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ملخَّص البحث
السلوك الواعي الذي يتَّفق مع أحكام ادلنطق وادلعرفة التَّجريبية ،والذي
العقالنية :ىي ذلك التَّفكري و ُّ

ادلتماسكة وادلتزنة اليت ميكن حتقيقها من خالل الواسطة ادلوضوعية العلمية .ويهدف
يتَّسم بأىدافو َّ

الُّتاث ،النَّظرة
َّعرف إىل دور ادلعوقات االجتماعية ( الدِّين ،العادات والتَّقاليدُّ ،
البحث احلايل الت ُّ
ادلوروثة عن مكانة ادلرأة ،مبدأ ادلواطنة) يف إعاقة التَّفكري العقالين العلمي وأيهما أكثر إعاق ًة للتَّفكري
َّعرف إىل مدى
العقالين العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اجلنس واإلقامة والكلِّيَّة .والت ُّ
انتشار التَّفكري العقالين العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اجلنس واإلقامة والكلِّيَّة .وقد
اعتمد البحث احلايل على ادلنهج الوصفي التَّحليليُِ ،
ومجعت البيانات من طلبة جامعة دمشق
َّ
ٍ
بوصفها اجملتمع األصلي بطر ٍ
مسحية عرب استخدام األداة االستبانة؛ حيث بلغ حجم
يقة
العيِّنة) )455مفردة ،واقتصرت على  1%من حجم اجملتمع األصلي حيث بلغ () 45134؛
حيث اعتربت وحدة العيِّنة الطَّالب اجلامعي ( ذكر -أنثى ) ادلسجل يف إحدى كليات جامعة
ٍ
ٍ
تطبيقية ونظر ٍية
كليات
دمشق ضمن القبول العام أو ادلوازي  ،2014 - 2015وموزعة على
مقياس
(إنسانية ) ،وقد متَّ اختيار عينة البحث وفق الطَّريقة العشوائية متعددة ادلراحل .كما ُو ِضع
ٌ
للمعوقات االجتماعية ،وآخر لقياس التَّفكري العقالين العلمي .ومتَّ التحقُّق من كفايتو العلمية
ٍ
علمي .وبعد ذلك متَّت ادلعاجلة اإلحصائية للبيانات
مقياس
ألي
استناداً للمعايري األساسية ِّ
ٍّ
باستخدام برنامج  spssاإلحصائي ،وقد توصل البحث إىل نتائج من أمهها:

 أظهر البحث أ ّن العالقة بني التَّفكري العقالين العلمي والتَّفكري الدِّيين عالقة عكسية؛ أي:
كلما زادت درجة التَّفكري العقالين العلمي؛ نقصت درجة التَّفكري الدِّيين والعكس
صحيح.
 أظهر البحث أ ّن العالقة بني التَّفكري العقالين العلمي والنَّظرة ادلوروثة عن مكانة ادلرأة
عالقة عكسية؛ أي :كلما زادت درجة التَّفكري العقالين العلمي؛ نقصت درجة النَّظرة
ادلوروثة عن مكانة ادلرأة والعكس صحيح.

بالُّتاث عالقة
َّمسك ُّ
 أظهر البحث أ ّن العالقة بني التَّفكري العقالين العلمي ودرجة الت ُّ
بالُّتاث
َّمسك ُّ
عكسية؛ أي :كلما زادت درجة التَّفكري العقالين العلمي؛ نقصت درجة الت ُّ
والعكس صحيح.
 أظهر البحث أ ّن العالقة بني التَّفكري العقالين العلمي ودرجة الوعي مببدأ ادلواطنة عالقة
طردية؛ أي :كلما زادت درجة التَّفكري العقالين العلمي زادت درجة الوعي مببدأ ادلواطنة.
 أظهر البحث َّ
أن أكثر ادلعوقات االجتماعية اليت تقف عائقاً يف وجو التَّفكري العقالين
العلمي ىي التَّفكري الدِّيين ،وغياب ادلواطنة.
ومتَّ تطبيق النظريَّة العامة يف العقالنية على نتائج البحث ادليداين.

المقدمة
ٍِّّ
يػُ َعد التفكري إحدى العمليات العقلية اظتعرفية الكامنة وراء تطور اضتياة اإلنسانية ،وسيطرة
اإلنساف على الطبيعة ،ووراء االكتشافات اليت يتغلب هبا اإلنساف على ما يواجهو يف اضتياة من
ٍ
ومشكالت .بل إف معظم اإلؾتازات العلمية اليت حققتها البشرية مبنيةٌ على عملية التفكري
مصاعب
َ

غري أف ارتباطها بنظاـ العقل باعتباره غتموعة اظتفاىيم اظتعقدة واظتتشابكة فيما بينها ،واليت ال نتكن
ٍ
مفهوـ
فهمها إال من خالؿ شبكة العالقات العامة اليت تربط فيما بينها ،و ذلك ال يعين اعتماد
بنائي ٍ
جامد للعقل يفصلو عن شروطو االجتماعية والتارمتية ،وإفتا النظر إذل تركيبة العقل البشري
كخالصة لتجر ٍبة إنساني ٍة وحضاري ٍة معي ٍنة؛ لذلك العقل ىو من ٍ
ٍ
انعكاس للشروط االجتماعية
جهة
ٌ
جهة ٍ
والتارمتية اليت أنتجتها والظروؼ اليت بلورهتا ،كما أنو متصل من ٍ
ثانية مببادئ التفكري العقلي
ٌ
اظتشرتكة بني سائر اضتضارات.
ومنهج يتطور حسب الظروؼ والزماف واظتكاف.
فالعقالنية ليست تياراً أو مذىباً بل ىي نزعةٌ
ٌ
وبذلك كل مراحل التفكري اليت مر هبا العقل البشري كانت شكالً من أشكاؿ العقالنية؛ أي :كاف
اإلنساف يستخدـ عقلو ويتصور اضتياة والكوف تصوراً منظماً متكامالً ،وقد ت التوصل إذل مرحلة
التفكري العقالن الوضعي بعد معاناةٍ
ٍ
طويلة من صراع اإلنساف مع التفكري الغيب ،وما أعقبو من
ثور ٍ
خارؽ
ات اجتماعي ٍة وسياسي ٍة يف أوروبا ،وقياـ الثورة العلمية اليت استطاعت إسقاط كل ما ىو ٌ

فسميت العقالنية العلمية ،فالشكل
للطبيعي أو الغيب ،وبذلك ت االلتحاـ بني العقالنية والعلم ُ
عقبات
العلمي الذي يقف حّت انآف أماـ انتشاره
ٌ
األرقى من التفكري البشري ىو التفكري العقالنّ
ّ
كبريةٌ يف اجملتمع العرب؛ كالدين ،ورتلة العادات والتقاليد اظتتجذرة يف البنية االجتماعية ،وضعف

مبدأ اظتواطنة ،وغياب اجملتمع اظتدن ،والنظرة الدونية للمرأة واليت جعلت من اجملتمع العرب يف آخر
اجملتمعات العاظتية ،يرزح حتت السلطة االجتماعية الغيبية من سح ٍر وخر ٍ
افة ٍ
وجهل .وظتا كاف كذلك
كاف من اظتهم دراسة اظتعوقات االجتماعية للتفكري العقالن ،وحبكم أف الطلبة اصتامعيني يػُ َعدوف من
الشرلتة اظتثقفة يف اجملتمع الذين يقوموف بنقل األفكار إذل الشرائح األخرى من اجملتمع ،ويقع على
عاتقهم بناء اظتستقبل ،وتقدـ الوطن؛ فقد ت التوجو إليهم.
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ويهدؼ البحث اضتارل إذل معرفة اظتعوقات االجتماعية للتفكري العقالن لدى طلبة جامعة دمشق،
والتعرؼ إذل درجة التفكري الديين والسحري ،ودرجة التمسك بالعادات والتقاليد والرتاث لدى
الطلبة ،والتعرؼ إذل درجة التفكري العقالن العلمي ،وقد اعتمد البحث اضتارل على اظتنهج الوصفي
التحليليُِ ،
األصلي الذي بلغ حجمو بعد
ورت َعت البيانات من طلبة جامعة دمشق بوصفها اجملتمع
ّ
اتباع اطتطوات اظتنهجية للعينة متعددة اظتراحل ( )45134طالباً وطالب ًة بطر ٍ
يقة مسحي ٍة عرب

استخداـ األداة االستبانة؛ حيث بلغ حجم العينة) )455مفرد ًة ،واقتصرت على  1%من حجم
اصتامعي ( ذكر -أنثى )اظتسجل يف إحدى
اجملتمع األصلي؛ حيث اعتربت وحدة العينة الطالب
ّ
كليات جامعة دمشق ،ضمن القبوؿ العاـ أو اظتوازي  ،2014 - 2015وموزع ًة على كلي ٍ
ات
تطبيقي ٍة ونظري ٍة ،وقد ت اختيار عينة البحث وفق الطريقة العشوائية متعددة اظتراحل .كما ُو ِضع
مقياس للمعوقات االجتماعية ،وآخر لقياس التفكري العقالن العلمي .وت التحقق من كفايتو العلمية
ٌ
ٍ
مقياس علمي .وبعد ذلك دتت اظتعاصتة اإلحصائية للبيانات
استناداً للمعايري األساسية ألي
باستخداـ برنامج  spssاإلحصائي ،وت تطبيق النظرية العامة يف العقالنية على نتائج البحث
ٍ
غتموعة من اظتقرتحات اليت من اظتمكن االستفادة منها يف جتاوز
اظتيدان ،وقد اختُتِم البحث بوضع
العقلية اظتتخلفة.
وكانت اطتطة إلؾتاز ىذا العمل كما يلي:

مقدمة :تتضمن تعريفاً مبوضوع الرسالة ،والعناصر النظرية ،والعملية اظتتعلقة بو ،كما تتضمن قراء ًة
ٍِّّ
وحتليالً للخطة اظتعتمدة.
النظري ،والباب الثان :البحث اظتيدانّ.
ث قُسمت الرسالة إذل بابني؛ الباب األوؿ :البحث
ّ
وت تقسيم الباب النظري إذل ستسة ٍ
فصوؿ:
ّ
الفصل األوؿ :عنوانو ،اإلطار اظتنهجي للبحث ،ويتضمن ما يلي :مشكلة البحث وتساؤالتو ،أقتية
البحث ،أىداؼ البحث ،الدراسات السابقة ،مفاىيم البحث.
الفصل الثان بعنواف :التفكري العقالن ،ويتضمن مفهوـ التفكري العقالنّ ،والتحوالت التارمتية
للتفكري العقالنّ ،والعقالنية العلمية.
أما الفصل الثالث والرابع واطتامس فيتناوؿ اظتعوقات االجتماعية للتفكري العقالنّ:
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الفصل الثالث بعنواف :العادات والتقاليد ،ويتضمن مفهوـ العادات والتقاليد ،العادات والتقاليد
ٍ
العلمي ،اجتاىات الرتاث واضتداثة يف عقلية الشباب.
كعقبة يف وجو التفكري العقالنّ
ّ
الفصل الرابع بعنواف :الدين ،ويتضمن مفهوـ الدين ،وآراء اظتعتزلة وابن رشد حوؿ قضية الدين
العلمي ،وأمثل ًة عن الظاىرة الدينية يف اجملتمع
والعقل ،وعالقة الصراع بني الدين والتفكري العقالنّ
ّ
العرب.
الغيب يف اجملتمع ّ
ّ
العرب ،واألطروحات الفكرية ضتل أزمة التفكري ّ
الفصل اطتامس بعنواف :غياب اجملتمع اظتدنّ ،وضعف مبدأ اظتواطنة ،ويتضمن مفهوـ اجملتمع اظتدنّ،
العلمي واجملتمع
والعقبات اليت تقف أماـ بناء اجملتمع اظتدنّ ،والعالقة اصتدلية بني التفكري العقالنّ
ّ
اظتدنّ ،ومفهوـ اظتواطنة ،والعقبات اليت تقف أماـ ترسيخ مبدأ اظتواطنة ،والعالقة اصتدلية بني مبدأ
العلمي.
اظتواطنة والتفكري العقالنّ
ّ
الباب الثان :البحث اظتيدان:
الفصل األوؿ بعنواف :اإلجراءات اظتنهجية اظتتعلقة جبمع وحتليل معطيات البحث ،ويتضمن مايلي:
منهج البحث ،ومتغريات البحث ،وفرضيات البحث ،والتعريفات اإلجرائية ،وغتاالت البحث،

األصلي ،واطتصائص الضابطة للعينة ،وتصميم االستمارة ،واألساليب اإلحصائية
وغتتمع البحث
ّ
ستخدمة يف البحث اظتيدانّ.
اظت َ
ُ
الفصل الثان بعنواف :النتائج العامة للبحث ،ويتضمن مايلي :اطتصائص العامة ألفراد العينة،
اظتئوي ،وترتيب الفقرات األكثر إكتابيّ ًة ،وتوزيع
والتوزيعات التكرارية ،واظتتوسطات اضتسابية ،والوزف ّ
ٍ
جملموعة واحدةٍ.
اظتستويات الثالثة ألبعاد اظتقياس ،واختبار T-test
الفصل الثالث بعنواف :العالقات بني متغريات البحث ( اجملموعات اظتستقلة) ،ويتضمن مايلي:
اختبار  T-testللمجموعات اظتستقلة ( متغريات البحث -اصتنس) ،اختبار T-
testللمجموعات اظتستقلة ( متغريات البحث -مكاف اإلقامة) ،اختبار  T-testللمجموعات
اظتستقلة ( متغريات البحث -الكلية) .
الفصل الرابع بعنواف :العالقات بني متغريات البحث ( اظتتغريات األساسية) ،ويتضمن ما يلي:
العالقات االرتباطية بني متغريات البحث ،واختبار  T-testللمجموعات اظترتابطة( متغري
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العلمي) ،اختبار فريدماف ظتعرفة الفروؽ بني اظتعوقات
اظتعوقات االجتماعية -متغري التفكري العقالنّ
ّ

العلمي.
االجتماعية للتفكري العقالنّ
ّ
ٍ
وتضمن البحث
مقرتحات وخادتةً؛ حيث تضمنت اطتادتة  :أبرز النتائج النظرية واظتيدانية ،وملخصاً
باللغة العربية واإلنكليزية ،كما ت تطبيق النظرية العامة يف العقالنية على نتائج البحث اظتيدانّ.
ِّ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

ِّ
البابِّاألوؿِّ:اإلطارِّالنظري ِّ
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ِّ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

األوؿِّ:اإلطارِّالمنهجيِّللبحث:
الفصلِّ َّ
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ِّ

ِّّأو ِّالً_ِّمشكلةِّالبحثِّوتساؤالتوِّ :
يُعد التفكري متغرياً اجتماعيّاً متتلف حسب الزماف واظتكاف انطالقاً من سعي اإلنساف إذل التغيري يف
فتط حياتو ،ومعيشتو ،وتأمني حاجاتو ،وػتاوالتو لتفسري اضتياة ،والكوف ،وفك رموز الطبيعة ،فقد
ٍ
األسطوري إذل مرحلة التفكري
عديدة من مرحلة التفكري
مرت اجملتمعات اإلنسانية مبراحل تفك ٍري
ّ
العلمي  -على الرغم من حاالت اظتد واصتزر يف عملية تطور
الفلسفي ،ث مرحلة التفكري العقالنّ
ّ
ّ
البشري -ؽتا كتعلنا نشاىد رتيع حاالت التفكري تلك يف اظترحلة اضتالية .وقد ت التوصل إذل
الفكر
ّ
ٍ ٍ
الغيب ،وما أعقبو
مرحلة التفكري العقالنّ
العلمي بعد معاناة طويلة من صراع اإلنساف مع التفكري ّ
ّ
ٍ
ات اجتماعي ٍة وسياسي ٍة أدت إذل تغي ٍري يف مفاىيم ومتغري ٍ
من ثور ٍ
عديدة سواءٌ أكانت يف اضتياة
ات
َ
ٍ
اعد و ٍ
جديدة تقوـ بنقد
أسس
االجتماعية أو الطبيعية ،عندىا بدأ تأسيس الوعي
األوروب على قو َ
ّ
الرتاث نقداً إصالحياً؛ للتطور إذل حر ٍ
كة نقدي ٍة هتدؼ إذل حسم موقف العقل من الرتاث ،فأصبحت
ّ
ٍ
العقالنية تتوكتاً للعقل الذي أصبح سلطاناً على كل شيء ،وبالتارل العقالنية ليست مذىباً أو
ات علميةٌ وفكريةٌ هنضت بكل جوانب اضتياة ،ولدى رتيع
أيديولوجيّةً يتم الرتويج عتا ،بل ىي إؾتاز ٌ

نتاج لرتاكم اظتعلومات واطتربات
الشعوب سواءٌ قبلنا مبنهجها يف اضتياة أـ رفضنا.فالعقل البشري ٌ
ٍ
وقناعات تش ّكل عقليّةً معينةً ،إذاً العالقة
تتحوؿ إذل أفكا ٍر
واظتعارؼ اليت نتر هبا اإلنساف واليت ّ
العضوية اليت تربط الفرد باحمليط االجتماعي والثقايف تشكل عقليّ ًة ػتدد ًة .فاإلنساف ابن بيئتو ووعيو
ٍ
ظروؼ اجتماعيّ ٍة وتارمتيّ ٍة .ومن ىنا يقاؿ:
ىو نتاج ىذه البيئة؛ لذلك عقلية أي غتتم ٍع ىي وليدة
(عقليةٌ تقليديةٌ)؛ أي :العقلية اليت حتكمها العادات ،والتقاليد ،واألعراؼ ،واألفكار الغيبية تقليداً
للمحيط االجتماعي الذي ترّب بو اإلنساف ،فعملية التفكري ذاهتا ال تتم إال داخل ٍ
ثقافة معي ٍنة
ٍ
ٍ
لثقايف ،واحمليط
وبواسطتها .فعندما نتحدث عن غتتم ٍع عرب؛ نتحدث عن عقلية مرتبطة باظتوروث ا ّ
االجتماعي .فالعقليات التقليدية اظتغلقة اليت تدور يف فلك الرتاث ،والعادات والتقاليد اظتوروثة،
ّ
وتعتقد بالغيبيات ،وتعان من ضعف تطبيق مبدأ اظتواطنة ،وغياب اجملتمع اظتدن تنتمي إذل مرحلةٍ
ّ
ٍ
الفكري؛ بالتارل فإف العقلية السائدة يف اجملتمع ىي اليت حتكم على
سابقة من التطور
االجتماعي و ّ
ّ
ٍ
عديدة
اىر
االقتصادي و
االجتماعي و
درجة تطوره
ّ
العرب من ظو َ
السياسي ،وما نشاىده يف اجملتمع ّ
ّ
ّ
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للتفكري الالعقالن اظتتمثل يف االعتقاد بقراءة الفنجاف ،والتصديق بكالـ األبراج ،واللجوء
ٍ
بنصوص
للمشعوذين لعالج بعض األمراض ،والنظرة للمرأة نظرًة دونيّةً ،وربط اإلؾتازات العلمية
مقد ٍ
ٍ
سة ،واعتبار الدين منهجاً صاضتاً لقيادة اجملتمع والدولة يف كل ٍ
ومكاف ،والدفاع اظتستميت
زماف
ٍ
ٍ
رتاعة أو ٍ
رتاعة أخرى ،وعدـ تقبل انآخر ،وغياب ثقافة اضتوار ،واطتوؼ
نظاـ على حساب
عن
كل ىذا بدوره أدى إذل
من اظتستقبل ،واضتكم على الكثري من اظتسائل بعيداً عن اظتوضوعيةّ ،
اعات و ٍ
صر ٍ
أزمات يف البلداف العربية ،ليس فقط نتيجة اختالؼ طريقة التفكري بني أبناء اجملتمع
الواحد ،بل عندما تصل اظتناقشات والرؤى بني األطراؼ إذل حد إلغاء الطرؼ انآخر ،وقناعة كل
ٍ
طرؼ بأنو نتتلك اضتقيقة اظتطلقة .ومن اظتمكن أف تكوف العادات والتقاليد اظتتجذرة يف البنية
االجتماعية عتا الدور األكرب يف تثبيت جذور التفكري غري العقالن ،والذي أنتج أناساً متخلفني عن
ركب التطور اضتاصل يف العادل .أو قد يكوف لدور العبادة ورجاؿ الدين ذلك الدور يف إعاقة التفكري
العقالنّ ،إذل جانب ضعف تطبيق مبدأ اظتواطنة يف اجملتمع ،وما أعطاه من دف ٍع للمؤسسات
العرب ،وتركو فريسةً سهلةً أماـ التيارات الفكرية اظتتاحة ،كما أنو قد
التقليدية يف تسيري اظتواطن
ّ

العلمي الذي
يكوف ىناؾ تقصريٌ يف األداء الرت ّ
بوي ومؤسساتو بتوعية الطالب بتبين التفكري العقالنّ
ّ
يقوـ بدوٍر كب ٍري يف صنع اإلنساف السوي ،وعلى الرغم من أنفئة الطلبة اصتامعيني مبا وصلت إليو من
ٍ
ٍ
ومعارؼ جتعلها الفئة اظتثقفة يف اجملتمع ،واليت تُ َبن
معلومات
حتصيل علمي ،وما تتعرض لو من
َ
انآماؿ عليها يف حتقيق التغيري ،وتقدـ اجملتمع ،وطرح األفكار العلمية واظتوضوعية ،ومهمة نقل
ٍ
شرلتة من ىؤالء الطالب تتمثل تلك األفكار
األفكار إذل باقي شرائح اجملتمع ،نالحظ وجود
اظتغايرة للعقل واظتنطق؛ ما كتعل من الضروري التوجو إذل ىذه الفئة بالذات؛ حملاولة كشف اظتعوقات
العلمي.
االجتماعية اليت تقف يف وجو التفكري العقالنّ
ّ
وينطلقِّالبحثِّمنِّالِّتَّساؤالتِّالتَّالية:
التساؤؿ الرئيسي :ما ىي العالقة بني اظتعوقات االجتماعية ( التفكري الديين -االعتقاد بالسحر-
العادات والتقاليد ( الثأر -والنّسب )-والرتاث -الوعي مببدأ اظتواطنة  -النظرة ظتكانة اظترأة)
والتفكري العقالن العلمي.
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ويتفرع عن التساؤؿ الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
-1ما ىو جوىر التفكري العقالن العلمي ؟
 -2إذل أي حد يسيطر التفكري الديين ،واالعتقاد بالسحر ،والتفكري العقالن العلمي على بنية
الوعي لدى طلبة جامعة دمشق ؟ وكيف يعيق التفكري الديين واالعتقاد بالسحر انتشار التفكري
العقالن العلمي؟
 -3ما ىو شكل العالقة البنيوية بني التفكري العقالن والتمسك بالعادات والتقاليد ( الثأر –
النّسب ) والرتاث ؟ وكيف يعيق التمسك بالعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب) والتمسك بالرتاث
انتشار التفكري العقالن العلمي؟
 -4ما ىو شكل العالقة البنيوية بني التفكري العقالن العلمي و الوعي باظتواطنة؟ وكيف الوعي
باظتواطنة يؤثر على انتشار التفكري العقالن العلمي؟

 -5ما ىو شكل العالقة البنيوية بني التفكري العقالن العلمي والنظرة ظتكانة اظترأة؟ وكيف ترتبط
النظرة التقليدية ظتكانة اظترأة يف اجملتمع على إعاقة التفكري العقالن العلمي؟

أىميَّةِّالبحثِّ :
ثانياًِّ–ِّ ٍّ

السوري على وجو
تنبع أقتية البحث من األحداث اظتتالحقة يف اجملتمعات العربية عموماً ،واجملتمع
ّ
ؼتاض عسريًة جراء األزمة اليت نتر هبا ،وما لتدث من صر ٍ
اطتصوص الذي يعيش عملية ٍ
اعات بني

اؿ يف نشوئها؛ حيث
دور فع ٌ
التيارات الفكرية اظتختلفة ضمن اجملتمع واليت قد يكوف لنمط التفكري ٌ
الفكر ىو األساس احملرؾ للسلوكيات يف اجملتمع ،من ىنا ؾتد اضتاجة ّ
ملحةً لتناوؿ التفكري العقالنّ
بالدراسة والتحليل ،واظتعوقات االجتماعية اليت حتد منو؛ حملاولة الوصوؿ لتفسري ما لتدث يف الواقع.
كما تأيت أقتية البحث من خالؿ ػتاوالهتا الكشف عن األسباب اضتقيقية اليت تكمن وراء العقلية
ٍ
اظتتخلفة يف اجملتمع العرب ،وتقدمي ٍ
جديدة تسهم يف بناء ٍ
جيل ذي تفك ٍري علمي مؤم ٍن بالقيم
رؤية
ّ
العلمية واظتدنية ،وثقافة اضتوار ،وتكريس قيم العقل ،وتقبل انآخر على ٍ
أساس قائ ٍم من وع ٍي بظروؼ
اظترحلة الراىنة.
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وتأيت أقتية البحث أيضاً من تناولو ٍ
لفئة مهم ٍة يف اجملتمع؛ حيث تلعب فئة الشباب الدور الرئيسي

يف تطوير اجملتمعات ،وبناء اظتستقبل ،وبالتارل كشف نوع التفكري لدى ىذه الفئة ضروري يف التنبؤ
ٍ
ومطلب حضاري يتم تطبيقو على
كمنهج
حبالة اجملتمع ،وحتديد مساره ،والوصوؿ إذل العقالنية
ٍ
اضتياة االجتماعية ،والسياسية ،والثقافية ،والدينية.
كما يتناوؿ موضوعاً يػُ َعد من أبرز اظتواضيع اليت شغلت اجملتمعات اإلنسانية والعقل اإلنسانّ يف
العصر اضتديث ،مع ما يثريه تناوؿ ىذا اظتوضوع للبحث يف غتتمعاتنا من التوجس واطتوؼ لدى
الباحثني؛ ظتا تتطلبو دراستو من اطتوض يف تفاصيل حس ٍ
اسة يف غتتمعاتنا تػُ َعد من التابوىات غري
َ
اظتتاحة للنقاش والنقد.

إضافةً إذل أهنا من أوذل األحباث اليت تقارب موضوع التفكري العقالنّ يف البنية االجتماعية السورية،
ٍ
ألحباث مستقبليّ ٍة تتعمق يف حتليل وتفسري كل من اظتعوقات االجتماعية اليت
ؽتا سيمهد للتخطيط
تقف عقبةً أماـ تقدـ اجملتمع.

ِّ

ثالثاًِّ–ِّأىداؼِّالبحثِّ:

 -1تسليط الضوء على جوىر التفكري العقالن.
 -2التعرؼ إذل مدى انتشار التفكري الديين ،واالعتقاد بالسحر ،وعالقتو بالتفكري العقالن
العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية.
 -3التعرؼ إذل درجة التمسك بالعادات والتقاليد( الثأر -النّسب ) والرتاث وعالقتها
بالتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة
والكلية.
 -4التعرؼ إذل نظرة الطالب(ة ) اصتامعي ظتكانة اظترأة يف اجملتمع وعالقتها بالتفكري
العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية.
 -5التعرؼ إذل مدى الوعي مببدأ اظتواطنة وعالقتها بالتفكري العقالن العلمي لدى طلبة
جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية.
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 -6التعرؼ إذل دور اظتعوقات االجتماعية ككل يف إعاقة التفكري العقالن العلمي ،وأيهما
أكثر إعاقةً للتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس
واإلقامة والكلية.
 -7التعرؼ إذل مدى انتشار التفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب
متغري اصتنس واإلقامة والكلية.
ٍ
رؤية و ٍ
مبنية على ٍ
وعملية ٍ
ٍ
مقرتحات ٍ
اقعية تساىم جدياً يف جتاوز
علمية
 -8إمكانية تقدمي
العقلية اظتتخلفة ،ووضع أسس ومبادئ الوصوؿ إذل التفكري العقالن العلمي مبا لتقق
التقدـ والتنمية الشاملة للمجتمع .

راساتِّالسابقةِِّّ :
َِّّ
رابعاًِّ– ٍِّّ
الد

ِّٔ-دراسةِِّّمحمدِّصهيبِّمزنوؽِّبعنوافِّتنميةِّالتَّفكير ِّالعقبلنيِّوأثرهِّعلىِّالضِّغوطِّالنَّفسيةِّ
يبي)ِِّّلنيلِّدرجةِّالدكتوراهِّفيِّاآلدابِّ(ِّعلمِِّّالنَّفس)ِّجامعةِّعينِّ
ِّ
لدىِّالمراىقين(ِّبحثِّتجر
نامج تعليمي -تدريب يستند إذل التّقنيات
شمس ِّعاـ ِّ.ٜٜٜٔهتدؼ الدراسة إذل إعداد بر ٍ
اظتستخدمة يف اظتنهج العقالن االنفعارل ،والتأكد من مدى فعاليتو يف تنمية التفكري العقالن لدى
ٍ
عينة من اظتراىقني يف اظترحلة اصتامعية ،ومعرفة ما إذا كانت تنمية التفكري العقالن أو دحض التفكري
الالعقالن؛ تؤدي إذل خفض الضغط النفسي ،ومعرفة ما إذا كاف الربنامج اظتستخدـ أكثر فعاليةً مع
جنس مع ٍ
ٍ
ني(ذكور أو إناث) دوف اصتنس انآخرِّ .
است ِ
خدـ نوعاف من اظتناىج البحثية – اظتنهج التجريب؛ حيث يتم من خاللو التعرؼ على مدى
ُ
تأثري الربنامج واصتنس – كمتغريين مستقلني -على التفكري العقالن – الالعقالن والضغط النفسي
كمتغريين تابعني -من خالؿ اظتعاصتة اإلحصائية لدرجات أفراد اجملموعتني – التجريبية والضابطة– على اظتقياسني اظتستخدمني يف الدراسة – .اظتنهج اإلكلينيكي ( أو منهج دراسة اضتالة ).
تكونت العينة من (  ) 77طالباً وطالبة يف اظترحلة اصتامعية األوذل من كلية انآداب قسم علم
النفس – جامعة حلوافُ .وزعوا على غتموعتني :غتموعة جتريبية ،وغتموعة ضابطة.
نتائج الدراسة:
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 -1أدى الربنامج اظتستخدـ يف ىذه الدراسة إذل تنمية التفكري العقالن ،ودحض التفكري
الالعقالن لدى أفراد اجملموعة التجريبية عند مقارنتهم بأفراد اجملموعة الضابطة.
فرؽ داؿ بني الذكور واإلناث يف التفكري العقالن – الالعقالن بعد تنفيذ
 -2دل يكن ىناؾ ٌ
الربنامج بصرؼ النظر عن الربنامج؛ مبعن أنو ال يوجد تأثريٌ داؿ للجنس على التفكري
العقالن – الالعقالن.
 -3إف عملية دحض التفكري الالعقالن وتنمية التفكري العقالن قد أدت إذل خفض الضغط
النفسي لدى أفراد اجملموعة التجريبية عند مقارنتهم بأفراد اجملموعة الضابطة بصرؼ النظر
عن اصتنس.
تأثري إكتاب للربنامج اظتستخدـ يف ىذه الدراسة على متغريات أخرى كثرية؛ مثل:
 -4ىناؾ ٌ
النظرة للذات ،واالكتئاب ،واالتصاؿ مع انآخرين.
فرؽ داؿ بني الذكور واإلناث على مقياس الضغط النفسي لصاحل الذكور.
 – 5ىناؾ ٌ
بيةِّالسائدةِّ:دراسةِّ
َِّّ
ِّٕ -دراسةِّعليِّوطفةِّبعنوافِّاِّتٍّجاىاتِّالِّتَّقليدِّوالحداثةِّفيِّالعقليةِّالعر
فكيرِّلدىِّعينةِّمنِّالمجتمعِّالكويتيِِّّعاـِّٕٕٓٓ .هتدؼ الدراسة
ٍِّ
فيِّالمضامينِّالخرافيةِّللِّتَّ
إذل الكشف العلمي وليس إذل حتليل عوامل تشكل ىذه الظاىرة؛ حيث تتجو إذل حتليل ظاىرة
التفكري اطترايف وأبعاده يف اجملتمع الكوييت اظتعاصر .وقد أجريت الدراسة على ٍ
عينة مشلت ألف
وثالثة (  )1773من اظتثقفني يف الكويت ،موزعة بني طالب جامعة وموظفني ومعلمني ،حيث بلغ
عدد الذكور يف ىذه العينة  % 39مقابل  % 61من اإلناث .واعتمدت الدراسة منهج البحث
الوصفي باستخداـ استبانة ػتكمة لقياس نسق االنتماءات السائدة يف اجملتمع .نتائج الدراسة:
-1

إف شرلتةً كبريًة من أفراد العينة تؤمن باطترافات والسحر ،وإف االعتقاد اطترايف متتلف
من مؤش ٍر إذل آخر.

-2

إف اإلنتاف بفكرة اضتسد تتصدر سلم االعتقاد اطترايف بنسبة  % 72من حجم العينة
بأهنم متشوف من اضتسد على من لتبوف ،يليها فكرة اطتوؼ من األماكن اظتهجورة
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 % 44من حجم العينة ،ويلي ىذا اإلنتاف باألرواح الشريرة ،والتمائم ،والتعويذات،
-3
-4

وأخرياً استحضار األرواح ،وقراءة الطالع.
اإلناث أكثر خوفاً من األماكن اظتهجورة من الذكور
اإلناث أكثر إنتاناً مبعتقد قراءة الطالع ومصداقيتو من الذكور.

ِّٖ-دراسةِّوليدِّالخلفِّبعنوافِّ:العقبلنيةِّومشكلةِّالِّتَّقدـِّفيِّالفكرِّالعربيِّالمعاصرِّ"ِّالقوميِّ
تِّلنيلِّدرجةِّالدكتوراهِّفيِّالفلسفةِّ,إعدادِّالطَّالبِّوليدِّعبدِّ
ِّ
والليبراليِّ"ِّنموذجاًِِّّرسالةِِّّأُ ٍِّّ
عد
الكريمِّالخلفِّ,جامعةِّدمشقِّ,قسمِّالفلسفة .ِّٕٖٓٓ,يهدؼ البحث إذل إبراز أف إشكالية

التقدـ من حيث اصتوىر دتثل إشكالية اضتياة اإلنسانية ،وىي أيضاً إشكالية الوجود السياسي
واالجتماعي البشري ،وبالتارل يتضح بأهنا واحدة من اظتسائل اليت كتب الوقوؼ عندىا وحتليلها
وإبراز العناصر الفاعلة؛ لذلك إف إثارهتا واضتديث فيها ىي دعوةٌ للتأمل والتفكري والتغيري.
استخدـ الباحث اظتنهج النقدي بصورتني؛ األوذل :نق ٌد داخلي يقوـ على قراءة النص قراءةً تفكيكيةً
ٍ
تعسف أو حتميل النص ما ال لتتمل .الصورة الثانية :نق ٌد خارجي معتم ٌد على التوفيق
حتليليةً دوف
ٍ
ٍ
الذي كتمع بني ٍ
وجديد معاص ٍر ،وكذلك اعتمد على اظتنهج التحليلي الذي يقوـ على
موروث
أصيل
حتليل انآراء ،ونقدىا ،واستخالص النتائج ،وإكتاد اضتلوؿ اظتناسبة عتا.
أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث:
ٍ
ٍ
 -1إف الفكر العرب يعان من ٍ
سياسية دتثلت بالغزو
ظروؼ
ناتج عن
خلل بنيوي ٍ
االستعماري ،باإلضافة إذل االحتكاؾ والتحدي الثقايف.
 -2إف الفكر العرب يعان من مرض التخريب السياسي ضيق األفق ،الذي يغلب األىواء
واظتصاحل الفردية واظتنافع الشخصية والفئوية على اظتصلحة العامة.
منقسم بني مصدرين؛ فاضتاضر
 -3الفكر مطعو ٌف بتارمتيتو نظراً الختالؼ مصادره ،فهو
ٌ
موجود يف اظتاضي بالنّسبة إذل الرتاث ،بينما اظتثقف الليربارل يتوجو ؿتو اظتستقبل؛ للعثور على ما
ينشده من حلوؿ.
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ٗ ِّ-دراسةِّجبراِّالشومليِّبعنوافِِّّ:العلمانيةِّفيِّالفكرِّالعربيِّالمعاصرِّدراسةِّحالةِّفلسطين.
وؽتيز يف حقل
أطروحةِّدكتوراهِّفيِّالفلسفةِّعاـِّٕ٘ٓٓ.يهدؼ البحث إذل تقدمي ما ىو جدي ٌد ٌ

الثقافة والبحث العلمي عموماً ،ويف حقل الثقافة الفلسطينية خاصةً ،مبا يساىم يف إعالء شأف
الفكر العلمي ومقوالتو العلمية.
اعتمدت الدراسة منهج التحليل التارمتي ،وأسلوب حتليل اظتضموف ،وت تقسيم الدراسة إذل ستسة
فصوؿ :الفصل األوؿ :النزعات العقالنية يف الفكر العرب -اإلسالمي  .الفصل الثان :العلمانية يف
الفكر العرب اظتعاصر .الفصل الثالث :إرىاصات العلمانية يف فلسطني .الفصل الرابع  :العلمانية
ٍ
واضتركة السياسية الفلسطينية اظتعاصرة .الفصل اطتامس :ؿتو ٍ
علمانية جديدةٍ.
رؤية
أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:
 -1العلمانية يف الفكر العرب  -اإلسالمي ،ابتداءً من القرف السابع اظتيالدي حّت القرف العشرين،
ٍ
ٍ
ٍ
متدرجة.
عقالنية
نزعات
ظهرت على شكل
علمانية ليرب ٍ
ٍ
ٍ
الية تفصل بني الدين والدولة.
علمانية جذر ٍية إذل
 -2تطورت العلمانية يف الغرب من
 -3صعدت القومية يف الغرب بالتناقض اضتاد مع الدين ،بينما صعدت القومية يف الوطن العرب
بالتضامن بني العروبة واإلسالـ.
 -4تشكلت اعتوية الوطنية الفلسطينية ،منذ بداية القرف العشرين حّت منتصفو ،بتأثري اإليديولوجية
العلمانية ( التحرر الوطين ،والتحرر القومي) ،يف إطار الصراع ضد الترتيك العثمان واضتركة
الصهيونية.
ِّ٘-دراسةِّمحمدِّخليفةِّإبرينيِّبعنوافِِّّ:مفهوـِّالعقلِّفيِّالفكرِّاإلسبلميِّالحديثِّ:الِّلٍّيبراليةِّ
واإلصبلحِّالدٍّيني ِّفيِّالقرفِّالِّتَّاسعِّعشرِّ(ِّنموذجاًِّ)أطروحةِّماجستيرِّ,جامعةِّبيروتِّالعربيةِّ

ِّ.ٕٓٓٚىدفت الدراسة إذل ػتاولة التعرؼ إذل البعد الفلسفي للفكر العرب يف عصر النهضة عرب
تتبع تطور مفهوـ العقل لدى ؽتثلي الفكر العرب يف القرف التاسع عشر .اعتمد الباحث على اظتنهج
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التارمتي التحليلي اظتقارف :تارمتي؛ ألنو تناوؿ الفكر العرب يف عصر النهضة يف ٍ
سياؽ تارمتي بني
الظروؼ االجتماعية والسياسية والثقافية اليت نشأ فيها ذلك الفكر ،حتليلي؛ ألنو حاوؿ حتليل البناء
اظتعريف لكل منهم؛ بغية استخراج البنية الفلسفية القابعة خلف أطروحاتو االجتماعية والسياسية
والرتبوية ،اظتقارف؛ ألف النظر ألي فك ٍر ال بد أف يكوف شامالً .وت تقسيم الرسالة إذل ستسة فصوؿ:
الفصل األوؿ :مفهوـ العقل ،الفصل الثان :األوضاع العامة يف اظتنطقة العربية ،الفصل الثالث:
جذور االجتاىني الليربارل ،واإلصالح الديين يف العادل العرب ،الفصل الرابع :مفهوـ العقل يف االجتاه
الليربارل ،الفصل اطتامس :مفهوـ العقل وعالقتو بالشريعة لدى اجتاه اإلصالح الديينِّ .
نتائج الدراسة :أقاـ اجتاه اإلصالح الديين عالق ًة بني الشريعة و الدين من خالؿ معادلة أف اإلسالـ
ىو دين العقل ،وأف العقل البشري ال لتقق نفسو إال يف اإلسالـ ،ولذلك فمن الواجب تفسري
القرآف تفسرياً عقلياً؛ ألف اإلسالـ ىو اإلنتاف بالعقل.
ودل تكن العالقة بني العقل والشريعة لدى االجتاه الليربارل العرب واضح ًة وػتسومةً؛ ألف االجتاه
الليربارل كاف اجتاىاً توفيقياً وسطياً ،يؤكد على أولوية العقل وأقتيتو ،مثلما يؤكد على أولوية الشريعة
وأقتيتها ،ودل حتسم خياراتو بني الدين والعقل كما فعل االجتاه الليربارل الغرب .فالنقد الذي مارسو
الليرباليوف العرب دل يصل إذل حد الرفض الكامل للمؤسسات والتشريعات الدينية ،بل حاوؿ ىؤالء
الليرباليوف التوفيق بني الشريعة والعقل ،فلم يصل إذل حد القطيعة مع الشريعة اإلسالمية ،وبذلك
فالطهطاوي كاف ليربالياً توافقياً بني الشريعة اإلسالمية ومبادئ الليربالية األوروبية ،فنجد تارًة إسالمياً

متنوراً ،وؾتده أحياناً أخرى ليربالياً متحرراً يؤكد على أقتية األخذ من الليربالية األوروبية.

العقبلنيِّوالتَّفكير ِّغيرِّ
ِّ
-ٙدراسةِّغرـِّاهللِّبنِّعبدِّالرزاؽِّبنِّصالحِّالغامديِّبعنوافِّالتَّفكير ِّ
العقبلنيِّومفهوـِّ َّ
الذات ِّودافعيةِّاإلنجازِّلدىِّعينةِّمنِّالمراىقينِّالمتفوقينِّدراسياًِّوالعاديينِّ
بمدينتيِّمكةِّالمكرمةِّوجدةِّ.جامعةِّأـِّالقرىِِّّكلٍّيَّةِّالتَّربيةِّقسمِّعلمِّالنَّفس.ِِّّٕٜٓٓ,ىدفت

الدراسة إذل معرفة – مدى انتشار التفكري العقالن مقابل التفكري غري العقالن بني اظتراىقني دراسياً
والعاديني أفراد عينة الدراسة – التعرؼ على العالقة بني التفكري ومفهوـ الذات لدى كل من :أ-
اظتتفوقني دراسياً ب -العاديني دراسياً ج -العينة الكلية – .التعرؼ على العالقة بني التفكري
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ودافعية اإلؾتاز – التعرؼ على الفروؽ بني العقالنيني وغري العقالنيني يف الدرجة الكلية والدرجات
الفرعية على مقياس األفكار العقالنية وغري العقالنية ،ومقياس مفهوـ الذات ،ومقياس دافعية
اإلؾتاز .اعتمدت الدراسة على تطبيق اظتنهج الوصفي بشقيو االرتباطي والسبب اظتقارف .عينة
الدراسة تكونت من (ٍ )577
طالب من طالب اظترحلة الثانوية مبدينيت مكة اظتكرمة ،وجدة ،بواقع
( ) 257طالباً من مكة اظتكرمة و( ) 257طالباً من جدة ،كما استخدـ الباحث مقياس األفكار
العقالنية وغري العقالنية إعداد الرلتان ،ومقياس مفهوـ الذات للمراىقني ،إعداد الباحث ،ومقياس
دافعية اإلؾتاز للمراىقني إعداد الباحث.

توصلت الدراسة إذل النتائج التالية:
 -1انتشار التفكري العقالن بني اظتتفوقني دراسياً ،وانتشار التفكري غري العقالن بني العاديني
دراسياً.
ٍ
تباطية ذات ٍ
عالقة ار ٍ
ٍ
داللة
 -2وجود
إحصائية بني التفكري ومفهوـ الذات لدى اظتتفوقني دراسياً
ولدى العينة الكلية بينما ال توجد عالقةٌ لدى العاديني دراسياً.
ٍ
تباطية ذات ٍ
عالقة ار ٍ
 -3وجود ٍ
إحصائية بني التفكري ودافعية اإلؾتاز لدى اظتتفوقني دراسياً،
داللة
ولدى العينة الكلية ،بينما ال توجد عالقةٌ لدى العاديني دراسياً.
ٍ
تباطية ذات ٍ
عالقة ار ٍ
ٍ
إحصائية بني مفهوـ الذات ودافعية اإلؾتاز لدى العاديني
داللة
 -4وجود
دراسياً ،ولدى العينة الكلية ،بينما ال توجد عالقةٌ لدى اظتتفوقني دراسياً.
-ٚالدراسة ِّاألجنبِّيَّةِّ :دراسة ِّ(يوجين ِِّّ *'ِّ Eugeneوغراسييبلِّ )Gracielaبعنواف:ىلِّ
افي ِّبينِّ
ة؟ِّالتفكيرِّالعقبلني ِّوالتفكيرِّالخر ِّّ
ِّّ
تلعبِّالعواملِّالثقافِّيَّةِّدوراً ِّفيِّالمعتقداتِّالسببِّيَّ

بريطانيا ِّوالمكسيكِّ ,جامعة ِّالنكسترِّ ,بريطانيا.)ٕٕٓٓ(ِّ ِّ ,يف جتربتني منفصلتني عُرضت
ٍ
ٍ
صندوؽ خشب فارٍغ) على مشاركني بالغني
ألجساـ يف
تلقائي
ظاىرتاف غري اعتياديّتني (تدمري
ّ
أحداث ليس عتا أي ار ٍ
تباط
يعيشوف يف اجملتمعات الريفية يف اظتكسيك .وقد رافق ىاتني التجربتني
ٌ
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أساس علمي كتأث ٍري ٍ
ملموس باألجساـ اظتدمرة ،ولكن نتكن أف تشري إذل تفسري ٍ
ات سببي ٍة ذات ٍ
ٍ
ألداة
ٍ
عروفة ،أو إذل تفسري ٍ
مادي ٍة غري م ٍ
ات سببي ٍة ذات ٍ
"تعويذة سحري ٍة" عتذا
أساس غري علمي؛ كتأثري
اضتدث .وقد قورنت ىذه النتائج بنتائج التجربتني اظتماثلتني من الدراسة السابقة اليت أُج ِريت يف
العلمي ستسود يف
بريطانيا .أظهرت الدراسة أف االعتقاد اظتسبق _بأف التفسريات ذات األساس
ّ
أحكاـ وسلوكيات اظتشاركني الربيطانيني ،بينما سيكوف اظتشاركوف اظتكسيكيوف أكثر تقبالً للتفسريات
السحرية _كاف صائباً ٍ
بشكل جزئي فقط .كاف طغياف التفسريات العلمية على التفسريات السحرية

جليّاً يف األحكاـ اللفظية للمشاركني الربيطانيني دوف أف يكوف كذلك يف أحكاـ اظتشاركني
اظتكسيكيني؛ حيث رفض اظتشاركوف الربيطانيوف التفسريات السحرية يف استجاباهتم السلوكية يف
ٍ
بدرجة أكرب من اظتشاركني اظتكسيكيني .ولكن عندما ت رفع مستوى خطورة
حالة اظتخاطر اظتنخفضة
ٍ
كسبب ٍ
ػتتمل لتسفري الظاىرة؛ أبدى اظتشاركوف يف كلتا العيّنتني درج ًة مساويةً من
إقتاؿ السحر
سرعة التصديق بالتأثري احملتمل للسحر .تفسري البيانات من حيث العالقات بني التمثيالت العلمية
و"الشعبية" للسببية مع دنتومة األجساـ .أفراد عينة البحث كانوا  28يف كل جتر ٍبة .نتائج التجربة

تتلخص يف أف الربيطانيني نتيلوف لالقتناع بالتفسري العلمي يف حاؿ اـتفاض اظتخاطر .أما عندما
ٍ
بدرجة
ايف
تكوف اظتخاطر مرتفعةً؛ فيميل كل من الربيطانيني واظتكسيكيني لالقتناع بالتفسري اطتر ّ
متقار ٍبة.
راساتِّالسابقة:
َِّّ
تعقيبِّعلىِّ ٍِّّ
الد
 تناولت معظم الدراسات السابقة التفكري العقالن من منظوٍر فلسفي ،أو حبثت يف شخصية أحدتارمتية ٍ
ٍ
ٍ
معينة ،أو تناولت التفكري العقالن من منظوٍر نفسي باستخداـ
مرحلة
رواد العقالنية يف
عينة ٍ
تصمي ٍم جتريب ،لفعالية اختبار األفكار العقالنية على ٍ
معينة تعان من بعض اظتشاكل النفسية،
يف حني تتناوؿ الدراسة اضتالية اظتعوقات االجتماعية اليت تكمن يف البنية االجتماعية واليت تعيق
انتشار التفكري العقالن العلمي .إحدى الدراسات السابقة تناولت مفهوـ العلمانية يف الفكر العرب
اظتعاصر؛ أي :دراسة الشكل األرقى من أشكاؿ العقالنية ،وىي العلمانية ضمن فك ٍر ٍ
ػتدد وىو
الفكر العرب اعتماداً على دراسة حالة غتتمع و ٍ
احد من اجملتمعات العربية ،وىو اجملتمع الفلسطيين
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دوف األخذ بتاريخ الفكر البشري الذي توصل إذل العلمانية بشكلو اضتارل ،يف حني الدراسة اضتالية
تدرس العقالنية عرب حتوالهتا التارمتية من دراسة علماء الشرؽ والغرب ظتفهوـ العقالنية وصوالً إذل
ٍ
كشكل أرقى للتفكري اإلنسان ،ومعوقات انتشاره يف اجملتمع
التفكري العقالن العلمي الذي تػُوج
العرب.
كما تناولت إحدى الدراسات اجتاىات التقليد واضتداثة يف العقلية العربية ،ومعرفة اظتضامني اطترافية
لكن تدرس الدراسة اضتالية باإلضافة إذل ما تدرسو الدراسة
للتفكري ،وىي جزءٌ من الدراسة اضتاليةّ .
السابقة التفكري الديين والتفكري العقالن العلمي واظتعوقات اليت دتنع انتشار التفكري العقالن
العلمي.
 دعمت الدراسات السابقة اطتلفية العلمية للدراسة اضتالية – كما ساعدت الدراسات السابقة يفحتديد األىداؼ للدراسة اضتالية.
ِّ

خامساًِّ–ِّمفاىيمِّ ٍّ
الدراسةِِّّ :
تصور عقلي داخلي
ِّٔ -التَّفكير):)thinkingىو
ٌ
عمليات معرفيةٌ ضمنيةٌ أو صرلتةٌ ،أو ٌ
لألحداث أو األشياء ،أو وسيلةٌ عقليةٌ يتعامل هبا اإلنساف مع الوقائع واألحداث واألشياء من
خالؿ العمليات اظتعرفية اليت تتمثل يف استخداـ الرموز واظتفاىيم والكلمات(.عبد اهلل وعبد
الرزتن1996،ـِّ )126 :

ِّٕ -التَّفكير ِّالعقبلني(:)Rational thinkingذلك التفكري والسلوؾ الواعي الذي يتفق
مع أحكاـ اظتنطق واظتعرفة التجريبية ،والذي يتسم بأىدافو اظتتماسكة واظتتزنة اليت نتكن حتقيقها من
خالؿ الواسطة اظتوضوعة العلمية وىي اليت دتيز اصتنس البشري( .ميشيل ،دينكن)171 :1986 ،
ِّوالتَّقاليد):)customs - traditionىي عبارةٌ عن أفتاط السلوؾ
ِّٖ -العادات ِّ
جيل إذل ٍ
االجتماعي اليت تنتقل من ٍ
جيل ،وتستمر فرتًة طويلةً حّت تثبت وتستقر إذل درجة اعرتاؼ
األجياؿ اظتتعاقبة هبا(.مبيض ،2777 ،صِّ ) 974
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ط سلوكيةٌ وطقوسيةٌ يتمسك هبا األفراد نظراً لتأكيدىا
ِّٗ-التَّقاليدِّ(ِّ : (Traditionsىي أفتا ٌ

على أقتية اظتاضي السحيق ،ولقدسيتها ،ومنزلتها الرفيعة عند األفراد؛ ذلك أف األسالؼ قد حتلوا
هبا ،والتزموا بنصوصها ومفرداهتا ،فجلبت عتم اطتري والرفاىية ،ومكنت اجملتمع من حتقيق التآلف
والوحدة واحملبة .وقوة التقاليد كقوة اللغة والتاريخ والدين يف رتع الناس سوية ،والتوحيد بينهم،
وتعميق شعورىم وأحاسيسهم بانتمائهم إذل الوطن واألمة .وتتجسد التقاليد يف مراسم حفالت
الزواج واطتتاف ،ويف مراسيم تشييع اظتوتى ،ويف السالـ والتحيات بني األحبة واألصدقاء ،ويف مراسم
األعياد واظتناسبات الدينية والوطنية كمراسم عيد الفطر وعيد األضحى ( .اضتسن184 ،1999 ،
– ِّ )185

ِّ٘ -العادات ِّ( :)Customsالطرؽ اظتستقرة للتفكري والسلوؾ يف اجملتمعات ،وتتم دراسة
ٍ
مستويات ٍ
ؼتتلفة .فالدراسات اإلثنوغرافية هتتم بالوصف الدقيق لتفاصيل اضتياة اليومية
العادات على
الروتينية .ويف مستوى أعلى من التعقيد ،ينصب االىتماـ على حتليل القواعد اظتتضمنة يف ىذه
التفاصيل ،وصوالً إذل استخالص األفتاط الثقافية لتلك األفعاؿ اظتتكررة .وأخرياً نتكن النظر إذل
ظتنطقة ٍ
العادة باعتبارىا تعكس الطبيعة اظتميزة للثقافة بأكملها أو ٍ
ثقافية( .مارشاؿِّ )921 ،2777 ،

ِّ-ٙالمجتمعِّالمدنيِِّّ( :)civil societyىو كل اظتؤسسات اليت تتيح لألفراد التمكن من
اطتريات واظتنافع العامة ،دوف تدخل أو توسط اضتكومة ،وىو النسق السياسي اظتتطور الذي تتيح
صريورة دتأسسو "دتفصلو يف مؤسسات" مراقبة اظتشاركة السياسية .واجملتمع اظتدن كما يف أدبيات
العلوـ االجتماعية :ىو غتمل التنظيمات غري اإلرثية وغري اضتكومية ،اليت تنشأ طتدمة اظتصاحل أو
اظتبادئ اظتشرتكة ألعضائها .ويدخل ضمن تنظيمات اجملتمع اظتدن كل النقابات واالحتادات والروابط
واألندية واصتمعيات التطوعية األخرى ،وىي تقدـ اضتماية ضد غلواء أو اشتطاط الدولة يف استخداـ
سلطاهتا القهرية استخداماً متعسفاً .ويذىب بعضهم إذل أف اجملتمع اظتدن ىو "غتموعة التنظيمات
التطوعية اضترة ،اليت دتأل اجملاؿ العاـ بني األسرة والدولة لتحقيق مصاحل أفرادىا ،ملتزم ًة يف ذلك بقيم

ومعايري االحرتاـ ،والرتاضي ،واإلدارة السلمية للتنوع واطتالؼ"( .مبيض- 1117 ،2777 ،
ِّ )1121
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ِّ -ٚالمواطنة( :)citizenshipىي مكانةٌ أو عالقةٌ اجتماعيةٌ تقوـ بني ٍ
فرد طبيعي وغتتمع
سياسي ( دولة) ،ومن خالؿ ىذه العالقة يق ّدـ الطرؼ األوؿ الوالء ،ويتوذل الطرؼ الثان اضتماية،
وتتحدد ىذه العالقة بني الفرد والدولة عن طريق القانوف(.الشماس)38 ،2778 ،
افز قويةً وعميق ًة
ِّ -ٛالدٍّين ِّ(( :)Religionىو نظاـ رموٍز يعمل حبيث يثري لدى البشر حو َ
ومستدنتةً عرب صياغة مفاىيم ٍ
عامة حوؿ الوجود ،وعرب إعطاء ىذه اظتفاىيم مظهراً حقيقياً؛ حبيث
َ
تبدو تلك الدوافع وكأهنا ال تستند إال إذل اضتقيقة)(.وليم)177 - 176 ، 2771 ،
جيل إذل ٍ
ِّ-ٜالتراث ): (Traditionsىو عناصر الثقافة اليت تنتقل من ٍ
جيل آخر ،وقد ظهر
شكل ثقايف يتنقل
يف مفي ٌد مؤداه أف الرتاث
مؤخراً يف إحدى حاالت البحث اإلركيولوجية تعر ٌ
ٌ
الثقايف األكرب
اجتماعيّاً ويصمد عرب الزمن ،يف حني نرى جوجن الذي يستخدـ مصطلح الرتاث
ّ
أسلوب متميػٌز من أساليب اضتياة ،كما ينعكس على ؼتتلف
حتديداً – ؾتده يعرؼ الرتاث بأنو
ٌ
جوانب الثقافة ،ورمبا نتتد خالؿ فرتةٍ زمني ٍة معي ٍنة ،وتظهر عليو التغريات الثقافية الداخلية العادية،
ٍ
بوحدة أساسي ٍة( .ىولتكرانس)89 – 88 ،1972 ،
ولكنو يتميز طواؿ تلك الفرتة
ِّٓٔ -االثنوغرافيا ِّ  :Ethnographyىي األثنولوجيا الوصفية؛ أي :مالحظة وتسجيل

الثقايف ،كما يبدو ذلك من خالؿ
اظتادة الثقافية من اظتيداف ،وىي تعين أيضاً وصف أوجو النشاط
ّ
الوثائق التارمتية .ويعرؼ دياس األثنوغرافيا بأهنا الدراسة الوصفية للثقافات اظتختلفة ،أو لقط ٍ
اعات

من ٍ
العلمي لألنساؽ االقتصادية واالجتماعية
ثقافة معي ٍنة .ويُعرفها جاكوبز ويسرتف بأهنا الوصف
ّ
وللرتاث الثقايف للشعوب ذات اظتستويات التكنولوجية اظتختلفة (.اضتسن)21 ،1999 ،
ِّٔٔ-االثنولوجياِّ(:)Ethnologyاألثنولوجيا ىي علم اإلنساف ككائ ٍن ثقايف ،أو ىي الدراسة
ٍ
كجماعات بصرؼ
اظتقارنة للثقافة .يُعرؼ كروبر األثنولوجيا بعلم الشعوب ،وثقافتها ،وتاريخ حياهتا
اظتختص بتحليل اظتادة
النظر عن درجة تقدمها .ويُعرؼ بذلك القسم من األنثروبولوجيا الثقافية
ّ
الثقافية ،وتفسريىا تفسرياً منهجياً(.اضتسن)22 ،1999 ،
ِّٕٔ -البنية ِّ( :)Structureظتفهوـ البنية ٍ
معاف ؼتتلفةٌ ج ّداً يف علم االجتماع من الصعب
ٍ
ٍ
كاملة لتفسرياهتا ،لذلك سنكتفي بإقامة بعض نقاط االستدالؿ .بالنسبة ظتوردوؾ يدؿ
الئحة
وضع
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مفهوـ البنية االجتماعية على دتاسك اظتؤسسات االجتماعية :ليست اظتؤسسات جتمعاً اعتباطيّاً أو

عرضيّاً ،وهبذا اظتعن يكوف عتا بنية .يعترب ماهنامي أف البنية االجتماعية ىي نسيج القوى االجتماعية
يف نشاطها اظتتبادؿ والذي خترج منو ؼتتلف فتاذج اظتالحظة والفكر .يف ىذه اضتالة ،يدؿ مفهوـ
البنية االجتماعية ضمنياً على غتمل عناصر ٍ
نظاـ اجتماعي ٍ
معني اليت متمن عادل االجتماع أنو
ّ
ٍ
بغموض
يسيطر عليها ولتدد األخرى .بالنسبة ظتاهنامي يتعلق األمر بالعناصر اظتادية ( يُشار إليها

بعبارة القوى االجتماعية اليت تسمح بتفسري العناصر الفكرية ،يذكر ىذا االستعماؿ بالتأكيد
بالتمييز اظتاركسي الشهري بني البنية الفوقية والبنية التحتية .وىكذا نتكن أف يظهر مفهوـ البنية
مرتابطاً مع مفهوـ النظاـ إذا اعتربنا أف النظاـ ىو غتمل العناصر ذات التبعية اظتتبادلة(.بوريكو،

)171- 99 ،1986

البناءِّاالجتماعي ِّ:Social Structureمصطلح يطلَق عموماً على أي ٍ
فتط متكرٍر
ِّّ
ِّٖٔ-
ٌُ
ٍ
بتحديد أكثر على عالقات التفاعل اظتنظم بني ؼتتلف عناصر النسق
من السلوؾ االجتماعي ،أو
االجتماعي أو اجملتمع .وىكذا يُقاؿ على سبيل اظتثاؿ :إف نظم القرابة ،والنظم الدينية ،واالقتصادية،
ّ

والسياسية وغريىا من النظم اظتوجودة يف غتتم ٍع ٍ
معني دتثل البناء االجتماعي لذلك اجملتمع مبا لتويو
ستخدـ اظتصطلح عموماً
من اظتعايري ،والقيم ،واألدوار االجتماعية .والبنيوية :Structuralismيُ َ
االجتماعي (سواءٌ كاف ظاىراً أو غري
يف علم االجتماع لإلشارة إذل أي اجتاهٍ نظري يعطي البناء
ّ
ذلك) أولويّةً على الفعل االجتماعي .والفكرة األساسية يف ىذه البنيوية ىي أننا نستطيع دتييز األبنية
القائمة وراء اظتظاىر السطحية للواقع االجتماعي بأهنا كثرية التغري والتحوؿ(.مارشاؿ،2777 ،

)297 - 289
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

الفصلِّالثانيِّ:التفكيرِّالعقبلني ِّ
ِّ
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أو ِّالًِّ-مفهوـِّالتفكيرِّالعقبلني:
ومنهج يف التفكري ينحو
ً
العقالنية ليست تياراً فكرياً ػتدداً من السهل رصده
تارمتيا ،بل ىي نزعةٌ
ٌ
إليو اظتفكروف والفالسفة و رجاؿ الدين داخل منظوماهتم الفكرية والفلسفية والشرعية ،معترباً العقل
مركزياً يف توليد اظتعرفة الصحيحة؛ لذلك نتكن النظر إذل العقل باعتباره أداة إلنتاج األفكار العقالنية
يف كل مرحلة من اظتراحل اليت يسود فيها التفكري العقالن الفلسفي ،أو التفكري العقالن الديين ،أو
العقالنية العلمية اليت ىي أوج العقالنيات ،وباختالؼ اظترحلة التارمتية والتيارات الفكرية اختلفت
انآراء حوؿ حتديد مفهوـ العقالنية.
العقبلنيَّةِّوالعقلِّ(ِِّّ:)and rational ))ِّrationalismالجذرِّاالشتقاقيِّالذيِّتشتقِّ

ِّ.وىكذاِّيفهمِّمنِّ
ِّ
منو ِّكلتاِّالكلمتينِّىوِّاالسمِّالبلتيني ِّ ratioومعناهِّالعقلِّreason
كلمةِّالعقبلنيِّ ِّrationalistعموماً َّ
خصِِّّالذيِّيؤٍّكدِّقدراتِّاإلنسافِّالعقليةِِّّتأكيداًِّ
ِّ
ِّالش

ِّ,ولديوِّإيمافِِّّغيرِّعاديِّبقيمةِّالعقلِّ,والمحاجةِّالعقليةِّوأىميتهاِّ ِّ.
خاصاً
ّ

ٍ
َّ
َّ
ِّفكريِّجا ّدِّ,وكافِّ
رطِّالمسبقِّلكلِّبحث
ةِّالعقليةِّوأىميتهاِّىوِّالش
ِّاإليمافِِّّبقيمةِّالمحاج
إف
ٍّ
ً
أوؿ ِّأبطالو ِّفي ِّالتراث ِّالغربي ِّىو ِّسقراط ِّاألثينيِّ ,ولو ِّالحق ِّالمشروع ِّفي ِّأف ِّيػُ َع َّد ِّاألبِّ
المؤسسِّللفلسفةِّ.ولمِّيكفِّسقراطِّعنِّاإللحاحِّعلىِّأنَّوِّينبغيِّلناِّأالِّّنكوفِّراضينِّبالهوىِّ
َّ
ِّالمحاجة ِّإلى ِّحيث ِّترشدنا ِّ"ِّ ,ويجبِّ
ِّالرأي ِّالمقبوؿِّ ,بل ِّعلينا ِّأف ِّ" ِّنتابع
َّ
الشعبيِّ ,أو َّ

استخداـِّالعقلِّمنِّأجلِّتحليلِّمعتقداتناِّومفهوماتناِِّّ,ومنِّأجلِّإخضاعهاِِّّللتَّفحصِّالنقديِِّّ,
ِّ

"الحياةِِّّالتيِّالِّتُمتَحنِِّّغيرِّجديرةِّبالعيش"ِّ,ولمِّيكنِّشعارِّأرسطوِّىذاِّتبجحاًِّفارغاًِّ,فقدِّ
آثرِّأفِّيذىبِّإلىِّحتفوِّ(ِِّّٖٜٜؽ.ـ)ِّعلىِّأفِّيتخلىِّعنِّالتزاموِّبالتَّحريِّالنَّقديِّوالممارسةِّ
االستقبللية ِّللعقلِّ .وبعد ِّذلك ِّ ِّق ًدـ ِّأرسطو ِّنظرية ِّفي ِّالطَّبيعة ِّاإلنسانية ِّ ِّجعلت ِّالعاقليةِّ

ِّالصفة ِّالمميزة ِّالتي ِّتعرؼ ِّاإلنسافِّ .فاإلنساف ِّ(حيواف ِّ ِّعاقل)ِّ,
(ِّ )rationalityىي ٍّ
وقدراتوِّالِّتشملِِّّاالستعداداتِّال ِّطَّبيعيَّةِّللتَّغذيِّ(التيِّيشترؾِّبهاِّمعِّالنَّباتات)ِّ,والقدراتِّ

ِّالملَ َكة ِّالعقلية؛ِّ
على ِّالتَّنقل ِّوالحس ِّ(التي ِّيشترؾ ِّبها ِّمع ِّالحيوانات) ِّوحسبِّ ,بل ِّكذلك َ
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ِّالبيئةِّوحسبِّ,وإنماِّىوِّيفكرِّويعقلِّ
ِّ
فاإلنسافِّالِّيتغذىِّوينتقلِّولديوِّأحاسيسِّتجعلوِّمدركاً
كذلكِّ.وقدرتناِّعلىِّالعقلِّ–ِّعلىِّتنظيمِّأفكارناِّتنظيماًِّمنطقياًِّمتماسكاًِّ–ِّىيِّأكثرِّقدراتناِّ
البشريةِّتميزاًِّوحسماًِّ,وىيِّالقدرةِّالتيِِّّتميزناِّعنِّالمخلوقاتِّاألخرىِِّّالقادرةِّعلىِّالحسِّ.

ِّالساميةِِّّ
ويمضي ِّأرسطو ِّفي ِّكتابو ِّ ِّاألخبلقيات ِّ ِّأبعد ِّمن ِّذلك ِّليؤكد ِّأف ِّسعادة ِّاإلنساف َّ
تكمنِّفيِِّّالنَّظرِّفيِّممارستوِّقدراتِّالعقلِّالنَّظريةِّالخالصة( .كونتنغهاـ. )13 ،1997 ،

ومبا أف العقالنيات ىي نتاج العقل خالؿ صراعو الطويل مع الطبيعة فسنبدأ بتحديد مفهوـ العقل.
العقلِّ)ِّ:)Reasonفيِّطبيعةِّالعقلِّأوالً ِّ"ِّالعقلِّيأخذِّفيِّعلمِّالكبلـِّمعنىِّالمعلوماتِّ
األوليةِّ ,ويكوف ِّالعمل ِّبهذه ِّالمعلومات ِّىو ِّالنَّظر ِّأو ِّاالستدالؿِّ .ويذىب ِّالمعتزلة ِّمذىبِّ

فبلسفةِّاليونافِّفيِّتعريفِّالعقلِّانطبلقاًِّمنِّنظريةِّالمعرفةِّعندىمِّالتيِّترىِّأفِّالعقلِّالنَّظريِّ
–ِّالذيِّىوِّ"ِّقوةِّعلىِّاكتسابِّالعلمِّ"ِّبالنَّظرِّواالستدالؿِّيؤديِّالمرحلةِّاألخيرةِّمنِّمراحلِّ
المعرفةِّالعقليةِّ,حتىِّوإفِّتباعدتِّالمدارسِّالكبلميةِّفيِّتعريفهاِّللعقلِّالنَّظريِّ,فإنَّها ِّتتفقِّ

َّ
ِّالسليم ِّوالحس ِّالمشترؾ ِّبوصفهما ِّينصهراف ِّفي ِّاستشفاؼِّ
بأف ِّالعقل ِّالعملي ِّىو ِّالحس َّ
الحبلؿ ِّوالحراـِّ .وىذه ِّالمدارس ِّكلها ِّتخاطب ِّاإلنساف ِّالعاقلِّ ,وتثق ِّبو ِّمن ِّأجل ِّتحقيقِّ

المثلِّاألعلىِّللسلوؾِّاألخبلقيِّ–ِّالدٍّينيِّ .
َّ
ِّكينونةِّىذاِّالمفهوـِّوماىيتو؛ِّنجدِّأف ِّالعقل ِّكلمةِّأتتِّمنِّمفهوـِّعقاؿِّ
عندماِّنتساءؿِّعن
الجملِّوفيهاِّمعنىِّالكابحِّ,فكماِّيمنعِّالعقاؿِّالجملِّمنِّالحركةِّيمنعِّالعقلِّاإلنسافِّمنِّ
الخضوعِّلرغباتوِّوأىوائوِّ,وىوِّماِّيقابلِّالغريزةِّالتيِّالِّاختيارِّلهاِّ.وىوِّماِّيكوفِّبوِّاالستدالؿِّ
والتَّفكيرِّوالتَّركيبِّللتَّصوراتِّوالتَّصديقات؛ِّبحيثِّيميزِّبوِّالحسنِّمنِّالقبيحِّ,والخيرِّمنِّ
الشرِّ ,والحق ِّمن ِّالباطلِّ .وىو ِّبالنٍّهاية ِّما ِّيميز ِّاإلنساف ِّعن ِّسائر ِّالمخلوقات ِّاألخرى.
(مبيض.)931 – 924 ،2777 ،
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فالعقل بوصفو قوة قادرة على التعلم ،وعلى التمييز بني اطتري والشر ،وعلى ضبط عواطف اإلنساف؛
فكيف متتلف العقل العرب عن العقل الغرب؟ بالتأكيد ىناؾ شروط اجتماعية وتارمتية لتشكل
نظاـ العقل ،فهي تعكس تنظيم اصتماعة لواقعها على مستوى بنيتها الذىنية.
يحدد ِّالجابري ِّمفهوـ ِّالعقل ِّالعربي ِّبأنوِّ :الفكر ِّبوصفو ِّأداة ِّلئلنتاج ِّالنَّظريِّ ,صنعتها ِّثقافةِّ
َّ
بيةِّبالذاتِّ,الثَّقافةِّالتيِّتحملِّتاريخِّالعربِّالحضاريِّ
معينةِّلهاِّخصوصيتهاِّ,ىيِّالثَّقافةِّالعر
العاـِّ,وتعكسِّواقعهمِّأوِّتعبٍّرِّعنوِِّّوعنِّطموحاتهمِّالمستقبليةِّ ,كماِّتحملِّوتعكسِّوتعبرِّفيِّ

الوقتِّذاتوِّعنِّعوائقِّتقدمهمِّ,وأسبابِّتخلفهمِّالراىن (.اصتابري)14- 13 ،2779 ،
َّ

فالعقل هبذا اظتعن يعرب عن تاريخ ػتدد ومرحلة معينة ،أما وظيفة العقل؛ فتتجلى يف الكشف عن
االتساؽ يف الواقع كشرط الستيعابو والتعامل معو وىو ما حتيل إليو العقالنية.
العقبلنيَّة ِّ(ِّ :)rationalityالعقبلنيَّة ِّىي ِّذلك ِّالتَّفكير ِّوالسلوؾ ِّالواعي ِّالذي ِّيتفق ِّمعِّ
أحكاـ ِّالمنطق ِّوالمعرفة ِّالتَّجريبيةِّ ,والذي ِّيتَّسم ِّبأىدافو ِّالمتماسكة ِّوالمتزنة ِّالتي ِّيمكنِّ
تحقيقهاِّمنِّخبلؿِّالواسطةِّالموضوعيةِّالعلميةِِّّ.لقدِّاعتمدتِّالفلسفةِّالغربيةِّلفترةِّطويلةِّ
ةِّأوِّالسببيةِّإنماِّ
َّ
منِّالزمنِّتزيدِّعلىِّٕٓٓٓ ِّسنةِّعلىِّأسلوبِّمركزيِّينصِّعلىِّأفِّالعقبلنيَّ
َّ
ىي ِّصفة ِّجوىرية ِّتميز ِّأبناء ِّالجنس ِّالبشريِّ .غير ِّأف ِّىذا ِّالمبدأ ِّالفكري ِّتعرض ِّلبلنتقادِّ
بسببِّاعتمادهِّالمطلقِّعلىِّالعاملِّالعقبلنيِّأوِّالسببيِِّّ,وإىمالوِّللعواملِّاألخرىِّالتيِّيعتمدِّ
عليهاِّالمجتمعِّالبشري؛ِّ ِّكالعواملِّالبيئيةِّوالماديةِّ.وقدِّاستعملِّالبروفيسورِّىوبهاوسِّمبدأِّ
العقبلنيَّةِّفيِّسياؽِّنظريتوِّعنِّالتَّقدـِّالبشريِّ,واعتبرهِّمبدأًِّعضوياًِّيمكنِّاالعتمادِّعليوِّفيِّ
تحقيقِّالتَّوازفِّبينِّنواحيِّالحياةِّاالجتماعيةِّ,واستعملِّماكسِّفيبرِّمصطلحِّالعقبلنيَّةِّأكثرِّ
منِّأفِّيستعملوِّأيِّعالمِّاجتماعِّآخرِّ,فقدِّصنفِّالفعلِّأوِّالحدثِّ(ِّ)ِّactionإلىِّأربعةِّ

أقساـِّىيِّ :
ٔ-الفعل ِّالعقلي ِّالمعتمدِّ :وىو ِّالفعل ِّالذي ِّلو ِّواسطة ِّتكفل ِّتحقيق ِّالهدؼ ِّالذي ِّيتوخاهِّ
الفعلِِّّ ِّ.
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ٕ -الفعل ِّالعقلي ِّالقيميِّ :وىو ِّالفعل ِّالذي ِّينطبق ِّمع ِّالمقاييس ِّالقيمية ِّالتي ِّيتفق ِّعليهاِّ
المجتمعِِّّ .
ِّٖ-الفعلِّالغريزيِّ .
ٗ-الفعل ِّالتَّقليديِّ :إف ِّالفعل ِّالغريزي ِّوالتَّقليدي ِّبعيداف ِّكل ِّالبعد ِّعن ِّالمبدأ ِّالعقليِّ
ليمِّوالفكرِّالسويِّ.ويستعملِّفيبرِّمبدأِّالعقبلنيَّةِّفيِّتفسيرِّ
العقلِّالس
والمنطقيِّالذيِّيقرهِّ
َّ
َّ
ّ
نواحِّمتعددةِّمنِّالمجتمع؛ ِّكالنَّواحيِّالمتعلقةِّبالسلطةِّوالقيادةِّوالقوانين (ِّ.اضتسن،1999 ،
ٍ
) 416 -415

ويفرؽِّالباحثوفِّبينِّ(العقبلنيَّةِِّّ)Rationalityو(المذىبِّالعقليِِّّ,)Rationalism
منِّحيثِّإفِّاألولىِّاتجاهِِّّفيِّالتَّفكيرِّبصفةِّعامةِّ,أوِّىيِّموقفِّيعتزِّبالعقلِّ,ويجعلوِّحكماًِّ
َِّّ
ومرجعاً ِّفي ِّجميع ِّنواحي ِّالحياةِّ ,في ِّحين َّ
ِّإف ِّالمذىب ِّالعقلي ِّيقتصر ِّعلى ِّالجانبِّ

االبستمولوجيِّفيِّاعتمادهِّعلىِّالعقلِّ.فالمذىبِّالعقليِّفيِّنظريةِّالمعرفةِّىوِّالصورةِّالتيِّ

تقابل ِّالتَّجربة ِّالحسيةِّ ,أو ِّىو ِّالصورة ِّالتي ِّتجعل ِّمعيار ِّالحقيقة ِّليس ِّحسياً ِّبل ِّعقلياًِّ
ِّوالرياضيات ِّىي ِّملهمة ِّالمذىب ِّالعقليِّ ,ويباىي ِّالعقليوف ِّبسمو ِّالمنهجِّ
واستنباطياًٍّ ,

االستنباطيِّويعتبرونوِّمنهجِّاليقين؛ِّولهذاِّالسبب ِّكانتِّالمعرفةِّعندِّالعقليين ِّكليةِّوضروريةِّ.
َّ
ومعنى ِّذلك َّ
ِّأف ِّالعقل ِّيمكن ِّأف ِّيقاؿ ِّفي ِّمقابل ِّالتَّجربة ِّمن ِّالنَّاحية ِّاالبستمولوجيةِّ ,لكنوِّ
يمكنِّأفِّيقاؿِّفيِّمقابلِّالدٍّينِّأوِّالوحيِّ,وىذاِّىوِّالمجاؿِّالثَّانيِّللعقبلنيةِّ ,كماِّأنَّوِّيمكنِّ

أفِّيقاؿِّثالثاًِّفيِّمقابلِّالعاطفةِّأوِّالشعورِّفيِّميدافِّاألخبلؽ ( .إماـ) 12-11 ،1985 ،
ٍ
الواقعِّخمسةِّمعافِّللمذىبِّالعقليِّ :
وقدِّأحصىِّ(الالندِّ)ِّفيِّ
َّ
المذىبِّالقائلِّإفِّشيئاًِّالِّيوجدِّدوفِّسببِّوجوده.
ٔ.
َّ
المذىبِّالقائلِّإف ِّكلِّمعرفةِّيقينيةِّتصدرِّعنِّمبادئِّالِّتدحضِّدحضاًِّقبلياًِّ,مبادئِّ
ٕ.
بديهية.
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َّ
المذىبِّالقائلِّإفِّالتَّجربةِّالِّتكوفِّممكنةِّإالِّّفيِّحالةِّعقلِّيملكِّسبباً.
ٖ.
ٗ .اإليمافِّبالعقلِّوالبداىةِّوالبرىاف.
 .5المذىب ِّالقائل ِّبأَ ْف ِّال ِّثقة ِّإالّ ِّبالعقلِّ ,ورفض ِّقبوؿ ِّما ِّال ِّيعترؼ ِّبمنطقية ِّالعقائدِّ
الدٍّينية( .باية )9 ،1996 ،

ومهما اختلف الفالسفة يف حتديدىم ظتفهوـ العقالنية يبقى ىناؾ مبادئ أساسية تقوـ عليها
العقالنية ،وؾتد يف تاريخ العقالنية غتموعة مشاهبة من اظتالمح.
وأحدِّخيوطِّالعقبلنيَّةِّىوِّ(الفطرية)ِّ,وىيِّنفسهاِّمجموعةِّمعقدةِّمنِّالمفهوماتِّتشملِّفكرةِّ
أف ٍّ
َّ
ىنِّمزو ٌد ِِّّمنذِّالوالدةِّببعضِّالمفهوماتِّاألساسيةِّأوِّبمعرفةِّبعضِّالحقائقِّاألساسيةِّ,
ِّالذ
َّ
الخيط ِّاآلخر ِّىو ِّ(القبلية)ِّ -أي ِّاإليماف ِّبإمكانية ِّالوصوؿ ِّإلى ِّمعرفة ِّبمعزؿ ِّعن ِّالحواسِّ,
والخيط ِّاآلخر ِّىو ِّ(الجبرية) ِِّّ -الفكرة ِّالقائلة َّ
ِّبأف ِّالفلسفة ِّيمكن ِّأف ِّتكشف ِّالحقائقِّ

الضَّروريةِّعنِّالواقع( .كوتنغهاـ)27 ،1997 ،
ولكن نتساءؿ ما عالقة التفكري بالعقل ؟ وكيف يتبلور عقل اإلنساف وظتاذا شتيت تلك األفكار
باألفكار العقالنية ،وغريىا األفكار الالعقالنية؟
التَّفكير( ِّ :ِّ )ِّ Thinkingيدؿ ِّاللَّفظ ِّبالمعنى ِّالعاـ ِّعلى ِّجملة ِّالعمليات ٍّ
ِّالذىنيةِّ ,منِّ
تفكيرِّوإرادةِّووجدافِّوعاطفةِّ,وبالمعنىِّالخاصِّ– ِّعلىِّالعقلِّأوِّالنَّشاطِّالعقلي ِّكأسمىِّ
صيغِّلهذهِّالعملياتِّ.والمنطقِّيدرسِّصورهِّاألساسيةِّ:التَّصوراتِّ,والقضاياِّ,واالستدالالتِّ.
ِّوتجريبيِّ ,منطقي ِّوحدسي؛ ِّمجرد ِّومشخصِّ ,واقعيِّ
ومن ِّأنواعوِّ :نظري ِّوعمليِّ ,نظري ِّ
وخياليِّ,منظمِّوعشوائي( .يرنتوفا ،وسلوـ.) 295 ،1992 ،
َّ
إف ِّماِّنعنيوِّب(التَّفكير)ِّىوِّالعمليةِّالفكريةِّالمتواصلةِّالتيِّتبدأِّمنِّلحظةِّاإلحساسِّبالواقعِّ
ٍ
ِّنشاطات ِّفكرية ِّ( ِّذىنية)ِّ,وحتىِّ
(موضوع ِّالعقل)ِّ ,وانتقالو ِّإلى ِّالدٍّماغ ِّوما ِّيرافق ِّذلك ِّمن
اللَّحظة ِّاألخيرة ِّالتي ِّتسبق ِّإصدار ِّالحكمِّ .فإذا ِّما ِّصدر ِّالحكم ِّفهو ِّ(العقل) ِّبثمراتو ِّمنِّ
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األفكارِّ–ِّصحيحهاِّوسقيمهاِّ,والمفاىيمِّعاليهاِّوسافلهاِّ.إذاًِّالعقلِّىوِّالنَّتيجةِّالنهائيةِّالتيِّ

تعقبِّعمليةِّالتَّفكيرِّمنِّمبتداىاِّإلىِّمنتهاىاِّ,أوِّىوِّالحكمِّأوِّمجموعةِّاألحكاـِّالتيِّتصدرِّ
َّ
َّفكيرِّ.وإفِّاكتسابِّالمعلوماتِّوالمعارؼِّوالخبراتِّ–علىِّ
عنِّاإلنسافِّفيِّأعقابِّعمليةِّالت
َّ
َّفكيرِّوالعقلِّالِّبد ِّأفِّيترؾِّأثرهِّفيِّتكوينِّشخصيةِّاإلنسافِّالعقليةِّ.
أنواعهاِّ -عنِّطريقِّالت

اكمِّىذهِّالمعلوماتِّوتلكِّالمعارؼِّيتحوؿِّ–فيماِّبعدِّ-إلىِّأفكارِّوقناعاتِّتش ِّّكلِّاإلطارِّ
فتر
ّ
َّ
الفكريِّالمرجعيِّلهذاِّالشخصِّأوِّذاؾِّوالذيِّيستوجبِّالقياسِّعليوِّبوصفوِّاألصلِّالذيِّ
يستهديِّبوِّ,فتتكوفِّلديوِّ(عقلية)ِّمعينةِّتحكمهاِّىذهِّالقناعاتِّالتيِّارتكزِّعليهاِّوسلّمِّبهاِّ,
بغضِّالنظرِّعنِّصحتهاِّأوِّخطئهاِّ.ومنِّىناِّيقاؿ(ِّ:عقليةِّتقليدية)؛ِّأيِّ:تحكمهاِّالعاداتِّ
واألعراؼِّوالقيمِّواألفكارِّالتيِّتلقاىاِّاإلنسافِّ–ِّتقليداًِّعنِّأبويوِّوبيئتوِّالتيِّعاشِّفي ِّكنفهاِّ
دوفِّإعماؿِّللعقلِّلمحاكمتها ( .معروؼ.)227 - 274 :1995 ،

إذف عقلية أي غتتمع تعود لظروفها االجتماعية والتارمتية اليت بلورت ىذا العقل وأعطتو طابعاً
ؼتتلفاً عن غريه من العقليات.
والعقلية ِّفي ِّتعريفها ِّالعاـ ِّجملة ِّاالستعدادات ِّوالمواقف ِّوالعادات ِّوالتَّوجهات ِّالعقليةِّ
واألخبلقية ِّوالمعرفية ِّوالوجدانية ِّالتي ِّتكوف ِّمشتركة ِّبين ِّأعضاء ِّجماعة ِّبعينها (.طرابيشي،

) 282 ،1996

وتبعاً لذلك فإف تطور اضتضارة عادة ما يؤدي إذل تغري مفهوـ العقالنية ،وبقدر ما تنجح ىذه
اضتضارة يف إؾتازاهتا تظهر العقالنية اليت حتملها وتعرب عنها كنموذج للعقالنية ،وتضفي على مفهوـ
العقل أو نظامو السابق صورة العقل اظتتأخر عدمي االتساؽ؛ فمثالً عندما عرؼ عادل النفس
األمريكي التفكري العقالن ذكر بأف صاحب التفكري العقالن يعيش بسعادة يف غتموعتو
االجتماعية حبكم أف الذين لتملوف األفكار الالعقالنية ىم قلة ،وىذا ينطبق على اجملتمع الغرب
الذي جتاوز الكثري من العادات والتقاليد البالية اظترتبطة بالغيبيات والسحر ،لكن ىذا ال ينطبق على
اجملتمع العرب ،فقلة ىم أصحاب التفكري العلمي؛ لذلك ال يشعر صاحب التفكري العلمي بسعادة
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يف غتموعتو االجتماعية يف اجملتمع العرب .إ ًف الشروط االجتماعية والتارمتية لتكوين العقل جعلت
العقالنية ليست مطلقة وواحدة لدى رتيع اجملتمعات فهي تعكس تنظيم اصتماعة لواقعها على
مستوى بنيتها الذىنية.
َّ
يرىِّروبنِّأف ِّاألفكارِّالعقبلنيَّةِّ:ىيِّاألفكارِّالواقعيةِّالتيِّيمكنِّالتَّحققِّمنِّصدقهاِّواقعياًِّ
ومعززة ِّللحياةِّ ,أما ِّاألفكار َّ
ِّالبلعقبلنية ِّفهي ِّاألفكار ِّغير ِّالواقعية ِّوغير ِّالمنطقيةِّ ,والتي ِّالِّ
يمكنِّالتَّحققِّمنِّصدقهاِّواقعياًِّ,وتقلٍّلِّمنِّاستمتاعِّالفردِّبالحياةRobin, M. W: (.
) 1993, p. 169

تُصنف العقلية العربية بالعقلية اظتتخلفة مقارنة مع عقليات الشعوب الغربية اليت سلكت طريق العلم
والدنتقراطية والتحديث ،فهل اجملتمع العرب لتتاج إذل عقلنة.

العقلنةِّ)ِّ:)RATIONALAIZTIONليسِّمعنىِّالعقلنةِّالتعقيل؛ِِّّأيِّ:جعلِّماِّ
ىوِّغيرِّعقبلنيِّعقبلنياً ِّبمعنىِّتصحيحوِّ,بلِّتعنيِّالعقلنةِّاستنباطِّتفسيرِّعقبلنيِّ,مقبوؿِّ,
َّ
ِّ,أوِّفيِّالبلشعور؛ِّ
للفكرِّ,أوِّالرأيِّ,أوِّالنصِّ,أوِّالسلوؾِّالذيِّيكوفِّأصلوِّغامضاًِّ,أوِّخافياً
لتبرير ِّوجوده ِّوغموضوِّ ,أو ِّإلزالة ِّما ِّيبدو ِّغير ِّعقبلني ِّمن ِّعناصرهِّ ,أو ِّلجعلو ِّعقبلنياًِّ ,أوِّ

متبلئماً ِّمع ِّالعقلِّ ,أو ِّلتفسيره ِّبصورة ِّعقبلنية ِّ( ِّأي ِّعقبلنياً ِّ) ِّوللعقلنة ِّمعنى ِّالترشيد ِّفيِّ
االستعماالتِّاألخرىِّ(.غيبةِّ ِِّّ.)ِّٖٜ,ِّٜٜٜٔ,

بالنٍّسبةِّلماكسِّفيبرِّ:تتضمنِّالعقلنةِّماِّيليِّ ِّ:
 تنظيماًِّاقتصادياًِّ,وتنظيمِّالمصنعِّمنِّقبلِّوسائلِّبيروقراطيةِّ,وحساباتِّالمنافعِّبواسطةِّ
إجراءاتِّمنتظمةِّمحسوبة.
 في ِّالدٍّينِّ ,تطور َّ
ِّالسحرِّ ,واستغبلؿِّ
ِّالبلىوت ِّمن ِّقبل ِّمكانة ِّالمثقفين ِِّّ ,واختفاء ٍّ
َّ
ٍّينيةِّمنِّقبلِّالمسؤوليةِّالشخصية.
المقدساتِّالد
 فيِّالقانوفِّ,تآكلِّالقانوفِّالخاصِّ,والقانوفِّالعشوائيِّ,وقانوفِّالحالةِّالخاصةِّبواسطةِّ
اختزاؿِّاألسبابِّالقانونيةِّعلىِّأساسِّالقوانينِّالعامةِّ.
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َّ
قليديةِّللشرعيةِّ.

ٍّ
فيِّالسياسةِّ,انهيارِّالمعاييرِّالتَ

 فيِّالسلوؾِّالمعياريِّتأكيدِّكبيرِّعلىِّاالتٍّساؽِّوالتَّدريب.
 فيِّالعلمِّ,فشلِّاإلبداعِِّّالفرديِّ,ونموِّالفرؽِّالبحثيةِّوالتَّجاربِّالمتعاونة.
َّ
اطيةِّوسيطرةِّالدولةِّوإداراتها.
 فيِّالمجتمعِّككلِّ,انتشارِّالبيروقر
تتضمنِّالعقلنةِّفصلِّالفرد ِّعنِّالمجتمعِّالمحليِّواألسرةِّوالكنيسة( .العمر،2777 ،

َّ
)356 - 355

إذف درجة العقالنية ىي اظتؤشر األساسي ضتالة التخلف والتحضر ،فالتخلف ىي اضتالة اليت
تتناقض مع درجة العقالنية اليت حققها اجملتمع اإلنسان يف مرحلة من مراحل تطوره فهل نتكن
اعتبار التفكري الديين تفكرياً عقالنياً يف ىذه اظترحلة اليت دحض فيها العقالنية العلمية الكثري من
اظتسائل اليت كاف التفكري الديين يعتربونو من ثوابتها ؟ .

َّ
االعتقادِّبأف ِّالكوفِّيعملِّ
عرؼ ِّكرينِّبريتوفِّالعقبلنيَّةِّبأنهاِّ:مجموعةِّمنِّاألفكارِّتفضيِّإلى ِّ
َّ
على ِّنحو ِّما ِّيعمل ِّالعقل ِّحين ِّيفكر ِّبصورة ِّمنطقية ِّوموضوعيةِّ ,رغم ِّأنَّو ِّ ِّيعترؼ ِّبوجودِّ
محاوالتِّفيِّعصرِّالتَّنويرِّللتَّقريبِّبينِّماِّسماهِّالعقيدةِّالعقبلنيَّةِّوبينِّالمسيحيةِّ,إالَّ ِّأنَّوِّ
َّ
َّ
ِّفيِّاعتقادهِّأف ِّالمفكرِّالعقبلنيِّأصبحِّيسويِّ
َِّّ
ِّىذهِّالمحاوالتِّباءتِّبالفشل؛ِّألف
يعتقدِّأف
بينِّالمعقوؿِّوالطَّبيعيِّ,فالعقبلنيِّبهذاِّينفيِّأيِّوجودِّلخوارؽِّغيرِّطبيعية ِّكماِّينفيِِّّوجودِّ
أيِّعوالمِّغيبية (ِّ.برينتوف) 119- 121 ،1984 ،
نصل هبذا التعريف إذل أف أوج ما توصل إليو العقل البشري يف مراحل تطوره ىو التفكري العلمي،
وبدوره حاوؿ اإلنساف علمنة اجملتمع والدولة.
التَّفكيرِّالعلميِّ :ىوِّذلك ِّ ِّالنَّوعِّمنِّالتَّفكيرِّالمنظمِّالذيِّيمكنِّأفِّنستخدموِّفيِّشؤوفِّ
حياتنا ِّاليوميةِّ ,أو ِّفي ِّالنَّشاط ِّالذي ِّنبذلو ِّحين ِّنمارس ِّأعمالنا ِّالمهنية ِّالمعتادةِّ ,أو ِّفيِّ
عبلقاتنا ِّمع ِّالنَّاس ِّومع ِّالعالم ِّالمحيط ِّبناِّ .وكل ِّما ِّيشترط ِّفي ِّىذا ِّالتَّفكير ِّىو ِّأف ِّيكوفِّ
منظماًِّ,وأفِّيبنىِّعلىِّمجموعةِّمنِّالمبادئِّالتيِّنطبقهاِّفي ِّكلِّلحظةِّدوفِّأفِّنشعرِّبهاِّ
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َّ
ِّ,مثلِّمبدأِّاستحالةِّتأكيدِّالشيءِّونقيضوِّفيِّآفِّواحدِّ,والمبدأِّالقائلِّأف ِّلكلِّ
شعوراًِّواعياً
ِّ,وأف ِّلكلِّحادثِّسبباً َّ
حادثِّسبباً َّ
ِّ,وأف ِّمنِّالمحاؿِّأفِّيحدث ِّشيءِّمنِّالِّشيء ( .زكريا،

) 6 -5 ،1978

َّ
إف ِّالعلمانية ِّكمفهوـ ِّفكري ِّ– ِّسياسي ِِّّ -اقتصادي ِّ– ِّاجتماعيِّ ,يتضمن ِّ" ِّبناء ِّوتنظيمِّ
َّ
المجتمعِّوالدولةِّباالستنادِّإلىِّسلطافِّومرجعيّةِّالعقلِّ,معِّحيادِّالدولةِّإزاءِّاألديافِّوالعقائد.
( الشوملي) 61 ،2778 ،

ثانيِّاً-الَّتحوالتِّالتَّاريخيَّةِّللَّتفكيرِّالعقبلني:
يُعتَرب التفكري إحدى العمليات العقلية اظتعرفية الكامنة وراء التطور البشري ،وسيطرة اإلنساف على
تطوره ،ودتييزه
الطبيعة ،وقدرتو على إخضاعها لصاضتو ،فالعقل البشري مر مبراحل ؼتتلفة من ُ
للموجودات والظواىر الطبيعية واالجتماعية
فالتَفكري العقالن ليس مذىباً أو تيَاراً فلسفياً ،كما ىو اضتاؿ مع اظتاركسية أو الليربالية مثالً ،بل ىي
نزعة ومنهج يف التفكري ينحو إليو اظتفكروف والفالسفة ،بل وحّت رجاؿ الدين داخل منظوماهتم
الفكرية أو الفلسفية أو الشرعية ،معترباً العقل مركزياً يف توليد اظتعرفة الصحيحة.

