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إلاوظان املسهب وجدلم الشسط إلاوظاوي عىد إدغاز موزان 

 *ة داود خليف.د

 

ظعى ادغاس مىسان في مششوعه الفىشي ئلى مداسبت الدشدذ والخبعثر : امللخص

والخجضئت والخبعُـ والاختزاٌ للظىاهش هزا حشظي اإلاعاسف، داعُا ئلى فىش مشهب 

غمً هزه الشؤٍت ًلذم لىا . مً شأهه أن ًجمع ما حضأجه اإلاعاسف الىالظُىُت

مىسان جطىسا حذًذا لئلوعان ًخجاوص جلً الشؤٍت الاختزالُت لئلوعان التي جمىع 

مً ئدسان الىخذة والخذاخل بحن مخخلف ألابعاد اإلايىهت له والتي مً شأنها أن 

جلف خائال دون فهم الخعلُذ ؤلاوعاوي، وأًػا جطىسه في العالكاث بحن الىاط 

 للتربُت ألاولىالتي ًيبغي أن جبنى على الخفاهم الزي ًيبغي أن ًيىن مً اإلاهام 

 .اإلاعخلبلُت

....  الخعلُذ، اإلاشهب، الاختزاٌ، الفهم، الدعامذ، الخمشهض:اليلماث املفخاخيت

خها، ئال أن الخؿاب :ملدمت  بالشغم أهه ال ًمىً فطل الفلعفت عً جاٍس

الفلعفي ما ًمحزه أهه في الغالب خؿاب اظدششافي، والعإاٌ في الفلعفت ًخجه 

إدغاز ًىؿبم هزا عً فلعفت . ئلى اإلاعخلبل بذال عً جىاٌو معائل مً اإلااض ي

ذ مً خالٌ رلً الخىظحر إلاا موزان  في التربُت، فهى ًخجه بها ئلى اإلاعخلبل ًٍش

التربيت "في هزا ؤلاؾاس حاء هخابه اإلاىظىم بــ. ًيبغي أن جيىن علُه جشبُت اإلاعخلبل

 جأهُذا لهزه الفىشة، "املعازف الظبع الضسوزيت لتربيت املظخلبل: واملظخلبل

والزي خاٌو فُه الخأظِغ لتربُت معخلبلُت حععى ئلى ئعادة جأظِغ معنى لللُم 

إلوعاهُت ولئلوعان في راجه غمً سؤٍت أهثر جيامال جأخز في الحعبان عالكت 

 .، وفم كُم الدعامذ والخفاهم وغحرهاشسط إوظاوي هــــــــــــ"ألاخس"ؤلاوعان بـــ

 خٌى ادغاز موزانمً هىا اسجأًىا أن هخطظ هزا البدث لفلعفت 

ّىظش له وفم سؤٍت معُىت  ًُ جشبُت اإلاعخلبل، وجدذًذا خٌى الفهم ؤلاوعاوي الزي 

 .عً ؤلاوعان
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:  طسرجت ومشسوعت الفىسر : إدغاز موزان-1

عالم الاحخماع  (إدغاز وعومواظمه الحلُلي ) إدغاز موزان

لُت 8والابعدُمىلىجي والفُلعىف الفشوس ي اإلاعاضش، ولذ في باَسغ ًىم   حٍى

ً والفالظفت ألاخُاء في اللشن العشٍش1921ً هى . ، ٌعخبر مً بحن آخش اإلافىٍش

ً بحن أبىاء الجُل  ً الفشوعُحن، وسبما أخذ ألاخحًر  مً هباس اإلافىٍش
ً
الُىم واخذا

