.atelierdesarchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=168979
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، فُأْسُتْخِدم اجلدار " Nonال"أو " Ouiنعم "وكان ِلزَاًما عليهم ُحسَن االختيار بني َكِلَميت . اجلزائريني من األُمِّينيَ 
يف ذاكرهتم الفردية واجلماعية، وفق اسرتاتيجيةِ تكرار " Oui"مة وما شاهبه، كواسطة لتقريب وَرسِم وَترِسيِخ كل

رُء أو -، ِلَعَدم الوقوع يف اخلطأ يوم االمتحان "Votez Oui"آالف املررات ( Graffiter)َغْرفـََتِتها 
َ
يوم يُكَرم امل

 .-يُهان
حَتل، بل كذلك اِ 

ُ
نتشرت باملركز الفرنسي، سواٌء لإلشارة، مل تنحصر املمارسة الكتابية على الفضاء اجلزائري امل

ومن بني ما عثرنا عليه (. السلطات واملواطنني)من توقيع اجلزائريني أنفسهم، أو الفرنسني الرَّافضني ملبدأ االستقالل 
ة عن حال ما وقع-العبارة  -Saint"، على جسر"ICI ON NOIE  LES ALGERIENS"  -املعربر

Michel"، بضفة هنر"la Saine"اليت رَاح ضحيرتها املئات 0060/ 07/01ُتِقَطت أثناء مظاهرات  ، واليت اُل ،
ة. 1من اجلزائريني  .وهذه صورة معربر

 
 .Saint-Michel"2"جسر""   ICI ON NOIE LES ALGERIENS :  "7الصورة رقم     

بات ، الكتا(O.A.S)اجليش، املعمرون، املنظمات االرهابية )يف املقابل ِاستخدم  احملتل بكل فئاته 
 ".اجلزائر جزائرية"الغرافيتية لتمرير رسائله  وهتديداته، على حنو الوحدة الترالية كرد  على 

                                                 
/  22/01باجلزائر العاصمة، بتاريخ " اراملوڤ"، بقاعة (مدة تسعني دقيقة)''هنا نغرق اجلزائريني''بنفس العنوان مَتر عرض الفيلم الوثائقي  1

أنه  من الطابوهات يف فرنسا، واملتمثرل -تقول عنه–اليت تعاجل فيه موضوًعا " يامسينة عدري"-من أصول جزائرية -للمخرجة  الفرنسية  2100
 . 0060أكتوبر  07يف جرائم 

 ICI ON NOIE"  يف صورة واحدة لتيسري قراءة اجلملة الصورة يف األصل صورتني منفصلتني عن بعضهما البعض، قمنا بتجميعهما  2

LES ALGÉRIENS ."منقولة من : 

  Vincent Lemire & Yann Potin,  "ICI ON NOIELES ALGÉRIENS", Fabriques  
documentaires, avatars politiques et mémoires partagées d’une icône militante (1961-

2001),Genèses 49, déc. 2002, pp.140-162. 
جزائري  01.101جريح، و 0111الدرموية، اليت راح ضحيتها مئات القتلى واملفقودين، وأكثر من  07/01/0060تلخص أحداث 

، "قتيل على األقل 211إنه  بلغ عدد القتلى  -عضو سابق يف فدرالية فرنسا جلبهة التحرير الوطين -"علي هارون"من جهته  ذكر ". موقوف
 .صعوبة احلصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه املظاهرات"تظاهرين، مشريا إىل من بني امل
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 (وسط العاصمة)للشعب "  O. A. S"رسالة غرافيتية من :4الصورة رقم 

 (LA FRANCE REST O.A.S")1. 

بـَُعيَد االستقالل تراجعت ممارسة الكتابات الغرافيتية املقصودة
فتئت أن بدأت َمالحمها تتجلرى ، لكنها ما 2

الرربيع "، مع بداية الثرمانينات، خالل اضطرابات 'احتجاجي/َمطَليب 'من جديد يف مضامني جديدة، أخذت بعد 
كما " أحداث اخلبز"، أو 1988، لتتطور منتصف الثرمانينيات، وتَنتشر إبان أحداث أكتوبر "األمازيغي األول
ت ُمؤشررًا واضًحا اِلختالالت بل وإخفاقات السرياسات الـُمنتَـَهَجة يف خمتلف واليت اُعُتربَِ . 3ُيسميها البعض

 (. احلزب الواحد آنذاك)، من طرف النرظام احلاكم ..(السياسية، االقتصادية، الثرقافية والتعليمة،)القطاعات 

ات ومثريات سامهت يف عودة احلاجة ملمارسة الغرافيتيا  ، خاصة يف  La pratique du graffitiمتغرير
، إذ سجلت اجملموعات "صحافة اجلدران"ومنه تفعيل ما مَسراه الباحثون بـ. مضامينها االحتجاجية واملطلبية

دَّ لريَ . َمواقفها وآراءها ومطالبها، بدًءا بضرورة رحيل من أوقعوا البالد يف هذا املأزق -والـُموالية -واحلركات املعارضة
تلك الفرتة، حيث مَتَوَضَعت املمارسة كوسيلة فعرالة للدرعاية واإلشاعة السياسية  عليهم احملسوبني على النظام يف

يف ِخَضم حالة من االحتقان واالنسداد حدث ذلك . واحِلزبَِية، والدرعاية املضادة، سواء للمعارضني أو املتعاطفني
َفُمعَظم الكتابات اليت . املستقلةالسياسي، اليت تبعها اِنفالت أمين خطري، مل يسبق له مثيل يف تاريخ اجلزائر 

ُرِصَدت على اجلدران، األعمدة، الواجهات، احملالت وغريها، سواء كانت علمانية أو إسالمية أمجعت على 
 .إخفاق النظام يف سياساته الترنموية املتعددة

بات حملية ، مبُعظم اجملالس البلدية يف أوىل انتخا( FIS)فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ " حدث"كان 
يف حركية اجملتمع اجلزائري عامة،  -وخطرياً -، منعرًجا هامًّا1990جويلية  12تعددية يف تاريخ البالد، بتاريخ 

وبالترأرِيخ لظاهرة الغرافيتيا خاصة، إذ َلِعَبت اجلدران وما شاهبها، وظيفة الصرحافة اإلعالمية، اإلشهارية والتَّشهريِية، 

                                                 
 ". .Microsoft ® Encarta ® 2006 ,( DVD)الصورة منسوخة  من موسوعة    1

2
 .، و الشَّْخَبطات الصِّبيانية"O.A.S" باستثناء بقايا منظمة    
مل ُتستوَعب "أكتوبر 1" ، بأن دروسEl Watan،  يف مقابلة مع جريدة (2100إىل " نقد"مؤرخ ومدير جملة )، "داحو جربال"قال عنها  3

 .-أنذاك–" وبأهنا انعكاس لرغبة عميقة للتغيري يف النرظام السياسي، نتيجة أزمة الثقة بني الشعب والدولة. بشكل جيرد
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على الكراسي، حيث َعمَّت عبارات ( الـُمتناِحرَة)عدها، بني األحزاب الـُمَتسابَِقة إبان احلملة االنتخابية وب
"VOTEZ.X.  "، "VOTEZ .Y" ،"إخل...،"ال بَديل عن األصل"، "اِنتخبوا اإلسالم. 

الذي أخذه احلراك السياسي، خاصة بُعيَد اعتقال أعضاء " املنعرج اخلطري"زادت الظاهرة انتشارًا، َعِقَب 
، يف مناطق خمتلفة من -وما شاكلها -ُمَعنـَِّفة على اجلدران/ة جبهة اإلنقاذ، حيث ِانشرت كتابات َعِنيَفةقياد

ورسائل على ". إما اإلفراج أو االنفجار"، على حنو عبارة "ِفعلته"على "  Systèmeالسِّيستام"الوطن، تتوعد 
وَكَرد فعل على ذلك سادت  . ي بلحاج وعباسي مداين، إشارًة إىل عل"يا علي يا عباس اجلبهة دائما البَاسْ : "حنو

، "ال لألصولية"، "أوقفوا َزحف الفاشية"، "ال إليران يف اجلزائر"كتابات موجَهة للمؤسسة العسكرية، على حنو، 
 .إخل..،"أنقضوا الدميقراطية "

 -حيبرذ هذا االسموإن كان البعض ال -، واِندالع احلرب األهلية "املأساة الوطنية"مع بداية تفاعالت  
، وما َترتب عنه من تـََفُسخ للَنسيج االجتماعي على خمتلف األصعدة، توسرعت املمارسة الغرافيتية، 1992مطلع 

فانتشرت كتابات تُقدرس وأخرى تُدنِّس أطراف معادلة . الذي ًأصاب اجملتمع' األَرق اجملتمعي'لتعكس درجات 
ونِداءات لوقف ".  G I A"وفيما بعـد" M I A"اإلسالمية املسلحة احلركة "الصرراع آنذاك، على حنو عبارات، 

القاتل و املقتول يف النار " ،"كفانا قتاال" ، "أوقفوا احلرب"العنف، ومَحام الَدم، وَحقِن ِدماء اجلزائريني، على حنو 
 .إخل".. اتقوا اهلل يف العباد" ، "فتوقفوا

سيد الررسائل الغرافيتية، ففي واحدة من اجملازر اليت ارتكبتها يف جت" َدم اجلزائريني"كثرياً، ما أُستخِدم 
شخًصا، َكَتب أحدهم على اجلدران ِبَدم الَقتلى  13اجلماعات اإلرهابية، مبنطقة بوفاريك، واليت راح ضحيتها 

يف الكثري من ' الدم'الكتابات باستعمال ' ُموَضة'، لتنتشر "اجلماعات اإلسالمية املسلحة السُّنية السرلفية املوحدة"
 .األماكن

، واليت "الِوئام املدين"مع مطلع القرن الواحد والعشرين، بدأت نار الِفتَنة خَتُمد، حيث أمَثَرت سياسة 
لكن، . ، أُوىل نتائجها االجيابية"عبد العزيز بوتفليقة"بعد ِاعتالء السيد الرئيس " املصاحلة الوطنية"تطورت ملبادرة 

حيث . مبنطقة الَقبائل 2001" الربيع األمازيغي الثاين"ِاحتجاجات ما يُعَرف بأحداث يف ُمقابل ذلك اِنفجرت 
، فزادت املنطقة ِاشتعاال "ماسينيسا كرماح"دخلت قوات األمن يف مواجهات عنيفة، أدرت إىل وفاة التلميذ  

غرافييت حضوره أيًضا، وكان للفعل ال. ، راح ضحيتها العديد من القتلى واجلرحى، من الطرفني(انتفاضة شعبية)
، "liberté"، قَبَل أن يلفظ أنفاسه األخرية ِبَدِمه كلمة  27/1/2110يوم( كمال)حيث كتب أحد الشباب 
باإلضافة لكثري من العبارات اليت ُتطالب باحلرية، ومعاقبة من أطلق النرار على . 1على جدار إحدى املقاهي

  .2(سية والعربيةاألمازيغية والفرن)الشراب، وردت بلغات ثالث 

                                                 
1
 .اِلتقطتها آنذاك العديد من القنوات التلفزيونية احمللية واألجنبية  

2 Farid Ailat,  "Le Grand  malaise ", Jeune Afrique, 5/5/2008. 
http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN04058legraesiala0/   . Consulté  Le :22/7/2010. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN04058legraesiala0/
http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN04058legraesiala0/
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َنة -غالبًا ما كانت الغرافيتيا ِاسرتاتيجية مُمِكَنة  ،  املنكوبني " S.O.S des"إلمساع استغاثة  -وممَُكِّ
، على إحدى جدران 2113فنقرأ مثاًل بعد زلزال . واملنسيني واملهمرشني، قصد َلفِت اِنتباه السلطات الررمسية

 07ونقرأ أيًضا يف حي". حنن منكوبون"بالعاصمة، عبارة " ن بوعليحسيبة ب"عمارة ُمهَدَدة بالسقوط، حبي 
، ببلدية جسر قسنطينة  يف الضراحية  اجلنوبية من العاصمة، على جدار بناية، مجلة يقول فيها 0061أكتوبر 
الطُُرق  بكل( احَلرَڤة)دعوة  صرحية للهجرة ". ِاذهبوا إىل بريطانيا فإن هبا ملكة ال يُظلم عندها أحدُ : "صاحبها

ارَِجة. للبحث عن العدل : و رابعٌ ".  َكْرطُونَا يف ُروما ِخرْي من ِفياَل يف احُلوَمة: "وكتب ثالٌث، يف مكان آخر، بالدَّ
 ".أين أنتم يا َعرب غزة حترتق"

املمارسة الغرافيتية التَّموُضع والتَّماِهي مع بعض مرجعيات  -وحتاول-خالل السرنوات األخرية، حاولت 
واليت ".  Hip Hopاهلِيب ُهوب"ة العاملية يف ذات اجملال، اليت غزت كل اجملتمعات العربية، أال وهي حركة احلرك

خيص لعدد من اللقاءات واملهرجانات اليت تُقام  -متكنت من اِكتساب هامش من الشَّرَعَنة  الررمسية، من خالل الرتر
الذي "  Hip Hopاهليب هوب"ن الررابع ملوسيقى ببعض املدن الشرمالية، على حنو املهرجا -حتت الوصاية-

نشطته . 2110، مبدينة سيدي بلعباس، يف شهر سبتمرب من سنة ("Concord)الوئام "أُقيَمت فعالياته بقاعة 
، الذي " Graffiti Artفن الغرافييت "، وبعض مُمارِسي الغرافيتيا يف طابعها الغريب 1بعض ِفَرق الرَّاب اجلزائري

، من حيث إقبال املمارسني واملتعاطفني معه، -رغم نطاقه احملدود-ته تـَتِِّضح خالل السرنوات األخريةبدأت إرهاصا
باملقارنة مع مكانته باجملتمعات الغربية، حيث مازال نـََفٌر من الشرباب الـُمنَهِجِ س باملمارسة حياول البحث عن 

لوحة "ة، حيث متكنت جمموعة من الطلبة املمارسني من توقيع األذواق الفنيرة الـُمَرمسََّ /مكانة ضمن َتراتبيرة األلوان
 . بذات املكان" سيدي اجلياليل"حتت جسر " une fresqueغرافيتية 

السرلطات احمللية، البلدية والوالئية، خاصرة خالل مناسبات رمسية،  ( الكتابات الغرافيتية)كثريًا ما أَرََّقت املمارسة 
خاصرة تلك الوحدات (. مسحها أو إعادة دهن موضعها)ني، فتضطر لتنظيفها كالزريارات امليدانية للمسؤول

وتبقى الغرافيتيا ممارسة يومية . الـُحبلى باملضامني السرياسية املعارضة والقادحة، أو إهانات وَسَباٍب للمسؤولني
االنتفاضات "، و"العربية الثورات"، "الربيع العريب"للشرباب العريب واجلزائري، حيث عادت بكثرة خالل ما مسُِي بـ

 .، كلٌّ حسب مرجعياته وقناعاته"العربية
، (اجلمالية)ركرزت على أبعادها الفنرية " ظاهرة الغرافيتيا"يف اخلتام، نشري إىل أن جلر الدرراسات الغربية اليت قاربت 

 Graffiti picturale الترصِويري"، أو "Graffiti Artفن الغرافييت "لُِقَب بـ" فنًّا معاصرًا"أي باعتبارها 

أمرا مبجتمعنا، فالسرواد األعظم من الوحدات الغرافيتية اليت مجعناها وفحصناها حتَِيد نوًعا ما (. الصرورة الغرافيتية")
، أو كما   Les écrits graffitiquesكتابات غرافيتية " )املكتوب"، لصاحل البعد (الفينر )عن النرمط الغريب 
رأينا هذا ال يعين غياب السرمة الفنيرة لدى الطالب ". Les écrits urbains : "يسميه البعض بـ

                                                 
 Zonka génération de Tizi Ouzou"، "Street Live d’Oran" ، "Moderne :"نذكر بعضها على سبيل املثال 1

Gnawi ( Moh El Gana) de Blida…..". 
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من خالل التـرَنطُّع يف َزخرفة األمساء، والتـرَفنُّن يف رسم الصرور  -نسبًيا -، بل حضرت "الـُمَغرِفت/الكاتب"
ن مطالب ومعاناة ، ويعربر ع(الكلمة والررمز)يطرح الُبعد املكتوب  -كما ذكرنا-لكن أغلبها . والُبورترِيَهات

 . اجتماعية وثقافية، فردية ومجاعاتية
نذكر يف هناية الصرفحات، أن املمارسة ليست ختريبًا وال احنرافًا وال سلوكا عبثيًا بالنرسبة ملمارسيها، بل ممارسة 

ة ِاستجالء معانيها ُحبَلى بالررسائل املتعددة املضامني، تنتظر منرا املغامرة واالجتهاد البحثي الررصني املتميرز، بُغي
على بعضنا  -الترسلطية/ الغري سليمة-ودالالهتا املمكنة، باعتبارها ممارسة َمنَتَجًة، أي أن تفاعالتنا وممارساتنا 

 .                لفعل الكتابة الغرافيتية، وإالر لكان األمر َأعَقد وَأعَسر -امللحة-البعض هي اليت ُتضفي لتبلور احلاجة 
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 الملكة اللغوية عند مالك بن نبي 
 مقاربة لسانية لنماذج تطبيقية

(1) راضية بن عريــبة                                                            
 

 

 : ملخص
من شىت ( اللغوية)نيني منهم مصطلح امللكة اللسانية لقد درس علماء اللغة قدميًا و حديثًا و حىت اللسا

 ."مالك بن نيب "العالمة اجلزائري و يف مقدمتهم . جوانبها املختلفة
و يتعذر استعماهلا مباشرة إال إذا توفر للمرء " ملكة الكالم"فلكلر إنسان ملكة ميكن أن نطلق عليها 

لكة عند علماء اللغة، وهنا سنحاول إبراز نظرة ابن نيب شيء آخر من اخلارج هو اللرغة ،و هلذا اختلف تصور امل
 للملكة، فكيف عررف لنا امللكة اللغوية و ما أبرز طرق حتصيلها؟

 .مالك بن نيب  –الفكر  -الكالم -امللكة اللسانية –اللغة  :الكلمات املفتاحية
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
 .كلية اآلداب و اللغات، قسم اللغة العربية وآدابها  -شلف–جامعة حسيبة بن بوعلي  (1)
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 :تعريف الملكة الّلغوية عند ابن نبي: 0 
نيب أنر احلضارة ليست كل شكل من أشكال التنظيم يف احلياة البشرية، و لكنها شكل نوعي يرى ابن    

خاص النامية، حيث جيد هذا الشكل نوعيته استعداد هذه اجملتمعات ألداء وظيفة معينة ،ال يكون اجملتمع 
ن حيث أفكاره و ال من املتخلِّف يف حالة تكيف معها ، ال من حيث رغبته و ال من قدرته ، و بعبارة أخرى ال م

و هذا يعين أن اجملتمع ال ميكنه مواكبة  أو مسايرة احلضارة إال إذا كان الفرد ميلك قدرات لغوية . (1)حيث وسائله
 .أو ملكات فكرية هائلة تساهم يف ذلك النرمو أو تطورره 

ق سنن معينة فاهلل سبحانه عز وجل ، قدر لكل خلقه يف أحسن تقومي و قد أحسن تقوميهم ليسري طب
حتقق حاجاهتم البسيطة و املعقدة لضمان بقائهم ، فقد للحيوان جمموعة من الغرائز تتكفل ضمان حياته، لكنه 
عز وجل فضرل اإلنسان بشيء هو العقل ، يتصررف به لضمان  حاجاته يف العيش اليوم ويف مراحل التاريخ، لكنره 

شاطه الفكري حبجج واهية ، كتلك احلجج اليت كنا قبل أربعني إذا وصل جمتمع ما يف طور من تارخيه إىل تعطيل ن
عاًما أو نصف قرن نسمعها يف اجلزائر مثال، وكما هي قائمة أو جيري مفعوهلا على العقول يف البالد اإلسالمية  

آن وذلك فيما خيصر القرآن الكرمي تفسريا آلياته، إذ أصبحوا يعلرقون على كلر اجتهاد يف تفسري القر . كافرة 
 (3).للحياة البشرية، بكلمة حتدُّ من كلر نشاط وتعطِّل العقل باعتباره شيئاً غري ضروري و غري الزم (2)الكرمي

م يقولون إن االجتهاد يف التفسري ل سدُّ باب لقرآن خطأ، واخلطأ فيه كفر، وهذا يعين فيه وقٌف و إهنر
 .ورة هذا التعطيل جيب أن نقارنه بتعطيل آخر ، فإذا أردنا أن ندرك مدى خطالجتهاد، وتعطيل الفكر هنائياا

من هنا  يتضح لنا أن ابن نيب اهتم بامللكة اللسانية من حيث أهنا خاصة بكل إنسان أو فرد  و يعين ذلك و 
ودة القدرة على متيزها من حيث اجلية استخدامها يف حياته اليومية و قدرته على كيفية حتصيل هذه اللغة و كيف

قد اهترم جبانب " ابن نيب "، فإن  مقدمته امللكة اللسانية كصناعةقد حتدث يف" ابن خلدون "  الفساد فإذا كانو 
 .الثقافة على أهنا العنصر األساسي يف تكوين امللكة اللغوية للفرد لتحصيل متطلباته

ها أو يف نوع هي صعيد من الفكر،  ال صلة له باملستوى الدروس املنقلة سواء" ابن نيب " فالثقافة عند  
ا الذي يبقى حيينما ننسىيف مداها  ا رمبر ا كفاءة الترلقي والترعليم، إمنر الذي تعلمناه ، إهنا على  (4)،، أو يف كميِّتها إهنر

 (5) .األخص ما جيب أن منلكه أوال كي نتعلم

                                                 
 .31ص  -2111 – 0ط  –دار الفكر  –دمشق  –سوريا –جمالس دمشق  –مالك بن نيب   (1)
 .10ص  –مالك بن نيب  – جمالس دمشق  (2)
 .12ص  –املرجع نفسه   (3)
 .12ص  -0061 –دار الفكر  –مالك ابن نيب –نظرات الفكر اإلسالمي  –عمر كامل مسقاوي   (4)
 12املرجع نفسه ، ص   (5)
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ميكن أن نعترب  فالبيئة مبثابة الرحم بالنسبة إىل القيم الثقافية ، حبيث (1)،وهبذا فهي ظاهرة نامجة عن البيئة
الثقافة نفسها كبيئة مكونة من األلوان واألصوات واألشكال واحلركات واألشياء املأنوسة ، واملناظر والصور 

 (2) .واألفكار املتفشية يف كل اجتاه
و يواصل ابن نيب حديثه . هذا يعين أن العامل أو احملرك األساسي يف اكتساب اللغة لدى الفرد هي البيئة

وأمهيتها جبعلها حمددة بواسطة املعطى البشري أو بالذات إال أن املشكلة بالنسبة إلينا متثل قضية ذات  عن الثقافة
 .نسق عملي 

فنحن نريد اكتساب الفعالية الضرورية لنا والتخلص من وجود عدم فعاليتنا احلالية ، حبيث يتعني علينا أن 
حيث جند بعض العائالت كانت ترسل بأطفاهلا إىل  (3) ،نكون رصيدنا الثقايف  الفعال و أن نضفي رسبنا السليب

 (4) .املدرسة ال لكي تعدهم للقيام ببعض الواجبات املعينة  ولكن لكي هتيأهم للحصول على بعض الفوائد املعينة
جوهرها مشكل  إال أن مشكلة الثقافة من الوجهة الرتبوية هي يف" مالك ابن نيب" إىل جانب هذا يشري

، ولذلك كان علينا أن حندد املعىن العام لفكرة التوجيه ،  فهو بصفة عامة قوة يف األساس وتوافق كارالتوجيه األف
يف السري، ووحدة يف اهلدف فكم  من طاقات و قوى ضاعت فلم حتقق هدفها ألهنا تستخدم وألننا مل نعرف  

 (5) .كيف نكتلها
العقول املفكرة يف ماليني السواعد العاملة و إلسراف يف اجلهد و يف الوقت، فهناك فالتوجيه هو جتنب ا 

،  املكون من ماليني املهم هو أن ندير هذا اجلهاز اهلائلو . الصاحلة ألن تستخدم يف كل وقتالبالد اإلسالمية 
 (6).العقول يف أحسن ظروفه الزمنية و اإلنتاجيةالسواعد و 

 أمراض و هذا ما جعله يربزها حيث عند نقطة أساسية مفادها أن اللغة تتعرض إىل"  مالك " كما يقف 
ومما زاد الطني بلة يف تلك الفرتة أن اجلبهة الشعبية كان هلا على احلياة العامة اجلزائرية نفس التأثري الذي : "  يقول 

، لى كل فرد داء الكالم ، كالمهلقد فتحت يف اجلزائر حمابس الكالم ، فاستوىل ع.كان هلا بفرنسا و بوجه خاص 
 (7)".وإرنه لداء قتال...جاره أو كالم 
تزاوج اللغتني العربية و الفرنسية أصبح هناك فساد يف ي أنره أثناء الفرتة االستعمارية، ونتيجة االختالط و أ

 .ة أو ما نسمريه بامللكة اللسانيةاللغ

                                                 
 .000ص  –ة اجلزائرية ضمكتبة النه–جزائرية  آفاق –مالك ابن نيب   (1)
 021ص  –املرجع نفسه   (2)
 018ص –أفاق جزائرية   -ابن نيب مالك  (3)
 .000ص  -املرجع نفسه  (4)
 .60ص  -0081 – 1ط  –دار الفكر –مشكلة الثقافة  –مالك ابن نيب   (5)
 60ص  -املرجع نفسه  (6)
 .262ص  –د ت  -(الطالب ) مذكرات شاهد القرن  –مالك ابن نيب   (7)
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يد اليت ال حتصى يف الررص يضيف إىل كالمه ، أنه منذ استوىل مرض الكالم فقد تكربدنا من اخلسائرو 
مضى، كانت األفكار نقية صافية والنوايا خالصة ، حبيث أصبح اجملتمع سفينة تائهة  على عكس ما اللغوي
ة  ، فاستحال كل ذلك إىل اخللط و اخلبط و التباغض و االنتهازية و الثرثرةصادقة و   (1) .القلوب رحيمة خريِّ
 تربيته يف بل تشمل اجملتمع يف حياته و يف ة الثقافة والعقل ميادين ال تعدخالصة القول أن ميادين معركو 

كان على وجه هذه   ياة إنسانية كما عرف اإلنسان منذتصبح به احلياة ح بل كل ما...معايشته ويف تفكريه
 .(2)املعمورة

فالثقافة هي التعبري احلسري عن عالقة الفرد هبذا العامل ،أي باجملال الرروحي الذي ينمري فيه وجوده النرفسي  
، وكذلك يوي قرررنا أنره مات موت ماديراً تيجة هذا االتصال بذلك املناخ ، فالفرد إذا ما فقد صلته باجملال احلفهي ن

 .(3)األمر إذا فقد صلته باجملال الثرقايف فإنره ميوت موتًا ثقافًيا 
 :العوامل المؤثرة في نشاط الملكة عند مالك بن نبي : 2
ان املنعزل أن يعيش طوياًل يف وحدته دون آن يضع لنفسه ويف فرتة من ال يستطيع اإلنس: الطفل واألفكار-0 

 .الزمن حمدودة بالضرورة التجربة األزلية اليت هبا يتكيف هبا اجملتمع مع بيئته 
، وإما (مثل قصة حي بن يقضان)فإما أن تبدأ مغامرته انطالقا من صفحة بيضاء خالية من األفكار 

من الوسائل واألشياء فمهما تكن درجة جتريده ومنوذج الثقافة الذي ميثله فإن انطالقا من صفحة بيضاء خالية 
 (4).نشاطه خيضع دائما يف ضمان بقائه لتطورات نفسية بدنية ، نرى مثلها يف سائر أشكال النشاط البشر

 والشكل األبسط هلذا النشاط يتجلى يف عمل احلريف املنكب على عمله واملقص يف يده باحلارث املنحىن
 .على حمراثه ، باجلندي املسلح ببندقيته

اإلنسان يف سائر هذه احلاالت ، فالعمل احلريف الزراعي أو احلريب يتم انطالقا من عنصرين ضاهرين  
  (5) .واآللة

لكن هذين العنصرين حيجبان حقيقة أخرى أكثر تعقيدا ، ذلك أن العمل ال يتم فعليا إال يف ظروف تتوافق 
 ".ملاذا" و " كيف" بالضرورة مع سؤال

فنحن ال نعمل كيفما اتفق حىت ال يصبح العمل مستحيال وال نعمل بغري سبب حىت ال منارس عمال 
 (6).عابثا

                                                 
 363ص  -(الطالب ) مذكرات شاهد القرن  -مالك ابن نيب  (1)
 363ص  –املرجع نفسه   (2)
 361ص  -(الطالب ) مذكرات شاهد القرن  -مالك ابن نيب   (3)
 .66-61ص-0003-0ط–دار العلم -بريوت-لبنان-دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية–حبوث السنية عربية  -مشال زكريا  (4)
 030ص-2116-ة عناب -املدارس اللسانية املعاصرة -نعمان بوقرة  (5)
 030 -ملدارس اللسانية املعاصرةا -نعمان بوقرة  (6)
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فالعمل إذن ال ميكن أن يتحدد خارج خطة حتتوي إضافة إىل عناصره الظاهرة عنصرا فكريرا ممثًّال ملسوغاته 
 .عي وتقين جملتمع  ما مييرزه عن غريه من اجملتمعات وألمناطه التنفيذية اليت تلخرص كل تقدم اجتما

 فإن العنصر الفكري يأخذ شيئا فشيئا أمهيته، فالفرد مبقدار ما يندمج يف اجملتمع الذي باشر يف تقسيم العمل،
وتبدو هذه األمهية يف عمل البد أن يكون متخصصا حيرتم القواعد ويراعي األصول من أجل اندماجه يف العمل 

 .اجلماعي
  (1) .أما الشروط األخالقية والتقنية هلذا االندماج فتندرج يف سياقات نفسية جسدية ال يتم متثرلها بسهولة

وغينر  والطفل إنسان منعزل يف طريقه إىل االندماج والبدر له أن مير هبذه السياقات لكي حيقرق اندماجه املناسب،
  (2)عن البيان أن العائلة واملدرسة تساعدانه يف ذلك

وتكمل عملية اندماج الطفل ،فهي ال  هذه املساعدة االجتماعية تستطيع بل وجيب أن تعمل بطريقة ختتصر،
 .تستطيع أن تلغيه 

 :ولكي ندرك مراحل ذلك االطراد نتابع اخلطوات التالية 
 (3) .الطفل عندما النرور ، تكون األشياء و األشخاص واألفكار منتظمة حوله يف ثالثة عوامل غريبة عنه-

ا تدعه خيدش خدره وذلك شيء  فريى بالنسبة إليه شيء يلهيه ويسلًّيه كما يسلري املصباح املتديلر فوق سريره ،إهنر
 .آخر مل يندمج بعد يف ذاته 

غري أنره يبدأ على األقلر يشعر حوله بعامل من األشياء ممثرال بيده ،بأصابعه ،مبصراصته ،و باملصباح املتديل 
 (4) .ه املرحلة ليس لديه بعُد أير إدراك لعامل األشخاصفوق سريره يف هذ

وشيئاً فشيئاً يكتسب خربة يف عامل األشياء ،فبصره يبدأ يعرف الوجوه ،إنره يعرف وجه أمه أوراًل بالطبع وجه 
 .أبيه ووجه إخوته و أخواته ،وهذه الوجوه مجيعها تبدأ يف أن تشكرل من حوله عامل األشخاص الغريب 

مئنانه إىل هذا العامل مل يأخذ مداه بعُد حىتر يكون له من العمر ثالث أو أربع سنوات ،و يكفي بيد أن اط
ندعه وحيدًا على الررصيف بالقرب من عتبة منزل العائلة ،لنرى كيف ترتسم يف احلال على وجه عالمات كآبة  

 (5) .الوحدة الريت يشعر هبا أمام  املرارة الرذين ال يعرفهم
غريب  السادسة، يعدر يوم دخول املدرسة بالنِّسبة إليه جتربة قاسية جدًّا يف عامل األشخاص وحىتر يف سنر 

تدرجيياً، وشيئًا فشيئًا  و تبعًا لنقطة حتدُّدها درجة ألفته االجتماعية،إذ هذه الدرجة ، عنه وهو ال يندمج إال ر

                                                 
 68ص-حبوث ألسنية عربية  -ميشال زكريا  (1)
 68ص -املرجع نفسه  (2)
 60ص -حبوث ألسنية عربية  --ميشال زكريا  (3)
 26ص-دط–دار الفكر -بريون -مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي–لبنان -مالك بن نيب  (4)
 27ص -ملرجع نفسها  (5)
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فعل  *(يونغ) نصنفها رمبرا وفق لنظرية ولكن ميكن أن . تتفاوت بني األطفال ألسباب مل يكن حصرها بأمجعها 
 (1) .بالنسبة لنموذجيها

ا بسرعة   فاملنفتح يكتشف عامل األشخاص بسرعة أكثر من النموذج املغلق ، و هذا األخري يكتشف رمبر
 . أكرب عامل األفكار ، ولكن دون أن خيتصر املراحل 

 (2) .ذجني بعد اكتشاف عامل األشخاصغري أن اكتشاف عامل األفكار يأيت دائما بالنسبة لكال النمو 
 : واندماج الطفل يف اجملتمع هو بيولوجي و منطقي يف آن واحد ،إنه يشتمل على أعمار ثالث 

 .العمر الذي يكتشف فيه تلقائيا عامل األشياء ،  و هو يلعب بأصابعه و مبصاصته  .0
 .وجه أمره بادئ األمر العمر الذي يكتشف فيه تدرجييا عامل األشخاص و هو يتعررف فيه على   .2
نا أن نتناوله هنا   .3 العمر الذي يكتشف فيه أخريا عامل األفكار، وهذا الكشف يف األخري هو الذي يهمر

 . بالتحليل 
، تقوم بينه و بينها رابطة غذائية إننا نعلم أن اكتشاف األشياء عند الطفل إمنا يتم بامتالكها ، و الرابطة اليت

 .إىل فمه فهو حيمل السيي تلقائيا 
 (3) .غري أن اكتشافه لعامل األشخاص يتم مبقدار ما يرتبط هبا بعالقات عاطفية مث اجتماعية

و األمر نفسه يف دخوله عامل األفكار ، إذ يبدأ من اللحظة اليت يتمكن فيه من تكوين روابط شخصية مع مفاهيم 
 (4) .جتريبية

اجملهود املصحوب باليأس أحيانا يف اقتحام باب هذا  إن علينا أن نرى طفال يفشل يف مسألة صغرية لنقدرر
 (5).العامل

هذه املأسويات الصغري متر على العموم دون أن تتفطن هلا األسر و املدارس غري أن الطفل يتذكر أحيانا أنه 
بعد  أن اصطدم بصعوبة عدة مرات دون أن يقهرها يكشف له يوم  تفكريه وعقلها  سبيال لقهرها فيجد احلل 

 (6).دهوح
عندما يعرب الطفل عامل األفكار يضع قدمه يف حميط ثقايف و أحيانا يف أنظمة إيديولوجية ، هلا من 

 .خصائصها ما يفصل بينها و بني اجملتمعات احملايدة أو اخلامدة 

                                                 
*
م ،وهو صاحب نظرية النماذج 0003كان من أتباع فرويد مث انفصل عنه سنة (م0060-م0871)عامل نفس سويسري :كارل جوستاف يونغ  

  .و الريت تأيت نتيجة التجربة البشرية عرب العصور ( الالرواعي اجلماعي )اليت تكورن     archetypesاملثالية 
 27ص -كلة األفكار يف العامل اإلسالميمش --مالك بن نيب  (1)
 27ص -مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي -مالك بن نيب  (2)
 27ص  –املرجع نفسه   (3)
 . 28ص -مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي –مالك بن نيب   (4)
 . 28ص –املرجع نفسه   (5)
 .28ص –مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي  –مالك بن نيب   (6)
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هذا التغيري النفسي يكشف له عن أفاق جديدة ، و أبعاد ال ختطر له ببال إذ حيول هذا االكتشاف  
فسي ، فإن كيانه اجلسدي يتحول هو اآلخر ، إن لألفكار  أثر حيويا مييرز حىت من حيث املظهر  ، كيرانه الن

 .الشخص األموي من ذلك الذي استعمل احلروف األجبدية لقراءة فكرة أو لتعبري عن فكرته 
ارنات ينبغي أن نالحظ هذه احلقيقة يف بادئ األمر يف عملية اندماج الطفل من اجنل نستطيع عقد املق

 (1) .الضرورية ن مع عالمات الطفولة يف سجل النضج
أن السمة البارزة لدى الطفل يف سنينه األوىل، هي فمه املفتوح قليال املستعد لتلقف و مص أي شيء   

 . لكن كل ما تقدم يف السن إن فمه ينغلق بتأثري دوافع داخلية 
النفسي ، فهذا التفصيل حلظة من حلظات ويتوافق هذا التفصيل اجلسدي مع مرحلة معينة من تطوره 

عملية االندماج ، و ميكن أن تتجلى داللته إما بأن تطابقه على حلظة موازية من عملية اندماج شخص ناضج  
إذا استطعنا أن جنري مثل هذه التجربة ،و أن نالحظه مبقارنة بني شخصني بالغني من أسرة واحدة أحدمها متعلم 

 (2) .واآلخر أمري
لتعليم موزعة بطريقة غري احلالة مألوفة خاصة يف املناطق الريفية اجلزائرية حيث تكون فرص اوهذه 

 (3) .، حىت داخل األسرة الواحدة فنحن جند  فيها مثال أخوين أحدمها و اآلخر أميمتساوية
ك صحيح انه يوجد بينهما تشابه الذي يشري هذا إىل أصلها الوراثي املشرتك ، و لكن توجد خارج ذل

 (4) .فوارق بارزة يف النظرات و مالمح الوجه ، اليت تنبأ عن اختالف يف االندماج االجتماعي
بوجه عام ففي سكان بلد ما هناك النموذج الريفي و النموذج املدين بينهما علماء االجتماع ببعض و 

 (5) .تفاصيل امللبس
إذ يبدو كريفي مزيف، و رجل الريف لو كان رجل املدينة يف مالبس الريفية يسهل التعرف عليه وحىت و 

 .يف مالبس األعياد يبدو مدنيا مزيرفاً 
الشقيقان من أصل وراثي واحد و بيئة ريفية واحدة يتمايزان كذلك بعالمات واضحة جلية ، إذا كان و 

فكار أحدمها قد تردرد إىل املدرسة دون أن يفعل اآلخر ذلك ، فدرجة اندماج  الفرد الذي يضع قدمه  يف عامل األ
 (6) .تتحدرد هبذه العالمات

                                                 
 .16ص  -0001 -د ط –دار الفكر  –دمشق  –سوريا –جل التغري أمن  –مالك بن نيب   (1)
 16ص  –املرجع نفسه   (2)
 31ص –مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي  –مالك بن نيب   (3)
 31ص  –املرجع نفسه   (4)
 10ص  -0011 -دار الفكر –دمشق  –سوريا –مشكلة الثقافة   –عبد الصبور شاهني   (5)
 12ص  –املرجع نفسه   (6)
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على أنه بعد هذه اخلطوة األوىل فاالندماج يأخذ مداه يف سائر مراحل احلياة ، النضج و الشيخوخة، وما 
بعد الشيخوخة، للتحول شيئا فشيئا حنو عدم االندماج ، ففي الشيخوخة يبدوا الفرد بعكس خطا سريه، ويعود 

 :و يرتك على التوايل القهقري يف مراحل حياته النفسية، 
 .عامل األفكار بفقده كل قدرة خالقة  -0
 .عامل األشخاص نتيجة الالمباالة أو النفور  -2
 (1) .عامل األشياء نتيجة الضعف و عدم اإلقبال -3
أن علم األجنرة يصوِّر املراحل التكوينية ( البيولوجيون ) يعترب علماء األحياء  :المجتمع واألفكار / 2
 .لبشري للجنس ا

أما عند علماء التاريخ فاألمر خمتلف، إذ ميكن اإلشارة إىل أوجه التشابه بني بعض مظاهر النمو العقلي 
  (2) :عند الفرد ، و التطور النفسي ، االجتماعي للمجتمع وهذا األخري مير أيضا باألعمار الثالثة

 .مرحلة الشيء / 0
 .مرحلة الشخص / 2
 .مرحلة الفكر / 3

نتقال هنا من مرحلة إىل أخر ليس بالوضوح الذي نراه عند الفرد فكل جمتمع مهما كان مستواه بيد أن اال
 .من التطور له عامله الثقايف املعقرد 

