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  حقوق النشر محفوظة لمخبر تطوير
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tatwirlabo.revue@yahoo.fr 
tatwirlabo.revue@gmail.com 

https://www.facebook.com/Tatwir Revue 
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 دعوة للنشر يف جملة تطوير
 

0�� ��2ّ��
�� وا�0.����6ّ�� أآ�د���� ����3 ���� +�����ث ا�.��.�� وا�  

�� وا��������������� ����� �� ا����م ا� ���� 7
��� "��!ة-�3!ر �  

tatwirlabo.revue@yahoo.fr 
tatwirlabo.revue@gmail.com 

https://www.facebook.com/Tatwir Revue 

... يشرفنا أن ندعوكم للمشاركة بمقاالتكم وبحوثكم في أعدادنا القادمة من مجلة تطوير 

شكرا... إسهاما منكم في نجاحها وتألقها   
  :قواعد النشر في مجلة تطوير

  . ]شكال ومنهجا ومضمونا [ن تتوافر في العمل المقدم للنشر شروط البحث العلميأ -1

  . االنجليزيةأو الفرنسية، أوالعربية، :  اللغات  أن يكون بإحدى-2

 أال يكون البحث منشورا أو مقدما للنشر في أية مجلة أخرى، أو موقع الكتروني، -3

 .وإرسال الباحث المقال إقرار بذلك

 أو تعيد صياغة بعض الجمل لتتالءم    أو تختزل  تحتفظ المجلة بحقها في أن تحذف-4

  .مع أسلوبها في النشر

باستعمال برنامج وورد  A4يطبع البحث بالحاسوب على وجه واحد من ورق حجم  -5

 للكتابة بالفرنسية 12، حيث يكون البنط  (Times New Roman)مايكروسوفت وحرف

 للكتابة بالعربية، وتكون المسافات مزدوجة بين األسطر، وتكون الهوامش بعرض 14و 
  . سم2.5

الصفحة، وأن تدرج قائمة المصادر والمراجع في في أسفل آليا  إن يكون التهميش -6

  .  آخر المقال

 . يرجى من الكاتب إرسال نبذة مختصرة عن سيرته العلمية-7

 .   إيديولوجيا محددا، بل تستقطب الحقيقةا المجلة ال تتبنى اتجاه-8

  ..فال تقبل المقاالت ذات اإلنجاز الثنائي فأكثر ..  أن تكون المشاركة فردية -9

  . يسمح بنشر المقال المرسل إلى مجلة تطوير في مكان آخر إال بإذن من التحريرال-10

 : ترسل إلى العنوان االلكتروني للمجلةال يتم التعامل مع المقاالت التي ال  -11
tatwirlabo.revue@yahoo.fr 

tatwirlabo.revue@gmail.com 

  ،  هيئة الةرأيبالضرورة عن تعرب   كاتبها والرأيملواد املنشورة يف الة تعرب عن 
 .ويتحمل صاحبها منفردا كل ما يتعلق باألمانة العلمية وأخالقيات البحث

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008475578739
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  فهرس العدد
  

  الصفحة  الكاتب  املوضوع
.. الباحث األكاديمي : كلمة التحرير

بين المهمة العلمية والمسؤولية 
  .األخالقية

��ن����������מ��
�د �07  

  
لسفي في في الدفاع عن الدرس الف

  .الجزائر

��و�!���د�א�� .د.� �11  

السلوك العدواني لدى األطفال 
المتخلفين عقليا من وجهة نظر 

  .المختصين

.د������"� �20  

–التأويل في الفلسفة الرومانسية 
  -شالير ماخر نموذجا

  


�د.د����ن��� �41  

��&�د�%ل��و��#.د  .بول ريكور وسؤال اللغة �54  
ا تبدو فوضى الرموز الثقافية كم

على واجهات وجوانب وسائل النقل 
  .العام

���ود'���وאن.د��� �91  

 في الفكر معالم المنهاج السبينوزي
  الفلسفي

(����و(���� �107  

 في الوسط صعوبات تعلم القراءة
المدرسي لدى عينة من تالميذ 

دراسة [السنة الخامسة ابتدائي 
  ].ميدانية في مدينة سعيدة

������#���وא �116  

كرامة اإلنسانية في مبدأ ال
  .األخالقيات التطبيقية

��מ�و��*����دא� �135  

مدى معرفة معلمي االبتدائية 
دراسة ميدانية [بصعوبات التعلم 

لعينة من معلمي التعليم االبتدائي 
  ]بمدينة سعيدة

���ط��)��و���� �150  

����,د���د�א�����  مفهوم الغيرية عند هوسرل �169  
بين القديم - التفكير األخالقي للبيئة 

  .- والمعاصر
��ن�"�������* �186  

إشكالية المنهج العلمي عند 
  .رودولف كارنب

��و���)���ط�! �197  
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  .. النشر األكادميي 

  بني املهمة العلمية واملسؤولية األخالقية
  

ذات ] دراسة[ مباحثة Academic Publishing النشر األكاديمييعد 
معلنة ] محكمة[اولة منهاجية يراد لها أن تجد حكامة منحى علمي تتعلق بمن

أو مجالت ] ورقية[ضمن دوريات مطبوعة ] معتبرة[ومراجعة مقيدة 
تتسم بالجودة والتخصص واإلبتكارية، فاإلنتاج ] الكترونية[افتراضية 
  كتابة تخضع لضوابط علمية La production académiqueاألكاديمي 

يمية، وتقوم هذه المقاالت على المناقشة والنقد محضة ومسؤولية أخالقية ق
العلمية المعترف بها عالميا، مما ] التقنيات[والمساءلة وعلى المقاييس 

يعرض الكتابة العلمية إلى أحكام متفاوتة بين الرفض والقبول وطلبات 
التصحيح والتعديل، وهي أمور تقتضي حرصا شديدا من قبل مؤسسات 

 والتحكيم والتحرير واإلخراج الفني، وتستدعي النشر وكذا فرق اإلدارة
توافر الوقت والشفافية والعدالة والمصداقية في كل مناسبة بحثية، لذا يرتبط 

 بأسئلة كثيرة ترافق صاحب Publications scientifiques النشر العلمي
 لماذا تأخر صدور المقال؟ ؟لماذا رفض المقال: المقال اإلشكاليات اآلتية

ل مع المؤسسات األكاديمية لمعرفة تطورات النشر؟ وهل كيف أتواص
المجلة معتمدة ومحكمة؟ ومتى أرسل المقال؟ ومتى أنشره؟ وهل توجد 

... ضمانات للنشر؟ وكيف أتعامل مع إرادة ورئاسة تحرير المجلة؟ 
 ترافق الباحث في مساره العلمي والمعرفي، حتى وغيرها من األسئلة التي

ة وتحقيق الرغبة في إيصال الحقيقة وفق نهجها يتسنى له بلوغ الجود
المعرفي ومنهجها العلمي، دون اإلخالل بضوابط النشر أو التهاون فيها، 
حتى ال ينخرط الباحث في عالم من البهتان والكذب والتملق والنفاق، وكذا 
حتى ال يقع فريسة للضغوط والمحاباة وكذا اإلتكالية والتجاوزات التي تؤدي 

  .ى اإلقصاء والحرمان والمنعبدورها إل
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أهم ما يميز " التسلم"و" الوضوح"و" البث ":تشكل هذه العناصر
الكتابة العلمية في أبسط حضور وظهور على الدوريات والمواقع ومحركات 
البحث، إذ ال يعقل أن تكون الممارسة العلمية بال إشارات فكرية وبال 

الكتابة "، كما يدل مصطلح تواصل معرفي يوفر سالمة القراءة وصحة الفهم
على المناولة األصيلة ذات الطابع العلمي والشكل المعياري قصد " العلمية

النشر، فتوصيف الكتابة باألصالة والبحثية والمعيارية والعلمية مع إعطائها 
البعد التواصلي من خالل النشر والتعميم، يؤكد تلك المهمة التي يحملها 

، فكلما ]التعتيم≠[ا من خالل النشر والتعميم الباحث على عاتقه ويؤسس له
 واضحا وسليما ومفهوما تأكد النشر وتعينت texte] النص[كان المتن 

  .المتابعة
 في تنمية الكتابة العلمية وتشجيع ضوابط النشر األكاديميتُسهم 

المقروئية المختصة، وسواء أكانت المجلة ورقية أو الكترونية، أو منشورات 
ن المقال العلمي يخضع إلى أرضية منهاجية، ومسلمات علمية افتراضية، فإ

دقيقة، وأخالقيات متعالية، فأكبر مشكلة تعانى منها المجالت الرصينة هي 
الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، والوقوف أمام االنتحال والسرقات، فلو 
أدى كل طرف من األسرة األكاديمية واجبه، وكل جانب من المؤسسات 

  .ية دوره بما في ذلك الباحث الستوت األمور، وصلحت األحوالالعلم
بالحكامة والجودة والدقة والمسؤولية " الكتابة العلمية"تَتَسم 

فال يمكن اعتبار كل إسهام معرفي بمثابة الكتابة .. األخالقية، والرصانة 
الراقية والسليمة والصحيحة والمناسبة، وليس كل ما نشر ويطبع يدل على 

العمل وقيمة الباحث، ما لم تخضع هذه الكتابات إلى التحكيم والتوجيه جودة 
والنقد والمراجعة، فالباحث السليم والمقتدر ال يخشى على مقاله من التحكيم 
وال يعاني من اإلقصاء، بل الكاتب الردىء هو الذي يخاف على محاوالته 

ليضعه في زاوية .. من الزمن ومن القراءات المباغتة ومن النقد الذي يأتيه 
  .سليمفالبقاء للجيد والخالص وال.. االتهام واالنتقاص واالنتكاس 

  
  بن يمينة كريم محمد
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  عنوانتحت ،هالبخاري حمان سابق لفضيلة الدكتور مقال لتثمينا

 سياقية فرضتها سياسة التعليم في ضمن ندرجي مقال. 1" عن الفلسفةدفاعا"
 التكنولوجي المشروع من خالل تعميم ما كان يسمى في الثمانينات بالجزائر

 الدول السائرة في )تهذيبا( أو من طرف شعوب العالم الثالث هالواجب تبني
 مصنفة األهمية للمواد المسماة علمية على حساب مواد فأوليت النموطريق 

 زال يال ثم ومن.  أحيانا وإنسانية أحيانا أخرىية يسمى أدبماتارة في خانة 
 بحضور .1986 سنة -الجزائر- الثقافة بمجلة صدرن أ منذ حاضرا المقال

 التعليق في صيغة اهذ قدمنا الموقف لذات  تثمينا.. والرؤية السياق نفس
  .مقال

 لم تحارب الحقة الدكتور من أن الفلسفة ال مما جاء في مقانطالقا
في الماضي وال تحارب اليوم ألنها غير مجدية، بل حوربت وتحارب ألنها 

 أي فكر أو  التي تحكمات في الجذور واإلمكانتبحث كونهامجدية ومؤثرة 
 نجحوا قد واإلسالمي في العالم العربي ة الفلسفمناهضيومن أن ... اعتقاد

 الحياة  الفلسفة عن مسرحبعادإ من كل ذلك، في بالرغمباألمس واليوم، و
  : بدعوىالعربية اإلسالمية 

 التي أعطتها قيادات النظم العربية لعملية البناء المادي والتحديث األولوية -1
 أولوية هي االستعمار في حالة خراب ودمار، السريع لمجتمعاتها التي تركها

تمت على حساب جزء غير يسير من البناء الثقافي لإلنسان في تلك 
  .معاتالمجت

                                                            

�� وا�������         ،  ا�����# ا�����  أ"��ذ   -*�������� ����� �� ا����م ا� ���� ��!���� دو����aي  .

   .ا���ه�، "��!ة
 الجزائرجويلية اوت   .94 عدد.  مجلة الثقافة  –دفاعا عن الفلسفة    :  حمانة، مقال  البخاري. د _ 1

1986 . 
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 غير  الحلمأو  الخيالمن أو المجدي غيرفلسفة نوع من الهراء  الأن -2
  .1المشروع

 هل "مثل من للفلسفة تساؤله عن جدية طرح هؤالء المناهضين وفي
والتي ...  بها ها تلك الشعوب المتقدمة معالجتتحاولنستورد الحلول التي 

 اد أن استير– جدال – فرضنا ولو 2 ". ؟ األولى حلول فلسفيةرجةهي بالد

، وهي ال تفهم  التفلسفأنفسنا نجنب فكيف ، الحلول الفلسفية ممكنتلك مثل
 ؟ةثم كيف نوفق بين مطالبتنا باستعادة شخصيتنا الثقافية المميز...  إال به؟

 األجنبي الذي نتعرض له واإليديولوجي الغزو الثقافي مامأ نصمد  وكيفبل
 ازءا هاما من تراثن تشكل جلتي الفلسفة امن وقف هذا الممثلونحن نقف 

  .3الثقافي وشرطا أساسيا لتقدمنا

   ؟ هذا الموقففي فلسفة نتحدث ةعن أي ساءللنت

، فإننا ال نود  لهاأراد كما مع الدكتور في وظيفة الفلسفة اختلفنا وإن
 ال نناأ أي..  بالمفهوم السلبي لهاولوجيايديإبدورنا أن تتحول الفلسفة الى 

 الفلسفة التي نريد ونقصد إن. عبر أو تكون بديالمعرفة أن ت/نطلب من فلسفة
 لكل ما تقدم فلسفة من أجل التفلسف، بعيدة عن عتبارااال يمكن أن تكون 

، وعن طموحاته المقبلة، تماما يومياته أو متعالية عن للناسالواقع اليومي 
كما ال يمكن أن تكون نقال أو تكرارا لمقوالت أو أفكار أجنبية نستوردها كما 

 أنقاض على  في مجتمعناالغريب ونزرعها كما يزرع الجسم اآلالتستورد ن
  .تراثه وقيمه وتطلعاته  المتميزة

ن تنبع من أعماقنا حتى تكون أ يجب فلسفة ، التي نريدالفلسفةف
 التوفيق بين ماضينا وحاضرنا، دون وعلىقادرة على التعبير عن آمالنا 

 تضمن سفةفل. اع وراء المستقبلجمود في زوايا الماضي، أو اندفاع غير و
اصالتنا وتفتحنا في الوقت نفسه على مختلف الفلسفات والثقافة والعلوم 

 (hic et nunc))هنا واآلن( قادرة على تمكيننا من معايشتها،  العالمية، فلسفة
                                                            

  . المرجعنفس.دفاعا عن الفلسفة :  حمانة ، مقال البخاري.  د-  1
 . نفسه ، نفس الصفحة - 2

 . نفسه- 3
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فلسفة تحيي كل إيجابيات ماضينا وتتفاعل بعمق مع كل معطيات حاضرنا 
صرنا وفقا لمنظورنا الحضاري ومن العمل لتمكننا من استيعاب علوم ع

ولكي تتواجد الفلسفة ... نسانيلتقدم العلمي والثقافي واإل في الإلسهامالمبدع 
 وفي مة،بالكم والكيف المطلوبين في مختلف مناحي حياتنا بصورة عا

 ال بد كذلك من التحسين نهإمختلف معاهدنا ومدارسنا بصورة خاصة ف
، وذلك بتحسين ظروفهم المعنوية اعلى تدريسهالنوعي لمستوى القائمين 

 ومجددة لمختلف  جادةةنتاج فلسفإوالمادية، والتعليمية، حتى يتمكنوا من 
 حياتنا وعلى القيام بدور الرابط والجامع بين مختلف التخصصات جهأو

 الذي يجنب المتخصصين في الفلسفة من التحول إلى شراذم  ذاكأووالعلوم، 
 الحوار ذاته الوقت وعما يجري فيه، ويحقق في منعزلة عن المجتمع

 وبين أولئك المتخصصين من جهة، وبين هؤالء فيما بينهم بينهم  الضروري
  .من جهة أخرى

 ولماضيه لإلنسان العربي، ومجددةوفي بحثه عن مقاربة جديدة 
 التي ال زلنا خر،آل عن اقل تجديدا يخرجه من دائرة النللغته،ولواقعه و

  منذ قرون، عكس أجدادنا الذين تجاوزوها في أقل من قرن،نتخبط فيها
 التي المشاكلتلك كما يجعلنا نتجاوز  ،)يرهمليتحولوا بعد ذلك الى أساتذة لغ(

وذلك مثل العالقة بين النقل والعقل، والمرأة، (شغلتهم منذ قرون مضت، 
  .1)لخ ا..والمسلمين المادي وضرورته بالنسبة للعرب لتقدماووالديمقراطية، 

 وحدة الفكر والعمل للمثقفين تحقق نهضوي الفلسفة كمشروع فهل
وهل نستطيع أن نحقق، في إطار ديمقراطي  ؟.. جهودهموتتكاملفي بالدنا 

 التقدم الذي ننشده، والذي نحرص على أن يكون ذلكمنسجم ومتطور، 
تقدما يوصلنا بالمعطيات العلمية والتكنولوجية لعصرنا دون أن يقطع في 

 نفسه صلتنا بكل ما في ماضينا الروحي والحضاري والثقافي العريق وقتال
  . مقومات؟من 

                                                            

 . المرجعنفس.دفاعا عن الفلسفة :  حمانة ، مقال البخاري. د - 1
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أي دور وأي  :أخرى مرة         في إطار هذه المقاربة المحتملة نتساءل
 في جتمعمكانة وأي حضور نريد أن تتأسس عليه عالقة الفلسفة بالم

  مجتمعنا؟

تربوية أو  ليست في عمقها مسألة لة المسأإن اعتقادنا، في
بيداغوجية فحسب، ولكنها مسألة اختيار سياسي واجتماعي واضح ومتكامل 

  .األهداف والعناصر

 ومتداخلتين اينتين هنا، مفهوم الفلسفة بداللتين متبوظفسن، وعليه
 الفلسفة ها، والتي تتحدد فيالمتداولة للمفهوم والداللة العامة: في اآلن ذاته

 هذلك المجهود البشري المتواصل الذي يبذل، وأنها "الحكمةمحبة "بكونها 
 الطبيعي واالجتماعي، والذي شكل واقعهاإلنسان كي يفهم ويعقل وجوده و

المحرك األساسي لفعل التفكير أو الوعي الفلسفي عبر تاريخيته العريقة، 
 إلى مشكالت اإلنسان في  بقضايا الوجود والمعرفةاالهتمامبدءا من 

  . المجتمع
 عطفا على ما جاء في مقال الدكتور نريدها ،لثانية الداللة اأما

" فلسفة مدرسية أو جامعية" نقصد بها كل ما يفهم من مصطلح ،البخاري
)Philosophie Scolaire ou Universitaire( . وهي بهذا التحديد ليست

ثقافة أو "وإنما هي جزء أو مكون من . فلسفة بالمعنى الشمولي المذكور آنفا
موجه، محكوم، في " خطاب مؤسسي"أي من " أو جامعيةمعرفة مدرسية 

مضامينه وأهدافه وآليات اشتغاله وتداوله المؤسسي، برهانات، وخلفيات، 
كراهات، وشروط بيداغوجية وتربوية واجتماعية متنفذة في إوتوجهات، و

  .1الزمان والفضاء

فالفلسفة من خالل هاتين الخاصيتين تعبر في بعض من جوانبها 
أي عن  المجتمعي الثقافي المهيمن للنسقا عن المعالم الكبرى ومكوناته

 ويبدو أن التجربة - والحضارية لوجيةأسسه وتوجهاته الفكرية واإليديو
 ن التنبيه إلى اختالفها عمع -الغربية المعاصرة في مجال تدريس الفلسفة 

                                                            

مساهمة في التحليل السوسيولوجي للخطـاب     ."  والمؤسسة المعرفة. " انظر مصطفى محسن     - 1
  .23.ص. بيروت .دار الطليعة .1993. 1ط" ي في المغربالفلسفي المدرس
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 قد أصبحت تتسم أكثر فأكثر بتوجه تربوي وفكري عام -أوضاعنا الراهنة 
قوم على اهتمام متنام بضرورة االنتقال من التركيز على القضايا الكليانية ي

الكبرى إلى تحديد وتوجيه هذا التركيز، وربطه بالقضايا والرهانات المحددة 
 على الكثير من المعايير والقيم قومإنه توجه ي. للمشروع المجتمعي المتنفذ

واقعية واعية بأهدافها الواقعية، إال أنها ليست مجرد واقعية ساذجة، بل 
  .وشروطها الموضوعية

 أن بحيث ،مجتمع/ األمر بالنسبة لطرفي العالقة فلسفةيختلف

 مجتمعنا الذي تتميز فيه الفلسفة ومنها .. مكتملة المشروعالغير المجتمعات
 فقط عن دراسة سكونية للواقع بتركيزها على تعبربنظرة غير معيارية 

إنها نوع من . الفاعل/ات وطموح اإلنسان لحاجات ورغبةإشكاليات مفارق
  .مجتمعاتناوهو أقصى ما تطمح له ..  لكل ما هو جديد جينته

 دواليبها ن في هذه المجتمعات ضملسفةعلى هذا األساس تدمج الف
الشر الذي سيلحقها لو هي منعت تدريسها أشد «وتتبناها، اعتقادا منها أن 

 تصبح .1»ينها تدجينها وتهجتفشل في" هوامش"وأعظم مما قد يلحقها من 

  إنها 2. ال أكثر" محسنمصطفى" حد تعبير على "البريستيج" من نوعا
العالقة أو االرتباط الذي يأبى الخضوع لنفس المواصفات والمعايير التي 

 الدكتور سبق أن اشار اليها والتي. تخضع لها باقي المعارف األخرى 
  . في مقالهالبخاري

 بالواقع ارتباط مواجهة مرتبطةيديولوجي األ دورها فيإن الفلسفة 
ال تعني المواجهة مجرد الرفض من خالل النقد بل هي كذلك و. ال مصالحة

 ال توجد إال داخل ، في جانبها المعرفيالفلسفة في حين .إعادة بناء و تأسيس
التاريخ والمجتمع اللذان ينبنيان على معايير ومقاييس تسمح في أغلب 

والمساءلة، ومن ثم يكون الحيز المتاح لحرية األحيان بالرفض 

                                                            

جريـدة أنـوال الثقـافي بتـاريخ        " دور الفلـسفة فـي التربيـة        " مقال  :  بوقرعة الخمار    - 1
 .10ص . المغرب . 28/05/1988

  .24.ص.  السابق المرجع."  والمؤسسةالمعرفة. " محسن مصطفى - 2
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يقول ..  تحريكأوالمعرفة هو الكفيل بتحديد مدى إمكانية إنجاز /الفلسفة
  : في هذا الصدد"  جورج لوكاتش"

 من المفكرين إنما تقرره في نهاية رفالمستوى الفلسفي لمفك.. «
 أو تلك، تحليل إكساب اإلمكانية المتروكة له، إمكانية ولوجه إلى هذه المسافة

 لكن وبما أن .1»مسائل زمنه ورفعها إلى هذه الدرجة من التجريد أو تلك
 ـ أي  سلفاا كما ذكرنالمشروع المجتمعي غير مكتمل في هذه المجتمعات

الزال مشروعا قائما على العنف المادي والرمزي والتضليل اإليديولوجي، 
، وفاقد لوجود  الداعمة لهال من القوى والمصالح عقالنية إمؤسسة ة أليفاقد

 الدور فيالفلسفة ..  للكل المجتمعي اظمنسق ثقافي ـ إيديولوجي منسجم ن
 هي عليه اليوم في كما العزلة والهامش نفسها ملزمة بالتزام تجدالمنوط بها 

  .. مجتمعاتنا

 للفلسفة يالفلسف الفعل كيف يمكن لنا تأسيس دعوة إلى تحرير وإذن
 فعل تحرير الوبالتالي ؟ المباشرة وغيرالمباشرة غوطض الجملة منكمنظومة 

 اليوم المعرفين الدور االيديولوجي أو أ الحاصل ؟ للمجتمعتحريركأداة 
بل كثيرا ما تكون ..  عن ثقافة منسجمة ومتكاملة بالضرورةأصبح ال يعبر 

  .متناقضة وال تعبر عن الكل المجتمعي

يتخيلون " أفالطون"يما منذ فعلى سبيل المثال، حينما كان الفالسفة قد
فاآلن لم يعد الحاكم يستشير ..  وينصبون الفيلسوف ملكا عليها اتهمجمهوري

 يعني وإن كان ال ..الفيلسوف، بل يستشير فقهاء القانون وخبراء االقتصاد
 ما يعني سوء فهم وتقدير للمكانة  بقدرالفلسفة إلىبالضرورة عدم الحاجة 

 كما قال فهي.  معالمه بالقدر الكافيح لم تتضعيالمنوطة بها في وسط اجتما
 كانت الذاتي،كلما سعى فرد ما إلى االكتفاء .. «: في هذا الصدد"نيتشه"

                                                            

 . 1ج. بيـروت  . دار الحقيقـة  . لياس مـرقص  ترجمة إ. تحطيم العقل :  ـ جورج لوكاتش  1
  .15ص  . 1980
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إن . الفلسفة جاهزة دائما لمضاعفة عزلته ولتحطيمه داخل هذه العزلة
  .1»قوقهاالفلسفة لخطيرة حين ال تكون مالكة لجميع ح

 الفلسفة كما ذكر ىعير اهتماما ال أن الواقع اليوم وإن كان ال يكما
 مكتملة الغير المجتمعات الحاكم في هاته كون في مقاله، البخارياالستاذ 

 ل ما أثمن مقابقدر هنا فإنني.  ال يستشير الفالسفة وال المفكرينالمشروع
 ل عن العقدفاع هو عن الفلسفة دفاعه إن يلياستاذي بقدر ما أضيف إليه ما 

  .المعرفة أوالو
 ضوء هذه العالقة الراهنة يمكن اإلقرار بأن المؤسسة لم تسلب في

عن ..  الفلسفة كل فاعليتها ونزعاتها التحررية وقدرتها على البحثمن
العديد من هوامش االستقالل والتحرر من كل هيمنة مطلقة للمؤسسة 

فكلما كان مجال . ، مما يؤهلها لتحرير ذاتها والمؤسسة في آناالجتماعية
حتى وإن كان  ... كلما كانت مهامها أقرب إلى اإلنجازسعالسفة متتحرك الف

 هم لم تس،1988 وقع في الجزائر سنة ال أحد منا ينكر من أن التحول الذي
  . الفلسفة، ولم يكن لرجال الفلسفة أي دخل في أحداثهفيه

 تسعى وتقترح مختلف علها ال يدين بأي حال الفلسفة بقدر ما يجفهذا
 وعليه توسع من مجال أفكارنا وتنقذنا من طغيان التقليد، التي اإلمكانات

 كواقع وكحقيقة وكغاية، من أجل تعليم المستقبلالفعل الفلسفي جدير بتقديم 
  . ةالمساءل وترسيخ تقليد ثقافة السؤال والذهنيةفلسفي يعمل على تغيير 

 اجتماعي وتربوي منفتح حول هذه حوار تكريس إلى لذا ندعو
ر حول بعض آثار وعواقب التحوالت التي تعرفها أنساق القيم حوا. المسألة

والممارسات االجتماعية والتربوية الموسومة بغياب المعايير والمأسسة 
وخاصة في راهن ما يحياه مجتمعنا من تحوالت .  للفعل الفلسفيالمنتجة

.. صةختحوالت يهيمن فيها خطاب العولمة والجهوية، والخص.. متسارعة
 دور يمكن أن فأي. الخ… الديمقراطيالنتقاللف آليات وشرط اوتنشيط مخت

تلعبه الفلسفة، على مستوى المؤسسة التربوية، وفي إطار هوامشها وضفافها 
                                                            

المؤسـسة  . سـهيل القـش   : ترجمة. الفلسفة في العصر المأساوي واإلغريقي    . نيتشه.  ف - 1
 .39ص .الجامعية للدراسات والنشر
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 هذه الظروف والخطابات ونقدها ةوارتباطاتها االجتماعية، وفي محاور
 سبق إنه الدور التاريخي الذي ؟ بعضها وتثمين البعض اآلخرتكريسو

  ..تأكيده

  :خاتمة
 على نحو مطلق، ألن هذه المواجهة  يفهمال أيجبإن جدوى الفلسفة 

 نسلم  ال يجعلنامما.. بدائلهاو ا حتى بأوهامهالفلسفة قبولالتي ذكرنا قد تبرر 
لهذا تنشأ الحاجة ..  الديمقراطية؟ أو بشرعية االشتراكية مثال؟بإطالقية مثال

 الذي نعيشه، في ربطها لكارثيا  الفلسفة كخيار إلعادة النظر في الوضعىإل
 األخالقية القيم ى الجوهرية التي تفكر من المعيش اليومي إلاألسئلةب

 إلى ماسةإننا بحاجة . والفلسفية الكبرى، كالخير والشر، وحرية اإلنسان

 في الشأن العام، ليس فقط كما قال لفلسفةا اإلنتاج الفلسفي وإلي دمج تراكم
 إلي األرض، ولكن بجعلها مولدة لوعي  من السماءبإنزالها ،ماركس

 هذا المنظور، فإن الفلسفة ستوجد ومن . وأخالقي وإنساني جديداريحض
 ى بالسياق والواقع، ودفعها إلجديد  ربط خيوط الفكر منىبفعل قدرتها عل

 الواقعية، وإنتاج مفاهيم األسئلة  مععلأن تمتحن قيمتها البراغماتية في التفا
آنذاك يكون دفاعنا عن الفلسفة دفاعا . .الراهن والمستقبلمرتبطة بالتاريخ و

  .عن العقل

 : ع ومراجهوامش

 وت أ ،جويلية   . 94عدد.  مجلة الثقافة    – دفاعا عن الفلسفة  :  حمانة، مقال    البخاري -1
 .1986 الجزائر

اجتمـاع   (تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي فـي الـوطن العربـي         .  القباج مصطفى -2
 .بيروت.دار الغرب اإلسالمي . 1990. 1ط ) 1987ش يوليو الخبراء بمراك

الفلسفة والمؤسسة التربوية ـ أسئلة التحول فـي   : "مقال .  انظر مصطفى محسن -3
 مجلة فكر ـالجزء األول  " المجتمع المغربي المعاصر ـ نحو رؤية سوسيولوجية نقدية 

   .المغرب. اء دار النشر المغربية ـ الدار البيض. 1998 .12العدد . ونقد 

جريـدة أنـوال الثقـافي بتـاريخ        " دور الفلسفة في التربية   "مقال  :  الخمار   بوقرعة -4
 .المغرب. 28/05/1988
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ـ   . القاهرة  " . األسس االجتماعية للتربية  : " محمد لبيب النجيحي   انظر -5  ومكتبـة األنجل
 .1968.المصرية 

. بيـروت   . قـة    دار الحقي  .ترجمة إلياس مرقص    " . تحطيم العقل : " لوكاتش جورج -6
 .1980. 1ج

. سهيل القش   .ترجمة  " .  العصر المأساوي واإلغريقي   يالفلسفة ف . " نيتشه   فريدريك -7
  .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

8- Jaques Bonnet : L'enseignement au cœur du projet d'établissement, les 
Eds. d'organisation, Paris, 1994 
9- A. Vasquez, F. Oury: Vers une pédagogie institutionnelle, Ed. F. 
Maspero, Paris, 1967 
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  :ةراس الدملخص

أنماط السلوك العدواني لدى  إلى التعرف على الدراسة هذه هدفت
من وجهة نظر ) سنة18-6( المرحلة العمرية في طفال المتخلفين عقليااأل

 وعالقته ببعض المتغيرات في المركز الطبي البيداغوجي لوالية المختصين
  :األسئلة التاليةعن سعيدة وقد حاولت الدراسة اإلجابة 

   هي أهم أنماط السلوك العدواني شيوعا لدى األطفال المتخلفين ذهنيا؟ما -
 درجة السلوك العدواني لدى  فروق ذات داللة إحصائية فيجدتو هل -

  األطفال المتخلفين ذهنيا تعود لمتغير درجة اإلعاقة؟
 درجة السلوك العدواني لدى  فروق ذات داللة إحصائية فيتوجد هل -

  األطفال المتخلفين ذهنيا تعود لمتغير العمر؟
العدواني لدى  درجة السلوك  فيإحصائية فروق ذات داللة توجد هل -

  ؟ ذهنيا تعود لمتغير الجنسمتخلفيناألطفال ال
طفل ) 63( ثالثة وستين طفال  تكونت عينة الدراسة منوقد

 درجة اإلعاقة الشديدة ومن ،من الجنسين) 18-6( ما بين عمارهمتراوحت أ
  .والمتوسطة

 بمساعدة ،)Buss،1961( قمنا بتطبيق مقياس السلوك العدواني وقد
  . على عبارات المقياسجابةلإلالمربيات 

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية وقد
 كما يراها سة السلوك العدواني األكثر شيوعا لدى عينة الدراأنماط -1

السلوك العدواني : المختصون مرتبة ترتيبا تنازليا بدءا بأكثرها حدوثا هي

                                                            

�� وا�������،  -*������ دآ��� ا����م ا�����ي ا���ه�، "��!ة..   
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لكات، وأخيرا  الموجه نحو الممتلعدوانيالموجه نحو اآلخرين، يليه السلوك ا
  .السلوك العدواني الموجه نحو الذات

 الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط السلوك بينت -2
العدواني الذي يظهره األطفال المتخلفون عقليا داخل المركز بالنسبة لمتغير 

  .درجة اإلعاقة
  كلفي  نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةأشارت -3

 األطفال المعوقين عقليا بالنسبة ظهرهامن أنماط السلوك العدواني التي ي
  .لمتغير العمر

 نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أنماط أظهرت -4
السلوك العدواني التي يظهرها األطفال المعوقين عقليا بالنسبة لمتغير 

  .الجنس
  :  مقدمة -1

ن األسباب المهمة وراء فشل األطفال  ميالسلوك العدوان يعتبر
 دون تفاعلهم في يحول و،المتخلفين عقليا في التكيف الشخصي واالجتماعي

 على الطفل خطر يشكل  جهة أخرىومن ، من جهةالمجتمع ومع األقران
 العديد من الدراسات التي تناولت وهناك . الـمحيطوعلىالمعوق ذهنيا 

 حول، )1974(،  والسونجون راسةدالموضوع من جوانبه، أوبعض منها ك
مدى فاعلية العالج العقالني االنفعالي في خفض الغضب والعدوان وبعض 
االضطرابات النفسية األخرى، والتي تهدف إلى معرفة مدى فاعلية المنحى 
السلوكي المعرفي في تقليل الغضب والعدوان ومدى فاعلية التدريب 

 والتي استخدم فيها مقياس ،نيةالسلوكي  المعرفي في خفض الغضب والعدوا
العدوانية ومقياس الثقة بالنفس ومقياس الغضب، وتوصل إلى فاعلية 
التدريب السلوكي المعرفي في خفض السلوك العدواني والتقليل من مشاعر 
الغضب، ذلك بالنسبة للمجموعة العالجية كما أن مجموعة التدريب السلوكي 

  .المعرفي زادت من سلوكها التوكيدي
 وكذلك Cullinan & Maston & Epstein & Resemie  :1984دراسة ماأ

Richardson & Katz & Meleam & Coller &:  )1983( حول نسبة حدوث ،
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المشكالت السلوكية بين المتخلفين عقليا، فوجدو أن نسبتها عند المتخلفين 
  .عقليا تفوق نسبتها لدى العاديين

معرفة أثر كل من  إلى )1984 (جرار دراسة هدفت  حينفي
متغيري درجة اإلعاقة العقلية وعمر الطفل المعوق عقليا على مشكلة 
االنسحاب االجتماعي في البيئة األردنية باستخدام مقياس الجمعية األمريكية 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك  .للسلوك التكيفي بجزأيه األول والثاني
  .نسحاب االجتماعيعالقة قوية بين درجة اإلعاقة ومشكلة اال

 أسلوب التعزيز الرمزي حول )Maston )1985 دراسة وجاءت
لعالج بعض السلوكيات غير التكيفية لدى ثالث إناث لديهم إعاقة عقلية، وقد 
أشارت النتائج إلى تناقص ظهور هذه السلوكيات، وكذلك تحسن السلوك 

 حول ،)1985( دينكويكسي دراسة أكدت كما .التكيفي لهؤالء األطفال
أسلوب عالجي لتقليل سلوك العدوان لدى أفراد معاقين عقليا، وقد تكونت 

-12(طالبا معوقا تراوحت أعمارهم بين ) 12( عشر طالبا اثنتىالعينة من 
  : سنة وقد تم التحقق من المعالجة على مرحلتين)18

اشتملت على تطبيق التعزيز الرمزي على مجموعة من المعاقين : األولى
  .المنزلذهنيا في 
 ثالثة أشهر او التعزيز الرمزي والعزل، ولقد وجدتطبيق فيهاتم : والثانية

تجريبية أن المعالجة الثانية أكثر فعالية من المعالجة األولى في تقليل 
  .العدوان اللفظي والجسمي

 إلى إجراء مسح لمظاهر هدفت )1988 (الخطيب دراسة أما
 اتين عقليا الملتحقين بمؤسسالسلوك غير التكيفي لدى األطفال المعوق

 اشتملت لوكية استخدم الباحث قائمة تقدير س،التربية الخاصة في مدينة عمان
 على المعلمين لتقييم مستوى السلوك غير ووزعها ،على اثني عشر سلوكا

وتوصلت الدراسة إلى معرفة أهم  طفال وطفلة، )144(التكيفي لدى 
 العادات االنسحاب، السلوك النمطي المشكالت السلوكية وهي النشاط الزائد،

 والعنف التخريب التمرد،الصوتية غير المقبولة االضطرابات النفسية، 
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 أظهرت النتائج أن هناك عالقة قوية بين السلوك وكذلك. وأخيرا إيذاء الذات
  .غير التكيفي وبين درجة اإلعاقة

 لىإ إلى التعرف) Daveup & Others) 1993 دراسةوهدفت 
 40ات السلوكية لدى األطفال المعاقين عقليا، على عينة تألفت من ضطراباال

 التربية الخاصة مدارسمن األطفال المعاقين عقليا من األطفال الملتحقين ب
 اختبارا لتحديد االضطرابات السلوكية لدى ان الباحثواستخدم ،من الجنسين

لشاذة وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود عدد من السلوكيات ا. األطفال
واالضطرابات السلوكية لديهم، كان من أهمها النشاط الزائد ووجود قدر 
كبير من التعارض والتناقض فيما يقوم به الطفل من سلوكيات، هذا 
باإلضافة إلى معاناة هؤالء األطفال من كثير من السلوكيات النمطية الشاذة 

 ،الذات واآلخرين العدوانية ضد ووغير المقبولة اجتماعيا ونزوعهم الدائم نح
 أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بوضع البرامج التربوية واإلرشادية وقد

التي تعمل على إعادة تأهيل هؤالء األطفال والعمل على حفظ حدة ما 
يعانون منه من اضطرابات نظرا لآلثار السلبية لهذه االضطرابات على 

  .الجوانب المعرفية واإلنمائية لهؤالء األطفال
، هدفت إلى معرفة )Nicolay walz & others) :1996 دراسة

 لىإ المعاقين عقليا، والتعرف طفالالمشكالت السلوكية والعدوانية لدى األ
الفروق الموجودة بين أفراد العينتين من حيث السلوك التوافقي والمشكالت 

 وأثر هذه المشكالت على نمو السلوك العدواني لدى هؤالء ،االنفعالية
طفال من المعاقين عقليا الملتحقين  39 وذلك على عينة تكونت من األطفال،

 األطفال العدوانيين نطفال م 19بمدارس التربية الخاصة من الجنسين منهم 
 لجمع استمارة وقد استخدم الباحثون ، األطفال غير العدوانيينمن 21و

الة البيانات وقائمة لحصر االضطرابات السلوكية، باإلضافة إلى مقياس الح
وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق . االنفعالية لدى هؤالء األطفال

دالة بين أفراد المجموعتين من األطفال العدوانيين وغير العدوانيين في 
المشكالت واالضطرابات السلوكية والعدوانية حيث تبين أن األطفال 

واالضطرابات العدوانيين كانوا يعانون من قدر أكبر من االنفعاالت السلبية 
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السلوكية وعدم القدرة على التعبير عن أنفسهم أكثر من أقرانهم من األطفال 
المعاقين عقليا غير العدوانيين مما يؤكد وجود عالقة دالة موجبة بين 

  . العدوانية لدى هؤالء األطفال موالمشكالت السلوكية ون
حول فاعلية ) 2003 (نعيمة عبد الرحمان الحسن دراسة وجاءت

نامج تعديل السلوك وضبط البيئة الصفية في خفض السلوكيات غير بر
 العمرية من الفئة(المقبولة لدى عينة من التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط 

 وأسفرت نتائج )تلميذة /ا تلميذ12( المتكونة من)سنوات 8 إلى سنوات 6
 خفض  الصفية أدى إلىئة أن برنامج تعديل السلوك وضبط الفعلىالدراسة 

  .السلوك غبر المرغوب لدى التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط
 السلوكية لمشكالت اعن) 2006 (مصطفى نوري القمش دراسة أما

الشائعة لدى األطفال المعوقين عقليا داخل المنزل من وجهة نظر الوالدين 
وعالقتها ببعض المتغيرات، وقد تكونت عينة الدراسة من والدي 

 إلى الوالدة( والذين تراوحت أعمارهم من )حوصةمف/امفحوص240(
أكثر المشكالت السلوكية :  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية)سنة18

 دينشيوعا لدى األطفال المتخلفين عقليا داخل المنزل من وجهة نظر الوال
مرتبة ترتيبا تنازليا بدءا بأكثرها حدوثا هي مشكلة الحركة الزائدة يليها 

االجتماعي ثم السلوك النمطي، ثم مشكلة العدوان وأخيرا مشكلة االنسحاب 
وهناك فروق ذات داللة إحصائية في هذه المشكالت تعود . إيذاء الذات

 السلوكية ودرجة المشكالتوجود عالقة قوية بين كل من . لمتغير العمر
  . عدم وجود عالقة بين المشكالت السلوكية وجنس الطفللكذاإلعاقة وك
 حول أثر (2007)  ءعد بن عبد الرحمان سعد الشهريسدراسة و

برنامج تدريبي قائم على اللعب بالتشكيل في خفض السلوك العدواني لدى 
 نهجمعينة من األطفال المتخلفين عقليا من الدرجة المتوسطة باستخدام ال

 فعالية برنامج اللعب بالتشكيل في خفض إلى فيها توصل التىالتجريبي و
  .نيالسلوك العدوا

حول ) 2007 (فيصل محمد نهار مناحي العجمي دراسة  جاءتكما
أبعاد اإلساءة تجاه األطفال المعاقين ذهنيا لدى كل من المعلمين واألولياء في 
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، ) أبا وأما30( و،) ومعلمةمعلما 41(دولة الكويت على عينة متكونة من 
 على لديهم أطفال من فئة اإلعاقـة الذهنية البسيطة، وتشمل الدراسة

 - 6(مـجموعتين من األطفال إحداهـما تتراوح أعمارهم من 
 ) سنة12-9( واألخرى تتراوح أعمارهم من ،)32( وعددهم )سنوات9

 وقام الباحث بتطبيق مقياس قائمة اإلساءة للطفل على عينة ،)39(وعددهم 
عدم وجود فورق دالة إحصائيا بين : الدراسة، والتوصل إلى النتائج التالية

، في أبعاد اإلساءة للطفل )المعلمين وأولياء األمور(تي الدراسة مجموع
 فمستوى األولياء،المعاق ذهنيا، وجود فروق بين الجنسين كل من المعلمين و

 الباحث إلى العوامل جعهار وأاإلناث ارتفاعا من أكثراإلساءة لدى الذكور 
توى اإلساءة،  واالجتماعية، كما أن عمر الطفل المعاق يؤثر على مسالثقافية
ثر أ وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي الدراسة من حيث عدم وكذلك

  .هذه األبعاد
 إجراءات وتطبيق برنامج اهتمت باقتراح الدراسات هذهغلب أ إن

 تفريغية، نشاطاتالغرض منها إدماج الطفل المتخلف عقليا مع زمالئه في 
غفلت تشخيص تلك لخفض حدة السلوكات غير المرغوبة، غير أنـها أ

السلوكات، وكذا تدخل عامل السن والجنس ودرجة اإلعاقة في حدة السلوك 
العدواني على وجه الخصوص، ومحاولة منا لسد هذه الثغرة ارتأينا تسليط 
الضوء على أهم مشكلة يعاني منها األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وهي 

 أنه يجعلهم غير مقبولين السلوك العدواني الذي قد يتأثر بعدة متغيرات، كما
في البيئة االجتماعية، فالعديد من الدراسات أكدت على شيوع هذا السلوك، 

أن التقديرات المتعلقة بانتشار السلوكات العدوانية ) 1993الوابلي، (فقد أكد 
من الحاالت، ) %24 إلى 8,9(المتكررة بين األطفال المتخلفين عقليا بين 

لوكات العدوانية يزداد شيوعا كلما كان معدل باإلضافة إلى أن معدل الس
 , Gardner:  أكثر شدة، وتوصل إلى النتيجة نفسها  كل منلفالتخ

Moffat.  
  : في األسئلة التاليةالدراسة هنا تمحورت إشكالية ومن: اإلشكالية -2



 26 

 ماهي أهم أنماط السلوك العدواني التي يعاني منها الطفل المعوق ذهنيا -1
  عاية من وجهة نظر المختصين؟داخل مركز الر

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة السلوك العدواني لدى -2
  ؟األطفال المعوقين ذهنيا تعود لمتغير العمر

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة السلوك العدواني لدى -3
  ة؟األطفال المعوقين ذهنيا بالنسبة لدرجة اإلعاق

ات داللة إحصائية في درجة السلوك العدواني لدى  هل توجد فروق ذ-4
  األطفال المعوقين ذهنيا تعود لمتغير الجنس؟

  الفرضيات -3
خر أهم األنماط  الشائعة بين األطفال  السلوك العدواني الموجه نحو اآل-1

  . ذوي اإلعاقة الذهنية
  توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة السلوك العدواني بين األطفال-2

  .ذوي اإلعاقة الذهنية بالنسبة لدرجة اإلعاقة
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة السلوك العدواني بين - 3

  .األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية بالنسبة لمتغير العمر
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة السلوك العدواني بين األطفال -4

  .نسذوي اإلعاقة الذهنية تعود لمتغير الج
 : الدراسةأهداف -4
 المتخلفين عقليا ل أنماط السلوك العدواني الشائعة لدى األطفالىإ التعرف -

  .داخل مركز رعايتهم، من وجهة نظر القائمين عليهم، وكيفية التعامل معهم
 بالنسبة األطفال الفروق في درجة السلوك العدواني التي يظهرها تحديد -

  .عاقةلكل من العمر والجنس ودرجة اإل
  : الدراسةأهمية -5
 الكشف عن طبيعة السلوك العدواني لدى األطفال المتخلفين ذهنيا، محاولة -

 ومصادرها، وبالتالي التخفيف من معاناة المربين تثارتهوعن ظروف اس
  .واألطفال ذوي اإلعاقة العقلية
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 الخطط المناسبة التي يمكن من خاللها احتواء هذا ع في وضاإلسهام -
  . غير المرغوب فيهالسلوك

  :  اإلجرائيةالتعاريف -6
 هو الدرجة التي يحصل عليها الطفل من ذوي اإلعاقة : العدوانيالسلوك

  .Buss ) 1961(  :ـالعقلية من خالل مقياس تقدير السلوك العدواني ل
  .ْ 70 هو نقص في الذكاء أقل من المعدل الطبيعي أي مادون: العقليالتخلف

القائمين على فئة المتخلفين عقليا داخل مركز الرعاية  بهم يقصد :المختصون
  . من مربين وأخصائيين نفسانيين واجتماعيين

  : النظري للدراسةاإلطار -7
أي شكل «يشار إلى السلوك العدواني على أنه :  العدوانيالسلوك -1     

من األشكال السلوكية الموجهة بقصد إيذاء أو إلحاق الضرر بالكائن الحي 
 Baron, 1997(» لديه الرغبة التامة في تحاشي مثل هذه المعاملةالذي 

p7(. السلوك العدواني بأنه التهجم على اآلخرين رغبة في السيطرة ويعرف 
  ).1984معجم اللغة العربية، (عليهم أو نتيجة الشعور بالظلم أو نحو ذلك 

  : السلوك العدوانيأنـماط2-
العدواني الضرر إلى كائنات  يحمل السلوك قد : ضد اآلخرالعدوان -أ

ؤذي طفال آخر بنزع لعبته من فالطفل قد ي أخرى من إنسان أو حيوان،
 يفعل ، وقد يفعل ذلك في مشاجرة حول ادعاء حق ملكية شيء ما وقديديه

الشيء نفسه إذا طلبت منه المعلمة أن تنزع جميع اللعب من األطفال 
ع أحد والديه خالل اللعب بل قد يفعل الشيء نفسه م. وتوضع في مكان آخر

  .مع أي منهما
 ضمن هذا السلوك العدواني الذي يتضمن اإلضرار الجسدي، ويدخل   

استخدام : األفعال التي تتدخل في أي سلوك مشروع يقوم به اآلخرون مثل
السباب أو المنع أو اإلكراه بالتهديد، ويعد التصرف عدائيا إذا ما أدى عادة 

 على الضرر أو اإليذاء أو االحتجاج أو االنتقام أو إلى إثارة رد فعل ينطوي
                   .االنسحاب أو الصراخ أو الشكوى لصديق أو لمعلمة

(L.A herson .M,Berges 1978). 
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 إن المشاعر العدائية تتخذ شكل :) المشاعر العدائية(: المستترالعدوان-ب
تياء، كما تتخذ شكل العدوان المضمر غير الصريح كالحسد والغيرة واالس

العدوان الرمزي الذي يمارس فيه سلوك يرمز إلى احتقار اآلخرين، أو 
توجيه االنتباه إلى اهانة تلحق بهم أو االمتناع عن النـظر إلى الشخص 

  .وعدم الرغبة في مبادرته بالسالم أو رد السالم
ير السلوك العدواني ال يتجه بالضرورة نحو الغ:  تجاه الذاتالعدوان -ج

 اهللا سليمان عبد(.  نحو الذات أيضا متمثال في نواح بدنيةيتجه بلفقط، 
  .)1994إبراهيم،

 : المفسرة للسلوك العدوانيالنظريات  -3

 أصحاب هذه النظرية أن البناء الجسمي للعدوانيين يرى : البيولوجيةالنظرية
 أرجعها فمنهم من يميل إلى البدانة مما يجعلهم يميلون إلى الشراسة والعنف،

 والبعض أرجعها إلى ،إلى هرمونات  الذكورة والتي تفرز بصورة كبيرة
الكولينية  وCatecholaminer الكاتيكوالمنيةالناقالت العصبية 

Cholimergic  يرتبط السيروتينينبينما   في إحداث العنف،تشتركان حيث 
 ،شرين المصري(بحدوث سرعة االستثارة وزيادة العدوان لدى الحيوانات 

2006 : 42ِ (.  
 ويرجع أصحاب هذه النظرية السلوك العدواني إلى : الفسيولوجيةالنظرية

     التكوين الكروموسومي حيث يرى أصحاب هذه النظرية وعلى رأسهم 
) 1909-1836César Lombroso () إلى وجود خلل في )لومبروزو 

 كروموسومات الجنس عند بعض العتاه الـمجرمين، بزيادة كروموسوم
 كما هو الحال في خاليا األشخاص العاديين (xy) وليس xxy) (الجنس

 . )348 : 2003 ،سوسن الجبلي(

 تفترض هذه النظرية أن السلوك العدواني يمكن : التعلم االجتماعينظرية
تعلمه من خالل مالحظة الطفل لنماذج موجودة في البيئة المحيطة به ممن 

إلخوة واألقران وغيرهم من هذه ا يمارسون السلوك العدواني كاآلباء،
 من خالل الخبرة المباشرة دوانيكما أن الطفل يكتسب السلوك الع النماذج،

التي بموجبها تعزز الطفل للرد بأسلوب عدواني عندما يحبط أو يغضب 
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ليلفت انتباه الوالدين أو المعلمين أو اآلخرين كما أن الزيادة في العقاب يؤدي 
  .)511 ،2001:العقادعصام (إلى زيادة العنف 

  من دوب، ميالر، ودوالر كلأشار : العدوان - فرض اإلحباط نظرية
)Dollard & Millar  &Doub،1939(  العدوان،–إلى فرض اإلحباط 

 في البداية أن اإلحباط على الدوام ينتج دافعا عدوانيا يستثير سلوك مؤكدين
حاق األذى بالشخص إيذاء اآلخرين وان هذا الدافع ينخفض تدريجيا بعد إل

 اإلحباط يؤدي نأ ويعني ذلك  وتسمى هذه العملية بالتنفيس أو التفريغخراأل
  ., Bandura)  1973: 31  (حتما إلى العدوان 

 الدراسات إلى أن االستجابات العدوانية تكون غالبة في وتشير
المواقف اإلحباطية والسبب من ذلك هو أن السلوك العدواني يكون في أغلب 

  .)485: 1998 ،هرمز(واقف وسيلة فعالة للتغلب على العائق الم
 أصحاب هذه النظرية أن العدوانية اإلنسانية يرى:  التحليل النفسينظرية -

 الغريزية للتدمير لرغبةا يولد بها اإلنسان ترجع مباشرة الى ةناتجة عن قو
 Eros  أروس والتي تتضمن Death Wishوهو ما أسماه برغبات الموت 

 Freud Sigmund «  ومن هنا يرى،The Seaking wishطاقة الحياة  وهي
 من يا أن الطاقة العدوانية يمكن تفريغها إما بأسلوب مقبول اجتماع » دفروي

 من خالل أنشطة غير مرغوب فيها مثل إماو ،خالل أعمال أو ألعاب نشطة
 وهو أحد أدلر  »Adler Alfred« إهانة اآلخرين أو القتال أو التدمير، ويؤكد

 أن العدوان وسيلة للتغلب على مشاعر النقص والقصور فرويدأتباع 
وفي ضوء هذه النظرية يعتبر غريزة فطرية البد من . والخوف من الفشل

:  2006 ، المصريشرين(إشباعها أو محاولة تعديلها أو السيطرة عليها 
44(.   
 .« DSM 4 » للتصنيف الدولي وفقا : العقليالتخلف -4

دون العادي أو المتوقع للمرحلة العمرية للطفل مما ينتج  ذكاء الطفل ما إنه-
ويكون ذلك واضحا في . عنه أو يصاحبه تدهور القدرات التأقلمية والتجاوب

الجمعية ( .)15 (سنة ة عشر والنمو وذلك قبل سن ثمانيالتطورأثناء فترة 
  .) -WPA -  الجمعية العالمية للطب النفسي
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  : للتخلف العقلي» 4MDS «  تصنيف  -5
 قام بتحديد درجات التخلف العقلي وفقا « DSM4 » إن التصنيف الدولي -

  :لقيمة معدل الذكاء
  . درجة50-70تتراوح بين : التخلف العقلي البسيط -
  . درجة35 -30تتراوح بين :  العقلي المتوسطالتخلف -
  . درجة35-20تتراوح بين : التخلف العقلي الشديد -
الجمعية العالمية الجمعية  (. درجة20أقل من : العقلي المتفاقمالتخلف  -

  .) -WPA -  للطب النفسي
 1994تعرف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي لعام :  العقليالتخلف -

 في قصورتمثل اإلعاقة العقلية عددا من جوانب ال: التخلف العقلي بما يلي
 الواضح في القدرة العقلية  تتمثل في التدني18 تظهر دون سن ،أداء الفرد

 أو أكثر من مظهرينعن متوسط الذكاء، يصاحبها قصور واضح في 
مظاهر السلوك التكيفي من مثل مهارات االتصال اللغوي والعناية الذاتية 
والحياة اليومية واالجتماعية، والتوجيه الذاتي والخدمات االجتماعية للصحة 

 :1999 ،الروسان(ت الفراغ والعمل  وأوقاكاديميةوالسالمة، والمهارات األ
22-25(.  
 المأخوذ يف وهو التصن: الجمعية األمريكية للتخلف العقليتصنيف -6

 عقليا وتأهيلهم وبين الباحثين والمشتغلين في هذا متخلفينبه في األوساط ال
  .المجال

 70-50وتتراوح نسبة ذكاء أفرادها بين :  اإلعاقة العقلية البسيطةفئة -
  .درجة

 49-25وتتراوح نسبة ذكاء أفرادها بين :  اإلعاقة العقلية المتوسطةفئة -
  .درجة

 34-20وتتراوح نسبة ذكاء أفرادها بين :  اإلعاقة العقلية الشديدةفئة -
  .درجة

.  درجة20وتكون نسبة ذكاء أفرادها أقل من :  اإلعاقة العقلية الحادةفئة -
  .)62، 1999: الروسان(
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  :اءاتها الدراسة وإجرمنهج -8
 حيث يعني بدراسة مجتمع ما ،المنهج الوصفي استخدم :اسة الدرمنهج -1

  .بغرض تجميع الحقائق واستخالص النتائج لحل تلك المشكلة
 عقليا تم ا معاقطفال (63) من عينة الدراسة تكونت : الدراسةعينة -2

كز اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من مجموع األطفال المقيمين بالمر
 بموجب انشىء وقد سعيدة بمدينة يقع الذي ، سعيدةواليةالطبي البيداغوجي ل

 على مساحة يتربع 01/12/1987 في المؤرخ 87/259:المرسوم رقم
 74 إال أنها في الواقع طفال70 االستيعابية الحقيقية قدرته مترمربع، 2000

ف نص" ويعمل المركز بنظام ) سنة18-6( بين تتراوح أعمارهم ال،طف
أما بالنسبة للتنظيم فهو يتكون من الفرقة اإلدارية المتكونة من  ".داخلي

 مؤقتين، مهنيين،عمال عمال إداري، عون مقتصد، مساعد مقتصد، مديرة،(
 المديرة،( النفسية والبيداغوجي المتكونة من والفرق ،)أمن وأعوان

متخصص،  التعليم الأستاذ نفسانيات من الدرجة األولى والثانية، مختصات
   .) ومساعدة اجتماعيةممرضة متخصصات، مربيات

 طرف العدواني من م تم تقييم سلوكهطفال )63( تشمل الدراسة على -
  .مربيين ومختصين بواسطة قائمة تقدير السلوك العدواني

درجة  العمر وات أفراد الدراسة حسب متغيرتوزيع  يوضح)1( رقم الجدول
  اإلعاقة والجنس

  اإلعــاقــةدرجـــة
 الـجنس العـمـر

 شديدة متوسطة

 الـمجموع

 10 إلى 6 من 12 5 7 ذكور

 12 9 3 إناث سنوات

 18 إلى 11 من 23 9 14 ذكور

 16 6 10 إناث سنوات
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 63 29 34 الـمجمـــوع

 درجة العدوانية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية لقياس : الدراسـةأداة -3
 عبارة،) 23(لسلوك العدواني التي تحتوي على استخدمت استمارة تقدير ا

 األطفال الذين يظهرون الىيطلب من المختصين المساعدة في التعرف 
  .Buss)  1961 ,(أنماطا من السلوك العدواني من إعداد

 عرف السلوك العدواني بأنه شكل من أشكال السلوك الذي والذي
عبد (عجا له  هذا السلوك مزويكون يتم توجيهه إلى كائن حي آخر،

 إذا  ماديدحيث يطلب من المربي قراءة كل فقرة، وتح). 283: 1990،القوي
 كانت ال تنطبق عليه ضع دائرة حول فإذا ،كانت تنطبق على الطفل أم ال

،وإذا ) 1( كانت تنطبق عليه أحيانا ضع دائرة حول الرقم وإذا ،الرقم صفر
  ).2(ل الرقم كانت تنطبق عليه دائما أو باستمرار ضع دائرة حو

  : التصحيح والتفسيرطريقة -4
  . فقرة22 فقرات المقياس عدد

  ).2( دائمايحدث، )1(، يحدث أحيانا )صفر(ال يحدث أبدا:األوزان
  ).44 -صفر( الكلية للمقياس تتراوح بين الدرجة

 . فوق مستوى عال من العدوانيةماف) 18( العالمة اعتبرت
  ).1991العمايرة،(
  :  وقد مرت بمراحل وتتمثل في:ق الميداني التطبيإجراءات -5
الحصول على الموافقة إلجراءات التطبيق الميداني من قبل إدارة  -1

  . للمتخلفين عقليااغوجيالمركز الطبي البيد
 يينان التربويين واألخصائيين االجتماعيين والنفسلمنسقين مع اااللتقاء -2

  .س الدراسةلتوضيح أهداف الدراسة وللمساعدة في تطبيق مقيا
استخراج البيانات الالزمة من سجالت األطفال لحصرهم والستيفاء  -3

  .الشروط من حيث السن ودرجة اإلعاقة
 . العينة المستهدفة ولتطبيق أداة الدراسةالى المتكررة للتعرف الزيارات -4

 والتأكيد على أن المعلومات التي سوف يتم مقياسال الهدف من شرح -5
  . ألغراض البحث ولن يطلع عليها أحدالحصول عليها هي
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 تم استعمال المتوسطات الحسابية واالنحرافات : اإلحصائيةاألساليب -6
  ).ت( اختبارو المعيارية لألنماط السلوكية الثالثة،

  :  النتائج  ومناقشة الفرضياتعرض - 9
 العدواني الموجه نحو األخر أهم السلوك:  بأنلقائلة الفرضية االختبار -1

