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بسهامج املحاضساث
املحوز ألاوو :مغاخل جُىع الؿُاؾ ــت اإلالاعهـ ـ ــت وأزغ الخُىعاث الؿُاؾُت والفىغٍت.
أوال :أزغ الخُىعاث الؿُاؾُت والفىغٍت في خلل الؿُاؾت اإلالاعهت.
أ/الخُىعاث الؿُاؾُت الٗامت.
ب/الخُىعاث الفىغٍت واإلاجهاظُت.
زاهيـ ــا  :مغاخل جُىع خلل الؿُاؾت اإلالاعهت.
أ .اإلاغخلت الخللُضًت.

هقد وجقييم.
ب .اإلاغخلت الؿلىهُت.

هقد وجقييم.
ث .جُىع الؿُاؾت اإلالاعهت في مغخلت ما بٗض الؿلىهُت.

هقد وجقييم.
املحوز الثاوي :اكتراباث ومضازل الؿُاؾت اإلالاعهت.
أوال :اكتراباث اإلاضعؾت الخللُضًت.
أ .الاكتراب الخاعٍخي.
ب .الاكتراب اللاهىوي.
ث .الاكتراب اإلاإؾس ي.
زاهيا :اكتراباث اإلاضعؾت الؿلىهُت.
أ .الاكتراب الىٓمي (اليؿلي).
ب .الاكتراب الاجهالي.
ث .الاكتراب الىُْفي البىاتي.
زالثا  :اكتراباث مابٗض الؿلىهُت.
أ .الاكخهاص الؿُاس ي.
ب .اليىعبىعاجُت.
ثٖ .الكت الضولت ـ اإلاجخم٘.
املحوز الثالث  :مىايُ٘ مؿخجضة في الؿُاؾت اإلالاعهت.
أ .الخىمُت الؿُاؾُت.
ب .الخيكئت الؿُاؾُت.
ْ
َ
ث .الخىم الغاقض وئقيالُت اإلاـ ـ ـأ َؾ َؿت.
ر .الكغُٖت واإلاكغوُٖت.
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جمهيد:
الؿُاؾت اإلالاعهت وان لها جاعٍش َىٍل ومخمحز هدلل مً خلىٌ ٖلم الؿُاؾت .ومً زالٌ جلضًم هٓغة ٖامت
ومىظؼة ًٖ جُىع الخلل والخدىالث الغةِؿُت التي قهضَاً ،مىً فهم الخمىظاث والازخالفاث الفىغٍت
الؿاةضة في الخلل خاليا وويٗها في ئَاعَا الصخُذ .
فلض ٖغف خلل الؿُاؾت اإلالاعهت ظضال واؾٗا مً زالٌ اإلاغاظٗاث والضعاؾاث التي حٗغيذ له بالىلض ،
وطلً هٓغا للضم ظظوعٍ الخاعٍسُت باإليافت ئلى الٓىاَغ واإلاىايُ٘ الؿُاؾُت التي ًضعؾها ،وباألزو اإلاىاهج
وألاؾالُب البدشُت اإلاخبٗت في جلً البدىر؛ وأٚلب ٖلماء الؿُاؾُت ًىٓغون ئلى هُاق صعاؾاث الؿُاؾُت
اإلالاعهت ٖلى أهه هُاق كضیم كضم صعاؾت الؿُاؾت هفؿها  ،فاإلالاعهاث الىٓمُت اإلابىغة لألهٓمت الؿُاؾُت
جغظ٘ ئلى اَخماماث اللضماء ؤلاٚغٍم.
أوال  :أزغ الخُىعاث الؿُاؾُت والفىغٍت ٖلى خلل الؿُاؾت اإلالاعهت.
ًغظ٘ الخدىٌ في صعاؾت وجُىع الؿُاؾت اإلالاعهت في اإلالام ألاوٌ ئلى ٖضم عض ى الضاعؾحن ًٖ خالت
الخلل وعٚبتهم في جُىٍغٍ  ،وئن لم ًىً الٗامل الىخُض واليافي في خض طاجه إلخضار الخدىٌ  ،فلض لٗبذ
ٖىامل أزغي في ئخضار َظا الخُىع  ،1فلض وان لهظٍ الخُىعاث أزغا ٖمُلا ٖلى الؿُاؾت اإلالاعهت وٖلى
اإلاضازل الىٓغٍت التي َُمىذ ٖلى الخلل في ول فترة مً فتراث جُىعٍ  ،أَم َظٍ الخُىعاث:
أ /الخطوزاث الظياطيت العامت:2
 الخغب الٗاإلاُت الشاهُت وما ناخبها مً أَىاٌ وفٓات٘ وججاوػاث وان لها جأزحر ٖمُم ٖلى هخاباث
فسٍدزٍك إًسث  Friedrich.Ebertو جان فون
الجُل ألاوٌ مً ٖلماء الؿُاؾت اإلالاعهت أمشاٌ
هيومان  J.V. Neumannو وٚحرَم  ،وكض وان َظا الخأزحر واضخت في ظهىصَم لخدلُل الىٓام الىاػي
وجدلُل أؾباب وظظوع الفاقُت  ،هظلً قمل جدلُلهم الضعاؾت اإلالاعهت للٓاَغة الكمىلُت بهفت
ٖامت ،مغکؼًٍ ٖلى الىٓام الىاػي والىٓام الؿخالُجي في الاجداص الؿىفُُتي.
 مً هاخُت أزغي واهذ للخغب الٗاإلاُت الشاهُت والخجغبت الىاػٍت  ،وجدلُل أؾباب وظظوع الفاقُت،
هظلً قمل جدلُلهم الضعاؾت اإلالاعهت للٓاَغة الكمىلُت بهفت ٖامت ،مغهؼًٍ ٖلى الىٓام الىاػي
والىٓام الؿخالُجي في الاجداص الؿىفُُتي  ،مً هاخُت أزغي واهذ للخغب الٗاإلاُت الشاهُت والخجغبت
الىاػٍت والؿخالُيُت جأزحراتها الغةِؿُت والفٗالت ٖلى ظُل آزغ مً ٖلماء الؿُاؾت اإلالاعهت في فترة ما
بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،وَى الجُل الظي جىلى كُاصة خغهت الخجضًض الفىغي في الؿُاؾت اإلالاعهت
في الخمؿُيُاث وأواةل الؿخِىُاث ،والظي أزغث وكاَاجه الفىغٍت ٖلى نُاٚت اإلاضازل وألاَغ
الىٓغٍت الجضًضة التي عهؼث ٖلى صعاؾت البلضان الىامُت.

1
2

جابر سعيد عوض  ،النظم السياسية المقارنة :النظرية والتطبيق  ،مطبعة العشري  ،القاىرة  ،بدون سنة النشر  ،ص.5
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 جأزغ مفىغي ظُل الخمؿُيُاث والؿخِىُاث بلىة باَاع الخغب الباعصة التي بغػث في فترة ما بٗض
الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،مٗٓم ٖلماء َظا الجُل أنِبىا بسُبت ألامل اججاٍ الاقتراهُت الشىعٍت بؿبب
الخهفُاث الضمىٍت للىٓام الؿخالُجي والاخخالٌ الٗؿىغي الؿىفُُتي لضوٌ أوعوبا الكغكُت ،واإلاداولت
الكُىُٖت للؿُُغة ٖلى الؿلُت في ئًُالُا والُىهان ،وخهاع بغلحن ٖام  ،1948والشىعة الهِىُت
واإلاماعؾاث الكمىلُت التي جلتها .،وكض وان الاٖخلاص الؿاةض في طلً الىكذ أن الاجداص الؿىفُُتي َى
ؾبب الخغب الباعصة ،لٗل َظا ما ًفؿغ ئلى خض نبحر الخدحزاث الؿُاؾُت والٗغكُت والخىظهاث
اإلاًاصة للماعهؿُت التي ٖىؿتها أصبُاث الؿُاؾت اإلالاعهت في جلً اإلاغخلت  ،ولٗله لِـ مً اإلاهاصفت
أن همىطط الضولت الخضًشت الٗهغٍت ،وَى الىمىطط الظي جهىعٍ وويٗه ٖلماء خلل الؿُاؾت
اإلالاعهت للضوٌ الىامُت ،وان همىطظا لضولت مٗخضلت  ،أو ٖاصلت اظخماُٖت ،وحٗضصًت ،وصًملغاَُت،
وللض بضا َظا الىمىطط وهأهه نىعة مشالُت للمجخم٘ ألامغٍيي طاجه.
 جغمؼ نهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت جدىالث ؾیاؾُت َامت فلض قهضث جلً الفترة خهىٌ ظل الضوٌ
الىامُت في ئفغٍلُا وآؾُا وأمغٍيا الالجُيُت اؾخلاللها الؿُاس ي مً الضوٌ الٛغبُت لخبضأ مغخلت ظضًضة
مً هماطط الخىم الظاحي  ،1مما أصي بضوعٍ ئلى ػٍاصة مجاٌ وهُاق خلل الؿُاؾت اإلالاعهت  ،وئلى جىفغ
مٗامل ظضًضة لخدلُل وازخباع الفغيُاث التي جُغخها اإلاضازل الفىغٍت.2
ب /الخطوزاث الفكسٍت واملنهاجيت :
ئلى ظاهب الخُىعاث الؿُاؾُت الٗامت ،وان خلل الؿُاؾت اإلالاعهت ٌكهض جدىالث ظىَغٍت أزغي وَِٗل
وؾِ جمىظاث فىغٍت هبحرة.
 بضأث َظٍ الخمىظاث ٖام باظخمإ في ظامٗت الكماٌ الٛغبي بمضًىت قُياٚى  ،لخللت صعاؾُت خىٌ
الؿُاؾت اإلالاعهت جابٗت لمظلـ أبدار الٗلىم الاظخماُٖت ) (Social Science Research Councilوالتي
اهبشلذ ٖجها لجىت الؿُاؾت اإلالاعهت  (Committee on Comparative Politics).وللض يمذ َظٍ
الخللت الضعاؾُت الٗضًض مً ٖلماء الؿُاؾت اإلالاعهت الظًً هخبىا صعاؾاث هلضًت خىٌ الترهحز
اللاهىوي الغؾمي للمضزل الخللُضي والظي وان مخمدىع ا خىٌ أوعوبا الٛغبُت،وللض وان لهإالء الٗلماء
صوع هبحر في الشىعة الىاؾٗت الىُاق التي اظخاخذ ٖلم الؿُاؾت بهفت ٖامت والتي صٖذ ئلى الترهحز
ٖلى ؾلىهُاث الجماٖاث اإلاهلخُت ،وٖملُت نى٘ اللغاع ،والجىاهب ٚحر الغؾمُت للؿُاؾت بضال مً
الترهحز ٖلى الجىاهب اإلاإؾؿُت الغؾمُت.



بالتالي فإن حقل السياسة المقارنة في تمك الفترة ـ أو حتى بعدىا ـ ـ لم يكن لو مدخل فکري جديد فقط ولكنو كان يسعى أيضا إلى

نقل ونشر رسالة سياسية معينة ،أي أنو كان ىناك برنامج سياسي غير ممموس مرتبطا بدراسة الدول النامية إلى جانب التوجو أو
اليدف العممي البحت.
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َ َٖ بر ٖضص مً اإلادللحن الؿُاؾُحن ًٖ الخُىع الظي قهضجه الٗلىم الؿُاؾُت خُض طهغوا ئن الٗلىم
الؿُاؾُت وهدُجت للخأزغ بالخُىعاث التي جدضر ٖلى الؿاخت الضولُت مغث بمؿاعًٍ ألاوٌ مجهاجي
وألازغ ئًضًىلىجي .وألاوٌ ْهغ في الخدىٌ ئلى الضعاؾاث الىمُت واؾخسضام ألاعكام وؤلاخهاءاث ،بِىما
ْهغ آلازغ في ْهىع اججاَاث أعبٗت اجسظَا اإلاىٓغ ون وٖلماء الؿُاؾُت ،والتي جمشلذ في الاججاٍ
اإلااعهس ي ،ومىٓغ و الخبُٗت ،ومىٓغ و الىٓام الضولي ،وظمُٗهم اؾدىىغوا الفهل بحن اإلاٗغفت والىاك٘،
خُض ظٗلىا جُىع الٗلىم الؿُاؾُت مغجبِ بالهغإ الاقتراوي  ،أما الاججاٍ ألازحر فُمشله اإلادافٓىن
واإلادافٓىن الجضص الظًً فًلىا فىغة جغاظ٘ صوع الضولت والاكخهاص الؿىقي الخغ والؿُاؾت
الخاعظُت البُٗضة ًٖ اللُم الاقتراهُت
 وفي هفـ الىكذ ،قهضث أوازغ الخمؿُيُاث وأواةل الؿخِىُاث جُىعاث فىغٍت أزغي وان لها جأزحرَا
اللىي في حكىُل ؤلاظمإ الباعػ في خلل الؿُاؾت اإلالاعهت  ،ففي جلً الفترة بضا دًفيد إٌظخون
 D.Eastonفي وكغ أٖماله الٗامت خىٌ الىٓام الؿُاس ي التي أُٖذ ػزما ظضًضة ئلى صعاؾت الٗملُاث
الؿُاؾُت والجىاهب ٚحر الغؾمُت في الؿُاؾت ،هظلً وان ئٌؿخىن ٖامال عةِؿُا في اهدكاع وػٍاصة
قٗبُت اإلاضزل الىٓامي (  )System Approachوجدلُل اإلاضزالث واإلاسغظاث Input - Output Analysis
والتي أنبدذ حؿخٗمل بكيل واؾ٘ في خلل الؿُاؾت اإلالاعهت. 1
 حٗخبر الٗىإلات مً أَم وأزُغ الخدىالث التي قهضَا الٗالم بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت وحٗملذ جدضًاتها
ومساَغَا وجضاُٖاتها الؿُاؾُت والاظخماُٖت واإلاٗغفُت  ،زالٌ الشماهُيُاث والدؿُٗىاث مً اللغن
اإلااض ي ،وكض اوٗىـ َظا الىي٘ ٖلى اللًاًا البدشُت في الٗلىم الؿُاؾُت  ،فم٘ نهاًت الخغب الباعصة
وانهُاع الاجداص الؿىفُتي وْهىع الىالًاث اإلاخدضة هلىة ٖٓمى وخُضة ٖلى الؿاخت الضولُت ,وؾُاصة
همىطظها اؾخضٖذ الخاظت البدض ًٖ آلُاث مىهجُت ظضًضة،جملً ملىالث جفؿحرًت كاصعة ٖلى اؾدُٗاب
ظملت الخدىالث الجظعٍت وكاصعة ٖلى فهم ؾماث الؿُاؾت الٗاإلاُت في نىعتها الجضًضة ,ومً زم فلض بضأ
ًا
الىلاف في ألاوؾاٍ ألاواصًمُت مخمدىعا خىٌ اإلاغوهت اإلافاَُمُت ،أي ئًجاص مفاَُم ظضًضة كابلت للخىُف
م٘ الخدىالث الٗمُلت ٖلى الؿاخت الضولُت ,وجهمُم ملاعباث هٓغٍت لخفؿحر اإلاؿخجضاث واإلافاَُم ،
والخلُلت أن َظا الخىاع أقبه بالىلاف الظي صاع خىٌ اإلاغوهت اإلاىهجُت بٗض نهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت
في ْل اإلاداوعة الخىٓحرًت بحن اإلاضعؾخحن الؿلىهُت والىاكُٗت.2
َُ مىت مىٓىع مضعؾت الخدضًض والخىمُت الؿُاؾُت في أوازغ الخمؿُيُاث وأواةل الؿخِىُاث ،والتي
جىُلم مً ؤلاًمان بأن اإلاجخمٗاث البكغٍت حؿحر في زِ مخهاٖضً ،خيىن مً مغاخل مخخابٗت ،ول
مغخلت مجها أٖلى مً الؿابلت ،وطلً اهُالكا مً اٖخباع اإلاجخم٘ ألاوعوبي أهمىطظا مٗیاع ًا للمجخمٗاث
ألازغي ًجب ٖلحها  -ئطا أعاصث جدلُم الخدضًض والخىمُت  -أن جلخفي أزغ َظا ألاهمىطط .3
1
2

