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 والشَّعوذة.إىل اجملتمعات اليت تعتقد بالغيبيات والسِّحر 

 إىل اجملتمعات اليت تعاين من إنكار اآلخر.
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 ملخَّص البحث

التَّفكري والسُّلوك الواعي الذي يتَّفق مع أحكام ادلنطق وادلعرفة التَّجريبية، والذي العقالنية: ىي ذلك 
 يهدفو . يتَّسم بأىدافو ادلتمَّاسكة وادلتزنة اليت ميكن حتقيقها من خالل الواسطة ادلوضوعية العلمية

ين، العادات والتَّ  إىلالبحث احلايل  التَّعرُّف  اث، النَّظرة دور ادلعوقات االجتماعية ) الدِّ قاليد،  الُّتُّ
ادلوروثة عن مكانة ادلرأة، مبدأ ادلواطنة(  يف إعاقة التَّفكري العقالين العلمي وأيهما أكثر إعاقًة للتَّفكري 

مدى  إىلامة والكلِّيَّة. والتَّعرُّف العقالين العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اجلنس واإلق
وقد  لمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اجلنس واإلقامة والكلِّيَّة.انتشار التَّفكري العقالين الع

اعتمَّد البحث احلايل على ادلنهج الوصفي التَّحليلي، ومجُِعت البيانات من طلبة جامعة دمشق 
بوصفها اجملتمع األصلي بطريقٍة مسحيٍة عرب استخدام األداة االستبانة؛  حيث بلغ حجم 

(؛  45134من حجم اجملتمع األصلي حيث بلغ )  %1( مفردة، واقتصرت على (455العيِّنة
أنثى ( ادلسجل يف إحدى كليات جامعة  -حيث اعتربت وحدة العيِّنة الطَّالب اجلامعي ) ذكر

، وموزعة على كلياٍت تطبيقيٍة ونظريٍة  2015 - 2014دمشق ضمن القبول العام أو ادلوازي 
ر عينة البحث وفق الطَّريقة العشوائية متعددة ادلراحل. كما ُوِضع مقياٌس )إنسانية (، وقد متَّ اختيا

للمعوقات االجتماعية، وآخر لقياس التَّفكري العقالين العلمي. ومتَّ التحقُّق من كفايتو العلمية 
. وبعد ذلك متَّت ادلعاجلة اإلحصائية للبيانات  استنادًا للمعايري األساسية أليِّ مقياٍس علميٍّ

 اإلحصائي،  وقد توصل البحث إىل نتائج من أمهها:  spssتخدام برنامج باس

   :أظهر البحث أّن  العالقة بني التَّفكري العقالين العلمي والتَّفكري الدِّيين عالقة عكسية؛ أي
يين والعكس  كلما زادت درجة التَّفكري العقالين العلمي؛ نقصت درجة التَّفكري الدِّ

 صحيح.
  العالقة بني التَّفكري العقالين العلمي والنَّظرة ادلوروثة عن مكانة ادلرأة  أظهر البحث أّن

عالقة عكسية؛ أي:  كلما زادت درجة التَّفكري العقالين العلمي؛ نقصت درجة النَّظرة 
 ادلوروثة عن مكانة ادلرأة والعكس صحيح. 



  اث عالقة أظهر البحث أّن  العالقة بني التَّفكري العقالين العلمي ودرجة التَّمسُّك بالُّتُّ
اث  عكسية؛ أي:  كلما زادت درجة التَّفكري العقالين العلمي؛ نقصت درجة التَّمسُّك بالُّتُّ

 والعكس صحيح. 
 أ ادلواطنة عالقة أظهر البحث أّن  العالقة بني التَّفكري العقالين العلمي ودرجة الوعي مببد

 طردية؛ أي:  كلما زادت درجة التَّفكري العقالين العلمي  زادت درجة الوعي مببدأ ادلواطنة. 
  أظهر البحث أنَّ أكثر ادلعوقات االجتماعية اليت تقف عائقًا يف وجو التَّفكري العقالين

 العلمي ىي التَّفكري الدِّيين، وغياب ادلواطنة. 
 . العامة يف العقالنية على نتائج البحث ادليداينومتَّ تطبيق النظريَّة 
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 مةالمقدٍِّّ
ة، وسيطرة ر اضتياة اإلنساني  ة الكامنة وراء تطو  ة اظتعرفي  ات العقلي  التفكري إحدى العملي   د  عَ يػُ      

ب هبا اإلنساف على ما يواجهو يف اضتياة من ووراء االكتشافات اليت يتغل   ،اإلنساف على الطبيعة
 ة التفكريعلى عملي   ةٌ ة مبني  قتها البشري  اليت حق  ة معظم اإلؾتازات العلمي   ف  إ. بل ومشكالتٍ  مصاعبَ 

ارتباطها بنظاـ العقل باعتباره غتموعة اظتفاىيم اظتعقدة واظتتشابكة فيما بينها، واليت ال نتكن  غري أف  
 ال يعين اعتماد مفهوـٍ ذلك  ة اليت تربط فيما بينها، وفهمها إال من خالؿ شبكة العالقات العام  

  ا النظر إذل تركيبة العقل البشري  ة، وإفت  ة والتارمتي  للعقل يفصلو عن شروطو االجتماعي   جامدٍ  بنائي  
ة للشروط االجتماعي   انعكاسٌ  لذلك العقل ىو من جهةٍ  ؛نةٍ معي   ةٍ وحضاري   ةٍ إنساني   لتجربةٍ  كخالصةٍ 

 مببادئ التفكري العقلي   ثانيةٍ  من جهةٍ  صلٌ و مت  كما أن   ،اة اليت أنتجتها والظروؼ اليت بلورهتوالتارمتي  
 اظتشرتكة بني سائر اضتضارات.

 ر حسب الظروؼ والزماف واظتكاف.يتطو   ومنهجٌ  ارًا أو مذىبًا بل ىي نزعةٌ ة ليست تي  فالعقالني  
كاف   :أي ؛ةمن أشكاؿ العقالني   كانت شكالً   هبا العقل البشري   مراحل التفكري اليت مر   وبذلك كل  

مرحلة  ل إذلالتوص   وقد ت   ،متكامالً  اً ممنظ   تصو راً ر اضتياة والكوف إلنساف يستخدـ عقلو ويتصو  ا
وما أعقبو من  ،من صراع اإلنساف مع التفكري الغيب   طويلةٍ  بعد معاناةٍ  الوضعي   التفكري العقالن  

 ما ىو خارؽٌ  ة اليت استطاعت إسقاط كل  وقياـ الثورة العلمي   ،يف أوروبا ةٍ وسياسي   ةٍ اجتماعي   ثوراتٍ 
ة، فالشكل ة العلمي  يت العقالني  م  ة والعلم فسُ ي  االلتحاـ بني العقالن وبذلك ت   ،أو الغيب   للطبيعي  

   انآف أماـ انتشاره عقباتٌ الذي يقف حّت   العلميّ  ىو التفكري العقالنّ  األرقى من التفكري البشري  
وضعف  ،ةرة يف البنية االجتماعي  ورتلة العادات والتقاليد اظتتجذ   ،كالدين  ؛مع العرب  يف اجملت كبريةٌ 

ة للمرأة واليت جعلت من اجملتمع العرب يف آخر والنظرة الدوني   ،وغياب اجملتمع اظتدن   ،مبدأ اظتواطنة
ا كاف كذلك  . وظت  وجهلٍ  وخرافةٍ  ة من سحرٍ ة الغيبي  رزح حتت السلطة االجتماعي  ي ،ةاجملتمعات العاظتي  

من  وفد  عَ ني يػُ الطلبة اصتامعي   وحبكم أف   ،ة للتفكري العقالن  قات االجتماعي  دراسة اظتعو   كاف من اظتهم  
ويقع على  ،الشرلتة اظتثقفة يف اجملتمع الذين يقوموف بنقل األفكار إذل الشرائح األخرى من اجملتمع

 و إليهم.التوج   فقد ت   ؛ـ الوطنتقد  و  ،عاتقهم بناء اظتستقبل
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 ،لدى طلبة جامعة دمشق ة للتفكري العقالن  قات االجتماعي  معرفة اظتعو  إذل  ويهدؼ البحث اضتارل  
ك بالعادات والتقاليد والرتاث لدى ودرجة التمس   ،والسحري   درجة التفكري الديين   إذلؼ والتعر  
 على اظتنهج الوصفي   وقد اعتمد البحث اضتارل   ،العلمي   درجة التفكري العقالن   إذلؼ والتعر   ،الطلبة

الذي بلغ حجمو بعد  اجملتمع األصليّ  ات البيانات من طلبة جامعة دمشق بوصفهعَ ورتُِ  ،التحليلي  
عرب  ةٍ مسحي   بطريقةٍ  وطالبةً  اً ( طالب45134) دة اظتراحلنة متعد  ة للعي  باع اطتطوات اظتنهجي  ات  

من حجم   %1واقتصرت على  ،( مفردةً (455نةحيث بلغ حجم العي   ؛استخداـ األداة االستبانة
  ىحدإل يف أنثى (اظتسج   -) ذكر نة الطالب اصتامعيّ حيث اعتربت وحدة العي   ؛اجملتمع األصلي  

 اتٍ ي  على كل   ةً عوموز   ،2015 - 2014ضمن القبوؿ العاـ أو اظتوازي  ،ات جامعة دمشقي  كل  
ع ضِ كما وُ  دة اظتراحل.ة متعد  نة البحث وفق الطريقة العشوائي  اختيار عي   وقد ت   ،ةٍ ونظري   ةٍ تطبيقي  
ة ق من كفايتو العلمي  التحق   وت   .العلمي   وآخر لقياس التفكري العقالن   ،ةقات االجتماعي  للمعو   مقياسٌ 

ة للبيانات ت اظتعاصتة اإلحصائي  . وبعد ذلك دت  علمي   مقياسٍ  ألي   ةاستنادًا للمعايري األساسي  
ة على نتائج البحث ة يف العقالني  ة العام  تطبيق النظري   وت   ،اإلحصائي   spssباستخداـ برنامج 

من اظتقرتحات اليت من اظتمكن االستفادة منها يف جتاوز  م البحث بوضع غتموعةٍ تِ وقد اختُ  ،اظتيدان  
 فة. ة اظتتخل  العقلي  

 ة إلؾتاز ىذا العمل كما يلي: وكانت اطتط  
 ن قراءةً كما تتضم    ،قة بووالعملية اظتتعل   ،ةوالعناصر النظري   ،ن تعريفًا مبوضوع الرسالة: تتضم  مةمقدٍِّّ

 ة اظتعتمدة.للخط   وحتليالً 
 .، والباب الثان: البحث اظتيدانّ الباب األوؿ: البحث النظريّ  ؛مت الرسالة إذل بابنيس  قُ  ث  

 : إذل ستسة فصوؿٍ  تقسيم الباب النظريّ  وت  
ة ي  ن ما يلي: مشكلة البحث وتساؤالتو، أقت  ويتضم   ،اإلطار اظتنهجي للبحث ،ؿ: عنوانوالفصل األو  

 السابقة، مفاىيم البحث.الدراسات  البحث، أىداؼ البحث،
ة الت التارمتي  ، والتحو  ن مفهـو التفكري العقالنّ ويتضم   ،التفكري العقالن :الفصل الثان بعنواف

 ة.ة العلمي  ، والعقالني  تفكري العقالنّ لل
 :ة للتفكري العقالنّ قات االجتماعي  تناوؿ اظتعو  فيا الفصل الثالث والرابع واطتامس أم  
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ن مفهـو العادات والتقاليد، العادات والتقاليد  ويتضم   ،العادات والتقاليد :لثالث بعنوافالفصل ا
 ة الشباب.اىات الرتاث واضتداثة يف عقلي  ، اجت  العلميّ  يف وجو  التفكري العقالنّ  كعقبةٍ 

الدين  ةبن رشد حوؿ قضي  ان مفهـو الدين، وآراء اظتعتزلة و ويتضم   ،الدين :الفصل الرابع بعنواف
ة يف اجملتمع عن الظاىرة الديني   ، وأمثلةً العلميّ  والعقل، وعالقة الصراع بني الدين والتفكري العقالنّ 

 .يف اجملتمع العربّ  أزمة التفكري الغيبّ  ة ضتل  ، واألطروحات الفكري  العربّ 
، مفهـو اجملتمع اظتدنّ ن ويتضم   ،وضعف مبدأ اظتواطنة ،غياب اجملتمع اظتدنّ  :الفصل اطتامس بعنواف

واجملتمع  العلميّ  ة بني التفكري العقالنّ ، والعالقة اصتدلي  العقبات اليت تقف أماـ بناء اجملتمع اظتدنّ و 
ة بني مبدأ ، ومفهـو اظتواطنة، والعقبات اليت تقف أماـ ترسيخ مبدأ اظتواطنة، والعالقة اصتدلي  اظتدنّ 

 .العلميّ  اظتواطنة والتفكري العقالنّ 
 الباب الثان: البحث اظتيدان:

ن مايلي: ويتضم  ، قة جبمع وحتليل معطيات البحثة اظتتعل  اإلجراءات اظتنهجي   :بعنواف ؿالفصل األو  
غتاالت البحث، و ة، التعريفات اإلجرائي  و ات البحث، فرضي  و ات البحث، متغري  و منهج البحث، 

ة األساليب اإلحصائي  و تصميم االستمارة، و نة، ابطة للعي  واطتصائص الض ،غتتمع البحث األصليّ و 
 
ُ
 .مة يف البحث اظتيدانّ ستخدَ اظت

 نة،ة ألفراد العي  ن مايلي: اطتصائص العام  ويتضم   ،ة للبحثالنتائج العام   :الفصل الثان بعنواف
وتوزيع  ،ةً وترتيب الفقرات األكثر إكتابيّ  ،والوزف اظتئويّ  ،ةطات اضتسابي  واظتتوس   ،ةالتوزيعات التكراري  و 

 .واحدةٍ  جملموعةٍ T-testاظتستويات الثالثة ألبعاد اظتقياس، واختبار 
ن مايلي: ويتضم   ،ة(ات البحث ) اجملموعات اظتستقل  العالقات بني متغري   :بعنواف الفصل الثالث

-T(، اختبار اصتنس -ات البحثة ) متغري  للمجموعات اظتستقل   T-testاختبار 
test  مكاف اإلقامة(، اختبار  -ات البحثة ) متغري  للمجموعات اظتستقلT-test  للمجموعات

 ة( .ي  الكل   -ات البحثة ) متغري  اظتستقل  
ن ما يلي: ويتضم   ،ة(ات األساسي  ات البحث ) اظتتغري  العالقات بني متغري   :الفصل الرابع بعنواف

 للمجموعات اظترتابطة) متغري   T-testاختبار  و ات البحث، بني متغري  ة العالقات االرتباطي  
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قات (، اختبار فريدماف ظتعرفة الفروؽ بني اظتعو  العلميّ   التفكري العقالنّ متغري   -ةقات االجتماعي  اظتعو  
 . العلميّ  ة للتفكري العقالنّ االجتماعي  

 اً صوملخ   ،ةة واظتيداني  اطتادتة : أبرز النتائج النظري  نت حيث تضم  ؛ وخادتةً  ن البحث مقرتحاتٍ وتضم  
 .ة على نتائج البحث اظتيدانّ ة يف العقالني  ة العام  تطبيق النظري   كما ت    ،ةة واإلنكليزي  باللغة العربي  

 
ِّ  
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

ِّ
ِّالنظريِّالبابِّاألوؿ:ِّاإلطار

ِّ  
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
 
 
 

 ::ِّاإلطارِّالمنهجيِّللبحثاألوَّؿصلِّالف
ِّ  
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ِّ:مشكلةِّالبحثِّوتساؤالتو_ِّالًِّأوِّّ

متتلف حسب الزماف واظتكاف انطالقًا من سعي اإلنساف إذل التغيري يف  اً اجتماعيّ  اً التفكري متغري   يُعد  
رموز الطبيعة، فقد  وفك   ،والكوف ،وػتاوالتو لتفسري اضتياة ،وتأمني حاجاتو ،ومعيشتو ،فتط حياتو

إذل مرحلة التفكري  من مرحلة التفكري األسطوريّ  عديدةٍ  تفكريٍ ة مبراحل ت اجملتمعات اإلنساني  مر  
ر ة تطو  واصتزر يف عملي   على الرغم من حاالت اظتد   - العلميّ  مرحلة التفكري العقالنّ  ، ث  الفلسفيّ 

إذل  لالتوص   ة. وقد ت  ا كتعلنا نشاىد رتيع حاالت التفكري تلك يف اظترحلة اضتالي  ؽت    -الفكر البشريّ 
وما أعقبو  ،من صراع اإلنساف مع التفكري الغيبّ  طويلةٍ  بعد معاناةٍ  العلميّ  مرحلة التفكري العقالنّ 

أكانت يف اضتياة  سواءٌ  عديدةٍ  اتٍ ومتغري   يف مفاىيمَ  ت إذل تغيريٍ أد   ةٍ وسياسي   ةٍ اجتماعي   من ثوراتٍ 
تقـو بنقد  جديدةٍ  وأسسٍ  على قواعدَ  األوروبّ ة، عندىا بدأ تأسيس الوعي ة أو الطبيعي  االجتماعي  

هتدؼ إذل حسم موقف العقل من الرتاث، فأصبحت  ةٍ نقدي   ر إذل حركةٍ للتطو   اً؛إصالحيّ  نقداً الرتاث 
ة ليست مذىبًا أو وبالتارل العقالني   ٍء،شي ة تتوكتًا للعقل الذي أصبح سلطانًا على كل  العقالني  

ولدى رتيع  ،جوانب اضتياة هنضت بكل   ةٌ وفكري   ةٌ علمي   بل ىي إؾتازاتٌ  ،ويج عتاالرت  يتم   ةً لوجيّ يو أيد
لرتاكم اظتعلومات واطتربات  نتاجٌ  فالعقل البشري  .قبلنا مبنهجها يف اضتياة أـ رفضنا الشعوب سواءٌ 

، إذًا العالقة نةً معي   ةً تشّكل عقليّ  وقناعاتٍ  هبا اإلنساف واليت تتحّوؿ إذل أفكارٍ  واظتعارؼ اليت نتر  
فاإلنساف ابن بيئتو ووعيو  .دةً ػتد   ةً ل عقليّ تشك   الثقايف  و  ة اليت تربط الفرد باحمليط االجتماعي  العضوي  

. ومن ىنا يقاؿ: ةٍ وتارمتيّ  ةٍ اجتماعيّ  ىي وليدة ظروؼٍ  غتتمعٍ  ة أي  ىو نتاج ىذه البيئة؛ لذلك عقلي  
ة  تقليداً واألفكار الغيبي   ،واألعراؼ ،والتقاليد ،ة اليت حتكمها العادات(؛ أي: العقلي  ةٌ تقليدي   ةٌ )عقلي  

 نةٍ معي   إال داخل ثقافةٍ  ة التفكري ذاهتا ال تتم  فعملي  ،  بو اإلنسافالذي ترّب   لمحيط االجتماعي  ل
واحمليط  ،لثقايفّ باظتوروث ا مرتبطةٍ  ةٍ ث عن عقلي  نتحد   ؛عرب   ث عن غتتمعٍ وبواسطتها. فعندما نتحد  

 ،والعادات والتقاليد اظتوروثة ،ة اظتغلقة اليت تدور يف فلك الرتاثات التقليدي  فالعقلي   .االجتماعيّ 
 تنتمي إذل مرحلةٍ  وغياب اجملتمع اظتدنّ  ،وتعان من ضعف تطبيق مبدأ اظتواطنة ،اتوتعتقد بالغيبي  

ة السائدة يف اجملتمع ىي اليت حتكم على العقلي   فإف   ؛ بالتارلوالفكريّ  ر االجتماعيّ من التطو   سابقةٍ 
 عديدةٍ  ظواىرَ  من وما نشاىده يف اجملتمع العربّ  ،والسياسيّ  واالقتصاديّ  ره االجتماعيّ درجة تطو  
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واللجوء  ،والتصديق بكالـ األبراج ،االعتقاد بقراءة الفنجافيف ل للتفكري الالعقالن اظتتمث  
 ة بنصوصٍ وربط اإلؾتازات العلمي   ،ةً دونيّ  والنظرة للمرأة نظرةً  ،األمراضللمشعوذين لعالج بعض 

والدفاع اظتستميت  ،ومكافٍ  زمافٍ  ، واعتبار الدين منهجاً صاضتاً  لقيادة اجملتمع والدولة يف كل  سةٍ مقد  
واطتوؼ  ،وغياب ثقافة اضتوار ،ل انآخروعدـ تقب   ،أخرى على حساب رتاعةٍ  أو نظاـٍ  عن رتاعةٍ 

ى إذل ىذا بدوره أد   ة، كلّ واضتكم على الكثري من اظتسائل بعيدًا عن اظتوضوعي   ،من اظتستقبل
ليس فقط نتيجة اختالؼ طريقة التفكري بني أبناء اجملتمع  ،يف البلداف العربية وأزماتٍ  صراعاتٍ 

 انآخر، وقناعة كل   إلغاء الطرؼ حد  إذل بل عندما تصل اظتناقشات والرؤى بني األطراؼ  ،الواحد
رة يف البنية و نتتلك اضتقيقة اظتطلقة. ومن اظتمكن أف تكوف العادات والتقاليد اظتتجذ  بأن   طرؼٍ 

فني عن متخل   اً والذي أنتج أناس ،ة عتا الدور األكرب يف تثبيت جذور التفكري غري العقالناالجتماعي  
العبادة ورجاؿ الدين ذلك الدور يف إعاقة التفكري  ر اضتاصل يف العادل. أو قد يكوف لدورركب التطو  

سات للمؤس   وما أعطاه من دفعٍ  ،إذل جانب ضعف تطبيق مبدأ اظتواطنة يف اجملتمع ،العقالنّ 
و قد ة اظتتاحة، كما أن  ارات الفكري  أماـ التي   سهلةً  وتركو فريسةً  ،ة يف تسيري اظتواطن العربّ التقليدي  

الذي  العلميّ   التفكري العقالنّ ب بتبين  ساتو بتوعية الطال  ومؤس    األداء الرتبويّ يف يكوف ىناؾ تقصريٌ 
ني مبا وصلت إليو من الطلبة اصتامعي   فئة، وعلى الرغم من أن  يف صنع اإلنساف السوي   كبريٍ   دورٍ قـو بي

 بَن واليت تُ  ،يف اجملتمعفة جتعلها الفئة اظتثق   ومعارؼَ  ض لو من معلوماتٍ وما تتعر   ،علمي   حتصيلٍ 
ة نقل ومهم   ،ةة واظتوضوعي  وطرح األفكار العلمي   ،ـ اجملتمعوتقد   ،انآماؿ عليها يف حتقيق التغيري

ل تلك األفكار من ىؤالء الطالب تتمث   األفكار إذل باقي شرائح اجملتمع، نالحظ وجود شرلتةٍ 
قات حملاولة كشف اظتعو   ؛و إذل ىذه الفئة بالذاتوج  الت اظتغايرة للعقل واظتنطق؛ ما كتعل من الضروري  

 .العلميّ  ة اليت تقف يف وجو التفكري العقالنّ االجتماعي  

 ة:التَّاليساؤالتِّوينطلقِّالبحثِّمنِّالتَِّّ

 -حراالعتقاد بالس   -الد يين الت فكري)  االجتماعيةئيسي :ما ىي العالقة بني اظتعوقات ساؤؿ الر  الت  
اث( و -الّنسبو  -الث أر)  الت قاليدالعادات و  ظتكانة اظترأة(  الن ظرة -الوعي مببدأ اظتواطنة   -الرت 

 العقالن العلمي. الت فكريو 
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 ة:الت اليئيسي األسئلة الفرعية ساؤؿ الر  ع عن الت  ويتفر  

 العقالن العلمي ؟ الت فكريما ىو جوىر -1
على بنية العقالن العلمي  الت فكريو  ،حرواالعتقاد بالس   ،الد يين الت فكرييسيطر  حد  أي  إذل   -2

 الت فكريحر انتشار واالعتقاد بالس   الد يين الت فكريالوعي لدى طلبة جامعة دمشق ؟ وكيف يعيق 
 العقالن العلمي؟

 – الث أر)  الت قاليدبالعادات و  الت مس كالعقالن و  الت فكريما ىو شكل العالقة البنيوية بني  -3
اث( و  الّنسب اثب الت مس ك(  و الّنسب -الث أر)  الت قاليدبالعادات و  الت مس ك؟ وكيف يعيق  الرت   الرت 
 العقالن العلمي؟ الت فكريانتشار 

العقالن العلمي و الوعي باظتواطنة؟ وكيف الوعي  الت فكريما ىو شكل العالقة البنيوية بني  -4
 العقالن العلمي؟ الت فكريباظتواطنة يؤثر على انتشار 

ظتكانة اظترأة؟ وكيف ترتبط  الن ظرةالعقالن العلمي و  الت فكريما ىو شكل العالقة البنيوية بني   -5
 العقالن العلمي؟ الت فكريعلى  إعاقة  اجملتمعقليدية ظتكانة اظترأة يف الت   الن ظرة
ِّالبحث:ِّأىمٍّيَّةِّ–ثانياِّ

على وجو  واجملتمع السوريّ  وماً،معة من األحداث اظتتالحقة يف اجملتمعات العربي   بحثة الي  تنبع أقت  
بني  وما لتدث من صراعاتٍ  ،هبا اء األزمة اليت نتر  جر   عسريةً  ة ؼتاضٍ اطتصوص الذي يعيش عملي  

حيث  ؛يف نشوئها اؿٌ فع   ة  اظتختلفة ضمن اجملتمع واليت قد يكوف لنمط التفكري دورٌ الفكري  ارات التي  
 لتناوؿ التفكري العقالنّ  ةً ات يف اجملتمع، من ىنا ؾتد اضتاجة ملحّ ؾ للسلوكي  الفكر ىو األساس احملر  

 الواقع.يف وصوؿ لتفسري ما لتدث حملاولة ال ؛منو ة اليت حتد  قات االجتماعي  بالدراسة والتحليل، واظتعو  
ة ة اليت تكمن وراء العقلي  من خالؿ ػتاوالهتا الكشف عن األسباب اضتقيقي   بحثة الي  كما تأيت أقت  

بالقيم   مؤمنٍ  علمي   تفكريٍ  يذ تسهم يف بناء جيلٍ  جديدةٍ  وتقدمي رؤيةٍ  ،فة يف اجملتمع العربّ اظتتخل  
وتكريس قيم العقل، وتقب ل انآخر على أساٍس قائٍم من وعٍي بظروؼ  ،وثقافة اضتوار ،ةة واظتدني  العلمي  

 اظترحلة الر اىنة. 
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 يف اجملتمع؛ حيث تلعب فئة الشباب الدور الرئيسي   ةٍ مهم   ة البحث أيضاً من تناولو لفئةٍ ي  وتأيت أقت  
ؤ يف التنب   التفكري لدى ىذه الفئة ضروري  بالتارل كشف نوع و وبناء اظتستقبل،  ،يف تطوير اجملتمعات

تطبيقو على  يتم   حضاري   ومطلبٍ  ة كمنهجٍ وحتديد مساره، والوصوؿ إذل العقالني   ،حبالة اجملتمع
 ة. والديني   ،ةوالثقافي   ،ةوالسياسي   ،ةاضتياة االجتماعي  

يف  ة والعقل اإلنسانّ من أبرز اظتواضيع اليت شغلت اجملتمعات اإلنساني   د  عَ يػُ  اً كما يتناوؿ موضوع
س واطتوؼ لدى العصر اضتديث، مع ما يثريه تناوؿ ىذا اظتوضوع للبحث يف غتتمعاتنا من التوج  

غري  من التابوىات د  عَ يف غتتمعاتنا تػُ  اسةٍ حس   اطتوض يف تفاصيلَ من دراستو  وبظتا تتطل   ؛الباحثني
 اظتتاحة للنقاش والنقد. 