خطل على شهادة . الزي ضىع للفىش الفشوس ي مياهخه خالٌ العلىد ألاخحرة

خ وشهادة في اللاهىن ظىت  . 1942الباوالىسٍا في الخاٍس

، وهى خضب ٌعاسي 1938ظىت " خضب الجبهت" وكبلها، وان كذ اهخشؽ في 

ت، 1944- 1942وما بحن . مىاهػا للفاشُت  اهخشؽ في اإلالاومت لللخاٌ غذ الىاٍص

إدغاز وعوم شهذث هزه الفترة وشاؽ هبحر لــ. بشجبت مالصم في اللىاث الفشوعُت

- 1916 )فساوظوا ميترانوواهذ مىاظبت لاللخلاء بالشئِغ الفشوس ي العابم 

1996F. Mitterrand ) . عً الحضب إدغاز موزان ابخعذ 1949ومىز عام 

 1959الشُىعي الفشوس ي، وظشعان ما جدٌى عً الشُىعُت لُإلف هخابه عام 

 ًيخلذ فُه الىهج العخالُني للحضب الشُىعي الفشوس ي، ووان "هلد ذاحي"بعىىان 

ومعلىم أن الاهػمام ئلى . هزا الىخاب حعبحرا عً كؿُعخه مع الشُىعُت

ً الفشوعُحن  الشُىعُت وان جللُذا معهىدا وشائعا لذي أغلب اإلاثلفحن واإلافىٍش

- 1918)لور ألخوطسرو(2012R.Garaudy – 1913 )زوجيت غازودرعلى غشاس 

1990L. Althusser )خضب اجداد " ئلى موزان اهخمى 1960ومىز عام . وغحرهم

جشأط اإلاشهض ". الحضب الاشتراوي اإلاىخذ"، الزي ضاس ٌعشف بــ "الِعاس الاشتراوي

ت  ً دهخىساه فخٍش الىؾني الفشوس ي لؤلبدار العلمُت، جدطل على أهثر مً عشٍش

لىً ًبلى . مً أهبر حامعاث العالم، جشحمذ مإلفاجه ئلى ما ًلاسب زالزحن لغت

ذا مً هىعهإدغاز موزانجلذًم » .  لِغ باإلاهمت العهلت باعخباسه مفىشا فٍش

. (i)«وأعماله حشهذ على فىش خذًث ًخىضح بجشأة في واكع عطشه

ت بمجمىعت مً الفالظفت خطظ لهم إدغاز موزانجأزش   في معحرجه الفىٍش

 الزي هسراكليعع: ، هزهش منهم(Mesphilosophes )"فالطفتي"هخابه اإلاىظىم بـــ

وحذ فُه ئحابت عً ول حعاؤالجه وجلبُت ليل ؾمىخاجه، باعخباسه فُلعىف 

- 1712 )جان جان زوطووأًػا . الخىاكػاث الىبري التي ال ًمىً ججاوصها

1778Jean Jacques Rousseau) مً  - موزانمً وحهت هظش – ، الزي وان
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اللالئل الزًً فهمىا بعؼ ألاشُاء ألاظاظُت والذًً وألاظؿىسة اإلاثالُت والجىىن 

واإلاشاعش الىحذاهُت أو الاهفعاالث العاؾفُت، فيل هزه ألاشُاء واهذ خاسج علل 

فالظفت ألاهىاس الخبعُؿي وغحر اإلاعلذ أو غحر اإلاشهب، وأعجب به خاضت في ئداهخه 

-1632)طبيىوشا هما جأزش بـــ. الجاهب الالئوعاوي مً الحػاسة الحذًثت

1677BaruchSpinoza)1778-1694)فولخسرو FrançoisMarieArouet / 

Voltaire)وغحرهم .

بأحضائه العخت عمله الشئِغ الزي وغع  (Méthode)" املىهج "ًمثل هخابه

فُه سؤٍخه الابعدُمىلىحُت مً خالٌ بشادٌغم الخعلُذ، فلذ وان الهذف 

 هى معاءلت اإلاعشفت في معىاها وؾبُعتها وخذودها املىهجألاظاس ي مً هخاب 

وعالكاتها مع الىاكع ومع الحلُلت وفي عالكت اإلاعاسف ببعػها ومداولت الشبـ 

.  بُنها اظدىادا ئلى سؤٍت عبرمىاهجُت مشهبت

أحضاء ما  - 6-  الزي أضذسه في ظلعلت مً ظخت "املىهج"هخاب ٌعذُّ ئرن، 

ولمت مىهج ال »: ، أهم مإلفاجه على ؤلاؾالق، والزي ًلٌى عىه1991- 1973بحن 

حعني على إلاظالق املىهجيت، املىهج هو عىوان إطتراجيجيت تهدف إلى املظاعدة 

ويهدف املىهج الوصوٌ إلى فىس غسر ... على الخفىسر الراحي ملجابهت الخعليد

.  (ii)«إكصائي ألجل جوصيل املعازف املشدخت

 في مخخلف أهىاع إدغاز موزانوالحلُلت، أن 
ً
ف هدى خمعحن هخابا

ّ
 أل

 التي هّشط لها ول «املىهج»الفىش، ومعظم هزه الىخب حاءث جدذ ظل فىشة 

وهي فىشة اسجبؿذ لذًه أوال بعلم الاحخماع، لىىه ًخجّىٌ بها في ول . حهذه وفىشه

 
ً
 وعلالهُا

ً
 مىهجُا

ً
 جدلُلُا

ً
فىش، خُث ئهه ٌعخبر هفعه مفىشا مثل . ما ًىخب ٍو ٍو

جُا ئلى ئدسان الخدذي املىهج لت الخعامل مع الخعلُذ، بغُت الخىضل جذٍس  ؾٍش

 في الاهثربىلىحُا أو علم موزانولزلً فان خطش . (iii)الزي جفشغه ملىلت الخعلُذ

 إدغازموزانالاحخماع ئهما ٌعىد ئلى حهل الخىىع في خلله الفىشي، فارا وان 

. (iv)ًماسط مهىخه هعالم احخماع، فزلً ال ٌعني اختزاله في رلً فلـ

 