 (3) .األشياء واألشخاص واألفكار: ففي نشاطه املتناغم هنالك تشابك بني العوامل الثالثة  
نفيذية ، بواعث ، تنطوي بالضرورة على مسوغات وأمناط توغين عن البيان أن خطة هذا النشاط مهما كان بدائيا

، وأفكار تقنية ، ولكن يظل هنالك دائما رجحانا ألحد هذه العوامل الثالثة ، وهبذا الرجحان املستوى األخالقي
الذي يظهر يف سلوك اجملتمع وفكره ، يتميرز كل جمتمع عن سواه من اجملتمعات ، فاجملتمع املتخلف ليس موسوماً 

،  يتجلى بصدفة خاصة يف طريقة استخدامه ، وإمنا بافتقار لألفكار( شياء األ) تمًا بنقص يف الوسائل املادية ح
للوسائل املتوفرة لديه ، بقدر متفاوت من الفعالية ، ويف عجزه عن إجياد غريها ، وعلى األخص يف أسلوبه يف طرح 

 (4) .ي رغبة ولو مرتدردة بالترصدي هلامشاكله أو عدم طرحها على اإلطالق ، عندما يتخلى عن أ
جمتمع ( إقالع ) ووفقا لتعبري االقتصاديني الدارسني ملشاكل العامل الثالث ، فاألرض هي الوسيلة األصلح لتأمني  

.م  0010ما مير يف مرحلته االبتدائية ، ويتأهب لالنتقال إىل مرحلة ثانوية كالصني الشعبية منذ عام   

                                                 
 10ص   -و مالك بن نيب  –جل التغري أمن : ينظر   (1)
 30ص –مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي  –مالك بن نيب : ينظر   (2)
 32ص  -املرجع نفسه : ينظر   (3)
 33ص –مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي  –مالك بن نيب   (4)
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مل متكن هذين البلدين من  –وتوجد يف العراق واندونيسيا  –ر األراضي خصوبة يف العامل لكننا نالحظ أن أكث
 (1) .اإلقالع

فهناك فاقة حقيقية يف األفكار تظهر يف اجملال السياسي واالقتصادي على شكل موانع كاحبة، تتوافق من وجهة 
 .العامل اإلسالمي يف الوقت احلاضر  نظر علم االجتماع مع اخلصائص النفسية ، االجتماعية اليت يتميز هبا

هذه الصورة ميكن أن جتد تفسريها لدى املؤرخني واالقتصاديني وعلماء االجتماع ، كل حسب طريقته يف 
 (2) .التحليل

لكننا نعتقد أننا نقدم هلا هنا تفسريا نفسيا اجتماعيا بالرجوع إىل نظرية األزمة الثالثة ، واليت سنجد مسوغاهتا 
 .تمعات املعاصرة بسوابق اجمل

 .وبصفة عامة فعلى حمور ميثل سائر مراحل تطور حتتل اجملتمع التارخيي معاصرا كان أو يف مرحلة حمددة 
 (3) .والتاريخ يسجل منها ثالثا

 .مرحلة اجملتمع قبل التحضر / 0
 .مرحلة اجملتمع املتحضر / 2
 .مرحلة اجملتمع بعد التحضر / 3

العادة بني الوضع األول والثاين ، ولكنهم مل يهتموا بالتمييز بني هذين الوضعني واملؤرخون مييزون جيدا يف 
 (4) .والوضع الثالث 

فهم يرون أن جمتمع ما بعد التحضر هو بكل بساطة هو جمتمع يواصل سريه على طريق  حضارته وهذا 
طقية اليت ترتكز عليها االستدالل اخللط املؤسف يولد أنواعا أخرى من اخللط وااللتباس تزيف وتفسد املقدمات املن

على الصعيد الفلسفي ، وعلى صعيد علم االجتماع ، وحىت على الصعيدين االقتصادي والسياسي ، عندما يزعم 
 .البعض أن استنادا إىل مثل هذه املقدمات ميكن طرح مشكالت البالد املتخلفة وإجياد احللول هلا 

 الصراع الفكري عندما يتولون هم أنفسهم أو يكلفون احد وقد يستغل هذا اللبس أحيانا املتخصصون يف
 (5) .تالميذهم  حماولة إقناعنا يف قياس منطقي خاطي يفشل اإلسالم يف بناء جمتمع متقدم 

، بان جمتمع ما بعد التحضر ليس جمتمعا يقف مكانه  بل هو يتقهقر إىل ولكي نزيل هذا اللبس نقول
 (6) .طع صلته هباالوراء بعد أن هجر درب حضارته وق

                                                 
 33 ص  -املرجع نفسه  (1)
 .33ص–مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي  –مالك بن نيب   (2)
 .31املرجع نفسه ، ص   (3)
 . 10ص –من اجل التغيري  -مالك ابن نيب : ينظر   (4)
 . 10ص  –املرجع نفسه   (5)
 . 31ص–مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي  –مالك ابن نيب   (6)
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وابن خلدون الذي دون بعد قرن مكن سقوط بغداد وقبل قرن من سقوط غرناطة هذه النقطة اخلاصة 
بانقسام دولة احلضارة اإلسالمية اليقظة اليت ابتدأ منها عصر ما بعد املوحدين ، أي عصر التخلف احلضاري يف 

 .(1)العامل اإلسالمي
، ميكن تكوين فكرة عن املراحل اليت تارخيية احملددة بالتقومي اهلجريشأته الوبتتبعنا ملسرية هذا اجملتمع منذ ن
 .اجتازهتا وداللتها النفسية االجتماعية 

يف األصل كان جمتمع قبليا صغريا، يعيش يف شيبه اجلزيرة العربية، ويف عامل ثقايف حمدود  ، حيث كانت  
 .(2)ا أوثان اجلاهليةاملعتقدات نفسها تتمحور حول أشياء ال حياة فيه ، إهن

، و جيب أن نالحظ إضافة إىل ذلك أنه يف هذا (الشيء ) فالبيئة اجلاهلية متثل أصدق متثيل هو يف عمر 
املستوى من مرحلة ما قبل التحضر فإن عامل األشياء يكون هو نفسه شديد الفقر و تكون األشياء فيه بدائية  

السِّرج  دون الرِّكاب، أو مزورد س و السِّهام و اجلمل و احلصان و لقو كالسريف  و الررمح ، أو الوتد و الكنانة و ا
، واخليمة، واألدوات (هذا الركاب احلديدي سوف خيرتعه امللهب بن أيب صفرة فيما بعد) بسند خشيب بسيط 

 (3).املنزلية اهلزيلة املقرونة حبياة البداوة
ع ما بعد التحضر، حيث يتمتع هذه املرة وعلى كل فإن الشيء يسرتد سيطرته على اإلنسان يف جمتم 

 (4) .بعامل مثقل بأشياء، بيدا أهنا أشياء خامدة، وخالية من الفعالية االجتماعية( شأنه شأن كل جمتمع استهالكي)
(4) 

و مهما يكن من أمر فإن عامل األشخاص يف اجملتمع اجلاهلي قد احنصر يف حجم القبيلة ، فيما عامل 
 –شأن عامل أشخاصه  –ح  يف تلك القصائد املتعلِّقة الشهرية باملعلرقات، وهو باإلمجال أفكاره ، قد متثل يف وضو 

عامل حمدود يستقي منه الشاعر اجلاهلي أبياته الربراقة ليشيد مبجد  قبيلته و انتصارها يف أحد الفصول امللحمية اليت 
، أو يبكي كاخلنساء ، بطال هوى ، أو ويتغىن بذكرى حبيبته " أيام العرب " حفظتها ذاكرة التاريخ حتت اسم 

  (5).حسن ضيافتهاسم كاسم حامت الطائي جلوده ،  و يسعى إىل ختليد 
هكذا كان ووجه ذلك اجملتمع اجلاهلي املنغلق على نفسه ، و الذي كانت تتالشى على أرباضه حركات 

 :املد و اجلزر التارخيية ألمم العظيمة اليت جاورته 
 (6) .ية ، و اإلمرباطورية الفارسية ، و مملكة احلبشة يف اجلنوباإلمرباطورية البيزنط

 
                                                 

 . 61ص – جل التغيريأمن –مالك ابن نيب   (1)
 37ص –مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي  –مالك ابن نيب   (2)
 37ص –املرجع نفسه   (3)
 . 13ص–نظرات يف الفكر اإلسالمي  –مالك ابن نيب  (4)
 .  38ص –مالك ابن نيب  –مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي   (5)
 38ص  –املرجع نفسه   (6)
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َعَزٌل يقوم فيه متأمال و محل وميضها رسالة بدأت و  فجأة أضاءت فكرة يف غار ، غار حراء ، حيث ُمنـْ
 (1)."اقرأ"بكلمة   

جديد  مزقت هذه الكلمة ظلمات اجلاهلية ، وقضت على عزلة اجملتمع اجلاهلي ، و رأى النور جمتمع 
متفاعل مع العامل و مع التاريخ ، فشرع  هبدم ما بداخله من حدود قبلية ليؤسس عامله اجلديد من األشخاص 

أ األمر، حيث كل أضحى حامل رسالته، وليبين علما ثقافيا جديدا تتمحور فيه األشياء حول األفكار يف مبد
عامل األشخاص فيه على منوذج أصلي،  تتمثل  عندما بدأت عملية اندماج اجملتمع اإلسالمي يف التاريخ تأسسو 

 (2) .املهاجرين املتآخيني يف املدينةبطائفة األنصار و 
الذي منه جُتتىن النموذج احملتذى و  املستلهم ، و ولقد جسد هذا النموذج الفكرة اإلسالمية ، إذ أضحى  

 (3) .الذكريات اليت أهلمت الكتابات األوىل يف العامل اإلسالمي
أي  –مرت عرب عامل األشخاص هذا  –أي حنو عمر الفكرة  –طوات اجملتمع اجلديد حنو عامل األفكار ومجيع خ

 (4) .عمر الشخص –عرب 
حضر نتاج فكرة جوهرية تضع على جمتمع يف مرحلة ما قبل التهي إال إن احلضارة ما  :الحضارة واألفكار -2

 .الدفعة اليت تدخل به التاريخ
، إنه يتجذر يف حميط ثقايف أصلي حيدد كري طبقا للنموذج األصلي حلضارتهمه الفيبين هذا اجملتمع نظاو 

 (5) .احلضارات األخرىعن الثقافات و سائر خصائصه اليت متيزه 
إن الفكرة املسيحية قد أخرجت أوربا إىل مسرح التاريخ ، ولقد بنت عاملها الفكري انطالقا من ذلك و مع 

، املؤرخ لتلك  سقراط، باعث األفكار وأفالطونتعرفت إىلمل اإلغريقي و اعدت اكتشافها العاعصر النهضة س
  (6) .األفكار

هي تقتفي أثار احلضارة اإلسالمية قد اكتست صبغة العامل الذي التفتت به ثانية، و غري أن هذا 
 (7).مسيحية

 املنزل مثال، فهو ال الزرخرفة كزخارف املدفأة يفما ال يقتصر على جمرد الزرينة و  إن دور األفكار يف حضارة
 (8) .يصبح كذلك إال حينما يصبح اجملتمع يف عصور ما بعد التحضر

                                                 
 . 71:ص–لفكر اإلسالمي نظرات يف ا –مالك ابن نيب  (1)
 . 70 : ص–نظرات الفكر اإلسالمي  –مالك ابن نيب  (2)
 72-70ص   –املرجع نفسه: ينظر   (3)
 .72ص  –املرجع نفسه   (4)
 30ص –مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي   -بن نيب امالك   (5)
 .36ص  –املرجع نفسه   (6)
30ص –عامل اإلسالمي مشكلة األفكار يف ال  -بن نيب امالك   (7)

. 
   .72ص –نظرات يف الفكر اإلسالمي   –مالك بن نيب: ينظر   (8)
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ففي فرتة اندماج جمتمع ما يف التاريخ يكون لألفكار دور وظيفي ، ألن احلضارة هي القدرة على القيام 

 (1) .بوظيفة أو مهمة معينة
نوية و املادية اليت تتيح جملتمع ما أن يوفر لكل عضٍو فيه وميكن تعريف احلضارة يف الواقع بأهنا مجلة العوامل املع

 .مجيع الضمانات االجتماعية الالزمة لتطورره
بفضل إرادة و قدرة ليست نابعتني منه ، بل و ال تستطيعان ذلك ، وإمنا تنبعان من اجملتمع الذي  فالفرد حيقق ذاته

ا فإن هذا الفرد املنعزل و املنقطع عن كل اتصال جبماعته و إذا ما ركن لقدرته وحدها وإدارته وحده (2)هو جزء منه
 (3) .جبماعته يصبح قشة ضعيفة ، رغم كل وسائل التزين األديب اليت يستعني هبا الكاتب الروائي ليحيط به حياته

فإن (  روبنسون كروزو) قصة ( دانيال دي فوى ) فاحلقيقة شيء و الصورة األدبية شيء أخر ، و منذ نشر 
قرأهتا نسيت املغامرة احملزنة لذلك البحار اإلجنليزي املسكني الذي وجد بعد أربع سنوات من غرق األجيال اليت 

سفينته يف جزيرة جرداء يف وسط احمليط ، و أعيد إىل إجنلرتا و هو يرتدي مالبس مصنوعة من جلد املاعز 
 (4) .النرسيانالوحشي، إن هذه املغامرة هي اليت أهلمت دانيال دي فوى بيدا أهنا بقيت طير 

و هي مجلة العوامل املعنوية  –إن إرادة اجملتمع و قدرته تضفيان صفة املوضوعية على وظيفة احلضارة  
و هي نفسها تتموضع يف شكل سياسة يف صورة تشريع ميثالن إسقاطا مباشرا لعامل  –املادية الالزمة لتنمية الفرد و 

 (5) .هي تتغرير حسب األطوار اليت مترر هبا احلضارةاألفكار على الصعيد االجتماعي و األخالقي ، و 
، إهنا تكون يف أعلى درجاهتا يف املرحلة العوامل املعنوية عند نقطة الصفرو تنشأ إرادة اجملتمع اليت متوضع 

سائله املتواضعة بتغطية غط حاجاته من جهة، وباستخدام و األوىل الرروحية حيث اجملتمع الوليد يواجه مشاكله بض
 (6) .ع قطاع ممكن فيها من جهة أخرىأوس

إنره الطرور احلضاري املوسوم بأروع أشكال التقشرف اليتر كان الررسول صلرى اهلل عليه و سلم مثلها األعلى يف 
كأيب بكر و عثمان رضير    -حياته الشرخصية و العائلية ، و هو يتميز كذلك باملواقف األشد بذال من صحابته 

 (7) .ضعوا ثرواهتم يف خدمة اإلسالم و اجملتمع اإلسالمي الذين و –اهلل عنهما 

                                                 
 .72ص  –املرجع نفسه   (1)
 30ص –مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي   -بن نيب امالك   (2)
 10ص –مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي   –بن نيب امالك   (3)
 11ص–ر اإلسالمي نظرات يف الفك –مالك بن نيب  (4)
 .11ص – املرجع نفسه  (5)
 17ص –من أجل التغري  –مالك بن نيب   (6)
 18ص  –املرجع نفسه   (7)
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 ":ابن النبي " نموذج تطبيقي لـ : 7
قمنا بتوظيف " مالك بن نيب " بعد احلديث الطويل عن امللكة اللسانية واكتساهبا عند املفكر اجلزائري 

 .مناذج تطبيقية عن امللكة اللسانية تبيانا للفكرة وفائدة العامة
:فطرية الّلغة ملكة  
 .اللرغة ملكة فطرية اعتبارها جمموعة القيم الثقافية اليت يكون للبيئة الدور واألثر البارز يف تكوينها 

منذ عدة أيام، كنت يف أحد مكاتب » لنا مثال عن اللغة وكيفية تطبع اإلنسان للواقع الذي يعيش فيه 
باللغة الفرنسية، لن أقول ( جييبين ) ية، وكان يف كل مرة الربيد، أحتدث إىل موظف اجلالس وراء النافذة، باللرغة العرب

أمتىن على » : إذ ميكن أن نوجزها يف كلمة واحدة. هنا كلر انطباعايت حول هذا احلوار أمام نافذة يف إدارة رمسية
 .«اإلدارة اجلزائرية أن تعتين اعتناء أكثر بالعالقات العامة لديها 

البسيط القابع وراء نافذته ،بل يتعدى ذلك إىل املوظف احملرتم اجلالس هذا التمين ال يقتصر على املوظف 
 . وراء مكتبة الوقور

وال يتعلق األمر هنا خبلل يف طريقة التعامل، فقد بدا يل األمر أشد شذوذا ألن هذا الرجل الذي كان  َيُصُم 
زمالئه ببعض كلمات عربية  دأذين من وراء نافذته بفرنسيته الركيكة كان قد توجه باحلديث لتوه إىل أح

 (1).«سليمة
وهكذا جند اجملتمع يتكلم غري لغته وذلك يرجع لظروف االجتماعية والسياسية اليت عاشها وكلها ترجع إىل 

 .بيئته وثقافته
 :تحصيل الملكة

 .مير مبراحل أو حاالت مثلنا مبثال عن طفل صغري إن حتصيل امللكة يف نظر مالك بن النيب
. ان منعزل يف طريقه إىل االندماج، والبد له أن مير هبذه السياقات، كما اندماجه املناسبوالطفل إنس»  

 .وغين عن البيان أن العائلة واملدرسة تساعدانه يف ذلك
هذه املساعدة االجتماعية تستطيع، بل وجيب أن تعمل بطريقة ختتصر وتكمل عملية اندماج الطفل، فهي 

 .ال تستطيع أن تلغيه
 :بساطة خطواته كي ندرك مراحل ذلك االطرادفلنتابع ب

 .تكون األشياء واألشخاص واألفكار منتظمة حوله، يف ثالثة عوامل غريبة عنه: عندما يرى طفل النور - 
فيده بالنسبة إليه شيء، تسلِّيه كما يسلِّيه املصباح املتديل فوق سريره، إهنا تدعه خيدش خده، وذلك  -

 (2).«اته شيء أخر مل يندمج بعد يف ذ

                                                 
 12ص –مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي   -بن نيبامالك   (1)
 .10: ص  –0001–دط  –سوريا  –دمشق –دار الفكر  -من أجل التغيري -مالك بن نيب   (2)
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هنا نستنتج أن اكتشاف األشياء عند الطفل إمنا يتم بامتالكها وشيئا فشيئا يكتسب خربة يف عامل 
األشياء، فبصره يبدأ يتعرف على الوجوه، إنه يعرف وجه أمه أوال بالطبع، ووجه أبيه ووجه أخوته وأخواته، وهذه 

 .(1) .ريبالوجوه مجيعاً تبدأ يف أن تشكل من حوله عامل األشخاص الغ
فعندما يعرب الطفل عامل األفكار يصنع قدمه يف حميط ثقايف، وأحيانا يف أنظمة إيديولوجية، هلا من 

 .خصائصها ما يفصل بينها وبني اجملتمعات احملايدة أو اخلامدة
 :تخصيص الملكة

عليهم  لنفرتض أن احليوانات هلا أصوات وهلا جمموعات تتحاور فيما بينها عن شؤوهنم، وقد أشار» 
 بعضهم أن يعطلوا غرائزهم، ترى من يتكفل هلذه احليوانات شروط حياهتم، إذا تعطلت غرائزهم ؟

وهكذا نكون قد قررنا بإمجاع ضمين تعطيل اجتهادنا يف نشاطنا الفكري ونشاطنا الدنيوي واألخروي، 
رآن، وبدا ذلك بكل أسف فتعطيل الفكر هو يف الصورة اليت أشرت إليها مما جرى يف اجلزائر فيما خيص الق

 (2).«مسلكاً تعطل فيه النشاط الفكري يف العامل اإلسالمي كلره 
وهنا يتضح لنا أن ابن نيب اهتم بامللكة اللرسانية من حيث أهنا خاصة بكل إنسان أو فرد، ويعين ذلك 

 .قدرته على كيفية حتصيل هذه اللرغة وكيفية استخدامها يف حياته اليومية
 :فساد الملكة

عند نقطة أساسية مفادها أن اللرغة تتعرض إىل أمراض، وهذا  ما جعله يربزها، " مالك بن نيب " يقف   
ومما زاد الطني بلرة يف تلك الفرتة، أن اجلبهة الشعبية كان هلا على احلياة العامة اجلزائرية نفس التأثري » : حيث يقول

ر حمابس الكالم، فاستوىل على كل فرد، داء الكالم،  الذي كان هلا بفرنسا وبوجه خاص، لقد فتحت يف اجلزائ
(3).«وإنه لداء قتال ... كالم جاره, كالمه، أ

 

، أصبح هناك فساد يف "العربية والفرنسية " أي أنه أثناء الفرتة االستعمارية ونتيجة االختالط وتزاوج اللرغتني 
 .اللرغة أو ما نسمِّيه بامللكة اللسانية

المه أنه منذ استوىل علينا مرض الكالم فقد تكبردتنا اخلسائر اليت ال حتصى يف إىل ك" مالك " ويضيف 
الرصيد اللرغوي، حبيث أصبح اجملتمع سفينة تائهة، على عكس ما مضى، كانت األفكار نقية صافية والنوايا خاصة 

 (4) .الثرثرةصادقة، والقلوب رحيمة خرية، فاستحال كل ذلك إىل اخللط واخلبط والتباغض واالنتهازية و 
 

 
                                                 

 12 :ص–ص مالك بن نيب  -هاملرجع نفس  (1)
 .31ص  -2111  -0ط  -دار الفكر-جمالس دمشق    -مالك بن نيب  (2)
 73.ص– ذكرات شاهد القرن م –مالك بن نيب  (3)
 263املرجع نفسه ص   (4)
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 خاتمـــــــة 

 : و يف هناية هذا املقال ميكن أن خنلص إىل النتائج التالية 
أن اجملتمع ال ميكنه مواكبة أو مسايرة احلضارة إال إذا كان الفرد ميلك قدرات لغوية أو ملكات فكرية  -

 .هائلة تساهم يف ذلك النرمو أو الترطور

 .ء، األشخاص، األفكارالطرفل يتدررج يف عوامل ثالثة، األشيا -

 .الشيخوخة احندار من عامل األفكار إىل األشخاص إىل األشياء  -

 .جمتمع ما قبل الترحضرر، و ما بعد الترحضرر ال يفتقر للوسائل و إمنا لألفكار -

 .احلضارة هي القدرة على القيام بوظيفة أو مهمة معيرنة -
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 ين ابن عربي ومارتن هايدجرب التأويل الحواري
 مقاربة تأويلية

 
 1مجاهد جمال الدين                                                          

 
دأبت األقالم منذ زمن بعيد تؤمن بذلكم املعتقد املعريف القائم يف الدراسات النقدية من منظور غريب على 

ا حقائق امتازت مببدأ التفرد ال من ح إال -يث احلكم أو التقدير؛األمر الذي جعل من غالبية الباحثني العربأهنر
يسريون وفق هذا الزعم غري املربر تارة على نية االقتداء املطلق على أساس أنر هذا النوع من  -من رحم ربرك

قصوى اليت الطرح يعد حبق مبثابة الشيء اجلديد الذي ينبغي أن يتبع وحيتدى به،وتارة أخرى على نية الضرورة ال
فيظل احلكم املعريف سائدا ومقرا به "مكره أخاك ال بطل"تستوجب من هؤالء التبع أن ينطبق عليهم قول القائل

 .على مرر األزمان
إنر الذي نريده من وراء هذا الزعم الذي حنسبه معريف إىل حد ما هو أنر موروثنا اللساين العريب وبالضبط  

فية وفلسفية شاء هلا القدر الوجودي أن يكتب هلا البقاء املعريف واملنهجي سواء املوروث الصويف له عدة حمطات معر 
على جهة ما تقتضيه طبيعة التحديدات الالمتناهية أم تلكم الوظائف السياقية اليت تأخذها تلكم احملطات 

رأسهم املتصوفة املعرفية؛األمر الذي جعل مثل هذا التصور أن نعتقد بأنر اإلميان بشرعية أفق القدامى وعلى 
يف شأن -املتصوفة-يستوجب منا إحداث نوع من التقاطع املعريف واإلجرائي بني ما أشارت إليه املدونة الرتاثية

مفهوم التأويل يف ظل ما يقتضيه البعد احلواري، ومفهوم التأويل من منظور الفكر الغريب جمسدا بالضبط عند 
الشخصية اليت استطاعت إىل حد بعيد أن تتعامل مع ؛هذه (Martin Heidegger)شخصية مارتن هايدجر

التأويل وفق أبعاده الوجودية والكونية القائمة على مبدأ احلوار غري املصررح به يف كثري من السياقات وهو ما سنبينه 
 .بشيء من التفصيل يف هذا املقال

ابن عريب وما يدل عليه من  من البديهي العلمي املوضوعي أنره ال جيوز التحدث عن البعد التأويلي لدى 
تداولية إال إذا أفردنا وقفة متأنية عند مفهوم اللغة اليت تعد حبق الركيزة األساسية للتأويل؛على أساس /أبعاد حوارية

-لغة-أنر العمليات التأويلية اليت كان يقيمها ابن عريب مع احلقائق الوجودية هي يف احلقيقة قائمة من منطلق نصي
حبق أسرار داللية جتعل من التأويل تكون له القدرة الكافية يف أن يفتق مكامنها وأبعادها الداخلية  ؛هذا النص ميثل

 .اليت حتقق نوع من االنسجام مع طبيعة اخلطاب الصويف
ا تأخذها من شرعية       لعل ميزة مفهوم اللغة لدى ابن عريب الصويف من حيث داللتها الوجودية الكونية إمنر

؛معلى أساس أنر الكالم من الوجهة الصوفية لع بعد كينوين يتماشى وعامل الذات القدسية،حبكم أنر مفهوم الكالم

                                                 

.جامعة وهران ، اجلزائر  1
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طبيعة الكالم اإلهلي حيمل طابعا خاصا له عالقة بالبعد اإلطالقي وهو ما جعل من حركية اللغة تأخذ هذا النوع 
مي على حد تعبري أهل التداول بني من الصفة اإلطالقية؛األمر الذي جعل من ابن عريب مييز يف الفعل الكال

 .أحدمها ذلكم الكالم القائم يف املواد،والثاين ذلكم الكالم الذي ليس قائما يف املواد:إطالقني اثنني

كالم يف مواد تسمى حروفا،وهو على :واعلم أنر الكالم على قسمني"...يقول يف هذا السياق ما بيانُه 
والنوع الثاين كالم ليس يف . أو متلفظ هبا،وتسمى قوال وكالما.كتاباإما مرقومة،أعين احلروف،وتسمى  :قسمني

مواد؛فذاك الكالم الذي ال يكون يف مواد يعلم وال يقال فيه يفهم،فيتعلق به العلم من السامع الذي ال يسمع 
 .(1")بآلة،بل يسمع حبق جمرد عن اآللة،كما إذا كان الكالم يف غري مادة فال يسمع إال ما يناسبه

ذا ما أردنا أن حنلل هذا النص ويف ما تقتضيه طبيعة املقاربة التداولية نقول يف حقه بأنره قد احتوى على إ 
جمموعة من األبعاد التداولية القائمة على حقيقة واحدة هي حقيقة مبدأ االستعمال من بابه الواسع؛على أساس 

كيبية املتنوعة وهو حيمل أبعادا مفاهيمية ختتلف أنر ابن عريب غدا يبني بعد االستعمال على جهته السياقية الرت 
 :باختالف مبدأ اإلطالق االستعمايل وهي على النحو اآليت

 يف هذا اإلطالق جنن ابن عريب حيدد مفهوم استعمال الكالم على أنره ال خيرج غلى :عمومية االستعمال
غة املكتوبة؛الشيء الذي جيعلنا اإلطار املنطوق واملكتوب أو إن صح اإلطالق على اللغة املنطوقة والل

نستحضر يف هذا النوع من اإلطالق بأنره ضمين حيمل أو يعكس مبا ميكن تسميته مببدأ التقابل اللساين 
ولعل الذي . على حد تعبري دي سوسري وذلك بني املسموع واملرئي، أو بني الداللة السمية والداللة املرئية

إشارة ابن عريب يف نصه إىل عبارة املواد اليت جعلها تتوسط  جعلنا نستشف هذا النوع من اإلطالق هو
فالكالم يف املواد على حد تعبري ابن عريب هو ذلكم .بني الكالم على ضربيه الداخلي واخلارجي

 .املسموع واملرئي:االستعمال للفعل الكالمي الذي ال خيرج عن مفهوم الشكل اللغوي على جهيت
  إطالق حنسب ابن عريب جيعله أقر رتبة من األول على أساس أنره يقوم عمومية االستعمال اللغوي؛وهو

أو بعبارة أدق إنره الفعل .على اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة مبا حتوي الشيء اجملسد يف الفعل الكالمي
املتداولة يف الكالمي احملصور أو املنحصر يف اللغة املنطوقة بأصواهتا وكذا اللغة املكتوبة برتاكيبها وسياقاهتا 

وهذا النوع الثاين هو يف احلقيقة أقل عمومية من األول من حيث مبدأ االستعمال .النظام اللغوي املعروف
 .والوظيفة

  ليأيت املستوى الثالث الذي هو أقل بكثري من حيث عمومية مبدأ االستعمال يسميه ابن عريب بالكالم
 .وال قول وال بشيء منن لوازم املنطوقالذي ليس يف املواد،مبعىن ال هو عبارة عن كتابة 

ولعل التفريع الثالث يف الفعل الكالمي والذي ليس يف املواد هو املعورل عليه لدى ابن عريب الصويف الذي   
الكينوين الذي يتماشى ومبدأ احلقيقة املطلقة؛الشيء الذي جعل /جعل منه أرضية يقيم يف ظلها السر الوجودي

                                                 
1
ا حتوي على أربعة أجزاءوأصل الطبع. 1/21بدون تاريخ، -ابن عريب، الفتوحات املكية،طبعة دار صادر، بريوت -   .ة أهنر
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ن تكون اللغة مفتوحة لعمليات تأويلية واسعة يقيمها الصويف وهو يتعامل مع احلقائق من هذا الفعل الكالمي أ
 .الباطنية

أنرنا جند ابن عريب يبين تصوره على هذا الكالم الذي ليس يف املواد على -واحلال هذه-ومن الالفت لالنتباه  
اإلبالغي،ومفهوم التواصل يف حد /مفهوم اللغة من جانبها التواصلي: جمموعة من املفاهيم املعرفية من مثل

 .ذاته،ومفهوم اخلطاب القائم على اإلطار التأويلي وهلم جرا مما هو كائن يف مصنفاته
اعلم أنر كل متلفظ من الناس حبديث فإنره ال يتلفظ به حىت يتخيله "يقول ابن عريب يف هذا السياق ما بيانُه

وإذا كان هذا،وكان ما يتخيل يعرب كالرؤيا، كذلك يعرب  ...( )يف نفسه ويقيمه صورة يعرب عنها ال بدر له من ذلك
وكل كالم فإنره حادث عند السامع؛فمن التأويل ما يكون )...(كل كالم ويتأول؛فما يف الكون كالم ال يتأول

 إصابة ملا أراده املتكلم حبديثه،ومن التأويل ما يكون خطأ عن مراد املتكلم،وإن كان  التأويل إصابة يف كل وجه
سواء أخطأ مراد املتكلم أو أصاب،فما من أمر إال ويقبل التعبري عنه،وال يلزم يف ذلك فهم السامع الذي ال يفهم 

 -والتأويل عبارة عما يؤول إليه ذلك احلديث الذي حدث عنده يف خياله)...(ذلك االصطالح وال تلك العبارة
ال يكون املخرب يعرب مبا يتكلم به أي جيوز مبا يتكلم به و )...(،وما مسري األخبار عن األمور عبارة-املقصود السامع

من حضرة نفسه إىل نفس السامع؛فهو ينقله من خيال إىل خيال؛ألنر السامع يتخيله على قدر فهمه؛ فقد يطابق 
. اخليال اخليال،خيال السامع مع خيال املتكلم وقد ال يطابق،فإذا طابق مسري فهما عنه،وإن مل يطابق فليس بفهم

وإن مل يطابقه كان لفظا ... احملدث عنه قد حيدث عنه بلفظ يطابقه كما هو عليه يف نفسه،فحينئذ يسمى عبارةمث
 .  (1)"ال عبارة ألنتره ما عرب به عن حمله إىل حمل السامع 

إنر أدىن تأمل يف ما يدل عليه هذا النص رغم طوله املشروع،يهدي بنا ألن نقر بأنره حيوي على جمموعة من 
 :قائق املفاهيمية من أمهها أثرااحل

  اللغة املنطوقة املعرب عنها لدى شخصية ابن عريب ال تقابل اللغة املكتوبة من حيث احلكم املتفق عليه يف
ا زيادة على ذلك فإنر اللغة املنطوقة هي يف احلقيقة لغة تعكس ما يف داخل  الدرس اللساين احلديث،وإمنر

ه املتلقي املستمع وهو ما جيعل البعد التواصلي يتحقق وفق هذا مرسل اخلطاب جتا -الباث-املتكلم
اإلطار املتعلق باملسموع؛الشيء الذي جعل من ابن عريب يف املسكوت عنها يشري إىل أنر كل منطوق له 
عالقة مباشرة باملتخيل عنه أو الصورة املتخيلة؛هذه الصورة املتخيلة عن واقع التصور القائم يف ذاتية الباث 

 .ج فيما بعد يف شكل لغة منطوقة حيسن السكوت عنهاختر 

 اإلبالغي هو من أهم شرط مشولية اخلطاب على أساس أنر اخلطاب لن يؤيت أكله يف /البعد التواصلي
الواقع االجتماعي إال إذا حقق بعدا تواصليا بني املتكلم واملستمع،وذلك وفق الشرط التواصلي املتفق 

                                                 
1
 .111-3/113. املصدر السابق. الفتوحات: ابن عريب - 
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بن عريب على متكلم ومستمع ورسالة وقناة وهلم جرا مما هو معروف عليه والقائم على حد تعبري ا
 .ومتداول يف األوساط اللسانية

 اإلبالغي الذي تؤديه اللغة وفق حمكات مفاهيمية كل منها له /ولقد حدرد ابن عريب هذا البعد التواصلي
ي حيوي على جهة مبدأ سياقه املعريف واملنهجي الذي مييزه عن اآلخر؛ فهناك العبارة هذا اإلطالق الذ

االستعمال التداويل عدة أبعاد؛فهو القادر على اجلمع على معىن عملية النطق الدالة أي 
(Enonciation)وعملية التعبري(Expression) وأخريا اخلطاب يف مفهومه

ا تأخذ سياقا إطال(.Discours)الواسع قيا أبعد من ذلك وتبعا لنظرة ابن عريب فإنر بعد العبارة لديه إمنر
 .املستمع معا وفق الرسالة اللغوية أو ما ميكن تسميته باملرسلة اللغوية/جيمع كال من املتكلم واملتلقي

 املستمع وتلكم اإلرساالت /يف العالقة بني املتلقي-يف نظر ابن عريب-بعدا تلكم العمليات القائمة
ها عدة أبعاد مفاهيمية من اللغوية؛األمر الذي جيعل من هذه اإلرساالت أن تعكس أو ختلف يف باطن

 .العلم،والفهم،والتأويل،والتفسري وهلم جرا: مثل

 املستمع الذي يعد /األوىل قصدية تتوقف عند املتلقي:مبدأ القصدية؛هذا املبدأ لدى ابن عريب له جهتان
 والثانية تتوقف عند ذلكم املعىن اخلاص بقصدية. الكينونية هلا/احلجر األساس يف الشرعية الوجودية

متاما ما حاول ابن عريب بنفسه تبيان هذه احلقيقة .املتكلم أي الذي يريده من وراء مبدأ االستعمال
فإنر اإلنسان ينطق بالكالم يريد به معىن واحدا مثال من املعاين اليت يتضمنها ذلك الكالم؛فإذا فسرر "قائال

ا فسرر املفسرر بعض ما ت وإن كان مل -أي العبارة-عطيه قوة اللفظبغري مقصود املتكلم من تلك املعاين فإمنر
 .(1)"يطلب مقصود املتكلم

  مبدأ املعرفة احملققة لبعد الوسطية بني الفهم والعلم معا من منظور ابن عريب؛يف الوقت الذي جند بعضا
ممن درسوا شخصيبة ابن عريب يفرقون بني العلم والفهم يف إطار ما أمساه ابن عريب بالكالم الذي ليس يف 

واد والذي يف املواد،متاما ما أشار إليه نصر حامد ابن زيد يف ما معناه بأنر العلم ال ميكن أن ينطبق إال امل
على الكالم الذي ليس يف املواد،وهو إطالق يتناىف وما أشار إليه ابن عريب يف كون العلم والفهم معا 

 املواد فال يدرج حتته إال مفهوم يندرجان يف صلب الكالم الذي يف املواد،غري أنر الكالم الذي ليس يف
 .(2)العلم دون الفهم

  التأويل وبعده احلواري القائم على حد تعبري ابن عريب على ذلكم الكالم الوجودي احلاوي يف باطنه على
؛األمر الذي جعل (3)نواميس كونية تؤهله ألن يكون دائما يف استجابة لعمليات تأويلية متعددة ومتنوعة

                                                 
1
 .0/031.املصدر نفسه. ابن عريب - 
دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، . دراسة يف تأويل القرآن عند حميي الدين بن عريب-فلسفة التأويل: ينظر يف هذا املقام إىل نصر حامد أبو زيد -2

 .281-283:م، ص ص0083
3
 "فما يف الكون كالم ال يتأول"حني كان يقول بصريح العبارة. الفتوحات املكية. ينظر املصدر نفسه - 
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يقن بأنر التأويل يف لبه الوجودي يظل يدور مع مبدأ الظن واالحتمال؛وهو ما جيعل من ابن عريب يت
العالقة بني الفهم والتأويل يعرتيه نوع من البعد املسايف الال استقرار فيه،متاما ما وجدناه جمسدا لدى 

ت التأويلية شخصية صوفية أخرى السهروردي حني راح يؤمن هبذا الزعم املتغري واملتجدد يف شأن العمليا
 .   (1)القائمة يف ذاتية املؤول وهو يتعامل مع مبدأ االستعماالت اللغوية

لعلها أبعاد فلسفية وفكرية ولغوية جتعل من تلكم الرتاكيب املشار إليها من قبل شخصية ابن عريب ترقى إىل  
املستمع على جهة ما /املتلقيتأويلي له الشرعية الكاملة يف حتقيق بعد حواري تارة بني املتكلم و /مستوى لغوي

األحدي القائم يف ذاتية الصويف /اإلبالغي،وتارة أخرى على جهة البعد اإلفرادي/تقتضيه طبيع البعد التواصلي
الذي له القدرة الكافية يف أن حيقق بعد حاوريا بينه وبني نفسه وهي تلكم احلقائق املعرفية الوجودية اليت حيويها 

 .الصويف اخلطاب الصويف يف ذاتيه
مثل هذا الطرح الذي نؤمن به يف خطابات ابن عريب الصويف جيعلنا نستشف بعضا من العالئق الداخلية  

واخلارجية مع ما أشار إليه بعض من املفكرين الغرب يف ما يتعلق مبفهوم اللغة والتأويل والفهم والتواصل يف 
 .ارتن هايدجرالكوين من بينهم املنظر الغريب م/عالقتهم بالبعد الوجودي

هناك عالقة محيمة بني الفهم والوجود اإلنساين، وعليه فالفهم هو لقد أشار هايدجر يف جل كتاباته بأنر 
نفسه وجود اإلنسان يف هذا الوجود،وهو أساس كل التفسريات التالية اليت بىن هايدجر عليها جل تصوراته 

،وحركية (الذات اإلنسانية)جازما أنر العالقة بني املوجود؛األمر الذي جعل منه يقر إقرارا (2)الوجودية واملعرفية
ا هي عالقة قائمة على حركية اجلانب التأويلي ليس إال  .الوجود املطلق،ال ينبغي أن تقوم على مبدأ املعرفة،وإمنر
 تأخرةغري أنره يف سياق آخر جند أنر الوظيفة التأويلية األوىل للكلمة راحت تشغل ذاتية هايدجر يف أحباثه امل

مبكانة بالغة يف اجلانب التأويلي الالهويت احلديث؛حيث يرى أنر قضيرة الفهم التأويلي ال ميكن أن ينبع من  توظفر 
ا الفهم يتمر من خالل اللرغة فحسب،وهو بذلك يريد بطريقة أخرى أن يعيد االعتبار لفكرة  اجلانب اللرغوي، وإمنر

 .(3)التجلي والبالغ:ى حسب ما تقتضيه طبيعة املسكوت عنه بـالتكلم ذاهتا؛وهو املعرب عنه يف سياقات أخر 
وإذا كان األمر كذلك؛فإنرنا جند يف مثل هذا النوع من التقاطع املعريف واإلجرائي بني شخصية ابن عريب        