 تم حساب فقد.  ذوي اإلعاقة الذهنيةلنماط  الشائعة بين األطفااأل
 وذلك ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألنماط السلوكية الثالثة

  . من أجل المقارنة
 السلوك العدواني الشائعة لدى أفراد عينة أنماطيوضح ) 2( رقمالجدول

  .الدراسة مرتبة تنازليا
 الترتيب
 تنازليا

 المتوسط  السلوك العدوانينـمط
 اإلنحراف
 المعياري

1 
 موجه نحو عدوان

 اآلخرين
12.52 3.85 

2 
 موجه نحو عدوان

 الممتلكات
11.33 3.70 

 1.82 5.93  موجه نحو الذاتعدوان 3

أنماط السلوك العدواني الشائعة لدى أفراد عينة الدراسة ) 2( الجدول رقميبين
رها حدوثا وانتهاء بأقلها حدوثا، ويتضح من مرتبة ترتيبا تنازليا بدءا بأكث

العدوان الموجه نحو اآلخرين : هذا الجدول أن أكثر هذه األنماط شيوعا هي
 الموجه نحو العدوان لكذ بعد يليهويليه العدوان الموجه نحو الممتلكات 

  .الذات حيث كان أقل األنماط حدوثا لدى أفراد العينة
 فروق ذات داللة إحصائية في توجد :ن الفرضية القائلة بأوالختبار -2

درجة السلوك العدواني بين األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية بالنسبة لدرجة 
  ).ت( تم استخدام اختبار فقد .اإلعاقة

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المتوسطات يوضح )3( رقم الجدول
  .جة اإلعاقة على أنماط السلوك العدواني حسب دراسةأفراد عينة الدر

 درجة اإلعاقة
 شديدة متوسطة

نمط 
السلوك 
 العدواني

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

  
قيمة 

 )ت(

  
مستوى 
 .الداللة
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 المعياري المعياري
 العدوان
 نحو الذات

5.00 0.73 7.03 2.09 5.29- 0.00 

 الموجه
نحو 
 اآلخرين

10.70 1.83 14.65 4.50 4.68- 0.00 

 الموجه
حو ن

 الممتلكات

9.44 0.95 13.55 4.45 5.25- 0.00 

ومستوى ) ت(وبالنظر إلى المتوسط الحسابي قيم ) 3( خالل الجدول رقم من
 وبالتالي ،α=0.05 فهي اصغر منSig = 0.00، وقيمة )0.00 (لداللةا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات اإلعاقة وذلك لصالح اإلعاقة 
  .جميع أنماط السلوك العدواني الثالثةالشديدة، بالنسبة ل

 فروق ذات داللة إحصائية في توجد : الفرضية القائلة بأنهوالختبار -3
درجة السلوك العدواني بين األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية بالنسبة لمتغير 

 ).ت( تم استخدام اختبار فقد .العمر

عيارية لدرجات  الحسابية واالنحرافات المالمتوسطات يوضح )4( رقمالجدول
  . العدواني حسب العمرسلوكأفراد عينة الدراسة على أنماط ال
 العمر

 سنة18-11 من سنوات10-6 من
 نمط

السلوك 
 المتوسط العدواني

 االنحراف
 المعياري

المتوس
 ط

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى
 .الداللة

 العدوان
 نحو الذات

6.04 1.80 5.87 1.85 0.35 0.72 

 لموجها
نحو 
 اآلخرين

12.54 3.00 12.51 4.33 0.02 0.97 

 نحو
 الممتلكات

11.75 3.54 11.07 3.82 0.69 0.48 

الخاص بالمتوسطات الحسابية ) 4( خالل الجدول رقم من
واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على أنماط السلوك العدواني 

ع أنماط السلوك العدواني لجمي) ت( وبالنظر إلى قيم .حسب متغير العمر
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 فروق ذات داللة إحصائية بين توجد ال وبالتالي ،α =0.05كبر من أفهي 
  .الفئات العمرية في السلوك العدواني بجميع أنماطه

 ي ذات داللة إحصائية ففروق توجد : الفرضية القائلة بأنهوالختبار -4
" غير الجنس؟درجة السلوك العدواني لدى األطفال المعوقين عقليا حسب مت

  ). ت(فقد تم استخدام اختبار
للدرجات على أنماط السلوك العدواني حسب ) ت( اختبار يوضح )5( رقمالجدول

  متغير الجنس
 االنحراف المتوسط

 لمعياريا
 المشكلة

 إناث ذكور إناث ذكور

 قيمته
 )ت(

 مستوى
 الداللة

 0.97 0.03 1.35 2.14 5.92 5.94  الذاتنحو
 0.48 0.69 3.42 4.19 12.14 12.82 نحواألشخاص

 0.26 1.12 3.08 3.08 10.75 11.80  الممتلكاتنحو

للدرجات على أنماط ) ت(الخاص باختبار) 5( خالل الجدول رقممن
ومستوى الداللة ) ت(السلوك العدواني حسب متغير الجنس وبالنظر إلى قيم 

وجه نحو لكل من نمط السلوك العدواني الموجه نحو اآلخرين وكذا الم
 فروق ذات داللة توجد ال وبالتالي ،α =0.05كبر من أالممتلكات فهي 

إحصائية بين الذكور واإلناث في كال النمطين، أما بالنسبة للسلوك العدواني 
 بين الذكور واإلناث يةالموجه نحو الذات فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائ

  .في هذا النمط
  : سات السابقة الفرضيات في ضوء الدرامناقشة -5

العدوان الموجه نحو " : األولية النتائج المتعلقة بالفرضمناقشة
 لفيناآلخرين هو أكثر أنماط السلوك العدواني شيوعا لدى األطفال المتخ

 أكثر أنماط السلوك العدواني شيوعا نإ". عقليا من وجهة نظر المختصين
ا بأكثرها حدوثا وانتهاء لدى األطفال المعوقين عقليا مرتبة ترتيبا تنازليا بدء

العدوان الموجه نحو اآلخرين، يليها العدوان الموجه نحو : بأقلها حدوثا هي
غير أنه ومن خالل . الممتلكات، وأخيرا العدوان الموجه نحو الذات

تبين لنا أن   المربيات،ستجاباتوكذا من خالل ا  العينة،دمالحظتنا ألفرا
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فل المعاق ذهنيا أكثر من السلوك هناك مشكالت سلوكية يعاني منها الط
  . والسلوك النمطي واالنسحاب االجتماعيلزائدةوهي  الحركة ا العدواني،

 فروق ذات داللة إحصائية توجد" : الثانيية المتعلقة بالفرضلنتائج امناقشة
 بينت نتائج لقد" .في درجة السلوك العدواني تعود لمتغير درجة اإلعاقة

وق ذات داللة إحصائية في السلوك العدواني الذي الدراسة الحالية وجود فر
 يظهره الطفل داخل المركز بالنسبة لدرجة اإلعاقة العقلية التي يعاني منها،

والتي  )2006،مصطفى نوري القمش(وهذه النتائج توافقت مع نتائج دراسة 
 المشكالت السلوكية ودرجة اإلعاقة ينأظهرت نتائجها وجود عالقة قوية ب

 اتفقت مع العديد من الدراسات األخرى مثل دراسة كل كما العقلية،
 ،)Ross ،1974 : 545 -589 ( ،)1994الصباح،( ،)1988الخطيب،(من

 الذكر إلى أن دراستنا لم تجد أي دراسة تعارض ما توصلنا إليه من وبجدر
 يعود السبب وقد حيث العالقة القوية بين درجة اإلعاقة والسلوك العدواني،

 أنه كلما زادت درجة اإلعاقة العقلية لدى الطفل كلما انخفضت في ذلك إلى
قد  .وبالتالي افتقاره للقدرات المعرفية والمهارات التكيفية نسبة الذكاء لديه،

  .يكون من األسباب الرئيسية المسؤولة عن ظهور السلوك العدواني لديه
صائيا في درجة توجد فروق دالة إح":ة الثالثية النتائج المتعلقة بالفرضمناقشة

 أظهرت نتائج الدراسة الحالية لقد" العمر تغيرالسلوك العدواني بالنسبة لم
 العدواني بالنسبة لمتغير وكعدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة السل

-93( ايوشيمور وأندوالعمر واتفقت هذه الدراسة مع دراسة كل من 
83 :1979،Yoshimora ،Ando (بين كل من حيث لم يجدوا أي عالقة 

 تعارضت نتائج الدراسة بينما ، الذي يظهرهانيعمر الطفل والسلوك العدو
  ).1988الخطيب،(مع دراسة 

 فروق ذات داللة إحصائية توجد:" ة  الرابعية النتائج المتعلقة بالفرضمناقشة
 في درجة السلوك العدواني لألطفال المتخلفين عقليا بالنسبة لمتغير 

 فروق ذات داللة د الحالية إلى عدم وجوالدراسة ائجنت أشارت لقد "الجنس
إحصائية في درجة السلوك العدواني الذي يظهره الطفل المعاق ذهنيا بين 

 ،)1988الخطيب،(وقد توافقت هذه الدراسة مع دراسة  الذكور واإلناث،
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 هذه تحيث أشار) Eman ،Call،1977(بينما تعارضت مع دراسة 
ين جنس الطفل المعوق عقليا والسلوك العدواني الدراسات إلى وجود عالقة ب

  .الذي يظهره
  :بـ نوصي هذه الدراسة ء ضوفي: التوصيات -11

 دراسات ذات عالقة ببرامج تدريبية مقترحة لخفض مشكلة إجراء -1
  .السلوك العدواني الذي يظهره الطفل المعاق ذهنيا داخل المركز

 متغيرات من تخدامباس نفسه الموضوع  دراسات أخرى حولإجراء -2
 أخرى مصاحبة لإلعاقة قاتالممكن أن تكون ذات داللة مثل وجود إعا

  .العقلية وعوامل أخرى عديدة
 من فئات خرى ألفئات نفسه الموضوع أخرى حول ت دراساإجراء -3

 و أااألطفال ذوي االحتياجات الخاصة كالمعوقين بصريا أو سمعي
  .سلوك العدواني لديهم أنماط ال الى أكثرالخ للتعرف...حركيا

 أخرى غير قوائم تقدير السلوك لدى األطفال المعوقين قائ طراستخدام -4
  .عقليا مثل أسلوب المالحظة المباشرة

تصميم ميادين لعب يتم من خاللها امتصاص الطاقة الزائدة عند األطفال  -5
  .لتخفيف سلوكهم العدواني

لي في كيفية التعامل مع عمل دورات خاصة باإلرشاد للمعلمين واألها -7
  .التالميذ العدوانيين

  :المراجع
 : المراجع باللغة العربيةقائمة-أ
، رسالة االنسحاب االجتماعي لدى األطفال المعوقين، )1994( الصباح، سهير-1

  . عمان، األردنردنية،ماجستير غير منشورة، الجامعة األ
، دار الفكر للطباعة، األردن، مقدمة في اإلعاقة العقلية، )1999: ( فاروقالروسان2-
 .1ط

 السلوك في خفض يلفاعلية تطوير معرفة المعلمين بتعد، )2004: ( الخطيب، جمال-3
 لة المج،ليا عقوقينالسلوك النمطي والعدواني والفوضوي لدى عينة من األطفال المع

  . األردن،، 19 موية،الترب
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س الجمعية األمريكية للسلوك تطوير معايير أردنية لمقيا، )1984: ( جرار، جالل-4
 في صورة أردنية معدلة لنفس البيئة، الجامعة األردنية، اني، بجزأيه األول والثلتكيفيا

  .عمان، األردن
علم النفس التكويني للطفولة ، )1988: ( هرمز، صباح حنا، ويسف إبراهيم-5

  . والنشر، الموصللطباعة، دار الكتب لوالمراهقة
 . ، القاهرة1، الجزء2، ط)1975: (ةمعجم اللغة العربي -6

، السلوك العدواني لدى األطفال المتخلفين عقليا، )1994(  عبد اهللا بن محمد الوابلي-7
  .طبيعته وأساليب معالجته

العدوانية وعالقتها بموضع ،)1994 (:عبد اهللا سليمان إبراهيم،محمد نبيل عبد الحميد-8
  .يئة المصرية العامة للكتاب ،مجلة علم النفس،الهالضبط وتقدير الذات

، دار الفكر، عمان، 1، طسيكولوجية العدوان وترويضها، )2001: ( عصام العقاد-9
  .األردن

فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في خفض حدة ، )2003: ( سوسن الجبلي- 10
اإلرشاد النفسي " النفسياإلرشاد السنوي العاشر لمركز تمر، المؤالعنف لدى المراهقين

  .، المجلد األول" التنميةياتوتحد
 السلوك دةفعالية برنامج إرشادي في خفض ح، )2006( شيرين عبد اهللا المصري- 11

  . األقصى، فلسطين، غزةجامعة،كلية التربية،  غزةافظةالعدواني لدى أطفال الرياض بمح
 :قائمة المراجع باللغة األجنبية-ب
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   السلوك العدوانيمقياس  :المالحق
ساعدة  يرجى منك المية أنماط السلوك العدوانقرة يديك قائمة بفبين

الك باالستعانة في التعرف على الطلبة الذين يظهرون مثل هذه األنماط وذ
  .بالقائمة المرفقة
 قراءة كل فقرة وتحديد ما أذا كانت تنطبق على الطالب أم الرجاء

وإذا ) صفر(ال فإذا كانت اإلجابة ال تنطبق عليه ضع دائرة حول الرقم 
وإذا كانت تنطبق عليه دائما ) 1(كانت تنطبق عليه أحيانا ضع دائرة حول 

  .)2(أو باستمرار ضع دائرة حول الرقم 
  
 

   الطفل عمر
   سنوات 10أكثر من &  / سنوات10 إلى -5&  / اقل من خمس سنوات&

   إعاقة الطفل درجة
  شـديـــدة&  / متوسطة& / طةبسي& 

  الطفل جنس

 أنثــــــــى&/   ذكــــــــر&

 أحيانا باستمرار
  ال

 يحدث
 الرقم الفقرة

2 1 0 
 األذى اآلخرين بطريقة غير يسبب

 مباشرة
1 

 2  على اآلخرينيبصق 0 1 2
 3  أو يخمش أو يقرص اآلخرينيدفع 0 1  2
 4  شعر اآلخرين وأدانهميشد 0 1 2
 5  اآلخرينيعضض 0 1 2
 6  أو يضرب أو يصفع اآلخرينيرفس 0 1 2
 7  خنق اآلخرينيحاول 0 1 2
 8  على اآلخرين األشياءيرمي 0 1 2

2 1 0 
 األشياء الحادة مثل السكين ضد يستعمل

 اآلخرين
9 

 10  أو يشد أو يمضغ مالبسهيمزق 0 1 2

  اإلجابةبطاقة
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 11  ممتلكاتهيلوث 0 1 2

2 1 0 
 دفاتره أو كتبه أو أي ممتلكات يمزق

 أخرى
12 

2 1 0 
 دفاتر أو كتب أو أي ممتلكات يمزق

 اآلخرين
13 

2 1 0 
البس  أو يمضغ مد أو يشيمزق

 اآلخرين
14 

 15  مالبس اآلخرينيلوث 0 1 2

2 1 0 
 المجالت والكتب أو أي ممتلكات يمزق

 عامة أخرى
16 

2 1 0 
 بخشونة مفرطة مع األثاث يتعامل

كضربه أو كسره أو رميه على (
 )األرض

17 

 18  الشبابيكيكسر 0 1 2
 19  ويصرخيبكي 0 1 2

2 1 0 
 األشياء بقدميه وهو يصرخ يضرب

 صيحوي
20 

2 1 0 
 بنفسه على األرض ويصيح يرمي

 ويصرخ
21 

 22  بعنفواب بقدميه ويغلق األبيضرب 0 1 2
 23 )حددها( بأشياء أخرى يقوم 0 1 2
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 :تمهيد

 ،لكون وتفاعالته فهم ما يحيط به من ظواهر اىيسعى اإلنسان إل
ا، ويرغب في طلب ويريد أن يتعرف على تفاصيل الظواهر ويحاول فهمه

وفهم   الظواهر فيسعى إلى تأويلهاهاستعصى فهمه من هذومعرفة ما خفي و
 بفعل هكذا فبفعل القراءة تكون عملية الفهم داخل النص،. )1(الغامض منها

ة على ة تعطيه القدر بوجود فسح،تفاعله وإحساسهجهد القارئ ومشاركته و
، فالنص مهما كانت سلطته التي يمارسها على الحركة والتفكير داخل النص

توصل   ال يستطيع أن يمارس عليه مراقبة كاملة تحدد مسبقا كل ما،القارئ
التفسير تأويل ومن معان وانطباعات شخصية بفعل آليات ال ،)القارئ(إليه 

  .اإلفصاح عن معانيهكانات النص في التي تمكنه من اختبار إم
ختلف باختالف المعارف المعتمدة وطبيعة علما أن التأويالت ت

 التي يؤول ويفسر النص دون إغفال المدارس ، وطبيعة النصوص،ةالقراء
 إلى الكشف عن طبيعة اإلمكانات اا سوف نعمد في مقالنا هذذله. من داخلها

الذي قام  يرماخرشالمن خالل مؤسسها  التأويلية في الفلسفة الرومانسية،
 الهيرمنوطيقا الذي كان مسيطرا على ؟بتحويل السؤال من ما معنى النص

   ؟إلى ما معنى الفهم ،الكالسيكية
 :مفاهيم الدراسة

  :مفهوم التأويل) 1

  :في األصل العربي) أ
 ، الرجوع: األول: "أول" في مادة البن منظور العرب جاء في لسان

 :وألت عن الشيء ،رجعه :أول إليه الشيءو رجع، :يؤول الشيء أوال ومآال
                                                            

   . ���Eان-��� أB�! ز+���ا���آE ا��6، ����� أ"��ذ -*
محمد ن احمد جهالن، فاعلية القراءة وإشكالية تحديد المعنـى فـي الـنص القرآنـي، دار                 )  1

  1،2008صفحات للدراسات والنشر، ط
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 :وقوله تعالى ، وأوله وتأوله فسره،دبره وقدره: وأول الكالم وتأوله ،ارتددت
اللهم فقهه في الدين وعلّمه  :ابن عباسوفي حديث " ولماّ يأتهم تأويله"

ذا أي رجع وصار هو من آل الشيء يؤول إلى ك:ابن األثيرقال  ،التأويل
يحتاج إلى  اد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إلى ما، والمرإليه

 عن أبو العباس أحمد بن يحيسئل  ،)1(دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظ
يقال أولت  :أبو منصور قال التأويل والمعنى والتفسير واحد،: التأويل فقال

ظ  فكان التأويل جمع ألفاظ أشكلت بلف،ا جمعته وأصلحتهذالشيء وأؤوله إ
لك يكون معنى التأويل في األصل العربي رد معانيه ذوب واضح إلشكال فيه،

  .إلى أصلها الذي تحمل عليه ويجب أن تنتهي إليه
 إلى أن لفظ التأويل قد صار بثالث معاني بسبب ابن تيميةوقد نبه 

  :)2(تعدد االصطالحات
 :ل تعالى قا.ؤل إليه الكالم، وإن وافق ظاهره يراد بالتأويل حقيقة ما ي)أ
وهل ينظرون إالّ تأويله يوم يأتي تأويله يقول الدين نسوه من قبل قد "

  .)3("جاءت رسل ربنا بالحق
ا ذهكذا فا ،ويل التفسير وهو اصطالح كثير من المفسرين يراد بلفظ التأ)ب

التفسير مكان الفصل بين داللتي التأويل وكان التحليل العلمي يحاول قدر اإل
أويل بينما يعد قطعيا في  عن الحقائق ظني في التعلى أساس أن الكشف

فنجد كلمة  ،ذلك في القرآن لتطابق الداللتينفإن األمر خالف  ،التفسير
دلك الشتراكهما في ذو التفسير تؤدي الغرض نفسه الذي تؤديه كلمة التأويل،

 أن الفرق بين التهانويبينما يرى . تبيان حال ما خفي من باطن النص
أكثر أويل يكمن في أن أكثر استعمال التفسير في األلفاظ والتالتفسير و

أو لصرف  ،ص وباطنهللتوفيق بين ظاهر الن ،استعمال التأويل في المعاني
  .**)4(النظر عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله

                                                            

  .أول: ابن منظور، لسان العرب، مادة )1
 ة،دندوقة فوزية،التأويل وتعدد المعنى، مجلة كلية اآلداب العلوم االجتماعي:  نقال عن )2
 .،جامعة بسكرة2009،جانفي4ع

 .52سورة، األعراف، اآلية ) 3

4  ( ،���  .431، ص2198، )ب ط(، دار ا�2��ب ا������0، +��وت، 1ا���6# ا�.��.�، ج����� 



 43 

هكذا فإذا كان مفهوم التأويل في الرافد العربي ال يكاد يخرج عن 
ا تعلق األمر بالتوظيف ذروق بسيطة إمع ف –المعاني التي أشرنا إليها 

  ؟ الغربيفكيف يتحدد مفهوم التأويل في الوافد –االصطالحي
 :مفهوم التأويل في الوافد الغربي

في الوافد ) الهرمينوطيقا(هناك شبه إجماع على أن مصطلح التأويل 
 BERNARD برنار دوني فاللفظ عند ،الغربي تعود أصوله إلى جذور إغريقية

.Dهرمينيا"ن أصل إغريقي  مشتق م "HERMRNIA الذي يدّل على التأويل  ،
وهو  ،تأويل العالماتفهو فن  HUBERT et TAMINE هوبر وتامينأما عند 

األساطير  تفكيك كل العوالم الرمزية وبخاصة ىتأمل فلسفي يعمل عل
 jean grondin جون غرو ندينأماّ  األشكال الفنية،والرموز الدينية و

 ليضيف إليه -فن التأويل–لمعنى السابق لمفهوم الهرمينوطيقا فينطلق من ا
 إذ يذهب إلى القول بأن لفظة الهرمينوطيقا مشتقة من الفعل ،دالالت أخرى

 ،)1(التفسير والتعبير الذي يحمل معنى الترجمة و،hermineuo اليوناني،
ا الرأي قريب مما ذهبت إليه األسطورة اليونانية من أن هرمس ذوه

hermeneusكان عمله أن ينقل إلى الناس في  ...)2( كان رسول اآللهة
لك ذويصوغ بكلمات مفهومة  ...األرض رسائل وأسرار آلهة أولمبيوس

 هي بناء جسر هرمسمهمة  الغموض القابع وراء القدرة على التعبير،
عقلي شيء ذي معنى وواضحا لألذن  يبدو ال التفاهم بين العالمين وجعل ما

  .)3(البشرية
رصد    j.pepinجون بيبان حاول " الهرمينوطيقا القديمة"في مقاله 

 ...لف حقب العصر اإلغريقي الكالسيكيالتحول الداللي للمصطلح عبر مخت
 هو تحديده لالنزياح الحاصل في تحول  pépinغير أن الالفت في عمل

                                                                                                                                

، ا��Aه�ة، دار ا���اث، 1984، 3ا�Eرآ?�، +!ر ا�!�7، ا���ه�ن �� 
��م ا���Aن، ط: ����E! ا���**
 147ص
�0?�رات 133،2008، ���6 ا�داب ا������� ،ع)������A���0 وا�����ا(
�! ا���0 +�رة، ) 1،

  108-83ا���د ا�2��ب ا���ب، ص 
�� �� ا���! اB�!، وزارة ا�����A ، )�� ���.� ا����( ���ورة آ�ا�����سأ����ن، ) 2E
 ���� ،

 139، ص1995، 1
��ن، ط
3 ( ،�"��� �� ا������A���0دا��! !A�3��$ ���� و���0?�رات ا����ف، ،  ،�
 21،ص1،2007ط
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 : ب) الهرمينوطيقا(المصطلح من اليونانية إلى الالتينية ،إذ أن ترجمته 

INTERPRETA قد اثر سلبا على داللة الهرمينيا HERMENI  ،)التأويل(، 
 بيد أن المعنى األصلي للهرمينيا وباقي ،وجعله يتداخل مع لفظة التفسير

بقدر ما تدل  ،ير بوصفه فعل ولوج في قصدية النص ليس هو التفس،مشتقاته
  .)1(في الغالب على فعل يتصف بطابع االنفتاح الخارجي

وهو  ،صطلح في مجال الدراسات الالهوتيةدأ استعمال المتاريخيا ب
أن يتتبعها يشير إلى مجموعة األسس والقواعد التي ينبغي للقارئ المفسر 

تداول وبقي المصطلح ي ، وبقي األمر على هذا،ليفهم النصوص المقدسة
قبل أن  وحكرا على مجال علم الالهوت، ،داخل دائرة النصوص الدينية

األمر  ،طبق على النصوص األدبية الدنيويةمام الفالسفة وييدخل دائرة اهت
  .)2(الذي لم يعد معه المصطلح يشير إلى قضايا علم الالهوت

 –الهيرمينوطيقا " : فيتبنى التعريف العلمي اآلتيبول ريكورأما 
ا فإن ذوله ،الفهم في عالقاتها بتأويل النصوص نظرية عمليات -حسب رأيه

  .)3(" ستكون إدراك الخطاب بوصفه نصا،الهرمينوطيقاالفكرة األساسية في 
 البشر حياة فهم يحاول معرفي مجال الهيرمينوطيقاولهذا تبقى 

 والتجارب االستقراء مناهج عن بعيداً وتاريخهم ولغتهم، وأفكارهم
 الطبيعة ظواهر تفسير في باهراً حققت نجاحاً التي والفرضيات، والمالحظات

 اإلنسان إلى حولت الهيرمينوطيقا نظر وجهة من يعيةالطب فالمناهج. والكون

 أي إعطاء دون اقتصادية، معادلة أو كيميائي عنصر أو فيزيائية ذرة مجرد

 بخصوصية اهتمام أي ودون المعنوية وحاجاته الخاصة لحياته دور حميمي

 التأويل لفن الطويل التاريخ من الرغم وعلى .وأدبه ولغته وروحه تراثه

 معانيها وتوضيح المقدسة كتبها لتفسير غالبية الشعوب قبل نم واستخدامه

 غير بالكلمة باستبدال وذلك لبس وغموض، من فيها عما اللثام وإماطة

 والمعنى المعنى الحرفي االنتقال بين عبر بساطة، منها أكثر أخرى المفهومة
                                                            


�! ا���0 +�رة، ا���Aل �.��) 1. 
* "�+�،ص) 2����ن،  !�B7 ا+ !���169  
���6 ا����ب، ،)ا���و�� ���>�� و� ا�!��� ا��30ص، ��!د�� وا�.��ح ا�?���� (ا���B 7��  ���ة)3 

��2�� دور��  أآ�د���� 90���0?�رات ،6،2010ع ، وا�دب ا���� �� ا������ وا����ث +��!را"�ت  
���� ����� ���� 14، ص وزو ��Eي - ����ي ����د ا����ب، 
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 إلى أساسي بشكل تعود للهيرمينوطيقا، الحديثة النشأة فإن المجازي،
 التأويل في فاألصل، "الفهم سوء تجنب فن" بأنها الذي عرفها )1(رماخرشالي

 لعملية وقواعد مبادئ وضع يستدعي الذي األمر الفهم، سوء من الخشية هو
 ما مفهوماً عده يمكن ال النص أن القواعد هذه وأولى. الفهم سوء تجنبنا الفهم
 التاريخية الوضعية فنتعر ولم أهميته، ندرك ولم العام، بمعناه لم نمسك دمنا

 للقارئ المعاصرة الوضعية نستشف ولم للمؤلف، واالجتماعية والنفسية
  .*)2(سوء الفهم تجنب مفتاح لتأويله هو البعيدة واألهداف

  :وسؤال الفهم ...شاليرماخر) ب
المؤسس الفعلي للفلسفة  ،)3(شاليرماخرمن الناحية الفلسفية يعتبر 

 للهيرمينوطيقا، رة الموقف الكالسيكي بالنسبة، فهو يمثل بجدا)1(الرومانسية

                                                            


0! و��و��� ا���اث ����2(����،  ا���ج ر��!)  1 ������6  ،)��دا ���� �?� ،1 +2ا��!د  ،د
 582، ص30ا���6!

ين، ، ترجمة شوقي الزفلسفة التأويلغادمير، : للمزيد أنظر**  585 المرجع نفسه، ص2
منشورات االختالف، الجزائر، الدار العربية للعلوم، بيروت، المركز الثقافي العربي، بيروت، 

 69-61، ص2،2006ط

 من عائلة) 1834-1768 (فريدريش دانييل شاليرماخر فيلسوف والالهوتي ألماني)  3
يد االنزعاج من تعلّم بالمدرسة اإلكليريكية لإلخوة المورافيين في باربي وكان شد. بروتستانتية

، ولم يخف تبرمه 1789 إلى سنة 1787ودرس في جامعة هال من سنة . انضباط هذه المدرسة
وضيقه من عقالنيتها، وهو ما أدخله في متاهة وحيرة انتهتا به إلى انتباذ العقائد الدينية كافة 

 1790از في سنة ومع ذلك، اجت. واعتبار كّل تدخّل للعقل في مجال اإليمان نوعا من االنحراف
فمرشدا ) 1794(ببرلين االمتحان الالهوتي لختام الدراسة ورسم قسا، ثم عين واعظًا مساعدا 

) 1799" (خطب في الدين"وذاع صيته نتيجة مؤلّفه . في مستشفى المحبة ببرلين) 1796(روحيا 
" مناجاة النفس" عليها في كتابه الذي أثار سجاالً واسعاً ومؤاخذات جمة تولّى شاليرماخر اإلجابة

 1804بين سنتي  قام، بالتعاون مع شليغل، بترجمة آثار أفالطون، ثم استكملها بمفرده).1800(
نقد "وكتب في هذه الفترة كتابه . وكان لتقديمه لها أثر فلسفي كبير. خمسة مجلداتفي  1810 و

لالهوت بجامعة هال وأقبل على دروسه " أستاذًا فوق العادة"وسمي ). 1803" (األخالق السابقة
جمع غفير، إالّ أن الجامعة اضطرت إلى تعليق دروسه بعد هزيمة إيينا، فعاد إلى برلين، حيث 

انتخب شاليرماخر .1810ساهم في تأسيس الجامعة الجديدة وعمل أول مدرس لالهوت بها سنة 
  :مؤلّفات منها عدة ترك . عضواً بأكاديمية العلوم البروسية1811سنة 
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: ا���.دروس �� 
�# ا�6��ل -.ا���ق ا�.��.ّ�� -  ا����ن ا������ ���Aً ����دئ ا����02 ا����6ّ��
 396، ص2006، 3�رج ��ا+�?�، ��6# ا�.�".�، دار ا������ �����
� وا�0?�، +��وت، ط
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  �3��ز�*، ب ت، ب ط، صوا

Eّ�� !A� ��Bا���� ��B�07 ا�� ��د����¨ +�7 �.�� ا��و�0��§ ا��� ���0 ا���90 ا���م .س.أ.     أ
 �.��+ ،������
���0 ا��و 7�،ا�?�>* +�7 ا��0س و��� ا�����، ر�# أ�� ����� 
�30ا �ه��� 

�7 أ���ط إدراك ا����#، و��6�0 إ+!ا
��، و����  �0��� ���� ������و���0 ا��� ه� <�ه�ة ��ر�
��، �6! أن ا��و�0��§ ����� �!ى �����!دة و���0رة  ��0��¢ ا�.7 وا�دب �� ����B ز� �"����

7 ا���وف ا��ا$��� ا������  E���� ،��ا�.�د �� �Eا� ا����.� ا��و�B، و�� ����B إ�9 ���ل 

ا�����0 د����¨، .س.أ: ا���.�د ا�����+�، �� �Eو
� ا�!ا># ��� ا�6!�!، و�� ر�¦� "����2 ا��
  13، ص ، ا���د ا�2��ب ا���ب�125،2006،ع���6 ا�داب ا������ ،ا��و������ ا���+��

 §��0�����6�� ��.��م ا��و����0 ه¬» ا��.�$�، ا��� ���6 �7 ����� ا��و �� 0! +���2�0
 آ�� �6! 
���0ه� ا����، وا�آ�� إن. "�A��ن +����6ل ا�.�دي ا����� إ�9 ا��¦� وا�"�9 �� ������ ا��و

و ��!ا��� �6�� ��Bة ا����ن ...�ه���، �� ه� إ� ا����# ا�!ا��� �0.; ا����ن، ��Bة $��� ا�!���0
¤�Aا���+� ا����� ���وح وا� §����* ا�����Bت . ا��و��B ا�!ا����،  ��0� *�0�ا���+� ا��� 

��� ��!0
  .ول أن �6! إر��ء �0.��� �� ا���� ا��� ��!
�� ا����لا����¦� ��� ا��¦� وا�"�9، 
 ،¨�E�+� ¥�رة �! ا����رات ا��2"���2 وذو$�� ا����آ��£ + ������      ا��ا$* أن ا���آ� ا��و
���¦£ آ� أ��2ل ا��Aا��7 ا��� ����B !�A ا����ن، ��� � �§ ��� أن ا��اء ا��� 
����� أور+� 

� +��رة ا���آ� ا��و������، �0��>¯ ا���رة ا�.����� ��£ ا�.�د ا�ور+� ��¬اك ���£ دورا أ"�"�� �
 7�����* إ�9 ا����� و�§ ا���Aد، +�� ���� $��د ا�دب، �����B� �6"� +¬ا���� ا������A، ا�����رة 

�72. $��د ا�����A!، ����و�0����2ن � ������ن إ�9 ا���A�A ا��� ��ا�* 
���� ا����0 ا���>! ���� و
ا���3 +�7 أد+�# وا����ة ا��ا$���، ��� ��� ا����# ا�����ر ��AB 7>� ا��6��*، و�� �A!"� ذ�§ 


��# � ه�دي �� ��� "�ى ا��A¤ وا����.� �� °��� ���، !���A� 7����! ��0�� :ا���.ا��6��*  
* "�+�، ص��  14ه�ل، 

��!ودة  �A���+ 7��������دا�£ - �.�� و$���# �! ا�����0 ا��� ا�¬ي–      �A! آ��£ ¥�A ا��و 
���0 ا����ة، و��; ��  �� #��A¥ £آ�� §�¬� ،���Aت ا����A�ا� �������7 أن  #�
��6+� ا����ة أ
���0 ا���A، ������ن ا��و����� ��; ه� ذ�§ ا����ن ا�?����، +� ه� ا����ن ا�.�د، ا�¬ي �6! 

�7 ه�0 �.�# ��+* ا����د �� ا�. ،���� �� ��+�6��0ن ا��و������، وذ�§ ا���وب �7 ا��ا$* 
�
���  .ا�

      إّن ا��و������ +?���2 ا�"�"�، ��ى �� ا����ة ��Eى و��>!ة، ������ة أآ�� �7 أن ��2ن ��6د 
���، ��!ى ا����ن �?�ط ذا�� ����6 �²"; �0��ذج ���!دة +±�����2ت ����>��، �� ا�.�� وا�����، 

��¦� ا��ؤ��ه�0 ��!ث ذ�§ ا��.�3ل و . �3
 �� ������6وز ا��و������ن ا�.�# ا��2�"�2،  !A�

0!ه# "���ة 
�9 ا���� ا�.�0، ����� أ���  �A��� !�� #�� ،ةEا���ار وا��0¦� و$�ا��� ا��6ه

  . �´��Bس وا����.�
������ا 
7 ا��.��� �����A ا����از�� ا��µ��0 ،و ������ �� ������3�����      و��ّ� آ��£ ا��و


�9 ا����د 
�9 آ��� ا���Aل ا��A!"� ا��� آ��£ �����A ا�ر"��Aا��� ور��زه�، و�¬�§ �!دت 

����B 9 ا�.�د وذا���� �� آ��� ا����6ت، �A! آ�ن ���¤ ا����� �� ا�.7 وا�دب دا��� �������� 

�7 أّن ا�0 ،7������?�ط ا��و�B ��.�د +�� �� ��9 ا����د�7، �7 ه�0 "�د ا�
��Aد �� أو"�ط ا��و
 7�ه� �� ��!د $���ن إ"���ار و�د» ا�����
� و���ر»، وا����ن +�� �!ى ا�?���3 ا������� 

���6! ه¬» ا������2ت �� ��$�AB ودة، و+���دة!����§ ه� ا�����# ا����¦� . إ����2ت � 
���
 �.3+ ����� .وا���A��0ت ا�"�"�� ��.�2 ا��و
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 والفضل يعود إليه في نقل المصطلح من دائرة النصوص الالهوتية،
ا يكون ذ به. وشروطها في تحليل النصوص،ة الفهميلعمل" فنا" أو "علما"ليكون

 قد نحى بالتأويلية منحى حررها من أن تكون في خدمة علم شاليرماخر
  .تكون علما قائما بذاته ووصل بها إلى أن ،واحد
إالّ أنها لم تع  صحيح أن الممارسة التأويلية تعود إلى الماضي البعيد،     

الذي جمع بين  ،شاليرماخرإالّ منذ  برهانها الفلسفي ولم تكتسب صرامة،
 والكفاءة الفلسفية المكتسبة من المدرسة ،اللغوي الجدارة في التأويل الفقهي

، كمسألة تهتم بتأويل معن النظر في الهرمينوطيقافنظر وأ الترنسندنتالية،
أي إلى معرفة  ،د التأويل إلى مستوى تحليل الفهموجاوز قواع ،الخطاب

بما في  ،ه إمكانية تأويل ذي مشروعية كلية ليستنتج من،العمل القصدي نفسه
  .)1(ذلك وسائل هذا التأويل وقواعده وحدوده

لد الحاجة طاب معين هو الذي يو أن سوء فهم خشاليرماخرالحظ          
 ،هكذا أسس على ظاهرة سوء الفهم نظريته الهيرمينوطيقيةو. إلى الفهم

 الذي ،منقذة من سوء الفهموسيلة ستصبح الهيرمنوطيقا وانطالقا من هذا 
 فمهمة الهيرمنوطيقا ال .منذ بداية عملية الفهم و،يتربص بنا في كل لحظة

 بل من اللحظة ،بح الفهم غير مؤكدعندما يص فقط في التدخل تنحصر
  .لكل مسعى يرغب في فهم خطاب ما، األولى

  .)2(القارئ داخل الدائرة الهرمينوطقيةوعالقة المؤلف 
 هو أن نقوم بتوجيه شاليرماخر لهيرمنوطيقاالهدف األسمى إن 

 نفكر كما كان  ونعمل على أنعبارات المؤلف إلى المعنى الموجود فيها
. إعادة معايشة للعمليات الذهنية لمؤلف النص" أي .يعبر عنهيريد الكاتب أن 

فهي عكس التأليف، ألنها تبدأ من تعبير ثابت ومكتمل، وتعود القهقرى إلى 
                                                            

 .43، ص1998، 1، دار ا������، +��وت، طا���و��ا�.��.� و����� $�رة، ) 1
2( �A���0������ ا������A���0 أو ��� ا�.�# : ا�!ا>�ة ا������� ����
�7 ا��.�ه�# ا��� +90 


�9 "��� ا����ل ه� وB!ة آ���، و��7  ..إ�9 ا���م و ا��2;) ا��.�د( +�����Aل �7 ا���ص ���6���
وا�6��� +!وره� ����! ���0ه� . ��� +±��B��� ا�9 ا�6��� ا�����2.�# ��90 ا��2�� ا��.�دة دا�� ا�6

��90 آ������ ا��.�دة 9�
ا�.�# إذن 
���� دا>��� وا���90 �� ا���A�A � ��0¶ إ� دا�� ...ا���2 
����

7". دا>�ة ا���و��"ه¬» ا�!ا>�ة، و��7 �¬�§ ����  �A� : ،!3!�� ��+���0 +�ز�Aإ�����2 ا�

��� وه�ان، A0!���� ا����ر"� ا������، $�# ا�داب �� و�� 65، ص)2008،2009(، ر"��� 
 .+�!ه�
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إن المتحدث أو المؤلف يبني جملة، . الحياة الذهنية التي نبع منها التعبير
)1(رةوعلى المستمع أو القارئ أن ينفذ إلى داخل بناء الجملة وبناء الفك

. 
، هو إعادة بناء الخبرة شاليرماخر أن هدف التفسير كما يراه ظهروهكذا ي

. التفسير يستهدف إعادة معايشة ما عايشه المؤلف. الذهنية لمؤلف النص
وهذه المعايشة ليست بالضرورة تحليالً نفسيا للمؤلف، بل هي مجرد تذكير 

وبعبارة أخرى إن . ربأن الفهم هو فن إعادة بناء التفكير الخاص بشخص آخ
غايتنا ليست تحديد دوافع المؤلف السيكولوجية أو بواعث شعوره، بل إعادة 

 على ،)2("تشييد الفكر نفسه الخاص بشخص آخر من خالل تفسير حديثه
 ،لغوي ينقل فكر المؤلف إلى القارئأساس أن النص عبارة عن وسيط 

في جانبه  ويشير ،لهاوبالتالي فهو يشير في جانبه اللغوي إلى اللغة بكام
 -شاليرماخر فيما يرى -والعالقة بين الجانبين ،النفسي إلى ذاتية مبدعه

والنصوص في نظره كلما تقادمت في الزمن أصبحت عرضة  عالقة جدلية،
 ذا األمر الذي تصبح معه الحاجة ملحة إلى إيجاد علم يجنبنا ه،لسوء الفهم

  .)3( ويجعلنا أقرب إلى الفهم،األمر
 لوضع قواعد الفهم انطالقا من تصوره شاليرماخرنا ينطلق من ه
لى يحتاج إ -حسب هده لقواعد–فالمفسر  اللغوي والنفسي، لجانبي النص،

والقدرة على النفاد للطبيعة  ،الموهبة اللغوية. موهبتين للنفاذ إلى معنى النص
يعرف ن أن يمك  ألن اإلنسان ال،فالموهبة اللغوية وحدها ال تكفي البشرية،

كما أن الموهبة في النفاد إلى الطبيعة البشرية ال  ،اإلطار الالمحدود للغة
وال يوجد  ،ك البد من االعتماد على الجانبينلذل ،لكمال ألنها مستحيلة ا،تكفي

  .)4(لكذثمة قواعد لكيفية تحقيق 

                                                            

1 ( ،���
�دل �9.�3، ��# ا�.�#، �!�� إ�9 ا������A���0، ����� ا���و�� �7 أ����ن إ�9 ��د
  99، ص2007، 1ز�* ، ا��Aه�ة، ط�رؤ�� ��0?� وا��

�¦9 ا�.�ج )2��E ا�!را"�ت وا����ث ��آ ،� ا���3>� ��6،)ا�.��.� ا���+�� و$�اءة ا�¢0(، 
#<�Aم ا��� 148-94، ص44،2009،ع20، س ���0ن ـ +��وت،ا�"���� �� �Bزة ا�

�! ا+�ز�!، ) 3�B �3�)¢0ا� ���.� ��¦��، 1981، ا����3، ���6 ��3ل،ع)ا������A���0 و
 145ا����µ ا�����3 ا����� ��2��ب، ص

�! أ+�ز�!، ) 4�B �3اءة وا���Aا���+�، ط، ��ت ا���و��إ�����2 ا� ���Aا�� Eآ��2005، 7، ا� ،
 20،21ص،
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 ال تخرج عن هذا ،شاليرماخرإن عناصر العملية التأويلية في نظر 
  :ة القارئ في اإللمام بجانبي النصوص متوقف على قدرفهم النص اإلطار،

يشير إلى اللغة، وهو المشترك الذي يجعل علمية الفهم  :جانب موضوعي-
كما هو الشأن ( ليست منظومة مجردة شاليرماخرممكنة، علما أن اللغة عند 

، بل هي موقع )، الذي يميز بين اللغة والكالمفرديناند دي سوسيرعند 
 من -هم المؤلف بقدر توظيفه للغة، فهوأفإنني : "ع الفكر ذاتهالمعنى وموق

 - من جانب أخر-  يقدم في استعمال اللغة أشياء جديدة، ويحتفظ-جانب
  .)1("ببعض خصائص اللغة التي يكررها وينقلها

يشير إلى فكر المؤلف، ويتجلى في استخدامه الخاص للغة، : الجانب الذاتي-
تجربة المؤلف، التي يسعى القارئ إلى إعادة وهذان الجانبان يشيران إلى 

  .)2(بنائها، بغية فهم المؤلف أو فهم تجربته
 تتوقف على هذين الجانبين ،شاليرماخرإذن الصيغة التأويلية عند 

 الذين يمثالن في الوقت نفسه القواعد األساسية المحددة لفن التأويل،
 ما عمل بتركيب إلمساكا يمكن ال" ألنه .يمكن تجنب سوء الفهم وبدونهما ال

 أن يجب فالعمل ،وحدها األسلوبي الشكلي والتحليل المنطق بمقوالت ووحدته
 الشكل"ـب اإلمساك على  وعالوة.معين إنسان حياة في كلحظة باألحرى يفهم

 ال الذي ،"الشكل الداخلي"ـب يمسك أن أيضا المرء على يتعين ،"الخارجي
 هو التأويل فإن حدسي وعليه، اتي،ذ تأويل بل موضوعي تأويل مادة يكون

 اإلنتاج األدبي بعملية الحية العالقة في يحدث "بناء إعادة"أو" إنتاج إعادة"
 سلسلة خلق الخاصة بطريقته المرء يعيد أن" هو الفهم ويصبح .نفسها

  .)3("األفكار
 ال يستغرق ،إن الحضور الفعلي للكاتب داخل خطابه أو نصه كذات

وما بعد ذلك فهو اغتراب حتى ال نقول موت  اب،سوى مدة إنتاج الخط
 ،وما مدة إنتاج الخطاب سوى محطة ترتيب للمعرفة االجتماعية. المؤلف

                                                            

�.��� ا�0¢، ص) 1 ��¦���! أ+� ز�!، ا������A���0 و�B �3�145 
 ا���* وا�3.�� �.���) 2
����� ا������A���0( +�����ن، )3(،���� ،��
�����ة، ���� �Bآ#   ������6 $¦��� إ"� ،

 134-108، ص2014، )60-59(،ع18س. ��آE درا"�ت ���.� ا�!�7، +�!اد
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 وما الخطاب سوى مجال مفتوح على األبدية، ،المتمثلة في شخص الكاتب
 وبالتالي ليس الخطاب سوى ،يسمح لنا بمعايشة تطورات المد المعرفي

 من شاليرماخر ينطلق . قدراتنا المعرفيةفرصة نتعرف من خاللها على
وهو  ،مةوهي الفهم والخطاب واللغة والذات المتكل ،يةالمفاهيم األكثر عموم

،  في أنها تفتقر إلى مبادئ عامة،يتجنب خطأ النظريات التأويلية السابقة بذلك
المتعلقة بالشكل الخارجي وبالشكل  "شاليرماخر"ومن هنا أصبحت نظرية 

 والعناصر القائمة فيها بشأن نظرية عامة لإلبداع .رية أساسية نظ،الباطني
إن  .التاريخ األدبي بوجه خاصorganon " أورغانون"األدبي تكون بمثابة 

 تتمثل في فهم الكاتب على نحو يتجاوز فهمه ،الغاية األخيرة للهرمينوطقيا
  .)1("عوريرورية لنظرية اإلبداع الالشوهذه المسألة تمثل النتيجة الض لذاته،

م باإلنشاء تهتأويل نحوي ي: " تأويالنشاليرماخرالتأويل عند 
يتمثل أوال في  الرجوع  ،وتأويل سيكولوجي. جي لمجموع النصالتدري

فاالنتقال من ذلك إلى الشكل الخارجي  ،بالفكر إلى مركز المسار اإلبداعي
ية ثم البحث في آخر األمر من خالل الطريقة الذهن والداخلي للمؤلف،

  . )2("المميزة للمؤلف وتطوره عن وحدة مؤلفاته
 يشهد ،إن العرض المنفصل للتأويل النحوي والتأويل التقني

 :باستقاللهما المتعلق باالختالف في المهمة التي يقترحها كل من التأويلين
" إدراك معنى الخطاب انطالقا من اللغة"تتمثل مهمة التأويل النحوي في 

فهم تفصيل خطاب متماسك "في  )السيكولوجي(ي ومهمة التأويل التقن
والمؤول  ". المجموعة المحددة ألفكار الكاتبباعتبار أنه يحتل موضعا في

وذلك  ،معا، إذ إن كل واحدة توضح األخرىالماهر هو الذي يحقق المهمتين 
ويوجه البحث على نحو  بالرغم من أن كل  ميدان يتضمن صعوبات خاصة،

، نين اللغة، والمشاكل التي تثيرهاب اكتشاف قوافمن ناحية يج مغاير،
االلتباس أي خاصية العناصر  أي خاصية العناصر المادية، كالالتحدد،
ومن ناحية أخرى يجب إدراك فكر الكاتب  ،)الكلمات والجمل(الصورية 

                                                            

* "�+�، ص )1�� .�����47 $�رة، 
 .ا���* وا�3.�� �.��� )2
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 من حيث إنه يشهد بتركيبة الفكر ويعبر ،الذي يبدو من خالل هيكل الخطاب
  .)1("عن ذاتيه الفرد

بل أحسن  كما فهمه مؤلفه،  هي فهم النص،الهرمينوطيقاإن مهمة 
 ، الزالت بعيدة المنالشاليرماخره الغاية في نظر ذلكن ه مما فهمه مبدعه،

تزال بعيدة عن أن تكون  ما – بلغتهرغم كل التقدم الذي  –فنظرية التأويل "
لى أقصى يمكن أن يطمح إليه المفسر أن يصل إ  لذلك فكل ما،فنا متكامال

ة تنبؤية إلى جانب معرفته أن يكون ذا طاقو. )2(طاقته في تفسير النص
 ، وبهذه الطاقة التنبؤيةحتى يمكنه اكتشاف الجوانب المتعددة للنص، ،باللغة

أي أن يكون  ،لى درجة أن يحول نفسه تماما إليهيسعى اإلنسان لفهم الكاتب إ
  .)3(هو الكاتب
  :خـاتمـة

 من التصورات الكثير للهرمينيوطيقا يدالجد المفهوم جرف لقد
 المعايير السابقة، نقد عن ناتجة مغايرة، استنباطات ليؤسس بعيدا، الراسخة

 حمل ولهذا"الهرمينيوطيقا  دائرة توسيع إلى المبادرين من شاليرماخر كان وقد
 سعيه خالل من رومانسية،  عالمة :مزدوجة عالمة الهرمينيوطيقي برنامجه

 بتوسيع رغبته خالل من نقدية وعالمة اإلبداع، عملية مع الحسية العالقة إلى
 سطحية من التحول وعي، عن يترجم ما شموليا، وهو الصالحة قواعد الفهم

 يقينية، مسألة التفسير كون يقينيته، وال التأويل شمولية إلى التفسير وحرفيته،
 غادامير نظر في ، يكمنلشاليرماخر العظيم ، فاإلنجاز)4(مسألة ظنية والتأويل

 إلى يحتاج نص أي القواعدي، ففهم التأويل جانب إلى النفسي للتأويل جعله في
 التي القدرة وهي البشرية، الطبيعة إلى النفاذ على القدرة وإلى لغوي أورغانون

 بمعايشتة محله ويحل للمؤلف، الكلي اإلطار في يضع نفسه بأن للمؤول تسمح
 أي ما؛ عمل إنتاج الباطني لعملية األصل إدراك أجل من الذهنية، عملياته لكل

                                                            

* �.��،ص ا)1���48.  
�! أ+� ز�!، إ�����2 ا��Aاءة وا���ت ا���و��، ص )2�B �3�23. 
�! أ+� ز�!، ) 3�B �3�)¢0ا� ���.� ��¦�� . 146، ص)ا������A���0 و
 .15، 14، صص-  ا���Aل ا���+�،ا���B ،7��  ���ة)4
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 إنتاج لعملية إنتاج إعادة الفهم يصبح  وعليه.)1(اإلبداعي للفعل تكوين إعادة
 قوله أراد وما الفكرية، حياته على بناء للمؤلف، األصلية المقاصد  أي،أصلية

 المؤلف فردية معرفة إلى يهدف فالتأويل النفسي النص، في عنه والتعبير
  .معه وجدانيا اندماجا يتطلب ما عبقريته،و

  :مراجع البحث
  القرآن الكريم

فاعلية القراءة وإشكالية تحديـد المعنـى فـي الـنص           محمد ن احمد جهالن،      -1

  2008، 1دار صفحات للدراسات والنشر، ط ،القرآني

  .لسان العرب ،ابن منظور -2

  العلوم االجتماعيـة ،    مجلة كلية اآلداب   ،)التأويل وتعدد المعنى   (دندوقة فوزية،  -3
 .جامعة بسكرة ،2009جانفي ،4ع

 1982،)ب ط(بيروت، ، دار الكتاب اللبناني،1،جالمعجم الفلسفيصليبا جميل، -4

 ،133،2008مجلة اآلداب العالمية ،ع  ) الهرمينوطيقا والترجمـة  (عبد الغني بارة   -5
 .منشورات اتحاد الكتاب العرب

منـشورات    وجيـه قانـصو،   ترجمـة  ،مقدمة في الهرمينوطيقـا    دافيد جاسر،  -6
 .1،2007االختالف، ط

 ،)التأويل نهائية وال الداللة النصوص، تعددية وانفتاح الشعرية (العين حمر خيرة -7
ـ العلم والبحوث بالدراسات تعنى محكمة دورية  أكاديمية مجلة الخطاب،  اللغـة  فـي  ةي

 يـزي ت - معمـري  مولود جامعة الخطاب، تحليل مخبر منشورات ،2010 6ع واألدب،

 .وزو

ب  (نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،     ،الرومانتيكية محمد غنيمي هالل،    -8
  .)ب ط (،)ت

ــف،.س.أ -9 ــة  دمتريـ ــسية الغربيـ ــة الرومانـ ــة اآلداب  ،النظريـ مجلـ
 .، اتحاد الكتاب العرب125،2006العالمية،ع

                                                            

�����،  ه?�م) 1�A����0�
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�0ان. 26، ص2009-2008ا�������، $�# ا�.��.�،  £��ه?�م : �?�ت 

،�����رات ، ا�!ار ا���+�� �����م ����ون، �0?�غادامير جيورج هانس عند والنص التأويلية 
 2010، 1ا����ف، +��وت، ا�E6ا>�، ط
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 ،1+2العدد  ،دمشق جامعة مجلة  ،غادامير عند وتأويله التراث مكانةصالح،  الحاج رشيد -10
  .30المجلد
 1،1998ط بيروت، دار الطليعة، ،الفلسفة والتأويل نبيهة قارة،  -11

، مدخل إلى الهرمينوطيقا، نظرية التأويل من أفالطون إلـى          فهم الفهم عادل مصطفى،    -12
 .2007، 1غادمير، رؤية للنشر و التزيع ، القاهرة، ط

ثقـافي العربـي،    ، المركـز ال   إشكالية القـراءة واليـات التأويـل      نصر حامد أبوزيد،     -13
 .7،2005ط

ـ  ، مجلة البصائر  ،)الفلسفة الغربية وقراءة النص   (،  مرتضى الفرج  -14 ز الدراسـات   مرك
 .44،2009،ع20، س لبنان ـ بيروت،والبحوث اإلسالمية في حوزة اإلمام القائم

، 3، مجلـة فـصول،ع    )الهرمينوطيقا ومعـضلة تفـسير الـنص      (نصر حامد ابوزيد،     -15
 .العامة للكتاب، الهيئة المصرية 1981افريل

، مجلـة قـضايا إسـالمية    صـالح  حاكم  علي، ترجمة،)مسألة الهرمينوطيقا(بولتمان،  -16
 .2014، )60-59(،ع18س. معاصرة، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد

 عـين   محمد برادة وحسان بورقية،    ترجمة، ،من النص إلى الفعل    بول ريكور،  -17
 .1،2001طرم، مصر،  الهالبحوث اإلنسانية واالجتماعية،للدراسات و
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 مسارب ذات عالقة االنسانية والعلوم الفلسفة بين العالقة تبدو
 التساؤل نأو للمعرفة مستمرة استثارة انها على الفلسفة الى ينظر إذ مختلفة،
 الحقول من متأتية اجابات الى التوصل بمجرد يخبو ان له ليس الفلسفي
 ال االنسانية العلوم  نأ: مفاده توصيف الى يؤدي التصور هذا مثل العلمية،

 النقد حضور نإ بل البعض، يعتقده لما خالفا الفلسفة على القضاء تتغيأ
 هي اللغة فلسفة فإن لذا، ،المسارات مختلف في الفتا حضورا يمثل الفلسفي

 وتبين استشراف له يتسنى كي عنه للفيلسوف غنى ال الذي المسبار بمثابة
 المسألة هذه ضمن ضروريا بل ممكنا اليها النظر زال ما التي االبعاد

 اللغة فلسفة عبارة ان البدء في نالحظ ان وينبغي) اللغة مسألة (الشائكة
 بعض مع مخصوصة داللة اتخذت انها غير مختلفة بمدلوالت توحي

 لدى وأ قيينالمنط الوضعيين لدى سواء المعاصرين، والمناطقة الفالسفة
 التنوع هذا لىإ ريكور بول شارأ ولقد ،اوستن وأ مرلوبونتي وأ هيدغر

 التي االعمال حصيلة نحدد أن لنا كان لو((: بقوله فلسفي هو لما والحضور
 كل أخذ لوجب االخيرة العشرية خالل باللغة الفالسفة اهتمام على تشهد

 وما فلسفي هو ما بين التداخل هذا ،)1())االعتبار بعين تقريبا الفلسفي االنتاج
 اللغة فلسفة إن المعرفيين، المجالين بين الكلي التساوق يعني ال لساني هو
 رقنها التي المدونات ذلك آية ،اللسانيات أبستمولوجيا من مجاال وسعأ هي

 كارنابو رسلو ،هوسرلو ،فريج مثالأ المختلفين المفكرين من الكثير
 أيا  أن عبدوها التي المنعرجات طبيعة هدوتش ،وستنأو ،ريلو ،فنغشتاينو

 بوصفها اللسانيات طريق عن علمية دراسة اللغة دراسة الى ينظر لم منهم
 بلسانيات الكثيرين اهتمام قلة من يضاأ نندهش وقد للغة، الوحيدة المقاربة

 اللسانيات وفي الفالسفة عند اللساني التحليل في االزدواجية هذه اللسانيين،
 غرضا اللساني لىإ بالنسبة اللغة كانت ذا إ:يلي فيما تفسيرها تجد العملية

                                                            

  .ا�������ت:  أ"��ذ +���2 ا�داب، ا�������30، ا���اق، ا����3ص-*
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 بحسب الخالصة الداخلية الروابط من مستقال نظاما يكن لم إن- مخصوصاً
 تُستبعد اللغة حول االساسية المسائل من كامال مجمال نإف -هيلمسلف تعبير
 ال التي نطقيةالم بالعمليات اللغة عالقة مقدمتها في يأتي اللسانيات من عندئذ
 االتصال عالقة :عمأ بشكل و أ،اللغوية البنيات من يأ لىإ ردها يمكن

 عموما، وبالثقافة االجتماعي االتصال مجال في االخرى بالوقائع اللغوي
 الى اللغة وتُسند تٌحال أن(( بالواقع اللغة عالقة أخص بصورة ترد ثم، ومن

 الضخمة المسألة هذه ساس،األ وظيفتها هي تلك ذاتها، غير خرآ شيء مطلق
 هذه ولكن المرجع أو السند :عنوان تحت وضعها يمكن التي المسألة هي

 النقاء، بفضل علما تصبح لكي لسنيةاأل ارتقت كلما :مفارقة تثير المسالة
 غير ،)2())المجاالت من بغيرها اللغة بعالقة يتعلق ما حقلها من طردت كلما

 في واردا يعد لم الضيق بمعناه المفهوم  هذا وفق اللسانيات منوال حصر أن
 فطبيعة ،بنفينست بعد اللسانية المناويل منها انبجست التي المنعرجات ضوء

 عالقة تشكل وآفاق بمؤوليها اللغة بعالقة اللسانيات تاخمتها التي المسالك
 -تحديداً– االنثربولوجية الدراسات السيما االنسانية العلوم باقي مع اللغة

التوجهات مختلف بين والتعالق التالقح مناطق تؤطر التي حاضنةال عتوس 
 مجرد العادية اللغة فلسفة ممثلي عمالأ تكن لم خرى،أ جهة من المتنوعة،

 استقالل في ريكور بول تعبير حد على ظلوا فهؤالء اللساني، للبحث امتداد
 ءلهؤال كبيرا اهتماما يعيروا لم اللسانيين نأ عن فضال اللسانيات، من

 نأ لىإ تودروفو ديكرو حسب المزدوج العزوف هذا سبب ويعود الفالسفة،
 تأثير وتحت بأخرى وأ بصورة – ينقادون بانهم شعروا قد الفالسفة ولئكأ((

 المنهج عن تماما مختلف منهج وهو اللغة نقد لىإ – المنطقية الوضعية
 بدراسة موااهت الذين الفالسفة نأ عن فضال اللسانيات، في المتبع الوصفي

 مجال من خارجة بحوثهم اعتبروا بخاصة اوستن ومنهم الكالم فعالأ
  .)3())الكالم فعل في استعماله ال اللسان تدرس االخيرة هذه نأل اللسانيات

