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تمهيد:
شهدت العلوـ االجتماعية انفصاؿ مباحث من بعض العلوـ ليصبح كل منهػا علمػا مقػتيف
موض ػػوعخ وصصو ػػية م ػػا منهس ػػخظ وع ػػا مق ػػارت ظ ػػل عل ػػب الت ػػار زلتف ػػا ب ب ػػات نق ػػي م ػػن حي ػػث
موضػػوعخ ردبػػا ااػػت نا ظهػػور لتلقػػفة التػػار ل الػ شػػسلة جقػاا بػػٌن الفلقػػفة والتػػار التييس ستلييكل
ميالد علم جد د هو تاريخ األفكار ظ
نتوقف عند هذت العبارات و منهد إبليفا ن اة على اتر األتسار وميدانخظ
 – 1عن مفهوم تاريخ األفكار:
إف التار كما نفهمخ علب عىن بتقسيل ودرااة صبلة األحداث واألحواؿ ال ميا هبا كائن ما،
و صدؽ هذا على الفاد واجملتمع وال واها الطبيعية وضلوها ،كما ميسن أف صػدؽ أ اػا ،و االاػتعماؿ
الوااػع علػى األتسػار ذا.ػاظ تمعػات التػار ال تػ لف مػػن األحػداث السػا تيفػ  ،بػل هػ تػ لف أ اػػا
من أتسار ع يمة أاهمة التمهيد لتلك األحداث أو احبتها أو سبخاة و بلورت عنها ،تػ رات
أترػًنا متفػػاوات معا ػػا ها ،وشػػسلة منعطفػػات اتر يػػة اػوا زماحػػا أو تػ ات الحيفػػةظ ومػػن هنػػا
بدو أمهية كتابة اتر األتسارظ
تادليفصود ابألتسار هذا القياؽ رلمل ارآرا والن اتات وادلفاهيب والتصورات العامة اجملادة
ال سوحا الفسا البشاي رلاالت سلتلفة قصد التعبًن عن ماهية واقعة من الوقائع ،أو ظاهاة من
ال واها أو معىن من ادلعاين ،وابااز السيفيات ال ذبعل أتسارا ومفاهيب بيفى و قتما ،ميفابل إبااز
الصور واخللفيات ال يفف ورا اضمح ؿ أتسار ومفاهيب أصا بصورة اا عة دوف مقامهة كبًنة
بنا احلاارة ،هذا تا عن طبيعة ن اة هذا العلب لألتسار وه ن اة تساوز اعتبار الفسا نتاجا
للعيفل اجملاد إىل الوقوؼ عند كل تساة وع قتها بلح تها التار ية وصلفيا.ا االجتماعية ادلختلفةظ
واتر األتسار هبذت الداللة عىن بدرااة نش ة األتسار وظاوتها وماامينها و طورها و ااع
ادلدارس والتيارات الفسا ة ،ار باط مع التطور العاـ للتار وللمعاتة العلمية ،وذلك هبدؼ التحليل
والفهب والنيفد بدوف شك ،ولسن أ اا حباتز من اهتمامات احلاضا وإحلاحا خظ
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وعندما نقتشًن اليفواميس وادلواوعات ادلختصة حوؿ مصطلح لتاريخ األفكارل صلدها ؤكد
على أف مامونخ وااع وعاـ :تهو دؿ على رلموعة من األحباث والدرااات التار ية ساد شمل
صبيع ما هو إنتاج تساي و مياد ن سلتلفة ،أي صبيع أنواع األتسار اوا كانة تاد ة أـ صباعية،
تل قفية من مة أـ عامية شائعة ،مبتساة ومبتدعة أـ مستقبةظ ولذلك كانة حدود هذا الفاع ادلعا
التار غًن واضحة ،و تداصل و تشابك ابلااورة مع حدود معارؼ أصا ك ًنةظ
 -2حاع٠ز األفىاع وؼٍُ
ااعدت ادلدارس الفسا ة ال ظهات وانتشات منذ النصف ال اين من اليفاف التااع عشا عند
ادلدراة ادلاركقية ،إىل التطاؽ واخلوض واقع العلب و بلورت ،وعند التطور الذي حصل درااتخ
ص ؿ النصف األصًن من اليفاف العشا ن بعد ازدهار العلوـ اللقانية والقيميولوجية 1وخبا ة مع
ادلدراة البنيو ة ،2األما الذي دؿ على الشمولية واالاتيفصا و اشح هذت الدرااة ألف سوف ماجعا
مفيدا للط ب والباح ٌن على القوا ظ
تيفد ظها مصطلح اتر األتسار ( )History of ideasالبدا ة وإىل جانب مصطلح
لالتار الفسايل ( ،)Intelectual historyكفاع معا جد د إىل التار احلد ث وإف كانة
هو تخ ما زاؿ غًن واضحة ن اا لتيفلب موضوعخ وعدـ دقة حدودت ،وكوف مناهسخ ذات أ وؿ سلتلفة
ادلشارب؛ وال اها أف هذ ن ادلصطلحٌن ت قتطيعا احللوؿ مساف ادلصطلحات التيفليد ة الدالة على
