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 المقدمة 
هذه المجلة هو توفير وسيلة تربوية لتالميذ ,السنة الثالثة ثانوي  تأليفان الهدف من 

وفق المنهاج الجديد لوزارة التربية الوطنية ,وقد راعينا في ذلك شعبة آداب وفلسفة 

 تغطية شاملة لضمان تحصيل كل المعارف الجتياز شهادة البكالوريا.

الستفادة البرنامج السنوي تعالج  مقترحةمقاالت فلسفية هذه المجلة هي عبارة عن 

 منها فكريا ومنهجيا .

بطريقة جدلية .معالجة كل المقاالت الموجودة في هذه المجلة   

عليك زيارة صفحتي في شبكة التواصل االجتماعي او الفيس بوك  ,لالستفسار

 الشخصي .

 الفيس بوك الشخصي :رزيق دمحم العيد

6000.99.34.40:رقم الهاتف    

 تنبيه:

على الطالب أن يراجع كل المقاالت الموجودة في البرنامج لكن يعطي إهتمام أكثر 

 للمقاالت المقترحة



اعداد االستاذ :رزيق دمحم العيد   

 النحقق النجاح باالمنيات وانما باالرادة نصنع المعجزات

 

 ملخص االستقصاء بالوضع 

 مقدمة : 

مدخل عام: وذلك حسب الموضوع , بمعنى تعريف الموضوع مثل: تعريف الفلسفة  او تعريف العلم او تعريف 

الحرية .....وغيرها من الموضوعات + طرح الفكرة الشائعة " عكس ما ورد في االطروحة " وعبارتها " ولقد 

ساد االعتقاد الشائع + طرح الفكرة النقيض " الرجوع الى االطروحة " وعبارتها " لكن هناك فكرة اخرى تناقضها 

 + طرح المشكلة وعبارتها ومنه فكيف يمكن الدفاع عن صحة هذه االطروحة القائلة " كتابة االطروحة "؟.

 عرض منطق االطروحة: 

  عرض راي انصار االطروحة وحججهم واالقوال واالمثلة 

 عرض منطق الخصوم ونقده :

 عرض منطقهم باختصار وتبدا هكذا " ولهذه االطروحة خصوم ......"

 نقده :  وتبدا هكذا " ومن االنتقادات الموجهه لمنطق الخصوم هي ......"

 الدفاع عن االطروحة بالحجج الشخصية :

,المهم ان تدافع عن وتشمل اقوال وامثلة وحجج واقعية وايات قرانية او احاديث نبوية او ابيات شعرية وغيرها 

 االطروحة , وتبدا هكذا " ومن الحجج الشخصية التي تؤكد ذلك ......."

 الخاتمة : 

وفي االخير نستنتج ان ...................... وعليه فان هذه االطروحة القائلة " كتابة االطروحة " صحيحة ويجب 

  االخذ بها وتبنيها .



اعداد االستاذ :رزيق دمحم العيد   

باالمنيات وانما باالرادة نصنع المعجزاتالنحقق النجاح   

 

 ملخص تحليل نص 

 مقدمة : 

مدخل عام " تمهيد وظيفي " +االطار الفلسفي للنص , يندرج هذا النص ضمن مبحث " الوجود . المعرفة . القيم 

الفالسفة والمفكرون حول مشكلة ........" موضوع النص " ومن بينهم الفيلسوف " اسم صاحب  لفوقد اخت "

النص " الذي كتب هذا النص  ردا على المعارضين ومحاوال االجابة عن السؤال التالي + طرح المشكلة ومنه 

 نطرح المشكلة االتية :...................؟

 موقف صاحب النص :

يرى صاحب النص ان " ضبط الموقف مضمونا " الشرح والتحليل الشخصي للعبارة الدالة على الموقف" ثم 

 ضبط الموقف شكال " واستدل في ذلك بقوله "وظف العبارة من النص التي تدل على الموقف " 

 الحجج: 

وهي :اعتمد صاحب النص في بناء نصه على عدة ادلة وبراهين   

" شرحها باسلوبك الخاص "" + ضبط الحجة مضمونا الحجة كماهي من النصضبط الحجة شكال "    

 مالحظة :كل الحجج الموجودة في النص تفتح بهذه الطريقة 

 نقد وتقييم

تقييم " الفكرة العامة للنص بتاييدها " + النقد "الراي المخالف لصاحب النص + الراي الشخصي وتبدا هكذا 

"وراي الشخصي اني" اما توافق صاحب النص فيما ذهب اليه  او تعارضه لكن مع التبرير والدليل " 

 ........"الراي الشخصي المبرر"

 الخاتمة : 

وفي االخير ومن خالل مما سبق نستنتج "حل المشكلة بشكل نهائي ومناسب "  الجمع بين موقف صاحب النص 

 والراي المعارض .
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 ؟ . اعتباطية ام ضرورية عالقة بالمدلول الدال عالقة هل

 هل عالقة االلفاظ باالشياء تالزمية دائما ؟

 هل التالزم في الدال والمدلول هي العالقة الوحيدة التي تجمعهما ؟

 

 مقدمة :

بناء يسعى كل انسان الى معرفة واكتشاف العالم الخارجي وذلك من اجل تحقيق التكيف والتاقلم معه وبما انه كائن اجتماعي فهويميل دائما الى 

مجموعة من العالقات االجتماعية تاثر وتاثير وهذا يكون عن طريق اللغة وهي مجموعة من االشارات والحركات واالصوات والكلمات  التي 

وتصورات تشكل في النهاية العالمة اللغوية او الداللة وهي العالقة التي تجمع  بين الدال والمدلول "االلفاظ واالشياء " التي  على اشياء تدل 

 نطرح ومنه وقع حولها جدال بين الفالسفة والمفكرون فهناك من راى انها عالقة ضرورية  وبنقيض ذالك هناك من يرى انها عالقة اصطالحية

تالزمية او  والشئ وبعبارة اخرى :هل العالقة بين اللفظ اصطالحية ؟ ام تالزمية عالقة والمدلول الدال بين العالقة هل :  شكلة التاليةالم

  اصطالحية ؟

 : القضية االولى 

 اللفظ بين ومحكم وثيق ارتباط الن هناك شرطية تالزمية ضرورية عالقة والمدلول هي  الدال بين يرى انصار االتجاه الضروري ان العالقة

 قال اميل بنفيست "احد مكونات العالمة اللسانية هي الصورة الصوتية ويشكل الدال ,اما المكون االخر فهو المفهوم ويشكل المدلول" والشئ

ية تحكي الكلمات فيها اصواتا  هي عالقة ماد اشياءهاواساس هذا الراي نظرية محاكاة االنسان لالصوات الطبيعة , حيث ان العالقة بين الكلمات 

طبيعية ,حيث يكفي سماع الكلمة لمعرفة داللتها فكلمة زقزقة مثال تشير بالضرورة الى صوت العصفور,وكلمة مواء تشير بضرورة الى صوت 

ويرى ابن "قال افالطون "ان الطبيعة هي التي اضفت على االسماء معنى خاصاالقطط ونفس الشان مع كلمات اخرى مثل نهيق وخرير ,

فارس ان اللغة ليست من صنع االنسان وال قدرة لهم على انشائها وانما هي وحي من عند هللا تعالى منحها لالنسان حتي تسهل عليه معرفة 

وان االشياء وتمييزها عن بعضها البعض ,وهذا يدل ايضا ان االنسان مقيد في كل ما يقوم به وال فعل له ما دام كل شئ مقدر عليه من هللا 

ابن  االشياء لديها صفات تميزها عن غيرها متضمنة لها في ذاتها وليس االنسان هو الذي يجددها ويمنحها اياها نتيجة اتفاقه مع غيره واستشهد

او ويؤكد بعض علماء اللغة ان بعض الحروف لها معان خاصة ,فايقاع الصوت  قال تعالى " وعلم ادم االسماء كلها ",فارس باالية القرانية 

الجرس الكلمة يوحي بمعناها فحرف الحاء "ح" يدل مثال على معاني االنبساط والسعة والسرور والراحة كما في كلمة حنان ,حب ,حياة ,اما 

ا ة هذحرف الغين "غ" فيدل على الظلمة والحزن مثل كلمة غبن ,غدر ,غرق ,غم ,ولو تاملنا قصائد الغزل لوجدنا انها ال تالؤم قافية القاف لغلظ

فعالمة اللسانية بنية واحدة يتحد وعليه الحرف وخشونته لذلك يستحسن في هذه القصائد ان تكون القافية من الحروف "س " او " ح " لرقتها 

ا فيها الدال والمدلول وبدون هذا االتحاد تفقد العالمة اللسانية هذه الخاصية  الن كل كلمة تدل على معنى وتستحضر صورته في الذهن وكلم

ررنا نفس الكلمة ظهرت نفس الصورة مثال لفظ ثور الذي يستحضر في الذهن صورة هذا الحيوان العشبي ال يستحضر صورة حيوان اخر ,اذ ك

 اصبح اللفظ يطابق ذات الشئ في العالم الخارجي ,فعندما نقول مسطرة فالنها تسطر ,ومحفظة النها تحفظ االدوات ,سيالة النها تترك سائال

بة للفظ مثلث فالنه يتكون من ثالثة اضالع ومربع النه يتكون من اربعة اضالع والدائرة الها دائرية ...وغيرها فكل لفظ يعكس وكذلك بالنس

 يكون الذي الشكل ذلك اال الصوتية االشكال من يقبل ال الذهن قال اميل بنفيست "انطبيعة الشئ ويعبر عن ماهيته ولم يوضع بعالقة عشوائية 

قال ايضا "ان العالقة بين الدال والمدلول ليست اعتباطية  غريب "و او مجهول انه اعتبار على رفضه واال عليه التعرف يمكن لتصور حامل

هذا من جهة ,ومن جهة اخرى الذهن االنساني ال يقبل االصوات التي ال تحمل تمثال يمكن معرفته واال بل هي على عكس ذلك ضرورية"

 . "الرمز ليس خاويا من الدالالت قال هيغل "فسوف تصبح غريبة 

 النقد :

على الرغم من  أن العالقة بين الدال والمدلول ضرورية , لكن هذا الطرح يصطدم ببعض الحقائق التي اقرها علماء اللغة ,وهي ان اللغة 

ء خاصية ونسق من االشارات والرموز التي أبدعها االنسان وتواضع عليها ليستخدمها في التعبير والتواصل , فلو كانت الكلمات تحاكي االشيا

سر تعدد االلفاظ و المسميات لشيء واحد واالدعاء في نفس الوقت ان العالقة بين االسم والشيء ضرورية  ؟ اما قول افالطون بان كيف نف
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على الكلمات تحاكي اصوت الطبيعة فال يمكن االخذ والقياس عليه الن عدد الكلمات المستوحاة من الطبيعة قليل جدا مقارنة بالكلمات القائمة 

 االتفاق ,بالتالي فهي حاالت ال يقاس عليها .االصطالح و

 الموقف الثاني :

االنسان ,بمعنى انه ليس هناك ترابط وثيق  صنع من اعتباطية تعسفية هي عالقة والمدلول يرى انصار االتجاه االعتباطي ان العالقة بين الدال

لى اية اشارة او احالة الى قيمة المدلول او مضمونه ,أي ال يمكن ان الدال ال ينطوى في صميم خصائصه الصوتية ع و يجمع بين الدال والمدلول

 -"قالذي ال يرتبط باية عالقة باطنية مع سلسلة االصوات " قلم "مفهوم كلمة ,ان يكون هناك ضرورة يتحد فيها اللفظ والمعنى  وما يبرر ذلك 

التي هي بمثابة الدال ,بدليل ان في االمكان تمثيل هذا المفهوم باية مجموعة اخرى من االصوات كما هو واضح من اختالف اللغات   م " –ل 

قال دوسوسير "ان الرابطة الجامعة بين الدال والمدلول رابطة  pen وفي اللغة االنجليزية  s- t- y- l- oفمثال في اللغة الفرنسية نقول 

 دون معاني لها دالالت لالشياء يضع بان واقترح ابتكر الذي هو فاالنسان ول ابن جني "ان اصل اللغة ال بد فيها من المواضعة "تحكمية" ويق

ومعناه, فااللفاظ وضعت لتدل على معان مجردة وافكار ال يمكن قراءتها في الواقع المادي الن الكلمة ال   اللفظ تربط ةضرور اي هناك يكون ان

قال ارنست كاسير "ان االسماء الواردة في الكالم االنساني لم توضع تحمل في ذاتها أي معنى او مضمون اال اذا اتفق عليها افراد االمجتمع  

الي فاالشارات والرموز والكلمات واالصوات ال تحمل معنى معينا اال ما يصطلح عليه المجتمع لذلك ال توجد وبالتلتشير الى اشياء بذاتها " 

,الكلمة   ضرورة بينهما, بل تم اقتراحها دون مبرر وهذا ما يسمى بالتواضعية االعتباطية او التحكمية العفوية هذا من جهة ,ومن جهة اخرى

نوعة , فحتي في اللغة الواحدة المشتركة نرى تعددا للمسميات للشئ واحد مثل االسد هو الليث والغضنفر, الواحدة تحمل دالالت متباينة ومت

السبع كذلك الفعل ضرب ,مثل: ضرب الرجل في اقطار العالم,أي انه تجول في انحاء العالم ,وضرب االخ اخته ,أي عاقبها بالضرب ,وضرب 

عليه نجد اللفظ الواحد له عدة معان  ,فلو كانت االشياء هي التي تفرض االسم بحكم طبيعتها لكانت البدوي الخيمة أي انه بسط ووضع الخيمة ,و

وما يثبت قال جان بياجي "ان تعدد اللغات نفسه يؤكد بديهيا الميزة االصطالحية لالشارة اللفظية "  لغة البشر واحدة  ولما تعددت اللغات

ان اللغة خاصية انسانية وهي مرتبطة بوجود االنسان فهو الذي يعطي لالشياء اسماءها ومن يقارن بين العالقة االصطالحية بين الدال والمدلول 

 الدال والمدلول ال يجد وجه شبه بينهما في معظم الحاالت ولعل اوضح مثال لذلك هو اختالف اللغات ذاتها وقدرة االنسان على اختراع لغات

شارات والرموز ذات الخاصية االجتماعية لذلك يستطيع االنسان ان يخترع لغة جديدة متي اراد وال جديدة وهذا يدل على ان اللغة جملة من اال

اذن   قال دوال كروا "ان الجماعة هي التي تعطي لالشارة اللغوية داللتها وفي هذه الداللة يلتقي االفراد" شرط في ذلك سوى اتفاقه مع غيره

 ة اصطالحية.فالعالقة بين االلفاظ واالشياء هي عالق

 النقد :

 الفرد تعني ال االعتباطية ان ننبه ان اال اننا يجب الرغم مما قدمه انصاراالتجاه االعتباطي من ان العالقة بين الدال والمدلول اصطالحية  على

,فال يحق لنا االتفاق على   وبما اصطلح عليه المجتمع االجتماعي باالستعمال ذلك يتقيد بل ,هواه حسب واستعمالها العالمات وضع في حرية له

اعتبار الدجاجة رمزا لمعنى المكر والخداع الن الطبيعة تفرض علينا ان الثعلب هو الماكر واالسد ال يمكن ان نصطلح على اعتباره رمز 

 الضعف الن الطبيعة تدل وتوحي انه لرمز للقوة بال منازع .