ل هخاب اإلاىهج اإلاىظىعي، هي
ّ
: وألاحضاء العخت التي حشي
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 (    La nature de la nature (t.1), 1977 )ظبيعت العبيعت- 

(  La vie de la vie (t.2), 1980 )خياة الحياة- 

 ( La connaissance de la connaissance (t.3), 1986 )معسفت املعسفت- 

 Les idées: Leur habitat, leur)ملامها، خياتها، عاداتها وجىظيمها: ألافياز- 

vie, leurs moeurs, leur organisation(t.4), 1999) 

(     L’humanité de l’humanité (t.5): 1, 2001 )إوظاهيت إلاوظاهيت- 

(  L’identitéhumaine, (t.5), 2,2001 )الهويت البشسيت- 

: إدغاز موزانوبخطىص هخابه اإلاىهج ومششوعه الابعدُمىلىجي، ًلٌى 

إوي أجد لصاما علّي أن أوافذ ضد الدشدذ، غسر أوي أصس على حعدد اهخماماحي »

وإذا وان علّي أن اعسف اهخماماحي فإوي في الحليلت أكوم على جمع ... وخبراحي

املشدذ واملبعثر، وأود لو أن هىان ثمسة للجمع بسن امللموض وبسن املجسد، وبسن 

هما أود أال يىون ذلً مجسد إثساء للمعسفت، . علم الاجخماع وعلوم الحياة مثال

بل ملبدأ املعسفت ذاجت، أكصد املىهج، إن هخابي عً املىهج هو ثمسة هرا 

. (v)«الاججاه

 :هدو جصوز مسهب لإلوظان: إدغاز موزان-2

 "إلاوظان العاكل"، ال ًلخطش حعٍشف ؤلاوعان فلـ بـــموزانفي هظش 

(Homosapiens) بل هى على العىغ مً رلً ئهه أًػا ، ٌ  إلاوظان اململبو

(Homodemens) مً خُث هى اليائً اللادس على اسجياب الحماكاث ،

(Stupidités) فُخعذي الجىىن خاالث الؿب الىفس ي ئلى ؤلاخالت باإلابالغت في ،

مً حهت . العلىن، ومً زـــّم ًيىن العلل والجىىن هما كؿبي اليشاؽ ؤلاوعاوي

 "إلاوظان الصاوع"زاهُت، فلِغ ؤلاوعان فلـ الزي ًطىع ألادواث أي 

(Homofaber) إلاوظان الصاوع لألطاظسر"، بل هى أًػا" 

(Homomythologicus)ضاوعا معها أدًاها ومعخلذاث خاسكت عً الؿبُعت ، .

 "إلاوظان الاكخصادر"ومً حهت زالثت، فاإلوعان لِغ هى فلـ 
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(Homoeconomicus)  خ هزا اإلافهىم ئلى اللشن الثامً عشش، بل خُث ٌعىد جاٍس