ٔ .العقبلنيَّةِّفيِّالفكرِّالفلسفيِّاليونانيِِّّٖٗٚ–ِِّّٕٗٚ(ِّ:ؽ.ـِّ)ِّ :

عند ِّأفبلطوف ِِّّ :Platonإف العادل الذي نالحظو من خالؿ حواسنا يف أغلب األحياف

يكوف خادعاً ،والذي يقوـ بعملية تصحيح ىذه الرؤية للموجودات ىو العقل البشري ،وإف التجربة

البشرية اليت أفرزت الكثري من العادات واالعتقادات اليت يشرتؾ فيها البشر ليست بالضرورة ىي
دليل على صحتهاِّ .
إف ِّأفبلطوف ِّيصر َّ
َّ
ِّالحسي ِّإلى ِّعالمِّ
ِّأف ِّالمعرفة ِّالحقيقيَّة ِّ ِّتقتضي ِّاالنتقاؿ ِّمن ِّالعالم
ٍّ

ِّالحسي ِّ– ِّ ِّالعالم ِّالعاديِِّّ
ِّيتضمنو ِّىذا ِّىو ِّالتَّباين ِّالجوىري ِّبين ِّالعالم
(المعقوالت)ِّ .وما َّ
ٍّ
الذيِّتكشفوِّلناِّالحواسِّالخمسِّ–ِّوعالمِّالمعقوالتِّالمنفصلِّ–ِّوىوِّعالمِّيجبِّأفِّيفهمِّ
العقل ِّوحده ِّموضوعاتوِّ .وما ِّيعبٍّر ِّعنو ِّأفبلطوف ِّفي ِّكلمات ِّقليلةِّ :ىو َّ
ِّأف ِّبلوغ ِّالمعرفةِّ
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الحقيقيَّة ِّ ِّيقتضي ِّالمحاولة ِّالنٍّظامِّيَّة ِّلتحرير ِّالعقل ِّمن ِّعالم ِّالحواس ِّاليوميِّ ,من ِّعالمِّ
المبلحظةِّالتَّجريبيَّةِّواعتقادِّالفهمِّالمشترؾ (.كوتنغهاـِّ )27 ،1997 ،

ِّٕ.العقبلنيَّةِّفيِّالعصورِّالوسطىِِّّ :

ِّالركائزِّ
 ِّالمعتزلةِّ :ظهرت ِّنزعة ِّالمعتزلة ٍِّّكرد ِّفعل ِّلفكرة ِّالجبر ِّواإلرجاء ِّالتي ِّكانت ِّمن َّ
الفكريَّةِّفيِّتلكِّالمرحلةِّ,ونادتِّفكرةِّالمعتزلةِّبمبدأِّتحميلِّاإلنسافِّمسؤوليَّةِّتصرفاتو ِّكافَّةِّ
ٍ
ِّالصحةِّ
ِّبطاقة ِّعقليَّ ٍة ِّتميٍّز ِّبين ِّالحسن ِّوالقبحِّ ,وبين ِّالنَّفع ِّوالضَّررِّ ,وبين ٍّ
ما ِّداـ َّ
ِّمزوداً

والخطأِّٓوبنىِّالمعتزلةِّفلسفتهمِّعلىِّأساسِّدورِّالعقلِّفيِّحياةِّاإلنسافِِّّ .

َّ
ومنِّمبادىءِّالمعتزلةِِّّ:إنَّ
َّ
وقدِّأكدِّ
وِّمنِّالمستحيلِّأفِّيأتيِّالشرعِّبماِّيحيلوِّالعقلِّأوِّيبطلوِّ.
َّ
ِّ,وقدِّ
وفِّعلىِّأف ِّالجبرِّالِّيليقِّبكرامةِّاإلنسافِّبوصفوِّعاقبلًِّ,والِّباهللِّبوصفوِّعادالً ِّ
العقلي
بطِّالعضويِّبينِّقيمِّالعدالةِّوالحريَّةِّوالمسؤوليَّة(.العلي،
بطِّىذاِّالر
وفِّأوؿِّمنِّر
كافِّالعقلي َّ
َّ
ٍّ

)76 -36 ،1998

 ِّابنِّرشد :مرحلة التفكري الفلسفي كانت مرحلة من مراحل التفكري اإلنسان اليت تسعى ظتعرفةحقائق وأسرار اظتوجودات ،ويرى ابن رشد أف ىذه اظتوجودات حتكمها أسباب ،وكتب معرفة ىذه
األسباب حّت نستطيع فهمها وحتليلها ونتوقع حدوثها .
ِّقوة ِّالعقل ِّبمقارنتها ِّبالحواس؛ ِّفإذا ِّكانتِّ
يقوؿ ابن رشد :نستطيع ِّأف ِّنتبيَّن ِّمدى ِّشموليَّة َّ
الحواس ِّتدرؾ ِّموضوعاتها ِّالمخصوصة؛ ِّفؤلنَّها ِّال ِّتملك ِّطبيعة ِّىذه ِّالموضوعاتِّ ,وإالَِّّ
عجزتِّعنِّمعرفتها؛ِّأيِّ:معرفةِّماِّىوِّخارجِّذاتهاِّ,فلكيِّيكوفِّالهواءِّأداةِّلنقلِّالروائحِِّّ,
َّ
َّ
َّ
ِّالحواسِّلكيِّتدرؾِّالِّبد ِّأفِّتكوفِّفاقدةِّ
ِّكماِّأف
يتعيَّنِّعليوِّأفِّالِّيكوفِّمالكاًِّأليَّةِّرائحة,
َّ
ِّللمعرفةِّالحسيَّة؛ِّفباألولىِّأفِّيكوفِّشرطاًِّ
ٍّ
لطبيعةِّالشيءِّالمدرؾِّ,فإذا ِّكافِّىذاِّشرطاًِّضروريَّاً
َّ
ِّكل ِّالمعقوالتِِّّ,وىكذاِّنصلِّإلىِّماىيَّةِّالعقلِّ
لمعرفةِّالعقلِّ.إف
ٌّ
ِّالعقلِّمدعو ِّألفِّيعرؼ َّ
ةِّوالرياضيَّةِّ
هاِّالقو
َّ
الح ّقةِّ,إنَّ َّ
ِّكلِّالمفاىيمِّالكلٍّيَّةِّ,الفيزيائيَّ ٍّ
ةِّ,أوِّالقدرةِّعلىِّالوجودِّبالقوةِّفي ٍّ

ةِّ,وفيِّكلِّالعقوؿِّالفرديَّة( .اظتصباحي)39 -38 ،1988 ،
والميتافيزيقيَّ
ٍّ
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ويرى ابن رشد بأف أت أنواع النظر العقلي ىو اظتسمى بالربىاف ،فالصواب عنده :ىو ما يفضي بو
العقل والربىاف العقلي؛ ألف اضتق ال يضاد اضتق بل يوافقو ويشهد عليو؛ أي :أف العقل البشري
الذي ىو ىداية من اهلل ،والكتاب اظتقدس الذي أُن ِزؿ من عند اهلل من أجل ىداية البشر ال نتكن أف
يتعارضا ضد بعضهما ،كما يضيف بأنو لو اختلف العقل والنقل (النص ) فإف العقل ىو الذي
يفصل يف اضتكم.

ٖ.العقبلنيَّةِّفيِّالفلسفةِّالحديثةِّ :
ِّ-العقبلنيَّةِّعندِّتوماسِّىوبزِّ :)ِّٜٔٙٚ-ٔ٘ٛٛ(T.ِّ Hobbes

أراد ِّىوبز ِّأف ِّيصل ِّإلى ِّمجتم ٍع ِّعقبلني ِّعلمي ٍ
ِّخاؿ ِّمن ِّالغيبيَّات ِّمن ِّخبلؿ ِّنشر ِّالمعرفةِّ

ِّ,وبإمكانهاِّأفِّتتجاوزِّالصراعاتِّالقائمةِّ,وأفِّتصلِّإلىِّ
ِّعلمي
العلميَّ
ٍّ
ةِّالتيِّسينتجِّعنهاِّتفكير ٌّ
ٌ
ٍ
حكومةِّمدنيَّ ٍةِّ .
ِّالرياضي ِّالذي ِّساد ِّمدرستوِّ
أعجب ِّىوبز ِّبالمنهج ِّالتَّحليلي ِّالتَّركيبي ِّالذي ِّتأثَّر ِّفيو ِّبالتَّػيَّار ٍّ
ادِّأفِّيعمموِّالِّفيِّدراسةِّالعالمِّالفيزيقيِّفحسبِّ,بلِّفيِّدراسةِّالفلسفةِّالمدنيَّةِّ
بادواِّ,وأر
ٍّ
َّ
يفاتِّ,والتَّعريفاتِّ
ِّ
ِّيتضمنِّالتَعر
ِّ.ومعنىِّذلكِّأف ِّاالستدالؿِّسواءٌ ِّأكافِّتركيباًِّأـِّتحليبلً َّ
أيضاً
َّ
يءِّالمعرؼِّ,وتتحاشىِّأسبابِّالمنازعاتِّ
ِّعنِّالش
تزيلِّالغموضِّوااللتباسِّ,وتعطيِّفكرةً ِّكليَّةً
َّ

والمجادالتِّفيِّالنٍّقاش؛ِّولهذاِِّّفقدِّرأىِّىوبزِّفيِّالتَّعريفاتِّ,وفيِّالبراىينِّالهندسيةِّاألملِّ
الرئيسيِّلئلنسافِّالعاقل؛ِّليجنٍّبِّببلدهِّتلكِّالمناقشاتِّالعقيمةِّالتي ِّكافِّيعتقدِّأنَّهاِّأساسِّ
َّ
ِّكل ِّآمالو ِّفي ِّاستخداـ ِّالنَّاس ِّعقولهمِّ
الفتن ِّوالحروب ِّوالمنازعات ِّاألىليَّةِّ .ويصب ِّىوبز َّ
بطر ٍ
َّ
َّتيجةِّالتيِّننتهيِّإليهاِّ:ىيِّأفِّالكلماتِّالواضحةِّ
يقةِّرياضيَّ ٍةِّفيِّىذهِّالعبارةِّالجامعةِّ(ِّ:الن

ورِّالذيِّيهديوِّ,أماِّالعقلِّفهوِّاالنطبلؽِّ,وىوِّازديادِّالعلمِّ,وىوِّ
ىيِّضوءِّالعقلِّ,وىيِّالن
َّ
الطَّريقِّ,وىوِّنفعِّالبشرِّ,وىوِّالغاية (ِّ.إماـ) 178 ،1985 ،
فهو يرى أف لكل عل ٍة معلوالً ،ولكل ظاىرةٍ أسباباً ،وىذه اضتروب والفنت اليت حدثت يف عصره
سببها سيطرة التفكري الغيب والسحري ،وغياب العقالنية العلمية ،فعندما يعرؼ اإلنساف األسباب
وراء ىذه الظواىر ستتغري نظرتو لألمور ،وبالتارل سينتشر التفكري العلمي بني الناس ،وسينتج عنو
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عقالً منفتحاً قادراً على اضتوار والتسامح ،وعلى الوصوؿ للمجتمع اظتدن الذي منافعو تعود على
رتيع أبناء اجملتمع .
ِّفرنسيسِّبيكوفِّ ِّ:)ِّ ِّٕٔٙٙ –ِّ ِّٔ٘ٙٔ(ِّ F.ِّ Baconيهدؼ منهجو يف البحث– أو اظتنطق اصتديد الذي أتى بو – إذل حترير العقل من كل الرواسب واظتعتقدات اظتغروسة فيو،
ويقوـ على جتنب العقل يف الوقوع بأوىاـ اجملتمع  ،فيما شتاه باألوىاـ األربعةِّ :
 أوىاـ القبيلة أو اصتنس البشري :وىي اطتاصة برتكيب العقل اإلنسان ،واظتشرتكة بني األفراد
الذين ينتموف إذل قبيلة معينة أو جنس معني.

 أوىاـ الكهف :وىي اطتاصة برغبات الفرد وميولو وعاداتو ومزاجو وتكوينو اصتسمي.
 أوىاـ السوؽ :وىي مرتبطة باللغة اظتستخدمة من قبل عامة الناس ،والبعيدة عن الدقة
العلمية.

 أوىاـ اظتسرح :وىي اطتاصة باظتوروث اظتكتسب من التػيارات الفلسفية على اختالؼ
نظرهتم للحياة والكوف واإلنساف.
يهدؼ بيكوف من خالؿ منهجو إذل التخلص من األوىاـ اظتوجودة يف اجملتمع من عادات وتقاليد
مرتبطة بثقافة معينة ،أو قناعات زائفة مرتبطة مبيوؿ البشر ،أو األفكار اليت نتجت عن الفلسفات
التقليدية؛ للوصوؿ إذل منهج علمي موضوعي يستطيع معرفة حقيقة األشياء.
فيقوؿِّبيكوفِّفي ِّكتابوِّاألورغانوفِّالجديدِّ:لقدِّفقدواِّغايةِّالعلوـِّوىدفهاِّ,واختارواِّطريقاًِّ
خاطئاًِّبإتباعهم ِّمنهجاًِّليسِّمنِّشأنوِّأفِّيكتشفِّجديداًِّمنِّمبادئِّالمعرفةِّ,ويكتفيِّباتٍّساؽِّ
النَّتائجِّمعاًِّ,فقدِّضلَّلهمِّمنهجِّالبحثِّالذيِّيهجرِّالخبرةِّالتَّجريبيَّةِّويجعلهمِّيلفوفِّويدوروفِّ
حوؿِّأنفسهمِّفيِّدوائرِّمغلقة( .اطتورل)67 ،2777 ،

ِّ -رينيو ِّديكارت ِِّّ :)ِّٔٙ٘ٓ -ِّ ٜٔ٘ٙ(ِّ R.ِّ Descartesيػُ َِّعد ِّديكارت ِّبح ّقِّ

َّ
الشخصيَّةِّالمحوريَّةِّالتيِّنقلتِّالفلسفةِّمنِّالحالةِّالكبلسيكيَّةِّإلىِّالفلسفةِّالحديثةِّ,فهوِّ
مؤسس ِّالعقبلنيَّة ِّالتي ِّتبلورت ِّعلى ِّيديو ِّبشكلها ِّالواضح ِّ؛ ِّوذلك ِّباعتباره ِّالعقل ِّالمصدرِّ
ٍّ
الوحيد ِّللمعرفةَّ .
ِّأسس ِّللتَّسميةِّ
ِّإف ِّالحاسم ِّالذي ِّأعطاه ِّديكارت ِّللعقل ِّ( ِِّّ )ِّ ratioقد َّ
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العقبلنيَّةِّ ,وىي ِّصفة ِّحملتها ِّفلسفتو ِّكما ِّحملتها ِّالفلسفات َّ
ِّالبلحقةِّ .انطبلقاً ِّمن ِّمطلبِّ
ديكارتِّباعتبارِّالواضحِّوالمميّ َّ
َّ
َّ
ِّ:الحق ِّىوِّماِّيمكنِّاإلحاطةِّبوِّ
ِّيمكنِّاالستنتاجِّأف
زِّحقاً

منطقيَّ ًاِّ ِّوعقليَّاًِّ .ينتج ِّعن ِّذلك َّ
ِّأف ِّعمل ِّالعقل ِّىو ِّالضَّامن ِّالوحيد ِّللحقيقة(ِّ .كونزمافِّ,

ِّ)ِّٔٓٚ,ٕٓٓٚويشكِّديكارتِّبكلِّماِّىوِّموجودِّمنِّاعتقاداتِّعنِّالمعرفةِّ,ويقوـِّبنسفِّ
ٍّ
َّ
ِّ,أناِّأفكر؛ِّإذفِّأناِّ
َّابتةِّبإطبلؽِّمذىبوِّالشهيرِّ(أناِّأشك
المنظومةِّالفلسفيَّةِّالتَّقليديَّةِّغيرِّالث
ِّفلسفي ِّجديد ِّقادر ِّعلى ِّالثَّبات ِّوالبقاءِّ ,يقوؿِّ
موجود) ِّويحاوؿ ِّمن ِّخبللو ِّ ِّبناء ِّصرح
ّ
ديكارت(ِّ:قبلِّبضعِّسنواتِّصدمنيِّعدد ِّكبيرِّمنِّاألكاذيبِّالتي ِّكنتِّأقرِّفيِّطفولتيِّأنَّهاِّ

حقيقةِّ,وصدمتنيِّالطبيعةِّالمشكوؾِّفيهاِّبشدةِّلكاملِّالصرحِّالذي ِّكنتِّقدِّأقمتوِّبعدئذِّ
ِّشيءِّتدميراً ِّكامبلًِّ,وأفِّأبدأِّ
ِّكل ٍِّ
ِّمر
ٍّ
عليهاِّ,وأدركتِّأنَّو ِّكافِّضروريَّاً َّ
ةِّفيِّأثناءِّحياتيِّأفِّأدمر َّ
ِّأي ِّشيء ِّفي ِّالعلوـ ِّمهما ِّكاف ِّنوعوِّ
فوراً ِّمن ِّجديد ِّمن ِّاألسس ِّإذا ِّأردت ِّأف ِّأبرىن ِّعلى ٍّ
بحيثِّيكوفِّثابتاًِّومنِّالمحتملِّأفِّيبقى(ِِّّ).كونتنغهاـِّ ،) 47 ،1997 ،يريدِّديكارتِّإزالةِّ
كل ِّماِّتعلَّقِّفيِّذىنوِّ,وكلِّماِّتعلَّموِّمنِّالمدرسةِّواألسرةِّوالمجتمعِّلكي ِّيبدأِّمنِّالِّشيءِّ,
ٍّ

فالعالمِّبرأيوِّيجبِّأفِّيبدأِّمنِّالِّشيءِّ.فهوِّ َّ
الِّيتلقىِّعلىِّاإلطبلؽِّشيئاًِّعلىِّأنَّوِّحقٌِّّماِّلمِّ
َّ
َّ
دِّديكارتِّأفِّالعقلِّأعدؿِّاألشياءِّقسمةًِّبينِّالنَّاسِّ,يدرؾِّ
كماِّأك
يتبيَّنِّبالبداىةِّأنَّو ِّكذلكِِّّ.
البديهيَّاتِّبالحدسِّ– ِّأيِّباإلدراؾِّالفوريِّالمباشرِّ– ِّويصل ِّإلىِّالحقائقِّاليقينيَّة (ِّ.اطتورل،

ويعلنِّفيِّمستهلِّمقالتوِّفيِّالمنهجِِّّ,شموؿِّالفطرةِّالسليمة؛ِّأيِّ:العقلِّ,
،) 12 ،2777
َّ
جميعِّالبشر؛ِّليتوصلِّمنِّذلكِّإلىِّسبلمةِّاستعمالو؛ِّإذِّإنَّوِّالِّيكفيِّأفِّيكوفِّالعقلِّسليماًِّ,
َّ
القدرةِّعلىِّالحكمِّالعقليِّالصالحِّ,
ِّ,فإف ِّ
بلِّاألىم ِّمنِّذلكِّىوِّأفِّنستعملوِّاستعماالًِّجيٍّداً َِّّ
َّ
ّ
وتمييزِّالخطأِّمنِّالصوابِّ,يجبِّأفِّتنظَّمِّبالمنهج ( .لويس ،) 17 ،1988 ،يقوؿِّديكارتِّ:
َّ
درؾِّبالحواسِّأوِّملكةِّالتَّخيلِّ,
إنَّنيِّأعلمِّاآلفِّأنَّوِّحتَّىِّاألجساـِّ,بالمعنىِّالدقيقِّللكلمةِّالِّتُ َ
درؾِّبفضلِّالعقلِّوحسبِّ,الِّينجمِّىذاِّاإلدراؾِّعن ِّكونهاِّملموسةِّأوِّمرئيَّةِّ,إنَّماِّىوِّ
إنَّماِّتُ َ
بسبب ِّكونها ِّمتعلٍّقة ِّبالفهم ِّوموضوعاً ِّلئلدراؾ (ِّ .ملكياف ،) 86 ،2717 ،ويرفض حصوؿ
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اظتعرفة عن طريق اضتواس ،ويرى بأف حواس اإلنساف ختدعو وتضللو ،فاألشياء اظتادية واظتعنوية ال
نتكن معرفتها إالّ عن طريق العقل.
لقد أحدث ديكارت ثورة فلسفية من خالؿ شكو بكل ٍ
شيء ،وذلك باستخدامو منهجاً للبحث
عن اضتقيقة ،فأزاؿ بذلك القياس األرسطي الذي سيطر على عقوؿ العلماء ألكثر من ألف عاـ،
كما حرر منهجو عقوؿ الناس من سيطرة الكنيسة فكانت البذور األوذل لثورة علمية قادمة.

ٗ.الثَّورةِّالتَّجريبيَّةِّالمضادَّةِّللعقبلنيَّةِِّّ :
 ِّجوف ِّلوؾ ِّ :)ِّ ِّٔٚٓٗ –ِّ ِّٖٕٔٙ ( J.ِّ Lock.يفنٍّد ِّلوؾ ِّادٍّعاءات ِّالعقبلنيٍّينِّباألمثلةِّالتَّاليةَّ ِّ :
َّ
ات؛ِّلبداِّأفِّ
ِّفيِّالمنطقِّوالرياضيَّ
ٍّ
لوِّفكرناِّفيِّبعضِّالمبادئِّاألكثرِّتجريداً
ٍّ
َّةِّ,فالذىنِّ
ةِّالجنسِّالبشريِّيمضوفِّحياتهمِّدوفِّأفِّيكونواِّفيِّأيِّوقتِّمدركينِّلهاِّالبت
أكثريَّ
ٍّ

ٍّ
ِّالحروؼ(ِّ.كيفِّإذفِّيصلِّالذىنِّ
ِّكل
عندِّالوالدةِّيكوفِّلوحاًِّأملس؛ِّأيِّ:صفحةِّبيضاءِّمن ٍّ
ِّمزوداً ِّبالمعرفة؟ ِّمن ِّأين ِّيناؿ ِّذلك ِّالمخزوف ِّالهائل ِّالذي ِّرسمو ِّعليو ِّخياؿِّ
إلى ِّأف ِّيكوف َّ

ِّكلِّموادِّالمعرفةِّ
اإلنسافِّالنَّاشطِّوغيرِّالمحدودِّبتنو ٍعِّالِّنهايةِّلوِّتقريباًِّ؟ِّمنِّأينِّيحصلِّعل ٍّ

بةِّففيهاِّتتأسس ِّكل ِّمعرفتناِّ,ومنهاِّتنبثقِّ
والعقلِّ؟ِّعنِّذلكِّأجيبِّبكلمةِّواحدةِِّّ:منِّالتَّجر
َّ
المعرفةِّجوىريَّاً (ِّ).كوتنغهاـ) 86 – 85 ،1997 ،

يرفض لوؾ األفكار القبلية رفضاً قاطعاً من خالؿ مربرات تدحض االجتاه العقالن ،فهو يرى بأف
اإلنساف يتعلم من خالؿ التجربة واظتالحظة اضتسية؛ أي :اليت ؿتصل عليها عن طريق اضتواس ،أما

األفكار الفطرية ال وجود عتا .ولتصر دور العقل بعملية التأمل؛ أي :بعد أف لتصل اإلنساف على
الصور من مالحظاتو اضتسية ،يبدأ بعدىا حالة التأمل اليت تقوـ بتنظيم تلك األفكار.

٘.مسلَّماتِّالمذىبِّالعقبلنيِّ :يقتاد أنصاره برنيو ديكارت ،ويروف بأف العقل مصدر اظتعرفة،
ويثقوف بو ،ومن مسلمات االجتاه العقالنِّ :
أ -العقل قوة فطرية لدى رتيع الناس.
ب-
ت-

العقل يتضمن اضتقائق ،والتصورات الكلية ،واظتبادئ العامة.
حقائق العقل صادقة وضرورية.
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.ٙمسلَّماتِّالمذىبِّالتَّجريبي:
المذىبِّالتَّجريبيِّ :يقتاد أنصاره بفرنسيس بيكوف ،وجوف لوؾ فهم يروف بأف الوسيلة اليت دتكننا
من قراءة اضتقيقة ىي التجريب واظتالحظة اضتسية ،ومسلمة اظتذىب التجريب ىي :
أ  -أف اظتعرفة ؿتصل عليها من خالؿ اضتواس والتجربة.
ِّكلِّمنهماِّأفكارِّ
َّ
ِّكلِّمنِّالمذىبِّالعقبلنيِّوالتَّجريبيِّالعديدِّمنِّاالنتقاداتِّيدحض ٌّ
وقدِّوجو ٌّ
اآلخرِّ .
المذىبِّالعقبلنيِِّّ :

أ – لو كانت اضتواس والتجربة تشكل مصدراً للمعرفة؛ لكاف اضتيواف أيضاً نتلك

معرفة فهو نتتلك حواساً ،ولكانت لديو جتربة على غرار التجربة البشرية.
ب -عندما ننظر إذل القمر عن طريق اضتواس يبدو لنا صغرياً ،لكن العقل يصحح
ىذا اضتكم بأنو أكرب ؽتا نراه بكثري.
المذىبِّالتَّجريبيِِّّ :
أ -اإلنساف يكوف عند والدتو عبارة عن صفحة بيضاء .
ب -األسود ليس األبيض ،والكفيف ػتروـ من فكرة األلواف.
إ ّف أنصار كل من النزعة التجريبية والنزعة العقالنية حاولوا تفنيد مسلمات النزعة األخرى يف كيفية
اضتصوؿ على اظتعرفة .

العقلِّوالحسِّعندِّكانطِِّّ :)ِّٔٛٓٗ–ِِّّٕٔٚٗ(E. Kant
.ٚ
ّ

وضع ِّكانط ِّنظريَّةً ِّللمعرفةِّ ,وىي ِّعبلمة ِّفارقة ِّفي ِّتاريخ ِّالفلسفةِّ ,وفي ِّالوقت ِّنفسو ِّأقوىِّ
ِّوالحسِّ,
تمثيل ِّلروح ِّالفيزياء ِّالنيوتنيَّة ِّوالعلم ِّالحديثِّ ,وتقوـ ِّعلى ِّعنصرينِّ :ىما ِّالعقل
ّ
ٍّ
فالمقوالتِّالعقليَّ َّ
ة؛ِّلتشكلهاِّفيِّصورةِّمعروفةِّبعالمِّالظَّواىرِّ,وعبَّ ِّرِّ
ةِّتتلقىِّالمدر
كاتِّالحسيَّ
ٍّ
كانط ِّعن ِّىذا ِّبقولو َّ
ِّالحسيَّة ِّخواءِّ ,والمدركاتِّ
ِّالشهير"ِّ :المقوالت ِّمن ِّدوف ِّالمدركات
ٍّ

الحسيَّةِّمنِّدوفِّالمقوالتِّعمياء"(اطتورل.)126 ،2777 ،
ٍّ
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أراد كانط أف يدرس العقل الذي تصوره وسيطاً بني الفهم اظتنطقي والتجربة أو الظاىرة احملسوسة،
بشكل توفيقي أف يصل إذل ٍ
ٍ
معرفة مصدرىا العقل واضتواس ،لكن دل يوضح كيف تتم عملية
وحاوؿ
اضتصوؿ على معرفة عن طريق اضتس والعقل بطريقة واضحة تبني لنا فاعلية العقل واضتواس معاً
وكيف يتم ذلك.

ِّ.ٛقانوفِّالتَّطورِّالعقليِّعندِّأوغست ِّكونت ِِّّٜٔٚٛ(ِّ comte Auguste
–ِِّّ:)ٔٛ٘ٚ
يرى كونت أف "التنظيم العقلي" ىو أساس تنظيم اجملتمع؛ وتوصل يف تتبعو لتطور منهج التفكري
اإلنسان إذل قانونو اظتشهور باسم "قانوف اضتاالت الثالث" ،وقد حدد كونت صيغة ىذا القانوف يف
ىذه العبارة بناءً على طبيعة العقل اإلنسان نفسو ،وال بد لكل فرٍع من فروع معرفتنا من اظترور يف
ٍ
ٍ
متعاقبة:
حاالت
تطوره بثالث
أ-اضتالة الالىوتية :وىي اظترحلة اليت تفسر الظواىر بالرجوع إذل إرادة انآعتة ،أو األسباب اطتارقة
للطبيعة ،أو القوى اطتفية.
ٍ
انتقاؿ بني اضتالة الدينية واضتالة
ب-اضتالة اظتيتافيزيقية :تُعد مرحلة التفكري اظتيتافيزيقي مرحلة
الوضعية ،فكل ما كاف يشغلو ىو معرفة السبب أو العلة األوذل للظواىر اليت تقع حتت حسو.
ج-الحالة ِّالوضعيَّةِّ :حينما ِّينصرؼ ِّالفكر ِّالبشري ِّعن ِّىذه ِّالمواضيع ِّالفارغةِّ ,ويكف ِّعنِّ
التَّأمبلتِّالميتافيزيقيَّةِّ,ويقصرِّاىتماموِّعلى ِّمبلحظةِّالظَّواىرِّ,والتَّركيزِّعلىِّالعبلقاتِّالتيِّ
َّ
ِّتتحكم ِّفي ِّالظَّواىر ِّوالوقائعِّ ,وتجمع ِّشتاتهاِّ
ِّيتوصل ِّإلى ِّالقوانين ِّالتي
تربط ِّبينها؛ ِّفإنَّو
َّ

وتجعلهاِّفيِّمتناوؿِّاإلنسافِّفيستفيدِّمنهاِّفكراًِّوعمبلًِّ,فهذهِّالحالةِّالتيِّتمثٍّلِّأرقىِّمراحلِّ
تطورِّالفكرِّالبشريِّىيِّالحالةِّالوضعيَّةِّ,أوِّحالةِّالحقائقِّالواقعيَّة ( .اصتابري) 19 ،1982 ،

إف عجز اإلنساف يف اظترحلة البدائية عن الوصوؿ لألسباب الفعلية لظواىر الطبيعة دفعت بو إذل
ٍ
ٍ ٍ
عزى الفيضانات و
التفكري بربطها بإرادة غيبية خارجة عن سيطرة البشر والتحكم هبا ،فكانت تُ َ
الرباكني و الزالزؿ وغريىا إذل قوى خارقة خفية ،واستمرت البشرية مرحلةً طويلةً يسودىا التفكري
الغيب الذي بقيت آثاره يف بعض اجملتمعات حّت انآف.
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ويشكل انتقاؿ تفكري اإلنساف من حالتو الغيبية إذل التفكري اظتيتافيزيقي خطوًة إذل األماـ ؿتو كشف

حقائق العادل ،ومعرفة أسراره ،فالتفكري اظتيتافيزيقي :ىو التفكري الذي يبحث عن السبب األوؿ يف
نشوء الظاىرة؛ وذلك بالبحث داخل ىذه الظواىر ،وعلى الرغم من عدـ قدرة اإلنساف على بناء
منهج وأدو ٍ
ات للوصوؿ إذل األسباب اضتقيقية فإهنا شكلت األرضية؛ للوصوؿ إذل مرحلة التفكري
ٍ
الوضعي .وىي اظترحلة اليت يسود فيها التفكري العلمي اظتتمثل باختاذ خطوات اظتنهج العلمي من
اظتالحظة وصوالً إذل القانوف الذي يفسر العالقات القائمة بني الظواىر الطبيعية؛ ليستطيع التنبؤ
حبدوث الظاىرة ،فالذىن ال يعمل بواسطة ٍ
حتويل جذري للحالة األوذل ؿتو اضتالة النهائية –
ٍ
حتويالت متدرجة.
الوضعية – بل ينتقل بواسطة
وؾتاح اظتنهج العلمي ونتائجو اظتلموسة يف العلوـ الطبيعية دفعت أوغست كونت إذل تطبيقو على
الظواىر االجتماعية ،وتسمية علم االجتماع يف البداية بالفيزياء االجتماعية.
َّ
ِّكونتِّبأف ِّالعاملِّالعقليِّىوِّأىم ِّجميعِّالعواملِّ,وىوِّأكثرِّالعواملِّسيطرًةِّ,وىذاِّ
كماِّيرى
ًّ
يعنيِّأفِّالعواملِّاألخرىِّتتوقَّفِّعليو؛ِّإذِّما ِّكافِّمنِّالممكنِّأفِّنفهمِّتطورِّالظَّواىرِّاألخرىِّ
دوف ِّأف ِّنفهم ِّتاريخ ِّتطور ِّالعقلِّ ,و ِّدوف ِّأف ِّنفهم ِّتطور ِّالفلسفة ِّوالعلمِّ ,في ِّحين ِّإنَّو ِّمنِّ
َّ
الممكنِّجداًِّفهمِّتاريخِّالتَّطورِّالعقليِّمنِّدوفِّفهمِّتطورِّالظَّواىرِّاألخرى ( .بيار،1994 ،
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ِّ .ٜالعقبلنيَّة ِّوالتَّجريبيَّة ِّعند ِّغاستوف ِّباشبلر ِِّّ-ِّٔٛٛٗ (ِّ G.ِّ Bachelar
ٕ:ِّ)ِّٜٔٙ

يرى ِّباشبلر ِّ َّ
بأف ِّالفكر ِّالعلمي ِّالمعاصر ِّيجمع ِّبين ِّالتَّجريبيَّة ِّوالعقبلنيَّةِّ ,وال ِّيمكن ِّالفصلِّ

بينهما ِّعلى ِّطريقة ِّالفلسفة ِّالتَّقليديَّةِّ ,فالتَّجريبية ِّعند ِّباشبلر ِّتحتاج ِّأف ِّتستند ِّإلى ِّالبرىافِّ
ٍ
َّ
ةِّفيِّحاجة ِّإلىِّالتَّطبيقِّالتَّجريبيِّ,فقيمةِّالقوانينِّالتَّجريبيَّةِّتنبثقِّمنِّ
العقلي,
ِّكماِّأف ِّالعقبلنيَّ

قدرتها ِّعلى ِّاتٍّفاقها ِّمع ِّالعقلِّ ,وبالمقابل َّ
ِّإف ِّما ِّيضفي ِّالقيمة ِّالحقيقيَّة ِّعلى ِّأحكاـ ِّالعقلِّ

قابليَّتهاِّلبلختبارِّ .
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والِّيمكنِّتأسيسِّالعلوـِّالطَّبيعيَّةِّبدوفِّالدخوؿِّفيِّالحوارِّالفلسفيِّبينِّالعقبلنيِّوالمختبرِّ,

بدوفِّاإلجابةِّعنِّالسؤالينِّالمتقابلينِّنوعاًِّماِّ :
ِّأف ِّالواقع ِّعلى ِّاتٍّ ٍ
ٔ -اليقين ِّمن َّ
صاؿ ِّمباش ٍر ِّمع ِّالعقبلنيَّةِّ ,بحيث ِّيستحق ِّمن ِّىناِّ
َّ
بالذاتِّاسمِّالواقعِّالعلمي.
َّ
اليقينِّمنِّأف ِّالبراىينِّالعقليَّةِّالمتعلٍّقةِّبالخبرةِّىيِّسلفاًِّأوقاتِّمنِّأوقاتِّىذاِّ
-2
الخبرةِّ.باختصارِّ,الِّعقليَّةِّفيِّالفراغِّ,والِّتجريبيَّ َّ
ةِّمفككةِّ:ىاتافِّىماِّالفريضتافِّ
الفلسفيَّتافِّاللَّتافِّترتكزِّإليهماِّالجمعةِّالحميميَّ َّ
ةِّوالدقيقةِّبينِّالنَّظريَّةِّوالتَّجربةِّ

فيِّالطبيعيَّاتِّالمعاصرة (ِّ.باشالرA )31 ،1984 ،
إفِّالمذىبِّالواقعيِّوالمذىبِّالعقليِّيتبادالفِّالنصحِّباستمرا ٍر َّ
َّ
ِّ,وإفِّمذىباًِّمنهماِّالِّيستطيعِّ
وحدهِّأفِّيؤلٍّفِّبرىاناًِّعلميَّاً؛ِّففيِّنطاؽِّالعلوـِّالفيزيائيَّةِّالِّنجدِّحدساًِّبظاىرةِّيستطيعِّأفِّ
كذلكِّالِّمجاؿِّلوجودِّقناعةِّعقليَّ ٍةِّ–ِّ ٍ
ٍ
َّ
مطلقةِّونهائيَّ ٍةِّ–ِّ
يدؿِّعلىِّأسسِّالواقعِّدفعةًِّواحدةًِّ,و
ٍ
فيِّوسعهاِّأفِّتفرضِّمقوالتِّأساسيَّ ٍةِّعلىِّطرائقِّبحثناِّالتَّجريبيَّة ( .باشالر) 12 ،1983 ،

ٓٔ.العقبلنيَّةِّالنَّقديَّةِّعندِّكارؿِّبوبر :ِّ)ِِّّٜٜٔٗ–ِِّّٜٕٔٓ(ِّ K.ِّPopper.
يرىِّبوبرِّأف ِّالمعرفةِّفيِّىذاِّالمسارِّالطَّ
َّ
ويلِّوالباديِّمنذِّإنسافِّنياندرتاؿِّحتَّىِّاليوـِِّّ,تمرِّ
ِّ
بمرحلتينِِّّ :
ةِّأوِّالمرحلةِّالسابقةِّ
ِّأ -مرحلةِّالتَّفكيرِّالدوجماطيقيِّ(ِّالقبلِّعلميِّ)ِّ:ىيِّالمرحلةِّالبدائيَّ
َّ
ِّولما ِّكانت ِّمحاوالت ِّالمعرفة ِّ ِّقد ِّبدأت ِّمع ِّأوؿ ِّإنساف ِّفيِّ
على ِّحضارة ِّاإلغريقَّ .
التَّاريخ؛ َّ
ِّمحاوالت ِّلتفسير ِّالعالمِّ
ِّمعرفيِّ ,لها
ِّموقف
ِّفإف ِّالمجتمعات ِّالبدائيَّة ِّلها
ٌ
ٌ
ٌّ

باألساطير ِّوالدٍّيانات ِّالبدائيَّةِّ ,بالخرافات ِّوالخزعببلتِّ ,وكاف ِّالتَّمسك ِّبها ِّقطعيَّاًِّ
َّ
كانواِّيعتبروفِّالش َّ
كِّفيهاِّ,أوِّحتَّىِّمحاوالتِّالتَّفكيرِّفيها؛ِّلتقييمهاِّأوِّنقدىاِّ
وصارماًِّ,و
ِّكافِّمحرماًِّ,ينتهيِّبالموتِّ,إنَّهاِّ
جريمةِّماِّبعدىاِّجريمةِّ,والتَّساؤؿِّعنِّمدىِّصدقها
َّ
ٍ
ٍ
وِّاحتماؿِّلو.
ِّإمكافِّأ
ِّالِّتسمحِّبالخطأِّوالِّبأي
مرحلةٌ
ٍّ
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ِّثم ِّتقبلو؛ِّ
ِّسر ِّالتَّقدـِّ ,النَّقد َّ
ب -مرحلة ِّالتَّفكير ِّالنَّقدي ِِّّ :بدأت ِّحينما ِّعرؼ ِّاإلنساف َّ
لذلك ِّكانتِّالمدرسةِّاأليونيةِّأعظمِّمدرسةِّفيِّالتَّاريخ؛ِّألنَّهاِّعلَّمتِّاإلنسافِّأعظمِّ
َّاريخِّلمِّيتحرجِّ
ؿِّمرٍة ِّفيِّالت
َّ
َّ
درسِّ,وىوِّاألىمِّعلىِّوجوِّاإلطبلؽِّ:النقدِّوتقبلوِّ,ألو َّ
انكسمندرِّمنِّنقدِّأستاذهِّطاليسِّوتبيافِّأخطائوِّ,بلِّواإلتيافِّبنظريٍَّةِّأفضلِّمنِّنظريَّتوِّ,
ٍ
ِّوترحيبِّمنو ( .عويضة،1995 ،
واألدىىِّعلىِّمرأىِّومسمعِّمنِّأستاذهِّبلِّوبتشجي ٍع
َّ
ِّكلِّنظريٍَّةِّعلميَّ ٍةِّفيِّعرؼِّبوبرِّثورةِّقامتِّعلىِّ
) 94 – 93فالتَّقد
ـِّالعلميِّثوري؛ِّألف َّ
أكتاؼِّتكذيبِّسابقتهاِّوإتماـِّدورتها؛ِّلتبدأِّدورةٌِّجديدةٌِّقابلةٌِّىيِّاألخرىِّللتَّكذيبِّ,

ِّجرا ( .اطتورل) 394 ، 2777 ،
وىلم َّ
لتشهدِّالثَّورةِّالتَّاليةِِّّٓٓٓ َّ

ينظرِّبوبرِّإلىِّالمعرفةِّوالعلمِّنظرةً ِّواحدةًِّ,فالعلمِّليسِّإالِّّمرحلةِّمتقدٍّمةِّمنِّالمعرفةِّ.وأيِّ
ٍ
َّ
؛ِّلذلكِّالبد ِّأفِّتكوفِّالمعرفةِّبدورىاِّليستِّ
مشكلة ِّمعيَّ ٍنة
ِّمحاولةِّلحل ِّ
ٍِّّ
سلوؾ ِّكافِّليسِّإالّ
ٍ
ٍ
ِّبمشكلة َّ
َّ
ِّمحددةٍ ِّلتكنِّ(ـٔ)ِّ,تأتيِّبعدِّ
ِّأفِّيبدأِّأيِّموقف
ِّالمشاكلِّ,والبد
ِّلحل
إالِّّنشاطاً ٍّ

ذلكِّمحاولةِّحلِّاختباريِّلهذهِّالمشكلةِّ(حِّحِّ)ِّ,يتَّخذِّاآلفِّالنَّقدِّدوراًِّأساسيَّاًِّفيِّمناقشةِّ
فيستبعدِّالخطأِّمنوِّ(ِّاستبعادِّالخطأِّ:أِّأِّ)ِّ.بعدِّحذؼِّالخطأِّيبرزِّموقفِّ
ىذاِّالحلِّالمقترحِّ,
ٌ
ٍّ
ٍ
َّ
ِّأفِّيحتويِّعلىِّمشاكلِّ,إذفِّالموقفِّينتهيِّبمشكلة ِّجديدةٍ ِّ(ـِّٕ
ِّ,وأيِّموقفِّالبد
جدي ٌد
)فيتَّخذِّالصورةِّ :

ـِّٔ–ِّحِّحِّ–ِّأِّأِّ–ِّـٕ ِّ
ٍ
ةِّمحاولةِّتجريِّعلىِّوجوِّاألرضِّ .
إنَّهاِّالصورةِّالمنهجيَّةِّأليَّ
اولةِّوالخطأِّ,ليسِّنتيجةِّ,بلِّىوِّالصياغةِّذاتهاِّ,النَّتيجةِّوحدةِّالمناىجِّ,ليستِّ
منهجِّالمح
ٍّ
َّ
ىناؾِّخطواتِّمحددةِّيقتفيهاِّالعالمِّ,وأخرىِّيقتفيهاِّالفيلسوؼِّ,األسلوبِّفيِّجوىرهِّواحدِّ
ٍّ
ٍّ
َّقديِّالذيِّيمكنهمِّمنِّاستبعادِّالخطأِّمنِّمحاولتهمِّ,
لجميعِّالباحثينِّوالمفكرينِّ:المنهجِّالن
َّظريَّة ِّفي ِّوحدة ِّالمناىج ِّ ِّتفض ِّنز ٍ
ِّجمة؛ ِّالتَّجريبيَّة ِّأو ِّالعقبلنيَّة ( .عويضة،
ىذه ِّالن ِّ
اعات َّ

) 22 – 18 ،1995
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حينِّتُقدٍّـِّالنَّظريَّةِّالفلسفيَّةِّالمنهجِّالعلميِّالتَّجريبيِّبوصفوِّالمنهجِّالفرضيِّاالستنباطيِّالذيِّ
ينطلق ِّمن ِّفرض ِّأبدعو ِّعقل ِّاإلنسافِّ ,ثم ِّيخرج ِّمنو ِّبنتائج ِّجزئيَّة ِّيهبط ِّبها ِّإلى ِّالواقعِّ
َّ
يبيِّليختبرِّالفرضِّ,فيقبلوِّأوِّيعدلوِّأوِّيرفضو؛ِّفإف ِّالنَّظريَّةِّالفلسفيَّةِّبهذاِّتقدٍّـِّصياغةًِّ
التَّجر

ِّموجهةً ِّناجحةًِّ,حينِّينطلقِّبمجملِّطاقاتوِّ
مثلىِّللعقبلنيَّةِّالتَّجريبيَّةِّ,للعقلِّحينِّيرسمِّسببلً َّ
ٍ
ِّكلِّ
وقدراتو ِّأقصى
ِّانطبلقة ِّفي ِّمحاوالتو ِّالجسورة ِّلوضع ِّالفروض ِّالعلميَّةِّ ,لكنَّها ِّدوف ٍّ
َّ
بةِّلتتعدؿِّالفروضِّأوِّتُقبلِّأوِّتُلغىِّوفقاًِّلوِّ.
انطبلقاتِّالعقلِّ,ملتزمةِّبالواقعِّبماِّتنبئِّبوِّالتَّجر
منهجِّالعلمِّالتَّجريبيِّينصتِّلشهادةِّالحواسِّومعطياتِّالوقائعِّ,فتعينِّموضعِّالخطأِّوالكذبِّ
ٍ
فرض ٍ
فيِّالفرضِّحينِّيتعارضِّمعهاِّ,يصححِّويبحثِّعنِّ ٍ
ِّمتبلؼِّلذلكِّالخطأِّ,يعرضِّ
ِّجديد
ٍّ
يبِّ,ويعدؿِّبفرض ٍ
ٍ
ِّجديدِّ.فهذاِّالتَّآزرِّالجميلِّبينِّالعقلِّوالتَّجريبِّ,
بدورهِّعلىِّمحكمةِّالتَّجر

الفهم ِّوالحواسِّ ,اليد ِّوالدٍّماغِّ ,الفكر ِّوالواقعِّ ,إنَّو ِّالعقبلنيَّة ِّالتَّجريبيَّة ( .اطتورل،2777 ،
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وأخرياً نستطيع القوؿ :إف العقل البشري خاض حتو ٍ
الت عديد ًة يف صراعو مع الطبيعة ،وقد
ارتبطت تلك التحوالت بالظروؼ االجتماعية اليت فسرت الظواىر الطبيعية واالجتماعية يف كل
ٍ
مرحلة من مراحل تاريخ البشرية ،واليت أنتجت تفكرياً عقالنياً بدءاً من التفكري الديين إذل التفكري
ٍ
انقساـ يف الفلسفة إذل التػيار العقلي والتػيار اضتسي التجريب واليت انتهت يف
الفلسفي وما ختللو من
هناية اظتطاؼ بتكاملهما وتشكيلهما اظتنهج العلمي الذي يقوـ على فرضيات بقدر ما يقوـ على
اظتالحظة والتجريب ،فأُنتِج التفكري العلمي الذي اعترب الشكل األرقى يف التفكري اإلنسان.
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ثالثِّاًِّ-العقبلنيَّةِّالعلميَّةِِّّ :
ٔ-نشأةِّالعقبلنيَّةِّالعلميَّةِّ ِّ:
انقسمت التيارات الفلسفية منذ الفلسفة اليونانية إذل تيارين أساسيني؛ التػيار اضتسي التجريب الذي
يرى بأف اضتصوؿ على اظتعرفة يتم من خالؿ التجربة ،والتػيار العقالن الذي يرى بأف العقل ىو
اظتصدر األساسي يف نشوء اظتعرفة ،وقد بدأت على يد كانط ػتاوالت توفيقية بني العقل والتجربة،
منهج علمي يعتمد على التجربة والعقل يف ٍ
آف
ث حتولت على يد غاستوف باشالر وكارؿ بوبر إذل ٍ
و ٍ
احدِّ .
ِّيستعيضِّعنِّالعلمِّبخياالتوِّوانفعاالتوِّوحدسوِّوأفكارهِّالمجردةِّ,
ِّاإلنسافِّطويبلِّ
ً
وىكذاِّظل
َّ
َّ
ولمِّيصطنعِّمنهجِّاًِّيتيحِّلوِّاالتٍّصاؿِّالمباشرِّبالواقعِّعنِّطريقِّالجمعِّبينِّالعقلِّوالتَّجربةِّإالِّّ
ٍ
فيِّمرحلةِّمتأخٍّرةٍِّمنِّتاريخو ( .زكريا) 47 ،1978 ،
فقد تبلورت فكرة العقالنية العلمية تبلوراً واضحاً بعد استخدـ اظتنهج العلمي؛ حيث تبدأ بالفرض
العلمي (العقالنية) ،واظتالحظة والتجربة (التجريبية) ،فتتميز عن العقالنية الدينية والفلسفية.
ةِّالعامةِّالتيِّتطرحِّالعقبلنيَّةِّالتَّقليديَّةِّداخلهاِّ,مسألةِّالعقلِّوالمعرفةِّ,إشكاليَّةِّقبليَّةِّ
اإلشكاليَّ َّ
برِّبحقِّلوناًِّعقبلنيَّاًِّأكثرِّ
ٍِّّ
النَّزعةِّ,تبلغِّأوجهاِّوأعلىِّمراحلهاِّ(العلميَّة)ِّمعِّفلسفة ِّكانطِّالتيِّتُعتَ

انفتاحاًِّمنِّباقيِّاأللوافِّالعقبلنيَّةِّالتَّقليديَّةِّاألخرىِّوذلكِّمنِّخبلؿِّ ِّ:

ٍ
تحويلِّالعقلِّمنِّخز ٍ
ةِّإلىِّقدرةِّمؤطَّرةٍِّتقوـِّبإضفاءِّالطَّابعِّالتَّركيبيِّ

َّ
افِّلؤلفكارِّالفطريَّ
علىِّالمعرفةِّ.

ؿِّمنِّمجر ٍ
دِّقبس ِّأوِّنوٍرِّ
أفِّيتحو
منِّنتائجِّإضفاءِّىذهِّالصبغةِّالدٍّيناميَّةِّعلىِّالعقلِّ

ٍّ
َّ
َّ
منِّالعقلِّالكلٍّيِّ(ِّأفبلطوفِّ–ِّديكارتِّ)ِّإلىِّمجموعةِّمعاييرِّوقواعدِّتسمحِّبإمكافِّ
ٍ
بةِّ,وإمكافِّقياـِّمعرفةِّعلميَّ ٍةِّبها.
قياـِّالتَّجر
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لقدِّأصبحِّالعقلِّمجموع ًة ِّمنِّالمبادئِّوالقواعدِّالتيِّنستخدمهاِّتجريبيَّاًِّ,وعنِّطريقهاِّيلقيِّ
الحسي ِّالمتباين ِّأطراً ِّصوريَّة ِّقبليَّة ِّتسمح ِّبإضفاء ِّصبغة ِّالوحدة ِّالتَّركيبيَّة ِّعليو( .يفوت،
ٍّ

.)66 ،1989

ختتلف العقالنية العلمية عن العقالنية الدينية واظتيتافيزيائية بأهنا عقالنيةٌ مفتوحةٌ ،وال دتتلك قوانني
ثابتة ودائمة بل ىي متغرية ديناميكية؛ لذلك فالنظرية العلمية ىي نظريةٌ مؤقتةٌ.
ة؛ِّىوِّرفضهاِّلكل ٍ
ِّفكرة ِّعنِّالمطلقِّ
وماِّتتميَّزِّبوِّالعقبلنيَّةِّالعلميَّةِّعنِّالعقبلنيَّةِّالميتافيزيائيَّ
ٍّ

ِّتتصور ِّسوى ِّالحقائق ِّالنٍّسبيَّةِّ
وعن ِّالثَّابتِّ ,وىي ِّإذ ِّتقبل ِّبصراحة ِّسيادة ِّالتَّجربة؛ ِّفبل
َّ
ؿِّبتماسِّالحوادث ( .بايو) 87 ،1996 ،
كةِّ,وعندىاِّالعقلِّأداةِّتتحو
والمتحر
َّ
ٍّ
ٍّ
ِّصحة ِّالنَّتائج ِّالعلميَّةِّ ,فديكارتِّ
ِِّّكما ِّينتقد ِّباشبلر ِّالفلسفات ِّالتَّقليديَّة ِّباعتقادىا ِّبمطلقيَّة َّ
إعجابوِّبالرياضيَّاتِّ,فالفلسفةِّالعقبلنيَّةِّالتَّقليديَّةِّمنغلقةٌِّحوؿِّنفسهاِّ,بينماِّ
صاغِّمنهجوِّنتيجةِّ
ٍّ
َّ
ِّالعلمِّالمعاصرِّأك َّ
َّ
دِّأف ِّالحقيقةِّالعلميَّةِّتقريبيَّةٌِّ,
ِّ,باإلضافةِّإلىِّأف
العقبلنيَّةِّالعلميَّةِّمنفتحةٌ
خصوصاً ِّحين ِّيتعلَّق ِّاألمر ِّبموضوعات ِّالميكروفيزياءِّ ,ولم ِّيكن ِّالعلم ِّالكبلسيكي ِّيقبلِّ

َّ
ِّحينِّتعجزِّطرقوِّفيِّالوصوؿِّإلىِّالحقيقةِّالمطلقةِّ.إف ِّتقريبيَّةِّالحقيقةِّ
بالمعرفةِّالنٍّسبيَّةِّإالّ
في ِّالعلم ِّالمعاصر ِّمردىا ِّإلى ِّتعدد ِّالمناىج ِّوالوسائل ِّوالنَّظريَّاتِّ ,وتجددىا ِّالمستمر( .

وقيدي) 277 ،1982 ،

وفيِّجميعِّ(ِّالعقبلنيَّات)ِّيطالعناِّالجهدِّذاتوِّالستخبلصِّحقائقِّمتينةِّباعتمادِّقوىِّالفكرِّ
اإلنسانيِّوحدهِّ,ولكنِّالعقبلنيَّةِّ(مغلقةٌ)؛ِّألنَّهاِّتقفِّأماـِّعتبةِّحقائقِّتعتبرىاِّمنزلةِّ.والعقبلنيَّةِّ
َّ
الميتافيزيائيَّةِّلمِّتتجاوزِّنصفِّ– ِّاالنفتاح؛ِّألنَّهاِّتقيٍّدِّالعقلِّبمبادئِّثابتةِّالِّترضخِّلدروسِّ
هاِّتجاوزِّبآف ٍ
ٍ
رِّ,أماِّالعقبلنيَّةِّالعلميَّة؛ِّفإنَّهاِّ(مفتوحةٌ)؛ِّألنَّ
ِّواحد ِّحاجزِّ
التَّجربةِّوقانوفِّالتَّغيِّ َّ
َّ
َّ
المنزؿِّوحاجزِّالجامد؛ِّألنَّ
َّكاملِّالبلمحدودِِّّنتيجةِّاالحتكاؾِّ
هاِّترىِّأف ِّالعقلِّأداةِّتقبلِّالت
بالتَّجربة ( .بايو) 15 ،1996 ،
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أما أوغست كونت؛ فقد أراد أف ينقل ىذه اظتنهجية العلمية إذل العلوـ اإلنسانية ،وتطبيقها على
الظواىر اإلنسانية ،وكتعل من التفكري العلمي التفكري السائد يف اجملتمع بدالً من التفكري الغيب
واظتيتافيزيقي.
ٍ
ياءِّ,غرضهاِّتواصلِّجميعِّالعقوؿِّبقبوؿِّ
فقدِّرغب ِّكونتِّفيِّتأسيسِّديانةِّببلِّإلوِّوالِّميتافيز
ٍ
واحدِّ ٍ
ٍ
توِّالرئيسة؛ِّفهيِّأفِّينشدِّىذهِّالحقائقِّفيِّالعلمِّ.
ِّواحدة
لجملة
َّ
ِّمنِّالحقائقِّ.وأماِّفكر َّ

ولكنِّالِّمناصِّمنِّتوافرِّشرطينِّضروريَّينِّلكيِّيستطيعِّالعلمِّتحقيقِّالوحدةِِّّ:يجبِّتطهيرِّ
َّ
ِّميتافيزيائيِّأوِّالىوتيِّ,ويجبِّأفِّيمتد ِّالعلمِّإلىِّالحوادثِّاإلنسانيَّةِّ,
ِّكل ِّعنص ٍر
العلمِّمن ٍّ
وإف ِّطردِّالعناصرِّالميافيزيائيَّةِّمنِّحقلِّالكيمياءِّ,وإرجاعِّالحوادثِّاإلنسانيَّةِّإلىِّحقلِّالعلمِّ
َِّّ
َّ
وِّأوؿِّمنظٍّ ٍر ِّللعقبلنيَّةِّالعلميَّة( .
مكنِّ(أوغست ِّكونتِّ)ِّمنِّأفِّيخطوِّالخطوةِّالحاسمةِّ:إنَّ َّ
بايو.) 91 -89 ،1996 ،

َّ
إذفِّفإف ِّكونتِّمنذِّالبداية ِّكافِّمقياسوِّالوحيدِّللعقبلنِّيَّةِّ:ىوِّمقياسِّالعلم؛ِّلذلكِّفمنهجوِّ
يظهرِّمنذِّالبدايةِّأكثرِّعقبلنيَّة؛ِّلهذاِّفالوضعيَّةِّتنتميِّإلىِّالتَّقاليدِّالكبرىِّللعقبلنيَّةِّالفرنسيَّةِّ,
َّ
درسِّعلىِّأنَّ
وِّالمكملِّلػديكارت( .ألكني،
ٍّ
ومنِّىذاِّالمنطلقِّفإف ِّكونتِّينبغيِّأفِّيُنظَرِّإليوِّويُ َ

.)88 ،1971

ٕ-العبلقةِّالجدليَّةِّبينِّالعلمِّوالعقلِّ:
استخدـ اإلنساف عقلو يف رتيع اظتراحل اليت مرت هبا البشرية ،ففسر اإلنساف البدائي الظواىر
الطبيعية؛ كالرباكني ،والزالزؿ ،والفيضانات بتفسري ٍ
ات أسطوري ٍة ،وربطها بغضب انآعتة ،فكانت ىذه
التفسريات حبد ذاهتا تفكرياً عقالنياً ،كما شكلت أرضية للتفسريات اليت تلتها وإف اختلف اظتنهج
اظتتبع بني العقالنيات اظتيتافيزيائية ،واألسطورية ،والعقالنية العلمية؛ عتذا فالعقل يبين اظتعرفة ،واظتعرفة
بدورىا تشكلو وتكونو ،ؽتا يعين أف ىناؾ جدالً بني العقل والعلم.
وىناِّيكمنِّالفرؽِّالحقيقي ِّبينِّالعقبلنيَّةِّالمعاصرةِّالتيِّىيِّعقبلنيَّةِّجدليَّةِّ,وبينِّالعقبلنيَّةِّ
ِّتامةِّ
القديمة ِّالتي ِّىي ِّقبلويَّةِّ ,فإذا ِّكانت ِّىذه ِّاألخيرة ِّتعتبر ِّالعقل ِّمنظومة ِّقواعد ِّومعايير َّ
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التَّكوين ِّواإلنجاز؛ َّ
ِّوالمعاييرِّ ,وعلىِّ
ِّقادر ِّعلى ِّصنع ِّالقواعد ِّ
ِّفإف ِّاألولى ِّتنظر ِّللعقل ِّوكأنَّو ٌ

تصحيحِّذاتهاِّوتنقيتهاِّ,فالعقلِّليسِّنسقاً ِّمغلقاً ِّمنِّالقوانينِّوالمبادئِّ,بلِّىوِّالقدرةِّعلىِّ

استعماؿ ِّمعايير ِّوقواعد ِّبقصد ِّبناء ِّالتَّجربةِّ ,وإضفاء ِّصفة ِّالموضوعيَّة ِّعلى ِّالواقعِّ ,وىيِّ
معاييرِّتتكوفِّفيِّالمعرفةِّ,وينطليِّعليهاِّماِّينطليِّعلىِّالمعرفةِّمنِّتحو ٍؿ ( .يفوت،1989 ،
َّ
) 97

ويرى ِّكرين ِّبريتوف َّ
ِّكل ِّما ِّىو ِّخار ٌؽ ِّللطَّبيعيِّ ,أو ِّغيبي ِّمنِّ
ِّأف ِّالعقبلنيَّة ِّتنزع ِّإلى ِّإسقاط ٍّ
الكوفِّ,وأبقتِّفقطِّعلىِّالطَّ
ٍّ
َّ
ٍّهايةِّ,وأفِّ
وِّقابلِّللفهمِّفيِّالن
بيعيِّالذيِّيؤمنِّالمفكرِّالعقبلنيِّأنَّ ٌ

سبيلناِّإلىِّفهموِّفيِّالغالبِّاألعم ِّالوسائلِّالتيِّيعرفهاِّأكثرناِّباسمِّمناىجِّالبحثِّالعلميِّ.
ٍّ
ويبدوِّواضحاًِّمنِّالنَّاحيةِّالتَّاريخيَّ َّ
ِّنموِّالمعارؼِّالعلميَّةِّ,والقدرةِّالمتزايدةِّعلىِّاستخداـِّ
ةِّأف َّ
ِّبنموِّالعقبلنيَّة ( .برينتوف.) 127 ،1984 ،
المناىجِّالعلميةِّ,مرتبطٌِّارتباطاًِّوثيقاً ٍّ

في ِّالعقبلنيَّة ِّالمعاصرة ِّالتي ِّيؤازرىا ِّالعلمِّ ,والتي ِّتتَّخذ ِّمنو ِّمنظومة ِّإسنادىا ِّيراجع ِّالعقلِّ
ٍ
ِّأبدي ِّمعِّذاتوِّ.إنَّهاِّعقبلنيةِّ
نفسوِّ,ويعيدِّفيهاِّالنَّظرِّباستمر
لي ِّوصر ٍاع ٍّ
ارِِّّ,فهوِّفيِّنقاش ِّأز ٍّ
ِّالموجهة ِّإلى ِّالمفاىيمِّ
سجاؿِّ ,المفاىيم ِّفيها ِّخبلصة ِّنقد ِّالمفاىيمِّ ,وحصيلة ِّاالنتقادات
َّ

السابقةِّ (.يفوت.)88 ،1989 ،
َّ

إف ما نتيز العقالنية العلمية ىو أهنا عقالنيةٌ جدليةٌ تؤثر وتتأثر مبتغري ٍ
ات عديدةٍ ،فهي تعتمد على
مبدأ النقد للنظريات اليت تنتجها ،فكل نظرية قابلة للنقد والتفنيد لتحل ػتلها نظرية علمية أخرى.

َّ
ِّبنوع ِّمنِّالتَّطهيرِّ
فالتَّقدـِّفيِّالعلمِّيتمِّ ِّمنِّخبلؿِّصر ٍاع
ِّبينِّالجديدِّوالقديمِّ,والِّيتحققِّإالّ ٍ
َّ
َّ
دِّمباشرةِّإلىِّالحقيقةِّ,بلِّإفِّ
الشاؽِّلهذهِّاألخطاءِّ,والمعرفةِّالِّتسيرِّفيِّطر
يقِّميسرِّمعبَّ
َّ
جِّ,تمتزجِّفيوِّالحقيقةِّبالبطبلفِّ,ويصارعِّفيوِّالصوابِّالخطأِّصراعِّاًِّمريراًِّ
ِّمتعر
َّ
طريقهاِّملت ٍو ٍّ
لكيِّيخلٍّصِّنفسوِّمنو( .اطتورل.)389 ،2777 ،
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ٍ
َّ
َّ
ِّللمعرفةِّيتحققِّفيهاِّ
بةِّبصياغةِّمنظومة
ِّالعقلِّقادر ِّأفِّيقوـِّانطبلقاًِّمنِّالتَّجر
يرىِّباشبلرِّأف
ٌ

َّ
اجعةِّالدائمةِّالتيِّيفرضهاِّالعلمِّعلىِّالعلماءِّ,
االنسجاـِّتدريجيَّاًِّبفضلِّالتَّقدـِّالعلميِّ,والمر
فالعلم ٍّ
ِّيتطور ِّباستمرا ٍرِّ .وبينما ِّكانتِّ
ِّيغذي ِّالعقلِّ ,وعلى ِّالعقل ِّأف ِّيخضع ِّللعلم ِّالذي َّ
الفلسفاتِّالعقبلنيَّةِّالتَّقليديَّةِّتنظرِّإلىِّموقفهاِّالعقبلني ِّكماِّلو ِّكافِّموقفاًِّنهائيَّاًِّ,أيِّعقبلنيَّةِّ
َّ
تعلنِّعنِّانغبلقهاِّ,فإف ِّالعقبلنيَّةِّالتيِّيقدٍّـِّباشبلرِّموقفوِّبهاِّعقبلنيَّةِّالتَّفتحِّعلىِّتعددِّفيِّ

صورِّالمكافِّوصورِّالزمافِّ,إنَّهاِّعقبلنيَّةٌِّمتفتٍّحةٌ ( .وقيدي) 277 ،1987 ،؛ لذلك ؾتد بأف
َّ
العقالنية العلمية تتسم بالتغيري ،والنقد ،وتصحيح األخطاءِّ .

َّ
عِّ,وىوِّإيجابي ِّفيِّماِّوراءِّ
ٌّ
إف ِّالفكرِّالعقبلنيِّالِّيبدأِّ,بلِّإنَّوِّيصححِّ,إنَّوِّيضبطِّ,إنَّوِّيطبّ
اإلنكارات ِّالمتكاثرةِّ ,أولئك ِّالذين ِّيروف ِّفي ِّاألشياء ِّالعاميَّة ِّمبادئ ٍ
ِّلعالم ِّمعيَّ ٍنِّ ,قلَّماِّ
يستطيعوفِّاإلفادةِّمنِّقيمِّااللتزاـِّالمميٍّزةِّللمعرفةِّالعلميَّة (ِّ.باشالرA.) 274 ،1984 ،

ِّكلِّ
نعطيِّمثاالًِّعنِّالواقعِّالعربيِّيبيٍّنِّوضوحِّالعبلقةِّالجدليَّةِّبينِّالعقلِّوالعلمِِّّ,وكيفيَّةِّتأثير ٍّ
منهماِّفيِّاآلخرِّ,وكيفِّينتجِّعنِّىذهِّالعبلقةِّالجدليَّةِّعقليَّةِّمتخلٍّفةِّفيِّالمجتمعِّالعربيِّ,

ويؤثٍّ
رِّعلىِّالعلمِّفيِّالوقتِّنفسو؛ِّيقوؿِّالجابريِّ:العبلقةِّبينِّالكمِّوالكيفِّفيِّعمليَّةِّالتَّقدـِّ
ٍّ
ٍ
ِّمتبادؿِّ.والكيفِّفيِّالتَّعليمِّيتعلَّقِّبالمناىجِّوالمضامينِّ,فإذا ِّكافِّ
عبلقةٌِّجدليَّةٌِّ,عبلقةِّتأثي ٍر

اجعِّإلىِّاتٍّساعوِّ
نظاـِّالتَّعليمِّفيِّالوطنِّالعربيِّيشكوِّضعفاًِّخطيراًِّفيِّالكيف؛ِّفليسِّذلكِّر ٌ
وانتشارهِّ ,األمر ِّالذي ٍّ
ِّأوالً ِّوأخيراً ِّإلى ِّتخلٍّف ِّمناىجوِّ
ِّتكذبو ِّاإلحصاءاتِّ ,بل ِّىو ِّراج ٌع َّ
وضعفِّمضامينوِّ ِّ.

إف ِّتعليماً ِّيقوـ ِّعلى ِّالتَّلقين ِّبدؿ ِّالبحثِّ ,ويعتمد ِّعلى َّ
َّ
ِّالذاكرة ِّبدؿ ِّالفهمِّ ,والتَّسليم ِّبدؿِّ
َّ
ات......الخِّ,إف ِّتعليماًِّىذاِّ
النَّقدِّ,وممارسةِّالسلطةِّبدؿِّتحريكِّالمواىبِّوتشجيعِّالمبادر
ٍ
ِّينتميِّإلىِّقروفِّخلتِّ,وبالتَّاليِّفهوِّالِّينتجِّوالِّيستطيعِّأفِّينتجِّ
منهجوِّتعليمِّمتخلٍّ ٌ
فِّتماماً
ٌ
العقوؿ ِّالقادرة ِّعلى ِّمواجهة ِّتحدٍّيات ِّالحاضرِّ ,ومتطلَّبات ِّالمستقبل ( .اصتابري،1997 ،
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تبيَّن َّ
ِّأف ِّالعقل ِّبعي ٌد ِّعن ِّأف ِّيكوف ِّشكبلً ِّمن ِّالتَّفكير َّ
ِّمحدداً ِّبصورةٍ ِّنهائيَّ ٍةِّ ,بل ِّكاف ِّفتحاًِّ
َّ
َّ
ِّكلِّعص ٍرِّشكبلًِّ
؛ِّفالعقلِّفيِّتنافسوِّالدائمِّمعِّالمواقفِّالمت
مستمرِّاً
َّصفةِّبالبلعقليَّةِّيكوفِّفي ٍّ
ٍ
ؽِّفيِّحالةِّتوازف ِّمؤقَّ ٍ
تِّ.وبهذاِّاالعتبارِّ,سيظل ِّباستمرا ٍرِّ,عبرِّالعديدِّمنِّ
منِّالخياؿِّالخبل
ّ
التَّقلباتِّ,إحدىِّالقوىِّاألكثرِّحيويَّةِّفيِّحضارتنا ( .جارؾتي.) 133 ،2774 ،

ِّٖ-سماتِّالتَّفكيرِّالعلميِِّّ :
يقةِّالتيِّيتطورِّبهاِّالعلمِّ,
(ٔ)ِِّّ -العلمِّمعرفةٌ ِّتراكميَّةِّ:ولفظِّ(ِّالتَّراكميَّةِّ)ِّىذاِّيصفِّالطَّر
َّ
ٍ
ٍ
ِّ,معِّفارؽِّ
ِّفوؽِّطابق
والتيِّيعلوِّبهاِّصرحوِِّّ,فالمعرفةِّالعلميَّةِّأشبوِّبالبناءِّالذيِّيشيٍّدِّطابقاً
ِّ؛ىوِّأف َّ
َّ
ِّسكافِّىذاِّالبناءِّينتقلوفِّدوماًِّإلىِّالطَّابقِّاألعلىِِّّ ِّ.
أساسي
ٍّ
ٍ
ناِّ,ويعملِّعقلناِّببلِّانقطاعِّ,
ِّلحظة ِّمنِّحياتناِّالواعيةِّيستمر ِّتفكير
ِّكل
ٍ
(ٕ ِّ)ِّ -التَّنظيمِِّّ:في ٍّ
َّفكيرِّالذيِّنسميوِّ(علميَّاً)ِّالِّيمثٍّلِّإالِّقدراًِّضئيبلًِّمنِّىذاِّالتَّفكيرِّالذيِّيظلِّ
ولكن ِّنوعِّالت
َّ
ٍّ
ٍ
ِّتعملِّبطريقةِّمنهجيَّ ٍةِّمنظَّ ٍ
ٍ
يعملِّدوفِّتوق ٍ
َّ
مةِّ,
ِّعقولناِّفيِّجزء ِّكبي ٍرِّمنِّنشاطهاِّال
؛ِّذلكِّألف
ف
وإنَّماِّتسيرِّبطر ٍ
يقةِّأقربِّإلىِّالتَّلقائيَّةِّوالعفويَّةِّ.

ِّالصحيح ِّإالِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ
(ٖ)ِّ -البحث ِّعن ِّاألسبابِّ :ال ِّيكوف ِّالنَّشاط ِّالعقلي ِّلئلنساف ِّعلماً ِّبالمعنى َّ
إذاِّاستهدؼِّفهمِّالظَّواىرِّوتعليلهاِّ,والِّتكوفِّالظَّاىرةِّمفهومةِّ,بالمعنىِّالعلميِّلهذهِّالكلمةِّ
ِّإذاِّتوصلناِّإلىِّمعرفةِّأسبابهاِِِّّّ.
َّ
إالّ
(ٗ)ِّ -الشموليَّةِّواليقينِِّّ:المعرفةِّالعلميَّةِّمعرفةِّشاملةِّ,بمعنىِّأنَّهاِّتسريِّعلىِّجميعِّأمثلةِّ
الظَّاىرة ِّالتي ِّيبحثها ِّالعلمِّ .والواقع َّ
ط ِّارتباطاً ِّوثيقاً ِّبطابع ِّالشموؿِّ
ِّأف ِّاليقين ِّفي ِّالعلم ِّمرتب ٌ
َّ
ِّكل ٍ
ِّعقل َّ
ِّالِّبد ِّأفِّيكوفِّعلىِّيقي ٍن ِّمنِّتلكِّ
الذيِّقلناِّإ َّف ِّالقضاياِّالعلميَّةِّتت
َّسمِّبو؛ِّإذِّإف َّ
الحقيقةِّالتيِّتفرضِّنفسهاِّعليوِّبأدلَّ ٍةِّوبراىينِّالِّيمكنِّتفنيدىاِّ.

ٍّ
(٘)ٍّ ِّ -
يدِّ:الوسيلةِّالتيِّيلجأِّإليهاِّالعلمِّمنِّأجلِّتحقيقِّصفةِّالدقَّةِّىذهِّ,ىيِّ
الدقَّةِّوالتَّجر
َّ
ِّتمِّذلكِّالتَّجريدِّعنِّطريقِّ
استخداـِّلغةِّالرياضيَّات,
ٍِّّ
ِّكماِّأفِّالتَّجريدِّصفةٌِّمبلزمةٌِّللعلمِّسواءٌ َّ
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ِّنوعِّآخرِّمنِّالرموزِّأوِِّّاألشكاؿ( .زكريا،1978 ،
يقِّأي ٍ
الرياضةِّ(وىوِّاألغلبِّ)ِّ,أوِّعنِّطر ٍّ
ٍّ
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ِّٗ-أثرِّالعلمِّفيِّالمجتمعِِّّ:
ساقتت االكتشافات العلمية يف الغرب بزعزعة القيم الدينية اليت كانت سائد ًة فشكلت بذلك
نقطة حتوٍؿ من التفكري الديين إذل التفكري العلمي يف اجملتمع األورب.
ِّخاص ٍة ِّفيِّ
ِّأىميَّ ٍة َّ
ِّمكونات ِّذات ٍّ
يعتقد ِّ ِّبرتراند ِّرسل ِِّّ Bertrand russellبوجود ِّثبلثة ٍّ
تكوينِّالنَّظرةِّالعلميَّةِّالتيِّسادتِّالقرفِّالثَّامنِّعشرِّ ِّ:

ٍ
ٍ
َّ 
ِّغيرِّمسندِّ.
ىِّعلىِّالمبلحظةِّ,وليسِّعلىِّاستشهاد
أفِّبياناتِّالحقائقِّيجبِّأفِّتُبنَ
ٍ
َّ 
ِّالفعلِّوذاتي َّ
ِّالديمومةِّ,وتخضع ِّكافَّةِّالتَّغيراتِّفيوِّإلىِّ
ِّذاتي
أف ِّالعالمِّيتمت
ٍّ
َّعِّبنظاـ ٍّ
قوانينِّالطَّبيعةِّ.
َّ
َّ 
كزِّالكوفِّ,ومنِّالمحتملِّأفِّاإلنسافِّليسِّغايةِّالكوفِّ(فيِّحاؿِّ
أفِّاألرضِّليستِّمر
َّ
ِّإلىِّذلكِّمفهوـِّغيرِّذيِّنف ٍعِّعلميَّاًِِّّ.
كافِّللكوفِّغايةِّ)ِّ,وأفِّالغايةِّ–ِّإضافةً
ٌ
َّ
دعىِّبالنَّظرةِّالميكانيكيَّةِّالتيِّحاربهاِّرجاؿِّالكنيسةِّ,وأدَّتِّإلىِّ
ىذهِّالفقراتِّشكلتِّماِّيُ َ
ٍ
ِّعام ٍة (.راسل.) 27 -26 ،2778 ،
توقفِّاالضطهادِّ,وتبنٍّيِّوجهةِّالنَّظرِّاإلنسانيَّ
ةِّبصورة َّ
ةِّ,وبناء ِّعلىِّقانوفِّالحاالتِّالثَّبلثِّجميعِّتفسيراتناِّ
كماِّيعطي ِّكونتِّلئلصبلحِّالعقليِّاألولويَّ
ً
ةِّ,ثم ِّتصيرِّوضعيَّةِّ,
فيِّمختلفِّأنواعِّالمعرفةِّ:تبدأِّالىوتيَّةِّ,وتمر ِّبالمرحلةِّاالنتقاليَّةِّالميتافيزيقيَّ َّ
إالّ َّ
ِّأفِّىذاِّالتَّطورِّلمِّيبلغِّغايتو؛ِّولذلكِّيريد ِّكونتِّتحقيقِّىذهِّالغايةِّواستكمالها؛ِّأيِّ:مبلحظةِّ
َّ
رِّىوِّأفِّأنماطِّ
ةِّإلعادةِّتنظيمِّالمجتمعِّ,والسببِّفيِّعدـِّاكتماؿِّالتَّطو
البحوثِّالعلميَّةِّالضَّروريَّ
َّ
َّ
َّبلثةِّ:البلىوتيِّ,والميتافيزيقيِّ,والوضعيِّمازالتِّمجتمعةً؛ِّولهذاِّنبلحظ ِّكونتِّيحدٍّدِّ
التَّفكيرِّالث

ىدفوِّمنذِّالبدايةِّوالذيِّيتمثلِّفيِّالبحثِّعنِّاالتٍّساؽِّالمنطقيِّأوِّالعقليِّالذيِّماِّزالتِّتفتقدهِّ
العقوؿ ( .مولف.) 122 ،2778 ،
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فالرأي العاـ واظتعرفة لدى عموـ الناس ليست بالضرورة ىي اظتعرفة الصحيحة ،فالفرد متضع
ظتؤسسات التنشئة االجتماعية من األسرة واضتي إذل اجملتمع إذل تأثري وسائل اإلعالـ واالنرتنت ،كل
ىذا قد يشكل لديها معرفةً خاطئةً وبعيد ًة عن اظتعرفة العلمية.
َّ
ِّمعِّالرأيِّالعاـِِّّ.وإذاِّ
َّ
إفِّالعلمِّفيِّحاجتوِّإلىِّالكماؿ ِّكماِّفيِّمبدئوِِّّ,يتعارضِّتعارضاًِّمطلقاً
ٍ
ِّالشائع ِّفي ٍ
ٍ
ِّالرأي َّ
ِّمختلفة ِّعنِّ
ِّألسباب ِّأخرى
ِّخاصةِّ ,فذلك
ِّنقطة َِّّ
حصل ِّللعقل ِّأف ِّأيَّد َّ
ٍّ
ٍّ
أيِّالعاـِّالِّيفكر؛ِّإنَّوِّيترجمِّالحاجاتِّ
ِّ,والر
أيِّ,فالر
سةِّللر
األسبابِّالمؤس
ٍّ
أيِّالعاـِّيفكرِّسيئاً َّ
َّ
َّ
إلى ِّمعارؼِّ ,وىو ِّإذ ِّيشير ِّإلى ِّاألشياء ِّبجدواىا ِّإنما ِّيحظٍّر ِّعلى ِّنفسو ِّمعرفتها( .باشالر،

.)13 ،1982

لذلك تقع على عاتق اظتؤسسات االجتماعية والسياسية والثقافية والنخب الفكرية مهمة توحيد
اصتهود بنشر الفكر العلمي؛ لتكوين ٍ
جيل يؤمن بالفكر العلمي ،ويغري من طريقة تفكريه ونظرتو
لإلنساف واجملتمع واضتياة ،لكن ىذا ال يعين تكوين ٍ
جيل يتسم بالنمطية اصتامدة فالتعددية أساس
اإلبداع واإلؾتاز يف اجملتمعات التقدمية.
وتتمركزِّتأريخيَّات ِّكراوثرِّحوؿِّصلةِّالعلمِّبالمجتمعِّ,والعبلقةِّالتَّبادليَّةِّبينهماِّ,وضرورةِّأفِّ
يهيٍّئ ِّالمجتمع ِّالظروؼ ِّالمواتية ِّللتَّقدـ ِّالعلميِّ ,والتَّأثير َّ
ِّالشديد ِّللعلم ِّفي ِّمناحي ِّالحياةِّ
االجتماعيَّةِّ ,بدءاً ِّمن ِّالحرب ِّوالعبلقات َّ
ِّوانتهاء ِّبأشكاؿ ِّالتَّقسيم ِّالطَّبقي ِّووقائعِّ
ِّالدوليَّة,
ً
الحياةِّاليوميَّة ( .اطتورل.) 21 :2777 ،
فالعوائق ِّالتي ِّتقف َّ
ِّضد ِّانتشار ِّالتَّفكير ِّالعلمي ِّفي ِّالمجتمع ِّالعربي ِّتكمن ِّفي ِّالبنيةِّ
ٍ
ٍ
ِّمتفاعلةِّ
بيِّإلىِّخلقِّبيئةِّاجتماعيَّ ٍةِّديناميكيَّ ٍة
االجتماعيَّةِّالجامدة؛ِّلذلكِّيحتاجِّالمجتمعِّالعر

معِّبعضهاِّ,وِّخطابهاِّموحدِّحتَّىِّتستطيعِّأفِّتنشرِّالتَّفكيرِّالعلميِّبينِّأبنائهاِّ ِّ.
َّ

َّ
العلمِّالِّيتقدـِّ,والِّيفسحِّالمجاؿِّأصبلًِّللجهودِّاإلبستمولوجيَّةِّماِّلمِّينشأِّفيِّبيئةِّثقافيَّةِّ
إفِّ
َِّّ
َّ
ـ؛ِّ"ِّألفِّالعلمِّالِّيعملِّوحدهِّفيِّفراغِِّّ,بلِّىوِّيفلحِّأرضاًِّ
متساندةِّتملكِّبواعثِّىذاِّالتَّقد
َّقافةِّالسائدةِّمنِّقبلِّ,أوِّتركتهاِّصعيداًِّزلقاًِِّّ"ِّ,إنَّو ِّكماِّيقوؿِّجوفِّديويِّيعملِّفيِّ
مهَّدتهاِّالث
َّ
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نطاؽِّمؤس ٍ
ِّكانتِّقدِّاستقرتِّحتَّىِّيمكنِّأفِّ
سة ِّثقافيَّ ٍة ِّتستوعبِّالشؤوفِّالثَّقافيَّة ِّكافَّةِّالتي
َّ
َّ

َّ
يتقدـِّالعلمِّذاتو (ِّ.اطتورل.) 354 :2777 ،

يق معب ٌد بالصعوبات واظتشاكل واألزمات.
سهل ،بل ىو طر ٌ
طبعاً ىذا ال يعين بأف ىذا األمر ٌ
َّ
ِّصعبِّ
َّنفيذِّىوِّأمر
إف ِّمحاولةِّوضعِّاحتراـِّالمبلحظة ِّكبديلِّعنِّالتَّقاليدِّالموروثةِّموضعِّالت
ٌ
ٌ
جداًِّ,إلىِّدرجةِّأنَّوِّيمكنِّللمرءِّالقوؿِّإنَّ
َّ
ِّلطبيعةِّالبشرِّ,أماِّالعلمِّفيصرِّعليوِّ,وكافِّ
وِّمخالف
َّ
ٌ

ىذاِّاإلصرارِّمصدراًِّألعنفِّالمعارؾِّبينِّالعلمِّوالسلطة ( .راسل.) 37 :2778 ،

لذلك لتتاج العادل العرب إذل در ٍ
ٍ
عميقة للمؤسسات االجتماعية الفاعلة ،وكيفية نقلها من
اسات
صورهتا التقليدية إذل صورهتا اضتديثة للعمل على نشر التفكري العلمي بني أبناء اجملتمع.
كماِّيرىِّتوماس ِّكوف َِّّ ِّ Thomas.Kuhn
أف ِّتفسيرِّالتَّقدـِّالعلميِّال ِّ َّ
بد ِّوأفِّيرسوِّفيِّ
نهاية ِّالمطاؼ ِّعلى ِّعوامل ِّسوسيولوجية ِّوسيكولوجياِّ ,وعلى ِّتوصيف ِّلنسق ِّالقيم ِّأوِّ
ِّالمؤسسات ِّالتي َّ
ِّيتقدـ ِّالعلم ِّمن ِّخبللها( .اطتورل،
اإليديولوجيَّةِّ ,بمعيَّة ِّتحليل ِّوتوصيف
َّ

يقوؿِّ
ِّ
 )476 : 2777وقد يفيد منهج كارؿ بوبر يف كيفية انتشار التفكري العلمي يف اجملتمع،
ٍ
َّ
؛ِّلذلكِّالِّبدِّوأفِّتكوفِّالمعرفةِّ
ِّمشكلةِّمعيَّ ٍنة
ِّمحاولةِّلحل
كارؿِّبوبر:أيِّسلوؾ ِّكافِّليسِّإالّ
ٍّ
ِّلحلِّالمشاكلِّ ِّ.
بدورىاِّليستِّإالِّّنشاطاً ٍّ

ِّمحد ٍ
ٍ
ٍ
َّ
ِّبمشكلة َّ
)ِّ,لتأتيِّمحاولةِّحلهاِّ(حِّحِّ)ِّ,لكنِّالِّبدِّ
دةِّلتكنِّ(ـِّٔ
لذلكِّيبدأِّأيِّموقف
ِّفلنِّتستمرِّالحياةِِّّ.بعدِّحذؼِّ
منِّمناقشةِّأوِّاختبارِّالحلِّوِّ"ِّاستبعادِّالخطأِّ"ِّ(ِّأِّأِّ)ِّوإالّ
َّ
ٍ
ٍ
ِّيحتويِّعلىِّمشاكلِِّّ,لينتهيِّإلىِّمشكلة ِّجديدةٍ ِّ(ـِّ
ِِّّ,وأيِّموقف
الخطأِّيبرزِّموقف ِّجدي ٌد
ٌ

ةِّألي ِّمحاولةِِّّ(ِّ:ـٔ ِّ–ِّحِّحِّ_ِّأِّأِّ_ِّـٕ ِّ)ِّ ( .عويضة،
ٕ ِّ)ِّ,ىكذاِّنجدِّالصورةِّالمنهجيَّ ٍّ

.)18 :1995
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عندما يواجو اإلنساف مشكل ًة باستخداـ ما توصل إليو العقل البشري من علم ،ويثبت ذلك بطالف
ٍ
ظتشكلة
معارفو السابقة اظترتبطة بالسحر والغيبيات تتغري آراؤه حوؿ مسائل عديدة ،ومن ث يتعرض
أخرى ولتاوؿ حلها ،وىكذا إذل ما الهناية ليتقدـ العلم وينتشر يف اجملتمع.
ِّأي ِّمن ِّىذهِّ
لقد ِّكانت ِّحياة ِّاإلنساف ِّالبدائي ِّتحيط ِّبها
ِّالمحرماتِّ ,ويترتَّب ِّعلى ِّمخالفة ٍّ
َّ
المحرمات ِّعواقب ِّوخيمةِّ ,وقد ِّتوارت ِّبعض ِّمكونات ِّىذه ِّالنَّظرة ِّالبدائيَّة ِّفي ٍ
ِّعهد ٍّ
ِّمبك ٍرِّ,
َّ
وذلكِّفيِّاألصقاعِّالتيِّبدأتِّفيهاِّالحضارةِِّّ ِّ .ولقد ِّكافِّالعلمِّالعاملِّاألساسيِّفيِّتبديدِّ
ةِّ,فالخسوؼِّوالكسوؼِّأوؿِّظاىرتينِّطبيعيَّتينِّخرجتاِّمنِّحيٍّزِّالخرافاتِّ
الخرافاتِّالبدائيَّ
َّ
َّ
عزىِّ
ةِّإلىِّنطاؽِّالعلمِّ,إفِّانتصارِّالشعورِّاإلنسانيِّوالعقبلنيَّ
البدائيَّ
ٍّ
ةِّعلىِّالسحرِّوالخرافاتِّيُ َ
بصورةٍ ٍ
ِّكاملةِّإلىِّانتشارِّالنَّظرةِّالعلميَّة ( .راسلِّ .)25 :27 :2778 ،
وىناؾ ِّنخب ِّفكريَّةٌ ِّعديدةٌ ِّتطالب ِّبنشر ِّالتَّفكير ِّالعلمي ِّعبر ِّوضع ِّآليَّ ٍ
ات ِّلتغيير ٍّ
ِّالذىنيَّةِّ
ٌ
التَّقليديَّة ِّفي ِّالمجتمع ِّالعربي ِّ:دعا ِّالجابري ِّإلى ِّتحديث ِّالعقل ِّالعربيِّ ,وتجديد ٍّ
ِّالذىنيَّةِّ
العربيَّةِّفاقترحِّاقتراحينِّ:األوؿِّ-ربطِّالجامعاتِّالعربيَّةِّبالجامعاتِّالغربيَّةِّالتيِّتمتازِّبتطورىاِّ
العلمي ِّوالتٍّقني ِّوالفلسفي؛ ِّحيث ِّيقوؿَّ :
ِّالدفع ِّبمدارسنا ِّوجامعاتنا ِّإلى ِّمسايرة ِّتطور ِّالفكرِّ
ِّأما ِّاالقتراح ِّالثَّانيِّ -فيتمثَّل ِّفي ِّترغيب ِّالطَّلبةِّ
العلميِّ ,والعمل ِّعلى ِّنشر ِّالمعرفة ِّالعلميَّةَّ .

َّ
والمثقفينِّالعربِّعموماًِّباالىتماـِّبالفلسفةِّ,خصوصاًِّالفلسفاتِّالعلميَّةِّالتيِّتُعتَبرِّالتَّخصصِّ
الكفيلِّببعثِّروحِّالتَّقدـِّوالتَّطورِّالعلمي(.اصتابري.)5 ،1982 ،

ويقوؿِّىشاـِّشرابيِّ:إذاِّأردناِّلمجتمعناِّالعربيِّأفِّيتجاوزِّأزمتوِّالمتفاقمةِّ,وأفِّيسترجعِّقواهِّ
َّاريخِّ,فبلِّبدِّلوِّمنِّالقياـِّبعمليَّ ٍ
ٍّ
َّ
ريِّيمكنوِّمنِّخلقِّوعيٍِّ
ةِّنقدِّحضا
ويدخلِّثانيةِّفيِّمجرىِّالت
ِّمستقلِّ ,واستعادة ِّالعقبلنيَّة ِّالهادفةِّ ,وال ِّيمكن ِّتحقيق ِّىذا ِّإالّ ِّمن ِّخبلؿ ِّالتَّفاعلِّ
ذاتي
ٍّ
ٍّ
ٍّ
َّ
ينِّوالمثقفينِّفحسبِّ,بلِّبينِّجميعِّالفئاتِّ
ٍّقاشِّالمستمرِّ,الِّبينِّالمفكر
الفكريِّالحرِّوالن

واألحزابِّوالتَّجمعاتِّوعلىِّصعيدِّالمجتمعِّككل(ِّ.شراب ،د.ت .ف.)17 :.
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وىناؾ من يرى بأنو من الصعب تطبيق العلمانية على اجملتمع العرب من خالؿ ىياكل نظرية ،ولوائح
جاىزة مستوردة من اطتارج ،بل لتتاج اجملتمع العرب إذل ثور ٍ
ات عقالنية تبدأ بعمليات تغي ٍري؛
لالنتقاؿ من العقلية التقليدية إذل عقلي ٍة حديث ٍة ٍ
نابعة من صميم الفكر العرب .
َّ
برِّدِّ.عبدِّالوىابِّالمسيريِّأفِّالعلمانيَّةِّفيِّالعالمِّالثَّالثِّقدِّأدَّتِّفيِّمعظمِّاألحيافِّإلىِّ
يعتَ
التَّغريبِّواستخداـِّالعلمِّوالتّكنولوجياِّاستخداماًِّمنفصبلًِّعنِّالقيمةِّ,وذلكِّبفعلِّاالستخداـِّ

الميكانيكيِّللعلمانيَّةِّدوفِّأفِّيكوفِّىناؾِّالتَّرابطِّالذيِّنعترؼِّبوجودهِّأحياناً ِّبينِّالعلمانيَّةِّ
منِّجهةِّ,والدٍّيمقراطيَّةِّوالعقبلنيَّةِّوالتَّحديثِّمنِّجهةِّأخرىِّ,ولكنِّالِّنرىِّفيوِّرابطةِّعضويَّةِّ
أو ِّضروريَّةِّ ,حيث ِّيمكن ِّأف ِّترتبط ِّالعلمانية ِّبالبلعقبلنية ِّواالستبداد ِّوالفاشية( .الشوملي،

)152 ،2778

يستمر العلم يف صراعو ضد التفكري الغيب واألسطوري بإصراره على نشر الفكر العلمي ،وإكتاد
أرضية لو يف اجملتمع على الرغم من اظتعوقات االجتماعية اليت تعرتضو اظتتمثلة (بالعادات والتقاليد
ٍ
ٍ
ٍ
متماسكة تسهم يف ختلف
متكاملة
منظومة اجتماعي ٍة
والدين وغياب الدنتقراطية ) اليت تعمل ضمن
اإلنساف العرب وإبعاده عن التفكري العلمي.
ٍ
َّ
ِّممارسةِّألواف ِّمنِّالهدرِّ
ِّ,العصبياتِّواألصولياتِّفيماِّبينها؛ِّإذِّإف
تتحالفِّثبلثيةِّاالستبداد
ٍ
ِّإلىِّخلقِّمناخِّمواتِّلفرضِّسطوتهاِّ,واستدامتهاِّمنِّخبلؿِّتجريمِّالفكرِّ
علىِّالفكرِّ,وصوالً
َّ
يموِّ,والحجرِّعلىِّالعقوؿِّواألفئدةِّ,وألف ِّىدفهاِّالعاـِّىوِّبناءِّمراكزِّنفوذىاِّوترسيخهاِّ,
وتحر
َّ
َّ
ِّالمعرفةِّوالفكرِّالمنتجِّلهاِّيفقدافِّوظائفهماِّاألصليةِّ؛ِّذلكِّأف ِّعلمِّاالجتماعِّالمعرفةِّ
فإف
يعلٍّ َّ
مناِّأفِّالمعرفةِّتنشأِّللقياـِّبوظائفِّىامةِّفيِّالتَّفسيرِّواإلعدادِّواإلنتاجِّوالتَّسييرِّ,وأفِّليسِّ

ىناؾِّمعرفةِّمقطوعةِّالصلةِّعنِّخدمةِّقضاياِّالمجتمعِّواحتياجاتو(.اضتجازي - 169 ،2775
ٍّ

A.)177

واجو اجملتمع العرب بطر ٍ
يقة العقالنية الكثري من األزمات والصراعات وغريىا من مظاىر انتشار
األصولية واصتماعات اظتتشددة ،واتسمت تلك الصراعات بعدـ تقبل انآخر ،ورفض ثقافة اضتوار،
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واللجوء للعنف من أجل حل الصراع ،فكل طرؼ لديو قناعات بأنو نتتلك اضتقيقة اظتطلقة ،وخاصة
التػيارات األصولية اليت تستمد معرفتها من الرتاث الديين ،واليت تنظر جململ اضتياة االجتماعية من
منظار الدين وىذا ما يتعارض مع التفكري العلمي ،فاجملتمع الذي نتتلك اظتعرفة العلمية ىو اجملتمع
األكثر قدرة على حل اظتشكالت اليت تعرتضو.
يمكنِّلقيمِّالعلمِّالمعرفيةِّأفِّتوجوِّالجهودِّالسوسيولوجيةِّمنِّأجلِّالتَّعرؼِّعلىِّالمشكبلتِّ
ٍّ
االجتماعية ِّوتقدير ِّحجمهاِّ ,وعن ِّطريق ِّتطبيق ِّقيم ِّالعلم ِّالمعرفية ِّونشرىا ِّيمكن ِّلعلمِّ
َّ
االجتماعِّأفِّيسد ِّالفجوةِّبينِّرأيِّعاـِّغالباً ِّماِّيكوفِّغيرِّمطَّلعِّ,وبينِّمعرفةِّعامةِّمؤثرةِّ,

فالوقايةِّمنِّالمشكبلتِّاالجتماعيةِّالخطيرةِّوحلهاِّأمرِّيتطلبِّشعباًِّمشاركاًِّوحسنِّاالطٍّبلع.