 التركيب :

 بناء من العالقة تلك الن ضرورية غير اعتباطية رية ,الن اللغة محاكاة لالصوات الطبيعة وانتهت ,كانت ضرو واالشياء االسماء بين ان العالقة

اسسه والعالقة بين الدال والمدلول تشبه فن الرسم فقد كان في البداية تقليدا ومحاكاة للطبيعة  في نغير او نطاقه عن نخرج ان يمكننا وال المجتمع

الواقع وهذا ما يظهر في الفن التشكيلي المعاصر ,اذن هناك بعض الكلمات التي تحاكي الطبيعة وبعضها لكنه تطور وصار بعيدا تماما عن 

 . االصطالح وي على الضرور قائمة والمدلول الدال بين فالعالقة االخر ناتج عن اتفاق الناس فيما بينهم ,ولهذا

 الخاتمة :

الدال والمدلول هي عالقة اعتباطية اكثر منها ضرورية الن الطبيعة عاجزة ان تستوعب كل االلفاظ لذا كان  بين العالقة وفي االخير نستنتج ان

.بمعنى ان هناك بعض االشياء قال جان بياجي "ان الرمز عبارة عن اصطالح صريح او ضمني يرجع سببه لالستعمال "التوافق واالصطالح 

 االنسان يتمثل لها ,ومنها ما كان توافقا واصطالحا بين بني البشر  وبواسطة هذه العالقة  تقتضي االرتباط الضروري بااللفاظ الموضوعة

 به. و التقييد المادي شكله في احضاره الى الحاجة دون الواقع
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 هل اللغة عاجزة عن استيعاب كل افكارنا ؟

 هل العالقة بين اللغة والفكر انفصالية ام اتصالية ؟

 ؟ هل اللغة والفكر منفصالن ام متصالن

 

   :مقدمة

فهو يسعى الى بناء مجموعة من العالقات والتواصل  يسعى كل انسان الى معرفة واكتشاف معطيات العالم الخارجي وبما انه كائن اجتماعي 

مجموعة من االشارات للغة ف مع االخرين وذلك من اجل تحقيق التكيف والتاقلم ,ويعتمد في ذلك على عدة قدرات واليات من بينها اللغة والفكر

,اما الفكر فهو جملة التصورات والمدركات العقلية التي تمثل النشاط مات واالصوات والرموز يعبر بها االنسان عن حاجياته الضروريةوالكل

يات ماء اللسانالذهني الذي تدخل فيه العديد من الفعاليات العليا  للعقل مثل التحليل والتفسير والتاويل , ومن القضايا التي نشا  فيها خالف بين عل

ن و الفالسفة  طبيعة العالقة بين بينهما  ,فمنهم من يراى انها عالقة انفصالية وبنقيض ذلك هناك من يرى انها اتصالية , ومن هذا التباي

في اللغة ان تعكس كل ما يدور تعجز هل العالقة بين اللغة والفكر انفصال ام اتصال؟ وبعبارة اخرى: هل واالختالف نطرح المشكلة التالية : 

 فكرنا؟

  : القضية االولى

, النه ال يوجد تطابق وتناسب بين االتجاه الثنائي االنفصالي انه يجب التمييز والفصل بين اللغة والفكر وان الفكر سابق عن اللغة  انصار يرى 

 بكثير ما يملكه من الفاظ وكلماتعالم االفكار وعالم االلفاظ فالفكر اسبق زمنيا من اللغة واوسع منها ,وان ما يملكه الفرد من افكار ومعان يفوق 

توافق بينهما ,فالتردد في التعبير والتوقف اثناء ,وكثيرا ما تتزاحم المعاني في الذهن ,لكن تعجز اللغة عن مسايرتها وهذا يدل على انه ال يوجد 

قال ابو حيان وقال برغسون "اللغة عاجزة عن مسايرة ديمومة الفكر " الكتابة وتعويض الفاظ باخرى يؤكد على ان الفكر مستقل عن اللغة 

 التجربة :حية والية ,االولى تمثل في قوله ولقد ميز برغسون بين نوعين منالتوحيدي "فقد بدا لنا ان مركب اللفظي ال يحوز مبسوط العقل "

"اعماق االنسان وهي تيار حركي وسيل متدفق يحس االنسان فيها بادق احدثها ,يسير في مرتفعاتها ومنعطفاتها وخطوطها الملتوية سريعة 

من المعاني المتدفقة التي ال تعرف وهذا النوع من التجارب مجاله الخلق واالبداع وهذا ما ال تقوى عليه اللغة ,الن الفكر فيض االنحاء"

قال برغسون "اللغة هي غير صالحة لوصف المعطيات المباشرة للحدس وصفا حيا "وقال ايضا "ان اللغة تحجر الفكر وتقتل  االنفصال

فمجالها اشياء ثابتة  بمعنى ان اللغة ذات طابع مادي ,اما الفكر فهو جوهر روحي ومعنوي ,اما النوع الثاني اي التجربة االليةالديمومة " 

لذلك فاللغة عموما يمكنها التعبير عن المعاني العلمية والتصورات الموضوعية والمجردات  يتصل بها االنسان عن طريق لغة المعادالت

اصطلح وتعارف عليه الرياضية بدقة اما الفكر فال سبيل الى التعبير عنه ,باالضافة الى ذلك  الفكر يتجاوز داللة اللفظ الذي يعبر فقط على ما 

ومن جهة اخرى فاذا كانت  "بطاقات ملتصقة على االشياء "المجتمع فهو اذن خارجي ولهذا السبب ينظر برغسون الى ان الكلمات على انها 

صنع الفكر النه المعرفة عند افالطون تذكر والجهل نسيان فان االفكار في اعماق النفس ينبغي تذكرها فقط بواسطة التامل العقلي , فاللغة ال ت

لعالم سابق في وجوده عليها وما ينبغي القيام به هو التذكر من اجل معرفة االفكار ,فالفكر هنا صورة توجد في عالم المثل اما اللغة فهي في ا

للجسم بسبب  الحسي و يؤكد ديكارت في ثنائية الجسد والروح ان الفكر المادي مرتبط بالنفس بسبب طبيعته المعنوية ,اما اللغة فتنتمي

ان اللغة ال يمكنها , ,فالفكراغنى واوسع من اللغة طبيعتها المادية فتكون بذلك وسيلة للتعبير عن الفكر القائم بذاته ,لهذا يستحيل الجمع بينهما

كل استيعاب كل جوانب الفكر وهذا ما اكدته بالمثل النزعة الرومانسية في عصر النهضة ,حيث يصعب التعبير عن الحياة الباطينية والفكرية بش

ولهذا فان قال عنى الكامل دقيق بواسطة اللغة التي تقيد الفكر وتجمد حيويته في قوالب ,فالعالم االلفاظ منفصل وال يمتلك القدرة على تغطية الم

قال االفكار تموت في لحظة تجسيدها في كلمات ,ولهذا السبب ابتكر االنسان بدائل جديدة للتعبير :كالرسم والموسيقي والمسرح ...وغيرها 

 وعليه فالفكريسبق اللغةالصينيون "الصورة افضل من الف كلمة "  ,

  : النقد

االتجاه الثنائي من ان الفكر يسبق اللغة اال اننا نلمس تحيزا واضحا للفكر واهمال لدور اللغة ونحن نعلم ان اللغة انصار ما قدمه مرغم على ال

قال هيغل "الفكر ال يحتوي على هي التي تخرج الفكر من الغموض الى الوضوح, فهي التي تجعل الفكر يتحقق ويتجسد في ارض الواقع, 
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مسايرة الفكر احيانا يعود الى محدودية  هذا من جهة ومن جهة اخرى فان عجز اللغة عنلها رموز لغوية "اشكال فارغة بل يضم مفاهيم تقاب

يد من ما نملكه من ثروة لغوية وليس الى اللغة في حد ذاتها حيث بينت االبحاث العلمية ان االطفال الذين ال يتعلمون اللغة يفتقدون الى العد

 الصفات االنسانية.

  : ةالقضية الثاني

االنسان يزداد نشاط ف هيغل "الكلمة تعطي الفكر وجوده االسمى واالصح" قالاالتجاه االحادي االتصالي ان اللغة والفكر متصالن انصاريرى 

ونها فكره بازياد وتطور وسائل التعبير لديه مما يجعلنا نعتقد ان اللغة يفوق دورها بان يكون محصورا على التبليغ بل يتعدى االمر ذلك في ك

ة للتفكير في مظاهر وتتجلى مهمة اللغة كاداقال ارسطو "ليست ثمة تفكير بدون رموز لغوية" وسيلة يزداد الفكر بفضلها تطوراً و ارتقاءا 

ير واذا متعددة منها عملية التحليل ,فالتعبير عن االفكار يتطلب تحليلها الى عناصر وباللغة فقط يمكن تجزئة االفكار والمعاني ونقلها الى الغ

حن نبحث عن الكلمات كانت اللغة اداة تجزئة فهي ضرورية ايضا لتحديد االفكار وتنظميها ,فكثيرا ما تبقي الفكرة في اذهاننا مشوشة ون

وهذا ما جعل  والعبارت المناسبة للتعبير عنها وال يزول عنها التشويش اال اذا انتظمت في قوالب لغوية ,وبهذا يصبح التفاهم مع الغير ممكنا

يدور في  مااللغة لما عبرنا عاللغة عمود أي ال يتشكل الفكر في اذهاننا بغياب اللغة فهي الروح والفكر هو الجسد وال قيمة للجسد بال روح فلوال 

مارتن هيدغر "هي عقولنا من افكار و رؤى ولوالها لبقيت جل افكارنا مخباة ومخزونة في عقولنا جامدة ال روح فيها, فاللغة كما يقول 

لى انها ليست ثوب فاللغة هي التي تعبر عن الفكر في شكله الذاتي لياخذ طابعا موضوعيا واجتماعيا وهذا يدل عالمسكن الذي نسكن فيه" 

وعليه فاللغة والفكر يلتقيان دائما فكثرة المفردات تابعة لكثرة المعاني وتطور االلفاظ تابع  الفكر ووعاؤه الخارجي فقط بل جسده وصميم وجوده

مكن القول بان اللغة تعرقل لذلك فكلما زادت قدرة الفرد على التفكير والتعبير ,كلما اتسعت ثروته اللغوية ,وبهذا ال ي  لتطور الفكر وخصوبته

باالضافة الى ذالك فالطفل في علم النفس يتعلم الفكر واللغة "االلفاظ حصون المعاني " الفكر بل االلفاظ تحفظ المعاني وتبقي عليها لذلك قيل 

بدون كلمات ضرب من الوهم  اذن التفكير,في نفس الوقت فهو يكشف افكاره من خالل العبارات التي يستعملها الن اللغة والفكر متالحمان 

وما يؤكد ايضا على وجود ترابط بين اللغة والفكر هو ما قدمه قال هيغل "ان التفكير بدون رموز لغوية لمحاولة عديمة الجدوى" الكاذب 

بل ولهذا ينظر الى اللغة من فضل على االنسانية فهي تساعد على حفظ التراث االنساني وعلى نقله من جيل الخر ,انها تربط الماضي بالمستق

نظام الكلمات مطابق لنظام وان وعليه فللغة والفكر شيء واحد   اللغة على انها مكسب ثقافي وموروث يعكس الرصيد الحضاري للشعوب

 االفكار.

  النقد :

ان اللغة والفكر متكامالن ,لكن لو كانت اللغة قادرة على التعبير عما يدور في اذهاننا دون عقدة  منما نادى به االتجاه االحادي على الرغم م

و  وانها كل شيء, اذن بماذا نفسر الجمود الذي ينتابنا ونحن نريد ان نقول شيئا ما؟ حيث نجد ان اللغة غير قادرة على التعبير عن افكارنا

,اذا الفكر اوسع واسبق من اللغة وهذا ما قال شوبنهاور "ان الكلمات تعجز عن وصف شعوري "راغ وجداننا ,باحثين عن جمل والفاظ تملئ ف

 يؤكده الواقع.