ة، ة السوري  يف البنية االجتماعي   اليت تقارب موضوع التفكري العقالنّ ألحباث ا من أوذل اإذل أهن   إضافةً 
ة اليت قات االجتماعي  من اظتعو   ق يف حتليل وتفسري كل  تتعم   ةٍ مستقبليّ  د للتخطيط ألحباثٍ ا سيمه  ؽت  

 اجملتمع.ـ أماـ تقد   تقف عقبةً 
ِّ

 أىداؼِّالبحثِّ:ِّ–ثالثاِّ
 العقالن. الت فكريجوىر  علىوء تسليط الض   -1
يين الت فكريمدى انتشار  إذل الت عر ؼ -2 العقالن  الت فكريوعالقتو ب ،حرواالعتقاد بالس   ،الد 

 .كل ي ةالالعلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و 
اث( و  الّنسب -الث أر) الت قاليدبالعادات و  الت مس كدرجة  إذل الت عر ؼ -3 وعالقتها  الرت 

شق حسب متغري اصتنس واإلقامة العقالن العلمي بني طلبة جامعة دم الت فكريب
 .والكل ي ة

 الت فكريوعالقتها ب اجملتمع)ة ( اصتامعي  ظتكانة اظترأة يف الط البنظرة   إذل الت عر ؼ -4
 .كل ي ةالالعقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و 

العقالن العلمي لدى طلبة   الت فكريمدى الوعي مببدأ اظتواطنة وعالقتها ب إذل الت عر ؼ -5
 .كل ي ةالجامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و 
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وأيهما  ،العقالن العلمي الت فكريككل يف إعاقة   االجتماعيةدور اظتعوقات  إذل الت عر ؼ -6
فكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس للت   أكثر إعاقةً 
 .كل ي ةالواإلقامة و 

العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب  الت فكريمدى انتشار  إذل الت عر ؼ -7
 .كل ي ةالمتغري اصتنس واإلقامة و 

يف جتاوز  اً جدي   تساىم  واقعيةٍ  على رؤيةٍ  مبنيةٍ  وعمليةٍ  علميةٍ  إمكانية تقدمي مقرتحاتٍ  -8
العقالن العلمي مبا لتقق  الت فكريووضع أسس ومبادئ الوصوؿ إذل  ،العقلية اظتتخلفة

 . مجتمعنمية الشاملة للقدـ والت  الت  
ِّابقةِّ:راساتِّالسَِّّالدٍِّّ–رابعاِّ

يةِّالنَّفسغوطِّالعقبلنيِّوأثرهِّعلىِّالض ِِّّالتَّفكيردراسةِِّّمحمدِّصهيبِّمزنوؽِّبعنوافِّتنميةِِّّ-ٔ
(ِّجامعةِّعينِّالنَّفسكتوراهِّفيِّاآلدابِّ)ِّعلمِِّّلدىِّالمراىقين)ِّبحثِّتجريبي(ِِّّلنيلِّدرجةِّالد ِّ

ِّ ِّعاـ قنيات تدريب يستند إذل التّ  -تعليمي إذل إعداد برنامجٍ  الد راسةهتدؼ .ٜٜٜٔشمس
العقالن لدى  الت فكريأكد من مدى فعاليتو يف تنمية والت   ن االنفعارل،اظتستخدمة يف اظتنهج العقال

 الت فكريالعقالن أو دحض  الت فكريمعرفة ما إذا كانت تنمية و  اظتراىقني يف اظترحلة اصتامعية، من عينةٍ 
مع  كاف الربنامج اظتستخدـ أكثر فعاليةً   معرفة ما إذاو  ي،الن فسغط تؤدي إذل خفض الض   ؛عقالنالال  

ِّ( دوف اصتنس انآخر.)ذكور أو إناثمعنيٍ  جنسٍ 

على مدى  الت عر ؼمن خاللو  تم  حيث ي ؛جريباظتنهج الت   –ف من اظتناىج البحثية ـ نوعاخدِ استُ 
ي  الن فسغط والض  عقالن الال   –العقالن  الت فكريعلى  -متغريين مستقلنيك –تأثري الربنامج واصتنس 

ابطة جريبية والض  الت   –من خالؿ اظتعاصتة اإلحصائية لدرجات أفراد اجملموعتني  -متغريين تابعنيك-
اظتنهج اإلكلينيكي ) أو منهج دراسة اضتالة (.   –. الد راسةعلى اظتقياسني اظتستخدمني يف  –

انآداب قسم علم  كل ي ةمن   األوذلمعية ( طالبًا وطالبة  يف اظترحلة اصتا 77من )  العي نةتكونت 
 وغتموعة ضابطة.  ،عوا على غتموعتني: غتموعة جتريبيةز  جامعة حلواف. وُ  – الن فس

 : الد راسةنتائج 
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 الت فكريودحض  ،العقالن الت فكريإذل تنمية  الد راسةأدى الربنامج اظتستخدـ يف ىذه  -1
 ابطة.جريبية عند مقارنتهم بأفراد اجملموعة الض  عقالن لدى أفراد اجملموعة الت  الال  

عقالن بعد تنفيذ الال   –العقالن  الت فكريكور واإلناث يف بني الذ   داؿ   دل يكن ىناؾ فرؽٌ  -2
 الت فكريللجنس على  داؿ   و ال يوجد تأثريٌ ظر عن الربنامج؛ مبعن أن  الربنامج بصرؼ الن  

 عقالن. الال   –العقالن 
غط العقالن قد أدت إذل خفض الض   الت فكريعقالن وتنمية الال   الت فكريعملية دحض  إف   -3

ظر ابطة بصرؼ الن  جريبية عند مقارنتهم بأفراد اجملموعة الض  ي لدى أفراد اجملموعة الت  الن فس
 عن اصتنس. 

مثل:  ؛رى كثريةعلى متغريات أخ الد راسةللربنامج اظتستخدـ يف ىذه  إكتاب   ىناؾ تأثريٌ  -4
 صاؿ مع انآخرين. ات، واالكتئاب، واالت  للذ   الن ظرة

 .كوري لصاحل الذ  الن فسغط كور واإلناث على مقياس الض  بني الذ   داؿ   ىناؾ فرؽٌ  – 5

:ِّدراسةِّائدةقليدِّوالحداثةِّفيِّالعقليةِّالعربيةِّالسَِّّجاىاتِّالتَِّّدراسةِّعليِّوطفةِّبعنوافِّاتٍِِّّّ-ٕ
 الد راسة. هتدؼ ٕٕٓٓعاـِّالكويتيِِِّّّالمجتمعمنِِّّفكيرِّلدىِّعينةٍِّالخرافيةِّللتَِّّفيِّالمضامينِّ

حيث تتجو إذل حتليل ظاىرة  ذل حتليل عوامل تشكل ىذه الظاىرة؛إذل الكشف العلمي وليس إ
مشلت ألف  على عينةٍ  الد راسةالكوييت اظتعاصر. وقد أجريت  اجملتمعاطترايف وأبعاده يف  الت فكري

حيث بلغ  ،موزعة بني طالب جامعة وموظفني ومعلمني ،( من اظتثقفني يف الكويت1773وثالثة ) 
هج البحث من الد راسةدت تم  % من اإلناث. واع 61% مقابل  39 العي نةعدد الذكور يف ىذه 

 الد راسة: . نتائج اجملتمعائدة يف اءات الس  تم  ػتكمة لقياس نسق االن الوصفي باستخداـ استبانة

االعتقاد اطترايف متتلف  ف  ، وإحرتؤمن باطترافات والس   العي نةمن أفراد  كبريةً   شرلتةً  ف  إ -1
 إذل آخر. من مؤشرٍ 

من حجم العينة %  72اإلنتاف بفكرة اضتسد تتصدر سلم االعتقاد اطترايف بنسبة   ف  إ -2
طتوؼ من األماكن اظتهجورة  م متشوف من اضتسد على من لتبوف، يليها فكرة ابأهن  
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عويذات، والت   ،ائمتم  ، ويلي ىذا اإلنتاف باألرواح الشريرة، والمن حجم العينة%  44
 الع.وقراءة الط   ،وأخرياً استحضار األرواح

 كور اإلناث أكثر خوفاً من األماكن اظتهجورة من الذ   -3
 كور.الذ  الع ومصداقيتو من اإلناث أكثر إنتاناً مبعتقد قراءة الط   -4

قدـِّفيِّالفكرِّالعربيِّالمعاصرِّ"ِّالقوميِّدراسةِّوليدِّالخلفِّبعنواف:ِّالعقبلنيةِّومشكلةِّالتَِِّّّ-ٖ
وليدِّعبدِِّّالطَّالبكتوراهِّفيِّالفلسفة,ِّإعدادِّتِّلنيلِّدرجةِّالد ِّعدٍِّّوالليبراليِّ"ِّنموذجًاِِّّرسالةِّأُِّ

إشكالية  ف  أ يهدؼ البحث إذل إبراز. ٖٕٓٓالكريمِّالخلف,ِّجامعةِّدمشق,ِّقسمِّالفلسفة,ِّ
ياسي ل إشكالية اضتياة اإلنسانية، وىي أيضًا إشكالية الوجود الس  ث  دت  قدـ من حيث اصتوىر الت  
ا يت ضح الت ارلالبشري، وب االجتماعيو  وحتليلها واحدة من اظتسائل اليت كتب الوقوؼ عندىا  بأهن 

 غيري.لت  او  الت فكريأمل و للت   دعوةٌ ىي إثارهتا واضتديث فيها  ف  وإبراز العناصر الفاعلة؛ لذلك إ

 تفكيكيةً  ص قراءةً يقـو على قراءة الن   داخلي   نقدٌ  :األوذل قدي بصورتني؛استخدـ الباحث اظتنهج الن  
وفيق على الت   دٌ تم  مع خارجي   نقدٌ  ة:الث انيورة ل. الص  تم  أو حتميل النص ما ال لت دوف تعسفٍ  حتليليةً 

حليلي الذي يقـو على د على اظتنهج الت  تم  ، وكذلك اعمعاصرٍ  وجديدٍ  موروثٍ  أصيلٍ  الذي كتمع بني
 وإكتاد اضتلوؿ اظتناسبة عتا. ،الن تائجواستخالص  ،ونقدىا ،حتليل انآراء

 اليت توصل إليها الباحث:   الن تائجأىم 

ثلت بالغزو دت   سياسيةٍ  عن ظروؼٍ  ناتجٍ  بنيوي الفكر العرب يعان من خللٍ  ف  إ -1
 حدي الثقايف.االستعماري، باإلضافة إذل االحتكاؾ والت  

غلب األىواء لذي يضيق األفق، اياسي خريب الس  الفكر العرب يعان من مرض الت   إف   -2
 خصية والفئوية على اظتصلحة العامة. واظتصاحل الفردية واظتنافع الش  

فاضتاضر  ؛بني مصدرين نظرًا الختالؼ مصادره، فهو منقسمٌ  بتارمتيتو الفكر مطعوفٌ  -3
اثإذل  الّنسبةبموجود يف اظتاضي  للعثور على ما  ؛، بينما اظتثقف الليربارل يتوجو ؿتو اظتستقبلالرت 
 ينشده من حلوؿ.
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. دراسةِّجبراِّالشومليِّبعنوافِّ:ِّالعلمانيةِّفيِّالفكرِّالعربيِّالمعاصرِّدراسةِّحالةِّفلسطينِّ-ٗ
يف حقل  وؽتيزٌ  تقدمي ما ىو جديدٌ  يهدؼ البحث إذل.ٕ٘ٓٓدكتوراهِّفيِّالفلسفةِّعاـِّأطروحةِّ

، مبا يساىم يف إعالء شأف ةً خاص   قافة الفلسطينية، ويف حقل الث  قافة والبحث العلمي عموماً الث  
 الفكر العلمي ومقوالتو العلمية.

إذل ستسة  الد راسةتقسيم  ت  و  ل اظتضموف،، وأسلوب حتليارمتيحليل الت  منهج الت   الد راسةدت تم  اع
: العلمانية يف الث اناإلسالمي . الفصل -زعات العقالنية يف الفكر العرب : الن  األو ؿفصوؿ: الفصل 

: العلمانية  الر ابع: إرىاصات العلمانية يف فلسطني. الفصل الث الثالفكر العرب اظتعاصر. الفصل 
 .جديدةٍ  علمانيةٍ  الفلسطينية اظتعاصرة. الفصل اطتامس: ؿتو رؤيةٍ  الس ياسيةواضتركة 

 :الد راسة االيت توصلت إليه الن تائجأىم 

اظتيالدي حّت القرف العشرين،  الس ابعمن القرف  اإلسالمي، ابتداءً  -العلمانية يف الفكر العرب  -1
 .متدرجةٍ  عقالنيةٍ  ظهرت على شكل نزعاتٍ 

 .الد ولةو  الد ينتفصل بني  ليرباليةٍ  إذل علمانيةٍ  جذريةٍ  يف الغرب من علمانيةٍ  تطورت العلمانية -2

، بينما صعدت القومية يف الوطن العرب الد ينناقض اضتاد مع صعدت القومية يف الغرب بالت    -3
 ضامن بني العروبة واإلسالـ.بالت  

لعشرين حّت منتصفو، بتأثري اإليديولوجية تشكلت اعتوية الوطنية الفلسطينية، منذ بداية القرف ا -4
رتيك العثمان واضتركة راع ضد الت  حرر القومي(، يف إطار الص  حرر الوطين، والت  العلمانية ) الت  

 هيونية.الص  

ِّالعقلِّفيِّالفكرِّاإلسبلميِّالحديث:ِّاللٍِّّبدراسةِّمحمدِّخليفةِّإبرينيِِّّ-٘ يبراليةِّعنوافِّ:ِّمفهـو
ينيواإلصبلحِّ أطروحةِّماجستير,ِّجامعةِّبيروتِّالعربيةِّاسعِّعشرِّ)ِّنموذجًاِّ(فيِّالقرفِّالتَِِّّّالدٍّ

هضة عرب البعد الفلسفي للفكر العرب يف عصر الن   التعرؼ إذلإذل ػتاولة  الد راسةىدفت .ِّٕٚٓٓ
د الباحث على اظتنهج تم  اسع عشر. اعتتبع تطور مفهـو العقل لدى ؽتثلي الفكر العرب يف القرف الت  
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بني  تارمتي   و تناوؿ الفكر العرب يف عصر النهضة يف سياؽٍ ألن   ؛تارمتي :حليلي اظتقارفارمتي الت  الت  
و حاوؿ حتليل البناء ألن   ية اليت نشأ فيها ذلك الفكر، حتليلي؛قافوالث   الس ياسيةو  االجتماعيةروؼ الظ  

 الس ياسيةو  االجتماعيةبغية استخراج البنية الفلسفية القابعة خلف أطروحاتو  ؛منهم اظتعريف لكل  
سالة إذل ستسة فصوؿ: تقسيم الر   ت  و أف يكوف شاماًل.  ال بد   فكرٍ  ظر ألي  الن   ألف   بوية، اظتقارف؛والرت  

: الث الثبية، الفصل : األوضاع العامة يف اظتنطقة العر الث ان: مفهـو العقل، الفصل األو ؿالفصل 
اه : مفهـو العقل يف االجت  الر ابعيف العادل العرب، الفصل  الد يينواإلصالح  ،يربارلاىني الل  جذور االجت  

ِّ.الد ييناه اإلصالح ريعة لدى اجت  يربارل، الفصل اطتامس: مفهـو العقل وعالقتو بالش  الل  

اإلسالـ  من خالؿ معادلة أف   الد ينريعة و الش  بني  عالقةً  الد ييناه اإلصالح : أقاـ اجت  الد راسةنتائج 
اجب تفسري ، ولذلك فمن الو العقل البشري ال لتقق نفسو إال  يف اإلسالـ ىو دين العقل، وأف  
 اإلسالـ ىو اإلنتاف بالعقل. ألف   القرآف تفسرياً عقلياً؛

اه االجت   ألف   ؛وػتسومةً  يربارل العرب واضحةً اه الل  ريعة لدى االجت  دل تكن العالقة بني العقل والش  و 
ريعة ، مثلما يؤكد على أولوية الش  ، يؤكد على أولوية العقل وأقتيتواىًا توفيقيًا وسطياً يربارل كاف اجت  الل  

الذي مارسو  قد. فالن  يربارل الغرباه الل  والعقل كما فعل االجت   الد ين، ودل حتسم خياراتو بني وأقتيتها
ينيشريعات فض الكامل للمؤسسات والت  يرباليوف العرب دل يصل إذل حد الر  الل   ، بل حاوؿ ىؤالء ةالد 
، وبذلك ريعة اإلسالمية، فلم يصل إذل حد القطيعة مع الش  ريعة والعقلوفيق بني الش  يرباليوف الت  الل  

إسالمياً  رةً تا نجدف يربالية األوروبية،اإلسالمية ومبادئ الل  ريعة هطاوي كاف ليربالياً توافقياً بني الش  فالط  
 األخذ من الليربالية األوروبية. أقت ي ةمتنوراً، وؾتده أحياناً أخرى ليربالياً متحرراً يؤكد على 

ِّاهللِّبنِّعبدِّالرزاؽِّبنِّصالحِّالغامديِّبعنوافِّ-ٙ غيرِِّّالتَّفكيرالعقبلنيِّوِِّّالتَّفكيردراسةِّغـر
ِّ ودافعيةِّاإلنجازِّلدىِّعينةِّمنِّالمراىقينِّالمتفوقينِّدراسيًاِّوالعاديينِِّّالذَّاتالعقبلنيِّومفهـو

ِِّّ ىدفت .ِِّّٜٕٓٓ,النَّفسقسمِّعلمِِّّالتَّربيةِّكلٍّيَّةبمدينتيِّمكةِّالمكرمةِّوجدة.ِّجامعةِّأـِّالقرى
غري العقالن بني اظتراىقني دراسياً  الت فكريالعقالن مقابل  الت فكريمدى انتشار  –إذل معرفة  الد راسة

 -من: أ لدى كل   الذ اتومفهـو  الت فكريعلى العالقة بني  الت عر ؼ – الد راسةوالعاديني أفراد عينة 
 الت فكريعلى العالقة بني  الت عر ؼ –.   كل ي ةال العي نة - دراسيًا جالعاديني -اظتتفوقني دراسيًا ب
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رجات والد   كل ي ةال الد رجةعقالنيني يف العلى الفروؽ بني العقالنيني وغري  الت عر ؼ –ؾتاز ودافعية اإل
ومقياس دافعية  الذ ات،ومقياس مفهـو  ،الفرعية على مقياس األفكار العقالنية وغري العقالنية

اظتقارف. عينة بب على تطبيق اظتنهج الوصفي بشقيو االرتباطي والس   الد راسةدت تم  اإلؾتاز. اع
انوية مبدينيت مكة اظتكرمة، وجدة، بواقع من طالب اظترحلة الث   ( طالبٍ 577تكونت من ) الد راسة

( طالباً  من جدة،  كما استخدـ الباحث مقياس األفكار  257( طالباً من مكة اظتكرمة و) 257)
راىقني، إعداد الباحث، ومقياس للم الذ اتمقياس مفهـو و  قالنية إعداد الرلتان،العقالنية وغري الع

 دافعية اإلؾتاز للمراىقني إعداد الباحث.

 ة: الت الي الن تائج إذل الد راسةتوصلت 

غري العقالن بني العاديني  الت فكريوانتشار  ،العقالن بني اظتتفوقني دراسياً  الت فكريانتشار  -1
 دراسياً.

لدى اظتتفوقني دراسياً  الذ اتومفهـو  الت فكريبني  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  وجود عالقٍة ارتباطيةٍ  -2
 لدى العاديني دراسياً.  بينما ال توجد عالقةٌ  كل ي ةال العي نةولدى 

ؾتاز لدى اظتتفوقني دراسياً، ودافعية اإل الت فكريبني  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ارتباطيةٍ  وجود عالقةٍ  -3
 لدى العاديني دراسياً.  بينما ال توجد عالقةٌ  ،كل ي ةال العي نةولدى 

ودافعية اإلؾتاز لدى العاديني  الذ اتبني مفهـو  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ارتباطيةٍ  وجود عالقةٍ  -4
 لدى اظتتفوقني دراسياً. بينما ال توجد عالقةٌ  ،كل ي ةال العي نةدراسياً، ولدى 

ِّاألجنبيَِّّ-ٚ ِّ)ِّة:الدراسة ِّدراسة ِّوغراسييبلEugeneِّيوجين *'Graciela:ِّبعنواف ىلِّ(
ِّفيِّالمعتقداتِّالسببيَِّّتلعبِّالعواملِّالثقافيَِّّ بينِِّّوالتفكيرِّالخرافيِِّّة؟ِّالتفكيرِّالعقبلنيِّةِّدورًا
ِّوالمكسيك ِّبريطانيا ِّالنكستر,, ِِّّجامعة ِّ يف جتربتني منفصلتني ُعرضت .(ٕٕٓٓ)بريطانيا,
( على مشاركني بالغني  فارغٍ  خشب   يف صندوؽٍ  ألجساـٍ  تني )تدمري تلقائيّ ظاىرتاف غري اعتياديّ 

 ارتباطٍ  ليس عتا أي   ة يف اظتكسيك. وقد رافق ىاتني التجربتني أحداثٌ يعيشوف يف اجملتمعات الريفي  
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 ألداةٍ  كتأثريٍ   علمي   ذات أساسٍ  ةٍ سببي   ولكن نتكن أف تشري إذل تفسرياتٍ  ،رةباألجساـ اظتدم   ملموسٍ 
" عتذا ةٍ سحري   كتأثري "تعويذةٍ   ؛غري علمي   ذات أساسٍ  ةٍ سببي   ، أو إذل تفسرياتٍ عروفةٍ غري م ةٍ ي  ماد  

يت يف جرِ وقد قورنت ىذه النتائج بنتائج التجربتني اظتماثلتني من الدراسة السابقة اليت أُ  اضتدث.
ستسود يف  التفسريات ذات األساس العلميّ  بأف  _االعتقاد اظتسبق  بريطانيا. أظهرت الدراسة أف  

الً للتفسريات بينما سيكوف اظتشاركوف اظتكسيكيوف أكثر تقب   ،نيات اظتشاركني الربيطاني  أحكاـ وسلوكي  
ة ة على التفسريات السحري  فقط. كاف طغياف التفسريات العلمي   جزئي   كاف صائباً بشكلٍ _ة السحري  

ني دوف أف يكوف كذلك يف أحكاـ اظتشاركني ة للمشاركني الربيطاني  ًا يف األحكاـ اللفظي  جليّ 
ة يف ة يف استجاباهتم السلوكي  وف التفسريات السحري  حيث رفض اظتشاركوف الربيطاني   ؛نيياظتكسيك

رفع مستوى خطورة  ني. ولكن عندما ت  أكرب من اظتشاركني اظتكسيكي   حالة اظتخاطر اظتنخفضة بدرجةٍ 
من  مساويةً  نتني درجةً أبدى اظتشاركوف يف كلتا العيّ  ؛لتسفري الظاىرة ػتتملٍ  لسحر كسببٍ إقتاؿ ا

ة تفسري البيانات من حيث العالقات بني التمثيالت العلمي   سرعة التصديق بالتأثري احملتمل للسحر.
. نتائج  التجربة ربةٍ جت يف كل   28نة البحث كانوا ة مع دنتومة األجساـ. أفراد عي  ة" للسببي  و"الشعبي  

ا عندما ني نتيلوف لالقتناع بالتفسري العلمي يف حاؿ اـتفاض اظتخاطر. أم  الربيطاني   ص يف أف  تتلخ  
 بدرجةٍ  ني لالقتناع بالتفسري اطترايفّ ني واظتكسيكي  من الربيطاني   فيميل كل   ؛تكوف اظتخاطر مرتفعةً 

 .متقاربةٍ 

 :ابقةراساتِّالسَِّّالدٍِِّّّتعقيبِّعلى

ت يف شخصية أحد ثأو حب ،فلسفي   من منظورٍ  العقالن الت فكريالسابقة راسات الد  تناولت معظم  -
باستخداـ   نفسي   من منظورٍ تناولت الت فكري العقالن أو  ،معينةٍ  تارمتيةٍ  رواد العقالنية يف مرحلةٍ 

 ،يةالن فستعان من بعض اظتشاكل  معينةٍ  لفعالية اختبار األفكار العقالنية على عينةٍ  ،جتريب   تصميمٍ 
اليت تعيق و  االجتماعيةاليت تكمن يف البنية  االجتماعيةاضتالية اظتعوقات  الد راسةيف حني تتناوؿ 

رب مفهـو العلمانية يف الفكر الع تناولت الس ابقة اتالد راس إحدى العقالن العلمي. الت فكريانتشار 
ضمن فكٍر ػتدٍد وىو  أشكاؿ العقالنية، وىي العلمانية من الش كل األرقىدراسة  اظتعاصر؛ أي:

على دراسة حالة غتتمع واحٍد من اجملتمعات العربية، وىو اجملتمع الفلسطيين  الفكر العرب اعتم اداً 
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 دوف األخذ بتاريخ الفكر البشري الذي توصل إذل العلمانية بشكلو اضتارل،  يف حني الد راسة اضتالية
تدرس العقالنية عرب حتوالهتا الت ارمتية من دراسة علماء الش رؽ والغرب ظتفهـو العقالنية وصواًل إذل 

اجملتمع  الت فكري العقالن العلمي الذي تُػو ج كشكٍل أرقى للت فكري اإلنسان، ومعوقات انتشاره يف
 العرب.

اىات الت قليد واضتدا اتالد راس إحدى تناولتكما  ثة يف العقلية العربية، ومعرفة اظتضامني اطترافية اجت 
تدرس الد راسة اضتالية باإلضافة إذل ما تدرسو الد راسة  لكنّ زٌء من الد راسة اضتالية. للت فكري، وىي ج

يين والت فكري العقالن العلمي واظتعوقات اليت دت نع انتشار الت فكري العقالن  الت فكري الس ابقة الد 
 العلمي.

ابقة يف راسات الس  كما ساعدت الد    –راسة اضتالية ابقة اطتلفية العلمية للد  راسات الس  دعمت الد   -
 راسة اضتالية.حتديد األىداؼ للد  

ِّ

ِّ:ِّالدٍّراسةمفاىيمِِّّ–خامساِّ

 داخلي    عقلي   أو تصورٌ  ،أو صرلتةٌ  ضمنيةٌ  معرفيةٌ  ىو عملياتٌ (:(thinkingالتَّفكيرِّ-ٔ
يتعامل هبا اإلنساف مع الوقائع واألحداث واألشياء من  عقليةٌ  أو وسيلةٌ  ،حداث أو األشياءألل

)عبد اهلل وعبد .موز واظتفاىيم والكلماتثل يف استخداـ الر  تم  خالؿ العمليات اظتعرفية  اليت ت
ِّ(126ـ: 1996الرزتن،

الواعي الذي يتفق  الس لوؾو  الت فكري:ذلك (Rational thinkingالعقبلني)ِّالتَّفكيرِّ-ٕ
اسكة واظتتزنة اليت نتكن حتقيقها من تم  سم بأىدافو اظتوالذي يت   ،جريبيةمع أحكاـ اظتنطق واظتعرفة الت  

 (171: 1986ميشيل، دينكن، )يز اصتنس البشري. دت  ية وىي اليت خالؿ الواسطة اظتوضوعة العلم
ِّوِِّّ-ٖ  الس لوؾعن أفتاط  ىي عبارةٌ :((customs -  traditionالتَّقاليدالعادات

ة اعرتاؼ حّت تثبت وتستقر إذل درج طويلةً  فرتةً  ر  تم  وتس ،إذل جيلٍ  اليت تنتقل من جيلٍ  االجتماعي
ِّ( 974، ص2777)مبيض، األجياؿ اظتتعاقبة هبا.
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سك هبا األفراد نظراً لتأكيدىا تم  ي وطقوسيةٌ  سلوكيةٌ  ىي أفتاطٌ  :Traditions) )ِِّّالتَّقاليدِّ-ٗ
 او األسالؼ قد حتل   ذلك أف   ؛فيعة عند األفرادومنزلتها الر   ،ولقدسيتها ،حيقاظتاضي الس   أقت ي ةعلى 

آلف من حتقيق الت   اجملتمعومكنت  ،فاىيةفجلبت عتم اطتري والر   ،والتزموا بنصوصها ومفرداهتا ،هبا
 ،والتوحيد بينهم ،اس سويةيف رتع الن   الد يناريخ و غة والت  كقوة الل    يدالت قالوقوة  والوحدة واحملبة.

يف مراسم حفالت  الت قاليدائهم  إذل الوطن واألمة. وتتجسد تم  وتعميق شعورىم وأحاسيسهم بان
ويف مراسم  ،حيات بني األحبة واألصدقاءالـ والت  ويف الس   ،ويف مراسيم تشييع اظتوتى ،واج واطتتافالز  

ينياألعياد واظتناسبات   184،  1999) اضتسن، ة والوطنية كمراسم عيد الفطر وعيد األضحى. الد 
– 185)ِّ
٘-ِّ(ِّ دراسة  تم  وت ات،اجملتمعيف  الس لوؾفكري و رؽ اظتستقرة للت  : الط  (Customsالعادات

ل اضتياة اليومية ياصقيق لتفبالوصف الد   تم  راسات اإلثنوغرافية هت. فالد  ؼتتلفةٍ  العادات على مستوياتٍ 
على حتليل القواعد اظتتضمنة يف ىذه  ىتماـوتينية. ويف مستوى أعلى من التعقيد، ينصب االالر  

ظر إذل قافية لتلك األفعاؿ اظتتكررة. وأخريًا نتكن الن  التفاصيل، وصواًل إذل استخالص األفتاط الث  
ِّ(921، 2777. )مارشاؿ، ثقافيةٍ  قافة بأكملها أو ظتنطقةٍ اظتميزة للث  بيعة العادة باعتبارىا تعكس الط  

كن من تم  :  ىو كل اظتؤسسات اليت تتيح لألفراد ال(civil societyالمدنيِِّّ)ِّالمجتمعِّ-ٙ
ياسي اظتتطور الذي تتيح سق الس  وىو الن   لعامة، دوف تدخل أو توسط اضتكومة،اطتريات واظتنافع ا

كما يف أدبيات اظتدن   اجملتمعو . الس ياسيةفصلو يف مؤسسات" مراقبة اظتشاركة دت  أسسو "دت  صريورة 
 تنشأ طتدمة اظتصاحل أو ، اليتظيمات غري اإلرثية وغري اضتكوميةن: ىو غتمل الت  االجتماعيةالعلـو 

وابط ت والر  اداقابات واالحت  اظتدن كل الن   اجملتمع. ويدخل ضمن تنظيمات اظتبادئ اظتشرتكة ألعضائها
يف استخداـ  الد ولةـ اضتماية ضد غلواء أو اشتطاط طوعية األخرى، وىي تقد  واألندية واصتمعيات الت  

نظيمات غتموعة الت  اظتدن ىو " اجملتمع ويذىب بعضهم إذل أف   .اً متعسف سلطاهتا القهرية استخداماً 
يف ذلك بقيم  لتحقيق مصاحل أفرادىا، ملتزمةً  الد ولةو  أل اجملاؿ العاـ بني األسرةدت  طوعية اضترة، اليت الت  

 - 1117، 2777طتالؼ". )مبيض، انوع و لمية للت  واإلدارة الس   ،اضيوالرت   ،ومعايري االحرتاـ
1121)ِّ
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 غتتمعو  طبيعي   تقـو بني فردٍ  اعيةٌ تم  اج أو عالقةٌ  ىي مكانةٌ  (:citizenshipالمواطنة)ِّ-ٚ
اضتماية،  الث انرؼ الوالء، ويتوذل الط   األو ؿرؼ ومن خالؿ ىذه العالقة يقّدـ الط   ،) دولة( سياسي  

 (38، 2778الشماس، )عن طريق القانوف. الد ولةوتتحدد ىذه العالقة بني الفرد و 
 وعميقةً  قويةً  يعمل حبيث يثري لدى البشر حوافزَ  ىو نظاـ رموزٍ ) :(Religion)ِّالدٍّينِّ-ٛ

حبيث  ؛وعرب إعطاء ىذه اظتفاىيم مظهرًا حقيقياً  ،حوؿ الوجود عامةٍ  عرب صياغة مفاىيمَ  ومستدنتةً 
 (  177 - 176،  2771وليم، ).إذل اضتقيقة( ا ال تستند إال  وافع وكأهن  تبدو تلك الد  

وقد ظهر  ،آخر إذل جيلٍ  قل من جيلٍ نتىو عناصر الثقافة اليت ت: (Traditions) التراثِّ-ٜ
ل يتنق   ثقايف   الرتاث شكلٌ  اه أف  مؤد   مفيدٌ  رًا يف إحدى حاالت البحث اإلركيولوجية تعريفٌ مؤخ  

األكرب  يف حني نرى جوجن الذي يستخدـ مصطلح الرتاث الثقايفّ  ،ًا ويصمد عرب الزمناجتماعيّ 
ؼتتلف  علىكما ينعكس   ،من أساليب اضتياة زٌ متميػ   و أسلوبٌ ؼ الرتاث بأن  ؾتده يعر   –حتديدًا 