 بعناوين - هي اللغة فلسفات نأب التذكير لىإ بحاجة ولسنا
 يحصل نأ يمكن وهذا التوضيح مرحلة تجاوز جلأ من محاوالت -متنوعة

 دمج يعاد ثم ومن اللغة ولويةأ بحث يتم نأ :تماما مختلفين اتجاهين في
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 تفقد حيث وسعأ نشاط ضمن تُبحث و أما، واقع ضمن االشارات وظيفة
 أشكال الدمج وهذا التبعية هذه من لتتفرع وتفردها امتيازها اللغة مسالة

 خرى،أ جهة من والماركسية جهة من )الظاهراتية (الفينومنولوجيا مختلفة
 بالذات الواقع تعريف عادةإ محاولة تجري االمتياز هذا اللغة عطاءإ وبعد
 المتبنى هو الثاني االتجاه وهذا ،لغة فلسفة :للكلمة القوي بالمعنى حينئذ

 الفلسفية البنيوية:تماما بينهما فيما متعارضين فكريين تيارين قبل من الرئيس
 فلسفة  نزوع نأ الخصوص هذا في التاريخية المفارقات ومن ،)4(والرمزية

 الواليات في جديد من بزوغها رافقه بريطانيا في التالشي لىإ العادية اللغة
 التوليدية النحوية بالقواعد المتأثرين الفالسفة من عدد طمح فقد المتحدة،
 المسائل بعض حل امكانية لىإ تشومسكي نوام بها جاء التي التحويلية
 هذا ،شومسكي فكارأ ابتعثتها التي العامة للسانياتا اطار في العالقة الفلسفية
 لم اللساني العلم وبين للكلمة الفلسفي بالمعنى اللساني التحليل بين االلتحام

 هذه تالشي وراء من تنبجس اخذت بل ،العادية اللغة فلسفة اطار في يحد
 مع المنطقية المقتضيات فيها اجتمعت التي المنعرجات وفي المزاوجة،

 نهإو اللسانيات ابيستمولوجيا مع العادية اللغة لفلسفات الوصفي فالموق
 عن المنبثقة اللغة نظرية كانت ذاإ ما نقول نأ ناآل جدا المبكر ((لمن

 المطمح هذا تحقيق جلأ من مالئمة كثراأل هي التوليدية النحوية القواعد
 يأخذ هنا ،)5())المعنى بهذا االشارات بعض التقاط باإلمكان كان نإو الواسع،
 بأن الفنومنولوجيا تذكّر فالفلسفة جديته، كل العادية اللغة فلسفة مع الحوار

 بشيء عالقتها عن اللغة تعبر اللغة وسط من نهأو ضاع، قد )الحال المباشر(
 حذرها بضميمة المطلب، لهذا والشرعية التزكية )الفنومنولوجيا (وتعطي ما،
 الجامدة السمة على حفاظها عن فضال المعاش، الحال فلسفة الى العودة من
 لىإ الفنومنولوجيا ترتد قد ذلك، قبال في الرجوع، وأ التقهقر مسألة في

 وال داللية، ممارسات في ضياعها خطر من وتحذرها العادية اللغة فلسفة
 اللغة من )الترقي (االنتقال على قادرة الفلسفة كانت ذاإ الإ الخطر هذا يزول

  . )6(اللغة في عنها يعبر التي الفهم ساليبأ لىإ
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 من الستينيات في اللغة فلسفةو اللغة بمسائل ريكور اهتمام بدأ
 كلود بين دار الذي النقاش في مشاركته خالل من وذلك العشرين، القرن
 شيء لىإ تشير ال ((البنيوية في اللغة نأ بين إذ ،سارترو شتراوس ليفي

 النص حالةإ البنيوية تستبعد وال ها،بذات خاصا عالما تشكل بل ذاتها، خارج
) قصده (الذي بالمؤلف روابطه كذلك تستبعد بل وحده، الخارجي العالم لىإ

 طفرة شكل على يكن لم التوجه هذا نأ غير ،)7())يؤوله الذي والقارئ
 التي الفكرية االرتياضات رافق تأمل حصيلة وليد كان ما بقدر معرفية

 مساره ريكور بول وصف فقد الكلي، ملهابمج ريكور فلسفة منها انبجست
 لىإ مضطر ننيأب شعرت ((بقوله اللغة فلسفة لىإ الوجودية من الفكري

 في اللغة مشكلة لىإ رادةاإل بنية عن في صليةاأل المشكلة من اهتمامي تغيير
 البنى درسأ كنت الذي الوقت في حتى تابعة ظلت مشكلة وهي ذاتها،

 سأحاول سباب،أ لعدة بذلك للقيام مضطرا نتك ساطير،األ لرمزية الغربية
 في المهم التغير ثانيا النفسي، التحليل نظرية في تأملي ،والأ :ناآل توضيحها

 محل تحل البنيوية بدأت ،حيث فرنسا في االقل على الفلسفي الحس
 التي بالمشكلة المتواصل اهتمامي ثالثا الظواهرية، محل بل الوجودية،

 البريطانية بالمدرسة المتزايد اهتمامي خيراأو ة،الديني اللغة تطرحها
 الظواهرية لتجديد طريقا فيها رأيت التي العادية اللغة فلسفة في واألمريكية

  .)8( ))السواء على البنيوية تجاوزات على ورداً
 وجوه استطالع على ريكور دأب قطعها، التي المراحل جميع في

 الذي العالم ويفهم خريناآل ويفهم تهذا يفهم ان لإلنسان تتيح التي الوساطات
 مسعاه في برزاأل المقام اللغة تتصدر الوساطات هذه بين من يكتنفه،

 التي المعاني كل فيها تنطوي التي هي تجلياتها مختلف في فاللغة الفكري،
 بثالث ريكور بول تأثر ولقد الحقيقة، تطلب في عليها االستدالل يمكن

 الذات تفكر مدرسة مقدمتها في ،تأتي الخاص بطابعها طبعته فلسفية مدارس
 جان عليها وسار فيخته انشأها التي المدرسة وهي الذات، في) العاقلة الذات(

 التي )الفنومنولوجيا (الظاهراتية الفلسفة وأ الظاهرات علم ومدرسة ،نابير
 معنى البحث لخدمة طوعها نأ بعد من هايدغر اليها وانتمى هوسرل أسسها
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 ومدرسة عينها، الكينونة في خيراأو اللغة في ثم ومن نساناإل في الكينونة
 ألثر وايجازا ساكسوني، االنكلو الثقافي الفضاء في الناشطة التحليلية الفلسفة

 الفذة باإلسهامات الصريح تعلقه عن ريكور بول يفصح الثالث المدارس هذه
 نابير نجا ومنهم المعاصرة، الفلسفية المدارس هذه ممثلو بها التي

 المدرسة في ياسبرسو هايدغرو الفرنسية المدرسة في مرلوبونتيو
 فريكور االنكلوساكسونية، المدرسة في فريغةو راسو فنغشاينو لمانية،األ

 في التفكر ومعطيات اللغة معطيات على الدائم االعتماد ضرورة على يصر
 الذي لالطوي الطريق في البارزان المعلمان هما وهذان العارفة، الذات
 الذات في التفكر نأ ذ إمتالزمان، متساوقان مترابطان وكالهما نهجه،

 عملية في اللغة لمقام وابرازاً اللغة، بوساطة اال لإلنسان يتحصل ال االنسانية
 هنا الكينونة االنسان تحليل في القصير الطريق ريكور يستبدل التأويل

 االستبدال هذا نتاج من نوكا اللغة، تحاليل استهلته الذي الطويل بالطريق
 اللغة علوم عليها تنطوي التي التأويلي التجديد لطاقات واستثماره تطويعه

 التي العوة ان غير التأويل، عملية في اللغة يفوق استثمارا )اللسانيات(
 لها، امينا يظل ان له هيأت اللغة طاقات استثمار سبيل في غادامير اطلقها

 مضامينها استخراج الى وسعى لدعوةا هذه تلقف ريكور ان حين في
 السؤال مركزية ورغم ،)9(مقتضياتها ومراعاة مستلزماتها على واالستدالل

 ريكور جهد اختزال نستطيع ال اننا اال ريكور فلسفة كليات في اللغوي
 تنوعه  ورغم بمكان، والتعقد التنوع من عمله الن اللغة فلسفة في الفلسفي

 وبمنهج واضحة لغة في معروض انه اال ما حد الى الفكرية مبانيه وتعقد
 بالطابع عنه معبرا حواراته من موضع من اكثر في اكده الذي ،االمر محكم

 المتكامل الطابع على باحث من اكثر يؤكد حين في واالنقطاعي، الظرفي
 كتبه من كتاب كل ان« المقدمات إحدى في بالقول ذلك عن معبرا لفلسفته،

 بين الرابط الخيط وان مطروحة، لمشكلة عالجةوم سؤال عن جواب هو
 اللغة فلسفة ان :القول يمكن هنا من ،)10(»العالقة االسئلة هو كتبه مختلف

 الفلسفية التيارات مختلف يتضمن فلسفي مبحث هي ريكور بول مفهوم  في
 اللسانية االبحاث بمجملها لتغطي المعاصرة، للفلسفة المشكّلة اللغوية
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 من اتجاها بوصفها المنهجية التأويلية وان والتأويلية، اركسيةوالم والمنطقية
 ،ولعل االنسانية العلوم مع مستمرا حوارا تقيم واللغوية الفلسفية االتجاهات

 مناقشته السيما ذلك، على دليل خير البنيوية اللسانيات مع ونقاشه حواره
 إذ والتأويل، البنية دراسته اثناء عليها عرج التي والتعاقب التزامن لمبدأ

 حصر -ريكور حسب- ويمكن .)11(الرمز هو ثالث حد اضافة اقترح
 التي االعمال:ثانياو اللسانيات، فلسفة: اوال هي ثالثة  في الفلسفية التوجهات

 بما اللغة فلسفة :ثالثاو فلسفي، تفكير لكل مسبق كشرط اللغة توضيح قوامها
.                                        الفيلسوف الى بالنسبة وإشكاال سؤاال اللغة فيه تصبح الذي المضيق هي

 فلسفة بعبارة المقصود ان على قائم ريكور تبناه الذي التقسيم وهذا
  ابيستمولوجي مجال في –التمشي لهذا وفقا- الفلسفة انحصار اللسانيات

 نياتاللسا ومنهجية اللسانية النظريات طبيعة على فيه الباحث اهتمام ينصب
 االتجاه ضمن شومسكيو مارتينيهو ياكبسون ريكور ادرج لذا الوصفية،

 بالوضعية يعرف ما الى يحيل فانه اللغة بتوضيح يتعلق ما ما أاالول،
 الفينمولوجيا يضم الثالث التوجه فان خيراأو العادية، اللغة وفلسفة المنطقية

 في اللغة فلسفة همي ما فان كله، لذلك ،)12(بونتي مرلوو هيدغرو الهوسرلية
 الثالثة الوسائط عن المتعالقة الوظائف هذه داخل تكشف ان هو نظره

 والعام االنسان بين واسطة بل لذاته، هدفا اللغة من تجعل ال التي الكبرى
  .ذاته وبين وبينه واالنسان االنسان وبين

 ذي بميسم ريكور أعمال وسم الذي المعرفي التنوع الى ونظرا
 ثالثة الى ريكور فلسفة الباحثين بعض صنف فقد كبير، حد لىا لولبية صبغة

 الخمسينات مرحلة وتغطي االرادة بفلسفة ويسمى ،االول المستوى :مستويات
 :منها الدراسات من مجموعه المرحلة هذه في كتب حيث الماضي القرن من

 ويتميز الشر، رمزيه الخطأ االنسان والالإرادي، ،االرادي االرادة فلسفة
 قراءتها ويمكننا المنهجية، للتأويلية الكبرى للخطوط بتأسيسه الثاني مستوىال

 النص من التأويالت، نزاع التأويل، في: منها عناوين حملت التي كتبه في
 المعنى في فلسفته مالمح يتضمن الذي الثالث المستوى واخيرا الفعل، الى

 الى باإلضافة السرد،و والزمن الحية االستعارة :كتابيه في استكشافها ويمكن
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 ، )13(واالخالق والسياسة الدين فلسفة مجال شملت التي االعمال من العديد
 المهام وطبيعة تتساوق مناخات يستضمر ريكور لعمل التوصيف هذا ومثل
 تتبدى بها،  تنهم ان خصوصا اللغة وفلسفة عموما الفلسفة على يجب التي

 هذه بين والمسافة للغة، عددةالمت االستعماالت على الحفاظ في احداها
 السياسية باللغة مرورا العلم لغة بين تنوعها في تتراوح التي االستعماالت

 التي المعرفية الخطاطة هذه ان غير الشعرية، باللغة وانتهاء العادية واللغة
 كبير، حد الى انتقائيا كاتبا آيزر مثل كونه مع تتناقض ال ريكور بها وسم

– واالنجلو االوربية توجهاته في والسايكولوجيا للسانياتوا الفلسفة يعتمد
 سوسير من مكثف بشكل يستفيد )1976 التاويل نظرية (كتابه وان .امريكية

 والتحليل والهيرمنيوطيقا والظاهراتية الكالم أفعال ونظرية وياكبسون
 إزاء موقفه« يرسخ انه عن فضال مذهل باتساق بينهما ويجمع النفسي،

 العالمة، اعتماد في سوسير حذو تحذو االولى كبيرتين، ليتيندال نظريتين
 المعتمد الداللة علم اصالح في ريكور وينطلق الفرض، على معتمدة والثانية

 بطريقة ذلك يفعل ال انه اال كاذبا، او صادقا يكون قد الذي الفرض على
 وذجنم والسيما االتصال، ونظرية الهيغلي بالديكالتيك بربطها بل تحليلية

  . )14(»ياكبسون عند الست الوظائف
 وجهة (بان نسجل ان يمكننا  المالئم التحديد نتغيا ان شئنا واذا

 المالئم معيار تقدم التي وهي اللغة انتقاد تتيح التي هي )المنطقية النظر
 قياس على تقوم اللغة فلسفة ان النحوية، القواعد مادة في المالئم وغير
 القواعد مطلوب تلبي لغة وفي النحوية، والقواعد طقيةالمن القواعد بين الفرق

 هنا االعم والمفترض العلن، الى تظهر ان الكاذبة للبيانات يمكن ال المنطقية،
 وان للغة، المنطقي التحليل الى ينتهي فلسفية لمسالة دقيق تقعيد كل ان هو

 الفلسفية لالمسائ فان ثم، ومن العالم، وليس اللغة يهم الفلسفية المسائل رهان
 وتُكسي. الخاصة االشياء بلغة ال اللغات فوق بلغة تصاغ ان يجب

 اللغة فلسفة تعبير خالصة لسانية هي الفلسفية المسائل بان القائلة األطروحة
 شبه جمل هي الواقع حول الميتافيزيقية البيانات ان تعني فهي خاصا، معنى

 النحوية للجمل الفعلية البنية )االشياء– الجمل (قناع تحت تغطي موضوعية
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 عندها وتكون التعابير، وأ الكلمات بحسب النحوية الخصائص ترتيب مثل
 باللغة أغراض شبه تتناول التي الجمل تحويل يعيد نأ الفيلسوف مهمة

 من ينفك ال ريكورو )15(مثاليه لغة في نحوية تركيبية جمل الى الطبيعية
  مقراً اللغة، بنية في النظر صلأ على مبنية فلسفته نأ جلي نحو على التأكيد

 هي تقوم التي االساسية المفترضات عن تُعلن نأ ينبغي الفلسفة هذه نأب
 فرهاناتها افتراض، يواكبها فلسفة هي اللغة ملء من تنطلق فلسفة نأ« عليها

 صياغة العقيدة وتصوغ العقيدة، تبيين فُتبيينها افتراضاتها، عن تكشف نأ
 مشروعه، ينجز ولكي ،)16(»الفهم اكتساب رهانها سبتكت نأ وتجتهد الرهان

 والهيمنة األشياء وصف في وظيفتها تنحصر أداة بوصفها ال اللغة إلى نظر
 آن في والممكن الواقع لتأويل المجال يفسح خالقا كائنا بصفتها ولكن عليها،

 ،"حية استعارة "تصبح أن من للغة البد ذلك تحقيق إلمكانية مشترطا معا،
 الواقع وصف تعني االستعارة إن) الحية االستعارة (كتابه أعلنه ما وهذا
 منه نخرج أن نستطيع ال والذي فيه، نعيش الذي العالم أمامنا، يتبدى الذي

 الفن طريق عن عميق بتوتر نعيشه وان جديد، من خلقه نعيد أن ويمكن
 الوجود، تحليل طريق عن فيه وجودنا واقع نصف نأ يمكن كما والشعر،

 لريكور الفلسفي العمل نأ قلنا واذا ،)17(.الفلسفي الخطاب طريق عن أي
 جوهرها في اللغة نأل اللغة، حول بالتالي يدور فانه المعنى حول يدور
 تملك وهي ذاتها، خارج هو ما لىإ وأ الخارج نحو دائما وتنحو تنمو ابداع

 صفو وجب لذا والنص، والخطاب والتعبير القول في التعدد امكانية
 ايضا هنا ومن للمعنى، المالك وليس المعنى عن الباحث بكونه االنسان

 في يوجد ال االنسان نأ) المسافر االنسان (بأنه االنسان تعريف وجب
 هو حيث ويفكر يفكر حيث يوجد والتاريخ، الزمان في يوجد بل المطلق،
 نص،وال والرمز والعالمة اللغة توسط دون من الذات فهم يمكن وال موجود،

 في ينبهنا فهو ،ريكور بول فلسفة في والتأويل اللغة سؤال يطرح هنا ومن
 انتهت وكما حديثة بمصطلحات اللغة مشكلة يناقش نهأ لىإ موضع، من اكثر
 القدرة تعني ال بانها اللغة محددا ،)اللسانيات (الحديث اللغة علم نتائج اليها
 البنية الى تشير هي بل التكلم على المشتركة الكفاءة وال التحدث على
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 مناقشا للبنيوية اللساني االصطالح يستعيد وبذلك اللغوي، للنسق الخاصة
 تعامل تعد لم انها الى منتهيا المعاصر، اللساني المنظور خالل من ياهاإ

 نظاما صارت بل– فنجنشتاين يعبر كما– حياتية صورة بوصفها اللغة
 وظيفة تختفي بالضبط النقطة هذه وعند فقط داخلية عالقات ذا بذاته مكتفيا
 وتطبيقاتها البنيوية للسانيات موسعة مناقشة وبعد خطابا، بوصفها اللغة

 ان وهو موقفه، اقرار الى ينتهي ،شتراوس ليفي كلود عند االنثربولوجية
 نظريات على ذلك في معتمدا المسند، عن تستغني ان يمكن ال اللغة

 االمر ان وبما )18(المنطق في فريجة نظرية وعلى ياكبسونو بنفنيست
 اللغة، توضيح هو التحليلي الفيلسوف دور فان اللغة استعمال بسوء يتعلق
 مقصد يماثل الفالسفة مقصد ان تودروفو ديكرو يالحظ السياق هذا وفي
 غير واستعماالتها للمقوالت المشروع االستعمال بين فصله في كانط

 محاولة لىإ باألساس يرجع وهم من العقل فيه يقع ما ان ذلك المشروعة
  بالظواهر مرتبطة معرفتنا ان رغم معرفة موضوع العقل فكارأ جعل

 ان« بقوله ريكور بول ذلك الى يشير كما عالجية وظيفة للفلسفة تكون وبذلك
 الملفوظات بان االعتقاد في المنطقية الوضعية مع تشترك العادية اللغة فلسفة

 الغاية نفس عن البحث تواصل انها اال نىالمع من خالية الميتافيزيقية
 هذا عن وينتج الطبيعية اللغة على تمارسه توضيحي عمل بواسطة العالجية

 حدود الى مشدودة تكون ما بقدر صحيحة بصفة تشتغل اللغات هذه ان العمل
  .)19(»الخاصة استعماالتها

2  
 يالتداول اللغوي التفاعل إطار في التشكيل مفهوم ريكور بول يدرج

 للجملة بنفينست. أ قدمه الذي التلفظي اللفظي التعريف من ذلك في منطلقا
 تفاعلي وبناء إحالة فعل ،هي لسان وحدة ال خطاب وحدة كل باعتبارها

 المرتبط بالمدلول االختالط عن يكفّ الخطاب مقصود ،)مقصود (للمعنى
 ما لىإ موجهة فاللغة الجملة مع ما أالعالمات، لنسق محايث دال بكل

 يتزامن الخطاب ومرجع القصد وتداخل شيء، عن شيئا تقول فهي يتجاوزها
 البنيوية اللسانيات توقف وبينما الحواري، وفعله لحدثيته صارمة مزامنة
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 الخطاب نظرية ترفع قوسين، بين واالستعمال الكالم وضع على نفسها
 يكتف ولم متنوعة قوانين على تقومان لسانيتين وجود وتطرح القوس

 االتجاه، ذاه في بعداأل لىإ ذهب وانما التصور، بهذا الفرنسي اللساني
 مختلفة، وحدات على اللغة ولسانيات الخطاب لسانيات تنهض اليه، بالنسبة

 هي الجملة فان اللغة، أساس وحدة) والمعجمية الصوتية (العالمة كانت فاذا
 لكن معنى،وال الحدث لجدل داعمة الجملة ولسانيات الخطاب، أساس وحدة
 ان اي حدث، بمثابة ما جهة من نفسه الخطاب يعد هنا؟ بالحدث نقصد ماذا
 الخطاب نظرية- النظرية هذه وتفرض حدنا،أ يتكلم عندما يحدث ما شيئا

 الرموز وأ الكالم لسانيات من العبور تجسير اشتراط بمجرد نفسها -كحدث
 فرديناند هو نعلم كما التمييز، ومصدر رسالية،اإل وأ الخطاب لسانيات لىإ

 بين والثاني) الكالم(و) اللغة (بين ولاأل يميز ،يلمسليف لويو دوسوسير
 خالصاتها كل الخطاب نظرية تستنتج الثنائية هذه من واالستعمال، التصور

 قد الخطاب نأ يعني الخطاب بحدثية القول أن ريكور ويرى. االبيستمولوجية
 الزمن، وخارج مضمر اللغة نسق ان حين في الحاضر، وفي زمنيا تحقق

  في) الخطاب لُحاح (عن بنفنيست مع نتحدث ان لنا يمكن المعنى بهذا
  من كثيرا يقترب التصور هذا نأ كحدث، نفسه الخطاب ظهور تحديد

 التشكيلة إطار في الخطابية الممارسة باسم فوكو قدمه الذي الطرح
 االستعمال عن دثيتح ريكور نأ في يتلخص اساسي فارق مع الخطابية،

 خطيرة خاصية على ليؤكد) المالئم التأويل(نظرية يسميه ما ضمن اللغوي
 عالما، ليست هي بل بذاته، مستقال عالما ليست اللغة« نأ مفادها التأويلية في

 نتجه ولكوننا فيها، بالمواقف نتأثر ولكوننا العالم في نعيش لكوننا ولكن
 وخبرات تجارب ولدينا نقوله ما لدينا فإن المواقف هذه لىإ كلية بأنفسنا
 إن بدقة نقول نأ كذلك نستطيع ،ريكور اعتبارات مساق في )20(»للغة ننقلها

 تحظى الخطابي بالحدث بصلة يمت بصحتها مشهود لملفوظات وصف كل
 تفعيل من التأويلية وإمكانيتة االنعكاسية الملفوظ قيمة لتأتّي نظرا بالتقديم،

 هاته التعليق طريقة ان اإلنجازي، بعدها بضميمة خطابي مسار ضمن حجج
 في هايدغر إليماءة تماما وفيه الكالم الى تأتي للتجربة اللغوية الخاصية على
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 الوجود وأ(هنا الكينونة تحليلي نأ كيف المرء يتذكر والكينونة، الزمن
 اي المنطقية المعاني مستوى هو الذي المنطوق، لمستوى يخضع )نسانياإل

 باألصل شريكا (يعتبر الذي الخطاب مستوى على الكلمة، بمعنى يمعان
 الذي التمييز وينطوي) كذلك القصد نظام هو الذي الفهم ونظام الحالة لنظام
 ينبتّ وما الرؤيا بين التعالق مساقات في مفصلية ضافةإ على ريكور قدمه
 التشييد عبر تتنوع لكنها معين، نحو على معروفة تكون قد متبنيات من عنها

 الكالم بين التمييز -ريكور يقول-بررأ لكي خالله، من تتشكل الذي المعرفي
 مفهوم هو ولياأ مفهوما أقحم نأ علي المكتوب، والكالم به المتحدث
 لكن مكتوبا، او به متحدثا اما يكون الخطاب تحديد حسب والكالم الخطاب،

 عن المدافعين من حتى وال المناطقة، من الجواب نطلب لن الخطاب؟ هو ما
 يسميه لما المخالف الرأي هو الخطاب اللغة، علماء  من بل اللساني، التحليل
 االفتراق التالقي نقاط تأطير سيرورة وفي .اللساني النظام او بالنسق هؤالء

 اعداد في ستساعدني سمات بأربع سأحتفظ: ريكور يرقن المجالين بين
                                                                        :           والخطاب الحدث هيرمنيوطيقا

 نظام بينما الحاضر، وفي زمني دائمي تحقق الخطاب ان :االولى السمة
  .)الخطاب لحاح (يسميه بنفنيست إميل الزمن، عن وغريب تقديري اللغة

 المعنى بذلك– ذات أي اللغة فيه تتطلب ال الذي الوقت في :الثانية السمة
 الخطاب يحيل -المستوى هذا على) يتكلم من (سؤال فيه ينطبق ال الذي
 إن نقول لذا مثال، كالضمائر الوصل دواتأ من مجموعة بفضل متكلمه على

 .)ذاتي مرجع (الخطاب لحاح

 أخرى عالمات على اللغة عالمات فيه تحيل  الذي الوقت في :الثالثة السمة
 عن تستغني كما العالم عن اللغة تستغني ينماوب فقط، النظام نفس داخل

 على يحيل ما بموضوٍع صلة على دائما الخطاب يكون والذاتية، الزمنية
 الكالم وظيفة تتحقق ال لهذا وتشخيصه، عنه التعبير وصفه، يتوخى عالم

         .                                                              الخطاب في اال الرمزية
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 له تقدم الذي للتواصل شرطا سوى اللغة تشترط ال بينما :الرابعة السمة
 يملك ال المعنى بهذا الخطاب، في اال االرساليات تبادل يتم ال ما، انساقا

  .بتوجه اليه متوجه مخاطب اخر، بل فقط، عالما لوحده الخطاب
  .)21(حدثا الخطاب من تجعل مجتمعه االربع السمات هذه
 للخطاب المتاخمة الحقول استظهار على ريكور عمل قتصري ولم

 العروج ضمنا استضمر الخطاب لمفهوم تحيين من قدمه ما فطبيعة وحدثيته،
 والخطاب النص بين التمييز اطار ففي معه، ومتشابك متداخل مفهوم على
 بواسطة تثبيته تم خطاب كل على نص كلمة  لنطلق «ريكور بول يرقن

 ومقوم ذاته للنص مؤسس أمر التعريفـ هذا ـحسب التثبيت هذا إن الكتابة،
 بين تتراوح مقاطع شكل في الخطاب يصوغ نسيج هي والنصوص. )22(»له

 بحيث بالكالم الحقة اجتماعية، مؤسسة باعتبارها والكتابة والقصر، الطول
 ظهرت أن سبق التي ـ التمفصالت كل لتثبيت أساسا موجهة أنها يظهر

 شيئا تضيف ال معينة خطية أشكال بواسطة ـ الشفوي النطق عملية عبر
 االعتقاد يصدر هنا من عليه، المحافظة يتيح الذي تثبيته سوى الكالم لظاهرة
 أشكال في كانت سواء ـ الكتابة وان مثبت، كالم هي الكتابة بان الشائع
 الزمنية استمراريته له تأمل ما لكالم كتابة هي ـ مسجلة كانت أو خطية

 يكون أن عن النص يكف وال. ويدوم يبقى خاللها من التي الصورة وتمنحه
 عندما بل عليه، سابق كالم تسجيل في مهمته يحصر ال حينما حقيقة، نصا

 من ويلحظ .قوله الخطاب يريد ما الكتابة بواسطة ومباشرة حرفيا يسجل
 والكتابة، الكالم بين الحاد تمييزه هو المآل هذا في ريكور سجله ما مجمل
 الدوام على ،مؤكدا التكلم فعل من اشتقاق محض الكتابة جعل عدم الى هادفا

 هي وال سابق، بكالم وتشبثا تأمال ليست« بنظره فهي الكتابة، استقاللية
 لنقش نتيجة أنها أي ظاهرة، هي بل الكالم، قصد أو الكالم لفعل ترجمة

 النص يتأسس للنص، ريكور لتحديد استنادا ،)23(»مباشر نحو على الكلمات
 يرقن بالكتابة؟ النحو هذا على ثُبت الذي ما ولكن بالكتابة، لتثبيته وفقا

 ماديا البداية في ينطق ان خطاب على ان هذا يعني هل خطاب، كل :ريكور
 كالما؟ االجمال وجه على ولو البداية في كانت كتابه كل ان ذهنيا؟ او
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 بان اقول ان شيء كل قبل احاول بالكالم؟ النص عالقة عن ماذا باختصار،
 نعني كنا اذا الواقع وفي سابق، كالم من ما شيء الى تنضاف كتابة كل

 ما ولكن ما، خطاب حدث في اللغة تحقق سوسير دو فرديناند مع بالكالم،
 االساسي جزئه في الخطاب ان علمنا اذا خطابا، النص يكون ان معنى

 والخطاب النص بين او موالكال الكتابة بين العالقة هي ومآال منطوقا،
 دي اطروحات سياق ضمن االسئلة هذه ريكور يناقش كالما؟ بوصفه
 على للكالم وسوسيولوجية سيكولوجية اسبقية هناك بأن ويقر ،سوسير
 قد المتأخر الكتابة ظهور ان القول يمكن اال :هو يبزغ تساؤال ان اال الكتابة،

 هذا على يجيب ذاتها؟ اتناخطاب بمنطوقات عالقتنا في جذريا تحوال احدث
 فعل محل ليحل يحدث الكتابة، تمارسه الذي التثبيت هذا ان« بالقول السؤال
 يحدث ان الكالم بإمكان كان التي اللحظة في يحدث انه اي ذاته، الكالم

 اتخاذها اال يبرر ال الكالمية للواقعة المجرد المفهوم على فالتركيز ،)24(»فيها
 الن لسان، هي حيث من للغة، تجريدا اكثر زالاخت على احتجاج وسيلة
 لسانيات الى الشفرة لسانيات من االنتقال مفتاح تعطينا الكالمية الواقعة فكرة

 انية لحظة وفي زمنيا يدرك الخطاب ان تذكرنا الكالمية فالواقعة الرسالة،
 لكن الزمن، وخارج افتراضي اللغوي النسق او اللغوي النظام ان حين في

 الخطاب، الى اللغة من واالنتقال الفعلي التحرك لحظة في اال يحدث ال ذلك
 اذا اال داال، يكون ال  واقعة هو حيث من الكالم عن دفاع اي فان ولذلك
 قدرتنا بفضلها تتحقق ما وهي مرئيا، شيئا وجعلها التحقق عالقة اظهر

  .)25(االداء على اللغوية
 مشكلة هذا لغةال علم خالل ،من الخطاب مشكلة اصبحت لقد

 يتعرف لم له، معاكس مصطلح مقابل في يوضع اآلن الخطاب الن حقيقية،
 اليوم هو المعاكس المصطلح هذا تسليما، به سلموا او القدماء، الفالسفة عليه

 البنية تضفي التي هي اللغوية فالشفرة العلمي، للبحث المستقل الموضوع
 تتكلمها متعددة لغات بوصفها نعرفها التي اللغوية، االنظمة على المحددة

 وال التحدث، على القدرة هنا اللغة تعني اذاَ،ال مختلفة، لغوية جماعات
 اللغوي للنسق الخاصة البنية الى تشير هي بل التكلم، على المشتركة الكفاءة
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 اللسانيات انجازات الن فذلك اليوم عندنا إشكالية الخطاب بقي فاذا ، الخاص
 مستعملة، هي حيث من ال ونسق، بنية هي حيث من باللغة تهتم االساسية

 .)26(والمتقلقل الهامشي منفاه من الخطاب انقاذ ستكون مهمتنا فان لذلك
 بشتى الجملة متكلم يعين بالكالم عالقته في الثانية االختالفية الخطاب وسمة
 على الخطاب احالة تمثل الشفاهي الخطاب في والشخصية، الذاتية قرائن

 للذات الذاتية القصدية ان :التالي النحو على شرحها يمكن اشرةمب خاصية
 قوله المتكلم اراد ما فهم ان بحيث بالتناوب، يتقنّعان خطابها وداللة المتكلمة

 مفصل باإلحاالت الخطاب وارتهان .)27(سيان قوله الخطاب اراد وما
 ما ذيال االمر عنه، المنبجس الدالئلي واالفق مرجعياته تبيين في مركزي

 واللغة، للخطاب ريكور تصورات في اإلحالة موقع لبيان يضغط انفك
 تحليالت وعلى سيرلو اوستن عند الخطاب افعال نظرية الى واستنادا

 فال تُستعمل، االحين االحالة تكتسب ال اللغة« بأن القول الى ستراوسن،ينتهي
 يمكن معيارا تُشكل الجملة، استعمال عن مستقلة داخلية لعالمة وجود

 المغزى جدل فليس وبالتالي الخارج، مع المطابقة داللة عن اليه االطمئنان
 الى فاإلحالة والمعنى، الواقعة بين السابق الجدل عن الصلة بمنفصم واالحالة
 استعمال الى واستنادا معين مقام في الجملة به تقوم ما هي الخارج

 .)28(»معين

 هو ما الى ينظرون ال الذين ةاللغوي الفلسفة انصار ريكور انتقد كما
 ان هي دائما اللغة وظيفة ان بالواقع، اللغة عالقة على مؤكدا اللغة، خارج
 وظيفتها هي تلك ذاتها، غير اخر شيء مطلق الى اللغة تسند او تحيل

 :عنوان تحت وضعها يمكن التي المسألة هي الضخمة المسألة هذه االساس،
 لإلحالة، االنطولوجي الشرط هي للغة ربةالتج نقل وفكرة  المرجع او السند
 لها ليس مسلمة بوصفها اللغة في ينعكس انطولوجي محايث شرط وهو

 لألشياء الموضوعي الوجود اليها استنادا نفترض مسلمة محايث، مسوغ
 نستدل لكي موجود، ما شيئا ان سلفا نفترض فنحن عليها، ندل التي الجزئية

 هو حيث من الموضوعي بالوجود التسليم وهذا اليه، ونشير آخر شيء على
 بالمغزى نرضى لن اننا قال حين فريجه قصده ما هو الهوية لتحديد اساس
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 مشكلة على الكلي االستدالل هذا اإلحالة، وجود قبال نفترض بل وحده،
 عنه التعبير يتم ان المتكلم معنى على حتى يجب بحيث السعة من اإلحالة

 استدالل هي حيث من اي ذاته، على يحيل بخطا هي حيث من االحالة بلغة
 الذي نفسه الوقت في به يتكلم من الى يشير والخطاب الخطاب، ببنية المتكلم

 يشير المتكلم دام ما االتفاقي، باألمر التعالق هذا وليس العالم، الى فيه يشير
 االمام الى يشير االستعمال وفي الفعل في فالخطاب يتكلم، حين العالم الى

 للغة النهائي المعيار هو هذا العالم، والى المتكلم الى معا، الوراء والى
 ذاته، الى الخطاب احالة قضيه في المبالغة يجب ال ولكن ،)29(خطابا بصفتها

 ان له يقصد ال -غرايس بول تعبير حد على– الناطق عند المعنى كان اذا
 في اال العقلي المعنى على العثور يمكن ال اذ نفسي، قصد مجرد الى يختزل

 كيف اما النطق، معنى على بصماته الناطق معنى ويترك نفسه، الخطاب
 تمييزا الداللة علم نسميها التي الخطاب لسانيات الجواب لنا تقدم ذلك؟ يتم
 خالل من بها المتكلم الى للجملة الداخلية البنية تشير السيمياء، عن لها

 فليس )التحويل ادوات (اسم اللغويون عليها يطلق ما هي نحوية اجراءات
 مفهوما، ليست) انا(ـف :ذاتها في موضوعي معنى -مثال– المتكلم لضمائر

 تقتصر بل االن، يتكلم الذي الشخص نوع من كلي بتعبير استبدالها ويستحيل
 ولعل الكالمية، الواقعة فاعل الى بكاملها الجملة احالة على الوحيدة وظيفتها
 اللغة منظرو يقدمه الذي بالوصف اللغوي المعيار هذا ربط باإلمكان
 في عنه يستغنى ال الذي العامل بانه بنفنست يصفه الذي فالمسند اليومية،

 الن قابلة وظائفه فيها تكون التي التبادلية الحاالت في معنى ذا يكون الجملة
 يبرز هنا المنطقي، اليه المسند او الفاعل وظيفة مع مقابلة في وتوضع تربط

 المسند بين التناقض اساس على المسند مالمح من مهم ملمح دارةالص لىإ
 المفردة، الهوية حامل هو االصيل المنطقي اليه المسند دام وما اليه، والمسند

 للمسند الكلي الملمح بوصفه دائما معالجته يمكن المسند عنه يقوله ما فان
 ريكور بول فلسفة جوهر هو والواقع اللغة بين العالقة وتحليل ،)30(اليه

 ليشكل والوضعي والبنيوي التاويلي لالتجاه كضديد يطرحها فهو اللغوية،
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 في اللغوية للتيارات المشكَّل اللغوي المنعطف من االنعتاق في جديدا مسارا
  .المعاصرة الفلسفة

 نهضة بعد تؤول ان يمكن هوسرل عن المنبثقة الفنولوجيا نإ
 في المركزية المفارقة لحل كمحاولة ليةالتحلي الفلسفة مواجهة وفي اللسانيات

 مستقلة هي وال اولى اللغة ليست جهة من :التالية هي المفارقة هذه اللغة
 بشكل )متمفصلة (متجذرة انها كما للواقع فهم عن التعبير فقط انها ذاتيا،
 عبر يتم سبقه لما الفهم هذا تبعية عن فالتعبير ودائما، ذلك ومع منه، اعمق
 الفنومنولوجيا تكون االعتبار بهذا للمفارقة، االخر الوجه يكمن وهنا .اللغة

 في ظاهرة تبدو التي الواقع فهم اساليب الى مجملها في اللغة لرد محاولة
 ما، شيء الى مسندا الخطاب سبق الذي الشي هذا الخطاب، اثناء التعبير

 رالتعبي (بعنوان منها بحث اول كان التي المنطقية البحوث موضوع وهو
– وتبين تمييز على المنطقية البحوث حركه كل وتقوم )الداللة او والتبليغ

 التبليغية الوظيفة– توحد ومن هوية من يقتضيه وما المنطقي المعنى وراء
  .)31(عموما للغة

 في والكالم اللغة بين سوسير تمييز من انطلقنا ذاإ القول نستطيع
 للسانيات وبالنسبة اللغوية، الواقعة هو الخطاب نأ تمهيدي نحو على قلاأل

 الضعف عن الواقعة لهذه الزمني البعد يعبر االنظمة بنية على مطبقة
 تبقى بينما تختفي فالوقائع الكالم، للسانيات) االبيستمولوجي (المعرفي
 معالجة تكون ان البد الخطاب الداللة لعلم االولى فالحركة لذلك االنظمة،

 بثبات قياسا للواقعة المنفلتة الطبيعة من ابعالن للكالم المعرفي الضعف هذا
 فعلية عن الناتجة للخطاب) الوجودية (االنطولوجية باألسبقية بربطة النظام

 الموضوعي– الذاتي الجدل هذا الستنفد النظام افتراضية مقابل في الواقعة
 الجانب تناول ويمكن الخطاب، بنية ايضا يستنفد ال فهو ولذلك المعنى، معنى

 قد او الخطاب) ما (به نعني فقد ايضا، مختلفتين بطريقتين للخطاب) اتيالذ(
 مرجعه فهو) عما (اما مغزاه، هو الخطاب وما الخطاب) عما (به نعني

 الن االحالة، لمشكلة وجود ال مثال كالمعجم اللغوي النظام ففي واحالته،
 الى وجهتت الجملة ان مع النظام داخل في اخرى عالمات الى تشير العالمات



 70 

 وموضوعيا الخطاب في محايثا المغزى يكون حين وفي ذاتها، وراء ما
 على اللغة بها تتعالى التي الحركة عن االحالة تعبر للكلمة المثالي بالمعنى

 بالجملة االسنادية والوظيفة التحديد وظيفة المغزى يقرن اخرى بعبارة ذاتها،
 الخطاب لدعوى أخرى تسمية فهي بالعالم اللغة االحالة تربط بينما

 .)32(بالصدق

 من اكثر يقابلها الواحدة فالكلمة للغة اساسي ملمح الداللي والتعدد
 اللغة، إلثراء ومصدرا التأويلية الينايبع أس التعدد هذا يمثل ما وبقدر معنى،

 يتالعب بان للمرء ويسمح الفهم، لسوء مصدرا يعد الوقت ذات في فانه
 هذه باختزال تقوم التي العلمية اللغة بعكس واحدة، بكلمة المرتبطة بالمعاني
 العالقة ان يرى فريكور واالصغاء، االنتاج بثنائية التعددية وترتبط التعددية،

 الى باإلصغاء ارتباطه في وانما فقط، ينتج ما في ليست الكالم مع االولى
 ه،انتج ان هي ليست  الكالم مع االولى عالقتي ان: ريكور يقول كبير، حد
 على تدل هذه االصغاء اولوية )الخطاب مكون هو االصغاء (استقله ان بل

 المنهجية النتائج وتعتبر الغير، وعلى واالنفتاح الكالم بين االساسية العالقة
 حتما ترتبط الكالم وفلسفة السيميولوجيا، اللسانيات، ان بحيث :مهمة

 الفلسفة ترتب ،ال ىالمعن بهذا القول، مستوى الى تبلغ وال التكلم بمستوى
 على التكلم يحيل وبينما التفسير، الى تضيفه الذي بالقدر اللسانيات النظرية
 اللسانيات وانعتاق .)33(قيلت التي االشياء على القول يحيل المتكلم، االنسان

 لم والعائدية االحاالت اقتفاء عبر التواصل تخوم من واقترابها التفسير من
 صميمية، لسانية بمثاقفة شفعه وانما ،ريكور سلكه الذي الوتر المسار يكن

 ومراودة المستمر التساؤل بهاجس المسكون المعرفي النشاط فطبيعة
 اتاح اللسانيين من طائفة قبل من المتبناة االنماط وسبر المطروحة التكونات

 النصف في اللسانية التحوالت عليها بنيت التي الصلبة الركائز استكشاف له
 اللسانية االنظار لتكامل الفعلية البداية تعد التي العشرين، القرن من الثاني

 بين من الكالم فعالأ ةنظري وتعتبر سواء، حد على وبالتواصل بذاتها المنهمة
 انها اال واالتصال، اللغة بين العالقة بحث حاولت التي النظريات ولىأ

 ولقصرها االصطالحي، بمعجمها يتعلق فيما وخاصة واسعا، نقدا واجهت
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 السياق مفهوم ان حين في فحسب، اللغوي االنتاج على الثالثة التلفظ أفعال
 أي في االساسية اهميته له والتاريخي والمؤسساتي واالجتماعي المعرفي

 جوانب بورديوو فوكو ميشيلو ريكور انتقد وقد تواصلي، بعد ذات عملية
 طابعها على نفسه، الوقت في جميعا، اكدوا ولكنهم النظرية، هذه من

 الفلسفة ارسته كما اللغوي المنعطف من بالخروج يسمح الذي االيجابي
 التطبيقية مجاالتها من جديدة جوانب وبينوا المنطقية، والوضعية التحليلية

 على هنا االجتماعي، ام التاريخي ام التأويلي المجاالت في سواء
  الخطاب لسانيات (اللسانيات ال تستدعي ان-ريكور يقول – الهيرمينوطيقا

 افعال نظرية بل سابقا، فُعل كما فقط) اللغة لسانيات عن متميزة باعتبارها
 هذين نظر في التكلم فعل يتكون ،سيرلو اوستن عند نجدها مثلما الكالم،

 الفعل مستوى-1 :ثالثة مستويات على موزعة منسقة تراتبية من المؤلفين،
 القدرة وأ الفعل مستوى-2 القول فعل اي االفتراضي، وأ التعبيري

 المولد، التعبيري الفعل مستوى-3 نتكلم ونحن به نقوم ما ي أالالتعبيرية،
 الفعل ان القول الى ريكور ويميل ،)34(القول على بناء به نقوم ما يأ

 الفعل جوانب كثرأ هو –الكالم خالل من نؤديه الذي الفعل وهو– التأثيري
 في اللغوي على لغوي-لال االولوية تكون ما بقدر النقل، على تعذرا الكالمي

 النقل، على تعذرا اكثر ايضا هي التأثيري الفعل فوظيفة االفعال، هذه مثل
 في مما اكثر السامع، لدن من ادراك قصدية ويستدعي قصدية، اقل فعل ألنه
 وظيفة وتساعدنا السلوكي، بالمعنى )استجابته (يولد الذي )المثير (من نوع

 المنعكس وسمة الفعل سمة حدود بين المطابقة على التاثيري القول
 افعال في سيرل حاول :بقوله سيرل مساهمة ريكور بول لخص ،)35(اللغوي
 في اوستن اليه ذهب مما ابعد يذهب ان 1969 اللغة فلسفة في بحث القول،
 ،ستروسنو غرايسو فنجشتاين تحليالت فيها يدخل ولن القول فعل نظرية

 والتحكم بقواعد، المحكوم السلوك من بشكل االلتزام يعني غةبل التكلم ان فقال
 التثبت شانها من معايير ايه انشاء قبل المتكلم انعكاسيا يفهمه السلوك بهذا
 العابر بالمرور ريكور يكتف ولم اللغة، عناصر تعرضها التي التميزات من
 من موطن من اكثر في ذكرها بل الكالم، افعال نظرية على السريع او
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 حول مقاله نهاية في نفسه ريكور وصف فقد المتنوعة، كتاباته مواضع
 فرويد حول بحث :التأويل في ريكور بول راى وهكذا« بقوله )اللغة فلسفة(

 داللة علم في» 1969 التاويل حول بحوث :التاويالت ونزاع ،1965
 ما صلن البنيوي التحليل بين التنقل الكالم، افعال نظرية من القريب الجملة،

 يفهم حين لذاته فهمه يزيد تملكا الفاعل، قبل من المعنى وتملك وتأويله،
 وتتوسطه الفهم، افعال من فعل بالتالي هو الكتابة، في الموضوعه االشارات

 ال وعندها المنطقي، التحليل وفي البنيوي التحليل في االجراءات كل
 الموضوعية الوسائط مجمل تصبح وباألحرى الفهم، مع التفسير يتعارض

 عن التملك هذا فصل يمكن ال واخيرا المعنى، لتملك المجال تهيئة بصدد
  .)36(النقدي العمل

3  
 معطيات من قدمه وما سوسير دو فرديناند اطروحات تكن لم

 ،ريكور لبول المعرفية الخريطة عن غائبة طويلة فترة باسمه التصقت لسانية
 ملحا هاجسا البنيوية واللسانيات فيةالفلس البنيوية بين التمييز اصبح هنا، من

 محددة، خصوصية ذي تفكير من تنطلق الفلسفية البنيوية ان يرى فهو عنده،
 عند اطروحة يشكل يعد لم الذي الواقع بشأن رؤى عليه تضيف ولكنها

 الخالصة الفلسفية النواة عزل وقبل الفالسفة، عند شكّل  ما بقدر اللسانيين

:                                                        التالية المبادئ تحفظ البنيوية  اللسانيات من
 جذر بين فروقات نظام على ويقوم للكلمة، السوسوري بالمعنى اللسان -

 جسمانيا اكان سواء الجوهر، عن عار هو الذي الوحيد اللغة وواقع  الكلمة
 .                                  فكريا مأ

 ال وهو بعض، فوق بعضها متراكمة انظمة يحكم الذي) التقنين (الكود -
 من يجعل الذي الفئوي الالوعي اصح بصورة انه متكلم، فرد اي من ينطلق

  .اللغة يتكلم من الى بالنسبة ممكنة الكالم ممارسة
 بين فرق من وتتألف االساسية، اللغة هوية سوسور يعدها التي ،االشارة -

 الخطاب، عالم داخل يقع فهو لذا االشارة في داخلي الفرق ذاه ومدلول، دال
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 والشيء االشارة بين كالعالقة خارجية عالقة ايه وجود تتطلب ال واالشارة
  .اللغة حول نظريته اساس في اوغسطين القديس وضعها التي

 عالم عد عن فضال )اشياء (بدون نظام بانه اللسان وتصور
 اي خالصة داخلية بصفة تماما حددةم اشارات من مصنوعا اإلشارات

 كالمطلق والمدلول الدال حركة اعتبار سيغري والمدلول، الدال بين بالفرق
 للغة التحليلية الفلسفة مع فالمقارنة للبنيوية، الفلسفية الغاية هي وتلك بالذات
 مسألة تحتل فتغشتينو رسلو فريج فمنذ محدد، رهان على تدل سوف

 االعالم اسماء نظرية وتدور التحليالت، كل في مرموقا مركزا االسناد
 عند الخصوصيين االفراد هوية تحديد بنظرية المستكملة المحددة واالوصاف
 تتعلق القصيرة الجملة حقيقة بان علما الصفة، هذه حول سيرلو ستروسن

 مع التطابق على بقدرتها االخير، المآل في اي المثال، بمعناها ال بإسنادها
 قوامه فعل بواسطه الكائن في مترسخة القصيرة الجملة ولكن قائم، هو ما

 هذا مع )ماهيته او (هويته لإلسناد ويتحدد البيان ينطبق شيء، مع التماهي
 موجود، بدون اسناد وال اسناد بدون للحمل وجود ال وهكذا الواحد، الشيء

 لىع تتركز اللغة في نظرية على يدل السند وعلى االسناد على التركيز هذا
 يهتم ال البنيوية الى بالنسبة للغة، العادية االستعماالت وعلى القول فعل

 لغة عن الدال فصل تتيح التي اللغوية بالثورة االسناد على المسبق الحكم
 ذلك، من واكثر اللغة، خارج الواقع عن فصله لىإ ليؤدي المدلوله، االشياء
 االهتمام فان والفاعل، يةوالذات الكالم تقليص من تنطلق فلسفة الى بالنسبة

 كامنة أساسية امكانية ويحجب يعطي ما ولىأ بصورة هو وبالسند باإلسناد
 ويمكن .)37(ومدلول دال كحركة لذاتها تعمل اللغة نأب علما اللغة، في

 سوسير دي وألطروحات للبنيوية نقده في- ريكور محاولة استشفاف
 باعتبارهما بينهما الفصل وعدم بالكالم اللغة ترابط اثبات في –اللغوية

 متوراث هو كما األخرى عن احدهما منفصلتين بذاتهما قائمتين مؤسستين
 الصيغ مختلف المسالك متنافر اإلشكال متعدد الكالم  عده في سوسير  عن

 إلى وينتمي ونفسية، وعضوية طبيعية من متعددة مجاالت دراسته تتنازع
 مستقل كل ذلك من العكس فعلى اللغة أما معا، واالجتماعية الفردية الدائرة
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 أفكار إلى تشير التي المختلفة الرموز من نظام واللغة للتصنيف، قابل بذاته
 متنافراً الكالم كان وإذا الكالم، عن مستقلة بصورة دراستها يمكن مختلفة
 عند تقف ال لسوسير ريكور قراءة ان غير والتوافق التناسق بطبيعتها فاللغة
 هي السيميائية االنظمة ان رقن ما بعض في يرى هو حدة،وا نظام نقطة

 السيميائي غير الخارجي والواقع اللغة بين العالقة ان  في)مغلقة (انظمة
 المسلمة هذه متضمنا للعالمة سوسير قدمه الذي التعريف وجاء منفصمة،

 ما وهو والشيء، العالمة بين الخارجية العالقة تحددها ان من فبدال اصال،
 الخارجية، اللغوية الكيانات في نظرية على اللغة علم اعتماد عنه سينبج

 علم (الفريد العلم محيط في كلتاهما تقع جهتين، بين بالتناقض العالمة تتحدد
 او المكتوب الشكل او كالصوت الدال هما الجهتان وهاتان) العالمات

 لنظاما في االختالفية القيمة اي والمدلول مادي، وسط اي او االيماءة
 التحليل– التحليل من بنوعين يسمحان والمدلول الدال وكون المعجمي،

 يشكالن انهما اال– الثانية في الداللي والتحليل االولى الحالة في الصوتي
 التفكير من كلي نمط بانها البنيوية لوسم تكفي االخيرة المسلمة هذه العالمة،
 توسطا بوصفها تظهر لغةال تعد لم اذ المنهجية، االشتراطات جميع يتخطى

 وبعبارة بها، الخاص عالمها تشكل بل واالشياء العقول بين وساطة او
 بل– فتغشتاين يعبر كما )حياتية صورة (بوصفها تعامل اللغة تعد لم وجيزة

 بالضبط النقطة هذه وعند فقط داخلية عالقة ذا بذاته مكتفيا نظاما صارت
 مبادئ معظم ان ورغم ،)38(نظريا خطابا بوصفها اللغة وظيفة تختفي

 كورتينه دي بودوان جان امثال وسابقيه معاصريه قبل من عرفت سوسير
 وتعبيرا نقيا شكال اعطاها -ريكور بحسب - سوسور ان اال ،كروزوسكيو

 بذات ولكن عاما ملكا العامة اللسانيات محاضرات مبادئ واصبحت واضحا،
 يتعلق المحلولة، غير االلغاز من كبيرا عددا القادمة لألجيال اعطى الوقت
 بان انتهى وقد ،عليها النظام يرتكز التي) الهويات (باإلشارات االول اللغز

 لإلشارة )الكلي بالتعقل يقع الطبيعة في شيء كل (الرواقي المفهوم اعتمد
 والمدلول المنظور الدال من مؤلف مزدوج وجه ذات كظاهرة اللفظية
 نطاق خارج يقع الذي بالشيء العالقة استبعد وهكذا المدرك، المفهوم
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 لكنه بالذات االشارة داخل في موجود داخلي بفرق اال يأخذ ال كي اللسانيات
 في فريكور والمدلول، للدال سيكولوجيا تأويال يعطي استمر نفسه  الوقت في

 النظام، على والحدث اللغة، على الكالم أولوية إثبات يحاول للبنيوية، نقده
 التعرف من االن، أحبذه الذي التأويلية نوع إن« يقول. البنية على والمعنى

 وهذا الذاتي، المؤلف مقصد عن متحيزا شيئا الموضوعي النص معنى على
 يوجه طلب هو بل  النص وراء فيما الخفي بالشيء ليس الموضوعي المعنى

 من الصادر لألمر الخضوع من نوع هو التأويل فان وبالتالي القارئ، إلى
 وذاتية المؤلف ذاتية بين الرابطة المتبادلة العالقة من تنبع ال فهي النص

 وخطاب النص خطاب خطابين، بين االرتباط من تنبع ما بقدر القارئ،
 ذات في انه اال للبنيوية، وجهه الذي النقد من الرغم وعلى ،)39(»التأويل
 اكد فقد بها، ينادي التي المنهجية للتأويلية تأسيسه في كثيرا منها افاد الوقت

 يعود منهجية او موضوعية تأويليه الى رومانسية تأويلية من انتقاله ان على
 عليه الرحلة هذه وقع من وكان )البنيوية في طويلة رحلة (ـب سماه ما الى
 فالبنيوية الرمزية، للغة تأويال بوصفها للتأويلية السابق مفهومه عن تخلى ان

 يكن لم التصور وهذا أفكار، عن تعبر زالرمو من نسق عن عبارة اللغة تعد
 معان من تحمله بما الرموز على ضمنا القائمة ريكور تأويلية عن غائبا

 ريكور وظفها النقطة هذه مختلفة، وأفكار متعددة معاني عن تعبر مزدوجة
 وتبدو التأويلية، لفلسفته الهرمنيوطيقية الدائرة ضمن تطويرها على وعمل
 الخاص تفسيره يقدم فهو تاريخية، غير عالقة مراقبوال النسق بين العالقة

 وجود بعدم ذلك معلال المعاني توظيف وكيفية الفهم بين التعالق هذا لمثل
 عن فضال ،دلتايو شاليرماخر طرحه لما خالفا) النصوص لتفسير دائرة(

 موضوعية العالقة بان ذلك معلال الفهم، لعالقة تاريخانية وجود عدم
 البنيوية االنثربولوجيا تعد التصور، هذا على بناء اقب،المر عن ومستقلة

 التعاقبية، اللسانيات من التزامنية اللسانيات يميز ما وهذا فلسفة، وليس علما
 سوسير كتب هذا وفي للنسق، إتالفا بوصفه ويظهر ثانيا، يأتي فالتاريخ

 وتتلف ذاته، في ثابت ألنه ذلك اإلطالق، على مباشرة النسق يتغير لن: قائال
 والتاريخ بالكل يربطها الذي التضامن عن النظر بغض فقط، العناصر بعض
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 التزامن سلسة وقائع وتمثل الدالة، التغيرات عن ال الغوص عن مسؤول
 من جملة تمثل التعاقب سلسلة وقائع ان حين في العالقات، من جملة

 غير انفسه هي ألنها التعاقبية، النزعة غدت ومنذئذ النسق، في اإلحداث
 ويؤكد .)40(الحق ونسق سابق نسق حاالت بين المقارنة من ضربا ملموسة،
 هذا بينهما، التعارض وليس المهم، هو التزامن إلى التعاقب ضم ان ريكور
 ليس فالتعاقب النصوص، تفسير في اإلدراك مسألة سيشكل الذي هو الضم

 االساسية نائياتللث الوجيز المسح هذا ويكفي التزامن، مع بعالقته إال داال
 بوضع مشروطا اللغة علم تطور كان لماذا يبين لكي سوسير اقامها التي

 لصالح قوسين بين الحادثة ووضع الشفرة، لصالح قوسين بين الرسالة
 في التراكيب نسقية ووضع البنية، لصالح قوسين بين القصد ووضع النسق،

 الرمز يصبح هكذاو الفعل اعتباطية لصالح قوسين بين التزامنية االنساق
 فثم للرمز متعددة معاني توجد فحيث متضايفين، مفهومين بمثابة والتأويل

 المزدوج التحديد هذا من وجلية واضحة المعاني هذه لجعل منه البد تأويل
 ريكورتجد رؤية بحسب الرموز هذه ان والواقع السيمناطيقي، للميدان
 اللغة ففي االنسان، كالم لقب رمزية توجد ،فال اللغة في نفسها عن تعبيرها
 الكالم ان معناه وهذا والخيال، والرغبة الكون عن التعبير يتم وحدها

 التاريخ، في المقدس ظهور وعن العالم عن التعبير ألجل دائما ضروري
 خالل من اللغة مستوى الى نقلها بواسطة األحالم مغاليق فك ألجل وايضا
  . )41(الرواية

 عنصر كل فيها يشير العالمات، من مغلقا نسقا اللغة كون فكرة إن
 ما إلى الوصول في التأويلية دعوى تستبعد فقط، األخرى النسق عناصر إلى

 يقول ما إي اإلحالة إلى أو للنصـ الذهني المحتوى ـبوصفه الحس  وراء
 تشكل بل  ذاتها خارج شيء أي إلى تشير ال البنيوية عند فاللغة العالم، عنه

 الخارجي العالم إلى النص إحالة البنيوية تستبعد وال بذاتها، لها خاصاً عالما
 يؤوله  الذي والقارئ قصده،  الذي بالمؤلف ربطه كذلك تستبعد بل وحده،

 األدنى المستوى على بل المتكلم، شعور مستوى على يقوم ال النسق هذا وان
 يه بما البنيوية، وتستخلص البنيوي، الالشعور نوع من مستوى وهو منه،
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 التي العملية االحداث مجمل الى يتحول ان يجب اللغة مدلول ان فلسفة،
 لخطاب وفقا اللغة يصوب ان بهذا بلومفيلد حاول وقد ما، إعالن بها يرتبط
 اعتماد في االسراف (العلومية فكرة انها ظاهر، هو وكما الطبيعية، العلوم

 المرء يكون ان اجل ،ومن االهتمام موضوع اللسانيات على طبقت) العلم
 يستطيع ال حال كل في وسلوكيا؟ ميكانيكا يكون ان يجب هل عمليا،

 التي الوحيدة هي بلومفيلد يقول كما اللسانيات ان يالحظ ان اال الفيلسوف
 السيمانتيه ضد وانها الفكر ضد وانها الفلسفة ضد انها عنها يقال ان يمكن

 صلتها بعدم باللسانيات الفيلسوف انهمام ريكور ويسوغ ،)الداللة علم اي(
 نماذج في والتعميم االنتشار لقوة وانما فقط،) االبستمولوجية (الواسعة بثقافته

  .والتفسير الوصف
-4-  

 حين حتى مباشرة الحقيقة يلتقط الوعي بأن سابقا ديكارت اعتقد
 متمسكا ثابتا يظل) أفكر انا (الكوجيتو فإن ثم، ومن حوله، من بكل يشك