 :التركيب

قال ميرلوبونتي "ان الفكر في الحقيقة ينبغي القول انه ال توجد لغة بدون فكر وال فكر بدون لغة فالفكر متضمن داخل اللغة واللغة لباس الفكر 

مظهرين لعملة نقدية ماكس مولر فللغة والفكر كما يرى لكلمات" ويقول دوال كروا "ان الفكر يصنع اللغة وهي تصنعه" ال يوجد خارج ا

تبط واحدة فهما يمثالن كيان واحد ولهما غاية مشتركة رغم اختالف دور كل واحد منهما فللغة مرتبطة ارتباطا ضروريا بالفكر كما ان الفكر ير

 . ارتباطا ضروريا باللغة

  :الخاتمة

غير قابل للتجزئة فال عمل للفكر دون وجود  ااال انهما يشكالن كال واحد ,اللغة والفكر الموجود بين ختالفالوفي االخير نستنتج وبرغم من ا 

يعيشه لغة وال قيمة للغة دون فكر, فهما متكامالن والعالقة بينهما  تفاعلية تعرف االستمرارية والسيرورة في الفهم والتكيف مع العالم الذي 

 ية "قال جان بياجيه "البنية اللغوية تعبر عن البنية الفكراالنسان ويحيياه بشكل دائم و مستمر
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 ؟اجتماعيةام  فردية هل الذاكرة ذات طبيعة 

 اساس تكوين الذكريات ؟ الفردهل 

 ؟ فردية ام اجتماعية  هل للذاكرة اصوال 

الذكراة يسعى كل انسان الى معرفة واكتشاف العالم الخارجي وذلك من اجل تحقيق التكيف والتاقلم معه وهذا يكون عن طريق  : مقدمة

وذلك الفالسفة والمفكرين حولها اختلف  تها طبيعالماضي في الحاضر ,لكن اعادة بناء استرجاع وتتمثل في  ذاتية التي تعرف انها وظيفة و

االختالف في االفكار و ومن هذا التباين اجتماعية وبنقيض ذلك هناك من يعتقد انها ذو طبيعة فردية ا ذات طبيعة فمنهم من يرى انه,حول

 وبعبارة اخرى :هل الفرد اساس تكوين الذكريات ؟؟فردية طبيعة ذوهل الذاكرة المشكلة التالية :نطرح 

ان طبيعة  ذكرايتنا سواء ارتبطت بالبعد المادي او بالبعد النفسي يعود  ة(و النفسي ةالمادي)يرى انصار النظرية الفردية  :القضية االولى 

فالذاكرة يعود عملها الى عمل الدماغ ,الى البناء الفردي للشخص فبرغم االختالف القائم بينهما اال انهما يتفقان في القول بالطابع الفردي للذاكرة 

غية التي  تعمل بدورها على حفظها كما انها تقوم بتنظيمها حتي يسهل تخزينها الذي يسهر على ربط الذكريات في خاليا القشرة الدما

فالدماغ  هو عبارة عن منبع للذكريات فهو يستقبل ويحفظ ,"ريبو" ان الذاكرة بطبيعتها عمل بيولوجي" واسترجاعها عند الحاجة  , قال 

ال جون دوالي "يمكن للذكرى ان توجد دون ان تظهر ولكن ال يمكنها قمختلف الحوادث اليا وفق ارتباطات دينامكية بين الخاليا العصبية 

هذا من جهة ومن جهة اخرى ان  حدوث اي  اصابة على مستوى هذه الخاليا يؤدي الى فقدان جزئي او كلي  الظهور دون مساعدة الدماغ "

يثبت مادية الذاكرة هو االمراض التي تصيبها مثال ذلك وما  "قال بن سينا "ان الذاكرة هي قوة محلها التجويف االخير من الدماغ للذكريات

و امراض الذاكرة الحركية الحسية سببها االصابات الدماغية في منطقة التلفيف الثالث من الجهة اليسرى للدماغ او بسبب الجلطة الدماغية ا

ن الكالم ,حيث اكتشف بروكا منطقة في النصف النزيف الدموي داخل الجمجمة او االورام الدماغية الخبيثة كمرض الحبسة وهو العجز ع

االيسر للدماغ اطلق عليها فيما بعد منطقة بروكا وهي مسؤولة عن التعبير اللغوي اذ استشهد بروكا بحالة مريض تعرض لحادثة على مستوى 

لجثة عن جرح بالجزء الداخلي للفص االوردة الدماغية ادت الى فقدانه التام لملكة الكالم ,وبعد موت المريض كشف بروكا اثناء تشريح ا

الجبهي االيسر واقر بوجود رابطة بين هذا الجرح والخلل الوظيفي المعرفي ,ففي الحبسة يحدث زوال جزئي او كلي لوظيفة الكالم مع سالمة 

د ايضا السكتة الدماغية التي تقع جهاز النطق ,وتتمثل في فقدان القدرة على النطق او فهم الكالم المنطوق او المسموع  ,باالضافة الى ذلك نج

في عندما يحدث انسداد في االوعية الدموية الدماغية وتتعرض الخاليا العصبية المحرومة من االوكسجين للتلف ,وكثيرا ما يتسبب هذا في شلل 

تنشا عن اتصاف العناصر قال ريبو "هي وظيفة عامة للجهاز العصبي الجانب العكسي من الجسم لجانب الدماغ الذي حدثت فيه االصابة 

,اما االتجاه النفسي فيرى ان الذاكرة الحية بخاصية االحتفاظ بالتبادالت التي تطرا عليها وبقدراتها على ربط هذه التبادالت بعضها ببعض "

غسون طابعا روحيا ذات طبيعة نفسية شعورية وهي مستقلة عن الدماغ فالذكريات غير قابلة للضياع او للفقدان وعلى هذا االساس يضفي بر

نفسية  على الذاكرة واعتبرها ال عالقة لها بالمادة وباالليات العصبية وان الذكريات ذات طبيعة روحية ال تحفظ فقط في وعاء الدماغ ,حيث انها

على الدوام ,فتكون المشكلة معاشة ,ولما كانت حياتنا الواعية بطبيعتها متواصلة فان جميع ما نفكر فيه وما نحفظه منذ يقظة وعينا يبقي محفوظا 

الذاكرة الحركية "ذاكرة العادة  1عندئذ في نسيان الذكريات ال في حفظها , باالضافة الى ذلك يبين برغسون ان هناك نوعين من الذاكرة 

الذاكرة المحضة  2والتي تكون في شكل عادات حركية تكتسب بالتكرار وهي مجرد عادة الية يقوم بها الجسم وهي ال تعبر عن حقيقة التذكر ":

وهي المعبرة عن حقيقة الذاكرة وتمثل حالة شعورية نفسية خالصة تنطلق من الماضي الى الحاضر فتعيد احياء الماضي "الذاكرة النفسية " :

حدة وهي مستقلة عن الدماغ ,وهذا هو الخلط الذي وقع فيه الماديون ,والفرق بين الذاكرة والعادة والذاكرة النفسية هو ان االولى تكرر دفعة وا

الماضي اما الثانية فهي تستحضره في الشعور بتفاصيله دفعة واحدة ,ويوضح برغسون هذا الفرق اكثر بمثال حفظ قصيدة شعرية فلحفضها 

عدة مرات وهذه العملية عبارة عن عادة حركية مرتبطة باليات عصبية حركية اذ يكفي استحضار الكلمة االولى حتي تتوارد  يجب تكرارها

قال برغسون "الذاكرة  الكلمات بصورة الية ,اما استرجاع الظروف والحيثيات المصاحبة للحفظ فهو ذاكرة محضة الن هذه الظروف ال تتكرر

اخرى فاذا حدث وفقد االنسان بعض ذكرياته بفعل مرض او اصابة في الدماغ فان الذكريات تبقي محفوظة في  ومن جهة نفسية بالجوهر "

 النفس فقط فال نستطيع استرجاعها الن جهاز االسترجاع الذي هو الدماغ تعطل ,فكل ما عشناه واحببناه منذ اللحظة االولى يبقي محفوظا في

وبهذا يتم تخزين الذكريات يات ان تنتج عن حالة دماغية ...الذكريات الصرفة هي ظاهرة روحية "قال برغسون "ال يمكن للذكر الشعورنا

بصورة الشعورية اذ ان الشعور ال يختص اال بالحاضر فكل ماضينا حسب برغسون يقبع في حالة الالشعور ,وتنحصر وظيفة الدماغ في 

ة يستعملها الشعور اي وسيلة استعادة وليس مستودع حفظ الن الذكريات تحفظ في استعادة الذكريات بجهد من الشعور ذاته ,فيكون الدماغ ال

اعماق الشعورنا وتعتبر االحالم خير دليل على البعد النفسي للذكرى في حالة الشعورية ,ونظرية الكبت خير شاهد على ذلك ,حتي ان فرويد 
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الذاكرة لوقائع و صور فريدة من نوعها يتواصل خالل جميع فترات  قال برغسون "ان تسجيل جعل النسيان دليال على تجليات الالشعور,

 الديمومة..."

رغم مما قدمه انصار النظرية الفردية من انا الذكريات ترجع الى الفرد سواء في الجانب العضوي او النفسي اال انهم اهملوا  على ال النقد:

وخبرات مشتركة تتجاوز حدود الذات وتعبر عن الكثير من المواقف الجماعية الجانب االجتماعي للذاكرة فبماذا فسر وجود ذكريات جماعية 

,كما بالغت النظرية المادية في تفسيرها البيولوجي للذكريات ,خاصة وانها اكدت على دور الجهاز العصبي في والمناسبات الوطنية والدينية؟

يفقد الفرد القدرة على التذكر ,ومن جهة اخرى اهملت النظرية النفسية عملية الحفظ واالسترجاع ,في حين كيف نفسر سالمة الدماغ ومع ذلك 

 دور الجانب المادي وحتي االجتماعي في عملية التذكر وايضا لم توضح اين وكيف يمكن االحتفاظ بالذكريات في الذاكرة النفسية .

قال ان الذاكرة  ذات طبيعة اجتماعية فالذكرى تبدا وتنتج وتخزن عندما يبدا االرتباط بالمجتمع  يرى علماء االجتماع :القضية الثانية 

الن معظم خبراتنا الماضية من الجماعات التي انا جزء منها تقدم لي في كل ان الوسائل الكفيلة باعادة تركيب هذه الذكريات" " هالفاكس

فردي فيها ضئيل للغاية فنحن نعيد بناء الذكريات باالستناد الى احداث اجتماعية كبرى شاركنا  طبيعة اجتماعية وهي تتعلق بالغير ونسبة ما هو

والوطنية  فيها فاالعياد والمواسم كلها نقاط ارتكاز يستند اليها التذكر ,ومن خالل هذه المرتكزات تتحدد ذاكرتنا الفردية والعائلية والمجتمعية

هذه الذكرى شئنا او ابينا سنتذكر انها جرت في جو اجتماعي حماسي وليس بشكل فردي وحتي وان نسى احد  مثل االحتفال مثال بعيد االستقالل

"اني في اغلب االحيان عندما اتذكر فان الغير هو الذي يدفعني الى هالفاكسقال  منا اجواء هذه الذكرى فان الغير هم من سيذكرونه بها

ان الذكريات تحفظ في اطر اجتماعية عن طريق الذاكرة الجماعية ذاكرتي تعتمد على ذاكرته" التذكر, الن ذاكرته تساعد ذاكرتي ,كما ان 

ية لها وهي التي تجعل الفرد يكتسب افكاره ومعتقداته وعاداته وتقاليده وهي تعتبر مساعدات للتذكر وتمثل مناسبات او تورايخ اجتماعية او ثقاف

لماضي ,وهكذا فالماضي ال نحتفظ به في ذاكرتنا الفردية وانما في ذاكرة الجماعة التي نتنمي معنى للشخص يستطيع من خاللها اعادة تركيب ا

وهذا يدل على ان الذكريات في اصلها عبارة عن ادراكات مشتركة بين مختلف االفراد الذين ينتمون الى جماعة معينة واستحضار هذه , اليها

ماضية بل هو اعادة الخبرات السابقة وفق متطلبات الحاضر والفضل في ذلك يعود الى  الذكريات ال يعني استرجاع الصور او حاالت نفسية

واللغة هي  االطر االجتماعية المشتركة واهمها اللغة, فالفرد المعزول عن المجتمع ال يستطيع ان يتذكر الن هذا الفعل ال يتم اال بالتعبير اللغوي

هالفاكس "نحن ال نستطيع ان نتذكر اال شريطة ان نعثر في اطر  , ضعت عليها الجماعة نسق من الرموز االصطالحية واالشارات التي توا

فقد اعطى االولوية للعقل الجمعي فلوال االخر لما تمت "ايميل دوركايم" اما  الذاكرة الجماعية على مكان الحوادث الماضية التي تهمنا. "

الماضي يحفظ في الذاكرة الفردية فالعادات والتقاليد واالحتفاالت والمناسبات المختلفة ... عملية التذكر لذلك يجب العدول عن الفكرة القائلة بان 

وقال ايضا "االنسان دمية  "اذا تكلم ضميرنا فان المجتمع هو الذي يتكلم فينا" حيث قال الخ كمنجزات مشتركة هي اساس بناء الذكريات

 يحرك خيوطها المجتمع "

, اال ان المجتمع ال يمكنه ان يحل محل الفرد في اليه انصار النظرية االجماعية على انها الذاكرة اساسها المجتمعرغم مما ذهب على ال النقد:

 تيمرتبطة بميوال حفظ الذكريات ,فقد اشترك مع الغير في بعض التجارب واالحداث ,لكن هناك بالمقابل ذكريات شخصية خاصة بي اي

كما انه لو سلمنا بهذا الموقف لكانت ذكريات جميع االفراد المتواجدين في المجتمع الواحد متماثلة  وال مشاركة لالخرين فيها يواهتمامات

  والواقع يكذب ذلك ,فالمجتمع عامل مساعد فقط على التذكر وهو ال يمارس هذه العملية في مكاننا 

ية والجسمية فاذا كان البعد الفردي يمثل حجر االساس في ن طبيعة الذاكرة تقتضي وجود تفاعل بين التاثيرات االجتماعية والنفس التركيب:

 ليهتكوين الذكريات فان البعد االجتماعي كعامل مساعد يساهم بقدر كبير في اثرائها باعتبار الفرد عنصر من المحيط االجتماعي الذي ينتمي ا

 لذاكرة نشاط يقوم به الفكر ويمارسه الشخص "قال دوال كروا "ااذن فلعالقة بين هذه االبعاد هي عالقة تكامل وتداخل وظيفي , 

وفي االخير نستنتج ان الذاكرة وظيفة عقلية معقدة تساهم في تركيبها عوامل عديدة منها العامل الفردي بابعاده البيولوجية والنفسية  :الخاتمة

وعليه يمكن الجزم بان لكل فرد ذكرياته الخاصة ,ولكن ال يمكن استبعاد االثر  والعامل االجتماعي وما يتضمنه من اطر اجتماعية مختلفة

 االجتماعي في تكوينها .
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 هل العادة سلوك إيجابي أم سلبي ؟

 هل العادة انحراف ام تكيف ؟

 هل للعادة اثار ايجابية ام سلبية ؟

ويعتمد في ذلك على عدة قدرات يسعى كل انسان الى معرفة واكتشاف العالم الخارجي وذلك من اجل تحقيق التكيف والتاقلم معه  مقدمة :

د وجهمال الوقت و عمل بطريقة الية مع السرعة والدقة واالقتصاد فيالانها قدرة مكتسبة على اداء  على العادة ,والتي تعرف واليات من بيتها 

قيض ذلك نوبي يحقق التكيف  سلوك ايجابي فعال العادة جدال بين الفالسفة والمفكرين ,فهناك من يرى ان على السلوك احدث اثارها لكن, 

:هل  عادات االنسان  المشكلة التاليةهناك من يرجعها الى انها سلوك سلبي يعيق التكيف ,ومن هذا االختالف والتباين في االفكار نطرح 

 ؟ نحراف ام تكيفبارة اخرى :هل العادة ايجابية ام سلبية ؟وبع

أن العادة سلوك إيجابي فهي رصيد وتجربة هدفها التكيف كما أنها ساهمت وبشكل فعال في هذا الطرح أنصار يرى: القضة االولى 

صاحبها على توفير إزالة العناء والشقاء عن حياة اإلنسان ويظهر ذلك من نواحي عديدة : فعلى المستوى الحركي والجسمي تساعد العادة 