ال يفاتة الفانقية الف ة احلد ة كتار الفلقفة واتر األدب،
نفس ادلوضوع وادلتداولة م
واتر العلوـ ،وال مناتقة ادل صطلحات ادجد دة البد لة ال كانة مدراة احلوليات الفانقية قد
اق حتها من ص ؿ مؤلفات مؤاقيها :مارؾ بلوخ ( )Marc Blochولواياف تيا ( Lucien
 )Febvreم ل اتر العيفليات ( )Histoire des mentalitésوالتار االجتماع وال يفا ظ
وقػػد اصتلفػػة ارآرا حػػوؿ األ ػػل احلػػد ث لتػػار األتسػػار ،تيػػذهب بعػػض ادلػػؤرصٌن إىل اليفػػوؿ
أبنخ ظها عصا النهاة أورواب وخبا ػة مػع تاانقػيس بيسػوف ( )1626 - 1561الػذي أوضػح
 -1حُجْ ّغ ػضة وخاباث ِٚؼاجُ ٌغ٠ٛت ٚؿ١ّ١ائ١ت ػٍ ٝأْ اٌـ١ّ١ائ١اث ٘ ٟطٌه اٌؼٍُ اٌظْ ُ٠ ٞؼَٕ ٝبضعاؿت اٌؼالِاثٚ ،بٙظا ػغفٙا فغصٕ٠أض
صٚؿٛؿ١غ ٚجٛعس ِٔٛاْ ٚوغ٠ـخ١اْ ِ١خؼ ٚحؼف١خاْ حٛصٚعٚف ٚج١ٌٛاْ غغّ٠اص ٚج ْٛصٚبٛا ٚعٚالْ باعد ٚآسغ٠ٚ .ْٚبض ٚأْ
حؼغ٠ف ِٔٛاْ أٚف٘ ٝظٖ اٌخؼغ٠فاث ،إط ٠ذضص اٌـٌٛٛ١ّ١ج١ا بأٔٙا "اٌؼٍُ اٌؼاَ اٌظ٠ ٞضعؽ وً أٔـاق اٌؼالِاث (أ ٚاٌغِٛػ) اٌخ ٟبفؼٍٙا
٠خذمك اٌخٛاطً ب ٓ١إٌاؽ"
 - 2بّؼٕ ٝصعاؿت إٌض وبٕ١ت ف ٟإؽاع ػالئم ٟال ّ٠ىٓ فظً بؼؼٙا ػٓ بؼغ ،أ ٞف ٟإؽاع ِٕظِٛت ٚادضة.
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كتابخ لتقدم املعرفةل صصائص هذا اللوف من التار  ،بينما ذهب آصاوف إىل أنخ ػاد إىل عصػا التنػو ا
اليفاف ال امن عشا ما بطا ب هػور ادلػؤرصٌن ادلتفلقػفٌن الػذ ن حػاولوا ربػ التيفػدـ ابر يفػا العيفػل أم ػاؿ

تولتًن (،)1778 – 1694ظ

وقد جنحة أققاـ ادلعاتة ضلو التشتة تلب تواتا ألي لعلبل اليفدرة الساتية ألف لب مشل بيفية
العلوـ ،تمنذ العصور الواطى تيفد ال هوت قدر خ على اليفياـ بذلك و نازلة الفلقفة عن جز من
مقاحة لادليتاتيز يفال للعلوـ ادجد دة ،بل انيفقب العلب ذا خ إىل علوـظ و وقف الفسا القياا والتار
عن التحدث بلغة السليات وأ بح أك ا زبصصا وأك ا عنا ة ابلفادي وادجزئ من عنا تخ ابليفوانٌن

العامةظ من هنا كانة احلاجة ملحة لعلب اتر األتسار ليواجخ لالوضعٌة1ل ال بلغة ذرو.ا آنذاؾ
العلوـ االجتماعية كلهاظ
ونتوقػف قلػي عنػػد مصػطلح اتر ػ العيفليػػات ( )Histoire des mentalitésالػذي عػػاؼ
رواجػػا ملحوظػا ال يفاتػػة الفانقػػية بصػػفة صا ػػة ،ليفػػد ااػػتعًن هػػذا ادلصػػطلح ال رينيػػات مػػن حيفػػل
الدرااات االجتماعية والنفقػية الػذي كػاف آنػذاؾ مهيمنػا ،ونيفػل إىل ميػداف علػب التػار ظ وكانػة الغا ػة
مػػن ذلػػك ادليفػػاـ األوؿ ه ػ نيفػػد اتر ػ األتسػػار كمػػا كػػاف ػػدرس كليػػات ارآداب الفانقػػيةظ ليفػػد
آصذت مدراة احلوليات على هذا التار كونخ قسن نفقخ رلادالت رلادة وصارج الزماف وادلساف،
و يفػاأ ادلاض ػ و ؤولػػخ مػػن ص ػ ؿ من ػػورات متنػػاتاة وعتييفػػةظ كمػػا صػػدت للمقػػلمات ال ػ يفػػوـ عليهػػاظ
وميسن أف صلمل لك ادلقلمات ما ل :
 عتا األتسار إبداعا وإنتاجا شخصيا للعباقاة وادلفسا نظ -تحدد دالالت األتسار تيف ابإلحالة إىل نواتا ادلفسا ن ادلعلنة والصاحيةظ

 -1المذهب الوضعي  :أٚي ِٓ اؿخؼًّ ٘ظا االططالح اٌؼاٌُ االجخّاػ ٟاٌفغٔـ ٟاٚوـج وِٛج ( )1857 – 1798ف ٟدمً اٌفٍـفت
د١ذ ٠غ ٜأْ اٌفىغ اٌبشغ ٞال ٠ـخط١غ أْ ٠ىشف ػٓ ؽبائغ األش١اءٚ ،ال ػٓ أؿبابٙا اٌمظٚ ٜٛغا٠احٙا إٌٙائ١تٚ ،إْ واْ ٠ـخط١غ أْ
ِغ ٘ظا اٌفىغ ،سالي حطٛعٖ ،بزالد داالث ٟ٘ٚ ،اٌذاٌت اٌال٘ٛح١ت (Etat
٠ضعن ظٛا٘غ٘ا٠ٚ ،ىشف ػٓ ػاللاحٙا ٚلٛإٔٙ١اٚ .لض ّ
)ٚ théologiqueاٌذاٌت اٌّ١خاف١ؼ٠م١ت)ٚ ، (Etat métaphysiqueاٌذاٌت اٌٛػؼ١ت )٘ٚ ، (Etat positifظٖ اٌذاٌت اٌزاٌزت ٘ ٟإٌٙائ١ت.