نفس المرجع  ،ص.25
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وجلىم َظٍ الىٓغٍاث ٖ ،لى جضُٖم فىغة وظىص ٖلم اظخماعي ٖالمي للخىمُت ًمىً مً زالله
جدلُل ول الضوٌ  ،ولهظا جم الافتراى ،لِـ فلِ أن مىٓىع الخىمُت صخیذ ٖلمُا  ،ولىىه هظلً
ؾلُم وملبىٌ ؾیاؾُا وأزالكُا  ،وللض واهذ َظٍ الخىلُفت مً الصخت الٗلمُت ،والخُبُم الٗالمي
الٗام ،واللبىٌ الؿُاس ي وألازالقي ،هي التي ؾاَمذ في ظٗل اإلاضازل الىٓغٍت إلاضعؾت الخدضًض
والخىمُت الؿُاؾُت تهُمً ٖلى خلل الؿُاؾت اإلالاعهت في جلً الفترة .
ومً زالٌ اؾخٗماٌ الخهيُفاث واإلاضازل التي بغػث في أصبُاث الخدضًض والخىمُت ،جدىٌ الٗضًض
مً ٖلماء الؿُاؾت الكبان ئلى صعاؾت اإلاىاَم الىامُت في آؾُا وأفغٍلُا وأمغٍيا الالجُيُت .وللض وان
خخما أن ًهاب َإالء الٗلماء الكبان باإلخباٍ وزُبت ألامل وطلً هٓغا ألن اإلاٗاًحر اإلاؿخٗملت للُاؽ
الخىمُت واهذ مكخلت بهفت عةِؿُت مً زبراث وججاعب الىالًاث اإلاخدضة وأوعوبا الٛغبُت.
 وفى َظا ؤلاَاع ْهغ ما ٌٗغف بـ ـ (( ألاظىضة البدشُت)) هأصاة ظضًضة للتروٍج للىمىطط الٛغبي وكُمه
الؿُاؾُت والاكخهاصًت والشلافُت  ،لِـ َظا وخؿب بل هأصاة إلزًإ الضوٌ وبؿِ الىفىط وجدلُم
اإلاهالح وألاَضاف الظاجُت ،وٍالخٔ ٖلى َظٍ ألاظىضة  ،وفم الضعاؾت التي كام بها هصس محمد عازف في
هخابه الاججاَاث اإلاٗانغة في الؿُاؾت اإلالاعهت  ،خىٌ مجلت الؿُاؾت اإلالاعهت Comparative Politics
ُ
 ،وزلو فحها ئلى أن اإلاىيىٖاث الجضًضة التي جم جىاولها هي كًاًا الخدىٌ الضًملغاَي  ،ؤلانالح
الهُىلي  ،كًاًا ألاخؼاب  ،الفؿاص والًٗف الؿُاس ي  ....وَظٍ ألاظىضة البدشُت مخجهت في اٚلبها هدى
الاججاَاث الخضًشت  ،وأن َظا اإلاجاٌ في مغخلت جدىٌ خلُلُت هبري مً الؿلىهُت ئلى ما بٗض
الؿلىهُت بيل أبٗاصَا وظىاهبها.1
وٍالخٔ ٖلى َظٍ ألاظىضة البدشُت ما ًلي:2
 ئن ألاظىضة البدشُت اهخللذ بىخضاث الخدلُل مً اإلاؿخىي الىخضاث الخدلُلُت اليلُت للىٓام الؿُاس ي
واإلاهلخت الىَىُت ئلى اإلاؿخىي الجؼتي وصعاؾت مىيىٖاث واإلاغأة والُفل والبِئت وؤلاعَاب.
 ئن الخمىٍل الٛغبي للبدض الٗلمي ولُت كض اههغف ججاٍ مىيىٖاث َظٍ ألاظىضة ,ومً زم اههب ؤلاهخاط
الفىغي في وافت فغوٕ الٗلىم الؿُاؾُت ٖلى َظٍ اإلاىيىٖاث ,فيل الباخشحن وول الىخاباث كض اههغفذ
ئلى جىاوٌ َظٍ اللًاًا.
ًا
 وكض ؾاَم طلً في التروٍج لهظٍ ألاظىضة ,وفغيها فغيا ٖلى اإلاجخمٗا ث ،في ئَاع فغى الىمىطط
الغأؾمالي وجأهُض اؾخمغاع ًذٌ ونالخُخه صون ٚحرٍ.

1

نصر محمد عارف  ،االتجاهات المعاصرة في السياسة المقارنة :التحول من الدولة إلى المجتمع ومن الثقافة إلى السوق ،
ط ،1المركز العممي لمدراسات السياسية  ،عمان  ،2006 ،ص.42

 2نادية عبد الفتاح  ،مرجع سابق ذكره .136 ،
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زاهيـ ــا  :مغاخل جُىع خلل الؿُاؾت اإلالاعهت.
ئن جلؿُم معاخل جُىع الؿُاؾت اإلالاعهت ئلى هالؾُىُت وجللُضًت وؾلىهُت لِـ جلؿُما ػمىُا جُىعٍا
فدؿب ،بل َى جلؿُم ًلىم ٖلى أن َىان هماطط مٗغفُت مشلذ اللاٖضة واإلاىُلم والخلفُت واإلاىار الٗلمي
ليل مغخلت مً َظٍ اإلاغاخل ،ومً زم فان جُىع هٓغٍاث الؿُاؾت اإلالاعهت مغجبِ بضعظت هبحرة بالخُىعاث
الخاصزت ٖلى مؿخىي ماَُت الٗلم ،وٖلى مؿخىي الفغوٕ ألازغي للٗلىم الاظخماُٖت اإلاخفاٖلت فُما بُجها،
واللاةمت ٖلى الاٖخماص اإلاخباصٌ أزظا وُٖاء ،ومً َىا فان جُىع الىماطط اإلاٗغفُت ،وْهىع همىطط ظضًض ًدل
مدل اللضًم ،ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلاكغوٕ الٗلمي هيل ،أو في أي مً الٗلىم الاظخماُٖت ألاهثر ؾُلا في الٓهىع
ؾىف ًدؿغب ئلى باقي الفغوٕ ،ومجها الؿُاؾت اإلالاعهت.
الغؤي والىٓغٍاث
ئن حٛحر أو جدىٌ الىماطط اإلاٗغفُت ،وخلىٌ أخضَا مدل آلازغ ٌٗجي ئٖاصة حكىُل
اللاةمت ،وجدىلها للخىُف م٘ الؿُاق الجضًض ،بدُض جأزظ نىعة ٚحر نىعتها الؿابلت ،فخبضوا وهأنها ش يء
لظلً ًهٗب
ظضًض وئن ْلذ جدخفٔ ببٌٗ مً ٖىانغ وأؾـ ومؿلماث وفغيُاث الىمىطط اللضًم،
الخفغكت ٖلى مؿخىي الىماطط اإلاٗغفُت بحن مغخلت وأزغي  ،لظلً فان مداولت الخأنُل لخُىع هٓغٍاث
الؿُاؾت اإلالاعهت مً مىُلم ابؿخمىلىجيً غهؼ ٖلى جدلُل الىُفُت واإلاهاصع التي حكيلذ مجها َظٍ الىٓغٍاث
واإلاهضاكُت التي جخمخ٘ بها وويٗها في ؾُاق أقبه بالىمىطط اإلاٗغفي ٌؿمذ بالخفغكت بحن مغخلت وأزغي.

أ /املسحلت الخقليدًت في جطو الظياطت املقازهت:

ُ
ح َٗ َغف اإلاغخلت الخللُضًت في الؿُاؾت اإلالاعهت بأنها اإلاغخلت الؿابلت ًٖ الشىعة الؿلىهُت ،فأنىٌ وظظوع
الٗلىم الؿُاؾُت بما فحها الؿُاؾت اإلالاعهت ٌٗىص ئلى الفلؿفت الُىهاهُت  ،فم ما مً قً في أن ألازُيُحن كض
اوٛمؿىا في اإلاجاصالث واإلاىاككاث الؿُاؾُت زالٌ اللغن الخامـ ق .م  ،فلض واهذ اإلاؿاةل الٗامت وجهغٍف
قئىن الخىم أَم ما جضوع ٖلُه أخاصًثهم ،فٗاقىا في ظى مً اإلاجاصالث واإلاىاْغاث الىالمُت ٖلى هدى ًهٗب
ُ
جهىعٍ  ،ومً اإلالُىٕ به أن ؾيان أزِىا  -بما ُظ ِبلىا ٖلُه مً ٖللُت مدكىكت ئلى
ٖلى الغظل الخضًض
اإلاٗغفت لم ًتروىا هىٖا مً اإلاكىالث الؿُاؾُت طاث الكأن ئال مدهىٍ .والىاك٘ أن الٓغوف التي أخاَذ بهم
واهذ أهثر ما جيىن مالةمت ألهىإ زانت مً البدض الؿُاس ي ،ختى ًياص ؤلاٚغٍلي ًيىن مدمىال ٖلى الىٓغ
فُما ٌؿمى بالخىم اإلالاعن.1


معنى االبستمولوجيا يرجع الى ارتباطيا بعدة أبحاث معرفية تدور حوليا  ،فاالبستمولوجيا ترتبط بنظرية المعرفة كما ترتبط بالمثيودلوجيا

وفمسفة العموم والمنطق  ،فيي ترتبط بالمنطق من حيث أنيا تدرس شروط المعرفة الصحيحة شأنيا في ذلك شأن المنطق

 ،واالبستمولوجيا

مرتبطة أيضاً بنظرية المعرفة بمعناىا التقميدي من حيث أنيا تدرس أمكانية المعرفة  ،وحدودىا وطبيعتيا ولكن المن زاوية الموقف الخاص بل

االبستمولوجيا ىي نظرية عممية في المعرفة تتمون بمون المرحمة التي يجتازىا العمم في سياق تطوره ونموه
من زاوية التطور العممي المستمر  ،ف
عمى مر العصو ر ،لممزيد من التفصيل أنظر ،محمد عابد الجابري  ،مدخل إلى فمسفة العموم  :العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العممي
،ط ،8مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت  ،2014 ،ص.18

وفي مثال عن استعمال المقارنة في العيد األثيني والروماني ،

يعرض ىيرودوت سبعة من الفرس يتناظرون حول مزايا الحكومة الفردية

واألرستقراطية والديمقراطية ،ونجد معظم حججيم تتبمور في أن الحاكم الفرد أو الممك ميال إلى أن يصبح طاغية مستبدا ،في حين تحقق

الديمقراطية مساواة الجميع اأمام القانون ،ولكنيا سرعان ما تتحول إلى حكومة الغوغاء.