عخجزف خُاجه (Homo ludens)" إلاوظان الالعب"هى أًػا  ، رلً الزي ًلعب َو

وهزا ٌعني أن ؤلاوعان رو أبعاد مخخلفت مشهبت ومخذاخلت، فهى ال . (vi)وخبراجه

ٌعمل فلـ مً أحل هعب كىث عِشه، ألن الؿبُعت ؤلاوعاهُت ال جخيىن مً 

دا عً ، وشاؾاث بعُؿت مبخزلت  وحعبحرا ضٍش
ً
ا  شعٍش

ً
وئهما جملً هزلً حاهبا

 بالحب خُث ًضدهش 
ً
 مخعللا

ً
ؤلاخعاط، والخىخذ في الاهخماء ئلى الذًً، وهزا حاهبا

ؼ . الفشد بهزه الجىاهب داخل الجماعت إلاوظان "املفهوم مً هىا ًيبغي حعٍى

اإلافشؽ في البعاؾت والاختزاٌ  (Homofaber sapiens)" العاكل صاوع ألادواث

ًدلُىا هزا اإلافهىم ئلى هفي .(vii)(Homocomplexus )"إلاوظان املعلد"بمفهىم 

ت مشهبت ًبرصها  ت ؤلاوعاهُت هي هٍى ت ؤلاوعان، ئن الهٍى الؿابع الخبعُؿي عً هٍى

 .الىاكع ؤلاوعاوي الزي ًشجبـ بالىثرة والخعذد والخىىع

هضعت اختزالُت تهمل عالكت ؤلاوعان  - موزانفي هظش- للذ ظُؿشث 

بالؿبُعت، فيان ئما ًخم دمج ؤلاوعان داخل الؿبُعت داخل سؤٍت ججعل مً 

، وئما ًخم فطل ؤلاوعان "الؿبُعت ؤلاوعاهُت"ؤلاوعان وائىا ؾبُعُا وجلٌى بفىشة 

. عً الؿبُعت غمً سؤٍت جلىم على حعُحن ما ًمحز ؤلاوعان عبر هفي الؿبُعت

هاجان الشؤٍخان جىذمجان جدذ مىظىمت واخذة هي مىظىمت الاختزاٌ والفطل 

(Système de simplification & de disjonction) : اختزاٌ ؤلاوعاوي في

الؿبُعي، أو الفطل بحن ؤلاوعاوي والؿبُعي، وهما بزلً جمىعان مً سؤٍت 

. (viii)الىخذة والخذاخل

ئن فهم ؤلاوعان ًخؿلب الىعي بالؿابع اإلاشهب لهزا ؤلاوعان، فاألظلىب 

اإلاعشفي اللائم على الفطل والاختزاٌ كذ وكف خائال دون فهم الخعلُذ ؤلاوعاوي، 

ت خاضت ومدذدة، فخـــــّم  ت وّل مً صاٍو خُث تهخم مخخلف العلىم بالظاهشة البشٍش

ججضئت ؤلاوعان ئلى أحضاء، ول حضء معضوال عً آلاخش في العلىم ؤلاوعاهُت، بِىما 

ائي مع أهه  م الفحًز
َ
 أًػا، وغاب أًػا "آلت خسازيت"غاب ؤلاوعان في علىم العال

م ألاخُاء مع أهه 
َ
وبالخالي هدً بداحت ئلى فىش . (ix) هزلً"خيوان"عً علىم عال

 (البُىلىحُت والثلافُت والاحخماعُت والصخطُت)ًجمع عىاضش الخعلُذ البششي 

إهت في : غني، ومخىاكض، ومصدوج" إوظاوي"مصعلح »وجىظُمها، رلً ألن 
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الواكع، جد معلد باليظبت لألذهان املجبولت على إجالٌ ألافياز الواضحت 

اء . (x)«واملمسزة م أمام ول مً الفحًز وهزا ٌعني أن الخعلُذ البششي ًفخذ الؿٍش

والبُىلىحُا وألاهثربىلىحُا الاحخماعُت ويهذف ئلى بىاء جطىس شامل عً الؿبُعت 

ت بابشاص الخذاخل بحن العػىي الحُىي والفىشي الثلافي ئن ؤلاوعان . البشٍش

ت عاإلاُت مىخذة ال ًيبغي أن ًىظش ئلُه همجمىع مً ألاحضاء ظىاء  بىضفه هٍى

ومً زم واهذ اإلاعشفت التي ًىادي بها مىسان . واهذ زلافُت أو بُىلىحُت أو هفعُت

 ٌ : إن املعسفت التي هىادر بها معلدة»:خٌى ؤلاوعان مشهبت ومعلذة خُث ًلى

وال . ألنها حعترف أن اليائً إلاوظاوي الرر يدزطها هو جصء مً موضوعها

وحعي جميع أبعاد واكع إلاوظان املجصأة . جفصل بسن الوخدة البشسيت وجىوعها

خاليا إلى فسزيائيت وبيولوجيت وطيىولوجيت وديييت واكخصاديت واجخماعيت 

 .(xi)«...وجازيمليت

ت الخعلُذ مً شأهه إدغاز موزانوفلا لـ ، فان الىظش ئلى ؤلاوعان مً صاٍو

أن ًثحر الىعي بالؿبُعت اإلاخعذدة ألابعاد لئلوعان؛ فؿبُعت ؤلاوعان هي على 

ائُت وهُمُائُت وبُىلىحُت واحخماعُت وهفعُت لزا فاهه مً ... العىاء فحًز

إعادة دمج إلاوظان ضمً اليائىاث العبيعيت، بهدف جميسزه عنها ال »الػشوسي 

اختزالت فيها، ألامس الرر يخعلب جعويس هظسيت ومىعم وابظديمولوجيا للخعليد، 

، ئن الىظش لئلوعان مً أبعاده مىفطلت ال ٌعمذ لىا (xii)«جالءم معسفت إلاوظان

وبالخالي، . أن هفهم حعلُذ ؤلاوعان، وال ٌعمع أًػا بفهم الغنى اإلاخعذد ألابعاد

فاهه ًلترح أن ًذسط ؤلاوعان عبر أبعاده اإلاخعذدة مً خالٌ مىهج مخعذد 

دُت والاحخماعُت وؤلاوعاهُاث  الخخططاث، وسبـ العلىم البُىلىحُت والدشٍش

ًخعلم ألامش هىا باعادة سبـ ما شدخه اإلاعاسف الىالظُىُت وعلىم . بعػها ببعؼ

. ؤلاوعان

غشوسة الخيامل اإلاعشفي بحن العلىم التي جدىاٌو ؤلاوعان "ئلىموزانمً هىا، ًذعى

، مىفخذ على مخخلف ألابعاد؛ وكادسا على ئغىاء "فىس مسهب"أي " مىغىعا لها

ت"ؤلاوعان بيل جىاكػاجه، فىش كائم على  حعخىعب الخىاكػاث في " الحىاٍس

ذ ئدغاس مىسان جؿبُم الفىش اإلاشهب والخعلُذ وىظُلت . جطاسعها وجياملها أي ًٍش

ت، ومً شأن هزا اإلاىهج الزي  وهأظلىب وهمىهج للخعامل مع الظىاهش البشٍش
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ذ مً الذساظت اإلاخعملت خٌى عالكت ؤلاوعان  ٌعدىذ ئلى الخعلُذ أن ٌعمذ باإلاٍض