 مجرد بانه الكوجيتو ريكور يصف حين في حقيقته، من المنبثق باليقين
 واألعمال األفعال توسط عبر يمر لم إن محتوى كل من فارغ مجرد مفهوم

 مباشر هو ما لكل وتمثيالت تصورات وإقامة والمؤسسات اآلخرين ونتاجات
  الن،مطلقة حقيقة من تبدأ ال عنده فهي التفكرية فلسفته به تقوم ما وهذا
 المعنى مسألة يدتشّ التي هي ألنها (الذات من تبدأ وإنما ،يسبقها اللغة ملء

 هي تكون أن عن تكف لنفسها تؤول التي الذات ان غير) المعنى وأساس
 تفسير بواسطة يكتشف موجود إنها: اإلشارات تأويلها حال) أفكر (الكوجيتو

 لهذا وفقاً عليها ويهيمن ذاته من يثبت أن قبل  الكائن في قائم وهو حياته
 إلى البداية من الكائن ليبقى الوجود في طريقة سيكتشف التأويل فان المعطى

  التأويلية فكون ،ااعتباط يأت لم قدمه الذي التصور وهذا مؤوال، كائنا النهاية
 رفع وجاء بقوة التصور هذا دعمت الفلسفة في الثاني المنعطف مثّلت

 الفلسفة مستوى الى اللغة -خاصا اهتماما التأويلية اولى الذي- غادمير
 االنسان، ببيت لها هيدغر وسم عن فضال التوجه هذه على ليبرهن االولى

 هذه امام متبادلة، ربط عالقة على قيامها يلخصه مسبقال التصور هذا
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 رابط  على استنادها عن فضال للغة، االنطولوجي بالمكان المتعلقة المراجعة
 وتشكل القصيرة الجملة مستوى عند متقو فهي لذا، ومالءمة، وتوافق تطابق
–الحقيقة الى المطابقة-الحقيقة من االنتقال ان اللغة، في إقالبية نظرية
 التي التأويلية الوظيفة الى واالنتقال االقالبية الوظيفة تجاوز يعني الكشف

 والتخلي، الترك بمعنى تبين التي اللغة هي الكاملة اللغة تكون بموجبها
 الصنع الحسنة اللغة ليست الكاملة فاللغة النماذج، تغيير يجب الوقت وبذات

 لغة ،انها اللساني التحليل يصنعها التي العادية اللغة وال المناطقة يبنيها التي
 الشهود هم هؤالء ان ،سقراط على السابقين االصالء والمفكرين الشعراء

 اللغة في بالتكلم يتحكم والذي )القول (هيدغر يسميه الذي اللغة بعد على
 هذا والتبيين الكشف بمهمة يربط القول وحده الممنطقة، اللغة وفي العادية
 مع ريكور ويتفق )43(بالطاعة له واالتباع له االستماع يستحق الذي هو القول

 الذات وعي من أساس على التأويل  قيام عدم على غاداميرو هيدغر من كل
 في المتناهي الوجود أي يخيالتار األفق من أساس على يقوم ولكنه النفسي
 إنتاج عبر النص عالم مع تفاعل أو العالم نص مع تفاعل هو فالتأويل العالم،

 تنطوي التي التأويلي التجديد لطاقات ريكور توظيف وجاء أخرى، نصوص
 تأويله في يصنعه أن يروم غادامير كان ما يفوق توظيفا) اللسانيات (عليها

 هيدغر مع يختلف انه اال التأويل، عملية في ةاللغ مقام من تيقن أن بعد من
 فما هنا، الوجود اإلنسان في األصلية الفهم بنية توضيح على إصراره في

 اللغة بنى في التأويل ينظر ان على تشديده المنوال هذا في ريكور يميز
 يتوسل التي الكشف تقنيات عن فضال وصيغه التعبير أساليب وفي وتراكيبها

 الطويل الطريق يعدو وال فكره، مكنونات عن اإلفصاح في فردللت الكاتب بها
 االنطولوجيا مستوى إلى عبرها التفكير ينقل محاولة اال ريكور يقترحه الذي

 ومنعتق مباشر الكينونة أو الوجود من بعلم اإلتيان أي) الوجود أو الكينونة(
 لةمشك نقل قد هيدغر ان يرى فريكور منهجي، مطلب كل من األساس في

 اللغة، الى النص ومن اللغوي، الطرح الى السيكولوجي الطرح من التأويل
 عنده الفهم يعد لم اذ )العالم في الكائن (اشكالية الى الثقافية االشكالية ومن
 ادراك كل عن للغير، معرفة كل عن تماما انفصل فقد «سيكولوجية فكرة
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 مكونات احد تبارهباع انطولوجية بعبارات يؤول الفهم ان غريب، وعي ألي
 مشاريع ومن اوضاع من انطالقا الكينونة مسألة نفسه على طارحا الكائن
 يكون التمشي هذا لمثل وطبقا ،)44(»واالنتهاء الفناء من ركيزة وعلى محددة
 الى تستند اضحت التي للفلسفة الفعلية للممارسة االساسي المنهج هو التأويل
 في يتمثل والثاني ،الشتغالها اللغوي الحقل اي لغوي، منهما االول :قطبين
 ازمة فيه جسمت الذي الفكر هذا )الظاهراتية (داخل من المعنى احياء عملية

 الذي الشيء المفهوم دالالت) فهم (على االشتغال كيفية تحديدا المعنى
 حتى  الظاهراتية في الهيرمنيوطيقا غرس ريكور يقول كما بدوره استدعى

 فضاء في ولكن الظاهراتية داخل من المعنى احياء معاودة بذلك لنا يتسنى
 التمشي هذا بعد اذهاننا على يسيطر اشكاال  ان اال الهيرمنيوطيقه، الدائرة

 المعنى؟ انتاج ارضية ريكور بول منظور من نحدد ان لنا يمكن كيف: مفاده
 ام للغة؟ الخالص االستعمال على حتما تحيلنا اإلشكال هذا دالالت ان وهل

 والتاريخ النفسي التحليل حقل الكتساح األساسي المسند اللغة من يتخذ انه
 والتفسير الفهم بين ما المعنى إحياء لمعاودة ذاتها اآلونة في ساعيا الفلسفي

 يمثل الذات و اللغة بين والترابط والفهم المعنى بين التواشج هذا والتاويل؟
 بينهما العالقة تكون أال بمعنى ،ريكور عند التأويل عليه يقوم الذي االساس

 رؤيا عبر ولكن والذات اللغة بين التماهي أساس على تقوم أو انعكاسية
 نابعة عنده اللغة أهميةف  ،والمجاز واالستعارات والرموز العالمات تتوسطها

 المغلق النسق في فقط تكمن وال الذات حقيقة تؤسس التي هي كونها من
 شيء عن شيئا نقول أن هي اللغة عالما، وتفتح شيئا تقصد وإنما للعالمات،

 الطريق يمثل ما وهذا ،)45(بالكتابة مثبت كخطاب نص أو حاضرة ذات أمام
 وجودها تثبت لكي تمارسه ان الذات على والتي ريكور يقترحه التي الطويل

 ذروة بوصفه القصير الوجود طريق هيدغر يسلك وبينما كينونتها، او
 االنعطافات مختلف يفحص الذي) الطويل قالطري (ريكور يفضل التأويل،

 وااليدولوجيا واألسطورة اللغة: خالل التأويل يجتازها التي الضرورية
 وجلي، نبي النتيجة هذه خطر ان الوجود، ذروة إلى يصل أن قبل والالوعي

 غادميرو هيدغر صاغه كما للغة االنطولوجي المنظور كليا قلبا تقلب فهي
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 يؤدي ما وهذا العموم، وجه على اللغوية الفلسفة هاعتمدت وكما خاص، بوجه
 هنا، ومن، )46(التاويل بموضوع واحالة استعماال بوصفها عالقة طرح الى

 عندما اال تأويلي سؤال الى) ما؟ لغة فهم يعني ماذا (السؤال يتحول ال
 تتمظهر عندها الجمالي والفهم التاريخي الفهم جانب الى اللغة فهم يوضع

 وسمها من بدال للحس تجربة كل فيه تنتشر اًكوني اًوسط هابوصف اللغة
 واالنصات التفاهم مثل حاالت إن والفهم، التاريخ جانب الى ثالثة منطقة
 مشكلة :العامة للمشكلة محددة منافذ تقدم اخرى الى لغة من الترجمة وعمل

 ميفه ال فيما االجنبية السمة وضد المسافة ضد صراع دائما هي التي الفهم
 تقضي معرفة البعد لمعرفة الفضلى الوسيلة هو المكتوب ان وهلة، ألول

 تأويل موضوع ايضا المكتوب يشكل ولهذا المعنى، تملك إعادة بالمقابل
 فهم كل فإن لسانيا، واقعا الكتابة بفضل يصبح تراث كل ان وكما افضل،

 تصبح إنهاف هكذا اللغة فهمت فاذا بوجه، يتمتع جماليا أم تاريخيا كان سواء
 نقف عالم إطار، او بيئة فقط وليس) عالمه االنسان يتحصل (به الذي الشيء

 بشأن تجاوزها يمكن ال التي الحقيقة تكمن هنا امامه، ونقف بعد على منه
 ان شرط العالم، من مشاهد او رؤى هي االلسن ان القائلة همبولت أطروحة

 العوالم من عالم كل وان آخر، تراث كل على منفتح تراث كل ان نضيف
 الال لالتساع قابل وهو ممكن فهم كل على بذاته منفتح اللسان على قائم

 مصطلحاته هو وال )ونحوه صرفه (هو ليس ما لسانا يكون وما محدود،
 حتما تبعد القناعة هذه التراث، في يقال ما إنطاق على قدرته ولكن فقط،

 العصور جانب والى لهيغ جانب الى وتنقله اللساني الصعيد عن النقاش
 متنوعة فلسفية تيارات بين ريكور انتقال يكن ولم ،)47(القديمة االغريقية

 التوجهات مختلف مع دائمة وحوارات قراءات وليد كان وانما طفريا، انتقاال
 الفلسفة واخيرا الظواهرية الى التأملية الفلسفة من ريكور انتقل الفلسفية،
 الصدد هذا وفي اللغوية، المشكلة عليه طُرحت لىاالو انتقالته وفي التأويلية،

 يسبق لم جديدة لغوية معضالت البحث حقل الى الشر مشكلة جلبت« يقول
 باستعمال قرينة كانت اللغوية او اللسانية المعضالت وهذه حدثت، ان

 من المتبناة والتأويلية »األثم لمشكلة مباشرة غير مقاربة باعتبارها الرمزية،
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 النص عبادة في اإلفراط او البنيوي اللغوي االنغالق رفضت ريكور قبل
  بالنص وارتباطا تعلقا أكثر هي التأويلية إن بنفسها، مكتفية نهاية بوصفه

 بل البنيوية، تعمل مثلما  فقط وتشكله وسياقه بنيته على يقتصر ال عملها الن
 أيضا وتعمل ظاهر، غير مغزى من النص يتوخاه ما الى مهتمة تتعداها

 من المؤلف يريده ما مع تتقارب واحدة متعددة، قراءات النص قراءة على
 تعطي فواحدة المؤلف، يريده لما تماما مغايرة وأخرى تأويل، أو تفسير
 حينما وتحطمها تماما تستبعدها وأخرى ووجودها، كينونتها المؤلف لذات

 تعلن ال فالتأويلية وجوده، وتنفي وتغيبه عنه بمعزل النص تقرأ أو تحاكم
 ردجبم النص ان تعتقد بل القارئ، موت وال المؤلف موت صريح بشكل

 بحسب- والتأويلية المتلقي، احياز ملك يصبح المؤلف دائرة من خروجه
 ضدها، وأخرى بنيوية فمرة داخلها، في المناهج كل تحوي -لها ريكور وسم

 عن الرمز مستوى في مدافعا عقالنية، مركزية وأخرى تفكيكية ومرة
 حقل كل في ان نعني باالنفتاح؟ هنا نعني ماذا: متسائال االنفتاح أطروحة
 وسمة اللغة سمة أي لسانية، وغير لسانية سمة للتأويلية توجد تأويلي،
 وفق تكمن فهي التأويالت، خصوصية يشكل الذي االمر ،هالمعاش التجربة
 للغةا على الوجود وقبضة الوجود على اللغة قبضة ان: االتي المسار

 للعام ديالكتيك ريكور يوحد ال «النهاية وفي مختلفة، قنوات عبر تتحققان
 والذات، والخيال،االخر الواقع والمعنى، اإلحالة والخبرة، المعرفة والخاص،

 هو المعنى وتحقيق اليه، االحالة تمم حقيقي وواقع مثالي موضوع فالمعنى
 رغبة في المتجسدة تحليل،لل القابلة غير الخاصة، لسانية وراء الما القوة

 يقدمه الذي للتحليل القابل اللساني العام المعنى كونها عن فضال المؤول،
 وخاصة التحليلية الفلسفة اثر يكن ولم .)48(»معين ثقافي موقف في المؤول
 ال :الصدد هذا في يرقن اذ للتأويل، تصوره عن غائبا اكسفورد مدرسة

 مرحلة االقل على انها ارى بل ،االخيرة ةالكلم تمتلك الفلسفة هذه ان اعتقد
 اللغة فلسفة مساهمة إن رايي، وفي الفلسفي، البحث في ضرورية اولى

 ان يمكن وال تعمل ال العادية اللغة ان اثبتت انها ،اوال :شقين ذات العادية
 المناطقة اقامه الذي المثالية اللغات نموذج وفق تعمل ان ينبغي وال تعمل
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 التي للكلمات الترادفية الخاصية هذه ان لي ظهر ولقد ات،الرياضي وعلماء
 ثم، ومن الرمزي، للخطاب االساسي الشرط هي العادية اللغة في نستعملها

 اللغة لي تبدو ثانياو. والرمز االستعارة نظرية في بدائية الطبقات اكثر فهي
 المستودع من نوعا -اوستينو فنجشتاين اعمال ذلك في متبعا- العادية

 التجربة يخص ما في الوصفية الطاقات اقصى على حافظت التي لتعبيراتل
 لقوة الدقيق للتتبع ويبدو ،)49(والمشاعر الفعل عالمي في سيما وال االنسانية،

  مثلت التي )الرمز (تأويلية على ارتكازه ريكور عند التاويلي الحقل اشتغال
 من )المعنى (خلق او إلنتاج اللغوي الحقل داخل والفعلي األساسي الدافع
  رسم خالله من) التفكرية الفلسفة (حاولت ما وهو اللغوي الخطاب كيان

 عما ينبت لم االرتكاز هذا ان غير المتعددة، بفروعها  التأويلية الدائرة فضاء
  اقتراب باستمرار نذكّر ان فينبغي التأويلية، بها وسمت نقود من معه يتداخل
 الذي النقد طبيعة بفعل مغاير بشكل ولو وبورديو فوكو ابحاث من ريكور
 اعتقدت ألنها والسلطة، بالفعل اللغة عالقات تجاهلت عندما« للتأويلية وجهه

 .)50(»له اصل اللغة ان لو كما يجري شيء كل ان

 باالعتماد نمتلكها التي االستطاعة أو القدرة الفهم أن ريكور ويؤكد
 أو الرمز فك عبر تتأتى حه،ووضو النص بنائية نعرف أن في أنفسنا على

 والذات) الخ....المكتوب العالم، المادة، (النص بين الواسطة بوصفه معرفته
 تماهيها عبر للذات وجودية استعادة وكأنها النص، إزاء فاعليتها تمارس التي
 وبين التأويل مفهوم بين أصاله واألكثر األولى العالقة هي هذه النص مع

 المشكالت إلى النصي للتفسير التقنية المشكالت بنقل تقوم إنها ،الفهم مفهوم
 اللغة استعادة مهمته تكون بالنص يتعلق حينما فالفهم واللغة، للمعنى األعم
 بيئته هو الذي النص عالم بين التوسط محاولته إثناء الرمز عليها يقفز التي

 ثالتالتم إلى للعودة الوجودي الشرط إليه بالنسبة يمثل الذي الذات وعالم
 استعاد قد الفهم يكون نفهمه عما نتكلم وحينما النص قبل ما عالم في األصلية

 عنه عبر الذي االمر للذات اإلمكانية الوجود يتأسس بموجبها التي اللغة
 تبنين عمل أنفسنا ومع بأنفسنا نعيد أن على القدرة بالفهم اعني :بقوله ريكور

 مرجعيته إلى داللته من النص كةحر متابعة معناه هنا والفهم النص بناء أو
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 ليخلص بالذات، ووقائعه أشياؤه وهو عنه يعبر ما) حول (إلى تعبيره من أو
  المؤلف قصدية بمحاذاة النص هذا) وراء (ليست النص داللة أن إلى ريكور
  عن فضال ويتيحها، يفتحها التي العوالم أو المرجعيات جهة من) قبله (ولكن

 أو المطابقة سبيل على الخارجية المرجعية إلى صالن داللة من االنتقال
 ان المضمار هذا في القول وخالصة ،)51(المصداقية تتيحه بما االختالف

 التأويل عملية في الصدارة مقام اللغة تُكسب ريكور اليها يسعى التي التأويلية
 الكينونة انعقاد جراء من فقط له يتحصل ال االنسان اليه يصبو الذي ،فالفهم

 هايدغر كان ما هوو الوجود معنى ادراك على االنساني الوجود او النسانيةا
 الفطن الصابر االعتناء من -ريكور بحسب- خصوصا يأتيه بل به، يقول

 لها، حصر ال التي اللغة تعابير في المعنى اعتالن وجوه بتطلب المتبصر
 ان لمفسرل يتيسر حتى الوجود الى االنسان انتماء بنية في النظر يكفي الو

 النظر االول المقام في يجب االنساني، االختبار لحركة جلي بتفسير يحظى
 ولهذا واالبالغي، التعبيري وفعلها وعملها وطبيعتها وهويتها اللغة موقع في

 عن التحري طريق الطويل الطريق انتهاج على ريكور أصر بعينه السبب
 العالقة وطبيعة ي،اللغو التعبير أساليب تنوع في المعنى اعتالن ضروب

 مديات الى ريكور عند المعرفية المناخات شغلت يقابلها وما الذات بين
 تتضمن المتكلمة الذات وضعية ان (الى المشغل هذا في ذاهبا قصوى،

 التقابل هذا صميم وفي )واالنت الذات بين تقابال ينشئ التخاطب من وضعا
 هذا ان بيد خاطبان،المت اليه يصبو الذي المعنى انكشاف من شيء يجري
 المتخاطبين، جميع اليها ينتمي التي اللغة داخل في اال يتجلى ال المعنى
 االنا ليس (المتكلمين كالم اليها يسعى التي المعاني تحتضن التي هي فاللغة

 بل التخاطب، مسرى في االول الموقع يتصدران اللذين فقط هما واالنت
 نتكلم، انا اي نتكلم، فنحن مؤسسة، هي بما الموقع هذا تتصدر نفسها اللغة

 ريكور كان فاذا) اللغة يخترع احد من ما ولكن يتكلم، وهو تتكلم وانت
 في المتخاطبين مشيئة يتخطى االنساني الكالم فالن مؤسسة، اللغة يسمي

 فعل من اوسع الكالم او اللغة تناولها، الى يتوقون التي المعاني استخراج
 غنى يظهر ان للكالم يتيح الذي هو خاطبالت فعل ان غير التخاطب،
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 ريكور اصر ما ولشدة عليها، ينطوي التي والحقائق والمضامين المعاني
 لغوي طابع على يشتمل انساني فعل كل ان يعتبر طفق اللغة، مقام على

 هذا على االنسانية االفعال اشتمال جراء ومن لغوي، بعد على وباألحرى
 في تحمله ما االفعال هذه في تستطلع ان التأويل لعملية يتغيا اللغوي البعد

 ان حقا ثبت لو حتى ،المنشود المعنى الى تومئ شتى ايحاءات من دواخلها
 ويخترقه اختبار كل يطبع اللغوي البعد هذا وان لغويا، بعدا اختبار لكل

 بل اللغوي، بالبعد تبدأ اال التأويلية للفلسفة ينبغي ذلك، مع فان اختراقا،
 النحو هذا على ،االعتالن الى باللغة يأتي عما تفصح ان اوالً لها يينبغ

 ومجالها هويتها تنوع على االنسانية االختبارات لكل الحامل هي اللغة تصبح
 الناس تخاطب يستثيرها التي المعنى لتجليات الكاشفة هي وتصبح ومقامها،

 .)52(وتعاملهم وتفاعلهم وتشاركهم

 هذا أطروحات وكل واللسان اللغة لدراسة ريكور توجه وجاء
 بعدم منه اعتقادا فيها التأويلية مع تتشارك التي الجوانب من واالفادة االتجاه
  هنالك تكن مالم فلسفي او فكري اتجاه او مدرسة أي اراء مناقشة جدوى
 هذا واجهني حين« بقوله عنه عبر الذي االمر فلسفتها، بمفاصل كاملة دراية

 إن حاولت البداية في اآلتي، النحو على فعلي رد كوني إن حاولت الموقف
 داخل في ادمج إن حاولت ثانيا ،اللسانية بالمشكالت دراية أكثر أكون

 بين أفضل رابط بإقامة البنيوي المنهج هذا من استطيع ما قدر التأويلية
 مع مناقشاتي وتعكس. الذاتي االستحواذ ومرحلة الموضوعي التفسير مرحلة

 ليست التأويل وظيفة إن القول ريكور يريد ،)53(»الجهد هذا هوعن شتراوس
 كل على يدل ان حتى وال فحسب، آخر شيء على يدل ما نصا تجعل أن في
 أن في هي بل السابقة العبارات حسب أكثر دائما يدل أن أو يستطيعه، ما

 يقدمها سيميائية جديدة مقارنه وهناك. )54("النص عالم" اليوم اسميه ما يبرز
 اساسا هي االخيرة فهذه المصطنعة واللغات الطبيعية اللغات بين التمييز

 غايات اجل من بنيت )اصطالحية مصطنعة قواعد على تقوم (مقعدة لغات
 تطرح وهي .الرياضي العالم لدى الرمزية المقتضيات بحسب تقنية او علمية
 قابلة غير ىتبق التي الطبيعية اللغات سمات تحديد :المسائل من انواع ثالثة
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 اللغات سمات تحديد التفريق، طريقة بواسطة وذلك مقعدة، لغة الى للتحويل
 اجل من والحدود الحقل تحديد الطبيعية، باللغات متعلقة تبقى التي المقعدة
 بشأن ،محددة رياضية لسانيات داخل والرياضيات للسانياتا بين التعاون
 بعضهما رد امكانية عدم لىوع تعدديتها على التركيز جرى االولى النقطة

 .سؤال ،تمن مر،أ) التثبتية (االساليب غير الخطاب اساليب في بعض على
 من :االولى المسألة عن الجواب في حل عنصر على يعثر الثاني السؤال

 من نوعا العادية اللغة من تستقي تظل المقعدة اللغات بان االعتقاد المعقول
 في بتجذر محتفظة الرياضية الرموز دوتب ولهذا .واالختراع التخييل قوة

  .العادية اللغة كلمات
 فان والرياضيات للسانياتا بين التعاون مساله الثالثة المسالة اما

 بالصفة االعتراف االطالق على تعارض ال الرياضية للسانياتا فكرة
 ان الصورية، اللغة الى بالنسبة الطبيعية اللغات لبنية الذاتية الخصوصية

 اي بالفعل تقتضي ال البشرية اللغات لبنية الخالصة الرياضية ةالمعالج
 النظرية تأخذ ما بمقدار وذلك اللغات، من النوعين بين التباس او غموض

 هاريس ان ذلك ،من المدروسة اللغة الى بالنسبة عليا – لغة دور الرياضية
 لكي المجمالت نظرية بالضبط استخدم قد )1968 الرياضية اللغة بنيات (في

 هذه الى نضيف ان ويمكن المقعد، والنظام الطبيعية اللغة بين فيما يقارن
 وتعد  وتوماتيكيةاال الترجمة حول حاليا القائم البحث المسائل من المجموعة

 فقد :الممكنة المواضع ادق من والسيكولوجيا اللسانيات بين العالقة طبيعة
 صور بشكل اللسانية رللعناص تأويل كل ضد ما بمعنى االلسانيات تشكلت

 قبال في ،هليمسلف عند ليس ولكن سوسير عند آثارها ايضا نجد ومفاهيم
 السلوكية للسيكولوجيا تدين البلومفلدية اللسانيات ان مفاده انطباع وجود

 ناتج اللغوية بالسيكولوجيا يسمى وما والجواب، الحافز حدي كلغة بمفهومها
 ،وهذا السيكولوجي عن الذاتي تقاللاالس على اللسانيات حصول عن بالضبط

 يفترض متعددة، مجاالت بين مشترك علم انها للكلمة، الدقيق بالمعنى يعني
 المسائل لسيكولوجية الخصوصية بالذاتية وحادا ممتازا اطالعا واحد، بآن
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 واضطرابات اللغة وتعلم التقنين وتمييز وتعقلها وفهمها الرسائل تلقي مثل
  .)55(النطق

 مستوى عند المقارنة قيام منذ للسوسيولجيا كند لسانياتال وتقوم
 السيوسولوجيا (ترتبط اذ ،االستخدام مستوى عند وليس بالذات التقنيات
 االن حتى تشكل فإنها الصفة، وبهذه اللساني، بالتنوع اليوم حتى) اللسانية

 القيام منذ حدة اكثر اساسية مشكلة فهناك ومختلطا، مشتركا علميا مجاال
 الذي المهم العمل في اللسانية، للظاهرات مشابهة المقننة الظاهرات معالجةب

 مجمل يعالج ان قرر ألنه االولى بالدرجة شتراوس ليفي كلود به قام
 المنافع، توصيل الرسائل، توصيل – االتصال بعبارات االجتماعية الوظائف

 للنماذج تطبيق كحقل االجتماعي العلم يعالج ان مستطيعا ،النساء تبادل
 نظريات من لنظرية الوسط في النماذج هذه نشر ويتم ،اللسانيات في البنيوية

 المستوى في فروقات اال االتصاالت انواع بين يوجد ال اذ االتصال،
 يشكل والسيمياء الداللة علم بين التمييز ان الى ريكور ويذهب ،االستراتيجي

 التفريق هذا اساس على بعاالر مقاالته ،وتقوم باسرها اللغة مشكلة مفتاح
 اعادة هو التمييز هذا ان االستهاللية مالحظاته في ويؤشر االولي، المنهجي

 يعتمد حيث) ثياتيتوس (وفي) قراطيلوس (في افالطون طرحه لما تقييم
 :االقل في المختلفة الوحدات من نوعين والتواشج التداخل على اللوغوس

 من بمزيد جدير اخرى، ناحية من التمييز هذا لكن والفعل، االسم وهما
 لعلم الحديث النظير بوصفها السيمياء، وجود بسبب والتمعن التفحص

 خصوصية ذات رؤية عن ليكشف بالتشفير الرمز ارتباط وجاء .)56(الداللة
 ياكبسون نموذج يصف فهو الشهيرة، ياكبسون خطاطة ريكور بها وسم تقنية
 من كبقية وليس مباشرا وصفا ابالخط يصف) 1(لكونه لالهتمام مثير بانه
 انه) 3(وحدها عقلية-الال الواقعة ال الخطاب بنية يصف انه) 2(اللغة بقايا

 هذا يستدعي المقابل في ولكن االتصالي الربط بعملية الشفرة وظيفة يلحق
 عالم عند فاالتصال والمعنى، الواقعة جدل يوفره ربما فلسفيا، بحثا النموذج

 تتكلم فالناس ووضوحا، صراحة الوقائع اكثر من بل صريحة، واقعة اللغة
 بل االلغاز، من لغز هو الوجودي البحث في االتصال لكن بعضها، مع حقا
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 وجودي شرط هو الذي معا، الوجود الن لماذا؟ االعاجيب من اعجوبة
 العزلة على التعدي في طريقة وكانه يبدو للخطاب، حوارية بنية اية المكان
 بالعزلة اعني وال عليها، والتغلب انساني وجود اي على المضروبة العميقة

 هي بذاتها اللغة ان ،)57(ما زحام عن باالعتزال الغالب في نشعر كوننا
 به يتعالى تخارج فاللغة عامة، الخاصة التجربة فيها تصبح التي العملية
 الى النفسي تحويل هي اخرى بعبارة او) خارجيا (تعبيرا يصير ما انطباع
 النهما بعينه واحد بمعنى شيء هما النقل وقابلية والتخارج صوري، تعقلي

 ويمكن ،الخطاب لوغوس مستوى الى حياتنا من بجزء السمو سوى ليسا
 وراء من) ريكور بول (ـل االساسية الخلفية أبعاد تبين المسار هذا ضمن
 لها يكون حتى اللغوي الحقل الى تشييدها في استند التي السردية الهوية
 القويم االساس وتكون) الحداثة بعد ما (اناس مع يتناسب فلسفي معنى

 ازمة اجتياز خالله من اراد الذي الفلسفي االفق هذا للتأويل اللغوي لالشتغال
 فلسفته تحمل التي والهيرمنيوطيقيا الظاهراتي الفكر في المعنى مفهوم

 من تتخذ التي ةقيالهيرمنيوطي الدائرة في المعنى إحياء معاودة نبأ التفكرية
 التأسيس معاودة من ضروب من وضربا لها) تطعيما (برمتها الفلسفة تاريخ

 إلحياء سعيا والتفسير) الفهم (مفهوم بين ما الهيرمنيوطيقي للتأويل والتفكر
 الحقل بين ما للرمز حمل هي بما نفسها اللغوية الداللة من الفلسفي المعنى
  .)58(ةالهيرمنوطيقي والدائرة اللغوي
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  20) بحث(اللغة فلسفة :ينظر - 31
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   30 ن م: ينظر - 38
  275 ص ، فلسفة إلى الوجودية من : ريكور بول - 39
  30 التأويل نظرية :،وينظر41 التأويالت صراع: ينظر - 40
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  30 ن م - 44
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Chaos of Cultural Symbols 

As it appears on the sides and backs of the public transport 
vehicles  

 

  : The Problem المشكلة: أوال
 الرموز، من االجتماعية الحياة مفاصل من مفصل يخلو يكاد ال

 هناك للمعاني، هائلة دالالت على برموزها تنطوي التي اللغة جانب لىإفـ
 المنطوقة اللغة عن تغني قد التي ماءاتواالي شاراتواإل العالمات،

 اللغوية والرموز. الناس بين التفاعل مقومات احدى لىإ لتتحول والمباشرة،
 عملية تسهيل وظيفة وتؤدي المجتمعات حياة في شيوعا الرموز انواع اكثر

 الى جيل من والتقاليد واالعراف والعادات القيم ونقل االجتماعي التفاعل
  وايت ليزلي يقول الرموز اشكال من كشكل واللغة شئة،التن طريق عن اخر

(1976) White L. او رجال الى البشر اشباه من اسالفنا نقلت التي هي 
 الرموز، بواسطة وترعرعت نشأت الحضارات كل. بشرا وجعلتهم نساء

 E. Sapir سابير يقول كما واللغة ،)الكتابة (اللغوية الرموز وخصوصا

 نمط على التعرف يمكن وبواسطتها الثقافة يحمفات احدى هي (1921)
 المجموعات اعضاء بين التفاعالت وحجم المشكالت ونوع السائدة العالقات
 فهي رسالة، تحمل ان بمقدورها الثقافة ادوات من كأداة وهي. البشرية

 اللغة فاعلية على الرسالة تاثير ويعتمد والمتلقي، المرسل بين وسيطة وسيلة
 طعم ذات سمكة انها تعني قد" كبيرة سمكة "تقول عندما الفمث المستخدمة،

 االسماك تلتهم التي الحيتان من حوت هي او العظام، من وخالية طيب
 صديق دولفين تعني وقد اللصوص كبار بها يقصد وربما الصغيرة،

 ان يمكن اخر مثال في ولكن. للدماء متعطش) قرش (شارك او، لالنسان
                                                            

��� +�!اد، آ��� ا�داب، $�# 
�# ا����ع -*�.   
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 بسيطة للرسالة وعاء او كأداة اللغة الن اضحةوو مباشرة الرسالة تكون
 أعود "أو" للشاطيء سأذهب "تقول عندما فمثال والتفسير للتأويل قابلة وغير
" الشاطئ على النزهة "وهو المتداول المعنى من اكثر تعطي ال قد" للبيت

  . لبيوتهم يعودوا ان االخيرة الناس كل ومحطة
 بعضها رموزا تحمل قافيةث كأداة اللغة تصبح االساس هذا وعلى

 طبيعة ذات انها أو أخالقية، أو سياسية اقتصادية، اجتماعية، دالالت ذات
  .الجماعات ألهداف تبعا والتفسير للتأويل قابلة مشفرة

 على السائدة الثقافية الرموز كانت الزمان من عقود عدة قبل
 والى ةديني ـ اجتماعية طبيعة ذات العام النقل سيارات وجوانب واجهات

 لها واضيفت تبدلت التعبير لغة ولكن اليوم، كذلك وهي سياسية، ما حد
 حدة األكثر السياسية – االجتماعية الطبيعة ذات اللغوية الرموز بعض

 ال "عبارة مؤخرتها او السيارات جانب على يكتب كان فمثال ورمزية،
 النقل وسائط على تجده لن االعالن هذا مثل" أسرع فالموت بابا يا تسرع

 بالسرعة، االب يموت ان كثيرا يهمهم يعد لم الناس وكأن األيام، هذه العام
 الحروب من عقود ثالث من اكثر عبر الموت مع تعايشوا جهة من ألنهم

 يجب وكان بالسرعة، تسمح الشارع فوضى تعد لم أخرى جهة منو العبثية،
 ،"االخرين مع ببالتغال الخطر الى بنفسك تدفع ال "بـ العبارة تستبدل ان

 التي واالضرار السيارات حوادث ان رغم يحدث لم ذلك من شيء ولكن
 الناس ان اال ضعفا، ستين زادت ربما والممتلكات والمركبات باالفراد تلحق

 للفوضى المرافقة االخالقية الفوضى التحديد وجه على يدركون ال مازالوا
 كثيرا تتكرر لم واحدة ارةعب وجدنا واستثناء. الشارع في السائدة المرورية

 تتزوج راح ماما الن يابابا تسرع ال "تقول حمل لسيارة الخلفية الواجهة على
 انطباعا يعطي ما باالنثى الظن وسوء النرجسية من فيها عبارة وهذه" غيرك
 السرعة بسبب الموت من االب على الخوف ليست العبارة من فالغاية مؤلما،

 لم فعل عن االنثى تجريم وانما الشريك، دانفق من األنثى على الخوف او
 التخزين علب في تحتجز مازالت االنثى والن ابدا، يحدث ال قدو يحدث

 مؤقتة إجازة أعطيت لو وحتى الدوام، على متهمة ظلت فانها الموت حتى
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 انعاش حجرة الى األحوال احسن في تنقل فانها احتجازها غرفة لمغادرة
 من النقطة هذه الى تصل وعندما اسنانها، طتسق حتى تغادرها ال مكيفة

 على (مساعد سجان الى تتحول سنة ستين لمدة تدجين عملية وفي العمر،
 بعض عن تتخلى ان بمقدورها يصبح فقط وعندها) مساعد استاذ وزن

 ممارسة الى اعتقالها فترة طول على تقودها كانت التي الشاذة مخاوفها
 موقفا تسجل العبارة هذه. بقليل اقل او طاقتها بنصف النفسية وظائفها
 وهي الموت بعد ما مرحلة في حتى التملك شهوة عن يدافع متقدما ذكوريا

 غير ألنها او بها التعلق شديد النه ليس عنها الذكرالتخلي يستطيع ال شهوة
 من الفرار في المعلنة غير رغبتها يعرف الذي الوحيد ألنه وانما بها موثوق

 اإلحساس نسبة اختالف وبسبب اسنانها، تسقط ان قبل االنعاش غرفة
 قائم الى الذكر تحول واالناث الذكور بين (gender) الجنسي باالنتماء

 وعاهر النهار في خادمة تعمل جارية الى األنثى وتحولت السلطان بأعمال
 كالهما للذكر، انصاف فيها وليس لالنثى انصاف فيها ليس عالقة. الليل في

 وعليهما االقدام، بدل االعناق في االصفاد تضع التي التقاليد من بقيود مكبل
  .نملة بحجم وأخرى جبل بحجم قوة بين مسبوق غير توازن احداث معا

 وأحالمهم أهدافهم ترميز الى يلجأون ال الناس ان واالفتراض،
 السلطة او المجتمع وتركيب بنية في خلال هناك كان اذا اال وطموحاتهم،

 الصفحات تمتلك فهل. حاجاتهم وتحقيق االفراد مثيلت حق منحت التي
 وجوانب واجهات على المكتوبة الرموز دالالت عن للكشف مصباحا القادمة

   . الكالم من القادم في ذلك يحدث قد. العام النقل سيارات
  :the aim الهدف: ثانيا

 على المكتوبة الرموز دالالت عن الكشف الورقة، هذه تهدف
 عن ناطق اعالن وكأنها تبدو التي العام، النقل سيارات وجوانب واجهات
 ـ االجتماعي الوضع تردي تعكس التي والقيمية االخالقية الفوضى

 بعملية تقوم التي الملزمة واالعراف القوانين تعطيل في المتسبب السياسي،
  .االجتماعي الضبط
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 : Theoretical Background  نظرية خلفية: ثالثا
 المخلوقات كل بين من انه "(Conrad 1967:85) كونراد يقول

 اقرب قدرة اضعاف اربعة يمتلك وحده االنسان االرض وجه على
 حجم الن ليس" وتعليمها بها والمناورة الرموز وخلق للتعلم اليه المخلوقات

 االشياء يمسك ان يستطيع او مستقيمة قامة ذو النه وليس اكبر، لديه الدماغ
 بطريقة االتصال على القدرة يمتلك النه ولكن اسنانه،ب االستعانة دون بيديه
 واألرقام، والرسم والكتابة وااليماءات واالشارات بالكلمات فاعلية، اكثر

 اخرى واشياء والجنس والعمر والمهنة والقوة للثروة رمزية ومؤشرات
 وذات بعناية مختارة نظيفة بكلمات يتكلم ان يستطيع وحده االنسان. كثيرة

 اشارات ومنها. المجتمع اعضاء اغلب قبل من تفهم ان يمكن دالالت
 ،)(Morris 1987 البشري الجنس اعضاء كل من تفهم ان يمكن ورموز
 قارة او اخر بلد او اخرى مدينة من اخر شخصا لتصافح يدك تمد ان يمكنك

 فيعرف الدموع تذرف ان ويمكنك لها، المعنوية الداللة يعرف وهو أخرى،
 مكان في اخر شخص يعرف كما تتألم، انك االرض صىاق في اخر شخص

 وحدها وبالرموز شدقيك، مليء تبتسم عندما طيبة مزاجية حالة في انك اخر
  . الكوكب هذا في االحياء بقية على االنسان تفوق

 الى تحولت واال استخدامها، ينظم اجتماعي قانون لها والرموز
 الشعارات فوضى او بغداد، في االرصفة باعة فوضى تشبه فوضى

  . العام النقل سيارات وجوانب واجهات على الكتابية والرموز
 فوضى وخصوصا الخراب مع تتعافى الفوضى ان والحق

. والمجتمع الدولة سلطة تعاظم مع وتتضائل النظام مع وتنحسر الشعارات
 .G. Hميد هيربرت جورج الرمزية التفاعلية المدرسة رواد احد فسر ولقد

Mead 1934 ، ان الى مشيرا بالذات، الوعي منظور من الرموز فوضى 
 فاننا الرموز نتمثل حالما واننا أخرى، اشياء تفسر اشياء هي الرموز
 ألنها. هناك انها نعرف لكي شاخصة المادية خصائصها تكون ان النحتاج

 تستثير او قيمة، او موضوعا تعكس اذهاننا في صورة لها ستكون عندئذ
 مادي لشاخص رمز هي مثال شجرة فكلمة أخالقية، او يةنفس عاطفية، حالة
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 التفكير نتعلم فاننا وعينا في صورتها تستقر حالما ولكن وأغصان، باوراق
 الخبرة سجن من تحررنا ان شأنها من وهذه رمزية، او تجريدية بطريقة

  . نشعر أو نسمع نرى، ما على المقتصرة
 عالقاتنا اكثر في ارمزي نتفاعل جدنز يقول كما الواقع في اننا

. المباشرة وغير المباشرة والطويلة، االمد القصيرة والدائمة، منها العابرة
 ماذا او االخرون يريد ماذا لنا يفسر مفتاح عن نبحث ما غالبا تفاعلنا وفي

 التي المشفرة الرسائل رموز فك الى فقط النحتاج اننا بمعنى. يقصدون
 بعض لمعرفة مفاتيح عن يبحثوا ان ايضا االخرين على وانما لنا تبعث

  .Giddens 1989). (والصريحة المشفرة رسائلنا تتضمنها التي الطالسم
 من جزء وهي االنسان، اخترعها التي الرموز واغنى ارقى واللغة

 وهي الثقافة هي "كونراد يقول كما او وسائلها، من ووسيلة مجتمع اي ثقافة
 فأن كذلك االمر كان واذا ، P.100" واحد ان في الثقافة نقل واسطة

 الى انفسنا، على نطلقها التي االسماء من واشياءنا وعالقاتنا تفاعالتنا
 في تدخل عملية قيمة ذات ثقافية رموز كلها لالشياء نمنحها التي المعاني
 أو ننام نكتب، أو نقرأ نتنافس، أو نتعاون نشرب، أو نأكل ما مكونات
  ..كذلك ونموت برموز نحيا فأننا ت،نمو أو نحب عندما وحتى نستيقظ،

 (Grimshow 1981) المعاني علم تحت تختبيء كلها والرموز
 صورة الفجر، أو األنثى، أو الكلب مثل ألسم المكتوبة الحروف يمنح الذي

 اخرى قارة أو اخر، مكان في لنا نظراء ويعرفها هنا نعرفها تجريدية، ذهنية
 انحسار بين الزمنية الفسحة هو جرالف ان يعرف فااللماني اخر، عالم أو

 لزج ابيض سائل الحليب ان يجهل ال نفسه وااللماني الشمس، وطلوع الظالم
 او االنسان أنثى من عليه الحصول ويمكن والكبار لألطفال كغذاء يستخدم
 الذهنية الصورة وهي معينة ووظيفة معين ولون معين حجم له الذي الحيوان

 الرموز ان بيد واالسترالي، والهندي والشامي يالعراق يعرفها التي ذاتها
 فبعضها نتداولها، التي الرموز كل ليست الفهم، في عمومية تمتلك التي

 هنا والمعاني 1984)زيعور (والمكان الزمان يحددها خصوصية يمتلك
 هذه بين العالقة وطبيعة ومؤسساته للمجتمع البنائي وبالشكل بالمكان ترتبط



 96 

 يا "مثل عمومي نقل سيارة جانب على مكتوبة كلمة جدت فعندما المؤسسات
 أو ذكر، لسان على كانت اذا النساء في ندرة هناك ان تعني قد" زوجني رب
 والنساء الرجال ان تعني وقد أنثى، لسان على كانت اذا الرجال في ندرة
 أو سكن، ازمة وجود أو العالية، التكاليف بسبب الزواج على قادرين غير

 هذه كل األنثى، او للذكر االهل اقناع في صعوبات أو قية،أخال ازمة
 تملك ال بعزلة المرأة فيه تحاط مغلق مجتمع في تجدها ان يمكن االحتماالت

 اكبر مارد دائما هناك وانما حاجاتها، او ذاتها عن للتعبير صوت اي معها
 نةخا في المرأة تضع التي واألعراف، التقاليد مارد واالمهات، االباء من

 تملك ال ولذلك) 1984زيعور (االقطاع عصور في العبيد خانة من ادنى
 تكتب عندما االولياء اضرحة عند اال العاطفية اوجاعها عن التعبير المرأة

 يقوم اعالن شكل على اخرين لسان على تكتبها او الرسائل، تلو الرسائل لهم
 رموز من رمزيا وجها صار" والتحشيش. "حشاش او عقليا مختل رجل به

 عليها نكتب التي االعالن وسائل وافضل المحتقنة، الذات عن التعبير
 السجون الى توصلنا ال بطرائق والنفسية، والسياسية العاطفية حاجاتنا

 اخر وسيارات الصوت، كواتم تجنبنا االقل على او والمشانق، والمعتقالت
 التواصل وسائل ان ذلك العام، النقل وسائل هي الالصقة، والعبوات الليل،

 . المتعلمين واشباه والمعوزين للفقراء جاذبية اقل كاالنترنيت االخرى

  :Methodology  المنهج: رابعا
 مع يترافق ما غالبا الذي ،المضمون تحليل منهج الباحث استخدم

 البيانات جمع في االثنوغرافي التحليل مع ويتداخل بالمشاركة، المالحظة
 االجتماع قسم طلبة من فريق بمساعدة. May (2001) وتحليلها وتصنيفها

 النقل وسائل يستخدمون والذين بغداد، من مختلفة مناطق في المنتشرون
 واجهات على المكتوبة الرموز من ممكن عدد اكبر حصر استطعنا العام،

 والوظائف االهداف حسب وتبويبها بتصنيفها قمنا ثم السيارات، وجوانب
  :باالهداف يتعلق مافي: يلي وكما تؤديها التي

  .مضمرة اهداف -2 معلنة اهداف-1
 :بالوظائف يتعلق فيما
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 وظائف. 3 نفعية – اقتصادية وظائف. 2 اخالقية – اجتماعية وظائف. 1
 تربوية – نفسية وظائف. 5 – شعائرية– دينية وظائف. 4 مطلبية – سياسية

 تملتح مضمرة ومعاني رمزية دالالت ذات الوظائف هذه اغلب ان وبما
 األهداف خلف المضمرة األهداف عن نبحث سوف فأننا تفسير، من اكثر

 التي اللفظية والرموز الشعارات لهذه الوظيفي التحليل عملية وضمن المعلنة
  . االجتماعية العلوم في المعتمدة المضمون تحليل وبطريقة حصرها، تم

 العام النقل وسائل على مكتوبة) رمز (جملة 90 حصر تم لقد
  :يلي كما وظيفيا توزيعها تم وقد. التاكسي سيارات نهابضم

 :Socio-ethical Function االخالقية االجتماعية الوظيفة: خامسا
 االكبر الحصة اخذت واخالقيا اجتماعيا وظفت التي الكتابية الرموز

 من اكثر منها مضمرة، واخرى معلنة اهداف ذات جملة 38 وبمعدل
 خليك "مثل الظاهرة، دالالتها من بكثير قواعم ابعد دالالت ذات النصف

 دعوة االخرى المعاني جانب الى تكون قد العبارة وهذه" تخيب ما حتى ذيب
 تسوده فوضوي عالم ففي. االخرين نحو ومخالبه انيابه االنسان يشهر الن

 تنمو التي الفضائل تلك -والحق والمساواة العدالة فيه وتغيب القوة شريعة
 وسائل مادامت تجاوزه الى سبيل ال -الخراب مع قهقروتت االزدهار مع

 البدائل فان ولذلك مغيبة الرسمية وشبه غائبة الرسمية االجتماعي الضبط
 عن للدفاع الحيوانية القوة اي" الذئب " قوة الى األنسان يلجأ ان هو المتوفرة

  "المعنى في لها مقاربة اخرى عبارة ذلك ويعزز بقاءه، على والحفاظ نفسه
 ان عليك يتعين رجولتك على تحافظ كي انك بمعنى" بسهولة مو الرجولة

 الغابة الى اقرب عالم في تحيا لكي جدا ومناورا جدا ويقضا جدا حذرا تكون
 جدا وخطير األعباء، ثقيل الوطأة شديد عالم وفي. اخر شيء اي الى منه

 عمقا زدادت والتباعد والتباغض التحاسد فأن للمجتمع، التقليدي بالمعيار
 حماية اساليب بأتباع القصوى االستنفار حاالت من حالة وتستلزم وتأثيرا،
 ومنها الحسد، او التحاسد عن جمل خمس حوالي رصدت هنا ومن مختلفة،

 نظرة وال عقرب لدغة"أو" حسد نظرة وال أسد عضة "مثل جدا، بليغة جمال
 الذي جتماعياال النفاق من اليمة شكوى على تنطوي جملة وفيها" أجرب
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 الجملة فتقول، واالشمئزاز النفور على يبعث بشكل مجتمعنا الى طريقة وجد
 حرب وكأنها التعميم، بصيغة جاءت والجملة" البشر نفاق من السفر عشقت"

 اللص والغني، الفقير تجد وهنا (1995) هوبس يقول كما الكل ضد الكل
 يشكو الكل والرجل، رأةالم والجاهل، العالم واألمين، السارق الدين، ورجل

 المعايير، وانحطاط االخالق وتدني القيم بضياع الكل يتهم الكل الكل، من
 وانك المجتمع، معايب عن بالسكوت او مباشر بشكل يساهم الكل ان والواقع

 يلقي وطبيب الشارع، في سيارته نافذة من دخان علبة يرمي معلما لتجد
 بأكياس تلقي متعلمة وامرأة لطريق،ا قارعة على فارغة غازية مياه بقنينة

 يتغالب مدرسا ايضا وتجد الشارع، في يبصق ومهندس بيتها قبالة القمامة
 شخص يأتيك ثم امامه، الذي ليسبق سيارته في االخرين مع بهلوانية بحركة

 لكي" ذئبا "تكون ان عندئذ وعليك يجتازك لكي يمينك من واخر شمالك من
 من الصفوف وتخترق الجميع امام بسيارتك خراال انت تقفز وان تغلب، ال

 االرصفة خلف من تحت، ومن فوق من والغرب، والشرق والجنوب الشمال
 السير اتجاه عكس قادمة سيارة تتوقع ان يمكنك وعندها االشجار بين ومن

 وقد السيارات مئات تجد ثم السماء، من حتى او االرض في ثقب من او
  .المضغوطة كوال الكوكا علب مايشبه الى تحولت

 رب يا "مثال منها بالنساء خاصة ةجمل عشر احدى مثال ومنها
" والنسوان البريك امان مالهم اثنين "أو" حياتي دمر لمن تحياتي "أو" زوجني

 ان هي متقاربة، اجتماعية حاالت عن تعبر الجمل هذه من جملة وكل
، السكن مةاز أهمها، كثيرة السباب صعبا بات زوجة او زوج على الحصول

 الخدمات وسوء االمني الوضع تردي او المهور وغالء، الشباب وهجرة
 من الشباب عزوف الى بأخر او بشكل تسهم التي االجتماعية والضغوط

 كالم " كقولهم المرأة على الشديد التحامل ان بيد... الزواج عن الجنسين
 وال حية عضة "وأ" المطبخ في المرأة حقوق "أو" عليها يرد لم مكالمة النساء

 الحقيقة تعكس ال وقد المرأة، على تحامل فيها كثيرة اخرى وجمل" بنية حب
 يصعب حيث احباط، لحالة ازاحة او اسقاط Projection تكون وربما

 الحكومة دور المرأة فتأخذ صريح بشكل" الحكومة "الدولة برموز المساس
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 تخون "مثل، هاماتاالت من بسيل المحبطون عليها ينهال ثم) طبعا رمزيا(
 انقطاع بسبب مستديمة احباط حاالت عن تعابير وكلها" ولفيتها سايبة" "تنحب
 الكونكريتية بالحواجز الطرق واغالق الشديدة والزحامات الكهربائي، التيار
 االخالقي والتردي االداري، والفساد الوظيفي، والتسيب التفتيش ونقاط
  . كثير ومثلها

 المنطقي غير والتدافع الشوارع في ةالمروري االزمة وبسبب
 تركض التي الحديد توابيت بواسطة للتغالب اخالقي رادع ايجاد عن والعجز

 اكثر ومباشرة قصدية الرموز بعض صارت هدى، غير من الشوارع في
 انتبه "بعبارة مأخوذون جميعا وكأنهم عموما، المركبات بسائقي للطعن
 لم هذا الرمزي التعبير ان بيد" احول ئقالسا انتبه "أو" عقليا مختل السائق

 التي الجهة نتجنب ان يمكن التي العينين، من اي وال الحول درجة الى يشر
 يتحول وعندها ،360 بدرجة احول انه القصد كان اذا اال. الحول فيها

  ..وبعكازين اعمى نصف الى بكامله المجتمع
  : Economic Function االقتصادية الوظيفة: سادسا

 االقل كانت االقتصادية الصبغة ذات الكتابية والرموز شعاراتال
 اهداف ذات جميعها وهي فقط، عبارات خمسة حصر تم حيث عددا،

 مفلس رجل كل وراء "تقول التي فالعبارة واحد، ان في ومضمرة صريحة
 عليه يحصل ما على تستحوذ غالبا المرأة ان صريحة حقيقة تعكس" امرأة

 الجيوب، ونظيف القدمين عاري وتتركه اليومي كدحه خالل من الرجل
 من عليه يحصلون ما هاكر او طوعا زوجاتهم يمنحون الرجال واغلب
 للسلطة الصريحة واألقوال األفعال مع يتعارض ذلك ان رغم أموال،

 اليومية، والتفاعالت والعالقات العامة االحاديث في نستشعرها التي الذكورية
 العائلية سلطاتهم من بعضا الرجال فقدان نع صريح تعبير جهة من وهي
  . المادي العائد فقدان مع تترافق ما غالبا التي

 تعبيرا تكون ان يمكن السابق المفصل في اشرنا كما المرأة ان بيد
 اي تنجز ان دون االفالس على توشك او اوشكت التي الدولة لسلطة رمزيا

 اليستطيعون لذينا الناس سخط تثير مما للمجتمع، فائدة ذي مشروع
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 المرأة تتخذ ولذلك مخاطر، من ذلك على يترتب لما مباشر بشكل مهاجمتها
 الحكومة، سخط لمخاطر المهاجم يتعرض ان دون مهاجمته يسهل كرمز
" البهبهان ابو عناد على باستكان افول"اخر تعبير في احدهم يقول ولذلك

 بسيارة مقارنة ودالوق من كبيرة كميات تستهلك فارهة سيارات والبهبهان
 عن ساخر تعبير وهو cc 1.4محركها حجم يتجاوز ال التي" Sipa "مثل

 سيارات عشر او اربع او ثالث لديه من بين" الرفاهية" مساحة في الفرق
 ال سلندر بثالثة جدا صغيرة وسيارة سلندر، ثمانية من مؤلف محرك ذات

 لحجم إشارة على نطويت ولعلها" البهبهان " ماتستهلكه اعشار ثالثة تستهلك
 نظام في مرموقة مكانة ألنفسهم وجدوا الذين اللصوص كبار ومكانة

 الساخر التعبير يتدرج ثم . خطيرا تبدال القيم منظومة فيه تبدلت اجتماعي
 قول في الرضى عدم من درجة يعكس مازال ولكنه حده اقل درجة الى

 القناعة الى اقرب ذاه الرضا وعدم" مديونة والستاركس مزيونة كية "احدهم
 جد من "احدهم بقول جدا مباشرا شكال يأخذ السخط ولكن السخط الى منه

 الشباب الجامعات خريجي من اجيال عشرة تجد حيث" قعد تخرج ومن وجد
 في اجيرا يعمل ان يفعله ان احدهم يستطيع ما واقصى عمل، فرصة بال

 صارت التي العطارين دكاكين في او الجاهزة المالبس او الفالفل لبيع محل
 والمزارع والمصانع، المعامل اما. والحصى الرمل عدد من اكثر

 البلد هذا شباب يبقى لكي قصديا ابوابها اغلقت فقد االنتاجية والمؤسسات
 والتجد تصنع ما تلبس وال ماتاكل تنتج ال فقط مستهلكة مفتوحة افواها واهله

 االنتماء او الخارج، الى روباله او االمنية لالجهزة االنتماء غير فرصة
  .تكونت كيف وال جاءت اين من يدري احد ال اجرامية لعصابات

  : Religious Function الدينية الوظيفة :سابعا
) 15 (عشر خمسة بلغت احصرت التي الدينية والرموز الشعارات

 " لحمايتهم الجاللة بلفظ العام النقل سيارات اصحاب فيها يستعين تسعة منها
 تتكرر وهي" فيها من واحفظ احفظها اللهم " سياراتهم حفظ او" سترك رب يا

 عكست كلما الدينية الشعارات ازدادت وكلما النقل سيارات معظم على بكثرة
 االجتماعية العالقات موازيين تختل وعندما باألمن، الشعور عدم من حالة
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 الدولة، محل والعشيرة المعلوم، محل والمجهول االمن محل الخوف ويحل
 التدين باب من ليس الغيبية، للقوى اللجوء يزداد سوف المدينة، محل والغابة
 يعود التهديد تحت ولكن والسماء، االنسان بين هادئة بعالقة او تام بوعي

 به ليحتمي والطوطم والمقدس المعبد اخترع الذي البدائي اصله الى االنسان
 تستلزم والتي الساخرة يةالدين الشعارات من. يحميه من يجد ال عندما

 السخرية من النوع وهذا" وابوك امك من اهم الوالدين بر "عندها التوقف
 الفضائل تضاؤل يؤكد كما لالستهزاء، عرضة العامة االخالق قواعد يجعل

 تم التي القيم منظومة من جزء تكون ان يمكن والتي الناس يستبطنها التي
  . عمدا الفوضى موسلنا واخضاعها بهمجية عليها االعتداء

 مثيرة بطريقة القرانية وااليات الدينية العبارات االيام هذه وتنتشر
 ضد بأنها اعتقادا واغلبها التجارية، والمحال المنازل واجهات على جدا

 وايات والبسملة،" االباهللا قوة ال اهللا ماشاء "مثل. الحسد او" الشريرة العين"
 في وهي اآليات، هذه من حديثا بناؤه تم منزل يخلو اليكاد اخرى مقاربة
 االولى لكان كذلك االمر كان ولو العقائدي، االيمان باب من ليست الواقع
 واجهات على وليس سلوكهم في األساسية، الدين قواعد يتمثلوا ان للناس

 ويغتابون وينافقون كذبا االيمان اغلظ يحلفون هؤالء اغلب ان بيد منازلهم،
 عكس كلها الصفات وهذه بااللقاب ويتنابزون دون،ويتحاس البعض، بعضهم

 القيم كل القيم تراجع ان. االخالق مكارم التمام يدعو الذي الدين به ماجاء
  .معياريا وانتحاره المجتمع تفكك عن ناتج اتجاه هو وحدها، الدينية وليست
  : Political Function السياسية الوظيفة :ثامنا

 التي الوظائف كل بين من االولى تبةالمر السياسية الوظيفة تحتل
 االجتماعية األخرى، الوظائف ان االعتبار في اخذنا اذا هذا لها، اشرنا

 ومع مضرة، سياسية اهداف على تنطوي النفسية او الدينية او واالقتصادية
 كانت سياسية بأهداف رمزيا توحي التي تلك او السياسية الشعارات عدد ان
 هذه ان ورغم كبيرا، رقما شك وال فانها ن،وعشرو احدى 21 بلغت قد

 فاضح باعالن اشبه تبدو كما موجعة، تبدو فإنها مضمرة طبيعة ذات الرموز
 شمس تصاحب ال "يقول الذي الشعار فمثال نافذة، سياسية قوى ضد مبطن
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 اغلب كان وان المقولة هذه" الغروب بوكت مذلة تشبع الن الليل، وتزعل
 شمس (شعريا االضداد تعارض ضوء في اال منها ىالمغز يفهمون ال الناس
 والليل، الشمس مع صداقة صفقة تعقد عندما تفعل وماعساك) ومغرب وليل،

 ميليشيات ولها السياسية الساحة على فاعلة قوة والمغرب المغرب، ضد
 في الدعوة فأن وعليه الليل، ومثل الشمس مثل االرض على قتل وادوات

 على لطرف تنتصر او طرف تغفل ال ان هي ة،الرمزي الشعيرة هذه مثل
 هي بالضبط هذه هل بالكل، االذى الحاق الى سيقود ذلك الن اخر حساب

 لم وان... والعرقي الطائفي التمايز ضد جماهيري تحذير انها ام الرسالة
 يستلزمها ال التي والخناجر السكاكين تستخدم ثقيلة، مزحة فهي كذلك تكن

  .المزاح
 احترامي" مثل مباشرة ابعاد ذات االخرى الرمزية تالشعارا معظم

 طبيعة ذات وهي" سنون والعالم علج جرحي اني" "طحين اال" "للحرامي
 والتباغض التناحر على القائم السياسي الوضع من تنال ولكنها عمومية،
 اجتهادات منذ بشدة النازف الوطن جرح تعمق تزال ال والتي والتباعد،

 الخطى تحث التي السياسية االطراف الى المنظم، لتدميرا سياسية في"بريمر"
  . السم كأس في نقطة اخر حتى واستمراريته الخراب سياسة تعميق بأتجاه
  :Psycho-emotional Function العاطفية –النفسية الوظيفة: تاسعا

 اقلها احصائيا وهي الشعارات لبعض النفسية الوظيفة اال يبق لم
 والخذالن، بالفشل احساس معظمها في ارا،شع عشر احدى" 11 "عددا

 عقدة) اقل لدرجة (يزال وما كان مثال متوسط فالثالث عاطفيا، او مدرسيا
 واذا ،)بالثالثة طالق ( متوسط ثالث يقول الشعار ولذلك التالميذ، اغلب
 المراحل كل في العقد عقدة متوسط الثالث ان إلى تشير الرسالة كانت