1

جورج سباين  ،تطور الفكر السياسي  ،الجزء األول  ،ترجمة :حسن جالل لعروسي  ،دار المعارف  ،القاىرة  ،1979،ص.61
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وكض واهذ أواصًمُت أفالَىن أوٌ مضعؾت فلؿفُت ؾُاؾُت  ،ولى أن ئيػوكغاٍ (  )Isocratesالظي ٖجى
بهفت زانت بخضعَـ الخُابت وفً ؤلاللاء كض فخذ مضعؾت كبل طلً ببً٘ ؾىحن  ،أما مضعؾت أعؾُى في
اللىكُىن (  )Lyceumفلض افخخدذ بٗض طلً بدىالي زمؿحن ٖاما ،زم أوكئذ بٖض أعؾُى بلغابت الشالزحن
1
ٖاما مضعؾخان هبحرجانَ :ما اإلاضعؾت ألابُلىعٍت ،واإلاضعؾت الغواكُت (.)Stoic
و اَخم أفالَىن بالىٓم الؿُاؾُت التي ؾاصث ٖهغٍ ووظضَا ججهاع الىاخضة بٗض ألازغي ،فداوٌ أن
ًً٘ هٓاما لخٗاكبها وهُفُت الاهخلاٌ مً هٓام ألازغ وطلً َبٗا وفلا إلاىٓىع ًُابم بُجهم ،ألهه لِـ بامياهه
الىنىٌ ئلى أفًل هٓام ئال ئطا كاٌ الص يء بًضٍ ،ومً زالٌ ؾلؿلت مً ألاوناف ونل ئلى هدُجت مفاصَا
أن أفًل هٓام َى الىٓام ألاعؾخلغاَي؛ وٍغي أن الىٓم الؿُاؾُت ولها ًمىً أن جىدهغ في زمؿت أقً اٌ
2
أؾاؾُت هي :الىٓام الاعؾخلغاَي  ،الخُمىكغاَي  ،الاولُٛاعوي ،الىٓام الضًملغاَي  ،هٓام الُُٛان
والضعاؾت الؿُاؾُت اإلالاعهت التي جدؿم بىىٕ مً الُغح الٗلمي الجاص جغظ٘ ألوٌ واي٘ ألاؾـ ٖلم الؿُاؾت
وَى الفُلؿىف الُىهاوي أعؾُى ،وطلً مً زالٌ ملاعهخه إلاسخلف صؾاجحر صولت  -اإلاضًىت الُىهاهُت ،وللض بجى
أعؾُى جدلُله اإلالاعن ٖلى ما كضمه اإلاإعر ؤلاٚغٍلي " ًٌغو صوث" مً مٗلىماث ومالخٓاجه ،وما َىعٍ أؾخاطٍ
أفالَىن مً ئَاع مفاَُمي ٌكخمل ٖلى مفاَُم الضًملغاَُت واإلالىُت وباقي ألاهٓمت.
فلضكام أعؾُى بملاعهت  158صؾخىعا مً صؾاجحر الضوٌ الُىهاهُت ( اإلاضن الُىهاهُت) إلاٗغفت أي الضؾاجحر
ًدلم الاؾخلغاع أهثر،وظٗلها مجاال لضعاؾت أهٓمتها الؿُاؾُت ًٖ َغٍم اإلالاعهت  ،وَٗخبر بظلً زىعة مىهجُت
في ٖلم الؿُاؾت والؿُاؾت اإلالاعهت مً بٗضٍ. 3
وٍمىً جدضًض ؤلاَاع الىٓغي للملاعهت ٖىض أعؾُى في الخُىاث الخالُت :4
 .1جدضًض مكيلت البدض  ،وهي ٖىضٍ ألاؾباب التي جإصي ئلى الاؾخلغاع أو ٖضم الاؾخلغاع.
 .2ججمُ٘ خاالث مخٗضصة في الٗالم اإلاٗانغ له.
 .3جهيُف الخاالث َبلا إلاٗاًحر ٖضص الخيام  ،وهُفُت مماعؾت الخىم  ،والىبُت الُبلُت أي جىػَ٘ الؿلُت
بحن َبلاث اإلاجخم٘  ،وعبِ الٗالكت بحن َظٍ اإلاٗاًحر ومً زم جدضًض أي الىٓم ًدلم الاؾخلغاع.
َ
وكض مشل جدلُل أفالَىن أعؾُى همىطظا مٗغفُا للخدلُل اإلالاعن ْ ،ل مخبٗا ختى ٖهغ الجهًت ُ ،وَكيل
بٗضا أؾاؾُا في الىٓغٍاث اإلاٗانغة للؿُاؾت اإلالاعهت ٖ ،لى الغٚم مً زلى أفياعَما ٖلى أي أزغ ٖملي
وجُبُلي ألنهما خهغا الضعاؾت ٖلى صولت اإلاضًىت  ،لظلً ًمىً اللىٌ أن جىٓحرَما فكل لىً مىهجهما نمض.

1

نفس المرجع السابق  ،ص.79

2

بمخضر طيفور  ،أبعاد التموجات االبستمولوجية عمى دينامية البناء والتفكيك المعرفي في حقل السياسة المقارنة  ،مرجع سبق
ذكره  ،ص.138

 3حسن ممحم ،التفكير العممي والمنهجية ،مطبعة دحمب ،الجزائر ، 1993 ،ص176
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ئن الاهبٗار الخلُلي للضعاؾاث الؿُاؾُت اإلالاعهت خضر ٖىضما حٛحر الٗالم ،زانت ٖىض اهدكاف
الٗالم الجضًض في الفترة اإلامخضة مً اللغن الخامـ ٖكغ ئلى اللغن الؿاب٘ ٖكغ ،وهي فترة اخخىذ فحها أوعوبا
بمسخلف ألاهٓمت الؿُاؾُت وباألزو ألاهٓمت الكغكُت مجها والهحن ،باإليافت ئلى ؤلامبراَىعٍاث اإلادلُت في
ههف الىغة ألاعيُت الٛغبي ،وفي هفـ الىكذ وكأث صوٌ خضًشت في أوعوبا بٗض خغب اإلااةت ؾىت بحن
اليازىلًُ والبروحؿخاهذ في اللغهحن الؿاصؽ والؿاب٘ ٖكغ ،وهي الخغب التي أوكأث جلغٍبا مٗٓم صوٌ أوعوبا
اإلاٗغوفت في خضوصَا الخالُت ،هدُجت زلافاث ؾُاؾُت وأهٓمت ؾُاؾُت واكخهاصًت مسخلفت ،ئيافت ئلى ئٖاصة
بٗض اإلاىهج الٗلمي أزىاء الجهًت وما جلى طلً مً اهدكافاث ٖلمُت.1
م٘ نهایت اللغن الؿاب٘ ٖكغ اإلایالصي اهخلل مغهؼ الشلل في مجاٌ الفلؿفت الؿیاؾیت ٖلى وظه الخهىم
و
مً ئهجلترا ئلى فغوؿا ،التي قهضث خغهت زلافیت واؾٗت ٖبر مىابغ اإلاٗغفت اإلاخمشلت في الجامٗاث وألاواصیمیاث
الٗلمیت ،ومً زالٌ الٗضیض مً الىىاصي الشلافیت التي یجخم٘ فحها أصخاب الفىغ الخلضمي صون الىٓغ ئلي الُبلت
الاظخماٖیت اإلاىخمحن ئلحها ،2والتي بغػث ٖضصا مً الشخهیاث واإلافىغًٍ أمشاٌ فولخير و صي موهدظكيو.
أما ًٖ َظا ألازحر أي مىهدؿىُى  1689( ـ  ، )1755أعؾخلغاَي اليكأة ،صاعؾا لللاهىن ،ومماعؽ ا
للمداماة ،مخٗضص ألاؾفاع والغخالث لالهدكاف والاؾخٗماع .ومً أَم أٖماله هخاب "عوح اللىاهحن و
فعؾُت" ،التي هي مجمىٖت زُاباث جللاَا مً نضًلحن فاعؾُحن ( ئًغان خالُا)  ،بوى ٖلحها عؤٍخه
الخُاباث اٌ ا
للكغق ،و اؾخسضمها همهضع مٗغفي للملاعهت ،ولجأ ئلى جدلُل الٓىاَغ الؿُاؾُت مٗخمضا ٖلى زُت في بدشه
حؿدىض في ئْهاع جأزحر اإلاخٛحراث ٖلى الٓاَغة الؿُاؾُت ( ظى  ،مدیِ ظٛغافي  ،ؾيان َ ،غٍلت الِٗل ،
3
ألاٖغاف والخلالُض )۰
ومً زم فلض كضم جهيُفا للخيىماث ٖلى يىء مٗاًحر وٖىامل اًيىلىظُت واإلاىار والتربت واإلاإؾؿاث
الاظخماُٖت وَغٍلت الِٗل  ،والٓغوف التي جلىم فحها وججهاع بها  ،والٓغوف الخاعظُت اإلادُُت بالىٓم  ،بل
ٌُٗض أوٌ اإلافىغًٍ الظًً اَخمى بالىٓم ٚحر ألاوعبُت في ملاعهاجه  ،وئلى ججاوػ هو اللىاهحن ئلى عوخها  ،وٖلى
أؾاؾها ظاء هخابه (( عوح اللىاهحن ))  ،وأَم هلُت ٖالجها فُه هي هٓغٍخه في أهماٍ الخيىماث وهي زالزت
الجمهىعٍت واإلالىُت واإلاؿدبضة.4
وكض مشلذ صعاؾاث مىهدؿىُى مهضعا أؾاؾُا للٗضًض مً هٓغٍاث الؿُاؾت اإلالاعهت في اللغن الٗكغًٍ،
ؾىاء جلً التي اَخمذ بمفهىم بِئت الىٓام أو التي جىاولذ ألابيُت والىْاةف.5

1

بمخضر طيفور  ،المرجع السابق  ،ص.142

2

جان بيرنجيو وآخرون ،موسوعة تاريخ أوروبا العام ،ترجمة :وجيو البوعيني ،ط ، 1ج ،2منشورات العويدات  ،بيروت ،1995 ،ص.684
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حسن محمد شفيق العاني  ،األنظمة السياسية والدستورية المقارنة  ،مطبعة جامعة بغداد  ،بغداد  ،1986 ،ص.29

5

نصر محمد عارف  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.191
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وفي هخابُه (( الضًملغاَُت في أمغٍيا )) و (( الىٓام اللضًم و الشىعة الفغوؿُت ))  ،عهؼ ألكظيع دي
جوكفيل  1855(ـ ٖ )1859لى كًاًا مُٗىت أَمها :اإلاؿاواة وٖضم اإلاؿاواة ،والخغٍت والاؾدبضاص ،والاؾخلغاع
وٖضم الاؾخلغاع واجب٘ هفـ مىهجُت أعؾُى و مىهدؿىُى في جهيُف الىٓم الؿُاؾُت َبلا إلاُٗاعًٍ َما ،
وظض الخغٍت أو ٖضم وظىصَا  ،و مُٗاع ٖضص اإلاكاعهحن في الٗملُت الؿُاؾُت.
وكض كام جىهفُل بضعاؾت ملاعهت لفغوؿا والىالًاث اإلاخدضة ،مخب٘ ا اؾتراجُجُت الترهحز ٖلى الازخالفاث أهثر
مً الدكابهاث ،ومٗخمضا ٖلی: 1
 .1اإلاؿاواة لخؿاب ألاعؾخلغاَُت في ملابل اإلاؿاواة الخامت.
 .2ألافياع الشىعٍت في مىاظهت البرٙماجُت.
 .3الشىعة وػٍاصة اإلاغهؼٍت في مىاظهت الاؾخلغاع.
ومً زالٌ َظٍ اإلاٗاًحر كام صي جىهفُل باظغاء اإلالاعهت ٖلى مؿخىٍحن:
أ .ملاعهت صازل الىخضة ٖبر الؼمان.
ب .ملاعهت بحن صولخحن مً زالٌ صولت زالشت ،فُلاعن بحن خالت صًملغاَُت زالهت و أزغي أعؾخلغاَُت
زالهت مً زالٌ وخضة زالشت مسخلُت.
وججضع ؤلاقاعة ئلى أن ول الضعاؾاث الؿُاؾُت اإلالاعهت الؿابلت واهذ ئما جدذ ظىاح الضعاؾاث الفلؿفُت
في اإلاغاخل ألاولى أو هفغٕ للفلؿفت ألازالكُت بٗض بضاًت مغخلت جفىً الفلؿفت م٘ بضاًت ٖهغ الجهًت ،ومً
بٗضَا بلُذ جلً الضعاؾاث أًًا حؿُُغ ٖلحها الجزٖاث الخاعٍسُت أو الاكخهاصًت  ،وكض اؾخمغ َظا الىي٘ ئلى
ٚاًت بضاًت حكيل ٖلم مؿخلل للضعاؾاث الؿُاؾُت في الىهف الشاوي مً اللغن الخاؾ٘ ٖكغ ،وَى ألامغ
الظي أُٖى صفٗت كىٍت للضعاؾاث اإلالاعهت ٖلى الغٚم مً اؾخمغاعٍت هفـ همِ اإلالاعهت للضعاؾاث اللضًمت.2
ُ
وفي ْل الخُىعاث وألاخضار الؿُاؾُت والاكخهاصًت والشلافُت التي ٖاٌكتها أوعوبا  ،والتي اج ِفم ٖلى
حؿمُتها بٗهغ ؤلانالح والخىىٍغ ،والتي ججؿضث أَم هخاةجها زالٌ اللغن الشامً ٖكغ بالشىعة الفغوؿُت ؾىت
 ،1789باإليافت ئلى الخُىع الاكخهاصي في بغٍُاهُا ،و قهضث أإلااهُا زالٌ جلً الخلبت الؼمىُت جلضما زلافُا
ملخىْا ،أصث َظٍ الٓغوف  ،ئلى ْهىع مجمىٖت مخىىٖت مً الضعاؾاث الؿُاؾُت واإلافىغًٍ أَمهم ماكع
فيبر  ،)1920-1864( Max Weber خُض بضأ صعاؾخه خىٌ ملاعهت ألاصًان وعبُها بملاعهت الىٓم الاكخهاصًت
والاظخماُٖت  ،وعهؼ ٖلى يغوعة اإلالاعهت ٖبر الخاعٍسُت باٖخباعٍ مٗمل الخجغبت البكغٍت.
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ألمانيا في االقتصاد والسياسة ،وأحد مؤسسي عمم االجتماع الحديث ودراسة اإلدارة العامة في
عالما
ً
ماكسيميميان كارل إميل فيبر كان ً
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فلض أكام بكيل نلب ،مهضاكُت الخفؿحر اإلاخٗضص ألاؾباب واإلاخباصٌ الٗالكاث بحن اللاهىن والاكخهاص في
ؾُاق جُىع الغأؾمالُت .وفي الىكذ طاجه ،فلض أماٍ اللشام ًٖ اؾخلاللُت اللاهىن .وأهض أن اللاهىن لِـ
مؿخلال ًٖ الٓغوف الاكخهاصًت والاظخماُٖت.1
وأن الخىمُت الاكخهاصًت وعأؾمالُت الٛغب ،مشلذ ْىاَغ فغٍضة ججض جفؿحرَا في خلب ْغوف زانت،
لىً الٓغوف الاكخهاصًت والؿُاؾُت مسخلفت ،في الضوٌ الؿاةغة في َغٍم الىمى ،فال ًجب الاٖخلاص بأن
2
اؾخضزاٌ اللاهىن الخضًض باللىة ،ؾُإصي ئلى هخاةج ممازلت لخلً التي زلفها في البلضان الٛغبًت .
وكض وان اكتراب فيبر في اإلالاعهت اوٗياؾا إلاغخلت اهخلالُت في الٗلم واإلاٗغفت الٗلمُت ،خُض مشل مىُللا
للؿلىهُت ،وهظلً إلاا بٗضَا ،فلض عفٌ ماهـ فُبر طلً الىىٕ مً ألامحرًلُت الخاعٍسُت التي هخج ٖجها اإلاىهج
اإلالاعن ٖىض صوعههاًم  ،هظلً عفٌ اإلالاعهاث اللاةمت ٖلى الدكغَٗاث واللىاهحن  ،وخغم ٖلى فهم الٓاَغة
مً زالٌ ئكامت ملاعهاث فغصًت  ،وكضم زالر هماطط للؿلُت  ،هي البحروكغاَُت والابىٍت  ،والخىم اإلالضؽ
أي خىم أباء الىىِؿت ،وٍغي فُبر أن ٖملُت اإلالاعهت بحن َظٍ الىماطط ًمىً أن جخم مً زالٌ زالزت
اؾتراجُجُاث: 3
 ملاعهت همىطط م٘ أزغ لخىيُذ اإلافاَُم.
 ملاعهت همىطط أو ظؼء مىه م٘ خاالث مخٗضصة صازل هفـ الىمىطط صو
 ملاعهت مجمىٖت مً الخاالث م٘ خالت واخضة مُٗىت.