. بىفعه وباإلاجخمع

: الخعليد والفهم وجدلم الشسط إلاوظاوي-3

ئصاء هزا الخعلُذ ًيبغي على التربُت أن حعترف بالخعلُذ وباإلاشهب، وجأخز 

ت، ًيبغي  (multidimensionnel)" حعذدًت ألابعاد"بــ ت البشٍش التي حشيل الهٍى

جبعا لزلً ئعادة جأظِغ معنى لئلوعان ًخجاوص خذود الاختزاٌ مً خالٌ 

: الخأظِغ لخؿاب حذًذ خٌى عالكت ألاها باآلخش وفم مىظىس زىائي مخيامل هما

ًخعلم ألامش هىا بخجاوص جلً الشؤٍت الخبعُؿُت التي جدطش . الاهفخاح والاخخالف

، ئلى سؤٍت أهثر جيامال جأخز في شسط أهعولوجيهـ" ألاها"خلُلت ؤلاوعان في 

 ًإهذ دييازثمً اإلاعلىم أن: شسط إوظاويهـ" ألاخس"الحعبان عالكت ؤلاوعان بـــ

على أن ششؽ جدلم الىحىد ؤلاوعاوي ًخىكف على - اهؿالكا مً اليىحُخى– 

خاضُت الخفىحر؛  فالىفغ العاكلت أو ألاها اإلافىشة هى الحلُلت الىحىدًت الُلُيُت 

مً هىا فان ألاها اإلاخمثل في . الىخُذة التي حعِش في عضلت وحىدًت عً الغحر

الىفغ العاكلت ال ًدخاج لغحره في معشفت خلُلخه وئزباث وحىده  

ت وبيل ما هى عشض ي ئن . وبزلً ًشجبـ الجعذ والغحر بمجاٌ الغحًر

الىفغ العاكلت أو ألاها اإلافىشة هى الحلُلت الىحىدًت الُلُيُت الىخُذة التي 

ئن الىعي أو الخفىحر هى خاضُت حشيل أوعىت . حعِش في عضلت وحىدًت عً الغحر

وبالخالي فدلُلت ؤلاوعان جخدلم في ئهِخه أي في وعي . ؤلاوعان وجمحزه عً غحره

وال غشابت في ران مادمىا هذسن أن . الزاث بزاتها ومعشفت خلُلتها وازباث وحىدها

هي الشوح والجعذ؛  (Dualisme)الفلعفت الذًياسجُت اللائمت على زىائُت 

ً معخللحندييازثفـ الجعم حىهش مادي ًخمحز باالمخذاد :  ٌعلم بىحىد حىهٍش

حىهش غحر مادي ًخمحز بالخفىحر، ولِغ في  (الىفغ)واللابلُت لللعمت، والشوح 

، (xiii)مفهىم الجعم ما ًخظ الىفغ، ولِغ في مفهىم الىفغ ما ًخظ الجعم

وهزا ال شً . وجلىم زىائُت الىفغ والجعذ على أظاط حعالي الىفغ على الجعذ

لص ي ما عذاها بما في  اهه جطىس اختزالي ًختٌز ؤلاوعان في الىفغ العاكلت ٍو

ً . رلً الجعذ، وئكطاء الجعذ هى ئكطاء للعالم ولآلخٍش
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 هزه الشؤٍت في ئؾاس معاسغخه للعلم الغشبي بشيل ادغاز موزانٌعاسع 