مع ما أشار وهايدجر األملاين بعضا من األبعاد املعرفية اليت حتقق شيئا من لوازم البعد احلاوري التأويلي وبالضبط 
؛والذي يقوم أساسا على :Edmund Husserl إليه صاحب االجتاه الفنومنولوجي احلديث وهو إدموند هرسل

أوهلا ذلك اجملال الداليل الذي يعدر :الوجودي يف عالقته بالذات اإلنسانية/ثالثة موضوعات تتماشى والبعد التأويلي
مثل أساسا يف حركيرة الذات اإلنسانية احلاملة يف غورها املسار ثانيها املت.فعال أعمر مقوالت الوصف الفنومنولوجي

                                                 
1
 .26-21:م، ص ص0066، بريوت، 0عوارف املعارف، دار الكتاب العريب، ط: ينظر بالتفصيل إىل أيب النجيب السهروردي - 

2 -  Cf. Heidegger Martin: Identité et différence. In Question I Gallimard. Paris. P: 263. 
3
-CF. Heidegger Martin: Lettre sur l'humanisme. Aubier. .Paris. 1964. P: 157. 
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وآخرها تلك اإلحالة اليت جندها جمسردة أساسا يف الفعل الذي جيعل داللة أير كائن ما، ممكن .الداليل الوجودي 
 .(1)الوقوع واحلدث

حبركيرة الوجود عند هايدجر إنر ما يهمرنا يف هذا التقسيم الثالثي الفنومنولوجي، هو عالقة اإلنسان        
األملاين؛على أساس كيف راح  ينظر إىل واقع الفهم التأويلي عرب حركيرة الوجود مع املوجود؛األمر الذي جيعلنا 

هل الوجود واملوجود شيئان منفصالن بعضهما عن بعض؟ هل الوجود : نطرح بعضا من التساؤالت، لعل من أمهها
كمن العملية التأويلية يف هذا وذاك، السيرما وأنر صاحبنا هايدجر غدا يعربر هو سبب يف وجود املوجود؟مث أين ت

عن الفهم التأويلي الذي صاحب الرتاكيب النصيرة عرب رؤية فلسفية قلر ما يفصح عنها بصريح العبارة
 ؟(2)

السياقات على إنر فكرة التماثل أو التطابق الذي ظلت العقالنية منذ زمن بعيد تكررسها على جمموعة من       
ا هي فكرة قائمة على مبدأ االستبداد والظلم والتسلط، على أغلى شيء بثه صاحب الرعاية  اختالف أنواعها، إمنر

إنره مبدأ االختالف .املطلقة يف كل ذات إنسانية دليال ساطعا على أنره كائن بكينونته اليت ال يعلمها إال هو
يقول هايدجر يف هذا .تخرجيي املتغرير واملتجدرد عرب تغرير حركيرة الواقعالوجودي الذي يتماشى مع الفهم التأويلي ال

أمرا يف غضون الذاتية فإنر االختالفات تبزغ .ليست الذاتية هي التطابق؛النر التطابق يلغي كل اختالف»:السياق
ا هي رؤية تريد أن تضاهي ا(.3)«وتظهر بوضوح وجالء الختالف الفطري مبعىن أنر فكرة التطابق أو التماثل إمنر

الوجودي الذي هو سرر حركيرة االكتمال الذي خلقت الذات اإلنسانية من أجله لكي تصبو من خالله حنو 
التحلي مببدأ اإلطالق والنظرة الشمولية ؛ألنر يف التطابق معىن تشنيعيرا يصبو أساسا إىل إقامة العراقيل أمام حركيرة 

 .ة ترى من خالهلا وجودها الكينوينالذات وهي صاعدة حنو لغة استشرافية شامل
هو إذَاَ  ذلكم التطابق غري املصررح به والذي ظل منذ زمن بعيد يسري مع حركية الوجود سواء على جهة  

املفاهيم أم املصطلحات بله املناهج اليت كانت تطبق على احلقائق املعرفية؛األمر الذي جعل من أهل االختصاص 
أشار إليه القدامى يف مسائلهم الوجودية والفلسفية والفكرية وما هو كائن لدى  يؤمنون مببدأ االنسجام بني ما

 .الفكر الغريب بسياقاته الفكرية والفلسفية
احلواري غري املصرح /ولعل أهم ميزة يلحظها الباحث املتخصص يف مثل هذه الدراسات كون أنر التأويل 

طع مع ما أشار إليه هايدجر األملاين حني كان يتحدث به يف خطابات ابن عريب يرقى ألن حيقق نوعا من التقا
عن عالقة اللغة بالوجودي اإلنساين كخلقة والوجود الكينوين كسر يتماشى وخلقة الوجود،وكذا عن عالقة اللغة 
بإطارها التأويلي احملقق لبعد حواري يف ظل واقع مفهوم البالغ من بابه الواسع؛وهو األمر الذي جيعلنا حنقق نوعا 

( الوجود)املنهجي مع ما أشار إليه ابن عريب يف شأن مفهوم الكالم يف املواد وغري املواد/ن القرب املفاهيميم
                                                 

. م0008 .لبنان بريوت. مركز اإلمناء القومي. 70-71ع. جملة الفكر العريب املعاصر. البعد الذايت يف عرفانية احلالج وتصوفه: ينظر رفيق العجم -1
 بشيء من التصرف 76:ص

. م0008. لبنان بريوت. مركز اإلهناء القومي. 003-002ع.جملة الفكر العريب املعاصر. األلوهية يف الفكر اهليدجري: ينظر عبد الكرمي كرييب -2
 .02:ص

3
 - Heidegger Martin: Identité et Différence. Ibid. P: 281. 
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كل هذا وذاك حنسب . ومفهوم اللغة يف عالقتها بالبعد التواصلي اإلبالغي وكذا التأويل من منظور البعد الوجودي
احلوار التأويلي؛وهو احلوار الذي نأمل أن يكون :املقال بـأنره يعكس يف بعده الكينوين هذا الذي ومسناه يف عنوان 

دائما ومتواصال مع تلكم املفاهيم واملصطلحات الصوفية اليت هلا القدرة الكافية يف حتقيق بعد حواري على جهة 
 .  احلكم واحلقيقة

 
 
 

 :بيبليوغرافيا البحث
 .بدون تاريخ -ابن عريب، الفتوحات املكية،طبعة دار صادر، بريوت

دار التنوير للطباعة والنشر، . دراسة يف تأويل القرآن عند حميي الدين بن عريب-فلسفة التأويل: نصر حامد أبو زيد
 .م0083بريوت، 

 م0066، بريوت، 0عوارف املعارف، دار الكتاب العريب، ط: أيب النجيب السهروردي
مركز اإلمناء . 70-71ع. العريب املعاصر جملة الفكر. البعد الذايت يف عرفانية احلالج وتصوفه: رفيق العجم

 . م0008. لبنان بريوت. القومي
. مركز اإلهناء القومي. 003-002ع.جملة الفكر العريب املعاصر. األلوهية يف الفكر اهليدجري: عبد الكرمي كرييب

 . م0008. لبنان بريوت
 
 
 :باللغة األجنبية 

Heidegger Martin: Identité et différence. In Question I Gallimard. Paris. 

Heidegger Martin: Lettre sur l'humanisme. Aubier. .Paris. 1964.  
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 البعد الثقافي و االجتماعي للسلوك 
 1قريصات الزهرة

      

ينشـا  إن احملاوالت املتكررة لفهم سلوك األفراد و اجلماعات ينطلق من خالل دراستنا لطبيعة اجلماعات الـيت
فيهـــا الفـــرد مـــن ابســـطها إيل اعقـــدها حيـــث ميـــارس فيهـــا الفـــرد ادوار خمتلفـــة و نشـــاطات مرتبطـــة بطبيعـــة اجلماعـــة و 
ـــة التكيـــف و التوافـــق مـــع البيئـــة  ـــيت تـــؤثر يف هـــذه اجلماعـــات مـــن حماول وظيفتهـــا ، وكـــذا القـــوى النفســـية املختلفـــة ال

ع ، فاملدرسة مبراحلهـا ، فاجلامعـة مث مجاعـة العمـل ، إن هـذه االجتماعية، تنطلق هذه احملاوالت من األسرة ، فالشار 
متباينـة  تاحملاوالت املتكـررة تسـاهم يف بنـاء شخصـية الفـرد وتكسـبه  اجتاهـات و معـايري ، كمـا تفـرض عليـه سـلوكيا
يـه  و يـدخل تسمح له بالتكيف و التوافق  مع معايري اجلماعة اليت ينتمي إليهـا فيـؤثر و يتـأثر هبـا ، لـه فيهـا دور يؤد

أو قـوانني تضـعها   قـد تكـون قـوانني وضـعية هيف التفاعل مع ادوار اآلخرين ملتزما مبعـايري مشـرتكة تـتحكم يف سـلوكيات
 .اجلماعة و تلتزم هبا يريدون من خالل مجاعتهم الوصول إيل أهداف مشرتكة و إشباع حاجاهتم 

لتغريات املرتبطة فيما بينها تبعا لقـوانني حتميـة هـذه ودينامية اجلماعة يعين هبا التحول و الصريورة و جمموعة ا
املفهــوم )  فــريى أن  H.C.Warrenالتغــريات تصــيب نظــام اجلماعــة ككــل ليصــل هبــا إىل حتقيــق التــوازن، أمــا وارن 

الدينامي يستخدم يف علم النفس لإلشارة إيل السلوك  و احلاالت النفسية من علل و نتائج مع اإلشـارة إىل احلـوافز 
هذا ألن علم الـنفس يهـدف إيل فهـم .2 (جه خاص أو كمرادف ملا يتضمن القوة أو القدرة أو التحريك أو التغري بو 

 .وتفسري السلوك االجتماعي هبدف صياغة أسسه و قواعده و تفسري السلوك 
  3 :جمدي أمحد عبد اهلل أن احلكم علي سيكولوجية اجلماعة يستلزم املعايري الشبه التالية. يرى  د -
للتمييــز  Allportاالشــرتاك الكلــي و اجلزئــي يف التجمعــات مــن الناحيــة الكيفيــة مــن خــالل معيــار ألــربت  -0

 .بني الروابط التامة و الروابط اجلزئية 

 أن الفــرق بـني مجاعــة يعـيش أفرادهـا معــا يتفـاعلون ويســتجيب احـدهم لآلخــر  C.HCooleyأكـد كـويل  -2
ملـا ال يعيش أفرادها معا تعترب مجاعـة ثانويـة و لكـن هلـا تأثريهـا  مجاعة أخرىو ( مجاعة أولية )بطريقة مباشرة 

 .ما هتيئه من فرض لالجتماع باآلخرين يف مواقف اجتماعية خمتلفة و ، تتطلبه من التماثل االجتماعي

حــىت عنــدما تكــون األدوار مســتقلة فدرجــة امتثــال ســلوك اجلماعــة  ثر أعضــاء اجلماعــة مببــادئ اجلماعــةيتــأ -3
أسـاليب الســلوك أكثـر خضــوعا : اجلـيش : مــثال ) مبقيــاس التطـابق مـع النمــوذج املعـرتف بـه لنظمهـا يقـاس 
 .للوائح و النظم 

                                                 

 ، بكلية االجتماعية ، جامعة مستغامنأستاذة حماضرة بقسم علم النفس  1
2
 001ص    2113، جامعة اإلسكندرية  ، دار املعرفة اجلامعية  ، " حماولة تفسريية "السلوك اإلجتماعي و دينامياته : جمدي أمحد عبد اهلل . د  
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بــــني اجلماعــــة املتعاونــــة حــــىت تتــــوازي األدوار واالســــتجابة للمثــــريات و  بــــني اجلماعــــة Allportميــــز ألــــربت  -1
 .التكوينية داخل اجلماعات املتفاعلة حيث تكون االستجابة تبادلية ، و تعرب هذه عن نوع من العالقات

و يعـين أن يتخـذ  T . New Comb /M.Sherifمجاعـة االنتمـاء هـو مفهـوم اسـتحدثه نيـوكم و شـريف 
يعتــرب الشــعور باالنتمــاء إيل اجلماعــة مــن دعــائم التماســك . األفــراد مــن مجــاعتهم إطــارا دالليــا ألفكــارهم و أعمــاهلم 

الـروح "تعـين و  ور االتصال بينهم ، كمـا ينمـي فـيهم الـروح املعنويـة فهو يشعر بالرضا و اللحمة و تسهيل و تفعيل د
بأهنـا تقبـل كـل عضـو لألخـر و هـي تتميـز بالتجـاذب بـني أعضـاء اجلماعـة ،و تلعـب دورا هامـا يف احلفـاظ " املعنوية 

  1.على بناء اجلماعة و استمراريتها و مقاومتها للتفكك و تأكيد وحدة السلوك
فـراد بالسـلوك و عـدم مقـاومتهم هلـا ، كمـا يبـين فـيهم االنضـباط و التنظـيم و البعـد عـن االنضباط مبعـايري األو 

يــــه ال يــــؤدي إيل انــــدثار اجلماعــــة التفكــــك واالضــــطراب هــــذا االضــــطراب قــــد يكــــون بســــيطا و مؤقتــــا و الصــــراع ف
  .حتصيل عمل منتج قد يكون أحيانا دافعا للتنافس و  اضمحالهلا و إمناو 

إســـقاط األخطـــاء علـــى اآلخـــرين و القيـــام ب عـــدم التعـــاون وعـــدم التنســـيق ، و ضـــطراقـــد يـــؤدي إىل هـــذا االو 
، قــد تــؤدي إىل العــداوة بــني اجلماعــات الصــغرية يف اجملموعــة الكبــرية ذات عدوانيــة و لكنهــا غــري هدامــة تبســلوكيا

مجاعـة لألخـرى فيـؤثر  تااإلطار املرجعي الواحد عند احلياد عن املعايري املشرتكة مما يؤدي إىل تأويل أفكار و سـلوكي
لكـن ترمجتهـا إىل ممارسـات راهيـة موجـودة فطريـا يف األفـراد و ذلك يف نوعية االتصال ، فطاقة الشعور بالعـدوان و الك

متباينـة حسـب شخصـية األفـراد ومفـاهيمهم و هو مـتعلم مكتسـب ميكـن الـتحكم فيـه بـدرجات متفاوتـة   توسلوكيا
فالتصـريف السـليب يـؤدي إىل انقسـام اجلماعـة و التشـكيك يف . مع اآلخـرينه الطاقة يف عالقاتنا لكيفية تصريف هذ

 . تناقص شعور األفراد باألمانو  اآلخرين و يعمق احتمال سوء الفهمنوايا 
 العوامل المعيقة لتقدم الفرد و ارتقائه العوامل المؤدية إلى تقدم الفرد و ارتقائه

ذاتــه موضــوعيا إن الشــعور باالنتمــاء ميــنح الفــرد فرصــة لتحقيــق 
من خـالل اآلخـرين وتقـديرهم لـه عـن طريـق اسـتغالل إمكاناتـه 
بدرجة عاليـة مـن التلقائيـة يف معاجلـة املشـكالت و االسـتقاللية 
 ليف حتقيــــق الـــــذات عـــــن طريـــــق احملافظـــــة علـــــى اتســـــاق األفعـــــا

 .واالجتاهات يف توافق مع مطالب اجلماعة 
قـــة يف اآلخـــرين إن الثقـــة بالـــذات يف جـــو مـــن االجيابيـــة يولـــد الث

والقــــــدرة علــــــى العمــــــل البنــــــاء معهــــــم ممــــــا يــــــؤدي إىل حتســــــني 
العالقــــــات االجتماعيــــــة الــــــيت تعمــــــل علــــــى بقــــــاء و اســــــتمرارية 

 .اجلماعة يف ظل مسة التقبل و التقارب املتبادلني بني األفراد 

عــزل الــذات واالنــزواء و نقــص القــدرة علــى التفاعــل مــع 
تعـــذر ) ؤدي إىل اآلخـــرين يف مشـــاعرهم و أفعـــاهلم ممـــا يـــ

 حركــة اجلماعــة بصــورة فعالــة ســواء كانــت هــذه احلركــة يف
صورة حل مشكلة أو تعلم أو إنتاج أو تعـديل األهـداف 

 ( .أو االجتاهات 
إن عـــــــدم مشـــــــاركة اآلخـــــــرين يـــــــؤدي إىل ظهـــــــور أفكـــــــار 

عنيفــة اجتــاه الفــرد املنطــوي لعــدم تقــديره فرصــة  توســلوكا
 .التبادل العاطفي و االنفعايل 
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ولكــــن ( شخصــــية –ســــبب )عــــدد وختتلــــف تفســــريات الســــلوك فهنــــاك مــــن يرجعهــــا إىل العالقــــة الســــببية تت
 .مرشد يف تفسري السلوكالدراسات نتيجة أكثر إىل دراسة طبيعية السلوك يف ظل الثقافة وأبعادها وكوناهتا كدافع و 

 : التفسيرات السببية 
االســـتجابات و  (األســـباب املفرتضـــة) بـــني املثـــريات  تركـــز املدرســـة الســـلوكية يف تفســـري الســـلوك علـــى العالقـــة

، أمـا املدرسـة املعرفيـة فتفـرتض أن العمليـات أو امليكانيزمـات العقليـة الـيت ( النـواتج املفرتضـة)السلوكية هـي املالحظـة 
العقليــة جتعـل النــاس يتصــرفون بطريقـة معينــة و االفــرتاض الثــاين لعلـم الــنفس املعــريف هـو أن العمليــات و امليكانيزمــات 

ـــة (  Kegon1996) الـــيت تســـبب يف الســـلوك تكـــون مســـتقلة عـــن الثقافـــة و متغرياهتـــا  ـــات الفكري مبعـــىن أن العملي
أن تكـــــــــون خصـــــــــائص عامـــــــــة لكـــــــــل البشـــــــــر  املعرفيـــــــــة الـــــــــيت يدرســـــــــها علمـــــــــاء الـــــــــنفس املعـــــــــريف مـــــــــن املفـــــــــرتضو 
(Kappnis1997)1      . 

عـايري و القواعـد الثقافيـة و اتباعهـا ، و نعـىن باألنسـاق يساعد النسق  االجتماعي األفراد يف  التعرف على امل
لــدور املمــارس يف املعياريــة الفــروض العامــة املتعلقــة بالســلوك ، يف حــني تتعلــق  القواعــد بالســلوكات الفرديــة اخلاصــة با

نـاقض ال تتسـبب املعـايري بالضـرورة  حـدوث سـلوك األفـراد بـل ميكـن أن يسـلك األفـراد بطـرق تتالعالقات اخلاصـة، و 
عنـدما تـربز أمنـاط ثقافيـة جديــدة   ،، وهـو مـا حيـدث عنـدما تظهـر مظـاهر ثقافيـة مضـادةة مـامـع معـايري وقواعـد ثقافـ

متييــــزا يف  الســــلوكيات و يف  حتمــــل خصــــائص جديــــدة ختلــــق تنوعــــا و  تــــؤدي إىل التغيــــري فتتأســــس أنســــاق  معياريــــة
 . ات اجلماعات املختلفة الثقافات أيضا فتظهر أيضا أنساق  معيارية بديلة لتقي حباج

 : السلوك و عملية التكيف 
التكيف هو السـلوكيات الـيت ميارسـها الفـرد يف حمولتـه التغلـب  علـى الصـعوبات و العوائـق هبـدف حتقيـق التـوازن      

و التكيــف يتضــمن تغــريات يف الســلوك اإلنســاين تتســم باملرونــة يف مواجهــة ) مــع الظــروف البيئيــة الــيت يعــيش فيهــا 
 .بطريقة ختفف حدة الصراع بني الفرد و احمليط  2 (ع املتغريةلب و ظروف اجملتممطا

، نعــــين بالضــــرورة تطــــابق املصــــطلحني ولكــــن تقارهبمــــاعنــــدما نتحــــدث عــــن التوافــــق و التكيــــف حنــــن ال  -*
احليـــوان علـــى يف اإلنســـان و توجـــد عنـــد اإلنســـان و العضـــوي مليـــة تشـــمل اجلانـــب احلســـي احلركـــي و فـــالتكيف هـــو ع

، أو مبـا حيدثـه مـن تغيـري يف ي حيدثه على مسـتوى خربتـه الشخصـيةسواء بشكل سلوكيات ، إما هبدف التغري  الذال
السـلوك التـوافقي هـو السـلوك ) عناصر البيئـة احمليطـة بـه ، أمـا التوافـق فهـو أكثـر عموميـة و مشوليـة ، يـرى كوملـان أن 

نفسـية  واجـه حاجاتـه و مطالبـه اجتماعيـة و وأن ي تعرض هلـاه حاالت اإلنعصاب اليت يالذي حياول فيه الفرد أن يواج
كانت أم بيولوجية من خالل سلوك هو جمهودات يبذهلا  ا اإلنسان لكي حيصـل علـى عالقـات منسـجمة مـع البيئـة 
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،  و بــذلك فـــالفرد يتكيــف مــع البيئـــة بإحــداث التغـــري و مــن خــالل  التغـــري يســتطيع جتنـــب 1(الــيت يعــيش يف كنفهـــا
وافق و التوازن فيمـا بعـد سـواء مـع ذاتـه أو يف تفاعلـه مـع اآلخـرين ، و يعتـرب التوافـق أحـد معـايري السـواء الصراع و الت

فأن يكون الفرد قادرا على تقمص معايري مجاعته و اكتساب الرصـانة  االنفعاليـة و اعتمـاده علـى اآلخـرين و معرفتـه 
 . خصيته و يساهم يف بناء مجاعته حباجتهم إليه و إسهامه يف خدمتهم يف حدود إمكاناته يبين ش

و التقـــدير للمســـؤولية ، الشخصـــية أن املتوافـــق املتكامـــل يتميـــز بالضـــبط الـــذايت ، ( E.J.Shoben)و يـــرى شـــوبن 
  2االجتماعية و املثل االجتماعية و الدميقراطيةو 
  3 :كية للشخصية سوية التوافق كاآليتعماد الدين إمساعيل أهم اخلصائص السلو .يذكر د* 
 .القدرة على التحكم يف الذات  -0
 .حتمل املسؤولية و تقديرها  -2
 .التعاون بني الفرد و من يعيش معهم  -3
 .القدرة على احلب و الثقة  املتبادلة  -1
 .التكامل مع اجملتمع اإلنساين -1
 .اعتناق الدميقراطية -6
 .وضع مستوى طموح مناسب  -7

االطمئنـان نتيجـة القـدرة علـى التكيـف ، أمـا ضـا وراحـة البـال و بالر إن هذه العناصر تسـاعد علـى اإلحسـاس  
يف عالقات بعيدة عـن العـدوان، واالرتيـاب،  ما ال بد أن يظهر كمؤشر للتوافق االجتماعي هو رضا الناس عن الفرد

ـــاع إتو  القـــدرة علـــى تغيـــري الســـلوك لالنســـجام مـــع اجلماعـــة ،تتســـم بالتســـامح والـــود ز احـــرتام مشـــاعر اآلخـــرين، و  ب
 .االلتزامات االجتماعية فاجلماعة أيضا حتقق اإلشباع للفردالتقاليد و 
 :السلوك الثقافة و 

الثقافـة هـي ذلـك األسـلوب مـن احليـاة : " مقدم أستاذ حماضر جبامعة اجلزائر، يعرفهاعبد احلفيظ  -د: يعرفها
مـن جيـل إىل جيـل مـن  اليت انتقلتو  املنمطة للسلوك،اليت تتميز به جمموعة من األفراد و الذي يعكس كل النماذج 

ـــة كـــالقيم،  و هـــي تتضـــمن و . خـــالل اللغـــة واحملاكـــاة ـــة، وجوانـــب معنوي ـــة كـــالفنون ن والتقني املعتقـــدات جوانـــب مادي
هي تتفاوت من بيئة ألخـرى وقابلـة للتعـديل والتحويـل و . اللغة، واملعارف،و األفكارو  ،التقاليدو  ،العاداتواملعايري، و 
 ". مبرور الزمن
القـــيم و االجتاهـــات عناصـــر ثقافيـــة مهمـــة تســـهم يف إحـــداث التغيـــري و التطـــور عنـــد الطالـــب فهـــي متثـــل  إن

 . احلوافز والدوافع اليت تدفع به إىل االرتقاء وحتسني مستواه املادي واملعنوي
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يف عمليــة التحــديث الــيت تعيشــها أوروبــا ، إال أن نشــأهتا ترجــع إىل القــيم أو  0018يــذهب مــاكس فيــرب " 
 1" خاصة تلك املتعلقة بالعمل كاجلدية و املثابرة و احلماس املتزايد  ةألخالق الربوتستانتيا

و إحــالل القــيم بــدل القـــيم  ممــا يؤكــد أمهيــة العوامــل النفســـية و االجتاهــات الســيكولوجية يف إحــداث التطـــور
البـــد أن يـــرتبط بتغيـــري القـــيم  ، إن دافعيـــة اإلجنـــاز عنـــد األفـــراد هـــي دافـــع مكتســـب و تغيـــري الواقـــع اجلـــامعياألخـــرى

، فقـد خضـع  االثقافية عند الطلبة فقد أثبتت التجارب اليت طبقت على مـديري املؤسسـات املختلفـة باهلنـد جنـا عتهـ
هـــؤالء املـــديرين إىل برنـــامج تـــدرييب مهـــم يف رفـــع دافعيـــة اإلجنـــاز أثـــر تـــأثريا بالغـــا يف رفـــع اإلنتـــاج مقارنـــة إىل مـــا قبـــل 

 .  الربنامج التدرييب
إن القيم الثقافية تلعب دورا م مهما يف ترسيخ قواعد تغيري السلوك حنو الفعاليـة و اإلجيابيـة ولكننـا نلحـظ يف 
اجملتمع اجلزائري  أن هناك قيم ثقافية مضادة كثرية تعيق ترسيخ قواعـد العمـل الفـردي،  واملثـابرة واالجتهـاد ويف حـني 

 :افع و ترسيخ االتكالية، مثال جند يف اجلامعة تنتشر تقاليد تؤثر مباشرة على اخنفاض الدو 
العميقـة، يف  اإن هـذه اجلملـة البسـيطة يف تركيبتهـ" من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه سقط على رأسـه " 

الصـدق يف حتقيـق الـذات علـى الـذات، و  مضموهنا ترسـخ قيمـة الغـش ، و االتكاليـة ،و عـدم الثقـة مبفـاهيم االعتمـاد
و كــأن األســتاذ هــو مــن ميــنح الطالــب املقيــاس بعيــدا عــن كــل املقــاييس املوضــوعية "  Moduleأعطــاين " ،كــذلك 

املتعلقـة مبوضـوع االمتحـان ، و سـلم التنقـيط ، و مسـتوى الطالــب، وقدرتـه علـى حتصـيل مقياسـه،  أو كقـول الطلبــة 
متفوقـا  ارقـة أهلتـه ليكـون ناجحـا و قـدرات خمبعىن الطالب اجملد املثابر يف املعـىن الرمـزي ميلـك "يطري " على زميل هلم 

  2. كأن النجاح يتطلب جهودا غري واقعية للوصول إىل حتقيق النجاح املوضوعي
الــيت  جيــب العمــل ليــد والقــيم املرســخة لإلتكاليــة و وواقــع اجلامعــة اجلزائريــة عمومــا ال خيلــوا مــن الكثــري مــن التقا

لكننـا نفتقـد إىل توظيـف هـذه القـيم يف حياتنـا يم اإلجيابيـة و ال يعـين غيـاب القـ هـذا. على تغيريها يف ذهنيـات األفـراد
، األمثــال تعطــي أمهيــة كبــرية ألحـــد مي الكثــري مــن اآليــات واألحاديــثاليوميــة فــنحن جنــد يف الــرتاث العــريب اإلســال

ال تؤجـل عمـل "، "الدنيا ساعة فوهتا طاعـة" ،"الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك" املقومات النجاح وهو الوقت 
 ". اليوم إىل الغد 

ه األخـرية حتـدث حالـة وعندما خيالف السلوك هذ ،م تفرض على األفراد سلوكات معينةإن االجتاهات و القي
القـيم واالجتاهـات بـني السـلوك و الالتوازن الداخلي  هنـاك نظريـات عديـدة حاولـت التأكيـد علـى العالقـة من التوتر و 

الــيت توضــح أننــا ( Balance Théory) عروفــة بنظريــة التــوازن نظريتــه امل(  Heider1958) فقــد قــدم هايــدر " 
ريـة بعده نظ( Brown1966)وك الذي نقوم به كما قدم براون نبحث دائما على التوازن بني ما نعتقد و بني السل

هـي تشـري إىل أن الفـرد البـد أن و (  Cousisteny Theory) تدعى نظرية االتسـاق شبيهة تقريبا بنظرية هايدر و 
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معتقداته وسلوكاته يف اتسـاق و إذا وجـد أهنمـا غـري متسـقني يتصـرف بطريقـة أو بـأخرى إلزالـة عـدم االتسـاق  تكون
 .0"وذلك بتعديل االجتاه أو بتعديل السلوك أو بتعديلهما معا 

هـل اإلذعـان للقواعـد ) يتساءل علماء األنثربولوجيا الذين اهتما بدراسة الثقافة و علـى رأسـهم مالينوفسـكي 
 افية مطلق كاخلضوع للحاجات البيولوجية مناما ؟الثق

إن اإلنســــان مل يكـــــن حمتاجـــــا إحتياجـــــا بيولوجيـــــا إىل الصــــيد بالرمـــــاح ، و الســـــهام ، و اســـــتخدام األســـــلحة 
املختلفة للدفاع عن نفسه ، و لكن يف اللحظة الـيت تبـىن فيهـا هـذه املمارسـات و األسـاليب ليحقـق توافقـا أكـرب مـع 

ذه املمارســـات ضـــرورية للبقـــاء ، و هنـــا يصـــبح اإلعتمـــاد اإلنســـاين كاإلعتمـــاد البيولـــوجي ، و الطبيعــة ، أصـــبحت هـــ
نصــــل احلاجــــة الثقافيــــة إىل مرتبــــة احلاجــــة البيولوجيــــة مــــن حيــــث أمهيتهــــا لإلنســــان، يف حــــني أن الفشــــل يف التعــــاون 

 .املعىن البيولوجي اخلالصاإلجتماعي ، أو التوافق الرمزي يؤدي إىل دمار فوري أو تآكل على املدى البعيد ب
إن الفشـــل يف التوافـــق مـــع الضـــروريات الثقافيـــة ســـواء يف القبائـــل البدائيـــة ، أو يف الـــدول األكثـــر تقـــدما ، " -

نالحظ أهنا ال تعتمـد يف بقائهـا علـى مـا متنحـه البيئـة إياهـا فقـط مـن طعـام و ملـبس حلمايـة اجلسـم البشـري ، و إمنـا 
تبـع ممارسـات و طـرق معينـة ، و أسـاليب فنيـة ، و تقـوم بتنظـيم السـلوك اجلمعـي ، عليها أن تنتج كـل شـيي، و أن ت

و تفـــرض اإللتـــزام بـــرتاث املعرفـــة ، و القـــانون ، و األخـــالق بواســـطة نســـق لألنشـــطة ، فالضـــرورات الثقافيـــة تســـتلزم 
 . استجابات ثقافية حتفظ هلا البقاء و اإلستمرارية

 :من العناصر التالية حيدث التغري الثقايف من خالل جمموعة 
 :أن العادات السائدة تكون موضع املشاركة يف أي جمتمع ألهنا تشكل ثقافته ، و هي تنقسم إىل * 0

و متثـــل جمموعـــة الســـلوكات القابلـــة للمالحظـــة فعـــال ، و نـــذكر منهـــا ( : األعـــراف ) عـــادات الســـلوك  - أ
 .آداب السلوك ، الطقوس و طرق استخدام األشياء املادية

و هــي مـــا ال ميكـــن مالحظتــه بطريقـــة مباشــرة ، و لكننـــا ميكننـــا ( : األفكــار اجلمعيـــة )لفكـــر عــادات ا - ب
 :اإلستدالل عليها من خالل التعبري اللفظي ، و السلوك الفعلي و تشتمل على مايلي 

ت املتوقــع املعرفـة العمليـة ، و املعتقــدات الدينيـة ،و القــيم اإلجتماعيـة ، و توقعــات السـلوك ، و املكافــآت و العقوبـا
 .حدوثها اجتاه اإلمتثالو اإلحنراف

لــيس هنــاك انفصــال بــني عــادات الســلوك و عــادات الفكـــر ، بــل كــل منهمــا يلتقــي يف مركــب ثقــايف بنـــاء  -0
 .ووظيفي

يكتســــي الســــلوك الــــواقعي أمهيــــة حموريــــة يف عمليــــة التغــــري الثقــــايف ، فحينمــــا ينحــــرف الســــلوك اإلجتمــــاعي عــــن * 2
ة فهـذا يعـين تعـديالت يف التوقعـات تتبعهـا تعـديالت يف األعـراف و املعتقـدات و القواعـد ، العادات الثقافية السائد

ممـــا يعـــين تبـــدل و تعـــديل عـــادات الفكـــر ، فتعمـــل الثقافـــة علـــى أن تتطـــابق مـــرة أخـــرى مـــع معـــايري الســـلوك الـــواقعي 
 .اجلديدة
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ال أنـــه وقـــت حدوثـــه يتـــأثر باحلالـــة و بـــالرغم مـــن أن الســـلوك الـــواقعي يتحـــدد بدرجـــة كبـــرية عـــن طريـــق العـــادات إ*3
الفسيولوجية ، و اإلنفعالية للفرد و بعوامل أخرى خارجية حتـيط بـاملوقف ذاتـه ، ووصـف الثقافـة ال يعـين فقـط رصـد 
الســلوكات الواقعيــة املشــكلة هلــذه الثقافــة و تســجيلها ، و إ منــا مــن خــالل إعــادة بنــاء العــادات الفكريــة الــيت تكمــن 

 .وراءه
ة تغري األوضاع اليت يقوم عليها  السلوك اجلمعي تؤدي إىل تراجع السلوكات املعتـادة و تشـجيع مـيالد إن أي واقع-

 .استجابات جديدة تؤدي إىل إحداث جتديدات ثقافية يبىن عليها التغري الثقايف 
 : أثر الثقافة على السلوك االجتماعي اإليجابي 

جتماعيــة و يتبــاين و يتنـوع الســلوك تبــاين و تنـوع الثقافــات لــذلك يـتعلم الســلوك اإلجيـايب مــن خــالل النشـأة اال     
فوجهــة النظــر الثقافيــة لرؤيــة ســلوك اجتمــاعي تؤخــذ علــى أنــه جــزء مــن نظــام أخالقــي شــامل وواســع يــربط النــاس يف 
عالقــــات اجتماعيــــة  ، كمــــا أن الثقافــــة تقــــدم القــــوانني و القواعــــد مــــن خالهلــــا يشــــرع النــــاس يف اســــتخدام الســــلوك 

 . جتماعي اإلجيايب اال
فالثقافة هي ذلك النسق املرتابط املتكامل يف املمارسات و القيم و التكامل الثقـايف الـذي نعـين بـه عـدم وجـود       

ـــة املختلفـــة و خلوهـــا مـــن التناقضـــات بـــني معتقـــدات ،  و تصـــرفات األفـــراد، وســـلوكاهتم صـــراع بـــني العناصـــر الثقافي
 . ام ثقايف البد أال يفهم يف معزل عن األنظمة الثقافية األخرى ممارساهتم املختلفة ، ففهم أي نظو 

هـي عـادات، وعـرف، وتقاليـد، وقـيم ، و  تتمثـل هـذه األخـالق يف تـراث اجملتمـع مـنومتثل الثقافة ضـرورة  أخالقيـة، و 
س سـطوته بط االجتمـاعي الـذي ميـار ملا كانت الثقافة ضرورة أخالقية ، فهي نوع من الضـليت تشكل معامل احلياة، و ا
 1 .نفوذ على األفراد حيث ال يستطعون اخلروج عن هذه القواعدو 
 : تقوم الثقافة مبجموعة من الوظائف و 
لـــى اكتســـاب الفـــرد اللغـــة و القـــيم تســـاهم يف احلفـــاظ علـــى الوظـــائف البيولوجيـــة للكـــائن البشـــري و العمـــل ع -0
و التكييـف مـع البيئـة الطبيعيـة  اليت حتقق له التوافق متدد بالعناصر الديناميكيةفكار ، و تطور مفهومه عن ذاته و األو 
 .االجتماعية و 
 : يضا االجتاهات و القيم و األهدافالثقافة حتدد أ -2

و طبيعــي وغــري طبيعــي، ومنطقــي يســتمد الفــرد مفاهيمــه األساســية مــن ثقافتــه فيــتعلم كيــف يفــرق بــني مــا هــ
تتســـاند هـــذه العناصـــر يعـــد أهـــم والقـــيم و األهـــداف و  طقـــي، وأخالقـــي وغـــري أخالقـــي، ويتـــزود باالجتاهـــاتغـــري منو 

القــيم حكــم والفعــل والســلوك بطــرق خمتلفــة و  اإلحســاسفاالجتاهــات متثــل امليــل للشــعور و  مقومــات لتكامــل الثقــايف
املعــايري الــيت وضــعها اجملتمـع الــذي يعــيش فيــه الــذي حيــدد شــيء مــا مهتـديا مبجموعــة املبــادئ و يصـدره اإلنســان علــى 
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ددها القــيم علــى شــكل  رمــوز ومتثــل هــذه األهــداف االجنــازات الــيت حتــ 1و املرغــوب عنــه مــن الســلوك، غــوب فيــهاملر 
 . مشروعة

 :2الثقافة تزود الفرد و اجملتمع بأمناط السلوك -3
يعتقـــــد الفـــــرد أنـــــه يســـــتطيع أن يـــــتحكم يف مصـــــريه و لكـــــن هـــــذا االختيـــــار يقـــــع دائمـــــا داخـــــل جمتمـــــع مـــــن 

تسمح هلا ثقافته و الثقافـة يف النهايـة تشـكل ضـمري الفـرد و شخصـيته ، و الضـمري  االحتماالت و اإلمكانيات اليت
 . ينبثق من املعايري الثقافية اجلماعية اليت حددت من قبل اخلطأ ،و الصواب ،و احلق ، و الباطل ،و اخلري ،و الشر 

تعترب احملـدد الرئيسـي لسـلوك الفـرد  ليست وحدها الثقافة اليت تؤثر يف أمناط السلوك بل أيضا اخلصائص املميزة للفرد
، ويرى جورج لندبرج أن اصطالح الشخصية يشري إىل العادات و االجتاهات و السـمات االجتماعيـة األخـرى الـيت 

وهي حتـدد دور الفـرد مـن حيـث تـأثري الفـرد علـى اآلخـرين و مـدى اسـتجابته لآلخـرين و هـي  3متيز سلوك فرد معني
   4 .الطباعدات واالجتاهات واالستعدادات و املعتقاطف والدوافع و والسلوك والعو  تعكس العادات

الشخصـية عنـد أجـربن وينمكــوف هـي التكامـل النفســي و االجتمـاعي للسـلوك عنــد الكـائن اإلنسـاين معــرب و 
كـــل نـــواحي الســـلوك و  ،ل عـــادات و شـــعور واجتاهـــات وآراء، وتشـــمل الشخصـــية كـــذلك  كـــل القـــيمعنـــه علـــى شـــك

 . األفعال رافق االجتماعية ويف التصرفات و انب االجتماعي من حقيقة منوها يف املووجهاته و يبدو اجل
، مثـل جمموعـة  إىل كافة الصفات العقلية للفـردالشخصية بأهنا اصطالح يشري" "والف لنتون "  وعرف األنثربولوجي

 ..5"فة اجملتمع الذي ينتمي إليهعاداته و االستجابات العاطفية الشرطية و ثقاات  العملية و مدركاته وأفكاره و القدر 
 

 :تأثير العمليات االجتماعية و المعرفية على السلوك
ملـاذا يتصــرف النــاس بالشــكل الــذي حيــدث ؟ إن فهـم أثــار العمليــات االجتماعيــة و املعرفيــة علــى املمارســات 

م و تغيـري جههـا كـل يـو يساعدنا يف حل مشاكل اجتماعية هامة و على فهم السلوكيات االجتماعية املعقـدة الـيت نوا
 . تعديل املعايري يساعد على منع تكرارها مستقبال املعتقدات واألفكار و 

العمليــات املعرفيــة مــن خــالل مــا منارســه مــن نــا و تصــورنا للعــامل احملــيط بنــا و ذاكرتنــا و دوافعر إدراكاتنــا و تتــأث
 تتعلــق العمليــات االجتماعيــة مبــا تفرضــه ، يف حــنيبالبيئــة االجتماعيــة احمليطــة بنــا نشــاط يعكــس تأثرنــا بــاآلخرين  و