لاي (أٚغٛؿج ؤٛج)ٌّ" :ا أصعن اٌفىغ اٌبشغ٘ ٞظٖ اٌذاٌت اٌٛػؼ١تٚ ،ػغف أٔٗ ٌ١ؾ فِ ٟمضٚعٖ اٌذظٛي ػٍ ٝدمائك ِطٍمت ،ػضي
ػٓ اٌبذذ ػٓ ِبضأ اٌؼاٌُ ٚغا٠خٗٚ ،ػٓ اٌىشف ػٓ األؿباب اٌباؽٕ١ت ٌألش١اءٚ ،أظغف ،باؿخشضاَ اٌّالدظت ٚاالؿخضالي ِؼاً ،ػٍٚ ٝجٗ
دـٓ ،إٌ ٝاٌىشف ػٓ لٛأ ٓ١اٌظٛا٘غ ،أ ٞػٓ ػاللخٙا اٌزابخت اٌخ ٟال حخغ١غ.
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 فقا التشابخ واال فاؽ ادل حظ بٌن أتسار سلتلفة حيفبة معينة إما ابالاتعارات والتػ رًناتادلتبادلة ،وإما لباوح العصال ال طبع صبيع أنواع القلوؾ والتفسًنظ
وهسػػذا بػػدال مػػن هػػذا الػػنم التيفليػػدي لتػػار األتسػػار ،اق حػػة مدراػػة احلوليػػات مػػن ص ػ ؿ
مصػػطلح اتر ػ العيفليػػات ( )Histoire des mentalitésمشػػاوعا لتػػار مغػػا ا حيػػاوؿ أف ػػدرس
األتسػػار وادلؤلفػػات وأن ػواع القػػلوؾ إطػػار الشػػاوط االجتماعيػػة ال ػ هػػا تيهػػا وال ػ ذبعلهػػا شلسنػػة؛
و فهػب رلمػوع ال ػواها ال يفاتيػة حليفبػة مػن احليفػب ك حػد مسػوةت شػبسة معيفػدة ومتحاكػة مػن الوقػػائع
االجتماعيةظ
و عد عاـ  1882حامسا ليس ابلنقبة لتار األتسار تحقب وإمنا للعلوـ اإلنقانية بشسل
عاـ تفيخ شغل فٌلهلم دلتاي ( )1911 -1833كاا هيسل جامعة بالٌن وقة قيدت تيخ
لالوضعيةل وبلغة ذروة عنفواحا وةد دعا.ا أبف اخل ص الوحيد لت صا العلوـ اإلنقانية عن العلوـ
الطبيعية سمن طبيق ادلنهج التسا ي عليها للو وؿ إىل قوانٌن كليةظ أما دلتاي ادلؤاس احليفييف
لعلب اتر األتسار ن ا بعض ادلفسا ن تيفد جعل للتار الصدارة بٌن العلوـ الفسا ة وجعل العيفل
البشاي الفيصل مقائل التار  ،تاإلنقاف عند دلتاي كائن اتر فهب نفقخ من ص ؿ التسارب
ادلوضوعية للحياة ال الت مل العيفل وماهيتخ وإراد خ ليقة أشيا زلددة الفا ،تهو فهب نفقخ بطا ق
غًن مباشا عن طا ق لأتو لل التعبًنات ال ابتة ال نتم للماض ظ
و اليفػػاف العشػػا ن وطػػدت مسانػػة اتر ػ األتسػػار وازدادت شػػعبيتخ وخبا ػػة بعػػد نشػػا األعمػػاؿ
الساملػػة لػػدلتاي و اصبػػة العشػػا نات ،واػػاعد ادلنػػاخ القياا ػ ادلشػػحوف بػػٌن احل ػابٌن العػػادليتٌن ومػػا
ااتػػق معهمػػا مػػن ػااع أتسػػار علػػى طػػو ا اتر ػ األتسػػار وا قػػاع نطاقػػخ تاجتػػذب بعاػػا مػػن أتاػػل
العيفوؿ اليفاف العشػا ن ،تمػن ادلػؤرصٌن أرنقػة كااػًنر وتػادر ك ما نسػخ الػذي واػع عػاض ن ػاة
دلتػاي لتشػػل الفسػػا القيااػ وميشػيل توكػػو الػػذي انتيفػػد اتر ػ األتسػار التيفليػػدي وقػػدـ منهسػػا جد ػػدا
للبحث أمسات لالتحلٌل الحفريل وكذلك آررا لوتسوي الذي بذؿ جهدا ضخما إلدصاؿ علب األتسار
إىل أما ساظ وشارؾ إرػاا هػذا العلػب عػات االجتمػاع كػارؿ ماحػاا الػذي انتزعػخ مػن اجملػادات وربػ بينػخ
وبٌن التار االجتماع ظ
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وقد در قاموس ضخب ذلذا العلب و وجد ارآف حليفات درااية ومااجع علمية وباامج اتر
األتسػار العد ػد مػػن ادجامعػات أما سػا وأورواب واليػػاابف ،ومػن أبػاز رواد هػػذا العلػب الغػاب بػػاةرد