عام الزي جأظغ على ؤلاكطاء الىغعاوي للزاث، فهى ًشي أن ششؽ جدلم 

الىحىد ؤلاوعاوي ًخدلم مً خالٌ مخخلف العالكاث التي ًيسجها ؤلاوعان مع 

غحره، جلً العالكاث التي حعخلضم بالػشوسة الخىاضل والاهفخاح على آلاخش 

. والخعاٌش معه

؟ ًخدلم إدغاز موزانولىً هُف ًخدلم الششؽ ؤلاوعاوي في هظش 

خغزي مً مخخلف  الششؽ ؤلاوعاوي مً خالٌ جفىحر مخعذد الخمشهضاث مىفخذ ٍو

زلافاث العالم، ألامش الزي ٌعخىحب هىعا مً الخفاهم الزي جىىؽ به التربُت 

هاجف، )ومما الشً فُه أن الخىىىلىحُاث الحذًثت . هأخذ مهامها ألاظاظُت

ظاهمذ وبشيل فّعاٌ في جدلُم الخلاسب والخىاضل بحن الىاط، وسغم  (.. اهترهذ 

رلً فان الالجفاهم هى العملت العائذة بُنهم، وبهزا أضبذ الفهم مً اإلاشىالث 

ألاظاظُت في العالكاث ؤلاوعاهُت، ألامش الزي ٌعخذعي أن ًيىن الفهم أخذ أهم 

هىان فشق بحن أن هشبي مً أحل »غاًاث التربُت، ولىً ًيبغي أن وعلم أن 

اغُاث، وبحن أن هشبي مً أحل الفهم  جدطُل الفهم في مادة حعلُمُت والٍش

ؤلاوعاوي، الزي هى الشظالت اإلادػت للتربُت اإلاعخلبلُت، والزي هى الششؽ 

. (xiv)«لخدلُم الخػامً العللي وألاخالقي لئلوعاهُت

والشً أن الفهم ؤلاوعاوي ًدُلىا على معشفت الزاث للزاث، خُث ال 

هذسن الغحر مىغىعُا فلـ بل ئهىا هذسهه هزاث أخشي هخؿابم معها أو هجعلها 

ًإدي ألامش في النهاًت . (xv)مخؿابلت معىا، ئهه أها آخش وكذ أضبذ غحرا رو أها معخللت

ئلى أن الفهم هى مداولت معشفت الغحر والععي هدى الخؿابم معه واللُام 

وهى بهزا اإلاعنى معألت بحن راجُت، جلخط ي الاهفخاح . باظلاؾاث علُه

في هزا ؤلاؾاس ًيبغي أن هذسن أن للفهم ُبعذ فشدي واإلاخمثل في جلً . (xvi)والخعاؾف

العالكت بحن اإلالشبحن هأشخاص مىخمحن لثلافت واخذة، ئن العالكاث بحن اإلالشبحن 

أضبدذ مهذدة أهثر مً غحرها بالالجفاهم، ئر ولما وان هىان جلاسب ولما صادث 

وُبعذ وىهبي . معاخت الالجفاهم، فالخلاسب ٌغزي ظىء الفهم والعذواهُت والغحرة

ًخمثل في الخفاهم بحن اإلاخباعذًً، أي الخلاسب بحن الشعىب اإلاىخمحن لثلافاث 

.  (xvii)مخخلفت
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هدً بداحت ئرن ئلى أخالق للفهم باعخباسها فىا للعِش، ًخعلم ألامش هىا 