1

بوبكر بوخريسة  ،ماكس فيبر :الدولة والبيروقراطية ،ط ،1مركز الكتاب األكاديمي ،عمان  ،2015 ،ص.44
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هقد وجقييم:
لٗل اإلاخٛحر الىخُض الظي ًمىً مالخٓخه ٖلى مؿاع َظا الٗلم في َظٍ اإلاغخلت َى ٚلبت الضعاؾاث
الضؾخىعٍت البُٗضة ًٖ أؾلىب الخدلُل في اإلاٗالجت ،وبالخالي فللض ْلذ الفجىة كاةمت بحن الىاك٘ الؿُاس ي
والىٓم الضؾخىعٍت ،هما اجسظث صعاؾاث هٓم الخىم َابٗا هٓغٍا وكاهىهُت ال ٖالكت له بالىاك٘ الفٗلي لهظٍ
الىٓم ،فلض اججهذ بٌٗ الضعاؾاث ئلى جمجُض أو هلض اإلاظاَب الضًملغاَُت وألاعؾخلغاَُت وؤلاقتراهُت و
الفىيىٍت صون اَخمام بالىٓم التي جدبجى َظٍ اإلاظاَب  ،هما اججهذ صعاؾاث أزغي ئلى مٗالجت هٓم الخىم
في بٌٗ الضوٌ مً مىٓىع كاهىوي ،أي في خضوص ماَى مبحن بالىزاةم الضؾخىعٍت ،وَظٍ الضعاؾاث ٖمضث ئلى
الىنف اإلاإؾس ي الكىلي ئما لىٓام بُٗىه أو لٗضة هٓم صون ملاعهت بُجها.
للض اهدهغث مٗٓم أصبُاث الؿُاؾُت اإلالاعهت الخللُضًت في الخُغق ئلى البىاء اإلاإؾس ي ،والترهحز ٖلى
الخبرًغاث اإلاُٗاعٍت للخيىمت وصعاؾت الترجِباث الهُيلُت لها ،وبظلً اكخهغث جلً ألاصبُاث ٖلى اإلافاَُم
الجامضة و الجافت في الؿُاؾت ،فبلُذ جلً الضعاؾاث ونفُت ْاَغٍت لم حٛو أو جخٗمم في جىاوٌ
اإلاإؾؿاث والٓىاَغ الؿُاؾُت ٚىم جدلُلُت ،هما لم حٗمض ئلى فهم وجدلُل الؿلىن الؿُاس ي وال الٗملُاث
اإلاالػمت للٓاَغة الؿُاؾُت.1
وكض ْل َظا َى خاٌ ٖلم الؿُاؾت والؿُاؾت اإلالاعهت  ،ختى مىخهف اللغن الخاؾ٘ ٖكغ وختى بضاًت
اللغن الٗكغًٍٖ،باعة ًٖ مجمىٖت مً ألاصبُاث اإلاُٗاعٍت و ؤلاؾخيباَُت ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الفلؿفي و واهذ
تهضف في مجملها ئلى وي٘ جهىعاث ًٖ الىي٘ الؿُاس ي ألامشل وهُفُت ئكامخه ،وْل َظا الىي٘ الؿاةض
ختى فترة نهاًت اللغن الخاؾ٘ ٖكغ أًً ْهغ ٖضم ملضعة اإلاضعؾت الخللُضًت واكترابا ثَا اإلاسخلفت ( الفلؿفُت،
والخاعٍسُت واللاهىهُت) ٖلى مجابهت الخدضًاث اإلاُغوخت ٖلحها وعجؼَا ًٖ جفؿحر ألاخضار الىبري مشل الخغب
الٗاإلاُت ألاولى وختى الشاهُت ،وبغوػ الىاػٍت والفاقُت ،وانهُاع أهٓمت صًملغاَُت ونٗىص صهخاجىعٍاث ،وخضور
الىؿاص الاكخهاصي اإلاالي الىبحر ،ول َظٍ ألاخضار واهذ بداظت ئلى جفؿحر ،فاػصاص الاهخلاص جلً الاكتراباث
الخللُضًت وأنبذ الباخشىن واإلافىغون ًضٖىن ئلى ئًجاص وخضاث جدلُل ظضًضة.2
أمازوي ماكسٍدض  Roy Macridisفحري أن الضعاؾاث الؿُاؾُت اإلالاعهت كبل اإلادغلت الؿلىهُت بها الىشحر
ُ
مً الىلاةو اإلاىيىُٖت واإلاىهجُت  ،وكض كام بخلُُم أصبُاث الخلل وزلو ئلى الىخاةج الخالُت:3
 أنها صعاؾاث ٚحر ملاعهت ألنها أٚلبها وان في هُاق بلض واخض أو ٖباعة ًٖ ونف ملاعن.
 أنها صعاؾاث يُلت الىُاق وطاث جدحزاث ئًضًىلىظُت وفىغٍت مُٗىت مترهؼة في صوٌ ٚغبُت.
 أنها صعاؾاث ؾاهىت ال جأزظ بٗحن الاٖخباع الفىاٖل الضًىامُت ٚحر الغؾمُت.
 أنها صعاؾاث أخاصًت الُغح ألن اٚلب وأَم صعاؾاث ألاهٓمت الؿُاؾُت للضوٌ الخاعظُت جدىاوٌ اإلاإؾؿاث
الؿُاؾُت لىٓام واخض في ظؼةُت واخضة.
 1عالء الدين بالنور  ،تأثير التحوالت الدولية عمى حقل السياسة المقارنة  ،حالة افريقيا  ،مذكرة ماجستير  ،قسم العموم السياسية
جامعة باتنة  ،2009/2008 ،ص.42

 2محمد شمبي  ،المنيجية في التحميل السياسي:المفاىيم ،المناىج  ،االقترابات ،األدوات ،مرجع سبق ذكره  ،ص.126
 3بمخضر طيفور  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.156
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عٚم الؼزم الهاةل الظي أُٖخه أفياع اإلاغخلت الخللُضًت للٗلىم الؿُاؾت وللؿُاؾت اإلالاعهت باألزو ئال
هصس محمد عازف في هخابه
أن طلً لم ٌكف٘ لها مً الىلض والخلى مً الىلاةو  ،وكض ظم٘ ألاؾخاط
ابؿخمىلىظُا الؿُاؾت اإلالاعهت  ،أوظه كهىعَا في الخالي:1
ٚ .1لبت الُاب٘ الىنفي ،خُض جم الترهحز ٖلى الىنف الضكُم الخفانُل الىٓام الؿُاس ي مىي٘ البدض،
ؾىاء أوان ونف اإلاإؾؿاث الخيىمُت أو ٖغى ألاؾماء و الخىاعٍش وألاخضار والىزاةم ،ومً زم لم جىً
َىان ملاعهت.
ٚ .2لبت الُاب٘ اإلاإؾس ي اللاهىوي  ،خُض ًيىن فُه الاَخمام فلِ باإلاإؾؿاث الغؾمُت واإلادضصاث
اللاهىهُت والضؾخىعٍت لٗمل جلً الاظهؼة  ،صون مغاٖاث الٗالكاث البُيُت بُجها.
 .3الخًُِم الكضًض في ئَاع اإلالاعهت والاكخهاع ٖلى الىٓم الٛغبُت في أوعوبا  ،خُض وان الترهحز ٖلى أعب٘
خيىماث في أوعوبا  ،هي بغٍُاهُا وفغوؿا وأإلااهُا وعوؾُا  ،باإليافت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت الخلا ،
ُ
وك ِضمذ جبرًغاث ٖضًضة لهظا الخىظه  ،مجها ان بغٍُاهُا والىالًاث اإلاخدضة وفغوؿا وأإلااهُا هي الضوٌ طاث
ألاَمُت  ،ومجها فجىة اإلاٗلىماث الىاججت ًٖ ٖضم اللضعة ٖلى الخىانل م٘ بلُت الٗالم.
 .4الاججاٍ اإلادافٔ :فلض واهذ بإعة الخدلُل وَضفه جغهؼ ٖلى كًُت اؾخمغاع وصوام الىٓم الؿُاؾُت وٖضم
حٛحرَا ،والاَخمام بخُىع اإلاإؾؿاث ٖبر الخاعٍش ،ولِـ الخٛحر أو الاهلالب ،لظلً هٓغ ئلى الىٓم ٚحر
الضًملغاَُت مشل عوؾُا بٗض الشىعة الكُىُٖت ٖلى أنها اهدغاف ًٖ اليؿم ،ولِؿذ هٓما مؿخللت في
طاتها.
 .5افخلاص الجاهب الىٓغي :خُض لم ًىهغف الاَخمام ئلى بىاء الىٓغٍت ألامبرًلُت ،أو الىنىٌ ئلى حٗمُماث
أمبرًلُت،فالخىٓحر وان مٗٓمه مٗیاعیا هابٗا مً أؾـ اللاهىن الُبُعي وألازالق و الفلؿفت ،ومىهبا ٖلی
هُفُت جيىًٍ اإلاىاًَ الهالح الظي ٌٗغف خلىكه وواظباجه.
 .6فلضان الخؿاؾُت اإلاىهجُت ،فلض حكيل الخلل مىظ بضاًخه ٖلى أؾـ اإلادضوصًت اإلاىهجُت ،ولم ًىً ًىظض
فُه ٚحر ألاَغوخاث الخللُضًت اإلالضمت مً مفىغًٍ أمشاٌ  :جون طديوازث ميل  ،أوجظذ كوهذ أو هسبسث
طبيظس  ،في جدضًض ماَُت الضعاؾت اإلاىهجُت اإلالاعهت ،بل وختى َظٍ ألاَغوخاث واهذ كلُال ما حؿخسضم
مً كبل ٖلماء الؿُاؾت ،هظلً فان جىىُياث ظم٘ وازخباع وجهيُف اإلااصة واهذ ٚحر مخُىعة وٚحر
مىٓمت ،ختى أن عةِـ الجمُٗت ألامغٍىُت للٗلىم الؿُاؾُت أهض ٖلى أن ٖلم الؿُاؾت ٖلم مالخٓت ولِـ
ٖلما ججغٍبُا.
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ب /املسحلت الظلوكيت في جطوز الظياطت املقازهت:
ئن أَم الؿماث الغةِؿُت للضعاؾاث الخللُضًت في الؿُاؾت اإلالاعهت ،أنها لم جىً صعاؾاث ملاعهت في
ظىَغَا ،فياهذ اإلالاعهت مجغص اؾم فلِ  ،وواهذ الضعاؾت ظؼءا مما ٌؿمى بضعاؾت الخيىماث ألاظىبُت ،
لظلً ؾمُذ اإلاغخلت الخللُضًت بمغخلت (( الخيىماث اإلالاعهت ))  ،ففي ئَاعَا ظغث مٗالجت الخىُٓماث
الغؾمُت إلاإؾؿاث الضولت ،والهُئاث الخيىمُت ،بُغٍلت ونفُت ،جاعٍسُت وكاهىهُت  ،ئط جغهؼ الاَخمام بكيل
أولي ٖلى الىزاةم اإلاىخىبت والضؾاجحر ،واللىاٖض اللاهىهُت التي جدضص مىك٘ اللىة الؿُاؾُت ،وقيل الؿلُاث
وجىػَٗها ،وونف َغق مماعؾت َظٍ الؿلُاث ،وصعاؾت ألاؾـ الضؾخىعٍت ،وهُفُت جىُٓم الؿلُت.1
فباهتهاء الخغب الٗاإلاُت ألاولى ،وفي ْل خالت الفكل التي أنابذ الٗضًض مً الضوٌ ألاوع وبُت ،واهدكاع
الىٓم الؿُاؾُت الفاقُت والضهخاجىعٍت ،وئصعان الباخشحن لٗضم ظضوي الاكتراباث الخللُضًت و ٖضم فٗالیتها
في فهم الىاك٘ وجفؿحرٍ ،اججه الٗضًض مً باخثي الٗلىم الاظخماُٖت في أوعبا ئلى الاَخمام بالخىظهاث الىفؿُت ،
وفي هفـ الىكذ وان َىان ئصعان متزاًض ،وبهىعة ؾابلت لضي الٗلماء ألامغٍىُحن ألَمُت ويغوعة جبجى
الاكتراباث الؿلىهُت في جدلُل الٓىاَغ الاظخماُٖت والؿُاؾُت ،زهىنا مً كبل "الجمُٗت ألامغٍىُت للٗلىم
الؿُاؾُت"  ، APSAو ُ
اٖخ ِبر َظا اإلاجلـ بمشابت َُئت فىق الجامٗاث جلىم بالخيؿُم بُجها لخُىٍغ البدض
الٗلمي ،وكض لٗب اإلاجلـ الضوع اإلادىعي بل الضوع ألاؾاؽ في نُاٚت وحكىُل الٗلىم الاظخماُٖت في الىالًاث
اإلاخدضة والٗالم زالٌ ههف اللغن الخالي إلوكاةه.2
َظٍ الهُئت أو اإلاجلـ اإلاظوىع اؾدىض ئلى فىغجحن أؾاؾِخحن: 3