(مانيس.)264 ،1989 ،

يلخصِّتقريرِّالتَّنميةِّاإلنسانيةِّالثَّانيِّللعاـِِّّٖٕٓٓحوؿِّموضوعِّ(ِّنحوِّإقامةِّمجتمعِّمعرفةِّ)ِّ
َّ
ىذاِّالواقعِّفيِّمقولةِّبالغةِّالداللةِّ(ِّالمعرفةِّىيِّالفريضةِّالغائبةِّفيِّأمةِّالعربِّ)( .حجازي،
A.)172 ،2775
اشتهرت نظرية أليس يف الغرب بعالج اظترضى الذين يعانوف من أمراض نفسية اجتماعية ،ولتملوف
أفكاراً العقالنية وذلك من خالؿ تغيري اظتعرفة اليت نتلكوهنا مبعرفة عقالنية.
يميزِّأليس ِّ ِّ Ellis,Aبينِّنوعينِّمنِّالمناىجِّمنِّحيثِّأىدافهماِّالتيِّيرميافِّإلىِّتحقيقها؛ِّ
األوؿِّ:ىوِّالمنهجِّالعقبلنيِّاالنفعاليِّالسلوكيِّالعاـ؛ِّوىوِّالمنهجِّالسلوكيِّالمعرفيِّنفسوِّ
الذيِّيهدؼِّإلىِّتعليمِّاألفرادِّالسلوكياتِّالعقبلنيةِّالمبلئمةِّ.والثانيِّ:ىوِّالمنهجِّالعقبلنيِّ
ِّاألوؿِّ ,باإلضافة ِّإلى ِّتعليمِّ
االنفعالي ِّالسلوكي ِّالمتميزِّ ,ويهدؼ ِّإلى ِّما ِّيهدؼ ِّإليو ِّالنَّوع َّ
ِّالبلعقبلنية ِّوسلوكياتهم ِّالهادمة َّ
األفراد ِّدحض ِّأفكارىم َّ
ِّللذاتِّ ,وتعليمهم ِّاستخداـ ِّالطرؽِّ
َّ
ؽِّمساعدةِّالذاتJanes, R.N; 1996, P. 262 ).
ِّكطر
المعرفيةِّاالنفعاليةِّالعقبلنية؛ ِّ

).
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حيث ِّتسعى ِّنظرية ِّإليس ِّ التي ِّتعرؼ ِّبنظرية ِّالعبلج ِّالعقبلني ِّاالنفعالي ِّإلى ِّتغيير ِّالمعارؼ؛ِّ
َّ
ِّمنِّاالعتقادِّالقويِّبأف ِّالمعرفةِّتلعبِّدوراًِّ
لتعديلِّالسلوؾِّوالتَّأثيرِّعلىِّاالنفعاالتِّ,انطبلقاً
أساسياًِّفيِّإحداثِّاالضطراباتِّالوجدانيةِّوعبلجها) Scott, 1991, p. 120 ( .

َّ
يشيرِّفروجتِّإلىِّأف ِّالعبلج ِّالعقبلنيِّأحدِّمداخلِّالمعرفيِّالسلوكيِّ,وىوِّيعتمدِّعلىِّمبدأِّ
َّ
أف ِّالمشاعرِّوالسلوكياتِّناتجةِّعنِّالعملياتِّالمعرفيةِّ,ويمكنِّلؤلفرادِّتعديلِّىذهِّالعملياتِّ
المعرفية؛ِّوذلكِّلتحقيقِّأفضلِّالنَّتائجِّلمشاعرِّوسلوكياتِّاألفرادِّ ,كماِّأنَّوِّيركزِّأيضاًِّعلىِّ

أىمية َّ
ِّالدور ِّالذي ِّتلعبو ِّالمعرفة ِّوالسلوؾ ِّفي ِّتطوير ِّالمشكبلت ِّاالنفعاليةِّ
لؤلفراد.)Froggatt, W, 2005 ,P. 1-15).
يعرؼِّتقريرِّالتَّنميةِّاإلنسانيةِّالثَّانيِّ(ٖٕٓٓ)ِّمجتمعِّالمعرفةِّبأنَّوِّذلكِّالمجتمعِّالذيِّيقوـِّ
ٍّ

أساساً ِّعلى ِّنشر ِّالمعرفة ِّوإنتاجها ِّوتوظيفها ِّبكفاءة ِّفي ِّجميع ِّمجاالت ِّالنَّشاط ِّالمجتمعيِّ

وصوالً ِّإلى ِّاالرتقاء ِّبالحالة ِّاإلنسانية ِّباضطراد؛ ِّأيِّ :إقامة ِّالتنمية ِّاإلنسانية ( .حجازي،

A.)179 ،2775

كما ؾتد تبدد صورة قومية الفكر واإلؾتازات العلمية ضمن بوتقة شعب معني ،فاضتضارة ىي من
إنتاج شعوب العادل مع بروز إنتاج حضاري لشعب ما أكثر من باقي الشعوب ،ولكن ذلك يكوف
ضمن ٍ
مرحلة زمنية ػتددة ،باإلضافة إذل ذلك فنتائج االكتشافات العلمية تصل كل البشرية.
إف مسألة اإلقداـ على العلم ،واحرتاـ دور العقل ونتائج ما يتوصل إليو من معرفة يف رتيع اجملاالت
الطبيعية واالجتماعية ىي من أىم مسائل التحديث ،إف دل تكن أقتها .
وقضيةِّالعلمِّقضيةِّعالميةِّ,وليستِّخاصةِّ,فنتائجِّالعلمِّالحديثِّتراثِّمشاعِّلكلِّالبشريةِّ,
وعلينا ِّأف ِّنعتبر ِّذلك ِّمن ِّأىم ِّمسائل ِّالتَّقدـِّ ,وىنا ِّال َّ
ِّبد ِّمن ِّاالنفتاح ِّعلى ِّثقافة ِّالغربِّ
والتَّفاعلِّمعوِّ,والمشاركةِّالنَّشطةِّفيِّعمليةِّالبحثِّالعلمي ( .العلي.) 378 ،1998 ،
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َّ
إف ِّالعلمِّعالميِّبالطَّبيعةِّ,فالحقائقِّالتيِّيسعىِّإليهاِّالعلماءِّليستِّحقائقِّقوميةِّ,وإنماِّىيِّ
نفسهاِّفيِّكلِّمكافِّ,وبالتَّاليِّيمكنِّإدراكهاِّعالميِّاً  ( .مانيس) 214 ،1989 ،
ومهما استمر الصراع بني التفكري الغيب واألسطوري من جهة ،والتفكري العلمي من جهة أخرى فإف
األ مر اضتاسم يف اظتستقبل ظتن يكتشف اضتقائق ،وظتن يستطيع تلبية حاجات اإلنساف ،وظتن يستطيع
حل اظتشكالت االجتماعية اظترتبطة باصترنتة ،واصتنوح ،والتمييز العنصري ،والطبقية ،وعدـ تقبل
انآخر اظتخالف جنسياً وطائفياً وعرقياً ،واظتشاكل اظترتبطة بالسياسة والدنتقراطية واالقتصاد والتصنيع.
َّ
َّ
ِّانتصارِّالعقبلنيةِّعلىِّالبلعقبلنيةِّأمرِّمحتوـِّفيِّنهايةِّالمطاؼ؛ِّألف ِّالعقبلنيةِّ
يرىِّفرويدِّأف
ىيِّوحدىاِّالتيِّيمكنِّأف ِّتقدـِّإشباعاً ِّفعلياًِّ,وأفِّتفتحِّالطريقِّأماـِّإمكانيةِّتحررِّحقيقيِّ
بحكمِّاعتمادىاِّعلىِّمقاربةِّعلميةِّوواقعيةِّللواقعِّ,فيِّحينِّ َّ
أف ِّاإلشباعِّالوحيدِّالذيِّيمكنِّ
لبلعقبلنيةِّأفِّتقدموِّىوِّاإلشباعِّعنِّطريقِّالهلوسةِّالذيِّىوِّبالضَّرورةِّإشباع ِّكاذبِّوغيرِّ
ٍ
مجدِّ,وأشدِّإحباطاًِّفيِّخاتمةِّالمطاؼِّمنِّاإلحباطِّالفعليِّالذيِّيحاوؿِّأفِّيدرأِّتنغيصوِّوأفِّ
ِّولكن ِّالتَّعاطيِّ
ِّالسحري ِّمع ِّالعالم ِّأرضى ِّللِّنَّفس ِّوأل ّذ,
َّ
يشبعو ِّسحرياًِّ .وقد ِّيكوف ِّالتَّعاطي ٍّ
العلميِّوالواقعيِّمعِّالواقعِّىوِّوحدهِّالمحرر( .طرابيشي) 79 ،1991 ،

بعد تتويج التفكري العلمي على عرش العقل البشري نتيجة اإلؾتازات العلمية اليت حققها يف غتاالت
عديدة؛ كالفيزياء ،والكيمياء ،والفلك ،بدءاً بتغلغل األفكار العلمية من اظتختربات العلمية إذل
اضتياة االجتماعية خاصة بعد دحضها للعديد من مسلمات التفكري الديين والفلسفي حوؿ مركزية
الكوف وثباهتا اليت كانت تدافع عنها الكنيسة ،والذي نتج عنها صراع بني عدة عقالنيات موجودة
يف اجملتمع؛ كالتفكري الديين ،والتفكري العلمي ،والتفكري السحري ،فما ىي اظتعوقات االجتماعية
للتفكري العقالن العلمي يف اجملتمع العرب ؟ .
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الفصلِّالثالثِّ:المعوقاتِّاالجتماعيةِّللتفكيرِّالعقبلني
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
العاداتِّوالتَّقاليد
ِّ
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ِّٔ.مفهوـِّالعاداتِّوالتَّقاليدِّ ِّ:
عادات جديدةٌ تتناسب مع
تتغري العادات والتقاليد باكتشاؼ اإلنساف حقائق عن العادل ،فتتشكل
ٌ
اظتعرفة اليت توصل إليها اإلنساف ،ولتدث ذلك يف اجملتمعات الديناميكية ،أما اجملتمعات اظتغلقة؛
فتتمسك بعاداهتا ،فتصبح مسألة التغيري مسألة عسرية ،وىذا بدوره يؤدي إذل ختلفها عما توصل إليو
العقل البشري من معرفة.
التَّقاليدِّالِّتتناقضِّمعِّالعقبلنيةِّ,والتَّقليدِّالِّيعنيِّفي ِّكلِّاألحواؿِّحالةِّتخلفِّ.أماِّالتَّخلف؛ِّ
فهو ِّالحالة ِّالتي ِّتشير ِّإلى ِّاتساع ِّالمسافة ِّالفاصلة ِّبين ِّالعقبلنية ِّوأنماط ِّالوجودِّ ,أو ِّىيِّ
الحالة ِّالتي ِّيعتمد ِّفيها ِّالمجتمع ِّأنماط ِّإنتاج ِّقديمة ِّمع ِّإمكانية ِّتوظيف ِّإمكانيات ِّحديثةِّ.
ِّأف ِّدرجة ِّالعقبلنية ِّىي ِّالمؤشر ِّاألساسي ِّلحالة ِّالتَّخلف ِّوالتَّحضرَّ .
ويتأسس ِّعلى ِّىذا َّ
ِّإفِّ
التَّخلفِّحالةِّمنِّالوجودِّالتيِّتتناقضِّمعِّدرجةِّالعقبلنيةِّالتيِّحققهاِّالمجتمعِّاإلنسانيِّفيِّ
َّ
َّرورةِّفإفِّالمجتمعِّالعربيِّالمعاصرِّيعيشِّحالةِّتخلفِّعصريِّ
مرحلةِّمنِّمراحلِّتطورهِّ.وبالض
شامل؛ِّألنَوِّلمِّيستطعِّأفِّيواكبِّمستوىِّتطورِّالعصرِّالحاليِّبمستوياتوِّالعلميةِّوالمعرفيةِِِّّّ.

(وطفةA.)177 ،2772 ،

 ِّعادات ِّاجتماعية ِّ ِّ :Customsالطرؽ ِّالمستقرة ِّللتَّفكير ِّوالسلوؾ ِّفي ِّالمجتمعاتِّ,َّ
ٍّ
ِّبالوصفِّالدقيقِّ
اسةِّالعاداتِّعلىِّمستوياتِّمختلفةِّ.فالدراساتِّاإلثنوجرافيةِّتهتم
وتتمِّدر
لتفاصيلِّالحياةِّاليوميةِّالروتينيةِّ.وفيِّمستوىِّأعلىِّمنِّالتَّعقيدِّينصبِّاالىتماـِّعلىِّتحليلِّ
القواعدِّالمتضمنةِّفيِّىذه ِّالتفاصيلِّوصوالً ِّإلىِّاستخبلصِّاألنماطِّالثقافيةِّلتلكِّاألفعاؿِّ
المتكررةِّ.وأخيراًِّيمكنِّالنَّظرِّإلىِّالعادةِّباعتبارىاِّتعكسِّالطَّبيعةِّالمميزةِّللثَّقافةِّبأكملهاِّ,أوِّ
ِّيشترؾِّسكانهاِّفيِّثقافة ِّمشتر ٍ
ٍ
ٍ
كةِّ,أوِّتضم ِّعدداًِّمنِّ
لمنطقة ِّثقافيَّ ٍة ِّقدِّتكوفِّمنطق ًة ِّجغرافيَّ ًة

الثَّقافاتِّالفرعية ( .مارشاؿ) 921 ،2777 ،

ط ِّسلوكيِّيتميز ِّعنِّالعادةِّ
 ِّمفهوـِّالتَّقاليدِّ:التَّقليدِّفيِّرأيِّبعضِّالمؤلفينِّسلوؾ ِّأوِّنم ٌ
ٌ
َّ ِّ custom
بأف ِّالمجتمع ِّيقبلو ِّعموماً ِّدوف ِّدوافع ِّأخرى ِّعدا ِّالتَّمسك ِّبسنن ِّالخبلؼِّ.
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َّ
َّقليدِّإلىِّقوةِّالجزاءِّالتيِّنجدىاِّفيِّالعاداتِّالشعبيةِِّّ.ِّfolkwaysيرىِّفيكمافِّ
ويفتقرِّالت
َّ
َّ
َّقليدِّأقلِّمعياريةِّمنِّالعادةِّاالجتماعيةِّ,علىِّحينِّيرىِّشبايزرِّمنِّناحيةِّأخرىِّأفِّالفرؽِّ
أفِّالت
األساسيِّبينِّاالثنينِّيكمنِّفيِّقوةِّالتَّكاملِّ,إذِّبينماِّتستندِّالعاداتِّاالجتماعيةِّإلىِّتأييدِّ
َّ
القيمِّالحيةِّعندِّشعبِّ,نجدِّأفِّالتَّقليدِّيستندِّإلىِّمعاييرِّإيديولوجيةِّسالفةِّ,فيقوؿِّينبغيِّأفِّ
يطلق ِّاسم ِّتقليدِّ ( ِّ Brauchباأللمانية ِّ) ِّعلى ِّالعادات ِّالميتة ِّالتي ِّتحولت ِّإلى ِّعاداتِّ
َّ
جلِّالشعبي.
ِّفيِّتفكيرِّالر
َّ
شكليةِّبحتةِّلمِّتعدِّتجدِّلهاِّمكاناًِّإطبلقاً
يدِّأفِّأعرؼِّالتَّقليدِِِّّّBrauchبأنَّوِّتلكِّالعادةِِِّّّsitteباأللمانيةِّالتيِّفقدتِّمضمونها؛ِّ
أر
ٍّ
أيِّ:تلكِّالعادةِّالتيِّلمِّيعدِّمنِّالممكنِّالتَّعرؼِّعلىِّمعناىاِّاألصليِّالحقيقيِّوإنماِّيمارسهاِّ
َّ
ٍ
َّقليدِّىوِّعادةِّاجتماعيةِّميتةِّتحولتِّإلىِّشكلِّ
اإلنسافِّلمجردِّالمحافظةِّ.معنىِّىذاِّأف ِّالت
ٍ
َّ
ِّ,ومنِّالواضحِّأفِّالتَّقليدِّيستخدـِّىناِّبمعنىِّراسبِّثقافي ( .أيكو.) 125 ،1972 ،
بحت

ِّ-2العاداتِّوالتَّقاليدِّكعقبةِّأماـِّالعقبلنيةِّالعلميةِّ:
تساىم مؤسسات التنشئة االجتماعية يف دتسك الفرد بعادات وتقاليد غتتمعو ،وتشكيل عقليتو،
بشخصية ٍ
ٍ
معينة تشرتؾ مع باقي أفراد اجملتمع يف طريقة التفكري وكيفية النظر لإلنساف والعادل
وتطبعو
وغتمل جوانب اضتياة االجتماعية ،وىذه اظتؤسسات تبدأ باألسرة اليت ىي نواة اجملتمع مروراً مبؤسسة

اظتدرسة وما دتثلو باصتانب التعليمي كدور اظتعلم واظتناىج التعليمية واللغة  77إخل ،وصوالً إذل اجملتمع
الوعاء األكرب الذي لتتوي كل اظتؤسسات االجتماعية اليت تتفاعل مع بعضها البعض ،فتنتج العائلة
العربية التقليدية بنظامها األبوي قيم الطاعة والوالء لألكرب سناً ،وخضوع اظترأة للرجل الذي تكرسو

يف شخصية الفرد منذ طفولتو ،وجتعلو يدخل ضمن منظومة اجتماعية يشعر من خالعتا بأنو يف
وض ٍع طبيعي ،يف حني يغيب يف مثل ىذا الوضع النقد والتحليل والقدرة على التعبري؛ ؽتا يؤدي إذل
تكرار األفكار نفسها اليت كاف يرددىا انآباء؛ ؽتا يساىم يف استمرار التفكري الالعقالن.

ٍ
وبشكل ِّعاـِّماِّزالتِّالعائلةِّالعربيةِّ,عائلةِّىرميةِّأبويةِّيقوـِّفيهاِّالتَّمايزِّعلىِّأساسِّالجنسِّ
ِّالصغار ِّللكبارِّ .ومطلوب ِّدائماً ِّبقانوف ِّالخضوعِّ
ِّللرجاؿ ِّوخضوع ٍّ
والعمرِّ ,خضوع ِّالنٍّساء ٍّ
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ِّتنمي ِّلدى ِّاألفراد ِّالكذبِّ ,وااللتواءِّ ,واإلحساس ِّبالدونيةِّ ,والخوؼِّ,
ممارسة ِّالطَّاعة ِّالتي ّ

واالزدواجيةِّ ,واالعتماد ِّعلى ِّالكبيرِّ ,ويقبل ِّاألفراد ِّنتيجة ِّتلك ِّاألوامر ِّوالتَّهديد ِّوالتَّوبيخِّ
َّ
يِّواالسترحاـِّ,وتقودِّىذهِّالشبكةِّالتَّسلطيةِّ
َّرج
والتَّحذيرِّوالتَّلقينِّ,وير ّدوفِّعليوِّبالكبتِّوالت ّ
منِّالعبلقاتِّإلىِّشيوعِّالتَّفكيرِّالبلعقبلنيِّ,وتعطيلِّالتَّغييرِّوالتَّقدـِّاالجتماعي ( .الشوملي،

) 56 - 2778،55
َّ
بيةِّبقولوِّ:إف ِّالعائلةِّالعربيةِّىيِّعائلةِّأبويةِّىرميةِّ,يقوـِّ
كماِّيصفِّحليمِّبركاتِّالعائلةِّالعر
ِّللرجاؿ ِّوخضوعِّ
التَّمايز ِّوتوزيع ِّالعمل ِّفيها ِّعلى ِّأساس ِّالجنس ِّوالعمرِّ ,وخضوع ِّالنٍّساء ٍّ
الصغارِّللكبارِّ,ويتوجبِّعليهمِّالطَّاعةِّشبوِّالمطلقةِّفيِّشبكةِّمنِّعبلقاتِّالقوةِّالسلطويةِّ
ٍّ
والعموديةِّبينِّأفر ٍاد ِّغيرِّمتساوينِّعلىِّعكسِّالعبلقاتِّاألفقيةِّالتيِّيكوفِّالتَّعاملِّفيهاِّمنِّ
موقعِّالمساواةِّ,وفيِّحالةِّالعبلقاتِّالعموديةِّيكوفِّالتَّواصلِّمنِّفوؽِّإلىِّأسفلِّ,ويتَّخذِّطابعِّ
توجيو ِّاألوامرِّ ,والتَّبليغِّ ,والتَّحذيرِّ ,والتَّهديدِّ ,والتَّوبيخِّ ,والتَّخجيلِّ ,وإمبلء ِّالتَّعليمات(ِّ .
بركات)381 ،2777 ،
فهذه األسرة األبوية تشكل اللبنات األوذل لعقلية الطفل ،وطريقة تفكريه ،ونظرتو لألمور مستقبالً،
وحبكم الواقع العرب اظترتدي فإف معظم النساء ربات منزؿ دل يكملوا تعليمهم نتيجة العادات احملكوـ
هبا اجملتمع ،ففرتة وجودىا يف اظتنزؿ أطوؿ من فرتة وجود الرجل ،فهي اليت تشرؼ على تربية وإطعاـ
الطفل ،كما أهنا تنقل إذل الطفل عادات وتقاليد اجملتمع.
إفِّتعرضِّالطٍّ
َّ
فلِّمنذِّالصغرِّلتأثيرِّاألـِّالجاىلةِّمعظمِّاألحيافِّ,والتيِّنظراًِّلوضعيتهاِّالمقهورةِّ
ٍّ
ٍ
تتأثرِّإلىِّدرجة ِّخطيرةٍ ِّبالتَّفكيرِّالخرافيِّوالغيبيِّ,تجعلِّنظرتوِّإلىِّالعالمِّمنذِّالبدايةِّخرافيةِّ
وال ِّعلميةِّ .ليست ِّاألـ ِّفقط ِّىي ِّالتي ِّتغرس ِّىذه ٍّ
ِّالذىنية ِّالمتخلفة ِّفي ِّأعماؽ ِّالطفلِّ ,بلِّ
اإلطارِّالحياتيِّالعاـِّ,ومنِّالنَّادرِّأفِّيجيبِّىذاِّالمحيطِّعلىِّتساؤالتِّالطٍّفلِّحوؿِّأسرارِّ

الوجودِّوقوانينِّظواىرهِّالمختلفةِّإجابةً ِّعلميةً ِّرصينةًِّ,ىناؾِّماِّيشبوِّالمؤامرةِّالمستمرةِّعليوِّ

من ِّخبلؿ ِّالكذب ِّوالتَّخويف؛ ِّلذلك ِّتظل ِّالتَّجربة ِّالخرافية ِّللوجود ِّمتأصلة ِّفي ِّاألعماؽِّ,
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بالطَّبعِّالِّيساعدِّذلكِّمطلقاً ِّعلىِّاكتسابِّالعقليةِّالعلميةِّالمنهجية ( .حجازي،2775 ،

B ) 79 - 78

بيد أف استمرارية النظاـ األبوي السائد تعززه اضتالة الدينية اظتسيطرة يف اجملتمع العرب فتنتج كالً
اجتماعياً متماسكاً متمثالً بالعادات والتقاليد من جهة والدين من جهة أخرى ،واليت تؤدي إذل
وجود ٍ
أناس ،غري قادرين على تغيري الواقع؛ أل ًف الواقع يصبح مألوفاً عتم ،ويشبع حاجاهتم النفسية
واالجتماعية يف الوقت نفسو.
وير ّدِّزيعورِّالقمعِّفيِّالعائلةِّالعربيةِّإلىِّشيوعِّمواقفِّغيرِّعقبلنيةِّوخرافيةِّفيِّصفوؼِّغالبيةِّ

َّاسِّ,ويجعلهمِّيرفضوفِّأيِّ
النَّاسِّ,األمرِّالذيِّيؤديِّإلىِّإحكاـِّسيطرةِّالوضعِّالقائمِّعلىِّالن
َّ
ٍ
ِّبأسبابِّ
تغيي ٍر ِّاجتماعيِّ ,كما ِّيرد ِّذلك ِّإلى ِّعدـ ِّتجذر ِّالعقلية ِّالعلمية ِّفي ِّتفسير ِّالظَّواىر
ٍ
َّ
التِّفعالةِّعلىِّ
ارِّسيطرةِّالعقليةِّالسحريةِّالتيِّماِّز
ِّتخضعِّللدرسِّوالتَّجربةِّ,واستمر
موضوعية
ٍّ
ّ
ٍ
نطاؽ ِّشعبيِّواسعِّ,وىوِّماِّيجعلِّنظاـِّالتَّبعيةِّوالخضوعِّوالقمعِّسلطةِّعامةِّفيِّالمجتمعِّ
العربيِّتتفرع ِّعنوِّأشكاؿ ِّمختلفةِّمنِّالسلطات ( .شراب) 61-67 ،1992 ،؛ لذلك فأي

ػتاولة للتغيري داخل اجملتمع التقليدي يُعتَرب انتهاكاً صارخاً ضد عادات اجملتمع ،ويف بعض األحياف
يُعتَرب انتهاكاً حبق اظتقدس الذي ال كتوز خرقو؛ ألف عقلية اجملتمع العرب ىي مزيج من عادات
ٍ
ٍ
خالقة لعملية التغيري.
مبدعة
وتقاليد من جهة ،والدين من جهة أخرى ،وىذا بدوره يقتل كل ػتاو ٍلة

بيةِّفيقوؿِّ"ِّ:األسرةِّعندناِّأسرةِّعرشيّةِّ,صورةِّاألبِّفيهاِّصورةِّ
ِّ
ويصفِّابنِّعاشورِّاألسرةِّالعر
الرئيس ِّالتَّقليديِّ ,الغيورِّ ,القمعيِّ ,واألـ ِّىي ِّالمبلذِّ .ومجتمعنا ِّفي ِّالمقاـ ِّاألوؿ ِّمجتمعِّ
َّ
ٍّينِّ,فاإلنسافِّالفردِّالحرِّفيِّمجتمعناِّمثارِّللريبةِّ,
ٍِّّ
إيمانيِّإخوانيِّيتحددِّبرابطةِّالنَّسبِّوالد
وإفِّأفرطِّفيِّاستقبللوِّأوِّأبدىِّشكاًِّأوِّخروجاً َّ
؛ِّفإفِّإخوانوِّينبذونوِّ,فيصبحِّشاذاًِّأوِّخائناًِّ,
مرتداً ِّأو ِّكافراًِّ ,ملحداً ِّأو ِّزنديقاًِّ ,رجعياً ِّأو ِّعميبلًِّ ,محكوماً ِّعليو ِّبالجحيم ِّاألبديِّ ,ومنِّ
واجب ِّالسلطة ِّالمقدس ِّأف ِّتقضي ِّعليو؛ ِّألنَّو ِّخرؽ ِّالمحتوـ ِّوالمكتوب ( .ابن عاشور،

) 18 – 17 ،1998
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يف اجملتمع العرب التقليدي تتفاعل اظتؤسسات االجتماعية التقليدية مع بعضها البعض كدور العبادة،
واظترجعيات الدينية ،واألسرة ،والسلطة حيث تتكامل مهامها ووظائفها ،وذلك من خالؿ وسائل
الضبط االجتماعي لديها مبنع أي ػتاو ٍلة ٍ
فردية من كسر عادات وتقاليد اجملتمع ،وىذا بدوره يعيد
تأىيل ىذه اظتؤسسات التقليدية يف القدرة على توزيع السلطة واظتكانة االجتماعية لدى أفراد اجملتمع؛
للحفاظ على الوضع السائد يف اجملتمع.
مما ِّيسهل ِّمهمة ِّالعائلة ِّىذه َّ
ِّأف ِّالمجتمع ِّفي ِّتركيبو ِّالقائم ِّيضطهد ِّالفرد ِّويلفظو ِّإذا ِّماِّ
ِّو َّ
ٍ
ِّكوسيلةِّ
استقلِّعنِّالعائلةِّأوِّالعشيرةِّأوِّالطائفة؛ِّلذلكِّفالتَّحالفِّبينِّالمجتمعِّوالعائلةِّيبدو
ٍ
أساسيةِّتلجأِّإليهاِّالثَّقافةِّاالجتماعيةِّالمسيطرةِّلضبطِّالتَّغييرِّ,والمحافظةِّعلىِّاستقرارِّالنٍّظاـِّ
ِّالسائد ِّفي ِّتركيب ِّالعائلةِّ ,وفي ِّتوزيع ِّالثَّروةِّ
االجتماعي ِّالذي ِّىو ِّبدوره ِّمبني ِّعلى ِّالنَّمط َّ

والسلطةِّوالمكانةِّاالجتماعيةِّفيِّالمجتمعِّالعربي(.شراب)57 ،1984 ،

كما ِّتستند ِّأخبلؽ ِّالطَّاعة ِّفي ِّالعبلقة ِّالبطركية ِّإلى ِّاألصوليةِّ ,فالمرجعية ِّال ِّتكمن ِّفيِّ
الفاعليةِّ,أوِّفيِّالتَّطلعاتِّالمستقبليةِِّّ,بلِّىيِّتنبعِّمنِّرسوخِّالعاداتِّوالتَّقاليدِّ(ِّىذاِّماِّ
وجدناِّعليوِّآباءناِّ)ِِّّ.الحالةِّالمثاليةِّفيِّالخطابِّوفيِّالفكرِّتتمثلِّفيِّالرجوعِّإلىِّاألصوؿ؛ِّ
أيِّ:أنَّهاِّتتمثلِّفيِّالجمودِّوالثَّباتِّ,وبذلكِّتسدِّالسبلِّأماـِّالفكرِّواإلبداعِّ(ِِّّالذيِّيعتبرِّ
بدعةِّ)ِّ ِّ,كماِّتسدِّأماـِّانطبلؽِّالتَّطلعاتِّنحوِّالمستقبلِّباعتبارىاِّضبللةًِّونشازاًِّوخروجاًِّعنِّ
األصوؿ( .اضتجازيA)58 - 57 ،2775 ،
وتكوف آلية اضتفاظ على الوضع السائد يف اجملتمع من خالؿ جيل لتمل كل شتات اصتيل السابق
دوف إعطاء األبناء اجملاؿ للنقد وحرية التعبري عن آرائهم ،وىذا بدوره يكبل العقل ضمن دوامة
العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع.
بافِّدورِّ
فالسيطرةِّاالجتماعيةِّالتيِّيمارسهاِّالجيلِّالقديمِّىيِّسيطرةِّتامةِّ ,كماِّأنَّوِّليسِّللش
َّ
ٌ
ٍ
ٍ
ِّشديد ِّمنِّالنَّاحيتينِّالعقليةِّوالجنسيةِّ,ويبقوفِّ
ارِّلكبت
مستقلٌِّّيمثلونوِّفهمِّيخضعوفِّباستمر
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بوطينِّبسلطةِّأبويةِّالشكلِّ,بحيثِّإنَّ
َّ
عيدِّالسياسي ِّكماِّ
همِّيبقوفِّفيِّظلِّالكبارِّعلىِّالص
مر
َّ
ٍّ

علىِّالصعيدِّالعاطفيِّوالعقلي (ِّ.شراب) 64 ،1984 ،
َّ

وبذلك ؾتد أف األسرة العربية األبوية تسيطر على أبنائها من الناحية العقلية واصتسدية والسياسية،
وجتعل من طريقة تفكريه صورًة عن تفكري انآباء واألجداد.
ةِّالتيِّتقوـِّعلىِّالجوابِّالواحدِّالصحيحِّ,والتيِّتستمدِّقوتهاِّمنِّإسباغِّ
َّ
َّأماِّالمعرفةِّاليقينيَّ

اليقين ِّالدٍّيني ِّعليها ِّوبدوف ِّوجو ِّحق ِّمن ِّخبلؿ ِّالتَّمسك ِّباألصوؿِّ ,وبأصالتها ِّالماضويةِّ,
وبالثَّوابت؛ِّفإنَّهاِّتؤديِّحتماً ِّإلىِّخصاءِّالفكرِّ,ومعوِّيوصدِّبابِّالعلمِّوالمعرفةِّالمتجددةِّ
الحيةِّ,ويمنعِّالتَّجاوزِّ,ويدفعِّاألبناءِّإلىِّالبقاءِّفيِّحالةِّتبعيةِّمعرفيةِّورمزيةِّلآلباء؛ِّإذِّباآلباءِّ

يقتلوف ِّاألبناء ِّمن ِّخبلؿ ِّالحجر ِّعلى ِّعقولهم ِّوانطبلقاتهم؛ ِّأيِّ :قتل ِّالتَّجاوز ِّالفكريِّ
والمعرفيِّوالوجوديِّليدخلِّالمجتمعِّفيِّالتَّاريخِّاآلسنِّ.وىوِّماِّيعتبرِّفضيلةِّالفضائلِّفيِّ
ِّالسند ِّالماضوي ِّاألصوليِّ ,من ِّخبلؿ ِّتمجيد ِّالعادات ِّوالتَّقاليد ِّوالثَّوابت.
العصبيات ِّذات َّ

(حجازي ،اإلنساف ،A )58 ،2775 ،فتأثري األسرة على الفرد يستمر إذل مرحلة الشيخوخة
حّت لو تعرض الشخص ظتعلومات متناقضة مع ما تعلمو يف كنف أسرتو؛ يبقى التأثري األسري
واضحاً عليو.
َّ
ابيِّ:إف ِّالتَّعليمِّاألوليِّفيِّمرحلةِّالطفولةِّاألولىِّواالندراجِّفيِّالمجتمعِّيؤثرِّأكثرِّ
يقوؿِّشر
منِّالتَّعلمِّالثَّانويِّ(المراحلِّالبلحقةِّ)ِّفيِّتحديد ِّالسلوؾِّ.ومهما ِّكافِّمستوىِّثقافةِّالفرد؛ِّ
فهو ِّيبقى ِّتحت ِّتأثير ِّبنية ِّالتَّعلم ِّاألولىِّ ,بحيث ِّيكوف ِّميل ِّالعالم ِّوحامل ِّالدكتوراه ِّإلىِّ
ِّلميلِّأي ٍ
ِّفردِّآخرِّفيِّالمجتمع( .شراب)74 -73 ،1984 ،
ٍّ
ٍّ
العقبلنيةِّالسحريةِّمساوياً
َّ
ويرىِّإليسِّأف ِّاألفرادِّيتعلموفِّاألفكارِّالبلعقبلنية ِّمنِّاألسرةِّوالمحيطِّالذيِّيعيشوفِّفيوِّ,
وذلك ِّمن ِّخبلؿ ِّالتَّعلم ِّالمبكر ِّغير ِّالمنطقيِّ ,حيث ِّيكوف ِّالفرد ِّمستعداً ِّنفسياً ِّالكتسابِّ
األفكارِّالبلعقبلنيةِّمنِّاألسرةِّوالثَّقافةِّالتيِّيعيشِّفيها)Ellis, A; 1973, p. 171).
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وعلى الرغم من سيادة العائلة األبوية يف اجملتمع العرب ىناؾ عوامل ساعدت يف تغيري األسرة العربية
من حالتها التقليدية إذل األسرة اظتدنية اضتديثة ،لكن انتشارىا كاف على ٍ
نطاؽ ٍ
ضيق ،وىذا التغيري
مشل شرلتة النخبة يف العادل العرب.
حديثةِّالمبنيةِّعلىِّنوعِّمنِّالمشاركةِّوالمساواةِّبينِّأعضائهاِّإالَِّّفيِّبيئاتِّ
فلمِّتظهرِّاألسرةِّال
ٍ

مجتمع ِّالمدينة ِّنتيجة ِّالتَّغيرات ِّالهيكلية ِّالتي ِّطرأت ِّعلى ِّالتَّعليم ِّوالعملِّ ,وتغيّر ِّشؤوفِّ
تباطهاِّباقتصادِّالعائلةِّ,
ِّ
المعيشةِّالتيِّأصبحتِّمرتبطةِّبالوظيفةِّالعامةِّوالعملِّالحرِّأكثرِّمنِّار

كماِّىوِّحاؿِّالقرىِّواألرياؼِّ,فضبلًِّعنِّنمطِّالحياةِّاالجتماعيةِّوالثَّقافيةِّفيِّالمدينة؛ِّحيثِّ
ِّظواىرِّتعددِّالزوجاتِّ,
تضعفِّصلةِّالقربىِّوالتَّجاذبِّالدٍّيني,
َّ
ِّكماِّتختفيِّاختفاء ِّملحوظاً
ً

واجِّاألحاديِّ,وحريةِّاختيارِّالزوجِّأوِّ
ِّاستبدالهاِّعلىِّنطاؽِّواسعِّبالز
والزواجِّاإلجباريِّ,ويتم
َّ
َّ
َّ
َّحوالتِّاالجتماعيةِّ-الثَّقافية (ِّ.الشوملي.)289 ،2778 ،
َِّّ
الزوجةِّ,وىيِّمنِّأىمِّوأعمقِّالت ّ

تلعب اظتدرسة كمؤسسة اجتماعية دوراً مهماً يف صقل وبلورة عقل اإلنساف ،وألف ىذه اظتدرسة
حتمل بقايا الرواسب من اضتلقات التعليمية الدينية اليت كانت سائدة سابقاً يف الوطن العرب
ساقتت يف نقل الكثري من العادات والتقاليد إذل األجياؿ اضتالية ،فنتجت عنها شخصية ازدواجية،
يقة ٍ
علمية ،وتارًة بطر ٍ
يقة ٍ
فرتاه يفكر تارًة بطر ٍ
غيبية ،وقد نتزج بني االثنني يف حديثو دوف إدراؾ.
يقوؿِّالورديِّ:فالوالدِّيأتيِّبطفلوِّإلىِّأحدِّالكتاتيبِّ,ويقوؿِّلشيخوِّ(ِّ:ىذاِّولديِّ,خذهِّإليكِّ
فأدبوِِّّ...اللَّحمِّلكِّوالعظمِّليِّ)ِّ.ويبدأِّالشيخِّيفرضِّعلىِّالطٍّفلِّفروضوِّالمتعددةِّ.فالطٍّفلِّ
يجبِّأفِّينكب ِّعلىِّقراءتوِّوكتابتوِّ,منكساًِّرأسوِّ,قاطعاًِّأنفاسوِّ,الِّيلتفتِّيمنةِّويسرة؛ِّومنِّ
َّ
ِّ,أماِّمنِّأخفق؛ِّفالويلِّلوِّ.وعلىِّىذاِّالمنواؿِّينشأِّالطٍّفلِّ
ديب َّ
ِّعاقلِّأ ٌ
نجحِّفيِّىذاِّفهوِّطفل ٌ
ٌ
وقد ِّنمت ِّفيو ِّشخصيتافِّ :شخصية ِّمؤدبة ِّخاضعةِّ ,وشخصية ِّثائرة ِّمعتديةِّ ,والمبلحظ َّ
ِّأفِّ
مدارسنا ِّالحديثة ِّال ِّتزاؿ ِّتحتوي ِّعلى ِّبقايا ِّمن ِّتلك ِّالروح ِّالقديمة؛ ِّروح ِّالتَّزمت ِّوالكبتِّ

ٍّ
واإلشارةِّبوقارِّالعلمِّوأدبِّالدراسة( .الوردي)65 – 64 ،2771 ،
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مرده اظتوروث االجتماعي ،والنزعة الوثوقية للمعلم يف معارفو وخرباتو اليت
إف مصدر تسلط اظتعلم ّ
تعترب عائقاً أماـ تقدـ اظتعرفة العلمية ،فكثري من اظتعلمني يف اظتدارس العربية لتملوف معهم القيم
واظتورثات االجتماعية إذل داخل قاعات وصفوؼ اظتدارس ،فتجد أف الشخص الوحيد يف الصف
الذي يعرؼ اضتقيقة ىو اظتعلم ،ونادراً ما يعطي غتاالً للطالب إلعطاء آرائهم حوؿ الدرس ،أو نقد
واقعهم ،عدا عن األسلوب التلقيين التكراري اظتنتشر يف اظتدارس العربية ،والذي يقتل اإلبداع ويقيد
العقل عند الطلبة.
كذلك تلعب اللغة دوراً ىاماً يف صياغة مالمح تفكري اإلنساف ونظرتو للوجود ،فالعقبة اليت
واجهت اظتدارس العربية وجود اللهجات احمللية اليت يتعلم منها الطفل الكثري من عادات وتقاليد
اجملتمع اليت تتعارض مع اظتفاىيم العلمية اليت يتلقاىا يف اظتدرسة ،فهذه الفجوة الكبرية بني اللهجة
دور كبريٌ يف تقليص تأثر الطالب بالتفكري العلمي.
احمللية اليت يتعلمها من أسرتو واللغة الفصحى عتا ٌ
ِّومن ِّمشكبلت ِّالتعليم ِّالشائعة ِّفي ِّالبلداف ِّالناميةِّ ,االنفصاـ ِّبين ِّلغة ِّالعلم ِّولغة ِّالحياةِّ
اليوميةِّ .ونعنيِّبذلكِّدراسةِّالعلوـِّالمضبوطةِّبلغةِّأجنبيةِّ,يظلِّغالبيةِّالطبلبِّ,ماعداِّأبناءِّ
العلمِّ
القلةِّذاتِّالحظوةِّ,عاجزينِّعنِِّّالتعاملِّبهاِّ,والِّيمتلكونهاِّإالّ ِّبشكلِّناقصِّجدِّاًِّ ِّ .

كاللغة ِّاألجنبية ِّالتي ِّندرسهم ِّبهاِّ ,يظل ِّغريباً ِّعن ِّعالمهم ِّوواقعهمِّ ,يشكل ِّفي ِّأحسنِّ

الحاالتِّقشرةِّخارجيةِّالِّتتجاوزِّالسطحِّ.بينماِّعالمهمِّالمعاشِّتحكموِّاللغةِّاألـِّالمشحونةِّ
باالنفعاالت ِّوالغيبيات ِّوالخرافةِّ ,والبعيدة ِِّّكل ِّالبعد ِّعن ِّالعلميةِّ ,إ ِّّف ِّمسألة ِّتعريب ِّالعلوـِّ

المضبوطة ِّوتدريسها ِّباللغة ِّاألـ ِّمن ِّمسائل ِّالساعة؛ ِِّّكي ِّنسهم ِّبذلك ِّفي ِّإدخاؿ ِّالقوالبِّ
ٍّ
َّاليِّعلىِّالذىنيةِّنفسها(.حجازيB )87 ،2775 ،
العلميةِّعلىِّىذهِّاللغةِّ,وبالت
كما ؾتد يف اللغة العربية الفصحى بروز اعتيمنة الذكورية الطاغية يف اجملتمع العرب ،خاصة يف كتب
الرتاث والدين ،وقد تسربت ىذه األلفاظ إذل مناىج اظتدارس العربية؛ مثاؿ على ذلك( :رباب تلعب
باضتبل ،باسم يلعب الكرة ،ماما تغسل الثياب ،بابا يعمل يف اظتصنع ،إخل ) ،وىذا ال يقتصر على
اظتناىج الرتبوية فقط بل يشمل غتاؿ األدب والفن واإلعالـ ،واليت باجململ تضع الشخص ضمن
ثقافة مكبلة للعقل البشري.
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َّ
َّاعسةِّ(البلواعية)ِّىيِّالقراءةِّالعاديةِّالتيِّنتقنهاِّفيِّمدارسناِّومعاىدناِّالثَّقافيةِّوفيِّ
فالقراءةِّالن
ٍ
ِّثقافية ٍ
ٍ
ٍ
ِّمنبثقةِّ
ِّمعينة
اءةِّبلِّتعبيرِّعنِّعقلية
ممارستناِّاليوميةِّ,وىيِّليستِّمجردِّأسلوبِّفيِّالقر
ِّمحد ٍ
ٍ
ٍ
ِّاجتماعية َّ
دةِّ .فلغة ِّىذه ِّالقراءة ِّلغة ِّاجتماعية ِّيتكلم ِّبها ِّويقرؤىا ِّأصحابهاِّ
ِّأرضية
من

ِّالزمنِّ ,فتشكل ِّشبكة ِّمن ِّالمعاني ِّوالتَّعابير ِّوالرموزِّ
حسب ِّأنماط ِّومدلوالت ِّتتحجر ِّمع َّ

والكليشهات ِّيتم ِّمن ِّخبللها ِّالتَّواصل ِّاالجتماعي ِّالعاـِّ .وىذه ِّاللغة ِّبتمسكها ِّبأنماطهاِّ

التَّقليديةِّتحميِّنظاماً ِّفكرياً ِّيرفضِّالتَّغييرِّوالِّيقبلِّإالِّماِّينسجم ِّمعِّقيموِّوأىدافوِِّّ ,والِّ
تهاِّعلىِّشلِّ
غةِّاألبويةِّالفصحىِّفيِّىيمنتهاِّومقدر
ِّ
توجدِّبينِّلغاتِّالعالمِّالحديثِّلغةِّمثلِّالل
ٍّ
َّ
َّ
عةِّللوعيِّالذاتيِّ,فتصرِّعلىِّالكبلـِّمنِّخبلؿِّ
الت
َّعبيرِّالذاتي؛ِّإنَّهاِّلغةٌِّترفضِّأفِّتكوفِّأداةِّطيّ
الفردِّالناطقِّأوِّالكاتبِّالِّبذاتو؛ِّلهذاِّليسِّأقدرِّعلىِّإخمادِّجذوةِّالفكرِّالمبدعِّوتشويهوِّ

منِّإلباسوِّالفصحىِّالتَّقليدية(ِّ.شراب ،د .ت .ف)29 - 27 .
كبري يف تغيري نظرة
وعلى الرغم من انتشار التعليم يف اجملتمعات العربية إالّ أهنا دل يكن عتا ٌ
دور ٌ
اظتتعلم للعادل ،فالكثري من حاملي الشهادات اصتامعية يتسموف بالتفكري الالعقالن احملكوـ بالعادات
مشكلة أو ٍ
ٍ
أزمة تواجههم ،فرتاىم كتاهبوهنا بتفك ٍري غيب،
والتقاليد ،وىذا يظهر جلياً عند حدوث
باإلضافة إذل ذلك ؾتد معظم النخب الفكرية منفصلة عن الواقع؛ لذلك يبقى تأثريىا ػتدوداً جداً.
إف ِّالعلمِّالِّيشكلِّبالنٍّسبةِّللعقلِّالمتخلفِّأكثرِّمنِّقشرةٍ
ِّخارجية ٍ
ٍ
َّ
ِّرقيقة ِّيمكنِّأفِّتتساقطِّ
إذاِّتعرضِّىذاِّالعقلِّلبلىتز َّ
ازِّ,إفِّالعلمِّمازاؿِّفيِّممارسةِّالكثيرينِّالِّيعدوِّأفِّيكوفِّقميصاًِّ
أو ِّمعطفاً ِّيلبسوِّحينِّيقرأِّأوِّيدخلِّمختبراً ِّأوِّيلقيِّمحاضرةِّ,ويخلعوِّفيِّسائرِّاألوقاتِّ.

ىناؾِّإذاًِّنوعِّمنِّاالزدواجيةِّفيِّشخصيةِّاإلنسافِّالمتخلفِّ,بينِّدورِّالتَّعليمِّودورِّاإلنسافِّ
الممارسِّحياتياً ( .حجازيB) 78 ،2775 ،

ويتصف معظم اظتثقفوف يف اجملتمع العرب باطالعهم على الكتب الدينية والرتاثية مبعزؿ عن العلوـ
األخرى ،فتخلق ىذه اضتالة منظومة اجتماعية متخلفة متكاملة ال يشعر الشخص إال بصحتها
ويقينها اظتطلق خاصة أف ىذه اظتعرفة داعمة نآراء وأفكار اجملتمع فتنعكس سلباً على الشخص،
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وتبعده عن النقد والتحليل اظتنطقي ،كما قد تؤدي إذل تعصبو اجتاه عادات وتقاليد غتتمعو ،و يكمن
تأثري ىؤالء يف اضتفاظ على اظتوروث التقليدي.
فالذيِّالِّيفارؽِّبيئتوِّالتيِّنشأِّفيهاِّوالِّيقرأِّغيرِّالكتبِّالتيِّتدعمِّمعتقداتوِّالموروثةِّالِّننتظرِّ
منو ِّأف ِّيكوف ِّمحايداً ِّفي ِّالحكم ِّعلى ِّاألمورَّ ,
ِّإف ِّمعتقداتو ِّتلوف ِّتفكيره ِّحتماًِّ ,وتبعده ِّعنِّ
جادةِّالبحثِّالصحيح( .الوردي)47 ،1994 ،
َّ

يغلب على اجملتمع العرب الطابع الزراعي العشائري احملكوـ بالعادات والتقاليد ،فالكثري من
التصرفات النارتة عن الفرد ُلت َكم عليها من منظار قيم اجملتمع؛ لذلك أي ػتاولة للتغيري تُعد إذتاً
لتاسب عليو من قبل مؤسسات الضبط االجتماعي ،وىذه القوة الكامنة اظتوجودة لدى اجملتمع
وصفها دوركهامي بقوة الضمري اصتمعي اليت تتعاذل على أفراده.
ِّالزراعي ِّالعشائريِّ ,يقيد ِّحرية ِّالحركة ِّالسلوكيةِّ
التَّقليد ِّالذي ِّيفرض ِّجموده ِّعلى ِّالمجتمع ٍّ

وحريةِّالموقفِّمنِّالحياةِّ,ويخلقِّبالتَّاليِّذىنيةِّمتصلبةِّمحدودةِّاألفقِّ,يتحكمِّفيهاِّالقهرِّ
َّ
َّ
ِّيستحقِّالعقابِّالشديدِّ(ِّالنَّبذِّ,التَّصفيةِّ,السخريةِّ,
منِّالداخلِّ .كلِّحركةِّفكريةِّتصبحِّإثماً
الحياةِّالسائدةِّيصب ِّفيِّمصلحةِّالعناصرِّ
فقدافِّالمكانةِّ,الخِّ) ِّكلِّموقفِّنقديِّمنِّنمطِّ
َّ

ِّالمحرمات ِّواألقداس ِّالتي ِّال ِّيجوز ِّأف ِّتُ َمس.
المتسلطة ِّعلى ِّالعشيرةِّ ,يصبح ِّاعتداء ِّعلى
ّ

(حجازيB )82 ،2775 ،

يقوؿِّالورديِِّّ:ومنِّمعالمِّالظلمِّاالجتماعيِّالتيِّكانتِّشائعةًِّفيِّمجتمعناِّ ِّ:
ٔ–ِّالظلمِّالنَّاشئِّعنِّالقيمِّالعشائرية ِّكعادةِّالثَّأرِّمثبلًِّحيثِّيُقتَلِّإنسافِّالِّبسببِّجريمةِّقاـِّ
بهاِّبنفسوِّبلِّبسببِّجريمةِّقاـِّبهاِّأحدِّأفرادِّأسرتوِّأوِّعشيرتوِّ .

ٍ
َّ
ميمِّأوِّالمصابِّبعاىة ِّأوِّعوؽِّفيِّبدنوِّاعتقاداًِّمنهمِّأنَّوِّ
َّاسِّيحتقروفِّالد
ِّٕ -كافِّبعضِّالن
ِّأوِّأخبلؽ ٍ
ٍ
مستحقٌِّّلذلكِّلماِّلديوِّمنِّطب ٍع ٍ
ِّواطئة؛ِّفهمِّيسيئوفِّمعاملتوِّالِّلذنبِّجناهِّبلِّ
ِّلئيم
بسببِّماِّجناهِّعليوِّالقدرِّ .
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َّٖ ِّ -
إف ِّاالىتماـِّالمفرطِّباألنسابِّأدَّىِّإلىِّالكثيرِّمنِّالظلمِّاالجتماعيِّ,فالنَّاسِّيحتقروفِّ
ٍ
صاحبِّالنَّسبِّالوضيعِّمعِّعلمهمِّأنَّ
وِّغيرِّمسؤوؿ ِّعماِّفعلوِّآباؤهِّأوِّأقرباؤهِّ.وىم ِّكذلكِّ
ِّالرفيع ِّمع ِّعلمهم ِّأنَّو ِّلم ِّيقم ِّبأي ٍ
ِّعمل ِّيستحق ِّبو ِّاالحتراـ ِّ( .
يحترموف ِّصاحب ِّالنَّسب َّ
الوردي) 46 ،1996 ،

ٍ
ِّشخصيِّ
ِّعلىِّأساس
ِّتنازعهاِّقائم
ِّ,ولكن
َّ
َّ
وقدِّنجدِّفيِّىذهِّالمجتمعاتِّالراكدةِّتنازعاًِّعنيفاً
ٍّ
ٌ
ٍ
َّقاليدِّبشيءِّ,وكثيراًِّماِّيكوفِّتنازعهمِّناشئاًِّعنِّتنافسهمِّفيِّالقياـِّبتلكِّالتَّقاليدِّ
الِّيمس ِّالت
ومحاولة ِّكل ِّمنهم ِّأف ِّيتفوؽ ِّعلى ِّأقرانو ِّفيهاَّ .
ِّإف ِّالتَّنازع ِّالذي ِّيؤدي ِّإلى ِّالحركة ِّوالتَّطورِّ
يجب ِّأف ِّيقوـ ِّعلى ِّأساس ِّمبدئي ِّال ِّشخصيِّ ,فالمجتمع ِّالمتحرؾ ِّىو ِّالذي ِّيحتوي ِّفيِّ
ِّنوع ِّمن ِّالمبادئِِّّ
داخلو ِّعلى ِّجبهتين ِّمتضادتين ِّعلى ِّاألقلِّ ,حيث ِّتدعو ِّكل ِّجبهة ِّإلى ٍ
مخالفِّلماِّتدعوِّإليوِّالجبهةِّاألخرىِّ.وبهذاِّتنكسر ِّكعكةِّالتَّقاليدِّعلىِّحدِّتعبيرِّبيجهوتِّ.

ويأخذِّالمجتمعِّإذِّذاؾِّبالتَّحرؾِّإلىِّاألماـ(.الوردي )21 ،1994 ،
وتأيت يف مقدمة األفكار الالعقالنية الناجتة عن العادات والتقاليد يف اجملتمع العرب النظرة الدونية
للمرأة ،واليت جتعل من نصف سكاف اجملتمع يف حالة الشلل التاـ ،وىذا بدوره يعطل عملية التنمية
والتقدـ يف اجملتمع.
ترىِّخالدةِّسعيدِّأنَّ
وِّ:ماِّلمِّيتحررِّالنَّاسِّ(ِّرجاالًِّونساءِّ)ِّمنِّاألفكارِّالمسبقةِّللمرأةِّ–وىيِّ
ِّ
ِّمر ِّالعصورِّ ,من ِّخرافات ِّوتصورات ِّغير ِّعلميةِّ ,ومركبات ِّنقص ِّأوِّ
أفكار ِّتكونت ِّعلى ٍّ

استعبلء– ِّ وماِّلمِّتصبحِّالبنىِّاالجتماعيةِّمهيأةِّالنطبلؽِّشخصيةِّالمرأةِّ,وتفتحهاِّفيِّمناخِّ
ٍ
منِّالحريةِّومنِّاحتر َّ
ِّواضطهادِّ,وبسببِّالجنسِّأوِّ
ِّكلِّتميي ٍز
اـِّالشخصِّاإلنسانيِّ,بعيداًِّعن ٍّ
العرؽِّ ,كماِّجاءِّفيِّبيافِّحقوؽِّاإلنسافِّ,ماِّلمِّيتحققِّىذا ِّكلو؛ِّستبقىِّىذهِّالقضيةِّمفتوحة.

(شراب ،د.ت .ف)75 .

فهذا الواقع االجتماعي اظتعاش جعل من اظترأة العربية نفسها دتارس االستالب على اظترأة فهي تعتقد
بصحة ىذا الواقع .
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َّ
ائدةِّعنِّالدورِّالجنسيِّ,والتيِّ
َّنشئةِّاالجتماعيةِّالس
يذكرِّوولفِّونيمارؾِّبعضاًِّمنِّرسائلِّالت
َّ
َّ
ات؛ِّومنِّىذهِّالرسائلِّماِّيليِّ ِّ:
ٍّساءِّإلىِّأفكارِّالعقبلنيةِّ,وتمنعهنِّمنِّتحقيقِّالذ
تحولهاِّالن
َّ
سالةِّ:إذاِّكافِّالزوجِّغيرِّسعيدِّوتعيساً َّ
ِّفإفِّزوجتوِّسيئةِّ .
الر
َّ
ِّ ٍِّّالفكرةِّ:يجبِّأفِّيكوفِّزوجيِّسعيداً َِّّوإالِّفأناِّزوجةِّسيئة.
َّ
َّ
عورِّبالذنبِّوالشعورِّبالضٍّيق.
َّتيجةِّ:لوـِّالذاتِّوالش
ِّالنالرسالةِّ:الفتاةِّالخجولةِّتتزوجِّبسرعة.
ِّ ٍَّّ
جاؿِّوأالِّأتصرؼِّبتوكيديةِّ.
الفكرةِّ:يجبِّأفِّأتخلىِّعنِّرغباتيِّأماـِّالر
ٍِّّ
لبيةِّوالحذرِّالمصطنعِّالذيِّيبقيِّعلىِّالقلقِّ.
عورِّبالس ِّ
ِّالنَّتيجةِّ:الشَّ
الرسالةِّ:المرأةِّبدوفِّرجلِّالِّقيمةِّلهاِّ"ِّ.ضلِّرجلِّوالِّضلِّحيطة"
ِّ ٍّالفكرةِِّّ:يجبِّأفِّأتزوجِّأي ٍ
ِّرجلِّكافِّليكوفِّليِّقيمةِّومكانةِّ .
َِّّ
ِّالشعورِّبالعجزِّوالخوؼِّمنِّالعنوسة(Wolfe, J. L; &Naimark, H; 1991, .)ِّ pp. 270- 274

فالموقفِّالجذريِّالصحيحِّفيِّالمشروعِّالنَّقديِّالعلمانيِّيتمثلِّفيِّرفضِّالتَّوقفِّعندِّماِّ
َّ
يسمى ِّحقوؽ ِّالمرأةِّ ,وكل ِّالحدود ِّالنَّظرية ِّالتي ِّتقلل ِّمن ِّمقدار ِّاإلشكالية ِّاألنثوية ِّوأثرىاِّ

الِّ
بالنٍّسبةِّإلىِّالمجتمعِّوالثَّقافة ِّككلِّ.وفيِّالدعوةِّإلىِّإعادةِّالنَّظرِّفيِّمعنىِّالفردِّواإلنسافِّ ِّ
ِّكمفاىيمِّإنسانيةِّتدؿِّعلىِّطبيعةِّالرجلِّوعلىِّطبيعةِّالمرأةِّ,
كمفرداتِّتعنيِّرجبلًِّأوِّذكراًِّبل
َّ

علىِّعقلِّالرجلِّوعلىِّعقلِّالمرأةِّ,علىِّمكانةِّالرجلِّوعلىِّمكانةِّالمرأةِّ,بحيثِّيتمِّتجاوزِّ
ِّواجتماعية ِّوقان ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ونيةِّ
ِّسياسية
االنفصاـِّالمعنويِّوالفكريِّوالحياتيِّوماِّيلحقِّبوِّمنِّانفصامات
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ِّحرِّ
فيِّقلبِّالمجتمعِّ.تمكنِّالمجتمعِّمنِّاالنتقاؿِّمنِّمجتم ٍع ٍّ
ِّأبويِّتاب ٍعِّعاج ٍزِّإلىِّمجتم ٍع ٍّ
ٍ
حديث ( .شراب د.ت.ف) 99 .
ٍ
َّ
اِّالسحر؛ِّفصحيحِّأنَّ
ِّفيِّالسيطرةِّعلىِّ
ِّكليهماِّيصدرِّعنِّرغبة
وِّيتشارؾِّمعِّالعلمِّفيِّأف
َّ
َّأم ٍّ
الطَّ
َّ
َّ
ِّللعقلِّ,والِّيستندِّإال ِّعلىِّقوةِّ
َِّّ
السحرِّإقصاءٌ ِّتاـٌّ
ِّفيِّأف ِّ ٍّ
بيعةِّ,إال ِّأنَّهماِّيختلفافِّجذرياً

التَّقاليدِّواالعتقاداتِّالمتوارثة (ِّ.اطتورل) 37 ، 2777 ،

ِ
َّ
َّلقينِّ,ولمِّيأتِّعنِّطريقِّالطَّبيعةِّ.والِّيكادِّ
والحقيقةِّأفِّاحترامناِّللنَّارِّإنَّماِّجاءناِّعنِّطريقِّالت
َّ
ِّواعِّ
إصبعناِّمنِّلهيبِّالش
يلعبِّاالرتكاسِّ(ِّالمنعكسِّ)ِّ,الذيِّيجعلناِّنسحب ِّ
معةِّأي ِّدوٍر ٍ
َّ
ِّأف ِّالوازع ِّاالجتماعي ِّىو ِّاألوؿِّ .أما ِّالخبرة ِّالطَّبيعية ِّفبل ِّتأتي َّ
في ِّمعرفتناِّ .والواقع َّ
ِّإال ِّفيِّ
تجلِّ,ىوِّمنِّالغموضِّبحيثِّالِّيسمحِّبتأسيسِّمعرفةِّ
المحل ِّالثَّانيِّومعهاِّبرىا ٌف ٌّ
ٍّ
ِّمادي ِّمر ٌ
َّ
َّواىيِّاالجتماعيةِّ,يأبىِّإالِّ
موضوعيةِّعليوِّ.والحرؽ؛ِّأيِّ:الوازعِّالطَّبيعيِّ,إذِّيتولَّىِّتثبيتِّالن
ٍ
َّ
َّارِّتبلؽِّ
ِّأكبرِّللذكاءِّاألبويِّ.ىناؾِّفيِّأساسِّمعرفةِّالطٍّفلِّبالن
أفِّيعطيِّأماـِّبصرِّالطٍّفلِّقيمةً

ِّالسائد ِّدائماً ( .باشالر،
بين ِّالطَّبيعي ِّواالجتماعيِّ ,حيث ِّيكاد ِّاالجتماعي ِّأف ِّيكوف ِّىو َّ
B) 14 -13 ،1984

يعتقد ِّال ناس ِّببعض ِّاألشياء ِّلمجرد ِّشعور ِّلديهم ِّبأنها ِّيجب ِّأف ِّتكوف ِّصحيحةِّ .في ِّىذهِّ
الحاالتِّيتطلبِّاألمرِّتبيافِّقد ٍر ِّكبي ٍرِّمنِّالحقائقِّلتبديدِّىذهِّاالعتقاداتِّ.فهناؾِّمعتق ٌد َّ
ِّأفِّ
ِّمهمِّأثناءِّفترةِّالحملِّعلىِّاألـِّسيؤثرِّعلىِّالوليدِّ,وإفِّسئلتِّأيِّامرأةٍِّغيرِّ
ِّانطباع
ظهورِّأي
ٍ
َّ
ّ
ذاتِّصلةِّبالعلمِّفإنَّهاِّستفيضِّفيِّذكرِّحوادثِّتبرىنِّعلىِّصحةِّىذهِّالخرافة ( .راسل،

) 29 ،2778

فعدـ قدرة اإلنساف يف اجملتمعات اظتتخلفة على حتليل اظتشكالت االجتماعية ٍ
بطرؽ علمي ٍة ،واختاذ
ٍ
موقف منها ،تدفعو إذل االستسالـ لألمر الواقع اظترىوف بطرؽ التفكري الغيب والسحري.
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َّ
إف ِّالعجزِّعنِّالتَّصديِّالعقبلنيِّالموضوعيِّللمشكبلتِّواألزماتِّالحياتيةِّيدفعِّالمرءِّإلىِّ
ِّالسحرية ِّوالغيبيةِّ .وىذه ِّبدورىا ِّتعمل ِّحينِّ
النكوص ِّإلى ِّالمستوى ِّالخرافيِّ ,إلى ِّالحلوؿ ٍّ

تتأصلِّفيِّالنَّفسيةِّعلىِّإضعاؼِّالتَّحليلِّالعقليِّوالنَّظرةِّالنَّقديةِّإلىِّاألمورِّمنِّخبلؿِّمزجِّ
َّ
الواقعِّبالخياؿِّ,والتَّغاضيِّعنِّالحقائقِّالماديةِّبإرجاعهاِّإلىِّقوىِّغيبيةِّ(الجنَِّّ ِّ ,
الشيطافِِّّ,
ادِّالقهرِّوالعجز؛ِّتفشتِّالخرافة ( .حجازيB ) 74 ،2775 ،
ِّ
السحرِِّّ,إلخِّ)ِّوكلَّماِّز
ٍّ
وربِطَت حينها تلك
إف عجز اإلنساف أماـ ظواىر الطبيعة دفعتو للتفكري بفكرة وجود انآعتةُ ،
عادات وتقاليد وقناعات استمرت لفرتةٍ من
الظواىر الطبيعية مبزاج انآعتة ،فنتجت عن تلك اظترحلة
ٌ
الرغم من أف االكتشافات العلمية غريت من قناعات غالبية البشر يف العادل
الزمن ،وذلك على ّ
ٍ
مساس هبا
اظتتمدف لكنها دل تؤثر على عادات وتقاليد وعقائد الناس يف اجملتمعات العربية ،وكل
يُعتَرب بوجهة نظر البعض ختلياً عن تراثهم وأصالتهم.
لقدِّتجلَّ
َّ
ىِّفيِّتفسيرِّابنِّخلدوفِِّّ:إف ِّعدـِّاالستقرارِّفيِّالظَّواىرِّاالجتماعيةِّيخضعِّبدورهِّ
َّ
لقوانينِّ,وإف ِّالجهلِّبمعرفةِّىذهِّالقوانينِّىوِّالذيِّيدفعِّإلىِّالخرافةِّالتيِّتدفعِّىيِّاألخرىِّ
العقلِّالبشريِّإلىِّالوراءِّ(.الشوملي) 111 ، 2778 ،
ٍ
يواجو صاحب التفكري الالعقالن مشاكلو االجتماعية بنظرةٍ ٍ
مستمدة من قيم وعادات اجملتمع
ذاتية
دوف أي ػتاولة منو مبراجعة تلك العادات اليت أصبحت جزءاً من كينونتو النفسية.
ِّمصوغ ِّ ِّومنظم ِّعقلياًِّ .فبينما ِّنرى ِّطغيافِّ
فالوجود ِّالمتخلف ِّمعاش ِّوجدانياً ِّأكثر ِّمما ِّىو ِّّ
العقبلنية ِّوالحياد ِّاالنفعالي ِّعلى ِّأسلوب ِّمجابهة ِّالواقع ِّوالتَّصدي ِّلمشكبلتو ِّفي ِّالبلدِّ
الصناعيِّ ,نبلحظ َّ
ِّأف ِّإنساف ِّالعالم ِّالمتخلف ِّيرزح ِّتحت ِّعبء ِّانفعاالتو ِّالتي ِّتفيض ِّعلىِّ
ٍّ
ٍ
ِّبصبغة ٍ
ٍ
ِّالصعبة ِّمزيداً ِّمنِّ
ِّذاتية
العالمِّ ,ملونة ِّإياه
ِّواضحةِّ .بينما ِّتتطلب ِّوضعيات ِّالحياة َّ
ٍ
ٍ
ِّمعقولة ِّمن ِّالفعاليةِّ .ويدفع ِّبو ِّذلك ِّإلىِّ
ِّبدرجة
الموضوعية ِّوالعقبلنية ِّكي ِّيمكن ِّمجابهتها
ٍ
ٍ
ٍ
ِّمتبقية ِّ ِّللخبلص ِّمنِّ
ِّوحيدة
ِّكوسيلة
ِّوالسحري ِّوالغيبي
االرتماء ِّفي ِّالتَّفكير ِّالخرافي ٍّ

ِّتؤمن ِّنوعاً ِّمن ِّاالستقرارِّ
المأزؽِّ ٓٓٓٓ.فمن ِّالوظائف ِّالدٍّفاعية ِّللتَّمسك ِّبالتَّقاليد ِّأنَّها ٍِّّ
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ِّالراىن ِّذي ِّاألبعاد ِّالمعروفةِّ
الحياتيِّ ,وباعتبارىا ِّكذلكِّ ,تعطي ِّشيئاً ِّمن ِّالطمأنينة ِّللوضع َّ
َّ
نِّالحمايةِّالذاتية( .حجازي،
هاِّتؤم
والتَّحدياتِّالمألوفةِّالتيِّيمكنِّالتَّكيفِّبحسبهاِّ ,كماِّأنَّ ٍّ

B) 177 - 77 ،2775

ٍ
بشيء من األلفة حبكم
إف العادات والتقاليد تعطي طابع االستقرار للمجتمع ،ويشعر أفراد اجملتمع
أف ىذه العادات أصبحت واقعاً معاشاً و جزءاً من ثقافة اجملتمع ،لكن ىذا االستقرار الزائف يساىم
دوغمائية ،فعند تعرض اجملتمع ألي ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يف ترسيخ ٍ
أزمة يسود منطق
وعقلية
متخلفة
اجتماعية
بنية
السال ح والقوة ،وعدـ قبوؿ انآخر ،وفقداف لغة اضتوار بني األطراؼ اظتتصارعة ،وتبدأ االنفعاالت
والعاطفة حتكم على األمور بدالً من اظتوضوعية والعلمية.
كما تكمن مشكلة العقل العرب يف البنية االجتماعية اظتتمثلة جبملة العادات والتقاليد اليت تقف
ٍ
ٍ
ومتخلفة يف الوقت نفسو .
متناقضة
على تضاد مع التفكري العلمي ،وبتلقيو معرفةً من ينابيع
ِّمنِّالربطِّ
َّ
علىِّمستوىِّالبنيةِّاالجتماعيةِّللتَّخلفِّ,ىناؾِّمنِّع ّددِّبعضِّالمحكاتِّانطبلقاً
بينِّالتَّخلفِّوالمجتمعِّالتَّقليدي(ِّ,أِِّّ.ىاجنِّ)ِّيعدٍّدِّخمسةِّمحكاتِّلذلكِّالمجتمعِّ:انتقاؿِّ
ٍ
العلوـِّمنِّجيل ِّإلىِّآخرِّانتقاالً ِّجامداً ِّإجماالًِّ,تحكمِّالعادةِّوالتَّقليدِّبالسلوؾِّالِّالقانوفِّ,
َّ
اِّتتحددِّ
ِّأكثرِّمم
َّ
نظاـِّاجتماعيِّتحكموِّمرتبيةِّجامدةِّ,تحديدِّالمكانةِّاالجتماعيةِّللفردِّوالدياً

منِّخبلؿِّالكفاءةِّ,إنتاجيةِّمنخفضةِّجداًِّ.وأىمِّمنِّذلكِّىناؾِّمقاومةِّللتَّغيرِّتنبعِّمنِّتضافرِّ
نظرة ِِّّرضوخية ِّإلى ِّالعالم ِّالطَّبيعي ِّ( ِّبالرضوخ ِّلسيطرة ِّالقوى ِّالماورائية ِّ) ِّمع ِّبنى ِّاجتماعيةِّ
ٍ
ذاتِّنمط ِّتسلطيِّتنشأِّشخصيةِّذاتِّبنىِّتسلطيةِّ,مماِّيخلقِّويعممِّنظاماً ِّمنِّالعبلقاتِّ
ٍّ
ِّالسبيلِّأماـِّظهورِّ
يتصفِّبالسيطرةِّ=ِّالرضوخِّ,واالمتثاؿِّيعرقلِّعمليةِّالت
َّغييرِّمنِّخبلؿِّسد َّ
َّ

قوىِّالرفض ( .حجازيB)37 ، 2775 ،
َِّّ

تلعب ىذه العوامل الدور األكرب يف تشكيل عقلية دوغمائية ترفض عملية التغيري ،واالنتقاؿ إذل
العقلية العلمية اليت أصبحت احملك الرئيسي يف العديد من اجملتمعات الغربية لتقييم اإلنساف واجملتمع
والعادل ،يف حني لتكم التفكري الغيب واألسطوري اجملتمعات العربية .
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منِّىناِّتُػ َعدِّأزمةِّالفكرِّالعربيِّالمعاصرِّ,أزمةِّاإلبداعِّفيوِّأزم ًةِّبنيويةًِّ,أزمةِّعقلِّقواموِّمفاىيمِّ
ومقوالتِّوآلياتِّذىنيةِّتنتميِّإلىِّثبلثةِّنظم ِّمعرفية ِّمتنافرةِّتكلستِّوجمدتِّفيهاِّالحياةِّ

ِّللساحة ِّاالجتماعية ِّوالثَّقافية ِّاكتساحاًِّ
ِّالسحرية ِّالخرافية َّ
باكتساح ِّالطرؽ ِّالصوفيةِّ ,ورؤاىا ٍّ
ِّبالسياسةِّ ,فكانتِّ
شامبلًِّ .وقبل ِّذلك ِّوبعدهِّ ,إنَّها ِّأزمة ِّثقافة ِّارتبطت ِّمنذ ِّبداية ِّتشكلها ٍّ
ِّلتقلباتِّالسياسةِّ,
ياسةِّفيهاِّ,الِّالعلمِّ,ىيِّالعنصرِّالمحرؾِّمماِّجعلهاِّتخضعِّباستمرا ٍر
الس
َّ
ٍّ
ٍّ

وتتأثرِّبنجاحهاِّوإخفاقهاِّ,وتنحطِّبانحطاطها (ِّ.اصتابري) 61 ،1997 ،

َّ
فعندماِّتتحررِّأعمالناِّوأقوالناِّمنِّأثرِّالعاطفةِّواالنفعاؿ ِّ َّ
وافعِّالذاتية؛ِّيضعفِّأثرِّالتَّقاليدِّ
والد
َّعصبِّليحل ِّمحلوِّاالحتكاـِّإلىِّالعقلِّ,
اؼِّالسائدةِّوالعقائدِّالمسبقةِّ,وبزواؿِّأثرِّالت
واألعر
َّ
َّ
َّ
واعتمادِّالدليلِّوالبرىافِّفيِّالحكمِّعلىِّاألمورِّ,تسودِّالعقبلنيةِّويحدثِّماِّيمكنِّأفِّيدعىِّ
ترشيد ِّاألمور ِّوتصويبهاِّ ,فتحل ِّالروح ِّالعلمية ِّمحل ِّالتَّعصبِّ ,ويحل ِّالعقل ِّمحل ِّالتَّقاليدِّ.
وعندىاِّيستطيعِّالمجتمعِّأفِّيخطوِّإلىِّاألماـِّفيِّتصحيحِّأوضاعوِّوإرساءِّقواعدِّالنهوض( .
العلي) 379 ،1998 ،
ِّعلماني ٍ
ِّقابلِّللحياةِّوالتَّطورِّدوفِّتعزيزِّوتعميمِّنموذجِّالعائلةِّ
فبلِّيمكنِّالحديثِّعنِّمشروع
ٍ
ٍّ
التيِّانطلقتِّفي ِّمجتمعِّالمدينةِّ ,كماِّأ ّف ِّمفاتيحِّاإلنجازِّتكمنِّفيِّمناىجِّمدرسيةِّجديدةِّ
َّ
ورِّالمكملِّالذيِّمنِّ
َّفكيرِّالمنطقيِّ,والخياؿِّالعلميِّ,والد
تقوـِّعلىِّالتَّربيةِّالدٍّيمقراطيةِّ,والت
ّ
ِّالسياسية ِّفي ِّالتَّعبئة ِّوالتَّثقيف ِّالمدنيِّ
المفترض ِّأف ِّتلعبو ِّالمؤسسات ِّاألىلية ِّواألحزاب ٍّ

واالجتماعي( .الشوملي)56 ،2778 ،

فالعديد من العادات والتقاليد اظتوروثة اظتتمثلة يف النظرة القاصرة للمرأة ،والقتل حتت مسمى الشرؼ
والثأر ،والسحر ،واطترافة تكبل العقل العرب وتقيده عن أي ػتاو ٍلة للتغيري؛ وذلك ما كتعل من
العقلية ذات التفكري الغيب واطترايف أوسع انتشاراً من التفكري العلمي.
فهناؾ ِّمسألة ِّطريقة ِّالنَّظر ِّإلى ِّاألمور؛ ِّأيِّ :الموقفِّ ,ويتعلق ِّىذا ِّالجانب ِّمن ِّالعقبلنيةِّ
بالطَّريقة ِّالعلمية ِّكمنهج ِّأكثر ِّمنو ِّكمحتوىِّ ,والمنهج ِّيعنيِّ :تحكيم ِّالعقل ِّكأداة ِّللتَّحليلِّ
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ٍّ
لصغيرةِّ
والدراسة ِّوتكوين ِّالمواقفِّ .يواجو ِّاإلنساف ِّفي ِّحياتو ِّاليومية ِّالكثير ِّمن ِّاألمور ِّا َّ
َّ
ِّعليهاِّالمواقفِّ.إفِّ
؛ِّأيِّ:أفِّيكوف ِّعنها ِّآراءِّتُبنَى
ٍّ
والكبيرةِّ,ومطلوب ِّمنوِّأفِّيتَّخذِّموقفاً
أساسِّالحكمِّعلىِّاألمورِّ,وتكوينِّالرأيِّقدِّيكوفِّالعقلِّ,وقدِّيكوفِّالتَّقاليدِّ,دينيةِّأكانتِّ
َّ
يةِّجاىزةِّتعطيِّأجوبةِّعنِّالمواقفِّالتيِّيتعرضِّ
ِّ
أـِّاجتماعيةِّ.والتَّقاليدِّليستِّإالِّّقوالبِّفكر
لهاِّاإلنسافِّفيِّالحياةِّاليوميةِّ.عندماِّيحصل ِّكذاِّتقوؿِّالتَّقاليدِّإنَّوِّيجبِّأفِّيُقاؿ ِّكذاِّأوِّأفِّ
َّ
جوعِّإلىِّالعقلِّ,فيِّحينِّأف ِّالعقبلنية ِّكمنهجِّتقضيِّأفِّ
يُعمل ِّكذاِّ,والِّيشترطِّفيِّذلكِّالر

يرجعِّاإلنسافِّإلىِّالعقلِّكأداةِّللتَّحليلِّوتكوينِّالمعرفةِِّّ ِّ.

ِّمهم َّ
ِّمحد ٌدِّ,ىوِّأفِّيكوفِّمنهجِّتحديدِّالمواقفِّىوِّ
فيِّمجاؿِّالعقبلنية
ِّكمنهجِّ,ىناؾِّأمر ٌّ
ٌ
َّ
يقةِّالعلميةِّتعتمدِّعلىِّالبرىافِّوالبديهياتِّ.والبرىافِّيعنيِّ:توفرِّالدليلِّ
الطَّريقةِّالعلميةِّ.والطَّر
الذيِّيقبلوِّالعقلِّبحسبِّقواعدهِّالمعروفةِّفيِّالمقارنةِّوالتَّحليلِّالمنطقيِّ.وبذلكِّنتوصلِّ
يقةِّتقوـِّعلىِّأساسِّماِّتتوافرِّعليوِّاألدلةِّ,وقبوؿِّماِّيقوـِّعليوِّالبرىافِّ,بغضِّ
إلى ِّمنهجِّوطر
ٍّ
َّظرِّعنِّأي ٍ
َّقاليدِّأوِّالعرؼِّالسائدِّوالعقائدِّالمسبقة (ِّ.العلي،
ِّشيء ِّآخرِّ,بماِّفيِّذلكِّالت
الن
ٍّ
َّ

) 379 ،1998

كماِّيضعِّىوبزِّالعقلِّفوؽِّالعرؼِّ,فالتَّشبثِّبالعرؼ ِّكماِّيقوؿِّ:ينبعِّمنِّمجردِّالجهلِّبطبيعةِّ
ِّوالمؤسسات ِّاالجتماعية ِّبواسطةِّ
الصواب ِّوالخطأِّ ,وبذلك ِّيجب ِّالحكم ِّعلى ِّالممارسات
َّ
َّ

معاييرِّعقبلنيةِّبدالًِّمنِّمعاييرِّتاريخية( .قنصوه)87 ،2778 ،

َّ
ٍ
ِّعضوي ِّأوِّ
َّفكيرِّ,ليسِّوليدِّخلل
لذلكِّفإف ِّقصورِّالتَّفكيرِّالجدليِّ,واضطرابِّمنهجيةِّالت
ٍّ
ٍ
ِّتطوريِِّّ ,كما ِّيحلو ِّلبعض ِّالمتحيزين ِّمن ِّعلماء ِّالغرب ِّأف ِّيدعوهِّ ,إنَّو ِّنتاج ِّالبنيةِّ
انحطاط
ٍّ
االجتماعية ِّالمتخلفةِّ ,ووليد ِّعوامل ِّالقهر ِّواالعتباط ِّالتي ِّيخضع ِّلها ِّاإلنساف ِّالمتخلفِّ.

فقصور ِّمنهجية ِّالتَّفكير ِّيتناسب ِّمع ِّدرجة ِّالقهر ِّالمفروضِّ ,وجمود ِّالبنية ِّاالجتماعيةِّ.
(حجازيB )77 ،2775 ،
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والِّينفيِّمؤلفِّالهزيمةِّوااليدولوجيا ِّالمهزومةِّواقعةِّخصاءِّالفردِّالعربيِّ,ولكنَّوِّيؤٍّك َّ
دِّأف ِّمنِّ
يخصيِّىذاِّالفردِّ–ِّالمخصيِّسلفاًِّ–ِّليسِّالغرب ِّكماِّيتصورِّالعصابيوفِّمنِّالمثقفينِّالعربِّ

المرضى ِّبالغربِّ ,بل ِّىو ِّالمجتمع ِّالشرقي ِّنفسوِّ :في ِّالغرب ِّكنت ِّأذىل ِّعندما ِّأرى ِّقوىِّ
الفرد ِّوثقتو ِّبنفسو ِّأو ِّتحرره ِّالكلي ِّمن ِّمختلف ِّأشكاؿ ِّالخوؼِّ ,ىناؾ ِّفي ِّالغرب َّ
ِّالشكِّ
َّ
َّ
َّلقينِّواالمتثاؿ؛ِّوذلكِّألف ِّببلده ِّكفتِّعنِّأفِّ
َّقدِّ,وىناِّفيِّالشرؽِّاليقينِّوالت
والتَّساؤؿِّوالن
تكوفِّببلدِّالخوؼِّ.فيِّديارناِّالعربيةِّومنذِّسنواتوِّاألولىِّ,وربماِّمنذِّشهورهِّاألولىِّيتعلمِّالفردِّ
أشكا ِّالً ِّال ِّتُحصى ِّمن ِّالخوؼِّ :خوؼ ِّمن ِّالعائلةِّ ,من ِّالمعتقد ِّاإليمانيِّ ,من ِّالتَّقليدِّ ,منِّ
المجتمعِّ ,من ِّالمدرسةِّ ,من ِّالغدِّ ,وأخيراً ِّمن ِّالسلطة ِّاالستبدادية َّ
ِّالشرقية ( .طرابيشي،

) 41 ،1991

تتكوف العادات والتقاليد يف اجملتمع بصورةٍ غري مقصودةٍ لتلبية اضتاجات الطبيعية عند اإلنساف،
وعند ؽتارسة العادة ٍ
لفرتة من الزمن يصبح مألوفاً ؽتارستها يف اجملتمع ،فتقوـ العادات والتقاليد يف
اجملتمع بتنظيم العالقات االجتماعية ،وتعرب عن مظاىر السلوؾ اصتماعي ،وأساليب الناس اصتماعية
يف العمل والتفكري ،وحتافظ على اظتد الثقايف بني األجياؿ الذي ينحدر من ٍ
جيل إذل آخر كما ىو
نتاج التجربة البشرية عرب التاريخ ،لكن من اظتمكن أف تكوف ىذه التجربة اليت أنتجت ىذه العادات
ٍ
ٍ
ضيقةً ضمن ٍ
ومكاف ٍ
ٍ
وألناس أصبحت ىذه العادات
لظروؼ معتادةٍ،
معني ،فالعادات خلقت
زماف

مألوفةً بالنسبة عتم ،وقد تتغري ظروؼ اإلنساف وتصبح العادات بالتارل غري صحية خاصة إذا كاف
ىناؾ فجوةٌ كبريةٌ بني عادات غتتمع ما ،وما توصل إليو العقل البشري يتناىف مع ىذا العادات
والتقاليد ،كما ىو موجود يف العادل العرب ،فالكثري من العادات والتقاليد عفى عليو الزمن ،وأصبح
جزءاً من اظتاضي ،وؽتارستو أعاقت عملية التقدـ والتنمية ،ووقفت أماـ عملية حترر العقل العرب من
اصتهل والتخلف.

فهناؾ العديدة من العادات والتقاليد اظتنتشرة يف اجملتمع العرب؛ كعادة الثأر اليت تُعتَرب انتهاكاً
للمؤسسة القانونية ،وتعيد اإلنساف إذل شكلو البدائي ،وكعادة القتل حتت مسمى (الشرؼ) ،فهو
ينتهك حقوؽ اظترأة ،ويضعها يف خانة العبودية ،باإلضافة إذل شيوع ظاىرة االىتماـ بالنسب اليت
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اضح على ختلف اجملتمع؛ وذلك من خالؿ نظرتو غري اظتوضوعية للبشر البعيدة عن ما
دليل و ٌ
ىي ٌ
توصل إليو العقل اإلنسان ،باإلضافة إذل ذلك إف انتشار ىذه العادات والتقاليد يف اجملتمع كتر
األشخاص غري اظتقتنعني هبا إذل ؽتارسة ىذه السلوكيات نتيجة وجودىا كواق ٍع قائ ٍم يف اجملتمع،
ٍ
تنافس على التمسك بالعادات والتقاليد
فتصبح إزالة ىذه العادات مسألةً صعبةً .كما ؾتد حالة
خاصة يف اظتناسبات؛ كالعزاء ،واألفراح ،واألعياد الدينية على عكس اجملتمعات الغربية اليت يتصارع
ات فكريةٌ ؼتتلفةٌ حوؿ جوانب اضتياة االجتماعية؛ كاالقتصاد ،والتنمية ،والتعليم ،والرتبية
فيها تيار ٌ
وغريىا اليت تؤدي إذل تطور اجملتمع.

َّ
الحداثةِّفيِّعقليةِّالشبابِّ ِّ:
ٖ-اتٍّجاىاتِّالتراثِّو
َّ
مفهوـِّالشبابِِّّ :
أِّ-
نتثل الشباب رأس ماؿ اجملتمع ومصدر قوتو حبكم ما نتتلكونو من طاقات وقدرات على التفاعل
واالندماج واظتشاركة يف قضايا اجملتمع ،ومبا عتم من دور يف عملية البناء والتغيري والتجديد ،فهم
الشرلتة االجتماعية اليت ترفع لواء التحديث والتطوير.
َّ
يعرؼِّموسوعةِّعلمِّاالجتماعِِّّ:ينظرِّعلمِّاالجتماعِّعادةِّإلىِّالشبابِّبوصفوِّمكانةِّمكتسبةِّ
علىِّنحوِّالِّدخلِّللفردِّفيوِّ,أو ِّكصفةِّيحددىاِّالمجتمعِّ,وليسِّمجردِّالظَّرؼِّالبيولوجيِّ
ِّكل ِّالعمومية؛ ِّتغطيِّ
ِّالسنِّ .ويُستخ َدـ ِّالمصطلح ِّ
المرتبط ِّبصغر ٍّ
ِّبطرؽ ِّثبلثِّ :طريقة ِّعامة َّ

مجموعة ِّمن ِّمراحل ِّدورة ِّالحياة ِّالتي ِّتمتد ِّمن ِّالطفولة ِّالمبكرة ِّإلى ِّأوائل ِّالبلوغِّ ,كماِّ
ٍ
ٍ
َّ
اىقةِّغيرِّالمرضي؛ِّللداللةِّعلىِّالنَّظريةِّوالبحوثِّالتيِّ
ِّمفضل ِّلمصطلحِّالمر
ِّكبديل
تُستخ َدـ
تجريِّعلىِّالمراىقينِّوعلىِّفترةِّاالنتقاؿِّإلىِّالبلوغِّ.وىناؾِّأخيراًِّاستخداـِّأقلِّشيوعاًِّاليوـِّ
َّ
للداللة ِّعلى ِّمجموعة ِّمن ِّالمشكبلت ِّالعاطفية ِّواالجتماعية ِّالتي ِّيعتقد ِّأنَّها ِّترتبط ِّبعمليةِّ

َّنشئةِّفيِّالمجتمعِّالحضريِّالصناعي ( .مارشاؿ.) 841 ، 2777 ،
الت
ٍّ

َّ
خصائصِّالشبابِّالعقلية:
بِّ-
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ختتلف شرلتة الشباب عن باقي الشرائح يف اجملتمع من حيث القدرات اصتسمية والعقلية ،ومن
حيث العطاء والرغبة بالتجديد والتغيري .
َّ
يعِّفيِّبدايةِّالمرحلةِّ,ويستمرِّنموِّالذكاءِّحتىِّسنِّ
موِّالسر
حيثِّتبدأِّالقدراتِّالعقليةِّفيِّالن
َّ
(ِّ ٕٓ-ٔٛجبلبِّ ,)ِّٙٗ ,ِّٜٔٛ٘ ,ويصبح َّ
ِّالشباب ِّقادراً ِّعلى ِّإدراؾ ِّاألمور ِّالمعنويةِّ

المجردة؛ِّوذلكِّنتيجةِّالنموِّالعقليِّالذيِّبلغوِّ,وخبراتوِّالجديدةِّالتيِّاكتسبهاِّ,وبماِّيميزهِّ
عنِّالطٍّفلِّالذيِّيدورِّإدراكوِّحوؿِّاألمورِّالحسية( .زىراف.)315 ،1977 ،
يميل َّ
ِّالشباب ِّفي ِّىذه ِّالمرحلة ِّنحو ِّالنمو ِّالفكري ِّوالعقلي ِّمع ِّتميزه ِّبطابع ِّالخياؿ ِّوالجرأةِّ
والمغامرةِّ,ويعتز َّ
ِّالشبابِّبالتَّفكيرِّمعِّالقابليةِّلئليحاءِّفيِّبعضِّاألحياف(توفيق.)274 ،1987 ،

موِّالسابقِّفيِّ
ويمتازِّالنموِّالعقليِّاالنفعاليِّفيِّىذهِّالمرحلةِّبأنَّوِّنتاجِّالتَّجاربِّوالتَّفاعلِّوالن
َّ
المراحلِّاألولىِّمنِّىذهِّالمرحلةِّمعِّالمؤثراتِّالمختلفةِّالمحيطةِّباألفرادِّ,ولهذا ِّتتميزِّىذهِّ

المرحلةِّباالختبلؼِّالكبيرِّبينِّاألفرادِّ,وفيِّدرجاتِّنموىمِّالنَّفسيِّوالعقليِّوالبدني(.فهمي،

ِّ .)257 ،249 ،1999

وبالقدرةِّعلىِّاالستنتاجِّ,والحكمِّعلىِّاألشياءِّ,وحلِّالمشكبلتِّ,ونموِّالقدرةِّعلىِّالتَّحليلِّ
َّ
تبطةِّمباشرةِّبالشباب( .رضوافِّ )58 ،1967 ،
والتَّركيبِّوفهمِّاألفكارِّدوفِّأفِّتكوفِّمر
َّ
ويميلِّالشبابِّإلىِّالتَّحررِّالفكريِّ,إذِّيعالجِّبتفكيره ِّكثيراًِّمنِّالموضوعاتِّالنَّظريةِّالعقليةِّ
المجردةِّ ,ويميل ِّإلى ِّالجدؿِّ ,وتمحيص ِّالمعتقدات ِّوالتقاليد ِّاألخبلقية ِّفي ِّالمجتمعاتِّ

والمبادئِّوالعبلقاتِّاإلنسانيةِّالتيِّتربطِّبينِّأفرادِّالمجتمع( .اعتامشي.)224 ،1976 ،

َّ
جِّ-اتٍّ
جاىاتِّالشبابِّنحوِّالتراثِّوِّالحداثةِِّّ:

يعيش الشباب يف العادل العرب صراعاً مع القيم التقليدية اظتوروثة من جهة ،وقيم اضتداثة الناجتة عن
ثورة االتصاالت و اظتعلومات والتطورات اضتاصلة يف غتاؿ الفكر البشري اليت انعكست على ؼتتلف
الشرائح االجتمػاعية من جهة أخرى ،إالّ أ ّف الشباب كانوا أكثر تأثراً هبذه التحوالت حبكم
خصائصهم ،وتطلعػاهتم ،وتأىيلهم العلمي ،واليت غريت بدورىا يف طرؽ العيش ،وأشكاؿ التفكري،
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وأفتاط السلوؾ ،فنتج عنها انقساـ الشباب إذل شرلتتني رئيستني :شرلتة تتمسك بالرتاث ،وشرلتة
تطالب بالتجديد.
المجتمعات ِّالتراثية ِّىي ِّالتي ِّيكوف ِّفيها ِّتراثها ِّماضيها ِّوحاضرىا ِّومستقبلهاِّ ,ويكوف ِّدينهاِّ
وفنها ِّوفلسفتها ِّوأسلوب ِّحياتهاِّ ,ويكوف ِّبديبلً ِّعن ِّواقعها ِّوفكرىا ِّويقوـ ِّمقاـ ِّعملهاِّ

ومعرفتهاِّ .فالتراث ِّقيمة ِّفي ِّحد ِّذاتو ِّيحرص ِّعليهاِّ ,وال ِّيمكن ِّتناولها ِّبالنَّقد ِّأو ِّالتَّغييرِّ.
التراث ِّمصدر ِّالقيمِّ ,وىو ِّفي ِّحد ِّذاتو ِّقيمة ِّروحيةِّ .وىو ِّمضموف ِّاإليماف ِّأو ِّالمطلق ِّفيِّ
التَّاريخِّ,ىوِّالمقدسِّالذيِّالِّيمكنِّتدنيسوِّبالبحثِّاإلنسانيِّأوِّبإعماؿِّالعقلِّأوِّبتحويلوِّ
إلى ِّالدنيويِّ .وفي ِّىذه ِّالحالة ِّيكوف ِّالتراث ِّوالدٍّين ِّشيئاً ِّواحداًِّ ,ويشمل ِّالكتب ِّالمقدسةِّ

والمؤلفات ِّالصوفية ِّوالفقهية ِّوالعقائديةِّ ,ويضم ِّالضَّريح ِّوالولي ِّوكل ِّصاحب ِّعمامة ِّوبائعِّ
عطور! ( .طرابيشي) 244 ،1991 ،

كماِّيتجسدِّمعنىِّالحداثةِّفيِّاتجاىينِّمترابطينِّ:االتجاهِّالعقبلنيِّ,واالتجاهِّالعلماني؛ِّوىوِّ
عقلنةِّالحضارةِّوالمجتمعِّ.والحديثِّىوِّالجديدِّوالطَّبلئعيِّ,بمعنىِّالمغامرةِّنحوِّالمستقبلِّ,

َّ
واالنفبلتِّمنِّقيودِّالحاضرِّوماضيوِّ.غيرِّأف ِّالحديثِّليسِّىرباًِّمنِّالحاضرِّبلِّتأكيدِّلوِّ.
َّ
فاإلبداعِّوالخلقِّالِّيحدثافِّإالِّفيِّاللَّحظةِّالحاضرةِّ,فيِّاآلفِّالتيِّتتحوؿِّإلىِّزمنِّجديد( .
شراب ،د.ت.ف.)87 .