 واحد اي بمقدور وصار كذلك تعد لم انها فيها مقصودال كان فربما الدراسية
 المهمة، المدرسية العقبة هذه يعبروا ان والكتابة القراءة اليجيدون الذين حتى
 في شيء فكل او،.. او ..او بالوساطة او بالغش او رابع بدور او ثالث بدور

 ومن. بقدر ممكن وغير بقدر ممكن شيء وكل جائز، الفوضى مجتمع
 السيء التعامل ربما الخدمات، سوء ربما اخرى اشياء من الخذالنب الشعور
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 يسكنون انهم في االفراد بعض طالع لسوء ربما الناس، معامالت انجاز في
 ولكنها جميلة صخرة بالمناسبة وهي" "عبعوب "صخرة من مقربة على

 حتى "الشعار يقول عاطفية، عالقة في فشل ربما او ،"السيء االعالم ضحية
 وربما يحتويها، التي التورية في جميل تعبير وهو" تسلل طلع ياتيح هدف
 الغثيان مثل والغثيان، والالجدوى بالخيبة شعور الى بالخذالن الشعور تحول
 دايخ "الشعار فيقول الغريب، رواية في كامو البير ابطال به يحس كان الذي

 ساساح" يلطم السمك طلع البحر، في همومي رميت"او" بايخ عالم في
 الى وصل الكل كبيرة، امال لديهم تعد لم الناس، ان عنه مايقال اقل بالمرارة

 وهذا ابدا، يأت لن انه ويبدو يأت، لم لمنقذ طويل انتظار بعد اليأس، مرحلة
. احد فيها يغرق ال بركة في بالغرق احساس الناس لدى خلق الذي هو اليأس

  . والمكان الزمان رجخا بالفرار رغبة مع سكين، بدون بالذبح احساس
  : Conclusion خالصة: عاشرا

 واسم اسمه يكتب كيف هو المدرسة في التلميذ يتعلمه شيء اول
 المدرسية دفاتره على يكتبها ثم قلب ظهر عن يحفظها صغيرة بحروف ابيه
 وبمثل أيضا، البويه بل وحده للتلميذ ليس مبهرة تجربة انها األلوان، بكل
 انها.. الحيوانية المملكة في المخلوقات ارقى على النااطف تفوق التجربة هذه

 تسهيل في مفيدة الرموز كانت واذا. بها والمناورة الرموز استخدام تجربة
 والمعارف الخبرات نقل في كالسحر تعمل فأنها االجتماعي، التفاعل عملية

 توصيل اداة لتكون االجتماعية الذاكرة في وحفظها اخر الى جيل من
   االحياء من لغيرنا يتيسر ال ما وهو والحاضر الماضي ينب وتواصل

 اكثر لها والتبعثر والتناحر والهذيان الغثيان زمن في الرموز ان بيد
 على مكتوبة وجدت التي تلك خاصة النتائج، اظهرت كما وظيفة، من

 حاجات عن تعبر انها جانب فالى العام، النقل وسائل وجوانب واجهات
 كتلك عنها االعالن يصعب التي حاجاتهم عن ايضا تعبر هافان المعلنة الناس

 المشاعر تلك بالخذالن، والشعور واالخفاق االحباط مع متالزمه تأتي التي
 والتردي القيمي والتشرذم االجتماعي التبعثر مع وتتكاثر تنمو التي

. والتراحم والتضامن االمن غياب مع شراهة تزداد والتي االخالقي،
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 هذه مثل في. البشر لحوم اكلة مع راقصة حفلة تشبه اانه وبأختصار
 هيئة على) حصرا والكتابة (الرموز استخدام اال الناس امام ليس االجواء

 كانت التي السرية المنشورات مقومات كل طياتها في تملك علنية منشورات
  ... السجون الى الناس تقود

 جمعها على عملنا التي العلنية - السرية المنشورات او والرموز
 سياسية اقتصاديةـ سياسية، ـ اجتماعية طبيعة ذات كانت وتحليلها
 بصورة اهدافهم تحقيق عن الناس يعجز عندما انه ذلك سياسية، وسياسية

 يستخدمون او النوافذ من يقفزون فأنهم قصور او عجز او لخوف مباشرة
  . الحسيب وصرامة الرقيب رقابة من كبديل الخلفية الساللم

 فيه فسرنا الذي النص قراءة عن ابدا التغني العامة النتيجة هذه
 . االقاويل وبالغة الشجعان وجرأة الخائفين خوف
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  : appendix ملحق: عشر اثنا

  :الدينية
 ستركز يارب. 3 الباب ياداحي دخيلك. 2  / اهللا رسول محمد اهللا اال اله ال
 من هذا.6 النبي على صلي ياناضري. 5  /فيها من واحفظ احفظها اللهم. 4

/ الرحيم الرحمن اهللا بسم. 8/ حسين ماننسى يازهراء واهللا ابد. 7 ربي فضل
 اذا. 12 مرتين زينب تسبى لن كال. 11/  هللا الملك. 10 /  اهللا ماشاء. 9

 في الحياة مااحلى. 13/  عينيك اغمض عليك اهللا نعمة تعرف ان اردت
  .وأبوك امك من اهم الوالدين بر. 15 / حرام نالتدخي. 14 / اهللا طاعة

  :االجتماعية
 ذيب خليك. 3 / تجرحني مرية وال تذبحني سجينة. 2 / بسهولة مو الرجولة

 بعدني ياشامت التفرح.5/ حسد والنظرة اسد عضة.4 / ماتخيب حتى
 / دين كلها بالعين التصيبنا. 8 / اليسود الحسود. 7 / ولك عينك.6/ بخير

. 12/ البشر نفاق من السفر عشقت.10 / اجرب والنظرة قربع لدغة. 9
. 14 / للصبايا مخصص المراية على مكتوب. 13 / مخطوبة تره تكلمني ال

. 17 / بنية عشك وال الكية عذاب. 16 / زوجي يارب. 15 / ياامي رضاك
. 20 / الدكتورة 19 / وكلفتها سايبة. 18/ واالنسان البريك امان مالهم اثنين
. 23/ وبكيفي دائرة احسن. 22 / المرور ناس احسن. 21 /النظيفة الخوة

 متر500 ابتعد. 25/ واخالق ذوق السياقة. 24/ الي والباب الك عضالتك
 حب وال حية عضة. 27/ تحب تخون تنخان، تحب. 26/ طويلة سيارتي

/ حياتي دمر لمن تحياتي. 30/ للسرعة ال. 29/ مكياج كافي.  28/ بنية
 مختل السايق انتبه. 33/ اول السايق انتبه. 32/ قليلون الشدة اصدقاء.  31

/ المطبخ في المراة حقوق. 35 / يفهمني عمن البحث جاري. 34/ عقليا
. 38/ الحياة يختار العراق. 37/ عليها يرد لم مكالمة النساء  كالم. 36

  .زوجتيني من ارتاحيتي
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  :االقتصادية
.  3/ البهبهان ابو عناد على أستكانب افول. 2 / امرأة مفلس رجل كل وراء

. 5/ مديونه والستاركس مزيونه كية. 4/ مقعد تخرج ومن وجد جد من
 .سكرتيرة مطلوب

  :سياسية
 / الكالب تاكله شوية االسد نام اذا. 2 / وقع طار كما اال وارتفع طير ماطار

 وتصير تكبر. 4/ مشاكل مابدنا حاكتلي ماما بس الدنيا ادمر بأمكاني. 3
 دولة الشمري. 7 / الزعيم. 6/  ومتشوفني اشوفك هـ هـ هـ . 5/ مره

 تستاهل. 10/ للحرامي احترامي. 9 / )السايبة (دبابة مشروع. 8 / وعلم
 ابواب. 12/ سنون والعالم علج جرحي اني. 11/ اسود عليك والبس الحزن

 اال. 14/  جيشي مع انا. 13/ الزجاج كسر داعي ماله مفتوحة السيارة
 الن الليل وتزعل شمس تصاحب ال. 16/ الحياة يختار العراق. 15/ نطحي
 كل ليش. 18/ يكليبي مايرجعون الراحو. 17/ الغروب بوكت مذلة تشبع
 فانت تكون من كن . 20/ وكافي حبهم من جوز ياكلب ال. 19/  ظالم حلو
 .بيك وافتخر اي نعم حبيتك. 21/ تراب من

  :عاطفية– نفسية
 بنية وال دوسنيا همر. 2/ مبارز من فهل -سيوف لشاي حواجب ماشايل
 طالق طالق متوسط، ثالث. 4 / خيالج احمد ابو ميالج على ميلي.3/ تبوسني

. 7/ تسلل طلع حياتي هدف حتى. 6/ الشرير \المتوحش توتو. 5/  طالق
 بالبحر همومي رميت. 9/ بايخ عالم في دايخ. 8/ الكليات من احلى كيتي
 يمه. 11 /  النساء بقلب والتأمن الشتاء ببرد امن .10 / يلطم السمك طلع

  .كليبي
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 التي بها نسبك المعنى تها في تقني، منهجها ال في متنهاي فالحقيقة

 كل انتشر والتي حداثية، بعد اهج الما مع إرادة المنيتماهى  ماوهو .ونعقله
 فنجد.  فلسفات النسقاندثرتفريق منها في بقعة من أصقاع األرض بعد أن 

 في ألمانيا والوضعية المنطقية في البلدان األنجلوساكسونية الفينومنولوجيا
 فضال عن ، والشكالنية واألسلوبية في روسيا، في فرنسايوية والبنةوالوجودي

كمناهج عابرة  .. التكاملي واالجتماعيالنفسي والتاريخي ومنهج التحليل 
 إذ يمكن عبر هذا تكوين جغرافيا للميتودولوجيات المعاصرة ، األوطانرعب

 الجينيالوجي عن عدم وجود فجوة بينها وبين سبروالتي يكشف لنا ال
 الفينومنولوجيا ينفهنالك تناص قوي ب.  السابقةالميتودولوجيات

 وبين ، في ألمانيا"فخته"و" شيلنج"ـوبين الفلسفة المثالية ل ،والهيرومنطيقا
ونحن هنا . سونيين الوضعي المنطقي عند األنجلوسكالتحليل والتجريبية

 Julia Kristeva" كريستيفاجوليا "لسيميائيةنطبق مفهوم التناص 
 أو 1

 ،Mikhaïl Bakhtine"  باختينميخائيل" كما يعرفها dialogismeالحوارية 
تكون المناهج المعاصرة صدى للكثير من المناهج التي ظهرت في بحيث 

  . الفلسفة الحديثة
 عشر ظهرت ثالث مناهج كانت والثامن عشر السابع القرنين ففي

 المنهج وهي أالهي األم في الشجرة الجينيالوجية للمناهج المعاصرة 
 مع لماني المثالي األالمنهجو" اليبنتز"و" سبينوزا"و" ديكارت"العقالني مع 

"  بيكونفرنسيس" اإلنجليزية مع والتجريبية" فخته"و" شيلنج"و" هيجل"
   ". هيوم ديفيد"و"  لوكجون"و

                                                            

*-������ ا�.��.� و��ر����� وه�ان- � 2.   
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 لما للمنهج ،السبينوزية على الميتودولوجيا اختيارنا وقع ولقد
 ل من أجميزاطريقا مت" سبينوزا"السبينوزي من خصوصية فلقد رصف 

 اتبعها نتساءل عن الطريقة التي لهذا. معا السعادةالوصول إلى الحقيقة و
 خصائص الميتودولوجيا هي وما؟من أجل فهم الطبيعة والنص" سبينوزا"

   ماهي حدودها ؟و في الفضاء الفلسفي؟ استقبلتالسبينوزية وكيف 
  : الميتودولوجيا السبينوزية ابستيمية :أوال

   : سبينوزااستخدمها التي المناهج -أ
 تجعل من نظرية وحدة الوجود  الميتودولوجيا السبينوزيةإن

"  في إصالح العقلرسالة: "في كتابه" سبينوزا"مشروعا ممكنا، ولقد حاول 
 ضروب ةفميز بين ثالث.  للتيار العقالنيكامتدادأن يضع نظرته في المعرفة 

من المعارف، فهناك معرفة من الجنس األول، أي معرفة بالسمع، أو 
بالمخيلة، وفي المرتبة الثانية هنالك  بالذاكرة، أو بالتجربة الحسية، أو 

 هنالك المعرفة ةالمعرفة االستنتاجية، والرياضية والعقلية، وفي المرتبة الثالث
  .1الحدسية

 يقر بأن األفكار الواضحة تستمد وضوحها من ذاتها ال من وكما
 وال 2. الفكرة حقيقية بمقتضى داللة باطنية محضةتكون إذ ،العالم الخارجي

 إلى المعرفة المتميزة، والتي تتناول هذا نصلهج نلجأ إليه لكي بد من من
يحدثنا بلغة الفاهم " سبينوزا"لذا ال جرم إن كان . العالم لنفهم نظامه ووحدته

كل ما يحدث  "بأنالمستوعب للحركة الفكرية النهضوية التي سبقته، إذ يقول 
ة اإلنسان تكمن  وسعاد3،هو ناتج عن نظام أبدي وقوانين حتمية في الطبيعة

 لذا من أجل 4. الذي هو كائن بين النفس مع الطبيعة ككلاالتحادفي معرفة 
" سبينوزا"فهم العالم بشكل يستبعد أية غائية محتملة، كان ال بد من أن يؤجر 

                                                            

1 - ALAIN, Spinoza, Gallimard, paris, 1996  p 33  

2- ALAIN Ibid, p 34  

3 -Spinoza traité de la réforme de l’entendement, éthique, lettres, trad, 

André l’écrivain, Flammarion, paris, 2008p 13  
4- Ibid, p 14  
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المنهج :  مناهج متداخلة ومكملة لبعضها البعضثالثمناهج عقالنية وهي 
  .1منهج الهندسيالتحليلي النقدي والمنهج التأويلي وال

 وتفتيت موضوع البحث الى فك التحليل يفيد : التحليلي النقديالمنهج-أ
 سواء أكان فكرة في الذهن أو قضية من ،عناصره أو وحداته األولية

 أيا كان ،القضايا المنطقية أو جملة من جمل اللغة أو واقعة من وقائع الحياة
" سبينوزا "يحاول .التحليلالغرض الذي يسعى  ِاليه االنسان من وراء هذا 

 معتمدا على الموضوعية والعقالنية ، العالمتفكيك عقالني ديكارتي كفيلسوف
 محاوال إقامة تقييم ،واإلقناع، رافضا األسطورة والخرافة والتحليل الغائي

 في رسالة" كتابه ففي ،عقلي لألشياء مجزئا المشكلة إلى عناصرها األساسية
 نجده في كثير من األحيان يقوم بضبط المفاهيم مثال،" السياسةالالهوت و

 الحدود ذه بفحص عقلي لتحليل هيقوم. لكي تكون األفكار واضحة ومتميزة
 انسجام ك بالوقائع ليرى إن كان هناقارنها يثم ،مقارنا بعضها ببعض

 في ذلك ونموذج. وتماسك وتطابق بين هذه الحدود والوقائع، لينقد وينقح
 ؟ مضمونه األساسيما الوحي؟ وماساءل ما النبي؟ وعلينا أن نت: "قوله

 ثم نهبط منها إلى األفكار الخاصة بكل ، شموالاألشياء بادئين بأكثر هكذاو
 ولقد..نبي، ونصل بعد ذلك إلى معنى كل وحي أتى به نبي وكل معجزة 

 نخلط كي ال اتخاذها التي يجب علينا االحتياطاتبينا من قبل بأمثلة عديدة 
 والرواة من ناحية، وبين فكر الروح القدس والحقيقة األنبياءبين فكر 

2."األصلية من ناحية أخرى
 يؤكد على قيمة الوثائق والنقد الداخلي كما 

 منهجنا قائم على القاعدة التي تنص على أن معرفة الكتاب إن"فيقول 
  كما قام بالتحليل الجغرافي فقال مثال بأن3."المقدس تستمد من الكتاب نفسه

                                                            

 .17  ،  ص2008ط ، . د، ا�.��.� ا���$�� ، دار ا�����0"���0زا  
��س،ز�7 -1
2-   ���2��� ا����6ـ:  "���0زا، ر"��� �� ا��ه�ت و ا����"�،  ،�.0B 7�B ���3�2 ،طا� ، 

  .250 ص ،1981
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إن موسى لم  "و  1."لم يكتب مقدمة التثنية ألنه لم يعبر نهر األردن" "موسى"
  .2."يكتب األسفار الخمسة بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة

 اتيبأن التأويل جهد عقلي ذ"  حامد أبو زيدنصر "يرى : التأويليالمنهج-ب
ي على رؤية  وهذا مبن،إلخضاع النص لتصورات المفسر ومفاهيمه وأفكاره

 إخضاع من الجانب القة فليست بينهما ع،جديدة للعالقة بين المفسر والنص
األول وخضوع من الجانب الثاني فالعالقة جدلية تفاعلية متبادلة بين 

 فاضطلع النص،و" سبينوزا" كان نوع من هذا الجدل بين ولقد 3.الطرفين
midrash على المدراش

 لفهم العهد وده الذي يعد طريقة عند أحبار الي4
 بأن التأويل الذي عرفوه تأويل االعتبارويمكن . صحاحاتهالقديم بأسفاره وا

 ضوء األحداث الالحقة ى إذ يقرؤون اإلنجيل العبري عل،تفسيري مغلق
 ، ويقرؤون األحداث األخيرة على ضوء ما جاء في المرويات العبرية،عليه

 ثم يستعملون هذه ،نية أطروحة كوافهم يأخذون األحداث المروية ليؤسسو
 الروايات المروية بكل تفاصيلها، ةاألطروحة الكونية لتفسير وتأكيد حقيق

 أن إال  5. إنه يدخل في الدائرة المغلقة، أي نشاط هيرومنطيقيمثل
خرج عن هذا العرف وسلك طريقة تأويلية مبتكرة لمقاربة " سبينوزا"

معنى الذي يختزنه النص إلى  فهو ينتقل من الفهم الكلي والشامل لل،األسفار
 يرفض فنجده ،فهم أجزاء هذا النص فتأويله دوري لكنه ليس تبريري

المعجزات ويحاول البحث في األسس المعرفية واإليديولوجية والتاريخية 
 نشره سنة الذي"  في الالهوت والسياسةرسالة" أن نعتبر كتابه يمكن. للوقائع
سف ال تشكل خطراً على التقوى أو  والذي يبين فيه بأن حرية التفل1670

 على سالمة قضاءعلى األمن والسالم في الدولة، بل أن القضاء عليها 
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 الكتاب نموذج طبق فيه التفسير هذا يعد 1.ذاتهاالدولة وعلى التقوى في حد 
 األلمان والجامعات الالئكية البروتستانتيينالنقدي التاريخي سابقا في ذلك 

 تلك الروح النقدية بسبب "ل العلمانيين اليهود المحدثينأو"لذا أعتبر . أنداك
 هذا الكتاب في سياق أراد فيه جاء لقد . المقدسةللنصوص النظر في

 Le التعصب الكالفاني محاربةأن يقدم مساعدة للجمهوريين و" سبينوزا"

calvinisme من التفاسير الجديدة لفالسفة استفادته يظهر بوضوح كما 
 نادى بضرورة تطهير كما.  في ألوهية مصدر األناجيلكهوتشكي 2،التنوير

 وانتقد والثيولوجيا،الدين من الخرافة وفيه كذلك فصل بين الفلسفة 
 الفكر ففي نظره أن الحقيقة هي غاية ، بينهماوفيقيةالمحاوالت التلفيقية والت

 تكمنو.  فال تفتش إال عن الطاعة واالمتثال والتقوىالعقيدة أما ،الفلسفي
 بنفس الطريقة عالجها التيفي مقاربته التأويلية للنصوص " سبينوزا"أصالة 

إن طريقة تأويل النص ال " التي يعالج يها الطبيعة فلقد فاجأ قراءه حينما كتب
3تختلف عن طريقة تأويل الطبيعة

.  

 هي عينها قوانين دين يرى بأن قوانين اهللا الموجودة في اللذلك
 في ذلك يضارع منهجيا الهيرومنطقيين األلمان وهو ،الطبيعة فال فرق بينهما

 دافع في هذا الكتاب عن النظام كما ." ماخرشيلر"و" دلتاي: "كـ
  .4"النظام الديمقراطي هو األقرب إلى الحرية و العدالة: "  فقال،الديمقراطي

 الرياضي، إذ االستدالليالمنهج " سبينوزا "استخدم لقد : الهندسيالمنهج -ج
 يبدأ. اب العناصر إلقليدس األنموذج الصوري لهذا النوع من التفكيريمثل كت

في كتابه علم األخالق بقائمة من التعريفات للمفاهيم ثم يردفها " سبينوزا"
 يبرهن ثم اللوازم، والقضايا والحواشي ووالمصادرات بقائمة من البديهيات

أكيد الكثير  فيوظف مثال البرهان بالخلف لت.منطقيةعليها بطرق رياضية و
من األفكار، مثل قضية أنه ال يمكن أن يوجد في الطبيعة جوهران أو عدة 

                                                            

1- Spinoza, traité théologico-politique, rad jacqueline lagrée et pierre 
François moreau, PUF, paris,1999 p 55 . 
2- André cresson, Spinoza, PUF, paris, 1950. p67 . 
3- Spinoza, traité théologico-politique,ibid p 98 . 
4- ibid  p 521. 
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 الموجود في القضية مثال الولنأخذ 1،جواهر من طبيعة أو صفة واحدة
 جوهر يتألف من عدد ال محدود من هللا:  الباب األولمن عشر حدىالا

  .جب الوجود وا-الصفات المعبرة كل واحدة عن ماهية أزلية وال متناهية
إن ماهيته إذن ال /  إذا نفيتم ذلك فتصوروا أن اهللا غير موجود:البرهان

  .2إذن فاهللا واجب الوجود/ بيد أن ذلك محال/ تنطوي على وجوده
 خصائص اهللا وصفاته بالطريقة نفسها التي سبينوزا ويستنبط

" فيثاغورس" كقولنا في نظرية ،نستخلص فيها الخصائص الهندسية للمثلثات
 قائم فإن مربع الوتر يساوي مجموع مربعي طولي ABCإذا كان المثلث 

 قضاياه عن وحدة الوجود نجد هذا األسلوب اللغوي ففي. الضلعين اآلخرين
 3."اهللا أزلي أي أن جميع صفاته أزلية: " نحو قوله مثالالمختزلالمركز و

حتى  بمنظار رياضي شيءالمنهج الهندسي ليدرس كل " سبينوزا" عمم ولقد
 والمشاعر يعالجها بالطريقة نفسها التي نتعامل فيها مع االنفعاالتعالم 

 الحظ الكثير من شراح ولقد. المربع والمثلث ولخط كا،األشكال الهندسية
 االقتراب للمنهج الهندسي هو استخدامه من وراء ةبأن النية الدفين" سبينوزا"

 كممارسة الفلسفة سأسي عن الذاتية وتواالبتعاد ،من الموضوعية والحقيقة
  .4عقلية صارمة

  : تقييم الميتودولوجيا السبينوزية:  نياثا
  : الكعب اآلخلي للميتودولوجيا السبينوزية– أ

أقام فلسفته ميتودولوجيا على التصورات التي وضعها " سبينوزا "إن
 وهي تحمل ،les Éléments d'Euclide في كتابه العناصر إقليدس

 غير أنه بعد معطيات علمية ضيةالمكان واللغة الرياتصورات كالسيكية عن 
جديدة وتحوالت براديغمية هائلة في العقل الهندسي صار ضرب من العبث 

                                                            

�ل ا�!�7 +�روخ -1 ����،  +��وت، ا���0�� ا���+�� ������،"��! "���0زا، 
�# ا���ق، 

 .34 ص 2009 ،���0ن
  .40  ص  �.��ا��3!ر - 2

 .55  ص  �.�� ا��3!ر  -3
4 MICHEL HENRY, LE  bonheur de Spinoza,  PUF, Paris,1re édition, 
2004, P 13  
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تأسيس نظريات أنطولوجية ضخمة على منهج أفل عصره، خاصة بعد 
المتمثلة في  géométrie non euclidienne laظهور الهندسة الالإقليدية 
للروسي  La géométrie hyperboliqueهندسة القطع الزائد 

" ريمان"عند  La géométrie elliptique ئرية الداوالهندسة" لوباتشفسكي"
 حملناه  المنهج الرياضي إذ ما طبقناه على العلوم المعيارية نكون قدأن كما

.  فكل منهج وله خصوصيته التي ينبغي أن تنسجم مع موضوعه،ما ال يطيق
 ناقدة السبينوزية مقرة بأن مشكل الحقيقة حداثية بعد التيارات الما وتضيف

 إذ  . وتوافق مع النظام الخارجي لألشياء، منطقي داخليانسجامليس مشكل 
ال يمكن عزل الحقيقة عن اإلطار الجدلي الذي ينخرط فيه العقل مع الواقع 

  .الثقافي والمؤسساتي والسياسي واالجتماعي
 بأن خطأها هو أنها بدأت  السبينوزية قائاللسفة هيجل الفينتقد

 والفلسفة عنده ال االنطالق، على نقطة اعتمادها فهنالك خطأ في ،بالجوهر
 المعلقين أنه كان له باألحرى أن يبدأ بعض وعند 1.انطالقيوجد لها نقطة 

بالكائن المتناهي ليصل إلى الالمتناهي بشكل تصاعدي ال تنازلي كما نجد 
  .مثال" ديكارت"عند 

 استقبلت كيف :قة السبينوزية على الفلسفات الالحيتودولوجياالم صدى -ب
الفلسفة السبينوزية في الساحة الفلسفية العالمية؟ وهل يمكن الحديث عن 

  . ؟la philosophie post-spinozienne سبينوزية -بعدفلسفة ما 
 فمثال وبا أرفالسفة كان للميتودولوجيا السبنوزية تأثير كبير على لقد
 والالتناهي الكليةفي مؤلف "  ليفيناسإيمانويل "بين قويا بينه ونجد تناصا

)totalité et infini(،كفلسفة أولىاإلتيقا و  )L'Ethique comme 

philosophie première( كما .  لإلتيقاالتأسيس إتيق" ليفيناس "دعا حيث
 Nouvelles lectures( نلمس تناصا بين كتابه قراءات تلمودية جديدة

talmudiques (في قراءة العهد القديم" سبينوزا "ومنهج.  

                                                            

1-André  DOZ, Parcours philosophique  d’Aristote à Heidegger, tome2,  
l’harmattan, paris, 2001 p 164 .   
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 في لألناجيل" سبينوزا" كانت الدراسات التاريخية التي قام بها لقد
 للبحوث التاريخية المقارنة التي لم يبدأ استباقاالبحث الالهوتي السياسي 

ومن الممكن أن يعد .  إال منذ القرن التاسع عشرلميدان،ظهورها في هذا ا
 في عصر لم تكن مجرد فكرة ناجيلعلم التحليل التاريخي لألبحق رائدا ل

 كما سبق .1 تخطر على بال أحداالجتماعيةالتفسير التاريخي للظواهر 
 وكذا في ربط الكثير من األفكار الدينية االنفعاالت،في تحليل عالم " فرويد"

  . منشأ الدين" بترند راسل" اعتبرهما اللذان والجهل بالخوف
 بدأ الثامن عشر والقرن في ألمانيا ازدهاراوزية  السبينشهدت

إما السبينوزية أو ال فلسفة على ": "هيجل"النقاش حول فلسفته فقال 
 أراد حيث" الفلسفة علما دقيقا"في مؤلفه " هوسرل" تأثر به وكما 2."اإلطالق

 . السبينوزية لتكون صارمة مثل أي علم دقيقالطريقةأن يؤسس منهجا على 
 نحو محاولة ترييض الفلسفة وبنائها سبينوزا فلقد أتمم مشوار "نتزاليب"وعند 

 لغة كوسموبوليتية توحد الكائنات استخدام إلي اعلى أسس عالمية حينما دع
  .الصوريةالعاقلة والتي تتمظهر في اللغة الرياضية 

 إرساء ميتودولوجيا في عقالني ديكارتي كفيلسوف" سبينوزا "نجح
 فال يمكن فصل ،صائص أهمها أنها مرتبطة بالنسقخاصة به تتميز بعدة خ

 كما أنه أفلح في ،"سبينوزا"ما هو معرفي عن ما هو ميتودولوجي عند 
 نقد عن طريق الL'exégèse allégorique للنص المجازيتجاوز التفسير 

 دعوته ترحيبا كبير لما أكد على ضرورة وجدت. الجذري للعهد القديم
شروطُ القراءة النقدية التاريخية للكتب المقدسة  جديد، تحكمه الهوتتأسيس 

 ، تكون لدى جماعة تاريخية معينةأنثروبولوجي مصدر االتي تعتبر النص ذ
كما يعود الفضل إلى هذه الميتودولوجيا في .  مصدر ترنسندنتالياوليس ذ

 المجامع بعيد عن السلط الكهنوتية و، الروح الفردية في التأويلتجسيد
 تميزت هذه كما . كما أنه متمم للخط التنويري للفلسفة الحديثة،الحاخامية

                                                            

101 ص ،2009 ، 1 ، دار ا����ء ، ا�"02!ر�� ، ط "���0زاإ ،  زآ����²اد -1
.

 

 .133   ا���* �.��  ص -2
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 هي كما رفة، من اهللا ال من اإلنسان أو الذات العابانطالقهاالميتودولوجيا 
  . أو بالكوجيتوباالنا الذي بدأ فلسفته ديكارت عند قضيةال

 من العقالنية من جهة أحد أكبر عمالقة سبينوزا هذا يعتبر بسبب
 ة الكنيسة الكاثوليكياعتبرته الضفة األخرى فيتنوير، وجهة وعميد ال

 كما أدرجت كتبه في قائمة الكتب المحظورة ،"شيطانا ملحدا آثما"الرومانية 
كما يجدر بالذكر أن معظم الكتب التي ألفها نشرت بصفة . هاالمحرم دراست

 يشير إلى مدى قوة الصراع بين األطر الثقافية هذارسمية بعد وفاته، و
 أنو المقدس والتفسير العقالني نقدمن " سبينوزا" كان يدعو إليه وماصره لع

  . أكبر من النصنصمساحة الال 
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  :الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع انتشار صعوبات تعلم القراءة في 
أوساط تالميذ السنة الخامسة ابتدائي في بعض مدارس مدينة سعيدة للسنة 

ووصف تعرف، ، واستخدم المنهج الوصفي ل2015/2016الدراسية 
 وتلميذة  ا تلميذ479، وطبقت هذه الدراسة على تحليلهو موضوع البحث

 عملية  توتم، مدينة سعيدةبمدارس إناث،  226 و ذكور253منهم 
 كتورالتشخيص  باعتماد مقياس التقدير التشخيصي  لصعوبات القراءة لد

  : ما يليحسن فتحي  الزيات، وأظهرت النتائج 
شر صعوبات تعلم القراءة  بين أوساط تالميذ السنة  الخامسة ابتدائي  تتن -1

 .%26.91بنسبة 

 األكثر انتشارا بين أوساط تالميذ السنة  صعوبات الفهم واالستيعاب -2
 .الخامسة ابتدائي

ال توجد فروق دالة إحصائيا في انتشار صعوبة  تعلم القراءة تعزى إلى  -3
  .جنسمتغير ال

، المرحلة االبتدائية القراءة ،صعوبات تعلم القراءة :الكلمات المفتاحية
  .)ئيمستوى السنة الخامسة ابتدا(

Abstract                   
        This study examined the subject of the prevalence of learning 
difficulties of  reading among the pupils of the fifth year of primary school  
for the 2015/2016 school year, and  use descriptive approach  , and applied 
this study on 479 pupils  and disciple of whom 253 are boys and 226 girls.   
The adoption of the measure of the diagnostic report of the difficulty of 
reading is born .HASSAN FATHY ZAIT , and the results showed that : 

                                                            
��� د -*����ي ا���ه�، "��!ة..   
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1-  publish the learning difficulties of reading among the pupils of the fifth 
year of primary school increased by 26.91%  
2- difficulties in understanding and assimilation of the most prevalent among 
the pupils of the fifth year of primary school ..  
3- No statistically significant differences in the prevalence of difficulties 
learning to read due to the variable sex  
Keywords: Reading difficulties, difficulties learning to read, the primary 
(level of the fifth year of primary. 

  :مقدمة
تعتبر صعوبات القراءة من أكثر  المشكالت التربوية انتشارا بحيث 

 بمجال علم النفس وعلوم التربية بمختلف   المهتمينأثارت اهتمام العديد من
 األكاديمية وتندرج صعوبات القراءة ضمن صعوبات التعلم ،تهمااختصاص

غطاء الذي دخل ميدان التربية الخاصة حديثا، هذا الوكلها تدخل تحت 
 صعوبة أو عجز في اكتساب مهارات القراءة التي ويشير هذا المفهوم إلى

كما يهدف أيضا  ،تدائي على تحقيقها والسعي في ترسيخهايهدف التعليم االب
،  واستيعابها، التقاط المعنى من المادة المقروءةعلى تلميذ  ال تنمية قدرةإلى 

  .وتوظيفها خالل مساره الدراسي والمهني والحياتي، ونقدها
 في بأن أهمية القراءة تكمن) 2013 (عليواتأشار وفي هذا الصدد 

 وتساعد على اإلطالع على ،المعلوماتالمعارف وكونها وسيلة لكسب 
تساعده على  و،ثقافات األمم المختلفة وتنمي الثروة اللغوية والفكرية للفرد

   .التوافق الشخصي واالجتماعي
ورغم أهمية القراءة باعتبارها أساس كل األنشطة البيداغوجية 

 لتالميذ بير من اعدد كأن هناك فالمالحظ  ،المعمول بها في المرحلة االبتدائية
إلى التمكن من مهاراتها في يفتقرون ، والقراءةمن صعوبات يعانون الذين 

 في هذا الدراسات التي أجريتهذا ما أكدته ية، واالبتدائمرحلة التعليم 
بشير (، )2005سعاد،:(دراسة كل من على سبيل المثال نذكر منها ،المجال 
دراسة  ( )2010،روم وافيةع( ،)2008،محمود عبد اهللا(، )2007معمرية،
وخلصت أغلبها إلى انتشار مظاهر مختلفة من  ،)2011،تميمأل عبد اهللا 

 وصعوبة ،وعدم تمييز الكلمة الحذف، واإلبدال،صعوبات تعلم القراءة ك
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وعدم التميز بين الحروف المتشابهة في أوساط تالميذ   ،الفهم القرائي
  .حلة االبتدائيةالمستوى الثاني والثالث والرابع  من المر

  :اإلطار العام للدراسة: أوال 
  :الخلفية النظرية -

في  على الرغم من أن ميدان صعوبات تعلم  القراءة حديث نسبيا 
غير أنه  القى اهتماما  كبيرا ونال الحظ األوفر  في مجال  التربية الخاصة 

  .متناول جوانب عديدة بمتغيرات مختلفة الدراسات األكاديمية،
 بعنوان ):  م1988 (دراسة الشهاب ،م هذه الدراساتومن أه

المرحلة االبتدائية في لتالميذ اللغة العربية  في مادة  أخطاء القراءة الجهرية
 وطبقت القراءة لجودمان وبيرك،خطاء أاستخدم الباحث نظام و، األردن

   .ثالثة نصوص قرائية محكمة لكل صف دراسي من صفوف عينة الدراسة
 تركزت في اإلضافة والحذف التالميذأن أخطاء  :ئجهاومن أهم نتا

واإلبدال وكانت أعالها خطأ اإلبدال، كما أظهرت النتائج تدني ملحوظ في 
  .عملية القراءة لدى العينة

 لدى تلميذات الصف صعوبات القراءةبعنوان )  م1999( دراسة الكثيري
تشخيص المظاهر و وقامت الباحثة بوصف،، الرابع االبتدائي بمدينة الرياض

 المختلفة  لصعوبات التي تعاني  منها التلميذات في مجال القراءة بمختلف 
  : إليهاومن أهم النتائج المتوصل ،ها وأعدت الباحثة أداة لقياسهاراتها،م

أن صعوبات  تعلم القراءة  تنتشر بمظاهرها المختلفة بين أوساط  
على تعرف على الطء البتلميذات الصف الرابع االبتدائي وتتمظهر في 

، الكلمةالقدرة على تميز عدم وبدال،  واإلضافة،واإلحذف، ، والالرموز
أشارت الباحثة أيضا أن صعوبة البطء في التعرف على الرموز كانت أكثر و

لك  إحباطا كبيرا للتلميذات، وأما األخطاء  الشائعة  في ذانتشارا وسبب 
  :القراءة الجهرية تمثلت في

فة كان أكثرها شيوعا بين التلميذات وقد بلغت نسبة أ ـ خطأ اإلضا
  %).58(المخطئات 

  %). 54( ب ـ يليه خطأ الحذف وقد جاءت نسبته 
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  %).40(ج ـ في حين بلغ خطأ اإلبدال في الحروف 
  %. 12 د ـ وكان أقلها خطأ عدم التعرف على الكلمة وقد بلغ 

  أداة كوبستطوير   بعنوان)  2007 (سلكسيايالجمعية الكويتية  للد دراسة
المبكر على ذوي   والكشف باستخدام الحاسوب للتعرفوتقنينها عربيا وذلك 

 على تجربة  الدراسة  سنوات بناء)08( سنوات إلى )06(العسر القرائي من 
 اختبارات  لقياس 09 واألداة مكونة من ،هامبرد  سايدالطولية لمشروع  
 ،) الذاكرة العاملة وقراءة المفرداتالوعي  الفونولوجي،(الجوانب المعرفية 

 ،االستفادة منهاوتعريبها وتقنينها  إلى وأعطت هذه األداة نتائج قيمة مما أدى
 من تالميذ المدارس االبتدائية  % 19وكانت من نتائج هده الدراسة أيضا أن 

  .)com.kwse.www(.في كويت يعانون من صعوبات  تعلم القراءة
 ساد  الكبير بهذا المشكل التربوي الذي الدراسة االهتمامبينت هذه و

من جهة  بين من جهة وخاصة في اآلونة األخيرة  في المجتمعات العربية 
ضرورة توظيف التكنولوجيا واستعمالها في المجال أكدت على  أخرى

قتصاد ات الالصعوبفي الكشف المبكر عن هذه منها   واالستفادة،التربوي
  . الجهد و الوقت

بعنوان صعوبات تعلم القراءة لدى عينتين من  )2010(دراسة  بن عروم 
تالميذ السنة الثانية والسنة الثالثة االبتدائي بوالية مستغانم، وهدفت الدراسة 
إلى تحديد أنواع صعوبات تعلم القراءة المنتشرة، باإلضافة إلى تحديد 

ختبار اولجيل لتقدير الفوري للوظائف المعرفية الفروق، واستخدام اختبار ا
  :ومن أهم نتائج هده الدراسة ،لصالح عميرةلقراءة  اتشخيص صعوبات تعلم

عدم التعرف وتميز الكلمة وعدم القدرة على الربط بين الرمز 
، باإلضافة أنه ال المكتوب والصوت المنطوق، وعدم التميز السمعي للرموز

  .ر الجنس في انتشار صعوبات تعلم القراءةيوجد فروق تعزى إلى متغي
التي تناولت بشكل كبير موضوع  وهناك العديد من الدراسات

انتشار صعوبات التعلم بصفة عامة وصعوبات تعلم القراءة بصفة خاصة  
 دراسة معمريةسواء على الصعيد العربي أو األجنبي على سبيل المثال 

يمية في المرحلة االبتدائية في  حول انتشار صعوبات التعلم األكاد)2007(

http://www.kwse.com/
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التي أقرت  ،)2009( دراسة الجمعية المصرية للديسلكسيا ووالية باتنة، 
 دراسة  ليون من التالميذ الدين يعانون من صعوبات القراءة، %9.8بوجود 

LYON)1995( التي بينت أن صعوبات القراءة أكثر صعوبات التعلم 
  .انتشارا

، بشكل  كبير بات القراءة منتشرة صعوومن خالل ما سبق نجد أن 
سواء التي ذكرت أولم تذكر في الدراسات  المعتمدة في هذه المجال و

آثاره ، و مما يؤكد خطورتهالمشكل التربوي  أولت اهتمام كبير لهذه الدراسة
  .الدراسية الجوانب النفسية واالجتماعية و في مختلفالسلبية على حياة الفرد

  :  إشكالية الدراسة-2
،حيث  في المرحلة االبتدائيةأخر سنة  بكونها تتميز السنة الخامسة

، القراءة  السليمةيتم فيها ترسيخ مهارات القراءة األساسية  كتميز الكلمة، و
كما   ،أي في المقروءوتحقيق نوع من إبداء الر ،وفهم واستيعاب المقروء

نتقال بمكتسبات  تسمح للتلميذ باالتعتبر نهاية مرحلة وبداية أخرى لذلك هي 
تحقق له نوع من التوازن له الستمرار في مساره الدراسي، وومهارات تؤه

  . والحياتيوالتوافق النفسي واألسري
وعلى ضوء ما سبق جاءت هذه الدراسة  كمحاولة هادفة  لتحديد  

مظاهر صعوبات القراءة األكثر انتشارا بين أوساط  تالميذ السنة مؤشرات و
لدراسات  التي  وهي تختلف عن امدينة سعيدة، بمدارس الخامسة ابتدائي 

اطلعنا عليها من حيث أنها لم تركز على مستوى السنة الخامسة ابتدائي  
 برو محمد ماعدا دراسة ،عند الكشف عن صعوبات القراءة بصفة خاصة

تناولت  والتي اهتمت بالراسبين في امتحان نهاية المرحلة االبتدائية) 2014(
  :كاألتي تساؤالت تومنه كان،علم بصفة عامة صعوبات الت

    ما مدى انتشار صعوبات  تعلم القراءة في السنة الخامسة ابتدائي؟ -
 ما مظاهر صعوبات  القراءة  األكثر  انتشارا  بين أوساط  تالميذ  السنة -

  الخامسة ابتدائي؟
نة  باختالف متغير الجنس لتالميذ الس هل تختلف مظاهر صعوبات  القراءة 

  الخامسة ابتدائي  ؟
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  :أهمية البحث - 3
تكمن أهمية الدراسة من خالل أهمية موضوعها وانعكاساته، فتشخيص  -

صعوبات القراءة دافع إليجاد خطط عالجية واإلكثار من البرامج اإلرشادية 
  .لها
من  األسرة التربويةلفت انتباه من خالل إعطاء أهمية كبيرة للموضوع  -

  .وأولياء معلمين ومسيرين 
األخرى كالكتابة  م األكاديميةفتح مجال للبحث في صعوبات التعل -
  .الرياضيات بين أوساط تالميذ  السنة الخامسة ابتدائيو
  : أهداف البحث -4
 .التعرف على مظاهر صعوبات القراءة  بمختلف أشكالها -

  .ئيالتعرف على صعوبات القراءة األكثر انتشارا في السنة الخامسة ابتدا -

  .التعرف على الفروق  في مظاهر  صعوبات القراءة  باختالف الجنس -
  :المفاهيم اإلجرائية  -5

  :صعوبات تعلم القراءة -1.5
 تبدو  في عجز الطفل عن ،هي نمط  من أنماط  صعوبات  التعلم

تعلم القراءة، ويرتبط العجز أو الصعوبة القرائية باالضطرابات العصبية أو 
وال يرتبط بحرمان  ثقافي أو بيئي أو ، )1998 فتحي الزيات،(النورولوجية 

 وتعرف صعوبات تعلم القراءة إجرائيا بأنها ،سوء في المدخالت  التدريسية
الدرجة التي يحصل عليها  التلميذ في اختبار التقدير التشخيصي لصعوبات 
  تعلم القراءة، وتحسب األخطاء عن طريق جمعها و تحديد نسبتها وفق السلم

  . درجة)81( درجة إلى )21(من لمقياس حسن الزيات التشخيصي 
هو : تلميذ  السنة الخامسة ابتدائي من ذوي صعوبات تعلم القراءة - 2.5

 ،التلميذ الذي يزاول دراسته بانتظام في المدارس قسم السنة الخامسة ابتدائي
ص  وتتوفر فيه كل الخصائ، سنوات12 سنوات إلى 9ويتراوح عمره مابين 

السلوكية أو بعضها المحددة في مقياس التقدير التشخيصي  للصعوبات تعلم 
  .القراءة  المستخدم في الدراسة

  :أدبيات الدراسة: ثانيا



 122 

  :ماهية صعوبات القراءة-1
إن البحث في ماهية صعوبات القراءة يطرح في بداية المسار 

ضع جدل إشكالية المفهوم، حيث ما زالت األدبيات الخاصة بالموضوع مو
تناولته الكثير من االتجاهات والتخصصات، ونقاش شديدين حوله كما يعتبر 

وينتشر استخدامه في المجال التربوي، ويقابله مصطلح العسر القرائي الذي 
  بان كرستين تمبلينتشر استخدامه في المجال الطبي وهذا ما أشار إليه 

 المجال الطبي نتشر استخدامه فيي ،)Dyslexia(مصطلح العسر القرائي
األول عسر القراءة المكتسب الذي  الطب النفسي العصبي، وهو نوعان،و

 ،يحدث نتيجة إلصابة المخ، أما  النوع الثاني يعرف بعسر القراءة النمائي
وهذا  ،تأخر في نمو إحدى العمليات العقلية أو ،يحدث نتيجة فجوة نمائية

إصابات في  أمراض أوهارات القراءة دون وجود بدوره يؤثر في تعلم م
  .)61:2009البطاينة ،.( المخ

 العسر  القرائي 1998)(يعرف  القاموس النفسي نوبار سيالمي  -
 NOBERT SILLAMY ,1992(" اضطراب في اكتساب القراءة"على أنه 

,P152..(،  والظاهر على هذا التعريف العمومية وعدم تحديد بدقة نوع هذا
 .االضطراب 

جملة من  "ا  األساسي في علم النفس على أنه  القاموسهايعرف -
 صابري، (" الصعوبات  الخاصة التي  تعترض  الطفل عند تعلمه  القراءة

 مجموعة من هو العسر القرائي ن أن ييبوهذا  التعريف  )25 : 2005
 ،اكتساب مهارة القراءةفي أولى مراحل  يعاني منها المتعلم  التي الصعوبات

لية  التعلم أي عند االحتكاك األول  للطفل بالمؤسسة فالصعوبات ترتبط بعم
قاموس التربية  الخاصة  يعرفها - .يحددها بشكل مفصللكن  لم التعليمة  
قصور في القدرة على القراءة، أو عجز جزئي يرتبط  في الغالب  "على أنها 

 ."ما يقرأباختالل وظيفي للمخ يؤدي بالفرد إلى العجز عن الفهم 
)com.gulfkids.www(.  

 مفهوم بين تفرقة تظهر عدم وجود  وكل التعريفات المذكورة سابقا 

 كما أن هناك  القراءة ، عسر تخصصا أكثر هو آخر ومفهوم القراءة صعوبة

http://www.gulfkids.com/
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 وسكرجر  QUIROUSكيورس اتفاق بين العديد من اآلراء مثل آراء كل من 

SCHRAYER)1978(، وتانوفتش  TENOVITCH )1994(  على أن
  التعلم التي تحدث عسرا قرائيا يؤثرالديسلكسيا واحدة من أهم صعوبات 

 من تعانيالتي  القراءة صعوبات  ذوي من فئة وتميز  على تحصيل التالميذ،
 المكتوبة، الرموز وإعادة فهمالو على الكلمة، التعرف في دائمة اضطرابات

 مما يؤدي إلى الفشل في إتقان الحواس، سالمةو ديالذكاء العا رغم
  .المهارات اللغوية الالزمة للقراءة والكتابة

 أكثر آخر مفهوم تحت يندرج عام مفهوم القراءة هي وصعوبة
  .األكاديمية التعلم صعوباتيتمثل في  شمولية
 :تشخيص  صعوبات القراءة -2

  : لتالية يعتمد في  تشخيص صعوبات القراءة ، على  بعض األساليب  ا
 أبسط طرق  ،وهي يمثل االختبارات غير الرسمية : األسلوب غير رسمي-أ

تقويم القراءة ، تعتمد على المالحظة المباشرة للمتعلم خالل قيامه بالقراءة، 
وقدراته ومهاراته في التعرف على ،للكشف عن مستواه القرائي 

 . )64: 1998الزيات ،(.الكلمات

 هذا النوع من التشخيص اختبارات مقننة يستخدم: األسلوب الرسمي-ب
ذات معايير مرجعية لتقويم قدرة الطفل الكامنة للقراءة ومستوى التحصيل 

 :اختبارات القراءة الرسمية إلى )65 : 1998 ت،لزياا(فيها، ويصنف 

 .االختبارات المسحية لتحديد المستوى العام للتحصيل القرائي -

علومات أكثر عمقا عن نواحي القوة االختبارات التشخيصية لتوفير م -
 .والضعف في القراءة لدى المتعلم

بطاريات االختبارات الشاملة التي تقيس مختلف المجاالت األكاديمية بما  -
 .فيها القراءة

  :  الجانب الميداني  للدراسة-: ثالثا
على ضوء موضوع الدراسة والمتمثل في التعرف  : منهج الدراسة -1

صعوبات تعلم القراءة بين أوساط تالميذ السنة  الخامسة على مدى انتشار 
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، لوصف وتحليل الصعوبات المنتشرة تم استخدام المنهج الوصفي ،ابتدائي
  . يعبر عنها تعبيرا كيفيا و كمياوهو 

 :مجــتـمع الـبحـث

يشمل مجتمع البحث جميع تالميذ السنة الخامسة ابتدائي بمدينة 
  .2016 - 2015سعيدة  للسنة الدراسية 

 :  حدود الدراسة-3

أجريت هذه الدراسة على تالميذ السنة الخامسة من  : الحدود المكانية -
 .مدينة سعيدةب المنتمين إلى مدارس التعليم االبتدائيالتعليم 

 .2016-2015السنة الدراسية : الحدود الزمانية -

  :عـيـنة الـدراسة األسـاسـية -4
، تم اختيارهم بطريقة وتلميذةا يذ تلم479تتكون عينة الدراسة من 

 . إناث موزعين على تسع مدارس226 ذكور و253 من فيهم عشوائية،
  : كاألتي

   يبين توزيع  أفراد  العينة في المدارس وفق متغير الجنس01جدول  رقم 
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أرزيق بن أمحمد بحي  

1بوخرص   

33 34 67 

 ����� �B ي!���ا���+� +7 


�! ا��Aدر 

32 40 

 

72 

QRSعاVR  253 226 479 

  : أدوات الدراسة-5
بعد اإلطالع على العديد من أدبيات البحث الخاصة بموضوع  

لتشخيص صعوبات   فتحي الزيات .صعوبات التعلم تم اختيار مقياس
ه في البيئة الجزائرية اتوتطبيق،  العاليةكومتريةيالسوهذه لخصائصه ، القراءة

بجامعة   )2014 (رباح تقي الدينممن بينهم  من الباحتيند يعدالمن طرف 
  .جامعة سعيدةب) 2015 (وحسيني فاطمة  ،تيزي وزو

 ، بحيث قدرعلى درجة عالية من الصدق والثبات المقياس حصل 
  .0.91تباثه 

استمارة  تحوي البيانات  الشخصية  لألفراد العينة أرفق المقياس  ب
 أجل التشخيص منالفصلية م وتم أيضا اإلطالع على نتائجه، )التالميذ(

  .الدقيق لصعوبات القراءة
 : بمقياس التقدير التشخيصي لصعوبات القراءةا�����¨  - 1.5

حسن "أعده  الدكتور مقياس التقدير التشخيصي لصعوبات القراءة 
بهدف الكشف عن التالميذ ذوي صعوبات القراءة  "مصطفى فتحي الزيات
  .في األوساط المدرسية

المعلمين بصفة خاصة وذلك لمعرفتهم موجه لألولياء والمقياس 
الجيدة بالطفل أو التلميذ موضوع التقدير من خالل تكرار المالحظات لهذه 

،  بندا)20(يتكون من  محكي المرجع   كما أنه ،الخصائص السلوكية لديه
وتصحح بوضع ، )نادرا وال ينطبق أحيانا، دائما، غالبا،(خماسي البدائل 

  :أوزان متدرجة لها كما يلي
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  .)0 =ال ينطبق(و )1=نادرا ) (2 =أحيانا(، )3=غالبا(، )4=دائما(
ات تعليمب ، مرفق يستهل المقياس بتعريف  لصعوبات تعلم القراءة 

يتم تحديد نتائج المقياس حسب سلم و، تشرح كيفية االستعمال والتصحيح
  :الدرجات كما يلي

] 21-40[من   و،عدم وجود صعوبات في القراءة] 20 -0[من
] 61-80[من  وصعوبات متوسطة،] 41-60[من صعوبات خفيفة،

أول تطبيق له  أما خصائصه السيكومترية فتظهر من خالل صعوبات شديدة،
من دولتي  الكويت  وتلميذة ا تلميذ5531على عينة حجمها  2007سنة 

  . سنة12 إلى 09أعمارهم ما بين ، تراوحت  مصرو
"   ألفا كرونباخ"ام معادلة باستخد) 0.941(بـــ المقياس قدر  ثبات
   .)0.01(عند مستوى الدالة 

 عند مستوى داللة 0.922أما تطبيق التجزئة النصفية كانت نتيجته 
ة من فأنواع  مختلطبق عليه كما    وهي درجة عالية من الثبات،0.01

عند مستوى الداللة  )0.775( منها صدق المحتوى كانت نتيجته ،الصدق
 عند مستوى الداللة )0.90(كانت نتيجته الذي كي صدق المحالو، )0.01(
  .   وهي درجة عالية من الصدق)0.01(
  :إجراء الدراسة-6

االحتكاك  ، تم بعد الحصول على ترخيص من قبل مديرية التربية
وإعالمية حول ، سيةيبمعلمي المدارس المعنية من خالل دورات تحس

مفتشي اللغة العربية   قامت بها الباحثة بمساعدة بعض لم،صعوبات التع
لمصطفى فتحي "توزيع مقياس تشخيص صعوبات القراءة ، تم بمدينة سعيدة

إجراء  المدارس لقيام بعملية التشخيص ومعلمات  هذهعلى معلمي و" الزيات
  .الدراسة

  :األساليب التاليةاستخدمت  : األساليب اإلحصائية -7
  .النسب المئوية -
  .لتين لمجموعتين مستق-ت  -اختبار  -
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  :نتائج الدراسة ومقترحاتها  -8
  :  عرض النتائج -1. 8

  :اإلجابة عن السؤال األول الذي نصه
ما مدى انتشار صعوبات تعلم القراءة بين أوساط تالميذ السنة 

  الخامسة ابتدائي؟
، لنسب المئوية لعدد أفراد العينةتم حساب اا السؤال ذإلجابة عن ه

  .)02( رقم الجدولأنظر  ،القراءةالذين يعانون من صعوبات تعلم 
يبين عدد أفراد العينة الذين  يعانون من  صعوبات                                        )   02(جدول رقم 

  تعلم القراءة  بالنسب المئوية
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 odpRSا oqrsS12.52 %9.18  ا. % 5.21% 
 

26.91% 
 

 من أفراد العينة  % 26.91ين أن نسبة بي) 02(الجدول  رقم 
  :هم إلى ثالثة مستويات منقسمينيعانون من صعوبات تعلم القراءة 

   يعانون من صعوبات تعلم% 9.18المستوى األول تقدر نسبته بــ  -
 .لصعوبات القراءةالقراءة  بنسبة ضعيفة  وفق مقياس التقدير التشخيصي 

 يعانون من صعوبات تعلم  %12.52المستوى الثاني تقدر نسبته بــ -
 . لصعوبات القراءةيصي القراءة بنسبة متوسطة وفق مقياس  التقدير التشخ

 يعانون من صعوبات تعلم %5.21المستوى الثالث وتقدر نسبته بــ -
  . لصعوبات القراءةالقراءة بنسبة مرتفعة وفق مقياس التقدير التشخيصي 
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ين يعانون صعوبات القراءة ذيبين توزيع التالميذ ال) 03(الجدول رقم 
  الثالثة  من حيث الجنس  )تهاابمستوي

 �در

��+�ا�3  

���+�ت 

�.��� ¤�0+ 

���+�ت 

¤�0+ 

��"��� 

���+�ت 

¤�0+ 

��.��� 

 ا��6��ع

 75 25 30 20 اWSآVر

 54 03 11 40 اbawث

 أن الذكور يعانون من صعوبات) 03(تظهر نتائج الجدول رقم 
 ن في المستوى الثالث الذياتلميذ )25(القراءة أكثر من اإلناث  بحيث أن 

من يصنفون منهم ) 30(في حين ، مرتفعةلاصعوبات وي الذيصنفون من 
  .منهم فصعوباتهم ضعيفة )20(أما  المتوسطة، صعوبات وي الذ

بنسب   القراءة  تعاني من صعوبات تلميذة )40(أما اإلناث فهناك 
تلميذات فقط ) 03(ومنهن يعانين من صعوبات متوسطة )11(فحين ، ضعيفة

   .يعانين من صعوبات مرتفعة
  :ال  الثاني الذي نصهإلجابة عن  السؤل

  ما مظاهر صعوبات تعلم القراءة األكثر انتشارا؟ 
ترتيب التكرارات  ا السؤال ذفي اإلجابة عن هاعتمدت الباحثة 

تم و، ظاهر صعوبات القراءةلمالمحددة  في المقياس والمؤشرات للخصائص 
  .فها إلى ثالثة  تصنيفاتيصنت

لفقرات التالية وفق ترتيب المقياس  تشمل ا العادات القرائية، :التصنيف األول
  .)13-6-4-3-2-1:(التشخيصي 

-10-9-8-7-5: (يشمل الفقرات التالية تميز الكلمة،: التصنيف الثاني
12-19-18-11(.  