جاو خ وزو ن تيدر سو شابود وبوؿ هازارد ودانييل مور نيخ وغًنهبظ
وميسن اليفوؿ إصباال إف التحليل الذي يفوـ بخ اتر األتسار من هذا ادلن ور ادجد ػد لػخ بعػداف:
البعد األوؿ أتيف وزماين ،وهو قسل إنتاج تساة ما اسل التار اخلاص دجنس ادلعاتة الذي نتم
إليػػخ؛ أمػػا البعػػد ال ػػاين تهػػو عمػػودي ومتػزامن عػػاض الفسػػاة ع قا.ػػا مػػع اإلنتاجػػات ال يفاتيػػة األصػػا
ادلعا اة ذلا ،و اع السل اياؽ احليفل االجتماع العاـ لف ة معينة
 -3سظائض حاع٠ز األفىاع
تميز علب اتر األتسار عػن أنػواع التػار األصػا أبنػخ اكػز علػى لاٌؼااٌُ اٌبااؽٌٍٕ ٟفىاغل ال
علػى لالعػات اخلػػارج للحيػاة العمليػةل ،أمػػا األتسػار الػ عػد مػدار اهتمػػاـ هػذا العلػب تهػ األتسػار الػ
رب ػػى باالٔخشاااع و بػػدو أف مفتػػاح القػػا سمػػن لفػػظ لاالنتشػػارل الػػذي قػػد فهػػب أبك ػػا مػػن معػػىن
كاالنتشار صارج نطاؽ علب ما أو االنتشار من ص ؿ ادجماعات البشا ةظ ومن مث تهو العلب النمػوذج
للع قػػة بػػٌن النطاقػػات واجملػػاالت ادلعاتيػػة ادلختلفػػة ،تهػػو تتبػػع األتسػػار انتشػػارها وهسا.ػػا ،وحقػػب
توكو 1ت نخ :ل ٠خخبغ اٌّباصالث اٌخ ٟحخُ ب ٓ١اٌّ١اص ٓ٠اٌّؼغف١ت ٘ٚجغة األفىاع ب ٓ١بؼؼٙا اٌبؼغ
ِٓ سالي إبغاػ و١ف حٕخشغ اٌّؼغفت ٚحىإِ ْٛاؿابت ٌاٛالصة ِفاا٘ ُ١فٍـاف١ت ٚحفظاخ ػآ ٔفـاٙا
أد١أا  ...و١ف حٙجغ اٌّشاوً ٚاٌّفا٘ٚ ُ١األفىاع اٌّذٛع٠ت اٌذمً اٌفٍـف ٟاٌظ ٞحشىٍج ف ٗ١إٌٝ
سطاباث ػٍّ١ت أ ٚؿ١اؿ١تلظ

وهس ػػذا تن ػػاوؿ اتر ػ ػ األتس ػػار موض ػػوعا ب ػػٌن الفلق ػػفة والت ػػار احلا ػػاري ،وم ػػن أب ػػاز أهدات ػػخ
السشػػف عػػن تعػػة معينػػة مػػن األتسػػار ال ػ قػػد سػػوف ورا كػػل الفسػػا الصػػوري أو عػػد شػػاطا لػػخ ،تهػػذت
األتسار ه االت اضات أو التصورات ادلقبيفة ال ميتصها الناس كمػا ميػتص ادلػا النبػات بيفػوة االر شػاح
من بيعا.ب العيفلية ال غالبا ما ال سونوف على درا ة كاملة هبػا أو ةدرا مػا قػلموف هبػا قػليما ،أي أف
اتر األتسار ل كز حوؿ أتسار قػد سػوف مػن األتاػل قػميتها (إميػاةت)ل ،ألف شبػة أتسػار اتر ػ
١ِ - 1شاي فٛوِ (1926 - 1984) (Michel Foucault) ٛفىغ فغٔـ ٟش١ٙغ ػاٌّ١ا ٠ٚؼخبغ ِٓ آباء اٌّضعؿت اٌخفى١ى١ت ٟ٘ٚ ،احجاٖ فٟ
اٌؼٍ َٛاالجخّاػ١ت ٠ضػ ٛإٌ ٝاالبخؼاص ػٓ إٌّط١ت ف ٟحذٍ ً١اٌظٛا٘غ االجخّاػ١ت ِضػ١ا اْ طٌه ٠ؼ١ك إٌ ٝدض وب١غ آفاق اٌّؼغفت اٌبشغ٠ت،
٠ٚـمؾ أ٘ٚاَ إٌاؽ ػٍ ٝاٌظٛا٘غ٠ .ـخٕض ف ٟوخاباحٗ إٌ ٝوً أٔٛاع اٌّظٕفاثٚ ،اٌخاع٠زٚ ،ػٍُ االجخّاعٚ ،اٌؼٍ َٛاٌـ١اؿ١تٚ ،اٌفٍـفت،
ِٚجاالث ِشخٍفت ٌٍبذذ اٌؼٍّ.ٟ
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اإلنقػػانية ال نن ػػا إليهػػا ك تسػػار وحقػػب بػػل نػػؤمن هبػػا م ػػل :احلا ػػة ،العدالػػة ،التيفػػدـظ ظ ظ إ  ،و تلػػف
اتر ػ األتسػػار عػػن اتر ػ احلاػػارة أف األوؿ نصػػب علػػى أتسػػار احلاػػارة دبعناهػػا األمسػػى متم لػػة
الفلقفة والفنوف وارآداب والعلوـ بل مقتوتات سلتلفة من التيفنيةظ
 -4صٚع األفىاع ف ٟاٌخاع٠ز