ينقسم اظتثقفني العرب باجتاىاهتم ؿتو الرتاث واضتداثة إذل عدة تيارات؛ فشرلتة من اظتثقفني تطالب
بالعودة إذل الرتاث ،وااللتزاـ اضتريف بالنص الديين مبا فيو دوف االستعانة بالعلوـ اظتعاصرة ،ويتغنوف
بأغتاد اظتاضي ،كما يرى يف الشريعة اإلسالمية منهجاً يصلح لقيادة الدولة واجملتمع ،ودتثل ىذه
الشرلتة التػيار السلفي ،وىناؾ شرلتة من اظتثقفني تأخذ باضتل الوسط بني الرتاث واضتداثة ،وىم
يعانوف من ازدواجية يف مواقفهم وآرائهم وسلوكهم اجتاه الكوف واإلنساف واجملتمع ،وىناؾ شرلتة
تنادي باألخذ باضتداثة والعلم والتجديد ،ويتسموف بنظرهتم العلمية لألمور والقضايا االجتماعية.
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يصلِّصادؽِّجبلؿِّالعظمِّإلىِّمجموعةِّمنِّالنَّتائجِّمنِّخبلؿِّبحثِّأجراهِّعلىِّطبلبوِّفيقوؿِِّّ:
َّ
الحظتِّأف ِّالطبلبِّالذينِّعرفتهمِّمنِّخبلؿِّمهنةِّالتَّدريس ِّكانواِّيتحسسوفِّىذهِّالمشكلةِّ
َّ
بالذاتِّ,ويعانوفِّمنِّىذاِّالقلقِّواالضطرابِّاللَّذينِّتنطويِّعليهماِّاألسئلةِّالتيِّطرحتهاِّحوؿِّ
َّ
ِّموسىِّشقِّالبحرِّاألحمرِّ,وحوؿِّعصاهِّحيةِّ
االعتقادِّبآدـِّوحواءِّ,وبالجحيمِّوالنعيمِّ,وبأف
ّ
تسعىِّ.لكنهمِّلمِّيستطيعواِّتحديدِّالمشكلةِّالتي ِّكانتِّمصدرِّقلقهمِّواضطرابهمِّالفكريِّ

فبقيت ِّبالنٍّسبة ِّلهم ِّعلى ِّمستوى ِّالمشاعر ِّالغامضة ِّوالمكبوتةِّ .فأقلية ِّمنهم ِّكانوا ِّينشدوفِّ
بصورةِّالشعور َّ
يةِّحبلًِّلهذهِّلمشكلةِّعنِّطريقِّاللجوءِّإلىِّموقفِّدينيِّمتشددِّ,وكانتِّتعبرِّ

َّ
عنِّعدائهاِّالشديدِّأليةِّأفكارِّتقدميةِّأوِّعلميةِّ,وتستنكرِّأيِّموقفِّنقديِّمنِّالتراثِّ.وأقليةِّ
أخرى ِّكانوا ِّمنفتحين ِّبصورة ِّغير ِّعادية ِّعلى ِّاألفكار ِّالعلمانية ِّوالتَّقدميةِّ ,وكانت ِّالشكوؾِّ
تساورىم ِّنحو ِّالمعتقدات ِّالدٍّينية ِّدوف ِّأف ِّيجرؤوا ِّعلى ِّاإلفصاح ِّعن ِّآرائهمِّ .أما ِّاألكثريةِّ
الباقيةِّمنِّالطبلب ِّكانواِّيتخبطوفِّعلىِّغيرِّىدىِّبينِّىاتينِّالفئتينِّ ,كانواِّيشعروفِّبالمشكلةِّ
دوفِّأفِّيعوىاِّ,وكانواِّيتحسسونهاِّبصورةِّمبهمةِّدوفِّأفِّيدركوىاِّ.وحالةِّاالنفصاـِّتولدِّنوعاًِّ
َّ
منِّالشللِّالفكريِّوالعمليِّ,وتؤديِّإلىِّقتلِِّّنموِّالتَّفكيرِّالعلميِّالموضوعيِّالمنظمِّعندِّ
الطَّالب ( .العظم.) 21 ،2773 ،
أدى ضياع اظتثقف العرب بني الرجوع للماضي واللحاؽ بركب العلم ليس فقط إذل تقسيم اجملتمع
بني اجتاىني؛ التقليدي والتجديدي ،بل جعلت ىذه االزدواجية تدخل صميم وعي اإلنساف العرب
يف نظرتو للمجتمع واظترأة والعمل والعلم والتّكنولوجيا ،وكيفية تعاملنا مع اظتشكالت اليت تعرتضنا.
بيِّالراىنِّالشعورِّ
فالوجوِّالذيِّيعكسِّالتَّوترِّوالقلقِّاللَّذينِّيولدىماِّويغذيهماِّفيِّالوعيِّالعر َّ
بمأساويةِّوضعيةِّانفصاميةِّينتميِّفيوِّاألناِّإلىِّالماضيِّ,بينماِّينتميِّفيهاِّالحاضرِّإلىِّاآلخرِّ,
ٍ
بيِّنفسوِّفيهاِّيتحددِّبماضِّيريدِّتجاوزهِّوِّبحاضرِّلمِّيعدِّبعدِّلوِّ,األمرِّ
وضعيةِّيجدِّاألناِّالعر
الذيِّيجعلوِّيشعرِّفيِّفراغِّعلىِّصعيدِّالهوية( .اصتابري)9 ،1997 ،
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يستمر النظاـ االجتماعي يف بث مفاىيم متناقضة للمتلقي العرب خاصة يف اظتسائل اظتتعلقة
بالرتاث ،واليت دل تتعرض ألي نقد عقلي منذ أكثر من ألف سنة ،وذلك من منطلق إيديولوجي كاف
دائماً سببو اضتفاظ على الوضع القائم والذي أدى يف انآونة األخرية إذل تفشي األصولية والتفكري
الديين اظتتطرؼ.
َّ
اثوِّ,بمعنىِّأفِّالتراثِّيحتويوِّاحتواءِّيفقدهِّاستقبللوِّوحريتوِّ.لقدِّتلقىِّ
فالقارئِّالعربيِّمؤطرِّبتر
القارئِّالعربيِّ,ويتلقىِّتراثوِّمنذِّميبلده ِّككلماتِّومفاىيمِّ ,كلغةِّوتفكيرِّ ,كحكاياتِّوخرافاتِّ
وخياؿِّ ,كطريقةِّفيِّالتَّعاملِّمعِّاألشياءِّ ,كأسلوبِّفيِّالتَّفكيرِّ ,كمعارؼِّوحقائقِّ .كلِّذلكِّ
دوفِّنقدِّ,وبعيداًِّعنِّالروحِّالنَّقدية (.اصتابري.) 22 ،1993 ،
يشعر معظم اظتثقفوف العرب بأهنم نتتلكوف إرثاً عظيماً ،وىذا اإلرث يصلح لكل األزمنة واألمكنة،
وأنو دل يكن يف فرتة اضتكم اإلسالمي أي من اظتشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت
يواجهها الشخص ،وكاف األجداد أصحاب عزةٍ وحضارةٍ ال مثيل عتا ،فيتحوؿ فكره بذلك إذل فك ٍر
ماضوي أصورل ،لتلم بعودة تلك الفرتة ،ويكرس رتيع طاقتو يف تكريس تلك األفكار دوف األخذ
بعني االعتبار للحاضر أو اظتستقبل.
َّ
ِّيتناوؿِّالتراثِّبعقلِّتراثيِّ,وأصحابِّىذاِّالنهجِّالِّيدركوفِّ
يرىِّعليِّأومليلِّبأف ِّىناؾِّنهجاً ِّ
َّ
َّ
اث؛ِّأيِّ:المسافةِّالبلزمةِّبحكمِّتغيرِّاألزمافِّوتجددِّالقراءاتِّ,
أفِّىناؾِّمسافةِّبينناِّوبينِّالتر
ٍ
اضِّالزمافِّوتب ّدؿِّأحوؿِّالمجتمعاتِّ.يعتقدوفِّ
اثِّعندىمِّباؽ ِّمستديمِّ,الِّتناؿِّمنوِّأعر
فالتر
َّ
َّ
هاِّمنذِّأفِّحلتِّفيوِّتجردتِّعنِّالزمافِّ.فالمقدس ِّال ِّزمانيِّ,
أف ِّالحقيقة ِّكامنة ِّفيوِّ,ولكن
َّ
اضوِّ,فبلِّيمسوِّبتغييرِّيذكر ( .بعبدالوي) 53 ،2711 ،
يخترؽِّالزمافِّوأعر
َّ
ّ

يطرح اظتثقفوف العرب أصحاب الفكر السلفي العديد من انآراء النابعة من ضعف الشخصية أماـ
التطور العلمي اضتاصل يف العادل ،فيبدأ حربو ضد اصتميع من الغرب األورب إذل كل شخصية فكرية
وطنية تعمل على إيقاظ اجملتمع من سباتو ،فيصبح الناقد موضع التكفري واإلضتاد و العمالة
واالرتباط بالغرب.
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إذا ِّكافِّالمعتزلةِّوابنِّرشدِّوابنِّخلدوفِّيمثلوفِّلحظةِّثمينةِّفيِّتراثناِّالفلسفيِّوالفكريِّ,
َّ
ٍّينِّ,فإف ِّالمريضِّبعقدةِّالغربِّالذيِّىوِّالمثقفِّ
تتمثلِّفيِّاالنتصار ِّللعقلِّضمنِّحدودِّالد
َّ
َّدِّفيِّالدعوةِّإلىِّإعادةِّتثمين ِّتلكِّاللَّحظةِّباتجاهِّتبخيسيِّسلبيِّ
العربيِّالمتسلفنِّالِّيترد

َّ
ِّكانواِّالسباقينِّإلىِّإبرازِّأىميةِّ
لمجردِّأف ِّأدواتِّاالستعمارِّالفكريِّالذينِّىمِّالمستشرقوف
َّ

أولئكِّالممثلينِّالمتميزينِّللنَّزعةِّالعقلية(.طرابيشي.) 51 ،1991 ،

اثناِّالفكري ِّبمختلفِّأشكالوِّ,حِّتَّىِّالحقبةِّالراىنةِِّّ
ِّّ
فمنذِّالعصرِّالوسيطِِّّالذيِّصدرِّعنوِّتر
من ِّعصرنا؛ ِّظِّلَّت ِّدراسة ِّىذا ِّالتراث ِّرىن ِّالنظراتِّ ,والمواقف ِّالمثالِّيَّة ِّوالميتافيزيقِّيَّة ِّالتيِّ
مشترؾ ِّتحكموِّرؤي ِّةٌِّأحادِّيَّةِّالجانبِّ
عاـ ِّ ٍِّ
اتهاِّعلىِّخط ِّ ٍِّّ
ٍِّّ
تِّتَّفقِّجميعهاِّ,بمختلفِّمذاىبهاِّوتِّيَّار
اإلسبلمي ِّالوسيط؛ ِّأيِّ :رؤية ِّىذه ِّالمنجزات ِّفيِّ
ِّّ
بيِّ -
للمنجزات ِّالفكرِّيَّة ِّفي ِّالعصر ِّالعر ِّّ
بمعنىِّأفِّىذهِّالرؤيةِّظِّلَّتِّقاصرًِّةِّعن ِّكشفِّالعبلقةِّالواقعِّيَّةِّ
َِّّ
مطلقةِّعنِّتاريخِّيَّتها؛ِّ
استقبللِّيَّ ٍِّةِّ ٍِّ

ِّذاتيّاًِّ
تاريخيّاً ِّ
اإلسبلميِّ ِّ
ٍِّّ
ةِّاإلنجازِّالفكريِّ-
ٍِّّ
الموضوعِّيَّةِّغيرِّالمباشرةِّبينِّالقوىِّالداخلِّيَّةِّلعملِّيَّ
الموضوعي( .
ِّّ
يخوِّالحقيقي ِّ
ِّّ
يخيِّّاً؛ ِّلقطعِّصلتوِّبجذورهِّاالجتماعِّيَّة؛ ِّأيِّ :بتار
سكونيّاًِّأوِّالِّتار ِّ
ِّ
مروة ) 6 -5 ،1978 ،
فاجملتمع العرب خري مثاؿ عن اجملتمع الرتاثي الذي نتجد الفكر اظتاضوي بعاداتو ،وتقاليده ،وفتط
تفكريه.

فيمكن ِّالتَّمييز ِّبين ِّنوعين ِّمن ِّالثَّقافةِّ :إحداىما ِّدينامية ِّمرنة ِّتتميز ِّبقدرة ِّعناصرىا ِّعلىِّ
ِّالزمني ِّوالمكانيِّ ,وىي ِّقادرة ِّعلى ِّاإلقناعِّ,
الحركةِّ ,والتَّوالدِّ ,واالنتشار ِّخارج ِّإطارىا َّ

ِّأما ِّاألخرى؛ ِّفهي ِّتقليدية ِّجامدة ِّمتصلبة؛ِّ
والتَّحديِّ ,والمجابهةِّ ,وتلبية ِّحاجات ِّاألفرادَّ ,

وذلكِّالنعداـِّالروابطِّالوظيفيةِّبينِّوحداتهاِّوعناصرىاِّ,وفيِّمضامينِّىذهِّالثَّقافةِّالتَّقليديةِّ
َّ
نجد َّ
ِّالدعوة ِّإلى ِّتمجيد ِّالماضيِّ ,واحتقار ِّالحاضرِّ ,والتَّخوؼ ِّمن ِّالمستقبلِّ ,وىذه ِّىيِّ
ِّالسائدة ِّوتعبٍّر ِّعن ِّحالتها ( .دياب،1981 ،
الخصائص ِّالتي ِّتنسحب ِّعلى ِّثقافتنا ِّالعربية َّ

.) 136
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وبعدىا يأيت دور اظتثقف ذو الطابع القومي ،فريبط كل إؾتازات العقل البشري ضمن بوتقة قومية
واحدة ،ويرفع شعار بأنو يف العصور الوسطى كنا أصحاب حضارة ،والغرب كانوا يف سباهتم
العميق ،مع العلم بأف العصور الوسطى كانت مظلمة يف الشرؽ والغرب ،وسلبية ذلك اظتوقف ال
جتعلو يبدأ من أرضية لكي يبين بناءً جديداً فيبقى ضمن ذلك البناء القدمي الذي أوصاه جده وأبوه
بأ ّهنا اضتضارة بعينها فال يرضى التخلي عنها.
ىذاِّالتصورِّالقوميِّللعلمِّمبنيِّعلىِّالشعورِّبالنَّقصِّأماـِّالحضارةِّالغربيةِّ,وعلىِّالتَّعويضِّ
ذلكِّبماضيِّاآلباءِّ,ومآثرِّاألجدادِّ,وبماِّأسدوهِّللغربِّمنِّخدماتِّتعويضاًِّعماِّيسديوِّلناِّ
الغربِّاليوـِّ,وخطورةِّىذاِّالتَّصورِّأنَّ
َّ
مأنينةِّالشيءِّالكثيرِّ.
كينةِّوالرضاِّوالط
وِّيعطيناِّمنِّالس
َّ
ٍّ

فماِّدمناِّقد ِّكناِّسادةِّاألمسِّفبلِّضيرِّأفِّنكوفِّعبيدِّاليوـِّ .كماِّأنَّوِّتصورِّحتىِّمنِّناحيةِّ
القوميةِّالمحضةِّضار ِّبالشعورِّالقومي؛ِّألنَّوِّيخ ّدرِّأكثرِّمماِّيحثِّعلىِّالبحث ( .طرابيشي،
ٌّ

.) 199 ،1991

وبانقساـ اظتثقفني العرب بني التجديد والتقليد اختلفت الرؤى لدى اظتفكرين يف حلها؛ فمنهم من
يرى بأف اجملتمع العرب نتتلك نظرة ماضوية تراثية مكررة وؽتزوجة بالتفكري األسطوري والغيب جململ
جوانب اضتياة االجتماعية دوف أف لتاوؿ أف يستخدـ نقداً للرتاث الذي أصبح عقبة يف وجو تطوره.
وىذا التكرار لرتاث موجود يف اظتدارس العربية ومناىجها التلقينية وإعالمها اظتشوه ويف خطابو
اظتاضوي اظتنتشر بني رتيع أبناء اجملتمع .
َّ
إفِّتاريخِّالثَّقافةِّالعربيةِّمازاؿِّمجردِّتكرارِّواجترارِّللتَّاريخِّنفسوِّالذي ِّكتبوِّأجدادناِّ,وإنَّوِّماِّ
زاؿِّخاضعاًِّلبلىتماماتِّواإلمكانياتِّنفسهاِّالتيِّوجهتهمِّوتحكمتِّفيِّرؤاىمِّ,والتيِّجعلتِّ

منِّالتَّاريخِّالذيِّخلفوهِّلناِّتاريخِّفرؽِّوطبقاتِّومقاالت( .جابري.) 332 ،2779 ،

ِّالعرويِّماِّانفك ِّيدينِّبكل ٍ
َّ
َّ
ِّحزـ ِّوبدوفِّأيِّتهاوفِّتلكِّاالستخداماتِّالتَّبجيليةِّللتراثِّ,
إف
ٍّ
تلكِّاالستخداماتِّالباليةِّالتيِّعفاِّعنهاِّالزمنِّ.إنَّ
َّ
وِّماِّانفك ِّيذكرِّالعقلِّاإلسبلميِّبأنَّوِّلنِّ
َّ
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يستطيع ِّالتَّحرر ِّمن ِّالتَّركيبات ِّاألسطورية ِّواالجترارات ِّالسكوالستيكية ِّإال ِّإذا ِّاستخدـ ِّكلِّ
األدواتِّوالمكتسباتِّالمنهجيةِّالخاصةِّبالنَّقدِّالتَّاريخيِّالحديث ( .اركوف ،د.ت.ف.)57 .
فكتبِّالتَّاريخِّمؤلى ِّبالمعلوماتِّعنِّىذاِّاألميرِّأوِّىذاِّالوزيرِّ,وماذاِّيأكلِّ,وكيفِّيرفّوِّعنِّ
َّ
َّ
نانيرِّأسبغِّعلىِّالشاعرِّالذيِّأعجبوِّشعرهِّ,أوِّعلىِّالجاريةِّالتيِّلفتتِّ
كمِّمنِّالد
نفسوِّ,و
نظرهِّبجمالهاِّ.لكنناِّالِّنعرؼِّشيئاًِّعنِّالحالةِّاالجتماعيةِّأوِّاالقتصاديةِّالتيِّيعيشهاِّالشاعرِّ
أوِّالجاريةِّ–ِّأوِّيعيشهاِّاللَّحاـِّأوِّالفبلحِّأوِّالعتّاؿِّفيِّزمنِّذلكِّالوزيرِّأوِّاألمير ( .شراب،
د.ت .ف.) 74 .

دور رئيسي يف
إف مكونات البيئة الثقافية من العادات والتقاليد والدين واللغة والرموز  777عتا ٌ
تفكري اإلنساف ونظرتو جململ جوانب اضتياة االجتماعية ،وما تتميز بو العقلية العربية السائدة بأهنا
عقلية ماضوية ،هتتم باصتانب الرتاثي أكثر من تفكريه يف بناء اظتستقبل ،فمشكلة العقل العرب تكمن
يف البنية االجتماعية السائدة اليت كبلت العقل وحجبت النور عنو.
ونحن ِّشئنا ِّأـ ِّلم ِّنشأ ِّمجتمعات ِّتراثية؛ ِّأيِّ :أنَّها ِّترى َّ
ِّأف ِّالحجة ِّفيها ِّىي ِّحجة ِّالسلطةِّ,
سلطةِّالكتابِّ,سلطةِّالقديمِّ,سلطةِّالتراثِّ,سلطةِّالوحيِّ,سلطةِّالنَّصِّ,وليسِّسلطةِّالعقلِّ
أوِّسلطةِّالمشاىدةِّ.وماِّأكثرِّاالستشهادِّبِّ(قاؿِّاهللِّ)ِّوِّ(قاؿِّالرسوؿِّ)ِّالذيِّىوِّبالفعلِّ
َّ
السندِّالحقيقيِّلػِّ(قاؿِّالحاكمِّ) ( .طرابيشي.) 242 ،1991 ،
َّ
ال أحد يستطيع أف يفلت من تأثري الثقافة اليت ترّب عليها ،فهناؾ دائماً دافع يشدنا إليو؛ لذلك
فإحداث قطيعة مع الرتاث مسألة شبو مستحيلة ،ويف الوقت نفسو من اظتمكن أف تكوف عتا
انعكاسات سلبية على اجملتمع؛ كانتشار ظاىرة األصولية ،ما دل ُهتيأ األرضية اطتصبة للخوض يف
عملية التغيري ،والوصوؿ إذل منظومة اجتماعية جديدة بديلة عن اظتنظومة القدنتة.

َّ
َّ
ياسية؛ِّفإف ِّبعضِّ
َّاحيةِّالس
كوفِّ:بماِّأف ِّاأليديولوجياِّالتراثيةِّتضغط ِّكثيراًِّعليناِّمنِّالن
يقوؿِّأر
ٍّ
المثقفينِّنفدِّصبرىمِّ,ويريدوفِّالتَّخلصِّمنها ِّكلياًِّوبأقصىِّسرعةِّ.ولكنِّىذاِّمستحيل؛ِّذلكِّ
أنَّكِّلنِّتستطيعِِّّالتَّخلصِّمنِّماضويةِّالتراثِّ,أوِّمنِّرواسبوِّالتيِّتش ّد ِّإلىِّاألسفلِّأوِّإلىِّ
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َّ
كةِّداخليةِّمعوِّ.أضفِّإلىِّذلكِّأف ِّىناؾِّعدةِّوظائفِّللتراثِّ,
الوراءِّإالِّإذاِّدخلتِّفيِّمعر
وليست ِّكلهاِّسلبيةِِّّ.فهوِّيقدـِّأفقاًِّلمبليينِّالبشرِِّّالمحرومينِّمن ِّكلِّشيءِّ.وبماِّأِّنَّكِّالِّ
تستطيعِّأفِّتنقذىمِّمادياً؛ِّفإنَّوِّالِّيحقِّلكِّأفِّتمنعهمِّمنِّالتَّعلقِّبتراثهمِّ,ألنَّوِّيشكلِّخشبةِّ

الخبلصِّالوحيدةِِّّالتيِّتبقتِّلهمِّ.ىذاِّشيءِّالِّإنسانيِّ.اإلنسافِّالِّيستطيعِّأفِّيعيشِّبدوفِّ
َّ
أملِّ.األملِّىوِّبعدِّنفسيِّأساسيِّمنِّأبعادِّالوجودِِّّالبشريِِّّ.يضاؼِّإلىِّذلكِّأفِّالتِّراثِّىوِّ
َّ
َّ
افئِّوالذاكرةِّالجماعيةِّالعميقةِّ,والِّينبغيِِّّاالستهتارِّبوِّبأيِّشكلِّ,ولكنِّينبغيِّ
الحضنِّالد

ٍّ
إخضاعوِّللدراسةِّالعلميةِّ,وىذاِّأعظمِّاحتراـِّيقدـِّلو ( .أركوف ،د.ت.ف) 319 .

إف عملية اإلنتاج الفكرية اظتعرفية ال تعين قطع االتصاؿ مع الرتاث ،بل تعين جتديد الواقع وتغيريه مبا
يتالءـ مع طموحات اإلنساف ،وسعيو الدؤوب ؿتو كشف حقائق اظتعرفة و أسرار العادل ،وتصبح
ىذه األفكار ذاهتا جزءاً أصيالً يف ٍ
يوـ ما من الرتاث.
َّ
إفِّاالنفصاؿِّعنِّالتراث ِّكافِّمنِّأجلِّتجديدِّاالتصاؿِّبوِّ,واالتصاؿِّبو ِّكافِّمنِّأجلِّتجديدِّ
االنفصاؿِّعنوِّ.وىكذاِّفماِّمنِّفكرةِّجديدةِّيقوؿِّبهاِّىذاِّالمفكرِّأوِّذاؾِّ,سواءٌ ِّفيِّميدافِّ
ِّ

العلم ِّأو ِّالفلسفة ِّأو ِّفي ِّميداف ِّاألدب ِّوالفنِّ ,إال ِّوكانت ِّتسجل ِّنوعاً ِّمن ِّاالنفصاؿ ِّعنِّ
التراثِّ,عنِّفكرةِّالماضيِّومعاييرهِّوقيموِّ.ولكنِّماِّإفِّتستقرِّتلكِّالفكرةِّ,وتثبتِّقدرتهاِّ
علىِّالصمودِّأماـِّردودِّالفعلِّالتيِّتثيرىا؛ِّحتىِّتتحوؿِّإلىِّجسمِّجديدِّيتمِّعبرهِّنوعِّجديدِّ
منِّاالتصاؿِّبالتراثِّقصدِّإعادةِّقراءتوِّ,وإعادةِّترتيبِّالعبلقةِّبينِّأجزائوِّ,ومنِّثمِّالبحثِّ
عنِّالجديدِّبينِّأحشائوِّ,والعملِّعلىِّإعادةِّترتيبِّالعبلقةِّبينوِّوبينِّالحاضرِّوىموموِّبصورةِّ
تجعل ِّالواحد ِّمنهما ِّيغني ِّاآلخرِّ ,ويوضحوِّ ,ويلهم ِّالفكر ِّالخبلؽِّ ,ويؤسسو( .جابري،

.) 35 ،1997

ٍ
ٍ
ِّنقدية ِِّّتار ٍ
ِّ,وإلضاءة ٍ
َّ
يخي ٍ
ِّشاملة؛ِّ
يخية
ِّشامل
لوِّأف ِّالتراثِّالعر
ٍ
بيِّاإلسبلميِّتعرضِّلمسح ِّتار ٍّ
َّ
َّنويرِّاإلسبلمي؛ِّلماِّظهرتِّاألصوليةِّومؤلتِّالشارعِّ
لماِّحصلِّماِّحصلِّالحقاًِّ.لوِّنجحِّالت
والبيت ِّوالمدرسة ِّوالجامعة.....الخِّ .لو َّ
ِّأف ِّالحداثة ِّالفكرية ِّ ِّحتى ِّفي ِّصيغتها ِّالفيلولوجيةِّ
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والتَّاريخية ِّاستطاعت ِّأف ِّتفكك ِّأطر ِّالفكر ِّالتَّقليدي؛ ِّلما ِّشهدنا ِّانتشار ِّىذه ِّالممارساتِّ
المتطرفةِّ ,والخطابات ِّالعتيقة ِّفي ِّنهاية ِّالقرف ِّالعشرين ِّ! ِّوالدليل ِّعلى ِّذلك َّ
ِّأف ِّالمسيحيةِّ
األوروبيةِّعاجزةِّعنِّتوليد ِّحركاتِّأصوليةِّبمثلِّىذاِّالحجمِّوالضخامةِّ,لماذاِّ؟ َّ
ِّألف ِّعقلِّ

التنويرِّمرِّمنِّىنا (ِّ.أركوف ،د.ت.ف.)171 ،.
ً
ودل يكن للتكنولوجيا اظتستوردة من الغرب؛ كالسيارات ،واظتصانع ،وانآالت ،وبناء األبراج يف بعض
الدوؿ العربية تأثريٌ على العقلية السائدة؛ حيث ؾتد فجوة كبرية بني تلك التكنولوجيا وبني العقلية

السائدة يف اجملتمع ،فما لتتاجو العرب ىو استرياد تلك العقلية النقدية اليت يتطور هبا اإلنساف من
التفكري الغيب اظتاضوي إذل التفكري العلمي الذي أؾتزتو التكنولوجيا.
مهمة ِّالتراث ِّوالتَّجديد ِّحل ِّطبلسم ِّالماضي ِّمرة ِّواحدة ِّوإلى ِّاألبدِّ ,وفك ِّأسرار ِّالموروثِّ
ِّعلىِّالسطحِّوكثيراًِّفيِّالقاعِّ.مهمتوِّىيِّالقضاءِّعلىِّمعوقاتِّ
َّ
حتىِّالِّتعودِّإلىِّالظهورِّأحياناً

التَّحررِّ,واستئصالهاِّمنِّجذورىاِّ.وماِّلمِّتتغيرِّجذورِّالتَّخلفِّالنَّفسية؛ ِّكالخرافةِّ,واألسطورةِّ,
َّ
لبيةِّوالخنوع؛ِّفإفِّالواقعِّلنِّيتغيرِّ.وماِّأسهلِّأفِّ
َّأليوِّ,وعبادةِّاألشخاصِّ,والس
واالنفعاؿِّ,والت
َّ
يتبدؿ َّ
ِّالساذجِّ
ِّالشبح ِّباآللةِّ ,والعفريت ِّبالمحرؾ ِّفكبلىما ِّيؤدي ِّالغرض ِّنفسوِّ .فاستعماؿ َّ

لآللةِّلنِّيقضيِّعلىِّإيمانوِّبالجنِّواألشباحِّإالِّإذاِّأعيدِّبناؤهِّالنَّفسيِّ,ومنِّثمِّالقضاءِّعلىِّ

طبلسمِّالماضيِّوأسرارهِّإلىِّاألبد(طرابيشي.)244 ،1991 ،
ِّالصراع ِّحوؿ ِّالتراث ِّصراعاً ِّأيديولوجياً ِّمفارقاً ِّغير ِّمطابقِّ ,وليس ِّصراعاً ِّاجتماعياًِّ
مازاؿ ٍّ
َّ
َّ
اثِّيجبِّأفِّيتحددِّبالوعيِّالنَّقديِّالتَّاريخيِّ,
ِّ.يتبينِّلناِّأفِّالتَّعاملِّمعِّالتر
وتاريخياًِّموضوعياً
فالتراث ِّكماِّيقوؿِّعليِّأومليلِّ:ليس ِّكتباًِّقديمةِّوحسبِّ,بلِّىوِّاستمرارِّماِّللماضيِّفيِّ
َّ
الحاضرِّ.لذلكِّفإف ِّنقدِّالمثقفِّللتراثِّىوِّنقدِّللمجتمعِّالذيِّلمِّينفصلِّبنيوياًِّمنِّتراثوِّ,
أو ِّمازاؿ ِّفيو ِّالماضي ِّيحكم ِّالحاضر؛ ِّلذلك َّ
ِّفإف ِّالمثقف ِّناقد ِّالتراث ِّلو ِّدور ِّفي ِّإنجاحِّ
عمليةِّانفكاؾِّالحاضرِّمنِّأسرِّالماضي(.بعبدالوي.)57 ،2711 ،
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َّ
َّحررِّمنِّالرواسبِّالتراثيةِّفيِّ
إف ِّماِّندعوِّإليوِّ:ىوِّالتَّخليِّعنِّالفهمِّالتراثيِّللتراث؛ِّأيِّ:الت
َّ

أسِّىذهِّالرواسبِّالقياسِّالنحويِِّّ -الفقهيِّ– ِّالكبلميِّفيِّ
عمليةِّفهمناِّللتراثِّ,وعلىِّر
َّ
َّ
توِّاآلليةِّالبلعلميةِّالتيِّتقوـِّعلىِّربطِّجزءِّبجزءِّربطاً ِّميكانيكياًِّ.فالقطيعةِّالتيِّندعوِّ
صور
إليهاِّليستِّالقطيعةِّمعِّالتراثِّبلِّالقطيعةِّمعِّنوعِّالعبلقةِّمعِّالتراثِّ,القطيعةِّالتيِّتحولناِّ

منِّ" ِّكائناتِّتراثية"ِّإلى ِّكائناتِّلهاِّتراث؛ِّأيِّ:إلىِّشخصياتِّيشكلِّالتراثِّأحدِّمقوماتها.
( اصتابري.) ،1993 ،

إف ؾتاح الغرب يف التخلص من اإلرث الغيب واألسطوري يف تراثهم دل يكن وليد الصدفة ،بل كانت
ىناؾ تضحيات جسيمة حّت توصلوا للتفكري العلمي الذي بدأ على يد كوبرنيكوس وغاليليو مروراً
بديكارت وبيكوف إذل باشالر وبوبر  77777الذين ىزت نظرياهتم واكتشافاهتم حصوف الفكر
الديين واظتيتافيزيقي .وىذا ما دل لتدث يف البالد اإلسالمية ،فحّت انآف تدرس الرتبية الدينية كتفسري
غيب ،وليست كظاىرة تارمتية ،ودل تتعرض النصوص اظتقدسة لنقد تارمتي من أجل طرحو كحدث
تارمتي ،وىذا يفسر حاالت انتشار التطرؼ واألصولية يف البالد العربية واإلسالمية أكثر من كل
دوؿ العادل غتتمعة ،ىذه األصولية اليت حجبت النور عن عقل اإلنساف.
لكل ٍ
ٍ
وماض يفتخر بو أبناؤىا ،وىي تشكل مقومات تلك األمة ،ولكن اظتشكلة يف األمة
اث
أمة تر ٌ
اليت تأخذ تراثها كمنهج يصلح لكل األزمنة واألمكنة ،فيتحوؿ اجملتمع إذل غتتمع جامد اجرتاري
لكل ما ورد يف الرتاث.

ِّ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

الفصلِّالرابعٍّ ِّ-
الدينِّ :
ِّ
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ِّٔ-مفهوـِّالدٍّينِّ ِّ:
يُعتَبرِّموضوعِّالعقلِّوالدٍّينِّمنِِّّأقدـِّالمواضيعِّالتيِّشغلتِّالعقلِّاإلنسانيِّمنذِّظهورِّالبوادرِّ
األولىِّللتَّفكيرِّاإلنسانيِّفيِّالحضاراتِّالمختلفةِّالتيِّعرفهاِّالتَّاريخِّالطَّويلِّلئلنسانيةِّ.وقدِّ

ِّبالصراعِّ,تعبٍّرِّعنِّحقيقةِّالطَّبيعةِّاإلنسانيةِّ
كانتِّىذهِّالعبلقةِّمنذِّالبدايةِّعبلق ًة ِّمتوترًة ِّمليئ ًة ٍّ
ٍ
ٍ
ٍّ
ِّمتجاذبة ِِّّبينِّقطبينِّمختلفينِّفيِّجوىرىماِّوتوجههماِّ.وقدِّوصلتِّ
ِّكطبيعة
فيِّحد ِّذاتها,
َّ
ةِّىذاِّالصراعِّفيِّالمجتمعاتِّالغربيةِّإلىِّذروتهاِّفيِّعصرِّاألنوارِّوبدايةِّعصرِّالنَّهضةِّ,
حد
ٍّ
ووصوؿِّالعلمِّإلىِّمستوى ِّكافِّباستطاعتوِّفيوِّأفِّيدخلِّفيِّمعارؾِّضاريةِّمعِّالدٍّينِّفيِّشكلِّ
ِّوردودِّفعل ٍ
ثور ٍ
ٍ
ِّعنيفة ِّمنِّالطَّرفينِّ,انتهتِّفيِّآخرِّالمطاؼِّفيِّالكثيرِّمنِّالدوؿِّاألوربيةِّ
ات

لطةِّالسياسيةِّللدٍّين (ِّ.ىابرماس ،وراتسنغر) 22 ،2713 ،
بانتصارِّالعلمِّوالقضاءِّعلىِّالس
ٍّ
وحّت انآف دل حتسم ىذه اظتعارؾ يف اجملتمع العرب بني العقل والدين ،فهي تطفو على السطح على
شكل أصولي ٍة وتطر ٍ
ؼ وخاصة يف حالة اضتروب واألزمات؛ وذلك لعدـ قدرة اظتنظومة الفكرية العربية
أف تفصل بني الدين وغتمل اضتياة االجتماعية ،فنرى الدين ؽتزوجاً يف اإلعالـ والسياسة والتعليم.
كهايم(:أف ِّالدٍّين ِّعبارة ِّعن ٍ
َّ
ِّنظاـ ِّمتضام ٍن ِّمن ِّالمعتقدات ِّوالممارسات ِّالمتعلقةِّ
يرى ِّدور
بالمقدسات؛ ِّأيِّ :المنفصلة ِّوالممنوعةَّ ,
َّ
ِّتوحد ِّجميع ِّمنِّ
ِّإف ِّىذه ِّالمعتقدات ِّوالممارسات ّ
ِّمعنوي ٍ
َّ
َّ
ىِّالكنيسةِّ)ِِّّإف َّ
ساتِّ(األشياءِّالمقدسةِّ)ِّىيِّماِّ
ِّالمقد
سم
يعتنقهاِّفيِّمجتم ٍع
ِّواحدِّيُ َّ
ٍّ

نيويات؛ِّفهيِّماِّتطبقِّعليوِّالممنوعاتِّ,وماِّيجبِّأفِّيظلِّ
لوِّ,أماِّالد
تحميوِّالممنوعاتِّوتعز َِّّ
َّ
بعيداً ِّعن ِّالمقدسات َِّّ .
ات ِّتعبٍّر ِّعن ِّطبيعة ِّالمقدساتِّ
ِّإف ِّالمعتقدات ِّالدٍّينية ِّىي ِّتصور ٌ

نيوياتِّ,أم َّ
اِّالشعائر؛ِّفهيِّقواعدِّالسلوؾِّالتيِّتحدٍّد ِّكيفيَّةِّ
وعبلقاتهاِّفيِّماِّبينهاِّأوِّمعِّالد
َّ
التَّعاملِّمعِّا َّ
لمقدسات ( .ويليم)26-25 ،2771 ،

ِّٕ-آراءِّالمعتزلةِّوابنِّرشدِّحوؿِّموضوعِّالدٍّينِّوالعقلِّ :
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ِّكرد ٍ
ِّالركائزِّ
المعتزلةِّ :ظهرت ِّنزعة ِّالمعتزلة ٍِّّفعل ِّلفكرة ِّالجبر ِّواإلرجاء ِّالتي ِّكانت ِّمن َّ
الفكرية ِّالتي ِّاعتمدت ِّعليها َّ
ِّالدولة ِّاألموية ِّلتغطية ِّوتبرير ِّسياساتها ِّالتي ِّخرجت ِّعن ِّنمطِّ
َّ
اشدينِّبحجةِّأفِّذلكِّمنِّبابِّالقضاءِّوالقدرِّ.ونادتِّفكرةِّالمعتزلةِّبمبدأِّ
سياسةِّالخلفاءِّالر
َّ
ِّبطاقة ٍ
تحميلِّاإلنسافِّمسؤوليةِّتصرفاتو ِّكافةِّماداـِّمزوداً ٍ
ِّعقليةِّتميّزِّلوِّبينِّالحسنِّوالقبحِّ,
َّررِّ,وبينِّالصحةِّوالخطأِّ,وبنىِّالمعتزلةِّفلسفتهمِّعلىِّأساسِّدورِّالعقلِّفيِّ
وبينِّالنَّفعِّوالض
ٍّ
حياة ِّاإلنساف ِِّّ .وقد ِّوثق ِّأنصار ِّىذه ِّالفلسفة ِّبحكم ِّالعقل ِّعلى ِّأساس ِّالتَّحسين ِّوالتَّقبيحِّ
دونما ِّحاجة ِّإلى ِّالنصوص ِّوالمأثوراتِّ .ومن ِّمبادئ ِّالمعتزلةَّ ,
ِّأف ِّمن ِّالمستحيل ِّأف ِّيأتيِّ
ِّوأف ِّما ِّيأتي ِّبو ِّالرسل ِّال ِّيكوف َّ
الشرع ِّبما ِّيحيلو ِّالعقل ِّأو ِّيبطلوَّ ,
َّ
ِّتقررتِّ
ِّإال ِّتفصيبلً ِّلما َّ

جملتوِّفيِّالعقلِّ (ِّ.العلي) 37 -36 ،1998 ،

ِّ

دافع اظتعتزلة عن دور العقل وقدرتو على التمييز بني اطتطأ والصواب يف حياة اإلنساف ،ورفضوا فكرة
القضاء والقدر اظتؤدصتة اليت كانت تربر سياسات الدوؿ يف تلك اظترحلة ،فكانت حركة اظتعتزلة
مبثابة نقطة بداية ألرضية عقلية انفتاحية قادرة على جعل الدين يوائم كل العصور لكن ما لبثت أف
أستدت تلك اضتركة يف مهدىا.
َّ
ففيِّرأيِّالجاحظِّ:أف ِّآراءِّاإلنسافِّوعقائدهِّليستِّإراديةِِّّ,بلِّىيِّمفروضةِّعليوِّفرضاًِّ,
وأنَّهاِّنتيجةٌِّحتميةٌِّلكيفيةِّتكوينِّعقلوِّوماِّيعرضِّعليوِّمنِّاآلراء ( .الوردي) 46 ،1994 ،
بوالدة اإلنساف ضمن أسرٍة ٍ
معينة لتدد عقائده الدينية اليت يدافع عنها ،وتصبح جزءاً من ىويتو
وثقافتو اليت ال يستطيع التخلي عنها بسهولة.
ٍ
ِّمنهجيِّ:ىوِّالفصلِّبينِّ
ينطلقِّابنِّرشدِّفيِّعمليةِّتصحيحِّالعقيدةِّمنِّمنطلق
ابنِّرشدِّ :ٍّ

الدٍّينِّوالعلمِّ(ِّالذي ِّكافِّفيِّعصرهِّجزءاًِّمنِّالفلسفةِّ)ِِّّ.العلمِّمهمتوِّالنَّظرِّفيِّالموجوداتِّ

ِّ,ثم ِّاستخبلصِّالعبرةِّمنهاِّبعدِّذلكِِّّ.فاألولويةِّىناِّللعلمِّعلىِّ
بهدؼِّفهمها ِّكماِّىيِّأوالً َّ
)ِّ.أماِّالدٍّين؛ِّفمقصدهِّاألوؿِّىوِّ
العملِّ(ِّوالمقصودِّبالعملِّىناِّالسلوؾِّالدٍّينيِّواألخبلقي َّ
العملِّ,والعلمِّفيوِّىوِّمنِّأجلِّالعملِِّّ.
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ثم َّ
ِّإف ِّالدٍّين ِّىو ِّللنَّاس ِّكافةِّ ,واألغلبية ِّالعظمى ِّمن ِّالنَّاس ِّليست ِّعلى ِّدرجة ِّمن ِّالعلمِّ
َّ

ِّالراسخوف ِّفي ِّالعلم.
والمعرفة ِّبحيث ِّنطالبها ِّبالعمل ِّانطبلقاً ِّمن ِّالعبرة ِّالتي ِّيستخلصها َّ
(اصتابري)113 ،1998 ،

يرى ابن رشد بضرورة الفصل بني العلم والدين؛ فالعلم مهمتو كشف اضتقائق ،والنظر يف
اظتوجودات ،وىذه مهمة العلماء والفالسفة وليس رجاؿ الدين ،أما اصتانب الروحي من طقوس
ٍ
شخص.
متاح للجميع ،ويستطيع أف نتارسو أي
وشعائر دينية؛ فهو ٌ

ِّٖ-آراءِّعلماءِّاالجتماعِّحوؿِّقضيةِّالدٍّينِّوالعقبلنيةِّالعلميةِّ:
َّ
كسِّأفِّاإلنسافِّىوِّالذيِّ
موقف ِّكارؿِّماركسِّ:)ٖٔٛٛ-ِّٔٛٔٛ(ِّMarx.Kيرىِّمارينتج ِّالدٍّينِّ ,وليس ِّالدٍّين ِّىو ِّالذي ِّينتج ِّاإلنساف َِّّ .
ِّالرائع ِّللكائنِّ
ِّإف ِّالدٍّين ِّىو ِّاإلنجاز َّ
َّ
البشري؛ِّألف ِّالكائنِّالبشريِّالِّيمتلكِّواقعاًِّحقيقياًِِّّ.النٍّضاؿِّضدِّالدٍّينِّبالتَّاليِّىوِّالنٍّضاؿِّ

غيرِّالمباشرِّضدِّىذاِّالعالمِّالذيِّيعتبرِّالدٍّينِّعبيرهِّالروحيِِّّ.الحاجةِّإلىِّالدٍّينِّىيِّفيِّ
ٍ
ٍ
ِّأخرىِّاحتجاجِّعلىِّالخطرِّالواقعيِِّّ,الدٍّينِّ
ِّعنِّالحاجةِّالواقعيةِّ,ومنِّناحية
ِّمنهاِّتعبير
جانب
ٌ
ٌ

َّ
كسِّعلىِّأف ِّالصورةِّالدٍّينية ِّعنِّالعالمِّالواقعيِّالِّيمكنِّأفِّ
ىوِّأفيوفِّالشعوبِّ.ويؤٍّكد ِّمار
َّ
َّ
وؼِّالعملِّوالحياةِّالعمليةِّلئلنسافِّعبلقاتِّشفافةِّوعقبلنية ِّمعِّ
ٍّـِّظر
تختفيِّإال ِّعندماِّتقد ِّ
أقرانوِّومعِّالطَّبيعةِّ,ذلكِّيعنيِّتحريرِّالحياةِّمنِّىذاِّالضَّبابِّالروحانيِّالذيِّيحجبِّعنهاِّ
الرؤية(ِّ.ليجيو ،وويليم)27-18 ،2775 ،
ٍ
حقيقية أوجد
من وجهة نظر ماركس اإلنساف البدائي الذي عجز عن تفسري ظواىر الكوف بصورٍة
فكرة الدين لكي يشبع حاج ًة لديو؛ ىي اضتاجة ظتعرفة الواقع من حولو ،كما تستمر ىذه اضتاجة
لدى اإلنساف يف معرفة أسرار الكوف حني تتقدـ عالقات اضتياة العملية وتصبح عالقات اجتماعية
عقالنية بني البشر ،وتستطيع إعطاء تفس ٍري عقالن أكثر تطوراً من التفسريات اليت سبقتها عن
الطبيعة .
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َّ
َّ
كسِّأف ِّللدٍّينِّدوراً َّ
ِّفيِّعمليةِّالقمعِّواالستغبلؿِّ,وقاؿِّ:إف ِّالدٍّينِّليسِّ
كماِّيرىِّمار
ِّمحدداً
شيئاًِّسيئاًِّفيِّذاتوِّ,ولكنَّوِّيساعدِّفيِّتسهيلِّعملياتِّاالستغبلؿِّ,يفعلِّالدٍّينِّذلكِّمنِّخبلؿِّ

ِّبوىج ِّيبعث ِّعلى ِّالمزيد ِّمن ِّالدٍّؼءِّ
تغطية ِّالحقائق ِّاالقتصادية ٍِّّ
ِّوالسياسية ِّالقاسية ِّللحياة ٍ
والراحةِِّّ,لوالِّالدٍّينِّلرأتِّالطَّ
بقةِّالعاملةِّاستغبللهاِّبوضوحِّأكثر  (.ناي) 92 ،2779 ،
ٍ
َّ
ويرى ماركس بأف الدين يلعب دوراً بعملية استغالؿ العماؿ ،وذلك من خالؿ القناعة مبا وجدوا
ػتتوـ عليهم ،ويف الوقت نفسو يعطيهم جو األلفة بينهم
قدر ٌ
عليهم وشعورىم بأف ىذا االستغالؿ ٌ
وبني مستغليهم .

فيورباخ ِّ:)ِّٕٔٛٚ -ٔٛٓٗ(ِّ Feurbachالشعور ِّبالتَّبعية ِّعند ِّاإلنساف ِّىو ِّمصدرِّالدٍّينِّ ,ولكن ِّموضوع ِّىذه ِّالتَّبعية ِّ؛ ِّأيِّ :التي ِّيشعر ِّاإلنساف ِّبتبعيتو ِّلهاِّ ,ىي ِّفي ِّاألصلِّ
ِّكماِّيبرىنِّعلىِّذلكِّتاريخِّ
ِّ
ليستِّإالِّال ِّطَّبيعةِّ,فالطَّبيعةِّىيِّالموضوعِّاألصليِّاألوؿِّللدٍّين,
ٍ
ٍ
َّ
ِّوطبيعي ِّبالنٍّسبةِّلئلنسافِّتأكي ٌدِّ
ٍّينِّفطري
َّأكيدِّبأف ِّالد
ِّكافية ِّ.الت
ٍّياناتِّواألممِّبدرجة
كل ِّالد
ٌّ
ٍّ
ٌّ

َّوِّصحيحِّتماماًِّإذا ِّكافِّالدٍّينِّالِّيعتبرِّشيئاًِّسوىِّ
ائفِّإذا ِّكافِّالدٍّينِّيتطابقِّمعِّالتَّأليوِّ,لكن
ز ٌ
ٌ
ىذاِّالشعورِّبالتَّبعيةِّالذيِّيكوفِّفيوِّاإلنسافِّمدركاً ِّتقريباً ِّبأنَّوِّالِّيوجدِّوالِّيستطيعِّالوجودِّ
َّ
ِّآخرِّمختلفِّعنوِِّّ,وأفِّوجودهِّالِّينشأِّفيِّذاتوِّ.وإذا ِّكافِّفهمناِّىكذاِّفإنَّوِّيكوفِّ
دوف ِّكائ ٍن
ورِّللعينِّ,أوِّالهواءِّللرئتينِّ,أوِّالطَّعاـِّللمعدةِّ (ِّ.عطية،1991 ،
ضرورياًِّلئلنساف ِّكضرورةِّالن
ٍّ
)42- 41

إف تبعية اإلنساف لدي ٍن نشأت نتيجة ما لتدث يف الكوف من ظواىر طبيعية؛ كالكوارث،
والفيضانات ،والرباكني ،والزالزؿ اليت دل يكن بوسع اإلنساف أف يعطي تفسرياً حقيقياً عتا ،ففسر
تلك الظواىر الطبيعية بأهنا نتيجة وجود آعتة تتحكم يف مشيئة الناس والطبيعة.
ِّدوركهايمِِِّّّ:)ٜٔٔٚ-ٔٛ٘ٛ(ِّEmile Durkhemيقوؿِّدوركهايم"ِّ:عندماِّأدفعٍِّّ
ِّكمواطنِّ,عندماِّأنفذِّااللتزاماتِّالتيِّتعاقدتِّعليها؛ِّفإنَّنيِّأؤديِّ
بمهمتي ِّكأخِّ ,كزوجِّ,أو

ِّتحددت ِّبعيداً ِّعني ِّوعن ِّأفعاليِّ ,الواجبات ِّالتي ِّ َّ
واجباتي ِّالتي َّ
تحددت ِّفي ِّالقانوف ِّوفيِّ
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ِّمعِّمشاعريِّالخاصةِّ,وأنَّنيِّأشعرِّداخلياًِّبأنَّهاِّحقيقةِّ,
األعر
َّ
اؼِّ.علىِّالرغمِّمنِّأنَّهاِّمتوافقةٌ
َّ
َّ
إالِّأف ِّىذهِّالعبلقاتِّالِّتكشفِّعنِّأنَّ
هاِّعبلقات ِّموضوعيةِّ؛ِّألنَّنيِّلستِّأناِّالذيِّصنعتهاِّ,
ٌ

َّ
داتِّوالممارساتِّالخاصةِّبالحياةِّالدٍّينيةِّ,
ِّكذلكِّفإف ِّالمعتق
إنماِّتلقيتهاِّمنِّخبلؿِّالتَّعليم,
َّ
وجدىاِّالمؤمنِّعندِّوالدتوِّ,وإذا ِّكانتِّموجودةِّقبلو؛ِّفذلكِّيعنيِّأنَّهاِّموجودةِّخارجةِّعنوِّ,
ٍّسبةِّلكل ٍ
َّ
ِّواحدِّمنهمِّ.ىكذاِّ
ِّفيِّالسابقِّيمكنِّأفِّيتكررِّبالن
َّ
ِّكلِّما ِّكافِّموجوداً
ذلكِّيعنيِّأف َّ
ٍّ
إذفِّثمةِّطرؽِّللفعلِّ,للتَّفكيرِّ,وللشِّعورِّتمثٍّلِّالخاصيةِّالهائلةِّالتيِّتوجدِّخارجِّمجملِّالوعيِّ
َّ
الفردي" (ِِّّ.ليجيو ،وويليم) 271-277 ،2775 ،

عندما يقوـ اإلنساف بتنفيذ واجباتو اجتاه أقربائو أو أبناء غتتمعو ،أو يقوـ مبمارسة الشعائر الدينية؛
ٍ
ٍ
فإف ىذه األفعاؿ واظتمارسات مستمدةٌ من ٍ
سابقة على وجود الفرد الذي يقوـ
اجتماعية
بيئة

بتنفيذىا دوف أي شعور من عدـ صحتها ،فقد تلقاىا من خالؿ التعليم يف األسرة و اظتدرسة ودور
بديل أخالقي
العبادة  .وبعد انفصاؿ الدين عن غتمل اضتياة االجتماعية يف الغرب دل يكن ىناؾ ٌ
لتل ػتل الدين ،فكانت ىناؾ حاجةٌ ماسةٌ إذل ٍ
جانب روحي يتكامل مع اصتانب اظتادي خاصة بعد
شيوع العقالنية العلمية .

َّ
ٍ
تبطتِّبعدـِّوجودِّبديلِّلعلمِّاألخبلؽِّ
إفِّأزمةِّالمجتمعِّالمعاصرِّبالنٍّسبةِّإلىِّإميلِّدوركهايمِّار
التَّقليديِّالمبنيِّعلىِّالدٍّياناتِّ.منِّوجهةِّنظره ِّكافِّينبغيِّعلىِّعلمِّاالجتماعِّأفِّيؤدٍّيِّإلىِّ
إعادةِّتشكيلِّعلمِّأخبلؽِّيتجاوبِّمعِّمتطلباتِّالعقليةِّالعلميّةِّ.منِّىناِّيأتيِّاىتماموِّبعلمِّ
األخبلؽ ِّالعلمانيِّ ,والتزامو ِّبالنَّشاط ِّالتَّربوي ِّفي ِّالجمهورية ِّالفرنسيّة(.ويليم-9 ،2771 ،

)17

ِّخاص ِّمنِّأشكاؿِّالعملِّ
ع ٌّ
ماكسِّفيبر ِِّّ :Max Weberالدٍّينِّبالنٍّسبةِّلفيبر ِّىوِّنو ٌالجمعيِّأوِّالطَّائفيِّالِّيتناولهاِّفيبرِّباعتبارىاِّنظماًِّمنِّالمعتقداتِّ,إنَّماِّينظرِّإليهاِّباعتبارىاِّ

أنساقاًِّلتنظيمِّالحياةِّ.بالنٍّسبةِّلفيبرِّالمسألةِّالمطروحةِّتتمثلِّفيِّمشكلةِّالِّعقبلنيةِّالعالمِّ,
وبخاصة ِّعدـ ِّالتَّوافق ِّبين ِّما ِّىو َّ
ِّوبين ِّما ِّتصير ِّإليو ِّاألمورِّ ,بين ِّواقع ِّالمعاناة ِّالتيِِّّ
ِّمقدر ِّ
َّ
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يعيشها ِّالبشر ِّوحقيقة ِّالموت ِّالذي ِّكاف ِّالقوة َّ
ِّالدافعة ِّلتطور ِّجميع ِّالدٍّياناتِّ ,الحاجةِّ
العقبلنيةِّلقوةٍ ِّربانيَّ ٍة ِّ(الىوتِّربانيِّ)ِّتفسرِّمعاناةِّوآالـِّالبشرِّوقبوؿِّحقيقةِّالموتِّ,ألوىيةِّ

قادرةِّعلىِّممارسةِّفعلِّقوىِّممارسةًِّخارقةًِّللعادة(.ليجيو ،وويليم)92 ،2775 ،

إف فكرة اظتوت كانت من العوامل الرئيسية اليت دفعت باإلنساف لتصور آعتة ،وإعطاء تفسريات غيبية
لظاىرة اظتوت اليت حتدث لإلنساف  -الذي دل يستطع معرفة ماذا سيحل بروحو بعد اظتوت -كما
أعطت تلك التفسريات الغيبية راح ًة لإلنساف أماـ تلك التحديات ،وشكلت بذلك منظومةً قادرًة
على تنظيم اضتياة االجتماعية.

العبلقةِّالصراعيةِّبينِّالعقبلنيةِّالعلميةِّوالدٍّينِّ:
ِّٗ-
ٍّ
حدث صراعٌ بني الكنيسة والعلماء يف الغرب انتهت بانتصار العلم خاصة بعد االكتشافات اليت
حققها العلم يف ميادين الفيزياء والفلك واليت دحضت التصورات الدينية حوؿ الكوف ،وىذه
االكتشافات مستمرةٌ يف تفنيدىا للتصورات الدينية ،لكن الوضع يف العادل اإلسالمي كاف على
ٍ
أسلوب توفيقي بالتوفيق بني العقل والنقل؛ أي :بني النصوص اظتقدسة وبني التأويل العقلي
شكل
للواقع ،وعلى الرغم من بعض احملاوالت يف العادل العرب برتجيح العقل على النقل ظل الشكل
األكثر انتشاراً ىو التوفيق بني العقل والنقل والذي استمر حّت عصر النهضة العربية.
ٍ
ٍ
َّ
ِّمباشرة ِّمع ِّالطَّبيعة؛ ِّحيث ِّزالتِّ
ِّعبلقة
ِّتحرر ِّمن ِّالقيودِّ ,ووقف ِّفي
إف ِّالعقل ِّالغربي ِّقد َّ
َّ
ٍّ
َّقدـِّالعلميِّفيِّجميعِّالمجاالتِّ,فيِّحينِّإف ِّالثَّقافةِّ
الموانعِّالقديمةِّ,فاستطاعِّأفِّيحققِّالت
ٍ
اإلسبلميةِّالِّتضعِّالعقلِّفيِّعبلقةِّمباشرةٍِّمعِّالطَّبيعةِّ,بلِّمنِّخبلؿِّآخرِّىوِّالدٍّينِّواإليمافِّ,
األمرِّالذيِّأدىِّإلىِّعرقلةِّالتَّقدـِّالعلمي ( .العلي) 378 ،1998 ،
َِّّ
َّ
َّ
ِّالفصلِّبينِّالدولةِّوالكنيسةِّفيِّأوروباِّقدِّجعلِّالعلمِّيخاصمِّالكنيسةِّفأصبحِّبذلكِّطرفاًِّ
إف
اعِِّّ,أماِّفيِّاإلسبلـِّحيثِّال ِّكنيسة؛ِّفلمِّيكنِّالعلمِّخصماًِّمباشراًِّ,وبالتَّاليِّلمِّيكنِّ
فيِّالصر
َّ
ٍّ
ٍّينِّفيِّالسياسةِّ
اعِّيكتسيِّصورةِّممارسةِّالسياسةِّفيِّالدٍّينِّوالد
كافِّالصر
ِّفيِّالصراعِِّّ.و
ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
طرفاً
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ِّ.فهوِّلمِّيساىمِّفيِّتغذيةِّالعقلِّالعربيِّوالِّفيِّتجديدِّقوالبوِّوفحصِّقبلياتوِّوِّمسبقاتوِِّّ,
فبقيِّالزمافِّالثَّقافيِّالعربيِّىوِّىوِّ ( .اصتابري) 61 ،1997 ،
َّ
منذ بداية تأسيس الدولة اإلسالمية امتزجت السلطة السياسية والدينية مع بعضها على شكل
ٍ
ٍ
ٍ
سياسية تدافع عن الوضع القائم بشكلو الغيب البعيد عن الفكر النقدي ،يف
اجتماعية
منظومة
حني شهدت أوروبا صراعات بني الكنيسة ورجاؿ العلم.
فهاِّىوِّرجلِّالكنيسةِّالدومينيكاني ِّكاسينيِّيدعوِّالمناصرينِّآلراءِّجاليليوِّإلىِّاالبتعادِّعنِّ
َّ
ِّالفلك؛ِّألف ِّفيِّذلك ِّجرماً ِّعظيماًِّ,
َّظرِّإلىِّالسماءِّبقصد ِّمعرفةِّالمزيد ِّمنِّحقائق ِّعلم
الن
َّ

ِّالشيطافَّ ,
وكاف ِّىذا ِّيرى ِّأيضاً َّ
ِّبأف ِّعلم ِّالهندسة ِّمن ِّعمل َّ
ِّالرياضيات ِّحصيلة ِّفكرِّ
ِّوأف ٍّ
َّ
يني؛ِّفقدِّصر َّ
ِّكفرِّ,وأف ِّفيِّتعاليموِّإلحاداًِّ,
حِّبأف ِّمذىبِّجاليليو
الملحدينِِّّ,أماِّاألبِّلور
َّ
َّ

َّ
وأفِّجزاءهِّالقتلِّالِّمحالة ( .العمر) 32 ،1983 ،

لكن بعد اكتشاؼ اضتقائق العلمية وانتشارىا بني الناس حيث أصبحت واقعاً ال نتكن إنكاره
اضطرت الكنيسة إذل االعرتاؼ هبذه اضتقائق العلمية ،ؽتا دفعها إذل عدـ االستمرار يف الوقوؼ ضد
العلم مباشرةً ،وأصبح التفكري العلمي ينتشر على حساب تقلص التفكري الغيب ،وانسحاب الدين

من غتمل اضتياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ أي :انتقلت من اظتفهوـ العاـ إذل اظتفهوـ
اطتاص ،فاعترب الدين مسألة شخصية يف حني دل يكن الواقع كذلك يف اجملتمع العرب حيث يُعتَرب
الدين ىو الركيزة األساسية يف غتمل اضتياة االجتماعية .
وما ِّكاف ِّللكنائس ِّاألوروبية َّ
ِّإال ِّمحاربة ِّاإللحادِّ ,ومحاربة ِّالتَّحوالت ِّاالجتماعية ِّ ِّوالعقليةِّ
ِّكافِّمنِّشأنهاِّتهميشِّالسلكِّالكنسيِّفيِّالفعلِّاالجتماعيِّ.ولكنِّفيِّجميعِّ
وغيرىاِّالتي
ٍّ
األحواؿِّ ,كما ِّفي ِّالتَّاريخ ِّالعربي ِّالحديثِّ ,ثبتت ِّالعلمانية ِّفي ِّالفكر ِّوالمجتمع ِّدوف ِّأفِّ
ِّالصيروراتِّ
تخوض ِّبالضَّرورة ِّمعركة ِّمع ِّالكنيسة ِّالتي ِّفقدت ِّمواقعها ِّاالجتماعية ِّبفعل َّ

ِّونشوءِّمؤسسات ِّمدنية ِّصارتِّحاكمةً ِّلقطاعاتِّالفكرِّوالثَّقافةِّ
االجتماعيةِّالتيِّتجاوزتها,
َّ

والسياسة( .اظتسريي ،وعظمة)174 ،2777 ،
ٍّ
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لكن يف العادل اإلسالمي ال يزاؿ ىذا الصراع بني العقل والدين يف بدايتو؛ حيث إف عملية التكرار
لألفكار السائدة اليت تقوـ هبا األجياؿ العربية منذ أكثر من ألف سنة دل تتعرض ألي ٍ
نقد بن ٍاء ،وما

نشاىده من تطوٍر ظاىري سواءٌ من الناحية العمرانية أو باقتناء تكنولوجيا فاخرة ىو عبارة عن
عملية استرياد تكنولوجيا وآالت من الغرب؛ لذلك فالعقلية السائدة يف البالد العربية دل خترج من
تلك الدوامة الدينية.

َّ
كوفِِّّ:إف ِّالتدجينِّاالجتماعيِّللفردِّاإلسبلميِّالِّيزاؿِّمستمراًِّحتَّىِّاليوـ ِّكما ِّكافِّ
يقوؿِّأر
َّ
َّصورِّ,وأنماطِّالمحاجةِّ
بعمائةِّسنةِّ!ِّأقصدِّبأف ِّأنماطِّاإلدراؾِّوالت
عليوِّالحاؿِّقبلِّألفِّوأر
َّ

والػتَّأويلِّورؤيةِّالعالمِّالِّتزاؿِّىيِّىي ( .أركوف ،د.ت.ف)173 .

جيل إذل ٍ
ويُعتَرب رجل الدين الالعب األساسي بدعم األفكار السائدة واستمرارىا ونقلها من ٍ
جيل
آخر من خالؿ حجج يُعتَرب جتاوزىا جرنتةً وانتهاكاً للمقدس استناداً على مقولة :إف النصوص
اظتقدسة ال نتكن تأويلها حسب كل عصر بل كتب االحتفاظ بقدسية ىذه النصوص وتررتتها إذل
الواقع كما ىي حبكم أهنا اضتقيقة اظتطلقة ،وىي اظتنهج الصاحل لكل زماف ومكاف ،وىذا ما كاف
سائداً يف العصور الوسطى يف الغرب؛ حيث كانت الكنيسة تدير شؤوف عامة الشعب دوف أي
ٍ
نقد .
ٍ
يتذرعِّرجاؿِّالدٍّينِّ–بمعنىِّالسلطةِّعلىِّالجمهورِّ,واالرتباطِّبالسلطة ِّ–ِّ ٍ
ِّقدسيةِّ,فوؽِّ
بثقافة
َّ
ٍ
َّغيير(ِّ,صالحةِّلكل ٍ
ِّ)ِّأيِّ:لكل ِّاألجياؿِّوحتَّىِّللجيلِّالعلميِّ
ِّومكاف
ِّزماف
الجمهورِّ,فوؽِّالت
ٍّ
ٍّ
َّ
ِّكل ِّثقافاتِّالعصرِّ
نفسوِّ.وىذاِّماِّيوىمِّبأف ِّالجمهورِّىمِّأماـِّ(ثقافةِّمطلقةِّ)ِّ,أعلىِّمن ٍّ
ٍ
وعلوموِّ,وبهذاِّالوىمِّيتوجوِّالجمهورِّإلىِّتناوؿِّطقسيِّشعائريِّلثقا ٍ
ِّمتعالية(ِّ,ربما ِّكانتِّ
فة

ِّلعصرهِّىذاِّوِّلكل ِّعص ٍر ٍ
ِّ.أماِّالحجةِّالمؤثرةِّ
ِّقادـ َّ
متناسبةِّمعِّعصرِّ)ِّويقاؿِّلوِّ:إنَّهاِّمناسبةٌ
ٍّ
خوؼ ِّمن ِّحركة ِّالتَّغيير ِّالتي ِّيصعب ِّعليو ِّأف ِّيكتشف ِّبنفسو ِّمعنىِّ
ِّالم َّ
في ِّىذا ِّالجمهور ُ
َّ
حدوثها؛ِّفهيِّإقناعوِّبأفِّثقافةِّالدٍّينِّمطلقةِّ,ثابتة( .خليل)17 ،2775 ،
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وحبكم البيئة االجتماعية العربية اظتهيأة للقبوؿ باألفكار الدينية دوف أي ػتاو ٍلة لنقد تلك األفكار
َّ
َّ
ابيِّ:إف ِّإنسافِّمجتمعناِّالبرجوازيِّ– ِّاإلقطاعيِّالِّيحتاجِّإلىِّمزاجِّدينيِّللقبوؿِّ
يقوؿِّالشر

ِّباهلل)ِّفاإلنسافِّقليلِّالشأفِّ,والدينِّيعلموِّيومياًِّأنَّ
وِّقدِّخلقِّ
ِّ
َِّّ
بقوؿِّالقرآفِّ(الِّحوؿِّوالِّقوةِّإالّ
كائناً ِّضعيفاً ِّ(وخلق ِّاإلنساف ِّضعيفاً) ِّالفرد ِّيعيش ِّفي ٍ
ِّعالم ِّيعرؼ ِّمسبقاً ِّأنَّو ِّال ِّيستطيعِّ

َّ
ِّمحتوـِّ( ِّكلِّمنِّعاشِّماتِّ,وكلِّمنِّماتِّفاتِّ,وكلِّماِّ
ِّمصيرهِّفيوِّأمر
يطرةِّعليوِّ,وأف
الس
َّ
ٌ
ٌ
ىو ٍ
ِّآت ِّآت)ِّ .وفي ِّالنٍّهاية ِّكما ِّفي ِّالبداية َّ
ِّفإف ِّاهلل ِّ ٌّ
ِّكل ِّشيء(ِّ :إنَّا ِّهلل ِّوإنَّا ِّإليوِّ
حق ِّعلى ٍّ
راجعوف) ِّومن ِّالواضح َّ
ِّأف ِّأيديولوجية ِّكهذه ِّتغذي ِّاستمرار ِّالسلطة ِّالقائمة ِّفي ِّالمجتمعِّ
وتدعمِّىيمنتهاِّعلىِّأعضائو( .شراب)71 ،1984 ،
فعملية التكرار واالجرتار اليت تقوـ هبا اصتماعات اظتتدينة جتعل منهم يدوروف يف حلقة مفرغة ال
ٍ
شخص يف ىذه اصتماعات بطرح
تستطيع أف تقوـ بأي تغي ٍري يف طريقة تفكريىم ،فعند قياـ أي
ٍ
وشذوذ من قبل اصتماعة .
فكرةٍ جديدةٍ؛ يصبح موضع اهت ٍاـ
ماِّالذيِّجمدِّالفكرِّفيِّالجماعةِّالمتدينةِّ:إنَّوِّالتَّكرارِّ,التَّقليدِّالجماعيِّ,
سوسيولوجياًِِّّنفهمِّ
ّ
عبادةِّالمألوؼ ِّكأنَّوِّمنِّصنعِّمجهوؿِّ,تقديسِّاالعتقادِّوالخوؼِّمنوِّحتَّىِّالبكاءِّأوِّاالنتحارِّ
سمىِّاستشهاداًِّباسمِّالمقدسِّفيِّسبيلِّاهلل ( .خليل) 217 - 2775،216 ،
الذيِّيُ َّ
باإلضافة إذل دور رجاؿ الدين يف اضتفاظ على الوضع القائم ؾتد ظاىرة استغالؿ الدين من قبل
السياسيني يف البالد العربية سواءٌ عرب شبكات اإلعالـ أو عن طريق اظتناىج التعليمية أو اطتطابات

اليت تُل َقى أثناء األزمات واضتروب  777إخل؛ وذلك لشحذ قتم الشباب وزجهم يف حروب أو
أمور أخرى؛ كاالنتخابات يف سبيل وصوؿ جهة معينة إذل غاياهتا دوف النظر إذل الوضع الكارثي
الذي سينتج عنو فيما بعد شخصية دتتلك عقلية دوغمائية إقصائية ترفض انآخر ،ويظن بأنو الوحيد
على الصواب ونتلك اضتقيقة اظتطلقة ،وبأنو من الفرقة الناجية ،والدليل على ىذا وجود حاض ٍن
ٍ
ٍ
متطرفة يف بعض البيئات العربية .
صتماعات أصولي ٍة
اجتماعي
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لقد ِّبينت ِّبعض ِّالتَّجارب ِّفي ِّالعالم ِّاإلسبلمي َّ
ِّالسياسي ِّبالدٍّين ِّالمؤدلجِّ
ِّأف ِّإدغاـ ِّالنَّشاط ٍّ
َّ
َّزعةِّالقوميةِّينطويِّعلىِّقوةِّأكبرِّ.أماِّمركبِّ
ينطويِّعلىِّقوةِّىائلةِّ,وأف ِّاندماجِّالدٍّينِّبالن
َّ
ٍ
الثَّبلثِّفيتميزِّبقدر ٍ
ِّخارقة ِّعلىِّصعيدِّالفعلِّ.وىوِّماِّيتَّضحِّبجبلءِّخبلؿِّأزمةِّالخليجِِّّ.
ات

ٍ
ِّأي ِّمدى ِّيتعطل ِّالتَّفكير ِّالعقليِّ ,أوِّ
ولكن ِّاألزمة ِّنفسها ِّتبين ِّأيضاًِّ ,من
َّ
ِّجانب ِّآخرِّ ,إلى ٍّ
يلجمِّذلكِّ.وىذاِّماِّفتحِّاألبوابِّأماـِّاألصوليةِّللعبِّدورىاِّفيِّالعالمِِّّالعربي ( .عبد اصتبار،

) 97- 89 ،1992

فنتائج مزج اظتمارسات السياسية باظتسائل الدينية ينتج عنها الحقاً عقلية اجتماعية تعترب نفسها
صاحبة اليقني اظتطلق.
َّ
ِّيمتلكهاِّطرؼِّواح ٌدِّالِّغيرِّ,وىذاِّىوِّمعنىِّالحديثِّ
ٌ
فهناؾِّمواقفِّتعتبرِّأفِّالحقيقةِّواحدةٌ

َّسلطِّ,واالستبدادِّيعنيِّالسعيِّدائماًِّإلىِّالجمعِّ
عنِّالفرقةِّالنَّاجيةِّ,األمرِّالذيِّيرشحِّعنوِّالت
َّ
بين ِّملكية ِّالسلطة ِّالمطلقة ِّوملكية ِّالحقيقة ِّالمطلقة( .بنعبدالوي )33 ،2711 ،فهذه
العقلية الغيبية صاحبة اليقني اظتطلق يصبح وجودىا يف اجملتمع عائقاً أماـ أي تغي ٍري ،فهم نتلكوف
ٍ
ٍ
ٍ
أفكاراً مطلقة سواء أكانت قد فُسرت بطر ٍ
سياسية.
لغايات
صحيحة أـ قد ت استغالعتا
يقة
ٌ
َّ
ازؽِّ:إف ِّالدٍّينِّاإلسبلميِّبريءٌ ِّمنِّنظاـِّالخبلفةِّالذيِّعملِّعلىِّتأخيرِّ
يقوؿِّعليِّعبدِّالر
َّ
ِّنوعِّمنِّأنواعِّالحكمِّ,وإنَّماِّ
دِّالمسلمينِّبأي ٍ
ٍّ
المسلمينِّفيِّسيرىمِّنحوِّالتَّقدـِّ,والدٍّينِّلمِّيقيّ

ترؾِّلناِّأفِّنختارِّمنهاِّأحدثِّماِّأنتجتوِّالعقوؿِّالبشرية(.الشوملي)135 ،2778 ،

ولو تساءلنا عن مفهوـ (اضتضارة اإلسالمية) كما يذكر يف اظتناىج العربية ووسائل اإلعالـ وكتب
الرتاث ومن قبل اظتثقفني العرب ىل كاف ىناؾ حضارة فكرية ؟ وىل كانت ىذه اضتضارة ناجتة عن
اضتكم الديين؟ سنجد يف التاريخ اإلسالمي معظم اظتفكرين والفالسفة من اظتعتزلة إذل الفاراب إذل
ابن رشد إذل الكندي إذل أشهر الشعراء واألدباء؛ كاظتعري ،والفرزدؽ ،واظتتنب الذين عاصروا تلك
اظترحلة تعرض للظلم واالضطهاد والنفي ،واهتموا بالزندقة من قبل رجاؿ الدين واضتكم ،وخاصة
التيار األصورل يف تلك اظترحلة والذي نتتد إذل اظترحلة اضتالية ،و الذين يتناقضوف مع أنفسهم
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ويدعوف بأف ىؤالء العلماء كانوا من منجزات الفكر الديين؛ لذلك جتدىم انآف يطالبوف اظتسلمني
بإعادة خالفة دينية الستعادة أغتاد اظتاضي الزائفة يف حني كاف فكر اظتعتزلة وابن رشد واظتعري ىو
إؾتاز العقالنية الذي يقف على تضاد مع الغيبية.
إف التطور يف الكثري من اجملاالت ،فضالً عن العلوـ التجريبية  ،كاف يف اضتضارة اإلسالمية بثمن
العدوؿ عن األحكاـ والتعاليم الدينية  .أسوؽ مثاالً بسيطاً جداً ،إذا أردنا استعراض مفاخر اضتضارة
اإلسالمية  ،فال شك أف الشعراء سيرتبعوف على رأس القائمة ،حيث إف ازدىار الشعر كاف على
حساب أحكاـ اإلسالـ وتعاليمو .
فاألحكاـِّاإلسبلميةِّ,إفِّلمِّتكنِّسلبيةِّالمنحىِّاتٍّجاهِّالشعراء؛ِّفهيِّالِّتوحيِّبنظرةٍِّإيجا ٍ
بيةِِّّ.
المثاؿ ِّالثَّاني ِّأسوقو ِّمن ِّرموزنا ِّالذين ِّنفخر ِّبهم ِّفي ِّحقل ِّالفلسفة؛ ِّكالفارابيِّ ,وابن ِّسيناِّ,
ابهمِِّّممنِّنتباىىِّبهمِّوبمنجزاتهمِّالفكريةِّ,بينماِّلمِّيكنِّالدٍّينِّبرأيِّيوافقِّالفلسفةِّ
وأضر
َّ
ويشجع ِّعليهاِّ ,وقد ِّتأتت ِّمكتسباتنا ِّالفلسفية ِّبعد ِّأف ِّدفعنا ِّلها ِّالثَّمنِّ ,عدوالً ِّعن ِّتعاليمِّ
ِّابتداء ِّمن ِّخواتيم ِّالقرف ِّالثَّاني ِّالهجري ِّوحتَّى ِّالقرف ِّالخامس ( .ملكياف،
الدٍّين ِّوتوصياتو
ً

) 354 - 353 ،2717

لذلك عندما تُعطى فرصة مناسبة لكي يتمكن العقل من القياـ بعملية النقد يف ما كتري من حولو
من أفكار خاطئة تعلمها من ػتيطو االجتماعي؛ فمن اظتمكن أف نصل إذل ٍ
بيئة تتيح االنتقاؿ من
عقلية غيبية إذل عقلية ديناميكية تتالءـ مع األوضاع اصتديدة اليت توصل إليها العادل اظتتمدف.
َّ
َّ
ِّأكانتِّمنفتحةِّأـِّمنغلقةِّ,وأفِّ
لكنناِّنبلحظِّأف ِّالدٍّياناتِّتخضعِّللمحيطِِّّاالجتماعيِّسواءٌ
ِّفإف ِّانتقاؿ ِّالتَّدين ِّمن ِّاالنغبلؽ ِّإلى ِّاالنفتاح ِّرىنِّ
(اإلنسانية ِّىي ِّآلة ِّلصنع ِّآلهة ِّ) ِّوعليو َِّّ
بأوضاعو ِّالمجتمعيةِّ ,بمعنى َّ
ِّأف ِّالتَّطور ِّالدٍّيني ِّيتبع ِّاالجتماعي ِّفي ِّأغلب ِّأحوالو(.خليل،

 )216 -215 ،2775فالبيئة االجتماعية تلعب دوراً ىاماً يف عملية اصتمود أو اضتركة للعقل
اإلنسان؛ لالنتقاؿ من التفكري الغيب إذل التفكري العلمي.

ِّ٘-أمثلةِّعنِّالظَّاىرةِّالدٍّينيةِّفيِّالمجتمعِّالعربيِِّّ:
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يدخل الدين يف غتمل اضتياة االجتماعية يف اجملتمع العرب ،ونتتزج مع األسطورة والسحر والشعوذة
ٍ
حاالت أخرى ،وبالنتيجة رتيعها تؤدي إذل إعاقة
يف بعض اضتاالت ،ومع السياسة والقومية يف
انتشار التفكري العلمي يف اجملتمع .
َّ
يقوؿِّغيرتزِِّّ:إنَّ
وِّالتقىِّبعالمِّمسلمِّوأخبرهِّىذاِّأف ِّفيِّالقرآفِّتوجد ِّكلِّالمعارؼِّاإلنسانيةِّ,
بماِّفيهاِّحقوؽِّاإلنسافِّوأسرارِّالعلمِّالنوويِّ,فيتوصلِّغيرتزِّإلىِّالنَّتيجةِّالتَّاليةِّ:بهذاِّيعرضِّ
ِّيعرض ِّنفسو ِّلمتطلبات ِّالحداثة ِِّّ ,فيقدـ ِّما ِّالِّ
اإلسبلـ ِّنفسو ِّبديبلً ِّعن ِّالحداثةِّ ,دوف ِّأف ّ
يستطيعِّعليوِّوماِّالِّيقدرِّعلىِّفهمو ( .شراب ،د.ت.ف) 43 .

انتشرت كتب اإلعجاز العلمي للكتب الدينية يف اظتراكز واظتكتبات العربية حّت أصبحت معروضة
يف الشوارع للبيع دوف رقابة للدور الذي تلعبو تلك الكتب يف إعاقة نشر التفكري العلمي مع العلم
أنو ال يوجد أي ٍ
دليل على صحة تلك انآراء ،فمنهج العلم متتلف كل االختالؼ عن التصورات
الدينية ،فاالكتشافات العلمية اليت حدثت يف العادل ىي نتيجة خطوات علمية مرتبطة باظتنهج
العلمي .
السيد ِّمروة ِّاآلية ِّالتَّالية ِّتحت ِّعلم ِّالفيزياءَّ :
ِّ"إف ِّاهلل ِّالِّ
يقوؿ صادؽ جالؿ العظم :يصنف ِّ َّ
ِّالسماء"ِّ ,ويصنف ِّاآلية ِّالتَّالية ِّتحت ِّعلم َّ
ِّالذبذباتِّ
يخفى ِّعليو ِّشيء ِّفي ِّاألرض ِّوال ِّفي َّ
الصوتية"ِّ :إ ْف ِّكانت ِّإالّ ِّصيحة ِّواحدة ِّفإذا ِّىم ِّخامدوف"ِّ ,ويدرج ِّاآلية ِّالتَّالية ِّتحت ِّعلمِّ
َّ

يوـِّتأتيِّالسماءِّبدخافِّمبينِِّّ.يغشىِّالنَّاسِّىذاِّعذابِّأليم"ِِّّ,
االنفجاراتِّالنَّوويةِّ":فارتقبِّ
َّ
أماِّاآليةِّالمشهورةِّ"فمنِّيعملِّمثقاؿِّذرةِّخيراًِّيراهِّ.ومنِّيعملِّمثقاؿِّذرةِّشراًِّيراه"ِّفيدخلهاِّ
َّ
تحتِّعلمِّالذرةِّ( .العظم)37 -36 ،2773 ،
ىناؾ العديد من األمثلة اليت تدؿ على أف طريقة التفكري ومعاصتة األمور لدى شرلتة واسعة من
اجملتمع العرب ال تزاؿ رىينة األسطورة واظتسائل الغيبية .
يبرز ِّالكاتب ِّعينات ِّعلى ِّدور ِّالتَّدين َّ
ِّالشعبي؛ ِّأوالً ِّىناؾ ِّاألسطورة ِّالتي ِّراجت ِّفي ِّتونسِّ
(نقلتهاِّصحيفةِّالغارديافِّاللَّندنية)ِّعنِّامرأةِّرأتِّفيِّالمناـِّىاتفاًِّيقوؿِّإنَّهاِّلوِّعثرتِّعلىِّ

111

شعرة ِّفي ِّالقرآف ِّالكريم ِّعند ِّسورة ِّمعينة ِّلكاف ِّالنَّصر ِّحليف ِّالعراؽِّ .ووجدت ِّالمرأة ِّفيِّ
َّ
َّ
ِّمنِّأف ِّالنَّصرِّ
الصباحِّالت
َّ
َّاليِّالشعرةِّعندِّالسورةِّالمحددةِّ,واشتعلِّالجمهورِّحماسةً ِّويقيناً
قابِّقوسينِّأوِّأدنىِِّّ ِّ.

وفيِّاألردفِّانتشرتِّموجاتِّالخرافاتِّوالتَّفسيراتِّالغيبيةِّ,وتمثلتِّفيِّالتَّفسيراتِّوالفتاوىِّ
الدٍّينيةِّالتيِّتقدـِّفيِّبعضِّالمساجدِّأحياناًِّ,وأحياناًِّأخرىِّخارجهاِّ,والتيِّرفعتِّمنِّبعضِّ
القيادات ِّإلى ِّمرتبة ِّأعلى ِّمن ِّمرتبة ِّالبشر ِِّّ .إلى ِّجانب ِّالفتاوى ِّأخذ ِّعشرات ِّاألشخاصِّ

وبعض ِّوعاظ ِّالمساجد ِّيتحدثوف ِّعن ِّاألحبلـ ِّالتي ِّشاىدوىا ِّوعن ِّزيارة ِّاألنبياء ِّلهم ِّتؤكدِّ
جميعهاِّعلىِّانتصارِّالعراؽ( .عبد اصتبار) 86 -85 ،1992 ،
َّ
يقوؿِّصادؽِّجبلؿِّالعظمِّ:فيِّالواقعِّحاوؿِّسماحةِّالشيخِّالتَّصديِّفيِّإحدىِّالمناسباتِّ
لمسألةِّالمبلئكةِّوالجنِّ,ومدىِّانسجاـِّاالعتقادِّبهاِّمعِّالعلمِّالحديثِّومعارفوِّعنِّالكوفِّ,
َّ
عبلقةِّالتيِّيجدىاِّسماحةِّالشيخِّبينِّنظريةِّالضَّوءِّمنِّناحيةِّووجودِّ
والِّأدريِّماِّىيِّطبيعةِّال
ٍ
َّ
ألفِّ
ياءِّ:إف ِّسرعةِّموجاتِّالضَّوءِِّّٖٓٓ ِّ ِّ
الجنِّوالمبلئكةِّمنِّناحية ِّأخرى؟ِّيقوؿِّعلمِّالفيز
كيلوِّمترِّفيِّالثَّانيةِّ,وىذهِّالتَّموجاتِّىيِّأحداثِّفيزيائيةِّ(ماديةِّ)ِّطبيعيةِّخاضعةِّللقياسِّ
ياضيِّالصارـِّ,فهلِّيقصدِّسماحتوِّالتَّلميحِّإلىِّإمكافِّوجودِّأجهزةِّعلميةِّالقطةِّلتموجاتِّ
الر
َّ
ٍّ
ضوئية ِّمبلئكية ِّوجنية ِّتحدد ِّلنا ِّبوضوح ِّرياضي ِّوتجريبي ِّطبيعة ِّىذه ِّالكائنات ( .العظم،

) 26 ،2773

يقوؿِّأركوفِّ :كناِّقدِّذكرنا ِّكتابِّحِِّّ.الطواتيِِّّالذيِّيتحدثِّفيوِّعنِّالمتعلمينِّ,واألولياءِّ
ِّكانواِّيملؤوفِّالمغربِّالكبيرِّفيِّالقرفِّالسابعِّعشرِّ,
الحينِّ,والسحرةِّالمشعوذينِّالذين
َِّّ
الص
َّ
َّ
َّ
ِّىؤالءِّموجودينِّفيِّجميعِِّّالمجتمعاتِّالتيِّمسهاِّالحدثِّاإلسبلميِّأوِّتغللِّ
فيِّالواقعِّإف
ّ
ٍ
كبِّ,ثمِّ
ِّمعرفي ِِّّخليطِّأوِّمر
كبلءِّالذينِّيتكفلوفِّبإعادةِّإنتاجِّنظاـ
فيهاِّ,فهمِّعبارةِّعنِّالو
َّ
ٍّ
يكررونوِّعلىِّمسام َّ
عِّالشعبِّوينشرونوِّويطبقونوِّعملياً ( .أركوف .د.ت.ف) 171 .
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لكن اظتشكلة ال تقف عند األولياء والسحرة يف اجملتمع العرب بل تتعدى كل اظترجعيات الدينية
لتصل إذل اظتؤسسات اضتديثة يف الدولة وتبنيها لألفكار الغيبية واألسطورية.
في ِّمصر ِّحيث ِّتبنت ِّأجهزة َّ
ِّالدولة ِّ– ِّبصحافتها ِّووسائل ِّإعبلمها ِّووزاراتها ِّ– ِّقصة ِّظهورِّ
العذراءِّواحتضنتهاِّوروجتِّلهاِّواستنتجتِّمنهاِّماِّأرادتِّمنِّالمغازيِّالسياسيةِّوالكفاحيةِّ
والسياحيةِّ,فحولتهاِّبذلكِّإلىِّىستيرياِّدينيةِّاجتاحتِّقسماً ِّكبيراًِّمنِّالمواطنينِّ( .العظم،
ٍّ

) 99 ،2773

فالكثيرِّمنِّالمقوالتِّاإليديولوجيةِّالتيِّيسمعهاِّويرددىاِّالفردِّالعربيِّمنذِّطفولتوِّوحتىِّمماتوِّ
ِّكل ِّالبعدِّعنِّالتَّفكيرِّالعلميِّفيِّحينِّتكوفِّىذهِّالمقوالتِّذاتِّطابعِّسياسيِّ
تجعلوِّبعيداً َّ
َّ
َّ
اىبةِّإلىِّأف ِّالعلماءِّورثةِّ
منِّأجلِّالمحافظةِّعلىِّالوضعِّالقائم؛ِِّّ(كالمقولةِّاإليديولوجيةِّالذ
أوِّىذاِّالصنفِّ,
األنبياءِّوخلفاؤىمِّبعدِّزواؿِّدولةِّالخبلفةِِّّوالتيِّتفيدِّبوصايةِّىذهِّالطَّائفةِّ–ِّ
ٍّ
ٍ
ناعيةِّوالمهنيةِّالتيِّتستمدِّمصداقيتهاِّمنِّعلمِّ,ومنِّاعتبارِّابنِّ
إفِّاعتمدناِّىذهِّالعبارةِّالص
ٍّ

خلدوف ِّالعلم ِّصناعة ِّأو ِّحرفة ِّمعاً ِّ_ ِّعلى ِّالعواـ ِّمن ِّالنَّاسِّ ,أو ِّعلى ِّالعلمانيين ِّبالتَّعبيرِّ
المسيحيِّالذيِّيفصلِّماِّبينِّالكنيسةِّوبينِّماِّىوِّخارجهاِّ,وعلىِّمسلكياتهمِّوعقائدىمِّ).

(اظتسريي ،والعظمة)171 ،2777 ،
عند معرفة اإلنساف بالعلم ومناىجو القائمة على خطوات منهجية اظتتمثلة بالفروض ،واظتالحظة،
والتجربة يدرؾ بأف ليس ىناؾ أية عالقة بني االكتشافات العلمية والنصوص اظتقدسة ،ففي حالة
رتود العقل وعدـ قيامو بوظيفتو يف ٍ
حتليل منطقي للظواىر ،ومن ث عدـ اظتقدرة على تغيريىا،
يرضخ العقل لألفكار الغيبية.
َّ
يخِّالعلمِّالحديثِّيكتشفِّبسرعةِّأف ِّواضعيِّدعائموِّوفبلسفتوِّشنواِّحرباً ِّالِّ
منِّيراجعِّتار
ىوادةِّفيهاِّعلىِّإقحاـِّالعللِّالغائيةِّوالمفاىيمِّاألخبلقيةِّفيِّالتَّفسيرِّالعلميِّلظواىرِّالطَّبيعةِّ,
ِّتاماً؛ِّألنَّهمِّاعتبروىاِّمنِّإنتاجِّخياؿِّاإلنسافِّاألسطوريِّ,
ورفضواِّالنَّظرةِّالغائيةِّللكوفِّرفضاً َّ
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وألنَّهاِّتعيقِّتقدـِّالعلمِّوانتشارِّتفسيراتوِّللظَّواىرِّالطَّبيعيةِّمهما ِّكافِّنوعها ( .العظم،2773 ،
) 27
لكن إذا عدنا إذل اضتالة االجتماعية النفسية اليت يعيشها الفرد العرب نتيجة االستبداد من ناحية،
واعتزائم واالنكسارات اليت مين هبا العرب؛ ؾتد بأف ىناؾ أرضية مهيأة لتقبل تلك األفكار
الالعقالنية اليت تعوض اإلنساف بشيء من فقدانو للقيمة واظتعن.
يقوؿ ِّالحجازيِّ :من ِّآليات ِّالدٍّفاع ِّالمنتشرة ِّفي ِّاألوساط َّ
ِّالشعبية ِّضد ِّالهدر ِّوالتَّهميشِّ
ٍّ
جوءِّإلىِّحلقاتِّالذكرِّوشعائرِّالتَّصوؼِّ.فيِّىذهِّالحالةِّتقلبِّداللةِّ
االحتماءِّبالمقدسِّ,والل
الوجودِّمنِّالفراغِّوالخواءِّوالفشلِّوماِّيصاحبهاِّمنِّانعداـِّالقيمةِّوالمعنىِّإلىِّاالمتبلءِّمنِّ
خبلؿ ِّ َّ
الذوباف ِّفي ِّالقوة ِّالماورائية ِّاإللهية ِّالمتسامية ِّوالمتعالية ِّعلى َّ
ِّالشقاء ِّاألرضي ( .

حجازيA ) 377 ، 2775 ،

وينتج عن التدين الشعب ،وؽتارسات الشعائر ،والطقوس الدينية تكوين عقلية حتمل خليطاً من
األفكار الغيبية الناجتة عن اظتنظومة الغيبية مبؤسساهتا ومرجعياهتا وخطبائها واألفكار العلمية الناجتة
عن اظتؤسسات اضتديثة؛ كاظتدارس واصتامعات ،فتتشكل منظومة اجتماعية يتعايش فيها القدمي مع
يعرب عن آرائو حبرية ،فرتاه
اصتديد فتنتج بدورىا شخصية انفصامية ازدواجية ال يستطيع الشخص أف ّ

تارًة كتامل الوسط الديين ،وتارًة يطالب بتغيري الواقع.