( االجتماعيـــة ) فالتنشـــئة األوليـــة . ننتمـــي إليهـــا و عالقتنـــا الشخصـــية وتعـــاليم آبائنـــا وثقافتنـــاعلينـــا اجلماعـــات الـــيت 
 طموحاتــه يف احليــاة الســلمية يف جمتمعــه، حيتاجهــا الفــرد لتحقيــق أهدافــه و كعمليــة لتطــوير املهــارات و األســاليب الــيت
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اجملتمـع ، فتقـدم للفـرد سية للحفاظ على احلضارة و صورة مستمرة على تثبيت النماذج السلوكية اليت تعترب أساتعمل ب
  1 .أدوار االجتماعية اليت عليه القيام هبا بصورة صحيحة

فــالوجود  الفيزيقــي أو اجلســدي لآلخــرين و املعرفــة و اآلراء الــيت ينقلوهنــا إلينــا و مشــاعرنا يف اجلماعــة الــيت " 
 –ويطهــر التــداخل جليــا بــني العمليــات املعرفــة   2،ننتمــي إليهــا تــؤثر مجيعهــا فينــا مــن خــالل العمليــات االجتماعيــة

والعمليــات االجتماعيــة أمــا أثرهــا فيطهــر مــن خــالل توظيــف العمليــات املعرفيــة يف تفســري املمارســات الــيت  –الفــرد 
 .تنتمي داخل العمليات االجتماعية 

اس مبعرفتهم عن املعتقدات واالجتاهـات و السـلوكيات أو األفعـال الـيت تناسـبهم كـأفراد يف باملقابل يتأثر الن -
ومنــه   3،مجــاعتهم و ألهنــم أعضــاء مجاعتنــا الــيت أصــبحنا حنــن أيضــا جــزءا منهــا فــإهنم يــؤثرون فيهــا حــىت عنــد غيــاهبم

سـات الـيت حتظـى باهتمـام كبـري فإن العمليات تشكل كل صور السـلوك االجتماعيـة مبـا يف ذلـك السـلوكيات و املمار 
 .يف عامل اليوم 

 

 : االستدالل على مفهوم الذات من خالل السلوك
يتطلب تكوين الذات وقتا طويال من عمر الفرد لتتحدد مالمح شخصـيته وخصـائص سـلوكه يف التعامـل مـع 

 : اآلخرين 
 :االستدالل من خالل السلوك  (0
مفادها أنه ميكننا معرفة أشياء يف (  Bend,1972) ريل سم هناك فكرة إنسانية لنظرية إدراك الذات لدا –

فيدرك األستاذ غضبه مثال عندما يصرخ األستاذ يف وجه طالب بسبب تأخرا  4،"أنفسنا عن طريق مالحظة سلوكنا
، هناك أيضا سلوكات متخيلة تساهم يف بناءها العمليات املعرفية حبيث يتخيل الفرد مدى االستجابة املتكررة هت
األمر املثري للدهشة أن  تصبح أساسا االستدالل الذايت "  واقف معينة كردود أفعال معينة هذه االستجاباتمل

بل إنه حيسن  تبطة لذلك قد ال حيسن فقط ثقتك ومثابرتك وجهودكالنظر إىل الذات على أهنا تتمتع بسمات مر 
    5 (Comphel et Fairy ,1985)أيضا أداءك يف املهمة 

 . أمر ميكن أن حيسن األداء الفعلي املشاعر املرتبطة باألداء الناجح هوبالوصول إىل األفكار و إن التخيل 
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 : اإلدراك الذايت للدافعية ( 2
ـــ ـــا مـــن ســـلوكاتنا عن ـــة تثـــري الدافعيـــة دما تكـــون املالمـــح الداخليـــة غامضـــة، و حنـــن نســـتدل  علـــى ذواتن الداخلي

لــيس مــا علينــا أن نفعلــه أمــا يف حالــة الرغبــة يف احلصــول أن  تفعلــه و  للســلوكات املختــارة لديــه، فــنحن نفعــل مــا نريــد
 . على هدف خارجي فنجد السلوك يصبح حمتوما بالدوافع اخلارجية 

 : االستدالل من خالل األفكار و املشاعر ( 3
إن أهــم مؤشــر أو ملمــح للتعــرف علــى الــذات هــو ردود أفعالنــا اخلاصــة جتــاه العــامل مــن حولنــا مــن خــالل مــا 
تنتجـــه أفكارنـــا و مشـــاعرنا ، هـــذه األخـــرية تكـــون أكثـــر صـــدقا يف التعـــرف علـــى الـــذات ألن الســـلوك يتـــأثر مباشـــرة 

إن أفكارنـــا و أحاسيســـنا تلعـــب دورا كبـــريا يف اســـتنتاجاتنا و فهمنـــا لســـلوكنا أكـــرب مـــن الـــدور . بالضـــغوط اخلارجيـــة 
 . الذي تلعبه السلوكيات 

 : ردود أفعال اآلخرين ( 1
ود أفعــــال اآلخــــرين دورهــــا يف بنــــاء مفهــــوم  الــــذات و قــــد وضــــع عــــامل االجتمــــاع تشــــارلز كــــويل تســــاهم رد

Cooley C.H   لإلشـارة إىل أن ردود أفعــال اآلخـرين جتاهنــا ( 0012)عبـارة الــذات النـاظرة مــن خلـف الزجــاج
أيضـا مـن رؤيتهـا    يعد مصدرا هاما من مصـادر معرفـة الـذات و تعـد تلـك الـردود مبثابـة مـرآة تعكـس صـورتنا فنـتمكن

 (Felson-1989 ) كما أدرك مفكرون آخرون مثـل فرويـد ،Freud   و جـورج ميـدG.Mead   و جـان بياجيـه
J.Piaget   و إهنلـدرInhalder   و فيجوتسـكيVygotsky  نفســي األمـر رغـم اخــتالف أسـاليبهم يف التعــرف

    1 .على األصول االجتماعية للوعي بالذات
 ينشأ من فراغ و لكنه ينشا من خالل التفاعـل االجتمـاعي مـع اآلخـرين و يتضـح مـن هـذا ان اإلحساس بالذات ال

 . التحليل أن اإلحساس بالذات و مفهوم الذات ناتج اجتماعي و ليس ناجتا شخصيا فقط 
 : املقارنة االجتماعية ( 1 

عزاليـة أو االجتماعيـة الـيت متيزنـا تعطي املقارنة االجتماعية فرصة لبناء مفهوم عـن الفـرد مـن خـالل  الكشـف عـن االن
عــن اآلخــرين املشــاهبني أو املتخلفــني عنــا و تصــبح الســمات الــيت متيزنــا يف معظــم األشــخاص اآلخــرين مــن مظــاهر 

 . 2معرفة الذات و القدرة على متيزها و تفردها
 : إدراك الذات * 

 : دور الذات يف توجيه السلوك 
إدراك الفــرد لذاتــه فهــو قــد يعــرب أحيانــا عــن الــذات و قــد يكــون  إن الســلوك الــذي ميارســه الفــرد حيــدد مــدى

 . جديدا و يكون أحيانا  حسب املوقف 
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                                              :  التعبري عن الذات  –أ 
ن أكثــر إن التعبــري عــن الــذات هــو نقــل مفهومهــا إىل اآلخــرين مــن خــالل األفعــال و املمارســات ، فــاألفراد مييلــو  -

للمواءمـة مــا بـني ســلوكاهتم  و مفهـومهم لــذواهتم  ، و قـد تكــون احلاجـة للتعبــري عـن الــذات قويـة فيفضــل األفــراد أن 
يعـــرف النـــاس نقائصـــهم و نقـــاط ضـــعفهم  أيضـــا علـــى أن يـــروهم  فقـــط بصـــورة إجيابيـــة ممـــا يســـاعدهم علـــى تعزيـــز 

 . أفكارهم القائمة فعال على ذواهتم 
 : جتريب الذات  -ب

" ختــري الطريقــة املناســبة لتقــدمي ذاتــك بعنايــة فالقنـاع الــذي تــربأ بــه قــد يصــبح وجهــك  احلقيقــي لألبــد" يقـول بوفمــان 
لـذلك علينـا بتجريــب ذواتنـا يف القـدرة علــى رؤيـة األشـياء و حتملهــا و ميكـن لتلـك التجــارب أن تـؤثر تـأثريا دائمــا يف 

 . ".األفراد سواء باإلجياب أو بالسلب 
ن لـدى الطالـب فكـرة علـى أنـه غـري قـادر علـى حتقيـق نتـائج يف شـعبه عمليـة مـا ، و يعـيش بفكـرة الفشـل فمثال تكو 

فتلزمــه فــال يصــل إىل النجــاح أبــدا و قــد يرقــى إىل فكــرة التجريــب هبــدف النجــاح فيحقــق ذلــك النجــاح و يعــيش بــه 
 . فيصبح قادرا على التجريب و النجاح يف معظم احلاالت 

 .ة من الذات عرب التجريب لتصل إىل ممارسة النجاح و هكذا تتطور الفكر 
 : ضبط الذات  -جـ 

يلعــب الضــبط الــذايت دورا هامــا يف تشــكيل الســلوك و يعتــرب األفــراد الــذين يتمتعــون بالضــبط الــذايت أهنــم يتصــرفون 
اب بشكل يغلب عليه الكبح حيـث ينخـرط الفـرد يف سـلوك بـديل يتضـمن قـدرة بالـذات علـى التصـرف يف ظـل الغيـ

النســـيب للمـــدعمات اخلارجيـــة ، فيـــتم تنفيـــذ الســـلوك بتـــأين و تـــرو ، حبيـــث يـــتم تأجيـــل اإلشـــباع للتعزيـــزات الصـــغرية 
 . العاجلة يف سبيل تعزيزات أخرى أكرب 

مثل كأن يتحمل الطالب الظروف االقتصـادية و االجتماعيـة القـاهرة أحيانـا يف سـبيل إهنـاء دراسـته و احلصـول علـى 
 . عمل مستقبال 

 : عناصر أساسية هي  13و للضبط الذايت 
 مبالحظة الذاتية و هي متيع منطقي للمعلومات يف العوامل اليت تؤثر يف تصرف الفرد و سلوكه  -
 . التخطيط البيئي و فيه يتجنب املثري املولد للسلوك أو تغيري البيئة أو كليهما  -
 . لوك بدال من تغري مبيناته أو مثرياته و فيه يتم التغيري املنظم لنتائج الس: برجمة السلوك  -
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 :التغييرات المعيارية 
 ينبثق السلوك عن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1عرض تخطيطي للتفسيرات المعيارية للسلوك االجتماعي:  0شكل 

 
 باإلنسـان تساعد األنساق االجتماعية  األفراد على التعرف على املعايري و القواعد الثقافية و أتباعها و تعـىن

املعياريــة الفــروض العامــة املتعلقــة بالســلوك يف حــني تتعلــق  القواعــد بالســلوكات الفرديــة اخلاصــة بالــدور املمــارس يف 
العالقات اخلاصة و ال تسبب املعايري و الوقاد حدوث سلوك األفراد بل ميكن أن يسـلك األفـراد بطـرق تتنـاقض مـع 

ندما تظهر مظاهر ثقافية مضادة، عنـدما تـربز أمنـاط ثقافيـة جديـدة تـؤدي معايري و قواعد ثقافة ما وهو متا حيدث ع
إىل التغيــري فتتأســس أنســاق معياريــة حتمــل خصــائص جديــدة ختلــق تنوعــا و متييــزا علــى الســلوكيات و علــى الثقافــات 

 . أيضا فتظهر أيضا أنساق معيارية بديلة لتقي حباجات اجلماعات املختلفة 
 : ألخالقية المعايير االجتماعية و ا

تتــأثر كــل أشــكال الســلوك االجتماعيــة باملعــايري الســلوكية االجتماعيــة و األخالقيــة و الــيت تكــون مفروضــة،  فمعظــم 
 . األفراد يقبلون هبذه املعايري باعتبارها التزاما أخالقيا 

 

                                                 
 30حممد السيد عبد الرمحان   مرجع سابق   ص  .د   1

 قيــــــــود

 مقاصد شخصية 

عيارية املتاحة للفرداألنساق امل  

 املعايري و القواعد اليت  يراها األفراد مالئمة داخل املوقف

د و إ تباع القواعد و املعايري مستوى املهارة الفردية يف حتدي  
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 :تفعيل المعايير االجتماعية  -
ىت يكــون هلــا فيــذ و يكــون لنــا أســلوبنا يف إتباعهــا حــالبــد أن تكــون القواعــد و املعــايري االجتماعيــة ممكنــة التن

 :هذا األسلوب ال بد له من وسائل هي كاآليتسلطان على سلوكنا، و 
عليـك باالهتمـام بسـلوك أكثـر و االنضـباط حسـب املواقيـت و هـذا : " كثريا ما يتوجه األستاذ إىل الطالـب 

غياباتـك املتكـررة سيصـل بـك إىل اإلقصـاء "  أو سيساعدك يف تدارك ما فاتك و يصل بك إىل النجاح مسـتقبال  ،
ـــه سيســـاعد الطالـــب يف إعـــادة النظـــر و إدراك الوضـــعية . مـــن املقـــاييس هـــذا األســـلوب الصـــريح يف التـــذكري أو التنبي

احمليطــــة بــــه و هــــذا مــــا يســــمى بالتــــذكري أو التنبيــــه الصــــريح ختتلــــف االســــتجابات عنــــد األفــــراد حســــب مرجعيــــاهتم 
يــة و األخالقيــة لكــن هــذا ال ينفــى دور التــذكري و التنبيــه الصــريح يف تفعيــل املعــايري االجتماعيــة االجتماعيــة و الثقاف

 .التأثري على ردود أفعال األفراد وهذا ما تعتمد عليه املنظمات اخلريية و غريها واخلطابات املختلفة يف. واألخالقية 
ايري االجتماعيـة و األخالقيـة فيلجـأ األفـراد إىل حـل أحيانا يفقد التذكري أو التنبيه الصـريح دوره يف تفعيـل املعـ

يلــون إىل مالحظـــة ســلوك اآلخـــرين بــديل و هــو اســـتخدام النمــاذج فـــالتعلم مــرتبط بـــالنموذج ، فــاألفراد بطبيعـــتهم مي
صـورة املضـمنة ملعـايري اجتماعيـة تقليدهم والـتقمص عمليـة عقليـة واردة يف مراحـل النمـو فـالنموذج ميثـل القـدوة أو الو 
فمــثال  الطالــب اجلــامعي ويف كــل مراحلــه الدراســية ميكنــه أن يتــذكر بوضــوح كــل هــؤالء الــذين تــأثر .أخالقيــة معينــة و 

هبــم يف املراحــل املختلفــة و مــن هــؤالء الــذين بصــموا يف نفســه معــايري ســاعدته يف االســتمرار و حــىت يف هــذه املراحــل 
أسـتاذ " قدمي منـاذج حيتـذى هبـا وكثـريا مـا تـرتدد بـني الطلبـة املتقدمة من الدراسة يؤثر األساتذة يف طلبهم من خالل ت

جــا كــل مــن هــذين النــوعني ميثــل منوذ" أو مــاهوش أســتاذ قــاع" "  Pas n’importe quoiماشــي نــابوغتكوا  
 .سلوكية خمتلفة ملعايري اجتماعية و أخالقية و 

واقيـت و معاملـة الطلبـة يف حـني يفتقـدها فاملعايري اليت ترتبط باملثال األول تتعلق باالنضباط يف التـدريس و امل
،أيضا يظهر الوعي الـذايت كـال مـن املعـايري الشخصـية للفـرد و معـايري اجلماعـة علـى السـطح و يـؤدي .النموذج الثاين

إىل زيادة تأثريمها على سلوكنا فحينها نفكر يف أي األمناط اليت تنتهي إليها كفرد سيزيد ذلـك مـن وعيـه الـذايت، فـإذا 
دى الطالب وعي بذاته وإدراك أنه موجود باجلامعة هبدف حتقيق النجاح الدراسي و املهين تصـبح شخصـيته تكون ل

 .أكثر نضجا و تتجه سلوكاته يف حتقيق هذه األهداف يف إطار التوجيهات اليت تنبع من وعينا بذاتنا 
 : تعطيل المعايير االجتماعية 

 االجتماعيــة و األخالقيــة علــى توجيــه ســلوكات األفــراد ، كمــا هنــاك عوامــل تســاعد علــى تفعيــل دور املعــايري
ـــام بـــدورها و أمههـــا عـــاملي التجاهـــل  ـــاك عوامـــل باملقابـــل تـــؤدي إىل تعطيـــل دور هـــذه العوامـــل و كفهـــا عـــن القي هن

 . االجتماعي و تشتت املسؤولية 
السـلوكات الـيت فيهـا  الطارئة اليت تشمل مواقف غري معتادة أو غري متوقعـة و بعـض املواقفهناك العديد من 

درامـــا منارســـها بصـــورة فعليـــة يف حياتنـــا اخلاصـــة كـــأن جنـــد أحـــد األفـــراد يريـــد االعتـــداء علـــى فتـــاة جامعيـــة أمـــام احلـــي 
 اجلامعي هل سيقدم أحد الطلبة لنجدهتا ؟ هل سيتصل أحدهم بالشرطة ؟ 



235 

 

قــف و أننــا نســتخدم تلــك حممــد الســيد عبــد الــرمحن أننــا نراقــب ســلوكيات اآلخــرين حيــال هــذا املو . يــرى د
السلوكيات اليت يقومون هبا مرشدة و هادية لنا باملقابل هم أيضا سـرياقبون تصـرفاتنا و يشـكل موقـف غـامض لتـأثري 
دور املشــاهد و املتفــرج فوجــود اآلخــرين يقلــل بالفعــل مــن احتماليــة اختــاذ الــبعض تصــرفا أو ســلوكا حامســا ألن كـــل 

على هذه املواقـف هبـدف االهتـداء و االسرتشـاد هبـا و هـذا مـا يسـمى بالتجاهـل الفرد يتطلع إىل سلوكيات اآلخرين 
 . االجتماعي 

خلص كل من داريل و اليتنيه عندما درسا قضية كييت جينوفيز أن كـل مـن : أما فيما خيص تشتت املسؤولية 
لشــرفات و اعتقــد شــاهدوها كــانوا يعلمــون أن مثــة شــيء حيــدث غــري عــادي فقــد مسعــوا الصــراخ و أضــاءوا مصــابيح ا

" ين  أرجــوكم ســاعدوين أنــا أحتضــرلقــد طعنــ" بعضــهم أن األمــر جمــرد نــزاع بــني رجــل و امرأتــه ولكــن كيــيت صــرخت 
رغــــم أن الصــــحف أرجعــــت هــــذا املوقــــف إىل الالمبــــاالة إال إن داريل و اليتنيــــه أوزع ســــلبية اجلــــريان نتيجــــة بوجــــود و 

 . 0مسؤولية تقدمي العون أم ال آخرين شهدوا احلادثة مما أثر على قرارهم بتحمل 
سـيكون علــيهم مبفـرده مــع الضــحية  و منـه خلــص إىل أن الفـرد يشــعر بأنـه أقــل حتمـال للمســؤولية مقارنـة مبــا" 

قد أيد تفسري تشتت املسؤولية عدد من الدراسـات الـيت أظهـرت أنـه حينمـا يكـون كـل واحـد منـا مبفـرده يف حـادث و 
اعدة مـــــع وجـــــود العديـــــد مـــــن ال أن القليـــــل يقـــــدم علـــــى تقـــــدمي املســـــطـــــارئ ســـــوف يشـــــعر مبســـــؤوليته الشخصـــــية إ

، يف كثــري مــن األحيــان وجــود اجلماعــة ميكنــه أن يطغــى علــى كــل االعتبــارات األخــرى ففــي حالــة جتريــد "األشــخاص
 للقواعــــد الســــلوكية لتلــــك الفــــرد مــــن ذاتيتــــه يصــــبح النــــاس أعضــــاء يف اجلماعــــة ال مالمــــح هلــــم و ال يســــتجيبون إال

  .اجلماعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 308- 301حممد السيد عبد الرمحان  ، مرجع سابق  ص . د. 0
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 جدل األخالق والسياسة في الفلسفة السياسية األلمانية

 كانت و نتشه نموذجين
 .1ن علي محمـــدبــ   

 
 

فإنساننا ـ املعاصر ـ , مل يسبق للسياسة ـ عرب التأريخ ـ أن ابتعدت عن األخالق بالدرجة اليت عليها اآلن :مدخل
عليه الرضا بأن , ومن حياول أن ينأى بنفسه عن الصراع, يتصارع فيها اجلميع مع اجلميع, يعيش يف غابة شرسة
 .أو مفرتَسا،هكذاحيدثناواقعنااملريع , تكون مفرِتسافإما أن , ال وسطية. يكون هو الضحية

لكن عاملنا هو الذي  , فيصور لنا العامل غابة شرسة أو ظلمة مكفهرة, مل يبعث من جديد" نيتشه"إن 
فلسفة أخالق " الفلسفة السياسية"كانت   لقد ،بل يصفعنا بوقائعه املريرة اليت نشاهدها كل يوم, يصرخ بنا

حول " )أرسطو"يف رسالة " السياسة"فقد جاءت . ما أن السياسة كانت فن قاعدته األخالقك. بالدرجة األساس
ـ  " أرسطو"فلم يفصل ( وكأنه ـ هبذا ـ يشري إىل شدة التالزم بينهما" )األخالق"كقسم تال ـ مباشرة ـ للـ ( احلكومة

هكذا  ،ة واألخالق عند أرسطوتتضح قوة الرتابط بني السياس  كما نفعل حنن اآلن ـ بني السياسي واألخالقي
وصلنا اآلن إىل مرحلة يعترب فيها ـ عمليا ـ املعيار األخالقي عيب من  ، وبعد أن بدأت السياسة مالزمة لألخالق

أصبح منطق الربح واخلسارة ـ فقط ـ هو الذي حيكم  ، من يلتزم به يعترب سياسي فاشل ، عيوب السياسي املعاصر
فالتضاد  ، دون أي دور حقيقي للمبادئ واألخالق والشعور اإلنساين ، ملعاصرينعمل معظم حمرتيف السياسة ا

فلئن كانوا على ، أصبح هنجا متأصال   ,والتشتت يف والءاهتم, والتغري يف حتالفاهتم, والتضارب يف مواقفهم
جيسدوا الظلم والقسوة واالستجداء؛ فهم على استعداد ـ أيضا ـ ألن , والتذلل, وإراقة ماء الوجه, استعداد للتهالك

، هكذا و من اجل تسليط الضوء أكثر حول هده اإلشكالية سوف نعمد إيل مناقشة والقمع بأبشع الصور
منوذجني داخل الفلسفة السياسية األملانية، منوذج امانويل كانط الذي بىن مشروعه الفلسفي على األخالق يف 

داية كل االعتبارات األخالقية، وال ترى النفع يف شيء أكثر مما مقابل منوذج نتشه ،الذي أقام فلسفة جتايف منذ الب
 : تراه يف القوة، وفق التساؤالت التالية

 ؟ملاذا نزع كانط منزعا أخالقيا يف فلسفته السرياسية -
 غاية أخالقية من وراء أفعالنا؟ لملاذا شنر نتشهر هجومه الالرذع على أخالقيات عصره و استبعد ك -

 وحدة القانون األخالقي مع القانون السياسي  :كانط   : أوال

إن مشروع كانط البارز يف باب السياسة هو الشك مشروعه للسالم الدائم الذي يتطرق فيه لشروط 
السالم، إنه مشروع يتسق مع مذهبه ككل سواء يف نظرية املعرفة أو يف األخالق، وال ميكن أبدا فهمه مبعزل عن 

                                                 

 .اإلنسانية املركز اجلامعي غليزان و عهد العلوم االجتماعية مب أستاذ مساعد - 1
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، د العقل احملض، نقد العقل العملينق –املنحىن الذي رمسه للعقل ضمن مؤلفاته  املبادئ اليت قررها، يف ذلك
 .وتأسيس ميتافيزيقا األخالق، ليصل انطالق من فكرته حول العقل إىل مستوى التنظيم السياسي 

إن كانط ونظرا للظروف السياسية اليت عايشتها أوربا، وويالت  احلروب الدامية، حاول أن يضع حدا  
ألن قيمة الكنائس يف نظره تكون مبقدار ما تعاون " مشروع انتقد من أجله أداء الكنيسة  –ت، والفرقة للتشت

أما إذا حتولت املعتقدات إىل جمموعة من املراسيم والطقوس  (1)"اجلنس البشري على التطور والرقي األخالقي
يت جاء هبا الدين ، فإن هذا يعين انتهاء أمر ، وفضلوها على الناحية اخللقية الوعلق الناس أمهية بالغة عليها...

كما انتقد طبقة الكهان والقساوسة الذين غيربوا املسيحية األصلية، األمر الذي جعل اإلعراض عن " الدين وزواله 
 -الدين يبلغ احلضيض، خاصة بعدما أصبحت الكنيسة أداة طيعة يف يد احلكومة وأصبح رجال الدين الذين

 .ختفيف ويالت اإلنسانية ، ونكباهتا، أدوات ظلم سياسي يقضي عليهم واجبهم
 :الوحدة بين السياسي واألخالقي من خالل  مشروع  السالم العالمي  .0

إذا " يقرر كانط من أول وهلة، النزاع بني الفرد واجملتمع، على اعتبار أن ذلك وسيلة طبيعية الستمرار احلياة 
لون  للنزعة االجتماعية ، ألدى ذلك إىل مجود مهة اإلنسان وركود لو كان مجيع الناس اجتماعيني بطبعهم، ومي

فلوال ما لدى الناس من ... البد من مزيج بني النزعة الفردية واملنافسة لتساعد يف بقاء البشر وتطورهم (2)"نشاطه
ادة لعاشوا عيشة بسيطة يعمرها السرور والسع... نزعات وصفات فردية، وعزوفهم عن احلياة االجتماعية 

ولكن هذا  النمط  من املعيشة خينق املواهب ويقضي عليها يف مهدها،من هذا املنطلق ال يعترب  ...واالنسجام
رغم سن القوانني، وتنظيم األحكام، وتقييد احلريات، إن هذه النزعة الفردية هي  كانت النزاع من أجل البقاء شرا،

ت  إىل التمسك حبريتها الكاملة يف تعاملها مع الغري، أصل نواة اجملتمع،وهي السبب كذلك الذي يدعو احلكوما
وهذا بسبب توقع كل دولة الظلم من الدول األخرى، لكن كانت  يرى من خالل مشروعه، أنه حان الوقت 

 .للدخول  يف اتفاقيات حلفظ السالم واحلد من العنف واخلصام 
سد انتصار اإلرادة اخلبرية على األنانية إن املشروع الكانطي حياول أن يشرع للعامل قانون سالم عاملي جي

وحب الذات، حبيث يرفض سالم القوي على الضعيف أو كل نية مبيتة جلعل حالة السالم مطية الربح الوقت، 
من معاهدات السالم ال تعدو معاهدة إذا انطوت نية عاقديها على أمر من شأنه " استعداد للحرب فأي معاهدة 

ال ميكن أن " حياول كانت هنا أن يعطي ملشرعه الدعامة األخالقية  على اعتبار  أنه "  (3)إثارة احلرب من جديد،
وبني األخالق من حيث هي نظرية للقانون ( احلق)يكون هناك نزاع بني السياسة من حيث هي ممارسة للقانون 

الق نظرية عامة يف الفطنة، ، وتبعا لذلك ال يوجد نزاع بني النظرية والعمل، اللهم إال إذا فهمنا من األخ( احلق)

                                                 
 .316، ص [ ب ت]  6ريوت، لبنان طقصة الفلسفة، ترمجة فتح اهلل حممد املشعشع، مكتبة املعارف ، ب -ديورانت ول( 1)
 .360املرجع نفسه ، ص ( 2)
 .26،ص  0012،  0كانت إميانويل ، مشروع للسالم الدائم ، ترمجة عثمان أمني ، مكتبة ألجنلو مصرية، القاهرة ، ط( 3)
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لكن هذا معناه  إنكار وجود  األخالق   (1)"أي نظرية للقواعد اليت تبني أجنع الوسائل لتأمني املصلحة الشخصية 
 .عامة

لقد أدرك كانط منذ البداية صعوبة تنفيذ مشروعه، مادام السياسي يعتقد أنه متعال  عن املعرفة والفضيلة، 
املمكن، الذي ال تقيده أية قيمة ، حبجة أن الطبيعة اإلنسانية عن حتقيق فكرة اخلري  من منطلق أن السياسة فن

وهؤالء السياسيون املاهرون، ال يستغلون علما عمليا يتفاخرون به، بل ممارسات عملية حني ال "يفرضها العقل، 
ن السياسيني هلا من املهارة إن هذه النوعية م" يفكرون إال يف التضحية مبصلحة الشعب، وبالعامل كله إن أمكن 

والتملق، ما جيعلها صاحلة لكل شيء ويف كل الظروف املخالفة للحق، حبيث جيعلون كل إصالح إجراء مستحيل، 
 :وجيعلون من انتهاك احلق أمرا دائما مستغلني السفسطات واألغاليط  التالية 

 .افعل واعتذر-0
 .إذا فعلت فأنكر ما دبرت أنت -2 

 (.ق وسيطرفر )فرق تسد -3
إن كانط وأمام هذا الوضع أدرك أن السياسة تقتل كل مشروع للسالم عندما تتنصل من كل قانون 
أخالقي، ومن هنا راح يطرح مشروعا فلسفيا للسالم، رابطا فيه بني رأيته األخالقية، وفلسفية السياسية، لكن 

 : السالم الكانطي الذي بشر به ال ميكن حتقيقه إال مبا يلي

 :السالم املؤقت نبذ-0

فال بد من شجب كل نية مبيتة جلعل أي خامتة للحرب، جمرد استعداد للحرب، ألنه يف هذه احلالة حنن أمام  
 .حالة ترقب وليس حالة سلم

إن أية دولة مستقلة ال جيوز أن متلكها أية دولة أخرى، بطريقة املرياث أو التبادل، أو الشراء، أو آهلة، "  -2
 .(2)"تاعا فليست الدولة م

 :إلغاء اجليوش الدائمة -3
 .ألن وجودها ميثل هاجسا قويا يعكس االستعداد الدائم للحرب

  :إلغاء القروض الربوية  -1
حىت وإن كان ذلك من أجل مصاحل خارجية للدولة، ألن هذه القروض قد تتيح للقارض إمكانية التدخل يف  

 .الشؤون الداخلية للدولة املقرتضة
 .دولة أن تتدخل يف نظام أو حكم، دولة أخرى، مهما كانت مسوغاته ال جيوز ألي -1

 
 

                                                 
 .217، ص 0076، [ب ط]بدوي عبد الرمحان ، كانط فلسفة القانون والسياسة، وكالة املطبوعات، الكويت ( 1)
 .20كانط إميانويل ، مشروع للسالم الدائم ، ص ( 2)
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 : نبذ احلرب الالأخالقية  -   6
حبيث ال جيوز لدولة يف حالة حرب مع دولة أخرى أن تقوم بأعمال عدوانية من شأهنا أن جتعل من 

 ...ماملستحيل عودة الثقة املتبادلة بينهما، حني عودة السلم، مثل االغتيال وأدس الس
إن هذه امليكانزمات اليت يطرح من خالهلا مشروعه، تعترب آليات للحد من احلرب يف ظل وضع متأزم 

لكن وكأن كانت اكتشف أهنا غري كافية إلحالل السلم الدائم، وهلذا أتبع كل مادة من املواد  -وال يزال-آنذاك
ة العامة، الداخلية واخلارجية، لفائدة السالم يف ، بثالث ضمانات هنائية تصوغ الشروط االجيابي(التمهيدية)السابقة 

 :إطاره العاملي وهي على النحو التايل 
 جمهوري : النظام .2

لقد كانت املادة األوىل من مشروع السالم الدائم تنص على أن تكون الدستور املدين لكل دولة، دستورا 
 .مور خاصة ما تعلق منها باحلربمجهوريا، وهذا حىت يشارك الشعب يف صناعة القرار ويستفىت يف كل األ

، يبشر بانتصار النظام  اجلمهوري يف كل أحناء أوربا 0701لقد انطلق كانط مزهو بانتصار الثورة الفرنسية 
آمال  القضاء على الررق، والعبودية واالستغالل، من هذا املنظور تغدو وظيفة الدولة،إتاحة الفرصة للفرد للتعبري عن 

ن احرتام الفرد واجب لذاته وإهنا جرمية ضد كرامة الفرد كإنسان، أن تقوم احلكومة باستخدامه  طاقاته ومواهبه، أل
 .كوسيلة لتحقيق مطامعها يف اخلارج، يقول كانت 

غري أن كانت املتحمس للحكم اجلمهوري، ال يويل عناية كبرية للدميقراطية، من منطلق أن خطر الدميقراطية 
، إىل إرادة فرد مستبد باألغلبية،وهلذا فإن الدميقراطيات، حسب كانت، ال تفضي إال يكمن يف حتول اإلرادة العامة

إىل الطغيان، واالستبداد ألهنا تسلم حقوق اجلماعة للفرد، ومن مثة تعطيه احلجة للتعسف يف استعمال السلطة 
 .وقمع احلريات 

 :القانون الدولي يجب أن يؤسس على اتحاد فدرالي بين الدول الحرة  -ب
حلف )إن فكرة احللف كما نادى هبا كانط فكرة قدمية، مورست بشكل أو بآخر يف احلضارات السابقة 

، لكن اجلديد الذي أضافه كانط إليها يكمن يف حمافظة كل دولة على هويتها وحريتها، ويف تبين (الفضول مثال
حكم واحد ألنه لو مت ذلك  النظام الذي ينسجم مع ثقافتها الذي ينسجم مع ثقافتها، دون أن تذوب حتت

النطوت الفكرة على تناقض، إذ أن كل دولة تفرتض وجود عالقة بني حاكم وحمكوم، فلو انضوت شعوب عديدة 
 .حتت لواء واحد، ألصبحت شعبا واحدا وهذا خمالف ملبدأ احملافظة على اهلوية

 :حقوق األجانب  -ج
ت السبب  يف إثارة القالقل ، وإشعال فتيل احلرب يف هذه النقطة يلتفت كانت إىل مساءلة كثريا ما كان

بني الدول، من منطلق أن إهانة األجنيب خارج دولته يعين بطريقة غري مباشرة احلط  من قيمة دولته، وعليه يرى  
كانت أنه من واجب الدول احرتام األجانب، ماداموا على أراضيها والغاية من ذلك حتقيق أهم الروابط املعنوية 

 .العاملي للسالم 
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تلك هي الشروط اليت يؤسس عليها كانت رؤية لدوام السلم، وهي بطبيعة احلال رؤية تتماشى مع مفهومه 
للطبيعة البشرية الفاضلة بالقوة، لكن هذا الينسينا أن السالم الكوين، قبل أن جتسده االتفاقيات أو القوانني 

، تنمي روح اإلميان به كمطلب إنساين ولعل هذا ما دفع  الدولية الردعية، حيتاج إىل التزامات معنوية أخالقية 
 :كانت إىل رصد أهم الضمانات الكفيلة بتحقيق هذا املطلب وهي على النحو التايل

 : الضمان األخالقي .7
يعرتف كانت أن قيمته كإنسان تتجلى يف القانون األخالقي، الذي يؤمن به، ألن الفعل البشري البد أن 

مته يف ذاته، باعتباره مطابقا للمبدأ العقلي نفسه، ومبا أن الواجب العقلي يكاد يكون حيكمه الواجب الذي قي
مبدءا عاما جلميع الناس، فإن االلتزام به حيقق الغاية من وجوده، أي السعادة اإلنسانية، رغم أن الواجب الكانطي 

 . يتعاىل على كل أساسي نفعي
، وهذا من "كونوا فطنني مثل األفاعي " تقول السياسة إن كانط يرفض الوهم السياسي الذي ينطلق مما 

اجل تربير كل شرور السياسة وتصبح األخالق عندئذ جمرد نظرية يف األحكام والقواعد الختيار أنسب الوسائل 
لتحقيق أغراضنا، وهكذا فمادامت السياسة ممارسة للقانون، الذي يعترب األخالق إطاره النظري، فال جمال لإلدعاء 

بغري " والقول " كونوا فطنني مثل األفاعي، " هناك نزاع بني السياسة واألخالق، وال جمال للتعايش بني القول  بأنه
6" خمادعة مثل احلمائم 

)
، ألن العبارتني تتجهان حنو التأسيس للفصل بني ما هو سياسي وما هو أخالقي األمر، (

 .الذي من شأنه أن يقورض مشروع السالم العاملي
 :الدستوري الضمان  .1

" باالقرتاب من القانون الطبيعي كنموذج مثايل " ال يكون إال  -، حسب كانت-إن بلوغ أفضل دستور
فالطبيعة سخرت مثل هذا النظام بالرغم من أنانية األفراد ،اليت تعوق قيام مثل هكذا نظام،وعليه " يصوغه العقل 

اخلضوع  -ختالف سلوكياهتم، واستعداداهتم املتعارضةعلى الرغم من ا -يكفي إلنشاء دولة، وتنظيم أفراد الشعب
لقوانني قاهرة مبا يكفل احلرية، على اعتبار أالر حرية بدون قوانني، وال حرية عندما يكون أي شخص فوق القانون، 
والشعب احلر بطبعة يطيع، لكنه ال خيدم لديه قضاة، لكن ليس به سادة، وهو ال يطيع سوى القوانني، من هنا 

 ". احلرية جزء ال يتجرأ من ماهية اإلنسانتغدو 
وجيب على ...إن القانون جيب أن يعدر مقدسا لإلنسان مهما كلف ذلك السلطة احلاكمة من تضحيات جسام   

ألن السياسة احلقة يف نظر كانت، اليستطيع أن ختطو خطوة ) القانون)كل سياسة أن حتين ركبتيها أما احلق 
الق، وعلى الرغم من أن السياسة يف ذاهتا فن عسري، فإن احتادها مع األخالق ليس واحدة ، قبل أن حترتم األخ

 .فنا أبدا، ألن األخالق مبقدورها حل ما يستعصى على السياسة من مشاكل فور وقوع اخلالف بينهما 
صبة ع) لكن رغم ما حتقق من أمنيات كانت خاصة ما تعلق بإقامة هيئة دولية تتوىل احملافظة على السالم 

يبقى السالم الدائم مثال أعلى يصعب حتقيقه يف ظل تنامي مطالع الدول (  0011وهيئة األمم  0000األمم 
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الكربى اليت أصبحت اليوم تسيطر على كل اهليئات الدولية السياسية واملالية يف مقابل بقاء الدول الضعيفة حتت 
   .رة ظرفية على أمل جتسيدها يف الواقع رمحة القروض وإعادة جدولتها، هلذا تصبح دميومة السالم فك

وبعد أن تدثرت عناصره، برداء من امليتافيزيقا  -األملاين منه على وجه اخلصوص -لكن الفكر السياسي
املتأثرة باحلركة الرومنتيكية، بدأ شيئا فشيئا ينزع عنه أطوار الغموض واملثالية، ويستبدهلا بأسلوب واضح وصريح 

إىل السماء، هكذا وبعد أن استأنس الناس بأفكار كانط اليت حلقت هبم يف مساء القانون أقرب إىل األرض منه 
األخالقي املوجه لكل ممارسة سياسية، استيقظوا على رد عنيف يقوض دعائم املشروع الكانطي الذي تولفت من 

ي الذTREITSCHKE  (0831-0806 )خالله السياسة باألخالق، حيث كانت البداية مع  ترتشكي 
رد بطريقة أو بأخرى على مشروع السالم الدائم ، الذي أرسى دعائمه كانط، إذ أنه يذهب من أول وهلة إىل 

فالقوة هي املبدأ الذي تقوم عليه الدولة  كما أن اإلميان " وظيفتها األوىل تقوم على احلرب " قوة" اعتبار الدولة 
 (1)"هو املبدأ الذي تقوم عليه الكنيسة

كي يف موقفه من احلرب والسلم أن يقيم ميزانا يزن به أعمال الدولة يف ضوء القانون األخالقي، حياول ترشي   
دون أن ينسى األسس اليت تقوم عليها الدول، ويكاد يوجه قيم أخالقية للتالؤم مع تلك األسس، إننا هنا والشك 

أن الدولة جيب أن " ، وأعلن "لدولة قوةا" أمام أحد أفراد ساللة ميكيافلي فهو  الذي أقرر بوضوح وألول مرة أن 
موقفه من هذه  يعندما حيدد ترتشك" تتابع قوهتا كهدفها الوحيد، فما هو صاحل لذلك الغرض يعد مالئما 

هي احلقيقة، ومن مل تبلغ به الرجولة مبلغا يواجه هذه احلقيقة ينبغي عليه أن يرفع يديه من  "الفلسفة يرى بأهنا 
ا فلسفة القوة بكل ما حتمله الكلمة من معىن، فلسفة أقيضت البشرية من حلم مجيل عاشته هي إذ  (2)"السياسة 