- 15:(الفهم واالستيعاب القرائي يشمل الفقرات التالية : التصنيف الثالث 
16-17-20(. 
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  وبة من  صعوبات يبن عدد تكرارات لكل صع) 04(الجدول رقم 
  تعلم القراءة

exmSا  yzb{|Sك                                                      / اVfrSا
  

 ا�Xgm[S اm~[Sار

01  bXq{^ و]qd –ZRfR[Y -أmnd bY]s^ b�Vq^  25 14 

��  و �bد  02gmY تV{i  أmnd – وفm�Sرج  اb|Y �f^  ���d  60 7 
�]� ا��bnRS  واbRf~Sت  bndوم  اmnSاءة ،  03d ، �~qd  23 15 

�b~Y ]nن اmnSاءة، و Xcd[ mnd bYأ V{iرة Y]~mرة  04d  25 14 

 Z�  oQs�[Y  oc�n[Y  ondm�i ��sd  38 11ل  اmnSاءة  05

06 �XsX^ _Y  اءةmnSاد اVY بmnd ،b~qgmY  bnfx و]qd  39 10 

07 sأ� m�� �Sإ �xVY _Y ��nd ،تbRf~Sا �ci فW�d  اءةmnSء اb  43 9 

08 ysSbi دةV�VY mX� ىmت أ�bRf~i تbRf~Sا  �ci  ل]q[rd  45 8 

 cd 45 8~¡ أو q[rd[ل �ci اm�Sوف  و اbRf~Sت  09

V� _Y �abcdء ا��a �¢ £�|d  /��sS  اbRf~Sت  10  36 12 

�¤mnd bRS eأ 11Sا _Y عVa  ي]qd أ دون  أنmnd  110 2 

12 � �Xgm[i  تbRf~Sأ اmnd  £�b  5 16 

13  b¤n�a  �X�[rd ¦  �[Sت  اbRf~Sا  ]s^  دداmg  ي]qd  45 7 

اbRf~Sتmc[Sف  ^�f اm�Sوف  و ا��bnRS  و oiVcj ]Qd  ¢� ا 14  35 13 

15 ysSاردة ¢� اVSا  �abcRSو ا  �zbn�Sج اb[s[ا� �¢  oiVcj  ]Qd  100 5 

16 b¤gاءاmx ]ci  ةmX{x o{x  نVR�Y  دةb^إ �¢ §��d   105 3 

�~mة  اmnd bRS  oXrXzmSأ 17Sج  اb[s[ا�  _^ �Qcd  118 1 

18  oc�n[Y oxm�i  أmnd  : oRfآ  ، ��nY  ��nY ،  فm� فm�
 oRfآ 

78 6 

19  ¨s�[Y د  وb� و  ��gmY  تV{i أmnd  40 
 

9 

20  ]s^ ©xVSوا  §jاV�Sو ا  �nsSام  ا]|[ا� �¢  oiVcj ]Qd 
 اmnSاءة 

102 4 

يتبين أن التصنيف الثالث الخاص ) 04(ل  الجدول  رقم ومن خال
 يتصدر ) 20-17-16-15(عن الفهم واالستيعاب الذي يشمل الفقرات 

 في حين التصنيف ،الصعوبات التي يعاني منها تالميذ السنة الخامسة ابتدائي
-8-7-5(الثاني  ويخص تميز وتعرف على الكلمة، يشمل الفقرات التالية 

أما التصنيف  ،يلي التصنيف الثالث في الترتيب) 9-10-12-19-18-11
  .األول يأتي في  المقام األخير ويخص العادات القرائية 
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  : أما اإلجابة عن السؤال الثالث ونصه كاألتي 
هل توجد  فروق  دالة إحصائيا  في انتشار مظاهر القراءة  باختالف  

  متغير الجنس ؟
لتحديد الفروق  -ت-ختبار تم استخدام اا السؤال ذلإلجابة عن ه

  .بين الجنسين
   لمجموعتين مستقلتين- ت–يبن اختبار )  05(جدول رقم 

ا����"Ã   ا��!د ا�06;

 ا����+�

ا����اف 

 ا�����ري

 ���$ 

)f( 

���$ 

)ت(  

����ى 

 ا�!���

 د��� 

  ا�.�وق 

 0.78 13.1232 35.7286 75 اWSآVر

 13.0072 32.3932 44 اbawث

0.115 

 

 ��� دا��  0.512

المتوسطات الحسابية   نالحظ تقارب) 05( الجدول رقم لمن خال
 35.7286بين الذكور واإلناث بحيث تقدر نسبة متوسط الحسابي للذكور

 بـ )ت( في حين قدرت قيمة ،32.3932ومتوسط الحسابي إلناث يقدر بـ 
ن تبي ،ومنه ي)0.05( وهي أكبر من )0.512( عند مستوى  الداللة )0.78(

أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  بين الذكور واإلناث في انتشار صعوبات 
   .القراءة

  :  تحليل النتائج و مناقشتها 
لدراسة أن صعوبات  ل األولعن تساؤيتضح من خالل اإلجابة 

تعلم القراءة منتشرة بين أوساط تالميذ السنة الخامسة ابتدائي بنسبة 
 من أكثر القراءة تعلم صعوباتبأن ) 2009 (الوقفي أكدهوهذا  ،26.91%

 75 أنماطها وأشكالها بحيث تصل من بمختلف انتشاراالصعوبات األكاديمية 
    .  صعوبات التعلممجموع    من٪80 إلى ٪

الندوة في الورقة البحثية التي ألقاها في  جمال بلبكايأرجع وقد 
 2015 مارس 28/29يومي  الدولية التي نظمها مخبر العلوم المعرفية بفاس

  :أهمهاسبب هذا االنتشار إلى عدة عوامل 
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عدم مساعدة أسرة التلميذ في تحضير نصوص القراءة، وعدم  -
  .تشجيعها له على القراءة  في المنزل لتحسين أدائهم القرائي

النصوص القرائية إلزامية من الوزارة الوصية وبعضها ال تندرج في  إن -
ومن  ،واقعه هذا من جهةعن وال تعبر ه، اهتمامات التلميذ وميوله وقدرات

وكثافة  ، ادة القراءة في المنهاج الدراسيجهة أخرى أن الوقت المخصص لم
 وال تمكن المعلم من ،من القراءة النموذجية النصوص ال تمكن التلميذ

أكدته أيضا  نتائج دراسات مشابهة أجريت ا وهذا م .تصحيح أخطاء التالميذ
حيث توصل  ،)2008( عبد الرحمن بريكةنها دراسة في المجال ذاته من بي

من خالل تحليله لبعض نصوص كتاب القراءة للطور الثاني من التعليم 
األساسي بالجزائر، أنه توجد بعض النقائص في النصوص القرائية تؤدي 

  .إلى نفور التالميذ من قراءتها
كما أن ال توجد حصص مخصصة للقراءة والمطالعة حتى وإن 

فهو غير كاف لتعود للمطالعة زارة التربية مؤخرا بإدراج حصص بدأت و
ساهم في انتشار صعوبات القراءة  العوامل  قد تهوكل هذ ،على القراءة

الضروري مراعاة مجموعة من أنه من بكاي رأى لذلك  استمرارها،و
: جديد محتوى الكتاب المدرسي أهمهاالمعايير الالزم توافرها في عملية ت

وكذا العمل على التوفيق  واهتمامات وحاجات التالميذ، ،لخصائص وميو
بين الحجم الساعي المخصص لتقديم تلك النصوص وطبيعة كل حصة من 

  . حصص القراءة
القراءة األكثر   صعوبات  فكان عن مظاهرأما التساؤل الثاني

 يظهر  )04(رقم  الدراسي فحسب الجدولا المستوى انتشارا في هذ
وكلها ) 18-20-15-16-11-17(انتشارا فنجد الفقرة الصعوبات األكثر 

، فالتلميذ حتى إذا كان نطقه استيعاب المقروء وابدأ الرأي فيهتتعلق بالفهم و
أي ال  ، فهو ال يفقه ما يقرأ الكلماتويستطيع تميز الكلمة أو لحرف سليم،

حين أن من أهداف المرحلة االبتدائية عامة والسنة الخامسة يستوعبه، في 
نتائج  ما أكدته اصة هو العمل على إكساب مهارة الفهم واالستيعاب وهذا خ

بتقويم   حيث قامت في المغرب    : EGRAإقراالدراسة الدولية التي أجرتها 



 132 

في  الندوة  تم عرض النتائج والمرحلة االبتدائية، ذ لتالميمهارات القراءة 
عدم : أنلصت إلى  وخ2014الدولية التي أقيمت  بالرباط في شهر نوفمبر 

وأن معظم ما  قدرة التالميذ على استخراج المعلومة من النص وتوظيفها،
كما أبرزت  بلوم يتعلمه التالميذ ال يتعدى مستوى التطبيق في مستويات 

من األساتذة يعتقدون أن متعلميهم غير قادرين  % 47الدراسة أن ما يقرب 
  .)4 :2014جريد المساء المغربية ،( .على القراءة

إيجاد  و،تستدعي ضرورة التفكير فيهامؤشرات وتعتبر هذه النتائج 
  .يةإليجاد حلول فعلها الحلول لها من خالل تكثيف الدراسات والبحوث حول

- 9-13(أما الصعوبات التي احتلت المرتبة الثانية فنجدها في الفقرة
 وهذه النتيجة ،وهي خاصة بالتعرف على الكلمة وتميزها) 8-7-6-5-3
وقد ترجع إلى دور المعلم  في ) 1999 (الكثيريصلت إليها أيضا دراسة تو

  .السنوات األولى من المرحلة االبتدائية وضعف إعداده األكاديمي والمهني
 وكانت بنسب أقل  ، الصعوبات التي احتلت المرتبة الثالثةوأخيرا

بصفة  والتي قد تسبب له صعوبات في التعلم ،فهي الحركات القرائية للتلميذ
وهذا أيضا قد يرجع إلى المعلم ) 12-5-3-2-4(وشملت الفقرة، عامة

راجع الكتظاظ األقسام   أخرى  التلميذ من جهة ومن جهةةودوره في مالحظ
،كما الدراسية التي ال تسمح للمعلم بمراقبة التلميذ وتصحيح أخطائه عموما 

تظهر نوع أن التالميذ الذين يجدون صعوبة في القراءة يقومون بحركات 
الجاري ا ما أكدته دراسة ذمن القلق وعدم الراحة، والخجل، واالندفاعية ه

)2015(.  
 يطرح إن كانت هناك   يذال الثالثالتساؤل بخصوص نتائج أما 

أو تعزى إلى فروق في انتشار  صعوبات تعلم القراءة باختالف الجنس 
 الجنسين  ءة  منتشرة عند  كال  فنجد أن صعوبات القرامتغير الجنس،

كما أن  الذكور أكثر عرضة  للصعوبات  ،االختالف في نسبة االنتشار فقطو
أخرى جهة  نظرا لنقصهم  للدافعية من جهة ومن ،تعلم القراءة من اإلناث

أكدته  دراسة  ما وهذا . أن اإلناث أسرع نموا من الذكور في هذه المرحلة
  حيت أشارت   LERNER)2000( و لرنرو) 1998 (خير المغازيكل من 
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كال الدراستين أن أعداد الذكور الذين يعانون صعوبات القراءة أعلى من 
  .وأن نمو االناث أسرع من الذكوراإلناث  

  :مقترحات الدراسة
وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها  واألدبيات الخاصة بموضوع  

  : عليها تم وضع بعض المقترحات وهيصعوبات تعلم القراءة المطلع
 في داد أقسام خاصة بذوي صعوبات التعلم وصعوبات القراءة خاصةإع -

  .المدارس  االبتدائية

التشخيص التي تسمح بالتشخيص المبكر وتوفير المقاييس واالختبارات  -
 . ووضع الخطط العالجية،الدقيق

 .ا النوع من المشاكل التربوية ذبهتوعية أسر التالميذ  -

الحجم الساعي المرحلة االبتدائية، وزيادة االهتمام بتدريس القراءة في  -
 .بمختلف مهاراتها ممارستها ، وتعويد المتعلمين على الجرأة في لها
 .ذوي صعوبات تعلم القراءةعالجية وإرشادية لتالميذ برامج إعداد  -

حول صعوبات القراءة في مراحل متقدمة اإلكثار من الدراسات والبحوث -
  .من التعليم
 :الخالصة

هذه الدراسة إلى أن صعوبات تعلم القراءة منتشرة بين خلصت 
أوساط التالميذ السنة الخامسة ابتدائي عند كال الجنسين بنسب متفاوتة، فهم 

يعانون ضعفا اب ومهارة التعرف على الكلمة والستيعايفتقرون إلى مهارة 
مالحظا، قد يرجع إلى عوامل متعددة متعلقة بالتلميذ في حد ذاته واألسرة  

  .يوالمدرسة ممثلة في المعلم والمنهاج الدراس
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  :المراجع
دار ،3 ط ، النظرية والممارسة:صعوبات التعلم، )2009(أسامة  محمد البطاينة وأخرون ، . 1

  .المسيرة ، االردن
 صعوبات التعلم االكاديمية  لدى تالميذ الطور االول و الثاني في )2007(بشير معمرية  .  2

  . ، بحوت ودراسات  في علم النفس ،  المنصورة1 ،ج1 ،طالتعليم االبتدائي
 مذكرة ليل شهادة  عالقة بعض األساليب المعرفية بصعوبات القراءة ،)2015(بشير الجاري . 3

  .، جامعة سعيدة الماجستير علم النفس
مجلة  ،صعوبات التعلم األكاديمية عند الراسبين في شهادة التعليم االبتدائي ،)2014(برو محمد . 4

  .   ، المسيلة15 ، ع 2014العلوم   اإلنسانية  و االجتماعية ،
 من تالميذ  السنتين ، الثانية ،   صعوبات  تعلم لقراءة  لدى عينة) 2010(بن عروم وافية ، . 5
  .الثالثة  ، مذكرة  ليل شهادة  الماجستير علم النفس ، جامعة وهرانو
راءة  في المرحلة االبتدائية ، الندوة الدولية، فاس ، ،أسباب صعوبات الق)2015(جمال بلبكاي . 6

  . المغرب
،التأخر في القراءة في مرحلة التعليم المتوسط، دراسة ميدانية، الجزائر، )1983(علي تعوينات،. 7

  . ديوان المطبوعات الجامعية
ج ، صعوبات القراءة  و الفهم  القرائي ، التشخيص و العال)1998(عجاج  خير المغازي . 8

  ،مكتبة الزهراء ، القاهرة1،ط
   ،دار المسيرة ، االردن1صعوبات التعلم النظرية و التطبيق ،ط :)2009(راضي الوقفي . 9

  .، صعوبات التعلم  قضايا معاصرة ، القاهرة  دار النشر للجامعات ) 2003(فتحي الزيات ، . 10
 و العالجية  ،  المنصورة  ، ، صعوبات التعلم  األسس  التشخيصية)1998(فتحي الزيات ، . 11

   .دار النشر للجامعات 
، النمائي و عالقته ببعض المتغيرات،  عسر القراءة ) 2005(فاطمة الزهراء حاج صابري ، . 12

  مذكرة  لنيل شهادة  الماجستير علم النفس ، جامعة ورقلة 
ذوي االحتياجات ،موقع أطفال  )1992(قاموس التربية الخاصة و تأهيل  غير العاديين ،. 13

  الخاصة
، العسر القرائي و عالقته بالتوافق النفسي ، مذكرة  ليل شهادة  )2015(مرباح تقي الدين . 14

   .جامعة تيزي وزو ،الماجستير علم النفس 
 صعوبات القراءة لدى تلميذات  الصف الرابع  ،)1999(نورة بنت علي بن زيد الكتيري . 15

، جامعي الملك سعود ، )المناهج العامة ( في االدب دة  الماجستير مذكرة  لنيل شهااالبتدائي ،
  الرياض

  . ،نوفمبر 4  ص)2014 (جريدة المساء المغربية.  16
17- Norbert Sillamy, (1996), Dictionnaire de Psychologie , larousse, Canada. 
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  :تقديم

 عبر ، االنسان مجاال واسعا في التفكير الفلسفيموضوع أخذ
 محاوال في ذلك البحث عن ،فةمراحله المتأخرة والمتقدمة من تاريخ الفلس

 ايتقية تشغل فلسفة إلىالمبادئ األساسية التي يمكننا من خاللها أن نؤطر 
ر من أزمات على  وما يشهده العالم المعاصاليوم فاإلنسان ، الراهنالفكر

 مجانية يها نتاج نهضة فكرية بأسس انعدمت فا إلَّو ما هاألخالقي المستوى
  . أصبحت تمس االنسان بشكل مباشري التالتقنية االيتيقا في الحوارات

 الخطاب االيتيقي اليوم يتحدث عن مسائل معاصرة لم أصبحفقد 
 عن االستنساخ ثتحد وال، الطب قديما، كمسألة إطالة العمر البشريعرفهاي

 غيرت من ماهية التي  وغيرها من المواضيع الشائكة،والموت الرحيم
 ذلك هأنَّ علىاالنسان الذي كان يعرف في الفلسفات اليونانية واالسالمية 

 يتصف هأنَّ والسيّما الذي ال يمكن التالعب به واألرقى لىالمثال األع
 الخطاب الذي عرفته  أنّا إلَّ، تمنع عنه ذلك الجانب التقنيوصيةبخص

الساحة لفكرية اليوم هو عودة قوية لتأسيس جانب ايتيقي لهذه الهوية التي 
  .خر اآل ومعذاتها  معأصبحت تعيش حالة إغتراب

 ترتبط باالنسان الذي أصبح يعيش ي المفاهيم االنسانية التتعددت فقد
حث عن  من هذا أصبح يحاول البكثرأ بينه وبين جسده ووجوده أو في نزاع

 التي أصبحت جزء من حياته، كل هذا خالقية المشاكل األمن للكثير حلول
 وكفرد يبحث عن ، له كإنسان يبحث عن إنسانيتهنسبةبال أخالقية مشكلةانتج 

 ومن ، في الحاجةإليها يلجأمعايير عملية تكون بمثابة القاعدة األساسية التي 
 والممارسة العملية نا اليومية مفقودة في خطابتأصبحتبين هذه المفاهيم التي 

  .تخصصاتها بشتَّى المؤسسات في حتى أو مستشفياتسواء في ال
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 أن مبدأ الكرامة االنسانية أقل ما يمكن القول عنه هو نجدوكذلك 
 تصوراً جديداً أعطى وهذا ماة التغيرات الحياتيذه ظل هفي تهاوىمفهوم 
 الخطابات من الكثير خالل حاولوا من  ولكون المهتمين بهذا المجالللحياة،

 د حياة األفرامن للتحسين أو إنشاء جمعيات تحاول التدخل الكتابات حتىو
 تحسين دائرة يدخل في  وهذا، خالل التمسك بكرامة هذا األخيرنولكن م

 كرامة على المحافظة بشرط  كلها المجاالتحياة الفرد مع التدخل التقني في 
 التي ية الحكوموغيرسات الحكومية  المؤسمنالكثير وجدت إذ ،األفراد

 لذيا األساس  الوعاءأنَّه لعدها والمحافظة عليه انتحاول صيانة هذا االنس
 التي يمكن إنسانيتها عن البحث من خالله وتحاول تنموا فيه الذات االنسانوية

 وغيرها ية في ظل االيديولوجيات والتقنيات الطبية والبيئضائعة إنَّهاالقول 
جده يبحث عن تأسيس ايتيقي لمبدأ الكرامة االنسانية في حياة وهذا كله ن

  . االنسان
 االنسان في ذا هكانةم : من هذا الطرح نتسائل حولانطالقا

 وكيف أصبح يعيش هذا االنسان مع قيم كانت في ؟الفلسفات المعاصرة
 وغيرها من ؟ البشري من كرامة واحترام وحقابع بالطقة لصيالسابق

 المواثيق من للكثيرطالما دافع عنها االنسان من خالل اقامته المفاهيم التي 
 يمكن أن ننظر ألخالق كيفالدولية التي جاءت تدافع عن تلك الحقوق، و

 معاصر نسان وهل يمكن استحداث إ؟ في ظل التقنيات التكنولوجيةاصرةمع
 الهوية ى وهل هذه التقنيات تشكل خطر عل؟في ظل تقنيات معاصرة

 هو كائن في الساحة ما أنها تقنية تساعد في تفاعله مع مأ ؟االنسانية
 بحثنا نا على هذه اإلشكالية قسملإلجابة ؟ اليوم سواء طبية أو حياتيةلميةالع
  :  ثالث نقاط  أساسية في البحثىإل

 .)الكرامة، اإلنسان، الحق(مفاهيم أساسية  : أوال
 .الحاجة إلى أخالقيات جديدة : ثانيا
 . اإلنسان في ظل حفظ كرامتهإنسانية : ثالثا

 . االنسانحقوق ظل كرامة االنسان في احترام : رابعا
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 الدوافع التي اخترنا فيها هذا الموضوع تكمن في راهنتيه بين ومن
في المجال البيوايتقي، كون األخالق التطبيقية اليوم أصبحت تنادي بمبادئ 

يته داخل الحقل  إتالف إنسانفيإنسانية نظرا لما أصبح يعيشه اإلنسان 
  .العلمي

 نتمكن من معالجة هذا الموضوع، لجأنا إلي توظيف المنهج ىوحت
 تقر بمبدأ كرامة اإلنسان في التيالتحليلي، وذلك من خالل تحليل النصوص 

  . ومجال األخالق التطبيقية،الحوار البيوايتقي
  :  أساسيةمفاهيم :أوال

  : اإلنسانمفهوم/ 1
 لما نظرا البعيد المدى  باالنسان علىلقد عني التفكير االنساني

 المجاالت، فاالنسان هو ذلك الجسد من الكثير يشغله من تفكير فلسفي في
 كما عرفه أصحاب الفلسفة أو، اليونانية مثلما عبرت عنه الفلسفة والروح 

 ،شيء مقياس كل االنسان إنّ : الذي قالبروتغوراسالسفسطائية، ومن بينهم 
 أنزلت التفكير في االنسان من قد السقراطية الفلسفة  أنّعلى دوهنا نؤك

 الشغل الشاغل في التفكير الفلسفي ما قبل ألن ؛السماء إلي األرض
 السفسطائي كان يهتم بأصل الكون يعني الميتافيزيقا بكل ظواهرها، وما

 الفلسفة السفسطائية جاءت حتىتقدمة من خالل أصل الكون والوجود، 
  .1صل القاعدة األساسية لألشياءأم وجعلت االنسان وقبلت جميع المفاهي

 ّما  شديدا رفضا  القىقد التعريف هذاالرغم من أنّطرف منوالسي 
  في رفضهم على أنّمعتدمين اليونانيين الفالسفة منوالكثير  أفالطون
 وغايته الدولة على ليس مقياس كل شئ بل االنسان يبقي فردا غالبا االنسان
  .يق مصالح هذه الدولة داخل اطار قانوني تحقهي األساس
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  : الكرامةمفهوم/2

 االجتماعي المعجم في" ويقصد بها dignitas إلى بالالتينية تترجم
الكرم " ترجمنا هذه الكلمة في المعجم الوسيط نجدها تعنيواذا ،1"السماحة"

 تجمع االنسان واآلخر عالقات إنسانية تكون أن منها فالمقصود ،2"والسخاء
 االنسان هو ألنّ ؛  فهذا فعل إيجابي لتطور األمم،خاةالمؤااسها الكرم أس

  .النواة األساسية في هذه الحياة
 ّهو ما يعكس االجتماعي القوانين االلهية في التنظير تعارضإن 

 البدائية كانت أقل تهيئا ت الفهم األخالقي للكرامة االنسانية، فالمجتمعاإخالف
 نجدها تلغي إذ ،3مثل المجتمعات التي تعيش الطبقيةلكرامة االنسان، مثلها 

فنجد  .  من هذه الكرامة داخل الحقل االنساني بدعوة انه أقل انتماءاجانب
على سبيل المثال المجتمع االقطاعي ونظرته لالنسان تختلف عن المجتمع 

  .أساسالرأسمالي وعودته الفعلية الهتمامه بالفرد كعنصر 
 السمات من أنَّها" )فقد أوضح( األخالقي بالنسبة للمعجم أمّا

 الكرامة تقدم هذه إنّ إنسان إنساني، وذلك من حيث هذا إنّ االساسية للقول
 جوهرية فيه ألن االنسان كما صفة تبقى ولكن نسبية، تظل له قيمته التي

 ال ينبغي أبدا أن نعامل الشخص على ما ينبغي أن يكون بل kant كانطيقول 
 الشخص على أنه غاية ال مع التعامل إلى يحيلنا ماوهذا،4"ئنعلى ما هو كا

وسيلة لتأدية مصالحنا، فإذا تعاملنا معه من هذا المنطلق كنا قد نفينا عنه 
 يحمل مبادئ أخالقية تؤسس لما ينبغي أن يكون االنسان فجوهر ،كرامته

  .وليس لما هو كائن، وهذه هي الحاجة االساسية لمواصلة وتيرة الحياة
 أنَّها"  المقصود منهاالكرامة فنجد إذا ولجنا في المعجم الفلسفي مّاأ

الحالة التي يبحث عنها االنسان ليعيش عظمته، وهي مرتبطة بطبيعته 
 في أن الكرامة االنسانية نابعة من لتفكير اإلى  ما يدفعناوهذا ،5"الروحية

                                                            

2-NoellaBaraquin et outre ,Dictionnaire de philosophie,2edition,armand 
colin paris,2000,p84. 

�3!ر"�+�،ص ا���#6 -1،Ã�"65ا��. 
2- Dictionnaire philosophique ,editions du progres,moscou ;1985 ;p138. 
3- Noella Baraquin et outre ,Dictionnaire de philosophie,ibde, p84. 
4- Noella Baraquin et outre ,Dictionnaire de philosophie,ibde,pp 84/87.  
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 في حتىه أو الذات االنسانية، ولذلك عندما نمس باالنسان في ذاته أو جسد
 كائن ألنَّه نكون هنا قد مسسنا بكرامته، لكونها تشغل حياة االنسان فكره

يؤثر ويتأثر، ومن هذا الباب نجد أن االنسان يحاول أن يصوغ لنفسه قالبا 
 المواثيق الدولية، والحقوقية لتدافع عن حقه في أن من الكثيرايتيقا تحكمه 

 جاءت ترسخ هذا لكونها ؛ الدياناتنم الكثيريعيش كريما، وهذا ما نادت به 
  .  المبدأ في ظل التغيرات التي عرفها االنسان في حياته

  :جديدة أخالقيات إلى الحاجة: ثانيا
 كثيرا ما نتحدث عن االيتيقا بشكل كبير نا أصبحنا في مجتمعاتلقد

 داخل سلوكياتهم قاعدة قيمية تحكم األفراد وأسيس بتكمتوجهين في ذل
تي من خاللها نطمح لخلق أفراد يحترمون بعضهم ويحافظون المجتمعات ال

 الملحة والحاجات المقتضيات بين فمن ، غيرهموكرامة كرامتهم على
 فالسؤال الذي يجب أن ، تكسوها فعال ايتيقائللبشرية اليوم هو ايجاد مباد

نطرحه اليوم هو هل نحن نتوافق مع مقتضيات الحياة في ترسيخ مبدأ 
 إذا ما وأكثر من ذلك يجب البحث عن ؟الكرامة االنسانية وحفظ االحترام

 بكل ما تُعنَى  يعني هل هي أعمال حياتية، أعمالنا تتصف باالنسانيةكانت
  حياتي؟هو انساني 

ّوما ،الواقعو بين ما هو موجود في سبية القيم تتضمن أفعاال نوألن 
على المفاهيم يحاول الفالسفة وأعمدة الفكر التأسيس له من خالل التأكيد 

 االنسان المعاصر نفسه داخل دوامة شائكة يجد فهنا ،االنسانية داخل األمم
 حتىمن االرتجاجات التي ال تنبع من منطلق ايتيقي بلهي منطلقات تشكيكيه 

 االنساني بالفكر المشتغلين وفي كل ذلك نجد أن نسانية، أهم المبادئ االفي
 ، والشربالخير يسمىفي حدود ما  قي ايتيتأسيس عن ماالقيمي يبحثون دائ

في دائرة البحث الفرد االيتيقي يعني األكثر انسانية في مجتمعات أصبحت 
 حيث أصبحنا نشاهد مردودية هذه التقنية كبير بشكلالتقنية تتحكم فيها و

 من الكثير بسبب الجسد البشري الذي اصبح عرضة للخطر في حتى
 تسمية هذه يمكن إذ ،فيها ساساألالتجارب التي أصبح الفرد هو العامل 

 باستعمال خالل تذليله ن من والطامس لهوية االنساالقاتل باإلنسانالظاهرة 
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 مدعاة لتفكير داخل الحقل ذا وكل ه، شأن هذا األخير تقنية تقلل منأدوات
  .البيوايتيقا

  :تيقا اإلى األخالق إلمن/1

Ethiqueااليتيقا
، وإتيك في إثيكس Ethicsفي اللغة االنجليزية : 1

  Ethos المشتقة من إيتوس اليونانية إثيكوس Ethicosالفرنسية وهي من 
 األدبي العلم ومن أسمائه القديمة الفلسفة األدبية أو ،ومعناه العادة واالعتياد

 الالتينية Mores  المستمدة من كلمة مورس Moral وقولك االدبي ترجمة
 يمكن للحياة أن فال ،2اب العقيلة واألخالق واآلدلوكيةومعناها األساليب الس

  .تسير بدون قواعد سلوكية
 هنا تقول كلمتها في بحثها عن القواعد وعن التطبيق فاألخالق

 هذا مدعاة كل أخرىالواسع للصفات األخالقية التي تحكم الفرد مع مجتمعات
 المفهومية فااليتيقا في تأسيسها ، كرامة األفراد وصيانة كرامتهملىللحفاظ ع

 بقواعد يعنَى  مصطلح شاملق مفردات األخالق ألن األخالمن مفردةهي 
 منذ ق كثيرا بمبحث األخالهتمتسيير الحياة ولذلك كان التفكير الفلسفي ي

 وغيرهم من أرسطو وأفالطون وسقراط فلسفة فيالقديم وهذا ما نالحظه 
  .3 عن كيفية خلق انسان أخالقيبحث العلى أكدوا الذينالفالسفة 

 ينظر لألخالق من خالل تضاربه سقراطعلى سبيل المثال فنجد 
 المدينة ونشر أخالق حميدة فيما لشباب تربيته الفكري مع السوفسطائيين في

 فكرية متناثرة في شكل شعر اصاترهإ األخالقية بمثابة نظريته تعدبينهم، و
 ، جليا وواضحا بالسلوك االنسانيمه الحكمة فقد كان اهتمابشعر يسمى
  . 4راقياًة ترويضه ليصبح فعال أخالقيا وكيفي

فعندما نبحث في األساس األخالقي حول ما يجب أن يكون وكأننا 
نؤسس اليتيقا معاصرة تحاول أن تأخذ من الفعل األخالقي غاية لها ال 

                                                            

1- Gilbert hottois et jean-noelmissa ,nouvelleencyclopèdie de bioethique , 
deboeck universite,p391. 
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 فكمايقال ، تعصم الفرد من الوقوع في الزللاتسلوكيوسيلة في بحثها عن 
 فرق بين فهناك  Immoralخالقي  وفعل ال أ Moralهذا فعل أخالقي 

 أساس على أخالٍقالنظرتين فالفعل األخالقي هو الذي يحاول تأسيس 
 الحيوان سلوك "به وِصفَ نجده يعبر عن ذلك ما ما فهو  أما الثاني،الحكمة

 عن لبحث افي االنسان سعى فقد ،1" سلوك محايد ال يوصف باألخالقيهوف
 من )باإلنسان تهتم لتيني  العلوم ا يع،أفالطون قال كما ىالخير األسم

 كان قبل تأسيس فكر أخالقي بقواعده ومبادئه وهذا ، والشرالخير ناحيتي
 جميع في رائجة  والتي أصبحت، نراه اليوم في الساحة الفكريةتيوقيمه ال

النواحي لغرض التحكم في شروط الفعل األخالقي وتصويبه نحو الخير 
 في ومحاوالتهم باإلنسانلفالسفة والمفكرين الدائم وهذا ما يظهر اهتمام ا
 التجارب التي من الكثير  عن مناعات ذوياإلسهام لبعث أفراد يكونون 

 سنتطرق إليها مثلما االنسانية،أصبح العلم المعاصر يشهدها على الظواهر 
  .في النقاط القادمة

 ثالثة ىإل  االتيقيالفلسفي االشتغال  البيوايتيقيبالحقل م المشتغلونوقد قس
  : 2)وهي(، اليوم على الساحة الفلسفيةلبارز المحور افي كبرى  تيارات

  . ومجالها الطبي العيادياالتيقا -
  .فلسفي ومجالها الاالتيقا -
  . ومجالها الثيولوجياالتيقا -

 عالقة بينهما ال هناك الفلسفي بين االيتيقي واألخالقي التعريفففي 
 في البيوايتيقا ومجاالتها التي من  العالقةذه وتوطدت ه،يمكن فصلها

 )أنّ( ولذلك نجد، األفرادمجاالت لجميعاهتماماتها هو أن تخلق الحياة 
 بما هو حسن، تُعنى  التيعلوم األخالق هو الذي يحمل في طياته التعريف"

 ذلك المجال الذي  في ما يخص االيتيقا فهو ا أمّاألشخاص، أفعال في والقبح
 نتوصل)أن(يمكننا)ِممّا تقدم(،3"القي في مجاله االنساني األخمجاليهتم بال

                                                            

* ا�.��.�، ا���#6 -1�� .52 ،ص "�+� 
2- Guy Durand ; introduction generale a la bioethique ; bibliotheque 
nationale du quebec ;2005 ; p21. 
3- Pierre Fortin , la morale l’éthique , sainte-Foy Presses de LUniversite 
de Quebec ,1995,p 38-49. 
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ّمع معايير تتعامل األخالق الكالسيكية كانت بمثابة أخالق لنتيجة مفادها أن 
  . مع ما هو كائنتتعامل أنَّها يمكن القول فيها  عن ذلكوفضالً ،وقواعد

ّتبحث  أصبحتفقد اليوم المعاصرة المرحلة األخالق في اأمّا عم 
 أخالق جديدة تدرك الوضع االنساني الراهن مثلما سبيل في ،جب أن يكوني

 ذلك الكالسيكية األخالق بنقد في كتابه مبدأ المسؤولية* يوناس هانسيقدمه 
 هاناتها قاصرة عن استيعاب حال الكائن داخل لعبة التكنولوجية ورهاأنَّ

  .المقوضة للوجود اإلنساني
  : كرامتهحفظ االنسان في ظل إنسانية: ثالثا

 مفقودة أصبحت من بين المفاهيم التي الكرامة االنسانية مفهوم يعد
  فيحتى أو 1 والممارسة العملية سواء في المستشفياتفي خطابتنا اليومية

 مبدأ الكرامة االنسانية أقل  أنّنجد و،المؤسسات بشتي تخصصاتها وغيرها
يرات الحياتية وهذا ما  ظل هذه التغفي تهاوىما يمكن القول عنه هو مفهوم 

 حاولوا من خالل  ولكون المهتمين بهذا المجالللحياة، تصورا جديداً أعطى
 تحاول التدخل يات أو إنشاء جمعتاباتالك حتى الخطابات ومن الكثير

 يدخل ، األخيرذا خالل التمسك بكرامة هن ملكن ،لتحسين من حياة األفراد
لتقني في كل المجاالت بشرط  التدخل اعفي دائرة تحسين حياة الفرد م

 المؤسسات الحكومية من الكثير وجدت إذ ،المحافظة على كرامة األفراد
 هأنَّ لعدها التي تحاول صيانة هذا االنسان والمحافظة عليهحكومية غيرو

 من خالله البحث عن وتحاول اإلنسانية تنموا فيه الذات الذي األساسالوعاء
 في ظل االيديولوجيات والتقنيات ضائعة إنَّها  يمكن القول عنهاالتيإنسانيتها 

 لمبدأ يتأسيسايتيق كله نجده يبحث عن هذامن الطبية والبيئية وغيرها و
  .الكرامة االنسانية

 كانت التقنية في عالقة باالنتاج الجسد البشري سيفقد مقوماته اذا
 لفالسفةا من الكثير  هذا ما أكد عليه2"اإلنسانية كالقيمة والكرامة والحرمة 

 تظهر من خالل ، كرامة االنسان كقيمة خلقيةإليه آلت نظرا لما المعاصرين

                                                            

1- Guy durand, introduction generale a la bioethique ,ibde,pp 396/397. 
*ا��6! ���.� +�!وح، "��� -2��  .8"�+�،ص ،
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  وهذا ما خلف، في معامالته لألخر ولنفسه، كوسيلة ال كغايةالبشريالجسد 
 فالتقنية ، تفعيل إيجابي للحياة االنسانيةن األثار التي بقت تبحث عمن الكثير

 في الفلسفة اليومية نظرا ألنها  الخطابات األخالقيةفيأساساً  محورا تظل
  . وتؤثر فيه بشكل من األشكال، جميع المجاالت الحيوية لالنسانيتتدخل ف

  :سان االنحقوق ظل كرامة االنسان في احترام: رابعا
 المنافية رتجاجات في ظل هذه االخانقة أننا اليوم نعيش أزمة شكال

 ثانوية لكونه لم  كنظرةلإلنسان أو التي أصبحت تنظر ،لمفهوم االنسان
 وهذا نظرا لما يتعرض له هذا ، األساس في الفكر الفلسفي اليومويصبح ه

 قدرة  تملك أيال تي الجامدة الاالنسان من تجريب ومحاولة جعله كالمادة 
  . ذاتهاعن للتعبير حق أو

 آخر منحىولذلك نجد أن مفهوم الحق في الخطاب المعاصر أخذ 
 السلبية في الخطاب تلكالعالم التي تتضمن  شهدها التي من خالل الظروف

 وهذا ما جعل االنسان يفكر في ذاته كونه انسان ولديه حق ،والمعاملة
 على الممتلكات حفاظ الحق: "طبيعي للحفاظ على ذاته كما يقول جون لوك

 كل فيلسوف ووجهة رأيه في منظور حسب فمفهوم الحق اختلف ،1"الحياة
 حقوق فكرة عليها ثقت التي انبسما هي األسف. الجانب الحقوقي لالنسان

 وأين يكمن ؟ هذا المبدأطوير التفكير الفلسفي في تاهم وكيف س؟االنسان
 . لحقوق االنسانالجانب االيتيقي في االعالن العالمي

  :مفهوم الحق/1

 :المدلول اللغوي / أ
 كنت بالمعنىما هو حق صحيح ال سيما  "الالندالحق في معجم 

 أفعالي ألرى ، في تفريق الصحيح من الباطلشديدةغبة أرغب دوما ر
 لنا ستحدد الحق معرفة ألن ،2" وألمشي في هذه الحياة على يقينحبوضو

 نجده من أهم أهم السمات األخالقية لكون الحق هو الباعث القيمي ولذلك
 فمفهوم الحق والباطل هما مفهومان ال يلتقيان أبدا ال ،مباحث األكسيولوجيا

                                                            

����ك، -1 �� .256 ص ا��!���، ا���2
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 عن ألنهما ال يعبران  األخالقي في الحياةالجانب حتىقل البشري وال في الع
 ، واحد، بل لكل مفهوم مجاله الخاص، فاذا كان الحق موجودموقف

  . والعكس صحيحالباطل سيغيب بالضرورة 
 على العقائد واألديان ق يطل، هو الحكم المطابق للواقعالحقف
 شاع  الصدق فقدا أمّ،له الباطل ويقاب، باعتبار اشتمالها على ذلك،والمذاهب

  .1" ويقابله الكذبالفى االستعم
  : اإلصطالحي المدول/ ب

الحق، الخير، "  التي يتألف منها العالمالث هو من بين القيم الثلحقا
  فيعرف المثاليينا القيم يتأسس على جانب أكسيولوجيفمبحث، 2"الجمال

 الحكم بصواب يصبح ثم ،وال عينية كامنة في طبيعة األقفة صهالحق على أنَّ
  أما بالنسبة للطبيعيين صفة يضيفها العقل إلي ال يتغير،ثابتة خطئهالقول أو 

 الهيئة بحسب فهنا الحق نجده يختلف ، طبقا للظروف المتغيرةاالقوالإلى 
  .التي تصدر هذا الحكم

 وفي هذا ،3" أن الحق هو السبيل لتحقيق العدالةأفالطون ىوير"
  مدينتهالحقوق وتتحقق العداالت التي وضعها أفالطون في االطار تكمن 

 الحقوق التي هوبز عرض وقد" االعتبارات، من الكثير واسس لها على
 علينا أوال أن ، الدولةبناء إلىيخرج اإلنسان بواسطتها من حالة الطبيعة 

 تمثل الحق فقد" الطبيعينفرق بين ما يسميه بالحق الطبيعي والقانون 
 لجميع المحدودة غير من خالل ضمان حرية األفراد هوبزند الطبيعي ع

  . وجودهمأساس عن والدفاع ،األفراد ولحماية حياتهم
ّالفرد الطبيعي والمدني حق" عرفه بأنَّه فقدوزا بالنسبة لسبيناأم 

وحق الحاكم ومن ثم فالقانون والحق يختلفان اختالفا كبيرا مثلما يختلف 
 نشاط بشري عن ال يلتقيان ألن الحق تعبير نهماإ حيث ،االلزام عن الحرية

                                                            

���! ا����0وي -1 �
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بصفة عامة في حين أن القانون هو الذي يتصف بصفة االلزام في هذا 
  .1"نشاطل

 فمن ،2"حرية التفكير" عالل الفاسي وجهة نظره في الحق كونه قدم
 خالل وجهة نظره هذه أراد أن يبرز أن حق االنسان يكمن من خالل

 بل له كل الصالحية للممارسة تفكيره ،د أوقمعممارسته للتفكير بدون قي
   .أخرى به وجهة نظر عارض إن وحتى
  : اإلنسانوق األنوار وفكرة حقفلسفة/2

 كنزعة جديدة يحاول اإلنساني العقل يد بتمجاألنوارتميز الفكر 
 كانت التي الوسطى يخرج من تلك العصور أنالفكر الفلسفي من خاللها 
 سواء كانت فكرية أو رياتهاالنسان وتقيد جميع حتسيطر فيها الكنيسة على 

 نشأة  أثر واضح فياألنواركان للفكر الفلسفي " سياسية، وحتي العلمية  فقد
 ذلك فيما تميز به ذلك الفكر من إعالء ويتجلى ،الفكر البيوايتيقي وتبلوره

 مشاكل ل من جهة ولحواالستكشافلقيمة العقل كوسيلة فعالة للبحث 
  .3"ن جهة ثانيةاإلنسانية م

 ، من حقوق وحريات وكرامةالقيمي بجانبه اهتم االنسان كثيرا لقد
  والسيّما،الوحدانية إلىفي تهميش ونزاعات أدت به   االنسان يعيشهذانلكو
 ، من خالل الحربين العالميتينياسي شهده العالم من تأزم في الوضع السما

 جاءت تيسسات العالمية ال والمؤرية الجمعيات الخيمن الكثيرولذلك نشأت 
 األمل من جواً أن تخلق له ولة محاان حقوق هذا االنسعن  للتعبيرمناهضة

 لتي واالبقاء على خصوصيته ا، الكريم من خالل حفظ كرامتهالعيشفي 
 ونجد من بين هذه المواثيق الدولية التي ،يتميز بها عن سائر المخلوقات

ريا واجتماعيا ميثاق األمم  المتحضر فكاالنسانساهمت في بناء هذا 
  .المتحدة

                                                            

 ،1985 وا���ز�*،ا��Aه�ة، ��0?� ا�����A دار ا������A، �����ف ه�+E ا��م، ا�.��ح 
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فقد رفع الفكر األنواري شعار الحرية وفكرة حقوق اإلنسان 
 من حرية وكرامة والبحث عن نساني للفكر االمناهضة أخرىوشعارات 
 العالمي عن اإلعالن فإنّ ، الذي يمثل صورة الذات االنسانيةذلك اآلخر

لي لحقوق االنسان، فحقوق  الفعالميالد يعد م،1948حقوق اإلنسان سنة 
 التي تضم مجموعة حقوق يتمتع بها االنسان لكونه يتمتع هياإلنسان 

  ايتيقي لمشروعبإنسانية مفرطة ولذلك يبحث عن اطار حقوقي يؤسس فيه 
  . حقوق االنسانفهوملترسيخ م

 التي جميعها  حاول الفكر المعاصر اليوم أن يناهض الفلسفاتلقد
 إلى أدى لتحقيق مصالحها ، وهذا ما غاية منهتجعلتحط من شأن االنسان و

 الذي جاء ، االعالن العالمي لحقوق االنساني هذا الميثاق المتمثل فظهور
 اإلنسان بعض الظروف التعسفية التي كان يعيشها العالم وكان مع متزامناً

 عالن االبهذا أدى وهذا ما ، تفقده انسانيتهلتي يخضع لبعض الحتميات افيها
 أساس األمم للمي االقرار على مجموعة من البنود التي رأي أنها تمثالعا

  .لمواصلة حياة كريمة
  : األول الذي يقر عليه العالملبند بين بنود هذا المشروع وهو افمن

 ، في الكرامة والحقوقومتساوين أحراراً يولد جميع الناس01 المادة
  .1 بعضا بروح وإخاء يعاملوا بعضهمنوهم وهبوا العقل والوجدان وعليهم أ

 مبني )المبدأ( ايتيقية نجد أن بصيغة اردنا أن نحلل هذا المبدأ فإذا
 الناس  فبما أنّ،الحرية، الحق، الكرامة:  مهمة وهيء أشياثالثة علىأساساً

 الذي ال يمكن أن عيولدوا متساوون يجب أن نبقي على هذا الحق الطبي
  . ذلكايكون إلَّ

  :ياة فيلسوف الحكانط/ 3
ّما سفة للفلالمتتبع إنّيجدها تيقية،االالكانطية الفلسفة األلمانية والسي 

  :2 بين شيئين أساسيين هماميزت

                                                            


�9 و�?� ا����ن،ا
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2- Guy durand, introduction generale a la bioethique,ibde,p398. 
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-ّالتي يمكن أن نضع لها عني االنسانية األشياء التي لديها الثمن يالحياة  إن 
 أو يمكننا أن نعوضها بأشياء تعادلها هذه ال يمكن أن تدخل داخل ،معايير

 .م االنسانيةدائرة القي

 الكرامة هيف يعادلهشيء  أو ، ثمنلديه الذي  ليس الوحيد الشيء أما -
 .االنسانية

 يمكن أن تتقارب مع احترام اآلخر الكرامة االنسانية  نالحظ أنّاذإ
  هو ذلك المجال الذي الاالنسانية ة الكراممفهوم يبقىولكن بالخيرأو القيام 

  . تشبههىيمكن أن نعوضه بقيمة أخر
  : البحثنتائج

 االنسان في وق بكرامة وحقالمنادية تعددت الديانات والثقافات لقد
 ، حياة االنسانفي لما اصبحت التقنية اليوم تتحكم نظرا ،الخطاب البيوايتقي

 هنا نكون قد حافظنا على كرامته، مثلها مثل ه نصون لالنسان جسدفعندما
 وقيمته قدره نسانلال نعطي أن المقصود منها  فالكرامة،أن نحافظ علي ذاته
 القدر الكافي لصيانة بهذا وأن نكون واعين ، الحياةفيمع إدراج حريته 
  .جميعا االختالالت حياته االنسانية من

 ية، المعاني االنسانمن كثيراً  حقوق االنسان تحمل في طياتهامقولةو
 عن بحثي كونه ، الوجود االنسانيمنذ بعيداً مجاالً م المفهولهذا أنّ نجد

 من خاللها ويتصف كإنسان يضمن من خاللها مصالحه حقوقه التي
  . الضائعةبإنسانيته

 سفات الفلمن موضوع الكرامة االنسانية الذي نادت به العديد يعتبر
 والمذاهب التي أثرت في وجهة تفكير ، بكل اختالفاتها ومعتقداتهاياناتثم الد

نسانية وأصبحوا من بين  النزعة االتبنوا الذين ، الفالسفةالكثيرمن
 ة االنسان، كلهم أكدوا على ترسيخ مبدأ الكرامة االنسانيوق لحقنالمناهضي

في حياة االنسان وهذا ما سارت نحوه األخالقيات التطبيقية اليوم بما يسمي 
  .الحوار االيتقي
 المواثيق الدولية واالعالنات العالمية التي تدافع عن من الكثير ظهر
 الحريات وظ حقوقي محفر منه يعيش في اطالتحاول أن تجعهذا االنسان و



 148 

 التي حدثت في تاريخ الفكر الفكرية التحوالت  وهذا ما نتج عن،والكرامات
 البشري وآخرها العصور التي عاشتها أوروبا من ظالم وتحكم الكنيسة في

 وصلت إلي مرحلة النهضة أو حتى ، وقمع حريات اآلخريناألمورزمام 
 األنوار التي تنور العقل فيها وخرج عن ذلك القالب بعصر تسمىما

 الذين ساهموا في بناء هذا الفكر الجديد من السفة الفمن ونجد ثلة الإلنساني
  .خالل كتاباتهم ونزعاتهم االنسانية

 االنسانية تمثل تلك القيمة لكرامة مفادها أن انتيجة  إلىنصل
 عن ري الفرد بغض النظاالنسانية للذات في حد ذاتها، كقيمة متجذرة ف

 أنه أصبح فردا في المجتمع المحافظة على جرد بمفاإلنسان ،...جنسه ولونه
كرامته من خالل منحه جميع الظروف المالئمة لمواصلة حياته على أكمل 

  .عيه وذاته التي تشكل مصدر وونتهأوجها وذلك من خالل احترام كين
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 :الدراسة ملخص
معلمي المرحلة  مدى معرفة على للتعرف الدراسة هذه هدفت

معلم ومعلمة من ) 100(التعلم، تكونت عينة الدراسة من  بصعوبات االبتدائية
دة بمدينة سعيدة، ولتحقيق هدف الدراسة تم  المدارس االبتدائية المتواج

 تبعا إحصائية، داللة ذات النتائج أنه توجد فروقًا وأظهرت تصميم استبيان،

 بينما ال  في معرفة معلمي المرحلة االبتدائية بصعوبات التعلم،لمتغير الجنس
توجد فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير الخبرة والمؤهل العملي والمستوى 

  . في معرفتهم بصعوبات التعلميالدراس
 .معلم المدرسة االبتدائية التعلم، صعوبات المعرفة،: مفتاحية كلمات

Résumé: 
   Cette étude visait à déterminer l'étendue des connaissances des 
enseignants du primaire des troubles d'apprentissage, 
l'échantillon de l'étude comprenait 100 enseignants et 
enseignants des l'écoles primaire ville de saida, et pour atteindre 
l'objectif de l'étude on  a conçu  un questionnaire, et les résultats 
ont montré qu'il existe des différences statistiquement 
significatives, en fonction de la variable  sexe alors que les 
différences significatives Non statistiquement variables selon 
l'expérience et la qualification pratique et le niveau académique . 
Mots-clés: les connaissances, les difficultés d'apprentissage, les 
enseignants. 

 :مقدمة
  العملية التعليميةالتي تبنى عليها األساسية الدعائم يعتبر المعلم أحد

فهو يمثل القدوة للتالميذ في اكتساب العلم والمعرفة وكيفية  ،التعلمية
 قيمو اتجاهاتفهم يتقمصون كل ما يصدر عنه من سلوكات و توظيفها،

                                                            


!، آ��� ا���-*���
�� وا�������  أ"��ذ ������ د�م ا�����ي ا���ه�، "��!ة..   
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 بالغ له تأثيرلذا فان تفاعله الصفي  خاصة في المراحل الدراسية المبكرة،
وحتى تتحقق  أهداف العملية  على تالميذه في الموقف التربوي، األهمية

يتوجب على المدرس التعرف على المشكالت المدرسية  التعليمية التعليمة،
التي تقف كحجر عثرة أمام تحصيل المتعلمين ومنها صعوبات التعلم التي 

قصد اتخاذ أنجع الطرق واالستراتيجيات وأساليب تالميذه بيعاني منها  
وال يتحقق  دخل العالجي المناسبة للتغلب عليها أو التخفيف من حدتها،الت

لى إلمام ومعرفة بما يعنيه هذا المفهوم عذلك دون أن يكون المدرس 
 هذه الدراسةوعالقته بالمفاهيم األخرى المشابهة، وعليه حاولنا من خالل 

على قدرتهم  المعلمين بالصعوبات التعليمية وإلى التعرف عن مدى معرفة
  . تشخيص هذه الفئة من التالميذ داخل الفصل الدراسي

 األداء تدني  هيالصعوبات تلك عن المترتبة السلبية اآلثار ولكون

 ذوي فئة تشير اإلحصائيات أن بحيث المدرسي، التحصيل وبالتالي األكاديمي

 فقد ، األخرى الخاصة التربية من فئات 51%  تمثل المدرسي التعلم صعوبات

 الهدر التعليمي لمشكلة الصعوبات من كبيرا جزءا المجال بهذا لمهتمينا أرجع

 كما تصفها جل األدبيات (invisible) مخفية صعوبات وأنها التعلمية خاصة
  .)18:2010مفيدة،(والتربوية النفسية

فالتلميذ ذي صعوبات التعلم عادي يتمتع بذكاء متوسط أو فوق 
وذ العقلي أو الجسمي إال أن تحصيله المتوسط ال تبدو عليه أي مظاهر الشذ

  .الدراسي اقل من اقرأنه من نفس العمر والمستوى
  :مشكلة الدراسة.1

ال شك أن معرفة المعلمين بوجود عقبات تحول دون تعلم التالميذ 
قد تكون بداية للفت االنتباه إلى هذه الصعوبات لكون األفراد الذين يعانون 

سوياء، وال يالحظ المعلم أو األهل أي من صعوبات التعلم يكونون عادة أ
مظاهر شاذة تستوجب تقديم معالجة خاصة بحيث ال يجد المعلمون ما 

المباالة أو التخلف والغباء، وتكون النتيجة ايقدمونه إال نعتهم بالكسل و
وبالتالي التسرب من  الطبيعية لمثل هذه الممارسات تكرار الفشل والرسوب

غير مؤهلين لتشخيص  المعلمين أغلب ولكون ،)09:2002عواد،( .المدرسة
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تالميذهم بدقة خاصة في المراحل األولى من التعليم،  تلك الصعوبات لدى
بطئ  أصبح المفهوم في نظرهم مرادفا  لمفاهيم أخرى كالتأخر الدراسي،

  ).126:2008لعزيلي ،( .التعلم،اإلعاقة التعليمية
علم بالمشكالت ودراية الم  كلما زادت معرفةمن وجهة نظرناو

السلوكية والتربوية والنفسية التي تواجه المتعلمين وتحد من تحصيلهم  
جاد الحلول واقتراح االستراتيجيات المناسبة ي إأمكنه ذلك مناألكاديمي 

من هذا  .وبالتالي تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية ،للتكفل بهؤالء
   :الرئيسي األتيالتساؤل  على جابةاإلحاول تلدراسة الحالية لاجاءت نطلق الم
  : الرئيسيالسؤال.2
  ما مدى معرفة معلمي المدرسة االبتدائية بصعوبات التعلم؟ -1

  :اآلتية فرعيةال األسئلة السؤال هذا عن وانبثق
  :تساؤالت الدراسة.3
 في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم إحصائية داللة ذات فروق توجد -1

   الجنس؟ لمتغير تعزى

 في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم إحصائية داللة ذات فروق توجد -2

 .الخبرة؟ سنوات لمتغير تعزى

 في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم إحصائية داللة ذات فروق توجد -3

  لمتغير المرحلة التعليمية؟ تعزى
 في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم إحصائية داللة ذات فروق توجد -4

  المؤهل العلمي؟ لمتغير تعزى
  :ةوعلى ضوء هذه التساؤالت قمنا بصيغة الفرضيات اآلتي

 في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم إحصائية داللة ذات فروق توجد -1

 لمتغير الجنس  تعزى

 إحصائية في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم داللة ذات فروق توجد -2

 .الخبرة لمتغير سنوات تعزى

 إحصائية في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم داللة ذات روقف توجد -3

  .لمتغير المرحلة التعليمية تعزى
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 إحصائية في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم داللة ذات فروق توجد  ال-4

  .المؤهل العلمي لمتغير تعزى
  :أهمية الدراسة.4

 كلبش الطلبة تواجه التي المشكالت أهم من مشكلة البحث هذا يتناول

 محددة، تعلم سنوات في تظهر ال والتي  صعوبات التعلم، مشكلة وهي عام،

 سلبا على تحصيل التالميذ، وينعكس التعليمية  تحديد أهداف العملية يعيق مما

 جد مرتفعة الوسط المدرسي في هذه الظاهرة النسبة المعتبرة النتشار كما أن

وهي  ه معظم الدراسات،األخرى كما تشير إلي المدرسية بالمشكالت مقارنة
نادر ( ،الطلبة مجموع من 7% نسبتة ما أحسن اإلحصاءات في تمثل

كما ينتظر من خالل الدراسة التعرف على األسباب  ،)04:2010القبالي،و
قصد  التي تحول دون معرفة المعلمين بالصعوبات التعليمة لدى تالمذتهم،

  .التكفل األمثل بهؤالء
 : أهداف الدراسة.5

  . على مستوى معرفة المعلمين بصعوبات التعلمالتعرف-

التعرف على مدى قدرة المعلمين على تشخيص الصعوبات التعليمية لدى -
 .المتعلمين

لفت انتباه القائمين على شؤون التعليم إلى األخذ بعين االعتبار موضوع -
  .صعوبات التعلم عند وضع البرامج التكوينية للمعلمين

 لدى المشكلة فهم على يساعدهم بسيط بمرجع مينوالمعل المربين تزويد-

  .أبعادها على الضوء بإلقاء التالميذ
  :التعريف بمصطلحات الدراسة.6

 : صعوبات التعلم.1.6
اضطراب في العمليات العقلية أو النفسية األساسية التي تشمل 
االنتباه واإلدراك وتكوين المفهوم والتذكر وحل المشكلة، يظهر صداه في 

وما يترتب عليه سواء في  قدرة على تعلم القراءة والكتابة والحساب،عدم ال
المدرسة االبتدائية أساسا أو فيما بعد من قصور في تعلم المواد الدراسية 

  ).29:2002نبيل وحافظ،( المختلفة
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  :معلم المرحلة االبتدائية.2.6
 حيث التالميذ، وتعليم بتربية المكلّف الشخص” بّأنه المعلّم يعرف

 من التالميذ اكتسبه ما بمراقبة يقوم كما المعارف والعلوم، مختلف بنقل وميق

  .)70:2011 رابطي،م.(“بالمدرسة االبتدائية التحاقهم منذ وذلك العلوم، تلك
   :عرفةالم.3.6
المعجم ( ''إدراك الشَّيء على ما هو عليه'' هي: لغة

  .)/www.almaany.com/ar/dictااللكتروني
 إدراك الحقائق إدراكاً تاماً، باإلضافة إلى عملية جمع  فهي تعنياصطالحا

وال تقف المعرفة عند . المعلومات وتعلم الطريقة الصحيحة التي بهذه العملية
جمع المعلومات فقط بل تشمل عمليات أخرى كتحليل هذه المعلومات 
المكتسبة والتعامل معها بطريقة صحيحة عن طريق توظيفها بشكل جيد 

  .) com.3mawdoo.www،2015،محمد.(ما هو جديدليبني عليها 
  : حدود الدراسة.7

 :اآلتية الحدود على الدراسة هذه اشتملت

المرحلة االبتدائية  تم تطبيق هذه الدراسة على معلمي  : الحدود المكانية-أ
 .بمدينة سعيدة

دراسة في الفصل الدراسي األول من تم تطبيق هذه ال : الحدود الزمانية-ب
 .2014/2015 العام الدراسي

اقتصرت هذه الدراسة على الوقوف على مفهوم  : الحدود الموضوعية-ج
  .مينصعوبات التعلم من وجهة نظر المعل

 :الدراسة متغيرات.8
 المؤهل -التعليمية  المرحلة-الخبرة  سنوات - الجنس -:لالمستق المتغيرات.أ

  .العلمي
  .صعوبات التعلم :متغير التابعال.ب

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
إن خصائص التالميذ ذوي صعوبات التعلم التي ترافق صعوبات 
التعلم مختلفة ومتعددة، ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه قليالً ما تجتمع خاصية 

http://www.mawdoo3.com/
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واحدة من خصائص صعوبات التعلم في فرد واحد، حيث أشار كالجور 
خاصية ثابتة لهؤالء التالميذ، ) 52(بأن هناك حوالي ) 1978(وكولسون 

السرطاوي (من هذه الخصائص توجد لدى هؤالء بمدى متوسط ) 7-5(وأن 
عشر ِصفات ) 1979(بينما وضع تارفر وهالهان ). 38:1992و سيد سالم،

يعتقدان أنها موجودة لدى معظم التالميذ من ذوي صعوبات التعلم، 
والدارسات والكتب، منها النشاط ذه جاء نتيجةً للبحوث ومجموعة الِصفات ه

الزائد ونقص االنتباه وضعف اإلدراك الحسي وضعف التناسق والندفاعية 
وضعف الذاكرة، وصعوبات خاصة في القراءة والكتابة والحساب وفي 

  ).2002،38:39راشد،(.السمع والكالم وضعف في الجهاز العصبي
والدراسات السابقة أن من العوامل كما بينت بعض نتائج البحوث 

الخارجية المرتبطة بصعوبات التعلم دور العالقة بين المعلم والتالميذ من 
الجانب االيجابي الذي يتمثل : ذوي صعوبات التعلم التي تتسم بجانبين أولهما

في أسلوب المعاملة السوي التفاعلي بينهما من خالل التشجيع على 
خل الصف وخارجه وإعطاء التلميذ الفرصة والوقت الممارسات االيجابية دا

الكافيين لكي يقدم ما لديه من نشاط وأعمال تبعاً لمستوى الفروق الفردية، 
وبالمقارنة مع الجانب السلبي الذي يتمثل بالعالقة المتوترة السالبة بين 
المدرس والتلميذ من ذوي صعوبات التعلم، فيعمل على إهماله وعدم 

ألنشطة والمهام الصفية، مما يؤثر سلباً على الحالة النفسية مشاركته في ا
للتلميذ مثل الشعور بالنبذ واإلهمال وعدم الكفاءة مع غيره من 

  .)122:2008خليفة و الزيود،(.الزمالء
 :االبتدائية المرحلة معلم خصائص.1

 من االبتدائية، المرحلة في للمعلّم والعملية الشخصية الخصائص إن

 شخصية بالغة وبعناية اختيار وجب لذلك التعليم، في نجاح لحاسمةا العوامل

 النجاح إلى المعلّم تؤهل التي من الكفاءة الالزم القدر يوفّر االنتقاء هذا المعلم،

المعلّم  بها أن يتصف المفترض من الخصائص من العديد وهناك عمله، في
  .)73:2011مرابطي،( هيو
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  :أو نفسية شخصية خصائص.1.1
المزاج  هادئ ويكون العاطفي، يث أن المعلم الذي يتصف باالتّزانح

داخل الصف باإلضافة  لتالميذ السليمة القيادة على إلى جانب امتالكه القدرة
 ثقة يكسب الشخصية سيمكنه ذلك من أن وثبات إلى تمتعه بالرزانة

  .وأقواله أفعاله في لهم حسنة جعله قدوةو.تالميذه
 :عملية خصائص.2.1

 المناسبة التدريس واستراتيجيات ألساليب مل امتالك المعلمتش

 هذه )82:2000(منسيالتالميذه، ويبرز  إلى المعارف مختلف إليصال
 أشارت فقد والتربوية، العلمية المعرفة بجوانب ملما يكون الخصائص في أن

 والتربوي األكاديمي التحصيل مستوى بين إيجابي ارتباط وجود إلى البحوث

 والتقويم، القياس من خالل إلمام المعلم بأسس.التعليمية وفعاليتهم مينللمعلّ

 العلمية مهارته تنمية تالميذه إضافة إلى القدرة على نتائج وتفسير لتحليل

 عالقة بتدريسه مع مراعاته لخصائص لها التي التطورات مختلف ومتابعة

 الخصائص أهم علّميناللّغوي للم التأهيل يعتبر والمعرفية كما النفسية تالميذه

  .مهمته في النجاح على تساعده التي
 :مهنية خصائص.3.1

حيث يلعب اإلعداد والتأهيل األكاديمي للمعلم قبل  التحاقه بمهنته 
 ميال خاصا وله بمهنته ، فحين يكون المعلم معتزا دورا في تحقيقه ألهدافه

نفسه،  من وواثًقا األفضل، تحقيق نحو وطموحا عمله أداء في ومثابرا اتّجاهها،
مبادئه فان ذلك سيمكنه من تحقيق أهداف  على قوية محافظًا ذو عزيمة