األطروحاتِّالفكريةِّلحلِّأزمةِّالِّتَّفكيرِّالغيبيِّفيِّالمجتمعِِّّالعربي.
ِّ-ٙ
ٍّ
تعددت اظتواقف وانآراء حوؿ كيفية االنتقاؿ من التفكري الغيب إذل التفكري العلمي يف اجملتمع؛
فمنهم من يرى بفصل الدين عن السياسة والعلم ،وإقامة اظتؤسسات اضتديثة لكي حتل ػتل
اظتؤسسات التقليدية اظتتبنيّة للمواطن ،ومنهم من يرى بنقل الدين من مفهومو العاـ إذل اظتفهوـ
ٍ
بشكل
اطتاص؛ أي :باعتباره حالة شخصية ،ومنهم من رأى بضرورة توضيح حقيقة األفكار الدينية
نقدي للنصوص اظتقدسة دوف أية مر ٍ
ٍ
أسلوب توفيقي.
اوغة أو
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َّ
إف ِّماِّيسميوِّفكراًِّدينياًِّىوِّليسِّفكراًِّ,بمعنىِّنتاجِّالعقلِّ,بلِّىوِّمعاملةِّ,عبلقةِّاجتماعيةِّ,
تقليدِّوعادةِّ,جرتِّتقويتهاِّبجمهورِّيتداولهاِّ,يستعملهاِّ,يكررىاِّ,وبسياسةِّتوظفهاِّلمصالحِّ
أصحابهاَّ .
ِّإف ِّإنتاج ِّالمجتمع ِّالزراعي ِّلسلوؾ ِّاجتماعيِّ ,ومنو ِّالسلوؾ ِّالدٍّينيِّ ,ال ِّيتغير ِّإالِّ
كالمجتمعِّالصناعيِّوالتٍّكنولوجيِّ.فيِّالغربِّتغيرتِّالعاداتِّاالجتماعيةِّ,
بنتاجِّمجتمعِّآخر؛ِِّّ
ٍّ
الدينية ِّوغير ِّالدٍّينيةِّ ,واستمرت ِّالكنيسة ِّكعقيدةِّ ,وما ِّيحدث ِّفي ِّببلد ِّاإلسبلـ ِّىو َّ
ِّأفِّ
ٍِّّ
المجتمعِّالِّيتطورِّأوِّيتقدـِّنحوِّحضارةِّعلمية ( .خليل) 253 -252 ،2775 ،
َّ
يةِّوالحداثةِّالماديةِّ,ويرىِّأفِّاستيرادِّالتكنولوجياِّواآلالتِّالِّ
ويفرؽِّأركوفِّبينِّالحداثةِّالفكر
يكفيِّ ,وإنما ِّينبغي ِّتحديث ِّالعقلياتِّ ,وألننا ِّفشلنا ِّفي ِّىذا ِّالتَّحديثِّ ,وأىملناه ِّفشلتِّ
ِّكلهاِّ.وإذفِّفلنعدِّنقطةِّالصفر؛ِّإلىِّتحديثِّالعقلِّوالفكرِّ,منِّ
الحداثةِّالعربيةِّأوِّاإلسبلمية
ٍّ

ىناِّنبدأِّوينبغيِّأفِّنبدأ ( .أركوف) 225 ،1999 ،

إف ظاىرة التدين أصبحت مسألةً شخصيةً بني الفرد واهلل يف الكثري من اجملتمعات الغربية دوف
تدخ ٍل من رجاؿ الدين أو اظتؤسسات الدينية أو عامة الناس .
وبانسحاب ِّالدين ِّمن ِّمجاؿ ِّالعموـ ِّاالجتماعي ِّإلى ِّمجاؿ ِّالخصوص ِّالفرديِّ ,العباديِّ
واالعتقاديِّ,الذيِّالِّنتائجِّاجتماعيةِّوسياسيةِّفعليةِّلوِّإالِّّماِّاندرجِّمنِّالطقوسِّالدٍّينيةِّفيِّ
ِّكالزواج ِّواألعياد ِّوالمعمودية ِّوالختاف ِّوالجنّاز َّ
ِّوالدفنِّ .فجرى ِّمبدأِّ
الطقوس ِّاالجتماعيةَّ ,
ِّالصيرورة ِّالتَّاريخية ِّلؤلزمنة ِّالحديثة.
"الدٍّين ِّهلل ِّوالوطن ِّللجميع" ِّفكانت ِّالعلمانية ِّصورة َّ

(اظتسريي ،والعظمة)175 ،2777 ،

لكن باظتقابل يف العادل اإلسالمي أخفقت اضتكومات والنخب الفكرية يف جعل مسألة الدين
يتمحور يف اجملاؿ اطتاص ،فما زاؿ الدين يف غتالو العاـ؛ أي :يدخل يف كل التفاصيل الدقيقة يف
حياة اإلنساف من مسألة اضتالؿ واضتراـ إذل مسألة خرؽ اضتدود الشخصية ،عندما يُسأؿ الشخص
شخص ٍ
ٍ
مثقف أف
وكأنو يف ػتكمة بأدائو الشعائر الدينية أـ ال ،وىذا ما جعل من الصعب على أي
يفصح عن أفكاره خشية أف يصبح منبوذاً ،أو يتعرض للخطر أو اإلىانة.
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َّ
ِّأمر ِّيتعلق ِّبالمجاؿ ِّالخاص؛ ِّأيِّ :أنَّو ِّيتعلق ِّبالعبلقة ِّبين ِّاإلنساف ِّوخالقوِّ ,ولكنِّ
إف ِّالدٍّين ٌ
َّ
ِّقوي ِّللدٍّينِّفيِّ
ِّكذلكِّ.فثم
ِّعلىِّأف ِّالدٍّينِّليس
الممارساتِّالسياسيةِّالحياتيةِّتدؿ
َّ
ةِّحضور ٌّ
ٍّ
ٌ
ِّحد ِّالمراقبة ِّوالتَّتبعِّ .ويصل ِّىذا ِّالحضور ِّإلى ِّدرجة َّ
الميداف ِّالعاـ ِّيكاد ِّيصل ِّإلى ٍّ
ِّأفِّ

المتحدثِّفيِّندوةِّعامةِّأوِّقناةِّتلفزيونيةِِّّيكوفِّحذراًِّ–ِّبلِّخائفاًِّ–ِّمنِّأفِّيتتبعوِّرقيبِّ,أوِّ
َّ
أفِّيهاجموِّمتطرؼِّ.إفِّال َّدولةِّالمدنيةِِّّتتأسسِّعلىِّعقبلنيةِّورشدِّالخطابِّ,وعقبلنيةِّورشدِّ
الممارسةِّ,واالستقبلؿِّالنٍّسبيِّبينِّمجاالتِّالحياةِّالمختلفةِّ ( .زايد) 23 ،2711 ،
بالنٍّسبة ِّإلى ِّبرياف ِّويلسنِّ ,وىو ِّأحد ِّأىم ِّالمدافعين ِّعن ِّمقولة ِّالتَّمدين ِّفي ِّعلم ِّاجتماعِّ
األديافَّ ,
ِّفإف ِّالتَّمدين ِّيعني ِّ( ِّالعملية ِّالتي ِّتؤدٍّي ِّإلى ِّخسارة ِّالمؤسساتِّ ,واألفكارِّ,
ِّأىميَّتها ِّ( ِّمغزاىا ِّ) ِّاالجتماعية) ِّوىي ِّعملية ِّتمس ِّبمكانة ِّالدٍّين ِّفيِّ
والممارسات ِّالدٍّينية ٍّ
النٍّظاـ ِّاالجتماعيِّ ِّ .ويرى ِّويلسن َّ
ِّناتج ِّأساساً ِّعن ِّعملية ِّعقلنة ِّالمنظماتِّ
ِّأف ِّالتَّمدين ٌ
ايدةِّللمؤسساتِّاالجتماعيةِّبالنٍّسبةِّإلىِّالدٍّينِّ,مماِّيسمحِّللمرءِّ
ِّ
العصريةِّ,واالستقبلليةِّالمتز

أف ِّيغيّر ِّظروؼ ِّحياتو ِّومجتمعوِّ .وإف ِّأحد ِّالمؤشرات ِّالمهمة ِّللتَّمدينِّ ,حسب ِّقولوِّ ,ىوِّ

التَّراجع ِّالكبير ِّفي ِّنسبة ِّالثروة ِّالتي ِّيخصصها ِّالمجتمع ِّللخوارؽ(.ويليم-145 ،2771 ،
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فإف استقاللية جوانب اضتياة االجتماعية عن الدين ،ودخوعتا يف مؤسسات مستقلة ،باإلضافة إذل
دور يف إضعاؼ مكانة الدين يف اجملتمع ودوره
إعطائو طابع عقالن علمي لتلك اظتؤسسات كاف لو ٌ
يف اضتياة االجتماعية.

فقد ِّذىب ِّىابرماس ِّإلى َّ
ِّأف ِّالعقبلنية ِّوالتٍّكنولوجيا ِّوالنَّزعة ِّالعلمية ِّقد ِّأثرت ِّتأثيرات ِّسلبيةِّ
على ِّالمعتقدات ِّالدٍّينيةِّ ,وعلى ِّالممارسات ِّالتَّقليديةِّ .وقد ِّارتبطت ِّىذه ِّالتَّحوالت ِّبآفاؽِّ
جديدةِّللمعنىِّقدمتِّمفهوـِّالعلمِّومفهوـِّالعقلِّعلىِّمفهوـِّالدٍّينِّ,وأصبحِّالمجتمعِّيستمدِّ
َّ
شرعيتوِّمنِّالدورِّالذيِّتؤديوِّفيوِّالجوانبِّالعقليةِّالتٍّقنيةِّوليسِّمنِّالجوانبِّالعقيديةِّالدٍّينية.
( زايد) 3 ،2711 ،
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عندما انفصل االقتصاد والسياسة والعلم عن الدين رفع عنها الطابع الغيب؛ حيث تطورت تلك
اصتوانب وأصبحت أكثر واقعية مرتبطة بالعادل اضتقيقي.
يقوؿ ِّدوركهايمِّ :المجتمعات ِّالحديثة ِّالتي ِّتحكمها ِّالعقبلنية ِّالعلمية ِّوتقسيم ِّالعمل ِّىيِّ
ٍ
ِّنهائيِّ.إنَّ
ٍ
هاِّتشكلِّعمليةِّتقليصِّمتتاؿِّللدٍّينِّالذيِّيمتزجِّمعِّتاريخِّ
مجتمعاتِّمعلم
نةِّبشكل ٍّ
اإلنسانيةِّذاتوِّ.ويذكرِّفي ِّكتابوِّتقسيمِّالعملِّاالجتماعيِّفيِّاألصل ِّكافِّالدٍّينِّيمتدِّإلى ِّكلِّ

شيءِّ ,كلِّماِّىوِّاجتماعيِّىوِّديني؛ِّالكلمتافِّدائماً ِّكانتاِّمترادفتينِّ.ثمِّبعدِّذلكِّخرجتِّ

ٍّينيةِّ,تم ِّتشكلهاِّ
الوظائفِّالسياسيةِّ,واالقتصاديةِّ,والعلميةِّشيئاً ِّفشيئاً ِّمنِّإطارِّالوظيفةِّالد
ٍِّّ
َّ
بعيداًِّعنِّالدٍّينِّ,كماِّاتخذتِّطابعاًِّدنيوياًِّواضحاًِّبتز ٍ
ايد (.ليجيو  ،وويليم) 237 ،2775 ،
َّأما ِّفي ِّما ِّيختص ِّ(بالعقلية ِّ)فينبغي ِّالتَّنبو ِّإلى ِّناحيتين ِّأساسيتين؛ ِّمن ِّجهةِّ ,نجد ِّعمليةِّ
البيروقراطية ِّالتي ِّتنتشر ِّفي ِّالمجتمع َّ
ِّالشاملِّ ,وتطاؿ ِّالمنظمات ِّالدٍّينية ِّوغيرىا ِّمنِّ
َّ
ٍّينِّ,إف ِّاالنعكاسيةِّالتَّلقائيةِّتولّدِّعبلقاتِّ
المنظماتِّ,منِّجهةِّأخرىِّنجدِّعمليةِّعقلنةِّالد
حرجةِّمعِّالتَّقاليدِّعبرِّمساءلةِّجميعِّالممارساتِّ,وإذا ِّكافِّالمجتمعِّقدِّتم ّدفِّبتحررهِّمنِّ
َّ
َّ
ِّباالنفتاحِّالشديدِّنسبياًِّأماـِّالتَّفكيرِّالنَّقديِّوروحِّىذاِّ
الوصاياِّالدٍّينيةِّفالد
ٍّياناتِّتتمدفِّأيضاَ
القرف ( .ويليم) 156 -155 ،2771 ،

ٍّينِّبشكل ِّمتز ٍ
ٍ
ايد ِّأكثرِّفأكثرِّمنِّمجاؿِّماِّ
مع ِّكلِّتوسعِّلعقبلنيةِّالعلمِّالتَّجريبيِّ,يستبعدِّالد
ِّ,ويصبحِّبناء ِّعلىِّذلكِّبكلِّبساطةِّبمثابةِّالقوةِّ
ىوِّعقبلنيِّويدفعِّنحوِّمجاؿِّالبلعقبلني
ً

البلعقبلنيةِّأوِّالقوةِّالمنافيةِّللعقلِّ.عمليةِّسلبِّالعقبلنيةِّمنِّالدٍّينِّىيِّنتيجةِّللعقلنةِّالعلميةِّ
للعالمِّ.فيِّمواجهةِّىيمنةِّالعقلِّ,يتمثلِّخطِّدفاعِّالدٍّين ِّكماِّيقوؿِّفيبرِّ:بأفِّماِّقدموِّالعقلِّ
لن ِّيكوف ِّأقصى ِّمعرفة ِّفكرية ِّتتعلق ِّبالمجاؿ ِّالقياسي ِّالمعياريِّ ,إنما ِّىو ِّعبارة ِّعن ِّاتخاذِّ
موقفِّنهائيِّمنِّالعالمِّ,بمقتضىِّاإلمساؾِّالفوريِّعلىِّمعنىِّىذاِّالعالمِّومغزاهِّ.يساىمِّذلكِّ
َّ
َّ
ِّكلِّماِّيكوفِّويشكلِّالمضموفِّالداخليِّلماِّىوِّدينيِّيبدأِّفيِّأفِّيكوفِّغيرِّواقعيِّ,
فيِّأف
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ويبتعد ِّعن ِّكل ٍ
ِّالسلب ِّللعقبلنية ِّعن ِّالدٍّين ِّيرتبطِّ
ِّشكل ِّمن ِّأشكاؿ ِّالحياة ِّالمنظمةِّ .ىذا َّ
بشدةِّبسلبِّالصفةِّالمؤسساتيةِّعنو(.ليجيو ،وويليم)178 -176 ،2775 ،
ٍّ

إف نتائج العلم التجريب دحضت الكثري من اظتسائل اليت كانت تُفسر على أساس غيب وذلك على

حساب تقليص مؤسسة الدين اليت كانت حتكم العادل برؤيتها الغيبية ،كما قامت بعملية عقلنة
علمية لكثري من جوانب اضتياة االجتماعية اليت كانت سابقاً حتت سيطرة رجاؿ الدين ،وىذه
العقالنية العلمية خلعت صفة اظتؤسساتية عن الكنيسة وأعطت ظاىرة التدين طابعاً شخصياً.

لذلك فهناؾ مواقف صارمة يف التعامل مع حالة التفكري الغيب ،وتعترب أي ػتاولة توفيقية بني العلم
والنصوص اظتقدسة هتدؼ للحفاظ على الوضع السائد ،والذي ينتج عنها شخصية ازدواجية بعيدة
عن روح العصر.
َّ
إف ِّمحاولةِّطمسِّمعالمِّالنٍّزاعِّبينِّالدٍّينِّوالعلمِّليستِّإالِّّمحاولةِّيائسةِّللدٍّفاعِّعنِّالدٍّينِّ,
يلجأِّإليها ِّكلماِّاضطر ِّالدٍّينِّأفِّيتنازؿِّعنِّموقعِّمنِّمواقعوِّالتَّقليديةِّ,أو ِّكلماِّاضطرِّألفِّ
َّ
ابقِِّّ.إف ِّنمط ِّىذهِّالعمليةِّمعروؼِّجيداًِّ,إنَّهاِّتبدأِّ
ِّكافِّيشغلوِّفيِّالس
ينسحبِّمنِّمركز
َّ

ٍّينيةِّالسائدةِّإلىِّ
بصداـِّشديدِّبينِّالنَّظرةِّالعلميةِّالجديدةِّحوؿِّموضوعِّماِّ,وبينِّالنَّظرةِّالد
َّ
َّظرةِّالعلميةِّالجديدةِّوتسودِّبينِّ
ِّ
الموضوعِّذاتوِّ ,وبعدِّنزاعِّقدِّيستمرِّسنينِّطويلةِّتنتصرِّالن

كبارِّالمفكرينِّ,وتنتشرِّبينِّالفئاتِّالمثقفةِّتماماًِّعندماِّيوشكِّالعلمِّأفِّيتجاوزىاِّإلىِّنظرةِّ

أفضل ( .العظم)17 ،2773 ،

فنقطة التحوؿ اضتاشتة من التفكري الديين إذل التفكري الغيب بدأت يف الغرب بنقد الرتاث الديين مبا
فيو النصوص اظتقدسة استناداً على اظتبدأ العلمي بعدـ وضع سقف معني للنقد.
يقوؿ ِّطرابيشيِّ :يؤدي ِّاستعماؿ ِّمنهج ِّالنَّص ِّإلى ِّإحساس ِّباليقين ِّالمطلق ِّوالحق ِّالمسبقِّ,
فيؤديِّإلىِّالتَّعصبِّوعدـِّاالستعدادِّللتَّنازؿِّعنِّشيءِّ,أوِّتغييرِّالموقفِّ,أوِّالفهمِّالمتبادؿِّ,
أوِّالسماعِّللغيرِّ.وكثيراًِّماِّيؤديِّإلىِّالقطيعةِّفيِّالنَّظرِّ.يوجوِّالسلوؾِّفيؤديِّإلىِّاالمتثاؿِّ
َّ

والتَّحزبِّوالتَّكفير( .طرابيشي) 247 ،1991 ،
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لذلك تبقى احملاوالت التوفيقية بني العلم والدين عالجاً غري ٍ
غتد على اظتدى البعيد؛ ألف األصولية
ستطفو على السطح مبجرد أف تسنح عتا الفرصة ،وألف منهج العلم متتلف عن التصورات الدينية
يرى ىوبز بأف ال ـتلط بني العقيدة والعقل ،فحيث ينتهي الثان يبدأ األوؿ ،وحيث ينتهي العلم
يبدأ اإلنتاف .
في ِّالواقع ِّيفتقر ِّكبلـ ِّالموفقين ِّالخطابيين ِّ ِّبين ِّالدٍّين ِّوالعلم ِّحتى ِّألكثر ِّأدوات ِّالتَّحليلِّ
الفكري ِّبدائيةِّ ,كما ِّيفتقر ِّإلى ِّأبسط ِّالقواعد ِّالمنهجية ِّفي ِّالتَّمحيص ِّوالتَّفكيرِّ
العلمي(.العظم)25 ،2773 ،
فإف ِّكانتِّالحضارةِّاألوربيةِّىيِّالتيِّانفردتِِّّبصياغةِّمفهوـِّالتَّقدـ؛ِّفؤلنهاِّالحضارةِّالوحيدةِّ
التيِّانفردتِّحتىِّاآلفِّباالنتقاؿِّمنِّالتَّمركزِّحوؿِّاهللِّإلىِّالتَّمركزِّحوؿِّاإلنسافِّ( .طرابيشي،

)257 ،1991

يقوؿِّشرابيِّ:مجابهةِّالتَّيارِّالدٍّينيِّاألصوليِّمجابهةِّصريحةِّوكليةِّتشكلِّجزءاًِّالِّيتجزأِّمنِّ

مهمةِّالحركةِّالنَّقديةِّالحديثة ( .شراب ،د.ت.ف) 17 .

لكن ىذا النقد لتتاج إذل هتيئة بيئة اجتماعية مناسبة لتقبل فكرة نقد النصوص الدينية ،وقدرتو على
تبين الفكر العلمي .
ضمنِّسياؽِّنقدِّالفكرِّالدٍّينيِّ,والتَّفكيرِّالدٍّينيِّ,والتَّصورِّالدٍّينيِّللعالمِّ,يفرضِّنقدِّالنصِّ
ومنهجِّالنصِّوسلطةِّالنصِّنفسوِّباعتبارهِّالزمةِّمنطقيةِّ,وتتمةِّضروريةِّإلشهارِّالطَّبلؽِّبينِّ
العقلِّوالنقل ( .طرابيشي) 245 ،1991 ،
َّ
يزِّعظمةِّ:إفِّالعلمانيةِّليستِّوصفةِّأوِّصيغةِّجاىزةِّقدِّتختارِّجماعةِّمعينةِّرفضهاِّ
يقوؿِّد.عز
أوِّتطبيقهاِّ,بلِّىيِّجملةِّعملياتِّموضوعيةِّفيِّالتَّاريخِّومنوِّ.فالعلمانيةِّتستندِّإلىِّتقديمِّ
سياسي ِّواالجتماعي ِّ( .الشوملي،2778 ،
العقل ِّعلى ِّالنَّقل ِّفي ِّأمور ِّالتَّشريع ِّوالتَّنظيم ِّال ٍّ

)154
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إف العقائد الدينية الدوغمائية اظتمجدة للزىد ،واليت تدفع اإلنساف إذل التفكري بانآخرة دوف األخذ
باضتياة الواقعية جتعل من الشخص يعيش يف قوقعة األدل وعذاب حياة انآخرة فتبعده عن أي ٍ
عمل
مبدع يساعد على تقدـ البشرية.
خال ٍؽ ٍ
كما أف كافة العقائد اظتتطرفة تؤدي إذل الضرر ،وىذا واضح عندما حتاوؿ ىذه العقائد التنافس مع
عقائد متطرفة أخرى؛ ألهنا يف تلك اضتالة تلجاً إذل تشجيع الكراىية واطتصاـ.
ولكنِّذلكِّصحيحِّحتىِّعندِّوجودِّعقيدةِّمتطرفةِّواحدةِّفيِّالحلبةِّ,فهي ِّالِّتسمحِّبإجراءِّ
تحقيق ِّنز ٍيو ِّمثبلً َّ
ٍ
َّ
َّقدـِّالفكريِّ.وإذاِّ
ِّ
ِّذلكِّقدِّيزعزعِّقبضتهاِّ,والِّبد ِّلهاِّمنِّمعارضةِّالت
؛ِّألف

َّ
ِّكماِّىيِّالحاؿِّفيِّمعظمِّاألحيافِّتتضمنِّطبقةِّالكهنة؛ِّفإفِّذلكِّسيعطيِّ
كانتِّىذهِّالعقيدة
ِّالسائدِّ ,واالدٍّعاءِّ
ِّمكرسة ِّباالحتراؼ؛ ِّللمحافظة ِّعلى ِّالوضع ِّالفكري َّ
قوة ِّعظيمة ِّلطبقة ّ
بامتبلؾِّالحقيقةِّفيِّحينِّالِّتوجدِّحقيقة( .راسل)125 -124 ،2778 ،

ويؤكد ِّلوؾ ِّعلى ِّالتَّسامح ِّفيقوؿَّ :
ِّإف ِّالتَّناقض ِّبين ِّالكنائس ِّحوؿ ِّحقيقة ِّوصدؽ ِّمبادئهمِّ
وِّالِّيوجدِّفيِّأي ٍ
العقائديةِّونقاءِّعبادتهمِّىوِّأمر ِّيتساوىِّفيِّالكلِّمعِّأنَّ
ِّمكاف ِّفيِّاألرضِّ
ٍّ
ٌ
فِّيحددِّماِّىوِّالصوابِّوماِّىوِّالخطأِّ,وبذلكِّيكوفِّالتَّسامحِّحمايةِّلحقوؽِّ
منِّيستطيعِّأ
َّ
ِّكلِّاألدياف ( .خليفة،
الفردِّوحريتوِّفيِّالتَّفكيرِّ,واالختبلؼِّحمايةِّألىلِّالعقائدِّالمختلفةِّفي ٍّ

) 81 ،2775

فالفكر الديين :ىو عبارة عن غتموعة تصورات أعطيت لتفسري غتمل اضتياة االجتماعية والطبيعية،
ٍ
ٍ
سابقة دل يكن العلم باستطاعتو أف يعطي تفسريات علمية حوؿ حركة الكواكب
مرحلة
يف
ٍ
ٍ
بسلوؾ
مرحلة من مراحل التاريخ البشري
والفيضانات والرباكني 777إخل ،كما ارتبطت كل
اجتماعي يتميز عن سابقو ،فالثورات العلمية والتّكنولوجية واظتعلوماتية كانت ناجتة عن عوامل
اجتماعية ،وىذا كاف لو بالغ األثر يف تغيري طريقة التفكري لدى اإلنساف الغرب .كما إف نتائج
االكتشافات العلمية دحضت الكثري من اظتسائل اليت كانت تُفسر على ٍ
أساس غيب ،كما انعكس
أثرىا يف كل مناحي اضتياة االجتماعية ،فبدأ العلم بسحب البساط من حتت أقداـ رجاؿ الدين
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والسحرة واظتشعوذين يف الكثري من اجملاالت؛ كالفلك ،واالقتصاد ،والطب  -ومن األمثلة يف اضتياة
االجتماعية؛ االنتقاؿ من العالج عند رجاؿ الدين أو اظتشعوذين إذل الطب اضتديث  -ؽتا دفع
باإلنساف أف ينتقد الكثري من العادات اليت ارتبطت بالدين من ث ػتاولتو تغيري تلك اظتمارسات؛
لذلك فالتطور يف جانب ما كاف لو تأثري يف اظتنظومة بأكملها ،كما خلعت صفة اظتؤسسة عن دور
العبادة .لكن بقيت مسألة الدين من أعقد القضايا اليت يواجها العقل البشري؛ فهي دل ِ
تنتو بانتهاء
فرتة اضتكومات الدينية يف العصور الوسطى ،وال بربوز مرحلة التفكري العلمي بل كل ما حدث ىو
انتقاؿ فكرة الدين من اظتفهوـ العاـ إذل اظتفهوـ اطتاص ،وت فصل السياسة عن الدين يف اجملتمعات
اظتتقدمة.
لكن البيئة االجتماعية العربية تشكل األرضية اظتناسبة الستمرار حالة االنغالؽ الديين نتيجة فشل
ّ
اضتركات الدينية اإلصالحية ،وفشل اضتكومات العربية يف فصل الدين عن السياسة ،ويف تكريس
مبدأ اظتواطنة الذي ينقل الفرد من اظتؤسسات التقليدية إذل اظتؤسسات اضتديثة ،وقلة النخب الفكرية
اليت تعمل على هتيئة األجواء؛ لنقل العقل العرب من العقل الغيب إذل العقل العلمي اظتنفتح.
ما نستطيع قولو إف اضتقيقة اظتطلقة ال نتلكها أحد فجوىر رتيع اظتذاىب والتيارات الدينية تدور
متسامح؛ أي :ىناؾ قاسم مشرتؾ
حوؿ فكرة اطتري والشر اليت تتوافق مع قيم أي غتتم ٍع سلي ٍم
ٍ
أساسي بينهم ،أما كل ما يش ّذ عن القاعدة األساسية؛ فهو االبتعاد عن جوىر الدين.
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الفصلِّالخامسِّ:غيابِّالمجتمعِّالمدنيِّوضعفِّمبدأِّ
المواطنة.
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أو ِّالًِّ-المجتمعِّالمدنيِّ ِّ
ِّٔ-مفهوـِّالمجتمعِّالمدني:
تشري معظم الدراسات إذل أف مفهوـ اجملتمع اظتدن ىو فكرةٌ جديدةٌ على الرغم من جذورىا اظتوغلة
يف القدـ ،فهي ظهرت ظهوراً بارزاً يف عصر النهضة والتنوير عصري التحوالت الكبرية،
لعل أبرز ىذه التحوالت دتثلت يف :
االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،اليت شهدىا الغرب .و ّ
حركات اإلصالح الديين وما ؾتم عنها من اعتبار اإلرادة الشعبية مصدراً للحكم بدالً من اضتق
اإلعتي ،والتجربة الدنتقراطية بعد نشوء الرأشتالية ،وبالتارل ظهور حر ٍ
ٍ
إنسانية اىتمت حبقوؽ
كات
اإلنساف وحريتو وكرامتو.

مفهوـ ِّالمجتمع ِّالمدنيِّ :لقد ِّوضعت ِّندوة ِّالمجتمع ِّالمدني ِّالتي ِّنظَّمها ِّمركز ِّدراساتِّ
ِّالسياسيةِّ
الوحدة ِّالعربية ِّعاـ(ِّٕ ٜٜٔـ) ِّتعريفاً ِّللمجتمع ِّالمدني ِّعلى ِّأنَّو ِِّّ :المؤسسات ٍّ

واالقتصاديةِّواالجتماعيةِّوالثَّقافيةِّالتيِّتعمل ِّفيِّميادينهاِّالمختلفةِّفيِّاستقبلؿِّعنِّسلطةِّ
الدولة؛ ِّلتحقيق ِّأغر ٍ
َّ
اض ِّمتعددةٍِّ :منها ِّأغراض ِّسياسية؛ ِّكالمشاركة ِّفي ِّصنع ِّالقرار ِّعلىِّ
ابِّالسياسيةِّ,ومنهاِّأغراضِّنقابية؛ ِّكالدٍّفاعِّعنِّ
المستوىِّالوطنيِّوالقومي؛ِّومثاؿِّذلكِّاألحز
ٍّ
مصالح ِّأعضائهاِّ ,ومنها ِّأغراض ِّثقافية؛ ِّكما ِّفي ِّاتحادات ِّالكتاب ِّوالمثقفين ِّوالجمعياتِّ

الثَّقافيةِّالتيِّتهدؼِّإلىِّنشرِّالوعيِّالثَّقافي( .الفاحل)22 ،2772 ،

ٕ -العقباتِّاالجتماعيةِّالتيِّتقفِّأماـِّبناءِّالمجتمعِّالمدنيِِّّ:
تعددت انآراء حوؿ العوامل الدافعة لبناء اجملتمع اظتدن عرب تطورىا التارمتي من تقسيم عمل إذل
أسباب أخالقية واجتماعية ،لكن يبقى التّفكري العقالن العامل اصتوىري يف بناء اجملتمع اظتدن

مبعزؿ عن أي مرحلة تارمتية ،فالعقل البشري ىو الذي يبحث عن حلوؿ ظتشاكل البشر ولتاوؿ
ختليص اجملتمع من حالة الفوضى إذل حالة أكثر تنظيماً ودتدناً ،فبتقسيم العمل وتعدد الوظائف
واالختصاصات يف اجملتمع يتم االنتقاؿ من اضتالة الريفية البسيطة إذل اضتالة اظتدنية.

112

ِّاستند ِّالمجتمع ِّالمدني ِّعند ِّأفبلطوف ِّإلى ِّتقسيم ِّالعملِّ ,وكاف ِّعند ِّأرسطو ِّمتش ّكبلً ِّمنِّ
قدرات ِّطبيعية ِّوأخبلقية ِّمختلفةِّ .فقد ِّاعتمد ِّشيشروف ِّعلى ِّالقدرة ِّاإلنسانية ِّالشاملة ِّعلىِّ

المشاركة ِّفي ِّالعقل ِّالقويم ِّالذي ِّيتناغم ِّمع ِّالطبيعةِّ ,ويوجد ِّمستقبلً ِّعن ِّالتاريخ ِّاإلنسانيِّ,

وينظمِّالكوفِّ.إفِّالفوضىِّالمتأصلةِّفيِّعالمِّالمصالحِّالخاصةِّواألحكاـِّالشخصيةِّيمكنِّ

التغلبِّعليهاِّعنِّطريقِِّّتنظيمِّالمجتمعِّالمدنيِّطبقاًِّلمبادئِّالعقل(.إىرنربغ- 64 ،2778 ،

)65

إف النزعة البشرية اجتاه اضتقوؽ الطبيعية؛ كحق التملك واضتفاظ من أجل البقاء أدت إذل حاالت
صراع بني البشر ،فكاف الب ّد للعقل البشري أف يبحث عن حلوؿ من أجل الوصوؿ إذل غتتمع
ينهي ىذا الصراع بني البشر ،فكانت بداية الدعوة لبناء اجملتمع اظتدن.
لكنِّلوؾِّيستدرؾِّفيِّوصفِّحالةِّالطبيعةِّاألولىِّفيقوؿِّ:فقدِّتنشأِّفيِّحالةِّالطبيعةِّبعضِّ
الحاالتِّالشاذةِّمنِّالنزاعِّالِّيمكنِّأفِّتحلِّمنِّقبلِّفردِّأوِّأفرادِّىمِّأصبلًِّمتساووفِِّّمنِّ
دوفِّأفِّيحصلِّانحيازِّ,وربماِّحصوؿِّنوعِّمنِّالفوضىِّوالعنفِّ.وأفِّالعبلجِّالمناسبِّلذلكِّ

ال ِّيكوف ِّإ ِّالّ ِّبقياـ ِّحكومة ِّمدنية ِّفحسب؛ ِّألف ِّغاية ِّالمجتمع ِّىي ِّالحفاظ ِّعلى ِّالحقوؽِّ
الطبيعيةِّالثبلثةِّ(ِّ:حقِّالحياةِّ–ِّحقِّالحريةِّ–ِّحقِّالملكيّةِّ)ِّلكلِّفردِّمنِّأفرادِّالمجتمع( .

الشماس) 15 ،2778 ،

إفِّالمصلحةِّالذاتيةِّالعقبلنيةِّىيِّحافزِّفعلِّالفردِّوبقاءِّالجماعةِّ.فهيِّتقعِّفيِّصميمِّالحياةِّ
اإلنسانية ِّفي ِّحالة ِّالطبيعةِّ,وتتيح ِّلنا ِّاشتقاؽ ِّقانوف ِّالطبيعة ِّاألوؿِّ,وتستلزـ ِّقياـ ِّالمجتمعِّ
المدنيِّ .إف ِّاالنتقاؿ ِّمن ِّالبربرية ِّإلى ِّالحضارة ِّيجلب ِّإلى ِّ ِّالتاريخ ِّ ِّاإلنساني ِّالصناعةِّ,
والزراعةِّ,والمبلحةِّ,والعلمِّ,واألخبلؽِّ,والثقافة(.إىرنربغ)152 ،2778 ،
ولتسويغ ِّالثقافة ِّ المدنيةِّ ,وإضفاء ِّشرعية ِّالعقل ِّعليها ِّكمطلب ِّضروري ِّمقترف ِّببناء ِّالنسقِّ
االجتماعي ِّالجديد ِّينقد ِّىوبز ِّالثقافة ِّالمدرسيةِّ ,ونقدىا ِّيهدؼ ِّإلى ِّتحقيق ِّأمرين ِّ؛ ِّاألمرِّ
األوؿِّ:ىدـِّالفلسفةِّالمدرسية؛ِِّّلكونهاِّالمسؤولةِّعنِّإشاعةِّالخرافةِّبينِّالبشرِّبماِّأقامتوِّمنِّ
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خلطِّبينِّأفكارِّأرسطوِّوالدينِِّّ.واألمرِّالثانيِّ :كشفِّأثرِّالثقافةِّالمدرسيةِّفيِّإضعاؼِّسلطةِّ
الدولةِّالسياسيةِِّّ,وتمزيقِّالمواطنِّبينِّسلطتيِِّّ:الكنيسةِّوالدولةِّ(.خليفة)74 ،2775 ،
ساندت الفلسفة اظتدرسية يف الغرب الكنيسة اليت بقيت أسرية القياس األرسطي طيلة القروف
الوسطى ،واليت اعتمدت على مقدمات يقينية للوصوؿ إذل نتائج يقينية؛ ؽتا جعلها تقف كعقبة أماـ
العقالنية العلمية ،وبانتقاعتا إذل اظتنهج العلمي برزت االكتشافات العلمية يف غتاؿ العلوـ الطبيعية
واإلنسانية ،واليت بدورىا ساقتت يف تكوين اجملتمع اظتدن.
دل يكن يف اإلمكاف وضع قانوف علمي عقالن ومستقل إالّ من خالؿ انعتاؽ األفراد من رتيع
الروابط اليت تربطهم بالعائلة واألرض واظتدينة اليت تقيدىم باطترافات واإلنتاف والتقاليد والعادة
والواجب .ويعين ىذا التحرر سقوط اضتياة االجتماعية البسيطة لألسر يف القرية والبلدة واهنيار
اجملتمع الزراعي .
وقدِّتوصلِّتونيسِّمنِّمبلحظاتوِّأفِّالرغبةِّالعقبلنيةِّوالمجتمعِّقدِّحبلِّمعِّمرورِّالوقتِّمحلِّ
الرغبةِّالطبيعيةِّوالمجتمعِّالمحلي ( .إيربرل)198 ،2773 ،
لكن ِّعملية ِّبناء ِّالمجتمع ِّالمدنيِّ ,من ِّجانب ِّآخر ِّليست ِّعملية ِّمعملية ِّتتم ِّوفقاً ِّلخطةِّ
مرسومةِّأوِّإجراءاتِّمنضبطةِّ,بلِّىيِّعمليةِّحركيةِّمعقدةِّتتداخل ِّفيهاِّالعديدِّمنِّالعناصرِّ
والمتغيرات ِّعلى ِّمختلف ِّاألصعدة ِّوالمستوياتِّ ,وىي ِّعملية ِّتراكمية ِّتتم ِّعلى ِّمدى ِّزمنيِّ
طويلِّنسبياًِّ.إفِّالمجتمعِّالمدنيِّليسِّمجردِّىياكلِّفقطِّبلِّىوِّقيمِّقبل ِّكلِّشيءِّومنِّىذاِّ

َّ
المنطلقِّ,الِّبد ِّمنِّالتركيزِّعلىِّالقيمِّالمدنيةِّبدؿِّاالكتفاءِّبالهياكلِّوقصرِّالنظرِّعليها( .

عبد الباقي) 84 ،2776 ،

إف استرياد ىياكل وخطط جاىزة من غتتمعات أخرى وتطبيقها على اجملتمع العرب قد ال تفضي إذل
النتائج اظترجوة؛ لذلك ينبغي على كل غتتمع أف يبحث عن العوائق اضتقيقية اليت تقف يف وجو
التغيري ،والوصوؿ إذل اجملتمع اظتنشود.
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إ ّف ِّمعيقات ِّبناء ِّالمجتمع ِّالمدني ِّالعربي ِّمتنوعةِّ ,بعضها ِّيضرب ِّفي ِّأعماؽ ِّالبنية ِّالذىنيةِّ
والفكرية ِّللمجتمع ِّالعربيِّ ,وبعضها ِّيرتد ِّإلى ِّالمستوى ِّالعملي ِّالواقعيِّ .فمن ِّالمعيقاتِّ

المتصلةِّبالمستوىِّالفكريِّ,يمكنِّذكرِّ ِّ:
ِّأ -ضعفِّالتأصيلِّالنظريِّلمفهوـِّالمجتمعِّالمدنيِّفيِّالوطنِّالعربي.
بِّ-

االختبلؼ ِّفي ِّتكييف ِّطبيعة ِّالمجتمع ِّالمدنيِّ ,حيث ِّيستخدمو ِّالبعضِّ

مقاببلًِّللدولةِّ(السلطويةِِّّغالباًِّ)ِّ,والبعضِّيستخدموِّمقاببلًِّللدينِّ,ويستعملوِّآخروفِّ
نقيضاًِّللعسكري.
إف ِّقلة ِّالمعرفة ِّوانتشار ِّاألمية ِّوالتخلف ِّبين ِّأبناء ِّالمجتمع ِّيؤدي ِّإلى ِّخلط ِّالمفاىيم ِّفيِّ
الذىنيةِّالعربية.
أماِّبالنسبةِّللعوائقِّالعمليةِّذاتِّالصلةِّبالمستوىِّالواقعيِّكثيرةِّمنها:
أِّ-االزدواجيةِّداخلِّالمجتمعاتِّالعربيةِّالتيِّتُمثَّلِّأساساًِّ,فيِّوجودِّبعضِّمكوناتِّالمجتمعِّ
التقليدي ِّورموزه ِّإلى ِّجانب ِّبعض ِّمكونات ِّالمجتمع ِّالحديث ِّورموزهِّ ,وقد ِّتصل ِّالعبلقةِّ
بينهماِّ,فيِّبعضِّاألحيافِّ,حدِّالتوترِّوالصراعِّواالنفجارِّ.
ِّ
تتداخل ِّرموز ِّالنظاـ ِّالقديم ِّبمؤسساتو ِّالتقليدية ِّالتي ِّتقوـ ِّ ِّبدوٍر ِّكبي ٍر ِّفي ِّالمجتمع ِّمعِّ
المؤسسات ِّالحديثةِّ ,وىذا ِّيؤدي ِّإلى ِّحالة ِّصراع ِّال ِّتنتهي ِّإالّ ِّبزيادة ِّنسبة ِّالتعليم ِّونشرِّ
المعرفةِّالعلميةِّلكيِّتصبحِّالكفةِّالراجحةِّفيِّالمجتمعِّلؤلفرادِّاألكثرِّإيماناًِّبالعلمِّوالعقلِّ
فيِّإدارةِّالمجتمعِّ,وبناءِّمجتمعِّمدنيِّيحققِّمصالحِّالجميعِّ.

بِّ-عدـِّإمكانيةِّبناءِّمجتمعِّمدنيِّفيِّظلِّغيابِّأوِّضعفِّدولةِّالقانوفِّوالمؤسسات(.عبد
الباقي)98 -97 ،2776 ،
ولكنِّقدِّيتساءؿِّسائلِّبأفِّالتقدـِّوالتحديثِّيتطلبافِّإضعاؼِّالوالءاتِّالقديمةِّذاتِّالدوائرِّ
الضيقة ِّوتبلشيها؛ ِّليحل ِّمحلها ِّالوالء ِّللدولة ِّالمركزية ِّ؛ ِّأيِّ :األمةِّ ,وذلك ِّيعني ِّاختفاءِّ

115

عبلقاتِّاجتماعية ِّكانتِّنابعةِّمنِّتلكِّالدوائرِّ,األمرِّالذيِّيضعفِّالعبلقاتِّاالجتماعيةِّ,
فيصبحِّالفردِّوحيداًِّفيِّالمجتمعِّ,وذلكِّضررِّوخسارةِّاجتماعيةِّذاتِّعبلقةِّوثيقةِّبالصحةِّ
النفسيةِّللمواطنِّواطم ئنانوِّوراحتوِّ.لكنِّذلكِّالِّيعنيِّأفِّالمجتمعِّالجديدِّعاجزِّعنِّإيجادِّ
البدائلِّمنِّتلكِّالعبلقاتِّ,فالمجتمعِّالمدنيِّفيِّظلِّالدولةِّ,حيثِّيتحررِّالفردِّمنِّالروابطِّ
القديمةِّلحسابِّالرابطةِّالجديدةِّباألمةِّوبالدولةِّ,يستطيعِّأفِّيبنيِّعبلقاتِّجديدةِّمنِّخبلؿِّ
النشاط ِّالمدني ِّالجديدِّ ,حيث ِّتزدىر ِّالنواديِّ,والجمعيات ِّالعلميةِّ,والمؤسسات ِّالخيريةِّ,
ومنظماتِّالعملِّالوطنيِّ,والخدمةِّالعامة( .العلي) 387 ،1998 ،
لقدِّادعىِّعلمِّاالجتماعِّالغربيِّأفِّالمجتمعِّاإلسبلمي ِّكافِّيفتقرِّإلىِّمؤسساتِّالمجتمعِّ
البرجوازي ِّالمستقلةِّ ,التي ِّكسرت ِّقبضة ِّاإلقطاع ِّالعنيدة ِّعلى ِّالغربِّ .وطبقاً ِّلوجهة ِّالنظرِّ
ىذهِّ ,كاف ِّالمجتمع ِّاإلسبلمي ِّيفتقر ِّإلى ِّالمدف ِّالمستقلةِّ ,والطبقة ِّالبرجوازية ِّالمستقلةِّ,

والبيروقراطية ِّالعقبلنيةِّ ,والمحاسبة ِّالقانونيةِّ ,والملكية ِّالشخصيةِّ ,ومجموعة ِّالحقوؽ ِّالتيِّ
تجسد ِّالثقافة ِّالبرجوازيةِّ .إف ِّالمبنى ِّاالجتماعي ِّللعالم ِّالمشرقي ِّتميز ِّبغياب ِّالمجتمعِّ
المدني؛ ِّأيِّ :بغياب ِّتلك ِّالشبكة ِّمن ِّالمؤسسات ِّالمتوسطة ِّبين ِّالفرد ِّوالدولة ( .بشارة،
 ) 315 - 314 ،2712إف انتصار أفكار الربجوازية يف الغرب على اإلقطاع ،وغتاهبة تدخل
الكنيسة يف اضتياة العامة للبشر قاـ بدوٍر مهم يف تكوين منظمات اجملتمع اظتدن واليت استمرت يف
تطورىا حّت وصل مفهوـ اجملتمع اظتدن إذل ما ىو عليو ،ولكن ىذا ال يعين بأف ختوض الشعوب
العربية جتربة الغرب باطتطوات نفسها حّت حتقق فكرة اجملتمع اظتدن.
وبسببِّعدـِّوجودِّتنظيمِّسياسيِّيرقىِّإلىِّمستوىِّالدولةِّفيِّأيةِّبقعةِّمنِّبقعِّىذهِّالمنطقةِّ(ِّ
الخليجِّ– ِّالمحيطِّ)ِّظلتِّظاىرةِّ"ِّالمدفِّ" ِّكمراكزِّتجمعِّحضريةِّمتحضرةِّغائبةِّتماماً ِِّّ.
كانتِّالحياةِّاالجتماعيةِّعلىِّطوؿِّىذهِّالمنطقةِّوعرضهاِّحياةِّبدويةِّولمِّتكنِّمدنيةِّ.إضافةِّ
إلىِّغيابِّالتنظيمِّالعقبلنيِّللفكرِّوالسلوؾِّ.إفِّغيابِّالدولةِّوالمدينةِّيستتبعِّحتماً ِّغيابِّ

العقبلنية(.اصتابري)121 ،1997 ،
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فالفهم اطتاطئ للدين ،واالبتعاد عن مقاصد الدين اضتقيقية ،كتعل من اجملتمع عبارة عن تكتالت
دينية تستهدؼ بعضها بعضاً ،فتحاؾ اظتؤامرات ضد أبناء اجملتمع الواحد باسم الدين ،وجتعل من
قياـ اظتؤسسات اظتدنية؛ كمؤسسات ضاغطة على السلطة مسألة يف غاية الصعوبة.
ومن ِّأىم ِّالعوا مل ِّالتي ِّيرى ِّلوؾ ِّأنها ِّسبب ِّيضعف ِّالمجتمع ِّالمدنيِّ:ىو ِّالتعصب ِّالدينيِّ
الذي ِّيدفعو ِّبأىلو ِّإلى ِّممارسة ِّالعنفِّ ,والتخريبِّ ,والقتلِّ ,والتدميرِّ ,واضطهاد ِّالبشرِّ
وتعذيبهمِّ,وجميعهاِّأمورِّمناقضةِّتماماًِّ(للمقاصدِّالحقيقيةِّمنِّالدينِّ,وىيِّتنظيمِّحياةِّالبشرِّ
استناداًِّإلىِّقواعدِّالفضيلةِّوالتقوى) (خليفة)64 ،2775 ،
كماِّأفِّغيابِّحريةِّالتعبيرِّوثقافةِّالحوارِّيجعلِّمنِّالصعبِّانتشارِّاألفكارِّالمدنيةِّبينِّأبناءِّ
المجتمعِّالعربيِّ.يؤكد ِّىابرماسِّلتحقيقِّاإلجماعِّالعقبلنيِّيجبِّتساويِّاألفراد ِّفي ِّعمليةِّ
الحوارِّ,ولذلكِّفإ ّف ِّالمشاركينِّفيِّالحوارِّيكونوفِّغيرِّمقيدينِّفيِّحوارىم ِّوأقوالهمِّسواءِّ

بقوة ِّداخلية ِّأو ِّخارجية؛ ِّولذلك ِّفإف ِّشروط ِّالتخاطب ِّالمثالي ِّىي ِّشروط ِّالمجتمع ِّالحرِّ

المنظمِّبطريقةِّعقلية( .أبو النور حسن)155 ،2779 ،
يقوؿِّفؤادِّزكرياِّعنِّالديمقراطيةِّ:إنهاِّمناخِّإنسانيِّفيِّماِّتفرضوِّمنِّعقبلنيةِّوروحِّنقديةِّ,
وترتكزِّإلىِّالمناقشةِّالحرةِّ,تزيلِّمن ِّعقوؿِّالناسِّمفهوـِّالسلطةِّالمطلقةِّالتيِّالِّتناقشِّ.
وبهذاِّجعلِّالعقبلنيةِّالنقديةِّمنِّثمارِّالديمقراطية ( .العلي) 355 ،1998 ،
وإف ِّقيم ِّومبادئ ِّالمبادرةِّ ,والحريةِّ ,واإلرادةِّ ,والتعدديةِّ ,والعقبلنية ِّتعتبر ِّمن ِّالمقوماتِّ
والمرتكزاتِّاألساسيةِّلبناءِّوتفعيلِّالمجتمعِّالمدنيِّومؤسساتو (.عبد الصادؽ)73 ،2777 ،
ِّويرىِّالحجازيِّأفِِّّأزمةِّالديمقراطيةِّالِّتتصلِّبالتعبيرِّعنِّالرأيِّ,والمشاركةِّفيِّصنعِّالقرارِّ
السياسيِّأوِّتنفيذهِّ(ِّ.القهرِّىوِّاألسلوبِّالسائدِّفيِّالعبلقاتِّاالجتماعيةِّ,عبلقةِّتسلطِّمنِّ
األعلىِّإلىِّاألسفلِّ,عنِّطريقِّالتماىيِّبالمتسلطِّمنِّاألدنى؛ِّألفِّمثلِّىذاِّالتسلطِِّّيلغيِّ
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دور ِّالعقل ِّوقيموِّ ,ويحولو ِّإلى ِّكائن ِّيجتر ِّذاتوِّ ,ويكرر ِّخبراتو ِّوأفكاره ( .العلي،1998 ،
)359
إ ّف غياب اجملتمع اظتدن ال يعود لالستبداد السياسي فقط ،بل ىناؾ رتلة من اظتتغريات االجتماعية

ضمن العالقات االجتماعية السائدة يف اجملتمع العرب اليت تتداخل مع بعضها ،واليت تعمل على
خلق عقبات أماـ فكرة بناء غتتمع مدن.

ِّٖ-العبلقةِّالجدليةِّبينِّالعقبلنيةِّالعلميةِّوالمجتمعِّالمدنيِِّّ ِّ:
تتجو العالقة بني اجملتمع اظتدن والعقالنية ؿتو عالقة جدلية تؤثر كل منهما باألخرى ،تلك العالقة
اليت أفرزت مواطناً متحرراً من سلطة رجاؿ الدين اليت كانت تكبل العقل البشري ،وجتعلو مقتنعاً
بعبوديتو ألفراد آخرين مثلو ،وتنزع عن الفرد صفة اظتواطنة واليت ىي بدورىا تعيق بناء اجملتمع اظتدنِّ .
إ ّف انتقاؿ اإلنساف من حالة اجملتمع احمللي إذل اجملتمع اظتدن مقرتف بعملية التغيري يف طريقة التفكري،
فكاف ػتور اىتماـ اإلنساف شهواتو اصتسدية ،واالفتخار بنسبو وعشريتو ،وخضوعو لسياسة القبيلة،
ث انتقل بعدىا إذل التفكري العقالن؛ وذلك ببناء ذاتو اليت ىي ركيزة أساسية يف بناء اجملتمعات
اظتتمدنة.
إف ِّاالنتقاؿ ِّمن ِّحاؿ ِّالفطرة ِّإلى ِّالدولة ِّالمدنية ِّيحدث ِّتغييراً ِّملحوظاً ِّفي ِّطبيعة ِّاإلنسافِّ,

وذلكِّعنِّطريقِّإحبلؿِّالعدالةِّمحلِِّّالغريزةِّفيِّسلوكوِّ,فتضفيِّعلىِّأفعالوِّبعداًِّأخبلقياً ِّكافِّ
يفتقرِّإليوِّسابقاًِّ.وحينذاؾِّفقطِّ,عندماِّيحلِّصوتِّالواجبِّمحلِّالحافزِّالجسديِّ,والح ّقِّ

محلِّالشهوة؛ِّيجدِّاإلنسافِّنفسوِّ,الذيِّف ّكرِّحتىِّذلكِّالوقتِّبنفسوِّفقطِّ,مجبراًِّعلىِّأفِّ
يتصرؼ ِّطبقاً ِّلمبادئ ِّأخرىِّ ,وأف ِّيأخذ ِّالمشورة ِّمن ِّعقلو ِّقبل ِّاالنصراؼ ِّإلى ِّنوازعو( .

إىرنربغِّ ) 292 ،2778 ،

نشأ اجملتمع اظتدن نتيجة اتفاؽ عقالن بني أفراد غتتم ٍع لتقق مصاحل اصتميع؛ ألف حتقيق مصلحة
الفرد بالنتيجة ستؤدي إذل ازدىار اجملتمع الذي يعود بالنفع على الكل ،كما أف فكرة اجملتمع اظتدن
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ىي من صنع البشر ،غري مستمدة من القانوف األخالقي اظتتمثل بالدين أو باألعراؼ الذي لتصر

اظتنفعة لطبقة واحدة متمثلة بطبقة الكهنة أو اضتكم ِّ .

إف جوىر الطبيعة اإلنسانية ينزع ؿتو اظتصلحة الذاتية الناجتة عن تفكري عقالن ،واليت كانت من
إسهامها عرب التاريخ ىو الوصوؿ إذل حالة اجملتمع اظتدن الذي ينقل اجملتمع من حالة الفوضى إذل
التنظيم .لكن كيف تتحقق اظتصلحة العامة ضمن غتتمع مدن قائم على اظتصلحة الذاتية ؟.
يجيبِّىيوـِّبأنوِّالِّيمكنِّالكشفِّعنِّالصالحِّالعاـِّمنِّخبلؿِّالتفكيرِّالخلقيِّ ,كماِّأنوِّالِّ
يوجدِّبمعزؿِّعنِّمجموعِّالمصالحِّالفرديةِّ.فالقواعدِّالتيِّيسيرِّوفقهاِّالمجتمعِّالمدنيِّغيرِّ
مستمدة ِّمن ِّالقانوف ِّالخل قي ِّالطبيعي؛ ِّفهي ِّمصطنعةِّ ,والمجتمع ِّالمدني ِّليس ِّغير ِّتنظيمِّ
اتفاقي ِّبغرض ِّالسعي ِّوراء ِّاألىداؼ ِّالخاصة؛ ِّألف ِّالعقل ِّالذرائعي ِّيساعد ِّاألفراد ِّعلىِّ
تشخيصِّمصالحهمِّ,ويدلهمِّعلىِّالسبيلِّاألفضلِّلتطمينهاِّ.لقدِّحلتِّالخبرةِّوالعادةِّمحلِّ
المبدأ ِّاألخبلقي ِّوالفضيلة ِّالقبليين ِّبوصفهما ِّمعيار ِّللحقيقةِّ .فالمجتمع ِّالمدني ِّال ِّيتشكلِّ
بغيرِّتفاعبلتِّخارجيةِّبينِّعقبلنيينِّساعينِّإلىِّمصالحهمِّالذاتية (ِّ.إىرنربغ) 217 ،2778 ،
تتجو العالقة بني اجملتمع اظتدن والعقالنية ؿتو عالقة جدلية تؤثر كل منهما بانآخر ،تلك العالقة
اليت أفرزت مواطناً متحرراً من سلطة رجاؿ الدين اليت كانت تكبل العقل البشري ،وجتعلو مقتنعاً
بعبوديتو ألفراد آخرين مثلو ،وتنزع عن الفرد صفة اظتواطنة واليت ىي بدورىا تعيق بناء اجملتمع اظتدن.
فالمجتمعِّالمدنيِّمؤسسِّعلىِّالعقبلنيةِّ,والعلمانيةِّباعتبارىاِّسيرورةِّتاريخيةِّمعقدةِّش ّكلتِّ

انفصاؿِّاإلنسافِّالدينيِّعنِّاإلنسافِّالمطلقِّ,فيِّاللحظةِّالجدليةِّالكبرىِّ,أوِّخطوتهاِّاألولى

 ( .الشماس) 27 ،2778 ،

تعرب عن جدلية التفكري العلمي واجملتمع اظتدن؛ نأخذ مثاالً عن
وىناؾ أمثلة يف الواقع العرب ّ
التجربة الفلسطينية يف اظتنظمات األىلية :
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إ ّف ِّتأثيرِّالمنظماتِّاألىليةِّقدِّنبعِّمن ِّكونهاِّأوِّأغلبهاِّتقوـِّبشكلِّدوريِّبإجراءِّانتخاباتِّ

ِّكماِّتدؿ ِّعلىِّ
ِّّ
داخليةِّالختيارِّقياداتهاِّ,وإفِّشكبلً ِّمنِّالمحاسبة ِّكافِّيجريِّفيِّصفوفها,

ذلكِّعمليةِّتدويرِّالسلطةِّالتي ِّكانتِّتتمِّمنِّخبلؿِّاالنتخاباتِّ .كماِّنبعِّأيضاًِّبسببِّوجودِّ
درجةِّمعينةِّمنِّالتعليمِّالجامعيِّوالثقافةِّالعامةِّلدىِّالعاملينِّفيِّىذهِّالمنظماتِّ,األمرِّالذيِّ
فرخِّنوعاً ِّمنِّالنخبِّالثقافيةِّوالمهنيةِّونخبِّالتكنوقراطِّ,وىيِّالنخبِّاألكثرِّحماساً ِّفيِّ
ّ
الدفاعِّعنِّمقوالتِّالعقلِّونشرىاِّ,واألكثرِّاستعداداًِّوقابليةِّلممارسةِّالديمقراطيةِّفيِّمجاؿِّ
عملهاِّوفي ِّعموـِّالمجتمعِّ,وكافِّمنِّأبرزِّنتائجِّدورىاِّشيوعِّظاىرةِّاالنتخاباتِّفيِّمعظمِّ
المؤسساتِّالوطنيةِّ ,كماِّساىمتِّفيِّانتشارِّالقيمِّاالجتماعيةِّالمدنيةِّ,إضافةِّإلىِّانتشارِّ
أبعاد ِّاجتماعية ِّوثقافية ِّعلى ِّمقولة ِّالتعدديةِّ ,وأضعفت ِّبالتالي ِّمن ِّثقافة ِّالعنف ِّفي ِّحلِّ
النزاعاتِّاالجتماعيةِّوالسياسيةِّفيِّالمجتمعِّالفلسطيني( .الشوملي)58 ،2778 ،
أماِّالسيرِّفيِّطريقِّعقلنةِّالحياةِّالعربيةِّبمختلفِّمظاىرىاِّفضرورةِّتاريخية ِّكذلكِّ,ليسِّفقطِّ
ألفِّالحضارةِّالمعاصرةِّتقوـ ِّكلها ِّعلىِّالتنظيمِّالعقبلنيِّلكلِّمرافقِّالحياةِّ,بلِّأيضاً ِّألفِّ
العقل ِّالعربي ِّالمعاصر ِّمازاؿ ِّيحمل ِّبين ِّطياتوِّرواسب ِّكثيرة ِّمتنوعة ِّمن ِّصنوؼ ِّالبلمعقوؿِّ

الموروثِّعنِّعصورِّاالنحطاطِّفيِّالحضاراتِّالسابقة ( .اصتابري) 125 ،1997 ،
إذا ِّكانتِّالعلمانيةِّتستلزـِّالديمقراطيةِّ,وإذا ِّكانتِّالديمقراطيةِّتمثلِّواحداًِّمنِّأىمِّمكوناتِّ
وعناصرِّالعلمانيةِّ,فإفِّالعبلقةِّبينِّالعلمانيةِّوالديمقراطيةِّتغدوِّفيِّالمحصلةِّعبلقةِّاقترافِّ
جوىريةِّ,وفيِّالفحوىِّفإفِّالعلمانيةِّالتيِّتعملِّوفقِّقوانينِّالعقلِّوالدنياِّ,والديمقراطيةِّالتيِّ
تعمل ِّوفق ِّإرادة ِّالشعب ِّكمصدر ِّللسلطاتِّ ,تمشياف ِّعلى ِّأرض ِّواحدة ِّىي ِّأرض ِّالدنياِّ
واإلنسافِّ,وعقلوِِّّ,وروحوِِّّ,وقيموِّ,وإرادتوِّ,وأفعالوِّالمختلفةِّ.تصبحِّالعلمانيةِّوالديمقراطيةِّ
في ِّترابطهماِّ ,ليس ِّفقط ِّأسلوباً ِّللنظاـ ِّالسياسي ِّواالجتماعي ِّالبلزـ ِّللمجتمع ِّالفلسطينيِّ,

وإنماِّالتعبيرِّاألشدِّإنسانيةِّعنِّحاجةِّالمجتمعِِّّإلىِّصيغةِّجديدةِّتفكِّقيودِّقهرهِّوانسحاقوِّ
ّ
واستبلبوِّالماديِّواالجتماعيِّوالروحي( .الشوملي)288 - 287 ،2778 ،
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لكن ذلك ال يعين أف شكل اجملتمع الذي سبق اجملتمع اظتدن كاف غتتمعاً ال عقالنياً بكل جوانبو،
بل إف اجملتمع اظتدن ىو الشكل األرقى الذي توصل إليو العقل البشري.

لم ِّيفترض ِّتونيس ِّعند ِّوصفو ِّالمجتمع ِّبالرغبة ِّالعقبلنية ِّأف ِّالمجتمع ِّالمحلي ِّغير ِّعقبلنيِّ
علىِّاإلطبلؽِّ,فقدِّأشارِّحقيقةِّإلىِّأفِّمجموعاتِّالمجتمعِّالمحليِّتبديِّجوانبِّعقبلنيةِّ,
ووضع ِّالعائلة ِّوالجوار ِّوالصداقة ِّفي ِّترتيب ِّيتناسب ِّمع ِّمستوى ِّازدياد ِّالعقبلنية ِّلديهاِّ,
وبالنسبة ِّلتونيس ِّفإف ِّالصداقة ِّىي ِّأعل ى ِّأشكاؿ ِّالمجتمع ِّالمحلي؛ ِّألنها ِّتقوـ ِّعلى ِّعبلقةِّ
متحررةِّمنِّاإلكراهِّ ( .إيربرل) 197 ،2773 ،
قدِّالحظِّماركوسِّأورليوسِّماِّيليِِّّ:إفِّطبيعتيِّالخاصةِّطبيعةِّعاقلةِّومدنيةِّ,فاناِّليِّمدنيتيِّ
وبلديِّ,وليِّروماِّبوصفيِّماركوسِّ,وليِّالكوفِّبوصفي ِّكائناًِّإنسانياًِّ,وتبعاًِّلذلكِّفإفِّماِّىوِّ
نافعِّلهذهِّالجماعاتِّىوِّالخيرِّالوحيدِّبالنسبةِّلي ( .إىرنربغ) 62 ،2778 ،

بلد و ٍ
فاإلنساف اظتتمدف ال تقف إنسانيتو ضمن ٍ
احد ،بل تتجاوز كل اضتدود ،كما تتجاوز الكثري
من العادات والتقاليد واألوىاـ اليت كانت عالقة بأذىاف البشر طواؿ السنوات اظتاضية ،وىذا ما
جعل من اإلنساف كائناً عاقالً مفكراً.

ثانيِّاًِّ-المواطنة:
ِّٔ-مفهوـِّالمواطنةِّ ِّ:
مرت مبراحل تارمتية متعددة منذ اضتضارة الرومانية واليونانية ،إذل
يع ّد مفهوـ اظتواطنة من اظتفاىيم اليت ّ
مرحلة عصر النهضة والتنوير يف الغرب ،اظترحلة اليت تبلورت فيها اظتفاىيم بصورة أكثر وضوحاً.

مفهوـ ِّالمواطنةِّ :ىي ِّالصفة ِّالتي ِّتحدد ِّحقوؽ ِّالمواطن ِّوواجباتو ِّاتجاه ِّوطنو ِّوفقاً ِّلميزافِّ
العدالة ِّاالجتماعية ِّوالمساواة ِّأماـ ِّالقانوفِّ ,كما ِّتقوـ ِّعلى ِّقاعدة ِّالوالء ِّواالنتماء ِّللوطنِّ,

والعمل ِّعلىِّخدمتوِّفيِّأوقاتِّالسلمِّوالحربِّ,والتعاوفِّمعِّالمواطنينِّاآلخرين ِّعنِّطريقِّ
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العملِّ المؤسساتيِّوالفرديِّ,الرسميِّوالتطوعيِّفيِّتحقيقِّاألىداؼِّالتيِّيصبوِّإليهاِّالجميعِّ,
وتوحدِّمنِّأجلهاِّالجهودِّ,وترسمِّالخططِِّّ,وتوضعِّلهاِّالموازنات( .بدوي – 67 ،1992 ،

) 62

ٕ-العقباتِّاالجتماعيةِّالتيِّتقفِّأماـِّترسيخِّمبدأِّالمواطنةِّ:
نتج عن عملية تغيري انتماء الفرد من اظتؤسسات التقليدية ( األسرة – دور العبادة )إذل اظتؤسسات
اضتديثة ( األحزاب  -مؤسسات اضتكومية ) ترسيخ مبدأ اظتواطنة يف الغرب فأصبحت الدولة ىي
اظتسؤولة عن رتيع احتياجات اظتواطن من رعاية اجتماعية ،وخدمات ( صحة – تعليم – عمل -
سكن 777إخل ) ،وترسيخ العدالة االجتماعية ،ومبدأ تكافؤ الفرص.
فقدِّأتاحِّعقلِّالتنويرِّتشكيلِّالدولةِّالقوميةِّالحديثة؛ِّأيِّ:الدولةِّالعلمانيةِّالديمقراطيةِّالتيِّ
تعاملِّمواطنيها ِّكلهمِّعلىِّقدـِّالمساواةِّأياً ِّكانتِّأصولهمِّالعرقيةِّأوِّالدينيةِّأوِّالمذىبيةِّ .كماِّ
أتاحِّتحقيقِّتقدـ ِّكبيرِّفيِّمجاؿِّالبحثِّالعلميِّ,واالنتقاؿِّمنِّالعصبياتِّالعشائريةِّأوِّالقبليّةِّ
أوِّالطائفيةِّالضيقةِِّّإلىِّعصبيةِّواحدةِّموحدةِِّّموسعةِِّّ:ىيِّعصبيةِّالتعاقدِّاالجتماعيِّبينِّ

الدولة ِّوالمواطنينِّ .لم ِّيعد ِّالمواطن ِّمنتمياً ِّإلى ِّطائفتو ِّأو ِّعشيرتو ِّأوالًِّ ,وإنما ِّإلى ِّالدولةِّ
ومؤسساتها ِّالديمقراطية ِّالحديثةِّ .ىكذا ِّتغيرت ِّالعصبية ِّجذرياً ِّمع ِّاالنتقاؿ ِّإلى ِّمرحلةِّ

الحداثة(.أركوف ،د.ت.ف)154 .

دل يستطع اجملتمع العرب أف يتجاوز الرتكيب العشائري والعرقي والطائفي الذي يسيطر عليو،
والذي انتقل بدوره إذل مؤسسات الدولة اضتديثة ؽتا جعلها تفقد صفتها اظتؤسساتية والعقالنية
الرشيدة.
في ِّحالة ِّالعصبيات ِّيقيد ِّاالنتماء ِّويحصرِّ ,وبالتالي ِّيحجر ِّاالنطبلؽ ِّفي ِّالمدى ِّالكونيِّ
الرحبِّ.يتدىورِّمفهوـِّالوطنِّأوِّيغيبِّماِّداـِّالوجودِّوالمرجعيةِّتظبلفِّللقبيلةِّأوِّالعشيرةِّأوِّ
الطائفةِّأوِّالمنطقةِّ.إنهاِّحالةِّحصارِّتفرضِّعلىِّاإلنسافِّعضوِّىذهِّالعصبيةِّ.وىذهِّالوضعيةِّ
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ِّتحوؿ ِّالدوؿ ِّإلى ِّأوطاف ِّبمعنى ِّالكياف ِّوالمرجعيةِّ
أحد ِّاألسباب ِّالكبرى ِّالتي ِّتحوؿ ِّدوف ّ
الفوقيينِّاللذينِّيتجاوزافِّاالنتماءاتِّالضيقة ( .حجازي A ) 32 ،2775

فالمجتمعِّالحديثِّالِّيعرؼِّتصنيفِّالمواطنينِّعلِّأساسِّاللوفِّأوِّالنوعِّأوِّالدينِّأوِّالعرؽِّ,
ىذه ِّكلها ِّتعبر ِّعن ِّسمات ِّالمجتمع ِّالتقليديِّ ,ولكن ِّيعرؼ ِّالمجتمع ِّالحديث ِّالتمايزِّ
واالختبلؼ ِّعلى ِّأساس ِّالموقع ِّالسياسي ِّأو ِّاالجتماعي ِّأو ِّالثقافيِّ ,حيث ِّيصبح ِّرجاؿِّ
األعماؿ ِّمهماِّاختلفتِّمذاىبهمِّومشاربهمِّفريقاً ِّواحداً ِّتجمعهمِّمصالحِّمشتركة ( .فوزي،

) 71 ،2777

إف عدـ التزاـ الدولة بواجباهتا يف تأمني احتياجات الفرد ،وعدـ قدرة الفرد على ؽتارسة اضتقوؽ
اظتنصوص عليها يف الدستور؛ كحرية التعبري ،واالنتخاب ،وحصر مبدأ اظتواطنة لدى شرلتة معينة؛
يعين ىشاشة مبدأ اظتواطنة يف ىذا اجملتمع ،وىذا ما تعانيو معظم الدوؿ العربية.
يع ّد ِّفشل ِّالدولة ِّفي ِّإشباع ِّالحاجات ِّاألساسية ِّلمواطنيها ِّمن ِّالتحديات ِّالتي ِّتواجههاِّ

المواطنةِّ,ومنِّمظاىرِّىذاِّالفشلِّعدـِّحصوؿِّالمواطنِّعلىِّحقوقوِّالمختلفةِّ,وعدـِّتأمينِّ

سبلمةِّوحمايةِّالضروراتِّلئلنسافِِّّ,فضبلًِّعنِّتوفيرِّالخدماتِّالعامةِّللجميعِّبدوفِّاستثناءِّ,
وحصرِّالوالءِّوالمواطنةِّعلىِّأساسِّعشائريِّأوِّقبليِّأوِّطائفيِّأوِّعرقيِّأوِّطبقيِّ,وىذاِّيعنيِّ
أفِّالمواطنةِّفيِّحالةِّأزمة ( .لية)176 ،2777 ،
عندما يفقد اإلنساف صفة اظتواطنة داخل وطنو يدفعو شعور بالعودة إذل اظترجعيات التقليدية؛ كدور
العبادة ،ورجاؿ الدين ،واألسرة اليت تعطيو قدراً من الثقة واضتماية ال كتدىا يف مؤسسات الدولة،
وىذا بدوره يعزز فك رة األصولية اليت ال تعرتؼ حبدود دولة أو جنسية بلد ،فهي تعترب كل البلداف
من حقها وأف تقيم حكم اهلل على األرض  -كما يوىم عتا  -لذلك جتد يف صفوؼ التيار
األصورل غتندين من كل دوؿ العادل ،فالتحدي األكرب اليت تواجو البلداف العربية واإلسالمية ىي
غتاهبة ىذا الفكر اظتتطرؼ ،والعمل على إعادة الثقة مبؤسسات الدولة.
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يقوؿِّفوزيِّ:إفِّأحدِّأىمِّالتحدياتِّالتيِّتعترضِّسبيلِّالمواطنةِّىوِّشيوعِّماِّيمكنِّأفِّنطلقِّ
عليوِّاألمميةِّالدينيةِّالتيِّتتخطىِّحدودِّالوطنِّذاتوِّ,وتربطِّاإلنسافِّبوشائجِّوروابط ِّكونيةِّإفِّ
صحِّالتعبير ( .فوزي) 73 ،2777 ،
كما تقوـ األسرة بدوٍر مكمل لدور مؤسسات الدولة يف تغييب فكرة اظتواطنة ،فشرلتة كبرية من
انآباء يعانوف من األمية والتخلف يف اجملتمع العرب ،كما أف مرجعيتهم تعود للعشرية ورجاؿ الدين؛
لذلك فعظم اظتعلومات اليت لتصل عليها الطفل ال تتوافق مع معلومات اظتدرسة ووسائل اإلعالـ؛
لذلك ؾتد تناقضاً بني الرتبية األسرية والرتبية اظتدرسية ،فتنتج شخصية ازدواجية غالباً تساير
مسألة الوالءات واحملسوبية القبلية والطائفية اليت تقف عقبة يف وجو مبدأ اظتواطنة.
فقدِّربطِِّّ /كونفوشيوسِِّّ/بينِّالتربيةِّاألسريةِّوالمواطنةِّالصالحة؛ِّحيثِّأرجعِّفسادِّالحكمِّ
إلىِّغيابِّالمواطنةِّالصالحةِّنظراًِّالختبلؿِّاألسرةِّوعجزىاِّعنِّتلقينِّاألبناءِّمعانيِّالفضيلةِّ,
والحبِّالمتبادؿِّ,والخيرِّالعاـ ( .الشماس) 64 ،2778 ،
يرتبط ِّالشعور ِّباالنتماء ِّإلى ِّالوطن ِّبالتكامل ِّاالجتماعي؛ ِّيعني ِّذلك ِّإذا ِّشعر ِّاألفراد ِّ–ِّ
المختلفوفِّفيِّالدينِّوالمذىبِّوالثقافةِّوالخلفيةِّاالجتماعيةِّواالرتباطِّالسياسيِّ– ِّباالنتماءِّ
للوطنِّ؛ِّفإفِّذلكِّيؤديِّ–ِّتلقائياًِّ–ِّإلىِّاندماجِّوانصهار ِّكلِّالمواطنينِّمعاًِّفي ِّكيافِّسياسيِّ
واحد ِّدوف ِّتفرقة ِّبينهم ِِّّ .أما ِّإذا ِّغاب ِّأو ِّضعف ِّالشعور ِّباالنتماء ِّإلى ِّالوطن؛ ِّفإف ِّذلكِّ

ينعكسِّسلباًِّعلىِّالتكاملِّاالجتماعيِّ.فيِّىذهِّالحالةِّيشعرِّاألفرادِّبأفِّالوطنِّلمِّيعدِّلهمِّ,
والهويةِّالوطنيةِّلمِّتعدِّتستوعبهمِّ,فيتجهوفِّمباشرةِّإلىِّماِّنطلقِّعليوِّالوالءِّاألضيق؛ِّأيِّ:
االحتماءِّبالقبيلةِّ,والعشيرةِّ,والجماعةِّالدينيةِّ,والمسجدِِّّ,والكنيسةِِّّ.يصبحِّاالنتماءِّإلىِّ
الجماعةِّاإلسبلميةِّيسموِّعلىِّاالنتماءِّللوطنِّبالنسبةِّللمسلمِّ,وتتحوؿِّالكنيسةِّإلىِّعالمِّ
مصغرِّيعيشِّفيوِّالمسيحيِِّّ,يتعلقِّبوِِّّ,وينتميِّإليوِّعلىِّحسابِّاالنتماءِّالوطنيِّالشامل( .
فوزي) 19 - 18 ،2777 ،
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إف فشل مؤسسات الدولة يف توفري اضتماية للمواطن وعدـ قدرهتا على تعزيز مبدأ اظتواطنة تدفع
باظتواطن إذل العودة ظترجعيتو التقليدية؛ كاألسرة ،والقبيلة ،ورجاؿ الدين ،واظتشكلة ال تقف عند ىذا
اضتد فعودة الفرد إذل اظتؤسسات التقليدية ،وعدـ ثقتو باظتؤسسات اضتديثة تدفعو ؿتو التفكري
الالعقالن يف كثري من األحياف .

ِّٖ-العبلقةِّالجدليةِّبينِّمبدأِّالمواطنةِّوالعقبلنيةِّالعلميةِّ:
يساىم التفكري العلمي مساقتةً كبريًة يف ترسخ مفهوـ اظتواطنة ،وبدوره مبدأ اظتواطنة يزيد يف تعميق
التفكري العلمي لدى أبناء اجملتمع؛ أي ىناؾ عالقة جدلية بني طريف مبدأ اظتواطنة والتفكري العلمي .
حيث نشأت فكرة اظتواطنة لدى العديد من اجملتمعات نتيجة فعل عقالن سياسي بني اضتكماء،
كما يف حضارات روما وبابل واإلغريق وغريىا ،وإف دل تكن مشاهبة دتاماً ظتفهوـ اظتواطنة اضتارل؛
فقد كانت خطوة على الطريق الصحيح ،كما أف تعميمها كانت نتيجة عقد اجتماعي بني الناس.
رأىِّالمفكروفِّاإلغريقِّأفِّعلمِّاألخبلؽِّوالسياسةِّنشأِّمنِّالفعلِّالعقبلنيِّللرجاؿِّالمتنورينِّ
الذين ِّنشدوا ِّحياة ِّمستقلة ِّخلقياً ِّوتقديراً ِّعاماًِّ .لم ِّتكن ِّتلك ِّالفضيلة ِّ ِّحقيقة ِّمن ِّحقائقِّ
ِّلبلعتقادِّوالسلوؾِّاإلنسانيينِّ.فالناسِّ
ِّ
الوحيِّ ,كماِّأفِّالمتطلباتِّالخارجيةِّلمِّتضع ِّمعياراً

ينِّعلىِّتنظيمِّالمجتمعِّالمدنيِّوفقِّالمبادئِّاألخبلقيةِّالتيِّأرسوىاِّألنفسهمِِّّ.
ِّ
كانواِّقادر

وكافِّفهمِّأرسطوِّأفِّالمواطنةِّتعنيِّالتشاورِّالمتعقلِّ,والتشريعِّالحصيفِّ,والطاعةِّالطوعية.
(إىرنربغ) 74 ،2778 ،
فهناؾ عالقة جدلية بني مفهومي اظتواطنة والوعي ،فكالقتا يؤثر يف بعضهما ،وذلك من خالؿ
العقل النقدي البناء الذي يشكل جوىر الوعي ،والذي بدوره يكرس فكرة اظتواطنة اليت تقوـ على
اظتساواة يف اضتقوؽ والواجبات ،وىناؾ أمثلة عديدة من الدوؿ اليت تعان من ضعف مبدأ اظتواطنة
نتيجة غياب الوعي والعقالنية العلمية يف حني تقوى يف غتتمعات يزداد فيها اإلنتاف بالعلم.
والحاؿِّأفِّسياؽِّالمواطنةِّ,ومحاولةِّالدولةِّعبرِّاإليديولوجياِّالدوالنيةِّالتحديثيةِّوالمجانسةِّ
القانونيةِّوالتربويةِّ ,كانتِّموضعِّالتحديثِّاألساسيِّ.ولما ِّكانتِّمكمبلتوِّالعقليةِّوالثقافيةِّ
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علمانية ِّفي ِّالمصاؼ ِّاألوؿ؛ ِّكانت ِّالعلمانية ِّومازالت ِّموضع ِّوعي ِّالتحوؿ ِّوالترقيِّ ,وتالياًِّ
موضع ِّإمكاف ِّإعادة ِّإنتاجوِّ :فالعلمانية ِّالمكمل ِّاألساسي ِّلمحاولة ِّبناء ِّالوطن ِّعلى ِّأساسِّ
يموضع ِّالمواطنة ِّفي ِّمركز ِّالصدارةِّ ,وقد ِّأتى ِّذلك ِّحكماً ِّعلى ِّحساب ِّالوالءات ِّالطائفيةِّ
والعشائرية ِّالتي ِّضمنتها ِّالنظم ِّالقانونية ِّالمتقادمةِّ ,وفي ِّسبيل ِّحشد ِّالطاقات ِّاالجتماعيةِّ

والسياسيةِّوالعقليةِّاتجاهِّبناءِّالوطنِّالمتقدـِّعلىِّحسابِّمجتمعِّالطوائفِّاألىليةِّوالدينيةِّ
والحرفيّة ِّواالجتماعيةِّ ِّ .إف ِّالعلمانية ِّليست ِّخياراً ِّإيديولوجياً ِّبقدر ِّما ِّىي ِّواقع ِّتاريخيِّ
ٍ
موضوعيِّوعالميِّفيِّآف(.اظتسريي ،وعظمة)168 -167 ،2777 ،
تحتاج ِّممارسة ِّالمواطنة ِّبشتى ِّصورىا ِّإلى ِّالوعي ِِّّ ,المواطنة ِّالقانونية؛ ِّأيِّ :المساواة ِّفيِّ
الحقوؽِّوالواجباتِّتحتاجِّإلىِّإلماـِّبالحقوؽِّالمكفولةِّللمواطنِّ.والمواطنةِّالسياسية؛ِّأيِّ:
المشاركةِّفيِّالشأفِّالعاـِّ.تتطلبِّمعرفةِّبالخريطةِّالسياسيةِّلؤلحزابِّ,والجماعاتِّالسياسيةِّ,
والقضاياِّالمتداولةِّ,والمواطنةِّاالجتماعية؛ِّأيِّ:السعي ِّللحصوؿ ِّعلِّالخدماتِّاالجتماعيةِِّّ
تستدعي ِّمعرفتها ِّأوالً ِّ ِّثم ِّالسعي ِّإلى ِّالمطالبة ِّبهاِّ .إذف ِّيشكل ِّالوعي ِّالبنية ِّاألساسيةِّ
للمواطنةِّالذيِّبدونوِّيظلِّالمواطنِّمتفرجاًِّحتىِّلو ِّكافِّشغوفاًِّبالمشاركةِّ.ويحتاجِّالوعيِّإلىِّ
عقلِّنقديِّيستقيِّالمعلومةِّ,يحللهاِّ,ويصنفهاِّ,ويمارسِّالنقدِّعليها ( .فوزي-69 ،2777 ،

) 77
يشكلِّالوعيِّالبنيةِّاألساسيةِّللمواطنةِّالذيِّبدونوِّتظلِّالمواطنةِّغيرِّمؤثرةِّ,فالوعيِّالناضجِّ
يم ّكنِّالمواطنِّمنِّالوصوؿِّإلىِّالمعلومةِّ,وتحليلهاِّ,وتصنيفهاِّ,وممارسةِّنقدىاِّ,للتأكدِّمنِّ

دقتهاِّقبلِّاتخاذىاِّأساساًِّلتكوينِّالرأيِّأوِّالسلوؾِّلديوِِّّ.فمثبلِّأىميةِّوجودِّالوعيِّالمناسبِّ
لدى ِّالشباب ِّحياؿ ِّخطر ِّأحاسيس ِِّّ ,أو ِّمشاعر ِّالمغاالةِّوالغلو ِّفي ِّالدين ِّأو ِّفي ِّالسلوؾِّ
االجتماعيِّواالقتصاديِّوالثقافيِّبرمتوِِّّ,وعلىِّمسلكِّالوسطيةِّالتيِّتمثلِّسمةِّتميزِّالجميعِّ
فيِّشؤوفِّحياتهم ( .اطتطيب) 145-144 ،2776 ،
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بغياب مبدأ اظتواطنة يعود الفرد من الوالء الوطين إذل الوالء األضيق اظتتمثل بالقبيلة واصتماعة الدينية،
وىذا بدوره يعزز األفكار الالعقالنية يف اجملتمع ،وتفعيل التفكري الغيب واألسطوري اظتتمثل بأف كل
فئة دتتلك اضتقيقة اظتطلقة وعتا اضتق يف كل شيء واليت من اظتمكن أف حتدث صراعات وأزمات يف
اجملتمع .
تتجو العالقة بني اجملتمع اظتدن والعقالنية ؿتو عالقة جدلية تؤثر كل منهما بانآخر ،تلك العالقة
اليت أفرزت مواطناً متحرراً من سلطة رجاؿ الدين اليت كانت تكبل العقل البشري ،وجتعلو مقتنعاً
بعبوديتو ألفراد آخرين مثلو ،وتنزع عن الفرد صفة اظتواطنة ،واليت ىي بدورىا تعيق بناء اجملتمع اظتدن.
فاظتواطن الذي لدي و معرفة بكل اضتقوؽ والواجبات اظترتتبة عليو ،ولديو معرفة بانآخر اظتخالف لو يف
دور إكتاب يف تكريس مبدأ اظتواطنة؛
اجملتمع من اصتنس انآخر إذل الدين إذل العرؽ انآخر سيكوف لو ٌ
ألف الوعي واظتعرفة اليت نتتلكها اإلنساف تبعده عن رفض انآخر اظتخالف وىذا ما يؤكده القانوف
النفسي ،بأف االجتاىات السلبية ؿتو فئة معينة غالباً ما تعود إذل قلة اظتعلومات واظتعرفة اليت نتتلكها
اإلنساف حوؿ ىذه الفئة؛ لذلك نادراً ما ؾتد يف اجملتمعات اظتتقدمة حاالت رفض انآخر مقارنة
باجملتمعات اظتتخلفة ،وىذا لو عالقة كبرية مبسألة احملسوبيات ،والوالءات ،والنعرات اليت حتدث يف
اجملتمعات اظتتخلفة حّت ضمن اظتؤسسات القانونية ،وىذا ما يؤثر سلباً على مبدأ اظتواطنة ويفقده

معناه.
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
البابِّالثانيِّ:اإلطارِّالميداني ِّ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الفصلِّاألوؿِّ:اإلجراءاتِّالمنهجيةِّالمتعلقةِّبجمعِّوتحليلِّ
معطياتِّالبحث ِّ

ِّ
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أوالًِّ:منهجِّالبحث:
تمدِّعلىِّالمنهجِّالوصفيِّالتحليليِّ
يعدِّىذاِّالبحثِّمنِّاألبحاثِّالوصفيةِّالتحليليةِّوالتيِّتع َِّّ
تمِّجمعوِّ
"والذيِّيهدؼ ِّكخطوةِّأولىِّإلىِّجمعِّبيانات ِّكافيةِّودقيقةِّعنِّالظاىرةِّ,وتحليلِّماِّ َِّّ
منِّبياناتِّبطريقةِّموضوعية ِّكخطوةِّثانيةِّ,تؤديِّإلىِّتعرؼِّالعواملِّالمكونةِّوالمؤثرةِّعلىِّ

تمد ِّلتنفيذه ِّعلى ِّمختلف ِّطرؽ ِّجمع ِّالبياناتِّ,
الظاىرة ِّكخطوة ِّثالثةِّ .يضاؼ ِّإلى ِّأنو ِّيع َِّّ
يطلقِّعليهاِّمرحلةِّاالستطبلعِّ,والثَّانيةِّمرحلةِّ
ِّ
ومراحلوِّتتلخصِّبمرحلتينِّأساسيتينِّ:األولى ِّ

الوصفِّالموضوعي"(ِّ.عبيدات.)47-46 ،1999 ،
ويعتمد البحث اضتارل على اظتنهج الوصفي التحليلي ،ظتعرفة دور العوامل االجتماعية اظتتمثلة
بالتفكري الديين ،السحر ،العادات والتقاليد( كالثأر والنّسب والنظرة التقليدية للمرأة ) ،التمسك
بالرتاث  ،وغياب مبدأ اظتواطنة يف إعاقة التفكري العقالن العلمي كما يستند ىذا اظتنهج إذل سلسلة
إجراءات منهجية هتدؼ إذل رتع اظتعطيات الواقعية عن موضوع البحث.

ثانياًِّ:متغيراتِّالبحثِّ :
أ -اظتتغريات اظتستقلة:
التفكري الديين ،االعتقاد بالسحر ،العادات والتقاليد (عادة الثأر -النّسب) ،النظرة للمرأة ،الرتاث،

إدراؾ اظتواطنة ،اصتنس ،اإلقامة ،التخصص.

ب -اظتتغري التابع :التفكري العقالن العلمي:

ثالثاًِّ:فرضياتِّالبحثِّ ِّ:
الفرضيات الرئيسية:
ٍ
الفرضية األوذل :ىناؾ عالقةٌ ذات ٍ
إحصائية عند مستوى الداللة (  ) 0.05بني اظتعوقات
داللة
االجتماعية ومتغريات اصتنس واإلقامة والكلية.
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ٍ
الفرضية الثانية :ىناؾ عالقةٌ ذات ٍ
إحصائية عند مستوى الداللة (  ) 0.05بني التفكري
داللة
العقالن العلمي ومتغريات اصتنس واإلقامة والكلية.
ٍ
الفرضية الثالثة :ىناؾ عالقةٌ ذات ٍ
إحصائية عند مستوى الداللة (  ) 0.05بني اظتعوقات
داللة
االجتماعية والتفكري العقالن العلمي.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية انآتية:
ٍ
 -1ىناؾ عالقةٌ ذات ٍ
إحصائية عند مستوى الداللة) (0.05بني التفكري الديين و
داللة
التفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
ٍ
 -2ىناؾ عالقةٌ ذات ٍ
إحصائية عند مستوى الداللة)(0.05بني االعتقاد بالسحر
داللة
والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
ٍ
 -3ىناؾ عالقةٌ ذات ٍ
إحصائية عند مستوى الداللة) (0.05بني التمسك بالعادات
داللة
والتقاليد ( الثأر – النّسب ) والتفكري العقالن العلمي.
ٍ
 -4ىناؾ عالقةٌ ذات ٍ
إحصائية عند مستوى الداللة) (0.05بني نظرة الطالب اصتامعي
داللة
ظتكانة اظترأة والتفكري العقالن العلمي.

ٍ
 -5ىناؾ عالقةٌ ذات ٍ
إحصائية عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك بالرتاث
داللة
والتفكري العقالن العلمي.

ٍ
 -6ىناؾ عالقةٌ ذات ٍ
إحصائية عند مستوى الداللة) (0.05بني وعي الطالب باظتواطنة
داللة
والتفكري العقالن العلمي.

رابعاًِّ:الِّتَّعريفاتِّاإلجرائيةِّ ِّ:
 الطالب اصتامعي :ىو كل ٍ
ٍ
مسجل يف إحدى كليات
طالب سوري مقي ٍم ( ذكر -أنثى )
جامعة دمشق – ضمن القبوؿ العاـ أو اظتوازي -للعاـ الدراسي.2015 - 2014
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 العادات والتقاليد ( الثأر -النّسب) :وىي الدرجة اليت يتمسك هبا الطالب اصتامعي
حسب اظتقياس اظتعد باضتفاظ على ظاىرة الثأر والنّسب ومكانة اظترأة التقليدية يف اجملتمع.
ُ
بطقوس وأساليب حر ٍ
ٍ
كية تقع خارج نطاؽ سيطرة
الب
الط
اعتقاد
ىو
حر:
 االعتقاد بالس
َ
اإلنساف العادي.

 التفكري الديين :وىو قناعات وآراء الطالب اصتامعي حوؿ القضايا اظترتبطة باإلنساف
واجملتمع والكوف منطلقاً من الكتب الدينية واألحاديث اظترتبطة باألنبياء متخذاً منهجاً
للتفسري.

 الوعي مببدأ اظتواطنة :وىو إدراؾ الطالب لضرورة مبدأ اظتواطنة (الوالء واالنتماء ظتؤسسات
الدولة) على مستوى الفكر وعلى مستوى الواقع اظتعاش.

 التفكري العقالن العلمي :ىو قناعات وآراء الطالب حوؿ القضايا اظترتبطة باإلنساف
واجملتمع والكوف متخذاً من اظتنهج العلمي األساس يف التفسري.

 الرتاث :ىو دتسك الطالب بالرتاث العرب اإلسالمي ،واعتباره منهجاً يصلح صتميع األزمنة
واألمكنة.

 النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة يف اجملتمع :ىو قناعات وآراء الطالب اصتامعي باضتفاظ على دور
اظترأة يف اجملتمع منطلقاً من عادات وتقاليد اجملتمع.
خامساًِّ:مجاالتِّالبحثِّ ِّ:
ت حتديد اجملتمع األصلي للدراسة باالستناد إذل النقاط التالية:
أ -االقتصار على الطالب اصتامعيني اظتسجلني يف كليات جامعة دمشق للعاـ
الدراسي 2013 - 2014ضمن القبوؿ العاـ واظتوازي فقط.
ب -استبعاد رتيع الكليات التابعة حملافظة درعا ،والسويداء؛ هبدؼ حتديد اجملاؿ
اظتكان للدراسة؛ جتنباً الزدياد التشتت.
ت -استبعاد الطالب اظتسجلني يف اظتعاىد اظتتوسطة ،ومرحلة الدبلوـ ،والدراسات
العليا؛ بسبب قصر العينة على كليات جامعة دمشق
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(اظترحلة اصتامعية األوذل) فقط؛ وذلك لعدـ تناسب عدد سنوات الدراسة مع اظترحلة
اصتامعية.
ث -وبذلك تشكل كليات جامعة دمشق اجملاؿ اظتكان(اظتزة -الربامكة) ،ويشكل
طلبة ىذه الكليات غتاعتا البشري.
ج -حيث ت إؾتاز البحث خالؿ عاـ  2014 -2015وىذا نتثل اجملاؿ الزمان.

والخصائصِّالضابطةِّلعينتوِّ ِّ:
َِّّ
سادساًِّ:مجتمعِّالبحثِّاألصليِّ,
أ -غتتمع البحث :تشكل جامعة دمشق غتتمع الدراسة األصلي وغتاعتا اظتكان ،ويشكل طلبة
كليات جامعة دمشق غتاعتا البشري ،وذلك يف العاـ الدراسي  ،2015 - 2014ولقد ت اختيار
ٍ
ٍ
عديدة منها :أهنا ىي األقدـ من حيث النشأة
ألسباب
جامعة دمشق كمجتمع أصلي للعينة
والتأسيس ،وىي األكرب من حيث عدد الطالب اظتسجلني فيها وعدد الكليات اظتوجودة ضمنها،
وىي من أكثر اظتناطق أمناً وقرباً لعمل الباحث ،إضافةً إذل أهنا توجد يف العاصمة دمشق األمر

تنوع يف غتتمع الدراسة واختالؼ أشكاؿ التفكري ،وىذا يعطي قدرًة كبريًة على
الذي سيؤدي إذل ٍ
تفسري نتائج الدراسة ،وىذا ما سنالحظو يف نتائج الدراسة اظتيدانية؛ وقد بلغ حجم اجملتمع األصلي
بعد اتباع اطتطوات اظتنهجية للعينة اظتتعددة اظتراحل( ) 45134طالب وطالبة .وقد شكل الطالب
اظتداوـ وحدة العينة ،أما فيما متص وحدة التحليل اإلحصائية ىي الطالب.
ٍ
ألسباب تتعلق
ب -العينة :أما حجم العينة؛ فقد بلغ  %1من حجم اجملتمع األصلي؛ وذلك
بالوقت والتكلفة .وقد بلغ حجم العينة (  ) 455مفردة؛ حيث إف وحدة العينة ( اظتفردة ) يف
ىذه الدراسة ىي الطالب اصتامعي ( ذكر -أنثى ) اظتسجل يف إحدى كليات جامعة دمشق –
ضمن القبوؿ العاـ أو اظتوازي -للعاـ الدراسي  2014 – 2015ـ .وقد كانت عينة الدراسة عينةً
عشوائيةً متعددة اظتراحل؛ حيث ت تقسيم طلبة جامعة دمشق كمجتمع أصلي للدراسة إذل تسعة

أجزاء( انآداب والعلوـ اإلنسانية ،الطب ،اإلعالـ ،الرتبية ،اضتقوؽ ،اعتندسة ،العلوـ ،العلوـ
ٍ
عينة عشو ٍ
السياسية ،االقتصاد ) ،ذتتم اختيار ٍ
كليات دتثل كل كلية جزءاً من
ائية ضمت تسع
األجزاء التسعة السابقة ،وقد مشلت ىذه العينة طالب( كلية انآداب والعلوـ اإلنسانية – كلية طب
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األسناف -كلية اإلعالـ –كلية الرتبية -كلية اضتقوؽ-كلية اعتندسة اظتعلوماتية -كلية العلوـ-
عينة عشو ٍ
كلية العلوـ السياسية  -كلية االقتصاد) ،وبعد ذلك ت اختيار ٍ
ائية احتوت على طلبة
تسعة أقساـ نتثل كل منها طلبة كلية من الكليات التسع ،وىذه األقساـ حسب الرتتيب السابق:
طالب( أدب إنكليزي ،طب أسناف ،اإلعالـ ،إرشاد نفسي ،اضتقوؽ ،ىندسة معلوماتية ،الفيزياء،
العلوـ السياسية ،االقتصاد).
وبعدىا ت تقسيم األقساـ اصتامعية التسعة إذل تطبيقي ونظري ،وقد ت حتديد عدد اظتفردات الواجب
سحبها من كل ٍ
طبقة مبا يتناسب مع حجم ىذه الطبقة بالنّسبة للمجتمع األصلي؛ حبيث ت
عدد من كل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طبقة يتناسب مع حجم اجملتمع
طبقية
كعينة
سحب العينة
متناسبة؛ حبيث يؤخذ ٌ
األصلي.

الجدوؿِّرقمِّ(ِِّّ)1يبينِّخطواتِّتوزعِّعينةِّالبحثِّمنِّاألجزاءِّالمختارةِّمنِّالمجتمعِّاألصلي ِّ
طلبةِّجامعةِّدمشق ِّ

اآلدابِّوالعلوـِّ
اإلنسانية ِّ
طلبةِّكلٍّيَّةِّ
ِّ

اآلدابِّوالعلوـِّ
اإلنسانية ِّ

طلبةِّاألدبِّ

اإلنكليزي ِّ

ال ِّطٍّب ِّ اإلعبلـ ِّ التَّربية ِّ الحقوؽ ِّ الهندسة ِّ
طلبةِّ
ِّ
كلٍّيَّةِّ
طبِّ

العلوـ ِّ

طلبةِّكلٍّيَّةِّ
ِّ
طلبةِّكلٍّيَّةِّ
ِّ
طلبةِّكلٍّيَّةِّ
ِّ
طلبةِّكلٍّيَّةِّ
ِّ
طلبةِّكلٍّيَّةِّ
ِّ
اإلعبلـ ِّ التَّربية ِّ الحقوؽ ِّ ىندسةِِّّ
المعلوما

تية ِّ
األسناف ِّ
طلبةِّكلٍّيَّةِّ
ِّ
طلبةِّكلٍّيَّةِّ
ِّ
طلبةِّكلٍّيَّةِّ طلبةِِّّ
ِّ
طلبةِّ
ِّ
كلٍّيَّةِّ اإلعبلـ ِّ اإلرشادِّ الحقوؽ ِّ ىندسةِِّّ
المعلوما
النَِّّفسي ِّ
طبِّ
تية ِّ

األسناف ِّ

ِّ
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العلوـ ِّ

طلبةِِّّ

الفيزياء ِّ

العلوـِّ

االقتصاد ِّ

السياسية ِّ
ٍّ
االقتصاد ِّ
العلوـِّ
السياسية ِّ
ٍّ

العلوـِّ

السياسية ِّ
ٍّ

االقتصاد ِّ

جدوؿِّ(ِّ)2توزيعِّأفرادِّالعيٍّنةِّحسبِّالكلٍّيَّاتِّوفقِّنسبتهمِّمنِّمجموعِّطبلبِّجامعةِّدمشق ِّ
طلبة كليات جامعة دمشق اظتسجلني يف السنة األوذل ( تعليم عاـ  /تعليم موازي)
للعاـ الدراسي 2714 – 2713
االختصاص

تطبيقية

القسم

توزع الطالب يف اجملتمع
األصلي

توزع الطالب يف
العينة

طلبة طب األسناف

2578

27

طلبة ىندسة
اظتعلوماتية

1886

21

طلبة الفيزياء

2354

24

طلبة االقتصاد

9095

92

المجموع ِّ

15913

164

طلبة األدب

10602

106

اإلنكليزي
نظرية

طلبة اإلعالـ

1260

13

طلبة اضتقوؽ

13622

135

طلبة العلوـ السياسية

2325

23

طلبة اإلرشاد النفسي

1412

14

29221

291

45134

455

المجموع ِّ
اجملموع الكلي

استناداً إذل التحديد السابق بلغ حجم اجملتمع األصلي للدراسة () 45134طالباً وطالبةً من التعليم
العاـ واظتوازي ،اظتسجلني يف كليات جامعة دمشق للعاـ الدراسي  2014 - 2013ـ.
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أ -إف حجم العينة اظتطلوب اعتماداً على ىامش اطتطأ اظتسموح بو.
جدوؿِّ(ِّ)3يبينِّحجمِّالخطأِّالمسموحِّبالنّسبةِّلحجمِّالمجتمعِّاألصلي ِّ
اجملتمع ىامش اطتطأ اظتسموح بو ( ) Margin of error

حجم
الكلي

) %5

%3

2 %

1 %

100000

383

1056

2345

8762

1000000

384

1066

2395

9513

Mark,lewis,

&Philip,

(Saunders,

)Thornhill,2007,p.212.