الضعفاء " إهنا الفلسفة اليت وجدت يف نتشه بعد ذلك ممثلها البارز فهو ومن دون التفات ينادي  –ولو يف خميلتها 
أي  !!! يساعدوا على هذا الفناءوجيب أن  !!! العجزة جيب أن يفنوا، هذا أول مبدأ من مبادئ حبنا لإلنسانية

، هذه إذا مقدمات فلسفية جتايف منذ البداية كل االعتبارات "الرذائل أشد ضررا ؟ الشفقة على الضعفاء العاجزين
على اعتبار أن هذا املفهوم سيفهم فهما سياسيا حىت  -األخالقية، وال ترى النفع يف شيء أكثر مما تراه يف القوة

وعليه فإن لديه توريطات على صعيد التحليل السياسي،ويف  -نظام مستقل للظواهر السياسيةألنه ال يوجد .. ولو
عالقته بالتقديرات األخالقية، وهلذا سوف نعرض للفكر السياسي النتشوي ، بغرض العثور على إجابات أكثر 

ني مفهوم إرادة القوة والطريقة استعابا ملوقفه الالذع من األخالق ، متسائلني يف الوقت ذاته، عن العالقة القائمة ب
 اليت يعرب هبا عن نفسه على الصعيد السياسي ؟ 

 القوة بمعزل عن األخالق : نتشه : ثانيا    
األخالقية نلمس محلة شعواء ، مركزة على األخالق مصحوبة بنقد عنيف لثقافة القرن نتشه يف كتابات       
، وهذا راجع كما يقول نتشه إىل أن األوريب العامي يف "ةالعدمية األوربي" م، حيث يلخص ذلك يف كلمة 00

                                                 
 .362املصدر نفسه ، ص ( 1)
 .018، ص 0080[ ب ط ] ، (مل يذكر البلد) يف النظريات والنظم السياسية، دار النهضة العربية  -عبد املعز نصر حممد. د( 2)



243 

 

أيامنا هذه ميجد ويعظم صفاته الضعيفة كالرقة واملساواة واالعتدال والشفقة، وأنه لطيف وصبور، ونافع للمجتمع 
هذه  ،ومن هنا حيمل نتشه على كل األحكام األخالقية اليت  أصدرهتا اإلنسانية مبينا الينابيع اليت استقيت منها"

األحكام، فاضحا األوهام اليت وقعت فيها اإلنسانية ليصل من هذه احلملة إىل تفحص أخالق عصره ، فيجدها 
بدعوهتا إىل متجيد احلياة اآلجلة، يف مقابل  -حسب رأيه املسيحية -مطبوعة بطابع الزهد الديين الذي كرسته

تؤكد على عقيدة اخلطيئة، وتأمر بالتفكري عنها بالصرب  التنكر للحياة العاجلة، اليت هي احلياة احلقة، إن املسيحية
والتسليم والطاعة واالنصياع ، هلذا كله رفض نتشه، املسيحية سبب طابعها الرعاعي، ومن جراء القيم الشعبية اليت 

 واليت يستغلها القساوسة والرهبان ليحتفظوا بسيادهتم على مجهور املساكني، إنر هذه األخالق كما( 1)تسودها
تطلب من اإلنسان أن مييت نزعاته احليوية، وذلك شيء مستحيل وخمالف للطبيعة اإلنسانية، كما " يقول نتشه 

 .تطلب منه أن يسلك مسلكا عقليا خالصا، مع أن هذا مطلب صعب، فوق طاقة اإلنسان، وضد طبعه احليوي
 :نظرية األخالق -0

أثناء رحاليت اليت قمت هبا خالل أنواع األخالق  يف" أما عندما يقوم باستعراض تاريخ األخالق فيقول 
الرفيعة أو الوضيعة اليت سادت العامل، واليت الزالت تسوده حىت اليوم ، الحظت وجود عدة صفات معينة مقرونة 
: بعضها ببعض، وظهرت دائما يف وقت واحد، حىت أنين استطعت أن اكتشف وجود نوعني من األخالق 

أو قام ... وذلك ألنر حتديد القيم األخالقية قام به إمرا جنس السادة املسيطرين...بيد أخالق للسادة، وأخرى للع
 .(2) ..."هبذا التمديد مجاعة األتباع والرعية، والعبيد املنحطني

إن أخالقية األسياد نابعة من جتاوز كل اعتبار للتضاد القائم بني الصاحل والطاحل، إهنا وقبل كل شيء 
ربية، اليت جيد فيها اإلنسان املستعلي نفسه بني أقرانه ولكنها حتتقر يف نفس الوقت مجاعة أخالق الفضائل احل

الطبقة الدنيا، ومجيع الذين يفكرون تفكريا منحطا، واألمر خمتلف فيما يتصل بأخالقية العبيد، اليت متجد كل ما 
 ..جيعل احلياة حمتملة بالنسبة للجميع كالتآخي وحمبة السالم

حيث كان  -هنا يظهر نتشه كغريه حمكوم باملركزية األوربية-دأ أخالق السادة مع العصر اليوناين الروماينتارخييا تب
اإلنسان القدمي يشعر بنشوة كربى، وفرحة عظيم ، بارتكاب أشد أعمال البطش والقسوة، ويشعر بنشوة كربى 

يضاهيها شيء عندما يشاهد  وفرحة عظمى، بارتكاب أشد أعمال البطش والقسوة،ويشعر بسعادة كربى ال
مناظر صراع الثريان، وغريها من املآسي، هكذا تعدو الفضائل الشريرة اليت يتميز هبا األقوياء ضرورة للمجتمع، 

ورمبا هذا  -فالقسوة والعنف واخلطر واحلرب هلا  قيمتها العظيمة، فأعظم الرجال ال يظهرون إال يف أوقات اخلطر
لينتهي كل هذا اجملد بانتصار أخالق العبيد وهنا يؤكد نتشه أن مترد العبيد بدأ ألول  -ما يفسر إعجابه بنابليون

وهكذا اجتاحت أخالق الضعف  -مرة مع الشعب اليهودي، مث فرضت هذه األخالق نفسها يف املسيحية
والقوة،  أخالق األسياد حيث املخاطرة -والسالم واألمن، وهي أخالق الطبقات احملكومة واملغلوبة على أمرها

                                                 
 املرجع نفسه، ص،( 1)

 .011،ص  0071، [ب ط] ي ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق فنك أويغن ،  فلسفة نتشه ، ترمجة إلياس بدو ( 2)
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فحل املكر مكان القوة، والشفقة مكان العنف والتقليد حمل االبتكار وصوت الضمري حمل الشرف والكربياء، ومن 
هنا حيمل نتشه على األديان معتربا إياها منبع أخالق الطبقات الضعيفة ومقياسا لألخالق العامة، حيث أصبح 

" قرنا، تاريخ مسته األساسية  08ف يفسر تاريخ أوربا منذ العزوف عن الدنيا مقياس الفضيلة، وهبذا املنظور سو 
جلم األقوياء، وإضعاف اآلمال العالية، باالفرتاء على السعادة اليت تأيت من اجلمال، : بـ " إفساد العرق األوريب

ان تلك هي املهمة اليت أمرت هبا الكنيسة البوليسية واليت ك...إفساد كل ما هو متكرب رجويل، غازي ومسيطر 
نظام قيم تندرج فيه أفكار التخلي عن العامل  -حسب نتشه -جيب أن تأمر هبا، إىل أن يفرض نفسه بالنهاية

ضرب من الوهم الزائف،  –مساويا كان أو وضعيا  -، وهلذا سوف يغدو الدين(1)"وإماتة احلواس واإلنسان السامي
ليه، بل وحىت فكرة األولوهية تصبح غري ذات أو اخليال السقيم،ألن الشعور باخلطيئة هو األساس الذي نشأ ع

فكرة اإللوهية متثل عقبة كؤود، توشك أن تلغي شخصية اإلنسان، وحتول دون تأكيده " معىن بالنسبة لنتشه، ألن 
ويعود التاريخ كرته، فتظهر أخالق  السادة من جديد مع عصر النهضة األوربية الذي متيز بالعودة إىل املثل " لذاته

ليونانية، غري أن ذلك مل يعمر طويال، إذا ستنتصر أخالق العبيد من جديد مع حركة اإلصالح الديين، العليا ا
عشر ليقهرهم  08عشر و  07وهي حركة شعبية آثارها الضعفاء والعوام، وتعود  أخالق السادة عند نبالء القرن 

ء، وتلوح أخالق السادة من جديد على يد العبيد مرة أخرى مع الثورة الفرنسية، اليت كانت ثورة للعامة والدمها
نابليون، ولكن دون أن يدوم ذلك طويال إذ سرعان ما تعود أخالق العبيد من بعده لتحتل الساحة، على أن كل 

بأهنا يف أساسها  فرتات تسودها أخالق العبيد، وما ظهرت  –يف نظر نتشه -الفرتات اليت تلت املسيحية، تتميز
عرضا لتختفي سريعا تاركة ورائها التيار األصلي يسري يف ضعف واحنالل، هكذا يظهر أن  أخالق السادة فيها إال

، وهذا راجع يف األساس إىل أن هناك (2)الفارق بني أخالقية األسياد وأخالقية العبيد قائم منذ  أزمنة سحيقة
ضى واملهزومني واملعذبني، إنه تصورات للقيمة نابعة من حياة فياضة، وأخرى تنبثق من الفاقة والبؤس، أي من املر 

يف الوقت الذي تتجه فيه أخالق السادة إىل السمو والطموح إىل ما هو أفضل، إىل إرادة احلياة وإرادة القوة، يرى 
العبيد يف السيد الشرر بعينه، ومبا أهنم يلمسون العجز يف أنفسهم فإهنم يلجؤون إىل قلب األمساء، وذلك بتسمية 

، وعجزه عن إدراك الطموحات يسميه تواضعا "صربا" ا، فالشعور بالعجز يسميه العبد األشياء عكس مسمياهت
" وخري له أن يقول " إن احلياة ال تساوي شيئا " والعجز عن االنتقام يسميه عفوا، يقول الضعيف فاتر اهلمة ...

انني الطبيعة وقوانني التطور ، تتناىف مع قو (أخالق املسيحية)، ومن هنا كانت أخالق العبيد"آين ال أساوي شيئا 
،فالتطور والتقدم ال يتحققان إال بإرادة احلياة، والقدرة على ممارستها والطموح حنو حتقيق األفضل، من هنا يصبح 

الذي يثور على األخالق " اإلنسان األعلى " هو إرادة احلياة وحتقيق  -أخالق العبيد -البديل لألخالق السائدة
 .نتشه املثل األخالقي يف األعلى السائدة وجيسد يف نظر

                                                 
 .260بدوي عبد الرمحان ، كانط  فلسفة القانون والسياسة ، ص ( 1)
، 0لبنان، طشاتليه فرانسوا وآخرون ، معجم املؤلفات السياسية، ترمجة حممد عرب صاصيال ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت  ( 2)

0021،ص 0007
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 :اإلنسان األعلى .10-
مبا أن اإلرادة العامة ليست هي إرادة احلياة، وإمنا هي إرادة القوة، فإنه تصبح الغاية من القيم اليت تضعها 

ينبغي على  فإنه...اإلنسانية ليست أن توفر هلا السعادة أو اللذة أو املنفعة، أو ما شابه هذه الغايات اهليرنة التافه
القيم اليت تضعها أن تعمل على السمو مبستوى اإلنسانية، حىت نصل إىل خلق نوع جديد، ال أقول من اإلنسانية، 

ال قيمة له يف ذاته، وإمنا قيمة فإنه وسيلة إىل خلق  -يف نظر نتشه –وإمنا ممن هم فوق اإلنسانية، فاإلنسان احلايل 
أن " بحث عما حيفظ اإلنسان إمنا يكشف على لسان زارادشت أن مهه هذا النوع املمتاز، إن نتشه هنا ال ي

ألن الشر قد أصبح خري ما يف اإلنسان " ، دومنا اعتبار للخري أو الشر "يعرف كيف يتفوق اإلنسان على إنسانيته
ن من قوة، ولذلك فعلى املرء أن يزداد ارتقاء يف خريه ويف شره، فإن أعظم شر، إمنا هو أعظم خري لإلنسا

، إذا الغاية من اإلنسانية هي خلق هذا اإلنسان األعلى، ومن أجل هذا كله البد للقيم اجلديدة اليت "املتفوق
نضعها أن تساعد على هكذا خلق، وأول خطوة متهد لوضع هذه القيم هي أن يبدد اإلنسان هذه األوهام الثقيلة 

، "فإذا حترر من هذه القيود كلها فليعتمد على نفسه" ية اخلطرية اليت أتت هبا املذاهب األخالقية والدينية والفلسف
واحلرية معناها أن ال يأبه اإلنسان للعناء، والقسوة واحلرمان، بل واحلياة نفسها، وأن تكون لغرائز الرجولة ،والنضال 

 ، لكن كيف السبيل إىل هكذا إنسان؟"وحب الظفر، السيادة على الغرائز األخرى مثل غريزة السعادة
نتشه أنه إذا أردنا أن خنلق اإلنسان األعلى فعلينا أن نشرف على الرتبية، وال ندع األمر فوضى  يرى

وتنتصر دائما للكثرة على الصفوة، من ... للطبيعة، ألن طبيعة احلياة تعارض أفذاذ الرجال، ومتيل إىل الفرد العادي
ا يصبح األمر حسب موكول  إىل حتسني وسائل هنا فال جمال يف أن ختتار لنا هذه الطبيعة اإلنسان األعلى وهن

النسل والتعليم الذي يرفع من قيم الرجال، وعليه فأول خطوة يف هذا الطريق هي مراقبة الزواج فيتزوج خري الرجال 
من خري النساء ، أما احلب فهو حسب نتشه مرتوك حلثالة الرجال، إذ ليس الغرض من الزواج جمرد النسل ، بل 

تطور والرقى، وبعد توفري حسن املولد، تكون اخلطوة الثانية لصيانة اإلنسان األعلى هي الرتبية أيضا وسيلة لل
القاسية اليت تأخذ على عاتقها تدريب التالميذ على حتمل املسؤولية، دون أن ينعموا بالراحة، ودومنا تساهل من 

كل مظاهر الزهد والتقشف واحتقار شأنه أن يضعف القوة اجلسدية واخللقية، كما جيب أن خيلو التعليم من  
اإلنسان فوق اخلري والشر،وال يرتدد يف  -حسب نتشه –اجلسد، هكذا فبمثل هذا املولد وهذه الرتبية يرتفع 

اللجوء إىل العنف والقسوة يف سبيل الوصول إىل غايته، حبيث يكون حسب نتشه شجاعا، وليس صاحلا أو خريا، 
ما يزيد الشعور بالقوة، بل هو القوة نفسها، أما الشر فهو كل ما ينشأ عن  فما اخلري سوى الشجاعة، أو هو كل

وال جيوز له الركون والسعي إىل " هكذا يصبح ما مييز اإلنسان األعلى هو املخاطرة وحب الكفاح،" ضعف 
حىت الثورة السالم، وهلذا تغدو كل احلروب خري من املنظار النتشوي، رغم تفاهة أسباهبا يف األزمنة احلديثة، و 

ولكن الثورة كفاح، والكفاح يربز حسب نتشه  -ليس يف حدر ذاهتا كوهنا تؤدي إىل حكم العامة -تصبح خري
عظمة الرجال، الذين مل تكن هلم من قبل الفرصة الكافية ، فمن فوضى كهذه يربز أعظم الرجال كما برز نابليون 

النفس هي اليت تصنع اإلنسان األعلى، شريطة إجياد  من بني ركام وفوضى الثورة الفرنسية، إن احليوية وعزة
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االنسجام بينهما، فاإلنسان الذي ال يريد أن يكون فردا من اجلماهري حيتاج فقط أن يكف عن كونه متهاونا، ولينا 
هكذا فلن حنب احلياة ونسمو هبا إال إذا جعلنا هذا " مع نفسه، وأن يتخذ لنفسه هدفا كبريا شاقا على اآلخرين، 

 (1)".إلنسان هدفا لنا ومكافئة ألتعابناا
إن الطريق األسهل للوصول إىل اإلنسان األعلى حسب نتشه هي األرستقراطية، وليست الدميقراطية اليت ما 
هي حسبه إال استمرار للمسيحية، فلقد كان املسيحي األول، يف أعماق نفسه ثائرا على كل ضروب االمتياز، 

،إن املسيحية هبذا املنظور حربا مستقيمة على منوذج " واة بني الناس يف احلقوقفقد عاش، وكافح من اجل املسا
اإلنسان املتفوق، وإفساد الغرائز اإلنسانية، إهنا أقوى ظاهرة يف تضليل غرائز اإلنسان األوريب يف تاريخ الفكر 

فمناهضة املسيحية تعترب لعامل مثايل يعد انتقاصا من قيم العامل األرضي احلقيقي، هكذا  -حسب نتشه -خبلقها
إين أدعو املسيحية الكارثة الكربى ، واإلفساد الداخلي الكبري، " تبدال يف مجيع القيم، هذا ما عرب عنه نتشه بقوله 

كما أدى غزو املسيحية ألوربا إىل القضاء على األرستقراطية، كان اجتياح احملاربني ...(2)"والغريزة الكربى احلاقدة 
صة ألحياء الفضائل الرجولية القدمية، ال لشيء  إال ألهنم مل يكونوا مثقلني باألخالق بل كانوا ، فر " التيتون" 

متحريني، من مجيع القيود االجتماعية، هؤالء الرجال اجلبابرة هم الذين ينشئون الدول، وهنا يرفض نتشه نظرية 
ويا، لكن من سوء لكن لسئو احلظ أن هذه التعاقد، إذ ما فائدة التعاقد مع من خلق بطبعه ليكون سيدا وعنيفا ق

الفئة أفسدهتا الفضائل الكاثوليكية ،واملبادئ الشعبية العامة، النامجة عن اإلصالح الديين، والتزاوج مع الطبقات 
السفلى، من هنا تصبح احلرب أفضل عالج للشعوب اليت دب فيها الضعف والرتف والراحة واهلوان ، ال لشيء 

جيب أن حتب السلم كوسيلة حلرب " بقوله  ترائز اليت أفسدها السالم، وهذا ما عرب عنه زارادشإال أهنا تثري الغ
لقد صنعت احلرب والشجاعة من عظائم األمور أكثر مما ...وحتب السلم القصري أكثر ممن الطويل.. جديدة 

ته الشخصية، وإمنا هو خيدم من هنا فالبطل الذي يقهر نفسه، ويقهر الغري ال يطلب سعاد (3)"صنعته حمبة القريب
غاية تعلو عليه وهي إجياد اإلنسان األعلى، إن احلرب ترياق لسموم ختنث النظم الدميقراطية اليت سامهت، حسب 
نتشه، يف تتويج الفوضى واالحنالل، وعبادة أواسط الناس ومقت التفوق، من خالل املساواة يف احلقوق ،رغم أن 

أما أولئك الذين يدعون إىل املساواة، فإهنم يدعون إليها من " تأيت عليه املساواة طبيعة اإلنسان فيما يرى نتشه، 
، إن احلياة من هذا املنظور غلبة وحلبة صراع حبيث سيطر فيها (4)"منطلق عجزهم عن أن يكونوا جبابرة طغاة

كن ليس العرش طبعا، له مكانه ، ل( الضعيف) القوي على الضعيف، القوي له احلق املقدس يف احلكم ، والعامي 
وهكذا سرتضخ األكثر وتشعر بالسعادة حتت إشراف  ! وبعضهم أتباع !! والناس أينما وجدوا بعضهم خلقوا قادة

هؤالء الزعماء األقوياء هكذا يريد نتشه خلق اإلنسان املتفوق على إنسانيته، باجملاهدة والتغلب على العناصر 
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ال من العقائد املوهنة للعزم، لكنه ما يلبث أن يقف موقف احلائر املرتدد والعادات والتقاليد، وما توارثته األجي
عندما حياول إقامة جمتمع ألفراده املتفوقني فيلجأ يف كثري من األحيان إىل التخلي عن احتقاره للرمحة والرمحاء، حىت 

نوح إىل بذل حبه للصاغر إن العامل الذي يتفوق على اإلنسانية، إمنا يعود بعد هذا اجل: " ينتهي إىل القول 
(1)"واملستضعفني

إن نتشه وبعد تفحصه لسرائر اإلنسان، وأهوائه، يضيق أفقه عندما جيد نفسه أمام املعضالت  
االجتماعية، ألنه إذا أمكن للفرد أن خيط لنفسه منهجا يوافق هواه، فإنه ال يستطيع إال أن يكون عضوا حيا يف 

 .اجملموع بعالقاته مع اآلخرين 
مأزق الرؤية النتشوية يكمن يف أنه كلف الطبيعة ماال تطيق، وجعل احلياة مستحيلة ألن احلياة ال  إن

تستطيع أن حتىي إال على حساب حياة أخرى، ألن احلياة منو، وهكذا فكأن احلياة إذا إرادة إستالء وسيطرة على 
ستطيع أن ينشا من جديد، ومعىن هذا كله األخريني، بل وحىت على نفسها، إذ البد لإلنسان أن يريد الزوال كي ي

أن احلياة إرادة ، بل قوة أكثر فأكثر إهنا حربا ال فضيلة ، تلك هي شرعية القيم اجلديدة اليت ستحل مع نتشه حمل  
 .كل ما كان سائدا من قبل، وكلها صادرة عن فكرة تقديس القوة، ألنه رأي بأن إرادة القوة هي جوهر الوجود

 :وةإرادة الق 2.0- 
إن مبدأ اإلرادة والقوة أو إرادة القوة، واعتباره سر احلياة والكون ميثل حجر الزاوية يف فلسفة نتشه، وملا  
كانت إرادة القوة ال ميكن أن تظهر إال بواسطة الكفاح فإهنا تبحث دائما عن ما يقاومها، ورمبا هذا ما يفسر 

، إذ اكتشف وسط ما يصيب احملاربني من ويالت، (0870-0871) إعجابه بتجربة احلرب األملانية الفرنسية
وما يتعرضون له من أخطار أن الدافع هلم يف صراعهم والغاية اليت يستهدفوهنا من ورائه، تقوم أول ما تقوم على 

إن إرادة احلياة القوية السامية، ال جتد تعبريا يف صراع تعس من أجل الوجود، ولكنها جتده يف إرادة " إرادة القوة 
أن حيتملوا املسؤولية  -يقصد احملاربني -وإال فكيف يستطيعون... حلرب، إرادة القوة، إرادة القوة العلياا

، غري أن هذا ال يعين اكتشاف نتشه ملبدأ (2)"لكي يرفعوا شعوهبم، وأنفسهم إىل مرتبة التسلط والسيطرة..الرهيبة
،عن اإلرادة، ( 0861-0788" ) شوبنهور" بنظرية إرادة القوة من جتربته هذه، بل األمر مرتبط أكثر بتأثره 

اإلرادة هي جوهر اإلنسان، بل وجوهر احلياة " إرادة احلياة، إرادة بلوغ حد أعلى من احلياة، إذ رأى شوبنهور أن 
وهي اليت تعطي عن طريقا غرضها الثابت، وحدة ملشاعر اإلنسان ووعيه وترتبط مجيع أفكاره " يف مجيع صورها ،

وما رغبة اإلنسان من هذا املنظور إال تعبري عن اإلرادة ال الذهن  (3)"عض يف انسجام دائم مستمربعضها بب
، فهي السيدة وهو اخلادم، ومن هنا كان من السري على نتشه يف ضوء هذه الرؤية الفلسفية عن اإلرادة أن (العقل)

" نتشه حياول أن يزيد من قوته ، يضع األسس اخلاصة لفلسفة اخلاصة حول إرادة القوة ، فكل شيء حي حسب
إذ حيثما وجدت شيئا حيا، وجدت إرادة قوة، حىت يف إرادة اخلادم، هناك  إرادة لكي يصبح سيدا، وليست 
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، إن هذا املبدأ سوف يصبح مع نتشه، مقياس القيم (1)"الضرورة أو الرغبة، ولكن حب القوة هو شيطان البشرية
وليس شيء يف احلياة ذو قيمة غري " ملستويات سوف خيضع هلذا  املبدأ، اجلديدة، بل حىت حتديد الطبقات وا

ويف غمرة النشوة حياول  (2)درجة القوة، إن القيمة هي أكرب مقدار من القوة، يستطيع اإلنسان أن حيصل عليه،
 -إلنسانمبا يف ذلك ا –إن كل حيوان "  نتشه تعقب هذا املبدأ يف كل ما عاجله من مواضيع وهو يقول يف هذا 

يسعى بغريزته إىل أقصى ما يستطيع حتقيقه من ظروف مالئمة، يتاح له  يف ظلها ، أن يسمح لكل قوته أن تعرب 
وال يتحدث نتشه هنا عن السعادة كغاية وإمنا مهه الوصول إىل القوة، إىل " عن نفسها، وتبلغ منتهى الوعي بقوهتا 

حلياة والقوة يكون إدراكنا للوجود، ولعل هذا ما جعله يصدح العمل، بل  أقوى عمل، وهكذا فبمقدار شعورنا با
،إنر الضعيف بالنسبة لنتشه، هو املضطرب العديد الوحدة، " الضعفاء العجزة جيب أن يفنوا"  عن فكرته املتطرفة 

لذي تتجه فيه كل القوى، متوترة حنو غاية موحدة، الضعيف هو رجل التساهل واملساومة، ا" أما القوى فهو الذي 
ال ليبعده، بل " ، ولكن القوى هو الذي يقاوم اإلغراء "ليس له قدرة على مقاومته اإلغراء بل يصبح سليب إزائه

وهو هبذا يزداد قوة ، ألن إرادة القوة اصطدمت بأكرب مقاومة وبالتايل شعرت ( 3)"لسيطر عليه وخيضعه لذاته 
الم والوفاق واحلرية ، ويريد أن حييا حياة احملافظة عل بأعظم انتصار إن الضعيف من املنظور النتشوي يريد الس

، وملا كانت غايته الفوز فإنه يأىب  "احلياة خطرة " البقاء ، بينما القوي يفضل املخاطر، وعلى ذلك يكون شعاره 
كل شفة على املساكني، وجيد يف الفوز غبطته اخلاصة، هكذا اختذ نتشه من هذا املبدأ مقياسا حيكم به على 

ومن هنا جاءت صورة ...انب النشاط اإلنساين ويطبقه عمليا يف ميادين السياسة واألخالق والدين جو 
 -ممثلة ملبدأ إرادة القوة يف السلم واحلرب، يف ضوء هذه الرؤية سوف يصبح السلم مقدمة للحرب" السوبرمان"

جليدة ، من هذه الرؤية االستعالئية مثال، بل حىت احلرب تصبح جيدة عندما جتد هلا املصورغات ا–احلرب الباردة 
املمجدة للحرب والرافعة للواء القوة سوف حياول نتشه إجراء نقد جذري للسياسة واألخالق والدين، فاألخالق 

ولد " فاليهود وهم شعب " السائدة آنذاك يف أوروبا عموما وأملانيا خصوصا كانت حسب نتشه أخالق اليهود 
الشعب املختار بني األمم، كما يذكرون ذلك هم عن أنفسهم، قد حققوا وهم  -حسب تعبري نتشه -"للرق

 ويف هذا... معجزة قلبا القيم، اليت بواسطتها اكتسبت احلياة على األرض سحرا جديدا، وخطرا مدة ألفي عام

ن القلب للقيم، بدأت ثورة العبيد يف األخالق، واليت استطاعت حسب نتشه أن تنتشر ألهنا ختاطب يف اإلنسا
غريزة القطيع، األمر الذي وظفه أصحاب السلطة الدينية والسياسية يف تثبيت حكمهم، ومن هنا جاء تثبيط 
العزائم، وضبط النزوع االستقاليل، خشية زعزعت النظام القائم،هكذا فإذا كان نتشه يهاجم أخالقيات العبيد، 

ا هو ارستقراطي، يدعو إىل القوة، ويعلي من املثقلة حسبه باخلطيئة، والضعف، ووخز الضمري، فإنه يشيد بكل م
شأن االمتياز والتفوق، وإزاء انتشار الدعوات الداعية إىل الدميقراطية واالشرتاكية راح نتشه، يتمثل اخلطر احملدق 
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باإلنسان عموما، وأوربا خصوصا، فهو يرى يف الدميقراطية شكال منحطا من أشكال التنظيم السياسي، حيط من 
سان وقيمته، كما يرى يف االشرتاكية حماولة خللق إنسان القطيع، الذي ال حيس مطلقا باستقالله عن مواهب اإلن

اجلماعة، ووسط هذه احملنة اليت عاشها نتشه من أعماق نفسه، من خالل إشفاقه على اإلنسانية من السقوط، 
إن الفيلسوف بوصفه كذلك، ،"يعلن أن اخلالص ال يكون إال عن طريق فالسفة جدد، يقودون، ويضعون القوانني

 .يكف عن الطاعة، ويستبدل احلكمة القيمة، بالقيادة، وحيط القيم القدمية وخيلق قيما جديدة
هكذا يبدو مفهوم إرادة القوة عند نتشه مفهوما مليء باإلحياءات، يصل إىل حد الغموض عندما ال 

ورة مبا كان، فمشكلة األخالق بالنسبة له، إمنا هي يف يعرتف إال بالقوة كغائية هنائية لإلنسان، وهذا األمر باخلط
           .األساس مشكلة احلقيقة والتطابق مع  إرادة القوة بوصفها جوهر احلياة

الواقع أن عبادة القوة على حنو ما دعا إليه نتشه وبعض دعاة النزعة احلربية ليست سوى تعبري عن عجزها 
ا لوجه، أمام هذا العامل املعادي هلا، وكأننا هنا بإزاء صورة جديدة من صور عن استبقاء مثلنا العليا صامدة وجه

اإلذعان للشر والتضحية باخلري ، ألن القوة بال فكرة قوة عمياء جتري سريعا إىل حتفها، ألهنا تبدد طاقاهتا 
 .وإمكاناهتا بعدم استخدامهما ، وتوزيعها حبكمة وتدبري

األساس الرئيسي الذي تقوم عليه العالقات بني الدول اليوم كما يف املاضي، لكن إذا كانت عالقة  القوى هي   
وعندما نعلم أن منطق احلرب وهو املتحكم يف تغيري عالقات القوي بني الدول ندرك اخلطر احملدق باإلنسانية من 

رات أن هذه األخرية جراء األنانية املفرطة، وعدم االعرتاف بأي قانون أخالقي يف املسائل السياسية، على اعتبا
لعبة يسمح فيها باستعمال كل الوسائل دومنا أدىن اعتبار خلصائص هذه الوسائل، حيق لنا التساؤل عن عالقة 
السياسة باألخالق على املستوى الدويل، وهل باإلمكان تصور مستقبل مشرق لإلنسانية، حبيث حترتم حقوق 

 الدول ومعها حقوق اإلنسان ؟ 

 
 :الخاتمة :ثالثا
إن نظرة نيتشه إيل كانط هي نظرة مزدوجة فهو من جهة، يشري إيل منزلته العظيمة، ومن جهة أخري، هو     
وإذا عدنا إيل التقدير األول، وهو تقدير اجيايب، جند أن لكانط يف نظر نيتشه، أمهية استثنائية؛ ألنه قدم . يزدريه

لفلسفة السابقة عليه، عندما قام يف مشروعه بإيقاظ خدمة ال تقدر للفكر عندما بني الوهم، الذي هو يف قلب ا
العقل من نومه ، وساعده علي االنتصار علي التفاؤل النظري، و كان أول من قدم حتديا جذريا لتفاؤل احلضارة 

 .امليتافيزيقية، واإلهلية، الغربية ومعتقداته
، أيضا ، األخالق الكانطية اليت متثل  أما نظرة االزدراء فتتمثل يف رفض نيتشه النقد الكانطي ، ورفضه     

احدي املرجعيات الكربى لألخالق الفلسفية يف العصر احلديث ، ويعتربها هي األخرى زائفة وسلبية ، ويتجه 
اآلمر : ،أو ” اآلمر املطلق“نيتشه يف نقده لألخالق الكانطية ، أول ما يتجه، إيل فحص أساسها ، ونعين به 

وها انتم أوالء تعجبون باآلمر املطلق يف داخلكم ، ” : ” العلم املرح ” يف كتابه الذي يقول عنه ” القطعي 
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مطلقيه اإلحساس بأنه يف هذا جيب علي اآلخرين أن حيكموا مثلي ” ومبتانة حكمكم األخالقي املزعوم هذا ؟ وبـ
نية عمياء خسيسة  ألهنا إنه ملن األنانية حقا أن يشعر الواحد حبكمه اخلاص كقانون كوين ، وأهنا األنا” أنا 

” أن الذي ال يزال حيكم بأنه … تكشف انك مل جتد نفسك بعد ؛ وانك مل ختلق لنفسك مثال شخصيا حمضا 
هو إنسان مل يتقدم يف معرفة ذاته ولو قليال ، وإال فانه كان ”يف احلالة كذا جيب علي كل واحد أن يفعل كذا 
اك أفعال متطابقة أبدا ــ إن كل فعل قد مت بطريقة فريدة وال ميكن سيعرف انه ليس هناك ، وال ميكن أن تكون هن

االهتداء إليه ثانية ، وسينطبق نفس الشيء علي كل فعل مقبل، إن تأكيد كانط علي أن ما يكون مقبوال أخالقيا 
إال إذا  هو ما يكون مقبوال للجميع هو زيف أو خطأ؛ ألنه ، بالنسبة لنيتشه ، ال ميكن أن توجد أخالق مطلقة 

كان البشر من طبيعة واحدة ، وهذا شيء غري صحيح  ،واحلقيقة انه وراء اآلمر املطلق ختتبي ، يف نظر نيتشه ، 
وبعبارة أخري ، يدخل . ، وختتبي رغبة كانط يف حتويل البشر إيل قطيع ، وتدجينهم ” ديكتاتورية أخالقية ” 

يبحث من خالله إال علي ممارسة قوته وخياله املبدع علي  اآلمر املطلق ضمن جمال الطاعة العسكرية ، وكانط ال
حساب اإلنسانية ،هذا  وميتد نقد نيتشه إيل عنصر أخر من عناصر فلسفة كانط األخالقية ؛ ونعين به قيمة 

فلقد كان كانط ، يف نظر نيتشه مسئوال عن  انقالب خطري يف القيم األخالقية عن طريق . العمل األخالقي 
: يقول نيتشه . مة األساسية للعمل من نتائجه إيل أسبابه ؛ أي حتويل قيمة العمل إيل قيمة النية حتويله للقي

خالل أطول مرحلة يف التاريخ اإلنساين ، أي مرحلة ما قبل التاريخ ، كانت قيمة ــ أو عدم قيمة ــ عمل تأيت من ”
شل اليت جتعل الناس حيكمون علي عمل وكانت تلك هي الفضيلة ، فضيلة النجاح أو الف… نتائج هذا العمل 

ولكن ، ودفعة واحدة ، بدت تباشري سيطرة خرافة جديدة وقاتلة ، سيطرة تأويل ضيق … ما باجلودة أو بالرداءة 
أن اصل العمل نسب إيل النية اليت كان ينبثق عنها ، واتفق علي أن قيمة العمل تكمن يف قيمة : تشرق يف األفق 

ويستطرد نيتشه ، زاعما انه فضح حقيقة النية ، "لنية تشمل سبب العمل وما قبل تارخيهوهكذا صارت ا. النية 
 .نظن اليوم ، حنن الالأخالقيني ، أن القيمة األساسية لعمل ما تكمن خارج النية حتديدا” قائال  

ة احلقيقي ؛ إن التنوير الكانطي الذي يتعلق برتبية اإلنسان يتعارض إذن ، يف نظر نيتشه ، مع هدف الرتبي
وتكفي نظرة واحدة علي نوع اإلنسان الذي هتدف إليه الرتبية . الذي هو تكوين اإلنسان املمتاز أو التحضري له 

فكانط يتصور أن اإلنسان متوحش ، : عند كانط للتأكد من أن هذا األخري قد اخطأ هدف التنوير احلقيقي 
ففي . ، وهو كذلك خاصية الشطط يف استعمال احلرية وطابع التوحش هذا هو خاصية االستقالل عن أي قانون 

حالة التوحش تسود احلرية واالستقالل عن أي قانون، إن الرضيع، مثال، ال يطيع إال ميوله احليوانية، وال خيضع  
ويظهر االستبداد عنده باعتباره حالة طبيعية لإلنسان، انه تعبري . إنه يسود مستبد باآلخرين: كذلك إال لنزواته

وعليه ، فلكي يصري . ” وحشيته ” أو ” حيوانيته ” ري عن إرادة ال ختضع ألي قانون ،وهذا ما يسميه كانط فو 
اعه لعملية ترويض اإلنسان إنسانا فانه جيب أن يفقد وحشيته ، ويصري كائنا أخالقيا ، وهو ما يقتضي إخض

انسنة الوحش الذي هو ” ض من الرتوي ، تكون هي اخلطوة األويل يف تربيته  ،هذا وإذا كان كانط يقصدمؤقتة
، فان نيتشه يري ، علي العكس من ذلك ، أن اإلنسان املتوحش ، أو الوحش األشقر الكاسر ، هو مبعين اإلنسان
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ما ، املثل االعلي للجنس البشري أو اإلنساين ، وانه بسبب اخلوف من هذا اإلنسان ــ الوحش ، مت ترويض 
احليوان الضعيف ” ، و ” واحليوان التجمعي ” ، ” احليوان املد جن ” خالف ، أي وحتقيق النوع املعاكس أو امل

 .(1)“احليوان املسيحي أو الكانطي ” ، و ” حيوان احلقوق املتساوية ” ، و” 

” من هذا التشخيص لطبيعة اإلنسان ينطلق نيتشه إيل حتليل نظرية الدولة أو القانون الدويل ، ونقد فكرة      
عند نيتشه هي ــبالضرورة ــ توحيد أوروبا ” السياسة الكربى ” الغاية من  نطلقد كا. عند كانط ” دائم السالم ال
ومع هذا مل يكن يتصور قط أن جيري هذا التوحيد علي أساس اتفاق بالرتاضي بني الدول ، بل هو . سياسيا 

توحيد ” ، ال ميكن أن يتحقق يستخلصها من الصراع ، أو من أعظم احلروب وأشدها هوال ، وبعبارة أخري
. ، يف نظر نيتشه ، إال بالرجوع إيل اهلمجية ، هذا ، وتوحيد أوروبا ال ينفصل ، عنده ، عن جتديدها ” أوروبا

بالغة التعب ، ال نتيجة ( القرن التاسع عشر ) فقبل أن تتوحد أوروبا جيب أن جتدد نفسها ، الن أوروبا اليوم 
أن هذا هو السبب الرئيسي يف احنطاط األمم األوربية وتدهور العروق . والسالم  للحروب ، بل من جراء الشبع

اليت كانت تسود القارة األوربية فيما ( “اإلنسان ـ املمدن ” إيل ” تدهور اإلنسان ـ املتوحش”أو)” املتفوقة “
اع ، ولكنها ابتعدت مضي من الزمان ،لقد كانت هذه العروق املتوحشة تتضرس يف احلروب ويف النضال ويف النز 

عن منطها منتجة عددا كريا من االضطرابات والتشوهات عندما آلت إيل اإلفراط يف حتصيل الغذاء واجلنوح إيل 
 .السالم

إن احلرب ، بالنسبة إيل نيتشه ، هي وحدها ختلق عظمة الشعب وتضمن تطور احلياة الصاعدة ، وترد    
جتدد هبا نفسها، وهذا معناه أن احلضارة ال تستطيع بتاتا أن تستغين عن للشعوب املتعبة تلك الطاقة الصلبة اليت 

أن احلياة نتيجة ” :األعمال الوحشية ، وان كل رأي مينح السالم قيمة هي أعظم مما مينح للحرب مناهض للحياة 
 . احلرب ، واجملتمع نفسه وسيلة هلا 

ئم علي األرض بواسطة هيئة أو عصبة إن نيتشه يسخر من كانط الذي رسم خطة لتحقيق السالم الدا
تكون حكما يف مجيع قضايا اخلالف لتجعل من املستحيل علي املتنازعني أن يلجأوا إيل احلرب إلقرار تلك 

أحبوا السالم كوسيلة لتجديد احلروب ، ” :القضايا ، ويرد علي خطته أو مشروعه بالدفاع عن احلرب ، بقوله 
ن عملكم كفاحا وليكن سلمكم  ال أشري عليكم بالسلم ، بل بالظفر ، فليكإنين. وخري السالم ما قصرت مدته 

ال اطمئنان يف الراحة إذا مل تكن السهام مسددة علي أقواسها، وما راحة األعزل إال مدعاة للثرثرة واجلدال،  ظفرا،
ملثلي تربر كل غاية ، فقد فليكن سلمكم ظفرا، تقولون أن الغاية املثلي تربر احلرب، أما أنا فأقول لكم أن احلرب ا