أواصػػا اليفػػاف التااػػع عشػػا حػػٌن احتػػدـ ادجػػدؿ بػػٌن ادلػػؤرصٌن الفانقػػيٌن حػػوؿ أاػػباب رػػور.ب
( )1789إرػا ػػدور كتػػاب لالػػاوح ال ور ػػة قبػل ال ػػورة ()1789 – 1715ل لفليسقػ روكػػافظ وص ػػة
ما طاحخ الستػاب أف رػورة الشػعب الفانقػ ت رباكهػا أتسػار العدالػة وادلقػاواة وال كتػاابت تػولتًن ورواػو
ومونتقػػيسيو وغػػًنهب ،بػػل حاكتهػػا م ػػات تعليػػة ػػارصة :لليفػػد عر الفانقػػيوف حػػٌن عػػض ادجػػوع بطػػوحب
وصوت أكياس نيفودهب وأليفوا مقعولية ضائيفتهب على عا ق حسومتهبظ تػ ذا شػعنا أف نفهػب حيفػا أاػباب
انػ ػدالع ال ػػورة ظظظ علين ػػا أف ناج ػػع إىل ا ػػس ت احلي ػػاة اليومي ػػة واحلي ػػاة االقتص ػػاد ة ظظظ ودبع ػػىن أك ػػا
زبصيصا علينا أف نيفصد اس ت (لشساو الامسية)لظ
وظػػل الػػاد عل ػػى هػػذا الستػػاب غائب ػػا ح ػ ع ػػاـ  1996عنػػدما أ ػػدر م ػػار وس رواػػتاف كتاب ػػخ:
لالف ا ػػفة واجملتم ػػع الفانق ػ اليف ػػاف ال ػػامن عش ػػال وتي ػػخ أك ػػد أف أتس ػػار الف ا ػػفة ه ػ ال ػ مي ػػزت
اليف قػل الفاشػػلة منػػذ  1715عػػن االنتفاضػػة اليفوميػة 1789ظ و لخػػص هػػذاف ادلوقفػػاف – إىل حػػد بعيػػد
اخل ػ ؼ الػػدائا داصػػل الفلقػػفة بػػٌن ادل اليػػة وادلاد ػػة الػػذي بلػػت ذرو ػػخ اليفػػاف التااػػع عشػػا مػػع هيسػػل
وماركس حوؿ ما إذا كانة األتسار ه العلة ال دتع الناس للعمل أـ ال اوؼ ادلاد ة ،و ػا الػدكتور
رب ػػاؾ البش ػػا ه ػػو ج ػػوهات
عص ػػاـ عب ػػد خل أف اخلػ ػ ؼ ح ػػوؿ أولو ػػة أي م ػػن األتس ػػار أو ادلص ػػا
ص ؼ عيفيب ،تدوف أي منهما لن سوف شبة رلتمع بشاي ح تعاؿ بل لن سوف هناؾ اتر بشايظ
غػًن أف ظػاها األمػػا ػوح أبف اتر ػ األتسػار يفػػوـ علػى اتػ اض مقػبق مفػػادت :لأن العقللأ أ
الر ح ه القل القول و راك كلأ تقلي فلا التلاريخل ،أي أنػخ مييػل إىل ادل اليػة غػًن أننػا إذا أمعنػا
الن ا صلد أنخ يفوـ ابلوااطة بٌن ادل ايل وادلادي ،واألتسار ال ػدتع النػاس للعمػل إال إذا أحػدرة لػد هب
إميػاف حػ  ،دبعػىن أف سػوف إميػاة داتعػا للفعػلظ وقػد ازبػذ مصػطلح  La Partideelleالػذي بلػورت
جودلييخ 1أمهية كبػًنة حقػب الصػااع ادلػزمن بػٌن ادل اليػة وادلاد ػة و السشػف عػن الػدور الػذي يفػوـ بػخ
ِٛ -1ع٠ؾ غٛصٌ Maurice Godelier ٗ١١بادذ فغٔـِ ٟؼغٚف ػٍ ٝاٌّـخ ٜٛاٌؼاٌّ ،ٟػاف ب ٓ١ػاِ 1988ٚ 1967 ٟػٕض لبٍ١ت
باع٠ٚا  Baruyaف ٟغ١ٕ١ا اٌجض٠ضةٚ .لض أٔجؼ ػضصًا ِٓ اٌبذٛد اٌّ١ضأ١ت ،اعحبطج ِؼظُ أػّاٌٗ اٌبذز١ت باٌّـأٌت االلخظاص٠ت ،فمض ٔشغ
7

اتر ػ األتسػػار ابلفعػػلظ تيفػػد بػ جػٌن أف النتاجػػات ادلاد ػػة البشػػا ة حيتػػوي ابلاػػاورة علػػى بعػػد تسػػاي روح ػ
ابلااورة وأف الفسا ابلذات تحػوؿ إىل قػوة ماد ػة ،وابلتػايل ت عػد هنػاؾ مػار النشػطار العػات الفلقػف
إىل معق ػػسا ن :م ػػادي وم ػػايلظ و سمػ ػػن أمهي ػػة إا ػػهاـ جودليي ػػخ أف ػ ػػاحبخ م ػػن النيف ػػاد ادلاركق ػػيٌن
ادجذر ٌن وهو ال تخلى بذلك عن ماركقيتخ بل ا د طو ا ادجوانب احليػة مػن تسػا مػاركس و تخلػى