تمارةِِّّ :
سابعاًِّ:تصميمِّاالس َِّّ
الرغم من وجود العديد من اظتقاييس النفسية اليت هتتم بالتفكري العقالن والالعقالن إال أف
على ّ
ٍ
ٍ
نفسية
مشكلة
الباحث دل يستطع االستفادة منها يف البحث اضتارل؛ وذلك ألهنا تعمل على حل
من خالؿ تناوعتا متغرياً نفسياً وعالجها عرب تصميمات جتريبية؛ لذلك أعد الباحث مقياسني لتاوؿ
من خالعتما حتقيق أىداؼ الدراسة؛ األوؿ :مقياس اظتعوقات االجتماعية ،والثان :مقياس التفكري
العقالن العلمي.
تتضمن استمارة البحث ثالثة أقساـ :
بيانات شخصيةٌ عن الطالب اصتامعي.
أ -القسم األوؿ:
ٌ
ب-
ت-

القسم الثان :اظتعوقات االجتماعية للتفكري العقالن.
القسم الثالث :التفكري العقالن العلمي.
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فقد ضمت االستمارة  77عبارًة؛ وذلك لضماف اشتماعتا على رتيع جوانب اظتوضوع ،وعدـ إغفاؿ
أي جز ٍ
ئية منو ،وقد راعى الباحث يف صياغة عبارات اظتقياس يف صورتو األولية سهولة العبارات،
ومناسبتها لعينة الدراسة اضتالية ،وأف تعرب عن رتيع جوانب اظتوضوع ،وال حتتوي على عبار ٍ
ات
ٍ
جازمة.

مقياسِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِّللِّتَّفكيرِّالعقبلني:
-

يتكوف من  57عبارًة موزعةً على ستة ٍ
أبعاد ىي:

 -1التفكري الديين  :ويتكوف من()10عبارات1-2-3-4-5-6-7-8-9- ( :
) 10
 -2االعتقاد بالسحر :ويتكوف من ( )8عبارات11- 12-13-14-15- ( :
) 16-17-18
 -3التمسك بالعادات والتقاليد ( الثأر – النسب ):ويتكوف من ()5عبارات( 19-
) 20-21-22-23 -4النظرة ظتكانة اظترأة:
ويتكوف من ( )10عبارات( 30-31-32-3324- 25-26-27-
) 28-29 -5الرتاث :ويتكوف من ( )7عبارات()34-35-36-37-38-39-40
 -6الوعي مببدأ اظتواطنة :ويتكوف من ( )17عبارة وىي:
( 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-
) 54-56-57-58
وصف مقياس التفكري العقالن العلمي :يتكوف من ( )20عبارة وىي:
(

59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-

) 71-72-73-74-75-76-77
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طريقة تصحيح مقياس التفكري العقالن:
أ -لكل عبارٍة من عبارات اظتقياس ستسة بدائل وىي ( :موافق بشدة– موافق-
حيادي -غري موافق -غري موافق بشدة) ،وتأخذ ىذه العبارات الدرجات
التالية على التوارل(  ) 1 - 2 - 3 -4 - 5وذلك يف حاؿ كانت
العبارات إكتابيةً ،وتقلب الدرجات يف حاؿ كانت العبارات سلبيةً فتصبح (
) 5 -34- – 2 - 1على التوارل .وترتاوح درجات اظتقياس بني ) 77
 ) 385؛ حيث كلما ارتفعت الدرجة؛ دؿ ذلك على وجود تفكريعقالن علمي ،وكلما اـتفضت الدرجة؛ دؿ ذلك على عدـ وجود تفكري
عقالن علمي.
ب -وبالنسبة الجتاه العبارات فإف رتيع العبارات إكتابيةٌ ما عدا رقم( :
26- 27- 43- 45- 46- 47- 48- 53- 54- 55- 56 )5825- 24فهي سلبيةٌ ،وحتتاج لقلب الدرجات عند اظتعاصتةاإلحصائية.

الصدؽِّوثباتِّالمقياسِّ :
ٍِّّ
ِّ:الصدؽِّال ِّظَّاىريِّ :
ِّأوالً ٍِّّ
عُ ِرض اظتقياس يف صورتو األولية على بعض األساتذة اظتحكمني اظتتخصصني يف غتاؿ علم االجتماع
ُ
لإلدالء بآرائهم حوؿ صياغة العبارات ،واجتاىها ،ومدى مناسبتها للمحور الذي تقيسو ،ومدى
مناسبتو للمفحوصني الذين سيطبق عليهم اظتقياس ،وحذؼ غري اظتناسب ،وكاف من نتيجة التحكيم
حذؼ العبارات العامة واظتكررة ،وتصحيح بعض العبارات؛ فتم حذؼ العبارة (( )9أؤيد رجاؿ
الدين يف الكثري من آرائهم )؛ حبكم أنو سؤ ٌاؿ عاـ .وحذؼ السؤاؿ ( ( )26كتب قتل كل ٍ
فتاة
ٍ
دتارس اصتنس بطر ٍ
شرعية)؛ ألنو اعتُِرب سؤاالً صارخاً .وحذؼ السؤاؿ(( )38نتكن االستغناء
يقة غري
ٍ
بصيغة
مكرر
عن أفكار العلوـ اضتديثة ،واالعتماد على كتب الرتاث العرب)؛ حبكم أنو سؤ ٌاؿ ٌ
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يقة ٍ
أخرى .وحذؼ السؤاؿ ( ( )62أواجو اظتشكالت اليت تعرتضين بطر ٍ
علمية)؛ ألنو سؤاؿ عاـ .أما
السؤاؿ (( )65الظواىر الطبيعية كالزالزؿ والرباكني ختضع لقوانني علمية ال عالقة عتا بالدين)؛ت
تعديلو إذل( :الظواىر الطبيعية كالزالزؿ والرباكني ختضع لقوانني علمية)؛ ألنو اعتُِرب سؤاالً إلتائياً.
انظر ملحق رقم ()1
ثانياً ِّ:صدؽ ِّأداة ِّالبحثِّ :للتأكد من صدؽ أداة البحث ،فقد ت تطبيق اظتقياس على عينة
استطالعية عددىا ( )46طالباً وطالبةً من كليات جامعة دمشق اجملتمع األصلي للبحث اضتارل.

الصدؽِّالعاملي:
أٍِّّ -
ت استخداـ اختبار التحليل العاملي ظتعرفة مدى صدؽ اظتقياس؛ أي :ىل يقيس ما وضع ألجلو.
من االختبار ؾتد أف ىذا احملور ينقسم داخلياً إذل عاملني وفقاً الختبار التحليل العاملي ( وت
حتميل رتيع العبارات على ىذين العاملني)

يف حاؿ كانت قيمة التباين اظتشرتؾ أقل من  0.30 %يفضل استبعاد العبارة من احملور .وبعد
إجراء التشبعات؛ أي :تدوير العوامل ،وتقريب العبارات ،وحتميلها على العوامل سيتم حذؼ العبارة
عامل و ٍ
اليتيمة؛ أي :العبارة الواحدة اليت ُحت َمل على ٍ
احد فقط.
نسبة التفسري :مدى مساقتة العامل يف تفسري التغري الكلي يف اظتقياس
وحت َمل
عامل مستقلُ ،
اصتذر الكامن :إذا دل يبلغ اصتذر الكامن لعامل ما مقداره ( )1ال يفرد لو ٌ
العبارات عليو.

األوؿِّ(ِّالتَّفكيرِّالدٍّيني):
 -1صدؽِّالمحورِّ َّ
ِّ
ِّ
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تباطِّبينِّالعبارةِّو َّ
الدرجةِّالكلٍّيَّةِّلمحورِّالتَّفكيرِّالدٍّينيِِّّ .
ِّ
جدوؿِّ()4يوضٍّحِّمعامبلتِّاالر
العبارات

قيم التباين اظتشرتؾ

العامل األوؿ

العامل الثان

ٔ ِّ -أرىِّبأفِّالدٍّينِّمنظومةِّمتكاملةِّ

0.63

0.79

-0.12

0.61

0.77

0.15

0.53

0.70

0.22

0.69

-0.03

0.57

0.46

عنِّاإلنسافِّوالحياةِّوالمجتمعِّ .
ِّ

ٕ ِّ -الدٍّينِّىوِّالحلِّلكلِّمشكبلتنا.
ٖ-

معتقداتيِّالدٍّينيةِّفيِّالواقعِّ

ٗ-

أؤمنِّبالقضاءِّوالقدر.

0.48

٘-

أرىِّفيِّالكتابِّ(القرآفِّ,

0.54

معياريِّفيِّالحكمِّعلىِّاألمورِّ .

اإلنجيل)ِّعبلجِّاًِّللكثيرِّمنِّ
األمراضِّالجسديةِّ .

-ٙ

أؤمنِّبعالمِّالمبلئكةِّوالجنِّ .

0.31

0.55

-0.13

-ٚ

يحتاجِّمجتمعناِّإلىِّعلماءِّالدٍّينِّ

0.38

0.50

0.36

-ٛ

ِّفيِّصومعتوِّخيرِّ
َِّّ
إفِّرجبلًِّعابداً
ٌ
منِّعالمِّفيِّمخبره.
ٍِّ

0.67

0.00

0.82

-ٜ

تحصلِّالبركةِّبزيارةِّقبورِّ

0.56

-0.16

0.73

ٓٔ

الكثيرِّمنِّاإلنجازاتِّالعلميةِّ

0.46

ِّ 0.53

-

أكثرِّمنِّحاجتوِّإلىِّعلماءِّ
ال ِّطَّبيعةِّ .

األولياء.
َّ

0.49

تعودِّللكتابِّ(القرآفِِّّ,
اإلنجيل)ِّ .

نسبة التفسري

32.851

19.314

اصتذر الكامن

3.285

1.931
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يتضح من اصتدوؿ ( )4أف كل تشب ٍع بلغت قيمتو أكرب من  . 0.30%وبلغ اصتذر الكامن لكل
ٍ
عامل أكرب من ()1على اظتقياس .وكذلك قيم التباين اظتشرتؾ أكرب من  ،0.30%وبالتارل تُعد
رتيعها قيماً مقبولةً.

ٕ-

(ِّاالعتقادِّبالسحر)ِّ :
ٍِّّ
ِّصدؽِّالمحورِّالثَّانيِِّّ

تباطِّبينِّالعبارةِّو َّ
لمحورِّاالعتقادِّبالسحرِّ ِّ
ٍِّّ
الدرجةِّالكلٍّيَّةِّ
ِّ
جدوؿِّ(ِّ)5يوضٍّحِّمعامبلتِّاالر
قيم التباين اظتشرتؾ

العامل األوؿ

العامل الثان

العبارات

0.65

0.80

0.10

0.59

0.77

0.06

ٖٔ-

نتكن لقراءة الطالع أف تكشف
بعض األمور اظتستقبلية.

0.58

0.71

0.27

ٗٔ-

بعض اضتجب حتمي من اإلصابة
بالعني اضتاسدة.

0.45

0.59

0.31

٘ٔ-

يستطيع بعض رجاؿ الدين
استحضار األرواح والتواصل معهم.

0.37

0.48

0.38

-ٔٙ

ؾتح رجاؿ الدين يف عالج بعض
األمراض اظتستعصية على الطب
اضتديث.

0.66

-0.3

0.81

-ٔٚ

يستطيع العراؼ أف يؤذي أي
ٍ
شخص يريد.
نتكن إيقاع ٍ
رجل وامرأةٍ يف اضتب

0.57

0.30

0.69

0.57

0.34

ِّ 0.68

ِّٔٔ -

نتكن للعرافني التنبؤ الصحيح
ببعض األحداث.

ٕٔ ِّ -نتكن أف أصتأ للعرافني عند تعرضي
لبعض اظتصائب.

-ٔٛ

بتأثري السحر.

نسبة التفسري

31.619

24.059

اصتذر الكامن

2.530

1.925
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يتضح من اصتدوؿ ( )5أف كل تشب ٍع بلغت قيمتو أكرب من  . 0.30%وبلغ اصتذر الكامن لكل
ٍ
عامل أكرب من ()1على اظتقياس .وكذلك قيم التباين اظتشرتؾ أكرب من  ،0.30%وبالتارل تُعد
رتيعها قيماً مقبولةً.

ٖ-

بالعاداتِّوالتَّقاليد)ِّ :
ِّ
صدؽِّالمحورِّالثَّالثِّ(ِّالتَّمسكِّ

تباطِّبينِّالعبارةِّو َّ
لمحورِّالعاداتِّوالتَّقاليد ِّ(ِّ
ِّ
الدرجة ِّالكلٍّيَّة ِّ
ِّ
جدوؿ ِّ(ِّ)6يوضٍّح ِّمعامبلتِّاالر
الثَّأرِّ-النّسب)ِِّّ .

العبارات
ِّ -ٜٔ

يجبِّالحفاظِّعلىِّعاداتِّ

قيم التباين اظتشرتؾ

العامل األوؿ

العامل الثان

0.68

0.82

0.01

0.68

0.80

0.31

0.56

0.74

-0.04

وتقاليدِّمجتمعنا.

ٕٓ ِّ -يجبِّالخضوعِّلرأيِّالكبارِّفيِّ
العائلة.

ٕٔ-

شخصِّيثأرِّألخيوِّبقتلِّأخوِّ

ٕٕ-

يِّإلىِّعائلةِّ
ٍِّ
منِّحقِّالذيِّين َِّّ
تم
ذاتِّنسبِّأفِّيكوفِّلوِّمكان ِّةٌِّ
ٍِّ

ٖٕ-

نسبِّالعائلةِّيهمنيِّفيِّاختيارِّ
الشريك.
َِّّ

الجاني.

مرموق ِّةٌِّفيِّالمجتمعِّ .

0.18
0.04
ِّ 0.86

0.21

0.78

نسبة التفسري

33.650

27.736

اصتذر الكامن

1.683

1.387

0.66
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يتضح من اصتدوؿ ( )6أف كل تشب ٍع بلغت قيمتو أكرب من  . 0.30%وبلغ اصتذر الكامن لكل
ٍ
عامل أكرب من ()1على اظتقياس .وكذلك قيم التباين اظتشرتؾ أكرب من  ،0.30%وبالتارل تُعد
رتيعها قيماً مقبولةً.

الرابعِّ(ِّالنَّظرةِّالموروثةِّلمكانةِّالمرأة)ِّ :
صدؽِّالمحورِّ َّ

ٗ-

تباطِّبينِّالعبارةِّو َّ
الدرجةِّالكلٍّيَّةِّلمحورِّالنَّظرةِّالموروثةِّ
ِّ
جدوؿِّ(ِّ)7يوضٍّحِّمعامبلتِّاالر
لمكانةِّالمرأةِِّّ .

العبارات
ِّٕٗ -

تستطيعِّالمرأةِّقيادةِّأعلىِّالمناصبِّ

قيم التباين اظتشرتؾ

العامل األوؿ

العامل الثان

العامل الثالث

0.70

0.79

0.24

0.15

0.60

0.76

فيِّالدَّولة.

الرجلِّوالمرأةِّ
ٕ٘ ِّ -باإلمكافِّأفِّنساويِّبينِّ َّ

0.07

-0.17

فيِّالحقوؽِّوالواجبات.

-ٕٙ

يجبِّأفِّتكوفِّفرصِّالِّتَّعليمِّوالعملِّ

-ٕٚ

تختارِّالشخصِّالذيِّ
َِّّ
منِّحقِّالفتاةِّأفِّ

-ٕٛ
-ٕٜ

الرجلِّالمرأة.
منِّالمعيبِّأفِّيستشيرِّ َّ
يكفيِّتعليمِّالفتاةِّلمرحلةِّاإلعدادي.

الرجلِّ .
للمرأةِّمتساويةِّمعِّ َّ

0.66

0.72

0.46

ِّ 0.60

تريدهِّحِّتَّىِّوإفِّعارضِّاألىلِّ .

0.37
-0.10

0.07
0.29

0.62

0.03

0.79

-0.05

0.54

0.17

0.71

0.09

ٖٓ-

الِّأرسلِّابنتيِّبعثةِّخارجِّالقطرِّ .

0.59

0.17

0.68

0.32

ٖٔ-

يجبِّعلىِّالمرأةِّأخذِّموافقةِّأىلهاِّ

0.61

-0.06

-0.01

0.78

ٕٖ-

علىِّالمرأةِِّّأفِّتسمعِّكبلـِّزوجها.

0.47

0.10

0.06

0.68

ٖٖ-

أرىِّأفِّتلتزـِّالمرأةِّالمتزوجةِّبأعماؿِّ

0.49

0.15

0.21

0.65

نسبة التفسري

21.682

18.422

17.334

اصتذر الكامن

2.168

1.842

1.733

فيِّكلِّاألمورِّالهامةِّفيِّحياتها.

المنزؿِّورعايتهاِّألطفالها.
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يتضح من اصتدوؿ ( )7أف كل تشب ٍع بلغت قيمتو أكرب من  . 0.30%وبلغ اصتذر الكامن لكل
ٍ
عامل أكرب من ( )1على اظتقياس .وكذلك قيم التباين اظتشرتؾ أكرب من  ،0.30%وبالتارل تُعد
رتيعها قيماً مقبولةً.

صدؽِّالمحورِّالخامس(ِّدرجةِّالتَّمسكِّبالتراث)ِّ ِّ:

٘-

تباطِّبينِّالعبارةِّو َّ
الدرجةِّالكلٍّيَّةِّلمحورِّالتَّمسكِّبالتراثِّ .
ِّ
جدوؿِّ(ِّ)8يوضٍّحِّمعامبلتِّاالر
قيمِّالتَّباينِّالمشترؾ ِّ

العبارات ِّ
ٖٗ ِّ -كلِّإنجازاتِّالغربِّتعودِّللحضارةِّ

0.73

0.86

0.66

0.74

0.48

0.58

العربيةِّاإلسبلميةِّ .

ألفِّتراثناِّ
ٖ٘ ِّ -نحنِّبغنىِّعنِّعلوـِّالغرب؛ِّ َِّّ
وتاريخناِّيفيضِّبعطاءاتِِّّالعلمِّ .

-ٖٙ

توجدِّالحقيقةِّالكاملةِّفيِّتراثِّاآلباءِّ

األوؿ ِّ
العاملِّ َّ

العاملِّالثَّاني ِّ
-0.02
0.22
0.33

العاملِّالثَّالث ِّ
0.04
0.24
-0.18

واألجداد.
0.75

0.16

0.85

0.13

ِّ 0.85

0.24

0.02

0.90

0.40

0.50

-ٖٚ

األفكارِّالتيِّتأتيِّمنِّالغربِّتتعارضِّ

-ٖٛ

أرفضِّاألفكارِّالتيِّتأتيِّمنِّالغرب.

0.79

-ٖٜ

الحياةِّأجملِّبدوفِّالتّكنولوجياِّ
ِّ
الحديثة.

0.82

-0.01

ٓٗ-

يمكنِّاالستغناءِّعنِّالعلوـِّالحديثةِّ,

0.60

0.44

معِّمعتقداتناِّ .

تمادِّعلىِّإحياءِّالتراثِّالعربيِّ
واالع َِّّ

-0.05

اإلسبلمي.

نسبة التفسري

26.512

25.175

17.343

اصتذر الكامن

1.856

1.762

1.214

يتضح من اصتدوؿ ( )8أف كل تشب ٍع بلغت قيمتو أكرب من  . 0.30%وبلغ اصتذر الكامن لكل
ٍ
عامل أكرب من ()1على اظتقياس .وكذلك قيم التباين اظتشرتؾ أكرب من  0.30%وبالتارل تُعد
رتيعها قيماً مقبولةً.

-ٙ

السادسِّ(ِّدرجةِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنة) ِّ
صدؽِّالمحورِّ َّ
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تباطِّبينِّالعبارةِّو َّ
الدرجةِّالكلٍّيَّةِّلمحورِّدرجةِّالوعيِّ
ِّ
جدوؿِّ(ِّ)9يوضٍّحِّمعامبلتِّاالر
بالمواطنةِِّّ .

العبارات

قيم التباين اظتشرتؾ

العامل األوؿ

العامل الثان

العامل الثالث

العامل الرابع

ٔٗ ِّ -توفرِّالعدالةِّاالجتماعيةِّوالمساواةِّ

0.70

0.81

0.17

0.09

0.10

0.70

0.80

0.56

0.63

للجميعِّفيِّبلدي.

تكافؤِّالفرصِّمتاحِّللجميعِّفيِّ
ِّٕٗ -
ٌ
بلديِّ .

ٖٗ-

متاحِّ
تقليدِّالمناصبِّفيِّالدَّولةِّ ٌِّ

ٗٗ-
٘ٗ-

تمتعِّالفردِّبحقوقوِّفيِّبلديِِّّ .
ي َِّّ
أثقِّبمؤسساتِّالدَّولة.

-ٗٙ

إذاِّتشاجرتِّمعِّابنِّمسؤوؿِّ
ِّ

للجميعِّدوفِّاستثناء.

0.18
0.36

0.17
0.10

-0.05
0.16

0.68

0.63

0.49

0.11

0.17

0.51

0.50

0.26

0.12

0.43

0.32

0.41

0.03

0.04

0.39

ستكوفِّالمحكمةِّحياديةِّفيِّ
اإلقرارِّبالحكم.
0.56

0.15

ِّ -0.71

0.16

-0.06

0.39

0.67

0.02

0.10

0.35

0.66

0.15

-0.05

-ٗٚ
-ٗٛ

أحرصِّعلىِّالتقيدِّباألنظمةِّ
والقوانينِّبدافعِّالرقابةِّ َّ
الذاتية.
َِّّ

القانوفِّفيِّبلديِِّّيحميِّالمواطنِّ .

0.61

-ٜٗ

فرصِّاألحزابِّمتساويةِّفيِّتوليِّ

0.59

المسؤولياتِّفيِّإدارةِّالدَّولة.

ٓ٘-

أتقيدِّباألنظمةِّوالقوانين؛ِّألِّنَّهاِّ

ٔ٘-

المساواةِّ .
قديمِّلوظيفةِّمنِّأجلِّالعملِّيقوـِّ
ٍِّ
الِّتَّ

-0.26

0.57

تطبقِّعلىِّالجميعِّعلىِّقدـِّ

0.54

0.37

0.53

0.27

0.53

علىِّالكفاءةِّوالخبرة.

ٕ٘-

منظماتِّالمجتمعِّالمدنيِّتقوـِّ
بالضغطِّعلىِّالحكومةِّ
بدوٍرِّكبي ٍِّرِّ َِّّ

ٖ٘-

ضيِّبسرعةِّفيِّالدوائرِّ
َِّّ
أموريِّ َِّّ
تم

0.37

-0.66

-0.09

0.35
0.14

-0.25

010
0.03

منِّأجلِّالمواطن

0.02

0.70

الحكوميةِّعندماِّيكوفِّأحدِّأفرادِّ
عائلتيِّمسؤوالًِّفيِّالدَّولةِّ .
ِّ
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0.07

0.84

-0.02

ٗ٘-

انتشارِّالوساطةِّوالعبلقاتِّ
الشخصيةِّفيِّمؤسساتِّالدَّولة.
َِّّ

0.63

0.33

0.06

0.72

0.04

٘٘-

ليسِّلديِّوالءِّلمؤسساتِّالدَّولة.

0.61

0.14

0.00

-0.20

0.74

-٘ٙ

الِّوجودِّلمنظماتِّالمجتمعِّ

0.26

-0.03

0.12

0.4

-٘ٚ

ينتشرِّالفسادِّاإلداريِّ

ِّ 0.49

المدنيِّفيِّبلدي.

0.27

0.35

0.028

0.01

0.44

والمحسوبياتِّفيِّمؤسساتِّ
الدَّولةِّ .

-٘ٛ

والءِّالموظفِّلعائلتوِّأكثرِّمنِّ

-0.29

0.50

0.35

0.38

0.39

الوطن.
نسبة التفسري

18.645

16.981

9.606

9.071

اصتذر الكامن

3.356

3.056

1.729

1.633

يتضح من اصتدوؿ ( )9أف كل تشب ٍع بلغت قيمتو أكرب من  .0.30%وبلغ اصتذر الكامن لكل
ٍ
عامل أكرب من ( )1على اظتقياس .وكذلك قيم التباين اظتشرتؾ أكرب من  ،0.30%وبالتارل تُعد
رتيعها قيماً مقبولةً باستثناء العبارة (ال وجود ظتنظمات اجملتمع اظتدن يف بلدي) ت استبعادىا؛ ألهنا
أقل من .0.30

-ٚ

السابعِّ(ِّدرجةِّانتشارِّالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلميِّ) ِّ
صدؽِّالمحورِّ َّ

تباطِّبينِّالعبارةِّو َّ
الدرجةِّالكلٍّيَّةِّلمحورِّىذهِّالعبارات ِّ
ِّ
جدوؿِّ(ِّ)10يوضٍّحِّمعامبلتِّاالر
العبارات ِّ
ِّ -ٜ٘

نتكن االعتماد على العلوـ اضتديثة يف
غتمل اضتياة االجتماعية.

قادر على حل مشكالت اإلنساف.
ٓ ِّ -ٙالعلم ٌ
ٔ-ٙ

النظريات العلمية تصلح إلدارة اجملتمع.

ٕ-ٙ

نتكن للقيم العلمية أف حتل ػتل القيم
اظتوروثة.

قيمِّالتَّباينِّ

العاملِّ

العاملِّ

العاملِّ

العاملِّ

العاملِّ

العاملِّ

المشترؾ ِّ
0.66

األوؿ ِّ
َّ

الثَّاني ِّ

الثَّالث ِّ

0.80

0.03

0.10

الرابع ِّ
َّ
-0.01

الخامس ِّ
-0.04

السادس ِّ
َّ
0.08

0.62

0.76

-0.06

0.06

0.05

0.18

-0.05

0.52

0.61

0.17

-0.01

0.32

0.16

0.03

0.60

0.56

0.20

0.45

-0.19

0.03

-0.01
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ٖ-ٙ

كتب فصل الدين عن السياسة.

0.67

0.01

0.78

0.11

0.19

0.11

-0.08

ٗ-ٙ

أرى بأف العلمانية أفضل النظم السياسية.

0.63

0.19

0.76

0.03

-0.03

-0.09

0.09

٘-ٙ

كتب أف يصبح الدين مسألةً شخصيةً.
حكومة التكنوقراط (النّخب العلمية)
أفضل من اضتكومة الدينية.

0.59

-0.12

0.72

0.11

-0.07

0.05

0.19

0.39

0.18

0.45

0.17

0.03

0.36

-0.01

-ٙٚ

أنظر للثقافات األخرى نظرةً موضوعيةً.
القيم العلمية أفضل من القيم اظتوروثة.

0.53

0.00

0.07

0.68

0.10

0.16

-0.13

0.58

0.36

0.27

0.58

0.01

-0.20

0.00

-ٜٙ

ال نتكن قياـ حضارة مدنية بدوف العلم.

0.59

0.16

0.01

0.53

0.08

0.46

0.27

ٓ-ٚ

معتقدايت العلمية يف الواقع ىي معياري
باضتكم على األمور.

0.60

0.31

0.12

0.50

0.40

-0.27

0.08

ٔ-ٚ

القاتل بدافع الشرؼ كتب أف لتاسبو

0.47

-0.23

0.22

0.41

-0.26

0.00

0.36

-ٙٙ

-ٙٛ

القانوف.

ٕ-ٚ

نتائج العلم تعود بالنفع على اإلنسانية
بأكملها.

0.37

0.05

-0.09

0.38

0.32

0.34

-0.05

ٖ-ٚ

اختياري للفرع اصتامعي بناءً على رغبيت
الشخصية.

0.58

-0.05

-0.01

-0.01

0.75

0.08

0.05

ٗ-ٚ

اختياري للشريك استناداً لنظريت العلمية
دوف األخذ بأي اعتبا ٍر آخر.

0.61

0.23

0.20

0.29

0.58

-0.31

-0.08

٘-ٚ

الظواىر الطبيعية كالزالزؿ والرباكني
والفيضانات ختضع لقوانني علمية.

0.44

0.17

0.20

-0.02

-0.01

0.61

-0.06

-ٚٙ

ليس ىناؾ أية عالقة بني اإلؾتازات
العلمية والنصوص الدينية.

0.48

0.23

0.33

-0.18

0.18

-0.42

0.28

-ٚٚ

ال نتكن ألية نظرية أف تكوف صاضتة لكل
زماف ومكاف.

0.61

-0.05

0.08

-0.05

-0.06

-0.17

0.75

-ٚٛ

أعتقد بأف قوانني العلم ىي اليت تتحكم
مبصري البشر.

0.63

0.28

0.03

0.03

0.33

0.33

0.57

نسبةِّالتَّفسير ِّ

12.564

11.662

10.154

7.876

7.311

6.378

الجذرِّالكامن ِّ

2.513

2.332

2.031

1.575

1.462

1.276
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يتضح من اصتدوؿ ( )10أف كل تشبع بلغ قيمتو أكرب من  .0.30%وبلغ اصتذر الكامن لكل
ٍ
عامل أكرب من ()1على اظتقياس .وكذلك قيم التباين اظتشرتؾ أكرب من  ،0.30%وبالتارل تُعد
رتيعها قيماً مقبولةً.

ثانياًِّ:اختبارِّثباتِّالمقياس:
أوالًِّ:ثباتِّالمقياسِّ .
ت اختبار ثبات لالتساؽ الداخلي ألبعاد البحث باستخداـ معامل ألفا كرونباخ على عي ٍنة
ٍ
استطالعية ،وذلك ظتعرفة مدى صالحية وثبات االستمارة واضتصوؿ على النتائج نفسها فيما لو
طبقت على رتيع اطتاضعني للبحث .ومعامل ألفا كرونباخ ىو أحد أشكاؿ معامل االرتباط α
ترتاوح قيمتو بني ( )1- 7حيث اـتفاض قيمتو عن  7,6دليل على اـتفاض الثبات الداخلي
لالستمارة .وت تطبيقو على كل ػتوٍر على حدة.

األوؿِّ(التَّفكيرِّالدٍّيني)ِّ ِّ
ٔ -المحورِّ َّ

األوؿِّ(التَّفكيرِّ
الجدوؿِّ(ِّ)11اختبارِّالثَّباتِّبالنّسبةِّلعباراتِّالمحورِّ َّ
استطبلعيةِّ(ِّفِّ )ِّ45ِّ-
ٍِّ
لعينةِّ
الدٍّيني)ِّ ٍِّ
ألفا كرومباخ

عدد العبارات

0.76

10

يتضح من اصتدوؿ ( )11أف قيمة الثبات (ألفا كرونباخ) بلغت  0.76فثبات اظتقياس جيد.
ويالحظ أف معامالت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبعد التفكري الديين موجبة ودالة
إحصائياً عند مستوى اظتعنوية ) (0.05فقد أعطت مؤشراً جيداً على ثبات اظتقياس.

(ِّاالعتقادِّبالسحر)ِّ ِِّّ:
ٍِّّ
ٕ -المحورِّالثَّانيِّ
ِّ
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السحر) ِّ
الجدوؿِّ(ِّ)12اختبارِّالثَّباتِّبالنّسبةِّلعباراتِّالمحورِّالثَّانيِّ(االعتقادِِّّب ٍِّّ
ألفا كرونباخ

عدد العبارات

0.80

8

يتضح من اصتدوؿ ( )12أف قيمة الثبات (ألفا كرونباخ) بلغت  0.80فثبات اظتقياس جيد جداً.
ويالحظ أف معامالت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبعد االعتقاد بالسحر موجبة ودالة
إحصائياً عند مستوى اظتعنوية ) (0.05فقد أعطت مؤشراً جيداً على ثبات اظتقياس.

(ِّالعاداتِّوالتَّقاليد) ِّ
ِّ
ٖ -المحورِّالثَّالثِّ
الجدوؿِِّّ(ِّ)13اختبارِّالثَّباتِّبالنّسبةِّلعباراتِّالمحورِّالثَّانيِّ(العاداتِّ
ِّوالتَّقاليد) ِّ

ألفا كرومباخ

عدد العبارات

0.60

5

يتضح من اصتدوؿ ( )13أف قيمة الثبات (ألفا كرونباخ) بلغت  0.60فثبات اظتقياس مقبوؿ.
ويالحظ أف معامالت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبعد العادات والتقاليد موجبة ودالة
إحصائياً عند مستوى اظتعنوية ) (0.05فقد أعطت مؤشراً جيداً على ثبات اظتقياس.

الرابعِّ(ِّالنَّظرةِّلمكانةِّالمرأة) ِّ
ٗ -المحورِّ َّ

الرابعِّ(النَّظرةِّ
الجدوؿِّ(ِّ)14اختبارِّالثَّباتِّبالنّسبةِّلعباراتِّالمحورِّ َّ
الموروثةِّلمكانةِِّّالمرأة) ِّ

ألفا كرونباخ

عدد العبارات

0.72

10
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يتضح من اصتدوؿ ( )14أف قيمة الثبات (ألفا كرونباخ) بلغت  0.72فثبات اظتقياس جيد.
ويالحظ أف معامالت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبعد النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة موجبة
ودالة إحصائياً عند مستوى اظتعنوية ) (0.05فقد أعطت مؤشراً جيداً على ثبات اظتقياس.

٘ -المحورِّالخامسِّ(ِّالتَّمسكِّبالتراث)ِّ :

الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)15اختبارِّالثَّباتِّبالنّسبةِّلعباراتِّالمحورِّالخامسِّ
(التَّمسكِّبالتراث) ِّ

ألفا كرونباخ

عدد العبارات

0.71

7

يتضح من اصتدوؿ ( )15أف قيمة الثبات (ألفا كرونباخ) بلغت  0.71فثبات اظتقياس جيد.
ويالحظ أف معامالت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبعد التمسك بالرتاث موجبة ودالة
إحصائياً عند مستوى اظتعنوية ) (0.05فقد أعطت مؤشراً جيداً على ثبات اظتقياس.

السادس(ِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنة)ِّ :
 -ٙالمحورِّ َّ

السادس ِّ
الجدوؿِّ(ِّ)16اختبارِّالِّثَّابتِّبالنّسبةِّلعباراتِّالمحورِّ َّ
(ِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنة) ِّ

ألفا كرونباخ

عدد العبارات

0.69

18

يتضح من اصتدوؿ ( )16أف قيمة الثبات (ألفا كرونباخ) بلغت  0.80فثبات اظتقياس مقبوؿ.
ويالحظ أف معامالت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبعد الوعي مببدأ اظتواطنة موجبة ودالة
إحصائياً عند مستوى اظتعنوية ) (0.05فقد أعطت مؤشراً جيداً على ثبات اظتقياس.

السابعِّ(ِّالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلمي)ِِّّ :
 -ٚالمحورِّ َّ
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السابعِّ(التَّفكيرِّ
الجدوؿِّ(ِّ)17اختبارِّالثَّباتبالنّسبةِّلعباراتِّالمحورِّ َّ
العقبلنيِّالعلمي) ِّ

ألفا كرونباخ

عدد العبارات

0.75

20

يتضح من اصتدوؿ ( )17أف قيمة الثبات (ألفا كرونباخ) بلغت  0.75فثبات اظتقياس جيد.
ويالحظ أف معامالت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبعد التفكري العقالن العلمي موجبة
ودالة إحصائياً عند مستوى اظتعنوية ) (0.05فقد أعطت مؤشراً جيداً على ثبات اظتقياس.
وؽتا سبق نستنتج ثبات االستمارة وصالحيتها للدراسة.

ثامناًِّ:األساليبِّاإلحصائيةِّالمستخدمةِّفيِّالبحثِّالميدانيِّ ِّ.
بعد االنتهاء من رتع بيانات الدراسة ،ت إدخاعتا -بعد ترميزىا -إذل اضتاسب انآرل ،ث جرت
معاصتتها وحتليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخداـ برنامج "اضتزمة اإلحصائية للعلوـ
االجتماعية" واظتعروؼ باسم  SPSSاختصاراً لػStatistical Package for the :
 ,Social Sciencesوذلك باللجوء إذل اظتعامالت واالختبارات واظتعاصتات اإلحصائية

التالية:
-1
-2
-3

التكرارات البسيطة والنّسب اظتئوية.
اظتتوسط اضتساب واالؿتراؼ اظتعياري.
الوزف النّسب (أو اظتئوي) والذي لتسب من اظتعادلة التالية:

المتوسطِّالحسابيِّ×ِِّّٓٓٔ÷ِّ َّ
الدرجةِّالعظمىِّلئلجابةِّعلىِّالعبارة
-4

معامل ارتباط بريسوف (ِّ )Pearson Correlation Coefficientلدراسة
شدة واجتاه العالقة االرتباطية بني متغريين من مستوى اظتسافة أو النّسبة( Interval
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 .)Or Ratioوقد اعتربت العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة اظتعامل أقل من ،7.37
ومتوسطة ما بني  ، 7.77-7.37وقوية إذا زادت عن . 7.77
-5

اختبار (ت) للمجموعات اظتستقلة (Independent-Samples T-
 )Testلدراسة الداللة اإلحصائية للفروؽ بني متوسطني حسابيني جملموعتني من
اطتاضعني للبحث يف إحدى اظتتغريات من نوع اظتسافة أو النّسبة( Interval Or

. )Ratio
-6

اختبار (ت) للمجموعات اظترتبطة ( )Paired Samples T-Testلدراسة
الداللة اإلحصائية للفروؽ بني متوسطني حسابيني جملموعتني مرتبطتني باطتاضعني للبحث

-7

يف إحدى اظتتغريات من نوع اظتسافة أو النّسبة(. )Interval Or Ratio
جملموعة و ٍ
ٍ
احدة ( )One Samples T-Testلدراسة الداللة
اختبار (ت)
اإلحصائية للفرؽ بني متوسط حساب مقرر مسبقاً مع اظتتوسط اضتساب إلحدى متغريات

اظتسافة أو النّسبة( )Interval Or Ratioيف اجملموعة.

-8

اختبار فريدماف ) (Friedman Testلدراسة الداللة اإلحصائية للفرؽ بني أكثر
غتموعة و ٍ
ٍ
احدة من اطتاضعني للبحث أو اضتاالت اظتدروسة.
من متوسط ترتيب يف

-9

التحليل العاملي ) (Factor Analysisلتحديد العوامل الكامنة اليت تفسر فتاذج
االرتباط بني غتموعة من اظتتغريات اظتالحظة ،والستنباط ٍ
عدد ٍ
قليل من العوامل اليت تفسر
معظم التباين اظتالحظ يف عدد أكرب من اظتتغريات الظاىرة ،كما يستخدـ للتثبت من
الصدؽ العاملي للمقاييس .وقد استخدمت طريقة اظتكونات األساسية عتوتلينجِّ
(Components

)Principal

الستخالص

العوامل

مع أسلوب

الفارنتاكس( )Varimaxلتدويرىا.
 -17معامل ألفا كرونباخ) (Alpha Cronbachلتحليل ثبات اظتقاييس
) (Reliability Analysisبتقدير االتساؽ الداخلي بني العبارات اظتكونة
للمقياس عن طريق حساب متوسط االرتباطات بني عبارات اظتقياس وبعضها.
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تم ِّقبوؿِّنتائجِّاالختباراتِّاإلحصائيةِّعندِّدرجةِّثقةِِّّ٘%ٜفأكثر؛ ِّأيِّ :عندِّمستوىِّ
وقدِّ َِّّ

معنويةِِّّ٘ٓٓ.فأقلِّ ِّ.

ِّ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الفصلِّالثانيِّ:النَّتائجِّالعامةِّللبحث:
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ِِّّ:الخصائصِّالعامةِّألفرادِّعينةِّالبحثِّ ِّ:
َِّّ
أوالً
ٔ -الجنسِّ:
جدوؿِّ(ِّ)18يبِّيٍّنِّتوزعِّعينةِّالبحثِِّّحسبِّمتغيرِّالجنسِّ .
اصتنس

التكرارات

النّسبة

ذكور

188

41.3%

إناث

267

58.7%

اجملموع

455

100%

أشارت النتائج يف اصتدوؿ ( )18توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اصتنس حيث بلغ نسبة
الذكور (  ) 41.3%من إرتارل العينة ،وبلغ نسبة إناث  58.7%من إرتارل العينة.
الشكلِّرقمِّ(ٔ)ِّيوضحِّتوزعِّأفرادِّالعينةِّحسبِّمتغيرِّالجنس ِّ

الجنس

41.30%
58.70%

ذكور %41.3
إناث %58.7
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ٕ -مكافِّاإلقامةِّ ِّ:
جدوؿِّ(ِّ)19يبينِّتوزعِّعينةِّالبحثِّحسبِّمتغيرِّمكافِّاإلقامة.
اإلقامة

التكرارات

النّسبة

الريف

157

34.5%

اظتدينة

298

65.5%

اجملموع

455

100%

أشارت النتائج يف اصتدوؿ ( )19توزع أفراد العينة حسب مكاف اإلقامة حيث بلغ نسبة الطلبة من
أبناء الريف  34.5%من إرتارل العينة ،وقد بلغ نسبة الطلبة من أبناء اظتدينة  65.5%من إرتارل
العينة.
ويتبني من ىذا التقسيم أف نسبةً عاليةً من طالب جامعة دمشق ىم من سكاف اظتدينة.
الشكلِّرقمِّ(ٕ)ِّيوضحِّتوزعِّأفرادِّالعينةِّحسبِّمتغيرِّاإلقامة

اإلقامة
34.50%
الرِّ يف %34.5

65.50%

المدينة %65.5
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ٖ -الكلٍّيَّةِّ ِّ:
جدوؿِّرقمِّ(ِّ)20يبينِّتوزعِّعينةِّالبحثِّحسبِِّّمتغيرِّالكلٍّيَّةِّ .
الكليات

التكرارات

النّسبة

النظرية

291

64.0%

التطبيقية

164

36.0%

اجملموع

455

100%

أشارت النتائج يف اصتدوؿ ( )20توزع أفراد العينة حسب الكليات النظرية والتطبيقية يف جامعة
دمشق ،فقد بلغت نسبة الطلبة من الكليات النظرية  64.0%من إرتارل العينة ،وقد بلغ نسبة
الطلبة من الكليات التطبيقية  36.0%من إرتارل العينة.
ويتوافق ىذا التقسيم مع نسبة طالب التخصصات اظتختلفة داخل اجملتمع األصلي للبحث.
الشكلِّرقمِّ(ٖ)ِّيوضحِّتوزعِّأفرادِّالعينةِّحسبِّمتغيرِّالكلية ِّ

الكلية

36.00%
النظريَّة%64

64.00%

التطبيقيَّة %36
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ثانياِّ :الِّتَّوزيعات ِّالِّتَّكراريةِّ ,والمتوسطات ِّالحسابيةِّ ,والوزف ِّالمئويِّ ,وآراء ِّعِّيٍّنةِّ
البحثِّلمتغِّيٍّراتِّمحاورِّالبحثِّ,وتوزيعِّالمستوياتِّالثَّبلثةِّألبعادِّالمقياسِّ ِّ:
األوؿِّ(التَّفكيرِّالدٍّيني)ِِّّ:
المحورِّ َّ

ٔ-

أ -ولقياس التفكري الديين لدى الطلبة اصتامعيني ت تصميم مقياس بطريقة ليكرت
اطتماسي ،وقد تضمن اظتقياس  10عبارات ،وبعد جتميع اظتقياس ت إجراء العمليات
اإلحصائية؛ حيث استخرجت النّسب اظتئوية والتكرارات إضافة إذل اظتتوسط اضتساب
والوزف النّسب لكل عبارة وىذا ما يظهر يف اصتدوؿ التارل.
األوؿِّ(التَّفكيرِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)21يبينِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّالعيٍّنةِّعنِّعباراتِّالمحورِّ َّ
وسطِّالحسابيِّوِّالوزفِّالمئويِّلكلِّعبارة.
ٍِّّ
الدٍّيني(ِّوالمت

موافقِّبشدة ِّ

العبارة ِّ

محايد ِّ

موافق ِّ

غيرِّموافقِّبشدة ِّ

غيرِّموافق ِّ

التكرار ِّ

النّسبة ِّ

التكرار ِّ

النّسبة ِّ

التكرار ِّ

النّسبة ِّ

التكرار ِّ

النّسبة ِّ

التكرار ِّ

النّسبة ِّ

324

ٔ ِّ -أؤمنِّبالقضاءِّوالقدر.
ِّبأف ِّالدٍّين ِّمنظوم ِّةٌ ِّمتكامل ِّةٌ ِّعنِّ 231
ٕ ِّ -أرى َِّّ

المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ

الوزفِّ

النّسبيِّ
ِّ %

71.2

112

24.6

16

3.5

0

ِّ 0.0

3

0.7

4.66

0.61

93.14

50.8

ِّ 154

33.8

47

10.3

19

ِّ 4.2

ِّ 4

0.9

4.29

0.88

85.89

اإلنسافِّوالحياةِّوالمجتمع.
ِّ

ٖ-

أؤمنِّبعالمِّالمبلئكةِّوالجنِّ .

199

43.7

191

42.0

36

ِّ 7.9

ِّ 9

2.0

20

4.4

4.19

0.98

ِّ 83.74

ٗ-

أرى ِّفي ِّالكتاب ِّ(القرآفِّ ,اإلنجيل)ِّ 195

42.7

163

35.8

73

16.0

22

4.8

2

0.4

4.16

0.89

83.16

عبلجِّاً ِّللكثير ِّمن ِّاألمراضِّ
الجسديةِّ .
٘-

الكثير ِّمن ِّاإلنجازات ِّالعلمية ِّتعودِّ 176

ِّ 38.7

166

36.5

73

16.0

34

7.5

ِّ 6

1.3

4.04

0.98

80.75

للكتابِّ(القرآفِّ,اإلنجيل)ِّ .
140

-ٙ

الدٍّينِّىوِّالحلِّلكلِّمشكبلتنا

-ٚ

معتقداتي ِّالدٍّينية ِّفي ِّالواقع ِّمعياريِّ 77

30.8

155

34.1

ِّ 89

19.6

57

12.5

14

3.1

3.77

1.11

75.38

16.9

195

42.9

111

24.4

61

13.4

11

2.4

3.58

1.00

71.69

فيِّالحكمِّعلىِّاألمورِّ .
-ٛ
-ٜ
ٓٔ
-

يحتاج ِّمجتمعنا ِّإلى ِّعلماء ِّالدٍّينِّ 40
أكثرِّمنِّحاجتوِّإلىِّعلماءِّال ِّطَّبيعةِّ .

ِّفيِّصومعتوِّخير ِّمنِّ 18
َِّّ
إف ِّرجبلً ِّعابداً
ٌ
عالمِّفيِّمخبرهِّ .
ٍِّ
األولياءِّ .
تحصلِّالبركةِّبزيارةِّقبورِّ َّ
المجموعِّ ِّ

ِّ 20

8.8

90

19.8

107

23.5

175

38.5

43

9.5

2.80

1.13

56.00

4.0

46

10.1

129

82.4

184

40.4

ِّ 78

17.1

2.43

1.01

48.66

ِّ 4.4

77

ِّ 16.9

ِّ 103

22.6

135

29.7

120

26.4

2.43

1.17

48.66

455
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يتبني لنا من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ ( )21أف ىناؾ درجة مرتفعة عموماً من التفكري
الديين لدى الشباب اصتامعي ،فقد حازت أكثر من نصف العبارات اليت تقيس التفكري الديين يف
عرض للعبارات
ىذا اظتقياس على نسب أعلى من 75 %موافقة من قبل أفراد العينة .وفيما يلي ٌ
اليت حازت على نسب موافقة أعلى من . 75 %
 -1أؤمن بالقضاء والقدر.
 -2أرى بأف الدين منظومةٌ متكاملةٌ عن اإلنساف واضتياة واجملتمع.
 -3أؤمن بعادل اظتالئكة واصتن.
 -4أرى يف الكتاب (القرآف ،اإلؾتيل) عالجاً للكثري من األمراض اصتسدية.
 -5الكثري من اإلؾتازات العلمية تعود للكتاب (القرآف ،اإلؾتيل).
 -6الدين ىو اضتل لكل مشكالتنا.
ب -قسم اظتقياس إذل ثالثة مستويات " منخفض – متوسط – مرتفع" .ث ت التوصل
للنتائج اظتوجودة يف اصتدوؿ التارل .
الجدوؿِّ(ِّ)22يبِّيٍّنِّالمستوياتِّالثَّبلثةِّ(منخفضِّ,متوسطِّ,مرتفع)آلراءِّعِّيٍّنةِّالبحثِّلبعدِّ
التَّفكيرِّالدٍّينيِّ .
المستوى ِّ

التَّكرارات ِّ

النّسبة ِّ

منخفضِّمنِّ10-23

15

3.3

متوسطِّمنِّ24-36

203

ِّ 44.6

مرتفعِّمن37- 50

237

ِّ 52.1

المجموع ِّ

ِّ 455

100%
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يتبني من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ ( )22أف ما يقارب  3.3 %ذات تفك ٍري ديين
منخفض ،و  44.6%ذات تفكري ديين متوسط ،و %52.1ذات تفكري مرتفع ،نستنتج من

ذلك بأف التفكري الديين سائ ٌد حّت انآف يف اجملتمع العرب.

(االعتقادِّبالسحر) :ولقياس االعتقاد بالسحر لدى الطلبة اصتامعيني
ٍِّّ
 -2المحورِّالثَّاني ِّ

ت تصميم مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي ،وقد تضمن اظتقياس  8عبارات ،وبعد جتميع
اظتقياس ت إجراء العمليات اإلحصائية؛ حيث استخرجت النّسب اظتئوية والتكرارات إضافة
إذل اظتتوسط اضتساب والوزف النّسب لكل عبارة ،وىذا ما يظهر يف اصتدوؿ التارل.

الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)23يبِّيٍّنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّالعيٍّنةِّعنِّعباراتِّالمحورِّالثَّانيِّ(االعتقادِّ
والوسطِّالحسابيِّوِّالوزفِّالمئويِّلكلِّعبارةِّ .
ٍِّّ
بالسحر(ِّ
ٍِّّ

العبارة ِّ

موافقِّبشدة ِّ
التكرار ِّ

ٔٔ ِّ -نجحِّرجاؿِّالدٍّين ِّفيِّعبلجِّبعضِّ 44

محايد ِّ

غيرِّموافق ِّ

موافق ِّ

النّسبة ِّ التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

غيرِّموافقِّبشدة ِّ

التكرار ِّ

النّسبة ِّ

التكرار ِّ

النّسبة ِّ

المتوسط ِّ

االنحراؼِّ

الوزفِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ النّسبيِّ
ِّ %

األمراض ِّالمستعصية ِّعلى ِّال ِّطّبِّ
الحديثِّ ِِّّ.
ِّٕٔ -
فيِّالحبِّ 31
ٍِّّ
يمكنِّإيقاعِّرجل ِّوامر ٍأةِّ ِّ
ٍِّ

9.7

195

42.9

130

28.6

55

12.1

ِّ 31

6.8

3.36

1.04

67.

6.8

142

31.2

78

17.1

97

21.3

107

2.76 ِّ 23.5

1.30

55.

ٖٔ -يمكن ِّلقراءة ِّال ِّطَّالع ِّأف ِّتكشفِّ 14

3.1

91

20.0

83

18.2

130

28.6

137

30.1

2.37

1.19

47.

ٗٔ -يستطيع ِّبعض ِّرجاؿ ِّالدٍّينِّ 8

1.8

52

11.4

25

116 ِّ 5.5

25.5

168

36.9

2.16

1.10

43.

٘ٔ -بعض ِّالحجب ِّتحمي ِّمن ِّاإلصابةِّ 8

1.8

53

11.6

95

138 ِّ 20.9

30.3

161

35.4

2.14

1.08

42.

ِّالصحيحِّ 9
ِّللعرافين ِّالِّتَّنبؤ َِّّ
 -ٔٙيمكن َِّّ
ببعضِّاألحداث.

2.0

70

15.4

82

18.0

108

40.9

2.14

1.17

42.

ِّأيِّ 7
ِّالعراؼ ِّأف ِّيؤذي َِّّ
 -ٔٚيستطيع َِّّ
شخصِّيريدِّ.
ٍِّ

1.5

57

12.5

11.6 ِّ 53

146

32.1

192

42.2

1.99

1.09

39.

 -ٔٛيمكن ِّأف ِّألجأ ِّللعرافين ِّعندِّ 4

0.9

18

4.0

106

23.3

302

66.4

1.50

0.84

بتأثيرِّالسحر.
ٍِّّ

بعضِّاألمورِّالمستقبلية.

استحضارِّاألرواحِّوالِّتَّواصلِّمعهم

بالعينِّالحاسدة.

تعرضيِّلبعضِّالمصائب.

ِّ 186 ِّ 23.7

30

30
47
12
81
77

ِّ 82
25

161

5.5

29.
93

يتبني لنا من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ ( )23أف ىناؾ اجتاىاً سلبياً من االعتقاد بالسحر
لدى الشباب اصتامعي ،فقد حازت عبارتني فقط أعلى من  %50اليت تقيس االعتقاد بالسحر يف
ىذا اظتقياس من أفراد العينة .وفيما يلي عرض للعبارات اليت حازت على نسب موافقة أعلى من
.%50
 -1ؾتح رجاؿ الدين يف عالج بعض األمراض اظتستعصية على الطب اضتديث.
 -2نتكن إيقاع ٍ
رجل وامرأةٍ يف اضتب بتأثري السحر.
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)24يبينِّالمستوياتِّالثَّبلثةِّ(منخفضِّ,متوسطِّ,مرتفع)ِّآلراءِّعينةِّالبحثِّ
لبعدِّاالعتقادِّبالسحرِّ .
ٍِّّ
المستوى ِّ

التَّكرارات ِّ

النّسبة ِّ

منخفضِّمنِّ8-18

249

54.7

متوسطِّمنِّ19-29

192

42.2

مرتفعِّمن20- 40

14

ِّ 3.1

المجموع ِّ

455

100%

ٍ
اعتقاد
يتبني من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ (  )24أف ما يقارب  54.7%عتم درجة
منخفضة بالسحر ،ونسبة  42.2%عتم درجة متوسطة من االعتقاد بالسحر ،ونسبة 3.1%
عتم درجة مرتفعة من االعتقاد بالسحر ،نستنتج من ذلك بأف االعتقاد بالسحر نسبتو بني الطلبة
اصتامعيني قليلةٌ جداً.
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بالعاداتِّوالتَّقاليد ِّ(الثَّأر ِّ– ِّالنّسب ِّ) :ولقياس
ِّ
 -3المحورِّالثَّالث ِّ(ِّالتَّمسك ِّ
درجة التمسك بالعادات والتقاليد (الثأر – النّسب ) لدى الطلبة اصتامعيني ت تصميم
مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي ،وقد تضمن اظتقياس  5عبارات ،وبعد جتميع اظتقياس ت
إجراء العمليات اإلحصائية؛ حيث استخرجت النّسب اظتئوية والتكرارات إضافة إذل
اظتتوسط اضتساب والوزف اظتئوي لكل عبارٍة وىذا ما يظهر يف اصتدوؿ التارل.

الجدوؿِِّّ(ِّ)25يبِّيٍّنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّالعيٍّنةِّعنِّعباراتِّالمحورِّالثَّالثِّ(درجةِّ

والوسطِّالحسابيِّوِّالوزفِّالمئويِّلكلِّعبارةِّ .
ٍِّّ
بالعاداتِّوالتَّقاليدِّ(ِّالثَّأرِِّّ-النّسب(ِّ
ِّ
التَّمسكِّ
العبارة ِّ

موافقِّبشدة ِّ
التكرار ِّ

موافق ِّ
النّسبة ِّ

التكرار ِّ

النّسبة ِّ

محايد ِّ

غيرِّموافق ِّ

غيرِّموافقِّبشدة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الوزف ِّالنّسبيِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ ِّ %

 ِّ -ٜٔيجب ِّالحفاظ ِّعلى ِّعاداتِّ 78

17.1

235

51.6

83

18.2

46

10.1

13

2.9

3.70

0.96

74.02

ٕٓ ِّ -يجب ِّالخضوع ِّلرأي ِّالكبار ِّفيِّ 62

13.6

201

44.2

102

22.4

70

15.4

20

ِّ 4.4

3.47

1.05

69.45

ٕٔ-

نسب ِّالعائلة ِّيهمني ِّفي ِّاختيارِّ 73
الشريكِّ.
َِّّ

16.0

177

38.9

51

11.2

90

19.8

64

14.1

3.23

1.32

64.62

ٕٕ-

تمي ِّإلى ِّعائلةِّ 33
من ِّحق ِّالذي ِّين َِّّ

7.3

84

18.5

99

21.8

136

29.9

103

22.6

2.58

1.23

51.56

وتقاليدِّمجتمعناِّ .
العائلةِّ .

ذات ِّنسب ِّأف ِّيكوف ِّلو ِّمكانةِّ

مرموقةِّفيِّالمجتمع.
ٖٕ-

شخص ِّيثأر ِّألخيو ِّبقتل ِّأخيِّ 17

3.7

27

5.9

58

12.7

142

31.2

211

46.4

1.89

الجاني.

يتبني لنا من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ (  )25أف ىناؾ تفاوتاً يف انآراء من العبارات ،فقد
حازت العبارة اليت تقيس العادات والتقاليد عموماً يف ىذا اظتقياس على أعلى نسب موافقة من قبل
أفراد العينة ،وىذه النّسبة اظتئوية تصل إذل 74%لعبارة (كتب اضتفاظ على عادات وتقاليد غتتمعنا)
لكن عند تفكيك العادات والتقاليد إذل أجزاء فالعبارة اليت تقيس الثأر كانت أقل درجةً وتصل

إذل .37%وىذا ناتج عن األسلوب التلقيين التكراري الذي تعلّم عليو الطالب يف اصتامعات العربية
برتديد شعارات والدفاع عنها دوف معرفتو مبضموف ما يردده .وفيما يلي عرض للعبارات اليت حازت
على نسب موافقة من أعلى لألدىن.
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1.08

37.89

 -1كتب اضتفاظ على عادات وتقاليد غتتمعنا.
 -2كتب اطتضوع لرأي الكبار يف العائلة.
 -3نسب العائلة يهمين يف اختيار الشريك.
 -4من حق الذي ينتمي إذل عائلة ذات نسب أف يكوف لو مكانة مرموقة يف اجملتمع.
 -5شخص يثأر ألخيو بقتل أخي اصتان.
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)26يبينِّالمستوياتِّالثَّبلثةِّ(منخفضِّ,متوسطِّ,مرتفع)ِّآلراءِّعينةِّالبحثِّلبعدِّالتَّمسكِّ
بالعاداتِّوالتَّقاليدِّ(ِّالثَّأرِّ–ِّالنّسبِّ)ِّ .
ِّ
المستوى ِّ

التَّكرارات ِّ

النّسبة ِّ

منخفضِّمنِّ5-11

78

17.1

متوسطِّمنِّ12-18

317

ِّ 69.7

مرتفعِّمن19- 25

60

ِّ 13.2

المجموع ِّ

455

100%

يتبني من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ ( )26أف نسبة  17.1%من الطلبة اصتامعيني ذات
درجة منخفضة بتمسكهم بالعادات والتقاليد ( الثأر – النّسب ) ،ونسبة  69.7%من الطلبة
ذات درجة متوسطة بتمسكهم بالعادات والتقاليد ،ونسبة  13.2%من الطلبة اصتامعيني ذات

درجة مرتفعة بالتمسك بالعادات والتقاليد (الثأر – النّسب) ،نستنتج من ذلك بأف العادات

والتقاليد اظتوروثة عتا مكانةٌ يف اجملتمع السوري.

الرابع ِّ(نظرة ِّالطَّالب ِّلمكانة ِّالمرأة ِّالموروثة) :ولقياس نظرة الطالب
 -4المحور ِّ َّ

اصتامعي ظتكانة اظترأة يف اجملتمع ت تصميم مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي ،وقد تضمن

اظتقياس  10عبارات ،وبعد جتميع اظتقياس ت إجراء العمليات اإلحصائية حيث استخرجت
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النّسب اظتئوية والتكرارات إضافة إذل اظتتوسط اضتساب والوزف اظتئوي لكل عبارة وىذا ما
يظهر يف اصتدوؿ التارل.
الرابعِّ(نظرةِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)27يبِّيٍّنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّالعيٍّنةِّعنِّعباراتِّالمحورِّ َّ
الطَّالبِّلمكانةِّالمرأةِّالموروثةِّفيِّالمجتمع( ِّوالوسطِّالحسابيِّوِّالوزفِّالمئويِّلكلِّعبارةِّ .
العبارة ِّ

ٕٗ ِّ -علىِّالمرأةِِّّأفِّتسمعِّكبلـِّزوجها.

موافقِّبشدة ِّ

موافق ِّ

محايد ِّ

غيرِّموافق ِّ

غيرِّموافقِّبشدة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

104

ٕ٘ ِّ -يجبِّعلىِّالمرأةِّأخذِّموافقةِّأىلها ِّفي ِّكلِّ 73

المتوسطِّ

الوزف ِّالنّسبيِّ

الحسابي ِّ

ِّ %

22.9

216

47.5

89

19.6

32

7.0

14

3.1

3.80

76.00

16.0

206

43.3

70

15.4

ِّ 78

17.1

28

ِّ 6.2

3.48

69.58

األمورِّالهامةِّفيِّحياتها ِّ
-ٕٙ

أرىِّأفِّتلتزـِّالمرأةِّالمتزوجةِّبأعماؿِّالمنزؿِّ 50

11.0

120

26.4

86

18.9

114

25.1

85

18.7

2.86

57.19

ورعايتهاِّألطفالهاِّ .
-ٕٚ

الفتاةِّأفِّتختارِّالشخصِّالذيِّتريدهِّ 25
َِّّ
منِّحق ِّ
ٍِّّ

5.5

99

21.8

112

24.6

127

27.9

ِّ 92

20.2

2.64

52.88

حتىِّوإفِّعارضِّاألىلِّ ِّ.
-ٕٛ

الِّأرسلِّابنتيِّبعثةِّخارجِّالقطر.

23

5.1

76

16.7

83

18.2

157

34.5

116

25.5

2.41

48.26

-ٕٜ

تستطيع ِّالمرأة ِّقيادة ِّأعلى ِّالمناصب ِّفيِّ 23

5.1

76

16.7

83

18.2

152

33.4

121

26.6

2.40

48.04

ٖٓ-

الرجل ِّوالمرأة ِّفيِّ ِّ 9
ِّباإلمكاف ِّأف ِّنساوي ِّبين ِّ َّ

2.0

72

15.8

49

10.8

183

40.2

142

31.2

2.17

43.43

ٖٔ-

يجب ِّأف ِّتكوف ِّفرص ِّالِّتَّعليم ِّوالعمل ِّللمرأةِّ 17

3.7

27

5.9

51

11.2

153

33.6

207

45.5

1.89

37.76

ٕٖ-

الدَّولةِّ .

الحقوؽِّوالواجبات.

ٖٖ-

الرجلِّ .
متساويةِّمعِّ َّ

الرجلِّالمرأة.
منِّالمعيبِّأفِّيستشيرِّ َّ
يكفيِّتعليمِّالفتاةِّللمرحلةِّاإلعداديةِّ .

11

2.4

4

0.9

29

6.4

128

28.1

283

62.2

1.53

30.64

7

1.5

4

0.9

33

7.3

70

15.4

341

74.9

1.39

27.74

ِّ
عاماً من النظرة
يتبني لنا من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ (  )27أف ىناؾ اجتاىاً إكتابيّاً ّ
اظتوروثة ظتكانة اظترأة يف اجملتمع العرب لدى الشباب اصتامعي ،فقد حازت العبارات السلبية يف ىذا
اظتقياس اليت تقيس النظرة ظتكانة اظترأة على أعلى نسب موافقة من قبل أفراد العينة .أما العبارات
السلبية؛ فقد حازت على نسب موافقة متدنية يف الغالب من قبل أفراد العينة ،وفيما يلي عرض
العبارات اإلكتابية اليت حازت على نسب موافقة أعلى من .%50
 -1على اظترأة أف تسمع كالـ زوجها.
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 -2كتب على اظترأة أخذ موافقة أىلها يف كل األمور اعتامة يف حياهتا.
 -3أرى أف تلتزـ اظترأة اظتتزوجة بأعماؿ اظتنزؿ ورعايتها ألطفاعتا.
العبارات السلبية اليت حازت على نسب أقل من 50%
 -1تستطيع اظترأة قيادة أعلى اظتناصب يف الدولة.
 -2باإلمكاف أف نساوي بني الرجل واظترأة يف اضتقوؽ والواجبات.
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)28يبِّيٍّنِّالمستوياتِّالثَّبلثةِّ(منخفضِّ,متوسطِّ,مرتفع)ِّآلراءِّعينةِّالبحثِّ
لبعدِّنظرةِّالطَّالبِّلمكانةِّالمرأةِّالموروثةِّفيِّالمجتمعِّ .
المستوى ِّ

التَّكرارات ِّ

منخفضِّمنِّ10-23

11

النّسبة ِّ
2.4

متوسطِّمنِّ24-36

348

76.5

مرتفعِّمن37- 50

96

21.1

المجموع ِّ

455

100%

يتبني من اصتدوؿ ( ) 28أف نسبة  2.4%من الطلبة اصتامعيني لديهم درجة منخفضة من النظرة
اظتوروثة ظتكانة اظترأة يف اجملتمع ،ونسبة  76.5 %لديهم درجة متوسطة من النظرة اظتوروثة ظتكانة
اظترأة ،ونسبة  21.1%من الطلبة اصتامعيني لديهم درجة مرتفعة من النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة يف

سك بالعادات والتقاليد
اجملتمع ،ونستنتج من ذلك بأف اجملتمع السوري بطبيعتو غتتم ٌع ػتاف ٌ
ظ متم ٌ
اظتوروثة.

 -5المحور ِّالخامس ِّ( ِّالِّتَّمسِّك ِّبالتراث ِّ) :ولقياس درجة التمسك بالرتاث لدى
الطلبة اصتامعيني ت تصميم مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي ،وقد تضمن اظتقياس 7
عبارات ،وبعد جتميع اظتقياس ت إجراء العمليات اإلحصائية حيث استخرجت النّسب
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اظتئوية والتكرارات إضافة إذل اظتتوسط اضتساب والوزف اظتئوي لكل عبارة وىذا ما يظهر يف
اصتدوؿ التارل.
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)29يبِّيٍّنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّالعيٍّنةِّعنِّعباراتِّالمحورِّالخامسِّ(ِّدرجةِّ
والوسطِّالحسابيِّوالوزفِّالمئويِّلكلِّعبارةِّ .
ٍِّّ
التَّمسكِّبالتراث(ِّ

العبارة ِّ

موافقِّبشدة ِّ

موافق ِّ

محايد ِّ

غيرِّموافق ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

ٖٗ ِّ -كل ِّإنجازات ِّالغرب ِّتعودِّ 118

25.9

147

32.3

90

19.8

70

15.4

غيرِّموافقِّبشدة ِّ
التكرار ِّ

النّسبة ِّ

30

6.6

المتوسطِّ
الحسابي ِّ االنحراؼِّ

الوزف ِّالنّسبيِّ

ِّ %

المعياري ِّ
3.56

1.21

71.12

للحضارةِّالعربيةِّاإلسبلميةِّ .
ٖ٘ ِّ -األفكار ِّالتي ِّتأتي ِّمن ِّالغربِّ 44

9.7

153

33.6

163

35.8

80

17.6

15

3.3

ِّ 3.29

0.97

65.76

تتعارضِّمعِّمعتقداتنا ِّ
-ٖٙ

توجد ِّالحقيقة ِّالكاملة ِّفيِّ 22

4.8

117

25.7

159

34.9

114

25.1

43

9.5

2.91

1.04

58.29

تراثِّاآلباءِّواألجداد.
-ٖٚ

أرفض ِّاألفكار ِّالتي ِّتأتي ِّمنِّ 49

10.8

71

15.6

139

30.5

166

36.5

ِّ 30

6.6

2.87

1.10

57.49

الغرب ِّ
-ٖٛ

نحنِّبغنىِّعنِّعلوـِّالغربِّألفِّ 52

11.4

57

12.5

76

16.7

159

34.9

111

24.4

2.52

1.30

50.33

تراثنا ِّوتاريخنا ِّيفيض ِّبعطاءاتِِّّ
العلمِّ ِّ.
-ٖٜ

يمكن ِّاالستغناء ِّعن ِّالعلوـِّ 13

2.9

50

11.0

131

28.8

198

43.5

ِّ 63

13.8

2.45

0.96

49.10

الحديثة ِّواالعتماد ِّعلى ِّإحياءِّ
التراثِّالعربيِّاإلسبلميِّ .
ٓٗ-

الحياةِّأجملِّبدوفِّالتكنولوجياِّ 53

11.6

40

8.8

81

17.8

167

36.7

114

25.1

2.45

الحديثةِّ .

يتبني لنا من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ (  )29أف ىناؾ درجة متوسطة للتمسك بالرتاث
لدى الطلبة اصتامعيني ،فقد حازت العبارات اليت تقيس درجة التمسك بالرتاث يف ىذا اظتقياس
بشكل متسلسل من قبل أفراد العينة .وفيما يلي عرض للعبارات اليت حازت على نسب موافقة
أعلى من .%50
 -1كل إؾتازات الغرب تعود للحضارة العربية اإلسالمية.
 -2األفكار اليت تأيت من الغرب تتعارض مع معتقداتنا.

166

1.28

49.05

 -3توجد اضتقيقة الكاملة يف تراث انآباء واألجداد.
 -4أرفض األفكار اليت تأيت من الغرب.
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)30يبِّيٍّنِّالمستوياتِّالثَّبلثةِّ(منخفضِّ,متوسطِّ,مرتفع)ِّآلراءِّعينةِّالبحثِّ
لبعدِّدرجةِّالتَّمسكِّبالتراث.

المستوى ِّ

التَّكرارات ِّ

منخفضِّمنِّ7- 16

99

النّسبة ِّ
ِّ 21.8

متوسطِّمنِّ17- 25

ِّ 303

ِّ 66.6

مرتفعِّمنِّ26- 35

ِّ 55

ِّ 11.6

المجموع ِّ

455

100%

يتبني من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ(  )30أ ّف أعلى نسبة معربة عن التمسك بالرتاث كانت
يف اظتستوى اظتتوسط؛ حيث بلغت  ،66.6%ث يف اظتستوى اظتنخفض حيث بلغت 21.8%

من الطلبة اصتامعيني ،ث اظتستوى اظترتفع  11.6%من الطلبة .ونستنتج من ذلك بأف اجملتمع
العرب حّت انآف يتمسك برتاثو.
السادس ِّ(الوعيِّبمبدأِّالمواطنة) :ولقياس درجة الوعي مببدأ اظتواطنة لدى
 -6المحورِّ َّ
الطلبة اصتامعيني ت تصميم مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي ،وقد تضمن اظتقياس 17
عبارة ،وبعد جتميع اظتقياس ت إجراء العمليات اإلحصائية؛ حيث استخرجت النّسب اظتئوية
والتكرارات إضافة إذل اظتتوسط اضتساب والوزف اظتئوي لكل عبارة وىذا ما يظهر يف اصتدوؿ
التارل.
ِّ

167

السادسِّ(درجةِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)31يبِّيٍّنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّالعيٍّنةِّعنِّعباراتِّالمحورِّ َّ
الوعيِّبمبدأِّالمواطنة(ِّوالمتوسطِّالحسابيِّوالوزفِّالمئويِّلكلِّعبارةِّ .

العبارة ِّ

موافقِّبشدة ِّ
التكرار ِّ

ٔٗ
 ِّٕٗ

أحرص ِّعلى ِّالِّتَّقيد ِّباألنظمةِّ ِّ 141
والقوانينِّبدافعِّالرقابةِّ َّ
الذاتيةِّ .
َِّّ

ِّ -

انتشار ِّالوساطة ِّوالعبلقاتِّ 154
ِّمؤسساتِّ
َِّّ
الشخصية ِّفي
َِّّ

ٖٗ

ِّاإلداريِّ 118

موافق ِّ

غيرِّموافق ِّ

محايد ِّ

غيرِّموافقِّبشدة ِّ

النّسبة ِّ التكرار ِّ النّسبة ِّ التكرار ِّ النّسبة ِّ التكرار ِّ النّسبة ِّ التكرار ِّ النّسبة ِّ
31.0
33.8

230
202

50.5
44.4

59
60

13.0
13.2

22
25

4.8
5.5

ِّ 3
14

0.7
3.1

المتوسط ِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ
4.06
4.00

0.83
0.98

الوزفِّ
النّسبيِِّّ %
81.27
80.09

الدَّولة.
-

ينتشر

ِّالفساد

25.9

228

50.1

79

17.4

22

ِّ 4.8

ِّ 8

1.8

3.94

0.88

78.73

والمحسوبيات ِّفي ِّمؤسساتِّ
الدَّولة.

ٗٗ
-

أموري ِّتمضي ِّبسرعة ِّفيِّ 148
الدوائر ِّالحكومية ِّعندما ِّيكوفِّ
َِّّ

32.5

166

36.5

60

13.2

58

12.7

23

5.1

3.79

1.17

75.74

ِّمسؤوالً ِّفيِّ
أحد ِّأفراد ِّعائلتي ِّ

الدَّولةِّ .
٘ٗ
ٗٙ

تكافؤ ِّالفرص ِّمتاحة ِّللجميعِّ 105

23.1

194

42.6

81

17.8

48

10.5

27

5.9

3.66

1.12

73.27

فيِّبلديِّ .
ِّمسؤوؿِّ ِّ 109
إذا ِّتشاجرت ِّمع ِّابن ِّ

-

ستكوف ِّالمحكمة ِّحيادي ِّةً ِّفيِّ

47
-

تقليد اظتناصب يف الدولة متاح
للجميع دوف استثناء.

24.0

106

23.3

135

29.7

79

17.4

26

5.7

3.42

1.19

68.48

اإلقرارِّبالحكمِّ .

ٗٛ

94

20.7

129

28.4

123

27.0

93

20.4

16

3.5

3.42

1.13

68.44

تتوفر ِّالعدالة ِّاالجتماعيةِّ 90

19.8

142

31.2

117

25.7

62

13.6

44

9.7

3.38

1.22

67.56

-

والمساواةِّللجميعِّفيِّبلديِّ .

-

تطبق ِّعلى ِّالجميع ِّعلى ِّقدـِّ

ٜٗ

أتقيد ِّباألنظمة ِّوالقوانين ِّألِّنَّهاِّ 69

15.2

154

33.8

108

23.7

90

19.8

34

7.5

3.29

1.17

65.89

المساواةِّ .
ٓ٘
ٔ٘
-

يتمِّتَّعِّالفردِّبحقوقوِّفيِّبلديِّ66 ِّ .
منظماتِّالمجتمعِّالمدنيِّتقوـِّ 35
الضغط ِّعلىِّ
بدوٍر ِّكبير ِّفي ِّ َِّّ

14.5
7.7

127
81

27.9
17.8

110
221

24.2
48.6

124
104

27.3
22.9

28
14

2.6
3.1

3.17
3.04

1.16
0.92

63.47
ِّ 60.84

الحكومةِّمنِّأجلِّالمواطن ِّ
ٕ٘
-

فرص ِّاألحزاب ِّمتساوية ِّفيِّ 36

7.9

98

21.5

193

42.4

88

19.3

40

8.8

3.00

1.04

ِّ 60.09

تولي ِّالمسؤوليات ِّفي ِّإدارةِّ
الدَّولة.

ٖ٘
-

والءِّالموظفِّلعائلتوِّأكثرِّمنِّ 23

5.1

107

23.5

153

33.6

الوطنِّ .

168

130

28.6

42

9.2

2.87

1.04

57.32

ٗ٘

-

٘٘
٘ٙ
٘ٚ
-

33

7.3

66

14.5

164

36.0

147

32.3

45

ِّ 9.9

2.77

1.05

55.38

أثقِّبمؤسساتِّالدَّولة.

الِّتَّقديمِّلوظيفةِّمنِّأجلِّالعملِّ 43

9.5

112

24.6

71

15.6

150

33.0

79

17.4

2.76

1.26

55.16

يقوـِّعلىِّالكفاءةِّوالخبرةِّ .

القانوف ِّفي ِّبلدي ِّ ِّيحميِّ 32

7.0

50

11.0

24.4

111

174

38.2

88

19.3

2.48

1.13

49.63

المواطنِّ .
ليس ِّلدي ِّوالء ِّلمؤسساتِّ 10

2.2

42

9.2

26.8

122

204

44.8

77

16.9

2.35

0.94

الدَّولة.

يتبني لنا من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ (  )31أف ىناؾ درجةً مرتفع ًة من الوعي مببدأ اظتواطنة
والشعور بغيابو يف اجملتمع لدى الشباب اصتامعي ،فقد حازت العبارات اليت تقيس الوعي مببدأ
اظتواطنة يف ىذا اظتقياس على أعلى نسب موافقة من قبل أفراد العينة .وفيما يلي عرض للعبارات
اليت حازت على نسب موافقة أعلى من .%75
 -1أحرص على التقيد باألنظمة والقوانني بدافع الرقابة الذاتية.
 -2انتشار الوساطة والعالقات الشخصية يف مؤسسات الدولة.
 -3ينتشر الفساد اإلداري واحملسوبيات يف مؤسسات الدولة.
ٍ
بسرعة يف الدوائر اضتكومية عندما يكوف أحد أفراد عائليت مسؤوالً يف الدولة.
 -4أموري دتضي
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)32يبِّيٍّنِّالمستوياتِّالثَّبلثةِّ(منخفضِّ,متوسطِّ,مرتفع)ِّآلراءِّعينةِّالبحثِِّّ
الوعيِّبمبدأِّالمواطنةِّ .

المستوى ِّ

التَّكرارات ِّ

منخفضِّمنِّ26 ِّ 17-39

النّسبة ِّ
5.7

متوسطِّمنِِّّ 40-62

ِّ 384

84.4

مرتفعِّمن63- 85

45

ِّ 9.9

المجموع ِّ

455

100%

169

46.99

يتبني من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ (  )32بأف نسبة  5.7%من الطلبة اصتامعيني لديهم
درجة منخفضة من الوعي مببدأ اظتواطنة ،ونسبة  84.4%من الطلبة اصتامعيني لديهم درجة
متوسطة من الوعي مببدأ اظتواطنة ،ونسبة  9.9%من الطلبة لديهم درجة مرتفعة من الوعي مببدأ

اظتواطنة ،نستنتج بأف غالبية الطلبة اصتامعيني على وعي مببدأ اظتواطنة.

الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)33يبينِّالمستوياتِّالثَّبلثةِّ(منخفضِّ,متوسطِّ,مرتفع)ِّآلراءِّعينةِّالبحثِّ
للمعوقاتِّاالجتماعيةِِّّككلِّ .
التَّكرارات ِّ

النّسبة ِّ
2.9

المستوى ِّ

متوسطِّمنِّ 209ِّ-ِّ133

ِّ 434

ِّ 95.4

مرتفعِّمنِّ285ِّ–ِّ210

ِّ 8

ِّ 1.8

455

100%

13

منخفضِّمنِّ57-
132

المجموع ِّ

تبني من خالؿ اصتدوؿ (  )33أ ّف نسبة  2.9%من الطلبة اصتامعيني لديهم درجة منخفضة من
التأثر باظتعوقات االجتماعية ككل ،ونسبة 95.4%من الطلبة لديهم درجة متوسطة من التأثر
باظتعوقات االجتماعية ككل ،ونسبة  1.8 %لديهم درجة مرتفعة من التأثر باظتعوقات االجتماعية
ككل.
السابع ِّ(التَّفكير ِّ ِّالعقبلني ِّالعلمي) :ولقياس درجة التفكري العقالن
 -7المحور ِّ َّ
العلمي لدى الطلبة اصتامعيني ت تصميم مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي ،وقد تضمن

اظتقياس  20عبارة ،وبعد جتميع اظتقياس ت إجراء العمليات اإلحصائية؛ حيث استخرجت
النّسب اظتئوية والتكرارات إضافة إذل اظتتوسط اضتساب والوزف اظتئوي لكل عبارة وىذا ما
يظهر يف اصتدوؿ التارل.

171

السابعِّ(التَّفكيرِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)34يبِّيٍّنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّالعيٍّنةِّعنِّعباراتِّالمحورِّ َّ
والوسطِّالحسابيِّوِّالوزفِّالمئويِّلكلِّعبارةِِّّ .
ٍِّّ
العقبلنيِّالعلمي(ِّ

العبارة ِّ

موافقِّبشدة ِّ

موافق ِّ

محايد ِّ

غيرِّموافق ِّ

غيرِّموافقِّبشدة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

التكرار ِّ النّسبة ِّ

 ِّ -٘ٛالِّيمكنِّقياـِّحضارةِّمدنيةِّ 174

38.2

241

53.0

24

5.3

10

2.2

6

1.3

المتوسط ِّ االنحراؼِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ
4.25

0.76

الوزفِّ

النّسبيِِّّ %
84.92

بدوفِّالعلم.
 ِّ -ٜ٘نتائجِّالعلمِّتعودِّبالنَِّّفعِّعلىِّ 156

34.3

208

45.7

43

9.5

ِّ 44

9.7

4

0.9

4.03

0.95

80.57

اإلنسانيةِّبأكملهاِّ .
ٓ-ٙ
ٔ-ٙ

اختياريِّللفرعِّالجامعيِّبناءِّ 224
ً
علىِّرغبتيِّالشخصيةِّ .
َِّّ
ِّكالزالزؿِّ 118
ال ِّظَّواىر ِّال ِّطَّبيعية َِّّ
والبراكين

49.2

113

24.8

28

6.2

65

14.3

25

5.5

3.98

1.27

79.60

25.9

246

54.1

53

11.6

32

7.0

6

1.3

3.96

0.88

79.25

ِّوالفيضاناتِّ

تخضعِّلقوانينِّعلميةِّ .
ٕ-ٙ

أنظرِّللثقافاتِّاألخرىِّنظرةِّ 82

18.0

284

62.4

64

14.1

21

4.6

4

ِّ 0.9

3.92

0.76

78.42

موضوعيةِّ .
ٖ-ٙ

ِّحلِّ 87
ٍِّّ
قادر ِّعلى
العلم ِّ ٌِّ
ُِّ
مشكبلتِّاإلنسافِّ .

19.1

260

57.1

50

11.0

50

11.0

8

1.8

3.81

0.93

76.18

ٗ-ٙ

يجب ِّفصل ِّالدٍّين ِّعنِّ 146

32.1

143

31.4

ِّ 65

14.3

64

14.1

37

8.1

3.65

1.28

73.05

20.9

133

29.2

173

38.0

52

11.4

2

0.4

3.59

0.96

71.74

٘-ٙ

السياسةِّ .
ٍِّّ
القيم ِّالعلمية ِّأفضل ِّمنِّ 95
القيمِّالمورثةِّ .

-ٙٙ

الِّنَّظريات ِّالعلمية ِّتصلحِّ 55

12.1

226

49.7

104

22.9

54

11.9

16

3.5

3.55

0.97

70.99

إلدارةِّالمجتمعِّ .
-ٙٚ

ال ِّيمكن ِّألية ِّنظرية ِّأفِّ 57

12.5

226

49.7

73

16.0

81

17.8

18

4.0

3.49

1.05

69.80

تكوف ِّصالحة ِّلكل ِّزمافِّ
ومكافِّ .
-ٙٛ

يمكن ِّاالعتماد ِّعلى ِّالعلوـِّ 58
الحديثة ِّفي ِّمجمل ِّالحياةِّ

12.7

48.4 ِّ 220

75

16.5

90

19.8

12

2.6

3.49

1.03

ِّ 69.76

االجتماعيةِّ .
-ٜٙ

يجب ِّأف ِّيصبح ِّالدٍّينِّ 117

25.7

129

28.4

ِّ 83

18.2

89

19.6

37

8.1

3.44

1.28

68.79

مسألةِّشخصيةِّ .
ٓ-ٚ

ِّالشرؼ ِّيجبِّ 90
القاتل ِّبدافع َِّّ

19.8

142

31.2

106

23.3

71

15.6

46

10.1

3.35

1.24

66.99

ٔ-ٚ

أعتقدِّبأفِّقوانينِّالعلمِّىيِّ 50

11.0

181

39.8

109

24.0

104

22.9

11

2.4

3.34

1.02

66.81

أفِّيحاسبوِّالقانوفِّ .
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التيِّتتحكمِّبمصيرِّالبشرِّ .
ٕ-ٚ

معتقداتيِّالعلميةِّفيِّالواقعِّ 39

ِّ 8.6

136

35.8

132

29.0

115

25.3

6

1.3

3.25

0.97

65.01

ىي ِّمعياري ِّبالحكم ِّعلىِّ
األمورِّ .
ٖ-ٚ

حكومةِّالتكنوقراطِّ(النخبِّ 60

العلمية) ِّ ِّأفضل ِّمنِِّّ

13.2

102

22.4

215

47.3

58

12.7

20

4.4

3.27

0.99

65.45

الحكومةِّالدٍّينيةِّ .
ٗ-ٚ

يمكن ِّللقيم ِّالعلمية ِّأفِّ 32

7.0

165

36.3

142

31.2

103

22.6

13

2.9

3.22

0.97

64.40

تحلِّمحلِّالقيمِّالموروثةِّ .
ِّ
٘-ٚ
-ٚٙ

-ٚٚ

أرى ِّبأف ِّالعلمانية ِّأفضلِّ 41
السياسية.
النظمِّ ٍّ

اختياري ِّللشريك ِّاستناداًِّ 56
لنظرتي ِّالعلمية ِّدوف ِّاألخذِّ
بأيِّاعتبا ٍِّرِّآخرِّ .
ٍِّّ
ليس ِّىناؾ ِّأية ِّعبلقة ِّبينِّ 20

اإلنجازات

ِّ 9.0

89

19.6

186

40.9

108

23.7

31

6.8

3.00

1.03

ِّ 60.04

12.3

89

19.6

89

19.6

164

36.0

57

12.5

2.83

1.23

ِّ 56.62

4.4

37

8.1

90

19.8

227

49.9

81

17.8

2.31

1.00

46.29

ِّالعلميةِّ

والنِّصوصِّالدٍّينيةِّ .

يتبني لنا من خالؿ النتائج الواردة يف اصتدوؿ( ) 34أف ىناؾ درجة مرتفعة من التفكري العقالن
العلمي لدى الطلبة اصتامعيني ،فقد حازت العبارات اليت تقيس التفكري العقالن العلمي يف ىذا
اظتقياس على أعلى نسب موافقة من قبل أفراد العينة .وفيما يلي عرض للعبارات اليت حازت على
نسب موافقة أعلى من .%75
ٔ -الِّيمكنِّقياـِّحضارةِّمدنيةِّبدوفِّالعلم.
ٕ -نتائجِّالعلمِّتعودِّبالنفعِّعلىِّاإلنسانيةِّبأكملها.
اختياريِّللفرعِّالجامعيِّبناءِّعلىِّرغبتيِّالشخصية.
ٖ-
ً

ٗ -الظواىرِّالطبيعيةِّكالزالزؿِّوالبراكينِّوالفيضاناتِّتخضعِّلقوانينِّعلمية.
٘ -أنظرِّللثقافاتِّاألخرىِّنظرةِّموضوعية.
قادرِّعلىِّحلِّمشكبلتِّاإلنسافِّ .
العلمِّ ٌِّ
ُِّ -ٙ
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الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)35يبينِّالمستوياتِّالثَّبلثةِّ(منخفضِّ,متوسطِّ,مرتفع)ِّآلراءِّعينةِّالبحثِّ
لبعدِّالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلميِّ .
المستوى ِّ

التَّكرارات ِّ

منخفضِّمنِّ20- 46

2

النّسبة ِّ
0.4

متوسطِّمنِِّّ 47-73

ِّ 309

ِّ 67.9

مرتفعِّمنِّ 74- 100

ِّ 144

31.6

المجموع ِّ

455

100%

يتبني من خالؿ اصتدوؿ ( ) 35بأف نسبة  0.4%من الطلبة اصتامعيني لديهم درجة منخفضة من
التفكري العقالن العلمي ،ونسبة  %67.9من الطلبة لديهم درجة متوسطة من التفكري العقالن
العلمي ،ونسبة  31.6%من الطلبة لديهم درجة مرتفعة من التفكري العقالن العلمي ،ونستنتج بأف

غالبية الطلبة اصتامعيني ذات تفكري عقالن علمي.

ٍ
لمجموعةِّواحدةٍِّ(متغيراتِّالدٍّراسةِّعندِّالمقارنةِّمعِّ َّ
الدرجةِّ
ثالثاًِّ:اختبارِّT-test

ٖ)ِّ ِّ

ٍ
لمجموعةِّواحدةٍِّ(التَّفكيرِّالدٍّينيِّعندِّالمقارنةِّمعِّ
ِّٔ -اختبارِّT-test
َّ
الدرجةِّٖ) ِّ

ٍ
جملموعة واحدةٍ ( )One Samples T-Testلدراسة الداللة اإلحصائية للفرؽ
اختبار (ت)
بني متوسط حساب مقرر مسبقاً مع اظتتوسط اضتساب ألحد متغريات اظتسافة أو النّسبة
( )Interval Or Ratioيف اجملموعة ِّ .
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ٍ
لمجموعةِّواحدةٍِّ(التَّفكيرِّالدٍّينيِّعندِّالمقارنةِّمعِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)36يبينِّاختبارِّT-test
َّ
الدرجةِّٖ) ِّ

المتغير ِّ

المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ

المعياري ِّ

التَّفكيرِّالدٍّيني ِّ 3.64

ِّ 0.56

قيمةِّاختبارِّt

مستوى ِّالمعنويةِّ
Sig

24.284

ِّ 0.000

ِّ
يتبني من اصتدوؿ (  )36أف فارؽ متوسط قيم اطتاضعني للبحث على اظتقياس الذي يقيس درجة
فارؽ جوىري وداؿ إحصائياً؛
التفكري الديين كانت ( (3.64وىي فوؽ قيم اظتتوسط ( ،)3وىذا ٌ

ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.000أصغر من قيمة α=0.05؛ أي :أف التفكري الديين كاف
مرتفع االنتشار بني الطلبة.
اتِّ
وبناءً على النظرية العامة يف العقالنية(ِّ:يرىِّدوركهايمِّأ َِّّفِّالتعاليمِّالدٍّينيةِّىيِّالتيِّتقدـِّتفسير ٍِّ
ِّىذهِّالتعاليمِِّّتؤديِّفيِّالمجتمعاتِّ
ٍِّّ
للعالمِّتتيحِّالِّتَّنسيقِّبينِّمعطياتِّالخبرةِّالمحسوسة.

الِّتَّقليدية ِّ ِّدوراً ِّ ِّشبيهاً ِّبذاؾ ِّالذي ِّيؤديو ِّالعلم ِّفي ِّالمجتمعات ِّالحديثةِّ ,بحكم ِّتشكيلهاِّ
ِّأولياًِّمنِّأشكاؿِّتفسيرِّ
الدياناتِّتمِّثٍّلِّشكبلً َِّّ
بالقوؿِّإفِّ ٍِّّ
َِّّ
مخزوفِّالمعرفةِّالمشروعةِّ,والِّنخطئِّ
الخدمةِّالعظيمةِّالتيِّأسدتهاِّالدياناتِّإلىِّالفكرِّتتمِّثَّ
ِّأولِّيَّاًِّلماِّ
لِّفيِّإنشائهاِّتصوراً َِّّ
ِّ
ٍِّّ
العالمِّ.إفِّ
َِّّ
بىِّبينِّاألشياءِّ.الِّوجودِّأليِّىوةٍ ِّبينِّمنطقِّالفكرِّالدٍّينيِّ
ِّ
يمكنِّأفِّتكوفِّعليوِّروابطِّالقر
ومنطقِّالفكرِّالعلميِّ,فالعناصرِّاألساسيةِّىيِّنفسهاِّىناِّوىناؾ) (.بودوف– 267 ،2717 ،

)261

ٍ
كيبة ٍ
ونستنتج من ذلك بأف شرلتةً كبريًة من اجملتمع السوري ذات تر ٍ
ػتافظة؛ حيث تقوـ العقائد
دينية
الدينية بدوٍر مهم يف اضتياة االجتماعية .وتُعد ىذه العقائد الدينية ىي اظتشروعة يف اضتكم اجملتمعي

174

على األفراد من الناحية األخالقية ،فالدين يُعتَرب اظتعيار األساسي لتفسري األمور واضتكم على أية
قضي ٍة من خالؿ معيار اضتالؿ واضتراـ دوف حتد ٍ
ث عن مدى صحتها أو خطئها.