 .أتت احلروب واإلقدام بعظائم مل تأت مبثلها حمبة الناس ، وما أنقذ الضحايا حىت اآلن إال أقدامكم ال إشفاقكم
إن نيتشه ال يأسف للحرب وال يقابلها مثل كانط مبشروعات سالم دائم ؛ ألن احلرب هي وحدها القادرة، 

وذلك راجع إىل أن العالقات بني الدول ال حيكمها قانون العقل بل االتفاق،  (2) ،”العدالة“يف نظره، علي إقامة 
                                                 

021املصدر األسبق، ص ( 1)
 

101، ص 2بدوي عبد الرمحان، املوسوعة الفلسفية ج ( 2)
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والعرضية ،وهذا يعين أن الدول يف مواجهتها بعضها لبعض هي يف حالة الطبيعة، وال تكون عالقاهتا شرعية أو 
، يف بعض  فاحلرب بني القوي هو القاعدة، وأما التصاحل أو السلم الذي نلحظه بينها. قانونية أو أخالقية

األحيان، فليس إال تصاحلا مؤقتا بني إرادات أو قوي متساوية، تظل ترتقب وترتبص التوثب علي غريها عندما تتاح 
هلا ادين فرصة ،  فالعقود والعهود اليت هي أساس القانون الدويل ال تعرب ، عند نيتشه، إال عن حالة مؤقتة إلرادة 

؛ خالقيا وإمنا هو إلزام حرص وفطنةذي ينشأ عن املعاهدة والعقد ليس إلزاما أوبعبارة أخري، فان اإللزام ال. القوي 
وهلذه األسباب فانه ميكن للدولة أن خترق املعاهدات، بل أن . أي مشروط بالضرورة التارخيية أو الوضع القائم 

وتلك النقطة . وبة تغزو الدول األخرى، دون أن تتوقع عقوبة مربرة، إذ ال توجد سلطة ميكن أن تنفذ هذه العق
 . (1) ”السالم الدائم“احملورية يف نقد نيتشه لفكرة كانط عن 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

101املرجع نفسه ،ص،( 1)
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  المسوحفي الجزائر عبر مختلف  منع الحملواقع 
1يق خوجة خالدصدّ   

 

  :مقدمة

تباط هذا أخري يعد تنظيم األسرة أو منع احلمل من املواضيع اليت هلا عالقة مباشرة بالصحة اإلجنابية، و ذلك الر 
وهذا . فاهلدف األول و األخري من تباعد الوالدات هو احملافظة على صحة األم و طفلها. مبفهوم تنظيم األسرة

ناهيك عن ما يعتقده البعض من املشاكل املتعلقة . نظرا ملا تشكله الوالدات املتكررة من أخطار صحية عليهما
 .باجلوانب األخرى اقتصادية و اجتماعية وغريها

لقد أجنزت يف اجلزائر جمموعة من املسوح املتعلقة مبوضوع منع احلمل بصورة مباشرة أو غري مباشرة، و خالل هذه 
املسوح، اليت انطلقت يف منتصف الستينيات إىل غاية السنوات األوىل من هذا القرن، تبني لنا مدى تطور 

 .اجلزائرية متارس تباعد الوالدات االستعمال املكثف ملوانع احلمل، حيث أصبح اليوم معظم األسر
هذه الوضعية جعلتنا نسلط الضوء على تطور االستعمال لوسائل منع احلمل يف اجلزائر، عرب جمموعة من املسوح 

كما نريد من خالل هذا البحث إلقاء النظر يف االستعماالت ملوانع احلمل و عالقتها مبختلف . اليت أجريت
 .املستوى التعليمي للمرأة اجلزائرية وخصائص أخرى السن و قطاع السكن و العمل والسوسيودميوغرافية كاملميزات 

 :المعرفة بوسائل منع الحمل .0

تعترب املعرفة بوسائل منع احلمل الشرط األساسي األول الذي يدفع باملرأة إىل استعمال هذه الوسائل، ولكن يف 
 .نفس الوقت املعرفة وحدها غري كافية بل تتدخل عوامل أخرى

:0662و  0690تطور معرفة وسائل منع الحمل لدى النساء في سن اإلنجاب بين : 0الجدول رقم   

 

 
     السنوات   

المعرفة   
 

0690 0609 0662 

 1,8 0,7 73,1 وال وسيلة
 08,1 08,1 21,2 على األقل وسيلة حديثة
 81,6 10,1 2,1 على األقل وسيلة تقليدية

  .ATTOU. A et BENKHELIL. R, 1998, p: 13 :المصدر

                                                 
 مستغامن  عبد احلميد بن باديس أستاذ بكلية العلوم االجتماعية جامعة1
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يف أواخر الستينيات كانت نسبة املعرفة بوسائل منع احلمل جد ضعيفة مقارنة بالسنوات  هتشري الدراسات إىل أن
من موانع احلمل خالل واحدة من النساء ال يعرفن وال وسيلة % 73النتائج أن ما يقارب  أثبتت األخرية، حيث

حيث تكاد تكون  0002و  0086ورة مفاجئة خالل السنوات بينما اخنفضت هذه النسبة بص ،0068سنة 
 ، بينما خالل املسح اجلزائري حول الصحة العائلية%1,8و % 0,7إذ بلغت النسب على التوايل  ،منعدمة

سؤال حول املعرفة بالوسائل عموما ألن املعرفة هبا كانت أي داع لطرح  هناك مل يكن 2112 الذي أجري سنة
و هذا راجع إىل السياسة السكانية اليت انتهجتها الدولة . نوع الوسيلةبعرفة املسؤال حول معممة، و إمنا طرح 

اجلزائرية خالل الثمانينات من القرن املاضي، حيث قامت بإنشاء مراكز محاية األمومة و الطفولة يف كل أحناء 
و مساعدهتن يف اللجوء إىل  توعية النساء بوسائل منع احلمل من جهةيف دورها األساسي  متثلالوطن و اليت 

 .استعماهلا من أجل تباعد الوالدات من جهة أخرى

تطور معرفة لمختلف وسائل منع الحمل في الجزائر: 2الجدول رقم   
 2002 1992 1986 1968 نوع الوسيلة
 كل الوسائل
 احلبوب
 اللولب
 احلقن
 الغرس

 تعقيم املرأة
 تعقيم الرجل
 الواقي الذكري
 التحاليل املهبلية

 الرزنامة
 العزل

 الرضاعة الطبيعية
 وسائل أخرى

2960 
06,1 

3,1 
- 
- 
- 
- 

01,1 
1,1 
1,3 

03,1 
- 

1,0 

6061 
07,7 
81,3 
77,3 
- 

68,3 
- 

11,3 
37,0 
11,8 
12,1 
- 

17,2 

6662 
08,3 
86,0 
67,1 
- 

61,1 
0,6 

10,8 
11,8 
10,7 
11,0 
81,1 
8,1 

- 
00,0 
01,2 
70,6 
21,1 
63,7 
21,6 
60,3 
37,1 
76,1 
67,1 
76,1 
12,1 

 (ATTOUT. N et BENKHELIL. R, 1998, p : 15: )0086و  0068:المصدر

 0002 :(EASME, Algérie, 1992, p: 238) 

 2112:(EASF, Algérie, 2002, p : 121) 

هذا التطور يف نسبة املعرفة معظم الوسائل احلديثة منها و التقليدية، ففيما خيص املعرفة بالوسائل و قد مشل 
إذ كانت  0068 سنة و هذا منذ ،ة فقد تبني أن حبوب منع احلمل متثل الوسيلة األكثر معرفة من غريهااحلديث

بلغت نسبة املعرفة  2112و يف سنة  ،0086خالل سنة % 08مث  انتقلت إىل % 06,1بـ النسبة تقدر 
لقرن املاضي و هذا ما يفسر أن حبوب منع احلمل كانت توزع على النساء خالل الستينيات من ا .00,0%

 .ذلك عن طريق وصفة طبية

و  0086بينما خالل  2112يف سنة % 01,2مث يأيت يف املرتبة الثانية اللولب الرمحي الذي بلغت نسبة املعرفة 
، وهذا راجع إىل أن اللولب %3فلم تبلغ هذه النسبة سوى  0068أما يف سنة % 81فكانت تفوق  0002
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و أيضا املستوى التعليمي للمرأة كان ضعيفا فلم يتسىن هلا اإلطالع  ،يه اليومآنذاك مثلما هو عل امل يكن منتشر 
 .على الوسائل الطبية احلديثة

يف الفرتة املمتدة من فاخنفضت نسبيا % 77مبا يقارب  0086احلقن نسبة مرتفعة خالل سنة  استعمال سجل
مث منعت  0071ئر خالل سنوات وهذا ألن هذه الوسيلة قد استعملت يف اجلزا 2112 إىل سنة 0002 سنة

 .من االستعمال ألسباب صحية
أما الوسائل التقليدية األكثر معرفة فتمثلت يف العزل و الرزنامة أو فرتة األمان، فالعزل كان معروفا منذ الستينيات 

أما . فةارس منذ القدم وهو معرتف به من طرف فقهاء اإلسالم و مذكورا يف األحاديث النبوية الشريميألنه كان 
فرتة األمان اليت تتطلب معرفة دقيقة بالدورة الشهرية و بفرتة اإلخصاب فكانت نسبة املعرفة هبا أيضا مرتفعة و 

و هذا راجع إىل املستوى التعليمي للمرأة اجلزائرية الذي كان  ،%76إذ بلغت النسبة  2112خصوصا يف سنة 
  %01دى النساء يف سن اإلجناب يف تلك الفرتة حيث بلغت نسبة األمية ل 0061يف السنوات  اجد منخفض
 %.11,1فكانت النسبة تقدر بـ  2112أما يف سنة 

غري أهنا كانت فيما مضى الوسيلة  0002الوسائل التقليدية إال يف سنة قائمة مل تدخل الرضاعة الطبيعية ضمن 
سبة املعرفة ثالث أرباع من النساء املعتمدة لتباعد الوالدات و لو أن نسبة النجاح كانت ضعيفة، فقد جتاوزت ن

 .2112و  0002خالل السنتني 
ميكننا القول أن املعرفة العامة بوسائل منع احلمل ال يعين االستعمال الصحيح هلا و ال املعرفة الدقيقة لفعاليتها و 

ية املتخذة جتاه هذه و املعرفة الواسعة حببوب منع احلمل مقارنة بغريها تفسرها السياسة اإلعالم. آثارها اجلانبية
 .الوسيلة دون الوسائل األخرى

 :استعمال وسائل منع الحمل .2

إن ممارسة وسائل منع احلمل يف اجلزائر كانت جد ضعيفة يف السنوات الستينيات، و قد تكون منعدمة يف بعض 
ظيم النسل تعممت فمسألة تن. ال جند امرأة متزوجة ال متارس وسيلة من وسائل منع احلمل املناطق، و اليوم نكاد

 .اليومية داخل العائلة اجلزائرية السلوكاتيف اجملتمع اجلزائري و أصبحت من بني 
 :االستعمال في الماضي -2-0

شاهد االستعمال لوسائل منع احلمل يف املاضي تطورا واضحا خالل السنوات األخرية، يدل هذا التطور على 
وصلت إىل  0086سبة االستعمال يف املاضي خالل سنة فن. انتشار ظاهرة تنظيم النسل يف اجملتمع اجلزائري

النصف من بني النساء استعملن على األقل وسيلة واحدة من وسائل منع احلمل خالل حياهتن الزوجية، كما 
أرباع من النساء، بينما وصلت نسبة  االستعمال يف املاضي إىل ما  ةبلغت هذه النسبة خالل التسعينيات إىل ثالث

 .2112و  2111 ل سنيتخال% 81يقارب 
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، هذا 0001و سنة  0002نالحظ اخنفاضا طفيفا يف نسبة االستعمال يف املاضي لوسائل منع احلمل بني سنة 
وخصوصا الرضاعة الطبيعية  0002االخنفاض راجع إىل ارتفاع نسبة االستعمال للوسائل التقليدية خالل سنة 

 . 0001خالل سنة % 1,2 تكن سوى خالل نفس السنة بينما مل% 08,0اليت بلغت نسبتها 
 :نسبة االستعمال في الماضي لوسائل منع الحمل: 7الجدول رقم 

 السنوات
 2112 2111 0660 0662 0609 وسائل منع الحمل

 جميع الوسائل
 الوسائل الحديثة
 الوسائل التقليدية

11,0 
17,1 
3,1 

71,0 
66,1 
26,7 

71,3 
63,8 
6,1 

70,0 
71,1 
8,6 

77,0 
76,1 
- 

 : لمصدرا

 0086 ،0002 ،0001( :ATTOU. A et BENKHELIL. R, 1998, p : 21) 

 2111 :(EDG, Algérie, 2000, p : 98) 

 2112 :(EASME, Algérie, 2002, p : 120) 

إىل ما  2112و ما نالحظه أيضا هو ارتفاع نسبة االستعمال للوسائل احلديثة، حيث بلغت النسبة خالل سنة 
سنة من الزمن قدر االرتفاع إىل ما  06، أي أن خالل 0086كانت عليه خالل سنة   يقارب الثلثني على ما

 .نقطة 31يقارب 
ويف هذا الصدد نالحظ أن حبوب منع احلمل من بني الوسائل اليت شهدت ارتفاعا كبريا يف االستعمال و تتصدر 

مث يف  0002ل سنة خال% 61,0انتقلت إىل  0086خالل سنة % 11,0دائما قائمة الوسائل بنسبة تقدر
و  0001أما اللولب فقد عرف اخنفاضا يف االستعمال خالل سنة   %.71,6بلغت نسبتها  2112سنة 

من النساء بينما % 3,3فلم يسجل سوى  0086عليه يف سنة  تحيث كانت النسبة اقل مما كان 2111
 .من النساء% 0,2مت تقدير استعماله من طرف  2112خالل سنة 

حيث انتقلت من  2111و  0001عة الطبيعية اخنفاضا يف االستعمال خالل سنة كما سجلت الرضا
 . 2112سنة % 01,0مث ارتفعت إىل % 1إىل ما يقارب  0002سنة % 08,0
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 االستعمال في الماضي لوسائل منع الحمل حسب الوسيلة: 4الجدول رقم 
 السنوات

 2112 2111 0660 0662 0609 وسائل منع الحمل

 احلبوب
 اللولب
 احلقن

 الواقي الذكري
 الرضاعة املطولة 
 طريقة الرزنامة

 العزل

11,0 
1,2 
0,8 
2,8 
 -

3,1 
6,1 

61,0 
6,3 
0,3 
3,1 

08,0 
6,1 
1,0 

10,7 
3,3 
1,0 
1,1 
1,2 
0,1 
1,1 

66,3 
3,3 
 -

1,8 
3,8 
2,6 
0,7 

71,6 
0,2 
2,1 
6,8 

01,0 
8,7 
7,1 

 
 :المصدر
 0086  0001و:( ATTOU. A et BENKHELIL. R, 1998, p :22)  

 0002 :(EASME, Algérie, 1992, p: 239) 

 2111:(EDG, Algérie, 2000, p : 98)  

 2112:(EASF, Algérie, 2002, p : 121)  

 

 

 :االستعمال الحالي -2-2

منذ الستينيات من القرن املاضي عرف معدل االستعمال احلايل لوسائل منع احلمل ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل 
مرات على ما كان عليه بعد  7أي ما يعادل . 2006خالل سنة % 61,4إىل  0068خالل سنة % 8من 

 . االستقالل، و أصبح مبعدل امرأة واحدة من بني اثنتني تلجأ إىل وسائل منع احلمل
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 2112يف استخدام وسائل منع احلمل خالل سنة  امن خالل هذه اإلحصائيات نالحظ أنه سجل اخنفاض
وهذا راجع إىل االخنفاض امللحوظ يف  2112يف سنة % 17إىل  2111ة يف سن% 61حيث نزل املعدل من 

الوسائل  ازدادت بينما. على التوايل%1إىل % 01حيث اخنفضت من . نسبة االستعمال للوسائل التقليدية
 %.12إىل % 11احلديثة يف االرتفاع من 

 
 :تطور نسبة االستعمال الحالي لوسائل منع الحمل: 0الجدول رقم 

 اتالسنو 
 2119 2112 2111 0660 0662 0609 0690 وسائل منع الحمل

 جميع الوسائل
 الوسائل الحديثة
 الوسائل التقليدية

8,1 
0,1 
6,1 

31,1 
30,0 
1,1 

11,8 
13,0 
6,1 

16,0 
10,1 
7,1 

61,1 
11,0 
03,0 

17,1 
10,0 
1,2 

60,1 
12,1 
0,1 

 :المصدر
 0068  0001و  0002 و  0086و:( ATTOU. A et BENKHELIL. R, 1998, p :23)  

 2111:(EDG, Algérie, 2000, p : 101)  

 2112:(EASF, Algérie, 2002, p : 121)  

 2116:(MICS3, Algérie, 2006)  

 

اليت  الوحيدة العناصر األساسيةاعتبارها  ميكن وعي السكان و وفرة وسائل منع احلمل يف السوق اجلزائرية الإن 
بل مستوى املرأة التعليمي و وضعها االجتماعي . حلمل و غريها من الوسائلتفسر تعميم استعمال حبوب منع ا

أيضا من بني العوامل اليت تلعب دورا هاما يف حتديد و اختيار حجم األسرة املناسب وبالتايل  انعترب يبصفة عامة 
 .1يف تنظيم األسرة

من مستوى اللجوء إىل تنظيم النسل من رفع الكما أن الدولة اجلزائرية سامهت هي أيضا بسياستها السكانية على 
جهة، ومن جهة أخرى الظروف االقتصادية و االجتماعية أدت باألزواج إىل استخدام وسائل منع احلمل للتقليص 

 . من حجم األسرة

                                                 
1
 DELENDA. A, politique de population, in : revue des sciences sociales et humaines, n°12, 

2005, p : 19. 
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حبوب منع احلمل دائما الوسيلة األكثر استخداما من طرف النساء حيث تعدت األربعني باملائة منذ  تناول ظلي
 .0086خالل سنة %  26بينما كانت ال تتجاوز  2116إىل غاية  0001

 

 

 

 

 :تطور نسبة االستعمال الحالي لمنع الحمل حسب الوسيلة: 9الجدول رقم 
 السنوات

 2006 2112 2111 0660 0662 0609 وسائل منع الحمل

 احلبوب
 اللولب
 احلقن

 الواقي الذكري
 الرضاعة املطولة 
 طريقة الرزنامة

 العزل

26,1 
2,0 
1,6 
1,1 
 -

1,6 
3,0 

38,7 
2,1 
1,2 
1,7 
1,1 
0,7 
0,8 

13,1 
1,0 

1,11 
1,8 
1,1 
2,1 
1,6 

11,3 
1,3 
 -

0,1 
1,0 
1,0 
3,1 

16,8 
3,0 
 -
 -

1,0 
2,2 
0,7 

45,9 
2,3 

- 
2,3 
1,9 
4,1 
3,3 

 :المصدر
 0086  0001و  0002و :( ATTOU. A et BENKHELIL. R, 1998, p :23)  

 2111:(EDG, Algérie, 2000)  

 2112:(EASF, Algérie, 2002)  

 2116:(MICS3, Algérie, 2006)  
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يف تشجيع استعماله، إال أن نسبة االستخدام بقيت جد  الرغم من أن الدولة قد أسهمتأما اللولب الرمحي 
% 1,3إىل  0086يف سنة % 2,0إذ انتقل من  2111و  0001ضعيفة، غري أنه عرف ارتفاعا خالل سنة 

 . 2116خالل سنة % 2,3راجع إىل ما كان عليه يف السابق حيث مل يسجل إال مث ت 2111يف سنة 

غري  اإذ أنه يعترب أحيان. "إدخال جسم غريب يف رمحهاب ةتقبلغري مميكننا تفسري ذلك أن املرأة اجلزائرية ما زالت 
صوصية من جسدها، من إدخال جسم غريب يف اجلزء األكثر خ متتعمقبول نفسيا يف بعض اجملتمعات، ألن املرأة 

للولب راجع إىل نقص التكوين ألخصائيني اكما ميكن القول أن عدم استعمال . 1"وتعتربه على أنه ملك لزوجها
فالقليل من األخصائيني يف . راكز اخلاصة بتنظيم النسل وبالتايل يكتفون بتوزيع حبوب منع احلملاملعلى مستوى 

وفرة  إضافة إىل .لجئون مباشرة إىل وصف حبوب منع احلملي لذلكميدان الطب من يتقنون وضع اللولب و 
 .  استعماهلا دون غريها علىالوسيلة يف السوق بأقل تكلفة تشجع 

اللجوء إىل حبوب منع احلمل بنسبة أكرب مقارنة يكمن  بينت أنه كيفية، أجريت حول تنظيم النسل،و يف دراسة  
ارة الزوج عكس وضع اللولب الذي ختشى اكتشافه من طرف تناول احلبوب دون استشترأة يف أن املمع اللولب 

2.زوجها
 

 
 :االستعمال حسب عمر المرأة  -2-7

نالحظ من خالل البيانات أن معدل . إن استعمال وسائل منع احلمل ميس مجيع األعمار و لكن بنسب متفاوتة
تدرجييا كلما تقدمن يف السن إىل االستعمال يكون منخفضا يف السنوات األوىل من عمر املرأة مث يبدأ يف االرتفاع 

، أما يف سنة 2116و  2112و  0002و 0086سنة بالنسبة للسنوات  30-31غاية الفئة العمرية 
سنة، حيث  31-31فإن أعلى نسبة شوهدت لدى السيدات الالئي ترتاوح أعمارهن بني  2111و  0001

نخفض مرة أخرى بالنسبة للفئات ، مث ي%73ما يقارب  2111سجلت أعلى نسبة هلذه الفئة خالل سنة 
 .حيث معدل االستعمال ضعيف ومستقر يف نفس املستوى عند مجيع األعمار 0068املوالية، ما عدى سنة 

                                                 
1 

DES FORTS. J, violences et corps des femmes du tiers monde, le droit de vivre pour celles 

qui donnent la vie, l’Harmattan, paris, 2001, p :94. 
2
 KOUAOUCI. A, essai de reconstitution de la pratique contraceptive en Algérie durant la 

période 1967-1987, in : population n° 4, 1993, p : 862. 



261 

 

 
 :تطور استعمال وسائل منع الحمل حسب عمر المرأة: 3الجدول رقم 

 السنوات عمر املرأة
0068 0086 0002 0001 2111 2112 2116 

01-00 
21-21 
21-20 
31-31 
70-76 
11-11 
11-10 

 
8 
 
7 
 
8 
 

07,0 
26,8 
36,1 
11,3 
4463 
12,2 
23,0 

26,1 
30,6 
12,7 
16,0 
0964 
12,2 
38,0 

13,1 
12,3 
62,1 
9760 
63,0 
13,8 
33,1 

17,6 
61,1 
60,3 
3260 
70,2 
62,3 
38,6 

26,2 
10,0 
16,7 
60,3 
9964 
10,8 
11,0 

21,1 
13,2 
18,0 
67,1 
9660 
68,0 
10,1 

 :المصدر
 0068  0001و  0002و  0086و : (ATTOU. A et BENKHELIL. R, 1998, p :23) 

 2000 :(DELENDA. A, 2005,  p:21) 

 2112 :(EASF, Algérie, 2002) 

 2116 :(MICS3, Algérie, 2006)  

ميكننا القول أن ممارسة تباعد الوالدات قد طغى حىت على النساء يف بداية اخلصوبة و هذا ما تفسره النتائج 
 0001سنة خالل عام  21لدى الفئة العمرية األقل من % 11حصائية إذ جند نسبة االستعمال فاقت اإل

 %.07مل تتجاوز النسبة  0086بينما يف سنة  2111يف سنة % 11وتتعدى 

 
 :االستعمال حسب عدد األطفال -2-4

اللجوء إىل وسائل منع احلمل، يعترب عدد األطفال الذين تنجبهم املرأة من بني املتغريات األساسية اليت حتدد مدى 
سجل  0002حيث نسجل ارتفاعا يف نسبة االستعمال بارتفاع عدد األطفال، و هذا يف كلتا الفرتتني، ففي سنة 
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أطفال، بينما يف  1للوايت لديهن % 63لدى اللوايت لديهن طفل واحد إىل غاية % 11ارتفاع يف املعدل من 
على التوايل، مث نسجل اخنفاض يف هذا املعدل بالنسبة للوايت % 67إىل % 12انتقلت النسبة من  2112سنة 

 .أطفال فأكثر 1لديهن 
 :نسبة االستعمال لوسائل منع الحمل حسب عدد األطفال: 0الجدول رقم 

 الفرق 2112 0002 عدد األطفال
1 
0 
2 
3 
1 

 فأكثر 1

1,3 
30,0 
18,0 
11,2 
62,6 
11,7 

1,6 
10,8 
61,7 
67,0 
60,0 
10,0 

1,3 
00,0 
7,6 
02,0 
7,3 
1,1 

 (EASF, Algérie, 2002): المصدر
 

ما يثري االنتباه هو أن املرأة تلجأ إىل وسائل منع احلمل رغم أهنا مل تنجب بعد إذ نسجل نسبة االستخدام تفوق 
 .من املعروف أن اللجوء إىل تنظيم النسل ال يكون إال بعد أن تثبت املرأة خصوبتها ألنه، 1%

سبة االستخدام لوسائل منع احلمل لدى السيدات اللوايت ليس لديهن أطفال يرجع إىل أن االخنفاض يف نإن 
أطفال  1معظمهن يرغنب يف إجناب الطفل األول، و االخنفاض يف نسبة االستخدام لدى السيدات اللوايت لديهن 

 .سن اليأس فأكثر راجع إىل أن هذه الفئة من السيدات بلغن املرحلة النهائية من اإلجناب و أدركن

 
 :االستعمال حسب المستوى التعليمي -2-0

إن املستوى التعليمي للمرأة اجلزائرية اعترب يف املاضي أنه احملدد األساسي الستعمال وسائل منع احلمل و ذلك إىل 
، و يف 0068فاللجوء إىل تباعد الوالدات كان خاصا باملرأة املتعلمة خالل سنة . 0001غاية بداية سنوات 

% 11,1و لدى املرأة املتعلمة بنسبة % 28,1سجل نسبة االستعمال لدى املرأة غري املتعلمة  0086سنة 
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بدأ يتقلص الفارق يف نسبة االستعمال بني املرأة املتعلمة و  0002بفارق متوسط نسبيا، ولكن انطالقا من سنة 
 .غري املتعلمة

 .ملستوى التعليمي للمرأةإذ تبني البيانات أن نسبة االستخدام متقاربة جدا مهما يكن ا

احملدد األساسي الستعمال و سائل منع احلمل بل تدخل هذا ميكننا القول أن املستوى التعليمي مل يصبح يف يومنا 
 .عوامل أخرى

 

 :استعمال وسائل منع الحمل حسب المستوى التعليمي: 6الجدول رقم 

 2116 2112 0002 املستوى التعليمي
مل يلتحقن 
 باملدرسة

 كمل االبتدائيمل ت
 ابتدائي
 متوسط
 ثانوي أو أعلى

13,0 
10,3 
61,1 
62,1 
11,8 

12,0 
10,3 
10,8 
62,0 
18,3 

17,2 
 -

62,0 
62,2 
66,0 

 :المصدر
 0002 :(EASME, Algérie, 1992) 

 2112 :(EASF, Algérie, 2002) 

 2116:(MICS, Algérie, 2006) 

 

االستعمال  -2-9
حسب 
مكان 
 :اإلقامة

اعترب فيما مضى أن 
كان اإلقامة حمدد ثان م

بعد املستوى التعليمي 
للمرأة الستعمال وسائل منع احلمل، ففي الستينيات كانت ظاهرة تنظيم النسل مرتبطة فقط باملناطق احلضرية، 

مقابل  % 1حيث جند نسبة قليلة من الريفيات يلجأن إىل تنظيم النسل مقارنة باحلضريات إذ مل يسجل سوى 
إذ تقلص الفارق تدرجييا و لكن منذ  0086، و كذلك خالل سنة 0068ل سنة على التوايل خال% 07,1
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فمسألة . ال يوجد فرق يف استخدام لوسائل منع احلمل بني املرأة الريفية و احلضرية 2116إىل غاية  0001سنة 
 .تنظيم النسل مشلت مجيع سكان اجلزائر دون استثناء

املنطقة جند أن هناك ارتفاع حمسوس يف االستخدام سواء يف  فيما خيص تطور استعمال وسائل منع احلمل حسب
يف كلتا املنطقتني، مث تاله % 81، حيث قاربت النسبة 2111املناطق احلضرية أو الريفية وذلك إىل غاية سنة 

 .2116خالل سنة % 61اخنفاض حىت أصبح يقارب 
ستخدام، ففي ظرف ال يتعدى ثالث نالحظ أن الريفيات التحقن باحلضريات يف نسبة اال 0001خالل سنوات 

خالل سنة % 17إىل غاية  0002يف سنة % 11من  لاعميف نسبة االست ا ملحوظاسنوات سجل ارتفاع
 لدى الريفيات، حيث هذه النسبة األخرية هي نفسها  لدى احلضريات اليت بقيت مستقرة بني الفرتتني 0001
 .السابقتني

 :حمل حسب مكان اإلقامةاستعمال وسائل منع ال: 01الجدول رقم 

 2116 2112 2111 0001 0002 0086 0068 مكان اإلقامة
 احلضري
 الريفي

07,1 
1,1 

38,6 
20,6 

17,1 
11,0 

17,2 
16,6 

79,5 
78,5 

10,1 
11,1 

62,1 
10,0 

 :المصدر

 0068  0001و  0002و  0086و : (ATTOU. A et BENKHELIL. R, 1998, p :29) 

 2000 :(EDG, Algérie, 2000) 

 2112 :(EASF, Algérie, 2002) 

 2116 :(MICS3, Algérie, 2006) 

 

 
 

هذا االرتفاع احملسوس يف اللجوء إىل تنظيم النسل املسجل يف املناطق الريفية راجع بصفة عامة إىل انتشار املراكز 
ية املرأة الريفية يف الصحية يف هذه املناطق و خصوصا مراكز رعاية األمومة و الطفولة اليت لعبت دورا هاما يف توع

 .مسالة تنظيم األسرة
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 :االستعمال حسب منطقة اإلقامة -2-3

ميكرننا من ( الشرق و الوسط و الغرب و اجلنوب)توزيع نسبة االستعمال حسب املناطق اجلغرافية الكربى للجزائر 
 . معرفة مدى انتشار موانع احلمل يف بالدنا و مدى استخدامها

ن هناك فوارق يف اللجوء إىل تنظيم األسرة على خمتلف املناطق اجلغرافية، فالغرب يظهر لنا من خالل البيانات أ
اجلزائري يسجل على العموم أكرب نسبة الستخدام وسائل منع احلمل يف مجيع الفرتات مقارنة باملناطق األخرى، 

يف سنة  %61مث قفزت هذه النسبة إىل ما يقارب  0086خالل سنة % 12فقد قدرت نسبة االستخدام بـ 
 .سنة 21نقطة يف ظرف  23، أي بارتفاع قدره 2116

، فقد سجلت أدىن مستوى يف نسبة 0086أما املناطق اجلنوبية، مل تشملها الدراسة خالل حتقيق سنة 
 اطفيف ا، مث سجلت ارتفاع0001و  0002بني سنيت % 18االستخدام وبقيت مستقرة يف نفس النسبة حوايل 

 .نقطة 1,1قدرر مبا يقارب  سنوات 01خالل فرتة تعدت 
انتقلت إىل أكثر من و % 21,6إذ قدرت بـ  0086شرق البالد فقد كانت النسبة منخفضة خالل سنة أما يف 

فقد اخنفضت هذه النسبة إىل  2116بينما يف سنة  2111سنة % 61مث إىل  0001الضعف يف سنة 
10.% 
يف مستوى االستخدام  اتدرجيي اهي األخرى ارتفاعاملناطق الوسطى من مشال البالد فقد شاهدت  قد شهدت و

خالل سنوات % 61، مث انتقلت إىل أكثر من 0086يف سنة % 11قاربت  حيثلوسائل منع احلمل 
2111. 

الفروق يف نسبة االستخدام بني املناطق اجلغرافية الكربى يف اجلزائر تبني مدى االختالف يف العادات و التقاليد 
 .ناطق و نوعية املعلومات و التوزيع للخدمات الصحية خصوصا بني الشمال و اجلنوباملوجودة بني هذه امل

 استعمال وسائل منع الحمل حسب منطقة اإلقامة: 00الجدول رقم 

 

 :المصدر
 0086  0001و  0002و : (ATTOU. A et BENKHELIL. R, 1998, p : 31) 

 2000 :(DELENDA. A, 2005,  p:21) 

 
 

 2116 2111 0001 0002 0086 املنطقة
 الشرق
 الوسط
 الغرب
 اجلنوب

21,6 
30,2 
12,0 

 -

18,2 
11,3 
10,6 
18,1 

16,2 
16,0 
63,1 
18,2 

61,8 
66,4 
61,1 
10,1 

10,2 
63,6 
61,0 
12,1 
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 :متناع عن استعمال وسائل منع الحملاال -7

 اجملتمع الحظنا فيما سبق أن استعمال وسائل منع احلمل قد تعمم عرب فرتات خمتلفة بنسب متفاوتة يف
اجلزائري، وهذا حسب الظروف واخلصائص اليت تتميز هبا األسر، غري أن هناك من النساء من يرفضن و ميتنعن 

 .عن استخدام وسائل منع احلمل و ذلك ألسباب متعددة

 0068حيث سجل يف سنة  الديين العامل سبب الرئيسي لالمتناع عن منع احلمل هوالففي السابق كان 
 .يعارض تنظيم النسلاإلسالمي من النساء قد صرحن أن الدين % 80 نسبة االمتناع

وخصوصا  ،بينما يف سنوات الثمانينات فكان سبب االمتناع بالدرجة األوىل هو الرغبة يف إجناب األطفال
وكلما ارتفع عدد األطفال أصبح سبب االمتناع هو اخلوف  ،أطفال ةلدى السيدات اللوايت لديهن أقل من ثالث

فيأيت يف  الدريين العامل عراض الثانوية مث تلتها اعرتاض الزوج، و يف املرتبة الثالثة تأيت األسباب الصحية، أمامن األ
حيث  اإلسالمي املرتبة األخرية حيث جند أن نسبة قليلة من السيدات يصرحن بأن سبب االمتناع هو الدين

 %.6قدرت هذه النسبة مبا يقارب 
بعد العقم و انقطاع الدورة  االسبب الذي كان سائد 0002بالتحديد يف سنة خالل سنوات التسعينيات و 

سنة  31، وخصوصا لدى السيدات اللوايت جتاوز سنهن %06كان اخلوف من اآلثار اجلانبية بنسبة %(  23)
لدى من السيدات، حيث تعترب يف املرتبة األوىل % 00السبب الثاين متثل يف عدم موافقة الزوج بنسبة %(.  07)

سنة وباألخص يف املناطق الريفية، كما أنه يعترب السبب املصرح من طرف  31السيدات اللوايت يقل أعمارهن عن
 .أطفال 1السيدات اللوايت لديهن أقل من 

و تأيت يف املرتبة الرابعة الرغبة يف اإلجناب وهذا لدى السيدات اللوايت ليس لديهن أطفال أو لديهن طفل واحد 
 .اء يف املناطق الريفية أو احلضريةفقط، وذلك سو 

من السيدات حيث كانت النسبة % 7,0أما التصريح بأن الدين حيرم استعمال موانع احلمل فقد كانت النسبة 
فالسبب الديين كان مصرحا من طرف %(. 1,0)مقارنة باملناطق احلضرية %( 8,1)مرتفعة يف املناطق الريفية 
يف املناطق %( 0,8)يف املناطق احلضرية و بنسبة أكرب % 6,0أكثر بنسبة أطفال ف 1السيدات اللوايت لديهن 

 .الريفية
، %1و أخريا صعوبة اقتناء وسائل منع احلمل و كذلك النقص يف اإلعالم يعتربان يف املرتبة األخرية بنسبة تقارب 

 .هذا ما يفسر وجود نقص يف التغطية بالنسبة لوسائل منع احلمل يف بداية التسعينيات
، تبني أن األسباب األكثر تصرحيا لالمتناع عن استخدام وسائل منع احلمل متثلت يف الرغبة 0001خالل سنة 

 .انقطاع الدورة و العقم يليهايف اإلجناب و األسباب الصحية، مث 
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 :خاتمة
منا هذا سواء فيما يتضح لنا يف األخري أن ظاهرة منع احلمل يف اجلزائر عرفت تطورا ملحوظا منذ االستقالل إىل يو 

 .خيص املعرفة أو االستعمال ملختلف الوسائل
و لقد مسحت لنا املقارنة بني جمموعة من املسوح معرفة انتقال ممارسات منع احلمل لدى بعض النساء املتزوجات 

الريفية و  يف بداية الستينيات من القرن املاضي إىل األغلبية الساحقة حاليا، ومنحصرا يف املرأة احلضرية فقط إىل
 . من املتعلمة إىل األمية ومن العاملة إىل املاكثة يف البيت بنسب متفاوتة

كما ميكننا القول أنه رغم اختالف الوسائل ملنع احلمل و تعددها من جهة، و التطور التكنولوجي يف اكتشاف و 
حلمل بنسبة أعلى من سائل أخرى حديثة من جهة أخرى، إال أنه يبقى االستعمال متمركزا على حبوب منع ا

 .كما أنه تتفاوت نسبة اللجوء إىل موانع احلمل بتفاوت عمر املرأة وعدد أطفاهلا. غريها
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 يرية لدى بول ريكورالهوية والغ
- لحظة الثابت والمتحول-

   العربي ميلود/ د

 

 :الهرمونيطيقا كتأسيس منهجي للبحث -0 
إن التأويل هو عمل الفكر الذي : "يقول بول ريكور معرفا منهجيته املزاوجة بني الظاهرية والتأويلية    

وإين إذ . ستويات املعىن املنضوية يف املعىن احلريفيتكون من فك املعىن املختبي يف املعىن الظاهر، ويقوم على نشر م
أقول هذا، فإين أحتفظ باملرجع البدئي للتفسري، أي لتأويل املعاين احملتجبة، وهكذا يصبح الرمز والتأويل متصورين 

 .1"ذلك ألن تعددية املعىن تصبح بادية يف التأويل. إذ مثة تأويل، هنا حيث يوجد معىن متعدد. متعالقني
نستشف من هذا النص أن منهجية ريكور يف حتديد املفاهيم تقوم من خالل الرتحل بني تأويالت عدة     

ومقاربة صراعاهتا حول معاين األشياء املعطاة، ألن املفهوم حيمل يف ثناياه معاين متعددة، وعادة ما يكون تعاملنا 
وثوقة للمعاين الظاهرة وكأهنا حقائق مطلقة، مع هذه املفاهيم بوجهة نظر تلقائية مباشرة، ختضع لنظرة أحادية م

هذا ما حيجر الذهن على التعامل معها على حنو تساؤيل يعيد النظر إليها بطريقة تأويلية متفتحة، ومع حضور 
سلسلة تأويالت حيال كنه هذه املوضوعات وعللها وغائياهتا وآلياهتا تزول تلك الرؤية األحادية، وتتقلص احلقيقة 

كشف مثالبها وحجبها، فتحيلنا إىل البداية من جديد، أي إىل تعددية املعىن الظاهرة من خالل املطلقة فتن
حتليال يف فهم البىن الرمزية، وإهنا لتتابع فتقيم مواجهة بني األساليب اهلرمونيطيقية،  'اهلرمونيطيقا، لتبدأ هذه األخرية 

وهي بذلك تعد )..( مونيطيقية إىل بنية النظريات املناسبةكما تقيم نقدا ألنساق التأويل، حميلة تنويع املناهج اهلر 
 .2"نفسها ملمارسة مهمتها العليا، واليت ستكون حتكيما حقيقيا بني اإلدعاءات الشمولية لكل واحد من التأويالت

تأويلية ريكور ال ختضع املفهوم لتأويل واحد، بل حتاول أن تضبط مسار هذه التأويالت املتعددة لتنزهها    
عن الفوضى واالعتباطية، وتضعها يف جمراها املنهجي والداليل السليم، وهبذا جند بول ريكور يتجه أكثر حنو ضبط 
املفاهيم ضبطا يقيم من خالله حواصل نظرية وإجرائية، مرتفعا عن املسوغات اليت تطرحها منهجيات التأويل 

 . ملعاين األشياء األوحد واليت عادة ما متارس سلطة مركزية يف ضبط حدود الفهم
هبذا يكون ريكور قد امتحن ذاته يف مرآة التأويالت املتقابلة اليت ما انفك يستقي من منابعها األطر "و

 .3"الفكرية واألشكال املفهومية، ويتجاوزها بصناعة مفاهيمه اخلاصة
 .ية؟فكيف سيصنع بول ريكور شبكته املفهومية اخلاصة بكل ما هو حمايث وجماور ملفهوم الغري  