الوقة نفقخ عما ذباوزت العلب والزمن ،و دعو ادلؤلػف إىل إعػادة التفسػًن مقػ لة الغلبػة أو اذليمنػة بغيػة
ربا ا البحث العلم من اليفوالب ادجاهزةظ
 -5اٌبذذ ف ٟحاع٠ز األفىاع
يفػػدـ لنػػا اتر ػ األتسػػار ص ػػة فسػػًن ارآصػػا ن وذبػػارهبب وااتبصػػارا.ب وإجػػااب.ب عػػن األاػػعلة
احملور ػػة عػػا العصػػور ،ورغػػب فوقنػػا علػػى القػػابيفٌن صبلػػة رلػػاالت معاتيػػة ت ننػػا نػػا أنفقػػنا والعػػات مػػن
من ػػورة ضلػػن البػػد أف سػػوف صا ػػا وجزئيػػا وزلػػدودا ،ومػػن مث تػػنحن حاجػػة دائمػػا ألف نػػدرس كيفيػػة
إدراؾ ارآصا نظ من ةحية أصا ت ننا نتسلب عادة عن العات بصيغة ادلفاد كما لو كاف هناؾ عػات واحػد،
بينما هناؾ حيفييفة األما عوات قد سوف منقسمة وقد سوف متناقاة ،تهناؾ :عات الفيلقػوؼ وعػات
ال هويت وعات القوايولوج وعات البيولوج وعات الفنافظ ظ ظ وهسذاظ
ذل ػػذا شب ػػة حاج ػػة دائم ػػا إىل اكي ػػب تس ػػاي تس ػػاوز ه ػػذت الع ػوات و م ػػع بينه ػػا ،تالعيف ػػل اإلنق ػػاين
مػػدتوعا دبػػا قػػمى ناقاػػات الوضػػع التػػار والوضػػع اإلنقػػاين كػػاف ػػا هػػذا ال كيػػب ضػػاورتا وذبػػب
ػػياغتخ شػػسل مػػا ،ألف هػػذت التناقاػػات ػػدعو  -بوجودهػػا نفقػػخ أو تػػدليتها  -إىل السشػػف عػػن
عيف نيػػة عامػػة اػػبطها و تساوزهػػاظ وحيتػػل علػػب التػػار احلػػد الفا ػػل بػػٌن التػػار والفلقػػفة مشػػاركا
غا تهما معا وهو :ل أفؼً ٚؿٍ١ت ٌضعاؿت اٌخغ١اغ ٚإٌـابٚ ٟاٌّشاغٚؽ ِؼاا ،باً إباغاػ ِاا ٠خغ١اغ
ٚؿؾ اٌخغ١غلظ ودبيفدور هذا الفاع ادلعا أف تبٌن كيف أف أتسارا معينػة ت نتشػا تحقػب بػل اػامهة
بنا حاارات ع يمة بينما أتسار أصا ت ُعما طو ظ
و قلب اتر األتسار بوجود ع قة متساملة بٌن احليفييفػة واأل ػوؿ التار يػة للفسػا ،تسػل تسػاة
إمنا بزغ بيعة ما ورؤ تها حالتها األ لية شاط لفهمهػا تهمػا كػام وبطبيعػة احلػاؿ قػاعد تهػب
ماهيتهاظ
ؿٕت  1966ف ٟباع٠ؾ وخابًا ػش ًّا دٛي ٘ظٖ اٌّـأٌت حذج ػٕٛاْ اٌؼمالٔ١ت ٚاٌالػمالٔ١ت ف ٟااللخظاص Rationalité et irrationalité
.en économie
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و يفع انتشار األتسار كما حددت قاموس اتر األتسار تاا ات أو اذباهات ر رة:
 االذبات األتيف عا التن يمات ادلعاتية ادلختلفة بيعة معينة وعصا زلددظ االذبات الاأا (اخلط التار ) عا العصور ادلختلفةظمااكز إشسالية زلددة زبص العصا أو

 أما االذبات ال الث تيتيفاطع تيخ االذباهاف القابيفافالبيعة ال يفاتية و قمى لالعمقلظ
و يفابل هذت االذباهات ال رة ر رة أنواع من الدرااات التطبييفية ادلتبعة اتر األتسار:
 الدرااات العاضية ال ربدد بزماف ومسافظ الدرااات اخلطية ال اكز على مقار تساة أو مفهوـ عا العصورظ -وأصًنا الدرااات ال ذبمع بٌن النوعٌن القالفٌن و اؾ بشسل رئيس على لالعمقلظ

1

ومػػن النمػػاذج الس اػػيسية للن ػػوع األصػػًن كتػػاب :ل القػػلة الوج ػػود السػػا ل رآررػػا لوتس ػػوي