" لو لم تكن العادة مودسلي قال المواقف الجديدة .كما أنها كشف للمهارة وتجلي لروح,  عالوقت والجهد في أداة األعمال والتكيف بسرعة م

لعادة  إن كل حركة جسمية ماهي في األصل إال نتيجة تسهل لنا األشياء لكان في قيامنا بوضع مالبسنا وخلعها يستغرق نهارا كامال "

والدليل على ذلك الرياضي الذي عود جسمه بعض المهارات في الحركات , فهو يقوم بها بكل إرادة وحرية ,أما الذي لم يعود جسمه على 

وقال أيضا " هي قدرة على أداء ما كان في بداية  قال آالن " إن العادة تمنح الجسم الرشاقة والسيولة "ذلك فيصاب بتشنجات عضلية 

ويمكن أن نالحظ ذلك الطفل الصغير , أثناء تعلمه للكتابة , ففي البداية تكون حركاته عنيفةوتشمل في ذلك الوقت ,  زا عن أدائه "األمر عاج

التوتر العضلي للجسم كله ,حيث يتقطب الجبين وتلتوي الشفتان واللسان وتكون قبضة يده على القلم شديدة حتى تتصلب األصابع والذراع 

هذه الحركات رويدا رويدا والفضل في ذلك يعود إلى العادة بحيث تتحقق المهارة والسرعة في الكتابة, كما تظهر فعالية  كله , لكن تزول

 العادة على المستوى النفسي ,فهي نموذج يمكن من التعامل مع الموضوعات المتشابهة مما يؤدي إلى الشعور باالرتياح واالستقرار والتوازن

باتقان وبتالي يتخلص من الحركات وكات التعودية تزيد الثقة بالنفس , ويقل التردد ألن الفرد سيؤدي تلك االفعال النفسي فمن خالل السل

الخاطئة ويعوضها بحركات ناجحة , باالضافة الى ذلك ان العادة تحد من تاثير العواطف والرغبات في انفسنا كما تقوي قدرتنا على التحمل 

العادة اصبح ال يتاثر بتاوهات وانين المرضى وهكذا فقط يمكنه ان يؤدي عمله بشكل دقيق وناجح ,بخالف  والصبر فمثال :الطبيب وبسبب

الطبيب المتربص فانه يجد في البداية صعوبة في سماعها ,ومن جهة اخرى توفر العادة على االنسان عناء التفكير ,فهو ال يحتاج الى وقت 

فقا لما تعود عليه فمثال :طالب الفلسفة ,سيحكم على الطريقة التي يعالج بها السؤال بناء على ما كبير في اصدار االحكام النه سوف يقرر و

ن العادة الفعالة الخاضعة لإلرادة والوعي تعمل على تحرير االنتباه وتساعد على التفكير الناجح ,حيث يتسنى للمرء ترتيب تعود عليه ,ا

, قال جون د يوي " فهي تحكم قيادة أفكارنا فتحدد ما يظهر منها وما يقوى وما ينبغي له ة األفكار والعمل على تناسقها وتوجيهها بسرع

قيل " العادة مصدر االبداع في باإلضافة الى ذلك تساعد العادة الذات على ابراز امكانياتها ومواهبها ولهذا أن يذهب من النور إلى الظالم"

والدليل على ذلك : الفارق الكبير الذي نجده بين  العادة أنها ابداع آليات من كائن ليس آليا "مختلف الميادين "و قال برادين " المفارقة في 

قا اللوحة الفنية التي رسمها فنان ذو خبرة طويلة وبين قيمة اللوحة التي يرسمها االنسان العادي أو الفنان المبتدئ ,وللعادة اتصاال وثي

لتربوية الحميدة التي تساهم بشكل فعال في تكوين الشخصية , ففي سن مبكرة يكتسب عاداته باالخالق , فمن خاللها يتم غرس المبادئ ا

ينفق بالتقليد والتلقين والتدريب, فبفضلها يتم تهذيب النفس , فمثال : من وطن نفسه على صفة االمانة تجده لن يقف مترددا في أحكامه , وال 

ان يكون عند االنسان استعداد لتكرار االفعال نفسها في الظروف نفسها ,وان يكون له قال دور كايم "ان االخالق تقتضي  في هذا جهدا,

و للعادة واثار ايجابية أيضا على المستوى االجتماعي فاالنسجام والتوافق بين افراد المجتمع مصدره العادة عادات ثابتة وحياة منظمة "

فظ النظام االجتماعي وتجنب الصراعات والفوضى , السيما أثناء احترام االفراد ألنها تجعل البيئة مألوفة لديهم , كما انها تساعد على ح

للعادات االجتماعية , فمن خاللها يتم الترابط والتماسك فتنتشر أواصر المحبة ,ويتجلى ذلك خاصة في موائد رمضان وكذلك التضامن 

قال جون ديوي "كل العادات الخاطئة ويعوضها بحركات ناجحة  االجتماعي خالل الكوارث الطبيعية باتقان وبالتالي يتخلص من الحركات

 تدفع الى القيام بأنواع معينة من النشاط وهي تكون النفس "

اال انها تؤدي في بعض االحيان  إلى ,رغم مما قدمه هذا االتجاه من ان العادة سلوك ايجابي تساعد في تحقيق التكيف على الالنقد : 

لية, االستبداد والطغيان فبمرور الزمن تصبح عائقا امام االرادة االنسانية , فمرونة هذا السلوك تؤول في كثير من االحيان الى التصلب واآل
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,كما ان العادة تقيد الفرد بسلوكات  وهذا ما يؤدي الى الثبات والسكون في سلوك االنسان ,وبالتالي يصبح غير  متجدد, ويؤدي إلى التكرار

قال وليم جيمس "لو يصعب عليه التخلص منها مثال :التعصب الفكري ,او التعود على بعض العادات االجتماعية السيئة كالقتل او السحر 

ة ,فالمرء ينسج اقدراه عرف الشبان انهم سيصبحون يوما ما من االيام كتلة متحركة من العادات النتبهوا لسلوكهم وهم في نضارة الحيا

 بيديه وسواء اكان خيرا ام شرا ,فان خيطه المنسوج لن يحل "

فعلى المستوى الجسمي والحركي فلقد أكدت العديد من االختبارات ,أن العادة سلوك سلبي  هذا الطرحيرى انصار : القضية الثانية 

ومثال ذلك : االطفال الذين يعانون من التشوهات أو تعود جسمهم البيولوجية أنه من تعودت اعضاءه على حركة ما يصعب عليه تغييرها 

على وضعيات معينة فسوء الجلوس قد يأثر على سالمة العمود الفقري كما نجد العديد من االضرار التي تصيب الجسم سببها عادات غذائية 

الموجودة في القهوة ,او التعود على السموم الموجودة في كالتعود على تناول مادة النيكوتين الموجودة في السجائر او مادة الكافيين سيئة 

ن الفرد ال تكون له الحرية في كما يقول ارسطو وهذا راجع الى ا غريزة ثانيةالمخدرات القوية مثل الهيروين الن العادة بعد تكونها تصبح 

قال روسو " خير عادة يتعلمها الطفل هي وواستقاللية "قال كانط  " كلما زادت العادات عند االنسان كلما أصبح أقل حرية  االستغناء عنها

اما من الناحية االخالقية نجد الطابع االلي للعادة يقضي على بعض الصفات االنسانية الرفيعة والسامية مثل اخالق الشفقة  اال يعتاد شيء

كذلك صعوبة تغيير السلوكات المعتادة , بضحاياه ,الرحمة ,فالمجرم المحترف ال يكترث لعواقب اجرامه وما تلحقه من اضرار نفسية ومادية

مثل عادة مشاهدة التلفاز لساعات طويلة بدون هدف ,وعادة تضييع الوقت في مواقع التواصل االجتماعي وخاصة الفيسبوك الذي جعل 

تكوين بعض الصداقات في العالم  اوالدنا ذكورا واناثا عبيدا له حتي ان بعضهم يملك االف االصدقاء في العالم االفتراضي لكنه عاجزا عن

كما تؤثر العادة سلبا على الحياة النفسية لإلنسان النها تخلق لديه الشعور بالسأم قال جون جاك روسو " العادة تقسي القلوب"   الحقيقي

نسان مثال التلميذ الذي الذي وتقضي على االبداع والمرونة لدى االوالملل  نتيجة الروتين والرتابة وهذا ما يجعل حياته خالية من المشاعر,

اكتسب عادة سطحية في التفكير والحفظ من دون الفهم يجد صعوبة في مادة الفلسفة اذ يجد نفسه مضطرا لالنتقال من التفكير السطحي 

ف الحساسية ويتجلى كما انها تضع البسيط الى التفكير العميق المنظم وما يتطلبه من تحليل وتركيب وبرهنة ونقد ومناقشة لمختلف االفكار,

و قال سولي برودوم "إن جميع الذين على أال ينفعلو لما يقومون به من تشريحات ومعاينات  اذلك بوضوح في حياة الجراحين فقلد تعودو

نتباه, إن العادة المنفعلة التي تقوم على التكرار الفاقد للوعي  واال تستولي عليهم قوة العادة يصبحون بوجوههم بشروبحركاتهم آالت "

, مما يعني أنها تضعف الفعالية الفكرية ولقد اثبت العلم والتاريخ أن العادة االبتكارتتسبب في الركود ,كما انها تقضي على روح المبادرة و

ال جان قتعيق التفكير فهي بمثابة عائق إبستيمولوجي, ألنها تمنع الروح النقدية ,فالتعود على االفكار الشائعة يؤدي إلى رفض التجديد 

نفس االنسان التعصب والثقة الزائدة ولهذا يعتبر غاستون باشالر االفكار  فهي تخلق في بياجيه" الروح المتعودة هي الروح الميتة "

"إن كبار العلماء يفيدون في النصف االول من حياتهم ويضرون الراسخة في االذهان عوائق معرفية تعرقل تقدم العلم قال في هذا السياق 

حول الدورة الدموية في االنسان ظل االطباء يرفضونها مذة الطبيب هارفي فمثال :الحقيقة التي اعلن عنها  النصف الثاني منها" به في

اما على المستوى االجتماعي فترسخ العادات البالية وما واجهه من اضطهاد من طرف الكنيسة,  غاليلي اربعين سنة واالمر نفسه حدث مع

يرها حتي ولو ثبت بطالنها بالحجة والدليل وهذا بسبب غياب الوعي االجتماعي مثل بعض العادات السخيفة المطبقة يؤدي الى صعوبة تغي

اثناء حفالت الزفاف او العادات المبنية على الخرافات واالساطير التي تقف امام التقدم والتطور ,ومثل التعود على وضع العجالت او 

لصد العين والحسد وتعود الكثيرين على االيمان بالوهم واستعانتهم بالمشعوذين او مدعي الرقية الشرعية  النباتات الشوكية او حدوة الحصان

لحل مشاكلهم والتحكم في واقعهم المزري عوض استخدام عقولهم واالخذ باالسباب العلمية الواقعية التي حثنا عليها الخالق عزوجل في 

 عية تفقد  حيويتها وجاذبيتها بسبب مثل هذه العادات السيئة التي تؤدي الى االنقسامات والصراعات ,وعليه فالعالقات االجتماالقران الكريم 

وظيفة نفسية  هياال انهم بالغوا واهملوا ايجابيتها  ف يعيق التكيفهذا االتجاه من ان العادة سلوك سلبي انصارعلى الرغم مما قدمه النقد :  

العالم والتكيف مع تاقلم الق يوتحق هارات ,وهي انموذج واستعداد لمواجهة مختلف المتطلبات الحياتية وبناء الم حيوية تساعد على التكيفو

 قال مالنوفسكي " العادات هي روتين الحياة الحقيقة " الخارجي

من  تحقق التكيف وتساعد االنسان على قضاء حاجياته الضرورية وسلبي في نفس الوقت ,فهي ايجابية  العادة سلوك, ايجابي :التركيب 

لذا وجب التحكم فيها واعمال الفكر كمنطلق وجوهر في التمييز بين ,,  ومن جهة اخرى هي سلوك انحرافي يعيق التاقلم ويقتل االبداع جهة 

 حسب إستخدام الفكر لها " قال شوفالي " إن العادة هي أداة حياة أو موت  القبيحة لعاداتالحسنة واالعادات

وفي االخير نستنتج ان العادة  سالح ذو حدين, فأثرها على السلوك يرتبط بكيفية إستخدام االنسان لها ومن خالل التربية والتنشأة  :الخاتمة

نحو االفضل واالحسن لمواجهة صعوبات الحياة وتحقيق التكيف المستمر مع موضوعات العالم الخارجي السوية يمكن التحكم فيها وتوجيهها 

  والداخلي على حدا سواء  
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 هل التكيف مع الواقع يتحقق بالعادة أم اإلرادة ؟

 هل التكيف الواقعي اساسه العادة ام االرادة ؟

 هل بالعادة نحقق تكيفنا مع العا لم الخارجي؟

 

ويعتمد في ذلك على عدة قدرات يسعى كل انسان الى معرفة واكتشاف العالم الخارجي وذلك من اجل تحقيق التكيف والتاقلم معه  مقدمة :

واكتساب أي عادة يتطلب وجود  د,وجهمالالوقت واقتصاد في مع بطريقة آلية  الفعلقدرة مكتسبة على اداء من بينها العادة والتي تعرف بانها 

القدرة الكلية لمواجهة الحياة القهرية وتجاوز أفعالنا الغريزية  ملكة نفسية وذهنية اخرى لدى االنسان وهي االرادة والتي تعرف بانها

اختلفوا حول االفضل واهم وظيفة حيوية تحقق التكيف والتاقلم مع محيطنا الخارجي الذي نعيش  الفالسفة والمفكرينلكن وسلوكاتنا اآللية , 

هل :  المشكلة التالية, ومن هذا االختالف والتباين في االفكار نطرح فهناك من رد عملية التكيف الى العادة وهناك من ردها الى االرادة  فيه 

 التكيف يتحقق بالعادة أم باإلرادة ؟ وبعبارة اخرى :هل بالعادة نحقق تكيفنا مع العا لم الخارجي؟

صاحبها على توفير فعلى المستوى الحركي والجسمي تساعد العادة ,أن العادة سلوك إيجابي هذا الطرح يرى أنصار :القضة االولى 

" لو لم تكن العادة مودسلي قال المواقف الجديدة .كما أنها كشف للمهارة وتجلي لروح,  عالوقت والجهد في أداة األعمال والتكيف بسرعة م

لعادة  إن كل حركة جسمية ماهي في األصل إال نتيجة تسهل لنا األشياء لكان في قيامنا بوضع مالبسنا وخلعها يستغرق نهارا كامال "