                                                 

 .اجلزائر.جامعة وهران. عضو مبخرب األنساق، البنيات، النماذج واملمارساتجامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن و   -*
 .11، ص 2111، 0ة منذر عياشي، مراجعة جورج زينايت، دار الكتاب اجلديد املتحدة لبنان، طبول ريكور ، صراع التأويالت، ترمج - 1

2
.16املصدر نفسه، ص  -   

3
 .68،  ص 2112، 0، املركز الثقايف العريب بريوت، ط -فصول يف الفكر الغريب املعاصر–حممد شوقي الزين ، تأويالت وتفكيكات  - 
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ريكور يف سياق إرساء مفاهيمه اخلاصة حول الذات والغريية يعود دوما إىل الكوجيتو، إىل الذات اليت   
جعل منها ديكارت حمور احلقيقة يف هذا الوجود، أو سر ارتباطه هبذا الوجود، فاألنا الديكارتية لطاملا سعت ألن 

لية يف العظمة إىل أقصى حد ممكن، وهذا التعايل لألنا مل تبلغ التأسيس املطلق والنهائي ما جيعل األنا أفكر مغا
يقتصر حسب ريكور على ديكارت وحده بل امتد إىل كانط ومن مثة إىل فخته ليصل إىل هوسرل من خالل 

 .مؤلفه تأمالت ديكارتية
ت غري أن أزمة الكوجيتو ال جيب مطالعتها بعيدا عن أصل انبعاثها، فما تاله ال يعدو أن يكون تبعا 

يكفي أن حناول أن نتحقق من هذا الطموح يف مكان والدته، أي عند ديكارت : "مفهومة احلدوث، إذ يقول
 .1"نفسه، كي نرى أن فلسفته تشهد بأن أزمة الكوجيتو كانت متزامنة مع تأكيد الكوجيتو

ظيفه حلظة تأكيد الكوجيتو كانت حلظة راديكالية، حينما وظف ديكارت شك ال ميكن فهمه وتو      
غري أن هذا . مصحوبا بصورة خرافية تتومهها هذه األنا وهي شيطان وروح خبيث تضلل أرائي. خارج امليتافزيقا

. الكوجيتو ستتعقبه مطرقة نتشه، والذي أراد توظيفها ليحطم بعدميته إرثا فلسفيا يف فهم الذات وعالقاهتا املتشعبة
نعرف جيدا أن نتشه "ف . يكور باملناوئ األكرب لديكارتفبلغ الكوجيتو ذروة نقده مع نتشه، الذي يسميه ر 

انتقد بشدة املفاهيم التقليدية للوعي، للذات والروح،  فرفض االختالف املفرتض بني ما هو داخلي وما هو 
 .  2"خارجي، ليمثل حلظة أساسية يف هذا النقد

لذات مل متت حسب ريكور بل لكن مل حتطم هذه التفكيكية النتشوية هذا الكوجيتو بشكل كامل، ألن ا 
أضحى هذا الكوجيتو جمروحا، بسبب نتشه أوال، وبسبب إلغاء اآلخر، وجعل التفكري ينصب بشكل مطلق حول 

 .الذات الفاعلة
وأمام هذا التصور السليب للكوجيتو، واملنظور إليه من زاوية إرتيابية، ترتاءى من خالهلا الذات على أهنا 

تصور فلسفي لغوي كمعيار يضبط وفقه مغزى الوجود اإلنساين وكوسيلة للتعامل مع  أكثر تشاؤمية، وأمام غياب
املعاين املتعددة للذات واآلخر، سيختار ريكور فكرة التوسطية بني الذات واآلخر، أي إلزامية استحضار هذا 

ية، ميكننا من اآلخر واإلنصات إليه، ألن وجوده ضروري يف بعث ذات فاعلة ترتحل يف بوتقة نسق يدعى الغري 
خالله أن نكرمد جراح هذه الذات اجملروحة، وجعلها أكثر انفتاحا على هذا العامل وعلى كل ما هو خمتلف فيه، 

هذا الفعل يسعى لتيسري "مدركة يف اآلن ذاته املسافات الزمنية بني ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وبالتايل فإن 
افة الفعلية داخل العالقة القائمة بني األنا واآلخر، القريب والبعيد، احلوار بني ما كل هو خمتلف، ويبحث يف املس

 .  3"مبساعدة التقسيم املوجود للوجود الكلي املنبث بني ثقافات متعددة
 .وها هنا سبقحم ريكور اللغة لفهم هذه املعاين وإزالة اللبس الذي أضفته التفسريات على املعىن األصلي لألشياء 

                                                 
1
 .71ص. 2111، 10، ترمجة وتقدمي وتعليق جورج زينايت، املنظمة العربية للرتمجة لبنان، طبول ريكور ، الذات عينها كآخر - 

2
 - Tamas Ullmann, Identité et intériorité, in, Le même et l’autre – identité et différence- actes 

d’un congrès international, Budapest 2006, ASPLF, p 345.  
3
 - François Dosse, Paul Riceour, les sens d’une vie. Edition revue et augmentée, paris, p586. 
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 :لسؤال الذات واآلخر نحو نشريح لغوي - 
لعل البداية التأسيسية لدراسة الذات واآلخر لدى ريكور تتماهى بطريقة تفكيكية، وذلك عقب      

النكسات اليت شهدها مفهومي الذات واألنا، لذا ستكون أول مرحلة ريكورية يف ضبط املفاهيم تتمثل يف حتديد 
ن الذات بالقدر الذي هنم فيه باإلجابة عن سؤال من؟ فنحن نسأل ع"اإلطار املنهجي لسؤال الذات واآلخر، 

وليس عن السؤال ماذا؟ أو ملاذا؟ على هذا النحو فإن مقوالت القول والقائل، مث القدرة على الفعل والفاعل، مث 
 . 1"السرد والراوي، وأخريا مسؤولية األفعال والذات احلاملة للمسؤولية ختضع كلها لالستقصاء الفينومينولوجي

ا االستقصاء الفينومينولوجي سيدفع ببول ريكور إىل إقامة نوع من الفصل بني هذين املفهومني، فعلى هذ
اخلصوصيات الصرفية النحوية اخلاصة بكل "املستوى املعجمي فإن هذا التباعد سيتخذ أشكاال خمتلفة حبسب 

واألملانية  « self »والكلمة اإلجنليزية  « soi »ومن وراء هذا الرتابط اإلمجايل القائم بني الكلمة الفرنسية . لغة
« selbst »  واإليطالية« se »  واإلسبانية« semismo » غري أن هذه . ، فإن قواعد هذه اللغات تتباعد

ة حني تضيء كل خاصية حنوية صرفية جزءا من املعىن األساسي املنشود  .2"التباعدات نفسها معربر
ات على املستوى النحوي والصريف ميس بشكل كبري املعىن العام هذا التباعد اللغوي بني عدد من اللغ 

ففيما : "« se »بالفرنسية مع التعبري بااليطالية « soi »للمفاهيم ويؤثر يف وظيفتها، وميكن هنا مقاربة التعبري 
حتدد منذ البداية كضمري منفصل يصاحب الفعل الذي يصرف مع  « soi »خيص اللغة الفرنسية فإن كلمة 

إال أن هذا احلظر يرفع إن حنن قاربنا التعبري )..(  منفصل يصاحب الفعل الذي يصرف مع ضمري الفاعل ضمري
« soi »  من التعبري« se » 3"الذي يتعلق بأفعال بصيغة املصدر. 

بعض التعابري واملفردات تتمأسس مفاهيمها من خالل احليز اللغوي الذي نشأت فيه، فكل لغة تقبل 
 .معينة أكثر مما تقبله لغة أخرى مفاهيم لتعابري

وقبالة هذا املشكل اللغوي ستتماهى مفاهيم الذات واآلخر لدى ريكور من خالل مقاربة هذه التباعدات 
اللغوية، وإقامة إسرتاتيجية لغوية تعمل أساسا على تذليل املسافات القائمة خلف هذا التعدد اللغوي، فكان ال بد 

ة الذات واآلخر كقضية أخالقية أن يؤسس ملفاهيمه اخلاصة ومتييزها عن باقي على ريكور قبل اخلوض يف مسأل
أشكال الفهم، ليخلق نسقا تشكله بىن من املفاهيم يؤثر بعضها يف اآلخر بصفة تركيبية أو حتليلية، بنائية أو 

واضحة ال لبس  تضمنية، والنسق العام الذي يبتغيه ريكور مدخال هلذه اإلشكالية يتمثل يف اعتماد صيغ لغوية
اإلشارة "فيها كي يتمكن الحقا من ضبطها فلسفيا، وأوىل هذه الصيغ اليت ضبطها ريكور هي للذات، فالقول 

                                                 
1
،  ص  2116، 0، ترمجة فؤاد مليت، مراجعة وتقدمي عمر مهيبل ، الدار العربية للعلوم، بريوت، ط-السرية الذاتية–بول ريكور، بعد طول تأمل  - 

 .026،027ص 
2
 .68صدر سابق ، ص بول ريكور ، الذات عينها كآخر، م - 

3
 .68املصدر نفسه، ص  - 
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إن هذه الصيغة هي اليت ". أن يشري املرء إىل نفسه"مشتق هو نفسه من قلب إىل إسم للمصدر، )..( للذات، 
 .    1"سنعتمدها بعد اآلن كصيغة صحيحة متماشية مع القواعد

عقب هذا الضبط اللغوي سينتقل ريكور إىل املفاهيم املؤسسة لسؤال الغريية بغية استشراف النصوص  
احلاملة هلا، إذ يرى أن حماولة توضيح معامل هذا السؤال وكشف امتداداته الوجودية ال بد أن يتولد عن وعي زمين 

ألن الغريية باتت متثل جوهر حركة التاريخ، . يف التاريخعقالين يتدارك اغرتاب هذه املفاهيم وبالتايل اغرتاب الفكر 
 . وأن مستقبل الذات داخل هذا العامل منوط برتتيب مسبق يرزح حتت العالقات اليت تتحدد داخل نسق الغريية

إن هذه املساءلة اللغوية والوظيفية حيال مفهوم الغريية ال ميثل إال حماولة لنبش ما وراء هذا املفهوم من  
ات، فالذات بوصف أمر وجودها حقيقة حتمية، فلن تتأتى إكتشافيته واستيعاب طبيعة ومعطيات هذا ممكن

الوجود إال من خالل اآلخر، باعتبار أن الغريية متثل النموذج اإلجرائي املوجه حلركية وتغريات الذات واآلخر على 
 .حد سواء
اويل مث الفلسفي، مع التأكيد على ضرورة التحرر وعليه فال مناص من تطويق هذه املفاهيم يف جماهلا التد   

ولعل أهم مقاربة سيقيمها ريكور . من قيد هذه املفاهيم وإجياد تقاربات إجرائية بني بعضها على مجيع الصعد
داخل ثنايا هذا اإلشكال والذي حيمل الكثري من اللبس يف توظيفه سواء على املستوى اإلجرائي أو الفلسفي، 

ه ملفهوم اهلوية كمفهوم مركزي يتماهى بناء عليه حدود فهم امليكانزمات اليت متثل أجنع املسالك تتمثل يف إقحام
بني الذات  -ولو بشكل نسيب–لولوج نسق الغريية، وبالتايل ولوج العامل بذات واعية، وآخر فاعل حيقق التواصل 

 .والعامل
 : ريكور وسؤال الهوية  - 

يجية تغيريية تتجاوز املساءالت امليتافزيقية لتتجه صوب الصور والنماذج اهلوية مبنظور ريكوري هي إسرتات 
اليت تتمثل من خالهلا الذات، وتشكل جمموعة متثالهتا داخل العامل، فقد حاول ريكور أن مينح تصورا جديدا 

فترتاءى بناء  للهوية وملفهوم الزمن، تتحدد وفق هذا التصور عالقة اإلنسان بنفسه، وعالقته بالعامل أي باآلخر،
 .على هذه العالقات مصري اإلنسان وغايته يف احلياة

لكن قد ال ميكن حتديد معىن اهلوية بعيدا عن التصورات امليتافزيقية وعن سلطة براديغم الذات الديكارتية، 
 إال مع تأويلية الذات، وإعادة البحث عن تصور فلسفي ملفاهيم الذات واهلوية والشخص، تكون كمعيار يضبط

 .    وفقه مغزى وجود اإلنسان من خالل ضبط أشكاله اهلوياتية، وكوسيلة أيضا للتعامل الفعال مع الزمن
 :وعليه فإن سؤال اهلوية لدى ريكور سيتخذ مستويات ثالث، تؤطرها تساؤالت ثالث

ؤل هذا السؤال يناظر ويرمي إىل حتديد ميزة وخصوصية هذه الذات، وهذا التسا: ؟ ماذا أكون أنا -*
   . l’identité-idemيدرجه ريكور ضمن ما يسميه باهلوية املتطابقة 

                                                 
1
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هذا السؤال جييب عن قدرة الذات يف االلتزام بكل وعودها، وهذا ما يسميه : من أكون أنا ؟  -*   
  . l’identité-ipseريكور باهلوية الذاتية 

يف األساس حياة  "أنا"ألين ، هر هذه األناهذا السؤال لرمبا ميثل أهم مظا: ما يتوسط هذه األنا ؟ -*     
  . l’identité-narrativeمروية، وهذا النمط اهلويايت يدعوه ريكور باهلوية السردية  

وميكن أن منفهم هذه العالقات اهلوياتية من خالل استيعاب دقيق ملختلف اجلوانب اليت تتداخل فيها هذه     
ية الشخصية جندها تتألف من قطبني مرتبطني مع بعضهما وفق عالقة تصور ريكور للهو "األشكال املعطاة فضمن 

ديالكتيكية، أحد هذين القطبني ميكن أن يرسرم التوازن القائم بني اهلوية العددية للشخص، والفعل الذي يؤكد أن 
  ، من جهة إسكان الشخص يف الزمن، ومن جهة أخرى أكون أنا ذايت(soi- même)    الشخص هو ذاته
(moi- même)"1 . 

وعليه ميكن القول بأن العامل الذي كان وراء متاهي مفهوم اهلوية لدى ريكور من خالل هذه األمناط،   
متثل يف إدراك الرابط بني الذات واألنا، ما يرتتب عنه ارتقاء وعينا حبركية هذه األنا داخل الزمن املستمر، ما 

 . املقلقة سيمنح اإلنسان رؤية أكثر تفاؤلية للوجود وأسئلته
يف استئناف "ولعل املنطلق الرئيس الذي خلص إليه ريكور يف ضبط نسق اهلوية وغريية الذات متثرل أوال 

وحتويله إىل مقام منوذجي للبحث الفلسفي . من الوجود والزمان 21كما افرتعه هيدغر يف الفقرة " من؟"سؤال 
 « Mémeté »بني مصطلحي )..( رها هيدغربعامة، وثانيا متييزه الرشيق بني بعض املصطلحات اليت طو 

الشخصية أو  identitéاهلوية اليت ترفع اهلوية ) « Ipséité »اهلوهوية أو التطابق املنطقي أو الرياضي و )
وثالثا افرتاضه بأن حل مسألة اهلوية . اجلماعية من الداللة األنرتبولوجية لإلنسان إىل الداللة الفينومينولوجية للهو

 le)، يكمن يف استعمال القصص "االستمرار يف الزمان"ا ترتقوم أساسا بضرب معني من الزمانية هو من حيث إهن

récit)  والسرد(la narration) 2"لتشكيل هوية سردية . 
مبقتضى هذا التشكيل تتحول اهلوية بالرؤية الفلسفية اجملردة إىل كيان مرحلي تتعاقبه أطوار تسلسلية متاثل مراحل  

لبيولوجي لدى اإلنسان، تتداخل ضمن نسق زمين حيدد اآلليات وتتمظهر من خالله أفعال الذات كتيار التكوين ا
متدفق مهما زادت سرعته وهيجانه فهي حتافظ على شكلها اهلويايت، ويف هذا الصدد يطرح ريكور مثال يرى على 

ا يبقى هنا هو تنظيم نسق تركييب، إن فكرة ميسنا مجيعا من قريب هو دميومة الرتميز اجليين لفرد بيولوجي، إن م"أنه 
البنية املعارضة لفكرة احلدث تتمشى مع هذا املعيار للهوية، وهو أقوى ما ميكن من املعايري، هذه الفكرة تثبت 

 .3"الطابع العالئقي للهوية

                                                 
1
 - János Kelemen, L’altérité de l’autre, un hommage à Paul Riceour, in, Le même et l’autre – 

identité et différence- actes d’un congrès international, op cit, p 103.  
2
 .01، ص 2110، 0والزمان، تأويالت فينومينولوجية ملسألة النحن، دار الطليعة بريوت، ط املسكيين فتحي، اهلوية - 

3
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 .قل الفلسفيغري أنه ال ميكن أن نستوضح حدود الفهم الريكوري للهوية دون احلديث عن أزمة الوعي  داخل احل 

 :أزمة الوعي وإمكانية التجاوز الريكوري - 
لعل املقاربة التأويلية الريكورية لسؤال الذات، كانت مبثابة حوار ما بني فالسفة احلداثة وما بعد احلداثة،     

م يف أو فالسفة الوعي والوعي الزائف، باعتبار أن مشروع احلداثة هو رهني انطولوجيا الوعي، واالنعطاف احلاس
فلم يعد نشاط الوعي هو خالق املعىن . مسار هذه األنطولوجيا يتمثل يف فصل التالزم املنطقي بني العامل والوعي

 .بل الالوعي هو احلامل لتمثالت الذات داخل هذا العامل
 وهبذا انزاحت الفلسفة من حلظة احلداثة إىل ما بعد احلداثة، معلنة أهم مفهومني لعصر احلداثة الفلسفي 

ليست هناك أصنام .. .إهنا أصنام خالدة نضرهبا هنا باملطرقة: "..أال ومها العقل والوعي، إذ يقول عنهما نتشه
 . 1"..وليست هناك أصنام أفرغ منها...أقدم منها وأشد وثوقية منها فيما فعلته، أكثر منها تعجرفا بأمهيتها

إال أنه فضل أن . سفة الوعي، أو الوعي باألشياءريكور برغم توجهه الفينومينولوجي واملرتكز أساسا على فل
مل يدرج ريكور صراع "يطرح تصوراته من خالل صراع التأويالت بني مفاهيم احلداثة وما بعد احلداثة، ف 

التأويالت سوى لغرض لعبته اخلاصة على مسرح هذا الصراع، ألن تأويال واحدا ال يفي بقواعد اللعبة وال يستنفد 
لتأويل باجلمع أو تأويالت خمتلفة هي اللعبة الفاصلة يف إدراك املعىن، لكنه مجع يكشف يف الوقت ا. أغوار املعىن

 .2"ذاته عن لعبة اهلوية واالختالف أو الذاتية والغريية وسط هذا الصراع املؤسس
صدية، الذاتية والغريية ال ميكن أن تتأسس وفق ما يطرحه ريكور وباقي الفينومينولوجيني إال عن طريق الق

والقصدية ميثل أحد طرفيها الوعي مبا هي ذات متحررة، والعامل احلامل لألشياء، وهدم أحد طريف املعادلة القصدية 
 .هو اخرتاع وليس تأويال

ليس شكا ثالثيا، ولكن مكرا "لذا بعرض صراع التأويالت بني الوعي والالوعي يربز أن ما جيب مواجهته   
فهؤالء الثالثة يبدأون بالشك املتعلق بأوهام الوعي، وإهنم "تشه، فرويد وماركس، وهنا يقصد ريكور ن. 3"ثالثيا

 . 4"ليتابعون حبيلة تفكيك الشفرة
 فعن أي شفرة يتحدث ريكور؟  

ال ينفي ريكور أنه هناك يف مقابل وجود الوعي هناك الوعي الزائف، لكن هذا الوعي الزائف هو وعي 
ويلية لفك الرموز والعالمات والشيفرات، وهو ما يشكل جوهر عمل الوعي مباشر لألشياء، من دون توسطات تأ

احلقيقي، لكن فالسفة الشك الثالث حاولوا إعالن موت الوعي وبالتايل موت الذات الفاعلة، وهناية اآلخر الذي 
 .هو صورة هذه الذات
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فما يريده ماركس هو حترير . هؤالء الثالثة بعيدون عن أن يشنعوا بالوعي، إذ يتطلعون إىل توسيعه"غري أن 
الذي يرد " الوعي"ولكن هذا التحرير ال ينفصل عن امتالك . عن طريق معرفة بالضرورة (praxis)التطبيق العملي 

، وأما ما يريده فرويد )..(بانتصار على خداع الوعي الزائف، وما يريده نتشه هو زيادة قدرة اإلنسان وإنشاء قوته 
 .1" املعىن الذي كان غريبا عنه، فإنه يوسع حقل وعيهفهو أن احمللرل إذ يتبىن

إذن يطرح ريكور تصورا فينومينولوجيا لعمل الذات أال وهي توسيع مساحة الوعي لتشمل الالوعي كذلك، 
واملثري يف هذا التفسري الريكوري هو اعرتافه حتت تأثري فرويد بوجود الالوعي، ولكن  . ولكن عن طريق التأويل

 .ي ال كمناقض لهكامتداد للوع
كيف جيب علي أن أعيد التفكري "وهذا املنحى أراده ريكور منهجا منذ كتابه حول فرويد، فقد تساءل  

مبفهوم الوعي وأن أعيد تأسيسه، وذلك بشكل يستطيع معه الالوعي أن يكون آخره، وكذلك بشكل يكون فيه 
 .2"الوعي قادرا على هذا اآلخر الذي نسميه الالوعي؟

وهبذا سيفجر . ريكور مع مفهوم الالوعي باعتباره وعيا ينتظر املمارسة التأويلية ليصبح وعيا حقيقيايتعامل 
هو بنفسه الكوجيتو الديكاريت وسيحرك الشكل الثابت لفينومينولوجيا هوسرل اليت جعلت من الوعي بطلها الذي 

 .اآلخر ال ينهزم، وهو ما جيعل من الذاتية املتعالية منفتحة بشكل جوهري على
غري أن ريكور سيطرح قضية التحام الوعي بالالوعي إلجياد الصورة احلقيقية للواقع، فالذات ال ميكن أن 
تدرك ذاهتا بشكل مباشر إال من خالل اآلخر، لكن هذا اآلخر الفينومينولوجي لدى ريكور، سيمثله إرادة القوة 

من الذات مرتبطة أوثق ارتباط بالعامل، وها هنا يربز وهذه عبارة عن وسائط جتعل . والالوعي والنشاط االقتصادي
أن هذه املقاربة غري املباشرة، والوسيطة للوعي ال عالقة هلا باحلضور املباشر للوعي بذاته، مع يقني "ريكور      

 .3"مباشر للذات بذاهتا نفسها
ت العامل، أستاذه هوسرل لكن أال يتجاوز ريكور باستحضاره لالوعي ودجمه يف عملية إدراك الذات لتمثال

هو ظاهرة تفتقد إىل " ال أنا"أنا موجود، وكل : أن الشيء الوحيد الذي جيب ذكره حقيقة هو عبارة "الذي يؤكد 
4"عالقات ظاهرية

 

، يعين تغييب الذات املتعالية ومنح السيطرة للمحايث، وهو ما جيعلنا "الألنا"و " الالوعي"فاستحضار  
وبالتايل أزمة لإلنسان ككل، فلم تعد الذات تكفي نفسها بنفسها كما كان التاريخ مع نتحدث عن أزمة للذات 

 . 5"أدخل إىل ذاتك عميقا وتعرف أوال كيف تعرف نفسك"هيغل، فكان شعار الذات املتعالية هو 

                                                 
1
 .001، 003املصدر نفسه، ص ص  - 

2
 . 038املصدر نفسه، ص  - 

3
 .010ص املصدر نفسه،  - 

4
 - Edmund Husserl, L’idée de la phénoménologie, trad Alexandre louis, P.U.F. Paris, 1993, 

p41. 
5
 .006بول ريكور، صراع التأويالت، دراسات هريمينوطيقية، مصدر سابق، ص  - 
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لذات ا ميتافيزيقا ان لنستذكر الدفني للوجود اإلنساين العمق هذا يف احلفر وألجل بلوغ هذه املعرفة يكفي
الذوات بل  تعدد يف تفكر ال جيعلها  الذات فتمركزية هلا، ومتركز الذات حول نفسها كان دوما إغفال ونسيان

 .تفكر يف ما هو ثابت ومطلق فقط
هدم مركزية الذات  وبذلك سيمثل لآلخر، نسيان إذن فهي لالختالف مرضي هو نسيان التمركز وهذا 
 فكرت ما عن نبحث ال ألننا منسي، اختالف هو حيث من للذات، مغاير هو حيث من اآلخر لوجود اسرتداد

 من نقله مبعىن الوجود يف وأحقيته بوجوده واالعرتاف الشعور ساحة إىل لنقله اآلخر فيه فكر ما بل الذات فيه
 .لوجودنا مؤسس هو بل عنا خارجا شيئا فيه الالمفكر اآلخر هذا إذا ليس فيه إىل ساحة الشعور، الالمفكر

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



276 

 

 الفلسفة العملية االيطالية غرامشي نموذجا
 1أحمد عطار. د

 
    :توطئة
يتألف تاريخ املاركسية من جيلني أساسيني شكال البناء العام للفكر املاركسي، األول مثله ماركس طبعا، واجليل     

مفكر السياسة والبنية ، "شيانطونيو غرام"الثاين شكلته خنبة من املفكرين الشباب كان أبرزهم املنظر االيطايل 
حنن ..لقد قالوا عن غرامشي انه املفكر املاركسي األكثر أصالة وإبداعا بعد لينني" ا، وبالفعلالفوقية وااليديولوجي

( املادية التارخيية واالقتصاد، رأس املال، نقد االقتصاد السياسي)نعرف أن املفكر  ماركس كان مفكر التاريخ 
فما (..احلزب الطليعي وعالقته مع األحزاب األخرى واجلماهري)هو مفكر الثورة وتقنياهتا ونعرف أيضا أن لينني 

2" هي املسامهة اخلاصة لغرامشي يف التفكري والنقد املاركسي؟
 

 :حياته -10

وهي  (Ales) "آليس"، يف بلدة 0800 عام جانفي، 22يوم  "رامشيغأنطونيو " ولد الفيلسوف املاركسي     
  "ساردينيا" صغرية جبزيرة بلدة زراعية

3
(Sardaigne) االيطالية من عائلة برجوازية صغرية وكان فيها األخ الرابع

عن املناطق اجلنوبية يف ايطاليا بتخلفها الشديد والفقر وارتفاع كبري ملعدالت  "سردينيا"لسبعة أخوات، متيزت 
  .اجلرمية أما اقتصاديا فكانت ما تزال منطقة رعوية زراعية

زاد يف صعوبتها إصابته بإعاقة جسدية بسب حادث قاسية وفق ما ذكره يف مراسالته  غرامشي طفولة عاش
خرج من هذه احملنة بإعاقة لكنه وته عدة العدة ملأ جناته وبل سقوطه من مربيته لدرجة اعتقاد أمه باستحالة 

 ه وهو يفاحلالة املادية للعائلة مما اضطر ذلك تدهور على لغ على نفسيته، وزاد امستدمية يف ظهره كان هلا األثر الب
جرا خبس أوب ،وه بدوام يفوق التسع ساعات يوميااحلادي عشر ربيعا للعمل يف املكتب العقاري الذي يشتغل فيه أب

مما فوت عليه فرصة الدراسة اجليدة أمام قسوة الظروف االجتماعية اليت أبعدته عن طفولة سعيدة ورغدة وعن 
 (اللغة االيطالية والسردينية)ثنائية اللغة  مشكلة منمعاناته  منرغم بالا فيها تفوقهو الذي كان مالدراسة اجليدة و 

 ."السردينيني"كل   مثل
سيبتعد أكثر عن  0001بعد سنتني من االنقطاع عن الدراسة يعود إليها غرامشي بشغف كبري ويف سنة 

أين سيعمل بعد ساعات " سردينيا"عاصمة والية  "كالياريب"" جيوفاين ماريا ديتوري"منزهلم وبالتحديد إىل ثانوية 

                                                 
1
 اجلزائر.تلمسان  امعة أبو بكر بلقايدجبأستاذ    

عن عمار بلحسن ،األدب وااليديولوجيا، املؤسسة : نقال 011، ص 0087دار الوقائع االجتماعية، باريس،  ميشال سيمون، افهم االيديولوجيا ،  2
 .06، ص 0081الوطنية للكتاب املكتبة الشعبية، اجلزائر، 

3
 Pochothèque, Encyclopédie de la philosophie, Garzanti, 2002, p 659. 
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، بل كان أحيانا يغمى الدراسة ليكفي نفسه ومع ذلك فلم تتحسن أحواله املادية لدرجة انه أصيب بنقص التغذية
 .عليه من شدة اجلوع
بدا يتصاعد االهتمام السياسي عند غرامشي وزاد تعاطفه مع األفكار  0002 -0001بني سنوات 

شرتاكية واليت كانت له معها روابط منذ الطفولة واشتدت كراهيته للطبقة السياسية املستبدة ومحلها كل آالم اال
وتزامن هذا احلس السياسي مع تنامي شغفه باللغات  "سردينيا"األمة االيطالية وحىت ختلف مسقط رأسه 

 .أديبا متمنيا أن يكونغريقية وهو الذي اختار دراسة اللغة اإل( الفيلولوجيا)وبالتحديد فقه اللغة 
 Turin" تورينو"وانتقل إىل كلية اآلداب جبامعة " كالياري"خترج غرامشي من ثانوية  0000بعد سبتمرب 

الحت يف األفق ( 0002-0000)ويف هذه الفرتة كانت ايطاليا تعيش أزمة حقيقية فإضافة إىل احلرب الليبية 
 .صراع خفي بني الثوريني واملعتدلنيالشرتاكي  كان هناك أزمة ثقافية و سياسية وحىت داخل احلزب ا

للطلبة املعوزين لكن بشرط حصوهلم على " تورينو"استفاد غرامشي من منحة مدرسية كانت تقدمها جامعة 
معدالت عالية وهو الشيء الذي وفق فيه حلدا بعيد لدرجة أن أساتذته تنبؤ له مبستقبل زاهر يف جمال االلسنيات 

انه  يتبع " آنيبايل ياستوري"هذا النجاح املعريف قابله تدهور صحي ولقد الحظ أستاذه يف الفلسفة  لكن مقابل
ويهتم كثريا بالتقريب بني النظرية واملمارسة، وبالفعل " كارل ماركس"أكثر من وهيجل " بيند يكتو كروتشي"

إىل احتاد الشباب االشرتاكيني، بدا حياول تطبيق أفكاره عمليا عندما انظم  0003-0002فبداية من   سنة 
ورغم كل هذه التجارب فغرامشي مل يكن بعد اشرتاكني مبا حتتويه الكلمة من معىن ولعل املنعرج الذي سيجعله  

بينما كان غرامشي يف سردينيا ينتظر افتتاح السنة  0003يف أكتوبر  1كذلك هو االنتخابات النيابية اليت جرت
نظر الفالحني وهم يشاركون ألول مرة يف احلياة السياسية، مما أشعل فيه احلماسة ودفعه الدراسية فلقد تأثر كثريا مل

إىل العمل السياسي، أوال بتثقيف العمال وتلقينهم األفكار االشرتاكية وهي املهمة اليت كانت موكلة إليه يف احتاد 
 .قفة اليت هبا ميكن تسريع حركة التاريخالشباب االشرتاكيني، وهي مهمة سيعتربها فيما بعد احد مهام الطليعة املث

 محلت الساحة السياسية يف ايطاليا جدال حادا حول مشاركة ايطاليا يف احلرب 0001بداية سنة  يف
 ها، يف حني عارض"شعب ايطاليا" "البوبلو ديطاليا"يف جريدته " بنيتو موسوليين"اليت كان يدعمها  العاملية األوىل

أن هذه احلرب كفيلة بإسقاط النظام الربجوازي، ترافقت  اية كان يساند احلرب معتقداففي البدغرامشي بعد تردد 
حينها كرس  ،يف ايطاليا النقاشات حول احلرب مع محلة جتنيد واسعة استثين فيا غرامشي بسبب وضعه الصحي

ت توحي بنضج املقاالت اليت نشرها كانفلعمل الصحفي الذي كان مصدر رزقه، وا للنقد املسرحي  نفسه كليا
مبقابل  "للربوليتاريا"ضرورة تنمية الوعي الطبقي الذي كان حيوم حول وخصوصية أصبحت تطبع فكر غرامشي، 

 .نضاالهتم السياسية

                                                 

 .01عفيف الرزاز، اإلعداد االلكرتوين جلريدة النضال، ص : مجةجون كاميت، غرامشي، حياته وأعماله، تر   1
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غرامشي لتوثيق العالقات السياسية بني احلركة العمالية يف مشال ايطاليا  سعى 0001سنة   يف هناية
، وكنوع من زيادة "الكتلة التارخيية"كتأسيس ملا أمساه حتالف   "سردينيا"ته وحركات الفالحني يف جنوهبا حتديدا جبزير 

الوعي لسكان اجلنوب وتثقيف للربوليتاريا، ومع ذلك فلم تكن ايطاليا دولة صناعية مثل قريناهتا يف أوربا، فرغم 
عدا طبقيا بني وتبا"  Fiat فيات"وشركات كبرية مثل ( مصانع املعادن)وجود مدن صناعية كربى يف الشمال 

العمال والطبقة الرأمسالية إال أهنا مل تضاهي على األقل فرنسا مثال، بل حىت العمال مل يكن هلم تضامن أو وعي 
طبقي علما أن اغلبهم كان نازحا من الريف لدرجة أهنم كانوا يشتغلون يف الفالحة بعد خروجهم من أعماهلم ولو 

  1.بدوام جزئي
الية يف ايطاليا كانت تنضج شيئا فشيئا، ويأيت هذا النضج على حسب غرامشي ومع ذلك فإن احلركة العم

من خالل اجلدلية احلاصلة بني الربوليتاريا وطليعتها املثقفة اليت تقوم بتحرير وعيها، ذلك أن غرامشي راهن كثريا 
وهو بذلك يوجه نقدا "مليكانيكيةاحلتمية ا"على اإلرادة العمالية واعترب التاريخ صناعة إنسانية ال ميكن إرجاعها إىل 

استحالة قيام االشرتاكية يف ايطاليا ما دام مل ينضج النظام الرأمسايل، بمبطنا كذلك إىل االشرتاكيني الذين اعتقدوا 
قدرة حتقق  (جريدة احلزب االشرتاكي) ,! Avanti "أفنيت"جبريدة   1916بل أكد غرامشي يف مقاال له سنة

 . بواسطة قوة اإلرادةوأملانيا حىت قبل الدول الصناعية كاجنلرتا االشرتاكية يف ايطاليا 
املدينة "أمثر عمله ( اإلصالحيني والراديكاليني)نقد غرامشي للجناحني املعروفني يف احلزب االشرتاكي 

ليت جيدها احلتمية التارخيية امليكانيكية العمياء افكرة " اإلصالحيني االشرتاكني"أين ينتقد عند  0007" املستقبلية
يف قوانني التاريخ متأثرا بالوضعية العلمية، واستنادا إىل غرامشي فإن التخطيط " كالوديو تريفيز"خاصة عند 

، مبعىن أن اإلنسان هو حمرك يسطر أهدافه اإلنسانوالتعليم الثوري إضافة إىل اإلرادة اإلبداعية يف التاريخ جتعل 
 . "كروتشي"ل الفلسفة املثالية والفيلسوف ، ونلمس يف هذه الفكرة تأثر بأعماالتاريخ

من  الثورة رغم ما تبع" تورينو"ايطاليا و علىاألثر البالغ  0007الثورة الروسية يف فرباير  إلحداثلقد كان 
، قيادة روسيا إىل بر األمانو  على إجناح الثورة" لينني"القائد البلشفي قدرة يف  ثقفوضوية إال أن غرامشي كان ي

ثناء سرى يف ايطاليا تفاؤل غامر بالثورة الروسية واجملرية وتذمر شديد من احلرب اليت كلفت نصف ويف هذه األ
أوت  20مليون قتيل وأزيد من مليون جريح وعجزا كبري يف امليزانية، ولقد كان النقص الفادح يف اخلبز يوم 

اضة مل يكتب هلا النجاح بسبب سؤ فاحتة االنتفاضة عفوية كبرية عمت الطبقة العمالية لكن هذا االنتف 0007
 .العمال النظاميون اليت قمع هبا اجلنودوالقسوة الزائدة إضافة إىل الشراسة  االتنظيم والتخطيط وانعدام قيادة توجه

يف أكتوبر " كابوريتو"ويف خضم هذا اجلو املشحون واحلزين وصلت بعد مدة أخبار هزمية ايطاليا يف معركة 
مؤمتر " بفلورنس"ويف الشهر املوايل عقد احلزب االشرتاكي  واجملتمع االيطايل قامسة للدولةاليت كانت ضربة  0007

 لإلعداد للثورة شعر فيه غرامشي وهو ابن السادسة والعشرين حبماس زائد رغم انه مل يكن عضوا مؤثر يف التجمع،

                                                 

 .16، ص املرجع نفسه   1
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لكن الكثري من اإلصالحيني ة منهكة، ومت اخلروج بضرورة  التجهيز للثورة االشرتاكية كون الظروف مواتيه والدول
داخل احلزب االشرتاكيني كانوا مشككني يف جناحها حبكم عدم اكتمال املرحلة الرأمسالية اليت ستعقبها االشرتاكية 

 .وهو تصورا جربي للماركسية 
بيا شق غرامشي قراءته اخلاصة ملاركس فلم تكن تشبه ماركسية االشرتاكيني يف حزبه فهو مل يرى ماركس ن

باالجتهادات اليت سعت لتطوير  غرامشي بل بالعكس لقد أعجب ،التفكري من بعدهيستحيل حيرم نقده أو 
وقراءته اخلاصة للوضع الروسي وسعى لفعل نفس الشيء بالنسبة اليطاليا " لينني" املاركسية مثل ما هو احلال مع
أين استنتج منها  "لينني"احلدث الروسي ونظرية حتلل وتفكر يف " الغريدو ديل بوبولو "فظهرت مقاالته يف صحيفة 

الوعي واإلرادة، والثاين : املستوى اإلنساين واملستوى االقتصادي، األول يرتبط مبفاهيم: هناك مستوينيانه 
وسائل اإلنتاج والقيمة، وكما أن الثورة االشرتاكية هلا أسس اقتصادية فهي كذلك تستدعي مقتضيات : مبقوالت

 تطور واكتمال كل مرحلة من املراحل أن ننتظرليس بالضرورة ال تقل أمهية عن األوىل ومنه ف إنسانية واليت
من اجنلرتا واجنلرتا أكثر  وتصنيعا لنصل إىل االشرتاكية، فإن أمريكا أكثر تطورا "ماركس"اليت قل هبا  االقتصادية

ألن اإلنسان  سطة الفالحني وليس العمال،الزراعية بوا مع ذلك حدثت الثورة يف روسياو روسيا من  وتصنيعا تطورا
 :قسم غرامشي املاركسية إىل ثالث أقسام هيومنه  ،وليس العامل االقتصادي هو املركز الفاعل يف التاريخ

 ( القيمة)مستوى االقتصاد السياسي   -10

         2و -0تشكل مهزة الوصل بني املستويني (: إرادة اإلنسان وواقعه) فلسفة الرباكسيس -12

 (الدولة)م السياسة واألخالق العل -13
حاز غرامشي على مسعة واسعة يف ايطاليا عرب مقاالته الشهرية خاصة تلك اليت وقف فيها مع  0008سنة 

يف قيادهتا مث دعواته املتكررة إلقامة جمالس العمال الثورية  "لينني"الظاهرة الروسية حيللها وينتقدها ويصف إبداعية 
شي يف مقاالته التنظيمات العمالية واستبداد أقلية نافذة يف مسار النقابات وبقاء األغلبية يف ايطاليا كما انتقد غرام

الساحقة من العمال خاضعني بشكل سليب دون أي نوع من الدميقراطية والتشاور يف قضايا العمل النقايب، وهكذا 
سيري دميقراطي ومل جتعل من سيطرة مل تكن حتض بأي ت" تورينو"املقامة يف " اللجان الداخلية"الحظ غرامشي أن 

 .الربوليتاريا على اإلنتاج هدفها املستقبلي
مبعىن هيئة " سوفييتات"وحتويلها إىل ما يسمى " اللجان الداخلية"وضع غرامشي مشروعا طموحا لتنظيم 

فعالة، متهد  "جمالس مصانع"سياسية عمالية تشاورية ترتفع باللجان الداخلية من كوهنا جمموعات نقابية فقط إىل 
حىت منع الرتويج هلا وتسهل الثورة، فتحتذي بنظرياهتا يف روسيا، لكن هذه الدعوة قوبلت باعرتاض داخل احلزب و 