( ،)1936وتيػػخ ق ػػاـ بتحلي ػػل البني ػػة الداصلي ػػة دلس ػػوةت األتسػػار أو م ػػا أطل ػػق علي ػػخ لالوح ػػدات الس ػػا
لألتس ػػارل ،االا ػػتماار ة والت ػػدرج واالكتم ػػاؿ ،وهػ ػ ليق ػػة و ػػفا ل ط ػػار الت ػػار وال يف ػػا العا ػػوي
لألتسػػار بػػل ص ػػة ربليليػػة وحب يػػة اتر ػ األتسػػار ،وهػػو يف حهػػا كعوامػػل مقػػاعدة لتمييػػز األتسػػار
ادلاكبػػة واحملور ػػة ال ػ يفػػف ورا مع ػػب احلاكػػات الفسا ػػة األصػػا ظ وقػػد أ ػػبح منػػوذج لوتسػػوي أحػػد أهػػب
أاػػس البحػػث اتر ػ األتسػػار التيفليػػدي ،وحقػػب توكػػو :لفااائْ إٌشاااأة ٚاالحظااااي ٚاٌىٍ١ااات ٘اااٟ
األفىاع اٌّذٛع٠ت األؿاؿ١ت اٌىبغٌ ٜخاع٠ز األفىاعظل
أما نيتشخ 2تيفد وضع زلددات للتار ابعتبارت ناال للت و ت الػ ال ربيػل حا ػة ادلطػاؼ
إىل أي أتو ل حيح أو أ ل أوؿ ،وال إىل أ ة حيفييفة عمييفة ،معتاا القا السامن ورا صبيع الت و ت
وصلف لاحليفييفةل ال زعب لك التػ و ت اإلتصػاح عنهػا هػو إرادة اليفػوة ؛ وآصػا واقعػة ميسػن الو ػوؿ
إليهػػا؛ ومػػا شػػسل لادلاهيػػة الصػػميميةل للوجػػود وللعػػات وللحيػػاة هػػو

حا ػػة ادلطػػاؼ :إرادة اليفػػوة ،ليفػػد

 - 1لاَ اٌّؤعر أعرغ ٌٛفج (Arthur O. Lovejoy) ٞٛبظه ِظطٍخ "حاع٠ز األفىاع "ٌٚمٓ ؽغق صعاؿخٙا ف ٟاٌؼمٛص األِٓ ٌٝٚ
اٌمغْ اٌؼشغ .ٓ٠ػًّ ٌٛفج ٞٛوبغٚف١ـٛع ٌٍخاع٠ز ف ٟجاِؼت جٛ٘ ْٛبىٕؼ ِٕظ ٚ 1919دخٕ٘ٚ ،1938 ٝان أشغف ػٍ ٝاجخّاػاث
(ٔاص ٞحاع٠ز األفىاع) اٌظ ٞلاَ بخأؿ١ـٗ ٌؼضة ػكوص.
 - 2فريدريك فيلهيلم نيتشه  Friedrich Nietzscheولد  - 1900 1844فيلسوف ولاعر ألمانس ،كان من أبرز الممهدين لـ علم
النفس ،كتب نصوصا ً وكتبا ً نقدية حول المبادئ األخالقية ،والنفعية ،والفلسفة المعاصرة ،دعا إلى تبنس قيم جديدة بعيدا ً عن الكانتية
والهيغيلية والفكر الدينس و يعد أول من درس األخالق دراسة تأريخية مفصلة.
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كتب نيتشخ :لً٘ حغ٠ض ْٚاؿّا ٌٙظا اٌؼاٌُ… ؛ ٚداال ٌجّ١اغ أؿاغاعٖ ٚأٌغااػٖه إٔاٗ إعاصة اٌماٛة،

ٚال شٟء آسغ غ١غ٘الظ
ورغػػب هػػذا ال وجػػد حػ ارآف طا يفػػة معينػػة لتحليػػل البنيػػة الداصليػػة األتسػػار ،تهنػػاؾ اجتهػػادات
متعددة قدمها أرنقة كااًنر وكارؿ ماحػاا وتػاانسلٌن ؿظ ابومػا وغػًنهبظ واباػت نا لحفػاتات ادلعاتػةل
دليشيل توكو ال وجد  -تيما نعلب  -كتاب منهس آصا ربليل البنية الداصلية لألتسارظ
 -6األ٠ضٌٛٛ٠ج١ا ٚحاع٠ز األفىاع
لأ د ولوجيا Ideologieل كلمة معابة وأ لها ماكب من كلمتٌن وةنيتٌن Idea :و عين
الفس ػػا ،و Logocو ع ػػين العل ػػب أو الن ا ػ ػػة ،ته ػ ػ اش ػػتيفاؽ ع ػػين لعلػ ػػب األتس ػػارلظ وأوؿ م ػػن ػ ػك
ادلصطلح ادلفسا الفانق داتوت دي اااػ ( )1836 – 1754أواصػا اليفػاف ال ػامن عشػا ومطلػع
التاا ػػع عش ػػا كتابيػ ػػخ :لم ػػذكاة ح ػػوؿ ملس ػػة التفس ػػًنل ( )1796ولزبطػ ػػي لعنا ػ ػػا األ ػ ػػد ولوجيال
()1891ظ وأراد هبػػذا ادلصػػطلح أف شػػًن إىل لاٌؼٍااُ اٌااظ٠ ٞااضعؽ األفىاااع بّؼٕا٘ااا اٌؼاااَ ،أ ٞاٌؼٍااُ