ة، ة العادي  ة الداخلي  ات الثقافي  ، وتظهر عليو التغري  نةٍ معي   ةٍ زمني   خالؿ فرتةٍ  ا نتتد  ورمب   ،جوانب الثقافة
 (89 – 88، 1972)ىولتكرانس، . ةٍ أساسي   ز طواؿ تلك الفرتة بوحدةٍ و يتمي  ولكن  
ٔٓ-ِِّّ مالحظة وتسجيل  :أي ؛ةىي األثنولوجيا الوصفي   : Ethnographyاالثنوغرافيا

كما يبدو ذلك من خالؿ   ،وىي تعين أيضًا وصف أوجو النشاط الثقايفّ  ،اظتادة الثقافية من اظتيداف
 اعاتٍ أو لقط   ،ة للثقافات اظتختلفةا الدراسة الوصفي  ؼ دياس األثنوغرافيا بأهن  ة. ويعر  الوثائق التارمتي  

ة االجتماعي  و ة لألنساؽ االقتصادي   ا الوصف العلميّ يسرتف بأهن  جاكوبز و ها فعر  . ويُ نةٍ معي   من ثقافةٍ 
 (21،  1999.) اضتسن، ة اظتختلفةللشعوب ذات اظتستويات التكنولوجي   وللرتاث الثقايف  

، أو ىي الدراسة ثقايف   األثنولوجيا ىي علم اإلنساف ككائنٍ :(Ethnology)االثنولوجياِِّّ-ٔٔ
بصرؼ  وتاريخ حياهتا كجماعاتٍ  ،وثقافتها ،األثنولوجيا بعلم الشعوب كروبرؼ  عر  اظتقارنة للثقافة. يُ 

ة بتحليل  اظتاد   ة اظتختصّ ؼ  بذلك القسم من األنثروبولوجيا الثقافي  عر  مها. ويُ النظر عن درجة تقد  
 ( 22، 1999اضتسن، )وتفسريىا تفسرياً منهجياً. ،ةالثقافي  

ٕٔ-ِِّّ ًا يف علم االجتماع من الصعب  جدّ  ؼتتلفةٌ  ظتفهـو البنية معافٍ  :(Structure)البنية
 يدؿ   نقاط االستدالؿ. بالنسبة ظتوردوؾبإقامة بعض  سنكتفيلذلك  ،لتفسرياهتا كاملةٍ   وضع الئحةٍ 
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ًا أو عًا اعتباطيّ سات جتم  ة: ليست اظتؤس  سات االجتماعي  ة على دتاسك اظتؤس  مفهـو البنية االجتماعي  
ة ة ىي نسيج القوى االجتماعي  البنية االجتماعي   اً، وهبذا اظتعن يكوف عتا بنية. يعترب ماهنامي أف  عرضيّ 

مفهـو  يف نشاطها اظتتبادؿ والذي خترج منو ؼتتلف فتاذج اظتالحظة والفكر. يف ىذه اضتالة، يدؿ  
ٍ  اجتماعي   على غتمل عناصر نظاـٍ  اً ة  ضمنيّ البنية االجتماعي   و ن عادل االجتماع أن  اليت متم   معني 

 شار إليها بغموضٍ ة ) يُ ي  ق األمر بالعناصر اظتاد  د األخرى. بالنسبة ظتاهنامي يتعل  يسيطر عليها ولتد  
ر ىذا االستعماؿ بالتأكيد يذك   ،ةة اليت تسمح بتفسري العناصر الفكري  بعبارة القوى االجتماعي  

ة. وىكذا نتكن أف يظهر مفهـو البنية ة والبنية التحتي  لبنية الفوقي  بالتمييز اظتاركسي الشهري بني ا
بوريكو، )ة اظتتبادلة.النظاـ ىو غتمل العناصر ذات التبعي   مرتابطًا مع مفهـو النظاـ إذا اعتربنا أف  

1986  ،99 -171 ) 

 رٍ متكر   فتطٍ  على أي   وماً ق عمطلَ يُ  مصطلحٌ :ِّ Social Structureالبناءِّاالجتماعيِِّّ-ٖٔ
م بني ؼتتلف عناصر النسق على عالقات التفاعل اظتنظ  أكثر  من السلوؾ االجتماعي، أو بتحديدٍ 

ة، ة، واالقتصادي  الديني  النظم نظم القرابة، و  ف  إ :على سبيل اظتثاؿ قاؿأو اجملتمع. وىكذا يُ  االجتماعيّ 
ٍ  ة وغريىا من النظم اظتوجودة يف غتتمعٍ والسياسي   ل البناء االجتماعي لذلك اجملتمع مبا لتويو دتث   معني 

 وماً ـ اظتصطلح عمستخدَ :يُ  Structuralismةالبنيوي  و  ة.من اظتعايري، والقيم، واألدوار االجتماعي  
كاف ظاىرًا أو غري   )سواءٌ  يعطي البناء االجتماعيّ  نظري   اهٍ اجت   يف علم االجتماع لإلشارة إذل أي  

ييز األبنية دتنا نستطيع ة ىي أن  ة يف ىذه البنيوي  الفعل االجتماعي. والفكرة األساسي   على ةً ذلك( أولويّ 
،  2777مارشاؿ، ).ؿ والتحو  ا كثرية التغري  بأهن   ة للواقع االجتماعي  القائمة وراء اظتظاىر السطحي  

289 - 297    ) 
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ِِّّ-أوالًِّ  التفكيرِّالعقبلني:مفهـو

العقالني ة ليست تيارًا فكريًا ػتددًا من الس هل رصده تارمتياً، بل ىي نزعٌة ومنهٌج يف الت فكري ينحو  
إليو اظتفكروف والفالسفة و رجاؿ الد ين داخل منظوماهتم الفكرية والفلسفية والش رعية، معتربًا العقل 

لك نتكن الن ظر إذل العقل باعتباره أداة إلنتاج األفكار العقالني ة مركزياً يف توليد اظتعرفة الص حيحة؛ لذ
يف كل مرحلة من اظتراحل اليت يسود فيها الت فكري العقالن الفلسفي، أو الت فكري العقالن الد يين، أو 

فكرية اختلفت العقالني ة العلمية اليت ىي أوج العقالنيات، وباختالؼ اظترحلة الت ارمتية  والت يارات ال
 انآراء حوؿ حتديد مفهـو العقالني ة.  

(:ِّالجذرِّاالشتقاقيِّالذيِّتشتقِّ( and rational(rationalismِّالعقبلنيَّةِّوالعقلِّ)ِّ
ِّالكلمتينِّىوِّاالسمِّالبلتيني ِّكلتا ِّالعقلِِّّ  ratioمنو ِّيفهمِّمنreasonِِّّومعناه .ِّوىكذا

كٍّدِّقدراتِّاإلنسافِّالعقليةِِّّتأكيدًاِّعموماِّالشَّخصِِّّالذيِّيؤِِّّ rationalistكلمةِّالعقبلنيِّ
ِّخاصاً,ِّولديوِّإيمافِِّّغيرِّعاديِّبقيمةِّالعقل,ِّوالمحاّجةِّالعقليةِّوأىميتها.ِّ

إفَِّّاإليمافِِّّبقيمةِّالمحاًجةِّالعقليةِّوأىميتهاِّىوِّالشَّرطِّالمسبقِّلكلِّبحٍثِّفكريٍِّّجاّد,ِّوكافِّ
ِّاألثيني ِّسقراط ِّىو ِّالغربي ِّالت راث ِّفي ِّأبطالو ِّاألبِّأوؿ ِّيُػَعدَّ ِّأف ِّفي ِّالمشروع ِّالحق ِّولو ,

المؤسسِّللفلسفة.ِّولمِّيكفِّسقراطِّعنِّاإللحاحِّعلىِّأنَّوِّينبغيِّلناِّأاّلِّنكوفِّراضينِّبالهوىِّ
ِّويجبِّ ,"ِّ ِّترشدنا ِّحيث ِّإلى ِّالمحاجَّة ِّنتابع "ِّ ِّأف ِّعلينا ِّبل ِّالمقبوؿ, ِّالرَّأي ِّأو الشَّعبي,

منِّأجلِّإخضاعهاِِّّللتَّفحصِّالنقدي,ِِّّاستخداـِّالعقلِّمنِّأجلِّتحليلِّمعتقداتناِّومفهوماتنا,ِِّّوِّ
"الحياةِِّّالتيِّالُِّتمَتحنِِّّغيرِّجديرةِّبالعيش",ِّولمِّيكنِّشعارِّأرسطوِّىذاِّتبجحًاِّفارغاً,ِّفقدِّ

علىِّأفِّيتخلىِّعنِّالتزاموِّبالتَّحريِّالنَّقديِّوالممارسةِِّّ(ـ.ؽِِّّٜٜٖ)آثرِّأفِّيذىبِّإلىِّحتفوِّ
ِّا ِّفي ِّنظرية ِّأرسطو ِّقًدـ ِّ ِّذلك ِّوبعد ِّللعقل. ِّالعاقليةِّاالستقبللية ِّجعلت ِّ ِّاإلنسانية لطَّبيعة

(rationalityِّ,)ِّعاقل ِّ ِّ)حيواف ِّفاإلنساف ِّاإلنساف. ِّتعرؼ ِّالتي ِّالمميزة ِّالصٍّفة ِّىي )
بهاِّمعِّالنَّباتات(,ِّوالقدراتِّبيعيَّةِّللتَّغذيِّ)التيِّيشترؾِّوقدراتوِّالِّتشملِِّّاالستعداداتِّالطَِّّ

ِّوحسب, ِّالحيوانات( ِّمع ِّالعقلية؛ِِّّعلىِّالتَّنقلِّوالحسِّ)التيِّيشترؾِّبها ِّكذلكِّالَمَلَكة بل
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الِّيتغذىِّوينتقلِّولديوِّأحاسيسِّتجعلوِّمدركًاِّالبيئةِّوحسب,ِّوإنماِّىوِّيفكرِّويعقلِِِّّّفاإلنساف
ىيِّأكثرِّقدراتناِِّّ–علىِّتنظيمِّأفكارناِّتنظيمًاِّمنطقيًاِّمتماسكًاِِّّ–كذلك.ِّوقدرتناِّعلىِّالعقلِّ

اتِّاألخرىِِّّالقادرةِّعلىِّالحس.ِّالبشريةِّتميزًاِّوحسماً,ِّوىيِّالقدرةِّالتيِِّّتميزناِّعنِّالمخلوق
ِّالسَّاميةِِّّ ِّاإلنساف ِّسعادة ِّأف ِّليؤكد ِّذلك ِّمن ِّأبعد ِّ ِّاألخبلقيات ِّ ِّكتابو ِّفي ِّأرسطو ويمضي

 ( .13، 1997)كونتنغهاـ،  الخالصة.ِّتكمنِّفيِِّّالنَّظرِّفيِّممارستوِّقدراتِّالعقلِّالنَّظرية

ومبا أف  العقالنيات ىي نتاج العقل خالؿ صراعو الط ويل مع الط بيعة فسنبدأ بتحديد مفهـو العقل. 
:ِّفيِّطبيعةِّالعقلِّأواًلِّ"ِّالعقلِّيأخذِّفيِّعلمِّالكبلـِّمعنىِّالمعلوماتِّ((Reasonالعقلِّ

ِّمذىبِّ ِّالمعتزلة ِّويذىب ِّاالستدالؿ. ِّأو ِّالنَّظر ِّىو ِّالمعلومات ِّبهذه ِّالعمل ِّويكوف األولية,
بلسفةِّاليونافِّفيِّتعريفِّالعقلِّانطبلقًاِّمنِّنظريةِّالمعرفةِّعندىمِّالتيِّترىِّأفِّالعقلِّالنَّظريِّف

الذيِّىوِّ"ِّقوةِّعلىِّاكتسابِّالعلمِّ"ِّبالنَّظرِّواالستدالؿِّيؤديِّالمرحلةِّاألخيرةِّمنِّمراحلِِّّ–
تتفقِِّّالمعرفةِّالعقلية,ِّحتىِّوإفِّتباعدتِّالمدارسِّالكبلميةِّفيِّتعريفهاِّللعقلِّالنَّظري,ِّفإنَّها

ِّاستشفاؼِّ ِّفي ِّينصهراف ِّبوصفهما ِّالمشترؾ ِّوالحس ِّالسَّليم ِّالحس ِّىو ِّالعملي ِّالعقل بأفَّ
ِّتحقيقِّ ِّأجل ِّمن ِّبو ِّوتثق ِّالعاقل, ِّاإلنساف ِّتخاطب ِّكلها ِّالمدارس ِّوىذه ِّوالحراـ. الحبلؿ

يني.ِّ–المثلِّاألعلىِّللس لوؾِّاألخبلقيِّ ِّالدٍّ

ِّ ِّوماىيتو؛ِّنجدِّأفَّ ِّالمفهـو ِّكينونةِّىذا ِّعقاؿِّعندماِّنتساءؿِّعن ِّكلمةِّأتتِّمنِّمفهـو العقل
ِّيمنعِّالعقلِّاإلنسافِّمنِّ ِّيمنعِّالعقاؿِّالجملِّمنِّالحركة ِّفكما ِّمعنىِّالكابح, الجملِّوفيها
الخضوعِّلرغباتوِّوأىوائو,ِّوىوِّماِّيقابلِّالغريزةِّالتيِّالِّاختيارِّلها.ِّوىوِّماِّيكوفِّبوِّاالستدالؿِّ

بوِّالحسنِّمنِّالقبيح,ِّوالخيرِّمنِّوالتَّفكيرِّوالتَّركيبِّللتَّصوراتِّوالتَّصديقات؛ِّبحيثِّيميزِّ
ِّالباطل. ِّمن ِّوالحق ِّاألخرى.ِّالشر, ِّالمخلوقات ِّسائر ِّعن ِّاإلنساف ِّيميز ِّما ِّبالنٍّهاية  وىو

 (. 931 –  924،  2777مبيض، )
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فالعقل بوصفو قوة قادرة على الت علم، وعلى الت مييز بني اطتري والش ر، وعلى ضبط عواطف اإلنساف؛ 
شروط اجتماعية وتارمتية لتشكل  عن العقل الغرب؟ بالت أكيد ىناؾ  فكيف متتلف العقل العرب

 نظاـ العقل، فهي تعكس تنظيم اصتماعة لواقعها على مستوى بنيتها الذ ىنية.

ِّثقافةِّ ِّصنعتها ِّلئلنتاجِّالنَّظري, ِّأداة ِّبوصفو ِّالفكر ِّالعقلِّالعربيِّبأنو: ِّمفهـو ِّالجابري يحدد
العربيةِّبالذَّات,ِّالثَّقافةِّالتيِّتحملِّتاريخِّالعربِّالحضاريِّمعينةِّلهاِّخصوصيتها,ِّىيِّالثَّقافةِّ

ِّكماِّتحملِّوتعكسِّوتعبرِّفيِّ العاـ,ِّوتعكسِّواقعهمِّأوِّتعبٍّرِّعنوِِّّوعنِّطموحاتهمِّالمستقبلية,
 (14- 13، 2779) اصتابري، .الوقتِّذاتوِّعنِّعوائقِّتقدمهم,ِّوأسبابِّتخلفهمِّالرَّاىن

ومرحلة معينة، أما وظيفة العقل؛ فتتجلى يف الكشف عن فالعقل هبذا اظتعن يعرب عن تاريخ ػتدد 
 االت ساؽ يف الواقع كشرط الستيعابو والت عامل معو وىو ما حتيل إليو العقالني ة.

ِّ ِّمعrationalityِّ)العقبلنيَّة ِّيتفق ِّالذي ِّالواعي ِّوالس لوؾ ِّالتَّفكير ِّذلك ِّىي ِّالعقبلنيَّة :)
ِّوالذي ِّالتَّجريبية, ِّوالمعرفة ِّالمنطق ِّيمكنِِّّأحكاـ ِّالتي ِّوالمتزنة ِّالمتماسكة ِّبأىدافو يتَّسم

ِّمنِّخبلؿِّالواسطةِّالموضوعيةِّالعلميةِّ.ِّلقدِّاعتمدتِّالفلسفةِّالغربيةِّلفترةِّطويلةِّ تحقيقها
سنةِّعلىِّأسلوبِّمركزيِّينصِّعلىِّأفِّالعقبلنيَّةِّأوِّالسَّببيةِّإنمإِِّّٓٓٓمنِّالزَّمنِّتزيدِّعلىِّ

ِّغير ِّالبشري. ِّالجنس ِّأبناء ِّتميز ِّجوىرية ِّصفة ِّلبلنتقادِِّّىي ِّتعرض ِّالفكري ِّالمبدأ ِّىذا أف
بسببِّاعتمادهِّالمطلقِّعلىِّالعاملِّالعقبلنيِّأوِّالسببي,ِِّّوإىمالوِّللعواملِّاألخرىِّالتيِّيعتمدِّ
ِّكالعواملِّالبيئيةِّوالمادية.ِّوقدِّاستعملِّالبروفيسورِّىوبهاوسِّمبدأِّ عليهاِّالمجتمعِّالبشري؛ِّ

ِّيمكنِّاالعتمادِّعليوِّفيِّالعقبلنيَّةِّفيِّسياؽِّنظريتوِّعنِّالتَّقدـِّالبشري,ِّوا عتبرهِّمبدًأِّعضويًا
ِّأكثرِّ ِّواستعملِّماكسِّفيبرِّمصطلحِّالعقبلنيَّة ِّاالجتماعية, تحقيقِّالتَّوازفِّبينِّنواحيِّالحياة

(ِّإلىِّأربعةactionِِّّمنِّأفِّيستعملوِّأيِّعالمِّاجتماعِّآخر,ِّفقدِّصنفِّالفعلِّأوِّالحدثِّ)
ِّأقساـِّىي:

ٔ-ِّ ِّلو ِّالذي ِّالفعل ِّوىو ِّالمعتمد: ِّالعقلي ِّيتوخاهِّالفعل ِّالذي ِّالهدؼ ِّتحقيق ِّتكفل واسطة
ِّالفعلِّ.ِّ
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ِّعليهاِّ-ٕ ِّيتفق ِّالتي ِّالقيمية ِّالمقاييس ِّمع ِّينطبق ِّالذي ِّالفعل ِّوىو ِّالقيمي: ِّالعقلي الفعل
ِّالمجتمعِّ.

ِّالفعلِّالغريزي.ِّ-ٖ

ِّالعقليِّ-ٗ ِّالمبدأ ِّعن ِّالبعد ِّكل ِّبعيداف ِّوالتَّقليدي ِّالغريزي ِّالفعل ِّإف ِّالتَّقليدي: الفعل
ِّالعقبلنيَّةِّفيِّتفسيرِّوالمنطقيِّالذيِّيقّرهِّ العقلِّالسَّليمِّوالفكرِّالسَّوي.ِّويستعملِّفيبرِّمبدأ

ِّكالنَّواحيِّالمتعل ، 1999) اضتسن، .ِّقةِّبالس لطةِّوالقيادةِّوالقوانيننواٍحِّمتعددةِّمنِّالمجتمع؛
415- 416 ) 

(,Rationalismِّ(ِّو)المذىبِّالعقليRationalityِّويفرؽِّالباحثوفِّبينِّ)العقبلنيَّةِّ
األولىِّاتجاهِِّّفيِّالتَّفكيرِّبصفةِّعامة,ِّأوِّىيِّموقفِّيعتزِّبالعقل,ِّويجعلوِّحكمًاِِّّمنِّحيثِّإفَِّّ

ِّالجانبِّ ِّعلى ِّيقتصر ِّالعقلي ِّالمذىب ِّإفَّ ِّحين ِّفي ِّالحياة, ِّنواحي ِّجميع ِّفي ومرجعًا
االبستمولوجيِّفيِّاعتمادهِّعلىِّالعقل.ِّفالمذىبِّالعقليِّفيِّنظريةِّالمعرفةِّىوِّالص ورةِّالتيِّ

ِّالحسية ِّالتَّجربة ِّعقليًاِّتقابل ِّبل ِّحسيًا ِّليس ِّالحقيقة ِّمعيار ِّتجعل ِّالتي ِّالص ورة ِّىو ِّأو ,
ِّالمنهجِّ ِّبسمو ِّالعقليوف ِّويباىي ِّالعقلي, ِّالمذىب ِّملهمة ِّىي ِّوالرٍّياضيات واستنباطياً,
ِّكليةِّوضرورية.ِّ ِّكانتِّالمعرفةِّعندِّالعقليين االستنباطيِّويعتبرونوِّمنهجِّاليقين؛ِّولهذاِّالسَّبب

ِّ ِّأف ِّيمكن ِّالعقل ِّأفَّ ِّذلك ِّلكنوِّومعنى ِّاالبستمولوجية, ِّالنَّاحية ِّمن ِّالتَّجربة ِّمقابل ِّفي يقاؿ
ِّكماِّأنَّوِّيمكنِّ يمكنِّأفِّيقاؿِّفيِّمقابلِّالدٍّينِّأوِّالوحي,ِّوىذاِّىوِّالمجاؿِّالثَّانيِّللعقبلنية,

 (    12-11، 1985) إماـ،  أفِّيقاؿِّثالثاِّفيِّمقابلِّالعاطفةِّأوِّالش عورِّفيِّميدافِّاألخبلؽ.

ِّالواقعِّخمسةِّمعاٍفِّللمذىبِّالعقلي:وقدِّأحصىِّ)الالندِّ(ِّفيِّ

 المذىبِّالقائلِّإفَِّّشيئاِّالِّيوجدِّدوفِّسببِّوجوده. .ٔ
ِّكلِّمعرفةِّيقينيةِّتصدرِّعنِّمبادئِّالِّتدحضِّدحضاِّقبلياً,ِّمبادئِّ .ٕ المذىبِّالقائلِّإفَّ

 بديهية.
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 المذىبِّالقائلِّإفَِّّالتَّجربةِّالِّتكوفِّممكنةِّإالِّفيِّحالةِّعقلِّيملكِّسببًا. .ٖ
 والبداىةِّوالبرىاف.اإليمافِّبالعقلِّ .ٗ
ِّالعقائدِّ .5 ِّبمنطقية ِّيعترؼ ِّال ِّما ِّقبوؿ ِّورفض ِّبالعقل, ِّإاّل ِّثقة ِّال ِّبَأْف ِّالقائل المذىب

ينية.  ( 9، 1996باية ، ) الدٍّ

ومهما اختلف الفالسفة يف حتديدىم ظتفهـو العقالني ة يبقى ىناؾ مبادئ أساسية تقـو عليها 
 مشاهبة من اظتالمح.  وؾتد يف تاريخ العقالني ة غتموعةالعقالني ة، 

وأحدِّخيوطِّالعقبلنيَّةِّىوِّ)الفطرية(,ِّوىيِّنفسهاِّمجموعةِّمعقدةِّمنِّالمفهوماتِّتشملِّفكرةِّ
ِّالذٍّىنِّمزوٌَّدِِّّمنذِّالوالدةِّببعضِّالمفهوماتِّاألساسيةِّأوِّبمعرفةِّبعضِّالحقائقِّاألساسية,ِّ أفَّ

ِّ)القبلية( ِّىو ِّاآلخر ِِّّ-الخيط ِّمعرفة ِّإلى ِّالوصوؿ ِّبإمكانية ِّاإليماف ِّالحواس,ِّأي ِّعن بمعزؿ
ِّ ِّ)الجبرية( ِّىو ِّاآلخر ِّالحقائقِِّّ-والخيط ِّتكشف ِّأف ِّيمكن ِّالفلسفة ِّبأفَّ ِّالقائلة الفكرة

 (27، 1997)كوتنغهاـ،  الضَّروريةِّعنِّالواقع.

ولكن نتساءؿ ما عالقة الت فكري بالعقل ؟ وكيف يتبلور عقل اإلنساف وظتاذا شتيت تلك األفكار 
 األفكار الالعقالنية؟ باألفكار العقالني ة، وغريىا  

ِّمنِِّّ Thinkingالتَّفكير) ِّالذٍّىنية, ِّالعمليات ِّجملة ِّعلى ِّالعاـ ِّبالمعنى ِّاللَّفظ ِّيدؿ :ِّ )
ِّوبالمعنىِّالخاصِّ ِّكأسمىِِّّ–تفكيرِّوإرادةِّووجدافِّوعاطفة, علىِّالعقلِّأوِّالنَّشاطِّالعقلي

صيغِّلهذهِّالعمليات.ِّوالمنطقِّيدرسِّصورهِّاألساسية:ِّالتَّصورات,ِّوالقضايا,ِّواالستدالالت.ِّ
ِّوِّ ِّنظري ِّوعملي, ِّنظري ِّأنواعو: ِّواقعيِّومن ِّومشخص, ِّمجرد ِّوحدسي؛ ِّمنطقي تجريبي,

،  وخيالي,ِّمنظمِّوعشوائي.  (.      295، 1992)يرنتوفا، وسلـو

ِّماِّنعنيوِّب)التَّفكير(ِّىوِّالعمليةِّالفكريةِّالمتواصلةِّالتيِّتبدأِّمنِّلحظةِّاإلحساسِّبالواقعِّ إفَّ
ِّ (ِّ ِّفكرية ِّيرافقِّذلكِّمنِّنشاطاٍت ِّإلىِّالدٍّماغِّوما ِّوانتقالو ِّوحتىِّ)موضوعِّالعقل(, ذىنية(,

ِّمنِّ ِّبثمراتو ِّ)العقل( ِّفهو ِّالحكم ِّصدر ِّما ِّفإذا ِّالحكم. ِّإصدار ِّتسبق ِّالتي ِّاألخيرة اللَّحظة
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صحيحهاِّوسقيمها,ِّوالمفاىيمِّعاليهاِّوسافلها.ِّإذًاِّالعقلِّىوِّالنَّتيجةِّالنهائيةِّالتيِِّّ–األفكارِّ
اـِّالتيِّتصدرِّتعقبِّعمليةِّالتَّفكيرِّمنِّمبتداىاِّإلىِّمنتهاىا,ِّأوِّىوِّالحكمِّأوِّمجموعةِّاألحك

ِّاكتسابِّالمعلوماتِّوالمعارؼِّوالخبراتِّ علىِّ–عنِّاإلنسافِّفيِّأعقابِّعمليةِّالتَّفكير.ِّوإفَّ
ِّأفِّيترؾِّأثرهِّفيِّتكوينِّشخصيةِّاإلنسافِّالعقلية.ِِّّ-أنواعها عنِّطريقِّالتَّفكيرِّوالعقلِّالِّبدَّ

لِّاإلطارِّإلىِّأفكارِّوقناعاتِّتشكِِّّ-فيماِّبعد–فتراكمِّىذهِّالمعلوماتِّوتلكِّالمعارؼِّيتحّوؿِّ
الفكريِّالمرجعيِّلهذاِّالشَّخصِّأوِّذاؾِّوالذيِّيستوجبِّالقياسِّعليوِّبوصفوِّاألصلِّالذيِّ
يستهديِّبو,ِّفتتكوفِّلديوِّ)عقلية(ِّمعينةِّتحكمهاِّىذهِّالقناعاتِّالتيِّارتكزِّعليهاِّوسّلمِّبها,ِّ
ِّالعاداتِّ ِّيقاؿ:ِّ)عقليةِّتقليدية(؛ِّأي:ِّتحكمها ِّأوِّخطئها.ِّومنِّىنا بغضِّالنظرِّعنِّصحتها

ِّكنفهاِِّّ–راؼِّوالقيمِّواألفكارِّالتيِّتلقاىاِّاإلنسافِّواألع تقليدًاِّعنِّأبويوِّوبيئتوِّالتيِّعاشِّفي
 (. 227 - 274: 1995) معروؼ،  دوفِّإعماؿِّللعقلِّلمحاكمتها.

إذف عقلية أي غتتمع تعود لظروفها االجتماعية والت ارمتية اليت بلورت ىذا العقل وأعطتو طابعاً 
 ت.  ؼتتلفاً عن غريه من العقليا

ِّالعقليةِّ ِّوالتَّوجهات ِّوالعادات ِّوالمواقف ِّاالستعدادات ِّجملة ِّالعاـ ِّتعريفها ِّفي والعقلية
ِّتكوف ِّالتي ِّوالوجدانية ِّوالمعرفية ِّبعينها.ِّواألخبلقية ِّجماعة ِّأعضاء ِّبين طرابيشي،  )مشتركة

1996  ،282 ) 

بقدر ما تنجح ىذه وتبعًا لذلك فإف  تطور اضتضارة عادة ما يؤدي إذل تغري مفهـو العقالني ة،  و 
اضتضارة يف إؾتازاهتا تظهر العقالني ة اليت حتملها وتعرب عنها كنموذج للعقالنية، وتضفي على مفهـو 
العقل أو نظامو الس ابق صورة العقل اظتتأخ ر عدمي االت ساؽ؛  فمثاًل عندما عر ؼ عادل الن فس 

فكري العقالن يعيش بسعادة يف غتموعتو األمريكي  الت فكري العقالن  ذكر بأف  صاحب الت  
االجتماعية حبكم أف   الذين  لتملوف األفكار الالعقالنية ىم قل ة، وىذا ينطبق على اجملتمع الغرب 
الذي جتاوز الكثري من العادات والت قاليد البالية اظترتبطة بالغيبيات والس حر، لكن ىذا ال ينطبق على 

أصحاب الت فكري العلمي؛  لذلك ال يشعر صاحب الت فكري العلمي بسعادة اجملتمع العرب، فقلة ىم 
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إًف الش روط االجتماعية والت ارمتية لتكوين العقل جعلت يف غتموعتو االجتماعية يف اجملتمع العرب. 
العقالني ة ليست مطلقة وواحدة لدى رتيع اجملتمعات فهي تعكس تنظيم اصتماعة لواقعها على 

 تها الذ ىنية.مستوى بني

ِّواقعيًاِّ ِّالتيِّيمكنِّالتَّحققِّمنِّصدقها ِّاألفكارِّالعقبلنيَّة:ِّىيِّاألفكارِّالواقعية يرىِّروبنِّأفَّ
ِّوالتيِّالِّ ِّالمنطقية, ِّوغير ِّالواقعية ِّغير ِّفهيِّاألفكار عقبلنية ِّالبلَّ ِّاألفكار ِّأما ِّللحياة, ومعززة

ِّوتقلٍّلِّمنِّاستمتاعِّالفردِّ  :Robin, M. Wبالحياة.)يمكنِّالتَّحققِّمنِّصدقهاِّواقعياً,
1993, p. 169  ) 

ُتصنف العقلية العربية بالعقلية اظتتخلفة مقارنة مع عقليات الش عوب الغربية  اليت سلكت طريق العلم 
 والد نتقراطية والت حديث، فهل اجملتمع العرب لتتاج إذل عقلنة. 