والدليل على ذلك الرياضي الذي عود جسمه بعض المهارات في الحركات , فهو يقوم بها بكل إرادة وحرية ,أما الذي لم يعود جسمه على 

ويمكن أن نالحظ ذلك الطفل الصغير , أثناء تعلمه  قال آالن " إن العادة تمنح الجسم الرشاقة والسيولة "ذلك فيصاب بتشنجات عضلية 

, ففي البداية تكون حركاته عنيفة وتشمل في ذلك الوقت , التوتر العضلي للجسم كله ,حيث يتقطب الجبين وتلتوي الشفتان واللسان للكتابة 

وتكون قبضة يده على القلم شديدة حتى تتصلب األصابع والذراع كله , لكن تزول هذه الحركات رويدا رويدا والفضل في ذلك يعود إلى 

لمهارة والسرعة في الكتابة, كما تظهر فعالية العادة على المستوى النفسي ,فهي نموذج يمكن من التعامل مع العادة بحيث تتحقق ا

يقل الموضوعات المتشابهة مما يؤدي إلى الشعور باالرتياح واالستقرار والتوازن النفسي فمن خالل السلوكات التعودية تزيد الثقة بالنفس , و

باتقان وبتالي يتخلص من الحركات الخاطئة ويعوضها بحركات ناجحة , باالضافة الى ذلك ان العادة الفعال التردد ألن الفرد سيؤدي تلك ا

تحد من تاثير العواطف والرغبات في انفسنا كما تقوي قدرتنا على التحمل والصبر فمثال :الطبيب وبسبب العادة اصبح ال يتاثر بتاوهات 

عمله بشكل دقيق وناجح ,بخالف الطبيب المتربص فانه يجد في البداية صعوبة في سماعها ,ومن وانين المرضى وهكذا فقط يمكنه ان يؤدي 

ثال جهة اخرى توفر العادة على االنسان عناء التفكير ,فهو ال يحتاج الى وقت كبير في اصدار االحكام النه سوف يقرر وفقا لما تعود عليه فم

ن العادة الفعالة الخاضعة لإلرادة والوعي تعمل على بها السؤال بناء على ما تعود عليه ,ا:طال الفلسفة ,سيحكم على الطريقة التي يعالج 

, قال جون د يوي " تحرير االنتباه وتساعد على التفكير الناجح ,حيث يتسنى للمرء ترتيب األفكار والعمل على تناسقها وتوجيهها بسرعة 

باإلضافة الى ذلك تساعد العادة الذات وى وما ينبغي له أن يذهب من النور إلى الظالم"فهي تحكم قيادة أفكارنا فتحدد ما يظهر منها وما يق

والدليل على ذلك : الفارق الكبير الذي نجده بين  قيل " العادة مصدر االبداع في مختلف الميادين "على ابراز امكانياتها ومواهبها ولهذا 

قيمة اللوحة التي يرسمها االنسان العادي أو الفنان المبتدئ ,وللعادة اتصاال وثيقا  اللوحة الفنية التي رسمها فنان ذو خبرة طويلة وبين

باالخالق , فمن خاللها يتم غرس المبادئ التربوية الحميدة التي تساهم بشكل فعال في تكوين الشخصية , ففي سن مبكرة يكتسب عاداته 

مثال : من وطن نفسه على صفة االمانة تجده لن يقف مترددا في أحكامه , وال ينفق بالتقليد والتلقين والتدريب, فبفضلها يتم تهذيب النفس , ف

قال دور كايم "ان االخالق تقتضي ان يكون عند االنسان استعداد لتكرار االفعال نفسها في الظروف نفسها ,وان يكون له  في هذا جهدا,

مستوى االجتماعي فاالنسجام والتوافق بين افراد المجتمع مصدره العادة و للعادة واثار ايجابية أيضا على العادات ثابتة وحياة منظمة "

 ألنها تجعل البيئة مألوفة لديهم , كما انها تساعد على حفظ النظام االجتماعي وتجنب الصراعات والفوضى , السيما أثناء احترام االفراد

ر المحبة ,ويتجلى ذلك خاصة في موائد رمضان وكذلك التضامن للعادات االجتماعية , فمن خاللها يتم الترابط والتماسك فتنتشر أواص

قال جون ديوي "كل العادات االجتماعي خالل الكوارث الطبيعية باتقان وبالتالي يتخلص من الحركات الخاطئة ويعوضها بحركات ناجحة 

 "تدفع الى القيام بأنواع معينة من النشاط وهي تكون النفس
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اال انها تؤدي في بعض االحيان  إلى ,هذا االتجاه من ان العادة سلوك ايجابي تساعد في تحقيق التكيف رغم مما قدمه على ال النقد :

لية, االستبداد والطغيان فبمرور الزمن تصبح عائقا امام االرادة االنسانية , فمرونة هذا السلوك تؤول في كثير من االحيان الى التصلب واآل

,كما ان العادة تقيد الفرد بسلوكات في سلوك االنسان ,وبالتالي يصبح غير  متجدد, ويؤدي إلى التكرار وهذا ما يؤدي الى الثبات والسكون 

قال وليم جيمس "لو يصعب عليه التخلص منها مثال :التعصب الفكري ,او التعود على بعض العادات االجتماعية السيئة كالقتل او السحر 

االيام كتلة متحركة من العادات النتبهوا لسلوكهم وهم في نضارة الحياة ,فالمرء ينسج اقدراه عرف الشبان انهم سيصبحون يوما ما من 

 بيديه وسواء اكان خيرا ام شرا ,فان خيطه المنسوج لن يحل "

تلتمس  ة االرادة وفعاليتحقيق التكيف,  في وبتالي فهي ايجابية وفعالةاالرادة قدرة عقلية  ان النزعة العقلية انصاريرى  : القضة الثانية 

فهي مراة لشخصيتنا ,النها في االصل قرار ذاتي يتحمل الفرد تبعاته ,كما انها فعل  اومراحل حدوثه اوصفاتهتركبيها  شروطها و من خالل

تاملي يقوم على التفكير والمحاكمة ,فالشخص الذي يريد شيئا يدرك ما يفعل وبتالي يشعر بفعله ويعيه ويعرف تماما الغاية من فعله قال 

قال قصدي وفعل غائي غرضه التكيف والتوافق مع الظروف الطارئة بانه ادي ,كما يمتاز السلوك االر سبينوزا "االرادة والعقل شئ واحد"

كما ان مراحل الفعل االرادي تدل  برتراندراسل "انه مخالف للفعل االعتيادي ,الن العادة تقوم على التكرار ومخالف للغريزة النها عمياء "

تصور الفعل والغاية منه ,لذلك عليه ان يوجه عمله وان يحشد قواه على قيمته ,والبداية تكون من خالل تصور الهدف ,فال بد للشخص من 

في سبيل تحقيق ذلك ومثال ذلك :القائد العسكري الذي ال يستطيع خوض المعركة من دون ان يتصورهدفا هو االنتصار ,واالمر نفسه 

في االمتحان ,ثم تاتي مرحلة المدوالة التي تاخذ شكل بالنسبة للطالب ,فهو ال يقرر الفعل اال بعد ان يتصور الهدف من الدراسة وهو النجاح 

قال ويليام جيمس "االرادة اختيار العقل مع سبق االصرار بين االفكار المتعارضة " االخذ والرد وتقليب االمر على مختلف وجوهه 

عل ,بل ال بد من التروي والتاني قبل اتخاذ والمطلوب في هذه المرحلة ان ال يشرع االنسان او يندفع بشكل الي او عشوائي الى القيام باول ف

وتنتهي المدوالة من خالل الفصل في االمر واتخاذ موقف قال سبينوزا "ان حقيقة الفعل االرادي تكمن في تصور الغاية والتروي "  القرار

تبار القرار فعال مكتمال اال اذا كان يتمثل في عزم الذات وتصميمها على تجسيد احد االفعال او المواقف الممكنة في الواقع ,وال يمكن اع

قال غوستاف لوبون "تتجلى االرادة الضعيفة في كثرة الكالم ,واما االرادة  مصحوبا بالتنفيذ وال بقي مجرد نية او تصورا عقليا ال اكثر

وعلى هذا  واقعية في تجسيد ما نريدهمما يعنى ان اساس الفعل االرادي هو العمل اي توفر القدرة الفعلية والالقوية فهي تظهر في االفعال " 

االساس انه ال يمكن الحديث عن الفعل االرادي في ظل غياب التروي واعمال العقل ,الن قيمة هذا الفعل وقوته تتجلى في االستجابة لصوت 

ومن خالل  نسان على نفسه "قال جوته "االرادة تعنى سيادة اال المنطق وندائه وبتالي يتم السيطرة على النفس وضبطها وتهذيب سلوكاتها

الفعل االرادي يتم تصحيح االخطاء حيث يوفر الفرد على نفسه عناء التكرار الفاسد ,فعلى المتعلم اخضاع السلوك او المهارة التي يحاول 

ك ,حيث يقدم نماذج كثيرة وتاريخ الفكر يثبت ذل "االرادة هي حارسة العادات " اكتسابها الى دور العقل واالرادة حتي يتم تكوينها ولهذا قيل

ا عن االرادة التي تعزز الذات وتدعمها وهذا ما نلمحه مثال في شخصية االديب طه حسين ,فقد تحدى اعاقته البصرية ليكون اديبا فذا له قسط

عينيه اهدافا اجتماعية  وفير من العلم والمعرفة والفضل في ذلك يعود الى االرادة , باالضافة الى ذلك نجد صاحب االرادة القوية يضع امام

شريفة وغايات نبيلة وكان متحمسا من اجلها وهذا ما يصدق على المصلحين والشخصيات السياسية فعبد الحميد بن باديس ومانديال واالمير 

 عبد القادر وغيرهم كثير ,فلوال االرادة الفوالذية لما استطاعوا احداث اي اثر او تغيير في مجتمعاتهم

لتكيف ,لكن احيانا قد تكون مقرونة باالهواء واالنفعاالت ويصعب حينها التمييز بين الفعل تحقق ارغم من ان االرادة اداة على ال النقد :

 ,اضافة الى ذلك  االرادي الحقيقي من جهة وبين االهواء والرغبات التي تنشط االرادة من جهة اخرى وبذالك تتغلب الرغبة وتعيق التكيف

 ف المادية والنفسية واالجتماعية .ارادتنا والتي لم نعتد عليها كثيرا ما تعيق تكيفنا مع مشاكل الحياة كالظروفالظروف الخارجة عن 

ان تحقيق التكيف والتاقلم مع العالم الخارجي يكون بالعادة واالرادة معا ,فمن الصعب وضع حدود فاصلة , وفروق جوهرية  التركيب :

كما ان اثر العادة في االرادة واضح ي, دايعتا الن العادة تبنى على االرادة باعتبارها المنبع االصل لكل فعبينهما  كوسيلتتن للتكيف , ذلك ال

قال دوال كروا "ان االنتباه وارادة التعلم وكيفية تصور العمل ومقاسية بحكم ان افعالنا االرادية تتطلب افعاال تعودية ,فالعادة تعزز االرادة 

 فهما مصدر فعالية السلوك وتحقيق التكيف .   وعليه فهماودة كل ذلك يؤثر في تكوين العادات "النتائج بالغاية المقص

وفي االخير نستنتج ان االختالف الظاهر بين العادة واالرادة ال يعبر عن حقيقتهما بالفعل , فهما في االصل فعالتين نفسيتين  الخاتمة :

قال هنري فورد في حياته اليومية مرتبطتين ومتكاملتين وظفيا هدفهما التكيف مع العالم الخارجي ومواجهة المواقف التي تعترض االنسان 

 .لصحيح طالما انك تفكر ...سواء حققت ما تريد ام لم  تحقق ""انت في الطريق ا
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الواجب ؟ اولى هل الحق   

 هل اعطاء الحقوق اولى من اداء الواجب ؟

الواجب ؟ ولويةالحق ام ا اولويةوهل العدالة االجتماعية تتاسس على مرجعية   

 

 مقدمة: تعرف االخالق بانها مجموعة من السلوكات والتصرفات والقيم التي هدفها التوجيه والرشاد ,ومن بين هذه القيم العدل وهو 

على  من اهم الفضائل والقيم االخالقية التي اهتم بها الفالسفة ورجال القانون والدين وهو يعنى في اللغة االستقامة وفي الشريعة االستقامة

د عما هو محظور ,ونقيضه الظلم او الجور ,وللوصول الى هذه القيمة ال بد من تطبيق العدالة على ارض الواقع والتي طريق الحق والبع

اساسها الحق والواجب ,لكن مشكلة االولوية احدثت جدال واختالف بين الفالسفة والمفكرين فهناك من يرى ان الحق اولى من الواجب 

:هل الحق اولى من الواجب ام الواجب اولى من الحق اولى من الحق ومنه نطرح المشكلة االتية  وبنقيض ذلك هناك من يرى ان الواجب

هل اعطاء الحقوق اولى من اداء الواجب ؟ ؟وبعبارة اخرى :  

 القضية االولى :

بالقانون الطبيعي الذي يجعل انصار هذا االتجاه بان العدالة تقتضي ان تتقدم فيها الحقوق على الواجبات ,فتاريخ الحقوق مرتبط يرى 

لواجبات كون الحق معطى طبيعي ,فحق الفرد سابق لواجب الدولة من منطلق ان القانون الطبيعي سابق لنشاة ا على من الحقوق مقدمة

ن بفضل ذلك قال وولف "كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي ال نبغي مطلقا قانونا طبيعيا بل باالحرى الحق الذي يتمتع به االنساالدولة,

سانية ,فهي بحكم طبيعتها هذه سابقة لكل واجب ,فهي بمثابة حاجات ولما كانت الحقوق الطبيعية حقوقا مالزمة للكينونة االنالقانون "

بيولوجية يتوقف عليها الوجود ,كما يمنحهم قانون الطبيعة حقوقا اخرى كحق محاكمة المعتدي وحق معاقبته ,وال يمكن الي كان اسقاط 

إنسان أو جماعة من الناس في العالم ,فله حق طبيعي  أيمن سماته ,سمة  لما كان االنسان يولد" قال جون لوكالحق ,  هذا

رتبط ارتباطا وثيقا بالقوانين الطبيعية ,وكانت الواجبات ميزة القوانين الوضعية تولما كانت الحقوق الطبيعية ت بالمحافظة على ملكه"

للواجب من منطلق ان القوانين الطبيعية سابقة للقوانين الوضعية كون المجتمع الطبيعي تقدم المجتمع امكن القول ان الحق سابق 

 السياسي .