اٌظ٠ ٞم َٛباٌبذذ فٚ ٟلائغ اٌالشؼٛع ،ف١ؼغع ٌخذض٠ض سظائظٙا ٚلٛإٔٙ١ا ٔٚشأحٙا ٚػاللخٙا
باٌؼاللاث اٌخ ٟحّزٍٙال و بػدو أف كلمػة أ ػد ولوجيا ار بطػة نشػ .ا ابلنػزوع احلقػ أو ادلػادي الػذي

ظهػا تانقػا صػ ؿ اليفػاف ال ػامن عشػا ،تسانػة األ ػد ولوجيا علػب األتسػار وكػاف ادلػنهج األ ػد ولوج
هو ادلنهج العلم الوحيد الذي قًن عليخ الف افة ربليل األتسار والبحث عن مصادرهاظ
وك ػػاف األ ػػد لوجيوف أنص ػػار ل ػػك ادجماع ػػة الفلق ػػفية الػ ػ أاق ػػها الفيلق ػػوؼ ادل ػػادي الفانق ػ
كون ػػدتاؾ وأتر ػػاوا ابلتيفلي ػػد التس ػػا ي ونب ػػذوا ادليتاتيز يف ػػا وار بط ػوا ابل ػػورة الفانق ػػية ،ولع ػػب مع مه ػػب دورا
االنيفػ ب الػػذي ضبػػل ةبليػػوف إىل القػػلطةظ وقػػد رتا ػوا الفسػػا ادليتػػاتيز يف الػػذي كانػػة الطبيفػػة احلاكمػػة
احملات ػػة ػػار بػػخ وجودهػػا و ابعهػػا علػػى القػػلطة ورأوا مػػن ةحيػػة أصػػا أف درااػػة األتسػػار ػػب أف ػػتب
علػػى أاػػس نفقػػية وأن اوبولوجيػػة ولػػيس علػػى أاػػاس منطليفػػات ميتاتيز يفػػةظ وظهػػات كلمػػة أ ػػد ولوجيٌن
للماة األوىل حينما أراد ةبليوف أف حييفا هػؤال الف اػفة الػذ ن عارضػوا أطماعػخ االاػتعمار ة وكػاف عػين
بػػذلك أف أتسػػارهب وامهػػة وغػػًن واقعيػػة ابلنقػػبة جمل ػاتات الص ػااع القياا ػ  ،ومنػػذ ذلػػك احلػػٌن أ ػػبحة
السلمػػة ذات معػػىن اػػلي ،طلػػق علػػى مػػن صػػطبت تلقػػفتخ بصػػبغة مذهبيػػة نػ هبػػا عػػن احليفييفػػةظ وقػػد
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حػػذا مػػاركس حػػذو ةبليػػوف ااػػتخداـ ادلصػػطلح ،مث عػػاد ادلصػػطلح ليحمػػل معػػىن إ ابيػػا عنػػد لينػػٌن،
وأوىل ادلفسا ادلاركق أنطونيو جاامش األ د ولوجيا اهتماما صا ا ح مس لمن ِّ ا البنية الفوقيةلظ
وقد اكتشف القياايوف األ د ولوجيا ا حا جد دا تعاال ليفها اخلصوـ تااتخدموت بسفا ة
ودهػػا  ،ومػػع رب ػػوؿ الشػػيوعية مػػن رل ػػاد تسػػاة إىل ب ػػىن ايااػػية ربػػوؿ لعص ػػا األ ػػد ولوجيال إىل لعص ػػا
التحليلل وهو الو ف الذي أطاقخ مور وف وا ة على اليفػاف العشػا نظ ت هػات احلاجػة إىل التحػوؿ عػن
ادلػػنهج األ ػػد ولوج ضلػػو مػػنهج جد ػػد مػػن ص ػ ؿ علػػب اجتمػػاع ادلعاتػػة وهػػو مػػنهج يفػػوـ علػػى ربلي ػػل
ادلػػذاهب الفسا ػػة كلهػػا ،وت سػػد تبلػػور م مػػح البحػػث احلػػد ث اتر ػ األتسػػار منتصػػف اليفػػاف
العشػػا ن ح ػ هبػػة رتاح لالبنائيػػةل ال ػ حاولػػة يفلػػيص النػػزوع التػػار بش ػسل عػػاـ دبااجعػػة التفقػػًن
الت ػػار مااجع ػػة جذر ػػة وزلاول ػػة اليفا ػػا عل ػػى ادعائ ػػخ احتس ػػار اليف ػػدرة عل ػػى فق ػػًن ال ػواها البش ػػا ة،
وظهػػات نتيسػػة ذلػػك مدراػػة اتر يػػة جد ػػدة اكػػز جهػػدها علػػى كشػػف ادلعػػات العامػػة للحاػػارات ال ػ
سبتص داصلها األحداث و صبغها بصبغتها اخلا ة بدال من أف تشسل ابألحداث و قًن يارهػا،
وهو ما عارضخ مؤرصوف عد دوف أبازهب تاانسلٌن ؿظ ابوماظ
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