ٍ
ِّبالسحر ِّعند ِّالمقارنةِّ
لمجموعة ِّواحدةٍ ِّ(االعتقاد ٍِّّ
ٕ -اختبار ِّT-test
معِّ َّ
الدرجةِّٖ) ِّ
ِّ

ٍ
(ِّاالعتقادِّبالسحرِّعندِّ
ٍِّّ
لمجموعةِّواحدةٍِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِِّّ)37يبِّيٍّنِّاختبارِّT-test
المقارنةِّمعِّ َّ
الدرجةِّٖ) ِّ

المتغير ِّ

المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ

المعياري ِّ

االعتقادِّبالسحر ِّ 2.30
ٍِّّ

0.71

قيمةِّاختبارِّt

مستوى ِّالمعنويةِّ
Sig

-20.787

0.000

يتبني من اصتدوؿ(  )37أف فارؽ متوسط قيم اطتاضعني للبحث على اظتقياس الذي يقيس االعتقاد
فارؽ جوىري وداؿ
بالسحر كانت ( ،)2.30وىي درجةٌ أقل من قيمة اظتتوسط ( ،)3وىذا ٌ
إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.000أصغر من قيمة . α=0.05
طورِّ
بطبلفِّالوىمِّالناجمِّفيِّقسم ِِّّكبي ٍِّر ِّمنوِّعنِّالِّتَّ ِّ
ٍِّ
وبناءً على النظرية يف العقالنيةِّ :نجدِّأ َِّّف ِّ
الدٍّيني ِّب َّ
ِّ.إفِّ
األوؿ ِّتماماً َِّّ
ٍِّّ
الذات ِّ
ىوِّالذيِّأقصىِّالسحرِّوأقاـِّمكانوِّالعلمِّ,لكِّنَّوِّلمِّيبطلِّ َّ

حرِّ,إف ِّفكرةِّاإللوِّالواحدِّ
َِّّ
ٍِّّ
بطاؿِّالس
ِّكلي ِّالقدرةِّيميلِّحتماًِّإلىِّإ
تصوراًِّيجعلِّمنِّاهللِّسِّيٍّداً َِّّ
ِّ

أىميَّةِّالطِّقوسيةِّلصالحِّاألخبلؽ (ِِّّ.بودوف) 197 - 185 ،2717 ،
ٍِّّ
تم
يلِّإلىِّالغضِّمنِّ ٍّ

أي أف االعتقاد بالسحر كاف ضعيف االنتشار بني الطلبة ،وىذه نتيجةٌ تتوافق مع وضع الطالب
اصتامعي من حيث تعليمو وتلقيو للمعلومات الناجتة عن الثورة التكنولوجية واظتعلوماتية ،ومن ٍ
ناحية
أخرى حترمي الدين للسحر والذي جعل من االعتقاد بالسحر مسألةً نادرًة بني الطلبة اصتامعيني.
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ٍ
ِّوالتَّقاليد ِّ( ِّالثَّأر ِّ–ِّ
لمجموعة ِّواحدةٍ ِّ( ِّالعادات ِّ
ٖ -اختبار ِّT-test
النّسبِّ)ِّعندِّالمقارنةِّمعِّ َّ
الدرجةِّٖ) ِّ

ٍ
(العاداتِّوالتَّقاليدِِّّعندِّالمقارنةِّ
ِّ
لمجموعةِّواحدةٍِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)38يبِّيٍّنِّاختبارِّT-test
معِّ َّ
الدرجةِّٖ) ِّ

المتغير ِّ

المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ

المعياري ِّ

العادات ِّ
ِّوالتَّقاليد(ِّ 2.98

مفهوـ

ِّوالنّسبِّ) ِّ

ِّالثَّأرِّ

0.68

قيمةِّاختبارِّt
-0.771

مستوى

ِّالمعنويةِّ

Sig
0.441

ِّ
يتبني من اصتدوؿ(  )38أف فارؽ متوسط قيم اطتاضعني للبحث على اظتقياس الذي يقيس مدى
انتشار التمسك بعادة الثأر والنّسب كانت (  ،) 2. 98وىي درجة أقل من قيمة اظتتوسط
فارؽ غري داؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  441 sig=0.أكرب من قيمة
( ،)3وىذا ٌ
α=0.05؛ أي :أف مدى انتشار التمسك بعادة الثأر والنّسب كاف متوسط االنتشار بني الطلبة.
نستنتج بأف ظاىرة الثأر والنّسب ضعيفة يف اجملتمع السوري عموماً وخاصةً بني الطلبة اصتامعيني
بالية كتب التخلص منها حبكم وجود مؤس ٍ
ٍ
كعادات ٍ
سات قانوني ٍة ،وعقلنة العديد
الذين ينظروف إليها
من القيم االجتماعية اليت كانت سائد ًة يف اجملتمع.

ٍ
لمجموعة ِّواحدةٍ ِّ(ِّالنَّظرة ِّالموروثةِّلمكانةِّالمرأةِّ
ٗ -اختبارِّT-test
عندِّالمقارنةِّمعِّ َّ
الدرجةِّٖ) ِّ
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ٍ
لمجموعةِّواحدةٍِّ(ِّالنَّظرةِّالموروثةِّلمكانةِّالمرأةِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)39يبينِّاختبارِّT-test
عندِّالمقارنةِّمعِّ َّ
الدرجةِّٖ) ِّ

المتغير ِّ

المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ

المعياري ِّ

النَّظرة ِّالموروثةِّ 3.33

0.45

قيمةِّاختبارِّt

مستوى ِّالمعنويةِّ
Sig

15.566

0.000

لمكانةِِّّالمرأة ِّ
ِّ
يتبني من اصتدوؿ(  )39أف فارؽ متوسط قيم اطتاضعني للبحث على اظتقياس الذي يقيس مدى
انتشار النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة كانت (  ،)3.33وىي درجة أكرب من قيمة اظتتوسط (،)3
فارؽ غري داؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  000 sig=0.أقل من قيمة α=0.05
وىذا ٌ
أي أف مدى انتشار النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة كاف مرتفع االنتشار بني الطلبة ،وىذا ال يتناقض
مع واقع اجملتمع السوري الذي ينظر إذل مكانة اظترأة يف اجملتمع منطلقاً من العادات والتقاليد من
ٍ
ٍ
ناحية أخرى ،فالكثري من العادات استطاع اجملتمع السوري أف
منطلق ديين من
ناحية ،ومن
يتجاوزىا وحبكم تغيريىا دل دتس القيم اصتوىرية لطبيعة اجملتمع احملافظ ،أما مكانة اظترأة؛ فهي تُعد من
اظتسائل اظترتبطة بالشرؼ والقيم األخالقية اليت ترفع من شأف العائلة أو العشرية؛ لذلك ؾتد حّت
ىذه اللحظة أف الكثري يعارض مسألة تغيري اظتكانة اظتوروثة للمرأة ،والبعض يعارض حقوؽ اظترأة يف
العمل والتعليم والذي لتد من جتاوز النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة.

ٍ
لمجموعة ِّواحدةٍ ِّ(ِّالتَّمسك ِّبالتراث ِّعندِّالمقارنةِّمعِّ
 -5اختبارِّT-test
َّ
الدرجةِّٖ)

ِّ
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ٍ
لمجموعةِّواحدةٍِّ(التراثِّعندِّالمقارنةِّمعِّ َّ
الدرجةِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)40يبينِّاختبارِّT-test
ٖ) ِّ
المتغير ِّ
التراث ِّ

المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ

المعياري ِّ

2.87

0.69

قيمةِّاختبارِّt

مستوى ِّالمعنويةِّ
Sig

-4.191

0.000

ِّ
يتبني من اصتدوؿ( )40أف فارؽ متوسط قيم اطتاضعني للبحث على اظتقياس الذي يقيس مدى
التمسك بالرتاث ىي ( ،)2.87وىي درجةٌ أقل من قيمة اظتتوسط ( ،)3وىذا الفارؽ داؿ
إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  000 sig=0.أقل من قيمة α=0.05؛ أي :أف مدى
انتشار التمسك بالرتاث كاف متوسط االنتشار بني الطلبة.
نستنتج من ذلك بأف ىناؾ شرلتةً من الطلبة تتمسك بالرتاث العرب اإلسالمي وتراه يصلح
ناتج عن عوامل عديدة؛ أوالً :الكتب واظتناىج التعليمية اليت درست
للحاضر واظتستقبل ،وىذا ٌ
الرتاث العرب اإلسالمي تارمتياً مبثالية دوف أي ٍ
نقد أو دت ٍ
حيص ضتقائق ذلك الرتاث .ثانياً :عدـ
ّ
ٍ
تعرض الرتاث العرب اإلسالمي ألي نقد حقيقي مبنهجية .ثالثاً :استفادت الدوؿ اظتتعاقبة يف اظتنطقة
ٍ
لغايات مر ٍ
تبطة بالسيطرة على خريات
ذات اضتكم الديين بالرتويج للرتاث اإلسالمي ونشرىا
الشعوب خاص ًة يف فرتة اضتكم العثمان ،واليت بقي أثرىا حّت انآف معلقاً يف أذىاف الشعب العرب.

ٍ
لمجموعة ِّواحدةٍ ِّ(الوعي ِّبمبدأ ِّالمواطنة ِّعندِّ
 -ٙاختبار ِّT-test
المقارنةِّمعِّ َّ
الدرجةِّٖ)ِّ ِّ

ِّ
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ٍ
لمجموعةِّواحدةٍِّ(ِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنةِّعندِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)41يبينِّاختبارِّT-test
المقارنةِّمعِّ َّ
الدرجةِّٖ) ِّ

المتغير ِّ
الوعي

المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ

المعياري ِّ

ِّبمبدأِّ 3.13

0.46

قيمةِّاختبارِّt

مستوى ِّالمعنويةِّ
Sig

6.013

0.000

المواطنة ِّ
ِّ
يتبني من اصتدوؿ(  )41أف فارؽ متوسط قيم اطتاضعني للبحث على اظتقياس الذي يقيس درجة
الوعي باظتواطنة ىي ( ،)3.13وىي درجةٌ أكرب من قيمة اظتتوسط ( ،)3وىذا الفارؽ داؿ
إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  000 sig=0.أقل من قيمة α=0.05؛ أي :أف مدى
انتشار الوعي باظتواطنة كاف واسع االنتشار بني الطلبة.

وىذا يعود إذل أف التطور اضتاصل يف العادل يف غتاؿ العلم والتكنولوجية واظتعلوماتية ووسائل
اإلعالـ وحقوؽ اإلنساف أتاح الفرصة للطالب السوري أف يعرؼ ماذا لتدث يف اجملتمعات
األخرى ،كما أ ًف معرفتو بواقع اظتشكالت اظترتبطة مبؤسسات الدولة من ٍ
فساد ورشوةٍ وػتسوبيات
كبري يف إضعاؼ مبدأ اظتواطنة يف اجملتمع دفع بالطالب اصتامعي ظتعرفة مدى أقتية
أثر ٌ
والذي لو ٌ
ترسيخ مبدأ اظتواطنة يف اجملتمع السوري.

ٍ
لمجموعة ِّواحدةٍ ِّ( ِّالمعوقات ِّاالجتماعية ِِّّككلِّ
 -ٚاختبار ِّT-test
عندِّالمقارنةِّمعِّ َّ
الدرجةِّٖ) ِّ

ِّ
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ٍ
لمجموعةِّواحدةٍِّ(المعوقاتِّاالجتماعيةِِّّككلِّعندِّالمقارنةِّمعِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)42يبينِّاختبارِّT-test
الدَّرجةِّٖ) ِّ
المتغير ِّ
المعوقاتِّ

االجتماعيةِِّّككل ِّ

المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ

المعياري ِّ

3.04

0.35

قيمةِّاختبارِّt
2.420

مستوى

ِّالمعنويةِّ

Sig
0.016

يتبني من اصتدوؿ(  )42أف فارؽ متوسط قيم اطتاضعني للبحث على اظتقياس الذي يقيس درجة التأثر باظتعوقات

االجتماعية ككل ىي ( ،)3.04وىي درجةٌ أكرب من قيمة اظتتوسط ( ،)3وىذا الفارؽ داؿ إحصائياً؛ ألف
قيمة مستوى اظتعنوية  sig= 0.016أقل من قيمة α=0.05؛ أي :أف درجة تأثر اظتعوقات االجتماعية ككل
كاف واسع االنتشار بني الطلبة .نستنتج من ذلك بأف تأثري العادات والتقاليد والدين وضعف مبدأ اظتواطنة عتا
اضح على أبناء اجملتمع السوري عموماً.
تأثريٌ و ٌ

ٍ
لمجموعة ِّواحدةٍ ِّ(ِّالتَّفكير ِّالعقبلنيِّالعلميِّعندِّالمقارنةِّمعِّ
 -8اختبارِّT-test
َّ
الدرجةِّٖ
ٍ
لمجموعةِّواحدةٍِّ(التَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلميِّعندِّالمقارنةِّمعِّ
الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)43يبينِّاختبارِّT-test
الدَّرجةِّٖ)
المتغير ِّ

المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ

المعياري ِّ

التَّفكير ِّالعقبلنيِّ 3.49

العلمي ِّ

0.44

قيمةِّاختبارِّt
23.798

درجاتِّالحرِّيَّة ِّ
ٍِّّ

ِّ 454

المجموع ِّ

455

ِّ
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مستوى
Sig
ِّ 0.000

ِّالمعنويةِّ

يتبني من اصتدوؿ(  )43أف فارؽ متوسط قيم اطتاضعني للبحث على اظتقياس الذي يقيس درجة
التفكري العقالن العلمي ىي ( ،) 3.49وىي درجةٌ أكرب من قيمة اظتتوسط ( ،)3وىذا الفارؽ
داؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية = 0.000 sigأقل من قيمة . α=0.05
نستنتج من نتائج اصتدوؿ ( )43أف انتشار التفكري العقالن العلمي كاف واسع االنتشار بني طلبة
جامعة دمشق .وىذا يعود إذل عوامل عديدة؛ أوالً :حبكم تعليمهم ووصوعتم للمرحلة اصتامعية ،فهم
إقباؿ على الكتب العلمية ووسائل التكنولوجيا واظتعلوماتية واليت جتعل
أكثر شرلتة يف اجملتمع عتا ٌ

منهم الشرلتة األكثر اعتقاداً بالعلم.

وبناء ِّعلىِّالنظريَّة ِّالعامةِّفيِّالعقبلنيةِِّّنجدِِّّبأِّنَّوِّيمكنِّأفِّنعرضِّواقعِّالمعتقداتِّالعلميةِّ
ِّ ً
ِّأف ِّتاريخ ِّالعلوـ ِّىو ِّمقبرِّةٌِّ
استناداً ِّإلى ِّىذا ِّاإليضاح ِّالمفهوميِّ .لقد ِّأورد ِّفيلفريدو ِّباريتو َِّّ
أخرىِّ,فإف ِّالعلمِّ
َِّّ
ةِّرجاؿِّالعلمِّ,وبعبارةٍ ِّ
ِّ
َِّّ
يةِّبهاِّعلىِّذم
لؤلفكارِّالخاطئةِّالتيِّاعتقدتِّالبشر
وإف ِّعمليةِّالفصلِّبينهماِّ
ينتجِّأفكارِّاًِّخاطئة ِّبمثلِّالسِّهولةِّالتيِّينتجِّفيهاِّأفكاراًِّصحيح ِّةًَِّّ ِّ ,

تتمِّ ِّعلىِّالمديينِّالمتوسطِّوالبعيدِّ .لكنِّأحداًِّالِّيجازؼِّبالقوؿِّإ ّف ِّاألفكارِّالعلميةِّالخاطئةِّ
التيِّسجلهاِّتاريخِّالعلوـِّتمِّاقتراحهاِّوتبنيهاِّمنِّقبلِّالعلماءِّبتأثيرِّمنِّعللِّالِّعقبلنيةِّ,إماِّ

ألنهمِّيشكوفِّمنِّقصورِّفيِّتركيبتهمِّالذىنيةِّ,وإما ِّألفِّاالنحيازاتِّالمعرفيةِّألقتِّغشاوةِّ
علىِّأفكارىم (.بودوف) 177 – 176 ،2717 ،
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

الفصلِّالثالثِّ:العبلقاتِّبينِّمتغيراتِّالبحثِّ(المجموعاتِّ
المستقلَّة)
ِّ

182

أوالًِّ:اختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(متغيراتِّالدٍّراسةِّ–ِّالجنس) ِّ

اختبار (ت) للمجموعات اظتستقلة ( )ndependent-Samples T-Testلدراسة الداللة

اإلحصائية للفروؽ بني متوسطني حسابيني جملموعتني من اطتاضعني للبحث يف أحد اظتتغريات من
نوع اظتسافة أو النّسبة (. )Interval Or Ratio

العبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّالتَّفكيرِّالدٍّينيِّومتغيرِّالجنس.

ٔ-

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثان(ِّ,ػتاولة التعرؼ إذل مدى انتشار التفكري الديين حسب متغرياصتنس بني طلبة جامعة دمشق ) ،والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
التفكري الديين ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
التفكري الديين و متغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
الجدوؿِِّّ(ِّ)44يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(ِّالتَّفكيرِّالدٍّينيِّ–ِّالجنس) ِّ
المتغير ِّ

قيمةِّ

درجاتِّ

مستوىِّ

الجنس ِّالتَّكرارات ِّالمتوسطِّ االنحراؼِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ اختبارِّt

الحرية ِّ

المعنويةِّ
Sig

التَّفكيرِّالدٍّيني ِّ ذكر ِّ 453 ِّ -4.015 ِّ 0.59 ِّ 3.51 ِّ 188
أنثى ِّ 267

3.72

ِّ 0.000

0.52

فرؽ بني الذكور واإلناث بالنّسبة النتشار التفكري الديين ،وىذا
يتضح من اصتدوؿ ()44أنو يوجد ٌ
الفرؽ معنوي وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.000أصغر من قيمة ،α=0.05
فرؽ لصاحل اإلناث إذ بلغ متوسط التفكري الديين لدى اإلناث  ×= 3.72منو لدى الذكور
وىو ٌ

(.)× = 3.51
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فروؽ كبريةٌ بني درجة التفكري الديين تبعاً ظتتغري اصتنس؛ وذلك يعود لعوامل
ؾتد بأنّو ليس ىناؾ ٌ
عديدة؛ منها :تلقي الذكور واإلناث من الطلبة لتعليم ومناىج وتربية ووسائل إعالـ مشرتكة فهم
يعيشوف يف ٍ
بيئة واحدةٍ ،وىذا الفرؽ البسيط لصاحل اإلناث يف التفكري الديين يعود لعادات وتقاليد
اجملتمع السوري الذي يعطي للذكر قدراً أكرب من اضترية والتمرد على الواقع؛ لذلك التحرر من بعض
العقائد الدينية ؾتدىا عند الذكور أكثر منها لدى اإلناث.

ٕ-

العبلقةِّبينِّدرجةِّاالعتقادِّبالسحرِّومتغيرِّالجنسِّلدىِّطلبةِّجامعةِّ
ٍِّّ

دمشقِّ.

 -معرفة مدى حتقق اعتدؼ الثان(ِّ,ػتاولة التعرؼ إذل مدى انتشار االعتقاد بالسحر حسب متغري

اصتنس بني طلبة جامعة دمشق) .والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.

فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني االعتقاد
بالسحر ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني االعتقاد بالسحر
ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.

االعتقادِّبالسحرِّ–ِّ
ٍِّّ
الجدوؿِّ(ِّ)45يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(
الجنس) ِّ

المتغير ِّ
االعتقادِّ

بالسحر ِّ
ٍِّّ

الجنس ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ

المعياري ِّ

ذكر ِّ

188

2.07

0.66

أنثى ِّ

267

2.47

0.71

قيمةِّاختبارِّ درجاتِّ
t

-6.053

مستوىِّ

الحرية ِّ المعنويةِِّّ Sig
453

ِّ 0.000

فرؽ بني الذكور واإلناث بالنّسبة النتشار التفكري بالسحر ،وىذا
يتضح من اصتدوؿ()45أنو يوجد ٌ
الفرؽ معنوي وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.000أصغر من قيمةα=0.05
فرؽ لصاحل اإلناث؛ إذ بلغ متوسطها اضتساب × = 2.47أي أف التفكري بالسحر ىو األكثر
وىو ٌ
لدى اإلناث منو لدى الذكور ( .)× = 2.07
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عزى لعوامل مرتبطة بطبيعة اجملتمع
ؾتد بأف ىناؾ فروقاً يف االعتقاد بالسحر لصاحل اإلناث ،وىذا يُ َ

السوري واليت تعطي قدراً من األقتية ظتسألة العادات والتقاليد اظتتوارثة خاصةً االعتقاد بالسحر
وارتباطو بقضية الزواج والطالؽ ،فنجد حّت ىذه اللحظة قسماً من اظتثقفني يعتقدوف هبذه
اظتمارسات والطقوس ،ويرتددوف على السحرة ،وىذا االعتقاد بالسحر أكثر من يزاولو ىم النساء يف
اجملتمع السوري بذىاهبن إذل السحرة دوف علم الرجاؿ؛ لذلك تتعلم الفتاة من األـ ىذه األساليب
السحرية اليت ختفى على الذكور؛ لذلك تكوف األنثى أكثر اعتقاداً بالسحر من الذكر.

ٖ-

بالعاداتِّوالتَّقاليد ِّومتغيرِّالجنسِّلدىِّ
ِّ
العبلقةِِّّبينِّدرجةِّالتَّمسك ِّ

طلبةِّجامعةِّدمشق.
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثالث ،التعرؼ على درجة التمسك بالعادات والتقاليد( الثأر-النّسب) والرتاث وعالقتها بالتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس
واإلقامة والتخصص ،والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.

فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك
بالعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب) ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك
بالعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب ) ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
(العاداتِّوالتَّقاليدِّ–ِّ
ِّ
الجدوؿِّ(ِّ)46يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ
الجنس) ِّ
المتغير ِّ
العاداتِّ

ِّوالتَّقاليد ِّ

الجنس ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

االنحراؼِّ قيمةِّاختبارِّ درجاتِّ

الحسابي ِّ

المعياري ِّ

ذكر ِّ

188

2.91

0.69

أنثى ِّ

267

3.02

0.67

185

t

-1.761

مستوىِّ

الحرية ِّ المعنويةِّSig
453

0.079

يتضح من اصتدوؿ ( )46بينما يوجد فروؽ بني الذكور واإلناث بالنّسبة ظتتغري العادات ،لكن ىذا
الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.079أكرب من
قيمة .α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة .0.05نستنتج من
دور مهم يف اضتياة االجتماعية لدى الطلبة
ذلك بأف العادات والتقاليد (الثأر – النّسب) دل َ
يبق عتا ٌ
من الذكور واإلناث على حد سواء .كما ؾتد بأ ّف درجة التمسك بالعادات والتقاليد ( الثأر-

غتتمع
النّسب) لدى اإلناث أكرب من الذكور وىذا مرتب ٌ
ط بطبيعة اجملتمع السوري الذي يتسم بأنو ٌ
ظ واليت حتد من وقوؼ اظترأة ضد عادات وتقاليد اجملتمع البالية على الرغم من جتاوز
ذكوري ػتاف ٌ
ىذه العادات ( النّسب – والثأر ) من قبل الكثري من أبناء اجملتمع السوري.

العبلقةِّبينِّالنَّظرة ِِّّلمكانةِّالمرأةِِّّومتغيرِّالجنسِّلدىِّطلبةِّجامعةِّ

ٗ-
دمشق.

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الرابع يف التعرؼ لنظرة الطالب(ة ) اصتامعي ظتكانة اظترأة يف اجملتمعوعالقتها بالتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية.
والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني نظرة الطالب
اصتامعي ظتكانة اظترأة ومتغري اصتنس يف جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني نظرة الطالب
اصتامعي ظتكانة اظترأة ومتغري اصتنس يف جامعة دمشق.
الجدوؿِّ(ِّ)47يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(النَّظرةِّالموروثةِّللمرأة–ِّالجنس) ِّ
المتغير ِّ
النَّظرةِّالموروثةِّ

لمكانةِّالمرأة ِّ

الجنس ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

الحسابي ِّ

االنحراؼِّ قيمةِّاختبارِّ درجاتِّ
المعياري ِّ

ذكر ِّ

188

3.30

51

أنثى ِّ

267

3.35

0.40

186

ِّ t

-1.112

مستوىِّ

الحرية ِّ المعنويةِّSig
453

0.267

فروؽ بني الذكور واإلناث بالنّسبة ظتتغري النظرة للمرأة ،لكن
يتضح من اصتدوؿ (  )47أنو يوجد ٌ
ىذا الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.267أكرب من
قيمة  .α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة .0.05ؾتد بأف
الفروؽ بني الذكور واإلناث بسيطة من حيث نظرهتم اظتوروثة ظتكانة اظترأة؛ وذلك يعود لعدة عوامل
أوالً :اظتعرفة اليت تتلقاىا األنثى ىي ذات اظتعرفة اليت يتلقاىا الذكر من األسرة واضتي إذل اظتدرسة
ووسائل اإلعالـ ،ثانياً :تعيد األنثى ذاهتا عملية استالب حقوؽ اظترأة يف اجملتمع ،وتؤيد الكثري من
األحكاـ اصتائرة حبق اظترأة؛ ألهنا تصبح جزءاً من طبيعة وثقافة اجملتمع الذكورية.
٘ -العبلقةِّبينِّدرجةِّالتَّمسكِّبالتراثِّومتغيرِّالجنسِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشقِّ.
 معرفة مدى حتقق اعتدؼ الثالث (ػتاولة التعرؼ إذل درجة التمسك بالرتاث حسب متغري اصتنسلدى طلبة جامعة دمشق) والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة
التمسك بالرتاث ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك

بالرتاث ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.

الجدوؿِّ(ِّ)48يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(التَّمسكِّبالتراثِّ–ِّ
الجنس) ِّ
المتغير ِّ
التراث ِّ

الجنس ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ

ذكر ِّ

188

2.80

0.77

أنثى ِّ

267

2.91

0.61

قيمةِّاختبارِّ درجاتِّ
t

-1.805

مستوىِّ

الحرية ِّ المعنويةِّSig
453

0.072

يتضح من اصتدوؿ ( )48يوجد فروؽ بني الذكور واإلناث بالنّسبة ظتتغري النظرة للرتاث ،لكن ىذا
الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0. 072أكرب من قيمة
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 . .α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة .0.05ؾتد بأف ىناؾ
فرقاً لصاحل اإلناث بدرجة التمسك بالرتاث؛ وىذا يرجع لعدة عوامل؛ أوالً :طبيعة اجملتمع السوري
الذي ُمت ِ
ضع اظترأة لعادات وتقاليد اجملتمع ،ثانياً :دفاع اظترأة عن الرتاث يصبح بوجهة نظرىا جزءاً
من أخالقها وشرفها؛ أي :مبعن آخر التمسك بالرتاث يرفع من شأهنا يف اجملتمع دوف معرفتها بأف
ىذا الرتاث ىو الذي ىدر حقها.

-ٙ

العبلقة ِّبين ِّدرجة ِّالوعي ِّبمبدأ ِّالمواطنة ِّومتغير ِّالجنس ِّلدى ِّطلبةِّ

جامعةِّدمشقِّ .
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ اطتامس( التعرؼ ظتدى الوعي مببدأ اظتواطنة وعالقتها بالتفكري العقالنالعلمي لدى طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية ).والذي ت اإلجابة عليو
من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة الوعي
مببدأ اظتواطنة ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة الوعي مببدأ
اظتواطنة ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
الجدوؿِّ(ِّ)49يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(درجةِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنةِّ
–ِّالجنس) ِّ
الجنس ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

المتغير ِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ

المواطنة ِّ

ذكر ِّ

188

3.01

0.51

أنثى ِّ

267

3.21

0.39

قيمة ِّاختبارِّ درجاتِّ مستوى ِّالمعنويةِّ

t

-4.934

الحرية ِّ ِّ Sig

453

ِّ 0.000

فرؽ بني الذكور واإلناث بالنّسبة إذل إدراؾ غياب مفهوـ
يتضح من اصتدوؿ ( )49أنو يوجد ٌ
اظتواطنة ،وىذا الفرؽ معنوي وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.000أصغر من

188

فرؽ لصاحل اإلناث؛ أي :أف إدراؾ غياب اظتواطنة ىو األكثر لدى اإلناث
قيمة  ،α=0.05وىو ٌ

إذ يبلغ متوسطها اضتساب  ×= 3.21منو لدى الذكور(.) ×= 3.01

ؾتد بأف ىناؾ فرقاً يف درجة الوعي باظتواطنة لصاحل اإلناث ،وىذا الفرؽ يعود لعوامل؛ أوالً :قد
تكوف درجة اىتماـ األنثى مبسائل حقوؽ اإلنساف واجملتمع اظتدن ومبدأ اظتواطنة أكثر من الذكر،
ثانياً :األنثى تكوف عاطفية أكثر ،وتعرب عن واقع مؤسسات الدولة وما فيها من ٍ
فساد أكثر من
الذكور؛ لذلك النتيجة كانت لصاضتهم يف درجة الوعي مببدأ اظتواطنة ،ثالثاً :بعد القفزات النوعية يف
غتاؿ التعليم ؾتد نسبة اإلناث يف الكثري من الكليات تزيد عن نسبة الذكور ويف بعض الفروع
اصتامعية تصل نسبة اإلناث إذل (  ،) 90 %وىذا بدوره يعطي األنثى معرفةً بالواقع االجتماعي
الذي نعيشو من ضعف تطبيق مبدأ اظتواطنة.

-ٚ

ِّالعبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِّومتغيرِّالجنسِّلدىِّ

طلبةِّجامعةِّدمشقِّ .

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ السادس(التعرؼ إذل دور اظتعوقات االجتماعية ككل يف إعاقة التفكريالعقالن العلمي وأيّهما أكثر إعاقة للتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري
اصتنس واإلقامة والكلية) والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
اظتعوقات االجتماعية ككل ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
اظتعوقات االجتماعية ككل ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
ِّ
ِّ

189

الجدوؿِِّّ(ِّ)50يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(المعوقاتِّاالجتماعيةِِّّككلِّ
–ِّالجنس) ِّ
الجنس ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

المتغير ِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ

ذكر ِّ

المعوقاتِّ

االجتماعيةِِّّككل ِّ أنثى ِّ

188

2.93

0.40

267

3.12

0.29

قيمة ِّاختبارِّ درجاتِّ مستوىِّ

t

-5.676

الحرية ِّ المعنويةِّ
ِّ Sig

453

0.000

فرؽ بني الذكور واإلناث بالنّسبة للمعوقات االجتماعية للتفكري
يتضح من اصتدوؿ ( )50أنو يوجد ٌ
العقالن ككل ،وىذا الفرؽ معنوي وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.000أصغر
فرؽ لصاحل اإلناث؛ أي :ىو األكثر لدى اإلناث إذ بلغ متوسطها
من قيمة  ،α=0.05وىو ٌ
اضتساب  × = 3.12منو لدى الذكور (.) ×= 2.93

وىذه النتيجة تتفق مع الواقع االجتماعي؛ فاإلناث ىن أكثر دتسكاً بالعادات والتقاليد والرتاث،
وأكثر اعتقاداً بالسحر ،وىن ذات تفك ٍري ديين أكثر؛ فهم متضعوف للواقع االجتماعي بكل
ضوابطو؛ لذلك جتد دفاعها عن ىذه اظتسائل أكثر من الذكور إلثبات أخالقها اليت تقاس يف اجملتمع
هبذا الشكل.

-ٛ

العبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّالتَّفكيرِّالعقبلنيِّومتغيرِّالجنسِّلدىِّطلبةِّ

جامعةِّدمشقِّ.
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ السابع ( التعرؼ إذل مدى انتشار التفكري العقالن العلمي بني طلبةجامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية .والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض
الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
التفكري العقالن العلمي ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
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فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
التفكري العقالن العلمي ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.
الجدوؿِّ(ِّ)51يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(التَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلميِّ–ِّ
الجنس) ِّ
المتغير ِّ

الجنس ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ

التَّفكير ِّالعقبلنيِّ ذكر ِّ

188

3.45

0.49

أنثى ِّ

267

3.52

0.40

العلمي ِّ

قيمة ِّاختبارِّ درجاتِّ مستوىِّ

t

-1.695

الحرية ِّ المعنويةِّ
Sig

453

0.091

فروؽ بني الذكور واإلناث بالنّسبة ظتتغري التفكري العقالن
يتضح من اصتدوؿ ( )51أنو يوجد ٌ
العلمي ،لكن ىذا الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية
sig=0.091أكرب من قيمة  .α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى
الداللة .0.05نستنتج بأف ىناؾ فرقاً بسيطاً بني الذكور واإلناث من حيث درجة تفكريىم العقالن
العلمي ،وىذه نتيجةٌ منطقيةٌ تتوافق مع الواقع االجتماعي من حيث يتلقى الطلبة الذكور واإلناث
اظتعرفة ذاهتا من اصتامعات واظتدارس ووسائل اإلعالـ ،و يتوفر لكليهما وسائل التكنولوجيا ذاهتا
واالنرتنت ،وىذا الفرؽ اضتاصل لصاحل اإلناث يرجع لزيادة نسبة تعليم اإلناث فبقدر ما تدافع
األنثى عن الدين والرتاث جتدىا تدافع عن العلم وىذه االزدواجية تػُ َعدمن شتات العقلية العربية
عموماً.

ثانياًِّ:اختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(متغيراتِّالدٍّراسةِّ–ِّمكافِّاإلقامة) ِّ
 -16العبلقة ِّبين ِّدرجة ِّانتشار ِّالتَّفكير ِّالدٍّيني ِّومتغير ِّاإلقامة ِّلدى ِّطلبة ِّجامعةِّ
دمشق.
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 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثان(ِّ ،ػتاولة التعرؼ إذل مدى انتشار التفكري الديين حسب متغرياإلقامة بني طلبة جامعة دمشق ) .والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ .
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار

التفكري الديين ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
التفكري الديين و متغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.
الجدوؿِّ(ِّ)52يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(التَّفكيرِّالدٍّينيِّ–ِّمكافِّ
اإلقامة) ِّ
المتغير ِّ
التَّفكيرِّالدٍّيني ِّ

اإلقامة ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ االنحراؼِّ قيمةِّاختبارِّ درجاتِّ
الحسابي ِّ المعياري ِّ t

ريف ِّ 157

3.71

0.60

مدينة ِّ 298

3.60

0.53

الحرية ِّ

453 ِّ 1.993

مستوى ِّالمعنويةِّ

Sig

ِّ 0.047

فرؽ بني الريف واظتدينة بالنّسبة النتشار التفكري الديين ،وىذا
يتضح من اصتدوؿ(  )52أنو يوجد ٌ
الفرؽ معنوي وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.047أصغر من قيمة α=0.05
فرؽ لصاحل الريف؛ أي :أف التفكري الديين يف الريف متوسطها اضتساب ) ) ×= 3.71أكثر
وىو ٌ
منو يف اظتدينة ( .) ×= 3.60

نستنتج من ذلك بأف الطلبة القاطنني يف الريف ىم أكثر تديناً من الطلبة القاطنني يف اظتدينة ،وىذا

يتوافق مع الواقع االجتماعي من حيث طبيعة الريف اليت تتمسك بالعادات والتقاليد والعقائد الدينية
أكثر من اظتدينة ،ومن حيث إهنا ذات ٍ
نشاط اقتصادي زراعي والذي يعتمد على اظتسائل اظترتبطة
بالقضاء والقدر ،وكتعل من الدين مركزياً يف اضتياة االجتماعية.

العبلقةِّبينِّدرجةِّاالعتقادِّبالسحرِّومتغيرِّاإلقامةِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.
ٍِّّ
-17
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 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثان(ِّ ،ػتاولة التعرؼ إذل مدى انتشار االعتقاد بالسحر حسب متغرياإلقامة بني طلبة جامعة دمشق) .والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني االعتقاد
بالسحر ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني االعتقاد بالسحر
ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.
(االعتقادِّبالسحرِّ–ِّمكافِّ
ٍِّّ
الجدوؿِّ(ِّ)53يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ
اإلقامة) ِّ

المتغير ِّ
االعتقادِّ

بالسحر ِّ
ٍِّّ

اإلقامة ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ

ريف ِّ

157

2.38

0.75

مدينة ِّ

298

2.17

0.62

قيمة ِّاختبارِّ درجاتِّ

t

-3.008

مستوىِّ

الحرية ِّ المعنويةِّSig

453

0.003

فرؽ بني الريف واظتدينة بالنّسبة لالعتقاد بالسحر ،وىذا الفرؽ
يتضح من اصتدوؿ(  )53أنو يوجد ٌ
معنوي وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية = 0.003sigأصغر من قيمة  ،α=0.05وىو
فرؽ لصاحل الريف؛ إذ يبلغ متوسطها اضتساب() ×= 2.38؛أي :أف االعتقاد بالسحر يف الريف
ٌ
أكثر منو يف اظتدينة (. )×= 2.17
نستنتج من ذلك بأ ّف ىناؾ فرقاً يف االعتقاد بالسحر بني الريف واظتدينة ،وىذا الفرؽ لصاحل الريف
باالعتقاد بالسحر ،وىذا يتفق مع الواقع االجتماعي يف الريف بعدـ توفر الوعي الكايف الذي
يؤدي إذل تصديق األمور اظترتبطة بالسحر؛ حيث تػُ َعد بيئةً مالئمةً أكثر من اظتدينة ظتمارسة الطقوس

السحرية ومدى استمراريتها ،فهناؾ أوقات فر ٍاغ يف الريف أكثر من اظتدينة حبكم اعتمادىا على
احملاصيل اظتوشتية؛ لذلك يتم اضتديث يف الريف عن السحر واطترافات واألساطري أكثر من اظتدينة،
ويتم تناقلها عرب األسرة اظتمتدة اليت جتمع رتيع األوالد اظتتزوجني يف البيت نفسو ،كما أف النشاط
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صاب
الزراعي يعطي أقتيةً للمسائل القدرية حبكم اعتمادىا على األمطار أو على السماء ،فعندما يُ َ
أحدىم ٍ
مبرض خط ٍري؛ ؾتده يلجأ للمشعوذ أو الساحر للتخلص ؽتا أصابو عوضاً عن اللجوء إذل
الطبيب لتشخيص األمراض.

وبناءً على النظرية العامة يف العقالنية ِّ -نظريةِّفيِّأصلِّالمعتقداتِّالسحريةِّودالالتهاِّ:تقتضيِّ
ِّ,بأفِّندرؾِّأف ِّعلمِّالبدائيِّيختلفِّعنِّعلمِّاإلنسافِّالغربي؛ ِّألِّنَّ
وِّلمِّيتسنِّ
َِّّ
َِّّ
ىذهِّالنظريَّة ِّأوالً
ِّ,ولمِّيكنِّثمةِّماِّيضطرهِّإلىِّ
َِّّ
دربِّعلىِّمنهجِّيَّةِّاالستدالؿِّالسببيِّالتيِّيتقنهاِّالثَّاني
لؤلوؿِّالِّتَّ ِّ
َِّّ
إحكاـِّمبادئِّالبيولوجياِّأوِّعلمِّالفيزياءِّ ِّ.

يفترضِّسيرِّالحياةِّاليومِّيَّةِّ,وكذلكِّاإلنتاجِّالزراعي ِّوصيدِّاألسماؾِّ,أوِّتربيةِّالمواشي ِّجميعِّ

كبير ِّمنِّىذهِّالمهاراتِّيجريِّاكتسابوِّعنِّطريقِّالخبرةِّ,
ِّكافِّقسم ِِّّ ٌِّ
ٌِّ
أنواعِّالمهاراتِّ.وإذا
خذِّمعنىِّإالِّ
َِّّ
سواءٌ ِّفيِّمجتمعناِّأوِّفيِّالمجتمعاتِّالتقليدية؛ ِّ َِّّ
ِّ
فإف ِّمعطياتِّالخبرةِّىذهِّالِّتِّتَّ

لكل ِّمن ِّالحياةِّ ,والنِّموِّ ,والموتِّ ,والغذاءِّ,
ِّالتصورات ِّالشائعة ِّأو ِّالنظريَّة ِّ ٍِّّ
ِّ
على ِّخلفِّيَّة

ِّ.ولما ِّكافِّيستحيلِّاستخبلصِّىذهِّالتصوراتِّمباشرةِّمنِّالخبرة؛ِّ
والمساراتِّالحياتِّيَّةِّعمومِّاً َِّّ
ط ِّواح ٌِّدِّ
فقد ِّكاف ِّالبدائي ِّيستمدىا ِّعاد ًة ِّمن ِّمخزوف ِّالمعارؼ ِّالمتاح ِّلو ِّوالمشروعِّ ,شر ٌِّ

جوىري ِّ ىو ِّعدـ ِّترؾ ِّالفكر ِّأسير ِّالمظاىر ِّالحسيةِّ ,وتدريبو ِّعلى ِّإحكاـ ِّالسيطرة ِّعليهاِّ
ٌِّّ
والتقريبِّبينِّماِّتباعدهِّالحواسِّ.تخولناِّنظريةِّدوركهايمِّأفِّنفهمِّلماذاِّيبدوِّالسحرِّأكثرِّ

دفوي؛ ِّكصيدِّالسمكِّوالزراعةِّ
اقتصادي ِّص ٌِّّ
ٌِّّ
ط ِّ
تطوراًِّفيِّالمجتمعاتِّالتيِّيهيمنِّعليهاِّنشا ٌِّ
ِّ
يزِّبنشاط ِّأقلِّصدفوية؛ ِِّّكالقطاؼِّ,فيِّحينِّتجريِّسائرِّ
ٍِّ
أكثرِّمنوِّفيِّالمجتمعاتِّالتيِّت َِّّ
تم
واحدةٍِّ ,كما ِّسبق ِّأف ِّأشار ِّإلى ِّذلك ِّموس ( .بودوف،267 ، 2717 ،
ِّوتيرةٍ ِّ ِّ
األشياء ِّعلى ِّ

) 277

ِّوالتَّقاليد( ِّالثَّأر ِّ– ِّالنّسب ِّ) ِّومتغيرِّ
ِّ -18العبلقة ِّبين ِّدرجة ِّالتَّمسك ِّبالعادات ِّ
اإلقامةِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.
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 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثالث ،والتعرؼ على درجة التمسك بالعادات والتقاليد(الثأر-النّسب) والرتاث وعالقتها بالتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس
واإلقامة والتخصص .والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك
بالعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب) ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك
بالعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب ) ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.
(العاداتِّوالتَّقاليدِّ–ِّمكافِّ
ِّ
الجدوؿِّ(ِّ)54يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ
اإلقامة) ِّ
المتغير ِّ
العاداتِّ

ِّوالتَّقاليد(الثَّأرِّ

–ِّالنّسب) ِّ

اإلقامة ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

االنحراؼِّ

الحسابي ِّ المعياري ِّ

ريف ِّ

157

2.99

0.69

مدينة ِّ

298

ِّ 2.94

ِّ 0.67

قيمةِّاختبارِّ درجاتِّ
t

- 0.743

مستوىِّ

الحرية ِّ المعنويةِّSig
453

0.458

فروؽ بني الريف واظتدينة بالنّسبة ظتتغري العادات ،لكن ىذا
يتضح من اصتدوؿ ( ) 54بأنو يوجد ٌ
الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.458أكرب من قيمة
 . .α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة.0.05
عالقة ذات ٍ
نستنتج من ذلك بعدـ وجود ٍ
داللة معنوي ٍة بني متغري اإلقامة والعادات والتقاليد( الثأر-
النّسب) ،حيث ؾتد بأف الكثري من العادات والتقاليد أصبحت باليةً يف نظر أبناء اظتدينة والريف
على حد سواء؛ وذلك لسيادة حكم القانوف ونشوء اظتؤسسات القضائية والعقابية اليت قلصت من

ظاىرة الثأر ،وكذلك نتيجة انتشار التعليم يف كل من الريف واظتدينة ،وبذلك أصبحت ظاىرة
التفاخر بالنّسب نادرةً ،فهذه العادات والتقاليد تتم عقلنتها من خالؿ انتشار مؤس ٍ
سات ٍ
بديلة
موجودةٍ يف اجملتمع؛ كاظتؤسسات اضتديثة القضائية ،والسياسية ،واألمنية ،والتعليمية.
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 -19العبلقةِّبينِّنظرةِّطلبةِّجامعةِّدمشقِّلمكانةِّالمرأةِّومتغيرِّاإلقامة.
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الرابع يف التعرؼ لنظرة الطالب(ة) اصتامعي ظتكانة اظترأة يف اجملتمعوعالقتها بالتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية.
والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني نظرة الطالب
اصتامعي ظتكانة اظترأة ومتغري اإلقامة يف جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني نظرة الطالب
اصتامعي ظتكانة اظترأة ومتغري اإلقامة يف جامعة دمشق.
الجدوؿ(ِّ)55يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(ِّالنَّظرةِّالموروثةِّلمكانةِّ
المرأةِّ–ِّمكافِّاإلقامة) ِّ
المتغير ِّ
النَّظرةِّالموروثةِّ

االنحراؼِّ

قيمةِّ

اإلقامة ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ
157

3.35

0.44

0.684

298

3.32

0.46

الحسابي ِّ المعياري ِّ اختبارِّt

ريف ِّ

لمكانةِّالمرأة ِّ مدينة ِّ

درجاتِّ

مستوىِّ

453

0.494

الحرية ِّ المعنويةِّSig

فروؽ بني الريف واظتدينة بالنّسبة ظتتغري النظرة للمرأة ،لكن ىذا
يتضح من اصتدوؿ( )55أنو يوجد ٌ
الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية = 0.494sigأكرب من قيمة
 .α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة.0.05
ؾتد بأف االرتباط غري معنوي بني مكاف اإلقامة والنظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة؛ لذلك نستنتج بأف ىناؾ
فرقاً ال يُذ َكر بني اظتدينة والريف يف النظرة ظتكانة اظترأة ،وىذا يعود لعوامل عديدة منها؛ أف اجملتمع
ظ ذو نظرةٍ قر ٍ
يبة بالنّسبة ظتكانة اظترأة يف اجملتمع ،والتغري الذي أصاب
غتتمع ػتاف ٌ
العرب بريفو ومدنو ٌ
ىذه النظرة ظتكانة اظترأة كانت على مستوى الريف واظتدينة على حد سواء.
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ِِّّ-27العبلقةِّبينِّدرجةِّالتَّمسكِّبالتراثِّومتغيرِّاإلقامةِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثالث (ػتاولة التعرؼ إذل درجة التمسك بالرتاث حسب متغري اإلقامةلدى طلبة جامعة دمشق) والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة
التمسك بالرتاث ومتغري اإلقامة طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك

بالرتاث ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.

الجدوؿِّ(ِّ)56يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(التَّمسكِّبالتراثِّ–ِّمكافِّ
اإلقامة) ِّ
المتغير ِّ
التراث ِّ

اإلقامة ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ االنحراؼِّ قيمةِّاختبارِّ
الحسابي ِّ المعياري ِّ

ريف ِّ 157

2.96

0.60

مدينة ِّ 298

2.82

0.72

t

2.063

درجاتِّ

الحرية ِّ
453

مستوىِّالمعنويةِّ
Sig

0.040

فرؽ بني الريف واظتدينة بالنّسبة لدرجة التمسك بالرتاث ،وىذا
يتضح من اصتدوؿ(  )56أنو يوجد ٌ
= 0.040sigأصغر من قيمة

الفرؽ معنوي وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية
فرؽ لصاحل الريف إذ يبلغ متوسطها اضتساب  ×= 2.96أي أف درجة التمسك
 ،α=0.05وىو ٌ

بالرتاث يف الريف أكثر منو يف اظتدينة (.) ×= 2.82

نستنتج من ذلك بأف أبناء الريف أكثر دتسكاً من أبناء اظتدينة بالرتاث العرب اإلسالمي ،وىذه
نتيجةٌ منطقيةٌ تتوافق مع الواقع االجتماعي الذي يعيشو اجملتمع العرب يف الريف فما تزاؿ مفاىيم
القوة والعادات والتقاليد والرتاث موجودةً يف الذىنية العربية وخاصةً عندما تكوف حوؿ اضتضارة
العربية اإلسالمية ؾتد أبناء الريف ىم أكثر دفاعاً عنها.
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ِّ -21العبلقة ِّبين ِّدرجة ِّالوعي ِّبمبدأ ِّالمواطنة ِّومتغير ِّاإلقامة ِّلدى ِّطلبة ِّجامعةِّ
دمشقِّ .
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ اطتامس( التعرؼ على مدى الوعي مببدأ اظتواطنة وعالقتها بالتفكريالعقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية).والذي دتت
اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة الوعي
مببدأ اظتواطنة ومتغري اإلقامة طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة الوعي مببدأ
اظتواطنة ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.
الجدوؿِّ(ِّ)57يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقِّلَّةِّ(الوعيِّبمبدأِّالمواطنةِّ–ِّ
مكافِّاإلقامة) ِّ
المتغير ِّ
المواطنة ِّ

اإلقامة ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ االنحراؼِّ قيمةِّاختبارِّ
الحسابي ِّ المعياري ِّ

ريف ِّ 157

3.12

0.40

مدينة ِّ 298

3.13

0.48

t

-0.178

درجاتِّ

الحرية ِّ
453

مستوىِّالمعنويةِّ
Sig

0.859

فروؽ بني الريف واظتدينة بالنّسبة ظتتغري الوعي مببدأ اظتواطنة،
يتضح من اصتدوؿ( )57أنو يوجد ٌ
لكن ىذا الفارؽ بينهم غري معنوي؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية = 0.859sigأكرب من قيمة
 .α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة .0.05وىذا الفرؽ
لصاحل اظتدينة؛ أي :الطلبة من أبناء اظتدينة ىم أكثر وعياً مببدأ اظتواطنة من الطلبة أبناء الريف.
نالحظ بعدـ وجود ارتباط معنوي بني متغري مكاف اإلقامة ومتغري درجة الوعي مببدأ اظتواطنة،
ونستنتج بأف الفروؽ بني الطلبة من أبناء اظتدينة والريف بسيطة؛ أي :ىناؾ درجةٌ يف الوعي مببدأ
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اظتواطنة واجملتمع اظتدن وحقوؽ اإلنساف ومعرفة ما لتدث يف مؤسسات الدولة من ٍ
فساد ورشوةٍ
ٍ
وػتسوبيات ،وىذا يعود إذل أنو أصبحت وسائل معرفتها من تعليم إذل وسائل إعالـ إذل االنرتنيت
متاح ًة للطلبة من أبناء الريف واظتدينة على حد سواء ،وإف كانت متوفرة وسائل الثقافة من مكتبات
وجامعات يف اظتدينة أكثر من الريف ،وىذا يعود للفرؽ الذي حدث بني الريف واظتدينة.

 -22العبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِِّّككلِّومتغيرِّاإلقامةِّلدىِّطلبةِّ
جامعةِّدمشقِّ .
ِّ-ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ السادس( التعرؼ إذل دور اظتعوقات االجتماعية ككل يف إعاقة التفكري

العقالن العلمي وأيهما أكثر إعاقة للتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري

اصتنس واإلقامة والكلية) والذي دتت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
اظتعوقات االجتماعية ككل ومتغري اإلقامة طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
اظتعوقات االجتماعية ككل ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.
الجدوؿِّ(ِّ)58يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(المعوقاتِّاالجتماعيةِِّّككلِّ
–ِّمكافِّاإلقامة) ِّ
المتغير ِّ

المعوقاتِّ

االنحراؼِّ

قيمةِّ

اإلقامة ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

157

3.04

0.30

0.097

298

3.04

0.37

الحسابي ِّ

ريف ِّ

االجتماعيةِِّّككل ِّ مدينة ِّ
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المعياري ِّ اختبارِّt

درجاتِّ

مستوىِّ

الحرية ِّ

المعنويةِّ

453

0.923

Sig

فروؽ بني الريف واظتدينة بالنّسبة ظتتغري اظتعوقات االجتماعية
يتضح من اصتدوؿ (  )58أنو ال يوجد ٌ

ككل ،لكن ىذا الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية =0.923sig
أكرب من قيمة  .α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة.0.05

 -23العبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّالتَّفكير ِّالعقبلنيِّالعلميِّومتغيرِّاإلقامةِّلدىِّطلبةِّ
جامعةِّدمشق.
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ السابع ( التعرؼ إذل مدى انتشار التفكري العقالن العلمي بني طلبةجامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية .والذي دتت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض
الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
التفكري العقالن العلمي ومتغري اإلقامة طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
التفكري العقالن العلمي ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.
الجدوؿِّ(ِّ)59يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقِّلَّةِّ(ِّالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلميِّ–ِّ
مكافِّاإلقامة) ِّ
المتغير ِّ

التَّفكيرِّالعقبلنيِّ
العلمي ِّ

االنحراؼِّ

قيمةِّ

اإلقامة ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

ريف ِّ

157

3.46

0.45

-0.929

مدينة ِّ

298

3.50

0.43

الحسابي ِّ

المعياري ِّ اختبارِّt

درجاتِّ

مستوىِّ

الحرية ِّ

المعنويةِّ

453

0.353

Sig

فروؽ بني الريف واظتدينة بالنّسبة ظتتغري التفكري العقالن العلمي،
يتضح من اصتدوؿ ( )59أنو يوجد ٌ

لكن ىذا الفارؽ بينهم غري معنوي؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية = 0.353sigأكرب من قيمة
 .α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة.0.05
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نالحظ عدـ وجود ٍ
عالقة معنوي ٍة بني متغري اإلقامة والتفكري العقالن العلمي ،ونستنتج من ذلك بأف
درجة التفكري العقالن العلمي اليت توصل إليها العقل البشري جتاوزت حدود الريف واظتدينة ،فالعادل
أصبح قريةً صغريًة من خالؿ وسائل التّكنولوجيا اضتديثة من فضائيات وانرتنيت ،باإلضافة إذل
انتشار التعليم يف كافة اظتناطق السورية بريفها ومدهنا ،فهذه الكثافة يف ضخ اظتعلومات ىزت الكثري
من القيم الغيبية يف اجملتمع سواءٌ يف الريف أو اظتدينة.

ثالثاًِّ:اختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(متغيراتِّالدٍّراسةِّ–ِّالكلٍّيَّة) ِّ
 -24العبلقة ِّبين ِّدرجة ِّانتشار ِّالتَّفكير ِّالدٍّيني ِّومتغير ِّالكلٍّيَّة ِّلدى ِّطلبة ِّجامعةِّ

دمشق.

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثان(ِّ ،ػتاولة التعرؼ إذل مدى انتشار التفكري الديين حسب متغريالكلية بني طلبة جامعة دمشق ) .والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ .
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار

التفكري الديين ومتغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.

فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
التفكري الديين و متغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.
الجدوؿِّ(ِّ)60يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(التَّفكيرِّالدٍّينيِّ–ِّالكلٍّيَّة) ِّ
المتغير ِّ

الكلٍّيَّة ِّ

االنحراؼِّ

قيمةِّ

التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

التَّفكيرِّالدٍّيني ِّ نظرية ِّ

291

3.67

0.56

1.984

تطبيقية ِّ

164

3.57

ِّ 0.55

الحسابي ِّ

211

المعياري ِّ اختبارِّt

درجاتِّ

مستوىِّ

الحرية ِّ

المعنويةِّ

453

0.048

Sig

فرؽ بني الكليات النظرية والتطبيقية بالنّسبة النتشار التفكري
يتضح من اصتدوؿ (  )60بأنو يوجد ٌ

الديين ،وىذا الفرؽ معنوي وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig= 0.048أصغر من
فرؽ لصاحل الكليات النظرية؛ إذ يبلغ متوسطها اضتساب  ×= 3.67؛ أي:
قيمة  ،α=0.05وىو ٌ

أف التفكري الديين لدى طلبة الكليات النظرية أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية(.)= 3.57

نستنتج من ذلك :أف الكليات النظرية ذات تفك ٍري ديين أكثر من الكليات التطبيقية ،وتبدو نتيج ًة
منطقيةً إذل حد ما؛ حيث نتيل تفكري طلبة الكليات التطبيقية إذل العلم واظتنطق أكثر من الكليات
ٍ
حتصيل علمي أعلى يف مرحلة
النظرية حبكم ختصصاهتم ،كما أف طلبة الكليات العلمية ىم ذوو
الثانوية ،وىم على األغلب أكثر اطالعاً من الطلبة الذين يدخلوف الفروع النظرية ،طبعاً ىذا ال
يتوافق مع كل الدراسات اليت أجريت يف البالد العربية ،فهناؾ نتائج دراسات أثبتت أف الكليات
النظرية ىي ذات تفك ٍري عقالن علمي أكثر من الكليات النظرية ،ودراسات توصلت لنتائج عكس
ذلك .

 -25العبلقةِّبينِّدرجةِّاالعتقادِّبالسحرِّومتغيرِّالكلٍّيَّةِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثان(ِّ ،ػتاولة التعرؼ إذل مدى انتشار االعتقاد بالسحر حسب متغريالكلية بني طلبة جامعة دمشق) .والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني االعتقاد
بالسحر ومتغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني االعتقاد بالسحر

ومتغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.

ِّ
ِّ
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الجدوؿِّ(ِّ)61يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(ِّاالعتقادِّبالسحرِّ–ِّالكلٍّيَّة) ِّ
المتغير ِّ

الكلٍّيَّة ِّ

االعتقادِّ

نظرية ِّ

291

تطبيقية ِّ

164

بالسحر ِّ

االنحراؼِّ

قيمةِّ

التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

2.40

0.68

4.043

2.13

0.73

الحسابي ِّ

المعياري ِّ اختبارِّt

درجاتِّ

مستوىِّ

الحرية ِّ

المعنويةِّ

453

0.000

Sig

فرؽ بني الكليات النظرية والتطبيقية بالنّسبة لالعتقاد بالسحر،
يتضح من اصتدوؿ(  )61أنو يوجد ٌ
وىذا الفرؽ معنوي وداؿ إحصائياً ألف قيمة مستوى اظتعنوية = 0.000sigأصغر من قيمة
 α=0.05وىو فرؽ لصاحل الكليات النظرية إذ يبلغ متوسطها اضتساب  ×= 2.40أي أف
االعتقاد بالسحر لدى طلبة الكليات النظرية أكثر منو لدى طلبة كليات التطبيقية (.) ×= 2.13
نستنتج من ذلك بأف الكليات النظرية ىم أكثر اعتقاداً بالسحر من الكليات التطبيقية وىذا قد
يعود لعوامل مرتبطة بطبيعة التخصص األكادنتي إذ أف طلبة الكليات التطبيقية غالباً ما ترتبط
دراستهم باصتانب الرياضي والعلمي ويستخدموف اظتنطق يف تفكريىم أكثر من الكليات النظرية.

ِّوالتَّقاليد ِّ( ِّالثَّأر ِّ– ِّالنّسب ِّ) ِّومتغيرِّ
 -26العبلقة ِّبين ِّدرجة ِّالتَّمسك ِّبالعادات ِّ
الكلٍّيَّةِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشقِّ .
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثالث(,التعرؼ على درجة التمسك بالعادات والتقاليد( الثأر -النّسب) بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والتخصص) والذي دتت اإلجابة عليو من
خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك
بالعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب) ومتغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك
بالعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب ) ومتغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.
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العاداتِّوالتَّقاليدِّ–ِّالكلٍّيَّة) ِّ
ِّ
الجدوؿِّ(ِّ)62يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(
المتغير ِّ

الكلٍّيَّة ِّ

العاداتِّ

نظرية ِّ

291

تطبيقية ِّ

164

ِّوالتَّقاليد ِّ

االنحراؼِّ

قيمةِّ

التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

3.00

0.74

1.113

2.93

0.56

الحسابي ِّ

المعياري ِّ اختبارِّt

درجاتِّ

مستوىِّ

الحرية ِّ

المعنويةِّ

453

0.266

Sig

فرؽ بني الكليات النظرية والتطبيقية بالنّسبة للتمسك بالعادات
يتضح من اصتدوؿ(  )62أنو يوجد ٌ
والتقاليد ،وىذا الفرؽ غري معنوي وداؿ إحصائياً ،ألف قيمة مستوى اظتعنوية= 0.266 sigأكرب
من قيمة  . α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة.0.05
ٍ
ونالحظ عدـ وجود ٍ
معنوية بني متغري الكلية والعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب) وىذا يعود
عالقة
إذل أف ىذه العادات والتقاليد أصبحت بالي ًة بنظر أغلب شرائح اجملتمع؛ لذلك دل يكن ىناؾ أي
ٍ
عالقة تظهر بني الكليات النظرية والتطبيقية والعادات والتقاليد ( الثأر – النّسب).

 -27العبلقةِّبينِّالنَّظرةِّلمكانةِّالمرأةِّفيِّالمجتمعِّومتغيرِّالكلٍّيَّةِّلدىِّطلبةِّجامعةِّ

دمشقِّ .

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الرابع (التعرؼ لنظرة الطالب(ة ) اصتامعي ظتكانة اظترأة يف اجملتمعوعالقتها بالتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية).
والذي دتت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني نظرة الطالب
اصتامعي ظتكانة اظترأة ومتغري الكلية يف جامعة دمشق.

فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني نظرة الطالب
اصتامعي ظتكانة اظترأة ومتغري الكلية يف جامعة دمشق.
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الجدوؿِّ(ِِّّ)63يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(النَّظرةِّالموروثةِّلمكانةِّ
المرأةِّ–ِّالكلٍّيَّة) ِّ
المتغير ِّ

الكلٍّيَّة ِّ

النَّظرةِّالموروثةِِّّ نظرية ِّ

لمكانةِّالمرأة ِّ تطبيقية ِّ

االنحراؼِّ

قيمةِّ

التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

291

3.35

0.47

1.322

164

3.29

0.42

الحسابي ِّ

المعياري ِّ اختبارِّt

درجاتِّ

مستوىِّ

الحرية ِّ

المعنويةِّ

453

0.187

Sig

فرؽ بني الكليات النظرية والتطبيقية بالنّسبة لدرجة النظرة
يتضح من اصتدوؿ(  )63أنو يوجد ٌ
الدونية للمرأة ،وىذا الفرؽ غري داؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية = 0.187sigأكرب من
قيمة  . α=0.05نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة.0.05

ٍ
عالقة معنوي ٍة بني متغري الكلية والنظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة ،وىذا يعود لعدة
نالحظ عدـ وجود
عوامل؛ أوالً :مصدر ىذه النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة تعود للبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها ىؤالء
الطلبة من الكليات النظرية والتطبيقية ،ىذه البيئة اظتتمثلة بعادات وتقاليد اجملتمع احملافظ والدين
اليت تنتقل من خالؿ األسرة إذل الطالب واليت عتا الدور األساسي؛ لذلك ؾتد بأنّو ليس ىناؾ أي
ٍ
عالقة ظتتغري الكلية بالنظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة.

ِِّّ-28العبلقةِّبينِّدرجةِّالتَّمسكِّبالتراثِّومتغيرِّالكلٍّيَّةِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشقِّ .
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثالث (ػتاولة التعرؼ على درجة التمسك بالرتاث حسب متغري الكليةلدى طلبة جامعة دمشق) والذي دتت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسياألوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة
التمسك بالرتاث ومتغري الكلية طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك
بالرتاث ومتغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.
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الجدوؿِّ(ِّ)64يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(ِّالتَّمسكِّبالتراثِّ–ِّالكلٍّيَّة) ِّ
المتغير ِّ

الكلٍّيَّة ِّ

التراث ِّ

نظرية ِّ

291

تطبيقية ِّ

164

االنحراؼِّ

قيمةِّ

التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

2.97

0.69

4.365

2.68

0.64

الحسابي ِّ

المعياري ِّ اختبارِّt

درجاتِّ

مستوىِّ

الحرية ِّ

المعنويةِّ

453

0.000

Sig

فرؽ بني الكليات النظرية والتطبيقية بالنّسبة لدرجة النظرة
يتضح من اصتدوؿ ( ) 64أنو يوجد ٌ
بالتمسك بالرتاث ،وىذا الفرؽ جوىري وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية =0.000sig
فرؽ لصاحل الكليات النظرية إذ بلغ متوسطها اضتساب ×=2.97؛
أكرب من قيمة  ،α=0.05وىو ٌ

أي :أف التمسك بالرتاث لدى طلبة الكليات النظرية أكثر منو لدى طلبة الكليات
التطبيقية).(×=2.68
نالحظ بأف ىناؾ دتسكاً بالرتاث لدى الكليات النظرية أكثر من الكليات التطبيقية ،وىذا يعود
لعدة عوامل؛ أوالً :يُدرس يف الكليات النظرية مواضيع متعلقة بالرتاث والتاريخ العرب اإلسالمي
ويكوف الطالب يف ىذه الفروع أكثر معرفةً واطالعاً من طلبة الفروع التطبيقية اليت ال يُدرس فيها
ىكذا مواضيع ،ثانياً :طبيعة اظتناىج يف الكليات النظرية اليت تعطي الرتاث العرب اإلسالمي الطابع
اضتضاري دوف ٍ
نقد لتحريض الطالب على دراستها مبوضوعية؛ ؽتا يدفع الطلبة للتمسك بالرتاث
ٍ
واعتبارىا حقيق ًة مطلق ًة تصلح لكل ٍ
ومكاف.
زماف

ِّ -ٕٜالعبلقة ِّبين ِّدرجة ِّالوعي ِّبمبدأ ِّالمواطنة ِّومتغير ِّالكلٍّيَّة ِّلدى ِّطلبة ِّجامعةِّ
دمشقِّ .

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ اطتامس( التعرؼ ظتدى الوعي مببدأ اظتواطنة وعالقتها بالتفكري العقالنالعلمي لدى طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية ).والذي دتت اإلجابة عليو
من خالؿ الفرض الرئيسي األوؿ.
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فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة الوعي
مببدأ اظتواطنة ومتغري الكلية طلبة جامعة دمشق.

فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة الوعي مببدأ
اظتواطنة ومتغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.

الجدوؿِّرقمِّ(ِّ)65يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(الوعيِّبمبدأِّالمواطنةِّ–ِّ
الكلٍّيَّة) ِّ
المتغير ِّ

الكلٍّيَّة ِّ

المواطنة ِّ

نظرية ِّ

291

تطبيقية ِّ

164

االنحراؼِّ

قيمةِّ

التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

3.19

0.43

3.787

3.02

0.48

الحسابي ِّ

المعياري ِّ اختبارِّt

درجاتِّ

مستوىِّ

الحرية ِّ

المعنويةِّ

453

ِّ 0.000

Sig

فرؽ بني الكليات النظرية والتطبيقية بالنّسبة لدرجة إدراؾ
يتضح من اصتدوؿ (  )65أنو يوجد ٌ
الطالب ظتبدأ اظتواطنة ،وىذا الفرؽ جوىري وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية

فرؽ لصاحل الكليات النظرية إذا بلغ متوسطها
= 0.000sigأصغر من قيمة  ،α=0.05وىو ٌ
اضتساب × = 3.19؛ أي :أف درجة إدراؾ مبدأ اظتواطنة لدى طلبة الكليات النظرية أكثر منو
لدى طلبة الكليات التطبيقية ( )× .3.02

نالحظ أف ىناؾ وعياً مببدأ اظتواطنة لدى طلبة الكليات النظرية أكثر من طلبة الكليات التطبيقية،
وىذا يتفق مع طبيعة اظتناىج يف الفروع اصتامعية النظرية اليت هتتم مبجاؿ العلوـ اإلنسانية من مفاىيم
اظتواطنة واجملتمع اظتدن وغريىا من اظتفاىيم اليت قلما تذكر يف مناىج الفروع اصتامعية التطبيقية.

ِّ-37العبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِِّّككلِّومتغيرِّالكلٍّيَّةِّلدىِّطلبةِّ

جامعةِّدمشقِّ .
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 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ السادس(التعرؼ على دور اظتعوقات االجتماعية ككل يف إعاقة التفكريالعقالن العلمي وأيهما أكثر إعاقةً للتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري
اصتنس واإلقامة والكلية) والذي دتت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي األوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
اظتعوقات االجتماعية ككل ومتغري الكلية طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
اظتعوقات االجتماعية ككل ومتغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.
الجدوؿِّ(ِّ)66يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(ِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِِّّ
ككل–ِّالكلٍّيَّة) ِّ
المتغير ِّ

الكلٍّيَّة ِّ

المعوقاتِّ

نظرية ِّ

291

تطبيقية ِّ

164

االجتماعية ِّ

االنحراؼِّ

قيمةِّ

درجاتِّ

التَّكرارات ِّ المتوسطِّ
3.10

0.36

4.603

453

2.94

ِّ 0.31

الحسابي ِّ

المعياري ِّ اختبارِّ ِّ tالحرية ِّ

مستوىِّالمعنويةِّ
Sig

0.000

فرؽ بني الكليات النظرية والتطبيقية بالنّسبة لدرجة تأثري
يتضح من اصتدوؿ(  )66أنو يوجد ٌ
اظتعوقات االجتماعية ككل ،وىذا الفرؽ جوىري وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية

فرؽ لصاحل الكليات النظرية إذ يبلغ متوسطها
= 0.000sigأكرب من قيمة  ،α=0.05وىو ٌ
اضتساب × = 3.10؛ أي :أف درجة التأثري اظتعوقات االجتماعية ككل لدى طلبة الكليات النظرية
أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية ( .)ِّ×ِّ=ِّ2.94
نالحظ أف تأثري اظتعوقات االجتماعية ككل على طلبة الكليات النظرية ىي أكثر من طلبة الكليات

التطبيقية وىذا يعود لعدة عوامل؛ أوالً :مرتبطة بطبيعة اظتناىج الدراسية اظتختلفة لدى كل من
الفروع التطبيقية والنظرية ،ثانياً :مرتبطة أصالً بالنتيجة اليت حصل عليها الطالب يف اظترحلة الثانوية
واليت تؤىلو لدخوؿ الفرع العلمي واليت غالباً ما تكوف درجاهتا أعلى بكث ٍري من الفروع النظرية،
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ويساىم يف ذلك عوامل التنشئة االجتماعية؛ كاألسرة ،ودرجة التحصيل العلمي لدى الوالدين،
ودخل األسرة ،ودرجة ثقافتهم ،واطالعهم ،كل ىذا كتعل الطالب يف الفروع التطبيقية أقل تأثراً
باظتعوقات االجتماعية ككل من الطالب يف الفروع النظرية.

ِّٖٔ -العبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّالتَّفكير ِّالعقبلنيِّالعلميِّومتغيرِّالكلٍّيَّة ِّلدىِّطلبةِّ
جامعةِّدمشقِّ .

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ السابع ( التعرؼ على مدى انتشار التفكري العقالن العلمي بني طلبةجامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية .والذي دتت اإلجابة عليو من خالؿ الفرض
الرئيسي األوؿ.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
التفكري العقالن العلمي ومتغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة انتشار
التفكري العقالن العلمي ومتغري الكلية لدى طلبة جامعة دمشق.
الجدوؿِّ(ِّ)67يبينِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(ِّالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلميِّ–ِّ
الكلٍّيَّة) ِّ
المتغير ِّ

الكلٍّيَّة ِّ

التَّفكيرِّ

نظرية ِّ

291

تطبيقية ِّ

164

العقبلنيِّ

العلمي ِّ

االنحراؼِّ

قيمةِّ

درجاتِّ

التَّكرارات ِّ المتوسطِّ
3.49

0.43

0.206

453

3.48

0.45

الحسابي ِّ

المعياري ِّ اختبارِّ ِّ tالحرية ِّ

مستوىِّالمعنويةِّ
Sig

0.837

فرؽ بني الكليات النظرية والتطبيقية بالنّسبة النتشار التفكري
يتضح من اصتدوؿ( )67أنو يوجد ٌ
العقالن العلمي ،وىذا الفرؽ غري جوىري وداؿ إحصائياً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية
= 0.837sigأكرب من قيمة .α=0.05

219

نالحظ عدـ وجود ٍ
عالقة معنوي ٍة بني متغري الكلية والتفكري العقالن العلمي .وىذا يدؿ على أف
درجة مصدر اظتعرفة اليت يتلقاىا الطلبة من مؤسسات التنشئة االجتماعية من األسرة واظتدرسة
واإلعالـ واحدة ،وىذا ما جعل درجة تفكريىم العقالن العلمي بالدرجة نفسها واليت تطبع عقلية
الطالب اصتامعي بطريقة تفك ٍري معي ٍنة ؽتا يستبعد دور الفرع اصتامعي إف كاف تطبيقياً أو نظرياً يف
مدى عالقتها بالتفكري العقالن العلمي.

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

211

ِّ
ِّ
ِّ
الفصلِّالرابعِّ:العبلقاتِّبينِّمتغيراتِّالبحث(:المتغيراتِّ
األساسِّيَّة)
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َِّّأوالًِّ:العبلقاتِّبينِّمتغِّيٍّراتِّالبحثِّ:
معامل ارتباط بريسوف ( )Pearson Correlation Coefficientلدراسة شدة واجتاه
العالقة االرتباطية بني متغريين من مستوى اظتسافة أو النّسبة ( .)Interval Or Ratioوقد
اعتُِربت العالقة ضعيف ًة جداً إذا تراوحت قيمة معامل بريسوف ما بني صفر ،7.27-وضعيفة ما بني

 ،7.47-7.21ومتوسطة ما بني  ،7.67-7.41وقوية ما بني  ، 7.87-7.61وقوية جداً ما
بني .1.7-7.81

ٔ-

العبلقةِّبينِّالتَّفكيرِّالدٍّينيِّ ِّوالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلميِّ .

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثان(،التعرؼ إذل مدى انتشار التفكري الديين واالعتقاد بالسحروعالقتو بالتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة
والكلية)والذي دتت اإلجابة عليو من خالؿ اختبار صحة الفرضية الفرعية األوذل:
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني التفكري
العقالن العلمي لدى الطلبة والتفكري الديين.
الفرضية البديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني التفكري
العقالن العلمي لدى الطلبة والتفكري الديين.

الجدوؿِّرقم(ِِّّ)68بينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِّبينِّالتَّفكيرِّالدٍّينيِّ ِّوالتَّفكيرِّ
العقبلنيِّالعلمي ِّ
المتغيراتِّالمدروسة ِّ

قيمةِّمعاملِّارتباطِّ

مستوىِّالمعنويةِّSig

العبلقةِّبينِّالتَّفكيرِّ

-0.16

0.001

الدٍّينيِّوِّالتَّفكيرِّ

بيرسوفِّ(ِّ )r

العقبلنيِّالعلمي ِّ

يتبني من اصتدوؿ رقم ( )68أنو باستخداـ معامل ارتباط بريسوف تبني وجود ار ٍ
تباط بني التفكري
الديين والتفكري العقالن العلمي ،ومبا أف قيمة مستوى اظتعنوي  0.001وىي أصغر من قيمة
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منخفض إذ بلغت قيمة
ط عكسي
 α=0.05فإف االرتباط معنوي –داؿ إحصائياً  ،-وىو ارتبا ٌ
ٌ
معامل ارتباط بريسوف r= -0.16؛ أي :كلما زادت درجة التفكري العقالن العلمي؛ نقصت درجة
التفكري الديين .وىذه النتيجة تتفق مع اظتراحل التارمتية لتحوالت العقالنية ،فكلما ازدادت
االكتشافات العلمية؛ ُس ِحب البساط من حتت أقداـ رجاؿ الدين ،وضعفت مقوالت الفكر الديين.
كما ؾتد بأف ىناؾ أسباباً جتعل ىذه الشعوب ذات تفكري ديين ،أوالً :اجملتمع العرب دل نتر مبراحل
التفكري الثالث ( الالىويت ،اظتيتافيزيقي ،الوضعي) بشكلو الطبيعي ،فنتائج العلم والتكنولوجيا قد
ات علميةٌ واجهت
صد َرت إذل البالد العربية؛ أي :دل تكن وليدة اجملتمع العرب ،ودل يكن ىناؾ ثور ٌ
ُ
رجاؿ الدين واظتعتقدات الدينية فلم تؤثر االكتشافات العلمية على اظتعتقدات الدينية لدى أبناء

اجملتمع العرب كما حدث يف الغرب ،ثانياً :قدرة علماء الدين اإلسالمي بتأويل كل منجزات العلم
ٍ
منظومة ٍ
ٍ
متكاملة
دينية
لصاضتها واعتبارىا إعجازاً قرآنياً؛ أي :رؤيتهم للعادل واضتياة والكوف من خالؿ
ال ينتاهبا أدىن شك ،ثالثاً :تشرتؾ رتيع عوامل التنشئة االجتماعية من األسرة إذل دور العبادة حّت
اظتدرسة ووسائل اإلعالـ بدفاعها عن الدين ،وتربره بشكل تعتربه اضتقيقة اظتطلقة اليت ال كتوز
نقدىا ،وىذه اظتؤسسات تقوـ بنقل األفكار إذل أبنائها؛ لذلك ؾتد شرلتةً كبريًة من الطلبة اصتامعيني
ذات تفك ٍري ديين على الّرغم من حتصيلهم العلمي؛ لذلك ؾتد غالبية ىؤالء يتناقضوف يف أفكارىم،
فهم يدافعوف عن العقائد الدينية؛ أي :ذات تفكري ديين ،ويف الوقت نفسو يدافعوف عن اإلؾتازات
العلمية؛ أي :ىم ذوو تفك ٍري عقالن علمي.

العامةِّفيِّالعقبلنية(ِّ:نجدِّأنَّو ِّمنِّأكثرِّالمبلمحِّبروزاًِّفي ِّكتاباتِّماكسِّ
وبناء ِّعلىِّالنظريَّة ِّ َِّّ
ً
فيبرِّحوؿِّالدٍّينِّىوِّتواتر ِّكلمةِّعقبلنيةِّومشتقاتهاِّ(ِّعقلنةِّ,تعقلنِّإلخ)ِّومر ّدِّذلكِّإلىِّأِّنَّوِّفيِّ
تفسيره ِّالسوسيولوجي ِّللظاىرات ِّالدٍّينيةِّ ,والسِّيَّما ِّالمعتقدات ِّمنهاِّ ,يعتمد ِّالنهج ِّالتفهميِّ
ولما ِّكانتِّالميتانظريةِّالتيِّىيِّفيِّأساسِّقياـِّىذاِّ
ظاىرةٍ ِّاجتماعِّيَّ ٍِّةَِّّ ِّ ,
شأنوِّفيِّتفسيرِّأي ِّ ِّ
ٍِّّ
اىاِّأف ِّالعِّلَّةِّالموجبةِّلمعتقداتِّأحدِّاألفرادِّتطابقِّالمعنىِّالذيِّ
نطلقِّمنِّمسلمةِّمؤد َِّّ
َِّّ
النهجِّت

اعِّالذيِّيتوخىِّتفسيرِّاعتناؽِّ
َِّّ
تِّتَّخذهِّىذهِّالمعتقداتِّفيِّنظرهِّ,فقدِّتعيّنِّعلىِّعالمِّاالجتم
نِّفيِّنظرِّفيبرِّأفِّىذهِّالمعتقدِّيعنيِّماِّيعنيوِّ
َِّّ
ٍِّ
فئةِّمنِّاألشخاصِّمعتقداًِّمنِّدوفِّسواهِّ,أفِّيبِّيٍّ
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طلِق ِّعليها ِّ ِّالنظريَّة ِّالعامة ِّفيِّ
بالنّسبة ِّإلى ِّىؤالء ِّاألشخاصِّ .تلك ِّىي ِّالميتانظرية ِّالتي ِِّّأُ ِّ
العقبلنيةِّ .

جداًِّ,ميتانظريةِّالفهمِّعلىِّ
وواعيةِّ َِّّ
مةِّ ٍِّ
يقةِّمن ِّظَّ ٍِّ
النمطافِّالبارزافِّللنظرِّيَّاتِّالدٍّينِّيَّةِّ:يطِّبٍّقِّفيبرِّبطر ٍِّ

تحليلِّالمعتقداتِّالدٍّينية ِّ .لكنوِّليسِّالوحيدِّالذيِّيلجأِّإلىِّمثلِّىذاِّالتطبيقِّ,فإذاِّارتضيناِّ
النظرِّمنِّبعيدِّإلىِّالطرؽِّالتيِّتعتمدىاِّالعلوـِّاإلنسانيةِّفيِّتفسيرِّالمعتقداتِّالدٍّينية؛ِّأمكنناِّ
التمييز ِّبين ِّصنفين ِّبارزين ِّمن ِّالنظرِّيَّاتِّ :األولى ِّالتي ِّيمكن ِّتسميتها ِّتق ِّطّعية ِّتجعل ِّمنِّ

ِّقارة ِّعلى ِّحدة ِّمن ِّقارات ِّالفكر ِّالبشريِّ ,وتقترح ِّتفسيرىا ِّانطبلقاً ِّمنِّ
المعتقدات ِّالدٍّينية ِّ
زة ِّمنِّتلكِّالتيِّتحكمِّالفكرِّالعلميِّ.
مسلمةِّمفادىاِّأف ِّالمؤمنِّيخضعِّلقوانينِّفكرِّيٍَِّّة ِّمتمِّيٍّ ٍِّ
َِّّ
ِّكونتِّفيِّأطوارىا ِّالثَّبلثة؛ِّ
ِّ
اتِّالتقطعيةِّبصيغة ِّعلمِّيَّ ٍِّة ِّمسلماتِّأوغست
ٍِّ
تستعيدِّىذهِّالنظرِّيَّ
البلىوتيِّ ,والميتافيزيقيِّ ,والوضعي ِّمجردةًِّ ِّإِّيَّاىاِّمن ِّبعدىا ِّالتطوريَِّّ ِّ ,أما ِّفيبر ِّفيقترح ِّنظرِّيَِّّةًِّ
نوع ِّمنِّأنواعِّالمعتقداتِّ,دينِّيَِّّةً ِِّّكانتِّأـِّأخبلقِّيَّ ِّةً ِّأـِّ
فيِّأساسِّاعتناؽِّأي ِّ ٍِّ
ٍِّّ
ترىِّأف ِّ
َِّّ
تواصلِّيَِّّةً ِّ

علمِّيَّ ِّةً ِّأسبابِّاًِّتجعلوِّيعتقدِّبهذاِّاألمرِّأوِّذاؾِّقبلِّأفِّتكتسبِّىذهِّالمعتقداتِّمعِّنًىِّبالنّسبةِّ
ِّ,ىوِّإعادةِّتكوينِّىذهِّاألسبابِّ,مماِّيفترضِّخضوعِّ
َِّّ
إليوِّ,فالمطلوبِّمنِّعالمِّاالجتماع ِّإذاً
المراقِبِّوالمراِّقَػبِّللقواعدِّالفكريةِّنفسهاِّ .كماِّتبِّنَّىِّتوكفيلِّمبادئِِّّىذهِّالنظريَّةِّوىذاِّالنهجِّ
ِّأف ِّاالختبلفات ِّفي ِّمضموف ِّالمعتقدات ِّالدٍّينية ِّقابل ِّةٌ ِّللفهمِّ ,وكذلك ِّتوزيعهاِّ
بتبيانو َِّّ
الماكروسكوبي ِّبين ِّالواليات ِّالمتحدة ِّوفرنساِّ ,معتبراً ِّأ ِّّف ِّلؤلمريكيين ِّأسبابهم ِّالتي ِّيجهلهاِّ
الفرنسيوفِّفيِّالبقاءِّمتعلقينِّبمعتقداتهمِّالدٍّينيةِّالتقليديةِّ ,كماِّأعلنِّدوركهايمِِّّأِّنَّوِّالِّيجوزِّ
تفسيرِّالمعتقداتِّالدٍّينيةِّعلىِّأِّنَّ
التأويبلتِّالعلميةِّتقعِّعلىِّخط ِّامتدادِّ
ٍِّّ
ِّأف ِّ
هاِّأوىاـِّ ,مؤٍِّّكداً َِّّ
ٌِّ
التأويبلتِّالدٍّينيةِّللعالم ( ).بودوف) 167 – 157 ، 2717 ،

يعلن ِّدوركهايم ِّخبلفاً ِّألولئك ِّالذين ِّينظروف ِّإلى ِّالديانات ِّوكأِّنَّها ِّمنبثق ِّةٌ ِّمن ِّاختيار ِّالخارؽِّ
والعجيبِّ,أِّنَّهاِّتساعدِّفي ِّتفسيرِّالمظاىرِّالنظاميةِّ,وىيِّبهذاِّالمعنىِّ,تمِّثٍّلِّشكبلًِّأولِّيَّاًِّمنِّ
أشكاؿِّالعلمِّ ِّ.
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باختصارِّ,إفِّالدياناتِّىيِّنظرياتِّفيِّالعالمِّيعتنقهاِّالمؤمنوفِِّّمادامواِّغيرِّمقتنعينِّبوجوبِّ
َِّّ
ِّأف ِّالديانات ِّقابل ِّةٌِّ
إبدالها ِّبنظريات ِّأجدى ِّبالقبوؿ؛ ِّلذا ِّيلحظ ِّدوركهايمِّ ,من ِّدوف ِّإلحاحَِّّ ,
ِّتؤدي ِّإلىِّ
ِّحد ِّما ِّغنِّيَِّّةً ِّباألفكار ِّوالمشاعرِّ ,وأف ٍِّّ
للتطورِّ ,بمعنى ِّأِّنَّو ِّيمكنها ِّأف ِّتكوف ِّإلى ٍِّّ
تنظيمات ِّتتفاوتِّصرام ِّةًِّ.لكنِّاألىمِّىوِّأالِّنرىِّالدياناتِّفيِّحالةِّتناقضِّمعِّالعلمِّ,بلِّ
ٍِّ
مناىجِّتأويليةِّيستقيِّمنِّوحيهاِّالعلمِّويتصورِّفيهاِّمسبقاًِّ,لقدِّباتِّتأويلِّالعالمِّمنِّشأفِّ

ِّوتمأسسو ِّالحقِّاً ( .بودوف،
ِّتطور ِّالمجتمعاتِّ ,وظهور ِّالعلمِّ ,
ِّمعلوـِّ ,بفعل ِّ
ٌِّ
العلمِّ ,كما ِّىو
) 257 ،2717

ٕ-

حرِّوالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلمي.
العبلقةِّبينِّاالعتقادِّبالس ِّ
ٍِّّ

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثان ( ،التعرؼ إذل مدى انتشار التفكري الديين واالعتقاد بالسحروعالقتو بالتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية).
والذي دتت اإلجابة عليو من خالؿ اختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية:
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني االعتقاد
بالسحر والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
الفرضية البديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني االعتقاد
بالسحر والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.

بالسحرِّوالتَّفكيرِّ
ِّ
الجدوؿِّ(ِِّّ)69بينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِِّّبينِّاالعتقادِّ
العقبلنيِّالعلمي ِّ
المتغيراتِّالمدروسة ِّ

قيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّ

مستوىِّالمعنويةِّSig

(ِّ )r
العبلقةِّبينِّاالعتقادِّبالسحرِّ

0.03

وِّالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلمي ِّ

0.573

يتبني من اصتدوؿ ( )69أنو باستخداـ معامل ارتباط بريسوف تبني وجود ار ٍ
تباط بني االعتقاد
بالسحر والتفكري العقالن العلمي ،ومبا أف قيمة مستوى اظتعنوي  0.573وىي أكرب من قيمة
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α=0.05؛ فإف االرتباط غري معنوي  -داؿ إحصائياً؛ لذلك نقبل فرضية العدـ .نستنتج من ذلك

بأنو ليس ىناؾ عالقةٌ معنويةٌ بني االعتقاد بالسحر والتفكري العقالن العلمي وىذا يتفق إذل حد ما
وحترـ السحر،
مع الواقع االجتماعي العرب من حيث إ ّف الديانة اإلسالمية ىي ديانةٌ توحيديةٌ ّ
وحتارب السحرة ،وأساليب السحر ،وؽتارساهتا ،وطقوسها ،وىذا من أحد األسباب اليت دفعت
شرلتةً كبريًة من الطلبة اصتامعيني بعدـ االعتقاد بالسحر حّت وإف كاف البعض يؤمن بالسحر لكن
ال يقر بذلك العتبار ٍ
ات ديني ٍة ،وكذلك ال يتوافق مع الدرجة العلمية اليت وصل إليها الطالب
اصتامعي.
وبناءً على النظرية العامة يف العقالنية ؾتد(:مثلما ِّيؤدٍّي ِّاحتكاؾ ِّقطعتين ِّخشبيتين ِّإلى ِّانبثاؽِّ
الشررِّالمتطايرِّمنِّجراءِّاحتكاؾِّقطعتينِّ
ِّكذلكِّتستدرِّإيمائيةِّالساحرِّالمطرِّ.إف ِّ
َِّّ
الشرر,
َِّّ

خشبيتينِّالِّيقلِّ ِّسحراًِّعنِّالمطرِّالذيِّيستنزلوِّصانعِّالمطرِّمنِّالسماءِّ.وبالتَّاليِّ,الِّيجوزِّ
ينِّأوِّالسحريينِّخارجِّالتصرفاتِّالغائيةِّالتيِّتحفلِّ
ِّ
أفِّنطرحِّأساليبِّالعملِّوالتَّفكير ِّالدٍّيني
ِّ
نحوِّغايةِّ
ٍِّ
السحرِّموج ِّوٌِّ
َِّّ
ةِّالفكرِّبإظهارهِّأف ِّ
َِّّ
بهاِّالحياةِّاليوميةِّ.يؤٍِّّكدِّىذاِّالنصِّبدايةِّ,تواصلِّيَّ

ماِّىيِّفيِّالمثلِّالمذكورِّأعبلهِّاستدرارِّالمطرِّعلىِّالمزروعاتِّ.ولكنِّلماذاِّيتمِِّّاللجوءِّإلىِّ
ِّيلجؤِّوف ِّإلى ِّخدماتو ِّيكونوفِّ
ألف ِّالساحر ِّوالذين ِّ
نة ِّدوف ِّسواىا؟ ِّالجواب ِّىوَِّّ ِّ :
إيمائِّيٍَِّّة ِّمعِّيَّ ٍِّ

يةِّيتأسسِّ
مقتنعينِّبأِّنَّهاِّإيمائِّيَِّّةٌِّفعَِّّال ِّةٌِّفيِّنظرىمِّ,إذاًِّ,إ َِّّفِّاالعتقادِّبفاعلِّيَّةِّىذهِّالوصفةِّالسحر َِّّ
ٍ
معترضِّبأِّنَّهاِّنظري ِّةٌِّخاطئ ِّةٌِّفيِّحينِّإ َِّّفِّالنظريَّةِّالتيِّينهضِّعليهاِّعملِّصانعِّ
ٍِّ
بِّ
ِّ.ر َِّّ
علىِّنظرِّيَِّّة ُِّ
الِّشك ِّفيِّذلكِِّّ-يردِِّّفيبرِّمعترضاًِّبدورهِّ–ِّلكِّنَّناِّالِّنعرؼِّ
َِّّ
قةِّ
محق ٍِّ
النارِّتتأسسِّعلىِّنظر ٍِّية ِّ َِّّ
َِّّ
أف ِّاحتكاؾِّقطعتينِّخشبِّيَّتينِّيوِّلٍّ
دِّالنارِّإال ِّألِّنَّ
ؿِّإلىِّطاقةِّ
ٍِّ
ةِّتتحو
َِّّ
َِّّ
َِّّ
َِّّ
ناِّنعرؼِّأف ِّالطاقةِّالحركِّيَّ
ِّحيثِّالِّيجدِّالبدائيِّأيِّ
َِّّ
ٌِّ
حرارِّيٍَِّّة
ِّ,وىوِّأمرِّيجهلوِّالبدائيِّ.إ ًفِّمعرفتناِّتخولناِّأفِّننشئِّاختبلفاً
بمعنىِّأف ِّالبدائيِّ
َِّّ
اختبلؼ؛ ِّلذا ِّكافِّعملِّصانعِّالنارِّالِّيقلِّ ِّسحراًِّعنِّعملِّصانعِّالمطرِّ ,
ٍِّ
علىِّقاعدة ِّنظرِّيٍَِّّة ِّتقوؿِّبتدخِّلِّاألرواحِّ.نحنِّاآلخروفِّفقطِّ
ٍِّ
يفسرِّالنتيجةِّفي ِّكبلِّالحالتين ِّ
ٍِّّ
أوِّخاطئةِّ,
ٍِّ
صحيحة ِّ
ٍِّ
سنادات ِّسببِّيَّ ٍِّة ِّ
ٍِّ
علىِّتصورناِّالحاليِّللطبيعة ِّما ِّبينِّإ
ِّ
ِّ,بناء ِّ
نمِّيٍّز ِّموضوعِّيَّاً ًِّ
وماِّيوافقهاِّمنِّأفعاؿِّسحرِّيَّاً(.بودوف) 166 ،2717 ،
ٍِّ
فنعتبرِّالخاطئةِّمنهاِّالعقبلنِّيَّةِّ,
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ِّقدمتها ِّالديانةِّ
إف ِّأقدر ِّالمساىمات ِّفي ِّمجاؿ ِّ"انفكاؾ ِّسحر ِّالعالم ِّ" ِّىي ِّتلك ِّالتي َِّّ
َِّّ
التوحيدِّيَّة ِّفيِّالنهايةِّ.بهذهِّالعبارةِّالمقتبسةِّمنِّشيلرِّ,أعلنِّفيبرِّبطبلفِّالسحرِّنهائِّيَّاًِّ.ومنِّ
نجاحاتِّالتيِّحققهاِّ
َِّّ
ِّأفِّانفكاؾِّالسحرِّالذيِّيمِّيٍّزِّالحداثةِّمردِّهِّإلىِّال
المتعارؼِّعليوِّعموماً َِّّ

فإفِّالديانة ِّكانتِّطليعِّيَّةًِّ ِّفيِّتهيئةِّ
خاصِّ,وإذا ِّكِّنَّاِّالِّنخطئِّبمثلِّىذاِّاالعتقاد؛ِّ َِّّ
بنوعِّ ٍِّّ
العلمِّ ٍِّ

ىذه ِّاألرضيةِّ .لقد ِّكانت ِّالغاية ِّمن ِّإطبلؽ ِّفكرة ِّاإللو ِّالواحد ِّالكلي ِّ ِّوالقدرة ِّمع ِّالديانةِّ
إذاِّتصورناِّاآللهةِّقابل ِّةًِّللِّتَّأثِّرِّ,
َِّّ
إالِِّّ
اليهوديةِّإبطاؿِّالممارساتِّالسحريةِّ,الِّيفعلِّالسحرِّفعلوِّ َِّّ
كلي ِّالقدرةِّ.ذلكِّما ِّتؤٍِّّكدهِّالديانةِّاليهوديةِّالقديمةِّ
والِّيعقلِّأفِّتكوفِّتلكِّىيِّحاؿِّإلو ِِّّ ٍِّّ
ٍِّ
بتكرارىاِّىذهِّالصفةِّاإللهيةِّمراراًِّ.وحدهِّإل ِّوٌ ِّيفوؽِّالفرعوفِّقدرًِّة ِّيستطيعِّإخراجِّاليهودِّمنِّ

لكيِّيتبصرِّالمؤمنِّبعظمةِّقدرتوِّ.وقدِّظهرتِّ
َِّّ
مصرِّ,وما ِِّّكافِّيهوهِّليقسيِّقلبِّالفرعوفِّإال ِّ
إلىِّجانبِّفكرةِّاهللِّاألوحدِّالقديرِّ,فكرةِّالعنايةِّاإللهيةِّالتيِّالِّتنسجمِّىيِّأيضِّاًِّمعِّالسحرِّ,
بالصبلةِّوالخضوعِّللشريعةِّ
استعطافهاِّممكن ِّ َِّّ
ٌِّ
مستحيلِّ,فيِّحينِّإ َِّّف ِّ
ٌِّ
تطويعِّالعنايةِّأمر ِّ
ٌِّ
فإف ِّ
َِّّ
ِّتقدمت ِّعلى ِّالطقوس( .بودوف،
اإللهيةِّ .وىكذا ِّبدأ ِّالدٍّين ِّيساعد ِّعلى ِّنمو ِّاألخبلؽ ِّالتي َِّّ

) 197 - 185 ،2717

كهايمِّإلىِّمقولةِّعلىِّقد ٍِّرِّممِّيَّ ٍِّزِّمنِّالجرأةِّ,
ٍِّ
طورىاِّدور
لقدِّأفضتِّنظريةِّالفكرِّاإلنسانيِّالتيِّ َِّّ
ِّوالدٍّينِّ ,فقد ِّرأى ِّدوركهايمِّ ,شأف ِّفيبر ِّمن ِّقبلوِّ ,أِّنَّو ِّمنِّ
ىي ِّمقولة ِّالتواصل ِّبين ِّالعلم ِّ
المفترضِّتحليلِّالمعتقداتِّالدٍّينيةِّ,وكذلكِّالمعتقداتِّالسحريةِّ,انطبلقاًِّمن ِّكونهاِّعقبلنيةِّ.
فؤلف ِّالدٍّين ِّنفسو ِّبدأ ِّيحلِّ ِّمكاف ِّالعلوـِّ
إذا ِّكانت ِّالفلسفةِّوالعلوـ ِّقد ِّنشأت ِّمن ِّالدٍّين؛ ِّ َِّّ

والفلسفة ( .بودوف) 234 ، 2717 ،

ٖ-

بالعاداتِّوالتَّقاليد(ِّمفهوـِّالثَّأرِّ-النّسبِّ
ِّ
العبلقةِّبينِّدرجةِّالتَّمسكِّ

)ِّوالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلمي.
ِّ

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثالث :التعرؼ على درجة التمسك بالعادات والتقاليد( الثأر-النّسب) والرتاث وعالقتها بالتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس
واإلقامة والتخصص .والذي دتت اإلجابة عليو من خالؿ اختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة:
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فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني التمسك
بالعادات والتقاليد ( مفهوـ الثأر -النّسب) والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية البديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني التمسك
بالعادات والتقاليد ( مفهوـ الثأر – النّسب ) والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
بالعاداتِّوالتَّقاليدِّ ِّوالتَّفكيرِّ
ِّ
الجدوؿِّ(ِّ)70بينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِّبينِّالتَّمسكِّ
العقبلنيِّالعلمي ِّ
المتغيراتِّالمدروسة ِّ

قيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّ

مستوىِّالمعنويةِّSig

(ِّ )r
العبلقةِّبينِّالتَّمسكِّ

-0.01

0.844

بالعاداتِّوالتَّقاليدِِِّّّ(ِّالثَّأرِّ
ِّ
)ِّوالتَّفكيرِّالعقبلنيِّ
النّسب ِّ
العلمي ِّ

يتبني من اصتدوؿ ( )70أنو باستخداـ معامل ارتباط بريسوف تبني وجود ار ٍ
تباط بني التمسك
بالعادات والتقاليد ( مفهوـ الثأر والنّسب ) والتفكري العقالن العلمي ،ومبا أف قيمة مستوى

اظتعنوي  0.844وىي أكرب من قيمة  ،α=0.05فإف االرتباط غري معنوي  -داؿ إحصائياً؛
ٍ
عالقة بني عادات؛ كالثأر ،والنّسب،
لذلك نقبل فرضية العدـ .نستنتج من ذلك بعدـ وجود
والتفكري العقالن العلمي ،وىذا يتفق مع واقع اجملتمع السوري ،فالكثري من العادات والتقاليد

تتعدؿ ،أو تتالشى ،أو تتغري درجة دتسك اجملتمع هبا ،فعادة الثأر أصبحت من العادات البالية اليت
ال يتمسك هبا إال قلةٌ من اجملتمع السوري حبكم وجود مؤس ٍ
سات قانوني ٍة وعقابي ٍة تستطيع أف حتل
مكاف ظاىرة الثأر بطر ٍ
ٍ
شخص ليس لو عالقةٌ باصترنتة جملرد فقط أنو أخ
يقة أفضل وأرقى دوف عقاب
ٍ
عائالت أخرى
اصتان .وكذلك ظاىرة الرفع من شأف نسب بعض العائالت وهتميش نسب
تم
ودورىا يف مسائل الزواج والعالقات االجتماعية ،فنتيجة انتشار التعليم أصبح نادراً أف ؾتد من يه ّ
ٍ
بأف يتزوج من ٍ
فتاة ألهنا من ٍ
عائلة ذات ٍ
عشرية ،أو ألنو من وجهاء
نسب رفي ٍع ،أو أل ّف والدىا شيخ
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ٍ
لعقلنة غتتمعي ٍة ،فقد ضعفت درجة التمسك هبذه العادات
العائلة .فالعادات والتقاليد تتعرض
والتقاليد ،وأصبح ىناؾ قلةٌ يتمسكوف هبا .فسلطة الكثري من العادات والتقاليد فقدت حيويتها يف
اجملتمع ،وبدأت اظتنظومة القيمية تتآكل من الداخل خاص ًة العادات والتقاليد اليت أصبح وجودىا
عائقاً ألي تقدٍـ علمي.
ةِّ,
السياسية ِّ ِّوالدٍّيني ِّ
ِّ
يرىِّفيبرِّأف ِّ
َِّّ
وبناءً على النظرية العامة يف العقالنية (
عالمِّاألفكارِّاألخبلقيةِّو ٍّ
كعالمِّاألفكارِّالعلميةِّ,يخضعِّلمسارِّعقلنةِّواسعِّاالنتشار (ِّ.بودوف) 277 ،2717 ،
ٍِّ

ِّكميزة ِّماِّبعدِّحداثِّيَّةِّ,ىماِّ
ٍِّ
إ َِّّف ِّالعدمِّيَّةِّأوِّ -مناوبةِّ ِّ -خصخصةِّالقيمِّالتيِّيجريِّتقديمها
ِّتعرضاً ِّلطعن ِّالشبيبة ِّمنها ِّلهجماتِّ
ِّإف ِّالسلطة ِّىي ِّأكثر ِّ
مجرد ِّوجهتي ِّنظر ِّفكرِّيَّتينَِّّ .
عنِّضمورِّالقيمِّ,بلِّيشيرِّإلىِّأفِّ
َِّّ
الجماعاتِّاألصغرِّسِّنَّاًِّ.لكنِّتراجعِّاحتراـِّالسلطةِّالِّينمِِّّ
ِّوبعبارةٍ ِّفيبر ٍِّيةِّ ,لقد ِّبات ِّالقبوؿ ِّبالسلطةِّ
ِّ
ِّبررت ِّنفسها.
إال ِّإذا َِّّ
السلطة ِّال ِّتكوف ِّمقبول ًِّة ِّ َِّّ
العقبلنيةِّأيسرِّمنِّالقبوؿِّبالسلطةِّالكاريزميةِّأوِّالسلطةِّالتقليديةِّ.ىذاِّاالنزياحِّيفصحِّعنِّ
دِّقيمةِّاسمهاِِّّ:كرامةِّالفرد ( )ِّ.بودوف) 279 ،2717 ،
ٍِّ
توطِّ

ٗ-

ِّوالتَّفكير ِّالعقبلني ِّالعلمي ِّلدىِّ
العبلقة ِّبين ِّالنَّظرة ِّلمكانة ِّالمرأة ِّ

طلبةِّجامعةِّدمشق.