اما بالنسبة للثورة الفرنسية واالمريكية فقد اعطت االولوية للحقوق على الواجبات وظهر ذلك جليا في اعالن حقوق االنسان والمواطن 

استمدت فلستفها القانونية من فالسفة القانون الطبيعي لذلك  التي المنظمات الدولية لحقوق االنسان,ذلك ساتيرها ,اضافة الى الذي حملته د

فهي تولي اهتماما كبيرا للحقوق على حساب الواجبات ,وهو ما جاء في المادة الثالثة من اعالن حقوق االنسان والمواطن الصادر عن 

"هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق االنسان الطبيعية التي ال يمكن ان التي نصت على ان 9871الثورة الفرنسية عام 

من االعالن العالمي العالمي لحقوق  97وجاء في المادة تسقط عنه ,هذه الحقوق هي الحرية والملكية واالمن ومقاومة االضطهاد " 

"لكل شخص الحق في حرية التفكير والدين والضمير ....يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة  مايلي9787االنسان الصادر 

  ومنه فالحق يسبق الواجب . والحقوق وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح االخاء ودون اي تمييز "

 النقد:

االنسان والثورتين الفرنسية واالمريكية ,اال انهم اقروا  حقوقغم مما قدمه فالسفة القانون الطبيعي وحتي المنظمات الدولية للعلى الر

الحقوق وقدسوها ,وفي المقابل تجاهلوا الواجبات ,وفي ذلك اخالل بتوازن الحياة ,كما ان اقرار هؤالء حقوقا مقدسة للفرد اهمها احقيته 

لضعفاء على اعتبار ان الملكية غير متيسرة للجميع يدافعون عن قصد او عن غير قصد على حقوق االقوياء بدل حقوق ا ,همفي الملكية 

باالضافة الى ان جميع التشريعات الوضعية على مر التاريخ لم تخول  ,بقدر ما تكون حكرا على الطبقة الحاكمة فاية حقوق هذه ؟

 موادها حقوقا لالفراد دون مطالبتهم باداء واجبات فالحق يلزمه واجب .

القضية الثانية يرى انصار هذا االتجاه ىأن الواجب متقدم على الحق ومن الفالسفة الذين ذهبوا إلى تأكيد هذا الطرح " إيمانويل 
فالواجب األخالقي عند كانط يقوم على االلزام الباطني الذي  فكالهما يعطي أهمية للواجب ويدفع به للمقام األول, كانط وأوغست كونت 



 

12 
 

ون مطلقا ونزيها بعيدا عن المنافع الشخصية والمصالح الذاتية فمثال : إتقان العامل يفرضه الفرد على نفسه بمحض إرادته حيث يك

لصنعته واجب بغض النظر عن نيله ثناء صاحب العمل كحق مقابل ذلك ,كما أن الجندي عندما يضحي بحياته دون اعتبار إلى فقدانه 

قال كانط " إن اإلرادة اإلنسانية الخيرة هي تلك تفعل وفقا ق أهم حقوقه وهو حق الحياة ,دليل على أن الواجب مطلب عقلي سابق للح

اما اوغست كونت فينطلق من قبول فكرة الواجب دون اخضاعها الي نقد خاص ,فالواجب حسبه هو القاعدة التي يعمل للواجب ..." 

لى طبيعتنا الفردية واالجتماعية ,لذلك بمقتضاها الفرد وتفرضها العاطفة والعقل معا ,ومن الواجب ان نعمل ما نعترف بانه انسب شئ ا

فكل فرد عليه واجبات يجب اداؤها وال يمكن المطالبة بحقوقه الن لكل دولة ففكرة الحق يجب ان تختفي وتستبعد من القاموس السياسي 

و نتيجة لواجبات االخرين مجرد المطالبة بها هي فكرة منافية لالخالق ,واالخالق في حقيقتها اجتماعية اضافة الى هذا فان حق الفرد ه

فهذا يعنى ان تحديد قال اوغست كونت "ليس للفرد حقوق بل عليه واجبات ولو قام كل فرد بواجباته لتحققت حقوق الناس "نحوه 

.الواجب سابق لالقرار الحق ,االمر الذي يبرر اولوية الواجبات على الحقوق   

 النقد:

ان الواجبات تسبق الحقوق اال ان هذا الطرح يهدم العدالة من اساسها ,كونه يبترها من رغم مما قدمه انصار هذه االتجاه من على ال

مقوم اساسي تقوم عليه اال وهو الحق ,فكيف يمكن واقعيا تقبل عدالة تغيب فيها حقوق الناس ؟كما ان منع الحقوق يؤدي الى الظلم 

بواجبات دون الحصول على حقوقهم مما يؤدي الى استغاللهم وضياع واالستغالل بدليل الدول الديكتاتورية تحث افردها على القيام 

قال هوبز "ان حق الطبيعة هو حرية استخدام الفرد لقدرته الخاصة حسب مشيئته ,من اجل المحافظة على طبيعته الخاصة  كرامتهم

. ,اي على حياته الخاصة "  

   التركيب:

,فوجود أحدها يتضمن وجود اآلخر بالضرورة  تكاملعالقة فهما في  والواجباتالحقوق  على الجمع بين قائمة الموضوعية العدالة 

فاذا طغت الحقوق على  ,الن الحياة اإلجتماعية ال يمكن أن تنهض وتستقيم إال إذا كان هناك تعادل وتوازن بين الحقوق والواجبات

وظائفها ,أما إذا طغت الواجبات على الحقوق فهذا فإن المجتمع يضطرب وهذا ما ينعكس سلبا على الدولة وعلى مختلف  الواجبات 

 يؤدي إلى الظلم والجور وكذلك اإلستغالل كما يشجع المواطنين على التطاول والتحايل على القانون 

 الخاتمة:

ر ,الن دون رحجان احدهما على االخ بين الحقوق والواجباتوفي االخير نستنتج ان روح العدالة االجتماعية تقتضي تحقيق التوازن 

هو في الوقت ذاته واجب  –الذي هو حق طبيعي  –حق الفرد واجب على غيره ,والواجب هو الوجه االخر للحق ,فحق الحياة مثال 

جميع  علىخلق مجتمع متحضر ومتطور الحفاظ على الحياة في شخصك وفي شخص االخرين وهذه الوحدة هي التي تمكننا من 

  ة تعيش المجتمعات في دوامة من الفوضى والالستقراروتصبح فاقدة لوجودها وكيوننتها .  االصعدة الحياتية ,الن بدون العدال
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 ؟ . المساواة ما التفاوت ظل في تتاسس االجتماعية العدالة هل

 هل تقوم العدالة على مبدا التفاوت واالختالف بين البشر ام على مبدا المساواة ؟

 الفردية ؟العدالة االجتماعية في ظل الفروق هل يمكن تحقيق 

من وهو العدل  تعرف االخالق بانها مجموعة من السلوكات والتصرفات والقيم التي هدفها التوجيه والرشاد ,ومن بين هذه القيم مقدمة :

لى طريق اهم الفضائل والقيم االخالقية التي اهتم بها الفالسفة ورجال القانون والدين وهو يعنى في اللغة االستقامة وفي الشريعة االستقامة ع

وللوصول الى هذه القيمة ال بد من تطبيق العدالة على ارض الواقع والتي اساسها الحق والبعد عما هو محظور ,ونقيضه الظلم او الجور ,

تالف ,فاعتقد البعض انه يجب احترام االخ كرين اختلفوا وتجادلوا حول المبدا الذي نتبعه لتحقيق العدالة لكن الفالسفة والمفالحق والواجب ,

 في يكمن الموضوعية  العدالة تحقيق هلالمساواة بين الناس وعليه نطرح المشكلة االتية :انه يجب واعتقد البعض االخر  والفروقات الفردية 

 ؟ةوبعبارة اخرى :هل التفاوت اساس العدال. المساواة؟ ام التفاوت

 بين تالفروقا قيام ظل في االفراد بين العدالة تحقيق ان الى الواجبات و الحقوق في مساواة لالو التفاوت انصار يرى : ىاألول يةالقض

 هذا ونجد,فرد كل يمتلكها التي الذاتية والمؤهالت القدرات حسب وذلك توزيعال في التفاوت مبدا وفق تسير العدالة الن ممكن امر االفراد

 الحكام طبقة: البشرية النفس مستويات تقابل طبقات ثالثة الى المجتمع افالطون قسم فقد ,الكالسيكية الفلسفة في جليا و واضحا المبدأ

 ان  ايضا ومطالبة الطبقي التمايز هذا احترام العدالة على وجب ذلك,ل الخاصة امتيازاتها طبقة ولكل ,العبيد وطبقة الجند وطبقة والفالسفة

قال افالطون "الخلط بين الطبقات  الالئق مكانه في فرد كل يوضع ان يقتضي الذي المعيار لهذا وفقا الحقوق توزع ان و الفوارق  هذه تراعي

قال ايضا "ان العدالة انما هي ان يمتلك المرء ما ينتمي فعال اليه ويؤدي الوظيفة الخاصة به و الثالث يجر على الدولة اوخم العواقب"

 الناس تجعل وهي الطبيعة ان" يقول حيث الطبيعية الحتمية منطق الى يعود وذلك تفاوتال و يقر انها تبنى على فه للعدالة ارسطو نظرة اما"

 الطبيعة بينما ,بينهم نسوي ان رالجو فمن ومواهبهم قدراتهم في بالفطرة مختلفون فالناس "عميقة فوارق بينهم وضعت قد عليه هم ما على

 واالستعدادات للكفاءة طبقا يكون والواجبات الحقوق فتوزيع لذلك قائم الناس بين الطبيعي فاالختالف اذن الطبيعة قانون التفاوت الن ,فرقتهم

 مبدأ على هيغل اكد فقد التصور هذا من ايضا قريبة فهي للعدالة الحديثة الفلسفة نظرة اما. االجتماعية الفروق معها تزداد التي الطبيعية

 انها منطلق من العالم على وتسيطر الحقوق كل تملك ان لها يحق المطلقة والفكرة القمة الى تصل التي فاألمة االمم يمس تفاوت لكن التفاوت

 ان بجي الذي المنطق هو وهذا الواجب الضعيف وعلى الحق فللقوي والخضوع التبعية إال الضعيفة االمم واجب ما و االمم افضل و اقوى

 كنتيجة و ذلك انكار يمكنه احد وال قائم الناس بين التفاوت ان على اكدفقد  نيتشهاما  . االمم او باألفراد االمر تعلق سواء عدالة كل اليه تتحكم

 حق وللعبيد والملكية الحكم حق فالألسياد ,الخاصة امتيازاتها طبقة ولكل عبيد طبقة و اسياد طبقة طبقتين الى المجتمع قسم فقد المعتقد لهذا

 يمتلكون ال العبيد الن المجتمع توازنب اختالل يعد االسياد حقوق الى لتطلع العبيد قبل من محاولة واي االسياد وخدمة واالحترام الطاعة

 . الموضوعي الطبقي التمايز هذا حسب الحقوق توزع و التفاوت هذا تحترم ان العدالة علىما و لألسياد خدم فهم وعليه لذلكتؤهلهم  صفات

 فقد موضوعية عدالة لتحقيق جوهري مقياس واعتبره التفاوت مبدأ على اكد فقد الحر الليبرالي الرأسمالي االقتصاد نظر وجهة من اما

 و مواهبهم في مختلفون االفراد الن البشرية الطبيعة مبدأ خالل من الواقع على ارض التفاوت مبدأ تحقيق و تقرير الى ةالرأسمالي انطلقت

 على دليل خير والسياسي االقتصادي تنظيمها في الرأسمالية بها تؤمن التي الفردية الملكية وما ,الحقوق في بينهم التفاوت يبرر مما قدراتهم

 يقتضي البعض لدى الملكية فوجود لذلك االخر البعض دون التملك في للبعض االحقية اعطاء معناه نتاجاال لوسائل الخاصة الملكية الن ذلك

 طبقة طبقتين الى المجتمع الرأسمالية االيدلوجية قسمت فقد وهكذا . قييحق تفاوت هناك ان على يؤكد ما وهذا االخر البعض لدى انعدامها

الفرو  هذه احترام إال العدالة على ماو امتيازاتها طبقة ولكل العمال طبقة وهي اجيرة كادحة وطبقة االموال رؤوس بأصحاب وتعرف مالكة

 حقوقهم االفراد اعطاء هي عندهم العدالة الن, التفاوت مبدأ على اكدوا فقد واإلنسان الطبيعية العلوم اصحاب نظر وجهة من اما قات,

 فهناك البيولوجي المستوى في االختالف الى يعود وذلك الواجباتي يؤد ان على المقدرة نفس لهم االفراد كل ليس ولكن بواجباتهم ومطالبتهم

 فاحترام لذلك الواجب رد في االختالف ثمة ومن العمل في االختالف على قدرتهم يحتم مما والمورفولوجي البيولوجية بنياتهم في تباين

 تحقيق نحاول ان من فبدالحيث قال "كاريل الكيساقره  ما وهذا به واالستدالل العمل يجب بل طبيعية حتمية ألنه ضروري امر التفاوت

 اولئك نساعد ان يجب"وقال ايضا " عظماء رجاال وننشئ االختالفات هذه دائرة نوسع ان يجب والعقلية الجسمية الالمساواة بين المساواة

 نستنتج ومنه" والالئق الطبيعي مكانه على يحصل ان عليه فرد فكل اجتماعيا االرتقاء على والعقول االعضاء افضل يملكون الذين الناس

 اال احترام هذا المبدا. الدولة على وما الطبيعة قانون التفاوت الن الناس بين الموجودة تالفرو قا احترام في يكمن العدالة مقياس ان
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 زيوالتمي الظلم يؤسس ألنه االجتماعي واالستغالل للطبقية مبرر يكون ان يجب ال لكن ,طبيعي امر التفاوت انعلى الرغم من  النقد :

 ألنها المجاالت لكل صدرها يتسع ال ضيقة دائرة في يؤسسها انما للعدالة كأساس التفاوت مبدأ اقرار ان كما .الواحد المجتمع داخل العنصري

 الضعيف على القوي سيطرة وهو مبدأ والهيمنة لالستعمار مبرر فهو وبالتالي واالعتداء الذل يكرس التفاوت ان كما. الحاكمة الطبقة عدالة

 مستوى الى تنزل ان اسمى فهي العنصري ورصالت هذا على تؤسس ان ترفض اخالقية كقيمة العدالة ان ,والتبعية والطاعة الحكم اجل من

 قال عمر بن الخطاب " متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ".بين افراد المجتمع  والجور الظلم تثير التي النظرة هذه