ًا
مىهبا ٖلى
الفكسة أولى  :جخٗلم باٖاصة حٗغٍف مىيىٕ البدض في الؿُاؾت اإلالاعهت ،فبٗض ما وان الترهحز
الجىاهب الغؾمُت للخيىمت ومإؾؿاتها  ،وان ٖلى الؿلىهُحن الاَخمام بالجىاهب ٚحر الغؾمُت ،اإلاخٗللت
بؿلىن ظماٖاث اإلاهالح ،وألاخؼاب الؿُاؾُت ،والغأي الٗام ،والشلافت الؿُاؾُت ،والخيكئت الاظخماُٖت،
والتي جم الىٓغ ئلحها ٖلى أنها أؾاؽ كُام الىٓام الؿُاس ي بىْاةفه.
الفكسة الثاهيت  :الخاظت ئلى ملترب ٖلمي للهٓغٍاث واإلاىاهج ،فالؿلىهُىن وما أبضوٍ مً مٗاعيت خىٌ ما
الخٓىٍ ًٖ هضعة الىٓغٍاث والخجغٍب في اإلاغخلت الؿابلت ،واهىا أهثر ظضًت في الضٖىة ئلى هٓغٍت الخدلُل
اليؿلي والازخباع الخجغٍبي.
وكض وان ٖالم الؿُاؾت ألامغٍيي حشازلص مسیام  ، Charles Merriamواخضا مً أَم اإلاىضفٗحن هدى جدىیل
ٖلم الؿُاؾُت ئلى الترهحز ٖلى صعاؾت الؿلىن الىاكعي الىاؽ بضال مً جدلُل اإلاإؾؿاث والضؾاجحر وآعاء


ظيرت المدرسة السموكية سنة  1912م في الواليات المتحدة األميركية ،ومن أشير مؤسسييا جون واطسون  John Watsonمن
مرتكزات النظرية التمركز حول مفيوم السموك من خالل عالقتو بعمم النفس ،واالعتماد عمى القياس التجريبي ،وعدم االىتمام بما
ىو تجريدي غير قابل لممالحظة والقياس..
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الفالؾفت ،وكض وان جالمظجه وػمالؤٍ في اإلاجلـ مً عواص الشىعة الؿلىهُت أمشاٌ "َاعولض الؾىٍل "و "اإلاىهض "و
"َغبغث ؾُمىن "و"صًفُض جغومان".
وفي مىخهف الٗكغٍىاث مً اللغن الٗكغًٍ ْهغث مضعؾت قُياٚى في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ومً
أبغػ هخاباتها هخاب لدكاعلؼ مغٍام  :بٗىىان (( :ظىاهب ظضًضة في صعاؾت الىاك٘ الؿُاس ي )) New Aspects of
 ، Politicsالهاصع ؾىت  ،1925والىخاب في ظملخه صٖىة ئلى ئيفاء هٓغٍت ؾُيىلىظُت في جدلُل الىاك٘
الؿُاس ي وطلً ٖلى أزغ ئيفاء جلً الىٓغة في ٖلم الاظخمإ ،هما صٖا مسٍام ئلى اؾخسضام اصواث ظضًضة في
الخدلُل الؿُاس ي.1
وفي الفترة الؿابلت مً الخغب الٗاإلاُت الشاهُت مباقغة كضم "هازولد الشویل  ، Harold Lasswellفي
مإلفه "" " Power and Personalityاللى ة والشخهُت " مداولت إليفاء هٓغة ؾُيىلىظُت أًًا في مجاٌ
الضعاؾاث الؿُاؾت ،ئلى ظاهب جغهحزٍ ٖلى اللىة هماصة لُم الؿُاؾت ،وهٓغا الَخمامه الكضًض بالخدلُل
الؿُيىلىجي للٓىاَغ الؿُاؾُت ٌٗخبر "الػوٍل َ -مؼة الىنل بحن الؿلىوي ين اإلاخلضمحن (هبيخلى وماعٍام) وبحن
"ألػوٍل "بمداولت اؾخسضام أصواث
الؿلىوي ين الظًً ظاءوا في أٖلاب الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،هما كام
ووؾاةل ظضًضة بكان ونف وجدلُل الٓىاَغ الؿُاؾُت جدلُال همُت خُض اؾخسضم َى وأجباٖه بیاهاث
كُاؾُت وظضاوٌ ئخهاةُت لىجها لم جىً في ئَاع جدلُلي واضح.2
وكض مشلذ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت هلُت اهُالق الهفخاح الٗلىم ٖلى بًٗها البٌٗ ،فُما ٖغف
بالضعاؾاث بحن الخلىٌ  ، interdisciplinaryفلض اهفخذ صاعؾى الؿُاؾت اإلالاعهت ٖلى الٗلىم ألازغي ،خُض
فغيذ ْغوف الخغب ٖلى مسخلف الخسههاث أن حٗمل في فغٍم واخض ،فلض مشلذ مياجب الخضماث
ؤلاؾتراجُجُت والٗؿىغٍت مضاعؽ للخغٍجحن مً مسخلف الخسههاث والخاعٍش وألاهثروبىلىظُا وٖلم الىفـ
والاكخهاص وٖلم الاظخمإ ،وأنبذ ول واخض مً َإالء ًضعؽ الٓاَغة مً مىُلم كاٖضجه اإلاٗغفُت وزلفُخه
ألاواصًمُت ،مما أصي ئلى ئزهاب مخباصٌ إلاسخلف الخلىٌ  ،واهخلاٌ لالكتراباث اإلاخُىعة مً ٖلم الىفـ
وألاهثروبىلىظُا ئلى ٖلم الؿُاؾت .مً هاخُت أزغي جُىعث الضعاؾاث ٖبر الخلىٌ وجؼاًضث جفاٖالتها مً
زالٌ ما ٖغف بضعاؾاث اإلاىاَم  ، area studiesفم٘ نٗىص أَمُت الضوٌ ٚحر ألاوعبُت واؾخلاللها ،وبغوػ
الٗضًض مً اإلاكىالث اإلاغجبُت بها ،مشل الخدضًض والخىمُت والشىعة والخٛحر الاظخماعي ،بغػث أَمُت الترهحز ٖلى
مىاَم مُٗىت هٓغا للخٗضص الشلافي والخاعٍخي في َظٍ الضوٌ
 146فأنبذ الٗامل الجٛغافي أؾاؾُا في
الضعاؽاث الؿُاؾت اإلالاعهت.3
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مقوماث الاججاه الظلوكي في الخحليل الظياس ي:
وكحر َىا بضاًت ئلى أن أصخاب الاججاٍ الؿلىوي ًغون في اججاَهم َظا زىعة ٖلمُت ٌؿمىنها بالشىعة
الؿلىهُت " ،" Behavioral Revolutionفهي زىعة مىهجُت-مً وظهت هٓغَم -في الخدلُل الؿُاس ي اإلاٗانغ
أخضزذ فُه حُٛحرا ظظعٍا في اإلااصة واإلاىهج وأصواث الخدلُل ،وؾاٖض ٖلى طلً الخُىع الخىىىلىجي اإلاظَل
(الىظه الشاوي للشىعة الؿلىهُت) في أصواث البدض ،وَىا ًلىٌ زوبسث داو ًٖ الاججاٍ الؿلىوي بأهه لِـ جیاع
اخخجاط صازل ٖلم الؿُاؾت (بمىهجه الخجغٍبي) بل َى مضزل ظضًض للضعاؾاث الؿُاؾُت اإلاٗانغة وَى
بظلً ٌكاعن ٖضصا مً ٖلماء الؿُاؾت في ٖضم الغيا إلاىجؼاث ٖلم الؿُاؾت الخللُضي ،وٍظَب داو أًًا
ئلى أن الاججاٍ الؿلىوي كض ظاء لجٗل الضعاؾاث الؿُاؾُت أهثر ٖلمُت ،وَكاعهه في َظا دًفيد جسومان
أؾاؽ مً الؿلىن اللابل للمالخٓت.1
 ، D.Ttumanبكأن الاَخمام الٓىاَغ الؿُاؾُت ٖلى
ٍ
وٖلُه ًلضم دًفيد إٌظذون  ، D.Eastonفي هخابه جدى ئَاع ٖمل للخدلُل الؿُاس ى  ،جدضًضا إلاٗالم
وأبٗاص الاججاٍ الؿلىوي في الخدلُل الؿُاس ي ،ههىفها َىا مً خُض اإلااصة واإلاىهج وأصواث الخدلُل:2
أ /مً حيث املىهج  :ئن أصخاب الاججاٍ الؿلىوي و ئن واهىا ٌٗخلضون بأنهم أصخاب مىهج مؿخلل لىً
اججاَهم في خلُلت ألامغ لم ًسغط ًٖ ئَاع اإلاىهج الٗلمي الخجغٍبي ،وول ما كضمُه أصخاب َظا الاججاٍ َى
الاججاٍ هدى الٗلمُت بهضص ئظغاءاث اإلاىهج الخجغٍبي مً مالخٓت وازخباع الفغوى زم الخغوط بالىخاةج ومً
زم جفؿحرَا وجدلُلها ،وٖلُه فهم ًغون أن الىخاةج لً جيىن ٖلمُت  ،ئال ئطا وانث مبجية ٖلى صعاؾاث ظاصة
كام بها أهثر مً باخض باؾخسضام هفـ ؤلاظغاءاث والبُاهاث ٖلى مضي فتراث ػمىُت مخباًىت  ،فالهضف ئطن
الاهتهاء ئلى كىاهحن ٖلمُت بكان الؿلىن الؿُاس ي فلِ  ،بل واؾخسضام َظٍ اللىاهحن َظٍ اللىاهحن الٗلمُت
في الخيبإ بالؿلىن ،ومً زم فان ظم٘ اإلاٗلىماث البُاهاث بالُغق ألاهثر جلضما ججٗلها مٗلىماث ٖلمُت مىزى ُق
بها وٍمىً ٖلى أؾاؾها جفؿحر ألاخضار الؿُاؾُت م٘ ئمياهُت الخيبإ باخخماٌ ما ؾُدضر بكأنها.
ب /مً حيث املادة :ئن ماصة اإلاٗغفت الؿُاؾُت أو ماصة الضعاؾت  ،لضي الؿلىهُحن جخمشل في اليكاَاث
الؿُاؾُت  ،فهم ًدللون باألؾاؽ اليكاَاث الؿُاؾُت لألفغاص والجماٖاث ،ومً زم فه م ال يهخمون بخدلُل
الٓىاَغ الؿُاؾُت  ،وجبٗا لظلً فالؿلىهُىن ال ٌٗىىن -مشال -بخدلُل ْاَغة الؿلُت الؿُاؾُت بل ٌٗىىن
بخدلُل ٖالكاث جلً الٓاَغة-أي اليكاَاث اإلاىبٗشت ٖجها مً ظاهب الخاهمحن (ئنضاع اللغاعاث) ومً ظاهب
اإلاديىمحن (الامخشاٌ اللغاعاث الخاهمحن) ،أو وكاَاث اإلاإؾؿاث الؿُاؾُت الغؾمُت التي ًىٓغ لها هجماٖت
مً الجماٖاث اإلاخفاٖلت في الخُاة الؿُاؾُت .
ج ـ /مً حيث أدواث الخحليل :وفي َظا الهضص ف ًٛأصخاب الاججاٍ الؿلىوي ال ًلفىن في جدلُلهم لٗالم
الؿُاؾت ٖىض أصواث الخدلُل الظَىُت فدؿب(مفاَُم وهماطط وهٓغٍاث)  ،وئهما ًخجاوػون طلً ئلى
اؾخسضام أصواث جلىُت أي اؾخسضام أصواث همُت ئخهاةُت عٍايُت  ،خُض ٌؿخسضمىن وؾاةل صكُلت
إلاالخٓت وحسجُل اليكاَاث الؿُاؾُت  ،وىؾاةل حؿاٖض ٖلى ججمُ٘ اإلاٗلىماث  ،ومً َ
زم حؿاَم في الخفؿحر.
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هقد وجقييم:
اعجبُذ الؿلىهُت بالُىع ألازحر مً الخضازت ،فهي وئن واهذ كض وكأث ٖلى ملىالث الخضازت وأؾؿها
اإلاٗغفُت ومشلذ َىعا مً أَىاعَا ،ئال أنها واهذ الُىع الظي صف٘ الخضازت ئلى الخأؽيؽ ،فلض مشلذ الؿلىهُت
ججلي الجىَغ اليامً في الخضازت ،ؾىاء في الؿعي هدى الٗاإلاُت في الٗلم واإلاىهج والىٓغٍت ،أو في الىنىٌ ئلى
ُ
الخلُلت اإلاُللت  ،أو فُما أه ِخج مً هٓغیاث و أفياع ظٗلذ الخضازت كمت الخُىع البكغي ونهاًت الخاعٍش
ؤلاوؿاوي وٖلى باقي قٗىب الٗالم ومجخمٗاجه الؿعي هدى اللخاق بالغهب والىنىٌ ئلى الىمىطط الخضاسي
للمجخم٘ هما َى في الٛغب ،فلض واهذ الؿلىهُت هي الىظه الٗلمي اإلاجهجي للمكغوٕ الخضاسي ،ومً زم فان أي
هلض أو ججاوػ الخضازت ٌٗجي بالبضاَت َضم أؾـ الؿلىهُت ومؿلماتها الىبري وفغيُاتها.1
الشىعة اإلاٗغفُت في مجاٌ اإلاٗلىماث وجىىىلىظُا الاجهاالث كض ؾاٖضث في هلل الفىغ مً الخضازت  ئلى ما
ف
بٗض الخضازت  ،ومً الؿلىهُت ئلى ما بٗضَا خُض الاهخلاٌ مً خالت ؤلاقبإ اإلااصي ئلى خالت ؤلاقبإ اإلاٗىىي،
ألامغ الظي صف٘ ببٌٗ الباخشحن ئلى الؼٖم بأن مكغوٕ الخضازت كض ونل ئلى نهاًخه وما ٖلُىا ئال الاهخلاٌ ئلى
مغخلت ظضًضة وفىغ ظضًض وهي مغخلت ما بٗض الخضازت.2
وئطا واهذ الخضازت في ظىَغَا الفلؿفي الشلافي كض جم هلضَا وججاوػَا ئلى ما بٗض الخضازت ،فان الؿلىهُت
،
التي هي البٗض الٗلمي اإلاجهجي للخضازت في َىعَا ألازحر كض جم أًًا هلضَا وججاوػَا ئلى ما بٗض الؿلىهُت
وٍمىً ئظماٌ أَم أؾباب ججاوػ الؿلىهُت ئلى ما بٗضَا في آلاحي:
.1