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الرابع (التعرؼ لنظرة الطالب(ة ) اصتامعي ظتكانة اظترأة يف اجملتمعوعالقتها بالتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية).
والذي ت اإلجابة عليو من خالؿ اختبار صحة الفرضية الفرعية الرابعة:
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة)(0.05النظرة ظتكانة اظترأة
والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة  :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة)(0.05النظرة ظتكانة اظترأة
والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
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أةِّوالتَّفكيرِّ
الجدوؿِّ(ِّ)71بينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِّبينِّالنَّظرةِّالموروثةِّلمكانةِّالمر ِّ
العقبلنيِّالعلمي ِّ
المتغيراتِّالمدروسة ِّ

قيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّ(ِّ )r

العبلقةِّبينِّالنَّظرةِّالموروثةِّ

أةِّوالتَّفكيرِّالعقبلنيِّ
لمكانةِِّّالمر ِّ

مستوىِّالمعنويةِّSig

ِّ -0.13

0.007

العلمي ِّ

يتبني من اصتدوؿ ( )71أنو باستخداـ معامل ارتباط بريسوف تبني وجود ار ٍ
تباط بني النظرة للمرأة
والتفكري العقالن العلمي ،ومبا أف قيمة مستوى اظتعنوية 0.007وىي أصغر من قيمة
منخفض إذ بلغت قيمة معامل
ط عكسي
α=0.055؛ فإف االرتباط داؿ إحصائياً ،وىو ارتبا ٌ
ٌ
ارتباط بريسوف  . r= - 0.13أي :كلما زادت النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة يف اجملتمع السوري؛

اـتفض التفكري العقالن العلمي .وىذه نتيجةٌ منطقيةٌ تتفق مع الواقع العاـ للمجتمعات ،فزيادة
نسبة التعليم ،وانتشار القيم العلمية ،والثورات اليت حدثت يف غتاؿ اإلعالـ والتكنولوجيا واالنرتنيت،

كل ذلك ساىم يف تقليص النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة ،وتقريب القيم العاظتية من بعضها البعض،
وسهولة انتشار القيم من غتتم ٍع نآخر ،وخاصةً قيم اجملتمعات الغربية اليت جتاوزت النظرة الدونية
ظتكانة اظترأة واليت انتشرت يف كل غتتمعات العادل.

٘-

العبلقةِّبينِّدرجةِّالتَّمسك ِّبالتراث ِّ ِّوالتَّفكير ِّالعقبلنيِّالعلميِّلدىِّ

طلبةِّجامعةِّدمشق)ِّ.
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ الثالث (التعرؼ على درجة التمسك بالرتاث وعالقتها بالتفكري العقالنالعلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والتخصص) .والذي دتت اإلجابة
عليو من خالؿ اختبار صحة الفرضية الفرعية اطتامسة:
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة)(0.05
التمسك بالرتاث والتفكري العقالن العلمي.
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بني درجة

فرضيةٌ بديلةٌ :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة التمسك

بالرتاث والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.

الجدوؿِّ(ِّ)72بينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِّبينِّالتراثِّ ِّوالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلمي ِّ
المتغيراتِّالمدروسة ِّ

قيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّ(ِّ )r

العبلقةِّبينِِّّالتَّمسكِّبالتراثِِّّ
ِّوالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلمي ِّ

-0.09

مستوىِّالمعنويةِّSig
0.051

يتبني من اصتدوؿ ( )72أنو باستخداـ معامل ارتباط بريسوف تبني وجود ار ٍ
تباط بني النظرة للرتاث
والتفكري العقالن العلمي ،ومبا أف قيمة

مستوى اظتعنوية 0.051وىي أصغر من قيمة

منخفض إذ بلغت قيمة معامل
ط عكسي
α=0.055؛ فإف االرتباط داؿ إحصائياً ،وىو ارتبا ٌ
ٌ
ارتباط بريسوف.r= - 0.09
نستنتج من ذلك بأنو كلما زاد التمسك بالرتاث؛ اـتفضت درجة التفكري العقالن العلمي ،وىذا
يتفق مع واقع اجملتمع السوري فهناؾ شرلتةٌ من اجملتمع السوري ومن الطبقة اظتثقفة اليت تصر على
التمسك بالرتاث العرب اإلسالمي ،وتع ّده منهجاً يصلح لكل األزمنة واألمكنة ،وبأف اضتقيقة ىي
حقيقةٌ تراثيةٌ؛ أي :يف الرتاث اإلسالمي خاص ًة ما تبلور يف عقلية ىذه الشرلتة بأف تلك اظترحلة من
اضتكم اإلسالمي كانوا أصحاب حضارٍة ٍ
وغتد دوف النظر إذل ما توصل إليو العقل البشري من
إؾتاز ٍ
ات .وىذا ما يتعارض مع التفكري العقالن العلمي ،والذي ينظر إذل أي نظري ٍة علمي ٍة بأهنا
نظريةٌ مؤقتةٌ ،وأف مصريىا الزواؿ وإحالؿ نظر ٍية جديدةٍ ػتلها؛ لذلك ؾتد انقساـ اظتثقفني العرب
وتيار جتديدي يتمسك باضتداثة .
تيار أصورل يتمسك بالرتاثٌ ،
حوؿ تيارين أساسينيٌ :

ةِّىيِّحصيلةِّتعاوف ِّواس ٍِّعِّ,الِّ
ٍِّ
ةِّفيِّالعقبلنية(ِّإف ِّ ِّ
َِّّ
فبناء ِّعلىِّالنظريَّة ِّ َِّّ
العام
التصوراتِّالجماعِّيَّ
ً
ات ِّومعارؼِّعملِّيَّ ٍِّةِّ
فيِّالمكاف ِّوحسبِّ,بلِّفيِّالزمافِّأيضاًِّ.لقدِّتكونتِّبفضلِّتراكمِّخبر ٍِّ

ِّمزج ِّوانصها ٍِّر ِّخضعت ِّلها ِّحشو ٌِّد ِّمنِّ
طويلة ِّمن ِّاألجياؿِّ ,عبر ِّعملِّيَّة ٍِّ
ِّسلسلة ِّ ٍِّ
ٍِّ
على ِّمدى
متنوعيِّالميوؿِّوالمذاىبِّ.فهوِّيحِّلٍّلِّ
األفكارِّوالمشاعرِّالصادرةِّعنِّجمهرةِّمنِّالمفكرينِّ ٍِّّ
ٍِّّ
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ِّالمفكرين ِّطرحت ِّأفكاراًِّ
ٍِّّ
ِّثمة ِّجمهرة ِّمن
التصورات ِّالجماعية ِّوكأِّنَّها ِّحصيلة ِّنشاط ِّأفرادَِّّ :
ِّ
عمدِّآخروفِّإلىِّانتقائهاِّواستعادتهاِّونشرىاِّوتناقلهاِّعبرِّاألجياؿِّ.ىذهِّالتصوراتِّالجماعِّيَّةِّ
ِّ
معق ٍِّدِّمنِّالتجديدِّواالنتقاءِّوالتأصِّلِّ.إِّنَّهاِّبهذاِّ
ىيِّعلىِّغرارِّالحقائقِّالعلميةِّ,حصيلةِّمسا ٍِّرِّ َِّّ

المعنىِّ,منِّنتاجِّالمجتمعِّ,شأنهاِّشأفِّاللغةِّالتيِّىيِّطريق ِّةٌ ِّمختصرِّةٌ ِّللقوؿِّ ,إِّنَّهاِّحصيلةِّ
وممعنة ِّفيِّ
ٍِّ
ناقصة ِّ
بصورة ِّ ٍِّ
يستحيلِّاستقصاؤىاِّإال ِّ ٍِّ
َِّّ
أفضتِّإلىِّآلياتِّانتقاء ِّوانتشا ٍِّر ِّ
ٍِّ
ات ِّ
مبادر ٍِّ
ِّأدوات ِّليست ِّمن ِّابتكارناِّ ,ونناديِّ
ٍِّ
جزؤِّ .إِّنَّنا ِّنتكِّلَّم ِّلغ ِّةً ِّليست ِّمن ِّصنعناِّ ,ونستخدـ
الِّتَّ ِّ
ِّجمعوِّينتقلِّمنِّجيل ِّإلىِّ
ٍِّ
منِّالمعارؼِّلمِّنتوؿ
ِّكنز ِّ
ليستِّمنِّوضعناِّ.ثمةِّدائماً ٌِّ
َِّّ
بحقوؽ ِّ
ٍِّ
ّ

جيل (.بودوف) 217 – 216 ،2717 ،
ٍِّ

-ٙ

ِّوالتَّفكير ِّالعقبلني ِّالعلميِّ
العبلقة ِّبين ِّدرجة ِّالوعي ِّبمبدأ ِّالمواطنة ِّ

لدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.

 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ اطتامس(,التعرؼ ظتدى الوعي مببدأ اظتواطنة وعالقتها بالتفكري العقالنالعلمي لدى طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والكلية) والذي دتت اإلجابة عليو
من خالؿ اختبار صحة الفرضية الفرعية السادسة.
فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة الوعي
مببدأ اظتواطنة والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :يوجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة الوعي مببدأ
اظتواطنة والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
)ِّبينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِِّّالعبلقةِِّّبينِّدرجةِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنةِّوالتَّفكيرِّ
ِّ
الجدوؿِّ(73
العقبلنيِّالعلمي ِّ
المتغيراتِّالمدروسة ِّ
العبلقةِّبينِّدرجةِّالوعيِِّّبمبدأِّ
المواطنةِّوالتَّفكيرِّالعقبلنيِّ
ِّ

قيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّ(ِّ )r
0.27

العلمي ِّ
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مستوىِّالمعنويةِّSig
0.00

يتبني من اصتدوؿ ( )73أنو باستخداـ معامل ارتباط بريسوف تبني وجود ار ٍ
تباط بني إدراؾ الطالب
ظتدى غياب اظتواطنة والتفكري العقالن العلمي ،ومبا أف قيمة مستوى اظتعنوية0.00وىي أصغر من

منخفض إذ بلغت قيمة
ط طردي
قيمة α=0.05؛ فإف االرتباط معنوي و داؿ إحصائيّاً ،وىو ارتبا ٌ
ٌ
معامل ارتباط بريسوف =.0.27r
نستنتج من ذلك بأنو كلما زاد إدراؾ الطالب لدرجة غياب اظتواطنة؛ زادت درجة التفكري العقالن
العلمي لديو؛ أي :أف شرلتة الطلبة األكثر ثقافةً واطالعاً على مبادئ اظتواطنة ،واجملتمع اظتدن،
وحقوؽ اإلنساف ،وبدرجة الدنتقراطية اليت توصلت إليها بعض اجملتمعات الغربية ىم أكثر وعياً
وعقالنيةً من الشرلتة اليت ال تدرؾ ىذه اظتبادئ ،وتكوف ذات تفك ٍري قبلي أو ديين واليت تقف على

تضاد مع مبدأ اظتواطنة ،باإلضافة إذل معرفتو مبدى انتشار الفساد واحملسوبية يف الدوائر اضتكومية
واليت تضعف من مبدأ اظتواطنة.

من خالؿ النظرية العامة يف العقالنية نرى :بأِّنَّوِّيمكنِّتمثيلِّالنظريَّة ِّالتيِّترتسمِّعلىِّخلفِّيَّةِّ
ىوِّاآلتيِّ:إفِّالمشاىدِّالمحايدِّىوِّ
َِّّ
بسيطِّ
منطقيِّ ٍِّ
مفهوـ(ِّالمشاىدِّالمحايد)ِّبصورةِّاستدالؿِّ ٍِّّ
ٍِّ
ِّيتجرد ِّعن ِّمصالحو ِّوأىوائو ِّوآرائوِّ
المواطن ِّالذي ِّنفترض ِّأِّنَّو ِّفي ِّىذه ِّالمسألة ِّأو ِّتلك َِّّ
ِّالحسِّ
ٍِّّ
ِّإف ِّالمواطن ِّفي ِّىذه ِّالحالة ِّيستمدِّ ِّتقويماتو ِّوأحكامو ِّمن
المسبقة ِّأو ِّافتراضاتوَِّّ .
تخولوِّالحكمِّعليهاِّبأِّنَّهاِّ
إذاِّبداِّلوِّأف ِّىناؾِّأسباباًِّمتينةًِّ ِّ ٍِّّ
َِّّ
ِّأيّاًِّمنِّالقضاياِّإال ِّ
السليمِّ,فبلِّيقر ِّ
ّ
كذلكِّ,لكنِّالمواطنِّيكوفِّبالنّسبةِّإلى ِّكثي ٍِّرِّمنِّاألمورِّالتيِّتظهرِّفيِّحياةِّ َّ
الدولةِّفيِّموقعِّ
المشاىدِّالمحايد (.بودوفِّ ) 337 ،2717 ،

منطلقِّ
زةِّمنِّ ٍِّ
ستِّ َِّّأوؿِّىذهِّالشواىدِّمنِّآدـِّسميثِّالذيِّاستطاعِّأفِّيوضٍّحوِّبفاعلِّيَّ ٍِّةِّممِّيَّ ٍِّ
ا ِّقتُِّبِ َِّ
ملموسة؛ ِّلذا ِّتساءؿ ِّعن ِّسبب ِّاقتناعِّ
ٍِّ
ِّفائدةٍ ِّ
ِّتقدمو ِّنظرِّيَّة ِّالمشاىد ِّالمحايد ِّمن ِّ
تعليمي ِّما ٍِّّ
ٍِّّ
اإلنجليزِّفيِّأياموِّبضرورةِّتقاضيِّعماؿِّالمناجمِّأجوراًِّأعلىِّمنِّأجورِّالجنودِّ-ِّ,ولوِِّّأُجِِّريتِّ
َِّّ
استطبلعاتِّللرأيِّحوؿِّىذهِّالمسألة؛ِّلكانتِّالغالبِّيَّةِّالساحقةِّأِّيَّدتِّجوابوِّ-متسائبلًِّ :كيفِّ
ٌِّ
ِّكاآلتيِّ:بماِّأفِّمعظمِّاإلنجليزِّ
َِّّ
ٍِّّ
نفسرِّىذاِّاإلجماعِّ,ىذاِّاالعتقادِّالجماعيِّالمشترؾ؟ِّومجيباً
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بالموضوعِّ,بعبارة ِّأخرىِّ,إِّنَّهمِّفيِّ
ٍِّ
ِّوالِّعماؿِّمناجمِّ,فإِّنَّهمِّغيرِّمعنِّيٍّينِّمباشرًِّة ِّ
َِّّ
ِّ
ليسوا ِّجنوداً
ِّالحس ِّالسليم؛ ِّأيِّ :على ِّنظاـِّ
ٍِّّ
ِّمبني ِّعلى
ِّإف ِّشعورىم ِّىذا ِّىو ٌِّّ
موقع ِّالمشاىد ِّالمحايدَِّّ .
أسبابِّيشترؾِّفيوِّكثيروفِّنظراًِّإلىِّمتانتو( .بودوف)332 ،2717 ،
ٍِّ
ميدانيِّ
ِّبحث ِّ ٍِّّ
ِّبجبلء ِّمسارات ِّالعقلنة ِّىذه ِّالتي ِّتعمل ِّعلى ِّالمدى ِّالمتوسط ِّفي ٍِّ
ٍِّ
إِّنَّنا ِّنتبِّيَّن
موس ٍِّع ِّأجراهِّإنغلهارتِّحوؿِّقيمِّالعالمِّ.فإذاِّقارِّنَّاِّبينِّالفئةِّالعمرِّيَّةِّوفئةِّالمستوىِّالعلمي؛ِّ
َِّّ
ِّعاماً ِّإلىِّ
أف ِّلدى ِّالشباب ِّاألصغر ِّسِّنّاً ِّواألكثر ِّعلماً ِّميبلً َِّّ
اِّتَّضح ِّلنا ِّمن ِّخبلؿ ِّالمعطيات ِّ َِّّ
وترسيخِّالمؤسساتِّالديمقراطيةِّعلىِّنح ٍِّوِّيضاعفِّاحتراـِّ
َِّّ
وضعِّالسياسةِّفيِّخدمةِّالمواطنِّ,
ٍِّّ
جديدةٍِّ ,واالعتراؼ ِّبتعقِّد ِّالمساراتِّ
ِّ
ِّحقوؽ ِّ
ٍِّ
السياسية ِّللمواطنِّ ,وأيضاً ِّإلى ِّإطبلؽ
السلطة ِّ ٍّ
السياسيةِّ,واستبعادِّاأليديولوجياتِّالتبسيطِّيَّة ( .بودوف) 359 ،2717 ،
ٍّ

-ٚ

ِّوالتَّفكير ِّالعقبلني ِّالعلميِّ
العبلقة ِّبين ِّالمعوقات ِّاالجتماعية ِِّّككل ِّ

لدىِّطلبةِّجامعةِّدمشقِّ.
 ظتعرفة مدى حتقق اعتدؼ السادس ،التعرؼ على دور اظتعوقات االجتماعية ككل يف إعاقة التفكريالعقالن العلمي ،وأيّهما أكثر إعاقةً للتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري

اصتنس واإلقامة والكلية .والذي دتت اإلجابة عليو من خالؿ اختبار صحة الفرضية الرئيسية الثالثة:

فرضية العدـ :ال توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني درجة اظتعوقات
االجتماعية ككل والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
فرضية بديلة :توجد عالقةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة عند مستوى الداللة) (0.05بني اظتعوقات
االجتماعية ككل والتفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.
ككلِّوالتَّفكيرِّ
ِّ
الجدوؿِّ(ِّ)74بينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِِّّ
العقبلنيِّالعلمي ِّ
قيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّ( ِّ )rمستوىِّالمعنويةِّSig

المتغيراتِّالمدروسة ِّ
ككلِّوالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلمي ِّ
ِّ
العبلقةِّبينِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِِّّ
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0.07

0.125

يتبني من اصتدوؿ (  )74أنو باستخداـ معامل ارتباط بريسوف تبني وجود ار ٍ
تباط بني اظتعوقات
االجتماعية ككل والتفكري العقالن العلمي ،ومبا أف قيمة مستوى اظتعنوية0.125وىي أكرب من

قيمة α=0.05؛ فإف االرتباط غري داؿ إحصائيّاً ،إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف
r=0.07
لذلك نقبل فرضية العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى الداللة.0.05

نستنتج بأنو ليس ىناؾ عالقةٌ دالةٌ إحصائياً بني اظتعوقات االجتماعية ككل والتفكري العقالن
ٍ
معوقات استبعدت من
العلمي وىذا من اظتمكن أف يعود إذل صغر حجم العينة أو إذل وجود
الفرضيات كمعوؽ للتفكري العقالن العلمي كالعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب ) واالعتقاد
بالسحر.

 - 32الفرؽِّبينِّدرجةِّمتغيرِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِِّّككلِِّّومتغيرِّالتَّفكيرِّالعقبلنيِّ
العلمي.
ثانياً :اختبار (ت) للمجموعات اظترتبطة ( )Paired Samples T-Testلدراسة الداللة
اإلحصائية للفروؽ بني متوسطني حسابيني جملموعتني مرتبطتني من اطتاضعني للبحث يف أحد
اظتتغريات من نوع اظتسافة أو النّسبة (. )Interval Or Ratio

الجدوؿِّ(ِِّّ)75يبِّيٍّنِّاالختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمترابطةِّ(متغيرِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِّ
–ِّمتغيرِّالتَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلمي) ِّ

المجموعاتِّالمترابطة ِّ التَّكرارات ِّ المتوسطِّ

االنحراؼِّ قيمةِّاختبارِّt

الحسابي ِّ المعياري ِّ

المعوقاتِّاالجتماعية ِّ

455

التَّفكيرِّالعقبلنيِّالعلمي ِّ ِّ 455

3.04

0.35

3.49

0.44
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ِّ

-17.680

درجاتِّ

مستوىِّ

454

0.000

الحرية ِّ المعنويةِّsig

فرؽ بني متغري اظتعوقات االجتماعية ومتغري التفكري العقالن،
يتضح من اصتدوؿ (  )75أنو يوجد ٌ

وىذا الفرؽ معنوي وداؿ إحصائيّاً؛ ألف قيمة مستوى اظتعنوية  sig=0.000أصغر من قيمة
 ،α=0.05وىذا الفرؽ لصاحل التفكري العقالن؛ أي :أف التفكري العقالن ىو األكثر لدى الطلبة
من اظتعوقات االجتماعية.
نالحظ بأف درجة التفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق أكرب من درجة اظتعوقات
االجتماعية ككل ،وىذا يرجع لعدة عوامل؛ أوالً :تزايد انتشار التعليم بني ؼتتلف الشرائح يف
اجملتمع ويف الريف واظتدينة وبني الذكور واإلناث يف اجملتمع السوري ،ثانياً :دور الثورة اظتعلوماتية
ووسائل اإلعالـ واالنرتنيت يف وصوؿ اظتعرفة ،ثالثاً :طبيعة التناقض يف العقلية العربية بني التفكري
العقالن العلمي والتفكري الغيب والسحري والتمسك بالعادات والتقاليد ،ففي حني جتده يف اظتخابر
واظتشايف يقوـ بأداء أفضل العمليات اصتراحية ،ويقوـ باكتشاؼ اخرت ٍ
اعات؛ جتده يف اضتياة
االجتماعية يف أسرتو وغتتمعو ذا تفك ٍري غيب ومر ٍ
تبط بالعادات والتقاليد ،وىذا ما ؾتده لدى الطلبة
اصتامعيني.
ثالثاًِّ:الفروؽِّبينِّأنواعِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِّالمختلفة:

جدوؿِّرقمِّ(ِِّّ)76يبينِّاختبارِّ)ِّ)ِّFriedmanفريدمافِّلمعرفةِّالفروؽِّبينِّأنواعِّالمعوقاتِّ
االجتماعية ِّ
البعد

اظتتوسط
اضتساب

االؿتراؼ
اظتعياري

متوسط الرتب

التفكري الديين

3.64

0.56

5.19

مكانة اظترأة

3.33

0.45

4.36

مبدأ اظتواطنة

3.13

0.46

3.69

(الثأر والنّسب)

2.98

0.68

3.23

التمسك بالرتاث

2.87

0.69

2.78

االعتقاد بالسحر

2.30

0.71

1.76

Sig=0.00

Chi=947.886
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DF=5

N=455

فروؽ ذات ٍ
يتبني من اصتدوؿ ( )76نتيجة تطبيق الفروؽ ؿ فريدماف ،وجود ٍ
داللة إحصائي ٍة يف
ترتيب ،إذ ُوِجد أف chi=947.886عند مستوى اظتعنوية 000 sig=0.وىو أقل من قيمة
.α=0.05
الشكلِّرقمِّ(ٗ)ِّيوضحِّالفروؽِّبينِّأنواعِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِّالمختلفة ِّ

الفروق بين المعوقات االجتماعية
3.64
2.87

3.13

2.98

3.33

4
3.5
3

2.3

2.5
2
1.5
1
0000

0000

000

00

0 0

الثأر والنسب

مبدأ المواطنة

مكانة المرأة

00

0.5
0

االعتقاد بالسحر التمسك بالتراث

التفكير الديني

فاظتعوؽ االجتماعي األوؿ :ىو التفكري الديين ،يليو اظتعوؽ الثان :النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة،
ويليو باظترتبة الثالثة :معوؽ غياب اظتواطنة ،ث باظترتبة الرابعة :التمسك بالعادات والتقاليد (
الثأر -النّسب)،ويليو خامساً :التمسك بالرتاث ،ويف الرتتيب األخري :االعتقاد بالسحر .
وىذا الرتتيب يتناسب مع واقع اجملتمع السوري؛ حيث يشكل الدين جانباً مهماً من حياة
اإلنساف يف اجملتمع السوري ،كما يدخل الدين كل التفصيالت الدقيقة من اضتياة االجتماعية
اليت نعيشها ،وىذا ما كتعل التفكري لدى اإلنساف غيبياً وبعيداً عن التفكري العقالن العلمي،
ويليها النظرة اظتوروثة للمرأة واليت حتجم من اظتكانة الطبيعية للمرأة وقدراهتا اضتقيقية واليت كتب
ماس ًة
أف تقوـ هبا ،كما لتدث يف اجملتمعات اظتتقدمة .ويليو غياب اظتواطنة والذي أصبح حاجةً ّ
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ال مهرب منو وخاصةً ما نشاىده من ٍ
فساد وػتسوبيا ٍ
ت يف دوائر الدولة ،ث يأيت السحر يف
الرتتيب األخري حبكم حترنتها من الدين.
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ملخصِّنتائجِّالبحثِّ :
ِّ َِّّ
خصائصِّالعامةِّألفرادِّعِّيٍّنةِّالبحثِّ :
َِّّ
ٔ -ال
ٍ
بشكل يتناسب مع اضتجم
أ -اضتجم الكلي للخاضعني للبحث بلغ  455مفردةً موزعةً
النّسب لكل كلي ٍة مقارنةً باضتجم الكلي صتامعة دمشق .وقد ت توزيع ىذه الكليات

على قسمني أساسيني بناءً على التقسيم الذي تعتمده جامعة دمشق :قتا الكليات
األساسية والتطبيقية ،والكليات النظرية ،وقد بلغت نسبة أفراد العينة من الكليات
التطبيقية ،36.0%يف حني بلغت نسبة الكليات النظرية.64.0%
ب -بلغت نسبة الطلبة اظتقيمني يف اظتدينة  65.5%مقابل  34.5%من الطلبة اظتقيمني
يف الريف.
ت -بلغت نسبة الذكور (  ) 41.3%من إرتارل العينة ،وبلغت نسبة اإلناث 58.7%
من إرتارل العينة.
ٕ -نتائجِّالعبلقةِّبينِّالمتغيٍّرات:
أ -أظهر البحث أ ّف العالقة بني التفكري العقالن العلمي والتفكري الديين عالقةٌ
عكسيةٌ؛ أي :كلما زادت درجة التفكري العقالن العلمي؛ نقصت درجة التفكري
صحيح إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف .r= -0.16
الديين والعكس
ٌ
ب -أظهر البحث أنّو ال توجد عالقةٌ معنويةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة بني التفكري
العقالن العلمي واالعتقاد بالسحر إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف
0.03وقيمة مستوى اظتعنوي  0.573وىي أكرب من قيمة  α=0.05فإف
االرتباط غري معنوي.
ت -أظهر البحث أنّو ال توجد عالقةٌ معنويةٌ ذات ٍ
داللة إحصائي ٍة بني التفكري
العقالن العلمي والتمسك بالعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب ) إذ بلغت قيمة
معامل ارتباط بريسوف  -0.01و قيمة مستوى اظتعنوية  0.844وىي أكرب
من قيمة  α=0.05فإف االرتباط غري معنوي.
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ث -أظهر البحث أ ّف العالقة بني التفكري العقالن العلمي والنظرة اظتوروثة ظتكانة
اظترأة عالقةٌ عكسيةٌ؛ أي :كلما زادت درجة التفكري العقالن العلمي؛ نقصت
صحيح .إذ بلغت قيمة مستوى
درجة النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة والعكس
ٌ
اظتعنوية 0.007وىي أصغر من قيمة  α=0.055فإف االرتباط داؿ إحصائيا،
وىو ارتباط عكسي منخفض إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف r= -
.0.13
ج -أظهر البحث أ ّف العالقة بني التفكري العقالن العلمي ودرجة التمسك بالرتاث
عالقةٌ عكسيةٌ؛ أي :كلما زادت درجة التفكري العقالن العلمي؛ نقصت درجة

صحيح .إذ بلغت قيمة مستوى اظتعنوية 0.051
التمسك بالرتاث والعكس
ٌ
وىي أصغر من قيمة  α=0.055فإف االرتباط داؿ إحصائيا ،وىو ارتباط
عكسي منخفض إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف. r= - 0.09

ح -أظهر البحث أ ّف العالقة بني التفكري العقالن العلمي ودرجة الوعي مببدأ اظتواطنة
عالقةٌ طرديةٌ؛ أي :كلما زادت درجة التفكري العقالن العلمي؛ زادت درجة

الوعي مببدأ اظتواطنة .إذ بلغت قيمة مستوى اظتعنوية0.00وىي أصغر من قيمة

 α=0.05فإف االرتباط معنوي وداؿ إحصائيا ،وىو ارتباط طردي منخفض
كما بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف =. 0.27r
عالقة معنوي ٍة ذات ٍ
ٍ
داللة إحصائي ٍة بني التفكري
خ -أظهر البحث عدـ وجود
العقالن العلمي واظتعوقات االجتماعية ككل .إذ بلغت قيمة مستوى
اظتعنوية0.125وىي أكرب من قيمة  α=0.05فإف االرتباط غري داؿ إحصائيا،
كما بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف . r=0.07
د -أظهر البحث أف درجة التفكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق أكثر
من درجة اظتعوقات االجتماعية ككل .إذ بلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التفكري
العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق 3.49مقابل اظتتوسط اضتساب
لدرجة التأثر باظتعوقات االجتماعية . 3.04
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ذ -أظهر البحث أف أكثر اظتعوقات االجتماعية اليت تقف عائقاً يف وجو التفكري
العقالن العلمي ىي التفكري الديين وغياب اظتواطنة.
ٖ -المستوياتِّالثَّبلثةِّآلراءِّالعيٍّنةِّحوؿِّمحاورِّالبحثِّ :
أ -أظهر البحث أف الطلبة ذات اظتستوى اظترتفع للتفكري الديين يشكلوف %
 ،52.1وذات اظتستوى اظتتوسط للتفكري الديين ،44.6%وبذلك أكثر من
نصف الطلبة يف عينة البحث ذات تفك ٍري ديين ٍ
عاؿ.
ب -أظهر البحث أف الطلبة ذات اظتستوى اظتنخفض لالعتقاد بالسحر يشكلوف
ٍ
اعتقاد
54.7%من العينة،وبذلك أكثر من نصف الطلبة من العينة ذات

ٍ
منخفض بالسحر.
ت -أظهر البحث أ ّف الطلبة ذات اظتستوى اظتتوسط لدرجة التمسك بالعادات
والتقاليد ( الثأر -النّسب) يشكلوف نسبة  69.7%من الطلبة؛ أي :حوارل

ثلثي العينة ذات درجة متوسطة بتمسكهم بالعادات والتقاليد ( الثأر –
النّسب).
ث -أظهر البحث أف الطلبة من ذات اظتستوى اظتتوسط للنظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة
يشكلوف نسبة  ،76.5 %وىذا يعين أف أكثر من ثلثي أفراد العينة لديهم
مستوى متوسط من النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة.
ً
ج -أظهر البحث أف الطلبة ذات اظتستوى اظتتوسط للتمسك بالرتاث يشكلوف نسبة
مستوى جيد من
 ،66.6%وىذا يعين أف حوارل ثلثي أفراد العينة لديهم ً
التمسك بالرتاث.
ح -أظهر البحث أف الطلبة ذات اظتستويات اظتتوسطة للوعي مببدأ اظتواطنة يشكلوف
مستوى جيد من الوعي
نسبة ،84.4%وىذا يعين أف غالبية أفراد العينة لديهم ً
مببدأ اظتواطنة ،ويشعروف بغياب اظتواطنة.
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خ -أظهر البحث أف الطلبة ذات اظتستويات اظتتوسطة للتفكري العقالن العلمي
يشكلوف أكثر من نسبة  ،%67.9وىذا يعين أف حوارل ثلثي أفراد العينة
مستوى جيد من التفكري العقالن العلمي.
لديهم ً
ٍ
انفصاـ فكري،
د -مبقارنة النتيجتني ( )7( )1يتضح أف العقلية العربية تعيش حالة
ففي ميادين العلم تدافع عن اإلؾتازات العلمية ،وتتبع ما توصل إليو العلم ،لكن
يف اضتياة االجتماعية جتد من خالؿ النظرة للمرأة واجملتمع والكوف أهنا ذات
تفك ٍري غيب.
ذ -مبقارنة النتيجتني ( )7( )4يتضح وجود حالة من االزدواجية تعان منها عقلية
طلبة جامعة دمشق ،األمر الذي يؤكد على ٍ
شتة ىام ٍة من شتات الشخصية

ٍ
تناقض بني األفكار اليت لتملها وبني ما
العربية واليت تنعكس على شكل
يتصرؼ يف الواقع.
ِّٗ -اختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(متغِّيٍّراتِّالدٍّراسة–ِّالجنس)ِّ :
أ -أظهر البحث أف الطلبة اإلناث ىن ذات تفك ٍري ديين أعلى من الطلبة

الذكور إذا بلغ متوسط التفكري الديين لدى اإلناث  ×= 3.72أكثر
منو لدى الذكور (.)× = 3.51

ب -أظهر البحث أف الطلبة اإلناث ىم أكثر اعتقاداً بالسحر من الطلبة
الذكور إذ بلغ اظتتوسط اضتساب × = 2.47لدى اإلناث أكثر منو لدى
الذكور ( .)× = 2.07

ت -أظهر البحث وجود ٍ
فروؽ غري دالة إحصائيّاً بني الطلبة اإلناث والذكور يف
درجة التمسك بالعادات والتقاليد ( الثأر – والنّسب) وىذا الفرؽ لصاحل
اإلناث؛ أي :أف اإلناث أكثر دتسكاً بالعادات والتقاليد ( الثأر  -النّسب)
من الذكور إذ بلغ اظتتوسط اضتساب × =3.02لدى اإلناث أكثر منو
لدى الذكور.× =2.91
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ث -أظهر البحث وجود ٍ
فروؽ غري دال ٍة إحصائيّاً بني الطلبة اإلناث والذكور يف
نظرهتم اظتوروثة ظتكانة اظترأة ،وىذا الفرؽ لصاحل اإلناث؛ أي :أف اإلناث
نتلكوف نظرًة موروثةً ظتكانة اظترأة يف اجملتمع أكثر من الذكور إذ بلغ اظتتوسط

اضتساب  3.35لدى اإلناث أكثر منو لدى الذكور.3.30
ج -أظهر البحث وجود ٍ
فروؽ غري دال ٍة إحصائيّاً بني الطلبة اإلناث والذكور يف
درجة التمسك بالرتاث ،وىذا الفرؽ لصاحل اإلناث؛ أي :أف اإلناث أكثر
دتسكاً بالرتاث من الذكور إذ بلغ اظتتوسط اضتساب 2.91لدى اإلناث
أكثر منو لدى الذكور .2.80
ح -أظهر البحث أف الطلبة اإلناث ىن أكثر وعياً مببدأ اظتواطنة من الطلبة

الذكور إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدى اإلناث ×= 3.21أكثر منو لدى
الذكور(.) ×= 3.01

خ -أظهر البحث أف الطلبة اإلناث ىن أكثر تأثُراً باظتعوقات االجتماعية ككل
من الطلبة الذكور إذ بلغ اظتتوسط اضتساب لدى اإلناث × = 3.12أكثر

منو لدى الذكور (.) ×= 2.93
د -أظهر البحث وجود ٍ
فروؽ غري دال ٍة إحصائيّاً بني الطلبة اإلناث والذكور يف
درجة التفكري العقالن ،وىذا الفرؽ لصاحل اإلناث؛ أي :أف اإلناث ذوات
تفك ٍري عقالن علمي أكثر من الذكور إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدى
اإلناث 3.52أكثر منو لدى الذكور .3.45
٘ -اختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(متغيراتِّالدٍّراسةِّ–ِِّّمكافِّاإلقامة)ِّ :
أ -أظهر البحث أف الطلبة من أبناء الريف ىم ذوو تفك ٍري ديين أكثر من أبناء اظتدينة إذ بلغ
اظتتوسط اضتساب للتفكري الديين لدى أبناء الريف ×= 3.71أكثر منو يف اظتدينة (
.) ×= 3.60
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ب -أظهر البحث أف الطلبة من أبناء الريف يعتقدوف بالسحر أكثر من أبناء اظتدينة إذ بلغ
اظتتوسط اضتساب لالعتقاد بالسحر لدى أبناء الريف ( .) ×= 2.38أكثر منو يف اظتدينة
(. )×= 2.17

ت -أظهر البحث وجود فرو ٍؽ غري دال ٍة إحصائيّاً بني الطلبة من أبناء الريف واظتدينة يف درجة
دتسكهم بالعادات والتقاليد ( الثأر -النّسب) .وىذا الفرؽ لصاحل الريف؛ أي :أف الطلبة
من أبناء الريف ىم أكثر دتسكاً بالعادات والتقاليد ( الثأر – النّسب) من أبناء اظتدينة إذ
بلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التمسك بالعادات والتقاليد ( الثأر – النسب) لدى أبناء

الريف  2.99أكثر منو لدى أبناء اظتدينة .2.94
ث -أظهر البحث وجود ٍ
فروؽ غري دال ٍة إحصائيّاً بني الطلبة من أبناء الريف واظتدينة يف نظرهتم
اظتوروثة ظتكانة اظترأة يف اجملتمع .وىذا الفرؽ لصاحل الريف؛ أي :أف الطلبة من أبناء الريف
نتلكوف نظرةً موروثةً ظتكانة اظترأة يف اجملتمع أكثر من الطلبة أبناء اظتدينة إذ يبلغ اظتتوسط
اضتساب لدرجة النظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة لدى أبناء الريف 3.35منو أكثر من أبناء

اظتدينة .3.32

ج -أظهر البحث أف الطلبة من أبناء الريف يتمسكوف بالرتاث أكثر من أبناء اظتدينة إذ
يبلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التمسك بالرتاث لدى أبناء الريف  ×= 2.96أكثر منو
يف اظتدينة (. ) ×= 2.82
ح -أظهر البحث وجود ٍ
فروؽ غري دال ٍة إحصائياً بني الطلبة من أبناء الريف واظتدينة يف درجة
الوعي مببدأ اظتواطنة .وىذا الفرؽ لصاحل الطلبة من أبناء اظتدينة؛ أي :أف الطلبة من أبناء
اظتدينة ىم أكثر وعياً مببدأ اظتواطنة من الطلبة أبناء الريف إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة

الوعي مببدأ اظتواطنة لدى أبناء الريف  3.12أقل منو يف اظتدينة .3.13
خ -أظهر البحث وجود ٍ
فروؽ غري دال ٍة إحصائيّاً بني الطلبة من أبناء الريف واظتدينة ،وىذا
الفرؽ لصاحل الطلبة أبناء اظتدينة؛ أي :طلبة أبناء اظتدينة ىم ذوو تفك ٍري عقالن علمي
أكثر من الطلبة أبناء الريف إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التفكري العقالن العلمي
لدى أبناء الريف  3.46أقل منو يف اظتدينة .3.50
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 -ٙاختبارِِّّT-testللمجموعاتِّالمستقلَّةِّ(متغيراتِّالدٍّراسةِّ–ِِّّالكلٍّيَّة)ِِّّ.
أ-

ب-

أظهر البحث أف طلبة الكليات النظرية ذوو تفك ٍري دينيأ على من طلبة الكليات
التطبيقية إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التفكري الديين لدى طلبة الكليات
النظرية ×= 3.67أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية ( .) ×= 3.57

اعتقاد بالسحر أعلى من طلبة
أظهر البحث أف طلبة الكليات النظرية لديهم
ٌ
الكليات التطبيقية .إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة االعتقاد بالسحر لدى طلبة
الكليات النظرية  ×= 2.40أكثر منو لدى طلبة كليات التطبيقية (2.13

ت-

ث-

=×).
أظهر البحث وجود ٍ
فروؽ غري دال ٍة إحصائيّاً بني الطلبة من الكليات التطبيقية
والنظرية يف درجة دتسكهم بالعادات والتقاليد( الثأر – النّسب ) فكانت درجة
دتسك طلبة الكليات النظرية أكثر من الكليات التطبيقية إذ يبلغ اظتتوسط
اضتساب لدرجة التمسك بالعادات والتقاليد ( الثأر – النّسب ) لدى طلبة
الكليات النظرية 3.00أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية .2.93
أظهر البحث وجود ٍ
فروؽ غري دال ٍة إحصائيّاً بني الطلبة من الكليات التطبيقية
والنظرية يف نظرهتم اظتوروثة ظتكانة اظترأة يف اجملتمع ،وىذا الفرؽ لصاحل الكليات
ٍ
النظرية؛ أي :طلبة الكليات النظرية ىم ذوو نظرةٍ
موروثة ظتكانة اظترأة يف اجملتمع
أكثر من الكليات التطبيقية إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدى طلبة الكليات النظرية

ج-

 3.35أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية .3.29

أظهر البحث أ ّف الطلبة من الكليات النظرية أكثر دتسكاً بالرتاث من الكليات

التطبيقية إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التمسك بالرتاث لدى طلبة الكليات
النظرية  ×=2.97أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية ).(×=2.68
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ح-

أظهر البحث أ ّف الطلبة من الكليات النظرية أكثر وعياً مببدأ اظتواطنة من
الكليات التطبيقية إذا بلغ اظتتوسط اضتساب لدى طلبة لكليات النظرية = 3.19
× أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية ( . )× .3.02

خ-

أظهر البحث أ ّف الطلبة من الكليات النظرية أكثر تأثراً باظتعوقات االجتماعية
ككل من الكليات التطبيقية إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التأثر باظتعوقات
االجتماعية ككل  × = 3.10أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية (
.)ِّ×ِّ=ِّ2.94

د-

أظهر البحث وجود ٍ
فروؽ غري دال ٍة إحصائيّاً بني الطلبة من الكليات التطبيقية
والنظرية يف درجة التفكري العقالن العلمي .وىذا الفرؽ لصاحل الكليات النظرية،
ط ج ّداً إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التفكري العقالن العلمي
فرؽ بسي ٌ
وىو ٌ
لدى طلبة الكليات النظرية 3.49أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية
.3.48

 -ٚنتائجِّالجانبِّالنظري:
مر هبا العقل البشري كانت شكالً من أشكاؿ العقالنية
كل مراحل التفكري اليت ّ
أّ -
من التفكري األسطوري إذل التفكري الفلسفي -الذي بُِين على التفكري األسطوري

 إذل التفكري العقالن العلمي الذي انبثق من العقالنية الفلسفية.ب -اختالؼ منهج التفكري العقالن العلمي الذي يعتمد على العقالنية اضتسية
والعقالنية العقلية معاً عن منهج الدين والفلسفة ،فال إؾتاز علمي مصدره
الدين.
ت -ثالثية التحالف اليت تعمل على تقييد عقلية اإلنساف العرب :ىي العادات
والتقاليد ،والدين ،وغياب اظتواطنة.
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ث -أظهرت نتائج البحث بأف العقلية العربية تتسم باالزدواجية فبقدر ما تكوف ذات
تفك ٍري عقالن علمي ؾتدىا ذات تفك ٍري تراثي ماضوي.
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ِّالمقترحاتِّ :

عمل نقدي جاد وحقيقي بطر ٍ
 -1إعادة النظر يف الرتاث العرب اإلسالمي من خالؿ ٍ
يقة
منهجي ٍة لتجاوز النظرة الرتاثية السلفية اظتوجودة لدى البعض الذين يروف يف الرتاث منهجاً
يصلح لكل األزمنة واألمكنة.
ٍ
بشكل يتناسب مع ما
 -2إعادة قراءة الكتب اظتقدسة من خالؿ رجاؿ الدين اإلصالحيني
توصل إليو العقل البشري من تطوٍر وجتاوز للعقلية اظتتخلفة اليت يعان منها اجملتمع العرب.
 -3ضرورة توحيد خطاب كافة اظتؤسسات االجتماعية التقليدية والرشتية يف غتاؿ الدين؛ أي:
وجود آلي ٍة حقيقي ٍة تعمل على نقل الدين من اظتفهوـ العاـ إذل اظتفهوـ اطتاص واعتباره
مسألةً شخصي ًة بني اإلنساف وربو.
 -4نشر الوعي بني الطالب خصوصاً وبني أفراد اجملتمع عموماً عن طريق وسائل اإلعالـ
بأقتية التفكري العقالن العلمي واستخدامو كأسلوب حياة بدالً من التفكري الالعقالن
القائم على الغيبيات والسحرة والشعوذة.
 -5على اصتهات القائمة على السياسة الرتبوية والفكرية واإلعالمية إعادة النظر مبا تنشره من
أفكا ٍر يف اجملاؿ الديين والسحري خاص ًة عندما تكوف اصتهة اليت تبث ىذه األفكار ٍ
حباجة
ٍ
انتخابات أو دخوؿ معر ٍ
كة مثالً.
لشحذ اعتمم من أجل كسب
 -6وضع برامج تربوي ٍة وفكري ٍة لتنمية التفكري العقالن العلمي من خالؿ نشر اظتعرفة والعمل
على إكتاد غتتمع اظتعرفة.
 -7إعادة قراءة التاريخ اإلسالمي وتدريسو مبوضوعي ٍة ٍ
ونقد بعيداً عن الغيبيات واظتشاعر
العاطفية.
 -8قياـ اصتهات اظتختصة بالعمل على نقل الفرد من اظتؤسسات التقليدية؛ األسرة ،ودور
العبادة إذل مؤسسات الدولة؛ لتكريس مبدأ اظتواطنة بشكلو اضتقيقي.
 -9حث اظتؤسسات التعليمية على االىتماـ بتعزيز مكانة الوطن يف نفوس الطالب من خالؿ
تنمية الوعي مبدى أقتية الوطن.
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-17

إجراء در ٍ
ٍ
ؼتتلفة؛
اسات أخرى عن الدين ،والعادات والتقاليد باستخداـ منهجي ٍة

ستخدمة يف االنرتبولوجيا (اظتالحظة باظتشاركة).
كاظتناىج اظت َ
إجُراء در ٍ
اسة عن اظتعوقات االجتماعية للتفكري العقالنّ على عي ٍنة غري عينة
-11
الطلبة اصتامعيني.

ِّ
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قائمةِّالمصادرِّوالمراجع
أو ِّالًِّ:الكتبِّ .
 .1ابن عاشور ،عياض ،الضميرِّوالتشريعِّ:العقليةِّالمدنيةِّوالحقوؽِّالحديثة ,ط ،1اظتركز
الثقايف العرب ،اظتغرب.1998 ،
 .2أبو النور حسن ،أبو النور زتدي ،يوجنهابرماس :األخبلؽ ِّوالتواصل ،دار التنوير،
بريوت.2779 ،

 .3األخضر ،العفيف ،المبالغة ِّفي ِّالخطر ِّعلى ِّالهوية ِّتكرس ِّمعوقات ِّالتحديثِّ
السياسي ,جريدة اضتياة ،العدد .2777 ،13567
 .4أركوف ،ػتمد ،الفكرِّاألصوليِّواستحالةِّالتأصيلِّ:نحوِّتاريخِّآخرِّللفكرِّاإلسبلمي،
ط ،1تر :ىاشم صاحل ،دار الساقي ،لبناف.1999 ،
 .5أركوف ،ػتمد ،قضايا ِّفي ِّنقد ِّالعقل ِّالدينيِّ :كيف ِّنفهم ِّاإلسبلـ ِّاليوـ؟ ،تر :ىاشم
صاحل ،دار الطليعة ،بريوت ،د.ت.ف.
 .6ألكني ،دفيد ىنري ،عصر اإليديولوجية ،ط ،1تر :ػتي الدين صبحي ،الطليعة ،بريوت،
.1971
 .7إماـ ،إماـ عبد الفتاح ،توماس ِّىوبز ِّفيلسوؼ ِّالعقبلنية ،ط ،1دار التنوير ،بريوت،
.1985

 .8إىرنربغ ،جوف ،المجتمعِّالمدنيِّ:التاريخِّالنقديِّللفكرة ،ط ،1تر :علي حاكم صاحل،
اظتنظمة العربية للرترتة ،لبناف.2778 ،

 .9إيربرل ،دوف إيِّ ,بناء ِّمجتمع ِّمن ِّالمواطنينِّ :المجتمع ِّالمدني ِّفي ِّالقرف ِّالحاديِّ
والعشرين ،ط ،1تر :عبد اهلل ،ىشاـ ،األىلية ،األردف.2773 ،

241

.17

باشالر ،غاستوف ،العقبلنية ِّالتطبيقية ،ط ،1تر :بساـ اعتاشم  ،اظتؤسسة

اصتامعية للدراسات ،بريوتA.1984،
.11

باشالر ،غاستوفِّ ،الفكر ِّالعلمي ِّالجديدِّ ,ط ،2تر :عادؿ العوا ،اظتؤسسة

اصتامعية للدراسات ،لبناف.1983،
.12

باشالر ،غاستوف ،النارِّفيِّالتحليلِّالنفسي ،ط ،1تر :هناد خياطة ،األندلس،

.13

باشالر ،غاستوف ،تكوين ِّالعقل ِّالعلميِّ :مساىمة ِّفي ِّالتحليل ِّالنفسانيِّ

لبنافB .1984 ،

للمعرفةِّالموضوعية ,ط ،2تر :خليل ،خليل أزتد ،اظتؤسسة اصتامعية للدراسات والنشر،
بريوت.1982 ،
.14

باية ،ألبريِّ،الثوراتِّالعقبلنية ,تر :عادؿ العوا  ،دار مشاؿ ،بريوت. 1996،

.15

بركات ،حليم ،المجتمعِّالعربيِّفيِّالقرفِّالعشرينِّ:بحثِّفيِّتغيرِّاألحواؿِّ

والعبلقات ,مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.2777 ،
.16

بشارة ،عزمي ،المجتمع ِّالمدنيِّ :دراسة ِّنقدية ،ط ،6اظتركز العرب لألحباث

.17

بنعبدالوي ،اظتختار ،الفلسفة ِّوالحداثة ِّفي ِّالمشروع ِّالفكري ِّلعلي ِّأومليل،

.18

بو منري ،كماؿ ،جدؿ ِّالعقبلنيةِّ :في ِّالفلسفة ِّالنقدية ِّلمدرسة ِّفرانكفورتِّ

ودراسة السياسات ،قطر.2712 ،

ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،لبناف.2711،

نموذجِّىربرتماركوز ،الدار العربية للعلوـ ،بريوت ،د.ت.ف .
.19

بوبر ،كارؿ ،منطق ِّالكشف ِّالعلمي ,ط ،2تر :ماىر ػتمد علي ،دار اظتعرفة

اصتامعية ،اإلسكندرية.1987 ،
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.27

بودوف ،رنتوف ،أبحاث ِّفي ِّالنظرية ِّالعامة ِّفي ِّالعقبلنية ِِّّ :العمل ِّاالجتماعيِّ

والحسِّالمشترؾِّ,ط ،1تر :جورج سليماف ،اظتنظمة العربية للرترتة ،لبناف. 2717 ،
.21

بيار ،ماشرييِّ ,كونتِّ :الفلسفة ِّوالعلوـ ،ط ،1تر :سامي أزتد ،اظتؤسسة

اصتامعية للدراسات ،بريوت.1994 ،
.22

توفيق ،ػتمد ؾتيب ،الخدمة ِّاالجتماعية ِّفي ِّمجاؿ ِّرعاية ِّالشباب ,مكتبة

األؾتلو مصرية ،القاىرة.1987 ،
.23

اصتابري ،ػتمد عابدِّ :بنيةِّالعقلِّالعربيِّ,دراسةِّتحليلية ِّنقديةِّلنظمِّالمعرفةِّ

فيِّالثقافةِّالعربية ،ط ،9لبناف ،مركز دراسات الوحدة العربية.2779 ،
.24

اصتابري ،ػتمد عابدِّ ,أبن ِّرشدِّ :سيرة ِّوفكر ِّدراسة ِّونصوص ،ط ،1مركز

دراسات الوحدة العربية ،لبناف.1998 ،

اصتابري ،ػتمد عابد ،إشكاليات الفكر العرب اظتعاصر ،ط ،2مركز الدراسات
.25
الوحدة العربية ،لبناف.1997 ،
.26

اصتابري ،ػتمد عابد ،تطور ِّالفكر ِّالرياضي ِّوالعقبلنية ِّالمعاصرة ،ط ،2دار

.27

اصتابري ،ػتمد عابد ،تكوين ِّالعقل ِّالعربي ،ط ،17مركز الدراسات الوحدة

.28

اصتابري ،ػتمد عابدِّ،تكوينِّالعقلِّالعلمي ،ط ،1دار الطليعة ،لبناف.1984 ،

.29

اصتابري ،ػتمد عابد ،نحن ِّوالتراثِّ :قراءات ِّمعاصرة ِّفي ِّتراثنا ِّالفلسفي،

الطليعة ،لبناف.1982 ،
العربية ،لبناف.2779 ،

ط،6اظتركز الثقايف العرب،بريوت.1993 ،
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.37

جارؾتي ،جيل جاستوف ،العقل ،ط 1تر :ػتمود بن رتاعة ،دار ػتمد علي،

تونس.2774 ،
.31

جالب ،سعد ،الطفولةِّوالمراىقة ,دار الفكر العرب ،القاىرة.1985 ،

.32

حجازي ،مصطفىِّ ،اإلنسافِّالمهدورِّ:دراسةِّتحليليةِّنفسيةِّاجتماعيةِّ,ط،1

.33

حجازي ،مصطفىِّ ،التخلف ِّاالجتماعيِّ :مدخل ِّإلى ِّسيكولوجية ِّاإلنسافِّ

اظتركز الثقايف العرب ،اظتغربA .2775 ،

المقهورِّ,ط ،9اظتركز الثقايف العرب ،اظتغربB .2775 ،
.34
.1993

اضتمد ،تركي ،الثقافة ِّالعربية ِّأماـ ِّتحديات ِّالتغيير ,دار الساقي ،بريوت،

.35

اطتضور ،رتاؿ الدين ،المثقفِّالعربيِّوالعولمة ،دراسات ،العدد .1999 ،11

.36

اطتطيب ،ػتمد بن شحات ،االنحراؼ ِّالفكري ِّوعبلقتو ِّباألمن ِّالوطنيِّ

والدولي ,مكتبة اظتلك فهد الوطنية ،الرياض.2776 ،
.37

خليفة ،فرياؿ حسن ،المجتمع ِّالمدني ِّعند ِّتوماس ِّىوبز ِّوجوف ِّلوؾ ,ط،1

.38

خليل ،خليل أزتد ،سوسيولوجية ِّالجمهور ِّالسياسي ِّالديني ِّفي ِّالشرؽِّ

مكتبة مدبورل ،القاىرة.2775 ،

األوسط اظتعاصر،ط ،1اظتؤسسة العربية للدراسات والنشر ،لبناف.2775 ،
.39

خليل،حامد ،تطورِّمفهوـِّالعقبلنيةِّ,ضمنِّملتقىِّالعقبلنيةِّالعلمانيِّالشرؽِّ

أوسطية ,قسم الدراسات الفلسفية ،دمشق ،ص.1995 ،173
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.47

دياب ،عز الدين ،الشخصية ِّوالثقافةِّ :محاولة ِّلفهم ِّدور ِّالفرد ِّفي ِّالنهضةِّ

العربيةِّالمعاصرةِّ,شؤوف عربية ،عدد.1981 ،4
.41

ديورانت ،وؿ ،قصةِّالفلسفة ,ط ،2تر :فتح اهلل اظتشعشع  ،مكتبة اظتعارؼ،

لبناف.1982،
.42

راسل ،برتراند ،أثرِّالعلمِّفيِّالمجتمع ,ط ،1تر :صباح صديق اظتلوجي ،مركز

دراسات الوحدة العربية ،لبناف.2778 ،
.43

رضواف ،أبو الفتوح وآخروف ،المدرس ِّفي ِّالمدرسة ِّوالمجتمع ,القاىرة،

.1967
.44

زايد ،أزتد عبداهلل ،قيم ِّالتنمية ِّفي ِّالخطاب ِّالديني ِّالمعاصر ,إدارة مركز

اظتعلومات ودعم اختاذ القرار ،مصر.2711 ،
.45

زىراف ،حامد عبد السالـ ،علم ِّنفس ِّالنموِّ :الطفولة ِّوالمراىقة ,ط ،4عادل

الكتب.1977 ،
.46

زيعور ،علي ،التحليلِّالنفسيِّللذاتِّالعربيةِّ:أنماطهاِّالسلوكيةِّواألسطورية،

.47

شراب ،ىشاـ ،البنية البطركية :بحث ِّفي ِّالمجتمع ِّالعربي ِّالمعاصر ،دار

.48

شراب ،ىشاـ ،النظاـ ِّاألبوي ِّوإشكالية ِّتخلف ِّالمجتمع ِّالعربي،ط ،1تر:

.49

شراب ،ىشاـ ،النقد ِّالحضاري ِّللمجتمع ِّالعربي ِّفي ِّنهاية ِّالقرف ِّالعشرين,

ط ،3دار الطليعة ،بريوت.1982 ،
الطليعة ،بريوت.1987 ،

ػتمود شريح ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.1992 ،
مركز دراسات الوحدة العربية،لبناف ،د .ت .ف.
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.57

شراب ،ىشاـِّ ،مقدمات ِّلدراسة ِّالمجتمع ِّالعربيِّ :سلوكنا ِّاالجتماعي ِّوبنيةِّ

العائلةِّفيِّالمجتمعِّالعربي ،ط ،3الدار اظتتحدة ،لبناف.1984 ،
.51

الشماس ،عيسى ،المجتمع ِّالمدنيِّ :المواطنة ِّوالديمقراطية ،احتاد كتاب

العرب ،دمشق.2778 ،
.52

ٍ
ِّلعصابِّ
طرابيشي ،جورج ،المثقفوف ِّالعرب ِّوالتراثِّ :التحليل ِّالنفسي

جماعي ،ط ،1رياض الريس ،لندف.1991 ،
.53

طرابيشي ،جورج ،نقدِّنقدِّالعقلِّالعربيِّ:نظريةِّالعقل،ط ،1دار الساقي ،لبناف،

.1996
.54

عبد الباقي  ،إبراىيم ػتمودِّ ،دورِّالوقفِّفيِّتنميةِّالمجتمعِّالمدنيِّ:نموذجِّ

األمانةِّالعامةِّلؤلوقاؼِّبدولةِّالكويت ،األمانة العامة لألوقاؼ ،الكويت.2776 ،
.55

عبد اصتبار ،فاحل ،معالمِّالعقبلنيةِّوالخرافةِّفيِّالفكرِّالسياسيِّالعربي ،ط،1

دار الساقي ،بريوت. 1992 ،
.56

عبد الدامي ،عبد اهلل ،نحو ِّفلسفة ِّتربوية ِّعربيةِّ :الفلسفة ِّالتربوية ِّومستقبلِّ

الوطن ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.1991 ،
.57

عبد الصادؽ ،علي ،مفهوـِّالمجتمعِّالمدنيِّ:قراءةِّأولية ،اعتيئة اظتصرية العامة

.58

عبيدات ،ذوقاف ،البحثِّالعلمي ،دار غتدالوي ،عماف.1982 ،

.59

عطية ،أزتد عبد اضتليم ،أصل ِّالدينِّ :فيورباخ ،ط ،1اظتؤسسة اصتامعية

للكتاب ،مصر.2777 ،

لدراسات والنشر ،بريوت.1991 ،
.67

العظم ،صادؽ جالؿِّ,نقدِّالفكرِّالديني ،ط ،9دار الطليعة ،لبناف.2773 ،
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.61

العلي ،صاحل أزتد وآخروف ،مكانة ِّالعقل ِّفي ِّالفكر ِّالعربي ،ط ،2مركز

دراسات الوحدة العربية ،لبناف.1998 ،
.62

غيبة ،حيدرِّ,ىكذاِّتكلمِّالعقلِّ:المفهوـِّالعقبلنيِّللدين ،ط ،1دار الطليعة،

لبناف.1999 ،
.63

الفاحل ،مرتوؾِّ ,المجتمع ِّوالديمقراطية ِّوالدولة ِّفي ِّالبلداف ِّالعربيةِّ :دراسةِّ

إلشكالية ِّالمجتمع ِّالمدني ِّفي ِّضوء ِّتريف ِّالمدف ,مركز دراسات الوحدة العربية،

بريوت.2772 ،
.64

فهمي ،نورىاف منري ،القيم ِّالدينية ِّللشباب ِّمن ِّمنظور ِّالخدمة ِّاالجتماعية،

.65

فوزي ،سامح ،المواطنة ،ط ،1مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف ،القاىرة،

اظتكتب اصتامعي اضتديث ،اإلسكندرية.1999 ،
.2777
.66

قنصوه ،ياسر ،الليبراليةِّ:إشكاليةِّمفهوـ ،ط 1رؤية للنشر ،القاىرة.2778 ،

.67

كوتنغهاـ  ،جوف ،العقبلنيةِِّّ:فلسفةِّمتجددة ،ط ،1تر :اعتامشي ،ػتمود ،مركز

.68

الكتوس ،إنتر ،تاريخ ِّالعلوـ ِّومنهجيتهاِّ :برامج ِّالبحث ِّوالبناء ِّالعقبلنيِّ

اإلفتاء اضتضاري ،حلب.1997،

الجديد ,تر .أسعد ،وجيو ،اعتيئة العامة السورية للكتاب ،دمشق. 2711 ،
.69

الالند ،أندريو ،العقلِّوالمعايير ،تر :نظمي لوقا ،اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب،

.77

لويس ،جنفيافرودليس ،ديكارتِّوالعقبلنية ،ط ،4تر :عبده اضتلو  ،عويدات ،

مصر.1979 ،

بريوت.1988 ،
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.71

لية ،علي ،المجتمعِّالمدنيِّ:قضاياِّالمواطنةِّوحقوؽِّاإلنساف ،ط ،1مكتبة

األؾتلو اظتصرية ،مصر.2777 ،
.72

سوسيولوجية ِّالدين ،ط ،1تر:
ِّ
ليجيو ،دانييل ىريفيو ،وويالـ ،جاف بوؿ،

درويش اضتلوجي ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة.2775 ،
.73

مانيس ،جريوـ ،تحليلِّالمشكبلتِّاالجتماعية ،ط ،1تر :فتحي  ،أبو العينني،

زىراء الشرؽ ،القاىرة.1989 ،
.74

ػتمد عويضة ،الشيخ كامل ػتمد ،كارؿ ِّبوبرِّ :فيلسوؼ ِّالعقبلنية ِّالنقدية،

ط ،1الكتب العلمية ،لبناف.1995 ،
.75

مروة ،حسني ،النزعاتِّالماديةِّفيِّالفلسفةِّالعربيةِّاإلسبلمية ,ط ،1الفاراب،

بريوت.1978 ،
.76

اظتسريي ،عبدالوىاب ،والعظمة ،عزيز ،العلمانية ِّتحت ِّالمجهر ،ط ،1دار

الفكر ،دمشق.2777 ،
.77

اظتصباحي ،ػتمد ،إشكالية ِّالعقل ِّعند ِّابن ِّرشد ،ط ،1اظتركز الثقايف العرب،

لبناف.1988 ،
.78

معروؼ ،نايفِّ,اإلنسافِّوالعقل ،ط ،1سبيل الرشاد ،بريوت.1995 ،

.79

ملكياف ،مصطفىِّ,العقبلنيةِّوالمعنويةِّ :مقارباتِّفيِّفلسفةِّالدين،ط ،1تر:

.87

ناي ،مالوري ،الدين ِّاألسس ،ط ،1تر :ىند ،عبد الستار ،الشبكة العربية

عبد اصتبار الرفاعي وآخروف ،،الدار العربية للعلوـ ،بغداد.2717 ،
لألحباث والنشر.2779 ،

247

.81

ىابرماس ،يورغن ،وراتسنغر ،جوزؼ ،جدليةِّالعلمنةِّ:العقلِّوالدين ،ط ،1تر:

زتيد ،الشهب ،جداوؿ لنشر  ،الكويت.2713 ،
.82

اعتامشي ،عبد اضتميد ،علم ِّالنفس ِّالتكويني ،ط ،3مكتبة اطتاؾتي ،القاىرة،

.1976
.83

الوردي ،عليِّ,شخصيةِّالفردِّالعراقي ،ط ،2دار ليلى ،لندف.2771 ،

.84

الوردي ،علي ،فيِّالطبيعةِّالبشريةِّ:محاولةِّفيِّفهمِّماِّجرى ،ط ،1األىلية،

.85

الوردي ،علي ،مهزلةِّالعقلِّالبشري ،ط ،2دار كوفاف ،لندف.1994 ،

.86

الوردي ،علي ،وعاظِّالسبلطين ،ط ،2دار كوفاف ،لندف.1995،

.87

وقيدي ،ػتمد ،فلسفة ِّالمعرفة ِّعند ِّغاستونباشبلر ،ط ،1دار الطليعة،

.88

ويليم ،جاف بوؿ ،األدياف ِّفي ِّعلم ِّاالجتماع،ط ،1تر :بسمة علي بدراف،

األردف.1996 ،

لبناف.1987،

اظتؤسسة اصتامعية للدراسات ،لبناف.2771،
.89

يفوت ،سادل ،العقبلنية ِّالمعاصرة ِّبين ِّالنقد ِّوالحقيقة ،ط ،2دار الطليعة،

لبناف.1989 ،

ثانيا ً :المجالت والدوريات.

 )1بريتوف ،كرين ،تشكيل ِّالعقل ِّالحديث ،تر :شوقي جالؿ ،سلسلة عادل
اظتعرفة ،العدد  ،82اجمللس الوطين للثقافة والفنوف وانآداب ،الكويت،
.1984
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 )2زتادي ،عبد الرزتن ،أزمة ِّالثقافة ِّالعربية ِّالمعاصرة ,اظتعرفة السورية،
.1981
 )3اطتورل ،نتن طريف ،فلسفةِّالعلمِّفيِّالقرفِّالعشرين ,سلسلة عادل اظتعرفة،
العدد  ،264اجمللس الوطين للثقافة والفنوف وانآداب ،الكويت.2777 ،

 )4زكريا ،فؤاد ،التفكيرِّالعلمي ،سلسلة عادل اظتعرفة ،العدد ، 3اجمللس الوطين
للثقافة والفنوف وانآداب ،الكويت.1978 ،

 )5العمر ،عبد اهلل ،ظاىرةِّالعلمِّالحديثِّ:دراسةِّتحليليةِّوتاريخية ,سلسلة
عادل اظتعرفة ،العدد  ،69اجمللس الوطين للثقافة والفنوف وانآداب ،الكويت،
.1983

 )6كوف ،توماس ،بنيةِّالثورات ِّالعلمية ,تر :شوقي جالؿ ،غتلة عادل اظتعرفة،
عدد ،168اجمللس الوطين للثقافة والفنوف وانآداب ،الكويت.1992 ،

 )7وطفة ،عليِّ ،اتجاىات ِّالتجديد ِّوالتقليد ِّفي ِّالعقلية ِّالعربيةِّ :قراءةِّ
سوسيولوجيةِّفيِّآراءِّعينةِّمنِّالمثقفينِّالكويتيين ,غتلة شؤوف اجتماعية،

العدد  ،77رتعية االجتماعيني ،الشارقةA .2772 ،

 )8وطفة ،علي ،اتجاىات ِّالتقليد ِّوالحداثة ِّفي ِّالعقلية ِّالعربية ِّالسائدة ِِّّ:
دراسةِّفيِّالمضامينِّالخرافيةِّللتفكيرِّلدىِّعينةِّمنِّالمجتمعِّالكويتي،
اجمللة الرتبوية ،العدد  ،65الكويتB .2772 ،

)9
ثالثاًِّ:المعاجمِِّّوالقواميس:

 ( )1اصتاسور ،ناظم عبد الواحدِّ ،موسوعة ِّعلم ِّالسياسةِّ ,ط ،1غتدالوي ،
األردف. 2774 ،
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 )2بدوي ،أزتد زكي ،معجم ِّمصطلحات ِّالعلوـ ِّاالجتماعية ,مكتبة لبناف،
بريوت.1992 ،
 )3بوريكو,بودوف وؼِّ ،المعجم ِّالنقدي ِّلعلم ِّاالجتماع,ط ،1تر :سليم
حداد ،بريوت.1986 ،
 )4بونت ،بيار ،و إيزار ميشاؿ ،معجم ِّاألثنولوجيا ِّواألنتربولوجيا ,ط ،1تر:
مصباح الصمد  ،غتد اظتؤسسة اصتامعية للدراسات والنشر ،بريوت.2776 ،
 )5اصتوىري ،عبد اعتادي ،قاموس ِّعلم ِّاالجتماع ,هنضة الشرؽ ،مصر،
.1983
 )6اضتسن ،إحساف ػتمد ،موسوعة ِّعلم ِّاالجتماع ,ط ،1الدار العربية
للموسوعات ،بريوت.1999 ،

 )7العمر ،معن خليل ،معجمِّعلمِّاالجتماعِّالمعاصر ,ط ،1الشروؽ ،األردف،
.2777

 )8كونزماف ،بيرت وآخروفِّ,أطلسِّالفلسفة ,ط ،2تر :كتورة ،جورج ،اظتكتبة
الشرقية ،لبناف.2777 ،

 )9مارشاؿ ،جوردوف ،موسوعةِّعلمِّاالجتماع,ط ،1تر :ػتمد اصتوىري ،غتلس
األعلى للثقافة ،مصر.2777 ،

)17

مبيض ،عامر رشيد ،موسوعةِّالثقافةِّالسياسيةِّاالجتماعيةِّاالقتصاديةِّ

العسكريةِّ,ط ،1دار اظتعارؼ ،سوريا.2777 ،
)11

ىولتكرانس،إيكوِّ ,قاموس ِّمصطلحات ِّاإلثنولوجيا ِّوالفولكلورِّ ,تر:

ػتمد اصتوىري  ،دار اظتعارؼ ،مصر.1972 ،
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)12

يرنتوفا ،ناتاليا ،وسلوـ ،توفيق ،معجم ِّالعلوـ ِّاالجتماعية ,ط ،1دار

التقدـ ،بريوت.1992 ،

رابعاًِّ:رسائلِّالماجستيرِّوالدكتوراهِّ:
 )1إيربيين ،ػتمد خليفة ،مفهوـ ِّالعقل ِّفي ِّ ِّالفكر ِّاإلسبلميِّ :الليبراليةِّ
واإلصبلحِّالدينيِّفيِّالقرفِّالتاسعِّعشر(ِّنموذجِّاً ) رسالة ماجستري يف
الفلسفة ،جامعة بريوت العربية  ،بريوت.2777 ،

 )2اطتلف ،وليد عبد الكرمي ،العقبلنية ِّومشكلة ِّالتقدـ ِّفي ِّالفكر ِّالعربيِّ
المعاصرِّ :القومي ِّوالليبرالي ِّنموذجاًِّ ,رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة

دمشق ،دمشق.2773 ،

 )3الشوملي ،جربا،العلمانية ِّفي ِّالفكر ِّالعربي ِّالمعاصرِّ :دراسة ِّحالةِّ
فلسطين ,ط ،1رسالة دكتوراه ،مركز دراسات الوحدة العربية ،لبناف.2778،
 )4الغامدي ،غرـ اهلل بن عبد الرزاؽ ،التفكيرِّالعقبلنيِّوالتفكيرِّغيرِّالعقبلنيِّ
ومفهوـِّالذاتِّودافعيةِّاإلنجازِِّّ:عينةِّمنِّالمراىقينِّالمتفوقينِّدراسياًِّ
ِّ
والعاديينِّبمدينتيِّمكةِّالمكرمةِّوجدة،رسالة دكتوراه يف علم النفس غري
منشورة ،جامعة أـ القرى ،السعودية. 2779 ،
 )5مولف ،خلفِّ,العقلِّالوضعيِّعندِّأوغست ِّكونت ,رسالة ماجستري غري
منشورة يف الفلسفة ،جامعة منتوري قسنطينة ،اصتزائر.2778 ،

ِّ

خامساًِّ:المراجعِّاألجنبيةِِّّ :
1. Boris Maciejovsky, Herbert Schwarzenberger, Erich
Kirchler, Rationality Versus Emotions: The Case of
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المبلحق
ملحقِّرقمِِّّ()1

ِّ

ِّ
القسمِّاألوؿِّ:المعلوماتِّالشخصيةِّ :
ِّٔ-الجنس ِّ

ٔ ِّ
ٕ ِّ

ذكر ِّ
أنثى ِّ

ِّ

ِّ
ِّٕ-مكافِّاإلقامة ِّ

ٔ ِّ
ٕ ِّ

ريف ِّ
مدينة ِّ

ِّ
ِِِِّّّّٖ-الكلية ِّ

ِّ

ِّ
ِّٗ-القسم ِّ

ِّ

ِّ
ِّ
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القسمِّالثانيِّ:المعوقاتِّاالجتماعيةِّ :
ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ

 -1الكثري من اإلؾتازات العلمية
تعود للكتاب ( القرآف  ،اإلؾتيل
).
 -2إف رجالً عابداً يف صومعتو خريٌ
من عادل يف ؼتربه.
 -3لتتاج غتتمعنا إذل علماء الدين
أكثر من حاجتو إذل علماء
الطبيعة.
 -4حتصل الربكة بزيارة قبور
األولياء.
 -5أؤمن بعادل اظتالئكة واصتن.
 -6أرى يف الكتاب(القرآف،
اإلؾتيل)عالج للكثري من
األمراض اصتسدية.
 -7معتقدايت الدينية يف الواقع
معياري يف اضتكم على األمور.
 -8أؤمن بالقضاء والقدر.
 -9أؤيد رجاؿ الدين يف الكثري من
آرائهم.
 -11أرى بأف الدين منظومة متكاملة
عن اإلنساف واضتياة واجملتمع.
 -11الدين ىو اضتل لكل مشكالتنا.
 -12نتكن للعرافني التنبؤ الصحيح
ببعض األحداث.
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محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ

 -13يستطيع العراؼ أف يؤذي أي
شخص يريد.
 -14بعض اضتجب حتمي من
اإلصابة بالعني اضتاسدة.
 -15نتكن أف أصتأ للعرافني عند
تعرضي لبعض اظتصائب.
 -16يستطيع بعض رجاؿ الدين
استحضار األرواح والتواصل
معهم.
 -17نتكن إيقاع رجل وامرأة يف
اضتب بتأثري السحر.
 -18نتكن لقراءة الطالع أف تكشف
بعض األمور اظتستقبلية.
 -19ؾتح رجاؿ الدين يف عالج
بعض األمراض اظتستعصية على
الطب اضتديث.
 -21شخص يثأر ألخيو بقتل أخو
اصتان.
 -21نسب العائلة يهمين يف اختيار
الشريك.
 -22من حق الذي ينتمي إذل عائلة
ذات نسب أف يكوف لو مكانة
مرموقة يف اجملتمع.
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محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ

 -23كتب اطتضوع لرأي الكبار يف
العائلة.
 -24كتب اضتفاظ على عادات
وتقاليد غتتمعنا.
 -25باإلمكاف أف نساوي بني
الرجل واظترأة يف اضتقوؽ
والواجبات.
 ) -26كتب قتل كل فتاة دتارس
اصتنس بطريقة غري شرعية.
 -27من حق الفتاة أف ختتار
الشخص الذي تريده حّت وأف
عارض األىل.
 -28كتب أف تكوف فرص التعليم
والعمل للمرأة متساوية مع
الرجل.
 -29تستطيع اظترأة قيادة أعلى
اظتناصب يف الدولة.
 -31من اظتعيب أف يستشري الرجل
اظترأة.
 -31أرى أف تلتزـ اظترأة اظتتزوجة
بأعماؿ اظتنزؿ ورعايتها ألطفاعتا.
 -32ال أرسل أبنيت بعثة خارج
القطر.
 -33كتب على اظترأة أخذ موافقة
أىلها يف كل األمور اعتامة يف
حياهتا
 -34يكفيتعليم

الفتاة

ظترحلةاإلعدادي.
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محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

 -35على اظترأة
زوجها.

موافق ِّ

أف تسمع كالـ

 -36توجد اضتقيقة الكاملة يف تراث
انآباء واألجداد.
 -37ؿتن بغن عن علوـ الغرب ألف
تراثنا وتارمتنا يفيض بعطاءات
العلم.
 -38نتكن االستغناء عن أفكار
العلوـ اضتديثة واالعتماد على
كتب الرتاث العرب
 -39كل اؾتازات الغرب يعود
للحضارة العربية اإلسالمية.
 -41اضتياة أرتل بدوف التكنولوجيا
اضتديثة.
 -41ارفض األفكار اليت تأيت
منالغرب
 -42األفكار اليت تأيت من الغرب
تتعارض مع معتقداتنا
 -43نتكن االستغناء عن العلوـ
اضتديثة واالعتماد على إحياء
الرتاث العرب اإلسالمي.
 -44والء اظتوظف لعائلتو أكثر من
الوطن.
 -45ليس لدي والء ظتؤسسات
الدولة.
 -46أثق مبؤسسات الدولة.
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محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ

اإلداري
الفساد
 -47ينتشر
واحملسوبيات يف مؤسساتالدولة.
 -48توفر العدالة االجتماعية
واظتساواة للجميع يف بلدي.
 -49تكافؤ الفرص متاحة للجميع
يف بلدي.
 -51يتمتع الفرد حبقوقو يف بلدي .
 -51تقليد اظتناصب يف الدولة متاح
صتميع دوف استثناء.
 -52أحرص على التقيد باألنظمة
والقوانني بدافع الرقابة الذاتية.
 -53أتقيد باألنظمة والقوانني ألهنا
تطبق على اصتميع على قدـ
اظتساواة.
 -54أموري دتضي بسرعة يف الدوائر
اضتكومية عندما يكوف أحد
أفراد عائليت مسئوالً يف الدولة.
 -55انتشار الوساطة والعالقات
الشخصية يف مؤسسات الدولة.
 -56إذا تشاجرت مع أبن مسئوؿ
ستكوف احملكمة حيادية يف
اإلقرار باضتكم.
 -57القانوف يف بلدي
اظتواطن.

لتمي
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محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ

 -58التقدمي لوظيفة من أجل العمل
يقوـ على الكفاءة واطتربة.
 -59فرص األحزاب متساوية يف تورل
اظتسؤوليات يف إدارة الدولة.
 -61منظمات اجملتمع اظتدن تلعب
دوراً كبرياً بالضغط على
اضتكومة من أجل اظتواطن

259

محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

القسمِّالثالثِّ:العقبلنيةِّالعلمية:
ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

 -61حكومة التكنوقراط (النخب
العلمية) أفضل من اضتكومة
الدينية.
 –62أواجو اظتشكالت اليت
تعرتضين بطريقة علمية.
-63اعتقد بأف قوانني العلم ىي
التيتتحكم مبصري البشر.
-64النظريات العلمية تصلح إلدارة
اجملتمع.
 - 65الظواىر الطبيعية كالزالزؿ
والرباكني والفيضانات ختضع لقوانني
علمية.
-66العلم قادر على حل
مشكالت اإلنساف.
- 67نتكن االعتماد على العلوـ
اضتديثة يف غتمل اضتياة االجتماعية.
ِّ-68نتكن للقيم العلمية أف حتل
ػتل القيم اظتوروثة.
 -69ليس ىناؾ أية عالقة بني
اإلؾتازات العلمية والنصوص الدينية.
-77ال نتكن ألية نظرية أف تكوف
صاضتة لكل زماف ومكاف.
 -71ال نتكن قياـ حضارة مدنية
بدوف العلم .
 -72القيم العلمية أفضل من القيم
اظتورثة.
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ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

-73أرى بأف العلمانية أفضل النظم
السياسية.
-74اختياري للفرع اصتامعي بناءً
على رغبيت الشخصية.
 -75اختياري لشريك استناداً
لنظريت العلمية دوف األخذ بأي
اعتبار آخر.
 -76معتقدايت العلمية يف الواقع
ىي معياري باضتكم على األمور.
-77نتائج العلم تعود بالنفع على
اإلنسانية بأكملها.
 -78أنظر للثقافات األخرى بنظرة
موضوعية.
 -79القاتل بدافع الشرؼ كتب أف
لتاسبو القانوف.
 -87كتب أف تصبح الدين مسألة
شخصية.
 -81كتب فصل الدين عن
السياسة.

ِّ
ِّ
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ِّ

ملحقِّرقمِّ()ِّ2
القسمِّاألوؿِّ:المعلوماتِّالشخصيةِّ :
ِّٔ-الجنس ِّ

ٔ ِّ
ٕ ِّ

ذكر ِّ
أنثى ِّ

ِّ

ِّ
ِّٕ-مكافِّاإلقامة ِّ

ٔ ِّ
ٕ ِّ

ريف ِّ
مدينة ِّ

ِّ
ِِِِّّّّٖ-الكلية ِّ

ِّ

ِّ
ِّٗ-القسم ِّ

ِّ

ِّ
ِّ

262

القسمِّالثانيِّ:المعوقاتِّاالجتماعيةِّ :
ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ

 -1الكثري من اإلؾتازات العلمية
تعود للكتاب (القرآف ،اإلؾتيل)
 -2إف رجالً عابداً يف صومعتو خريٌ
من عادل يف ؼتربه.
 -3لتتاج غتتمعنا إذل علماء الدين
أكثر من حاجتو إذل علماء
الطبيعة.
 -4حتصل الربكة بزيارة قبور
األولياء.
 -5أؤمن بعادل اظتالئكة واصتن.
 -6أرى يف الكتاب (القرآف،
اإلؾتيل)عالج للكثري من
األمراض اصتسدية.
 -7معتقدايت الدينية يف الواقع
معياري يف اضتكم على األمور.
 -8أؤمن بالقضاء والقدر.
 -9أرى بأف الدين منظومة متكاملة
عن اإلنساف واضتياة واجملتمع.
 -11الدين ىو اضتل لكل مشكالتنا.
 -11نتكن للعرافني التنبؤ الصحيح
ببعض األحداث.
 -12يستطيع العراؼ أف يؤذي أي
شخص يريد.
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محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ

 -13بعض اضتجب حتمي من
اإلصابة بالعني اضتاسدة.
 -14نتكن أف أصتأ للعرافني عند
تعرضي لبعض اظتصائب.
 -15يستطيع بعض رجاؿ الدين
استحضار األرواح والتواصل
معهم.
 -16نتكن إيقاع رجل وامرأة يف
اضتب بتأثري السحر.
 -17نتكن لقراءة الطالع أف تكشف
بعض األمور اظتستقبلية.
 -18ؾتح رجاؿ الدين يف عالج
بعض األمراض اظتستعصية على
الطب اضتديث.
 -19شخص يثأر ألخيو بقتل أخو
اصتان.
 -21نسب العائلة يهمين يف اختيار
الشريك.
 -21من حق الذي ينتمي إذل عائلة
ذات نسب أف يكوف لو مكانة
مرموقة يف اجملتمع.
 -22كتب اطتضوع لرأي الكبار
فيالعائلة.
 -23كتب اضتفاظ على عادات
وتقاليد غتتمعنا.
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محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ

 -24باإلمكاف أف نساوي بني
الرجل واظترأة يف اضتقوؽ
والواجبات.
 -25من حق الفتاة أف ختتار
الشخص الذي تريده حّت وأف
عارض األىل.
 -26كتب أف تكوف فرص التعليم
والعمل للمرأة متساوية مع
الرجل.
 -27تستطيع اظترأة قيادة أعلى
اظتناصب يف الدولة.
 -28من اظتعيب أف يستشري الرجل
اظترأة.
 -29أرى أف تلتزـ اظترأة اظتتزوجة
بأعماؿ اظتنزؿ ورعايتها ألطفاعتا.
 -31ال أرسل أبنيت بعثة خارج
القطر.
 -31كتب على اظترأة أخذ موافقة
أىلها يف كل األمور اعتامة يف
حياهتا
 -32يكفيتعليم
ظترحلةاإلعدادي.
 -33على اظترأة
زوجها.

الفتاة

أف تسمع كالـ

 -34توجد اضتقيقة الكاملة يف تراث
انآباء واألجداد.
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محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ

 -35ؿتن بغن عن علوـ الغرب ألف
تراثنا وتارمتنا يفيض بعطاءات
العلم.
 -36كل اؾتازات الغرب يعود
للحضارة العربية اإلسالمية.
 -37اضتياة أرتل بدوف التكنولوجيا
اضتديثة.
 -38ارفض األفكار اليت تأيت
منالغرب
 -39األفكار اليت تأيت من الغرب
تتعارض مع معتقداتنا
 -41نتكن االستغناء عن العلوـ
اضتديثة واالعتماد على إحياء
الرتاث العرب اإلسالمي.
 -41والء اظتوظف لعائلتو أكثر من
الوطن.
 -42ليس لدي والء ظتؤسسات
الدولة.
 -43أثق مبؤسسات الدولة.
اإلداري
الفساد
 -44ينتشر
واحملسوبيات يف مؤسسات
الدولة.
 -45توفر العدالة االجتماعية
واظتساواة للجميع يف بلدي.
 -46تكافؤ الفرص متاحة للجميع
يف بلدي.
 -47يتمتع الفرد حبقوقو يف بلدي .
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محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ

محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

ِّ

 -48تقليد اظتناصب يف الدولة متاح
صتميع دوف استثناء.
 -49أحرص على التقيد باألنظمة
والقوانني بدافع الرقابة الذاتية.
 -51أتقيد باألنظمة والقوانني ألهنا
تطبق على اصتميع على قدـ
اظتساواة.
 -51أموري دتضي بسرعة يف الدوائر
اضتكومية عندما يكوف أحد
أفراد عائليت مسئوالً يف الدولة.
 -52انتشار الوساطة والعالقات
الشخصية يف مؤسسات الدولة.
 -53إذا تشاجرت مع أبن مسئوؿ
ستكوف احملكمة حيادية يف
اإلقرار باضتكم.
 -54القانوف يف بلدي

لتمي

اظتواطن.
 -55التقدمي لوظيفة من أجل العمل
يقوـ على الكفاءة واطتربة.
 -56فرص األحزاب متساوية يف تورل
اظتسؤوليات يف إدارة الدولة.
 -57منظمات اجملتمع اظتدن تلعب
دوراً كبرياً بالضغط على
اضتكومة من أجل اظتواطن

ِّ
ِّ
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القسمِّالثالثِّ:التفكيرِّالعقبلنيِّالعلميِّ :
ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

 -58حكومة التكنوقراط (النخب
العلمية) أفضل من اضتكومة
الدينية.
-67اعتقد بأف قوانني العلم ىي
التيتتحكم مبصري البشر.
- 61النظريات العلمية تصلح
إلدارة اجملتمع.
 -62الظواىر الطبيعية كالزالزؿ
والرباكني والفيضانات ختضع لقوانني
علمية.
- 63العلم قادر على حل
مشكالت اإلنساف.
 64نتكن االعتماد على العلوـ
اضتديثة يف غتمل اضتياة االجتماعية.
ِّ-65نتكن للقيم العلمية أف حتل
ػتل القيم اظتوروثة.
 -66ليس ىناؾ أية عالقة بني
اإلؾتازات العلمية والنصوص الدينية.
-67ال نتكن ألية نظرية أف تكوف
صاضتة لكل زماف ومكاف.
 -68ال نتكن قياـ حضارة مدنية
بدوف العلم .
 -68القيم العلمية أفضل من القيم
اظتورثة.
-69أرى بأف العلمانية أفضل النظم
السياسية.
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ِّ

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ

موافقِّ

اآلتيةِّ :

بشدة ِّ

موافق ِّ محايد ِّ غيرِّموافق ِّ غيرِّموافقِّ

بشدة ِّ

-77اختياري للفرع اصتامعي بناءً
على رغبيت الشخصية.
 - 71اختياري لشريك استناداً
لنظريت العلمية دوف األخذ بأي
اعتبار آخر.
 -72معتقدايت العلمية يف الواقع
ىي معياري باضتكم على األمور.
-73نتائج العلم تعود بالنفع على
اإلنسانية بأكملها.
 -74أنظر للثقافات األخرى بنظرة
موضوعية.
 -75القاتل بدافع الشرؼ كتب أف
لتاسبو القانوف.
 -76كتب أف تصبح الدين مسألة
شخصية.
 -77كتب فصل الدين عن
السياسة.
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Social Constraints of Rational Thinking among Damascus
University Students: Field Study

Abstract
Rationalism is the conscious thinking and behavior that coincide with the
principles of logic and empirical knowledge. Rationalism is characterized by its
solid and prudent goals that could be achieved through scientific objective
instrument. The research aims at identifying the role of social constraints
(religion, traditions and customs, heritage, inherited view of female position in
society, citizenship) in limiting the scientific rational thinking. It also aims at
identifying the most effective constraint on limiting the scientific rational thinking
among Damascus University students according to the variables of sex, residence,
and faculty. In addition, the research aims at measuring the extent to which
rational scientific thinking is prevalent among Damascus University students
according to the variables of sex, residence, and faculty.
The research depends on analytical descriptive approach. Data were collected
from Damascus University students, as the original population of the research,
through a survey that used the instrument of questionnaire. The research covers a
sample of 455 subjects which presents 1% of the original population. Each subject
is a registered Damascus University student (male – female) via either public or
parallel admission for the academic year of 2014-2015. The sample included both
practical and theoretical (humanities) faculties and was selected through the multiphased random sampling. The research sets a scale to measure the social
constraints and another scale to measure the scientific rational thinking. The
reliability of the scale is tested and approved against the basic criteria of scientific
scales. The statistical processing of data is done through SPSS. The main findings
of the research are:




The correlation between scientific rational thinking and religious thinking
is an inverse relationship. The more prevalent scientific rational thinking
is, the less the religious thinking is, and vice versa.
The correlation between scientific rational thinking and the inherited view
of female position in society is an inverse relationship. The more prevalent
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scientific rational thinking is, the lessthe inherited view of female position
in society is, and vice versa.
The correlation between scientific rational thinking and adherence to
heritage is an inverse relationship. The more prevalent scientific rational
thinking is, the less adherence to heritage becomes, and vice versa.
The correlation between scientific rational thinking and awareness of the
principle citizenship is a direct relationship. The more prevalent scientific
rational thinking is, the more awareness of the principle of citizenship
becomes.
The most effective social constraints that limit scientific rational thinking
are religious thinking and the absence of the awareness of the principle of
citizenship.

The general theory of rationalism is applied on the results of the field study.
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