ِّ ِّ((RATIONALAIZTIONالعقلنة ِّأي: ِّ ِّالتعقيل؛ ِّليسِّمعنىِّالعقلنة جعلِّماِّ:
ِّمقبوؿ,ِّ ِّبمعنىِّتصحيحو,ِّبلِّتعنيِّالعقلنةِّاستنباطِّتفسيرِّعقبلني, ىوِّغيرِّعقبلنيِّعقبلنيًا
شعور؛ِّ للفكر,ِّأوِّالرأي,ِّأوِّالنص,ِّأوِّالسلوؾِّالذيِّيكوفِّأصلوِّغامضًا,ِّأوِّخافيًا,ِّأوِّفيِّالبلَّ

ِّعقبلنياً, ِّلجعلو ِّأو ِّعناصره, ِّمن ِّعقبلني ِّغير ِّيبدو ِّما ِّإلزالة ِّأو ِّوغموضو, ِّوجوده أوِِّّلتبرير
ِّمعنى ِّوللعقلنة )ِّ ِّعقبلنيًا ِّأي (ِّ ِّعقبلنية ِّبصورة ِّلتفسيره ِّأو ِّالعقل, ِّمع ِّفيِِّّمتبلئمًا الترشيد

ِّ(.ِِّّٜٖ,ِّٜٜٜٔ)ِّغيبة,ِّاالستعماالتِّاألخرى.

ِّبالنٍّسبةِّلماكسِّفيبر:ِّتتضمنِّالعقلنةِّماِّيلي:ِّ

 ِّتنظيمًاِّاقتصادياً,ِّوتنظيمِّالمصنعِّمنِّقبلِّوسائلِّبيروقراطية,ِّوحساباتِّالمنافعِّبواسطة
 إجراءاتِّمنتظمةِّمحسوبة.

 ِِّّواستغبلؿ ِّالسٍّحر, ِّواختفاء ,ِّ ِّالمثقفين ِّمكانة ِّقبل ِّمن ىوت ِّالبلَّ ِّتطور ِّالدٍّين, في
ينيةِّمنِّقبلِّالمسؤوليةِّالشَّخصية.  المقدساتِّالدٍّ

 ِِّّتآكلِّالقانوفِّالخاص,ِّوالقانوفِّالعشوائي,ِّوقانوفِّالحالةِّالخاصةِّبواسطة فيِّالقانوف,
 ساسِّالقوانينِّالعامة.ِّاختزاؿِّاألسبابِّالقانونيةِّعلىِّأ
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 ِّ.فيِّالسٍّياسة,ِّانهيارِّالمعاييرِّالَتقليديةِّللشَّرعية 
 .فيِّالس لوؾِّالمعياريِّتأكيدِّكبيرِّعلىِّاالتٍّساؽِّوالتَّدريب 
 .فيِّالعلم,ِّفشلِّاإلبداعِِّّالفردي,ِّونموِّالفرؽِّالبحثيةِّوالتَّجاربِّالمتعاونة 
 وإداراتها.ِّفيِّالمجتمعِّككل,ِّانتشارِّالبيروقراطيةِّوسيطرةِّالدَّولة 
 .ِّوالكنيسة ِّعنِّالمجتمعِّالمحليِّواألسرة ِّفصلِّالفرد ، 2777العمر، ) تتضمَّنِّالعقلنة

355 - 356     ) 

إذف درجة العقالني ة ىي اظتؤشر األساسي ضتالة الت خلف والت حضر،  فالت خلف ىي  اضتالة اليت 
حلة من مراحل تطوره فهل نتكن تتناقض مع درجة العقالني ة اليت حققها اجملتمع اإلنسان يف مر 

اعتبار الت فكري الد يين تفكريًا عقالنيًا يف ىذه  اظترحلة اليت دحض فيها العقالني ة العلمية الكثري من 
 اظتسائل اليت كاف الت فكري الد يين يعتربونو من ثوابتها ؟ .  

ِّكرينِّبريتوفِّالعقبلنيَّةِّبأنها:ِّمجموعةِّمنِّاألفكارِّتفضيِّإلى ِّالكوفِّيعملِِّّعرَّؼ االعتقادِّبأفَّ
ِّبوجودِّ ِّيعترؼ ِّ ِّأنَّو ِّرغم ِّوموضوعية, ِّمنطقية ِّبصورة ِّيفكر ِّحين ِّالعقل ِّيعمل ِّما ِّنحو على
ِّإالَِّّأنَّوِّ ِّوبينِّالمسيحية, ِّالعقبلنيَّة ِّالعقيدة ِّسماه ِّللتَّقريبِّبينِّما ِّالتَّنوير محاوالتِّفيِّعصر

ِّفيِّاعتقادهِّأفَِّّ ِّىذهِّالمحاوالتِّباءتِّبالفشل؛ِّألفَّ المفكرِّالعقبلنيِّأصبحِّيسويِِّّيعتقدِّأفَّ
ِّكماِّينفيِِّّوجودِّ بينِّالمعقوؿِّوالطَّبيعي,ِّفالعقبلنيِّبهذاِّينفيِّأيِّوجودِّلخوارؽِّغيرِّطبيعية

 ( 119- 121، 1984برينتوف،  أيِّعوالمِّغيبية.ِّ)

نصل هبذا التعريف إذل أف أوج  ما توصل إليو العقل البشري يف مراحل تطوره ىو الت فكري العلمي،  
 حاوؿ اإلنساف علمنة اجملتمع والد ولة. وبدوره 

ِّفيِّشؤوفِّ ِّالمنظمِّالذيِّيمكنِّأفِّنستخدمو ِّالنَّوعِّمنِّالتَّفكير ِّىوِّذلكِّ ِّالعلمي: التَّفكير
ِّفيِّ ِّأو ِّالمعتادة, ِّالمهنية ِّأعمالنا ِّنمارس ِّحين ِّنبذلو ِّالذي ِّالنَّشاط ِّفي ِّأو ِّاليومية, حياتنا

ِّ ِّما ِّوكل ِّبنا. ِّالمحيط ِّالعالم ِّومع ِّالنَّاس ِّمع ِّيكوفِّعبلقاتنا ِّأف ِّىو ِّالتَّفكير ِّىذا ِّفي يشترط
ِّكلِّلحظةِّدوفِّأفِّنشعرِّبهاِّ ِّفي ِّمنِّالمبادئِّالتيِّنطبقها ِّوأفِّيبنىِّعلىِّمجموعة منظماً,
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ِّلكلِّ شعورًاِّواعياً,ِّمثلِّمبدأِّاستحالةِّتأكيدِّالشيءِّونقيضوِّفيِّآفِّواحد,ِّوالمبدأِّالقائلِّأفَّ
ِّمنِّالمحاؿِّأفِّيحدث ِّلكلِّحادثِّسبباً,ِّوأفَّ ) زكريا،  شيءِّمنِّالِّشيء.ِّحادثِّسبباً,ِّوأفَّ

1978 ،5- 6 ) 

ِّ ِّفكري ِّكمفهـو ِّالعلمانية ِِّّ–إفَّ ِِّّ-سياسي ِّوتنظيمِِّّ–اقتصادي ِّبناء "ِّ ِّيتضمن اجتماعي,
 المجتمعِّوالدَّولةِّباالستنادِّإلىِّسلطافِّومرجعّيةِّالعقل,ِّمعِّحيادِّالدولةِّإزاءِّاألديافِّوالعقائد.

 (  61، 2778) الشوملي، 

 التَّاريخيَّةِّللَّتفكيرِّالعقبلني:الَّتحو التِّ-ثانياًِّ

يُعَترب الت فكري إحدى العملي ات العقلي ة اظتعرفي ة الكامنة وراء الت طو ر البشري، وسيطرة اإلنساف على 
الطبيعة، وقدرتو على إخضاعها لصاضتو، فالعقل البشري مر  مبراحل ؼتتلفة من تطُوره، ودتييزه 

 عي ة واالجتماعي ةللموجودات والظ واىر الط بي
فالَتفكري العقالن ليس مذىباً  أو تَياراً فلسفي اً، كما ىو اضتاؿ مع اظتاركسي ة أو ال ليربالي ة مثالً، بل ىي 
نزعة ومنهج يف الت فكري ينحو إليو اظتفك روف والفالسفة، بل وحّت  رجاؿ الد ين داخل منظوماهتم 

 رعي ة، معترباً العقل مركزي اً يف توليد اظتعرفة الص حيحة.الفكري ة أو الفلسفي ة أو الش  
ِّ:(ِّؽ.ـِِّّٖٚٗ–ِّٕٚٗ:ِّ)ِّفيِّالفكرِّالفلسفيِّاليونانيالعقبلنيَّةِّ .ٔ

ِّأفبلطوف Platonِِّّعند إف  العادل الذي نالحظو من خالؿ حواسنا يف أغلب األحياف :
ىو العقل البشري، وإف  الت جربة  يكوف خادعاً، والذي يقـو بعملي ة تصحيح ىذه الر ؤية للموجودات

البشري ة اليت أفرزت الكثري من العادات واالعتقادات اليت يشرتؾ فيها البشر ليست بالض رورة ىي 
ِّدليل على صح تها.

ِّعالمِّ ِّإلى ِّالحسيٍّ ِّالعالم ِّمن ِّاالنتقاؿ ِّتقتضي ِّ ِّالحقيقيَّة ِّالمعرفة ِّأفَّ ِّيصر  ِّأفبلطوف إفَّ
ِّ ِّيتضمَّنو ِّوما ِّ)المعقوالت(. ِّالحسٍّي ِّالعالم ِّبين ِّالجوىري ِّالتَّباين ِّىو ِّ–ىذا ِّالعاديِِِّّّ العالم

وىوِّعالمِّيجبِّأفِّيفهمِِّّ–وعالمِّالمعقوالتِّالمنفصلِِّّ–الذيِّتكشفوِّلناِّالحواسِّالخمسِّ
ِّموضوعاتو. ِّوحده ِّالمعرفةِِّّالعقل ِّبلوغ ِّأفَّ ِّىو ِّقليلة: ِّكلمات ِّفي ِّأفبلطوف ِّعنو ِّيعبٍّر وما
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ِّالنٍّظاميَِّّ ِّالمحاولة ِّيقتضي ِّ ِّعالمِّالحقيقيَّة ِّمن ِّاليومي, ِّالحواس ِّعالم ِّمن ِّالعقل ِّلتحرير ة
ِّ(27، 1997كوتنغهاـ،   المبلحظةِّالتَّجريبيَّةِّواعتقادِّالفهمِّالمشترؾ.)

ِّالعقبلنيَّةِّفيِّالعصورِّالوسطىِّ:.ِّٕ
ِّالرَّكائزِِّّالمعتزلة:ِّ- ِّمن ِّكانت ِّالتي ِّواإلرجاء ِّالجبر ِّلفكرة ِّفعل ِّكردٍّ ِّالمعتزلة ِّنزعة ظهرت

ِّكافَّةِّالفكريَّةِّفيِّتلكِّالمرح لة,ِّونادتِّفكرةِّالمعتزلةِّبمبدأِّتحميلِّاإلنسافِّمسؤوليَّةِّتصر فاتو
ِّالصٍّحةِّ ِّوبين ِّوالضَّرر, ِّالنَّفع ِّوبين ِّوالقبح, ِّالحسن ِّبين ِّتميٍّز ِّعقليٍَّة ِّبطاقٍة ِّمزوَّدًا ِّداـ ما

ِّوبنىِّالمعتزلةِّفلسفتهمِّعلىِّأساسِّدورِّالعقلِّفيِّحياةِّاإلنسافِّ.ِّٓوالخطأ

وقدِّأكَّدِّالمعتزلةِّ:ِّإنَّوِّمنِّالمستحيلِّأفِّيأتيِّالشَّرعِّبماِّيحيلوِّالعقلِّأوِّيبطلو.ِِّّومنِّمبادىء
ِّالجبرِّالِّيليقِّبكرامةِّاإلنسافِّبوصفوِّعاقبًل,ِّوالِّباهللِّبوصفوِّعاداًل,ِّوقدِِّّ العقلي وفِّعلىِّأفَّ

ِّالرَّبطِّالعضويِّبينِّقيمِّالعدالةِّوالحرٍّيَّةِّوالمسؤول )العلي، يَّة.كافِّالعقلي وفِّأوَّؿِّمنِّربطِّىذا
1998  ،36- 76) 

مرحلة الت فكري الفلسفي كانت مرحلة من مراحل الت فكري اإلنسان اليت تسعى ظتعرفة  ابنِّرشد:ِّ-
حقائق وأسرار اظتوجودات، ويرى ابن رشد أف  ىذه اظتوجودات حتكمها أسباب، وكتب معرفة ىذه 

 األسباب حّت نستطيع فهمها وحتليلها ونتوقع حدوثها .
ِّكانتِّوؿ ابن رشد: يق ِّفإذا ِّبالحواس؛ ِّبمقارنتها ِّالعقل ة ِّقوَّ ِّشموليَّة ِّمدى ِّنتبيَّن ِّأف نستطيع

ِّوإالَِّّ ِّالموضوعات, ِّىذه ِّطبيعة ِّتملك ِّال ِّفؤلنَّها ِّالمخصوصة؛ ِّموضوعاتها ِّتدرؾ الحواس
عجزتِّعنِّمعرفتها؛ِّأي:ِّمعرفةِّماِّىوِّخارجِّذاتها,ِّفلكيِّيكوفِّالهواءِّأداةِّلنقلِّالرَّوائح,ِِّّ

ِّأفِّتكوفِّفاقدةِّيتعيَّنِّعلي ِّالحواسِّلكيِّتدرؾِّالِّبدَّ ِّكماِّأفَّ وِّأفِّالِّيكوفِّمالكًاِّأليَّةِّرائحة,
ِّكافِّىذاِّشرطاِّضروريَّاِّللمعرفةِّالحسٍّيَّة؛ِّفباألولىِّأفِّيكوفِّشرطاِّ لطبيعةِّالشَّيءِّالمدرؾ,ِّفإذا

ِّ ِّنصلِّإلىِّماىيَّة ِّوىكذا ِّ ِّالمعقوالت, ِّكلَّ ِّألفِّيعرؼ ِّالعقلِّمدعوٌّ ِّإفَّ ِّالعقل. العقلِّلمعرفة
ِّكلٍِّّالمفاىيمِّالكلٍّيَّة,ِّالفيزيائيَّةِّوالرٍّياضيَّةِّ الحّقة,ِّإنَّهاِّالقوَّة,ِّأوِّالقدرةِّعلىِّالوجودِّبالقوَّةِّفي

 (39 -38، 1988)اظتصباحي،  والميتافيزيقيَّة,ِّوفيِّكلٍِّّالعقوؿِّالفرديَّة.
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فالص واب عنده: ىو ما يفضي بو ويرى ابن رشد بأف  أت  أنواع الن ظر العقلي ىو اظتسم ى بالربىاف،  
يضاد اضتق بل يوافقو ويشهد عليو؛ أي: أف  العقل البشري  لربىاف العقلي؛  ألف  اضتق  الالعقل وا

الذي ىو ىداية من اهلل، والكتاب اظتقد س الذي أُنزِؿ من عند اهلل من أجل ىداية البشر ال نتكن أف 
و اختلف العقل والن قل )الن ص ( فإف  العقل ىو الذي يتعارضا ضد  بعضهما، كما يضيف بأن و ل

 يفصل يف اضتكم.
ِّالعقبلنيَّةِّفيِّالفلسفةِّالحديثة:.ٖ
 (:ِّٜٚٙٔ-ٛٛ٘ٔ).Hobbes ِّT ِّالعقبلنيَّةِّعندِّتوماسِّىوبزِّ-

ِّىوبز ِّالمعرفةِِّّأراد ِّنشر ِّخبلؿ ِّمن ِّالغيبيَّات ِّمن ِّخاٍؿ ِّعلمي ِّعقبلني ِّمجتمٍع ِّإلى ِّيصل أف
العلميَّةِّالتيِّسينتجِّعنهاِّتفكيٌرِّعلميٌّ,ِّوبإمكانهاِّأفِّتتجاوزِّالصٍّراعاتِّالقائمة,ِّوأفِّتصلِّإلىِّ

ِّحكومٍةِّمدنيٍَّة.
ِّىوبز ِّمدرستوِِّّأعجب ِّساد ِّالذي ِّالرٍّياضي ِّبالتػَّيَّار ِّفيو ِّتأثَّر ِّالذي ِّالتَّركيبي ِّالتَّحليلي بالمنهج

بادوا,ِّوأرادِّأفِّيعمٍّموِّالِّفيِّدراسةِّالعالمِّالفيزيقيِّفحسب,ِّبلِّفيِّدراسةِّالفلسفةِّالمدنيَّةِّ
ِّاالستدالؿِّسواٌءِّأكافِّتركيبًاِّأـِّتحليبًلِّيتضمَّنِّالَتعريفات,ِّوِّ التَّعريفاتِّأيضاً.ِّومعنىِّذلكِّأفَّ

ِّكليًَّةِّعنِّالشَّيءِّالمعرَّؼ,ِّوتتحاشىِّأسبابِّالمنازعاتِّ تزيلِّالغموضِّوااللتباس,ِّوتعطيِّفكرًة
والمجادالتِّفيِّالنٍّقاش؛ِّولهذاِِّّفقدِّرأىِّىوبزِّفيِّالتَّعريفات,ِّوفيِّالبراىينِّالهندسيةِّاألملِّ

ِّك افِّيعتقدِّأنَّهاِّأساسِّالرَّئيسيِّلئلنسافِّالعاقل؛ِّليجنٍّبِّببلدهِّتلكِّالمناقشاتِّالعقيمةِّالتي
ِّعقولهمِّ ِّالنَّاس ِّاستخداـ ِّفي ِّآمالو ِّكلَّ ِّىوبز ِّويصب  ِّاألىليَّة. ِّوالمنازعات ِّوالحروب الفتن
بطريقٍةِّرياضيٍَّةِّفيِّىذهِّالعبارةِّالجامعة:ِّ)ِّالنَّتيجةِّالتيِّننتهيِّإليها:ِّىيِّأفَِّّالكلماتِّالواضحةِّ

ِّالعقلِّفهوِّ االنطبلؽ,ِّوىوِّازديادِّالعلم,ِّوىوِّىيِّضوءِّالعقل,ِّوىيِّالن ورِّالذيِّيهديو,ِّأمَّا
 ( 178، 1985) إماـ، الطَّريق,ِّوىوِّنفعِّالبشر,ِّوىوِّالغاية.ِّ

فهو يرى أف  لكل  عل ٍة معلواًل، ولكل  ظاىرٍة أسباباً، وىذه اضتروب والفنت اليت حدثت يف عصره 
ندما يعرؼ اإلنساف األسباب سببها سيطرة الت فكري الغيب والس حري، وغياب العقالني ة العلمي ة،  فع

وراء ىذه الظ واىر ستتغري  نظرتو لألمور، وبالت ارل سينتشر الت فكري العلمي بني الن اس، وسينتج عنو 
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عقاًل منفتحًا قادرًا على اضتوار والت سامح، وعلى الوصوؿ للمجتمع اظتدن الذي منافعو تعود على 
 رتيع أبناء اجملتمع .

يهدؼ منهجو يف البحث (:ِِّّٕٙٙٔ–ِّٔٙ٘ٔ)ِِّّ.BaconِّFِّفرنسيسِّبيكوفِِّّ-
إذل حترير العقل من كل  الر واسب واظتعتقدات اظتغروسة فيو،   –أو اظتنطق اصتديد الذي أتى بو  –

ِّويقـو على جتن ب العقل يف الوقوع  بأوىاـ اجملتمع ، فيما شت اه باألوىاـ األربعة:
  اطتاص ة برتكيب العقل اإلنسان، واظتشرتكة بني األفراد أوىاـ القبيلة أو اصتنس البشري: وىي

.  الذين ينتموف إذل قبيلة معي نة أو جنس معني 
 .أوىاـ الكهف:  وىي اطتاص ة برغبات الفرد وميولو وعاداتو ومزاجو وتكوينو اصتسمي 
 ق ة أوىاـ الس وؽ: وىي مرتبطة بالل غة اظتستخدمة من قبل عام ة الن اس، والبعيدة ع ن الد 

 العلمي ة.
  أوىاـ اظتسرح: وىي اطتاص ة باظتوروث اظتكتسب من التػ ي ارات الفلسفي ة على اختالؼ

 نظرهتم للحياة والكوف واإلنساف.
يهدؼ بيكوف من خالؿ منهجو إذل الت خل ص من األوىاـ اظتوجودة يف اجملتمع من عادات وتقاليد 

زائفة مرتبطة مبيوؿ البشر، أو األفكار اليت نتجت عن الفلسفات  مرتبطة بثقافة معي نة، أو قناعات
 الت قليدي ة؛  للوصوؿ إذل منهج علمي موضوعي يستطيع معرفة حقيقة األشياء.

ِّطريقًاِّ ِّوىدفها,ِّواختاروا ِّالعلـو ِّغاية ِّلقدِّفقدوا ِّكتابوِّاألورغانوفِّالجديد: فيقوؿِّبيكوفِّفي
المعرفة,ِّويكتفيِّباتٍّساؽِِّّمبادئمنهجًاِّليسِّمنِّشأنوِّأفِّيكتشفِّجديدًاِّمنِِّّبإتباعهمخاطئًاِّ

النَّتائجِّمعاً,ِّفقدِّضلَّلهمِّمنهجِّالبحثِّالذيِّيهجرِّالخبرةِّالتَّجريبيَّةِّويجعلهمِّيلف وفِّويدوروفِّ
 (67، 2777)اطتورل،  حوؿِّأنفسهمِّفيِّدوائرِّمغلقة.

ِّديكارتِّ- ِّبحّقِّيُػعَِِّّ(:ِّٓ٘ٙٔ-ِّٜٙ٘ٔ)ِّ.DescartesِّRِّرينيو ِّديكارت د 
ِّفهوِّ ِّالحديثة, ِّإلىِّالفلسفة ِّالكبلسيكيَّة ِّمنِّالحالة ِّالتيِّنقلتِّالفلسفة ِّالمحوريَّة الشَّخصيَّة
ِّالمصدرِّ ِّالعقل ِّباعتباره ِّوذلك ِّ؛ ِّالواضح ِّبشكلها ِّيديو ِّعلى ِّتبلورت ِّالتي ِّالعقبلنيَّة مؤسٍّس

ِّ (ِّ ِّللعقل ِّديكارت ِّأعطاه ِّالذي ِّالحاسم ِّإفَّ ِّللمعرفة. ِّللتَّسميةratioِِّّالوحيد ِّأسَّس ِّقد )
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ِّمطلبِّ ِّمن ِّانطبلقًا حقة. ِّالبلَّ ِّالفلسفات ِّحملتها ِّكما ِّفلسفتو ِّحملتها ِّصفة ِّوىي العقبلنيَّة,
ِّبوِّ ِّيمكنِّاإلحاطة ِّىوِّما ِّالحقَّ ِّيمكنِّاالستنتاجِّأفَّ: ِّالواضحِّوالممّيزِّحقًَّا ديكارتِّباعتبار

ِّال ِّالضَّامن ِّىو ِّالعقل ِّعمل ِّأفَّ ِّذلك ِّعن ِّينتج ِّوعقليًَّا. ِّ)كونزماف,ِّمنطقيَّاِّ ِّللحقيقة. وحيد
ِّبنسفِّٚٓٔ,ِّٕٚٓٓ ِّديكارتِّبكلِّماِّىوِّموجودِّمنِّاعتقاداتِّعنِّالمعرفة,ِّويقـو (ِّويشك 

,ِّأناِّأفكٍّر؛ِّإذفِّأناِّ المنظومةِّالفلسفيَّةِّالتَّقليديَّةِّغيرِّالثَّابتةِّبإطبلؽِّمذىبوِّالشَّهيرِّ)أناِّأشك 
ِّ ِّعلى ِّقادر ِّجديد ِّفلسفّي ِّصرح ِّبناء ِّ ِّخبللو ِّمن ِّويحاوؿ ِّيقوؿِّموجود( ِّوالبقاء, الثَّبات

ِّفيِّطفولتيِّأنَّهاِّ ِّكنتِّأقر  ِّكبيرِّمنِّاألكاذيبِّالتي ديكارت:ِّ)قبلِّبضعِّسنواتِّصدمنيِّعدد
ِّكنتِّقدِّأقمتوِّبعدئذِّ حقيقة,ِّوصدمتنيِّالطبيعةِّالمشكوؾِّفيهاِّبشدةِّلكاملِّالصرحِّالذي

ِّكلَِّّشيءِّ ِّكافِّضروريَّاِّمرَّةِّفيِّأثناءِّحياتيِّأفِّأدمٍّر ِّكامبًل,ِّوأفِّأبدأِِّّعليها,ِّوأدركتِّأنَّو تدميرًا
ِّكافِّنوعوِّ ِّمهما ِّفيِّالعلـو ِّشيء ِّأيٍّ ِّعلى ِّأردتِّأفِّأبرىن ِّجديدِّمنِّاألسسِّإذا ِّمن فورًا

يريدِّديكارتِّإزالةِِّّ(، 47، 1997)كونتنغهاـ، بحيثِّيكوفِّثابتًاِّومنِّالمحتملِّأفِّيبقى.(ِِّّ
يبدأِّمنِّالِّشيء,ِِّّكلٍِّّماِّتعلَّقِّفيِّذىنو,ِّوكلِّماِّتعلَّموِّمنِّالمدرسةِّواألسرةِّوالمجتمعِّلكي

الِّيتلقَّىِّعلىِّاإلطبلؽِّشيئًاِّعلىِّأنَّوِّحقٌِّّماِّلمِِّّفالعالمِّبرأيوِّيجبِّأفِّيبدأِّمنِّالِّشيء.ِّفهو
ِّكذلكِّيتبيَّنِّبالبداىة ِّالعقلِّأعدؿِّاألشياءِّقسمًةِّبينِّالنَّاس,ِّيدرؾِِِّّّ.أنَّو كماِّأكَّدِّديكارتِّأفَّ

) اطتورل، إلىِّالحقائقِّاليقينيَّة.ِِّّويصلِّ–أيِّباإلدراؾِّالفوريِّالمباشرِِّّ–البديهيَّاتِّبالحدسِّ
ويعلنِّفيِّمستهلِّمقالتوِّفيِّالمنهجِّ,ِّشموؿِّالفطرةِّالسَّليمة؛ِّأي:ِّالعقل,ِّ(،  12، 2777

جميعِّالبشر؛ِّليتوصَّلِّمنِّذلكِّإلىِّسبلمةِّاستعمالو؛ِّإذِّإنَّوِّالِّيكفيِّأفِّيكوفِّالعقلِّسليمًا,ِّ
القدرةِّعلىِّالحكمِّالعقليِّالصَّالح,ِِّّبلِّاألىّمِّمنِّذلكِّىوِّأفِّنستعملوِّاستعمااًلِّجيٍّداً,ِّفإفَِّّ

يقوؿِّديكارت:ِّ(،  17، 1988) لويس،  وتمييزِّالخطأِّمنِّالصَّواب,ِّيجبِّأفِّتنظَّمِّبالمنهج.
إنَّنيِّأعلمِّاآلفِّأنَّوِّحتَّىِّاألجساـ,ِّبالمعنىِّالدقيقِّللكلمةِّالُِّتدَرؾِّبالحواسِّأوِّملكةِّالتَّخي ل,ِّ

ِّكونهاِّملموسةِّأوِّمرئيَّة,ِّإنَّماِّىوِّإنَّماِّتُدَرؾِّبفضلِّالعقلِّوحسب,ِّالِّينجمِّى ذاِّاإلدراؾِّعن
(ِّ ِّلئلدراؾ. ِّوموضوعًا ِّبالفهم ِّمتعلٍّقة ِّكونها حصوؿ يرفض و (،  86، 2717ملكياف،  بسبب
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اظتعرفة عن طريق اضتواس، ويرى بأف  حواس اإلنساف ختدعو وتضل لو، فاألشياء اظتاد ي ة واظتعنوي ة ال 
 قل.نتكن معرفتها إالّ عن طريق الع

لقد أحدث ديكارت ثورة فلسفي ة من خالؿ شك و بكل  شيٍء، وذلك باستخدامو منهجًا للبحث 
عن اضتقيقة،  فأزاؿ بذلك القياس األرسطي الذي سيطر على عقوؿ العلماء ألكثر من ألف عاـ،  

 ة.كما حر ر منهجو عقوؿ الن اس من سيطرة الكنيسة فكانت البذور األوذل لثورة علمي ة قادم
ِّالثَّورةِّالتَّجريبيَّةِّالمضادَّةِّللعقبلنيَّةِّ:.ٗ
ِّلوؾِّ- ِّ.Lock. ِّ Jجوف ِّالعقبلنيٍّينِِّّ(:ِِّّٗٓٚٔ–ِّٕٖٙٔ) ِّادٍّعاءات ِّلوؾ يفنٍّد

ِّفيِّالمنطقِّوالرٍّياضيَّات؛ِّلبداِّأفَِِّّّباألمثلةِّالتَّالية: لوِّفكَّرناِّفيِّبعضِّالمبادئِّاألكثرِّتجريدًا
أكثريَّةِّالجنسِّالبشريِّيمضوفِّحياتهمِّدوفِّأفِّيكونواِّفيِّأيٍِّّوقتِّمدركينِّلهاِّالبتَّة,ِّفالذٍّىنِّ
ِّكلٍِّّالحروؼ.ِّ)كيفِّإذفِّيصلِّالذٍّىنِّ عندِّالوالدةِّيكوفِّلوحًاِّأملس؛ِّأي:ِّصفحةِّبيضاءِّمن

ِّي ِّأف ِّخياؿِّإلى ِّعليو ِّرسمو ِّالذي ِّالهائل ِّالمخزوف ِّذلك ِّيناؿ ِّأين ِّمن ِّبالمعرفة؟ ِّمزوَّدًا كوف
ِّكلٍِّّموادِّالمعرفةِّ اإلنسافِّالنَّاشطِّوغيرِّالمحدودِّبتنو ٍعِّالِّنهايةِّلوِّتقريباِّ؟ِّمنِّأينِّيحصلِّعل
ِّكل ِّمعرفتنا,ِّومنهاِّتنبثقِّ والعقلِّ؟ِّعنِّذلكِّأجيبِّبكلمةِّواحدة:ِِّّمنِّالتَّجربةِّففيهاِّتتأسَّس

 ( 86 – 85، 1997) كوتنغهاـ، المعرفةِّجوىريَّاً.(ِّ
اه العقالن، فهو يرى بأف   يرفض لوؾ األفكار القبلي ة رفضًا قاطعًا من خالؿ مرب رات تدحض االجت 
اإلنساف يتعل م من خالؿ الت جربة واظتالحظة اضتس ي ة؛ أي: اليت ؿتصل عليها عن طريق اضتواس، أم ا 

الفطري ة ال وجود عتا. ولتصر دور العقل بعملي ة الت أم ل؛ أي: بعد أف لتصل اإلنساف على األفكار 
 الص ور من مالحظاتو اضتس ي ة، يبدأ بعدىا حالة الت أم ل اليت تقـو بتنظيم تلك األفكار.