بخلم الدعامذ، فالتربُت على الفهم هي جشبُت على الدعامذ، وعلى أن الحلُلت 

دائما وعبُت، وبالخالي فهم ألاخش ختى وئن وان ألاخش غحر كادس على فهمىا وأن 

وعشف إلاارا هى غحر كادس على فهمىا، وبالخالي فأخالق الفهم جخؿلب مىا فهم عذم 

ئن الفهم هى وظُلت وغاًت الخىاضل ؤلاوعاوي، فال جلذم في مجاٌ . الفهم

ئن العالكاث بحن . (xviii)العالكاث بحن ؤلافشاد وألامم والثلافاث بذون فهم مخبادٌ

.  البشش لً جدلم أي جلذما، مادامذ كذسجىا على الفهم ال جخؿىس 

 بحن الفهم والدعامذ باعخباسه كُمت أخالكُت، إدغاز موزانئرن ًشبـ 

اث ألاسبعت للدعامذ عىذ  مىً أن هفهم هزا مً خالٌ جدلُل اإلاعخٍى : موزانٍو

اإلاعخىي ألاٌو هى اخترام خم الغحر في الخعبحر والىالم، وأظاظه فهم حعبحر الغحر 

واإلاعخىي . وهالمه لِغ اهؿالكا مً جطىساجىا هدً ولىً خعب ملطذ اإلاخيلم

الثاوي مً الدعامذ هى الزي جلىم علُه الذًملشاؾُت التي جلخط ي وحىد أساء 

. مخخلفت ومخىاكػت، خُث ًيبغي اخترام أساء الغحر مهما واهذ مىاكػت آلسائىا

 وئهما هى 
ً
والثالث ًخأظغ على الفىشة اللائلت أن هلُؼ الحلُلت لِغ خؿأ

هلُؼ فىشة ما عمُلت هى فىشة أخشي عمُلت، »خلُلت أخشي وبالخالي فان 

وبطُغت أخشي الاعتراف بثمت خلُلت في الفىشة اإلاىاكػت لفىشجىا، وهزه هي 

أما اإلاعخىي الشابذ للدعامذ فُلىم على . (xix)«الحلُلت التي ًخعحن علُىا اخترامها

الىعي بالخػىع لؤلظاؾحر وؤلاًذًىلىحُاث ولؤلفياس ولآللهت، والىعي باالهدشافاث 

التي جدملىا ئلى مذي بعُذ عما هىا هىد بلىغه، وعلُه فالدعامذ ًخعلم باألفياس 

ًإدي ألامش في نهاًت اإلاؿاف ئلى أّن . (xx)ولِغ بالشخائم والاعخذاءاث وؤلاحشام

ت ومّذ حعىس الخىاضل ؤلاوعاوي مع  ُّ ب الدعامذ واإلاشاسهت الىحذاه
ّ
الفهم ًخؿل

ت الىاط وفشادة الحػاساث  ُّ ب ئلى حاهب رلً مشاعاة خطىض
ّ
خؿل آلاخش، ٍو

 
ً
ب أًػا

ّ
خؿل ت للمجخمعاث، ٍو ُّ ت والىفع ُّ ت والاحخماع واخخالف العُاكاث الفىشٍّ

ت ُّ . (xxi)الابخعاد كذس ؤلاميان عً ؤلاكطاء وألاخيام الجاهضة اإلادعشعت واللبل

ال شً أن العطش الزي وعِش فُه هى عطش وىهبي بامخُاص، مً هىا و

ًيبغي أن هشبـ بحن أخالق الفهم والعطش اليىهبي، ألامش الزي ٌعخذعي بالػشوسة 

أن على الثلافاث اإلاخخلفت أن جخعلم موزانمً هىا ًشي . الذعىة ئلى عاإلاُت الفهم
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َمت أن جطبذ 
ّ
مً بعػها، وعلى الثلافت الغشبُت التي فشغذ هفعها هثلافت ُمَعل

َمت أًػا
َّ
. (xxii)زلافت ُمَخَعل

جفترع ول عىإلات للفهم مجخمعاث دًملشاؾُت مخفخدت، مً خُث ئن 

الذًملشاؾُت جمثل العبُل ألاوخذ هدى الفهم اإلاخبادٌ بحن الثلافاث والشعىب 

. وألامم

:  عوائم الفهم-4

 أن الفهم ممىً إدغاز موزانولىً هل جدلُم الفهم ممىىا؟ ًشي 

. الخدلم، بششؽ أهه ًيبغي علُىا أن هىاحه العىائم التي حعُم جدلُم هزا الفهم

( l’égocentrisme) جلً العىائم في الخمشهض خٌى الزاث ادغاز موزانًلخظ 

والخمشهض خٌى اإلاجخمع  (I’ethnocentrisme)والخمشهض خٌى العشق 

(lesociocentrisme) ًىمً في »، واللاظم اإلاشترن بحن هزه الجزعاث الثالر

وىنها جمىكع راتها في مشهض العالم وحعخبر ول ما هى غٍشب أو بعُذ هى ش يء زاهىي 

هىان عائم أخش أظاس ي هى الفىش الاختزالي . (xxiii)«ال معنى له أو ش يء معاٍد لها

(Penséereductionisme) ؛ الزي ًختٌز شخطُت مخعذدة في ؾبُعتها في أخذ

حىاهبها أو خاضُاتها، فارا واهذ هزه الخاضُت اًجابُت فاهه ظِخم ججاهل ول 

الخطائظ العلبُت لهزه الصخطُت،  وئرا واهذ هزه الخاضُت ظلبُت فاهه 

ظِخم ججاهل ول الخطائظ الاًجابُت لها، وفي خالخحن هدً أمام عذم الفهم، 

مت - مثال - ًخؿلب مىا الفهم أن ال هختٌز ئوعاها في هضعت ئحشامُت  بعبب حٍش

مً هىا فان الفىش الاختزالي ال ًدلم الفهم، ألن الفهم ال ًمىً أن .. (xxiv)اسجىبها

م الىعي بالؿابع اإلاشهب لئلوعان، الزي ًلخط ي بذوسه عذم  ًخدلم ئال عً ؾٍش

. اختزاٌ وائً ما في الجضء ألاضغش مً راجه، وال في أظىء لحظت مً ماغُه

: املعسفت وجدليم الفهم-5

ئن الفهم هى معشفت، معشفت آلاخش اهؿالكا مً مبذأ الدعامذ والدشاسن 

الىحذاوّي وجىؾُذ عالكاث الخىاضل ؤلاوعاوي، مً هىا وان على هزه اإلاعشفت أن 

:  جشاعي ماًلي
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جػعىا اإلاعشفت أمام جدذًاث ماهى مشهب، ومً زّم فهي مىىؾت بها : املسهب- أ