 المساواة في يكمن العدالة تحقيق ان الى والواجبات الحقوق في االجتماعية العدالة دعاة المساواة انصار يذهب : ةالثاني القضية

 فيما وكاملة تامة بمساواة يتمتعون طبيعية حياة يعيشون كانوا و متساوين ,بفطرة ولدوا الناس الن الواحد المجتمع افراد جميع بين المطلقة

 جميعا فلنا االنسان بأخيه االنسان من اشبه شيء هناك وليس سواسية االفراد الن تفرقة وبدون المساواة قدم على حقوقهم مارسوا و بينهم

 في االفراد بين المساواة مبدأ فان هنا ومن شيشرون قال كما التعلم على القدرة في متساوين فنحن العلم في اختلفنا وان حواس و عقول

 تقتضيها االفراد بين المساواة الن موضوعية عدالة لتحقيق ومناسب اساسيا مقياسا يعتبر الطبيعي القانون فالسفة برأي والواجبات الحقوق

قال توماس هوبز "سوت الطبيعة بين  المجتمع صنع من فهي فوارق هناك كانت االفراد وان بين المتبادل االحترام وكذلك المشتركة لطبيعةا

الناس في قواهم الجسمية والعقلية ,وقد نرى بعض الناس اقوى من بعض وبعضهم اذكى من بعض ولكن اذا نظرنا نظرة عامة ال نجد 

 العدالة لتحقيق االسمى المفتاحه واعتبرو المساواة مبدأ اقروا فقد االجتماعي العقد فالسفة اما ",هناك فرق يخول االنسان حق ليس لالخر 

 الى انتقلوا ومختلفة عدة السبابل لكن المساواة قدم على الطبيعية بحقوقهم ويتمتعون الفطرة حالة يعيشون كانوا اكانو االفراد ان من وانطلقوا

 يغير لم العقد الن متساوين بقوالكن   اجتماعي عقد بواسطة التغيير هذا وكان حقوقهم على تحافظ تنظيماوأكثر  افضل لحياة السياسي المجتمع

قال جون لوك "ما  ,العقد لقيام شرط فالمساواة من ثمةو دولة نظام الى غابة نظام منف الحسية والطبيعة العيش طريقة بل الطبيعية المكنونات

واحدة ومن نوع واحد وان لهم جميعا نفس القدرات الطبيعية فيجب ان يكونوا متساويين فيما يعطى لهم من دام الناس خلقوا بطريقة 

دور مهم في  اوروبا في الطبيعي القانون فالسفة شنها التي والفلسفية الفكرية الحركة عرفت ومن جهة اخرىحقوق بال تبعية وال خضوع "

 الثورتين مبادئ تغيير في الفعال الدور لحركةا لهذه كانت فقد لهذا التقليد وقيود الكنيسة تبعية من وتخلصت جتماعياال تنظيمال رمساتغيير 

هذا  تكريس الن اجتماعية عدالة لتحقيق االساسي الجوهر تهواعتبر المساواة مبدأ اقرت فقد االنسان لحقوق العالمي االعالن و التنويرتين

 و امير ن غني وفقير وبينبي فرق فال الجميع على تطبق واحدة قاعدة هناك تكون ان يجب ,لذلكوالتطور, ناالم و راالستقرا يحققالمبدا 

 تفرقة اي دون متكافئة حماية في الحق ولهم القانون امام سواسية الناس كل " االنسان لحقوق العالمي لإلعالن 7 المادة في جاء فقد فالح

 اللقاالست اعالن نص كما "كهذا تمييز على تحريض اي وضد االعالن بهذا يخل تمييز اي ضد متساوية حماية في الحق جميعا لهم كما

 الثورة شعار حمله الذي المبدأ نفس هو و بينهم التمييز يمكن وال االفراد بين المساواة مبدأ على 1787 االتحادي والدستور 1776 االمريكي

 االفراد الثورة الفرنسية" الصادرعن والمواطن االنسان لحقوق الشهير االعالن من 1 المادة في وجاء "الحرية-االخاء-المساواة" الفرنسية

 طريق ان وذلك والواجبات الحقوق في المساواة مبدأ تكريس دون عدالة ال ان االشتراكية الفلسفة وتقر" متساوين احرار يعيشون و يولدون

 في  حقال له فرد وكل طبيعي حق الملكية الن حقه حق ذي كل وإعطاء الحق بهذا بالتمتع للجميع تسمح حيث االنتاج لوسائل الجماعية الملكية

 .قال كارل ماركس "نحنا شركاء ولسنا اجراء"  غيره مع متساوي يجعله الذي الملكية

 االجتماعية العدالة يحققوال عملي غير مبدأ المساواة الن الفكرة هذه قبول يمكن ال واقعيا لكني منطق المساواة فكرة قبول يمكن النقد :

 وتقضي الفردية المواهب تقتل بحيث البشرية الطبيعة مع تتعارض كونهال تعسف فهي, المواهب وتشجيع الكفاءات تطوير الى تسعى التي

 قال هللا تعالى "افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستون مختلفين  بالطبيعة خلقوا وقد الناس بين نسوي فكيفواإلبداع, المنافسة روح على

 إلقامة االصلية القاعدة هي هذه التفاوت في والجدارة االستحقاق ومبدأ بالمساواة الفرص تكافئ مبدأين في العدالة حقيقة تكمن التركيب :

 مجالالحياة وتقسيمها الى ثالثة : مجاالتتحديد  منواقعية تنطلق  للعدالة مثلى صورة رسم فقد محمود نجيب زكي,اما  اجتماعية عدالة

ويقابل كل مجال باساسه الصالح له ,فالمجال االول يحدده القانون والثاني الجدارة  االجتماعية الحاجات ومجال القدرات ومجال الحقوق

 موضوعية عدالة لنا نتجالتي ت القاعدة هذه سبح يكون والواجبات الحقوق فتوزيع وبالتاليوالمجال الثالث تحدده الحاجات الضرورية لالفراد 

وفي االخير نستنتج ان العدالة الحقيقية تقوم على التكامل واالنسجام بين مبدايين المساواة والتفاوت , بمعنى ليست بمساواة  :الخاتمة 

لمتدنية ,وانما هي حد اوسط بينهما أي مطلقة النها ظلم لذوي المواهب والكفاءات العالية وليس بتفاوت مطلق النه ظلم لذوي المواهب ا

  باحترام مبدا تكافؤ الفرص ومحاربة االستغالل,كما ال يجب اهمال الفوراق الطبيعية بين البشر. 
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 هل اإلزدهار اإلقتصادي مرهون بتحرير المبادرات الفردية ؟

 هل النظام الراسمالي كفيل بتحقيق حياة اقتصادية مزدهرة ام النظام االشتراكي هو من يحقق ذلك؟

الوحيد للتنمية االقتصادية ؟هل يمكن اعتبار الملكية الفردية المحرك   

 

 مقدمة:

بشرية االقتصاد هو العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالنشاط المؤدي الى خلق المنافع  وزيادتها او هو علم تنظيم الثروة الطبيعية وال

االفضل الذي يحقق ومن هنا فقد اختلف الفالسفة وعلماء االقتصاد في تحديد النظام االقتصادي , انتاجا وتوزيعا واستهالكا 

اي النظام الراسمالي هو االنجح  ,فالبعض يرى ان مراعاة المصلحة الفردية وتشجيع الحرية في جميع المجاالت والرقي زدهارالا

هو  اي النظام االشتراكيوالبعض االخر يرى ان مراعاة المصلحة الجماعية ومحو الفوراق االجتماعية وتحقيق العدالة بين الجميع 

هل المنافسة الحرة كفيلة بتحقيق تطور اقتصادي ؟وبعبارة اخرى :هل الراسمالية قادرةعلى  وعليه نطرح المشكلة االتية :االفضل 

 تحقيق الرفاهية االقتصادية ؟

 القضية االولى :

مالي ,ذلك أنه يعطي يرى أنصار النظام اإلقتصادي الليبرالي الحر أن تحقيق اإلزهار والرقي اإلقتصادي مرهون بإنتهاج النظام الرأس

وهو يقوم على اساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها وان الراسمالية تقوم على اسس  الحرية المطلقة في كل ممارسة إقتصادية

منفعة طبيعية كفيلة بسعادة المجتمع وحفظ التوازن االقتصادي فيه واساس ذلك الحرية الفردية الطبيعية التي تعتبر مالزمة لقانون ال

.الشخصية وبالتالي يجب ترك الحرية للفرد في العمل وفي االنتاج والربح   

فمن الناحية التاريخية تمتد جذور هذا النظام منذ قيام الثورة الصناعية في أوربا وتطور وسائل اإلنتاج وحاجة المجتمع إلى التنظيم 

, اما من اإلقتصادي في المعامالت الصناعية والتجارية مما أدى إلى قيامه واعتبارها المنطلق األساسي في تحريك عجلة النمو والتطور

ظام الرأسمالي أنه أفضل نظام إقتصادي على اإلطالق ألنه يوافق الطبيعة البشرية التي تميل ناحية األسس والمنطلقات يعتبر الن

بفطرتها إلى حب التملك والحرية ,وتظهر الحرية المطلقة من خالل االستثمار والعمل وتشريع الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج 

وذلك لكسب المال ومضاعفته على  وعة لكل اشكال الثروة من مبانى واالتمن الملكية المتن باعتبارها القاعدة العامة التي تمكن الفرد

فالراسمالية مؤسسة على تصور يجعل من الملكية حقا مطلقا ال  قال ادم سميث "دعه يعمل اتركه يمر " ضوء مصالحه الشخصية 

رة طبيعية مصلحة المجتمع في مختلف تحده حدود في تقوم على االيمان بالفرد ايمانا ال حد له وبان مصالحه الخاصة تكفل بصو

ظيفتها الى حماية االشخاص والدفاع عن مصالحهم الخاصة وال يحق لها ان تتعدى حدود هذه الغاية والميادين ,وان الدولة ترمي في 

وتهيا  في نشاطها ,كما انه ال بد ان تقر بالحرية االقتصادية وما يتبعها من حريات سياسية وفكرية وشخصية فتفتح االبواب

,وذلك ما تلخصه الملكية الفردية لوسائل االنتاج فللفرد الحرية التامة في امتالك راس مال وهو كل ثروة معدة النتاج ثروات الميادين

اخرى وامتالك االراضي والمباني واالالت والمصانع ,االغراض المنقولة كاالثاث والسيارات ,حق المؤلف ,امتيازات الشركات 

ق االنسان المادية المترتبة على المجتمع كالدين والودائع واالمانات ,ووظيفة القانون في المجتمع الراسمالي هي والمؤسسات وحقو

ونظرا لما يتميز به النظام الراسمالي من تفتح وحرية في االستثمار فان ذلك  حماية الملكية الخاصة وتمكين الفرد من االحتفاظ بها ,

يقود الى فتح باب المنافسة الحرة بين المنتجين بحيث يزداد التصنيع في البالد وتنتعش التجارة وتتوسع دائرة االنشطة االقتصادية 

وتتنوع المنتجات وتتطور باستمرار ,الن التحفيز على الربح والكسب السريع من شانه ان يدفع الى صقل المواهب وتشجيعها 

"القضاء على التنافس معناه إلغاء العقل  قال باستياااللة االقتصادية  واستغاللها لذلك ينظر الى المنافسة الحرة على انها وقود

واإلنسان".أما الحرية اإلقتصادية التي نادى بها الرأسماليون  فهي ترمي إلى رفع القيود وإزالة العوائق التي تعيق الحركة اإلقتصادية 

الن الدولة ال تصلح لالعمال االقتصادية ويجب ان تتلخص لذلك فهم يرفضون تدخل الدولة سواء في اإلنتاج أو التسويق أو األجور

لهذا فال بد من ان تترك عن سالمة مواطنيها في حالة تعرضها العتداء خارجي مهمتها في المحافظة على االمن الداخلي والدفاع 

القوانين االقتصادية تسير على مجراها الطبيعي وبذلك ينظم االقتصاد نفسه ويهدف الى خير المجتمع ,الن المصلحة الخاصة هي 

فالقوانين الطبيعية لالقتصاد كفيلة بحفظ ,االجتماعية  احسن ضمان للمصلحة االجتماعية العامة وان التنافس يكفي وحده لتحقيق العدالة
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المستوى الطبيعي للثمن بصورة تكاد تكون ميكانيكية يلخصها قانون العرض والطلب هذا االخير يقوم على أنه عندما تكون السلعة 

وف ينخفض سعرها ,وبهذا يتحقق نادرة وطلبها كبير في السوق يرتفع ثمنها, وحين تكون السلعة متوفرة وطلبها في السوق قليال ,س

التوازن بين اإلنتاج واإلستهالك واألسعارلتفادي الوقوع في األزمات والذي من شانه ان يقضي على الكسل والتشجيع على العمل 

ن قال ادام سميث "ان كل بضاعة معروضة في السوق تتناسب موالمنافسة ,وهذا القانون يمثل اليد الخفية التي تحرك االقتصاد  ,

تلقاء نفسها بصفة طبيعية مع الطلب الفعلي " أما من الناحية السياسية فالرأسمالية تؤمن بالحرية السياسية من خالل تعدد األحزاب 

واالتجاهات الفكرية وهذا ما يحدث نوع من التحرر في االنتماء لألفراد ومنه فاألسس والمنطلقات التي نادت بها الرأسمالية يجعل منها 

فضل واألرقى.النظام األ  

 النقد :

هذا النظام تعرض لعدة انتقادات منها ان الملكية نشات من توزيع غير متساوي مما ساهم في نشاة العبودية والظلم ,كذلك عانت  تعرض

تنمية بسبب التضخم  باالضافة الى ان وسائل الدول الراسمالية عددا من حاالت الكساد التجاري الحاد التي قادت الى بطالة كبيرة 

هذا النظام يخلق الطبقية بين  الثروة هي وسائل ال اخالقية ومن بينها االستغالل والذي يؤسس  لمبدا فائض القيمة ,ومن جهة اخرى

قال كانط "عامل الشخص االنساني كغاية  ,أفراد المجتمع وهو يهدم األخالق كونه يعامل الفرد كوسيلة لتحقيق الربح وليس كغاية 

الرأسمالية  "قال جوريسيشرع لإلستعمار وسيطرة القوي على الضعيف ,بإضافة إلى أنه نظام إستغاللي فاحش  وليس كوسيلة "

   تحمل في طياتها بذور الحرب كما يحمل السحاب المطر"

 القضية الثانية :

ذلك أن أنه يحقق يرى أنصار النظام االقتصادي الموجه أن تحقيق اإلزدهار والرقي اإلقتصادي مرهون بانتهاج النظام اإلشتراكي 