اظتعرفة، رنيو ديكارت، ويروف بأف  العقل مصدر أنصاره ب يقتادِّ:مسلَّماتِّالمذىبِّالعقبلني.٘
اه العقالن: ِّويثقوف بو، ومن مسل مات االجت 

 العقل قو ة فطري ة  لدى رتيع الن اس. - أ
 العقل يتضم ن اضتقائق، والت صو رات الكل ي ة، واظتبادئ العام ة. - ب
 حقائق العقل صادقة وضروري ة. - ت
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 مسلَّماتِّالمذىبِّالتَّجريبي:.ٙ
ننا أنصاره يقتاد ِّالمذىبِّالتَّجريبي: بفرنسيس بيكوف، وجوف لوؾ  فهم يروف بأف  الوسيلة اليت دتك 

 من قراءة اضتقيقة ىي الت جريب واظتالحظة اضتس ي ة، ومسل مة اظتذىب الت جريب ىي :
 .الت جربةو اضتواس  أف  اظتعرفة ؿتصل عليها من خالؿ -أ 

ِّكلٌِّّمنِّالمذىبِّالعقبلنيِّوالتَّجريبيِّالعديدِّمن ِّكلٌِّّمنهماِّأفكارِِّّوقدِّوجَّو االنتقاداتِّيدحض
ِّاآلخر.

ِّالمذىبِّالعقبلنيِّ:
لو كانت اضتواس والت جربة تشك ل مصدرًا للمعرفة؛ لكاف اضتيواف أيضًا نتلك  –أ  

 ة على غرار الت جربة البشري ة.معرفة فهو نتتلك حواساً، ولكانت لديو جترب
لنا صغرياً،  لكن  العقل يصح ح عندما ننظر إذل القمر عن طريق اضتواس يبدو   -ب

 ىذا اضتكم بأن و أكرب ؽت ا نراه بكثري.
ِّالمذىبِّالتَّجريبيِّ:

 اإلنساف يكوف عند والدتو عبارة عن صفحة بيضاء . - أ
 األسود ليس األبيض، والكفيف ػترـو من فكرة األلواف. - ب

ا تفنيد مسل مات الن زعة األخرى يف كيفي ة إّف أنصار كل  من الن زعة الت جريبي ة والن زعة العقالني ة حاولو 
 اضتصوؿ على اظتعرفة .

 (:ِّٗٓٛٔ–ِّٕٗٚٔ)ِّ E. Kantِّالعقلِّوالحّسِّعندِّكانطِّ.ٚ
ِّأقوىِّ ِّنفسو ِّالوقت ِّوفي ِّالفلسفة, ِّتاريخ ِّفي ِّفارقة ِّعبلمة ِّوىي ِّللمعرفة, ِّنظريًَّة ِّكانط وضع

ِّالنيوتنيَّة ِّالفيزياء ِّلروح ِّوالحّس,ِِّّتمثيل ِّالعقل ِّىما ِّعنصرين: ِّعلى ِّوتقـو ِّالحديث, والعلم
فالمقوالتِّالعقليَّةِّتتلقَّىِّالمدركاتِّالحسٍّيَّة؛ِّلتشكٍّلهاِّفيِّصورةِّمعروفةِّبعالمِّالظَّواىر,ِّوعبَّرِِّّ
ِّوالمدركاتِّ ِّخواء, ِّالحسٍّيَّة ِّالمدركات ِّدوف ِّمن ِّ"المقوالت ِّالشَّهير: ِّبقولو ِّىذا ِّعن كانط

 (.126، 2777اطتورل، تِّعمياء")الحسٍّيَّةِّمنِّدوفِّالمقوال
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أف يدرس العقل الذي تصو ره وسيطًا بني الفهم اظتنطقي والت جربة أو الظ اىرة احملسوسة،  أراد كانط
وحاوؿ بشكٍل توفيقي  أف يصل إذل معرفٍة مصدرىا العقل واضتواس، لكن دل يوض ح كيف تتم  عملي ة 

ل واضتواس معاً اضتصوؿ على معرفة عن طريق اضتس  والعقل بطريقة واضحة تبني  لنا فاعلي ة العق
 وكيف يتم  ذلك.

ِّكونت.ِّٛ ِّٜٛٚٔ)comte  Augusteِِّّقانوفِّالتَّطو رِّالعقليِّعندِّأوغست
–ِِّّٔٛ٘ٚ:) 

وتوص ل يف تتب عو لتطو ر منهج الت فكري ىو أساس تنظيم اجملتمع؛ الت نظيم العقلي" يرى كونت أف  "
الث الث"، وقد حد د كونت صيغة ىذا القانوف يف اإلنسان إذل قانونو اظتشهور باسم  "قانوف اضتاالت 

ىذه العبارة بناًء على طبيعة العقل اإلنسان نفسو، وال بد  لكل  فرٍع من فروع معرفتنا من اظترور يف 
 تطو ره بثالث حاالٍت متعاقبٍة:

ىوتي ة-أ عتة، أو األسباب اطتارقة اليت تفس ر الظ واىر بالر جوع إذل إرادة انآرحلة : وىي اظتاضتالة الال 
 .لقوى اطتفي ةللط بيعة، أو ا

يني ة واضتالة اضتالة اظتيتافيزيقي ة-ب : تُعد  مرحلة الت فكري اظتيتافيزيقي مرحلة انتقاٍؿ بني اضتالة الد 
 الوضعي ة، فكل  ما كاف يشغلو ىو معرفة الس بب أو العل ة األوذل للظ واىر اليت تقع حتت حس و.

ِّعنِّ-ج ِّويكف  ِّالفارغة, ِّالمواضيع ِّعنِّىذه ِّالبشري ِّينصرؼِّالفكر ِّحينما ِّالوضعيَّة: الحالة
ِّوالتَّركيزِّعلىِّالعبلقاتِّالتيِّ ِّالظَّواىر, ِّعلىِّمبلحظة ِّاىتمامو ِّويقصر التَّأم بلتِّالميتافيزيقيَّة,

ِّوتجمع ِّوالوقائع, ِّالظَّواىر ِّفي ِّتتحكَّم ِّالتي ِّالقوانين ِّإلى ِّيتوصَّل ِّفإنَّو ِّبينها؛ شتاتهاِِّّتربط
وتجعلهاِّفيِّمتناوؿِّاإلنسافِّفيستفيدِّمنهاِّفكرًاِّوعمبًل,ِّفهذهِّالحالةِّالتيِّتمثٍّلِّأرقىِّمراحلِّ

 ( 19، 1982) اصتابري،  تطو رِّالفكرِّالبشريِّىيِّالحالةِّالوضعيَّة,ِّأوِّحالةِّالحقائقِّالواقعيَّة.
واىر الط بيعة دفعت بو إذل إف  عجز اإلنساف يف اظترحلة البدائي ة عن الوصوؿ لألسباب الفعلي ة لظ

الت فكري بربطها بإرادٍة غيبي ٍة خارجٍة عن سيطرة البشر والت حك م هبا، فكانت تُعَزى الفيضانات و 
الرباكني و الز الزؿ وغريىا إذل قوى خارقة خفي ة، واستمر ت البشري ة مرحلًة طويلًة يسودىا الت فكري 

 اجملتمعات حّت  انآف.الغيب الذي بقيت آثاره يف بعض 
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ويشك ل انتقاؿ تفكري اإلنساف من حالتو الغيبي ة إذل الت فكري اظتيتافيزيقي خطوًة إذل األماـ ؿتو كشف 
حقائق العادل، ومعرفة أسراره، فالت فكري اظتيتافيزيقي: ىو الت فكري الذي يبحث عن الس بب األو ؿ يف 

ىذه الظ واىر، وعلى الر غم من عدـ قدرة اإلنساف على بناء نشوء الظ اىرة؛ وذلك بالبحث داخل 
ا شك لت األرضي ة؛ للو  صوؿ إذل مرحلة الت فكري منهٍج وأدواٍت للوصوؿ إذل األسباب اضتقيقية فإهن 

اذ خطوات اظتنهج العلمي من  الوضعي. وىي اظترحلة اليت يسود فيها ال تفكري العلمي اظتتمث ل باخت 
صواًل إذل القانوف الذي يفس ر العالقات القائمة بني الظ واىر الط بيعي ة؛ ليستطيع الت نب ؤ اظتالحظة و 

 –حبدوث الظ اىرة، فالذ ىن ال يعمل بواسطة حتويٍل جذري  للحالة األوذل ؿتو اضتالة الن هائي ة 
 بل ينتقل بواسطة حتويالٍت متدر جة. –الوضعي ة 

ونتائجو اظتلموسة يف العلـو الطبيعي ة دفعت أوغست كونت إذل تطبيقو على وؾتاح اظتنهج العلمي 
 الظ واىر االجتماعي ة، وتسمية علم االجتماع يف البداية بالفيزياء االجتماعي ة.

ِّالعاملِّالعقليِّىوِّأىم ِّجميعِّالعوامل,ِّوىوِّأكثرِّالعواملِّسيطرًة,ِّوىذاِّ ِّكونتِّبأفَّ كماِّيرى
ِّكافِّمنِّالممكنِّأفِّنفهمِّتطو رِّالظَّواىرِّاألخرىِّيعنيِّأفًِّّالعواملِّاألخ رىِّتتوقَّفِّعليو؛ِّإذِّما

ِّمنِّ ِّفيِّحينِّإنَّو ِّوالعلم, ِّالفلسفة ِّتطو ر ِّدوفِّأفِّنفهم ِّو ِّالعقل, ِّتاريخِّتطو ر دوفِّأفِّنفهم
ًاِّفهمِّتاريخِّالتَّطو رِّالعقليِّمنِّدوفِّفهمِّتطو رِّالظَّواىرِّاألخرى. ، 1994) بيار،  الممكنِّجدَّ

94 ) 
ِّٜ ِّغاستوفال. ِّعند ِّوالتَّجريبيَّة ِِّّ.BachelarِّGِّباشبلرِّعقبلنيَّة (ٔٛٛٗ-ِّ

ِِّّٜٕٔٙ): 
ِّ ِّباشبلر ِّالفصلِّيرى ِّيمكن ِّوال ِّوالعقبلنيَّة, ِّالتَّجريبيَّة ِّبين ِّيجمع ِّالمعاصر ِّالعلمي ِّالفكر بأفَّ

ِّباشبلر ِّعند ِّفالتَّجريبية ِّالتَّقليديَّة, ِّالفلسفة ِّطريقة ِّعلى ِّالبرىافِِّّبينهما ِّإلى ِّتستند ِّأف تحتاج
ِّالعقبلنيَّةِّفيِّحاجٍةِّإلىِّالتَّطبيقِّالتَّجريبي,ِّفقيمةِّالقوانينِّالتَّجريبيَّةِّتنبثقِّمنِّ ِّكماِّأفَّ العقلي,
ِّالعقلِّ ِّأحكاـ ِّعلى ِّالحقيقيَّة ِّالقيمة ِّيضفي ِّما ِّإفَّ ِّوبالمقابل ِّالعقل, ِّمع ِّاتٍّفاقها ِّعلى قدرتها

ِّقابليَّتهاِّلبلختبار.
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ِّالطَّبيعيَّةِّبدوفِّالد خوؿِّفيِّالحوارِّالفلسفيِّبينِّالعقبلنيِّوالمختبر,ِّوالِّيمكنِّتأسيسِّال علـو
ِّبدوفِّاإلجابةِّعنِّالس ؤالينِّالمتقابلينِّنوعاِّما:

ِّىناِّ -ٔ ِّمن ِّيستحق  ِّبحيث ِّالعقبلنيَّة, ِّمع ِّمباشٍر ِّاتٍّصاٍؿ ِّعلى ِّالواقع ِّأفَّ ِّمن اليقين
 بالذَّاتِّاسمِّالواقعِّالعلمي.

ِّأوقاتِّمنِّأوقاتِّىذاِّ -2 ِّالبراىينِّالعقليَّةِّالمتعلٍّقةِّبالخبرةِّىيِّسلفًا اليقينِّمنِّأفَّ
الخبرة.ِّباختصار,ِّالِّعقليَّةِّفيِّالفراغ,ِّوالِّتجريبيَّةِّمفكَّكة:ِّىاتافِّىماِّالفريضتافِّ
ِّالجمعةِّالحميميَّةِّوالدَّقيقةِّبينِّالنَّظريَّةِّوالتَّجربةِّ الفلسفيَّتافِّاللَّتافِّترتكزِّإليهما

 A( 31، 1984) باشالر، الطبيعيَّاتِّالمعاصرة.ِِّّفي
إفَِّّالمذىبِّالواقعيِّوالمذىبِّالعقليِّيتبادالفِّالن صحِّباستمراٍر,ِّوإفَِّّمذىبًاِّمنهماِّالِّيستطيعِّ
ِّبظاىرةِّيستطيعِّأفِّ ِّالفيزيائيَّةِّالِّنجدِّحدسًا ِّعلميًَّا؛ِّففيِّنطاؽِّالعلـو وحدهِّأفِّيؤلٍّفِّبرىانًا

ِّعلىِّأسسِّالواقعِّدفعًةِّ ِّ–مطلقٍةِّونهائيٍَّةِِّّ–واحدًة,ِّوكذلكِّالِّمجاؿِّلوجودِّقناعٍةِّعقليٍَّةِّيدؿَّ
 ( 12، 1983) باشالر،  فيِّوسعهاِّأفِّتفرضِّمقوالٍتِّأساسيٍَّةِّعلىِّطرائقِّبحثناِّالتَّجريبيَّة.

 :(ِِِّّّٜٜٗٔ–ِّٕٜٓٔ)ِِّّ.Popper. ِّ Kالعقبلنيَّةِّالنَّقديَّةِّعندِّكارؿِّبوبر.ٓٔ

ِّالمعرفةِّفيِّىذاِّ ِّتطَّويلِّوالباديِّمنذِّإنسافِّنياندرِّالمسارِّاليرىِّبوبرِّأفَّ ِّ,ِّتمر  اؿِّحتَّىِّاليـو
ِّبمرحلتينِّ:

)ِّالقبلِّعلميِّ(:ِّىيِّالمرحلةِّالبدائيَّةِّأوِّالمرحلةِّالسَّابقةِِّّمرحلةِّالتَّفكيرِّالدوجماطيقي -ِّأ
ِّفيِّ ِّإنساف ِّأوؿ ِّمع ِّبدأت ِّقد ِّ ِّالمعرفة ِّمحاوالت ِّكانت ِّولمَّا ِّاإلغريق. ِّحضارة على
ِّالعالمِّ ِّلتفسير ِّمحاوالٌت ِّلها ِّمعرفيٌّ, ِّموقٌف ِّلها ِّالبدائيَّة ِّالمجتمعات ِّفإفَّ التَّاريخ؛

ِّبالخرا ِّالبدائيَّة, يانات ِّوالدٍّ ِّقطعيَّاِّباألساطير ِّبها ِّالتَّمس ك ِّوكاف ِّوالخزعببلت, فات
ِّفيها,ِّأوِّحتَّىِّمحاوالتِّالتَّفكيرِّفيها؛ِّلتقييمهاِّأوِّنقدىاِّ وصارمًا,ِّوكانواِّيعتبروفِّالشَّكَّ
ِّكافِّمحرَّماً,ِّينتهيِّبالموت,ِّإنَّهاِّ جريمةِّماِّبعدىاِّجريمة,ِّوالتَّساؤؿِّعنِّمدىِّصدقها

 .وِّاحتماٍؿِّلومرحلٌةِّالِّتسمحِّبالخطأِّوالِّبأيٍِّّإمكاٍفِّأ



41 
 

ِّتقب لو؛ِّ - ب ِّثمَّ ِّالنَّقد ِّالتَّقد ـ, ِّسرَّ ِّاإلنساف ِّعرؼ ِّحينما ِّبدأت :ِّ ِّالنَّقدي ِّالتَّفكير مرحلة
ِّعلَّمتِّاإلنسافِّأعظمِّ ِّكانتِّالمدرسةِّاأليونيةِّأعظمِّمدرسةِّفيِّالتَّاريخ؛ِّألنَّها لذلك
ِّفيِّالتَّاريخِّلمِّيتحرَّجِّ ِّالنقدِّوتقبلو,ِّألوَّؿِّمرٍَّة درس,ِّوىوِّاألىمِّعلىِّوجوِّاإلطبلؽ:

سمندرِّمنِّنقدِّأستاذهِّطاليسِّوتبيافِّأخطائو,ِّبلِّواإلتيافِّبنظريٍَّةِّأفضلِّمنِّنظريَّتو,ِّانك
، 1995) عويضة،   واألدىىِّعلىِّمرأىِّومسمعِّمنِّأستاذهِّبلِّوبتشجيٍعِّوترحيٍبِّمنو.

ِّكلَِّّنظريٍَّةِّعلميٍَّةِّفيِّعرؼِّبوبرِّثورةِّقامتِّعلىِّ( 94 – 93 فالتَّقد ـِّالعلميِّثوري؛ِّألفَّ
سابقتهاِّوإتماـِّدورتها؛ِّلتبدأِّدورٌةِّجديدٌةِّقابلٌةِّىيِّاألخرىِّللتَّكذيب,ِّأكتاؼِّتكذيبِّ

 ( 394،  2777) اطتورل،  وىلمَِّّجرَّا.ِّٓٓٓلتشهدِّالثَّورةِّالتَّاليةِّ

ِّواحدًة,ِّفالعلمِّليسِّإاّلِّمرحلةِّمتقدٍّمةِّمنِّالمعرفة.ِّوأيِّ ينظرِّبوبرِّإلىِّالمعرفةِّوالعلمِّنظرًة
ِّكافِّليسِّإاّلِّمحاولةِّلحلٍِّّ ِّأفِّتكوفِّالمعرفةِّبدورىاِّليستِِّّسلوؾ مشكلٍةِّمعيَّنٍة؛ِّلذلكِّالبدَّ

ِّلتكنِّ)ـ ِّمحدَّدٍة ِّأيِّموقٍفِّبمشكلٍة ِّأفِّيبدأ ِّالمشاكل,ِّوالبدَّ ِّلحلٍّ (,ِّتأتيِّبعدِّٔإاّلِّنشاطًا
ذلكِّمحاولةِّحلِّاختباريِّلهذهِّالمشكلةِّ)حِّحِّ(,ِّيتَّخذِّاآلفِّالنَّقدِّدورًاِّأساسيًَّاِّفيِّمناقشةِّ

فيستبعدِّالخطأِّمنوِّ)ِّاستبعادِّالخطأ:ِّأِّأِّ(.ِّبعدِّحذؼِّالخطأِّيبرزِّموقٌفِّىذاِّالحلٍِّّالمقترح,ِّ
ِّ)ـ ِّأفِّيحتويِّعلىِّمشاكل,ِّإذفِّالموقفِّينتهيِّبمشكلٍةِّجديدٍة ِّٕجديٌد,ِّوأيِّموقفِّالبدَّ

ِّ(فيتَّخذِّالص ورة:

ِّٕـِّ–أِّأِِّّ–حِّحِِّّ–ِّٔـ

ِّإنَّهاِّالص ورةِّالمنهجيَّةِّأليَّةِّمحاولٍةِّتجريِّعلىِّوجوِّاألرض.

اولةِّوالخطأ,ِّليسِّنتيجة,ِّبلِّىوِّالصٍّياغةِّذاتها,ِّالنَّتيجةِّوحدةِّالمناىج,ِّليستِّمنهجِّالمح
ىناؾِّخطواتِّمحدَّدةِّيقتفيهاِّالعالم,ِّوأخرىِّيقتفيهاِّالفيلسوؼ,ِّاألسلوبِّفيِّجوىرهِّواحدِّ
لجميعِّالباحثينِّوالمفكٍّرين:ِّالمنهجِّالنَّقديِّالذيِّيمكٍّنهمِّمنِّاستبعادِّالخطأِّمنِّمحاولتهم,ِّ

ِّالنَّظرِّ ِّالعقبلنيَّة.ىذه ِّأو ِّالتَّجريبيَّة ِّجمَّة؛ ِّنزاعاٍت ِّتفض  ِّ ِّالمناىج ِّوحدة ِّفي ) عويضة،  يَّة
1995 ،18 – 22 ) 
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حينِّتُقدٍّـِّالنَّظريَّةِّالفلسفيَّةِّالمنهجِّالعلميِّالتَّجريبيِّبوصفوِّالمنهجِّالفرضيِّاالستنباطيِّالذيِّ
ِّيهب ِّجزئيَّة ِّبنتائج ِّمنو ِّيخرج ِّثم ِّاإلنساف, ِّعقل ِّأبدعو ِّفرض ِّمن ِّالواقعِّينطلق ِّإلى ِّبها ط

ِّالنَّظريَّةِّالفلسفيَّةِّبهذاِّتقدٍّـِّصياغًةِّ التَّجريبيِّليختبرِّالفرض,ِّفيقبلوِّأوِّيعدلوِّأوِّيرفضو؛ِّفإفَّ
مثلىِّللعقبلنيَّةِّالتَّجريبيَّة,ِّللعقلِّحينِّيرسمِّسببًلِّموجَّهًةِّناجحًة,ِّحينِّينطلقِّبمجملِّطاقاتوِّ

ِّ ِّلوضع ِّالجسورة ِّمحاوالتو ِّفي ِّانطبلقٍة ِّأقصى ِّكلٍِّّوقدراتو ِّدوف ِّلكنَّها ِّالعلميَّة, الفروض
انطبلقاتِّالعقل,ِّملتزمةِّبالواقعِّبماِّتنبئِّبوِّالتَّجربةِّلتتعدَّؿِّالفروضِّأوِّتُقبلِّأوِّتُلغىِّوفقاِّلو.ِّ
منهجِّالعلمِّالتَّجريبيِّينصتِّلشهادةِّالحواسِّومعطياتِّالوقائع,ِّفتعينِّموضعِّالخطأِّوالكذبِّ

فرٍضِّجديٍدِّمتبلٍؼِّلذلكِّالخطأ,ِّيعرضِّفيِّالفرضِّحينِّيتعارضِّمعها,ِّيصحٍّحِّويبحثِّعنِّ
بدورهِّعلىِّمحكمةِّالتَّجريب,ِّويعدؿِّبفرٍضِّجديٍد.ِّفهذاِّالتَّآزرِّالجميلِّبينِّالعقلِّوالتَّجريب,ِّ

ِّالتَّجريبيَّة. ِّالعقبلنيَّة ِّإنَّو ِّوالواقع, ِّالفكر ِّوالدٍّماغ, ِّاليد ِّوالحواس, ، 2777) اطتورل،  الفهم
171) 

العقل البشري خاض حتو الٍت عديدًة يف صراعو مع الط بيعة، وقد  وأخريًا نستطيع القوؿ:  إف   
ارتبطت تلك الت حوالت بالظ روؼ االجتماعي ة اليت فس رت الظ واىر الط بيعي ة واالجتماعي ة يف كل  

إذل الت فكري مرحلٍة من مراحل تاريخ البشري ة، واليت أنتجت تفكريًا عقالني ًا بدءًا من الت فكري الد يين 
الفلسفي وما ختل لو من انقساـٍ يف الفلسفة إذل التػ ي ار العقلي والتػ ي ار اضتس ي الت جريب  واليت انتهت يف 
هناية اظتطاؼ بتكاملهما وتشكيلهما اظتنهج العلمي الذي يقـو على فرضي ات بقدر ما يقـو على 

 مي الذي اعترب الش كل األرقى يف الت فكري اإلنسان.اظتالحظة والت جريب،  فأُنِتج الت فكري العل
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ِّالعقبلنيَّةِّالعلميَّةِّ:ِّ-ثالثاًِّ

ِّ:ِّنشأةِّالعقبلنيَّةِّالعلميَّة-ٔ

انقسمت التي ارات الفلسفي ة منذ الفلسفة اليوناني ة إذل تي ارين أساسي ني؛ التػ ي ار اضتس ي الت جريب الذي 
يرى بأف  اضتصوؿ على اظتعرفة يتم  من خالؿ الت جربة، والتػ ي ار العقالن الذي يرى بأف  العقل ىو 

يد كانط ػتاوالت توفيقي ة بني العقل والت جربة،  اظتصدر األساسي يف  نشوء اظتعرفة، وقد بدأت على
باشالر وكارؿ بوبر إذل منهٍج علمي  يعتمد على الت جربة والعقل يف آٍف  ث  حتو لت على يد غاستوف

ِّواحٍد.

وىكذاِّظلَِّّاإلنسافِّطويبلِِّّيستعيضِّعنِّالعلمِّبخياالتوِّوانفعاالتوِّوحدسوِّوأفكارهِّالمجرَّدة,ِّ
يتيحِّلوِّاالتٍّصاؿِّالمباشرِّبالواقعِّعنِّطريقِّالجمعِّبينِّالعقلِّوالتَّجربةِّإالِِّّولمِّيصطنعِّمنهجاًِّ

 ( 47، 1978) زكريا،  فيِّمرحلٍةِّمتأخٍّرٍةِّمنِّتاريخو.

فقد تبلورت فكرة العقالني ة العلمي ة تبلورًا واضحًا بعد استخدـ اظتنهج العلمي؛ حيث تبدأ بالفرض 
يني ة والفلسفي ة.ت جربة )الت جريبي ة(، فتتمي ز عن العقالالعلمي )العقالني ة(، واظتالحظة وال  ني ة الد 

اإلشكاليَّةِّالعامَّةِّالتيِّتطرحِّالعقبلنيَّةِّالتَّقليديَّةِّداخلها,ِّمسألةِّالعقلِّوالمعرفة,ِّإشكاليَّةِّقبليَّةِّ
ِّكانطِّالتيِّتُعَتبرِّبحقٍِّّ لوناِّعقبلنيَّاِّأكثرِِّّالنَّزعة,ِّتبلغِّأوجهاِّوأعلىِّمراحلهاِّ)العلميَّة(ِّمعِّفلسفة

ِّانفتاحاِّمنِّباقيِّاأللوافِّالعقبلنيَّةِّالتَّقليديَّةِّاألخرىِّوذلكِّمنِّخبلؿ:ِّ

 ِِّّبإضفاءِّالطَّابعِّالتَّركيبي تحويلِّالعقلِّمنِّخزَّاٍفِّلؤلفكارِّالفطريَّةِّإلىِّقدرٍةِّمؤطَّرٍةِّتقـو
 علىِّالمعرفةِّ.

 ِّيناميَّةِّعلىِّالعقل أفِّيتحوَّؿِّمنِّمجرَّدِّقبٍسِّأوِّنوٍرِّمنِّنتائجِّإضفاءِّىذهِّالصٍّبغةِّالدٍّ
ديكارتِّ(ِّإلىِّمجموعةِّمعاييرِّوقواعدِّتسمحِّبإمكافِِّّ–منِّالعقلِّالكلٍّيِّ)ِّأفبلطوفِّ

 قياـِّالتَّجربة,ِّوإمكافِّقياـِّمعرفٍةِّعلميٍَّةِّبها.
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لقدِّأصبحِّالعقلِّمجموعًةِّمنِّالمبادئِّوالقواعدِّالتيِّنستخدمهاِّتجريبيَّاً,ِّوعنِّطريقهاِّيلقيِّ
ِّالمتب ِّعليو.الحسٍّي ِّالتَّركيبيَّة ِّالوحدة ِّصبغة ِّبإضفاء ِّتسمح ِّقبليَّة ِّصوريَّة ِّأطرًا )يفوت،   اين

1989 ،66  .) 