ئبشاص جلً العالكت بحن الىخذة والخعذد، وخُث ما جــّم وضل مخخلف العىاضش 

اإلايىهت لليل مً اكخطادًت وظُاظُت واحخماعُت وهفعُت ووحذاهُت وان هىان 

 .(xxv)مً هىا، وان مً لالصم على اإلاعشفت مىاحهت ماهى مشهب. مشهبا

ٌ - ب :  الظياق والشمو

 ًدذد العُاق ششوؽ دمج اإلاعاسف وخذود (:contexte)الظياق 

ضالخُتها، وبىاظؿخه جخدلم فعالُت العحروسة اإلاعشفُت، وول معشفت جخلى مً 

وعلُه ًيبغي . العُاق أي معشفت كائمت على الفطل والعٌض هي بالػشوسة هاكطت

ئن اليلمت مثال جدخاج ئلى . على اإلاعشفت أن جخمىغع داخل العُاق لُخدذد معىاها

الىظ لُيىن لها معنى، فالىظ هى ظُاق اليلمت، والىظ بذوسه بداحت ئلى 

وفي هزا ؤلاؾاس ًيبغي الىظش للعالكت بحن أي ظاهشة . (xxvi)ظُاق لُمىً ئهخاحه

وظُاكها والعالكاث اإلاخبادلت بحن اليل وأحضائه، وفي هزا اعتراف بالىخذة في 

ؼ صحت . الخىىع وبالخىىع في الىخذة اهؿالكا مً هزا ألاظلىب اإلاعلذ ًمىً جلٍى

فهى أهثر مً العُاق مً خُث هى  (Le global)أما الشمىلي . اإلاعشفت الاختزالُت

. (xxvii)اإلاجمىع الزي ًشبـ أحضاء مخخلفت ئما بعالكت اسجذادًت أو جىظُمُت

 ول ماهى مشهب هى بالػشوسة  (:Lemultidimensionnel)حعدديت ألابعاد - جـ

فاليائً . مخعذد في أبعاده، وعلى اإلاعشفت أن حعترف بهزا الخعذد في ألابعاد وجشاعُه

البششي لِغ هى فلـ حاهب بُىلىجي، أو هفس ي، أو احخماعي، أو علالوي، بل هى 

خ، أو الاكخطاد، أو الذًً، وئهما . ول رلً معا وال ًلخطش ُبعُذ اإلاجخمع على الخاٍس

مً هىا ٌعخدُل لِغ فلـ فطل الجضء عً اليل . هى ول جلً ألابعاد مجخمعت

فالبعذ الاكخطادي مثال ًدمل في ؾُاجه ول . وئهما فطل ألاحضاء عً بعػها

ألابعاد ألاخشي؛ خاحاث وسغباث ئوعاهُت جخجاوص خذود ما هى اكخطادي 

. (xxviii)اإلادؼ

:  خاجمت

 ًبلىس خؿاب فلعفي إدغاز موزانهطل في خاجمت هزا البدث، أن 

حعذدًت "حذًذ خٌى ؤلاوعان، خؿاب مشهب غحر جبعُؿي وغحر اختزالي ًأخز بــ
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إظغ وفله سؤٍت حذًذة أًػا عً هُفُت جدلم الششؽ ؤلاوعاوي "ألابعاد ، ٍو

م الخفاهم الزي  عً ؾٍشم الاهفخاح على الغحر ال ئكطائه، ًخدلم رلً عً ؾٍش

يىن أخذ مهامها ألاظاظُت  .ًيبغي أن جىمُه التربُت اإلاعخلبلُت ٍو

 الشلف– ،جامعة حسيبة بن بوعلي (ب )حاضرأستاذ مداود خليفة، *
 :مشاحع البدث

 بالعشبُت: أوال

اسد، عىف العالم، جشحمت،مىسان .1 ض جىما، داس الحىاس :  ئدغاس وحان بىدٍس عٍض

 .2005، الالركُت، 1لليشش والخىصَع،ؽ 

ض لضسق : جشحمت،ئدغاس، جشبُت اإلاعخلبل، مىسان .2 مىحر الحجىجي، داس – عٍض

 .2002، الذاس البُػاء، 1جىبلاٌ لليشش، ؽ

ت :  ئدغاس، الىهج،مىسان .3 ت،جشحمت- ئوعاهُت البشٍش ت البشٍش هىاء ضبحي، : الهٍى

 .2009 ، أبى ظبي،1هُئت أبىظبي للثلافت والترار، ؽ

بِعان بً مُمىن، :  ئدغاس، هدً هدمل فُىا ولَّ كطت اليىن، جشحمت،مىسان .4

 .169،2012مجلت علىم ومعخلبل، عذد 

عبذ الىهاب حعفش، ملاالث الفىش الفلعفي اإلاعاضش، داس اإلاعشفت الجامعُت،  .5

ت،   .1988د ؽ، ؤلاظىىذٍس

ًّ الحُاة في الضمً الشاهً، مجلت  .6 خذًجت صجُلـي، ئدغاس مىسان وحعلُم ف
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