.2

ٖلى الغٚم مً أن اإلاغخلت الؿلىهُت ظاءث لخسغط خلل الؿُاؾت اإلالاعهت و ٖلم الؿُاؾت بهفت
ٖامت مً مدضوصًت بإعة الترهحز ويُم اإلاجاٌ وألافم البدثي ،ئال أن َا أصث ئلى ئًجاص مىٓىع يُم
ظضیض  ،فاإلاىٓىع الخىمىي  – developmentalismوَى الىمىطط اإلاؿُُغ في اإلاغخلت الؿلىهُت –
ُُ
أج ِهف بأهه ٚحر مدضص أو مىًبِ ،وَؿىصٍ كضع ملخىّ مً الٛمىى وي٘ ف الهُاٚت الىٓغٍت
ظٗل هٓغیاث الؿُاؾت اإلالاعهت ٖلى الغٚم مً أنها كض اؾخُاٖذ الخغوط مً ئَاع الترهحز ٖلى الضوٌ
الٛغبُت ،ئال أنها عسخذ مغهؼٍت ومُٗاعٍت الضوٌ الٛغبُت ٖىض ئظغاء أًت ملاعهاث ٖبر صولُت جخٗلم
بالٗالم الشالض ،خُض ْلذ َظٍ الىٓغٍاث في ئَاع الشىاةُاث.
ئن الضعاؾت الٗلمُت طاث اإلاىهج الىمي الخؿابي ،أبٗضث الؿلىهُحن ًٖ اإلاكاول الؿُاؾُت الغةِؿُت
فباٖخماص اإلاىهج الؿلىوي ٖلى ألاعكام والغمىػ في حُُٛت الٓىاَغ الؿُاؾُت صفٗتهم في مخاَاث
ئمبرًلُت ،وأبٗضَم ًٖ الخدلُل الىاكعي ،وبالخالي الخىنل إلصعان اإلاكاول الؿُاؾُت في اإلاجخم٘ ،
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وفق التفسير السوسيولوجي نجد الحداثة تعني أنيا تدور حول إمكانات واتجاه الحياة االجتماعية البشرية ونجد جذورىا في التنوير
وتتأسس عمى اإليمان بالتفكير العقالني ،ويشير عالِم االجتماع ستيفن سيدمان  Steven Seidmanإلى أن ثقافة التنوير ىي
مركز الحداثة الغربية ،والتنوير ىو مرحمة في الفكر األوروبي تميزت بالتأكيد عمى الخبرة والعقل اإلنساني وعمى عدم الثقة بالدين

وبسمطة التقاليد ،كما تميزت بالنشأة التدريجية لممثل التي تبنتيا المجتمعات الميبرالية والعممانية والديمقراطية .
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جياد عودة  ،معضمة الحداثة من منظور مقارن  ،ط ،1المكتب العربي لممعارف  ،القاىرة  ،2015،ص.251
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األستاذ :بعيطيش يوسف

وَىان أعبٗت حجج ًلضمها الفغٍم مً ٖلماء الؿُاؾت الظًً ال ًإمىىن بسًىٕ الؿلىن إلابضأ
الؿببُت ،أو ئمياهُت الضعاؾت الٗلمُت للؿلىن وهي: 1
أ .أن الؿلىن فغصي ،ولظلً فلِـ َىان مجاٌ الؾخسالم كىاهحن أو مباصب ٖامت للؿلىن،
وبالخالي ئؾلاٍ ئمياهُت الخيبإ.
ب .ختى ئطا َىان هٓام ؾُبي جسً٘ له الٓاَغة الؿلىهُت ،فان َظا الىٓام ٖلى صعظت مً
الخٗلُض بدُض ٌؿخدُل اهدكافه أو ونفه وجدلُلٌ.
ث .في الٓىاَغ الُبُُٗت جخدضص الٓاَغة بملضماث ؾببُت ؾابلت لها ،ولىً في الؿلىن
البكغي ًىظهه أٚغاى و أَضاف مؿخلبلت ،وٖلى َظا فالظي ًدضص الؿلىن الؿُاس ي في
البِئت اإلادُُت.
ر .ئطا وان الؿلىن الؿُاس ي ًسً٘ إلابضأ الؿببُت وبامياهُت الخيبإ به ،فاهه مً الٗبض ظٗله
جدذ الازخباع ؤلامبرًلي ،ألن زُاعاث الؿلىن َظا نفغٍت ومٗلىمت.
وكض اهخلض "قتراوؽ " Leo Straussبكضة الؿلىهُحن وَٗخبر مً أٖىف الىلاص للمىهج الٗلمي
الؿلىوي خُض ًلىٌ بأن َظا اإلاىهج ًىٓغ ئلى البكغ هما ًىٓغ اإلاهىضؽ ئلى مىاص بىاء الجؿىع ،وبضال
مً فهم ألاوكُت الؿُاؾُت فاهه ٌٗالجها صون أنلها هٓىاَغ ؾُاؾُت ،وٍإهض قتراوؽ بأن
الؿلىهُىن ًضٖىن فلِ الخُاص اللُمي وَم فٗال ملتزمىن بأخيام كُمُت يمىُت؛  ،بمٗجى أنهم كض
ابخٗضوا هشحرا ًٖ صعاؾت الؿُاؾت هما هي في الىاك٘ ،وَى ألامغ الظي أصي ئلى جضَىع الؿلىهُت قِئا
فكِئا.2
ئقيالُت الخدحز ألاًضًىلىجي  ،ففي هٓغٍتي الىٓم والبىاةُت الىُْفُت ،اللخحن اهبشلذ نُاٚتهما
ألاؾاؾُت ًٖ لجىت الؿُاؾت اإلالاعهت ،خُض اخخىث أصبُاتهما ٖلى جدحز لُبرالي حٗضصي ًضٖى للخفاّ
ٖلى الىي٘ اللاةم في الٗالم الٛغبي ،وحٗمُمه في ئَاع اإلاىٓىع الخىمىي الظي ونف بأهه مخدحز
أًضًىلىظُا  ،ومخمغهؼ ٖغكُا  ،واكل ٖاإلاُت في كابلیخه الخُبُم ،وَؿعى لإلكىإ بمشالُت الىٓام
الؿُاس ي ألامغٍيي ،وٍخجاَل جماما ْىاَغ الُبلت والهغإ الُبلي ،وجأزحر الؿىق الضولي ،وكىي
الاكخهاص الؿُاس ي ،والخبُٗت الضولُت ،وٍلضم أؾاَحر ،وأهماَت ظامضة خىٌ الضوٌ الىامُت.3
بضأ مىظ أوازغ
فكل الخدلُل الؿلىوي اإلالاعن في جغؾُش فىغة ٖاإلاُت اإلافاَُم الؿلىهُت  ،خُض
الؿبُٗىاث ًٓهغ وبىيىح فكل همىطط الضولت الٛغبُت في أفغٍلُا وأؾُاٖ ،ىضما بضأ ًؼصاص الكً
خىٌ بٌٗ ألافياع الٗاإلاُت التي حٗض أؾاؾُت باليؿبت الٗلماء الؿُاؾت ،مشل مفاَُم الضولت ،ألامت ،
الخيىمت الخمشُلُت اإلاجخم٘ اإلاضوي ... ،ئلخ  ،وكض أصي َظا ئلى صخٌ وبُالن الُبُٗت الٗاإلاُت ألي
مىٓىمت مفاَُمُت ،وبالخالي خخمُت الٗىصة هدى الاكتراباث الفغصًت.

1

بمخضر طيفور  ،في  ،محمد عماد الدين اسماعيل  ،المنهج العممي في تفسير السموك  ،ط ، 4دار القمم لمنشر والتوزيع ،

2
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ج ـ /جطوز الظياطت املقازهت في املسحلت ما بعد الظلوكيت:
ٖلى الغٚم مً الاهخلاصاث التي ُو ِظهذ للؿلىهُت وهٓغٍاتها الخدضًصُت وهمىطظها الخىمىي ،ئال أنها ْلذ
الىمىطط اإلاٗغفي الؿاةض في الٗلىم الاظخماُٖت َىاٌ الخمؿِىاث وأواةل الؿخِىاث ،خُض بضأث جبرػ هلاٍ
يٗفها مشل فكلها في جىؾُ٘ هخاةج الخجغبت الخُىاهُت ئلى ٖالم الؿلىن ؤلاوؿاوي ،وجدلُم ٖلمُت الٗلىم
الاظخماُٖت بالهىعة التي ججٗلها مشل الٗلىم البُىلىظُت وٖلى الغٚم مً حٗضص أوظه الفكل التي واظهتها
الؿلىهُت ،ئال أن الخدىٌ ٖجها ئلى ما بٗض الؿلىهُت لم ًىً جللاةُا ،ألهه وهما أهض فالؾفت الٗلم أمشاٌ
جوماض کوهً  T.Kuhnو إمسي الكا ثوض  E.Lakatosأن الىمىطط اإلاٗغفي في الٗلم هاصعا ما ًهبذ ٖضًم
الاؾخٗماٌ ٌؿبب الفكل في جلضًم هخاةج مُٗىت ،ولىً ًخم الخسلي ٖىه فلِ ٖىضما جبضأ مىٓىمت مفاَُمُت
ظضًضة ٌلىظىص والاؾخٗماٌ ،وَى هفـ ما خضر للؿلىهُت ،فلض ْهغ هلض كىي لها أوازغ الخمؿِىاثً ،ىضح
أنها أنبدذ ٚحر مىاؾبت کمىهجُت للٗلىم الاظخماُٖت.1
فبٗض الاػصَاع الظي قهضجه الؿُاؾت اإلالاعهت في الخمؿِىاث وأواةل الؿخِىاث ،بضأث جضزل في مغخلت
جضَىع ومكاول مخخالُت ،والؿبب في طلً لم ًؼٌ ًىلهه الىيىح الخأم ،خُض ًغظٗه البٌٗ ئلى َُمىت
وؾُُغة عواص الخلل ألاواةل ،وٖضم ججضص أفياعَم ،وٖضم ئفؿاخهم اإلاجاٌ أمام ظهىص ٖلمُت أو جلالُض
فىغٍت أزغي ،وٍغظٗه آزغون ئلى زىعة الاخباَاث اإلاتزاًضة التي أنابذ الٗاملحن في الخلل واإلاخٗاملحن مٗه،
بؿبب ٕ صم جدلم الخىكٗاث والُمىخاث الىبري للخلل ،مشل الىنىٌ ئلى هٓغٍت ٖامت أو اللضعة ٖلى
الذهبؤ ...الخ،
مً َىا فان ئزفاق الؿلىهُحن في الىنىٌ ئلى صعاؾت أهثر صكت وأهثر ٖلمُت ٌ لخدلُل الؿُاس ي اإلالاعن ،
وئزفاكهم في الخهضي إلاكىالث مجخمٗهم كض مهص الججاٍ ما بٗض الؿلىهُت .وججضع ؤلاقاعة َىا ئلى أن اججاٍ
ما بٗض الؿلىهُت لِـ ئهياعا إلاا خلله الاججاٍ الؿلىوي  ،بل َى مداولت لالججاٍ بالضعاؾاث الؿُاؾُت ئلى
آفاق ظضًضة هدى الٗلمُت.