يني ة واظتيتافيزيائي ة ا عقالني ٌة مفتوحٌة، وال دتتلك قوانني  ختتلف العقالني ة العلمي ة عن العقالني ة الد  بأهن 
ة ديناميكي ة؛ لذلك فالن ظري ة العلمي ة ىي نظري ٌة مؤق تٌة.   ثابتة ودائمة بل ىي متغري 

ِّفكرٍةِّعنِّالمطلقِّ وماِّتتميَّزِّبوِّالعقبلنيَّةِّالعلميَّةِّعنِّالعقبلنيَّةِّالميتافيزيائيَّة؛ِّىوِّرفضهاِّلكلٍّ
ِّوىي ِّالثَّابت, ِّالنٍّسبيَّةِِّّوعن ِّالحقائق ِّسوى ِّتتصوَّر ِّفبل ِّالتَّجربة؛ ِّسيادة ِّبصراحة ِّتقبل إذ

ِّالحوادث.  (  87، 1996) بايو،  والمتحرٍّكة,ِّوعندىاِّالعقلِّأداةِّتتحوَّؿِّبتماسٍّ

ِّفديكارتِِِّّّ ِّالعلميَّة, ِّالنَّتائج ِّصحَّة ِّبمطلقيَّة ِّباعتقادىا ِّالتَّقليديَّة ِّالفلسفات ِّباشبلر ِّينتقد كما
إعجابوِّبالرٍّياضيَّات,ِّفالفلسفةِّالعقبلنيَّةِّالتَّقليديَّةِّمنغلقٌةِّحوؿِّنفسها,ِّبينماِِّّصاغِّمنهجوِّنتيجة

ِّتقريبيٌَّة,ِّ ِّالعلميَّة ِّالحقيقة ِّالعلمِّالمعاصرِّأكَّدِّأفَّ ِّإلىِّأفَّ ِّباإلضافة ِّمنفتحٌة, ِّالعلميَّة العقبلنيَّة
ِّالكبل ِّالعلم ِّيكن ِّولم ِّالميكروفيزياء, ِّبموضوعات ِّاألمر ِّيتعلَّق ِّحين ِّيقبلِّخصوصًا سيكي

ِّتقريبيَّةِّالحقيقةِّ بالمعرفةِّالنٍّسبيَّةِّإاّلِّحينِّتعجزِّطرقوِّفيِّالوصوؿِّإلىِّالحقيقةِّالمطلقة.ِّإفَّ
ِّالمستمر. ِّوتجد دىا ِّوالنَّظريَّات, ِّوالوسائل ِّالمناىج ِّتعد د ِّإلى ِّمرد ىا ِّالمعاصر ِّالعلم )  في

 ( 277، 1982وقيدي، 

ِّ ِّالجهدِّذاتو ِّيطالعنا ِّالعقبلنيَّات( ِّباعتمادِّقوىِّالفكرِّوفيِّجميعِّ) الستخبلصِّحقائقِّمتينة
اإلنسانيِّوحده,ِّولكنَِّّالعقبلنيَّةِّ)مغلقٌة(؛ِّألنَّهاِّتقفِّأماـِّعتبةِّحقائقِّتعتبرىاِّمنزلة.ِّوالعقبلنيَّةِّ

ِّتقيٍّدِّالعقلِّبمبادئِّثابتةِّالِّترضخِّلدروسِِّّ–الميتافيزيائيَّةِّلمِّتتجاوزِّنصفِّ االنفتاح؛ِّألنَّها
ِّوقانوفِّالتَّغي ِّ ِّحاجزِّالتَّجربة ِّواحٍد ِّبآٍف ِّتجاوز ِّألنَّها ِّ)مفتوحٌة(؛ ِّفإنَّها ِّالعلميَّة؛ ِّالعقبلنيَّة ِّأمَّا ر,

محدودِِّّنتيجةِّاالحتكاؾِّ ِّالعقلِّأداةِّتقبلِّالتَّكاملِّالبلَّ المنزؿِّوحاجزِّالجامد؛ِّألنَّهاِّترىِّأفَّ
 (  15، 1996) بايو،  بالتَّجربة.
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لعلمي ة إذل العلـو اإلنساني ة، وتطبيقها على أم ا أوغست كونت؛ فقد أراد أف ينقل ىذه اظتنهجي ة ا
الظ واىر اإلنساني ة، وكتعل من الت فكري العلمي  الت فكري الس ائد يف اجملتمع بداًل من الت فكري الغيب 

 واظتيتافيزيقي.

ِّكونتِّفيِّتأسيسِّديانةِّببلِّإلوِّوالِّميتافيزياء,ِّغرضهاِّتواصلِّجميعِّالعقوؿِّبقبوٍؿِّ فقدِّرغب
لجملٍةِّواحدٍةِّمنِّالحقائق.ِّوأمَّاِّفكرتوِّالرَّئيسة؛ِّفهيِّأفِّينشدِّىذهِّالحقائقِّفيِّالعلم.ِّواحٍدِّ

ولكنِّالِّمناصِّمنِّتوافرِّشرطينِّضروريَّينِّلكيِّيستطيعِّالعلمِّتحقيقِّالوحدة:ِِّّيجبِّتطهيرِّ
ِّالعلمِّإلىِّالحوادثِّاإلنسانيَّة,ِّ ِّميتافيزيائيِّأوِّالىوتي,ِّويجبِّأفِّيمتدَّ ِّعنصٍر ِّكلٍّ العلمِّمن

طردِّالعناصرِّالميافيزيائيَّةِّمنِّحقلِّالكيمياء,ِّوإرجاعِّالحوادثِّاإلنسانيَّةِّإلىِّحقلِّالعلمِِّّوإفَِّّ
ِّكونتِّ(ِّمنِّأفِّيخطوِّالخطوةِّالحاسمة:ِّإنَّوِّأوَّؿِّمنظٍٍّرِّللعقبلنيَّةِّالعلميَّة. )  مكَّنِّ)أوغست

 (. 91 -89، 1996بايو، 

ِّكافِّمقياسوِّالوحيدِّللعقبلنيَِّّ ِّكونتِّمنذِّالبداية ة:ِّىوِّمقياسِّالعلم؛ِّلذلكِّفمنهجوِّإذفِّفإفَّ
يظهرِّمنذِّالبدايةِّأكثرِّعقبلنيَّة؛ِّلهذاِّفالوضعيَّةِّتنتميِّإلىِّالتَّقاليدِّالكبرىِّللعقبلنيَّةِّالفرنسيَّة,ِّ

ِّكونتِّينبغيِّأفِّيُنَظرِّإليوِّويُدَرسِّعلىِّأنَّوِّالمكمٍّلِّلػديكارت. ، )ألكني ومنِّىذاِّالمنطلقِّفإفَّ
1971 ،88.) 

 :ِّالجدليَّةِّبينِّالعلمِّوالعقلبلقةِّالع-ٕ

استخدـ اإلنساف عقلو يف رتيع اظتراحل اليت مر ت هبا البشري ة،  ففس ر اإلنساف البدائي الظ واىر 
الط بيعي ة؛ كالرباكني، والزالزؿ، والفيضانات بتفسرياٍت أسطوري ٍة، وربطها بغضب انآعتة، فكانت ىذه 

قالني اً، كما شك لت أرضي ة للتفسريات اليت تلتها وإف اختلف اظتنهج الت فسريات حبد  ذاهتا تفكريًا ع
اظتت بع بني العقالني ات اظتيتافيزيائي ة، واألسطوري ة، والعقالني ة العلمي ة؛ عتذا فالعقل يبين اظتعرفة، واظتعرفة 

 بدورىا تشك لو وتكو نو، ؽت ا يعين أف  ىناؾ جداًل بني العقل والعلم. 

ِّوبينِّالعقبلنيَّةِّ ِّجدليَّة, ِّالتيِّىيِّعقبلنيَّة ِّالمعاصرة ِّيكمنِّالفرؽِّالحقيقيِّبينِّالعقبلنيَّة وىنا
ِّتامَّةِّ ِّومعايير ِّقواعد ِّمنظومة ِّالعقل ِّتعتبر ِّاألخيرة ِّىذه ِّكانت ِّفإذا ِّقبلويَّة, ِّىي ِّالتي القديمة



46 
 

ِّوِّ ِّالقواعد ِّصنع ِّعلى ِّقادٌر ِّوكأنَّو ِّللعقل ِّتنظر ِّاألولى ِّفإفَّ ِّواإلنجاز؛ ِّوعلىِّالتَّكوين المعايير,
ِّمنِّالقوانينِّوالمبادئ,ِّبلِّىوِّالقدرةِّعلىِّ ِّمغلقًا ِّوتنقيتها,ِّفالعقلِّليسِّنسقًا تصحيحِّذاتها
ِّوىيِّ ِّالواقع, ِّعلى ِّالموضوعيَّة ِّصفة ِّوإضفاء ِّالتَّجربة, ِّبناء ِّبقصد ِّوقواعد ِّمعايير استعماؿ

، 1989يفوت،  ) معاييرِّتتكوَّفِّفيِّالمعرفة,ِّوينطليِّعليهاِّماِّينطليِّعلىِّالمعرفةِّمنِّتحو ٍؿ.
97  ) 

ِّمنِّ ِّغيبي ِّأو ِّللطَّبيعي, ِّخارٌؽ ِّىو ِّما ِّكلٍّ ِّإسقاط ِّإلى ِّتنزع ِّالعقبلنيَّة ِّأفَّ ِّبريتوف ِّكرين ويرى
الكوف,ِّوأبقتِّفقطِّعلىِّالطَّبيعيِّالذيِّيؤمنِّالمفكٍّرِّالعقبلنيِّأنَّوِّقابٌلِّللفهمِّفيِّالنٍّهاية,ِّوأفَِّّ

ِّالوسائلِّالتيِّيعرفه ِّإلىِّفهموِّفيِّالغالبِّاألعمٍّ ِّباسمِّمناىجِّالبحثِّالعلمي.ِّسبيلنا ِّأكثرنا ا
ِّالمعارؼِّالعلميَّة,ِّوالقدرةِّالمتزايدةِّعلىِّاستخداـِّ ِّنموَّ ويبدوِّواضحًاِّمنِّالنَّاحيةِّالتَّاريخيَّةِّأفَّ

ِّالعقبلنيَّة.  (. 127، 1984) برينتوف،   المناىجِّالعلمية,ِّمرتبٌطِّارتباطاِّوثيقاِّبنموٍّ

ِّ ِّيؤازرىا ِّالتي ِّالمعاصرة ِّالعقبلنيَّة ِّالعقلِّفي ِّيراجع ِّإسنادىا ِّمنظومة ِّمنو ِّتتَّخذ ِّوالتي العلم,
ِّمعِّذاتو.ِّإنَّهاِّعقبلنيةِّ ِّوصراٍعِّأبديٍّ نفسو,ِّويعيدِّفيهاِّالنَّظرِّباستمرار,ِِّّفهوِّفيِّنقاٍشِّأزليٍّ
ِّالمفاىيمِّ ِّإلى ِّالموجَّهة ِّاالنتقادات ِّوحصيلة ِّالمفاىيم, ِّنقد ِّخبلصة ِّفيها ِّالمفاىيم سجاؿ,

 (.88، 1989يفوت،  ).السَّابقةِّ

اٍت عديدٍة، فهي تعتمد على  ا عقالني ٌة جدلي ٌة تؤث ر وتتأث ر مبتغري  إف  ما نتي ز العقالني ة العلمي ة ىو أهن 
 مبدأ الن قد للن ظري ات اليت تنتجها، فكل  نظري ة قابلة للن قد والت فنيد لتحل  ػتل ها نظري ة علمي ة أخرى.

منِّخبلؿِّصراٍعِّبينِّالجديدِّوالقديم,ِّوالِّيتحقَّقِّإاّلِّبنوٍعِّمنِّالتَّطهيرِِّّفالتَّقد ـِّفيِّالعلمِّيتم ِّ
ِّبلِّإفَِّّ ِّإلىِّالحقيقة, ِّوالمعرفةِّالِّتسيرِّفيِّطريقِّميسَّرِّمعبَّدِّمباشرة ِّاألخطاء, الشَّاؽِّلهذه

مريراِِّّطريقهاِّملتٍوِّمتعرٍّج,ِّتمتزجِّفيوِّالحقيقةِّبالبطبلف,ِّويصارعِّفيوِّالصَّوابِّالخطأِّصراعاًِّ
 (. 389، 2777اطتورل، ) يخلٍّصِّنفسوِّمنو.لكيِّ
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ِّانطبلقًاِّمنِّالتَّجربةِّبصياغةِّمنظومٍةِّللمعرفةِّيتحقَّقِّفيهاِّ ِّالعقلِّقادٌرِّأفِّيقـو يرىِّباشبلرِّأفَّ
االنسجاـِّتدريجيًَّاِّبفضلِّالتَّقد ـِّالعلمي,ِّوالمراجعةِّالدَّائمةِّالتيِّيفرضهاِّالعلمِّعلىِّالعلماء,ِّ

ِّال ِّوعلى ِّالعقل, ِّيغذٍّي ِّيخضعفالعلم ِّأف ِِّّعقل ِّباستمراٍر. ِّيتطوَّر ِّالذي ِّكانتِّللعلم وبينما
ِّكافِّموقفًاِّنهائيَّاً,ِّأيِّعقبلنيَّةِّ ِّكماِّلو الفلسفاتِّالعقبلنيَّةِّالتَّقليديَّةِّتنظرِّإلىِّموقفهاِّالعقبلني
ِّعقبلنيَّةِّالتَّفت حِّعلىِّتعد دِّفيِّ ـِّباشبلرِّموقفوِّبها ِّالعقبلنيَّةِّالتيِّيقدٍّ تعلنِّعنِّانغبلقها,ِّفإفَّ

(؛  لذلك ؾتد بأف   277 ،1987) وقيدي،  صورِّالمكافِّوصورِّالزَّماف,ِّإنَّهاِّعقبلنيٌَّةِّمتفتٍّحٌة.
ِّالعقالني ة العلمي ة تت سم بالت غيري، والن قد، وتصحيح األخطاء. 

ِّوراءِّ ِّفيِّما ِّيطّبع,ِّوىوِّإيجابيٌّ ِّإنَّو ِّإنَّوِّيضبط, ِّبلِّإنَّوِّيصحح, ِّالفكرِّالعقبلنيِّالِّيبدأ, إفَّ
ِّقلَّماِّاإل ِّمعيٍَّن, ِّلعالٍم ِّمبادئ ِّالعاميَّة ِّاألشياء ِّفي ِّيروف ِّالذين ِّأولئك ِّالمتكاثرة, نكارات

 A(. 274، 1984باشالر،  يستطيعوفِّاإلفادةِّمنِّقيمِّااللتزاـِّالمميٍّزةِّللمعرفةِّالعلميَّة.ِّ)

ِّكلٍِّّ نعطيِّمثااًلِّعنِّالواقعِّالعربيِّيبيٍّنِّوضوحِّالعبلقةِّالجدليَّةِّبينِّالعقلِّوالعلمِّ,ِّوكيفيَّةِّتأثير
ِّالعبلقةِّالجدليَّةِّعقليَّةِّمتخلٍّفةِّفيِّالمجتمعِّالعربي,ِّ ِّفيِّاآلخر,ِّوكيفِّينتجِّعنِّىذه منهما

فِّفيِّعمليَّةِّالتَّقد ـِّويؤثٍّرِّعلىِّالعلمِّفيِّالوقتِّنفسو؛ِّيقوؿِّالجابريِّ:العبلقةِّبينِّالكمٍِّّوالكي
ِّكافِّ عبلقٌةِّجدليٌَّة,ِّعبلقةِّتأثيٍرِّمتبادٍؿ.ِّوالكيفِّفيِّالتَّعليمِّيتعلَّقِّبالمناىجِّوالمضامين,ِّفإذا
نظاـِّالتَّعليمِّفيِّالوطنِّالعربيِّيشكوِّضعفًاِّخطيرًاِّفيِّالكيف؛ِّفليسِّذلكِّراجٌعِّإلىِّاتٍّساعوِّ

ِّراج ِّىو ِّبل ِّاإلحصاءات, بو ِّتكذٍّ ِّالذي ِّاألمر ِّمناىجوِّوانتشاره, ِّتخلٍّف ِّإلى ِّوأخيرًا ِّأوَّاًل ٌع
ِّوضعفِّمضامينو.ِّ

ِّبدؿِّ ِّوالتَّسليم ِّبدؿِّالفهم, ِّويعتمدِّعلىِّالذَّاكرة ِّعلىِّالتَّلقينِّبدؿِّالبحث, ِّيقـو ِّتعليمًا إفَّ
ِّتعليمًاِّىذاِّ النَّقد,ِّوممارسةِّالس لطةِّبدؿِّتحريكِّالمواىبِّوتشجيعِّالمبادرات......الخ,ِّإفَّ

ًاِّينتميِّإلىِّقروٍفِّخلت,ِّوبالتَّاليِّفهوِّالِّينتجِّوالِّيستطيعِّأفِّينتجِّمنهجوِّتعليٌمِّمتخلٌٍّفِّتمام
ِّالمستقبل. ِّومتطلَّبات ِّالحاضر, ِّتحدٍّيات ِّمواجهة ِّعلى ِّالقادرة ، 1997) اصتابري،  العقوؿ

82   .) 



48 
 

ِّفتحًاِّ ِّكاف ِّبل ِّنهائيٍَّة, ِّبصورٍة ِّمحدَّدًا ِّالتَّفكير ِّمن ِّشكبًل ِّيكوف ِّأف ِّعن ِّبعيٌد ِّالعقل ِّأفَّ تبيَّن
ِّكلٍِّّعصٍرِّشكبًلِّمستمراًِّ عقليَّةِّيكوفِّفي ؛ِّفالعقلِّفيِّتنافسوِّالدَّائمِّمعِّالمواقفِّالمتَّصفةِّبالبلَّ

منِّالخياؿِّالخبّلؽِّفيِّحالةِّتوازٍفِّمؤقٍَّت.ِّوبهذاِّاالعتبار,ِّسيظل ِّباستمراٍر,ِّعبرِّالعديدِّمنِّ
 (.   133، 2774) جارؾتي،  التَّقل بات,ِّإحدىِّالقوىِّاألكثرِّحيويَّةِّفيِّحضارتنا.

ِّسماتِّالتَّفكيرِّالعلميِّ:ِّ-ٖ

ِّالعلم,ِِّّ-(ِّٔ) ِّالتيِّيتطوَّرِّبها ِّيصفِّالطَّريقة ِّالتَّراكميَّةِّ(ِّىذا ِّتراكميَّة:ِّولفظِّ) العلمِّمعرفٌة
والتيِّيعلوِّبهاِّصرحوِّ,ِّفالمعرفةِّالعلميَّةِّأشبوِّبالبناءِّالذيِّيشيٍّدِّطابقًاِّفوؽِّطابٍق,ِّمعِّفارٍؽِّ

ِّ.ِِّّأساسيٍِّّ؛ىوِّأفَِّّسكَّافِّىذاِّالبناءِّينتقلوفِّدوماِّإلىِّالطَّابقِّاألعلى

ِّتفكيرنا,ِّويعملِّعقلناِّببلِّانقطاٍع,ِِّّ-(ِّٕ) ِّكلٍِّّلحظٍةِّمنِّحياتناِّالواعيةِّيستمر  التَّنظيمِّ:ِّفي
ِّنوعِّالتَّفكيرِّالذيِّنسمٍّيوِّ)علميًَّا(ِّالِّيمثٍّلِّإالِّقدرًاِّضئيبًلِّمنِّىذاِّالتَّفكيرِّالذيِّيظل ِّ ولكنَّ

ِّكبيٍرِّمنِّنشاطهاِّال ِّتعملِّبطريقٍةِّمنهجيٍَّةِّمنظَّمٍة,ِّيعملِّدوفِّتوق ٍف؛ِّذلكِّألفَِّّعقولناِّفيِّجزٍء
 وإنَّماِّتسيرِّبطريقٍةِّأقربِّإلىِّالتَّلقائيَّةِّوالعفويَّة.ِّ

ِّإاّلِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ-(ٖ) ِّالصَّحيح ِّبالمعنى ِّعلمًا ِّلئلنساف ِّالعقلي ِّالنَّشاط ِّيكوف ِّال ِّاألسباب: ِّعن البحث
علميِّلهذهِّالكلمةِّإذاِّاستهدؼِّفهمِّالظَّواىرِّوتعليلها,ِّوالِّتكوفِّالظَّاىرةِّمفهومة,ِّبالمعنىِّال

 إالِّإذاِّتوصَّلناِّإلىِّمعرفةِّأسبابها.ِِِّّّ

الش موليَّةِّواليقينِّ:ِّالمعرفةِّالعلميَّةِّمعرفةِّشاملة,ِّبمعنىِّأنَّهاِّتسريِّعلىِّجميعِّأمثلةِِّّ-(ٗ)
ِّالش موؿِّ ِّبطابع ِّوثيقًا ِّارتباطًا ِّمرتبٌط ِّاليقينِّفيِّالعلم ِّأفَّ ِّوالواقع ِّالعلم. ِّالتيِّيبحثها الظَّاىرة

ِّإ ِّأفِّيكوفِّعلىِّيقيٍنِّمنِّتلكِّالذيِّقلنا ِّعقٍلِّالِّبدَّ ِّكلَّ ِّالقضاياِّالعلميَّةِّتتَّسمِّبو؛ِّإذِّإفَّ فَّ
 الحقيقةِّالتيِّتفرضِّنفسهاِّعليوِّبأدلٍَّةِّوبراىينِّالِّيمكنِّتفنيدىا.ِّ

ِّالعلمِّمنِّأجلِّتحقيقِّصفةِّالدٍّقَّةِّىذه,ِّىيِِّّ-(٘) ِّإليها الدٍّقَّةِّوالتَّجريد:ِّالوسيلةِّالتيِّيلجأ
ِّكماِّأفَِّّالتَّجريدِّصفٌةِّمبلزمٌةِّللعلمِّسواٌءِّتمَِّّذلكِّالتَّجريدِّعنِّطريقِّاستخداـِّلغةِّالرٍِّّ ياضيَّات,
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ِّنوٍعِّآخرِّمنِّالر موزِّأوِِّّاألشكاؿ ، 1978)زكريا، . الرٍّياضةِّ)وىوِّاألغلبِّ(,ِّأوِّعنِّطريقِّأيٍّ
15 - 42 .) 

 أثرِّالعلمِّفيِّالمجتمعِّ:ِِّّ-ٗ

يني ة اليت كانت سائدًة  فشك لت بذلك ساقتت االكتشافات العلمي ة يف الغرب بزعزعة  القيم الد 
 نقطة حتو ٍؿ من الت فكري الد يين إذل الت فكري العلمي يف اجملتمع األورب.

ِّفيBertrand russellِِِّّّرسلِّتراندبرِِّّيعتقد ِّخاصٍَّة يٍَّة ِّمكوٍّناتِّذاتِّأىمٍّ ِّثبلثة بوجود
ِّعشر:ِِّّتكوينِّالنَّظرةِّالعلميَّةِّالتيِّسادتِّالقرفِّالثَّامن

 ِّ.أفَِّّبياناتِّالحقائقِّيجبِّأفِّتُبَنىِّعلىِّالمبلحظة,ِّوليسِّعلىِّاستشهاٍدِّغيرِّمسنٍد 
 ِِّّكافَّةِّالتَّغي راتِّفيوِّإلى ِّالدَّيمومة,ِّوتخضع ِّالفعلِّوذاتيٍّ ِّذاتيٍّ ِّالعالمِّيتمتَّعِّبنظاـٍ أفَّ

 قوانينِّالطَّبيعة.ِّ
 ايةِّالكوفِّ)فيِّحاؿِّأفَِّّاألرضِّليستِّمركزِّالكوف,ِّومنِّالمحتملِّأفَِّّاإلنسافِّليسِّغ

 إضافًةِّإلىِّذلكِّمفهوـٌِّغيرِّذيِّنفٍعِّعلميَّاً.ِِِّّّ–كافِّللكوفِّغايةِّ(,ِّوأفَِّّالغايةِّ

ِّوأدَّتِّإلىِّ ِّرجاؿِّالكنيسة, ِّالتيِّحاربها ِّالميكانيكيَّة ِّيُدَعىِّبالنَّظرة ِّالفقراتِّشكَّلتِّما ىذه
  (. 27 -26، 2778سل، ) راتوق فِّاالضطهاد,ِّوتبنٍّيِّوجهةِّالنَّظرِّاإلنسانيَّةِّبصورٍةِّعامٍَّة.

ِّعلىِّقانوفِّالحاالتِّالثَّبلثِّجميعِّتفسيراتناِّكماِّ ِّكونتِّلئلصبلحِّالعقليِّاألولويَّة,ِّوبناًء يعطي
ِّبالمرحلةِّاالنتقاليَّةِّالميتافيزيقيَّة,ِّثمَِّّتصيرِّوضعيَّة,ِّ فيِّمختلفِّأنواعِّالمعرفة:ِّتبدأِّالىوتيَّة,ِّوتمر 

ِّكونتِّتحقيقِّىذهِّالغايةِّواستكمالها؛ِّأي:ِّمبلحظةِّإالِّأفَِّّىذاِّالتَّطو رِّلمِّيبلغِّغايتو؛ِّ ولذلكِّيريد
ِّأنماطِّ البحوثِّالعلميَّةِّالضَّروريَّةِّإلعادةِّتنظيمِّالمجتمع,ِّوالسَّببِّفيِّعدـِّاكتماؿِّالتَّطو رِّىوِّأفَّ
ِّكونتِّيحدٍّدِّ ىوتي,ِّوالميتافيزيقي,ِّوالوضعيِّمازالتِّمجتمعًة؛ِّولهذاِّنبلحظ التَّفكيرِّالثَّبلثة:ِّالبلَّ

منذِّالبدايةِّوالذيِّيتمثلِّفيِّالبحثِّعنِّاالتٍّساؽِّالمنطقيِّأوِّالعقليِّالذيِّماِّزالتِّتفتقدهِِّّىدفو
 (.  122، 2778) مولف،  العقوؿ.
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فالر أي العاـ واظتعرفة لدى عمـو الن اس ليست بالض رورة ىي اظتعرفة الص حيحة، فالفرد متضع 
ذل اجملتمع إذل تأثري وسائل اإلعالـ واالنرتنت، كل ظتؤس سات الت نشئة االجتماعي ة من األسرة واضتي إ

 ىذا قد يشك ل لديها معرفًة خاطئًة وبعيدًة عن اظتعرفة العلمي ة. 

ِّكماِّفيِّمبدئوِّ,ِّيتعارضِّتعارضًاِّمطلقًاِّمعِّالرَّأيِّالعاـِّ.ِّوإذاِّ إفَِّّالعلمِّفيِّحاجتوِّإلىِّالكماؿ
ِّخاصَِّّ ِّنقطٍة ِّفي ِّالشَّائع ِّالرَّأي ِّأيَّد ِّأف ِّللعقل ِّعنِّحصل ِّمختلفٍة ِّأخرى ِّألسباٍب ِّفذلك ة,

األسبابِّالمؤسٍّسةِّللرَّأي,ِّفالرَّأيِّالعاـِّيفكٍّرِّسيئًا,ِّوالرَّأيِّالعاـِّالِّيفكٍّر؛ِّإنَّوِّيترجمِّالحاجاتِّ
ِّمعرفتها ِّنفسو ِّعلى ِّيحظٍّر ِّإنما ِّبجدواىا ِّاألشياء ِّإلى ِّيشير ِّإذ ِّوىو ِّمعارؼ, باشالر، . )إلى

1982 ،13 .) 

االجتماعي ة والس ياسي ة والث قافي ة والن خب الفكري ة مهم ة توحيد  لذلك تقع على عاتق اظتؤس سات
اصتهود بنشر الفكر العلمي؛ لتكوين جيٍل يؤمن بالفكر العلمي، ويغري  من طريقة تفكريه ونظرتو 

ية أساس لإلنساف واجملتمع واضتياة، لكن  ىذا ال يعين  تكوين جيٍل يت سم بالن مطي ة اصتامدة فالت عدد
 اإلبداع واإلؾتاز يف اجملتمعات الت قدمي ة.  

كراوثرِّحوؿِّصلةِّالعلمِّبالمجتمع,ِّوالعبلقةِّالتَّبادليَّةِّبينهما,ِّوضرورةِّأفِِّّوتتمركزِّتأريخيَّات
ِّالحياةِّ ِّمناحي ِّفي ِّللعلم ِّالشَّديد ِّوالتَّأثير ِّالعلمي, ِّللتَّقد ـ ِّالمواتية ِّالظ روؼ ِّالمجتمع يهيٍّئ

ِّبدء ِّووقائعِّاالجتماعيَّة, ِّالطَّبقي ِّالتَّقسيم ِّبأشكاؿ ِّوانتهاًء ِّالدَّوليَّة, ِّوالعبلقات ِّالحرب ِّمن ًا
 (.   21: 2777) اطتورل،  الحياةِّاليوميَّة.

ِّالبنيةِّ ِّفي ِّتكمن ِّالعربي ِّالمجتمع ِّفي ِّالعلمي ِّالتَّفكير ِّانتشار ِّضدَّ ِّتقف ِّالتي فالعوائق
االجتماعيَّةِّالجامدة؛ِّلذلكِّيحتاجِّالمجتمعِّالعربيِّإلىِّخلقِّبيئٍةِّاجتماعيٍَّةِّديناميكيٍَّةِّمتفاعلٍةِّ

ِّمعِّبعضها,ِّوِّخطابهاِّموحَّدِّحتَّىِّتستطيعِّأفِّتنشرِّالتَّفكيرِّالعلميِّبينِّأبنائها.ِّ

العلمِّالِّيتقدَّـ,ِّوالِّيفسحِّالمجاؿِّأصبًلِّللجهودِّاإلبستمولوجيَّةِّماِّلمِّينشأِّفيِّبيئةِّثقافيَّةِِّّإفَِّّ
ِّالعلمِّالِّيعملِّوحدهِّفيِّفراغِّ,ِّبلِّىوِّيفلحِّأرضًاِّ متساندةِّتملكِّبواعثِّىذاِّالتَّقد ـ؛ِّ"ِّألفَّ

ِّكما يقوؿِّجوفِّديويِّيعملِّفيِِّّمهَّدتهاِّالثَّقافةِّالسَّائدةِّمنِّقبل,ِّأوِّتركتهاِّصعيدًاِّزلقًاِّ,ِّ"ِّإنَّو
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ِّكانتِّقدِّاستقرَّتِّح ِّكافَّةِّالتي تَّىِّيمكنِّأفِّنطاؽِّمؤسَّسٍةِّثقافيٍَّةِّتستوعبِّالش ؤوفِّالثَّقافيَّة
 (.  354:  2777) اطتورل، .ِّيتقدَّـِّالعلمِّذاتو

 طبعاً ىذا ال يعين بأف  ىذا األمر سهٌل، بل ىو طريٌق معب ٌد بالص عوبات واظتشاكل واألزمات. 

ِّكبديلِّعنِّالتَّقاليدِّالموروثةِّموضعِّالتَّنفيذِّىوِّأمٌرِّصعٌبِّ ِّمحاولةِّوضعِّاحتراـِّالمبلحظة إفَّ
ِّعليو,ِّوكافِّ اً,ِّإلىِّدرجةِّأنَّوِّيمكنِّللمرءِّالقوؿِّإنَّوِّمخالٌفِّلطبيعةِّالبشر,ِّأمَّاِّالعلمِّفيصر  جدَّ

 (.     37: 2778) راسل،  ىذاِّاإلصرارِّمصدراِّألعنفِّالمعارؾِّبينِّالعلمِّوالس لطة.