مما أخر ( l'Ordine Nuovo) (« Nouvel Ordre »)" النظام اجلديد" :اليت بدا يكتب فيها صحيفةيف ال
                                                 

   مت االعرتاف هبا " بتورينو"هي هيئة نقابية تدافع عن أجور ومصاحل العمال املنضوين حتت نقابة العمال عرفت يف مصانع التعدين : اللجان الداخلية
وكثريا ما يكونون " احتاد املوظفني يف مصانع التعدين"وتتكون من مخسة عشر عضو خيتارون من طرف  0000رمسيا من طرف احلكومة االيطالية سنة 

 .لامن احلزب االشرتاكي وكان يعاب على اللجان الداخلية أهنا ال تنتخب دميقراطيا وال متثل كل توجهات العم
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 وبعد هذا النجاح" تورينو"كرة وبدأت تنتشر يف مصانع حىت صدور العدد السابع أين حتمس الكثريون للف اظهوره
رسم مالمح الدولة االشرتاكية اجلديدة، وما كان التفكري يف املستقبل و نبه غرامشي احلزب االشرتاكي بضرورة 
، فظهر للعيان احلاجة جلعل املصانع أمكنة وقواعد "اللجان الداخلية"باإلمكان إحداث هذه النقلة مبثل هذه 

للعمل السياسي الثوري فهي نواة جتمع الربوليتاريا وعليه جيب أن تتحول إىل حاضنة بل برملانات تنظيمية  حتضريية
 .للرتبية وتثقيف كل العمل بدون استثناء

لقد استشرف غرامشي مستقبل الطبقة العاملة وأرادها أن حتضر نفسها للحظة امللكية اجلماعية وهي 
 :على التمييز بني مستويني" توليايت"فعمل هو وصديقه  مازالت داخل املصانع الرأمسالية،

، قاعدة متثيلية حتتوي كل العمال الذين يتم تثقيفهم وتنظيمهم" السوفييات"أو : مجالس المصانع -أوال
 .وهي اقرب ما تكون برملان للربوليتاريا

 .الواعيةمؤسسة خاصة بالنخبة : الحزب -ثانيا
للعملية الثورية، وال ميكن للحزب فرض قراراته على اجملالس وهو لن يصبح احلزب هو الفاعل الوحيد 

تشتت  على العمال الشيء الذي سبب فشل الثورة يف أملانيا على حسب غرامشي فعندما فرض احلزب أعضاءه
القة بني وأخريا فإن نظرة غرامشي إىل العالقة بني احلزب واجملالس كانت ممثلة متاما للنظرية املاركسية إىل الع"اهلمم، 

ال ميكن ألي شكل من أشكال السياسة أن يفهم ويربر تارخييا إال كهيكل حقوقي للسلطة : السياسة واالقتصاد
السياسية الفعلية وإذا كان للحزب االشرتاكي أن يتسبب يف الثورة بايطاليا فإنه جيب تأمني القاعدة االقتصادية 

 .    1"للدولة االشرتاكية
من دور اجملالس فإن غرامشي انتقد عدم قدرة احلزب االشرتاكي  م الذي كان سائدعدم االهتماإضافة إىل 

على تنظيم اجلماهري وظل داخليا منقسما على نفسه بني االصطالحني والراديكاليني، ومع ذلك فقد حافظ 
( التنفيذية عضو اللجنة)مكانته اإلدارية يف نفس الوقت أبقى على حدة احلزب و يف البداية على حياده وو غرامشي 

تثقيف العمال وتطوير نضاهلم الطبقي  ووقته يفوأصبح ال يبايل كثري بصراع األجنحة يف احلزب وصب اهتمامه 
جملة النظام اجلديد  أصبح رئيس حترير 0000وحتضري الربوليتاريا لتكون طبقة حاكمة، ويف ماي 

 ".  توليايت"اليت أصدرها مع صديقه  (Ordine Nuovo :باإليطالية)
األمهية املتزايدة اليت منحها غرامشي للمجالس بداية الزمة حادة يف احلزب االشرتاكي الكتابات و كانت 

فكرة دخول كل العمال " سرييت"ي وممثل الراديكاليني يف احلزب عارض عضو احلزب االشرتاك 0000فمع هناية 
: شيئني توضيح" النظام اجلديد"إىل اجملالس مبن فيهم الغري منخرطني يف النقابات  وحاول غرامشي يف صحيفته 

 ."ثوريةأجهزة "عن احلزب باعتبارها ( العمال)أولوية اجملالس  :أحقية كل عامل يف العضوية باجملالس، ثانيا: أوال

                                                 

 .  36جون كاميت، غرامشي، حياته وأعماله، مرجع سابق، ص    1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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وحذره من خطر " لسريايت"أثناء هذه األزمة بعث بالصدفة رسالة مديح  "لينني"ومن سؤ الطالع أن 
االنتهازيني يف احلزب، األمر الذي شجعه على رفض أي تغيري يف خطة احلزب، ويف هذه األثناء وجد غرامشي 

ومن جهة داخل احلزب " سريايت"" اتيةكاريزم"من جهة  ،لحزبلاجلناحني األساسيني  مواجهة صرحية معنفسه يف 
بوالئهم  لعمل الثوري، فهو مل يعتقدلإلصالحيني الذين كان غرامشي ينعتهم باملثبطني الغالبية الساحقة لأخرى 

 .نضج ظروف  الثورة يف ايطاليا قلة هتم عنوحارب فكر  ملبادئ الثورة 
ا يف الغالب اقتصادية ومل تكن ايطاليا مبوجة من االنتفاضات يف كل أوربا كانت أسباهب 0021دخلت سنة 

يعتقد " تورينو"حدث إضراب عفوي يف حني  0021سادة حالة من الفوضى ويف أفريل وبالفعل االستثناء طبعا 
وعم اإلضراب وسانده احلزب  ،أرباب العمل وأنع العمال ايف املص من يسيطرسببه اخلفي هو صراع حول أن 

على كل تاريخ احلركة االشرتاكية يف ايطاليا  هلذا الفشل األثر الكارثي يكونسو  لكن سرعان ما فشلاالشرتاكي 
فلم يسمح  العمالولقد ارجع غرامشي سبب فشل اإلضراب يف العزل الذي مارسه احلزب االشرتاكي على 

 ."تورينو"خارج  باتساعه
يد احلزب من اجل جتد: "بعنوان" النظام اجلديد"كتب غرامشي مقاال يف صحيفته   وبسبب ذلك

عدم كفاءته، ألن  ومحلهموالم كذلك اإلصالحيني يف صفوف احلزب "نقد فيه بقوة الراديكاليون  "االشرتاكي
مل تفعل األجهزة املركزية  شيئا ملنح اجلماهري تثقيفا سياسيا باملعىن الشيوعي، وال لدفع : "القصويني مسحوا ببقائهم

 .1"" من إدارة النقابات واملؤسسات التعاونيةاجلماهري إىل إزاحة اإلصالحيني واالنتهازيني
كل األطياف االشرتاكية االيطالية قد   حبضور 0021موسكو سنة كان املؤمتر الثاين لألممية املنعقد يف 

تقرير ل" لينني"أظهرت بعض الشروط مساندة   أصدر أحدى وعشرين شرطا لالنتماء إىل األممية الشيوعية،
ه  الصحيح الذي على احلزب االشرتاكي االيطايل أتباعه ورغم ما أثاره هذا التأيد من اعتربه االجتاالذي غرامشي 

وعد بإتباع التقرير وتصفية احلزب من االنتهازيني، " سريايت"إال أن " بورديغا"حقد يف نفوس أعضاء احلزب مثل 
فسه عندما رأى انه  ف يف احلزب انتقد غرامشي كذلك نيالكن وال شيء من هذا حدث، ويف خضم نقد كل األط

هو أبقاه " تورينو"كان غري طموح ملسك زمام السلطة يف احلزب، فتواضعه وعدم اتساع شبكة عالقاته خارج 
 .أقلية معزولة يف احلزبومواليه 

شعر غرامشي باملرارة من تصرفات اإلصالحيني الذين كانوا خيططون يف احلانات أكثر مما يساعدون يف مقر 
الدميقراطية  مماطلة وتزييف حيث أظهر أن التسيري يتم وفقيف احلزب مل يعدو أن يكون احلزب وحىت عملهم 

إعداد الربوليتاري للمرحلة اجلديدة مما شل القدرة  املتمثل يفالربجوازية القائمة ومت التغاضي عن اهلدف احلقيقي 
 08سلطة، مما دفع غرامشي يف على الثورة، فمادام احلزب مل  يعي دوره الطليعي فلن يتم االستيالء على ال

                                                 

 .12، ص رجع نفسهامل   1
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، مل يكن جسما "بل حشدا قبليا" حضريا"احلقيقة أن احلزب االشرتاكي مل يكن جتمعا : "للقول 0021ديسمرب 
 .1""متكامال بل جتمع أشخاص

احلزب االشرتاكي الذي سئم قادته ففي  توقضبدأ غرامشي يشق طريقا جديدة لعلها  0021يف صيف 
ومل يهتم غرامشي بانتمائهم ماداموا عمليني ويشاطرونه  "الفوضويني"متزايد بينه وبني  أواخر املوسم حدث تقارب
وقد ساند منظر " جمالس املصانع"خاصة مسألة عمل " النظام اجلديد"ملا عاد يسمى  ةعلى األقل اخلطوط العام

انة مل يكن غرامشي يتفق هذا التقارب أمام سخط القادة االشرتاكيني، ولكن لألم" جورج سوريل"العنف الثوري 
 .مع الفوضويني يف الكثري من املسائل خاصة مسألة الدولة

 :كانت الفوضوية معروفة بعدائها الصريح لتصور الدولة فراح غرامشي يشرح تصوره للدولة مستندا إىل نظريتني     
 .للدولة" فريديريك هيجل"تصور :     األوىل 
 .األممية الشيوعية "فالدميري لينني"تصور :      الثانية 

ن الشيوعية طموح أممي ختتفي فيه مظاهر القومية والقطرية والدولة، لكن تبقى الدولة أيعرتف غرامشي ب
خطوة أساسية ال ميكن بأي حال من األحوال نفيها،  جيب التفريق بني دولة حمدودة سياسيا واقتصاديا وحىت 

إليه األممية ، فاجملتمع يكتسب وعي بذاته عرب الدولة كما يقول  قوميا ودولة عامة للمجتمع اإلنساين وفق ما ترنو
ألنه جيد فيها الصيغة التارخيية املثلى لتقدم احلضارة، ومن بني التنظيمات اليت تنتجها الربوليتاريا بعد الثورة " هيجل"

دولة اشرتاكية أخرى  واليت ستمهد فيما بعد للتشارك مع" لينني"هي الدولة االشرتاكية الوطنية على حد تعبري 
 .لبلوغ األممية الشيوعية

إذا مل يكن غرامشي متفقا متاما مع الفوضويني مادام انه اعتقد بتحول الدولة الربجوازية إىل دولة اشرتاكية  
جافة، ورغم انه مل يكن يساندهم يف ( Utopie" )ايطوبيا"ففكرهتم عن احلرية املطلقة كانت اقرب ما تكون 

يعاديهم ومل يرى فيهم خطرا على الثورة الربوليتارية بقدر ما كان يراه يف جمموعتني األوىل خارج  آرائهم فإنه مل
الذين سنحت هلم فرصة ضعف الدولة يف التجرب لدرجة ممارسة ( الفاشيني" )القوميني: "احلزب االشرتاكي هم

عة الثانية هم اإلصالحيني الذين كانوا العنف على معارضيهم السياسيني خاصة بعد احلرب العاملية األوىل، واجملمو 
خيربون احلزب االشرتاكي، ورغم ما تظهر بعض مواقفهم إهنا يسارية إال أهنم يف الغالب يقفون مع الطرف اآلخر 

 .ويؤمنون أن الطريق للوصول إىل السلطة هو الدميقراطية وليس الثورة
" سريايت"اكي وتطهريه من االنتهازيني ووجد وال غرامشي يف جتديد احلزب االشرت  "لينني"مل تثمر نداءات 

نفسه بني فكي الكماشة فمن جهة يرفض الدخول يف مواجهة مع اإلصالحيني الذين ميثلون األغلبية يف احلزب 
لألحزاب االشرتاكية يف أوربا  "لينني"اليت جاء مؤمترها الثاين بتوصية " الكومنرتن"ومن جهة أخرى يواجه معارضة 

                                                 

 .12، ص املرجع نفسه  1
  كارلو " "وبيييرتو فرييرو " "غارينو" "موريتزيو": مشهورة بدعوهتا لنفي الدولة مثلها يف ايطاليا كل من" باكونني"وهي حركة تعود اىل : الفوضويني

 " بيرتي
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 أن يربرعلى الوضع داخل احلزب كما هو، وأراد " سريايت"صالحيني  ووصفهم باخلونة، وأبقى بضرورة طرد اإل
 .وجود اإلصالحيني يف احلزب على انه وضع تفرضه خصوصية العمل الثوري يف ايطاليا

هذه احلالة مل يسكت عنها غرامشي الذي بلغ به الغضب من اإلصالحيني لدرجة انه أصبح أكثر إصرارا 
من انه سيواجه عزلة من طرف الربوليتاريا العاملية بعد أن رفض توصيات " سريايت"على طردهم وحذر  "نيلين"من 

 .األممية الشيوعية اليت مل تطالبه إال بالقليل من احلزم والصرامة والتنظيم احملكم للحزب بغية حتقيق أهدافه املنشودة
مع صفوة احلزب " ميالنو"مؤمتر مبدينة  0021ومل يبق غرامشي مكتوف اليدين بل عقد يف أكتوبر 

الشيوعي ومت االتفاق على تأسيس حزب جديد ينقل العمل الثوري يف ايطاليا  من احلزب االشرتاكي إىل مستوى 
أعلى  هو احلزب الشيوعي االيطايل كفرع من األممية الشيوعية العاملية، مث مت االتفاق على عدم إشراك اإلصالحيني 

 .من احلزب االشرتاكي اإلصالحينيبأنه ارتكب خطأ عندما مل يطرد " سريايت"اعرتف 0022ويف سنة ، فيه
مت بالفعل تأسيس احلزب الشيوعي االيطايل وكان غرامشي عضوا بارزا يف ذلك، وتوقف  0020يف سنة 

شي أصبح غرام( فيينا -موسكو)احلزب االشرتاكي عن عمله، وبعد عامني من النشاط داخل األممية الشيوعية 
اللجنة  ترأس 0021ويف سنة  تزوج يف موسكو  0022األمني العام للحزب الشيوعي االيطايل، ويف نفس السنة 

 .للحزب التنفيذية
من طرف الشرطة الفاشية بناءا على يتم إلقاء القبض على غرامشي  0026سنة   نوفمرب ويف الثامن من

كمة فاشية خاصة بعقوبة السجن ملدة عشرين سنة حيكم عليه من طرف حم 0028ويف سنة " موسوليين" أمر من
ل من سائر "ر غرامشي ر يف السجن حو  ،التعذيب حيث أمضى العشر سنوات األخرية من عمره حتت نافذة

بسبب االجتاه السياسي لألممية وحتويل املاركسية ديانة  "ستالني" قطيعته مع أعلن  0020، بداية من "السجن
 . 0037أفريل  27يف  قبل أن ميوت يف مستشفى سجن رومارمسية للدولة التوتاليتارية 

 :فكره -12
 :ماهية الفلسفة -أ

الدين،  -12الفلسفة،  -10: عندما يتحدث غرامشي عن املعرفة فهو يفرق بني ثالثة مستويات هي
ونا  الفلسفة نظام فكري أما الدين واحلس املشرتك فال ميكن أن يك"احلس املشرتك والفلكلور، ويرى أن  -13

، غرامشي جيعل احلس املشرتك عنوانا للفكر العامي املكون من خليط  1"ويالحظ أيضا أهنما ال يتطابقان. كذلك
، أعلى قيمة وأكثر "حس سليم"كثيف من األفكار والشوائب التارخيية الغري مرتبه مبقابل الفلسفة اليت تعترب 

ية اليت نشأة فيها فالفيلسوف ما هو إال تعبريا عن عصره تعقيدا، ومع ذلك فغرامشي يربط الفلسفة بسياقاهتا التارخي
، بل يذهب إىل 2"إهنما يكونان سبيكة واحدة: إن التاريخ والفلسفة هبذا املعىن شيء واحد، ال ينفصمان"ومنه 

علية وميكن القول أن القيمة التارخيية ألية فلسفة تقدر مبا اكتسبته من فا"درجة ربط قيمة هذه الفلسفة بتارخيها، 
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جمتمع ما، فال بد أن تعود لتؤثر يف هذا  نوإذا صح أن أية فلسفة هي تعبري ع. بأوسع معاين الكلمة"عملية"
والدليل على أهنا ليست جمرد  التارخيية،ومدى تأثريها هو بالتحديد مقياس أمهيتها . اجملتمع تأثريا اجيابيا وسلبيا معا

   1"."رخييةحقيقة تا"، بل "جهد فردي ال طائل من ورائه"
لقد لعب الدين لفرتة طويلة دور اإليديولوجيا املوحدة للحياة اجلماعية وحمافظا على متاسك احلياة الفردية 

كتلة االجتماعية للمؤمنني بل حىت أهنا منعت ظهور دين للنخبة وأخر الفالكنيسة الكاثوليكية مثال ال تزال توحد 
ك فيها أعلى اهلرم مع أسفله وظل هناك دين رمسي واحد، ووجب للعامة وأبقت على رؤية للعامل موحدة يتشار 

على الفلسفة أن تنحى هذا املنحى الذي ال تنفصل فيه القاعدة عن القمة، وان جتعل من نفسها خادمة للحياة 
 .االجتماعية بتخلصها من طابعها الفردي اخلالص

ال معول النقد فيه لرتجعه حسا سليما، بل عليها أعم" حسا مشرتك"وال يعين هذا أن تتحول الفلسفة إىل 
 منطقذلك إن تاريخ الفلسفة محل على الدوام مهمة النقد وينبع النقد من القدرة على التفكري بطرق خمتلفة ومن 

وجود احتماالت متعددة ومن اخليال املتجاوز للواقع ومن النظر لألمور بطريقة مغايرة، كما أن وعي اإلنسان 
 .ل إثبات الذات يعترب جزء من العمليةالذايت وصراعه من اج

وترشدهم إىل رؤية أرقى " احلس املشرتك"عرب النقد الذايت تطمح الفلسفة إلخراج اجلماهري من سلبية 
للحياة، فاالنتقال من الطور األول أين تكون اجلماهري النشطة اقتصاديا حتت رمحة اهليمنة والقيادة الرجعية إىل 

هلا رؤية مستقبلية للنشاط اإلنساين تبقى قضية تكوين النخب عملية شاقة  لنخب وجتددالطور الثاين أين تبدع ا
فإهنا تتميز عن عامة الناس حبسها  وطويلة مليئة بالتعارضات والتقدم والتقهقر، وعندما تتشكل هذه النخب

 .إلتباعهاع العامة النقدي وهي بذلك ترقى عن املعتقدات املتحجرة للعامة وتتميز مبستواها الفكري الذي يدف
 :واإلتباع وهي الرياديةتتمسك ببعض الشروط لتحقيق  أنوعلى احلركة الثقافية للنخب 

 .التعليم املتكرر للعقلية الشعبية -0

 .االرتقاء باملستوى الفكري للجماهري -2

اط يف لقد تصور غرامشي الفلسفة كإمكانية متاحة لكل الناس وليست تأمال ميتافيزيقيا فج فطالبها باالخنر 
اليومي وتعقيداته وهو بذلك ينحو منحى الطرح املاركسي الذي رأى النشاط الفلسفي تفكريا نقديا مرتبط بالواقع 

 .حرك الوعي العمايل حنو الثورة يله الصلة الوثيقة باملمارسة السياسية ف
الفكرة  ،ملمارسةلقد أشار غرامشي يف الكثري من حمطات فكره بأمهية ربط أواصل التعاون بني الفلسفة وا

كثريا وليربهن على حقيقة ارتباط الوعي بالرباكسيس ينطلق غرامشي من   "مباركس"اليت يستشهد فيها غرامشي 
بديهة يؤمن هبا هي أن الفلسفة معطى ممكن لكل إنسان وليست كما يظن الكثريين أهنا معرفة معقدة مميزة لفئة 

 .معينة من النخب
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ري عفوي موجود عند كل الناس مادام أن كل إنسان له رؤيا للكون واحلياة يعتقد غرامشي أن الفلسفة تفك
 :ثالثة عناصر فإنه يلج الفلسفة من ماهيتها األوىل ، كما أهنا حممولة يف

 .احلس املشرتك -0

  .اللغة -2

 .املعتقدات واخلرافات( الفلكلور)التفكري العامي  -3

 ."الوعي النقدي"خطوة حتضريية ثانية هي  إىلاحتة عند العامة ف الفلسفية األرضيةلكن غرامشي يعترب وجود 
 :اإليديولوجيا -ب

املاركسية من ناحية مضموهنا وشكلها وآليات اشتغاهلا  احد أهم املفاهيم اليت اعتنت هبا اإليديولوجياتعترب 
القانون : وقية البنية الف)من منطلق العالقة بني القاعدة املادية واالقتصادية حلياة الناس وتأثريها على وعيهم 

وينظر غرامشي لاليديولوجيا كوهنا معتقد أو إميان بل حىت دينا بغض النظر عن أصله وتتجلى ( 1السياسة
اخل، وهي ممارسات حتكم سلوك ...اإليديولوجيا يف تصورنا للوجود واألشكال الثقافية األدبية األخالقية والقانونية

 .الفرد واجلماعة
ومع ذلك فله مستوياته  اجتماعيةسك متاسكا منطقيا كونه تعبري عن وظيفة ن اإليديولوجيا حقال متماإ

حيدد غرامشي حقل اإليديولوجيا يف شكل هرمية منطقية تتألف من أربع درجات أو طوابق هي "
 :، وميكن ترتيبها على النحو األيت 2""واألشكال امللموسة اليت تتجلى فيها اإليديولوجيا"التجسدات

سنجمع هذان املستويان لتشاهبما واقرتاهبما من بعضهما البعض اهتم : ملشرتك والفلكلوراحلس ا -10     
غرامشي بالتفكري العامي للشرائح األقل ثقافة يف اجملتمع وفهم وعيهم احلسي البسيط الذي يكاد خيلو من كل نقد 

تجربة اليومية واقرتابه من وعمق تفكري ومع ذلك تعرب اجلماهري عن نفسها بداخله رغم هشاشته ووقوفه على ال
 .االعتقاد واألميان كالدين

يعترب الفلكلور أكثر تصلبا وحتجرا من احلس املشرتك املرن كما انه أكثر تشويشا وعدم متاسك عكس هذا 
األخري الذي رغم هتلهله فإنه أكثر انسجاما ومنه فيبقى يف القاع كرتسبات يف أسفل احلياة الثقافية االجتماعية 

 .متناثرة ملا تبقى من التحوالت التارخيية تترتفع لتشكل تصورا موحدا للعامل وال تعدو أن تكون شذرا فهي ال
لقد هيمن الدين لزمن طويل على البشرية وما يزال ،  وله قدرة كبرية على حتريك اجلماهري : الدين -12     

الطقوس )وتطبيقاته ( كرؤيا للعامل) اث ماهيتهوالتأثري على وعيها األمر الذي دفع غرامشي إىل االهتمام به من حي
ومن بني الديانات الكربى يف العامل ركز غرامشي اهتمامه على املسيحية ( والسلوكياتوالشعائر املمارسات 

وعرب تراتبيتها اهلرمية وتنظيمها الرمزي " ليكية يف روماو الكنيسة الكاث"الكاثوليكية جمسدة يف مؤسستها الشهرية 

                                                 
1
  Marx, introduction a la critique de l’economi politique PSF Paris 1966, pp 4,5 

2
 .20ص  ،0081األدب وااليديولوجيا، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  عمار بلحسن ،  
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والحظ غرامشي  مدى سطوة الفاتيكان على وعي االيطاليني مستعينا ، (االكلريوس أو رجال الدين)طية والبريوقرا
 .  بالصحف واألحزاب املسيحية واإلعالم

إن الفالسفة ال يظهرون من العدم بل هم نتاج جمتمعاهتم وعصرهم بل هم "يقول ماركس :الفلسفة -13     
رامشي الوعي التارخيي لطبقة اجتماعية تعرب عن ذاهتا يف نسقا صارم ومنظم ، واعتربهم غ"الثمرة األغلى لواقعهم

وهو بذلك يرفعها من جمرد تفكري فردي حمدد إىل ظاهرة مجاعية لكنه يف نفس الوقت يستبعد نوعا من الفلسفة 
 .موضاملستقلة اليت ال هتتم بالتاريخ والواقع االجتماعي وتكتفي بالتفكري املوغل يف الفردانية والغ

الفلسفة املنخرطة يف الصراعات االجتماعية   Praxisفلسفة الرباكسيس""إن ما يقصده غرامشي بالفلسفة هو 
 .الفلسفة االجيابية اليت تؤثر يف اجملتمع وتغيري تارخيه

   
 

 

 

 
 

 

حتركها  هناك عالقة قوية بني اإليديولوجيا والصراع الطبقي فاملمارسات السياسية لكل طبقة اجتماعية     
اإليديولوجيا حتفزها وحتدد غايتها ومبا أن الفلسفة احد مستويات اإليديولوجيا فإهنا بالتايل متورطة تارخييا يف 

إىل الوعي ( املستوى االقتصادي)السياق العام للصراع السياسي وتبقى حلقة الوصل واالنتقال من عالقات اإلنتاج 
 حتمل داللة سلبية كما محلها إياها ماركس بل تصبح إيديولوجيا وهي هنا ال( املستوى السياسي)االيديولوجي 

اجيابية مادامت يتحرك بداخلها الناس ويشحذون فيها وعيهم ويكتسبون عربها وعيهم بذاهتم وال  تتوقف عند 
هذه الوظيفة السيكولوجية بل تتعداها إىل وظيفة تنظيمهم وتشكيلهم موضوعيا أي أهنا تغدو من كوهنا معتقدا 

 .، وتنظيما سوسيولوجيا"قوة مادية"لتصبح 
ويشبه غرامشي  ،ن اإليديولوجيا تقوم بدور حاسم يف تعبئة الناس مث حشو وعيهم إىل تنظيمهم وحتريكهمإ

هذه العملية بوظيفة البنائيني يف التخطيط بناء اهليكل مث إهنائه ولقد رأى يف الفاتيكان بروما مثاال واضحا لقوة 
، أهنا جتعلهم ككتلة واحدة وحلمة يتكاتف فيها العناصر ويتماسكون املؤمننيسات ر تشكيل مما اإليديولوجيا على

لغاية حمددة لقد أعجب غرامشي كثريا بدقة النظام الكنسي وما يقوم  عليه من ممتلكات مادية ومؤسسات إدارية 
 .وقدرة متجددة على اإلنتاج الرمزي بطبع الكتب الدينية والسهر على توزيعها

                                                 

  ةمفهوم ماركسي يقصد به تطابق النظرية واملمارس :الرباكسيس. 

 المستويات األربعة لاليدولوجيا 
 

 الفلسفة

 الدين

 الحس المشترك

 الفلكلور
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والثاين اجملتمع السياسي  اجملتمع املدين :يسمىالدولة األول  جمتمعني داخلتقابل األدبيات السياسية دوما 
الوضع على ما هو عليه وانتزاع الشرعية من اجلميع على  لإلبقاءوداخل هذه البنية تسعى الطبقة املسيطرة دوما 

 : بـ  البناء االجتماعي القائم وتستعني يف ذلك أحقية
  .املؤسسات الدينية -0
 .(اخل...، اجلامعاتاملدارس)العلمية الرتبوية  املؤسسات -2
 .(اخل..الراديو، الصحف)املؤسسات اإلعالمية  -3

 أما اجملتمع السياسي فتجسده الدولة : 
  .اجلهاز العسكري -0
  .جهاز الشرطة -2
 .مؤسسات الدولة القانونية -3
 يالمثقف التقليدي والمثقف العضو  -جـ 

تمي إىل إشكالية أخرى عمق البحث حإن هذه الدراسة الغرامشية لاليديولوجيا تدفعنا مباشرة وبشكل 
والتفكري فيها إهنا قضية املثقفني ولقد أعاد التفكري فيها مبددا األحكام املسبقة اليت ارتبطت به طويال من حيث 

عالقة ضرورية موضوعية تربط املثقفني بطبقاهتم  تفرد والتمايز الشديد عن اجملتمع ، بل اعتقد غرامشي أن هناك 
كوهنم اإلفراز األعلى شئنا هلا فهم يرتبطون عضويا هبا فإذا كان عماهلا يقدمون جمهودا عضليا فإن النخبة تقدم 

 .جمهودا ذهنيا
والعضوية هنا تعين االنتماء البيولوجي األسري الذي على " املثقف العضوي"يستعمل غرامشي مفهوم 

عند عامة الناس فكون املثقف مزودا بالوعي النقدي لزم " احلس املشرتك"ينشدها وينشد عربها إصالح  أنف املثق
عليه القيام بالدور الطليعي  الذي  تفرضه عليه الظروف التارخيية من هذا املنطلق مييز غرامشي بني املثقف 

 التقليدي واملثقف العضوي فماذا يعين هبذا التمييز ؟
واليت تنحدر إىل األفول ( برجوازية صغرية)ي املثقف التقليدي بالطبقة الرجعية اليت ينتمي هلا يربط غرامش

وتقف عقبة أمام كل تغيري وهذا يعين أن على املثقف العضوي أن يعرب بصدق عن طبقته ويقاوم تسلط اجملتمع 
 Autoبالذات السياسي فعند مستوى الصراع الثقايف جيهد املثقف لعضوي نفسه من اجل الوعي 

Conscience   والنقد الذايتAuto critique لينتصر على الرجعية اخلادمة للطبقة املهيمنة. 
يرتبط املثقف إيديولوجيا واجتماعيا بطبقته فهو ميثلها ويعرب عن آماهلا وطموحاهتا يف كل امليادين العلمية 

للعامل، وهم خمولني ملثل تلك املهام بسبب حسهم  واألدبية والفنية، فهو عرب هذه القنوات يؤثر يف وعيهم ونظرهتم
 السليم 

                                                 

  فاجملتمع املدين يقابل  املسيحيغرامشي أن استعمال مفهوم اجملتمع املدين عند هيجل يعين هيمنة فئة معينة على اجملتمع كله أما يف التصور  يعترب
 .جمتمع الكنيسة إال أن غرامشي يدرج اجملتمع املدين والسياسي ضمن البنية الفوقية
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وكان يعين به اهليمنة الثقافية للطبقة الربجوازية احلاكمة بنشر " اهليمنة الثقافية"استعمل غرامشي مفهوم 
 أفكارها وتصوراهتا عن احلياة وهي بذلك تفرض وعيا زائفا على غريها مما ميكنها من السيطرة والدوام أطول مدة،

فضح هذه املمارسات وتبيان زيفها، ويعين ذلك مقاومة وإعالء من وعي طبقته " املثقف العضوي"لذلك على 
 .املسحوقة ليس اقتصاديا فقط وإمنا كذلك ثقافيا
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 جان بول سارتر و الثورة 
 "الثورة الجزائرية نموذجا " 

   سواريت بن عمر.د
  

 :مقدمة 
اليت حتاول و  ،  من األفعال و السلوكات التغيريية اليت تصدر عن اإلنسان،(la révolution) تعترب الثورة

 .إن كان هذا االعتياد باثولوجيا وغري متجانس كان طبيعيا حلد اآلن يف حياته والذي اعتاد عليه و   زعزعة ما
 .تكون عنيفة مفاجي ملا كان سائدا إال أن طبيعتها و حركيتها عادة ما إهنا  تغيري جذري و 

من هنا و لضرورة معرفية و منهجية وجب أن نتساءل ما هي الثورة ؟  وما هي عالقتها بالفلسفة ؟ ويف 
 فهمها سارتر و كيف فهم  طبيعتها و قوانينها و أهدافها ؟ 

 :مفهوم الثورة  -0
 : تعريف لغوي

  révolutionمشتقة من الالتينية   révolutionكلمة ثورة بالفرنسية 
1اها العودة و معن

 le retour.(1) 
 :تعريفات عامة

 .تعرف الثورة من الناحية الكسمولوجية على أهنا عودة دورية لفلك ما إىل نفس نقطته املركزية -أ 

 .وتعرف من الناحية اهلندسية و امليكانيكية على أهنا دوران كامل جلسم متحرك حول حموره -ب 

و مفاجي و عنيف يف شكله العام موجه حنو تعويض وتعرف الثورة سياسيا على أهنا حتول و تغري عميق  -ج 
   (2) .لنظام سياسي و اجتماعي جديد بنظام أصبح ال يتماشى مع التغريات اجلديدة

 :تعريفات فلسفية

إننا نفهم من كلمة ثورة يف لغة علم االجتماع ، " الثورة بقوله   Raymond Aronيعرف رميون ارون  -د 
(3)."عنفيض نظام بنظام أخر عن طريق التعو 

 

إن الثورة هي إدماج الفكرة داخل التجربة التارخيية و " فيعرفها بقوله  Camus Albertأما كامو ألربت   -ه 
إن الثورة هي حماولة ]....[ ذلك عندما يكون التمرد هو تلك احلركة اليت تقود التجربة الفردية إىل الفكرة 

  (4)"تشكيل الفعل على منوذج فكري أو مثايل 

                                                 

 .اجلزائرجامعة وهران،،قسم الفلسفة   -*
(1) 

Jacqueline Russ , Dictionnaire de philosophie , bordas 2004, p 369 
(2) 

Ibid , p 369 
(3)

Raymond Aron, l’opium des intellectuels, Calmann Levy, 1987,p47 
(4) 

Albert Camus, l’homme révolté, Gallimard, 1982, p136.
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 :ورة عند جون بول سارترمفهوم الث -2
اهتمامها و التزامها حبرب اجلزائر قبل   les Temps Modernesلقد سبقت جملة األزمنة احلديثة 
نشرت عددا حول  0011، ففي شهر ماي (Jean Paul Sartre) مؤسسها و مديرها جان بول سارتر 

. لقد بدأ صوت هذه اجمللة يزداد و يقوى " اجلزائر ليست فرنسا" مسالة الصراع و يف شهر نوفمرب مقاال بعنوان 
يف شهر مارس . يف اجلزائر ومرة واحدة يف فرنسامرات ( 11)أربع : طيلة احلرب جملة األزمنة احلديثة ستوقف إذن

 27، ذلك من خالل حماضرة أعطاها يف "االستعمار نسق"اجلزائر بعنوان  ظهر أول مقال لسارتر حول 0016
ضد احلرب واستمرارها س من اجل السلم يف اجلزائر من تنظيم جلنة املثقفني النشطاء مبلتقى بباري 0016جانفي 
، "النسق"حماربة هذا  فكان املقال مبثابة تبيان للطرق السياسية و االقتصادية االستعمارية و يدعو إىل. يف اجلزائر

عديدة إذ ناصر هذا املثقف  إن وعي سارتر ضد االستعمار مل يكن وليد هذا التاريخ بل كان قبل ذلك بسنوات
 0018ر الذي شارك فيه و يف املغرب ناصر قضية االستقالل يف املؤمت 5الكبري يف تونس قضية الدستور اجلديد 

 la)الذي من خالله عقد حوارا مع جريدة فرحات عباس املسماة باجلمهورية اجلزائرية ، و 0012و

République Algérienne  ) ه الكلي للجنة املثقفني النشطاء ضد مواصلة سيعطي دعم 0011يف خريف
املتعاون يف جملة و ( Francis Jeanson)ساعد يف هذه املرحلة املفكر فرنسيس جانسون . احلرب يف اجلزائر 

الفيلسوف جان بول سارتر مساعدة كبرية من خالل املقال الذي (  colette)األزمنة احلديثة مع زوجته كوليت 
 .0011ن اجلزائر خارج القانون يف ديسمرب عام نشره هو و زوجته بعنوا

 les)اللحظة احلقيقية يف االلتزام السارتري إذ انفصل عن الشيوعيني  0016تعترب سنة و 

communistes ) انطالقا من هذه اللحظة "ذلك بقوله  0001املفكر اللبناين عام " علي حرب " و خلص
من ( جتدرا)، أكثر راديكالية الكتشاف موضوع جديد للتاريخ زالق تارخيي ينقله بطبقات متدرجة،سيحدث له ان
 .املستعمرات : الربوليتاريا إهنا 

 (1).القضية اجلزائرية استفادت إذن من ذلك
: ظهرت نصوص سارتر لتعرب عن جرأة غري معهودة يف عصره  0062و افريل  0016بني مارس 

مراقبا من طرف املنظمة   Bonaparteرت فأصبحت حياته يف خطر شديد إذ أصبح مسكنه يف حي بوناب
كتابا بعنوان   (Albert Memmi)نشر الكاتب التونسي الربت ميمي  0017يف و ( OAS)العسكرية السرية 

ستظهر منها بعض امللخصات يف جملة األزمنة " أسري املستعمر"الذي استبقه بكتاب أخر و " سرية املستعمر"
ب سارتر حول مسالة العنف اليت كتب عنها يف شهر مارس من عام وكت  (2).احلديثة يف جويلية و شهر أوت

عنف لقد كان الغزو بالعنف االستغالل و الضغط تطلب ال: " قائال" االستعمار نسق" ل بعنوان يف مقا 0016
                                                 

 .إسالمي و هو الدستور القدمي و دستور حديثحزب االستقالل التونسي كان مقسما إىل فرع (1)
 

(2)
Mohammed Harbi, «une conscience libre », les temps modernes, Paris, octobre décembre, 

1990 ,P1034. 
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من خالل التعذيب، الفقر، احلرمان  ، لقد رفض املستعمر حقوق اإلنسانمن خالل احلضور الوحشي للجيش
لة يف املؤسسات ، يف و قد وجدت هذه احلا Marxكما قال ماركس " ما دون إنسانية "حالة  األمية إهناو 

لقد   (1)،اإلنتاج االقتصادي ، إن العنصرية أصبحت السمة البارزة هلذه املرحلةدل و من خالل التباالطبيعة ، و 
استعاره من ماركس جنده  الذي" حتت إنساين " وصف سارتر هذه الفرتة االستعمارية بأبشع األوصاف فمصطلح 

يتداول يف جل مقاالته و يواصل سارتر وصف العنف الذي اختذ أشكاال جهنمية يف حياة و يوميات اإلنسان 
ال احد " النائمون " يف مقال له بعنوان  0062يف افريل ( Evian)اجلزائري إذ كتب أثناء معاهدات ايفيان 

فكرة حتت إنساين و  (2)."مثن ط شعب فقري لكنه بقي صامدا و بأيحاولنا إسقا، و أجعناحطمنا و  جيهل اليوم أننا
اليت جندها تتكرر يف كتابات سارتر مرجعها أن االستعمار كنسق حاول اعتبار اإلنسان اجلزائري وحشا جيب أن " 

(3)"معه كل الطرق الوحشية يف التعذيبيستعمل 
ادعاءات فرنسا املزيفة حلقوق اإلنسان يف فسقطت شعارات و   

ما كان يكتبه إذ جنده قد وضع الستعمار الفرنسي من خالل قلمه و واصل سارتر مقاومته ضد ا. نظر سارتر 
لقد أعطى األمر " كتب فيه يقول " املعذبون يف األرض "   Frantz Fanonمدخل لكتاب فرانتز فانون 

لقد حاول . الوحوش  للقضاء على السكان الذين اعتربوا مبثابة قرد راق جيب معاملته كوحش يف سلسلة
االستعمار نزع كل صفة إنسانية عنهم من خالل القضاء على تقاليدهم و لغاهتم و حتطيم ثقافتهم دون أن 

" استعمله سارتر كذلك يف موضوع التعذيب إذ كتب يقول (  Bête)فمصطلح وحش  11(4)" يعطيهم ثقافته 
(5)،"قلوهبم و يف ضمهم إىل ساللة الوحوش  ، يف حلق تكربضحاياه لقد كان االستعمار سريعا يف إدالل

لقد   
الذي و " رائعون  أنكم"بعنوان  0071طرق تعذيب االستعمار عام مقال يفضح فيه سارتر وسائل و  كان أول

الشهرية آنذاك انه مقال جد عنيف و قوي يكشف   le mondeظهر يف األزمنة احلديثة و اعتربته جريدة لوموند 
ذب من اجل احلصول على ، انتقم وعتصبلنسق البشع من العنف املطلق الذي شرد، اغمعا هذا السرطان هذا ا

إبداعية أن يغري حاول بكل ما ميلك من قوة فكرية و لقد قلب سارتر كل شيء و  (6)"معلومات تفيده اعرتافات و 
 .نظرة اإلنسان الفرنسي و العاملي اجتاه ما حيدث يف اجلزائر من تراجيديات 
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