المقطع "ما بعد" ،استُ ْخ ِدم ألول األمر في الطبيعة ويعود استخدامو إلى أحد أتباع "أرسطو" ،والذي وجد ضمن مؤلفاتو مجموعة
مقاالت لو تشتمل عمى ثالثة مباحث كبرى وىي مبادئ المعرفة واألمور العامة لموجود واأللوىية رأس الوجود وىي مباحث تقع بعد

عمم الطبيعة ،فأطمق عمييا ما بعد الطبيعة..

كما استخدم ىذا المقطع " ما بعد " في العصر الحديث في أعقاب الحرب العالمية األولى والثانية باعتبار أن مصطمح ما بعد الحرب كان عمى
كل األلسنة وفي كل الميادين السياسية والعسكرية واالقتصادية ،ومن ىنا تمت استعارتو إلى مجال الثقافة

لذلك يمكن القول بأن إضافة مقطع ما بعد إلى مفيوم السموكية قد يفيد الترتيب الزمني كأن تقول ما بعد الحداثة أو ما بعد
الكالسيكية أي بداية مرحمة زمنية جديدة ،وكذلك تفيد الترتيب المكاني بمعنى وضعية شيء يأتي كانيا بعد شيء آخر ،ويرى

البعض أن الالزمة ما بعد "ال تتوقف عند العالقة الزمنية بل تشير إلى ترك اإلطار السابق عمييا واالنفصال عنو  ،ومعنى ذلك أن
إضافة المقطع ما بعد إلى مصطمح السموكية قد يشير إلى االستم اررية مع السموكية ولكنيا ليست استم اررية تواصمية  -بمعنى أن
ما بعد السموكية استكمال المشروع السموكية  -بقدر كونيا استم اررية من أجل القطيعة ،فاالستم اررية مع السموكية ىنا ضرورة نابعة
من أن فيم ما بعد الشيء يستوجب معو منطقيا فيم الشيء نفسو لتحديد موقف معين اتجاىو.
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ًُغح دًفيد ااظخون  - David Eastonالظي جدىٌ ًٖ ئَاعٍ الفىغي الؿلىوي وَالب باخضار زىعة
ظضًضة  -ؾبٗت مالمذ عةِـ ية إلاا بٗض الؿلىهُت أَلم ٖلحها مؿمى الٗلُضة اإلاال ةم ة أو زالنت الخهىع
ألاؾاس ي ،وٍمىً ئًجاػ َظٍ اإلاالمذ ٖلى الىدى الخالي:
 .1أولوٍت االوهس واململمون ععى الخقىيت في البحث الظياس ي املقازن  ،فلض ًيىن مً اإلافُض اؾخسضام
أصواث مخُىعة للبدض والخدلم ،ئال أن ألاهثر أَمُت َى الٛاًت التي مً أظلها جم اؾخسضام َظٍ
ألاصواث ،وٖلُه ئطا لم ًىً البدض الٗلمي مالةمت ومفُضة في الخٗامل م٘ كًاًا وئقياالث اظخماُٖت
كاةمتً ،هبذ ال ظضوي جغجي مً وعاةه ٌٗ ،جي طلً أن الكٗاع الظي َغخه الؿلىهُىن والظي ًلض ي
بأهه مً ألافًل أن جيىن ٖلى زُأ بضال مً أن جيىن ٚامًا ،واظهخه (ما بٗض الؿلىهُت) بكٗاع
مًاصً ،غي بأهه مً ألافًل أن جيىن
ٚامٌ بضال مً أن جيىن ٚحر وزُم الهلت باإلاىيىٕ.1
ا
 .2التركيز ععى الخغير الاجخماعي في علم الظياطت املعاصس  ،وطلً بضال مً اإلادافٓت ٖلى الىي٘ اللاةم.
ألن الؿلىهُحن خهغوا أهفؿهم في ونف الىكات٘ وجدلُلها ،بضال مً بظٌ الجهض اإلاالةم لفهم الؿُاق
الاظخماعي ألاٖم لهظٍ الىكات٘ ،وَى ألامغ الظي ظٗل البٌٗ ًو ف الؿلىهُت بأنها ئًضًىلىظُت
مدافٓت مً هاخُت الاظخماُٖت.2
 .3التركيز ععى الواقع الظياس ي املعاغ  ،ألن ٖلم الؿُاؾت الؿلىوي كض اهفهل ًٖ الىكات٘ والخلاةم
الؿُاؾُت .ومً زم وان مُلىبا مً ما بٗض الؿلىهُت الخسلي ًٖ الٗلم البدذ والاججاٍ ئلى الٗلم
الىفعي ،أي جُىَ٘ الخلاةم التي ًيخهي ئلحها الٗلم لخضمت اإلاجخم٘ بما ًإصي طلً إلاىاظهت مكاول
اإلاجخم٘ وزلم واك٘ ؾُاس ي و اظخماعي أفًل.
 .4إعادة الاعخباز إلى االاهب القيمي وألاخالقي  ،للض أهىغ الخدلُلي الؿلىوي صوع اللُم ،بُض أن اللُم
جمشل اللىة الضافٗت للمٗغفت ،وجم اعؽ صوعا مدىعٍا في ٖلم الؿُاؾُت ،وال وؿخُُ٘ بضٖىي الٗلمُت
أن وٗؼلها ًٖ ٖملُت الخدلُل الؿُاس ي .فاطا أعٍض جىظُه اإلاٗغفت وظهت م خُدت ،أنبذ مً اإلاخٗحن
ٖلُىا أن وُٗض الاٖخباع للبٗض اللُمي في ٖلم الؿُاؾت.
 ،ئط ًل٘ ٖل يَإالء مهمت خماًت اللُم
 .5جركير االماعت العلميت بدوزها إلاًجابي في املجخمع
الخًاعٍت للبكغٍت ونىنها ،وال ٌؿخُُ٘ الٗالم الخظعٕ بضٖاوي الخجغص واإلاىيىُٖت أن ٌِٗكىا بمٗؼٌ
ًٖ اإلاكىالث الاظخماُٖت الىاكُٗت ،وئال أنبدىا مجغص مجمىٖت مً الفىُحن أو الخغفُحن في اإلاجخم٘.
 .6السبط بين الفكس وااحسكت في علم الظياطت  ،فاطا اوٛمـ ٖلماء الؿُاؾت في اإلاكىالث الاظخماُٖت
فانهم ال ٌؿخُُٗىن الابخٗاص ًٖ ئَاع الخغهت واإلاماعؾت الؿُاؾُت ،فاإلاٗغفت البض أن ًخم جىُْفها
والٗمل بهاٌٗ ،جي طلً أن ما بٗض الؿلىهُت جغفٌ الجزٖت الخأملُت للٗلم وٍإهض ٖلی اإلاؼاوظت بحن
الالتزام والخغهت في ٖلم الؿُاؾت.
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 .7ئقغان اإلاهىُحن واإلاإؾؿاث ألاواصًمُت في الٗملُت الؿُاؾُت ،ئن الاٖتراف بالضوع ؤلاًجابي الظي
ًماعؾه ٖلماء الؿاؾت في اإلاجخم٘ ،وهظا بالغبِ بحن الفىغ والخغهتٌٗ ،جي أهه ال مفغ مً الاٖتراف
بٗملُت حـًِـ َظا الخلل اإلاٗغفي مً زالٌ وافت اإلاإؾؿاث اإلاهىُت والجامٗاث.
واهُالكا مما ؾبم فان اججاٍ ما بٗض الؿلىوي كض اعجىؼ ٖلى أن اإلاٗغفت ال ًمىً ٖؼلها ًٖ مكاول
اإلاجخم٘ مً هاخُت ،وال ًمىً ٖؼلها ًٖ اللُم التي مً وعاء اليكاَاث الؿُاؾُت مً هاخُت أزغي ،ومً زم
فالبدض الٗلمي الجاص َى الظي ًغجبِ بمكىالث اإلاجخم٘ الٗاظلت وجلضًم خلىٌ لها ،وأن ًيىن َظا البدض
طا َضف مدضص مغجبِ بلُم مجخمٗه م٘ ألازظ في الاٖخباع ؤلاؾهام بجهض في ئٖاصة حكىُل اإلاجخم٘ في الاججاٍ
الظي ًسضم ألاَضاف اإلاُلىبت ،1بالخالي جُىَ٘ ٖلم الؿُاؾت لخضمت اإلاجخم٘.
وبظلً واهذ ما بٗض الؿلىهُت عصة فٗل الاججاَاث الؿلىهُت ،ولىجها لم جىً طاث اججاٍ واخض ،بل
حٗضصث صازلها الاججاَاث والاظتهاصاث التي جداوٌ أن جىظه خلل الؿُاؾت اإلالاعهت ،والتي ًمىً ئظمالها في
آلاحي:2
 الخعاون والخواصل بين ااحقوو املعسفيت  :وطلً مً زالٌ الاؾخفاصة مً الخلضم في مسخلف الٗلىم
الاظخماُٖت والُبُُٗت ،فضعاؾت الؿُاؾت اإلالاعهت كض حؿخفُض مً الخلضم في ٖلىم البُىلىظُا مشال،
ؾىاء إلزاعة ئقيالُاث أو جلضًم فغيُاث كض حؿاٖض في جفؿحر الؿلىن ؤلاوؿاوي.
 الخعاون والخفاهم بين املجخمعاث  :خُض أزحرث الضٖىة ئلى ججاوػ ألاَغ الٛغبُت ،والترهحز ٖلى ججاعب
اإلاجخمٗاث والشلافاث ألازغي.
 التركيز ععى مفهوم الدولت  :خُض أٖاصث ما بٗض الؿلىهُت الاٖخباع والاَخمام ئلى مفهىم الضولت ،التي
لم ٌٗخبرَا الؿلىهُىن مإؾؿت مؿخللت بل مهفاة أو مدىال للمضزالث ئلى مسغظاث ،وكض بغػ طلً
في هخاب هىخجخون ًٖ الىٓام الؿُاس ي في اإلاجخمٗاث اإلاخٛحرة.
 ،والؿُاؾت اإلالاعهت بالظاث ،
ًمىً اللىٌ بكيل ٖام ئن مغخلت ما بٗض الؿلىهُت في ٖلم الؿُاؾت
قهضث ٖىصة أَغ و اكتراباث هٓغٍت واهذ مىظىصة في اللغن اإلااض ي  ،بُض أن طلً ال ٌٗجي ٖىصة ئلى الىعاء ئلى
ما كبل الؿلىهُت ،وئهما ٌٗجي ئٖاصة الاٖخباع والىٓغ في كًاًا وأفياع كضًمت اليكأة  ،لخىُْفها والاؾخفاصة مجها
في ٖملُت الؿحر هدى اإلاؿخلبل .ئن ججاوػ فىغة أو مىهج مٗحن ال ٌٗجي ئلٛاءٍ للضمه  ،فلِـ ول ظضًض ظُضة،
ولِـ ول كضًم ٖضًم ألاَمُت.3
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هقد وجقييم
ئن أخض اإلاالمذ الفاعكت لخُىع ٖلم الؿُاؾت اإلاٗانغ في الٛغب أهه اعجبِ بىاك٘ اإلاجخمٗاث الٛغبُت
وخغهتها ،وَى ما اوٗىـ ًلُىا ٖلى جدضًض مىيىٖاجه وكًاًاٍ  ،وهظلً هخاةج الخىاوٌ والغؤي اإلاٗغفُت
اإلاؿُُغة ٖلُه واإلادضصة لىظهخه  ،عبما ًُغح طلً  -ومىظ البضاًت -كًاًا اإلاىيىُٖت والخمغهؼ خىٌ الظاث،
واإلاًمىن ألاًضًىلىجي ٖىض مخابٗت مؿحرة جُىع ٖلم الؿُاؾت والؿُاؾت اإلالاعهت بالظاث  ،ئهه في الىكذ
هفؿه الظي أٖلىذ فُه الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،بٗض اهتهاء الخغب الباعصة  ًٖ ،اهخهاع مكغوٖها اللُبرالي
ٖلى الىمىطط اإلااعهس ي في الخُبُم الؿىفُُتي َُ ،مً ٖلى صعاؾت ٖلم الؿُاؾت ألامغٍيي مىٓىع الازخُاع
الغقُض أو هٓغٍت الازخُاع الٗام ،وهي مداولت لخُبُم الىمىطط الىُى هالؾُيي اإلاخٗلم بمىٓىمت الؿىق ٖلى
الخُاة الؿُاؾُت  ،ومً الجلي أن ٖلم الؿُاؾت كض جأزغ بهظا اإلاىٓىع بضعظت حٗاصٌ جأزغ ٖلم الاكخهاص مبضأ
(صٖه ٌٗمل) ،وَبلا ألخض الضاعؾحن فان خىالي ههف اإلالاالث التي وكغث في هبرًاث مجالث ٖلم الؿُاؾت
جٓهغ اَخماما زانا بهظسٍت الاخخياز العام . Public Choice Theory 
وباليؿبت للؿُاؾت اإلالاعهت ،فاهه ٖلى الغٚم مً أن مداوالث الاؾخٗاعة مً الخلىٌ ألازغي ،ؾىاء واهذ
اؾخٗاعة البىاةُت الىُْفُت مً ٖلم الاظخمإ ،وكبله مً ألاهثروبىلىظُا ،الظي اقخلها مً ملىالث البُىلىظُا،
أو هٓغٍت الىٓم التي جم اؾخٗاعتها مً ٖلم اإلاُياهُيا ،أو هٓغٍت الؿل٘ الجماُٖت والفٗل الغقُض مً
الاكخهاص ،وكبله مً ٖلم الىفـ ،أو هٓغٍت الجماٖت والىسبت مً ٖلم الاظخمإ ...ئلخ ٖلى الغٚم مً أن
ٖملُت الاؾخٗاعة َظٍ كض أصث ئلى ئزغاء الخلل وئٚىاةه بمىٓىعاث ظضًضة ،أؾهمذ في جُىٍغٍ والؿحر ب ٌ
زُىاث هدى الاكتراب مً الخلُلت وخؿً الخٗامل مٗها ،ئال أنها في هفـ الىكذ ؾاَمذ في ئفلاص الخلل
بإعة الترهحز ومدىع الاَخمام  ،خُض الخٔ زوی ماکسٍدض أن اؾخٗاعة اإلافاَُم واإلاىاهج واإلاكاول مً ٖلم
الاظخمإ أو ألاهثروبىلىظُا أو ٖلم الىفـ بضال مً أن جىظض بإعة ومغهؼا ظضًضا للضعاؾت الؿُاؾُت اإلالاعهت
أصث ئلى مؼٍض مً الٛبل والٛمىى وؤلابهام.1
يعفٌ هشحر مً الضاعؾحن الؿُاؾُحن مفهىم جوماض کو هين ًٖ الىمىطط اإلاٗغفي اإلاؿُُغ  ،خُض
ًغفٌ بٌٗ مجهم فىغة وظىص مشل َظا الىمىطط في ٖلم الؿُاؾت  ،في خحن أن البٌٗ آلازغ مجهم پغی وظىص
أهثر مً همىطط مٗغفي واخض ،بما ٌٗىـ خالت الٗلم ٖمىما  ،في مغخلت ما بٗض الخضازت.2