  .العملية التعليمية
 :االجتماعية خصائص.4.1

 يعمل التي التربوية المؤسسة حدود داخل تنحصر ال المعلّم مهمة إن

 وتطوير تغيير في يشارك أن عليه يحتم الّذي دوره االجتماعي كذلك فله بها،

 ومهما التلميذ، فيه يتكون الّذي" الرحم"هو  األخير وأن هذا خاصة لمجتمعا

 نفسه الكبير كان المجتمع إذا عمله يفلح فلن والتأديب التعليم المعلّم لهم اخلص

  .)303:1993العزة،( .الهيكلي والخلل الحاد االنحراف صور من يعاني
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علم جملة من المواصفات للم )35:2008( فاتح لييلعزويضيف 
  :منها

 .الشخصية وقوة اإلنفعالي والثبات الشخصي اإلتزان -

   .العام بالمظهر االهتمام -
 الفردية الخصوصية مراعاة التعليمي والوسط التالميذ مع الجيدة العالقة -

   .راآلخ واحترام
  .السليمة التربوية المبادئ تطبيق وحسن المعاملة عدالة -
 االجتماعية بالمشكالت الثقافي واالهتمام اإلطالع وسعة والتعمق اإلطالع -

 .والبيئة المدرسة بين الصلة وإدراك

 .والمختلفة المتباينة التعليمية المواقف في بحكمة التصرف -

  :الدراسات السابقة.2  
 دراسة هدفت إلى التعرف على العوامل )2008( وآخر نادر الزيودأجرى -

التالميذ من ذوي صعوبات المرتبطة بصعوبات التعلم وعالقتها بخصائص 
معلماً ) 750(التعلم، حيث تكونت الدراسة من عينتين، العينة األولى من 

وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى إن أعلى  ومعلمة بمدارس دولة قطر،
مستويات العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم هي العالقة بين المعلم والتلميذ، 

ما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود ثم المنهج وما يرتبط به من عوامل، ك
تفاعل بين نوع المدرسة وسنوات الخبرة والمادة العلمية، كما وجد عالقة 
ارتباطية بين العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم وخصائص التالميذ ذوي 

  .لمصعوبات التع
 تكوين  بدراسة هدفت إلى التعرف على عالقة)2008 (لعزيلي فاتح و قام-

تالميذهم،اشتملت  لدى التعلم تشخيص صعوبات على اتهمبقدر المعلمين
ئي معلم و معلمة  في الطور االبتدا) 120(الدراسة على عينة تكونت من 

بصعوبات  معرفتهم يخص فيما المعلمين تكوين مستوى قد بينت الدراسة أنو
 في مسجال كان الذي النقص إلى راجع وهذا ناقصا، يعد التالميذ لدى التعلم

التي  التعلم صعوبات نوع معرفة من تمكنهم وعدم الخدمة، التكوين قبل برامج
 معلمي دالة إحصائيا بين فروق وجود التعلم وعدم أثناء تالميذهم يظهرها
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يظهرها  التي التعلم لصعوبات وصفهم عدم حيث من االبتدائي األول الطور
- جهة من هذا والحساب، الكتابة القراءة، في الدراسي الصف داخل تالميذهم

 على التعرف  إلى هذه  دراسة هدفت)2010( وآخر يحي القباليأجرى كما 
 على الجوانب والتركيز التعلم، صعوبات مشكلة نحو المعلمين اتجاهات
 عينة تكونت  .الضعف ومواطن السلبية الجوانب ومعالجة منها، اإليجابية
 اتجاهات على وللتعرف األردن، في التعلم مصادر غرف معلمي التي الدراسة

 هناك النتائج أن وأظهرت استبانه، تم تصميم المشكلة، هذه نحو المعلمين
 30%وأن المشكلة، هذه نحو ايجابيا اتجاها يحملون المعلمين من 70% حوالي

 داللة ذات فروقًا هناك وأن المشكلة، هذه نحو سلبيا اتجاها منهم يحملون 
  .التعليمي والمستوى الخبرة، وسنوات ع،النو للمتغيرات الثالثة تبعا إحصائية،

 بدراسة هدفت إلى استطالع )2011(مرابطي ربيعةو من جهتها قامت -
ظهور  وراء تكون التي العوامل أراء معلمي المرحلة االبتدائية حول بعض

 .المعلمين نظر وجهة من وذلك االبتدائية المرحلة تالميذ لدى التعلّم صعوبات
 المرحلة االبتدائية تالميذ لدى التعلم صعوبات  ى أنحيث توصلت الدراسة إل

 وهذا البيداغوجي بالمناخ متعلّقة وعوامل بالتلميذ متعلّقة عوامل إلى ترجع

  .االبتدائي التعليم أراء معلّمي حسب
  :إجراءات الدراسة.3

  : منهج الدراسة.1.3
 الدراسة من ألهداف لمالءمته التحليلي؛ الوصفي المنهج استخدام تم

  .خالل وصف وتحليل الظاهرة
  :مجتمع الدراسة.2.3

معلمي المرحلة  االبتدائية بالمدارس اشتمل مجتمع الدراسة على 
معلم و معلمة ) 2610(والبالغ عددهم  االبتدائية المتواجدة بإقليم بلدية سعيدة

 .2014/2015وفقا للسنة الدراسية 
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 :عينة الدراسة.3.3
 معلم ومعلمة  للتعليم االبتدائي )100(اشتملت عينة الدراسة على

من السنة األولى إلى الخامسة موزعين على جميع  المستويات  الدراسية 
 والتي تم اختيارها بطريقة عشوائية عن طريق القرعة كما هو ابتدائي،

  .)01(رقم موضح في الجدول 
   الدراسةمتغيراتيوضح توزيع أفراد العينة حسب ) 01( رقم جدول

  المئويةالنسبة العدد اسة الدرمتغيرات
  65% 65 ذكور

 الجنس
  35% 35 إناث

 100% 100  أفراد العينةعدد
 60% 60  سنوات05 من أكثر

 الخبرة
 40% 40  سنوات05 من اقل

 100% 100  أفراد العينةعدد
 47% 47  الكفاءة المهنيةشهادة

  العلميالمؤهل 33% 33 بكالوريا
 20% 20  فما فوقليسانس

 100% 100  أفراد العينةعدد
 20% 20  ابتدائي1
 20% 20  ابتدائي2
 20% 20 ابتدائي 3
 20% 20  ابتدائي4

 المستوى

 20% 20  ابتدائي5
 100% 100  أفراد العينةعدد

تكونت العينة من الجنسين إناثاً وذكوراً حيث بلغ عدد العينة 
معلمة بنسبة ) 56=ن(ث حيث بلغ عدد اإلنا. معلماً ومعلمة) 100=ن(
%) 35(معلماً بنسبة ) 35=ن(من حجم العينة  وبلغ عدد الذكور %) 65(

  .ئيةمن حجم العينة الكلية، الذين تم اختيارهم بطرق عشوا
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 أما فيما تعلق بتوزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة فيالحظ أن
 مقارنة سنوات) 05(المعلمين يتمتعون  بخبرة  في التدريس تفوق ) %60(

سنوات،أما من حيث ) 05(لهم خبرة في التدريس اقل من ) 40%(بنسبة 
يحزون  من هؤالء)47%(المؤهل العلمي ألفراد العينة فتشير النسب أن 

   .فقط لهم شهادة الليسانس فما فوق) 20%(على شهادة الكفاءة المهنية و
  :أدوات الدراسة.4

ليكارت الثالثي سلم وفقا ل فقرة )33(تصميم استبيان مكون من  تم
  ).موافق،غير موافق،ال ادري(

 من المحكمين من عدد على االستبيان في نسخته األولية نموذج عرض تم -

ومفتشين في التعليم االبتدائي للتأكد من الصدق الظاهري  أساتذة جامعيين
 تعديل لألداة تم األخذ بمالحظات واقتراحات السادة المحكمين من خالل

 .جديدة عبارات ضافةوإ بعضها، وحذف ،العبارات بعض

 معلما 20شملت  الدراسة مجتمع من مختارة عينة على االستبيان توزيع تم -
وعلى ضوء ذلك .إلجراء التعديالت الالزمة على االستبيان وذلك ومعلمة،

) 03( فقرة بعد إلغاء )30 (أصبح االستبيان في نسخته النهائية مكون من
 فقرات

 الفا كرونبارخاب معامل الثبات خالل حس من ، األداة باتمن ث التأكد تم -
وهي قيمة مرتفعة تشير إلى أن االستبيان على  )0.80(الذي بلغت قيمته و

  درجة عالية من الثبات
تم حساب صدق االستبيان من خالل استخراج دالالت الصدق 

ذي لمعامل ثبات االختبار،وال) √(الذاتي لالختبار بحساب الجذر التربيعي 
 وهذه قيمة تؤكد تمتع االختبار بدرجة عالية من الصدق، )0.89(بلغت قيمته 

  .مما يسمح بتطبيقه في الدراسة الحالية
  :المعالجة اإلحصائية.5

 SPSSحيث تم االستعانة بعدد من األساليب اإلحصائية في برنامج 
للتحقق من صدق المقاييس وثباتها وفروض البحث، وكانت األساليب 

 :مة على النحو التاليالمستخد
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 - Alpha)معامل ثبات ألفا كرونباخ )  pearson(معامل االرتباط   -
Cronbach) 

 .حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات  الحسابية -

 .“T ,Test” ت " اختبار  -

  . التكرارات والنسب المئوية-
  :نتائج الدراسة وتفسيرها.6
ما مدى معرفة : يلي يسي والذي ينص على ماالسؤال الرئ النتائج المتعلقة -

   معلمي المدرسة االبتدائية بصعوبات التعلم؟
لإلجابة على هذا التساؤل تم حساب النسب المئوية الستجابات أفراد 

  :العينة حسب  فقرات االستبيان  كما هو مبين في الجدول األتي
رفتهم حول مع) 100=ن(يبين استجابات أفراد العينة ) 02(جدول رقم 

  .بصعوبات التعلم لدى التالميذ

 موافق الفقــــــــــــــــرات الرقم
 غير

 موافق
 ال

 ادري

 التعلم  ظاهرة منتشرة في األوسـاط         صعوبات  1
 التالميذ 

22% 63% 15% 

  التعلم  هي عدم تمكن التلميـذ مـن           صعوبات  2
 التكيف مع الوسط المدرسي 

08% 43% 49% 

3  
  إخفاق التلميذ  في  احـد          صعوبات التعلم هي  

أو جميع  المواد   الدراسـية  رغـم  قدراتـه              
 العقلية 

40% 29% 31% 

 الحـساب     صعوبات التعلم   تشمل القـراءة و         4
 الكتابة و

30% 64% 06% 

 تشخيص معظم األطفـال ذوي صـعوبات        يتم  7
  التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة

10% 78% 12% 

وبات الـتعلم لـديهم      التالميـذ ذوي صـع     كل  8
 لتركيز و نقص ااالنتباهصعوبات  في 

60% 08% 32% 

 التعلم هي مـسؤولية المرشـدين و ال     صعوبات  11
  عالقة للمعلمين بها

70% 21% 09% 

  مفهوم صعوبات التعلم  عن مفهوم بط         يختلف   14
 التعلم  

14% 57% 29% 
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تـدني فـي التحـصيل      ( انخفاض   ه من لدي  كل  15
  ديه صعوبات التعلمل)الدراسي

26% 52% 22% 

17  
 العقابية تمثل آخـر أسـلوب يمكـن         األساليب

 ذوي صـعوبات  الميذاستخدامه لضبط سلوك الت 
  التعلم

62% 27% 11% 

 عدة معايير لتشخيص صعوبات التعلم احد       هناك  23
   هي االختبارات التحصيليةرهذه المعايي

33% 24% 43% 

24 
ـ     التلميذ ث ال يقـدر علـى       كثير الحركـة بحي

  االستقرار تلميذ يعاني من صعوبات التعلم
35% 55% 10% 

  الشخص المؤهل   للتشخيص  التالميـذ          المعلم  28
  دوي صعوبات التعلم

14% 73% 13% 

يتضح من الجدول أن معظم استجابات أفراد العينة تعكس عدم 
 خالل ما المعرفة والدراية الكافية  للمعلمين لمفهوم صعوبات التعلم من

تضمنته النسب المئوية المتفاوتة  لإلجابة على فقرات االستبيان حيث أبدى 
من المعلمين عدم موافقتهم على أن تشخيص األطفال ذوي ) %78(

) 73%(صعوبات التعلم يكون في مرحلة ما قبل المدرسة كما اعتبرت نسبة 
ن وترى با أن المعلم غير مؤهل لتشخيص هؤالء التالميذ من هؤالء

مسؤولية ذلك  تقع على عاتق المرشدين كما أبدت الغالبية منهم بان 
صعوبات التعلم من وجهة نظرهم تشمل القراءة والحساب والكتابة  وعن 
مدى انتشار هذه الصعوبات في الوسط المدرسي فان معظم المعلمين ال 
يرون أن صعوبات التعلم ظاهرة منتشرة في الوسط المدرسي  في حين يتفق 

من هؤالء على أن صعوبات في االنتباه ونقص التركيز هي ميزة  )%60(
  .لمعند ذوي صعوبات التع

في معرفة المعلمين  إحصائية داللة ذات فروق توجد  ال:الفرضية األولى
  .لمتغير الجنس تعزى بصعوبات التعلم

للعينيين المستقلتين لمعرفة ) ت(لإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام اختبار
  .)03(كما هو مبين في الجدول رقم  .المجموعتينمتوسط لة الفروق بين دال
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متوسط درجات أفراد العينة على اختبار معرفة معلمي  )03(جدول رقم 
  المدرسة االبتدائية بصعوبات التعلم حسب متغير الجنس

   الداللةمستوى  )ت (قيمة  المتوسطات  المستوى  المتغير
  0.04  2.04  25.66  ذكر  الجنس

  0.05 إحصائيا عند مستوى الداللة دالة
يتضح من الجدول أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
معرفة معلمي المدرسة االبتدائية بصعوبات التعلم تبعا لمتغير الجنس لصالح 

مستوى و) 2.04) (ت(وقيمة ) 26.44(ي اإلناث حيث بلغ المتوسط الحساب
بمعني أن المعلمات لديهن مستوى من ) 0.05(قل من وقيمة ا) 0.04(الداللة 

  .المعرفة بصعوبات التعلم مقارنة بالمعلمين
في معرفة المعلمين  إحصائية داللة ذات فروق توجد  ال:الفرضية الثانية
  .لمتغير سنوات الخبرة تعزى بصعوبات التعلم

متوسط درجات أفراد العينة على اختبار معرفة معلمي )04( جدول رقم 
  المدرسة االبتدائية بصعوبات التعلم حسب متغير سنوات الخبرة

 مستوى  )ت (قيمة  المتوسطات  المستوى  المتغير
  الداللة

  0.38  1.07 12.05  سنوات05 من أكثر  الخبرة
  0.05 إحصائيا عند مستوى الداللة دالة

يتضح من الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
 معلمي المدرسة االبتدائية بصعوبات التعلم تبعا لمتغير مستوى معرفة

              سنوات الخبرة بمعنى أن عامل الخبرة ليس له تأثير في معرفة المعلمين
والمعلمات بصعوبات التعلم وهذا في اعتقاد الباحث سببه نقص التكوين 

  .  موضوع صعوبات التعلمفيالء ؤاألكاديمي له
في معرفة المعلمين  إحصائية داللة ذات فروق توجد  ال:الفرضية الثالثة
  .لمتغير المؤهل العلمي تعزى بصعوبات التعلم
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متوسط درجات أفراد العينة على اختبار معرفة معلمي  )05(جدول رقم 
  .المدرسة االبتدائية بصعوبات التعلم حسب متغير المؤهل العلمي

 )ت (قيمة المتوسطات المستوى المتغير
 مستوى

 لةالدال

 13.05  الكفاءة المهنيةشهادة

 11.22 بكالوريا
 المؤهل
 العلمي

 14.40  فما فوقليسانس

2.07 0.02 

يتضح من الجدول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
معرفة معلمي المدرسة االبتدائية بصعوبات التعلم تبعا لمتغير المؤهل العلمي 

) ت(ة الليسانس فما فوق حيث بلغت قيمة ولصالح المعلمين حاملي شهاد
بمعنى قد ) 0.05(وهي  قيمة اكبر من ) 0.02(ومستوى الداللة ) 2.07(

يكون لهؤالء المعلمين معرفة بصعوبات التعلم مقارنة بباقي المعلمين ذوي 
المؤهالت العلمية األخرى  وهذا ربما يعود إلى لهم اطالع على صعوبات 

  . ن التي تسبق التحاقهم بمهنة التدريسالتعلم خالل فترة التكوي
في معرفة المعلمين  إحصائية داللة ذات فروق توجد  ال:الفرضية الرابعة
  .لمتغير المستوى تعزى بصعوبات التعلم

متوسط درجات أفراد العينة على اختبار معرفة معلمي  )06(جدول رقم 
  .المدرسة االبتدائية بصعوبات التعلم حسب متغير المستوى

 )ت (قيمة المتوسطات المستوى متغيرال
 مستوى
 الداللة

 10.05 ي ابتدائ1
 09.22  ابتدائي2
 11.40  ابتدائي3
 12.20  ابتدائي4

 المستوى
 الدراسي

 10.23  ابتدائي5

3.09 0.53 
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يتضح من الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
ائية بصعوبات التعلم تبعا لمتغير مستوى معرفة معلمي المدرسة االبتد

وهي ) 0.53(ومستوى الداللة ) 3.09) (ت(التخصص حيث بلغت قيمة 
بمعنى أن جميع معلمي المستويات التعليمية ليست لهم ) 0.05(قيمة اكبر من 

  . معرفة ودراية كافية بصعوبات التعلم
 :األول بالسؤال المتعلقة  النتائج-1

 في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم صائيةإح داللة ذات فروق توجد هل-

  الجنس؟  لمتغير تعزى

مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق هناك، بنعم اإلجابة كانت
لمتغير الجنس  تعزى  في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم ( 0.05 )الداللة

أن غالبية المدرسين من فئة  إلى يعزى نظرنا في و لصالح اإلناث والسبب
ث نظرا للنسب المعتبرة التي تلحق بمهنة التدريس من اإلناث مقارنة اإلنا

بالذكور مما يفرض على المعلمات التعامل بقوة مع شريحة ذوي صعوبات 
  .التعلم 
 :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج2-
 في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم إحصائية داللة ذات فروق توجد هل-

  .برة؟الخ لمتغير سنوات تعزى
عند  إحصائية داللة ذات فروق ال توجد اإلجابة بالنفي كانت

 الخبرة لمتغير تبعا التعليمية بالصعوبة المعلمين معرفة في (0.05)مستوى

قدمية في التدريس لدى المعلمين المهنية بمعني أن عامل الخبرة واال 
ان المعلمات لم يغير من معرفتهم بصعوبات التعلم أي أن كليهما  يشتركو

  . في نفس المعرفة اتجاه صعوبات التعلم بغض النظر عن خبرتهم المهنية
 :الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج-3

 في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم إحصائية داللة ذات فروق توجد هل-

  لمتغير المؤهل العلمي؟ تعزى
مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد اإلجابة بنعم، كانت

المؤهل  لمتغير تعزى في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم (0.05) لةالدال
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 السبب ويعزى العلمي  ولصالح المعلمين حاملي شهادة الليسانس فما فوق،
 المعلمون والمعلمات، يحملها التي العلمية المؤهالت في نظرنا إلى ذلك في

علم الت صعوبات مشكلة عن فكرة يعطيهم مما  الجامعية المقررات ضمن
  .وعلوم التربية خاصة لحاملي تخصص علم النفس

 :الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج -4

 في معرفة المعلمين بصعوبات التعلم إحصائية داللة ذات فروق توجد هل-

  لمتغير المستوى الدراسي؟ تعزى
مستوى  إحصائية عند داللة ذات فروق يوجد ال بالنفي، كانت اإلجابة

المستوى الدراسي  لمتغير تبعا بصعوبات التعلم  لمعلمينا معرفة  في (0.05)
نظرة مشتركة للصعوبات  وجود إلى نظرنا وجهة من ذلك في السبب ويعزى

التعليمية من وجهة نظر المعلمين ال تختلف باختالف المستوى الدراسي 
نفس الرؤية عن موضوع  المعلمين كال على وتفرض  الذي يدرسون فيه

  .صعوبات التعلم
 :توصياتال

على ضوء النتائج التي تم عرضها رأى الباحث تقديم بعض 
التوصيات التي من شانها أن تساهم في توعية المعلمين بصعوبات التعلم، 

عرفت انتشارا واسعا في اآلونة األخيرة في أوساط التالميذ  التي
   .المتمدرسين

ربية طرف القائمين على شؤون التتعلم من  بصعوبات االهتمام ضرورة -
  .التعليمو
من خالل البرامج  التعلم صعوبات مجاالت في المدرسين تكوين  ضرورة-

  .واأليام الدراسية التكوينية وكذا الندوات
 المرحلة في تعالج لم إذا األكاديمية صعوبات التعلم يعتبر الباحث مشكلة -

 الجهاع أمر من يجعل مما الموالية مراحل التعلم في صعوبتها تزداد االبتدائية

  .إهمال هذه الشريحة و عدم التكفل بها ميدانيا المالحظة والخطورة ، صعبا
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حول المشكالت  التربية مديريات طرف من دراسية ملتقيات تنظيم -
أهل  المدرسين يؤطرها لفائدة المدرسية في مرحلة التعليم االبتدائي

  .االختصاص
  :قائمة المراجع

 المعرفة دار للمعلمين، التربوي النفس علم ،)1991(منسي الحليم عبد محمود.1

    .اإلسكندرية الجامعية،
 وسلوكيا، أكاديميا المعاقون،)1992(سيد سالم وكمال السرطاوي احمد زيدان.2

  .الصفحات مكتبة
 أساليب األسباب، التشخيص، المفهوم، - التعلّم صعوبات ،)1993(العزة سعيد.3

  .التدريس الذهبية،الرياض
 صعوبات ذوي التالميذ دمج سياسة نحو المعلمين  اتجاهات،(2002)احمد عواد .4

 الخاصة الفئات رعاية التحاد الثامن القومي ،المؤتمر العادية في الفصول التعلم

   أكتوبر21/24القاهرة – العربية بجمهورية مصر والمعوقين
 مكتبة زهراء: صعوبات التعلم والتعليم العالجي، القاهرة،)2002(نبيل،حافظ .5

  .الشرق
 ،1التعليمية،ط الصعوبات ذوي األطفال سيكولوجية:(2002) عدنان غائب راشد.6

  .وائل،عمان دار
مستوى معرفة معلمي الصفوف العادية بالصعوبات ،)2004(جمال الخطيب.7

التعليمية واثر برنامج لتطويره في القناعات التدريسية لهؤالء المعلمين،كلية العلوم 
  .نالتربوية،جامعة األرد

 العوامل المرتبطة ،)2008(بتول محي الدين خليفة ونادر فهمي الزيود .8
 بصعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية وعالقتها ببعض المتغيرات،جامعة قطر،

  .كلية التربية
 تشخيص صعوبات على بقدراتهم المعلمين تكوين عالقة،)2008(فاتح  لعزيلي.9

األساسي، رسالة ماجستير  األول الطور لمعلمي ميدانية تالميذهم دراسة لدى التعلم
  .واالجتماعية اإلنسانية العلوم الجزائر،كلية منشورة،جامعة

 نحو المعلمين اتجاهات، )2010(القبالي  أحمد جرادات و يحيى احمد نادر. 10

المملكة  جامعة حائل، ،األردن في األساسية المدارس في التعلم صعوبات مشكلة
  .العربية السعودية
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لدى  المدرسي التعلم صعوبات عن المبكر الكشف ،)2010(مراكب مفيدة .11
رسالة ماجستير منشورة،جامعة عنابة،كلية اآلداب  تالميذ المرحلة االبتدائية،

  .والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
  

 المرحلة تالميذ لدى التعلم لصعوبات المفسرة العوامل،)2011(مرابطي ربيعة .12

كلية  جامعة قسنطينة، المعلمين، رسالة ماجستير منشورة، أراء سبح االبتدائية
  .العلوم االجتماعية

  الموقع االلكتروني، )2015(محمد محمد  .13
  .2015 فبراير http://mawdoo3.com/ 22،''موضوع'' 

ar/dict/ar/com.almaany.www://phtt- ''المعاني''المعجم االلكتروني .14
/ar   

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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  :الملخص
المنطق "و" تأمالت ديكارتية" من خالل مؤلفاته هوسرل حاول

 عبر مفهوم "اآلخر"الولوج إلى عالم " الصوري والمنطق الترنسندنتالي
 ضحد، كذلك "التذاوت"لمفهوم الذي عبر عنه بمصطلح الغيرية، هذا ا

 أخيرا العودة إلى الجسد الذي االختالف،مركزية الذات والتأسيس لفلسفة 
طالما عملت الفلسفات التقليدية والنزعات الدينية المتطرفة والحرب على 

  ).العيش(إقصائه من دائرة التفكير الصوري، ومن عالم 
  .الجسد اآلخر، الغيرية، اإلختالف، هوسرل، : المفتاحيةالكلمات

Résumé : 
Husserl a essayé a travers ses ouvrages "méditations cartésiennes" et " 

logique formelle et logique transcendantale", d'explorer et d'aborder le monde 

de l'autrui, en expérimentant le concept de l'altruisme, ce dernier il l’a 
exprimé en intersubjectivité, ainsi il a anéanti le concept de l’égocentrisme et 
il a établi les fondements de la philosophie de la différence, Enfin il a focalisé 
sur le corps qui a été négligé par les philosophies classiques et les tendances 
religieuse extrémistes ainsi que la guère, et délaissé du cercle de pensée 
formelle et le monde réel. 
Les mots clés :Husserl, l’Autrui , l’Altruisme, La Différence, Le corps. 

  
 يتعارض مع فهوما نحاول الولوج إلى عالم الغيرية  بصفته مونحن

 نطرح ، كنا نشك في ذلكإن وخر، اآلرفضحر وفلسفات الصراع والتنا
 منها متشابكة مباحث متداخلة وا في طياتهتحمل التيجملة من اإلشكاليات 

 هي طبيعة ماو  الغيرية؟ما: السياسي ووالمعرفياللغوي واألنطولوجي 
 المعاصرة الغربية ة أخرى تؤسس للحضارمفاهيم بينالعالقة بينها و

  الخ؟...التذاوت التعايش، الحوار، التسامح،كمفهوم التواصل، 

                                                            
*- ������ ا�.��.� و��ر����� وه�ان-� 2.   
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 تحيلنا التي Alter)( كانت الغيرية مشتقة من الكلمة الالتينية إذا
 االختالف، تحمله هذه المفاهيم من معاني ما و، الغيرأو اآلخر، إلى بدورها
 الغربي هذا التحول في طريقة التفكير لماذا حدث؟ فماذا الصراع، والتغاير

 هل اآلخر؟ قبول إلى الغيرية واالعترافأجل  من والصراع التناحر من
  اآلخرن أأم ؟ تصالح مع اآلخرإقامةالغرب من خالل هذا التحول يريد 

 الغربي نسان اإلمخيال طالما تجسد في البنية الذهنية ويالذ] الشرقي[
 تجسد كعبد يخضع - أقول االعتراف في معادلة الصراع من أجل كطرف

 أن للحضارة والمؤسسة المفاهيم اليوممتلك  يأن استطاع -إلرادة السيد 
 أو ، حيث يتحول العبيد في نهاية المطاف إلى سادةالسيد،يجسد مقولة العبد و

  ؟ التاريخفي السيدعلى األقل يشكلون  خطرا يهدد وجود الغرب 
 العالقة بين الذوات في مشروع هوسرل تصور كيف

 كان صاحب إذا و؟)التكوينية( وبالتحديد في مرحلتها الثالثة ومينولوجياالفين
 البينذاتية مدخال لدراسة فينومينولوجيا مالفينومينولوجيا يتخذ من مفهو

 عملها أال يعد ذلك تهديدا للفلسفة الترنسندنتالية التي تجعل أساس يةالغير
 يف  الحديث عن الغيرية والتواصلهليرتكز على األنا المتعالي؟ 

 أم كلها، نحو التفكير في اإلنسانية ةه قصدي كانت تحركالغيرية فينومينولوجيا
 أمامنا ما يفتح هذا و؟ عن غيرية المختلف في أوروبا وحدهاحديثهو 

 الغيرية عن هوسرلهل حينما كتب :  لطرح سؤال جديدالمجال
 اإلنسانية فيلسوف كونه التذاوت قد كتب من منطلق وفينومينولوجيا

 والفكرية العرقيةنتماءاته فيلسوف يفكر في اإلنسان بغض النظر عن ا(
  ؟)الجغرافيةوالعقائدية و

 فينومينولوجيا في عالم العيش إلى العودة أخيرا إلى الجسد ولماذا
 عما كشفت هي الحرب التي عاشتها أوروبا وهل؟ هوسرلالغيرية عند 

هل القضاء على طموح فلسفة األنوار؟ وبالتالي ، بوهم الحضارةفرويد اهسم 
 كانت اإلنسان والروح ولعقل على اقضتا همشت الجسد والحرب التي طالم

 ؟وراء قيام اإلصالح الجذري للفلسفة في الفينومينولوجيا المتأخرة
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 :قراءة في المفهوم-الغيرية
 دراستهم لمفهوم د خطأ إبستيمي يقع فيه الكثير من الباحثين عنثمة

" الغيرية"وم  هذا يتمثل في الخلط بين مفهالخطأ وا،الغيرية لدى فيلسوف م
 بذلك أقصد واإليثيمولوجي، مع مفاهيم أخرى تشترك معه في األصل عنده

  .الخ...التغاير المغايرة، اآلخر، الغير، اهيممف
 الكثير من المقاالت التي تتناول بالدراسة مفهوم الغيرية عند صادفنا
 العنوان عن تماما يختلف بأن مضمون تلك المقاالت فوجدنا ،بعض الفالسفة

الغير بدال / اآلخرمفهوم يتم تقديم قراءة لحيث، ]الغيرية[ لذي خصص لهاا
 أصحابها في ذلك على كم هائل من النصوص تمدامن القراءة في الغيرية مع

 وفات ،األصلية للفيلسوف والدراسات التي خصصها الباحثون لذلك المفهوم
 الغير وخراآل الغيرية، مفاهيم بين جوهرية بأنه ثمة اختالفات الءعلى هؤ

  . الفلسفيث على اإلشارة إليها بغية تصحيح الفهم و تعديل مسار البحسنعمل
 دائرة أحد األعمال الكبرى في شكل ياهيم االشتغال على المفإن

 اليوم ت الفلسفة قد تحددماهية منطلق أن من ،التفكير العقالني الممنهج
 دراستهامفاهيم بغية  عملية العودة إلى التكون عليه والمفهوم، محبة بكونها

 الفكرية جربة أو القدرة على نحت مفاهيم جديدة في حقل التأكاديمية،دراسة 
 شعب ما  تتطلب من الباحث عقلية وة في ثقافتبيئتها درجة أقل فيأو 

 التقديس أو االنفعال تلك المفاهيم وقفة نقدية  ال تخضع لمنطق لىالوقوف ع
 ما بقدر التفكير العقل ويخدمذلك كله ال  ألن  للمفاهيم، ولألشخاصلألفكار و

  .هدمهماي
 وبالتالي ، تصوري هي إرادة الصراع من أجل التعقلفي الفلسفة إن

 المنهجي التفكير و، النقدآلياتفإن عملية الصراع هذه تحمل في طياتها 
  .  في التاريخعمل أي أو ، فكرةة أيتقديس و، االنفعال من سلطة والتخلص

 من الجذر الالتيني مشتق (L'Autre)اآلخر بأن بول فولكيي يقول
(Alter)، تنحدرومنه  Altérité،الغيرية و) (Altruisme،أحد المفاهيم هو و 

 ،(Le Différent)  المختلف: األساسية يمكن أن يحمل معاني مختلفة منها
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.  المنفصل ،(Le Divers) المتنوع  )Le Distinct(المتميز
1
 (Le Séparé)أما 

 هي أي اآلخر، والالتينيةAlter  كلمة مشتقة من فهي (Altruisme) الغيرية
  .2.(Egoïsme) وضعه أوغست كونت في مقابل األنانيةمصطلح

كترجمة " العربية" الغيرية في لح جعل مصطنرجح إننا
 سمة ما أو) مغايرة/ال هوية( التي تعنيAltérité من بدال) Altruisme(ـل

 مع المفهوم األول يتعارض مفهوم هوو تقابل الهوية أو غير،هو آخر، 
Altruisme،أشار رينوفييه إلى مفهوم لقد و Altéritéهي سمة ما : " بقوله

حول : " ما أشار إليه لويس براتمعليتقارب هذا المعنى " هو آخر سواي
:  اآلخرهو) الموضوع(القابل... الخاصة،فكرتي:  كمقولة الفاعلالعالقة

 األنا بين تعاكس سوى يوجد ال...جع،و صدمة، دفعة، ضربة، إحساس،
هذا ما يتطابق من زاوية األنا . إدراك وتوليف، غيرية، إنية األنا، غيرو

3تعيين هوية، تمايز،الخاص مع حدود العالقة عموما،  
.  

 كمفهوم ،Altéritéـ مفاهيم أخرى تتحرك في مجال الثمة
 شد  ولقد ،)تمانع(دتعان Alternativeـ المفهوم و،Altération)التغير(التبدل

 نسق« الرياضيات هذا المفهوم في علم المنطق ولها التي يحمالداللةانتباهي 
 إذن إنه. من قضيتين أو عدة قضايا تكون واحدة منهما على األقل صحيحة

ليست بالضرورة طردية تطرد ...الجمع المنطقي لقضيتين أو لعدة قضايا
 قضايا ال تكون سوى واحدة منها سرد«  أنها قد تعنيكما » إحداهما األخرى

 » )تعاندتمانع طردي، (صحيحة
4.  

 كما أشرنا سابقا مصطلح ابتكره كونت فهو  Altruisme الغيريةأما
 إلى يشير ، القديمةسفات دالالت جديدة لما كان سائدا في الفليحملو

                                                            

1 :Paul Foulquié- Raymond Saint– Jean, dictionnaire de la langue 

philosophique, p.u.f, paris ,1962, p. p :62-63.   

2 :Ibid., p :20. 

 منشورات خليل، أحمد خليل: تر ،1الفلسفية،مج ندالال موسوعة الالند، أندريه:3
 .الهامش أنظر 46:،ص2001 ،2باريس،ط-عويدات،بيروت

 .47:ص نفسه،  المرجع:4
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 علم النفس تعني الغيرية الشعور بالحب اتجاه في األنانية، وعكساإليثارية، 
  .1الطيبة اآلخر، تبجيل الذات، إنكار مفاهيم اإليثار، ا تحتهتنطويخر، واآل

 مفهوم الغيرية مفهوما وظيفيا لمقابلة بعض بر فيعتق في األخالأما
. الذاتية القائمة على أساس النفعية والبراغما والنزعاتالتوجهات الفكرية و

 ،hédonisme اإلمتاعية هوم عقيدة أخالقية تعاكس مفإنها
 األخالق دائما تشير الغيرية إلى نظرية في وفي.  utilitarismeلنفعيةاو

 هذاالخير تضع في مقدمة مبادئها مصلحة اآلخر كهدف للمسلك األخالقي، و
العيش ألجل اآلخر، [ متجسدا في صيغ أوغست كونت الشهيرة هما نجد

  .2] هو الهدفالتقدم هو األساس، النظام هو المبدأ، الحب
 األخالق الغيرية من مجال علم النفس وهومل مف نقكونت حاول

 االجتماعي األخرى خصوصا النظام نسانية اإلمجاالتليشمل كل ال
 وتحقيق بشري يعتقد أن الشرط الوحيد لتطوير الجنس الحيث األخالقي،و

 الفردية والنفعية على األنانية والقضاء لن يكون إال بعد االستقرارقيم السلم و
 ونكرانالقات بين البشر ليحل محلها مفاهيم الغيرية التي طغت على الع

 حركة الفكر البشري من المرحلة الالهوتية إلى المرحلة الوضعية إن. الذات
 لقيادة البشرية إلى النظام والعلم ولعقل اى علاالعتمادتقتضي من اإلنسان 

  .مصاف العبادة الدينية للوجود  اإلنساني األعظم
 والمغايرةالوقوع في الخلط بين الالهوية  من االحتراز بد إذن ال

 وجدنا لقد و،Altruisme الغيرية بين والفرنسية  Altéritéكترجمة لكلمة
 على الرغم من وجود المفهومينبعض الدراسات العربية ال تفرق بين 

 عدنا إلى المعجم الفلسفي للسيد جميل صليبا لوجدنا فلو بينهما، مفارقة
 كل كون(Autre)  من الغير مشتقة (Altérité) ةالغيري ":النصوص التالية

 ثم" الخ...والعينية...من الشيئين خالف اآلخر ويقابلها الهوية

                                                            

1:* .48-47): ص. ص، (،ا���+� ا���
2:*  .48:ص ،�.�� ا���
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 ة مقابلهي المحدثين هي اإليثار وعند(Altruisme)  والغيرية":يقول
(Egoïsme)لألنانية

1.  
 Altérité  ترجمتنا لمفهوميأن بالقول يعترض أحدهم قد

 يعني الغيرية في شقها األول فالمفهوم ، ما يبرره لهبالغيرية Altruismeو
 ، الالهوية المغايرة إقصاء اآلخراعالسلبي أي ما تحمله من معاني الصر

 أما مفهوم كان سائدا في الفلسفات الكالسيكية من أفالطون إلى هيغل، وهو
 وما يحمله من مفاهيم منها فهو الشق اإليجابي Altruismeالمفهوم الثاني

  . اآلخرقبول  والتذاوت والتواصلوكالحوار 
 ال يشير إلى هذه صليبا لكن السيد ، هذا تفسير مقبول نسبياأقول

 إننا نجده في النص الثاني بل ، الفلسفيمعجمه فيالتفرقة صراحة 
 أوغست كونت الحديث الذي وضعه اهاالمخصص  للحديث عن الغيرية بمعن

"  لألنانية مقابلة هي اإليثار و المحدثين هيعند (Altruisme) والغيرية "يقول
 مباشرة إلى المعنى األول الذي قال به القدامى أي الغيرية بعدها ليعود

 يعني كون الشيء مختلفا عن غيره  والغيرية والذيكمرادف لمفهوم التغاير 
 مقتبس من كتاب الشفاء هما األول من،البن سينا ويستشهد بنصين التغاير،و

شياء المختلفة األنفس تصير بها مختلفة األنواع،  األفإن: " فيهجاءالذي 
 إن: "والثاني في كتاب النجاة يقول"  تغايرها بالنوع ال بالشخصيكونو

 الختالف إماالمغايرة بين أشياء مشتركة في حد واحد إما الختالف المواد  و
 الواضح بين مفهومي ين على التبافنؤكد نعود لكننا. 2"الجزئيما بين الكلي و

 Altérité يقابلهما من كلمتيما وبية في اللغة العرالغيريةايرة والمغ

  . اللغة الفرنسيةفي  Altruismeو
  : لفينومينولوجيا الغيرية عند هوسرلأساس كالبينذاتية

 Méditation)تأمالت ديكارتية( في مؤلف هوسرل اهتمام كان

Cartésiennes الترنسندنتاليالمنطقالمنطق الصوري و (مؤلف و ( 

                                                            
1:��� )ص،ص( ،�0��1982ن،ط-ا������0،+��وت ا�2��ب دار ،2ا�.��.�،ج ا���#6  �����، 

130،131. 
2:* .�.�� وا���2ن ا���+� ا���
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Logique formelle et logique transcendantaleدحض موجها ل 
تحليالته وعبر 1 لفلسفة الغيرية عبر مفهوم التذاوتالتأسيس وديةالتوح 

  . المعدلةليبنتزالمرتكزة في األساس على مونادولوجيا 
 استطاع بأنه هوسرل اعتقد) األزمة( إنجاز المشروع في مؤلف بعد

 باآلخر كمدخل جديد للولوج إلى االستعانة حين جعل توحديةحل مشكلة ال
بعدما كانت التحليالت الفينومينولوجية السابقة مرتكزة فقط "  الحياةعالم"

  .على األنا الترنسندنتالي
 ال ندرك العالم كما هو بل كل ما ندركه هو في الحقيقة مجرد إننا

ت  العالم كما يتجلى لنا هو عبارة عن مركب لعالقاإن. ظواهر للوجود
 أن اآلخر موجود في العالم بماداخلية بين المونادات أو الجواهر الفردية، و

 تجريبية فحسب بل يةفإن حضوره لن يكون حضورا في العالم كظاهرة عين
 .2 و لغناهوعي لوحدة هذا العالم الذي يتجلى لحاسم ضروري ورطكش

 لدراسة" العدم والوجود" في سارتر خصصه ذي المبحث الفي
 المونادولوجية العالقة يشرح صاحب الوجودية ،هوسرلخر عند مشكلة اآل

 العيش عالم أن تفحص شيء موجود أمامنا في بالقول اآلخربين األنا و
 حاضرا يكون اآلخر خالله من سنجد ، مع صحبة اآلخرينأو ، ذاتيةبطريقة

"  من الدالالت المكونةكطبقة"  التي أتفحصهاضوعاتدائما هناك في المو
 لموضوع معين إني أدرك في الوقت كي في عملية إدرافأنا. موضوعلذلك ال

نفسه اآلخر من منطلق  أن ذلك الموضوع سيكون دائما موضع إدراك من 
  .3قبل اآلخر

                                                            

1  :Edmund Husserl, Méditations Cartésiennes, trad. : Gabrielle Peiffer 
et Emanuel Levinas, nouvel édition ,Librairie philosophique, J. Vrin, 
Paris,(cinquième Méditation :Détermination du Domaine transcendantal 
comme<<intersubjectivité Monadologique>>) 
Aussi :Logique formelle et logique transcendantale, trad. :Suzanne 
Bachlard,(P.U.F),Paris VI,2em ed,1965,(chapitres :V,VI,VII) 
2 :Edmund Husserl, Méditations Cartésiennes ,op-cit, p :176. 
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 كهاإن اآلخر هو الضامن الحقيقي لموضوعية األشياء التي تدر
 يوضعان بصورة مستمرة في لآلخر النفسي الجسدي للذات وفاألناالذات 

  .1م كموجودات في العالمالعال
 أوتعويضه بمصطلح هوسرل مفهوم الغيرية عند تأويل يمكننا

 االلتقاء، يحمله هذا المصطلح من مفاهيم لما (intersubjectivité)البينذاتية  
 يتحدد« الخ و...المونادية التذاوتي، االمتالك التشارك، الموضعن، اإلدراك

 هو احدة لذوات يصل بينها انشغال والمعنى العام للفظ التذاوت بوحدة ممكن
 تتعدد ذوات نظريا يجمع ذوات متفلسفة، حقال يعني بدء فاللفظ. التفلسف

 هوسرل يحد لذلكو. أمبيريا لكنها تتضايف أو على األقل تلتقي ترنسندنتاليا
 يدل عنده على خاصية للنحن فهو لالنا،التذاوت بتقابله مع الوجود الفردي 

  .2»الترنسندنتالي
 انطالقا من التأمل الخامس من التأمالت الديكارتية هوسرل سلكي

التأسيس لفلسفة ترنسندنتالية [منهجية جديدة لتحقيق المطلب الفينومينولوجي 
 المطلب كان مدفوعا بسؤال البحث عن ماهية اآلخر ذلك ،]أولى فلسفةو

 يخضع  الفينومينولوجيلمسعى لا كان اآلخر وفقفإذا ، كيانا مغايرا ليبصفته
 كان من الضروري البحث أوال عن الكيفية والتقوم الرد التعليق ولعمليات

 أي قصديات ففي « :هوسرل يقول ،التي يتقوم بها معنى اآلخر في الذات
 كيف له بل تواجدا، بصفته ويبررها يثبت ذاته كيف داع وأي تأليفات وأيو

 »بذاته لي بأسلوبه الخاص كما لو أنه حاضر يبررهأن يثبت ذلك و
3.  

 تم لقد، وهوسرل مفهوم القصدية النقطة البؤرية في أعمال يشكل
 الشعور هو شعور بشيء ما، إن: ربط ذلك المفهوم بفينومينولوجيا الغيرية

 أفعال الذات تجاه قصدية في إدراكها لشيء إنما تدرك شيئا ما، الذاتو
 واهري أن اآلخر يجسد مقولة المعطى الظوبماموضوع معطى بالمباشرة 

                                                            

1:* .�.�� وا���2ن ا���
2:!��� 7��� ،�
���0�� - ه��ل إد���! ا�Eار��
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 أكد على هوسرل فإن ،في األبحاث الفينومينولوجية وفق نظرية التأسيس
  . القصديةةضرورة حضور اآلخر في عالم العيش انطالقا من فكر

 ، اآلخرقبول و، القصدية ضمن مشروع الغيريةهوم توظيف مفإن
يكشف عن طموح هوسرل في إصالح الفلسفة الغربية التي طالما تأسست 

  . في شراك التوحديةالسقوطاع بين الذوات، وعلى نظرية الصر
 ، عن ذاته بمعزل عن الغيررفة معتشكيل إذن يستطيع اإلنسان ال

 والتناحر القضاء على فكرة الصراع دون العيش عالم يمكن أنسنة ال ه أنكما
 العزلة التي فرضها الفكر الديكارتي على إن.  اآلخرنبذ واالعتراف أجلمن 

 التوحدية حد لكن شرط ض،جاوزها بنظرية التذاوتالذات سرعان ما تم ت
 كخطوة إجرائية معرفة وجي مع اآلخرين يقتضي من الفينومينولالتعايشو

 ها؟ يمكن ألنا متفردة بعالمها الخاص أن تقبل أنا غريبة عنكيفلكن . اآلخر
   الغير؟معرفة األنا باستطاعة هل: بمعنى آخر وقطعي

 فإن عملية التذاوت إاللغير و في إمكانية معرفة اهوسرل يعتقد
 دون اتصال  المونادات غير اإلمكان أن تتحدد فمنتصبح متعذرة، 

 الغير كذلك الل نشكل معرفة عن ذواتنا من خإننا.  بينهامعرفيأنطولوجي و
 عليه من خالل المجال المشترك الذي يسميه نتعرفندرك ذلك الغير و
  .(Lebenswelt)األلمان بعالم العيش

نعثر على نص " التأمالت" من مؤلف األربعينرة الثالثة و الفقفي
 الكيفية التي يتم من خاللها معرفة الغير حيث هوسرليشرح من خالله 

 داخل بصفتهم موجودات واقعية أدركهم أدرك اآلخرين إنني« :يقول
 كذلك أدركهم في اللحظة عينها، ووالمتطابقةسلسالت من التجارب المتغيرة 

 كانوا إنفي الطبيعة و" أشياء" مجرد ال الم، في العبوصفهم موضوعات
 لنا اآلخرون في التجربة بصفتهم المتحكمين يعطى. يشكلون جزءا منه

 مرتبطين. بطريقة نفسية في أجسامهم الفيزيولوجية التي يظهرون من خاللها
 موجودون مفه)  فيزيائيةبسيكوموضوعات  (ةأيضا بأجسامهم بطريقة فردي

 أدركهم في الوقت نفسه  كذوات لهذا العالم فأناجهة أخرى، في العالم من 
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 يملكون تجربة عن ذاتي مثلما أملك تجربة عن إنهمنفسه الذي أدرك، 
 » خالله عن اآلخرينومن" العالم"

1.  
 الخاص تعاليه الطابع اإلنساني لمسألة اآلخر وهوسرل أدرك لقد

 االشتغال أثناء هوسرل  باهتمامحظيت كانت مسألة التعالي وإذا األنا،على 
 ال هوسرل كد عملية تعالي اآلخر كما يؤفإن ،على مسألة التقوم أو التأسيس

نستطيع فهمها داخل أبحاث التقوم في الفينومينولوجيا الستاتيكية كما عرضت 
 إلى أفق أي اآلخر ال ينتمي إلى مجال األنا المحض، ألنفي مؤلف األفكار، 

 منذ هذه اللحظة يقتضي" اآلخر"إن تحليل تعالي  فلذلكتجربة األنا الخاصة، 
 عطائه المغايرة أنماططريقة بحث جديدة تتطابق مع قصديات أفعال اآلخر و

 البحث عن مثل هذه اإلجراءات يجعلنا ننحرف عن مقصد لكنلعطاء األنا، 
 فيالفينومينولوجيا المتمثل في اتخاذ األنا القطب الموجه ألي تجربة ممكنة، 

  .األنا هو القطب األساسي وليس جديدة اآلخر في هذه المرحلة الحين يكون
 في كتاب بهوسرل ربط بحث التعالي بمشكلة اآلخر دفع إن

التأمالت نهج طريق جديد يختلف عما كان سائدا في الجزء الثاني من مؤلف 
 ستتجه البحوث في التأمالت الديكارتية انطالقا من التأمل حيثاألفكار، 

راسة أشكال التعالي لتحصيل ما يسميه هوسرل موضوعية الخامس نحو د
  .العالم

 ه في النص الذي نقلناه  بوجوهوسرل ذلك ن لنا اآلخر كما بييظهر
 شأنه وجود واقعي فهو شيء في العالم إنه« :متعددة يمكن حصرها فيما يلي

 ولذلك أيضا موضوع نفسي، وهو كلها، األخرىفي ذلك شأن الموجودات 
 مختلف عن األجسام الفيزيائية إنه جسد أو بدن، فهود جسم، فهو ليس مجر

 أن لآلخر خاصة مميزة هي كمابأسلوبه في الوجود أو بنمط وجوده، 
إن اآلخر يجرب العالم ...تفكير فهو وجود يفكر يحقق بوجوده أفعال ،التفكير

                                                            

1 :Edmund Husserl, Méditations Cartésiennes, op, cit, (p.p)150-151. 
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 ضمن تجربة خاصة مثلما أنني أجرب العالم ضمن تجربتي أشياءهو
» الخاصة

1.  
 في هوسرل اإلبستيمولوجية عند التحليالت الفينومينولوجيا وتعرف

 تمثل في الولوج إلى عالم الحياة من خالل مفهوم منعطفا مسيرتهاأواخر 
 بمجموعة من ختص يتوفر ألنا مستقلة تكيف: هوسرل يتساءل". التذاوت"

 تتواصل مع أنا غريبة عنها أو تقبل بوجودها أن) الخبرة(أحداثها المعيشة 
 على هذا التساؤل يقترح إدخال أبحاث جديدة لإلجابةي محيطها المعيش؟ ف

يتوقف وعي وجود أنا مغايرة . في الفينومينولوجيا تعنى بدراسة الجسد
  .بالجسد الخاصة جربتي الولوج إلى تقبولهاو

 إنه اآلخر كأنا يغايرني يسكن بدنه التابع لنظامه السيكوفيزيائي، إن
ه وفقا ألحكام الوعي عنده بسبب كونه يشكل وجودا يمتنع على األنا تحصيل

 بل أدرك اآلخر ببدني فهو يختلف عن وجود األشياء األخرى، إنني. أصليا
 على و، التي تتحرك في محيط تواجدهدانسيشكل المرجع األساسي لكل األب

هذا األساس سيحاول هوسرل تجاوز نظرية التماهي كما طرحت في 
  .2" اإلدراك بالمماثلة"كية ليستبدلها بنظرية  الستاتيالفينومينولوجيا

 وفق مبدأ األنا يتقوم داخل فهو يطابقها، ال اآلخر يماثل األنا وإن
 حاول لقد.  التماثل بين األبدانيكون التماهي ومبدأ وفق وليسالتماثل 
 من خالل نظرية اإلدراك بالمماثلة حل مشكلة اآلخر إنها هوسرل

احترام غيرية اآلخر بفهمها خارج : يق مطلبين رهانها بتحقيتحدد« نظرية
 على المطلب المثالي بتجذير تجربة تعالي اآلخر والحفاظ نانة،دائرة األ

 من دون أن نانة أمكن لهوسرل أن يتخطى األبفضلها واألوليةضمن التجربة 
 » يفرط في مذهب اإليغولوجيا

3.   
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اتيجية  استرهوسرل يقترح" التذاوت" الفهم حول مسألة لتعميق
العالم " في نظرية متمثلة، "اآلخر"جديدة يمكن الولوج من خاللها إلى عالم

 من أنطولوجيا الذات إلى أنطولوجيا باالنتقال تسمح لنا التي" الموضوعي
 يمثل الدائرة العليا التي تتشارك من خاللها وعي العالم الموضإن. اآلخر

  .الذوات بعضها مع بعض
 فالعالم:  العالم الذاتي في عدة مواقع العالم الموضوعي عنيختلف

 عالم واحد وثابت إنه مع ذاته، الهوية هو عالم يتميز بالوحدة ويالموضوع
 بالنسبة لكل الذوات التي تتحرك في مجاله عكس عالمي موضوعيو

 ال يعدو كونه ظاهره من ظواهر العالم الذي" ةاإلني"الخاص عالم 
تقوم ضمن أنوات تكاد تكون ذات الموضوعي الذي يعتبر عالم تذاوتي ي

 وبالمثل 1طبيعة كلية محضة  تقويما يسمح لي أن أفقد عزلتي عن اآلخرين
  .يسمح لآلخرين بفقدان عزلتهم عني

 تجربة اآلخر في مشكلة بمسألة التذاوت وهوسرل اهتمام أدى
 الخالصة للعوالم الروحية تجربةالمراحل المتأخرة إلى العودة إلى ميدان ال

 بعدما كانت مغيبة في التحليالت الفينومينولوجية التاريخية وتماعيةواالج
 بارزة دلتاي نجد تأثيرات ،ليبنتز إلى تأثير مونادولوجيا وإضافة ،األولى

 ا عدنا إلى الرسالة التي كتبهفلو في هذه المرحلة، هوسرلعلى تفكير 
رفون أال تع:" يصرح بهذه الحقيقة ناه لوجد1929 سنة لجورج ميش هوسرل

 هذه ليستو( في برلين1905 مع دالتي في المناقشاتأن بعض 
 صاحب أبحاث منطقية  هوسرلأعطت الدفعة الجريئة التي قادت )الكتابات

  الكاملة غير فينومينولوجيا األفكار أن موجة، وكارإلى صاحب أف
 بمنهجية شكلية قادت و1925إلى 1913 بدقة من اكتملت المطروحةو

  .2"دالتيكثر مع مختلفة لحميمية أ
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 لذي الكبير االدور إلى عالم الحياة وهوسرل الرغم من عودة على
 يشك في إمكانية تقدير المطالب غادامير أن إاليلعبه مفهوم الحياة في فلسفته 

 أن يستنتج تكوين هوسرل حاول لقد. التأملية التي يحملها مفهوم الحياة 
 عما إذا كان غاداميريتساءل  هناو) الحياة الواعية(العالم التاريخي من 

 بمصطلحات هوسرل هنا قد حرف عن حقيقته حينما يعبر عنه ةمفهوم الحيا
»  يستمد من معطى الوعي األساسيعندما«إبستيمولوجية أي

1.  
 فهو بدوره كان محل نقد من قبل هوسرل عند التذاوت مفهوم أما

يثيران جملة من " أنا"و اآلخر بما هومشكلة البينذاتية أن الذي يقول بغادامير
 عبر التأمل المختبر كان معطى الوعي المحايث والمعيش وفإذا: التساؤالت

 ما أدركه هوسرل هذاو) بطريقة مباشرة وأساسية"(اآلخر"ال يتضمن األنت 
 يخص الذي يتمتع بالتعالي المحايث ال "األنت "أن علىحينما أكد 

 اعتبار األنت هو عند"  في العالم الخارجيErfahrungموضوعات التجربة 
أي ( آخركأنا األنت ، الفكرية المعرفيةاالزدواجيةأنا آخر حيث يفهم بمنطلق 

الوقت نفسه هو  (وفي كله يفهم ذلك كيف كان كذلك فإذا ،)يفهم بموجب األنا
  2؟) نفسهاألنا مستقل مثل هومنفصل عنه و
 من) األنت(و) األنا( التناظر القائم بين لة عند مسأهوسرل وقف

 تضطلع المعرفية التي األولوية« خالل مفهوم البينذاتية لكنه عجز عن تحديد
 » بها الذاتية المتعالية

 بعد هذه التحليالت أن األحكام غادامير ويستنتج ،3
 نفس األحكام التي توصل ي في مسألة التذاوت ههوسرلالتي توصل إليها 

الحسي يتحول إلى أنت  حينما يفهم كموضوع لإلدراك فاآلخر، ديلتايإليها 
 كان لمفهوم المشاركة العاطفية معنى ولقدمن خالل المشاركة العاطفية، 

 ، لكنه ظل محصورا في دائرة الوعي الذاتيهوسرلمتعالي خالص لدى 
التي تمضي إلى ما ( ال يستطيع الولوج إلى دائرة الحياة الوظيفيةبالتاليو
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 التأملي عند ضمونمفهوم الم أن غادامير السبب يعتقد ولهذا) وراء الوعي
 يحاول ببساطة فدلتاي «  ظل غير مطور في الواقعهوسرل وديلتايكل من 

أن يضع وجهة نظر الحياة على نحو سجالي بمقابل التفكير الميتافيزيقي، 
 والتراث لم تكن لديه فكرة إطالقا عن الترابط بين هذا المفهوم هوسيرلو

 » أملية بخاصة التالمثاليةالميتافيزيقي بعامة، و
1. 