لذلك لتتاج العادل العرب إذل دراساٍت عميقٍة للمؤس سات االجتماعي ة  الفاعلة، وكيفي ة نقلها من 
 اء اجملتمع. صورهتا الت قليدي ة إذل صورهتا اضتديثة للعمل على نشر الت فكري العلمي بني أبن

ِّكوف ِّتفسيرِّالتَّقد ـِّالعلميِّالThomas.Kuhnِِّّكماِّيرىِّتوماس ِّوأفِّيرسوِّفيِِّّأفَّ بدَّ
ِّأوِّ ِّالقيم ِّلنسق ِّتوصيف ِّوعلى ِّوسيكولوجيا, ِّسوسيولوجية ِّعوامل ِّعلى ِّالمطاؼ نهاية

ِّخبللها. ِّمن ِّالعلم ِّيتقدَّـ ِّالتي ِّالمؤسَّسات ِّوتوصيف ِّتحليل ِّبمعيَّة )اطتورل،  اإليديولوجيَّة,
يقوؿِِّّمع،  ( وقد يفيد منهج كارؿ بوبر يف كيفي ة انتشار الت فكري العلمي يف اجملت476:   2777

ِّكافِّليسِّإالِّمحاولةِّلحلٍِّّمشكلٍةِّمعيَّنٍة؛ِّلذلكِّالِّبدَِّّوأفِّتكوفِّالمعرفةِّ كارؿِّبوبر:أيِّسلوؾ
ِّبدورىاِّليستِّإالِّنشاطاِّلحلٍِّّالمشاكل.ِّ

(,ِّلتأتيِّمحاولةِّحلهاِّ)حِّحِّ(,ِّلكنِّالِّبدَِّّٔلذلكِّيبدأِّأيِّموقٍفِّبمشكلٍةِّمحدَّدٍةِّلتكنِّ)ـِّ
ِّالحياةِّ.ِّبعدِّحذؼِّمنِّمناقشةِّأوِّاختبارِّالحلِّوِّ"ِّ استبعادِّالخطأِّ"ِّ)ِّأِّأِّ(ِّوإاّلِّفلنِّتستمرَّ

الخطأِّيبرزِّموقٌفِّجديٌدِّ,ِّوأيِّموقٍفِّيحتويِّعلىِّمشاكلِّ,ِّلينتهيِّإلىِّمشكلٍةِّجديدٍةِّ)ـِّ
ِّمحاولةِّ:ِّ)ِّـِّٕ ) عويضة،  (ِّ.ِّٕحِّحِّ_ِّأِّأِّ_ِّـِّ–ِّٔ(,ِّىكذاِّنجدِّالص ورةِّالمنهجيَّةِّأليٍّ

1995 :18 .) 
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مشكلًة باستخداـ ما توص ل إليو العقل البشري من علم، ويثبت ذلك بطالف عندما يواجو اإلنساف 
معارفو الس ابقة اظترتبطة بالس حر والغيبي ات تتغري  آراؤه حوؿ مسائل عديدة، ومن ث  يتعر ض ظتشكلٍة 

 أخرى ولتاوؿ حل ها، وىكذا إذل ما الهناية ليتقد ـ العلم وينتشر يف اجملتمع. 

ِّ ِّكانت ِّىذهِّلقد ِّمن ِّأيٍّ ِّمخالفة ِّعلى ِّويترتَّب ِّالمحرَّمات, ِّبها ِّتحيط ِّالبدائي ِّاإلنساف حياة
ِّمبكٍٍّر,ِّ ِّعهٍد ِّفي ِّالبدائيَّة ِّالنَّظرة ِّىذه ِّمكو نات ِّتوارتِّبعض ِّوقد المحرَّماتِّعواقبِّوخيمة,

ِّالحضارةِّ.وذلكِّفيِّا ِّكافِّالعلمِّالعاملِّاألساسيِّفيِّتبديدِّوِِّّألصقاعِّالتيِّبدأتِّفيها لقد
ِّمنِّحيٍّزِّالخرافاتِّالخرافاتِّ ِّفالخسوؼِّوالكسوؼِّأوَّؿِّظاىرتينِّطبيعيَّتينِّخرجتا البدائيَّة,

البدائيَّةِّإلىِّنطاؽِّالعلم,ِّإفَِّّانتصارِّالشعورِّاإلنسانيِّوالعقبلنيَّةِّعلىِّالسٍّحرِّوالخرافاتِّيُعَزىِّ
ِّ(.   25: 27: 2778) راسل،  بصورٍةِّكاملٍةِّإلىِّانتشارِّالنَّظرةِّالعلميَّة.

ِّ ِّنخٌب ِّالذٍّىنيَّةِّوىناؾ ِّلتغيير ِّآليَّاٍت ِّوضع ِّعبر ِّالعلمي ِّالتَّفكير ِّبنشر ِّتطالب ِّعديدٌة فكريٌَّة
ِّالذٍّىنيَّةِّ ِّوتجديد ِّالعربي, ِّالعقل ِّتحديث ِّإلى ِّالجابري ِّ:دعا ِّالعربي ِّالمجتمع ِّفي التَّقليديَّة

بتطو رىاِّربطِّالجامعاتِّالعربيَّةِّبالجامعاتِّالغربيَّةِّالتيِّتمتازِِّّ-األوؿِّالعربيَّةِّفاقترحِّاقتراحين:
ِّالفكرِّ ِّتطو ر ِّإلىِّمسايرة ِّوجامعاتنا ِّالدَّفعِّبمدارسنا ِّحيثِّيقوؿ: العلميِّوالتٍّقنيِّوالفلسفي؛

ِّاالقتراحِّالثَّاني ِّأمَّا ِّالعلميَّة. ِّالمعرفة ِّوالعملِّعلىِّنشر فيتمثَّلِّفيِّترغيبِّالطَّلبةِِّّ-العلمي,
لميَّةِّالتيِّتُعَتبرِّالتَّخص صِّوالمثقَّفينِّالعربِّعمومًاِّباالىتماـِّبالفلسفة,ِّخصوصًاِّالفلسفاتِّالع

 (.  5، 1982)اصتابري، الكفيلِّببعثِّروحِّالتَّقد ـِّوالتَّطو رِّالعلمي.

شرابي:ِّإذاِّأردناِّلمجتمعناِّالعربيِّأفِّيتجاوزِّأزمتوِّالمتفاقمة,ِّوأفِّيسترجعِّقواهِّىشاـِّويقوؿِّ
ِّلوِّمنِّالقياـِّبعمليَّةِّنقٍدِّحضا ريِّيمكٍّنوِّمنِّخلقِّوعٍيِّويدخلِّثانيةِّفيِّمجرىِّالتَّاريخ,ِّفبلِّبدَّ

ِّالتَّفاعلِّ ِّخبلؿ ِّمن ِّإاّل ِّىذا ِّتحقيق ِّيمكن ِّوال ِّالهادفة, ِّالعقبلنيَّة ِّواستعادة ِّمستقلٍّ, ذاتيٍّ
الفكريِّالحرِّوالنٍّقاشِّالمستمر,ِّالِّبينِّالمفكٍّرينِّوالمثقَّفينِّفحسب,ِّبلِّبينِّجميعِّالفئاتِّ

 (.   17ف.: )شراب، د.ت. واألحزابِّوالتَّجم عاتِّوعلىِّصعيدِّالمجتمعِّككل.ِّ
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وىناؾ من يرى بأن و من الص عب تطبيق العلماني ة على اجملتمع العرب من خالؿ ىياكل نظري ة، ولوائح 
جاىزة مستوردة من اطتارج، بل لتتاج اجملتمع العرب إذل ثوراٍت عقالني ة تبدأ بعملي ات تغيرٍي؛ 

 ٍة نابعٍة من صميم الفكر العرب . لالنتقاؿ من العقلي ة الت قليدي ة إذل عقلي ٍة حديث

يعَتبرِّد.ِّعبدِّالوىابِّالمسيريِّأفَِّّالعلمانيَّةِّفيِّالعالمِّالثَّالثِّقدِّأدَّتِّفيِّمعظمِّاألحيافِّإلىِّ
التَّغريبِّواستخداـِّالعلمِّوالّتكنولوجياِّاستخدامًاِّمنفصبًلِّعنِّالقيمة,ِّوذلكِّبفعلِّاالستخداـِّ

ِّبينِّالعلمانيَّةِّالميكانيكيِّللعلمانيَّةِّدوفِّأفِّيكوفِّىناؾِّ التَّرابطِّالذيِّنعترؼِّبوجودهِّأحيانًا
منِّجهة,ِّوالدٍّيمقراطيَّةِّوالعقبلنيَّةِّوالتَّحديثِّمنِّجهةِّأخرى,ِّولكنِّالِّنرىِّفيوِّرابطةِّعضويَّةِّ

ِّوالفاشية. ِّواالستبداد ِّبالبلعقبلنية ِّالعلمانية ِّترتبط ِّأف ِّيمكن ِّحيث ِّضروريَّة, )الشوملي،  أو
2778  ،152 ) 

يستمر  العلم يف صراعو ضد  الت فكري الغيب واألسطوري بإصراره على نشر الفكر العلمي، وإكتاد 
أرضي ة لو يف اجملتمع على الر غم من اظتعو قات االجتماعي ة اليت تعرتضو اظتتمث لة )بالعادات والت قاليد 

ماعي ٍة متكاملٍة متماسكٍة تسهم يف ختل ف والد ين وغياب الد نتقراطي ة ( اليت تعمل ضمن منظومٍة اجت
 اإلنساف العرب وإبعاده عن الت فكري العلمي.  

ِّممارسةِّألواٍفِّمنِّالهدرِّتتحالفِّثبلثيةِّاالستبداد ,ِّالعصبياتِّواألصولياتِّفيماِّبينها؛ِّإذِّإفَّ
ِّعلىِّالفكر,ِّوصواًلِّإلىِّخلقِّمناخِّمواٍتِّلفرضِّسطوتها,ِّواستدامتهاِّمنِّخبلؿِّتجريمِّالفكر

ِّىدفهاِّالعاـِّىوِّبناءِّمراكزِّنفوذىاِّوترسيخها,ِّ وتحريمو,ِّوالحجرِّعلىِّالعقوؿِّواألفئدة,ِّوألفَّ
ِّعلمِّاالجتماعِّالمعرفةِّ ِّيفقدافِّوظائفهماِّاألصليةِّ؛ِّذلكِّأفَّ ِّالمعرفةِّوالفكرِّالمنتجِّلها فإفَّ

تَّسيير,ِّوأفِّليسِّيعلٍّمناِّأفَِّّالمعرفةِّتنشأِّللقياـِّبوظائفِّىامةِّفيِّالتَّفسيرِّواإلعدادِّواإلنتاجِّوال
 - 169، 2775)اضتجازي ىناؾِّمعرفةِّمقطوعةِّالصٍّلةِّعنِّخدمةِّقضاياِّالمجتمعِّواحتياجاتو.

177.)A 

واجو اجملتمع العرب بطريقٍة العقالنية الكثري من األزمات والص راعات وغريىا من مظاىر انتشار 
انآخر، ورفض ثقافة اضتوار، األصولية واصتماعات اظتتشددة، واتسمت تلك الص راعات بعدـ تقبل 
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فكل  طرؼ لديو قناعات بأن و نتتلك اضتقيقة اظتطلقة، وخاص ة جوء للعنف من أجل حل الص راع، والل  
يين، اث الد  واليت تنظر جململ اضتياة االجتماعية من  التػ ي ارات األصولية اليت تستمد معرفتها من الرت 

لت فكري العلمي، فاجملتمع الذي نتتلك اظتعرفة العلمية ىو اجملتمع منظار الد ين وىذا ما يتعارض مع ا
 األكثر قدرة على حل اظتشكالت اليت تعرتضو. 

يمكنِّلقيمِّالعلمِّالمعرفيةِّأفِّتوجٍّوِّالجهودِّالس وسيولوجيةِّمنِّأجلِّالتَّعرؼِّعلىِّالمشكبلتِّ
ِّونشرى ِّالمعرفية ِّالعلم ِّقيم ِّتطبيق ِّطريق ِّوعن ِّحجمها, ِّوتقدير ِّلعلمِّاالجتماعية ِّيمكن ا

ِّمؤثرة,ِّ ِّعامة ِّوبينِّمعرفة ِّيكوفِّغيرِّمطَّلع, ِّما ِّبينِّرأيِّعاـِّغالبًا ِّالفجوة االجتماعِّأفِّيسدَّ
. فالوقايةِّمنِّالمشكبلتِّاالجتماعيةِّالخطيرةِّوحلهاِّأمرِّيتطلبِّشعباِّمشاركاِّوحسنِّاالطٍّبلع

 (.  264، 1989)مانيس، 

حوؿِّموضوعِّ)ِّنحوِّإقامةِّمجتمعِّمعرفةِّ(ِِّّٖٕٓٓيلخصِّتقريرِّالتَّنميةِّاإلنسانيةِّالثَّانيِّللعاـِّ
)حجازي،  ىذاِّالواقعِّفيِّمقولةِّبالغةِّالدَّاللةِّ)ِّالمعرفةِّىيِّالفريضةِّالغائبةِّفيِّأمةِّالعربِّ(.

2775 ،172.)A 

اشتهرت نظرية أليس يف الغرب بعالج اظترضى الذين يعانوف من أمراض نفسية اجتماعية،  ولتملوف 
 خالؿ تغيري اظتعرفة اليت نتلكوهنا  مبعرفة عقالنية.أفكاراً العقالنية وذلك من 

بينِّنوعينِّمنِّالمناىجِّمنِّحيثِّأىدافهماِّالتيِّيرميافِّإلىِّتحقيقها؛Ellis,Aِِِّّّيميزِّأليس
ِّالمنهجِّالسلوكيِّالمعرفيِّنفسوِّ ِّوىو ِّالمنهجِّالعقبلنيِّاالنفعاليِّالس لوكيِّالعاـ؛ ِّىو األوؿ:

لعقبلنيةِّالمبلئمة.ِّوالثاني:ِّىوِّالمنهجِّالعقبلنيِّالذيِّيهدؼِّإلىِّتعليمِّاألفرادِّالس لوكياتِّا
ِّتعليمِّ ِّإلى ِّباإلضافة ِّاألوَّؿ, ِّالنَّوع ِّإليو ِّيهدؼ ِّما ِّإلى ِّويهدؼ ِّالمتميز, ِّالس لوكي االنفعالي
ِّالط رؽِّ ِّاستخداـ ِّوتعليمهم ِّللذَّات, ِّالهادمة ِّوسلوكياتهم عقبلنية ِّالبلَّ ِّأفكارىم ِّدحض األفراد

ِّكطرِّ  ( Janes, R.N; 1996, P. 262ؽِّمساعدةِّالذَّات.المعرفيةِّاالنفعاليةِّالعقبلنية؛
 .) 
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ِّإليس ِّالمعارؼ؛ِِّّحيثِّتسعىِّنظرية ِّالعبلجِّالعقبلنيِّاالنفعاليِّإلىِّتغيير التيِّتعرؼِّبنظرية
ِّالمعرفةِّتلعبِّدوراِّ لتعديلِّالس لوؾِّوالتَّأثيرِّعلىِّاالنفعاالت,ِّانطبلقًاِّمنِّاالعتقادِّالقويِّبأفَّ

 (  Scott, 1991, p. 120)  أساسياِّفيِّإحداثِّاالضطراباتِّالوجدانيةِّوعبلجها.

ِّالعبلج العقبلنيِّأحدِّمداخلِّالمعرفيِّالس لوكي,ِّوىوِّيعتمدِّعلىِّمبدأِِّّيشيرِّفروجتِّإلىِّأفَّ
ِّالمشاعرِّوالس لوكياتِّناتجةِّعنِّالعملياتِّالمعرفية,ِّويمكنِّلؤلفرادِّتعديلِّىذهِّالعملياتِّ أفَّ
ِّعلىِّ ِّأنَّوِّيركزِّأيضًا ِّكما المعرفية؛ِّوذلكِّلتحقيقِّأفضلِّالنَّتائجِّلمشاعرِّوسلوكياتِّاألفراد,

ِّتلعبو ِّالذي ِّالدَّور ِّاالنفعاليةِِّّأىمية ِّالمشكبلت ِّتطوير ِّفي ِّوالس لوؾ المعرفة
 (.(Froggatt, W, 2005 ,P. 1-15لؤلفراد.

ِّٖٕٓٓيعرٍّؼِّتقريرِّالتَّنميةِّاإلنسانيةِّالثَّانيِّ) (ِّمجتمعِّالمعرفةِّبأنَّوِّذلكِّالمجتمعِّالذيِّيقـو
ِّالمجتم ِّالنَّشاط ِّمجاالت ِّجميع ِّفي ِّبكفاءة ِّوتوظيفها ِّوإنتاجها ِّالمعرفة ِّنشر ِّعلى عيِّأساسًا

ِّاإلنسانية. ِّالتنمية ِّإقامة ِّأي: ِّباضطراد؛ ِّاإلنسانية ِّبالحالة ِّاالرتقاء ِّإلى ) حجازي،  وصواًل
2775 ،179.)A 

كما ؾتد تبدد صورة قومية الفكر واإلؾتازات العلمية ضمن بوتقة شعب معني، فاضتضارة ىي من 
ن ذلك يكوف إنتاج شعوب العادل  مع بروز إنتاج حضاري لشعب ما أكثر من باقي الشعوب، ولك

 ضمن مرحلٍة زمنية ػتددة، باإلضافة إذل ذلك فنتائج االكتشافات العلمية تصل كل البشرية.  

إف  مسألة اإلقداـ على العلم، واحرتاـ دور العقل ونتائج ما يتوصل إليو من معرفة يف رتيع اجملاالت 
 .  الط بيعية واالجتماعية ىي من أىم مسائل الت حديث، إف دل تكن أقتها

وقضيةِّالعلمِّقضيةِّعالمية,ِّوليستِّخاصة,ِّفنتائجِّالعلمِّالحديثِّتراثِّمشاعِّلكلِّالبشرية,ِّ
ِّالغربِّ ِّثقافة ِّعلى ِّاالنفتاح ِّمن ِّبدَّ ِّال ِّوىنا ِّالتَّقدـ, ِّمسائل ِّأىم ِّمن ِّذلك ِّنعتبر ِّأف وعلينا

 (.  378، 1998) العلي،  والتَّفاعلِّمعو,ِّوالمشاركةِّالنَّشطةِّفيِّعمليةِّالبحثِّالعلمي.
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ِّ العلمِّعالميِّبالطَّبيعة,ِّفالحقائقِّالتيِّيسعىِّإليهاِّالعلماءِّليستِّحقائقِّقومية,ِّوإنماِّىيِّإفَّ
 (  214، 1989. ) مانيس،  نفسهاِّفيِّكلِّمكاف,ِّوبالتَّاليِّيمكنِّإدراكهاِّعالمياًِّ

ومهما استمر الص راع بني الت فكري الغيب واألسطوري من جهة، والت فكري العلمي من جهة أخرى فإف  
مر اضتاسم يف اظتستقبل ظتن يكتشف اضتقائق، وظتن يستطيع تلبية حاجات اإلنساف، وظتن يستطيع األ

حل اظتشكالت االجتماعية اظترتبطة باصترنتة، واصتنوح، والت مييز العنصري، والطبقية، وعدـ  تقبل 
 راطية واالقتصاد والت صنيع.انآخر اظتخالف جنسياً وطائفياً وعرقياً، واظتشاكل اظترتبطة بالس ياسة والد نتق

ِّالعقبلنيةِّ ِّفيِّنهايةِّالمطاؼ؛ِّألفَّ ِّانتصارِّالعقبلنيةِّعلىِّالبلعقبلنيةِّأمرِّمحتـو يرىِّفرويدِّأفَّ
ِّتحررِّحقيقيِّ ِّإمكانية ِّوأفِّتفتحِّالطريقِّأماـ ِّفعلياً, ِّإشباعًا ِّالتيِّيمكنِّأفِّتقدـ ىيِّوحدىا

ِّاإلشباعِّالوحيدِّالذيِّيمكنِّبحكمِّاعتمادىاِّعلىِّمقاربةِّعلميةِّوواقعيةِّللواقع,ِّفيِّحينِّ أفَّ
ِّكاذبِّوغيرِّ ِّإشباع ِّالذيِّىوِّبالضَّرورة ِّأفِّتقدموِّىوِّاإلشباعِّعنِّطريقِّالهلوسة لبلعقبلنية
مجٍد,ِّوأشدِّإحباطًاِّفيِّخاتمةِّالمطاؼِّمنِّاإلحباطِّالفعليِّالذيِّيحاوؿِّأفِّيدرأِّتنغيصوِّوأفِّ

ِّللنَِّّ ِّأرضى ِّالعالم ِّمع ِّالسٍّحري ِّالتَّعاطي ِّيكوف ِّوقد ِّسحرياً. ِّالتَّعاطيِّيشبعو ِّولكنَّ ِّوألّذ, فس
 (  79، 1991)طرابيشي،  العلميِّوالواقعيِّمعِّالواقعِّىوِّوحدهِّالمحرر.

بعد تتويج الت فكري العلمي على عرش العقل البشري نتيجة اإلؾتازات العلمية اليت حققها يف غتاالت 
ظتختربات العلمية إذل عديدة؛ كالفيزياء، والكيمياء، والفلك،  بدءًا بتغلغل األفكار العلمية من ا

اضتياة االجتماعية خاصة بعد دحضها للعديد من مسلمات الت فكري الد يين والفلسفي حوؿ مركزية 
الكوف وثباهتا اليت كانت تدافع عنها الكنيسة، والذي نتج عنها صراع  بني عدة عقالنيات موجودة 

فكري الس حري، فما ىي اظتعو قات االجتماعية يف اجملتمع؛ كالت فكري الد يين، والت فكري العلمي، والت  
 للت فكري العقالن العلمي  يف اجملتمع العرب ؟ .      
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ِّالعاداتِّوالتَّقاليد.ِّٔ ِّ:ِّمفهـو

تتغري العادات والت قاليد باكتشاؼ اإلنساف حقائق عن العادل، فتتشكل عاداٌت جديدٌة تتناسب مع 
يناميكية، أما اجملتمعات اظتغلقة؛  اظتعرفة اليت توصل إليها اإلنساف، ولتدث ذلك يف اجملتمعات الد 

ختلفها عما توصل إليو فتتمسك بعاداهتا، فتصبح مسألة الت غيري مسألة عسرية، وىذا بدوره يؤدي إذل 
 العقل البشري من معرفة. 

ِّكلِّاألحواؿِّحالةِّتخلف.ِّأماِّالتَّخلف؛ِّ التَّقاليدِّالِّتتناقضِّمعِّالعقبلنية,ِّوالتَّقليدِّالِّيعنيِّفي
ِّىيِّ ِّأو ِّالوجود, ِّوأنماط ِّالعقبلنية ِّبين ِّالفاصلة ِّالمسافة ِّاتساع ِّإلى ِّتشير ِّالتي ِّالحالة فهو

ِّأنماط ِّالمجتمع ِّفيها ِّالتيِّيعتمد ِّتوظيفِّإمكانياتِّحديثة.ِِّّالحالة ِّإمكانية ِّمع إنتاجِّقديمة
ِّإفَِّّ ِّوالتَّحضر. ِّالتَّخلف ِّلحالة ِّاألساسي ِّالمؤشر ِّىي ِّالعقبلنية ِّدرجة ِّأفَّ ِّىذا ِّعلى ويتأسس
التَّخلفِّحالةِّمنِّالوجودِّالتيِّتتناقضِّمعِّدرجةِّالعقبلنيةِّالتيِّحققهاِّالمجتمعِّاإلنسانيِّفيِّ

ِّا لمجتمعِّالعربيِّالمعاصرِّيعيشِّحالةِّتخلفِّعصريِّمرحلةِّمنِّمراحلِّتطوره.ِّوبالضَّرورةِّفإفَّ
ِّلمِّيستطعِّأفِّيواكبِّمستوىِّتطورِّالعصرِّالحاليِّبمستوياتوِّالعلميةِّوالمعرفية .ِِِّّّشامل؛ِّألنَو

 A(.177، 2772وطفة، )

ِّاجتماعيةِّ- ِّالمجتمعات,ِّ Customsعادات ِّفي ِّوالس لوؾ ِّللتَّفكير ِّالمستقرة ِّالط رؽ ِّ :
ِّبالوصفِّالدَّقيقِّ ِّفالدٍّراساتِّاإلثنوجرافيةِّتهتم  ِّالعاداتِّعلىِّمستوياتِّمختلفة. وتتمِّدراسة
لتفاصيلِّالحياةِّاليوميةِّالر وتينية.ِّوفيِّمستوىِّأعلىِّمنِّالتَّعقيدِّينصبِّاالىتماـِّعلىِّتحليلِّ

ِّالت ِّفيِّىذه ِّلتلكِّاألفعاؿِّالقواعدِّالمتضمنة ِّإلىِّاستخبلصِّاألنماطِّالثقافية فاصيلِّوصواًل
المتكررة.ِّوأخيرًاِّيمكنِّالنَّظرِّإلىِّالعادةِّباعتبارىاِّتعكسِّالطَّبيعةِّالمميزةِّللثَّقافةِّبأكملها,ِّأوِّ
ِّعددًاِّمنِّ لمنطقٍةِّثقافيٍَّةِّقدِّتكوفِّمنطقًةِّجغرافيًَّةِّيشترؾِّسكانهاِّفيِّثقافٍةِّمشتركٍة,ِّأوِّتضم 

 (   921، 2777) مارشاؿ،  الفرعية.ِّالثَّقافات

ِّعنِّالعادةِِّّ- ِّسلوكيِّيتميز ِّأوِّنمٌط ِّالتَّقليدِّفيِّرأيِّبعضِّالمؤلفينِّسلوٌؾ ِّالتَّقاليد: مفهـو
customِِّّ.ِّالخبلؼ ِّبسنن ِّالتَّمسك ِّعدا ِّأخرى ِّدوافع ِّدوف ِّعمومًا ِّيقبلو ِّالمجتمع بأفَّ
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.ِّيرىِّفيكمافfolkwaysِِّّيةِّويفتقرِّالتَّقليدِّإلىِّقوةِّالجزاءِّالتيِّنجدىاِّفيِّالعاداتِّالشَّعب
أفَِّّالتَّقليدِّأقلِّمعياريةِّمنِّالعادةِّاالجتماعية,ِّعلىِّحينِّيرىِّشبايزرِّمنِّناحيةِّأخرىِّأفَِّّالفرؽِّ
ِّتستندِّالعاداتِّاالجتماعيةِّإلىِّتأييدِّ األساسيِّبينِّاالثنينِّيكمنِّفيِّقوةِّالتَّكامل,ِّإذِّبينما

ِّالتَّقليدِّيستندِّإلىِّم عاييرِّإيديولوجيةِّسالفة,ِّفيقوؿِّينبغيِّأفِّالقيمِّالحيةِّعندِّشعب,ِّنجدِّأفَّ
ِّتقليد ِّاسم ِّعاداتBrauchِِّّيطلق ِّإلى ِّتحولت ِّالتي ِّالميتة ِّالعادات ِّعلى )ِّ ِّباأللمانية (

 شكليةِّبحتةِّلمِّتعدِّتجدِّلهاِّمكاناِّإطبلقاِّفيِّتفكيرِّالرَّجلِّالشَّعبي.

فقدتِّمضمونها؛ِِّّباأللمانيةِّالتيsitteِِّّبأنَّوِّتلكِّالعادةBrauchِِِّّّأريدِّأفِّأعرٍّؼِّالتَّقليدِّ
أي:ِّتلكِّالعادةِّالتيِّلمِّيعدِّمنِّالممكنِّالتَّعرؼِّعلىِّمعناىاِّاألصليِّالحقيقيِّوإنماِّيمارسهاِّ
ِّالتَّقليدِّىوِّعادةِّاجتماعيةِّميتةِّتحولتِّإلىِّشكٍلِّ اإلنسافِّلمجردِّالمحافظة.ِّمعنىِّىذاِّأفَّ

 (.     125، 1972) أيكو،  بحٍت,ِّومنِّالواضحِّأفَِّّالتَّقليدِّيستخدـِّىناِّبمعنىِّراسبِّثقافي.

 العاداتِّوالتَّقاليدِّكعقبةِّأماـِّالعقبلنيةِّالعلميةِّ:ِّ-2

تساىم مؤسسات الت نشئة االجتماعية يف دتسك الفرد بعادات وتقاليد غتتمعو، وتشكيل عقليتو، 
وتطبعو بشخصيٍة معينٍة تشرتؾ مع باقي أفراد اجملتمع يف طريقة الت فكري وكيفية الن ظر لإلنساف والعادل 
وغتمل جوانب اضتياة االجتماعية، وىذه اظتؤسسات تبدأ باألسرة اليت ىي نواة اجملتمع مروراً مبؤسسة 

إخل، وصواًل إذل اجملتمع  77اظتدرسة وما دتثلو باصتانب الت عليمي كدور اظتعلم واظتناىج الت عليمية والل غة 
عل مع بعضها البعض، فتنتج العائلة الوعاء األكرب الذي لتتوي كل اظتؤسسات االجتماعية اليت تتفا

العربية الت قليدية بنظامها األبوي  قيم الطاعة والوالء لألكرب سناً، وخضوع اظترأة للر جل الذي تكرسو 
يف  شخصية الفرد منذ طفولتو، وجتعلو يدخل ضمن منظومة اجتماعية يشعر من خالعتا بأن و يف 

ضع الن قد والت حليل والقدرة على الت عبري؛ ؽت ا يؤدي إذل وضٍع طبيعي، يف حني يغيب يف مثل ىذا الو 
 تكرار األفكار نفسها اليت كاف يرددىا انآباء؛ ؽتا يساىم يف استمرار الت فكري الالعقالن.

ِّفيهاِّالتَّمايزِّعلىِّأساسِّالجنسِّ وبشكٍلِّعاـِّماِّزالتِّالعائلةِّالعربية,ِّعائلةِّىرميةِّأبويةِّيقـو
ِّالنٍّسا ِّخضوع ِّالخضوعِّوالعمر, ِّبقانوف ِّدائمًا ِّومطلوب ِّللكبار. ِّالصٍّغار ِّوخضوع ِّللرٍّجاؿ ء
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ِّوالخوؼ,ِّ ِّبالد ونية, ِّواإلحساس ِّوااللتواء, ِّالكذب, ِّاألفراد ِّلدى ِّتنّمي ِّالتي ِّالطَّاعة ممارسة
ِّوالتَّوبيخِّ ِّوالتَّهديد ِّاألوامر ِّتلك ِّنتيجة ِّاألفراد ِّويقبل ِّالكبير, ِّعلى ِّواالعتماد واالزدواجية,

ين,ِّويرّدوفِّعليوِّبالكبتِّوالتَّرّجيِّواالسترحاـ,ِّوتقودِّىذهِّالشَّبكةِّالتَّسلطيةِّوالتَّحذيرِّوالتَّلق
) الشوملي،  منِّالعبلقاتِّإلىِّشيوعِّالتَّفكيرِّالبلعقبلني,ِّوتعطيلِّالتَّغييرِّوالتَّقدـِّاالجتماعي.