تقول نظرية االختيار العام أن كل الالعبين السياسيين ) (political actorsالناخبون ودافعو الضرائب والمرشحون لموظائف العامة ،والمشرعون،
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ولِـ أصٌ ٖلى جلً ألاػمت اإلاٗغفُت التي واظهها ٖلم الؿُاؾت بيافت خلىله مً أن مغهؼ الضعاؾاث
الضولُت بجامٗت بغوؿخىن كام بٗلض خللت هلاقُت زالٌ ٖامي 1993 - 1992بٗىىان  :دوز الىظسٍت في الظياطت
املقازهت  ،وطلً بُٛت مىاككت وي٘ خالت الخلل ،وئمياهُت الخىنل ئلى كىاؾم مكترهت جمشل مٗالم لىمىطط
مٗغفي ظضًض .فاالصٖاءاث الىٓغٍت اإلاخٗاعيت كض أوصث بىخضة الؿُاؾت اإلالاعهت ،ويغبذ بخماؾىها اإلاٗغفي
ٖغى الخاةِ ،للض أفغػث مغخلت ما بٗض الؿلىهُت وظىص جُاعًٍ عةِؿحن ٖلى َغفي هلٌُ ،أولهما ٌٗبر ًٖ
جىىٕ (ما بٗض الخضازت) وٍىُلم مً ملىالث اليؿبُت الشلافُت ،وَكىً مً زم في كُمت الخفؿحراث الؿببُت أو
بكيل ٖام ٖملُت الخىٓحر الخللُضًت في الؿُاؾت اإلالاعهت  ،أما الخُاع الثاوي فاهه ًىُلم مً الغواةؼ اإلاىهجُت
ٖلى قاولت الاؾخسضام الٗلالوي واإلاىُم الاؾخيباَی والىمظظت اإلاخأزغة بمىٓىمت الاكخهاص الجؼتي وهٓغٍت
اإلاباعٍاث  ،وهي ظمُٗها ملترباث حؿاٖض ٖلى فهم صًىامُاث الىاك٘ الؿُاس ي اإلاٗمص .1
ٖلى الغٚم مً الخدىالث اإلاٗغفُت التي قهضَا ٖلم الاظخمإ الٛغبي مىظ بضاًت فىغ الخضازت  ،فان
و
الٗلل الٛغبي لم ًخجاوػ كِ ،ؾىاء بىعي أو بٛحر وعي  ،زىابذ ومدضصاث الىٓام اإلاٗغفي الٛغبي  ،فمً
الىاخُت اإلاٗغفُت ْلذ اججاَاث الخضازت وما بٗض الخضازت ٖلى جىىٖها وازخالفها جإمً بالٗلل ومغهؼٍت
ؤلاوؿان .فالٗلل الٛغبي ظغٍضي هؼإ للخجغٍض والترمحز الغٍاض ي ،هما أهه ويعي ٌؿدبٗض الٗامل الضًجي
والخللي  ،وٍغي البٌٗ أهه م٘ زىعة الخىىىلىظُا واإلاٗلىماث فلض الٗلل ظاهبا مً ؾلُاجه وَالت اللضاؾت
Jürgen
التي أخاَذ به صوما  ،ختى ئهه أنبذ مجغص ٖلل أصاتي ٖلى خض حٗبحر ًوزغً هابس ماض
ًا
 ، .Habermasأًً حٛضو الخلىُت ئًضًىلىظُا حٗىـ مكغوٖا للؿُُغة ٖلى الُبُٗت وهظا ٖلى الىاك٘
ًا
الاظخماعي ؤلاوؿاوي  ،وَى هفـ عأي مضعؾت فغاهىفىعث  ،خُض ًخىكفىن َىٍال ٖىض الىخاةج الؿُاؾُت،
والاظخماُٖت ،والشلافُت اإلاضمغة لخُبُم الخلىُت ،وما أفغػٍ َظا الخُبُم مً ْهىع إلاإؾؿاث هبري أنبدذ
حؿُُغ ٖلى وظىص ؤلاوؿان الاظخماعي ،وكُمه.2
وفي َظا اإلاٗجى ًغفٌ ميشاو فوكو  Michel.Foucaultئيفاء َاب٘ ٖلمي مً َغاػ ٖلمُت الفحزًاء
والىُمُاء ٖلى زُاب الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،فهى زُاب ًهىع الٗالم ؤلاظخماعي كابال ٖلى هدى قفاف للفهم
والترقُض الٗلالوي مً خُض ؤلاميان ،بل وٍمىً ظٗله ميسجما مذ ناؾلا مً زالٌ كغاعاث ئصاعٍت وَىضؾت
اظخماُٖت وجلىُاث مؿخمضة مً جدلُل أصاحي ٖلالوي للىكات٘ الهلبت وإلاؿاعاتها الخخمُت.3
1



نفس المرجع السابق  ،ص.410
إن مصطمح مدرسة فرانكفورت -والذي عرف الحقا بالنظرية النقدية  -يمثل تاريخا المؤسسة البحثية التي تأسست في مدينة فرانكفورت

ضمت مجموعة من المفكرين والباحثين في مختمف الفروع المعرفية،
بألمانيا في بداية العشرينات ،والتي عرفت" بمعيد البحث االجتماعي "وقد ّ
وامتدت زمنا عبر تعاقب أجيال من المفكرين في السير بأطر النظرية قدما ،وتحويل مسارات اشتغاليا ،وتعديل أطروحاتيا حتى باتت مرجعا
المتشعبة ،و قد كانت البداية لحظة صياغة بيانيا األول من قبل فيميكس فايل ثم تبعو كارل
فكريا لعديد من الدراسات والحقول المعرفية
ّ
غرونبيرغ  ،وعرف المعيد بعدىا تحوال جذريا عمى يد ما كس هوركهايمر  ،ومجموعة من المنظرين أبرزىم ثيودور أدرنو وهربرت ماركيوز ،
يورغن هابرماس  ،ويركز ىذا المشروع عمى إيجاد بدائل فكرية ومنيجية تتوغل في الواقع االجتماعي والسياس ي والثقافي ،عبر تعددية في
طرق التحميل وانفتاح عمى المشارب الفكرية.
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ئن ٖلم الؿُاؾت والؿُاؾت اإلالاعهت بالخهىم  ،لم ٌؿخُ٘ أن ًخسلو مً مًمىهه ألاًضًىلىجي في
مغخلت ما بٗض الؿلىهُت  ،ولِـ أصٌ ٖلى طلً مً مخابٗت الخُىع الظي قهضٍ خلل الخىمُت الؿُاؾُت  ،ئط
ال ًسفى أن َظا الخلل وكأ وجغٖغٕ في أخًان ٖلم الؿُاؾت ألامغٍيي زالٌ ؾىىاث الخغب الباعصة ،وخمل
مفهىم الخىمُت مىظ البضاًت  ،بضاللت أًضًىلىظُت ،خُض اؾخسضم إلاىاظهت زُغ الخىؾ٘ الكُىعي في بلضان
الٗالم الشالض ،لِـ بمؿخٛغب ئطن أن ًىٓغ ئلى الخىمُت الؿُاؾُت ًىنفها مكغوٕ ا لمهاًَت الكُىُٖت،
ومىاليا ألمغٍيا ،ويهضف ئلى جدلُم الاؾخلغاع الؿُاس ي  ،وٖلى الغٚم مً ألاػمت اإلاٗغفُت التي ٖاهذ مجها صعاؾت
الخىمُت الؿُاؾُت مىظ أوازغ الؿخِىُاث ،فان اللغاءة الىاُٖت ألصبُاث الخىمُت جفىح بجالء ًٖ وظىص التزام
أًضًىلىجي حٗبر ٖىه مىٓىمت اللُم اإلادىعٍت التي جىُىي ٖلحها هٓغٍت الخىمُت الؿُاؾُت ججاٍ الغأؾمالُت.1
ئطن فالىٓام اإلاٗغفي الٛغبي مىظ الخغهت الؿلىهُت ئلى ما بٗضَا ً ،لىم ٖلى مبضأ الٗىإلات الٛغبُت  ،أي
أن الٗاإلاُت جضوع خىٌ مغهؼٍت ٚغبُت واضخت جلىم ٖلى كُم الٗلمُت والفغصًت والخغٍت وخلىق ؤلاوؿان  ،ومً
زم فان اللىٌ بأن ما بٗض الخضازت صفٗذ بٗلم الؿُاؾت لُخسلو مً التزامه بمفهىم الىٓغٍت الىبري ،وأن
ًأزظ بٗحن الاٖخباع مؿألت الخهىنُت الشلافُت كىٌ مغصوص ٖلُه  ،وفي َظٍ اإلاغخلت مً جُىع ٖلم الؿُاؾت
والؿُاؾت اإلالاعهت ًمىً ان هالخٔ جأزحر مخٛحرًً أؾاؾُحن َامحن:2
أولهما  :ما أَلم ٖلُه بوكنهام ئًضًىلىظُا الٛغبُت ألامغٍىُت .
زاهيهما :ما أَلم ٖلُه بودهاًمس أًضًىلىظُا الجزٖت الخىمىٍت.
جلً هي الخغٍُت الىٓغٍت لخُىع خلل الؿُاؾت اإلالاعهت بيل أبٗاصٍ  ،ؾىاء ما جم َغخه مً أَغ هٓغٍت
أو مداوالث هلض و جلُُم لخالت الخلل في نحروعجه الخاعٍسُت  ،وما خلله مً هجاخاث وئزفاكاث ال ًمىً
الىٓغ ئلحها ئال ٖلى أنها الخالت الُبُُٗت ألي ٖلم مً الٗلىم ،فالبض أن جيىن َىان صاةما خاظت حؿض سٛغاث
مُٗىت أو مٗالجت ئقياالث أو ؤلاظابت ٖلى أؾئلت هبري أو الخٛلب ٖلى مىاًَ كهىع مُٗىت ،ومً زم ًخُىع
الٗلم وٍخلضم ،وٍهبذ َىان مبرع ومكغوُٖت للبدض في مىيىٖاجه وئٖماٌ الٗلل في أؾؿه وكًاًاٍ اليلُت،
وئطا خضر وجم الىنىٌ ئلى ئظاباث ًٖ ول ألاؾئلت وخل ليل ؤلاقياالث واإلاًٗالث فخلً نهاًت الٗلم وبضاًت
ألاًضًىلىظُت.3
بمٗجى أن جلضم اإلاٗاعف ال ًدضر ئال في ْل وظىص أػماث يمً خلل مٗغفي ماً ،خم الٗمل ٕ لى خلها ،
ومتى جم ججاوػٌا فلض جم الخأؾِـ لىمىطط مٗغفي ظضًض  ،ئط ًغجبِ جُىع الٗلم ٖمىما واهخلاله مً مغخلت
ئلى أزغي بٓهىع همىطط مٗغفي ظضًض ً ،دضر زىعة مً زالٌ ما ًلضمه مً خلىٌ إلاكىالث ومًٗالث ٖلمُت
لم ًخمىً الىمىطط اللضًم مً خلها والخٗامل مٗها  ،وٖلى خض حٗبحر جوماض كوهين أن الٗلم واإلاٗغفت جدضر
هدُجت زىعاث ٖلمُت.
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