 الغيرية فبدوره وجه جملة من االنتقادات لفينومينولوجيا سارتر أما
 تبوء هوسرل أية محاولة إجرائية لمعرفة كينونة الغير عند إن. هوسرل عند

 ما يمكن أن تعنيه كينونة لفهم نفسه من أي إمكانية هوسرل جرد"لقدبالفشل، 
نة بأنها مجرد مؤثر على سلسلة ال  يعرف الكينوألنّهاآلخر خارج العالم، 

 أفضل طريقة لقياس الكينونة هذهمتناهية من عمليات يجب القيام بها، و
  .2"بالمعرفة

 قياس الكينونة يجب رده إلى أن على القول بهوسرل يشدد حينما
 إنما اآلخر معرفة كينونة إن:  يضعنا أمام اإلشكالية التاليةفهذاالمعرفة، 

 أنني أريد الوصول إلى غير بمعرفتي أنا به، ليسوتقاس بمعرفته بذاته 
 أمر سارتر على حد تعبير هذا اآلخر من حيث معرفته بذاته وونةمعرفة كين

 نيتي، أتماهى  باآلخر في داخالأن ذلك يفترض في الواقع، ألن « :مستحيل
 »  هنا من جديد ذلك التميز المبدئي بين اآلخر وبينيفنجد

 األنا إن. 3
 ليس مؤكدا في الواقع أكثر من األنا اإلمبريقي لدى هوسرلعند اإلمبريقي 

  .اآلخر
 على أن األنا الترنسندنتالي مختلف اختالفا جذريا عن هوسرل يؤكد

 ما يحاول سارتر الكشف عنه ليس التوازي بين الذات لكناألنا اإلمبريقي، 
من  التي تتشكل بدورها من مجموعة الجماعة لدى الفرد والترنسندنتالية
 اآلخر الذي أبحث عنه ألن) الذات الترنسندنتالية لدى اآلخرين(ذوات أخرى

 بلليس الشخصية اإلمبريقية التي أصادفها باستمرار في تجربتي الخاصة، 
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 تظهر وهنا ، تلك الشخصية عينهاعليهاهي الذات الترنسندنتالية التي تدل 
 مشكلة أعني، هوسرلعقبة جديدة أمام التحليالت الفينومينولوجية عند 

 الذات ين عن التجربة ببعيدا االرتباط في الحقل الترنسندنتالي، االرتباط
  . اآلخرلدى الترنسندنتالية  الذات ولالناالترنسندنتالية  

 لهذه المشكلة يكمن في مفهوم هوسرل الحل الذي يقترحه إن
 منذ  الترنسندنتالية تحيلالذات"القصدية كما أشرنا إلى ذلك في موضع سابق 

 1"البداية إلى ذوات أخرى ألجل تشكيل مجموعة المواضيع القصدية للوعي
 الذات الترنسندنتالية الفردية عندما ترتبط بالذوات األخرى من حيث هي لكن

 عالم شكيل إضافية تتيح تولةدالالت يتحول اآلخر في النتيجة إلى مجرد مق
  2.الم فينفس الوقت عن العومتعالي ككائن واقعي ليسمعين و

 في نقاط أساسية هوسرل فينومينولوجيا الغيرية لدى ص تلخييمكن
 الغربية التي فرضها علينا الفكر المركزية التوحدية وضحد: أهمها

 طالما شوهته الفلسفات ذي إلى الجسد الالعودة ثم ،الديكارتي
 العودة إلى أخيرا الدينية المتطرفة، ووالنزعات) ديكارت/أفالطون(التقليدية

 في دائرة النسيان طرحه تم الذي(Lebenswelt)م الحياة أو عالم العيش عال
  . أو تدميره من قبل الحربوضعية،من قبل العلوم ال

وحدة ممكنة " فينومينولوجيا الغيرية بمسألة التذاوت هوسرل ربط
 المعرفة غلهي لُغَِة ِبلَغتْ بأي ،"لذوات يصل بينها انشغال واحد هو التفلسف

 الفكرية تأملنا في التوجهات لو المعرفة الفلسفية، وهيلمطلقة واليقينية وا
 على القول بأن ون يؤكدهيدغر وهيغل إلى جانب كل من ناه لوجدرللهوس

 الذي يبلغ المعرفة يد الوحالوعي و،الفلسفة هي صناعة أوروبية بامتياز
ا هو  فالتذاوت  بمن إذ، هو الوعي األوروبيالصارمالفلسفية والعلم اليقيني و

 .األوروبية الذوات بين لذوات متفلسفة ال يحصل سوى ممكنةوحدة عينية و

 التفكيكية لعنوان محاضرات لقراءةهذا ما يحيلنا بالضرورة إلى ا
"  الترنسندنتاليةالفينومينولوجية العلوم األوروبية وأزمة" المتأخرة هوسرل
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 فرضنا جدال لو يعني  بأن العلم هو علم أوروبي بامتياز، ألنه حتى والذي
 أوروبا هي علوم إلى أن شارة في اإلتمثل ذلك في هوسرلالقول بأن قصد 

 تلك خالها من علوم األمم األخرى لم تمسه ماوحدها دخلت في أزمة و
 أن يؤكد كما أشرت آنفا بأن العلم هو علم أوروبي وفهوسرل األزمة،

اجع إلى خالص  روعلومها البشرية فخالص بالتالي و،األزمة مسته هو ذاته
 وعلوم كفلسفات قوة التي فرضت نفسها بالفلسفاتهاالعلوم األوروبية و

 فلسفات ليس ال علوم وإنتاج ما غير األوروبيين لم يستطيعوا أن وعالمية،
 . أو انحدار من الفلسفة األوروبية ذاتهاعالقةلها أية 

 في األزمنة المعاصرة كما يشير إلى ذلك التذاوت مفهوم تحول
 إلى مفهوم سلبي من الناحية اإلجرائية، حيث أصبح االجتماع علماء بعض

 ألفراد ينتمون لطبقة اجتماعية أو سياسية  أو ثقافية معينة تكتليعني تجمع و
 عملية التواصل والحوار م مما أصبح يشكل عائقا أماالعموميداخل الفضاء 

ة الحوار  أدى هذا في األخير إلى تقلص دائرلقد قبول اآلخر، وفلسفةو
 لمجتمع إنساني كلياني يقوم على أساس مبادئ لتأسيس و صعوبة االتسامحو

 العنصرية والتفريق العرقي، نبذ والديمقراطية وتبادل اآلراء والمواطنة
 وأصبحت االعتراف، هوة الصراع من أجل التناحر واتساع أيضا إلى وأدى

  .االنتحار والعنف والهجرة تطرح مشكالت األقليات واليومالدول الغربية 
 يثبت إذن بأن مفهوم الغيرية واإليثارية والتواصل قع الواإن

 الثقافات  واألديان ليس له ما يبرره من الناحية الواقعية، وحوار التسامحو
 الكثير ممن لكن والحرب، ووالتناحر معناه أننا من دعاة الصراع ليس

خر هم من نجدهم اليوم  وقبول اآلالحرية أنفسهم كدعاة للديمقراطية ودمونيق
أزمات الروح، :  بأنطولوجيا اإلنسانتعصف التي أصبحت األزماتوراء 

  .والوجود المصير،المعنى، 
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  :تمهيد
على ة التي هيمنت تغيرات الجذرياليعيش العالم اليوم موجة من         

نتقل اإلنسان من مرحلة التصور الميتافيزيقي إلى ث االتفكير البشري، بحي
تقنية التي كان منطلقها عصر النهضة والثورة الو مرحلة التكنولوجيا

وكل ،  المعرفي والعلميتغيير في الجانبإلى الهذا النمط أدى الصناعية و
السيطرة على الطبيعة والنظر تقوم على دعوة كبيرة تنشيط من خالل هذا 

 ،إليها بطريقة متحيزة جدا، من زاوية أنها متوحشة سببت لإلنسان األذى
سيطرة عليها من خالل كل بحث تجريبي، تكون مرجعيته الوكان البد من 

 هذه المرحلة كان طغيان األنا إذن في  لما تتمتع به من خيراتها،ااستنزاف
فخلق هذا النوع من الروابط بين كل كائن عاقل متعطش للمعرفة  البشري،

المؤسسة على التجربة وبين البيئة التي يعيش بداخلها منذ أمد العصور، 
وهذه الصورة المبينة على كل ما هو ال أخالقي ولدت انقالبات وأزمات 

، لكن هذه الصحوة )األنماط(ل النواحي بها من كاوجد اإلنسان نفسه محاصر
 منها الطبية االبشرية كانت متأخرة فانهماكه وانبهاره باآللة والتقنية خصوص

ولكن قبل  والصناعية تجسدت في الشكل االستعماري اإلستطاني للبيئة،
بد من تتبع المسار األخالقي للبيئة المتذبذب  الولوج في هذا البحث الواسع ال

العصور عاشها البشر من يوناني إلى وسيط ثم حديث إلى  من اتعبر حقب
هل الخطاب البيوايتيقي : يبقى السؤال المطروح هو كاآلتيو ،ما هو معاصر
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 وبالتالي تقدم الفلسفة وااليكولوجي المعاصر يجسد األزمة البيئية اليوم؟
  ).األخالق(رؤية نحو المستقبل من خالل مبحث القيم 

  :مفهوم البيئة/1
مشتقة من الفعل باءـ بوأ ويقال تبوأ "يئة في المعجم الوسيط إن الب

يؤكد هذا التعريف اللغوي على القيمة الطبيعية ، 1 "أي نزل فيه وأقاممكان 
وهذا يشمل كل الكائنات  والبيئية فأعطاها مفهوم المسكن الذي ال غنى عنه،

الحية الموجودة على كوكب األرض بصفة عامة، أما بالخصوص فتكون 
  .لكائن العاقل المتميز عن جميع خلق اهللا ألنه األكثر استفادة منهال

طار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على اإلهي "البيئة إذن 
          ، 2"ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من البشر... مقوماته  من غذاء وكساء 

ان والبيئة التي ويضيف لنا هذا الشرح أكثر توضيح للعالقة المبينة بين اإلنس
هيأت له كل الظروف حتى يشبع رغباته البيولوجية والفكرية، فمن 
المفروض أن التعايش الذي يكون بين الطرفين، يجب أن يبنى بطريقة 

رزق اإلنساني، إال الأخالقية، أي ليس من المعقول الضرر بمصدر ومنطقية 
بيئية التي سارت أن الواقع المعاش يثبت سلسلة من التغيرات األخالقية وال

  .بوتيرة عكسية إن صح التعبير أي  بعالقة طردية
  :مفهوم االيكولوجيا/2

وهذا المفهوم يقودنا إلى توضيح مصطلح جديد له أهمية كبيرة أال 
يكولوجيا في اللغة العربية هي انطالق من اسم علم اإل"و، "االيكولوجيا"وهو 

ا تسميتان لمجال عمل  وكأنهم ecologist وأصبح  environmentالبيئة 
يكولوجيا يعني بدراسة فعلم اإل ...واحد لكن الواقع يختلف عن ذلك تماما

يحدد الحياة وكيفية استخدام :  أي أنه يعني بما،وتركيب ووظيفة الطبيعية
  .3"الكائنات للعناصر المتاحة

فمن خالل ما سبق ذكره حول مصطلح البيئة نجد أنفسنا أمام ما هو 
 كلمة حديثة النشأة تمدنا بمجموعة يكولوجيااإلألن  علم البيئة،جديد ومتطور ل
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من القوانين المفروضة علينا في كيفية تعامل اإلنسان مع محيطه بطريقة 
 عن الطرح الكالسيكي لها، فالظروف المعاصرة هي التي اأخالقية بعيد

 داخل ةيكولوجيأ وةولدته من أجل هدف واحد هو إعادة تأسيس لعالقة اتيقي
  .الطبيعة

آرنست "لماني األ هو العالم ايكولوجياأول من قام بصياغة كلمة 
   LOGOS المنزل أو المكان OIKOSالذي دمج الكلمتين اليونانيتين " هيجل

وعرف أهدافها بدراسة العالقات بين الكائن الحي والوسط الذي  أي علم،
  .1"يعيش فيه

خر أدرك اآلذي هو  في نفس سياق موضوعنا الهيجل       لقد وجدنا 
 فنجد المصطلح من الجهة  ،يكولوجيااإلأهمية علم البيئة فطوره من خالل 

بينهما  وعند الجمع ، يونانيتين المنزل والعلممعنيين مقسم إلى ةااليتيولوجي
تدرس عالقة الكائن العاقل نحو ما والتي  يكولوجيااإليصبح علم المسكن أي 

دة من طرفين بطريقة أخالقية تقدس هو جامد وغير ناطق حتى يتم استفا
الطبيعة ال تجعل منها مجرد غاية، لكن لألسف لم نستطع الوصول إلى تلك 

ة فقط هسلطة كانت لآللالكلمة والم ف19نصف من القرن الالمرحلة حتى بعد 
  .من التفكير في البيئةاإلنسان ويمنع 

  :المرجعية التاريخية والفلسفية للتفكير األخالقي للبيئة/3
 دون الرجوع إلى الخلفية الفلسفية ةاألزمة االيكولوجيال يمكننا فهم 

تاريخية لموضوعنا، حتى نتمكن من معرفة السبب الجوهري لما تعانيه الو
 االيتيقيتعادل ال وكل هذا إليجاد براديغم جديد يحقق نسبة من ،البيئة

  .يكولوجياإلو
نسان والطبيعة،  إنها تعني دراسة تاريخ العالقات وتطورها بين اإل"

في الحياة والعمل والموت واإلنجاب  بما فيها من عادات وتقاليد ومعتقدات
وطرق العيش البد إذا من العودة إلى الحياة البرية أو البدائية والبحث في 

  .2"أصل األشياء
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أعتقد أن التطور التاريخي لعالقة اإلنسان ببيئته مرهون بمجموعة 
ينها المجتمع البدائي الذي توفرت لديه مجموعة من المظاهر المختلفة، من ب

   رغم من قسوة الطبيعة عليه في تلك الفترةالخالق البيئية على األمن 
بالحصيلة ضافة إلى عدم تنوير العقول البشرية ال بالمادة الفلسفية وال اإلوب

نسان المعاصر اإل استطاعت تحقيق ما لم يقم به االعلمية بصفة عامة إال أنه
 فال يمكن رفض هذه الثقافة أو النظر إليها بطريقة متحيزة بل العكس ،ماليو

وليس  حتى نستطيع فهم هذه الطبيعة األصلمن ذلك البد من الرجوع إلى 
  .حقيقيةالزمة األفي سببت له توالقطيعة التي وضعها اإلنسان ب

فالصراع بين الكائنات من أجل البقاء واستقرار الحياة واألحياء "
لتوازن بين الكثرة المفرطة في النسل وعوامل الفناء كاألمراض نتيجة ل

والتطفل واالفتراس وسوء األحوال المناخية، كل هذه كانت في رأي دراسي 
  .1"الطبيعة آنذاك محمودة في خطة محكمة وفقا لمشيئة مطلقة

تبر أن هذه السلسة المتوازنة التي عمر من خاللها البشر،  عاو
هنا مارس  ل طبيعي دون تدخل العلم أو التقنية،حيث ازداد النوع بشك

اإلنسان أخالقه ومسؤوليته اتجاه محيطيه بطريقة غير مباشرة، أما السند 
لها، طابع  الميتافيزيقي الة هو يالثاني الذي ساعد في إقامة أخالقيات بيئ

ما تركته ل الظواهر واألشكال الطبيعية إلى درجة العبادة وهذا قدستحيث 
 اتر داخل اإلنسان، فمهما قدم من انتقادات أو دراساثآمن الطبيعة 

كون بحجم الكارثة تال يمكن أن ف معاصرة ضد هذه الفترة، ةابستمولوجي
لم إذا  فهي ، المعاصرة التي ابتعدت عن العنصر الميتافيزيقيةااليكولوجي

جيال  إال أنها لم تترك خلفها معاناة حقيقية لأل الالزمتكنولوجيالتطور التقدم 
  .التي لحقتها

وللوصول إلى الجذور يجب أن نبحث في أسباب الفصل بين ما هو        "
بشري وما هو بيئي وبين ما هو جوي وحضري وما هو بري ، يجب أن 
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نبحث في أسباب الفصل والتمايز بين البشرية وسائر الكائنات، وفي أسباب 
  .1"تمييز عن باقي الكائناتال

 لنا سبب اغتراب اإلنسان عن بيئته ومن خالل هذا كله يتضح
لم تكنولوجي أخل بجميع المفاهيم األساسية، التي وسبب تقني  والذي هو

أخالقيات تتغير فهناك ما يجب استبداله والعكس، فالدراسة التاريخية لمبدأ 
 القديمة يفتح بابا جديدا للنقاش، فنحن هنا لم نصل إلى الطرح الفلسفي البيئة

مجرد إسقاطات لألخالق مارسها اإلنسان القديم مع الخالص بل كانت 
  .محيطه الصعب

  :ـ البيئة عند اليونان/4
إن  .... طاليسأول من حاول البحث في الكون والطبيعة هو "

  .2"أصل األشياء جميعا هو الماء وكل شيء يعود إلى الماء
 لموضوعنا الميتافيزيقيالتفسير في هذه المرحلة التي تندرج ضمن 

فيها إلى الفكر اليوناني، فنجده بحث في أصل الطبيعة لما تحمله من ننتقل 
 الذي أرجع مبدأ البيئة إلى الماء، فهنا انتقل طاليس من بينهم ،تجانس ودقة

 وفي هذه ،طرح العلمي الى الفلسفي ضمن مبحث الميتافيزيقياال من طاليس
  .تعامل مع البيئة بصفة أخالقيةالالفترة كان 

 :إن عالم الطبيعة ينقسم إلى قسمين"في الطبيعة  أفالطونورأى 
أو غير جسماني وهو  جسماني وهو هذه الظواهر التي نراها ونحس بها،

  .3"وكان يرى أن األرض هي مركز العالم... النفس 
       هناك عالقة ترابطية متطورة تزاوجت مع عصر فالسفة الطبيعة 

 عميقة حول هذا العالم،  التي لها وجهة نظرالفلسفة األفالطونيةوهي 
ول نمط علمي والثاني نمط األف مهم من هذا كله أنه قدم تعريفا للطبيعة،الو

 إلى العيش داخل هذا قد دعايغلب عليه الطابع األخالقي، فنجده  فلسفي
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فالطونية األالمحيط وفق مبادىء أخالقية سامية لذلك تبقى الفلسفة األخالقية 
قيات البيئة من خالل مطلبه ضرورة إقامة تصنف ضمن الذين طالبوا بأخال

األخالق المثالية داخل هذا العالم المتغير، إذن كان من مؤسسي األخالق 
  .البيئية بطريقة غير مباشرة

الوجود الطبيعي هو الذي يتعلق بالمادة الحقيقية "أن  أرسطويقول 
جودات وهكذا سائر الموجودات الطبيعية في المادة التي تالئمها وهذه المو

  . 1"تتحرك لخدمة اإلنسان
ضرورة وجود عالم واحد هو   أكثر واقعية بتأكيده علىأرسطونجد 

 والمتميز بالحقيقة الواقعية الحسية ،عالم الطبيعة الذي نعيش داخله
والتجريبية، لذلك يجب أن نتعامل معه بحذر وبصفة الئقة تتفق وقوة العقل 

 التي تتحكم في كل شيء ويأتي ىولالبشري، وكل هذه العالقات تسيرها الهي
  .موقفه المؤيد لألخالق بصفة وسطية

  :البيئة في العصر الوسيط/5
بطابعه الفلسفي عن باقي العصور األخرى يتميز هذا العصر 

 في الميتافيزيقية والتيوقراطيةوالديني، وإن صح القول هو العصر الهيمنة 
هودية والتي يقابلها الدين ، فنجد كل من الديانة المسيحية والي نفسهالوقت

اإلسالمي، ومن هذا المنطلق يظهر االختالف الجوهري في هذه المرحلة 
  ). األخالق(القيم  خصوصا فيما يتعلق بمبحث

كانت كل األديان السماوية تدعو إلى احترام اإلنسان واحترام كل "
ن احترام البيئة للحياة أما فيه روح، ألنها نظرت إلى ذلك من زاوية 

  .2" لإلنسان في نظرة تكاملية ال قطيعة فيهاو
من خالل هذا القول يتضح لنا أن هناك اختالف جوهري كان بين 

، وهو ا أن هذا ال ينفي وجود نقاط تشابه بينه إال،ديان في تلك المرحلةاأل
خير يحكمه قانون الحق األمبدأ احترام الكوكب الذي نعيش فيه وهذا 
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بالبيئة الطبيعية لذلك يجب أن نلتزم بالعناية  خصوصا ما يتعلق ،حتراماالو
  .المسلموناإللهية وفق ما تؤكد عليه األديان السماوية وفالسفة ذاك العصر 

فأزمة البيئية كانت مستمدة من المسيحية التي ورثة عن اليهودية         "
فكرة سيادة اإلنسان عن الطبيعة ومخلوقاته، فالمسيحية لم تتأسس على ثنائية 

نسان و الطبيعة، بل ألحت على إرادة اهللا قضت بأن يستغل إنسان الطبيعة اإل
  .1"لغاياته الخاصة

إننا هنا نتبنى موقفا نقديا اتجاه كل ما هو مسيحي ويهودي وهذا 
الموقف ليس متحيزا لما هو ذاتي بل الواقع يؤكد موقفنا، فالمنطق 

نقص من القيمة  يا كان سلبيأخالقيات البيئة هنا لموضوع التيوقراطي
 بتجميد العقل البشري وتبلورت في بناء تبحيث ساهم الحقيقية للبيئة،

  .مجتمع ال يحترم بيته الكبير وطال هذا األمر حتى في العصر الحديث
أما جوانب حماية الشريعة اإلسالمية لعناصر البيئة كثيرة، فمن "

دة الفقهية نقص من قاع (...)ذلك حفظها من األضرار، ألن إفساد البيئة 
  .2"ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال ضرر وال إضرار

هنا نجد أنفسنا أمام مبدأ مختلف عن ما سبقه بالرغم من تعايشهم 
إال أن الموقف اإلسالمي الذي أثبتته نخبة كبيرة من  في نفس الفترة،

ذا الفالسفة تؤكد على القيمة العليا التي أعطيت للبيئة لمختلف مكوناتها، وه
 فكرم اهللا كل شيء فيها من الزاوية ،ستمرار بسالم داخل محيطنااالمن أجل 

  .اإلسالمية قبل أن تنقلب اآلية الحقا
  :البيئة في العصر الحديث/6

إن مواصلتنا للتتبع التاريخي  للفكر األخالقي للبيئة يجعلنا نقف هنا 
لدت في هذه  المعاصرة قد وةاإليكولوجيألزمة ا ألهمية هذا العصر، فانظر

المرحلة بالتحديد من خالل تأكيد الفالسفة على بعض المواقف التي كان 
 ديكارتويخضع الكون عند  "ديكارتجانب الذاتي من بينهم اليطغى عليها 

للتفسيرات  الميكانيكية اآللية  فيما عدا النفس اإلنسانية، فهي  الوحيدة  غير 
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وهذه الثنائية  هرين المفكر والممتد،المادية في هذا العالم ويتميز اإلنسان بجو
  .1"هي التي تعلي من شأن النفس اإلنسانية

نجد هنا أن العصر الكالسيكي هو الركيزة األساسية لما تعانيه 
 الذي فرق بين الفكر واالمتداد ديكارتنأخذ على سبيل المثال  الطبيعة اليوم،

رية المطلقة في أكد على الح وبالتالي فهي تفرقة بين الطبيعة واإلنسان،
تصرف داخل هذه البيئة باعتبارها قاسية، يجب السيطرة عليها باآللة ال

والتقنية وجميع العلوم التي تلبي لإلنسان حاجاته، وهذا ما استندت عليه 
 عقل يمثل ألنه ديكارتالعلوم البيولوجية والفيزيائية متأثرا بما نادى به 

  .العصر في تلك الفترة
الهدف من اكتساب المعرفة من خير النوع "ن  فيؤكد أبيكونأما 

 وينبغي علينا التدخل في الطبيعة والتالعب ،البشري فالمعرفة هي السلطة
التكنولوجيا الجديدة       وبما يقودنا إلى االختراع  بها بواسطة التحكم التجريبي،

لقوانين أي لكل شيء في الطبيعة يخضع " يقول كانطوفي نفس الموقف نجد 
  .2"مبادئ أو بعبارة أخرى هو الكائن الذي يمتلك اإلرادة لذلكالبحسب 

 على أساس أن الطبيعة هي قوة ديكارت موقف كانط وبيكون انتهج
ميكانيكية البد من ممارسة السلطة عليها حتى نرجع االعتبار للكائن العاقل 

 وهذه التطبيقات الفلسفية التي دعمت ،زال يعيش بداخلهاال يالذي عاش و
نتائج المترتبة على المستقبل، وهذا ما الوة العلمية وحتى العاقلة متجاهلين الق

جاء لتغيير ما هو سائد، فال يمكن  الذي  االيكولوجياأدى إلى ظهور علم 
المواصلة في االستعمار البيئي، فكان البد من خلق نوع من القطيعة مع ما 

 غير عدة الذي علم اإليكولوجياخلفه هذا العصر بتأسيس علم جديد هو 
  .طبيعيةومفاهيم بينية 

  :التفكير المعاصرالبيئة في /7
إن العلم هنا قد بلغ أوجه بتنوع العلوم بحيث انتقلت الفيزياء من 

 والبيولوجيا من المكروبيولوجيا إلى ،المكروفيزياء إلى الميكروفيزياء
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مير التد أدت إلى كثيرة، له أثار سلبية تالميكروبيولوجيا، وهذا التطور كان
كأجيال المستقبلية صحيح أنها سوف  سريع الذي يتحمله هذا اإلنسان،ال

في جعلها تستمر ت التيإال أنه ال يمدها بالحياة الحقيقية  تستفيد من هذا العلم،
  .هي البيئة الطبيعيةالوجود و
خالقيات البيئية كنظام جديد وكفلسفة تقوم على العالقة األفظهرت "

على أساس أن اإلنسان هو الكائن (...) سان والبيئة األخالقية بين اإلن
األخالقي الوحيد الذي يستطيع أن يؤسس لقيم ومعايير األخالقية تعبر عن 

  .1"ليحفظ بها الطبيعة  ...بعده القيمي 
الفلسفي  المعاصر لم ينف تطوره الزمنإن تطور العلم في 

حجم األزمة إلى  اإلنسان نبهم الذي 21األخالقي، خصوصا في القرن و
هو موت الحقيقية التي تعاني منها البيئة اليوم، بحيث نددت بأن موت البيئة 

سببها العنصرية البشرية، لذلك يجب العمل بمبدأ الحقوق مع البيئة  الطبيعة،
وبالتالي إعادة بناء عالقة جديدة بين اإلنسان والطبيعة من خالل الثورة 

  .لمعاصرة اةالحركة االيكولوجيأو اإليكولوجية 
تدافع عن الحياة ... الحركة  البيئية "هذا الوعي فإن وفي ظل 

وأن اإلنسان لم يعد يستطيع أن يؤدي الدور المركزي  كقيمة عليا،
  االيتيقيوهنا تصبح الطبيعة موضوعا للفكر "، 2"والمحوري في هذا الكون

ألخالق  أن اى إلانظر ،يوناسوهو ما يعبر عن البعد الجديد للمسؤولية عند 
الكالسيكية لم تعد تصلح لمشاكل عصرنا وهمومه وعلى رأسها االنشغال 

تؤسس ألخالق كوكبية تعزز وتجسد بشكل حل ثقافة .. االيكولوجي وبالتالي
  .3"عيشها

 ،ألنفسهمه وه ووفروكل ما حققمن فالقلق الذي ينتاب البشر بالرغم 
ا أنجزه، وحتى إن  يعيش داخل رعب يسقط من قيمة م اإلنسانننا نجدأإال 

نه أالخ إال ....تقنية والبيولوجية،  والعلمية،الستمتاع بنجاحاته االاستطاع 
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ضرر التحاسب؟ فسومن  الحقة، فماذا سوف تجد؟السوف يأتي يوم لألجيال 
إلنسان المعاصر عند افهذا القلق النفسي الذي تولد  ،ةإذن الحق به ال محال

 األخالقي التفكيرعة، وكل هذا بفضل يجعله يعيد تأسيس عالقته مع الطبي
 الذي غير عدة مفاهيم وطالب هانس يوناسمن أبرزهم للفالسفة، المعاصر 

 صياغتها عناصر قد همشت من بينها الميتافيزقيا مثال إلعادةإلى بالعودة 
  .الحق والواجب والمسؤوليةبشكل جديد مثل السلطة و

 أول واجب مستقبل البشرية هو"أن  هانس يوناس لذلك يقول
 أصبحت سلبية، ةارات التكنولوجيسلوكي بشري جماعي في ظل الحض

وأن لها الحق في  ....أصبح مستقبل الطبيعة يتضمن كشرط ال غنى عنهو
بعد الالمسؤولية هي المطلوبة بشكل عقالني يحتاج إلى "و، 1"حماية صالحها

تشمل  ...يجب أن تكون قائمة على نفس الترتيب والحجم حيث  ،ةمن السلط
  .2"مستقبل البشرية على األرض وال يمكن أن تمارس إال بربطها بالمعرفة

  :خاتمة
 حول التفكير األخالقي للبيئة عبر توضيحاتبعد ما قدم من 

 تبين لنا كيفية تعايش كل مجتمع ،العصورعلى مر منظومات فكرية متنوعة 
تفكير الى طبيعة ضافة إلاإل ب،ليدامع محيطه، تبعا لمجموعة من العادات والتق

نت في بعض الحاالت تسير وفق وتيرة منطقية مترابطة، لم تخلف  كاالتي
 منها بل على العكس ىالحقة تتأذالمن وراءها أية صعوبات تجعل األجيال 

تماما، في حين جاءت فترات تغيرت فيها كل المفاهيم فأصبح اإلنسان من 
 ضاراجي الذي وجد نفسه تكنولوالمحب لبيئته إلى عدو لها بجشعه العلمي و

  .به وليس نافعا
أثار العلم تظهر  أنإذا البد من إعادة التفكير في هذه العالقة قبل 

العديد من بمجهودات  ىولاألالسلبية على كوكبنا، فكانت المبادرة بالدرجة 
نسان بنفسه قبل كل اإلفالسفة حول هذا الموضوع، ألنهم أيقنوا ما فعل ال

                                                            

1 -hans jonas,le principe responsabilité,une éthique pour la civilisation 
technologique,France,2013. 
2 -hans jonas,pour une éthique du futur ,trad, sabine cornille et philippe 
ivernel rivaqe poche , Espagne ;2008. 
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ظهور أطر جديدة تعرف بالحركات في  ترات عجلشيء وجملة هذه التغي
ضافة إلى النزعة النسوية وحتى اإل ب،جتماعيةاالة وي والسياسةيكولوجياإل

مفهوم الكالسيكي لكل الر من الدينية من خالل خطاب ايكولوجي معاصر غي
، لكنه لم يبق حبيس ما هو نظري فقط بل انتقل إلى ...من األخالق والبيئة

  .أرض الواقع
ف إلى ذلك أنه يجب الحفاظ على معيار الهوية البشرية ض

هما، منالموجودة داخل هذه الطبيعة بتطوير مختلف الميادين التي تخدم كل 
 ومن أبرز الفالسفة نجد ،نتج عنها نزاع عالميي فلسفية إرادةمن خالل 

 ةوربي تحديدا نحو مسؤولية ايكولوجياأل محرك العقل هانس يوناس
ستناد إلى العقل البشري ال االلتزام على المدى الطويل بمعاصرة مع كل ا

  .غير
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 قامت عليها فلسفة ي من أهم المبادئ الرئيسية التمبدأ التحققيعتبر 

نا  للبيان الصادر عن جماعة فيي يغدو ظهورهاوالتيالوضعية المنطقية 
التحليل "ـم وذلك بانتهاجها ما يسمى ب1929" التصور العلمي للعالم"

  . الذي يحاول أن يجعل من الفلسفة علماً صارماً ودقيقاً" المنطقي للغة
 أحد أبرز عرابي هذه -∗∗رودولف كارناب- هذا يعتبر وفي

  ومن الفلسفة الوضعية المنطقية مذهباًالمدرسة إذ اتخذ من التحليل منهجاً
لذي حاول معالجة القضايا والمشاكل التي الزمت جماعة فيينا في بحثها وا

  . وقضايا التحققغةعن مشكالت اللّ
فلسفة ال التحقق يعتبر من أهم الركائز التي قامت عليها هذه فمبدأ

 عن صدق شف باألخص كإجراء منتهج يككارنابالوضعية عامة وفلسفة 
القضايا ذات المعنى والقضايا التي ليس  يتم التمييز بين فبه"القضايا أو كذبها 

 والتي ال لها معنى وبالتالي معرفة إذا ما كانت هذه القضايا صادقة أو كاذبة
الصورية والتي تزودنا بما يسمى  العلوم :1"العلومتخرج عن نوعين من 

الذي يمكننا من الوصول إليه من خالل األنساق ) الصدق الصوري(
) الصدق الواقعي(ـوم االمبريقية التي تزودنا ب والعل،الرياضية والمنطقية

 مثل الفيزياء والكيمياء قيةوالذي يمكننا التوصل من خالل العلوم االمبري
   .وعلم االحياء
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 معنى مبدأ التحقق؟ وكيف وظف عن خالل هذا التقديم نتساءل من
كارل  هذا المنهج على العلم؟ وما هي أهم االنتقادات التي وجهها كارناب

  . لهذا المنهج؟بوبر
  :  مبدأ التحققمفهوم  : أوالً

 لّغة في الهو، معجمه في الالند أو البرهنة كما أوردها التحقق
) Verification (النجليزية اغة اللّفيو) Verification(الفرنسية 

  وكلمة ).Verificare( من الكلمة الالتينية وهما). Examination(و
)Verification (كلمة إلى من االنجليزية بر معظم العترجمه )وهي ) تحقق

 الشيء حقَقْتُ في لسان العرب َأابن منظور وعند) حقَّقَتَ(و) حقَقََأ(من 
 أي صدق  قوله وظنه تحقيقاًقَّقَ، وحح عنده الخبر، أي صقَ، وتحقَّوجبتُهَأ

  .1وظنه كالم محقق أي رصين
دكتور كما يرى ال) Verification( ترجمة أخرى لكلمة وهناك

. " في الفلسفة المعاصرةقدمةم"في كتابه " تثبت"الذي ترجمها " ياسين خليل"
 ولم فيهثبت في األمر والرأي، واستثبت، تأنى : نفي لسان العرب م" ثبت"و

ومنه قول المولى عز .  شاور وفحص عنه إذايعجل واستثبت في أمره ، 
* مرضاِة اهللا وتَثَبتاً ِمن َأنفُِسهم  َأموالهم ابِتغَاء ونومثُل الذين ينِفقُ * لوج

 الفحص عن الصدق والكذب وليس اثبات الصدق الذي يحمله معنى وهو
يا ُأيها الذِّين آمنُوا ِإن جاءكُم * كلمة تحقق ومنه أيضاً قول المولى تعالى 

  .6 اآليةالحجرات سورة * فَتَبينُوافَاِسقٌ ِبنَبأ 
لفكر المنطقي لمدرسة الوضعية  عرف في دوائر االتحققومبدأ 

الذي يعتبر أول من قام   .M.schilick  شليكسموري مع تحديداالمنطقية و
أن القضية إنما تحدد طريقة قبولها " والذي معناه 2.بصياغة هذا المبدأ
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مكان إللتحقق أو بعبارة أخرى ال يصبح للقضية معنى إالّ عندما نبين 
  .1عريف اَأللفاظ المستخدمة في الميكانيكاوقد طبقه على ت". تطبيقها تجريبيا

  : التاريخية لمبدأ التحققالجذور: ثانياً
 اكتشاف صدق غية هو اإلجراء الذي يتبع بالتحقيق يعتبر مبدأ إذن

 فلسفة ن عن هذا المبدأ ليس مجرد حديث عوالحديث ،العبارة أو كذبها
 .رية المعرفة حديث في ربط فلسفة العلوم بمشكالت نظالعلوم بل هو أيضاً

  :2 الوضعي المنطقي في فلسفتها لها جانبانفالمذهب
، قريبا إزاء تاريخ الفلسفة األسبق موقف سلبي، عدائي، انتقادي، ساخر ت-

  .لتقليديين الميتافيزيقا واألخالقويعبر عن نفسه بالعداء للموضوعين ا
  . وموقف ايجابي، محبذ مستحسن إزاء المنطق والعلوم-

ا إلى الرأي بأن الفلسفة ليست سوى منطق العلم، وزاد  قادوالموقفان
 باستعمال مبدأ  من االستخدام القوي جداًواألخالق على الميتافيزيقا الهجوم

، ومن رفض االعتراف بوجود معنى معنىالتحقق أو المعيار التجريبي لل
  . شيء سوى األقوال الرياضية والتجريبيةيأل

 روحية من معيار الفيلسوف األمريكي  قرابة هذا المعيار قريباًنكَأو
) مانبريد( فيما بعد فيلسوف العلم اغهالذرائعي والذي ص" تشالز بيرس"

Pridman  وقد دفع إلى ظهوره في أوربا النتائج المنهجية المأخوذة من ،
" لنيوتن"بشأن مذهب المطلق " انشتاين"الفيزياء الحديثة، وال سيما من نتائج 

Newtonian Absolutism طابعاً إجرائياً في مجال طاهأع" انشتاين"  ولكن 
  .3الفيزياء بعد أن نسجه في نظريته النسبية

 نواعبتصنيفه َأل" هيوم" إيجاد أساس لمبدأ التحقيق لدى ويمكن
على البعض اآلخر وذلك في كتابه البحوث ونبذه لبعضها في مقابل اإلبقاء 

  :  يقول1748 "في الفهم اإلنساني"
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عات الوحيدة للعلم المجرد أو البرهان هو الكمية إن الموضو«
وأن جميع المحاوالت التي ترمي إلى تجاوز هذه األنواع األكثر  ....والعدد

فعندما . دقة للمعرفة فيما وراء هذه الحدود إنما هي مجرد سفسطة ووهم
ما الذي ينبغي علينا أن نعمل .  أن نقتنع بهذه المبادئانطالع المكتبات، علين

 التدمير؟ فإذا طالت أيدينا أي من كتب الالّهوت أو الميتافيزيقا المدرسية فيه
هل يتضمن أي تعليل مجرد متعلق بوقائع الواقع : مثالً، ورحنا نتساءل

إذن فلنقذف به في النار ألنه ال يتضمن سوى األوهام . والوجود؟ كال
  .1»والسفسطة

يرة كان يرى أن أي مبحث أو دراسة هي جد" هيوم" أن أي
 بالدراسات الرياضية علقةباإلقصاء وأن يقذف بها في النار ما لم تكن مت

  ).البعدية(أو الدراسات التجريبية ) القبلية(
 المصطلحات ذات لمبدأ تجريبيا يتطلب من ك" اخم" تبنى وقد
 نستطيع أن نلم بها أو نطلع عليها، أي التي التي تمثل األشياء المعنى، في

  . نالحظها أننستطيع 
ية من أراء  أيضا أن مبدأ التحقيق ممتد بصورة أولونجد

 Tractatusـ ) رسالة منطقية فلسفية( كتابه فيالتي طرحها " فتجنشتين"

Logico Philosophicusاللّغة(و) الفكر(و) القضية( بين  ـ حيث ربط (
  :وذلك من خالل قوله) الواقع(و) العالقة(و
إال وهو ) داللته(ون السم ما معناه  يكالليس لشيء معنى إال القضية، ف "ـ

  .2"في سياق قضية ما
إن حدود الفكر هي حدود اللّغة، ولذ فإن هذا الحد يمكن أن يوضع فقط  "ـ

بالنسبة للّغة، أما ما يكون في الجانب األخر من هذا الحد فسيعتد ببساطة 
  3".شيئا ال معنى له
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  .1"الفكر هو القضية ذات المعنى  "ـ
 يعني أشياء مختلفة، فبالنسبة له إن التحقيقيرى أن " نشتاينفتج "ولكن     

 الكافي، ويتضح من وجهة بمبدأ التحقيق يشبه المبدأ المدرسي في السب
طابق بين القضايا ذات المعنى، وبين قضايا " فتجنشتاين"النظر هذه أن 

  أكثر إلى الصيغة التى عرفت عنه، فالقول بمبدأ التحقيق منةالعلوم الطبيعي
" شليك"المبادئ األساسية ألصحاب الوضعية المنطقية والذي استمد من قول 

  .2» لطريقة التحقق منهامطابقبأن معنى القضية «
 إذا أمكن التحقق من صدقها أو ال يكون للقضية معنى إالّ« وقوله

كذبها، والقضية التي تتحدث عن نفس الواقعة تكون صادقة أو كاذبة معا، 
يئا  عن العالم وهي قضية فارغة ال يمكن القول بأنها إنما هي ال تقول ش

  .3»ذات معنى
يكون بناء " شليك" فإن معيار صدق وكذب القضية كما يرى وهكذا

على مقارنة تلك القضية بإمكان وجود ما يقع في خبرتنا عن الواقع 
  .الخارجي 

  الذي بدوره "شليك" من ستمدوه يعتبر مبدأ التحقيق أهم مبدأ اوبهذا
وبعد ذلك امتد هذا التأثير ليشمل باقي فالسفة الوضعية " فتجنشتين" ب ثرأت

  .4المنطقية
. 1930وذلك عام " وايزمان"وح هو  أن أول من صاغه بوضغير

  .5»ها معنى القضية مطابق لطريقة التحقق منإن«الذي عرفه بقوله 
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 مبدأ – هذه أهم المحطات التي نهلت منها الوضعية المنطقية إذن
 هذا تمظهرات والذي أقامت عليه فلسفتها، وسنتطرق إلى تجليات و–قق التح

  . على تحليل القضيةه طبقيف كارناب وكندالمبدأ ع
  :  كارنابند التحقق عمبدأ: ثالثاً

 من حيث كونها القضية اهتم فالسفة الوضعية المنطقية بتحليل لقد
ق أو الكذب  بسيطة لها مضمون معرفي يمكن الحكم عليه بالصديةوحدة أول

بالتحقق منه تجريبياً، أي التحقق من معنى القضية واختبارها تجريبياً، 
  . ال غيرلعلميةوبالتالي يفهم من هذا أن التحليل ينصب فقط على العبارات ا

 سلفا كيف ضحنا أولقد«: بقوله مفهوم التحقق كارناب هذا حدد وفي
ة ال تقرر سوى ما  معنى القضية يكمن في منهج التحقق منها، فالقضيأن

 استعمالها إال تسنىيمكن التحقق منه بالنسبة إليها، لهذا السبب فإنه ال ي
وكل ما يكمن ـ من حيث المبدأ ـ خلف نطاق ) تجريبية(لتقرير قضية 

  .1»الخبرة المحتملة غير قابل ألن يقال أو يفكر فيه أو يسأل عنه
منه بالنسبة  ال تقرر سوى ما يمكن التحقق القضية اعتبر أن فقد

اليها، فال يتسنى استعمالها إال لتقرير قضية تجريبية وكل ما يكمن خلف 
 أنه يحدد مفهوم يأ" غير قابل ألن يقال أو يفكر فيه ملةنطاق الخبرة المحت

 المنهج الذي يحقق معنى القضية عن للتحقق كونه ال يخرج لقابليةمعيار ا
يكون عن طريق التحليل  فالتحقق وعليه وكذا أنه كل ما يتجاوز مجا

 ردها مكنالمنطقي للعبارات والذي من خالله نصل إلى قضايا بسيطة ال ي
  .2"إلى عبارات أخرى أبسط منها إلى أن نصل إلى أبسط أنواع العبارات

تحقيق : التحقيقـ قد ميز بين نوعين من كارناب نجد أن ـوبهذا
  . مباشر وتحقيق غير مباشر

                                                            

��ر ، - 1 ، �
�� ا������ ا���A�0 ، �ي ،  �A�E������ف ا�¬B ، ن  ��ى ا�آ�¨ آ�ر��ب�����

* "�+� ، ص �� .163ا�.��.� ، 
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 والوقائع لىصحته أو فساده بالرجوع إ يمكن البرهنة على فاألول
 ال يمكن التحقق من صدقه أو كذبه مباشرة والثانيوالمالحظة والتجربة 

  :العتبارات عديدة أهمها
 المساعدة للكشف والحكم على صحة ية النقص في الوسائل العملإما -

  .العبارة أو فسادها
   .1 حسية أن يكون مضمون العبارة ميتافيزيقي ليس له دالالتوأما -
  :التحقيق المباشر : 1

 ـ وهو Strong ـ  القوي التحقيق العملي أو الكلي أو ويسمى
 قضية بشكل مباشر ، وذلك عن طريق اإلدراك ارالذي يمكننا من اختب

رى اآلن مربع أحمر على أرض أ: "مثل) الحاضر(الحسي الحالى أو 
 لتحققت  زرقاء،رضفإذا كنت أرى حاليا مربعا أحمر على أ". زرقاء

 لكان ذلك إذنالقضية بشكل مباشر بهذه الرؤية، أما إذا كنت ال أرى ذلك 
  .2دحضا للقضية

 - كارناب - من التحقيق على ما أسماه لنوع مثل هذا اويعتمد
وهي تلك القضايا ) Proposition Protocolaire( بالقضايا البروتوكولية

الفيزيائي (جربة العالم التي تنتمى إلى برتوكول اساسي أو تسجيل مباشر لت
 في هذه الفكرة توضيح االجراء العلمي الفعلي إذا ويدخل ).أو السيكولوجي

الخ في الحياة ...كانت التجارب واالدراكات الحسية والشعور، واألفكار 
 في الكتابة بوصفها اليومية، كما هي تماما في المعمل، وكانت مسجلة أوالً

  . خام بمركب تاللكي تزود المادة ال" بروتوكوال"
 اسم ـ معنى هذا المصطلح  والذي يطلق عليه كارناب ـ ويوضح

  : على النحو التالي) لغة البروتوكول(

                                                            

1 - �.�� ��� زآ� ا�.��ج ر��ان ، دار �� ا������ ا����A�0 وا���+�� ، ���.� ، +�آ�ت 

 .17 ص ، 1968 ، دط ، ا��Aه�ة ، "�0 ��+��ا��0¦� ا�
2   -  R. Carnap – Philosophy and Logical Syntax . – psyehe miniatures – 

London – kegane paul trubner – 1935 p 425. 
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 هي العبارات البروتوكول أبسط العبارات في لغة أن
 دمأي العبارات التي ليست في حاجة إلى تبرير وتستخ. ∗البروتوكولية

  .1بوصفها األساس لجميع قضايا العلوم األخرى
 في عبارات تخدم أنواع الكلمات التي تسما:  نتساءلمثال
  البروتوكول؟

هنا، اآلن، ازرق، هناك، (إنها الكلمات التي من أنواع مثل : نجيب
  .....)أحمر 

 الشيء إلى العبارات في اللّغة البروتوكولية بسطأ لى إوتشير
 بشكل مباشر، أعنى ضةوالمعطى وتصنف التجربة أو الظاهرة المفر

  .2لحاالت األبسط التي يمكن للمعرفة أن تتحصلهاا
   هي عناصر موضوعات الخبرة المباشرة المفترضة؟ما: سؤال

  . إنها العناصر المفترضة بشكل مباشر، إنها أبسط األحاسيس والمشاعرـ
 أنه توجد طريقة يتم فيها التحقق من معنى القضية بصورة أي

  .ت صدقا أو كذبهامباشرة من دون ردها الى مقدمات أولية تثب
 طفت في هذا النوع مشكالت حالت بينه وبين يقينيته، وقد سعى وقد

األسس الفلسفية "كارناب إلى إيجاد حل لهذه المشكلة وذلك في كتابه 
  . حيث يميز بين نوعين من القوانين"للفيزياء

ذلك الذي يمكن أن يسمى القوانين التجريبية وهي تلك : النّوع األول ـ
  .التجريبية بشكل مباشر عن طريق المالحظات االتي يمكن اثباتهالقوانين 
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وتسمى في " القوانين النظرية"  اسم كارنابويطلق عليه : النّوع الثاني ـ
بعض األحيان القوانين المجردة أو االفتراضية وهي تتعلق بكيانات معينة 
كالجزئيات والذرات وااللكترونات والبروتونات والمجاالت 

  .1 مباشرةطة بوسائل بسيياسها وأشياء أخرى ال يمكن قيةطيسالكهرومغنا
  :التحقيق غير المباشر : 2

 ـ Portial أيضا التحقيق المبدئي أو الضعيف أو الجزئي ـ ويسمى     
 ـ اهتمامه ، وذلك ألن معظم قضايا العلم كارنابهو الذي يركز عليه ـ 

ية ، ومن ناحية أخرى  تقوم على هذا النوع من التحقيق ، هذا من ناحاإنم
ألن هذا النوع من التحقيق هو الذي يمكننا من اكتشاف القضايا االصلية من 

  . ويضرب كارناب أمثلة  لتوضيح هذا النوع من التحقيق. الزائفة 
  : Philosophy and Logical Syntax(2 (ه كتابفي

  ".هذا المفتاح مصنوع من الحديد  "  )       1ق(  القضية افترض
هناك عدة طرق لتحقيق مثل هذه القضية، أن اضع المفتاح بالقرب : وليق

 لذيواالستنباط ا. من مغناطيس وعندئذ أدرك حسيا أن المفتاح قد انجذب
  :يجري هنا يتم بهذه الطريقة

  "        هذا المفتاح مصنوع من الحديد "   )      1ق : ( مقدمـــــات
  .القضية المطلوب فحصها 

    إذا وضع الحديد بالقرب من مغناطيس ، فانه سوف    "    )2ق ( ـ
.                                                                  حمقق بالفعلفيزيائي .قانون "        جذبين

  
  "         الموضوع ـ قضيب ـ وهو مغناطيسي هذا    ) "       3ق ( ـ

  .قضية محققة بالفعل 
إن هذا  "       قضيب موضوع بالقرب من المفتاحال ) "       4ق ( ـ

  . محقق اآلن بشكل مباشر عن طريق مالحظتنا
  :  هذه المقدمات األربع يمكننا أن نستنبط النتيجةومن

                                                            

* "�+� ، ص،� وا�������  ا�3!ق وا���90 �� ا����م ا����������ر ا���! �.�دي ، - 1�� 59. 

2-  R. Carnap – Philosophy and Logical Syntax . p 425. 
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  " .سوف ينجذب المفتاح اآلن للقضيب    "   )     5ق ( ـ
أن  ـ قضية تنبؤ يمكن للمرء كارناب القضية يعتبرها ـ وهذه

، حظ المرء االنجذاب أو ال يالحظهيفحصها عن طريق المالحظة فأما أن يال
،  )1ق(  تحقق القضية ليلفإذا الحظ االنجذاب كان ذلك دليالً إيجابيا أي د
  .1 )1ق( وإذا لم يلحظه كان ذلك دليل عدم برهان القضية 

  : ـ اليقين في التحقق3
في  ) 1ق( القضية ما مدى يقين :  خالل الطرح السابق نتساءلمن

  حالة تحققها ؟
  ـ أننا إذا أجرينا اختبارات إضافية، كأن نقوم مثالًكارناب ـ يرى

الخ على ....بإجراء اختبارات كهربائية أو ميكانيكية أو كيميائية أو بصرية 
) 1ق(جابية، إذن لتأكد يقين القضية هذه القضية، وكانت نتائجها جميعا اي

 نصل إلى درجة من اليقين تكون كافية لجميع تدريجيا، بل إننا يجب أن
  .أغراضنا العلمية

   هل يمكننا أن نحصل على اليقين الكامل؟ ولكن
 ذلك ،أننا ال نستطيع أن نحصل على اليقين الكامل " كارناب "يقول

بمساعدة قضايا أخرى  ) 1ق( أن عدد األدلة التي يمكن استنباطها من 
كل مباشر عدد ال نهائي ، ولذلك تظل محققة بالفعل أن يمكن تحقيقها بش

ومع أن ذلك . هناك امكانة دائما في أن نعثر في المستقبل على دليل سلبي 
بشكل كامل ،  ) 1ق(  تحقيق  إال أنه مع ذلك ال يمكن أبداًيعد احتماال ضئيالً

التركيب " قسمان" ما يطلق عليه لضبط وهذا با2.ولهذا السبب تسمى فرضا
، وهذا النوع من التحقيق يمنعنا من التحقيق بشكل قاطع المفتوح للتحقيق 

 قضايا الموضوع المادي مكونة من وذلك ألن . قيةلمعظم قضايانا االمبري
 في قضايا المنطق والرياضيات التي لك ليست جامعة مانعة كما نجد ذحدود

  .تعد نتائجها نتائج يقينية يقينا كامالً

                                                            

1 - ��� .232 ، صا���+� ا���* ، ��.� +�آ�ت 
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ال نستطيع أن نتنبأ بشكل كامل  قضايا التركيب المفتوح فإننا أما
ومن ثم فانه سيظل . بجميع الظروف الممكنة التي يمكن أن تستخدم فيها

 أنه ي امكانية بأن نهمل شيء ما ربما يوافق استخدامها، وهذا يعنهناك دائماً
 صادقة ية بجميع الظروف الممكنة التي تصبح فيها القضماال يمكن التنبؤ تما

  . 1أو كاذبة
 أن قضايا الوقائع، أي قضايا العلوم االمبريقية ال تصل  ذلكومعنى

 قضايا أما ضافةأبداً إلى اليقين، وإنما هي قضايا احتمالية قابلة للتعديل واإل
 فهي تلك القضايا التي تتصف باليقين المطلق، وهي الرياضياتالمنطق أو 

" قسمان"سماه والذي أ"  القضايا األولى فمثالً . غير قابلة للتعديل أو االضافة
النقص االساسي للوصف االمبريقي بأنني إذا أردت أن أصف يدي اليمنى 

حجمها، : ن، فربما أقول أشياء متعددة عنها كان أذكر مثالًالتي أمدها اآل
ولكن مهما .....، خالياها عظمها، التركيب الكيميائي لهاشكلها، لونها، نسيج

قطة يصبح فيه وصفي مضيت أبعد من ذلك فال يمكنني أن أصل إلى ن
  .مكتمال

، ضايا النوع الثاني بالوصف الكامل العكس من ذلك تتصف قوعلى
 أضالعه الثالثة مثالً، فإن هذا ذكرفعندما أصف في الهندسة مثلثا، بأن أ

  .الوصف يكون مكتمال، وال يمكن أن نضيف له  ما هو غير متضمن فيه
ية يقين غير كامل  سبق أن اليقين في القضايا الواقعا يتضح ممإذن

أي أن له درجة معينة من االحتمال وذلك إلمكان إجراء أوصاف أبعد نتيجة 
 أما .لمالحظات إضافية لم تكن مدرجة في موضوع القضية الواقعية من قبل

 القضايا المنطقية أو الرياضية وذلك ألن مناليقين الكامل فإننا نحصل عليه 
 . أو تعريفات أو مصادره األوليةاتهذا النّوع من القضايا يتضمن بديهي

 فإن القضية التجريبية كقاعدة ال يمكن تحقيقها بشكل كامل حاسم وذلك وعليه
  : فينلسببين مختل

  . ـ بسبب وجود عدد غير محدد من االختبارات1

                                                            

* "�+� ، ص ، ������ ا����م ا������� وا�� ا�3!ق وا���90 �����ر ا���! �.�دي ، - 1��14. 
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  .1 ـ بسبب التركيب المفتوح للحدود المتضمنة فيها2
أقربها للتحقق  إذن هي أبسط القضايا والبروتوكول فقضايا وبالتالي

ومعنى ذلك تسجيل دقيق لما عاناه . المباشر وتعبر عن خبرات مباشرة
  .، أي أنها معاناة شخصية تهالشخص في خبر

 معيار أن إلى - نيورات - ومن قبله - ارنابك - يذهب وبهذا
 قضية أو أكثر من قضايا البروتوكول أي لىإمعنى أية قضية هو ردها 

صد من هذا المعيار لم يكن ربط القضية بالواقع القضايا البسيطة، لكن الق
، بل القصد ربط القضية ذات شليك كي يكون لها معنى كما قصد لتجريبيا

المعنى باتساقها مع قضايا بروتوكول أخرى واتساقها مع سائر القضايا التي 
 األصلية أو ما يلزم عنها، فإذا تعارضت قضية ما مع نسق القضية بترتبط

  .2ولة حكمنا عليها بالكذبالقضايا المقب
، وبالتالي كارناب هذه هي تجليات هذا المبدأ على القضايا لدى إذن

  ؟ كارناب هي قيمة هذا الطرح؟ وما هي أهم المثالب التي وقع فيها ما
  : يب الى التكذقيالتحق من: رابعاً

لقد جرت مبادئ فلسفة الوضعية على نفسها الكثير من االنتقادات 
صة في مبدأها ـ مبدأ التحقق ـ الذي يهدف في أساسه إلى الالّذعة وخا

تقويض الخطاب الميتافيزيقي وحذفه بصورة نهائية من الخطاب المعرفي ، 
-Karl Popper  ) "1902 بوبركارل " وكان أكبر هجوم عليها تلقته من 

الذي يعتبر من أقوى الفالسفة والعلماء الذين ناقشوا الوضعيين  ) 1994
  .ي الكثير من المسائل العلمية والمنطقية المناطقة ف

 أن معيار إمكانية التحقق الذي ال يؤدي لهدم كارل بوبر يرى حيث
إن نقدي " يقول ذالقضايا الميتافيزيقية فحسب بل حتى القضايا العلمية، إ

إن ما يؤخذ على الهدف :  على الدوام هو ما يأتينلمعيار إمكان التحقق كا
المبدأ إلى تحقيقه، وهو أن استخدم هذا المبدأ كمعيار الذي يسعى أنصار هذا 
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لن يؤدي إلى استبعاد القضايا الميتافيزيقية فحسب، بل سوف يؤدي إلى 
استبعاد معظم القضايا العلمية الهامة، أي سوف يؤدي إلى استبعاد النظريات 

  .1"العلمية والقوانين العامة للطبيعة
سس المنطقية التي تقوم  االهتمام باألى علكارل بوبر حرص وقد

عليها النظرية العلمية والتي تبرر هذه الحقيقة العلمية، فكان موقفه من معيار 
إمكانية التحقق مماثل لموقفة من االستقراء، الذي يعنى عند الوضعيين 

 إلى قانون عام ينطبق على تلك القضايا في جميع زئيةاالنتقال من قضايا ج
وعادة ما نسمي االستدالل "بقوله  ) كارل بوبر(حاالتها ، أو هو كما يعرفه 

أي قضايا جزئية كما يطلق (ـ استقراء ـ إذا انتقل من قضايا شخصية 
ات والتجارب تجاه القضايا  المالحظتائجكتلك التي تبين ن) حياناعليها أ

  .2...."، كالفروض أو النظريات الكلية
 ينطلق من  الذيبوبر يستقيم مع منطق ن المفهوم ال يمكن أفهذا

إذا كان صدق الكليات يؤدي إلى : قاعدة منطقية صورية استنباطية تقول
 كلياتصدق الجزئيات فإن صدق الجزئيات ال يسمح لنا بأن نحكم على ال

 نكتفي بالقول عنها إنها غير معروفة ولهذا فان نتائج ما، وإنق الصدابهذ
  .3االستنباط تكون يقينية دائما

مر مختلف إذ أن صدق الكليات يكون مستمد  فاألالستقراء في اوأما
 الجزئية التي يمكن معرفة صدقها على طريق الخبرة، ومعنى لقضايامن ا

ذلك أن القوانين العلمية ما هي سوى ثمرة االستدالل االستقرائي، وهو 
هناك هل:  في صالحيته، وذلك حينما قالكارل بوبر االستدالل الذي شك 

 اعتبرها كارل بوبر مشكلة وقد 4 منطقيا؟ان تبريرهاستدالالت استقرائية يمك
الذي اعترف له باألسبقية ) دافيد هيوم(عويصة لم يتنبه لها من قبل إالّ 
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بحيث كشف هذا األخير عن . التاريخية في الكشف عن المشكلة المنطقية
 االستقرائية وبالتالي القوانين العلمية ليس لها يماتالطابع النفسي للتعم

 على أسس سيكولوجية ةطقي علمي ضروري يبررها، بل هي مبنيمرتكز من
، ليفترض ى رؤية تالزم وتعاقب بين الظواهرناتجة عن تعود الشخص عل
  .وجود نظام وقوانين تحكمها

 ال يفيدنا بمعارف صادقة أو نه االستقراء أل بوبركارل يرفض ولهذا
 بين النظريات محتملة الصدق، كما أنه ال يصلح أن يكون معياراً للتمييز

العلمية مما دفعه إلى اإلعالن عن حاجة اإلنسان لمنهج جديد ومختلف عن 
وقد أجمل . المنهج االستقرائي يعبر بصدق على النظريات العلمية المعاصرة

  : جملة من النقائص متعلقة بمعيار إمكانية التحقق كالتالي
 بل غير ممكنة  أي فكرة إلى مبدئها األول عملية مستعصية،ة متابعن ـ إ1

ذلك أن التحقق من أي فكرة مهما كان نوعها تدخلنا في سلسلة من 
  .اإلجراءات المعقدة والالنهائية

 ـ مهما كانت قدرة المالحظ على التخلص من تصوراته الذاتية ، فإنه ال 2
يستطيع أن يكون موضوعياً ذلك أن المالحظة الخالصة غير ممكنة بل تكاد 

 من متكونة وجود عبارات تجريبية ستحالةيدل على اتكون مستحيلة، وهذا 
 لعناصر ذاتية ، ومعنى ة، بل ال بد أن تكون متضمنصةمدركات حسية خال

 النقدي أن المالحظات مهما كانت ال بد أن تكون بوبرذلك في مفهوم 
  .مسبوقة بتوقيعات أو فروض علمية

 إلى ةدي ال محال ـ إن تطبيق معيار إمكانية التحقق بطابعه التجريبي سيؤ3
إلغاء ما هو أساسي عند الفيزيائيين وهو البحث في األسس النظرية ما دام 

  . هو حسي فقطايتقيد بم
 ـ إن ما نستخلصه من معارف باالعتماد على مالحظاتنا الحسية قد يكون 4

 مثيراً وجزئياً، أو وقع ظناقصاً ألسباب كثيرة، أنه قد يكون الشيء المالح
 طبيعته تحتاج إلى تفسير وتأويل، وغالبا ما يشوه التفسير بسرعة، أو تكون

  .1والتأويل الحقيقة
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 اإلمكان ـ يصبح بكارل بوبر النقائص التي كشف عنها ـ بهذه
النظر في قضايا المعرفة برؤية أخرى أكثر شموالً وأكثر منطقية تتمثل في 
 وضع معيار جديد، يمكن أن يفسر الحقائق العلمية من دون أن يرفض

القضايا األخرى التي ال تكون من طبيعة ال علمية، وقد أفصح عن هذا 
 علمياً أو بأن يكون النسق تجريبياً محولكني بكل يقين سأس"المعيار بقوله 

فقط إذا كان قابالً لالختبار عن طريق الخبرة، وهذه االعتبارات تقترح علينا 
 ما يمكن أن نأخذه أنه ليست قابلية التحقق وإنما قابلية تكذيب النسق هي

  .1"كمعيار للتمييز
 انقالباً على كارل بوبر النظرة النقدية لالستقراء يحدث وبهذه

الفلسفة الوضعية المنطقية حيث يرى أن مشكلة االستقراء كما عالجها 
إذ أنه من . كارناب ال تتسع إلى كل ما يمكن أن يكتسب من معارف جديدة

 القضايا الجزئية مهما من أن نستنتج وجهة نظر منطقية أن يكون بإمكاننا
كان عددها قضايا كلية، وكل نتيجة تحصل بهذه الطريقة تكون فاسدة 

  .2بالضرورة 
 ن مالحظتنا لعدد معين من الغربال فمن خال    سوداء نكل الغربا : فمثالً

 ال يمكن التحقق من صدقه كارل بوبرنعمم بسوادها، وهذا التعميم في نظر 
 لمجموعة متناهية من الغربان، في حين يمكن تكذيبه بمالحظة انلمجرد رؤيت

ولهذا فإن تبرير استدالل القضايا الكلية من . أسود غيرحالة واحدة لغراب 
القضايا الشخصية من وجهة النظر المنطقية، أمر ممكن ذلك ألن أي نتيجة 

  .نحصل عليها بمقتضى هذه الطريقة تصبح كاذبة 
 لن يثبت صدقها بماليين البجعات 3"ع ابيضكل البج" القضية فمثال

البيضاء، فمن أدرانا أنه توجد بجعة غير بيضاء، لكن لم نصادفها ولم نراها 
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بعد ، أما رؤية بجعة واحدة غير بيضاء فهذا غير كاف إلثبات كذب 
  .1"القضية

 لنظرية كارل بوبر يمكن تقدم ثالث أسباب في مهاجمة وعليه
  :التحقق من المعنى كاألتي

 أيضا العلمية ات أنها ال تلغي المعرفة العلمية فقط ، بل تلغي النظري:األول
  .بسبب تعذر التحقق منها

 يكمن في الحرج الذي يشعر به من جراء المناقشات التي كانت تدور :الثاني
  .  نموذج للمشكالت الزائفةاحول المعنى على أنه

لم الطبيعي يؤدي إلى  هو أن التوحيد بين القضايا الصادقة والع:الثالث
  . الفروض العلمية من مجال المعرفة العلميةلإقصاء ك
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