.العدالة اإلجتماعية في كل ممارسة اقتصادية  

 فمن الناحية التاريخية تمتد جذور هذا النظام من الثورة البلشفية في روسيا 8181 ,ونداء العمال 8181 ,وارتبط ظهوره مع 

التناقضات الشديدة للنظام الرأسمالي ,ومحاولتهم التخلص من الصراع الطبقي في المجتمع والقضاء على كل أشكال اإلستغالل 

من ناحية األسس والمنطلقات يعتبر النظام اإلشتراكي أنه أفضل نظام اقتصادي اما "العيش للجميع ",لهذا كان شعارهم ,والالمساواة 

,لهذا عمدت اإلشتراكية العدالة والمساواة بين األفراد في الحقوق والواجبات ب ينادىق ألنه يتماشى مع الواقع المعاش الذي على اإلطال

إلى إلغاء الملكية الخاصة ومنع اإلستغالل الفردي لرؤؤس األموال واستبدالها بالملكية العامة لوسائل اإلنتاج قال كارل ماركس" إن 

,وهذا ما يكرس وقال ايضا "نحن شركاء ولسنا أجراء" حركتها اإلقتصادية تشير من تلقاء نفسها نحو إنحاللها "الملكية الخاصة في 

من االستيالء على وسائل االنتاج ,النه اذا كان العمل "البرولتياريا",بمعنى تمكين الطبقة العاملة تحرر الفئة العاملة من الحاكمة 

فللعامل الحق في ثمار عمله وهذا ما يتناقض مع النظام الراسمالي, فبسبب سياسته  جماعية جماعي فمن الضروري ان تكون الملكية

المتمثلة في االستغالل المطلق للعمال ظهر لنا ما يسمى فائض القيمة ,والمتمثل في قيام العامل بساعات اضافية من العمل بدون اجر 

ة التي تعيشها طبقة العمال وهو ما عجل بانتشار الوعي والوصول الى وهذا ما تسبب في انتشار القهر الطبقي واالوضاع التعسفي

التحرر من سياسة الفقر والتجويع,  وبالتالي إنتشار العدالة والمساواة في المجتمع قال كارل ماركس "يجب ان ال يكون العمال سوى 

راس واحد وقلب واحد من اجل الدفاع عن انفسهم ضد اقصى صنوف عذابهم وانهم بجهد جماعي كبير ,بضغط طبقي يقيمون سدا 

د ونظرا إلعتما ,يبيعوا لراس المال ...انفسهم وسالمتهم الى درجة الرق والموت ..."منيعا وحاجزا اجتماعيا يمنعهم من ان 

اإلشتراكية على الملكية العامة هذا يعني سيطرة الكل على وسائل اإلنتاج على نحو يحقق مصلحة المجتمع بأكمله, فاشباع الحاجات 

االجتماعية اليكون تلقائية او عفوية وإنما يكون عن طريق التخطيط المركزي ,الذي ترسمه الدولة وتحاول التوفيق بين حاجة المجتمع 

وضع مخططات لمشاريع اقتصادية  وذلك من خالل وتحديد االجورته وتوزيعه واسعار السلع والتحكم في االستثمارواالنتاج في كمي

قال كارل ماكس  ,واجتماعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة , وتنفيذ البرامج التنموية ومراقبتها من أجل خلق إقتصاد متطور ومنظم

"كل ما ياخذه االقتصاد منك من اسلوب حياتك وانسانيتك يرده اليك في شكل ثروة ونفوذ " أما من الناحية األخالقية نجد النظام 

اإلشتراكي يرفض استغالل االنسان ألخيه االنسان,حيث الملكية فيه ملكية جماعية ال استغالل فيها ,ونرى أيضا ساعات العمل ال تجعل 

ى حماية العامل والدفاع عن حقوقه ,واألجور تقدم حسب الكفاءة والجهد االنسان حيوانا كالنظام الرأسمالي بل العكس ,فهي تسهر عل

المبذول, مما يعطى للعامل حقه ويحافظ على كرامته ,وهذا ما يؤسس  لعدالة إجتماعية تسعى إليها المجتمعات,أما من الناحية 

السياسية فاإلشتراكية تؤمن بالتقيد السياسي من خالل سياسة الحزب الواحد ,وهذا ما يحدث نوع من الوعي وعدم الصراع, والدخول 

 في منطق الوحدة السياسية التي تكفل للمجتمع استقراره.
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 النقد :

نظام ضد الطبيعة  هإال أن النظام وبشهادة التاريخ يحمل في طياته بذور فنائه ,ألن ,ما قدمه أنصار النظام االشتراكيمغم رعلى ال

الن الغاء الملكية الخاصة يعتبر الغاء الهم حافز نفسي البشرية التي ترغب في التملك والتمتع بالحرية التامة في التعامالت اإلقتصادية 

رة التسيب ,كما فشلت االشتراكية في ايجاد حلول لظاهللعمل وهذا ما انعكس سلبا على االنتاج القومي للبلدان التي طبقت ذلك النظام 

كما أن فكرة لرشوة وضعف االنتاج في ظل غياب المنافسة ومصادرة حرية الفرد وظهور اواالهمال والالمباالة وروح االتكال ,

المساواة والعدالة االجتماعية هي مجرد أهداف شكلية لم تبطق على أرض الواقع ,بإضافة إلى أن هذا النظام يقضي على روح المبادرة 

المواهب,وهذا من شأنه أن ينعكس سلبا على اإلنتاج ويزيد من تخلفه كما وكيفا . قتليواالبداع و  

 التركيب :" تجاوز "

ان النظامين االقتصاديين السابقين وان اختلفا في المبادئ والغايات االقتصادية اال انهما مع ذلك لهما اساس علمي واحد يجمع بينهما 

لكن النظام االقتصادي االسالمي نظر الى الحياة االقتصادية نظرة اكثر شموال واعتنى  ,فكالهما ينظر للحياة االقتصادية نظرة مادية 

االنسانية عناية خاصة النه يستمد فلسفته من مبادئ الشريعة االسالمية وقيمها كوحي الهي ولهذا نجده ينطلق من قاعدة بالنواحي 

جوهرية وهي ان المال مال هللا واالرض ارضه والعباد عباده وهو مستخلفون في ارضه على ماله ,وهو يقوم على الملكية المزدوجة 

لكن االسالم قيد هذه الحرية بمصلحة الجماعة من خالل وبحق الفرد في العمل واالنتاج واالمتالك,  الملكية الفرديةبحرية  فهو يعترف

ومن جهة اخرى حرم الربا والغش واالحتكار  لقوله تعالى "والذين في امولهم حق للسائل والمحروم"الزكاة وهي واجب وحق معلوم 

ل فرد الحق في مستوى معيشي الئق,كما حاول القضاء على ظاهرة استغالل كواقر مبدا التكافل االجتماعي فل وكل ضروب االستغالل

وحث ايضا على ترشيد االستهالك  لقول صل هللا عليه وسلم "اعطوه االجير اجره قبل ان يجف عرقه " االنسان الخيه االنسان

ووسطا لقوله تعالى "وال تجعل يدك واالنفاق وذلك بتحريم التبذير واالسراف فال يكون بخيال مقترا وال مسرفا مبذرا وانما معتدال 

لى التكافل أن اإلقتصاد اإلسالمي نظام كلي ومتكامل يدعو إ ورأيي,مغلولة الى عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا "

.وتنمية الثروة وتطوير الحياةومحو الفوارق الطبقية بين الناس وخلق سبل اإليخاء والتراحم فيما بينهم االجتماعي   

 الخاتمة :

وهذا ما يصدق على الممارسة وفي األخير نستنتج أن التنمية اإلقتصادية الشاملة لن تتحقق إال من خالل الجمع بين اإلقتصاد واألخالق 

حيث تضمنت هذه الممارسة مبادئ وقواعد عامة لتنظيم الحياة االقتصادية تنظيما اخالقيا من اجل تحقيق  , صادية في االسالم االقت

وجعلها ملكية نسبية حياة متوازنة بين الفرد والمجتمع وعلى هذا االساس منح االنسان الحرية في الملكية ولكن قيدها بالمصلحة العامة ,

اي كل شئ هلل ومن جهة اخرى يجعل المال وسيلة وليس مجرد غاية ويهتم بمصلحة الفرد والجماعة على حد سواء مما يجعله اقتصاد 

كون مبادئه ربانية مطلقة ال تخطئ وموافقة للواقع البشري .ناجح   
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 ؟ المفاهيم الرياضية عقلية أم حسية اصل هل 

 هل جوهر الكم المتصل والكم المنفصل قبلي ام بعدي ؟

 هل مصدر االعداد واالشكال فطري ام مكتسب؟

لكن بسبب تطور العلم وركود الفلسفة وظهور المنهج التجريبي حدث االنفصال واول علم , كانت الفلسفة قديما تسمى بام العلوم مقدمة :

 الحسابالكم المتصل وميدانه علم الهندسة والكم المنفصل وميدانه علم ب تهتم كمي علم عقلي تجريديالتي تعتبر الرياضيات انفصل عنها هي 

االراء بين الفالسفة والمفكرون,فهناك من اعتقد بان المفاهيم الرياضية عقلية فطرية او الجبر ,لكن اصل مفاهميها وقع حولها جدال وتباين في 

أصل المفاهيم : هل   ةاآلتي المشكلةنطرح  وبنقيض ذلك هناك من ردها الى الحواس ,والتجربة الخارجية ,ومن هذا التباين واالختالف 

  ؟فطرية ام مكتسبة بعدية الرياضية عقلية 

وهذا ما نادى به وليس من الحواس والتجربة يرى انصار المذهب العقلي,ان اصل المفاهيم الرياضية نابعة من العقل,  :   القضية االولى

الم افالطون ,الذي رأى ان العقل كان يحيا في عالم المثل وكان على علم بسائر الحقائق ومنها المعطيات الرياضية,لكن عند مفارقته لهذا الع

"ان ت له ,لكن عن طريق التذكر الذي ال يكون إال بالعقل وحده ,قام باسترجاعها اذن  المفاهيم الرياضية عقلية حيث قال نسي افكاره التي اعط

,اما ديكارت فيرى ان المعاني  قائم في النفس بالفطرة والتعلم هو مجرد تذكر له ,وال يمكن القول انه اكتساب من الواقع المحسوس "العلم 

العقل هو اعدل قسمة بين البشر ,كانت هذه المفاهيم  البداية ,ولما كان ذمنفي العقل واشكال هي أفكار فطرية أودعها هللا فينا الرياضية من أعداد 

ويرى كانط أن  قال ديكارت "ان جميع المفاهيم الرياضية تحصل عن طريق االستعداد الفطري ,ال عن طريق االكتساب " منبعها العقل 

الزمان والمكان مفهومان مجردان موجودان في العقل , وهما االساس في كل القضايا الرياضية فلغلة الزمان هي االعداد ولغة المكان هي 

 " قال كانط "إن أساس الرياضيات قضايا حقيقية قبلية تفرض نفسها على العقل فرضاالمفاهيم الرياضية عقلية االشكال لهذا فاصل 

,إال انها ليست مستقلة عن المعطيات الحسية وهذا ما أكدته الدراسات الرياضية التي  ن  اصل المفاهيم الرياضية عقليةعلى الرغم من ا نقد :ال

 كشفت على االتجاه التطبيقي للهندسة والحساب لدى الحضارات القديمة  ,هذا من جهة ومن جهة اخرى لو كانت الرياضيات فطرية عقلية فلماذا

 يثبت انها تطورت عبر مراحل وعصور . في حين ان تاريخ العلم لم يكتشفها العقل دفعة واحدة ؟

 ةالحسي امثال دافيدهيوم وجون لوك و جون ستيوارت ميل ,ان اصل المفاهيم الرياضي التجريبي ذهبيرى انصار الم : يةالثان القضية

العقل صفحة " جون لوكل قا حسية ,شأنها شأن كل المعارف االنسانية ,أما العقل فهو مجرد صفحة بيضاء تمده التجربة بالمعطيات واألفكار 

,ويؤكد هيوم ان القضايا الرياضية مفاهيم مركبة وليست في االصل سوى مدركات بسيطة مصدرها " بيضاء وبالتجربة ننقش عليه ما نشاء 

حيث قال "ال شئ من االفكار يستطيع ان يحقق لنفسه ظهورا المالحظة والتجربة الحسية ,فعند تحليلها يمكن ارجاعها الى مصدرها الحسي 

ثبت ان فكرة العدد اكتشفها االنسان عن طريق استخدام  ت, وتاريخ الرياضيا"حسيةفي العقل ما لم يكن سبقته ومهدت له الطريق انطباعات 

لشمس والقمر وفكرة االسطوانة من جذوع االشجار أو الحصى ,وتكونت لديه فكرة الهندسة عن طريق الدائرة من وحي ا اصابع اليد او القدم

إن النقاط و الخطوط والدوائر التي يحملها كل واحد " ميل-س–جون قال والخط المستقيم من الخيط الممتد والسطح المستوي من سطح البحر 

 . " ذهنه هي وجرد نسخ من النقاط والخطوط والدوائر التي عرفها في التجربة   يف

الرياضيات مصدرها الواقع ,لكن هذا ال ينفي ان يكون هناك بعض المفاهيم ليس لها ما يقابلها في الواقع الخارجي ان  على الرغم من النقد :

 وهي من انشاء العقل مثل الدوال والجذور والكسور وغيرها والقول بان العقل صفحة بيضاء مبالغ فيه النه توجد مبادئ فطرية يولد االنسان

 .مثل البديهيات دا بهاومز

ان اصل المفاهيم الرياضية ترجع الى العقل والحواس معا وال يمكن الفصل بينهما النهما مرتبطان ومتالزمان وتاريخ الرياضيات  التركيب :

حيل د راسب حسي يستجقال فرديناند غونزيث "في كل بناء تجريدي يو بان الرياضيات بدات حسية واقعية وانتهت عقلية تجريدية يؤكد 

محوه وازالته وليست هناك معرفة تجريبية خالصة وال معرفة عقلية خالصة بل كل ما هناك ان احد الجانبين العقلي والتجريبي قد يطغى على 

 االخر دون ان يلغيه تماما "

بأن المفاهيم الرياضية فطرية ومكتسبة في نفس الوقت الن مصدرها العقل والحواس معا ,فهي لم تنشأ دفعه  جوفي االخير نستنت الخاتمة :

 وأصبحت تجريدية بعد ان كانت في بدايتها حسية    ةواحدة بل تطورت عبر العصور التاريخي