2778،55 - 56   ) 

ِّالعائلةِّالعربيةِّىيِّعائل ِّكماِّيصفِّحليمِّبركاتِّالعائلةِّالعربيةِّبقولو:ِّإفَّ ةِّأبويةِّىرمية,ِّيقـو
ِّوخضوعِّ ِّللرٍّجاؿ ِّالنٍّساء ِّوخضوع ِّوالعمر, ِّالجنس ِّأساس ِّعلى ِّفيها ِّالعمل ِّوتوزيع التَّمايز
الصٍّغارِّللكبار,ِّويتوجبِّعليهمِّالطَّاعةِّشبوِّالمطلقةِّفيِّشبكةِّمنِّعبلقاتِّالقوةِّالس لطويةِّ

لتَّعاملِّفيهاِّمنِّوالعموديةِّبينِّأفراٍدِّغيرِّمتساوينِّعلىِّعكسِّالعبلقاتِّاألفقيةِّالتيِّيكوفِّا
موقعِّالمساواة,ِّوفيِّحالةِّالعبلقاتِّالعموديةِّيكوفِّالتَّواصلِّمنِّفوؽِّإلىِّأسفل,ِّويتَّخذِّطابعِّ

ِّ ِّالتَّعليمات. ِّوإمبلء ِّوالتَّخجيل, ِّوالتَّوبيخ, ِّوالتَّهديد, ِّوالتَّحذير, ِّوالتَّبليغ, ِّاألوامر, ) توجيو
 (  381، 2777بركات، 

ات األوذل لعقلية الطفل، وطريقة تفكريه، ونظرتو لألمور مستقباًل، فهذه األسرة األبوية  تشك ل الل بن
وحبكم الواقع العرب اظترتدي فإف  معظم النساء ربات منزؿ دل يكملوا تعليمهم نتيجة العادات احملكـو 
هبا اجملتمع،  ففرتة وجودىا يف اظتنزؿ أطوؿ من فرتة وجود الر جل، فهي اليت تشرؼ على تربية وإطعاـ 

ا تنقل إذل الط فل عادات وتقاليد اجملتمع. ال  ط فل، كما أهن 

إفَِّّتعرضِّالطٍّفلِّمنذِّالصٍّغرِّلتأثيرِّاألـِّالجاىلةِّمعظمِّاألحياف,ِّوالتيِّنظرًاِّلوضعيتهاِّالمقهورةِّ
ِّبالتَّفكيرِّالخرافيِّوالغيبي,ِّتجعلِّنظرتوِّإلىِّالعالمِّمنذِّالبدايةِّخرافيةِّ تتأثرِّإلىِّدرجٍةِّخطيرٍة

ِّ ِّبلِّوالِّعلمية. ِّفيِّأعماؽِّالطفل, ِّالمتخلفة ِّالذٍّىنية ِّفقطِّىيِّالتيِّتغرسِّىذه ليستِّاألـ
ِّالمحيطِّعلىِّتساؤالتِّالطٍّفلِّحوؿِّأسرارِّ اإلطارِّالحياتيِّالعاـ,ِّومنِّالنَّادرِّأفِّيجيبِّىذا
الوجودِّوقوانينِّظواىرهِّالمختلفةِّإجابًةِّعلميًةِّرصينًة,ِّىناؾِّماِّيشبوِّالمؤامرةِّالمستمرةِّعليوِّ

ِّ ِّالكذب ِّخبلؿ ِّاألعماؽ,ِّمن ِّفي ِّمتأصلة ِّللوجود ِّالخرافية ِّالتَّجربة ِّتظل ِّلذلك والتَّخويف؛
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ِّالم ِّالعلمية ِّعلىِّاكتسابِّالعقلية ، 2775، ) حجازي نهجية.بالطَّبعِّالِّيساعدِّذلكِّمطلقًا
78 - 79  )B 

ينية اظتسيطرة يف اجملتمع العرب  فتنتج كاًل بيد أف  استمرارية  الن ظاـ األبوي الس ائد تعززه اضتالة الد 
اليت تؤدي إذل اجتماعيًا متماسكًا متمثاًل بالعادات والت قاليد من جهة والد ين من جهة أخرى، و 

، غري قادرين على تغيري الواقع؛ ألًف الواقع يصبح مألوفًا عتم، ويشبع حاجاهتم الن فسية وجود أناسٍ 
 واالجتماعية يف الوقت نفسو. 

لعربيةِّإلىِّشيوعِّمواقفِّغيرِّعقبلنيةِّوخرافيةِّفيِّصفوؼِّغالبيةِّويرّدِّزيعورِّالقمعِّفيِّالعائلةِّا
النَّاس,ِّاألمرِّالذيِّيؤديِّإلىِّإحكاـِّسيطرةِّالوضعِّالقائمِّعلىِّالنَّاس,ِّويجعلهمِّيرفضوفِّأيَِّّ
ِّبأسباٍبِّ ِّالظَّواىر ِّفيِّتفسير ِّالعلمية ِّالعقلية ِّتجذ ر ِّعدـ ِّذلكِّإلى ِّيرد  ِّكما ِّاجتماعي, تغييٍر

لتَّجربة,ِّواستمرارِّسيطرةِّالعقليةِّالسٍّحريةِّالتيِّماِّزالتِّفّعالةِّعلىِّموضوعيٍةِّتخضعِّللدَّرسِّوا
ِّفيِّالمجتمعِّ ِّعامة ِّوالخضوعِّوالقمعِّسلطة ِّالتَّبعية ِّيجعلِّنظاـ ِّوىوِّما ِّشعبيِّواسع, نطاٍؽ

ِّمنِّالس لطات. ِّأشكاؿِّمختلفة (؛ لذلك فأي  61-67، 1992) شراب،  العربيِّتتفرعِّعنو
ت قليدي يُعَترب انتهاكًا صارخًا ضد عادات اجملتمع، ويف بعض األحياف ػتاولة للت غيري داخل اجملتمع ال

يُعَترب انتهاكًا حبق اظتقدس الذي ال كتوز خرقو؛ ألف  عقلية اجملتمع العرب ىي مزيج من عادات 
 وتقاليد من جهة، والد ين من جهة أخرى، وىذا بدوره يقتل كل ػتاولٍة مبدعٍة خالقٍة لعملية الت غيري.

ة,ِّصورةِّاألبِّفيهاِّصورةِّويصفِّابنِّعاشورِّاألسرةِّالعربيةِّفيقوؿ:ِّ"ِّاألسرةِّعندناِّأسرةِّعرشيِّّ
ِّمجتمعِّ ِّاألوؿ ِّالمقاـ ِّفي ِّومجتمعنا ِّالمبلذ. ِّىي ِّواألـ ِّالقمعي, ِّالغيور, ِّالتَّقليدي, الرَّئيس

يبة,ِّإيمانيِّإخوانيِّيتحددِّبرابطةِّالنَّسبِّوالدٍّين,ِّفاإلنسافِّالفردِّالحرِّفيِّمجتمعناِّمثارِّللرٍِّّ
ِّإخوانوِّينبذونو,ِّفيصبحِّشاذًاِّأوِّخائنًا,ِّ وإفِّأفرطِّفيِّاستقبللوِّأوِّأبدىِّشكًاِّأوِّخروجًا؛ِّفإفَّ
ِّومنِّ ِّاألبدي, ِّبالجحيم ِّعليو ِّمحكومًا ِّعميبًل, ِّأو ِّرجعيًا ِّزنديقاً, ِّأو ِّملحدًا ِّكافرًا, ِّأو مرتدًا

ِّوالمكتوب. ِّالمحتـو ِّخرؽ ِّألنَّو ِّعليو؛ ِّتقضي ِّأف ِّالمقدس ِّالسلطة ، ) ابن عاشور واجب
1998 ،17 – 18  ) 
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يف اجملتمع العرب الت قليدي تتفاعل اظتؤسسات االجتماعية الت قليدية مع بعضها البعض كدور العبادة، 
ينية، واألسرة، والسلطة حيث تتكامل مهامها ووظائفها، وذلك من خالؿ وسائل  واظترجعيات الد 

عادات وتقاليد اجملتمع، وىذا بدوره يعيد الض بط االجتماعي لديها مبنع أي ػتاولٍة فرديٍة من كسر 
تأىيل ىذه اظتؤسسات الت قليدية يف القدرة على توزيع الس لطة واظتكانة االجتماعية لدى أفراد اجملتمع؛ 

 .للحفاظ على الوضع الس ائد يف اجملتمع

ِّإذوِّ ِّويلفظو ِّالفرد ِّيضطهد ِّالقائم ِّتركيبو ِّفي ِّالمجتمع ِّأفَّ ِّىذه ِّالعائلة ِّمهمة ِّيسهل ِّماِّممَّا ا
ِّكوسيلٍةِّ استقلِّعنِّالعائلةِّأوِّالعشيرةِّأوِّالطائفة؛ِّلذلكِّفالتَّحالفِّبينِّالمجتمعِّوالعائلةِّيبدو
أساسيٍةِّتلجأِّإليهاِّالثَّقافةِّاالجتماعيةِّالمسيطرةِّلضبطِّالتَّغيير,ِّوالمحافظةِّعلىِّاستقرارِّالنٍّظاـِّ

ِّالعائل ِّتركيب ِّفي ِّالسَّائد ِّالنَّمط ِّعلى ِّمبني ِّبدوره ِّىو ِّالذي ِّالثَّروةِّاالجتماعي ِّتوزيع ِّوفي ة,
 (  57، 1984شراب، .)والس لطةِّوالمكانةِّاالجتماعيةِّفيِّالمجتمعِّالعربي

ِّالبطركية ِّالعبلقة ِّفي ِّالطَّاعة ِّأخبلؽ ِّتستند ِّفيِِّّكما ِّتكمن ِّال ِّفالمرجعية ِّاألصولية, إلى
ِّماِّ ِّبلِّىيِّتنبعِّمنِّرسوخِّالعاداتِّوالتَّقاليدِّ)ِّىذا ِّأوِّفيِّالتَّطلعاتِّالمستقبلية,ِّ الفاعلية,
وجدناِّعليوِّآباءناِّ(ِّ.ِّالحالةِّالمثاليةِّفيِّالخطابِّوفيِّالفكرِّتتمثلِّفيِّالر جوعِّإلىِّاألصوؿ؛ِّ

تسدِّالس بلِّأماـِّالفكرِّواإلبداعِّ)ِِّّالذيِّيعتبرِّأي:ِّأنَّهاِّتتمثلِّفيِّالجمودِّوالثَّبات,ِّوبذلكِّ
ِّكماِّتسدِّأماـِّانطبلؽِّالتَّطلعاتِّنحوِّالمستقبلِّباعتبارىاِّضبللًةِّونشازاِّوخروجاِّعنِّ بدعةِّ(,ِّ

 A(58 - 57، 2775، ي)اضتجاز  األصوؿ.

بق وتكوف آلية اضتفاظ على الوضع الس ائد يف اجملتمع من خالؿ جيل لتمل كل  شتات اصتيل الس ا
دوف إعطاء األبناء اجملاؿ للن قد وحرية الت عبري عن آرائهم، وىذا بدوره يكبل العقل ضمن دوامة 

 العادات والت قاليد الس ائدة يف اجملتمع.

ِّكماِّأنَّوِّليسِّللش بافِّدوٌرِّ فالسَّيطرةِّاالجتماعيةِّالتيِّيمارسهاِّالجيلِّالقديمِّىيِّسيطرةِّتامة,
استمرارِّلكبٍتِّشديٍدِّمنِّالنَّاحيتينِّالعقليةِّوالجنسية,ِّويبقوفِّمستقلٌِّّيمثلونوِّفهمِّيخضعوفِّب
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ِّكماِّ مربوطينِّبسلطةِّأبويةِّالشَّكل,ِّبحيثِّإنَّهمِّيبقوفِّفيِّظلِّالكبارِّعلىِّالصَّعيدِّالسٍّياسي
 (  64،  1984) شراب، علىِّالصَّعيدِّالعاطفيِّوالعقلي.ِّ

ن الن احية العقلية واصتسدية والس ياسية، وبذلك ؾتد أف  األسرة العربية األبوية تسيطر على أبنائها م
 وجتعل من طريقة تفكريه صورًة عن تفكري انآباء واألجداد. 

ِّعلىِّالجوابِّالواحدِّالصَّحيح,ِّوالتيِّتستمدِّقوتهاِّمنِّإسباغِّ ِّالمعرفةِّاليقينيَّةِّالتيِّتقـو أمَّا
ِّ ِّباألصوؿ, ِّالتَّمسك ِّخبلؿ ِّمن ِّحق ِّوجو ِّوبدوف ِّعليها يني ِّالدٍّ ِّالماضوية,ِّاليقين وبأصالتها

ِّالمتجددةِّ ِّيوصدِّبابِّالعلمِّوالمعرفة ِّومعو ِّالفكر, ِّإلىِّخصاء ِّتؤديِّحتمًا ِّفإنَّها وبالثَّوابت؛
الحية,ِّويمنعِّالتَّجاوز,ِّويدفعِّاألبناءِّإلىِّالبقاءِّفيِّحالةِّتبعيةِّمعرفيةِّورمزيةِّلآلباء؛ِّإذِّباآلباءِّ

ِّأ ِّوانطبلقاتهم؛ ِّعقولهم ِّعلى ِّالحجر ِّخبلؿ ِّمن ِّاألبناء ِّالفكريِّيقتلوف ِّالتَّجاوز ِّقتل ي:
ِّيعتبرِّفضيلةِّالفضائلِّفيِّ والمعرفيِّوالوجوديِّليدخلِّالمجتمعِّفيِّالتَّاريخِّاآلسن.ِّوىوِّما

ِّال ِّتمجيد ِّخبلؿ ِّمن ِّاألصولي, ِّالماضوي ِّالسَّند ِّذات ِّوالثَّوابت.العصبيات ِّوالتَّقاليد  عادات
مرحلة الش يخوخة  ،  فتأثري األسرة على الفرد يستمر إذل A(58،  2775،  اإلنساف ازي،حج)

حّت لو تعرض الش خص ظتعلومات متناقضة مع ما تعلمو يف كنف أسرتو؛ يبقى الت أثري األسري 
 واضحاً عليو.

ِّالتَّعليمِّاألوليِّفيِّمرحلةِّالط فولةِّاألولىِّواالندراجِّفيِّالمجتمعِّيؤثرِّأكثرِّ يقوؿِّشرابي:ِّإفَّ
ِّكافِّمستوىِّثقافةِّالفرد؛ِِّّمنِّالتَّعلمِّالثَّانويِّ)المراحلِّالبلحقةِّ(ِّفيِّتحديد الس لوؾ.ِّومهما

ِّإلىِّ ِّالد كتوراه ِّوحامل ِّالعالم ِّميل ِّيكوف ِّبحيث ِّاألولى, ِّالتَّعلم ِّبنية ِّتأثير ِّتحت ِّيبقى فهو
 ( 74 -73، 1984)شراب،  المجتمع.العقبلنيةِّالسٍّحريةِّمساوياِّلميلِّأيٍِّّفرٍدِّآخرِّفيِّ

ِّاألفرادِّيتعلموفِّاألفكارِّالبلعقبلنية منِّاألسرةِّوالمحيطِّالذيِّيعيشوفِّفيو,ِِّّويرىِّإليسِّأفَّ
ِّالكتسابِّ ِّنفسيًا ِّمستعدًا ِّالفرد ِّيكوف ِّحيث ِّالمنطقي, ِّغير ِّالمبكر ِّالتَّعل م ِّخبلؿ ِّمن وذلك

 ((Ellis, A; 1973, p. 171.األفكارِّالبلعقبلنيةِّمنِّاألسرةِّوالثَّقافةِّالتيِّيعيشِّفيها
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وعلى الر غم من سيادة العائلة األبوية يف اجملتمع العرب ىناؾ عوامل ساعدت يف تغيري األسرة العربية 
من حالتها الت قليدية إذل األسرة اظتدنية اضتديثة، لكن   انتشارىا كاف على نطاٍؽ ضيٍق، وىذا الت غيري 

 مشل شرلتة الن خبة يف العادل العرب.   

حديثةِّالمبنيةِّعلىِّنوٍعِّمنِّالمشاركةِّوالمساواةِّبينِّأعضائهاِّإالَِّّفيِّبيئاتِّفلمِّتظهرِّاألسرةِّال
ِّشؤوفِّ ِّوتغّير ِّوالعمل, ِّالتَّعليم ِّعلى ِّطرأت ِّالتي ِّالهيكلية ِّالتَّغيرات ِّنتيجة ِّالمدينة مجتمع
المعيشةِّالتيِّأصبحتِّمرتبطةِّبالوظيفةِّالعامةِّوالعملِّالحرِّأكثرِّمنِّارتباطهاِّباقتصادِّالعائلة,ِِّّ

لقرىِّواألرياؼ,ِّفضبًلِّعنِّنمطِّالحياةِّاالجتماعيةِّوالثَّقافيةِّفيِّالمدينة؛ِّحيثِّكماِّىوِّحاؿِّا
ِّظواىرِّتعددِّالزَّوجات,ِّ ِّملحوظًا ِّتختفيِّاختفاًء ِّكما يني, ِّالقربىِّوالتَّجاذبِّالدٍّ تضعفِّصلة
والزَّواجِّاإلجباري,ِّويتم ِّاستبدالهاِّعلىِّنطاؽِّواسعِّبالزَّواجِّاألحادي,ِّوحريةِّاختيارِّالزَّوجِّأوِّ

 .(289، 2778الشوملي،   الثَّقافية.ِّ)ِّ-وجة,ِّوىيِّمنِّأىمِّوأعمقِّالتَّحّوالتِّاالجتماعيةالزَِّّ

تلعب اظتدرسة كمؤسسة اجتماعية دورًا مهمًا يف صقل وبلورة عقل اإلنساف، وألف  ىذه اظتدرسة  
ينية اليت كانت سائدة سابقًا يف الوط ن العرب  حتمل بقايا الر واسب من اضتلقات الت عليمية الد 

ساقتت يف نقل الكثري من العادات والت قاليد إذل األجياؿ اضتالية، فنتجت عنها شخصية ازدواجية، 
 فرتاه  يفكر تارًة بطريقٍة علميٍة، وتارًة بطريقٍة غيبيٍة، وقد نتزج بني االثنني يف حديثو دوف إدراؾ.

شيخو:ِّ)ِّىذاِّولدي,ِّخذهِّإليكِّيقوؿِّالوردي:ِّفالوالدِّيأتيِّبطفلوِّإلىِّأحدِّالكتاتيب,ِّويقوؿِّل
فأدبوِّ...ِّاللَّحمِّلكِّوالعظمِّليِّ(.ِّويبدأِّالشيخِّيفرضِّعلىِّالطٍّفلِّفروضوِّالمتعددة.ِّفالطٍّفلِّ
ِّعلىِّقراءتوِّوكتابتو,ِّمنكسًاِّرأسو,ِّقاطعًاِّأنفاسو,ِّالِّيلتفتِّيمنةِّويسرة؛ِّومنِّ يجبِّأفِّينكبَّ

وعلىِّىذاِّالمنواؿِّينشأِّالطٍّفلِِّّلو.ِّديٌب,ِّأمَّاِّمنِّأخفق؛ِّفالويلنجحِّفيِّىذاِّفهوِّطفٌلِّعاقٌلِّأ
ِّأفَِّّ ِّوالمبلحظ ِّمعتدية, ِّثائرة ِّوشخصية ِّخاضعة, ِّمؤدبة ِّشخصية ِّشخصيتاف: ِّفيو ِّنمت وقد
ِّوالكبتِّ ِّالتَّزمت ِّروح ِّالقديمة؛ ِّالر وح ِّتلك ِّمن ِّبقايا ِّعلى ِّتحتوي ِّتزاؿ ِّال ِّالحديثة مدارسنا

 (   65 – 64، 2771)الوردي،  واإلشارةِّبوقارِّالعلمِّوأدبِّالدٍّراسة.
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إف  مصدر تسلط اظتعلم مرّده اظتوروث االجتماعي، والن زعة الوثوقية للمعلم يف معارفو وخرباتو اليت 
تعترب عائقًا  أماـ تقدـ اظتعرفة العلمية، فكثري من اظتعلمني يف اظتدارس العربية لتملوف معهم القيم 

وصفوؼ اظتدارس، فتجد أف  الش خص الوحيد يف الص ف واظتورثات االجتماعية إذل داخل قاعات 
الذي يعرؼ اضتقيقة ىو اظتعلم، ونادراً ما يعطي غتااًل للط الب إلعطاء آرائهم حوؿ الد رس، أو نقد 
واقعهم، عدا عن األسلوب الت لقيين الت كراري اظتنتشر يف اظتدارس العربية، والذي يقتل اإلبداع ويقيد 

 لبة.  العقل عند الط  

كذلك تلعب الل غة دورًا  ىامًا يف صياغة مالمح تفكري اإلنساف ونظرتو للوجود، فالعقبة اليت 
واجهت اظتدارس العربية وجود الل هجات احمللية اليت يتعلم منها الط فل الكثري من عادات وتقاليد 

فهذه الفجوة الكبرية بني الل هجة اجملتمع اليت تتعارض مع اظتفاىيم العلمية اليت يتلقاىا يف اظتدرسة،  
 احمللية اليت يتعلمها من أسرتو والل غة الفصحى عتا دوٌر كبرٌي يف تقليص تأث ر الط الب بالت فكري العلمي.

ِّوِّ ِّالتعليم ِّمشكبلت ِّمن ِّالنامية, ِّالبلداف ِّفي ِّالحياةِّالشائعة ِّولغة ِّالعلم ِّلغة ِّبين االنفصاـ
ِّالمِّ.اليومية ِّأبناءِّونعنيِّبذلكِّدراسةِّالعلـو ضبوطةِّبلغةِّأجنبية,ِّيظلِّغالبيةِّالطبلب,ِّماعدا

ِّإاّلِّبشكلِّناقصِّجداًِّ ِّالتعاملِّبها,ِّوالِّيمتلكونها العلمِِِّّّ.القلةِّذاتِّالحظوة,ِّعاجزينِّعنِّ
ِّأحسنِّ ِّفي ِّيشكل ِّوواقعهم, ِّعالمهم ِّعن ِّغريبًا ِّيظل ِّبها, ِّندرسهم ِّالتي ِّاألجنبية كاللغة

المشحونةِّهمِّالمعاشِّتحكموِّاللغةِّاألـِّقشرةِّخارجيةِّالِّتتجاوزِّالسطح.ِّبينماِّعالمِّلحاالتا
ِّوالبعيدة ِّوالخرافة, ِّوالغيبيات ِّالعلمية,ِِّّباالنفعاالت ِّعن ِّالبعد ِِّّإفِِّّكل ِّالعلـو ِّتعريب مسألة

ِّبال ِّوتدريسها ِِّّالمضبوطة ِّالساعة؛ ِّمسائل ِّمن ِّاألـ ِّل غة ِّفي ِّبذلك ِّنسهم ِّالقوالبِّكي إدخاؿ
 B( 87، 2775، )حجازي.العلميةِّعلىِّىذهِّالل غة,ِّوبالتَّاليِّعلىِّالذٍّىنيةِّنفسها

كما ؾتد يف الل غة العربية الفصحى بروز اعتيمنة الذ كورية الط اغية يف اجملتمع العرب، خاصة يف كتب 
اث والد ين، وقد تسربت ىذه األلفاظ إذل مناىج ا رباب تلعب ظتدارس العربية؛ مثاؿ على ذلك: )الرت 

بابا يعمل يف اظتصنع، إخل (،  وىذا ال يقتصر على  باضتبل، باسم يلعب الكرة، ماما تغسل الث ياب،
بوية فقط بل يشمل غتاؿ األدب والفن واإلعالـ، واليت باجململ تضع الش خص ضمن  اظتناىج الرت 

 ثقافة مكبلة للعقل البشري.
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واعية(ِّىيِّالقراءةِّالعاديةِّالتيِّنتقنهاِّفيِّمدارسناِّومعاىدناِّالثَّقافية وفيِِّّفالقراءةِّالنَّاعسةِّ)البلَّ
ممارستناِّاليومية,ِّوىيِّليستِّمجردِّأسلوبِّفيِّالقراءةِّبلِّتعبيرِّعنِّعقليٍةِّثقافيٍةِّمعينٍةِّمنبثقٍةِّ
ِّأصحابهاِّ ِّويقرؤىا ِّبها ِّيتكلم ِّاجتماعية ِّلغة ِّالقراءة ِّىذه ِّفلغة ِّمحدَّدٍة. ِّاجتماعيٍة ِّأرضيٍة من

ِّوال ِّوالتَّعابير ِّالمعاني ِّمن ِّشبكة ِّفتشكل ِّالزَّمن, ِّمع ِّتتحجر ِّومدلوالت ِّأنماط ر موزِّحسب
ِّبأنماطهاِّ ِّبتمسكها ِّالل غة ِّوىذه ِّالعاـ. ِّاالجتماعي ِّالتَّواصل ِّخبللها ِّمن ِّيتم  والكليشهات
ِّوالِّ ِّ ِّوأىدافو, ِّينسجمِّمعِّقيمو ِّيرفضِّالتَّغييرِّوالِّيقبلِّإالِّما ِّفكريًا ِّتحميِّنظامًا التَّقليدية

تهاِّعلىِّشلٍِّّتوجدِّبينِّلغاتِّالعالمِّالحديثِّلغةِّمثلِّالل غةِّاألبويةِّالفصحىِّفيِّىيمنتهاِّومقدرِّ
التَّعبيرِّالذَّاتي؛ِّإنَّهاِّلغٌةِّترفضِّأفِّتكوفِّأداةِّطّيعةِّللوعيِّالذَّاتي,ِّفتصرِّعلىِّالكبلـِّمنِّخبلؿِّ
الفردِّالناطقِّأوِّالكاتبِّالِّبذاتو؛ِّلهذاِّليسِّأقدرِّعلىِّإخمادِّجذوةِّالفكرِّالمبدعِّوتشويهوِّ

 (29 - 27شراب، د. ت. ف. )منِّإلباسوِّالفصحىِّالتَّقليدية.ِّ

ا دل يكن عتا دوٌر كبريٌ وعلى الر   يف تغيري نظرة  غم من انتشار الت عليم يف اجملتمعات العربية إاّل أهن 
فالكثري من حاملي الش هادات اصتامعية يتسموف بالت فكري الالعقالن احملكـو بالعادات اظتتعلم للعادل، 

فرتاىم كتاهبوهنا بتفكرٍي غيب ، والت قاليد، وىذا يظهر جليًا عند حدوث مشكلٍة أو أزمٍة تواجههم، 
 باإلضافة إذل ذلك ؾتد معظم الن خب الفكرية منفصلة عن الواقع؛ لذلك يبقى تأثريىا ػتدوداً جداً.  

ِّالعلمِّالِّيشكلِّبالنٍّسبةِّللعقلِّالمتخلفِّأكثرِّمنِّقشرٍةِّخارجيٍةِّرقيقٍةِّيمكنِّأفِّتتساقطِّ إفَّ
ِّالعلمِّما زاؿِّفيِّممارسةِّالكثيرينِّالِّيعدوِّأفِّيكوفِّقميصًاِّإذاِّتعرضِّىذاِّالعقلِّلبلىتزاز,ِّإفَّ

ِّاألوقات.ِّ ِّفيِّسائر ِّويخلعو ِّيلقيِّمحاضرة, ِّأو ِّأوِّيدخلِّمختبرًا ِّحينِّيقرأ ِّيلبسو ِّمعطفًا أو
ىناؾِّإذًاِّنوعِّمنِّاالزدواجيةِّفيِّشخصيةِّاإلنسافِّالمتخلف,ِّبينِّدورِّالتَّعليمِّودورِّاإلنسافِّ

 B( 78، 2775، ) حجازي اتياً.الممارسِّحي

اثية مبعزؿ عن العلـو  ينية والرت  ويتصف معظم اظتثقفوف يف اجملتمع العرب باط العهم على الكتب الد 
األخرى، فتخلق ىذه اضتالة منظومة اجتماعية متخلفة متكاملة ال يشعر الش خص إال  بصحتها 

بًا على الش خص، ويقينها اظتطلق خاصة أف   ىذه اظتعرفة داعمة نآراء وأفكار اجملتمع فتنعكس سل
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اه عادات وتقاليد غتتمعو، و يكمن  وتبعده عن الن قد والت حليل اظتنطقي، كما قد تؤدي إذل تعصبو اجت 
 تأثري ىؤالء يف اضتفاظ على اظتوروث الت قليدي. 

فالذيِّالِّيفارؽِّبيئتوِّالتيِّنشأِّفيهاِّوالِّيقرأِّغيرِّالكتبِّالتيِّتدعمِّمعتقداتوِّالموروثةِّالِّننتظرِّ
ِّ ِّعنِّمنو ِّوتبعده ِّحتماً, ِّتلوفِّتفكيره ِّمعتقداتو ِّإفَّ ِّعلىِّاألمور, ِّفيِّالحكم أفِّيكوفِّمحايدًا

 (47، 1994)الوردي،  جادةِّالبحثِّالصَّحيح.

يغلب على اجملتمع العرب الط ابع الز راعي العشائري احملكـو بالعادات والت قاليد،  فالكثري من 
إذتاً  دلذلك أي ػتاولة للت غيري تُع من منظار قيم اجملتمع؛ الت صرفات الن ارتة عن الفرد لُتَكم عليها

لتاسب عليو من قبل مؤسسات الض بط االجتماعي، وىذه القوة الكامنة اظتوجودة لدى اجملتمع 
 وصفها دوركهامي بقوة الض مري اصتمعي اليت تتعاذل على أفراده. 

ِّ ِّالزٍّراعي ِّالمجتمع ِّعلى ِّجموده ِّيفرض ِّالذي ِّالس لوكيةِّالتَّقليد ِّالحركة ِّحرية ِّيقيد العشائري,
ِّالقهرِّ وحريةِّالموقفِّمنِّالحياة,ِّويخلقِّبالتَّاليِّذىنيةِّمتصلبةِّمحدودةِّاألفق,ِّيتحكمِّفيها
ِّكلِّحركةِّفكريةِّتصبحِّإثمًاِّيستحقِّالعقابِّالشَّديدِّ)ِّالنَّبذ,ِّالتَّصفية,ِّالس خرية,ِّ منِّالدَّاخل.

ِّكلِّموقفِّنقديِّمنِّنمطِّ ِّفيِّمصلحةِّالعناصرِّفقدافِّالمكانة,ِّالخِّ( الحياةِّالسَّائدةِّيصب 
ِّعلىِّالمحّرماتِّوا ِّيصبحِّاعتداء ِّعلىِّالعشيرة, ِّأفِّتَُمس.المتسلطة  ألقداسِّالتيِّالِّيجوز

 B( 82، 2775، ازيحج)

ِّيقوؿِّالوردي:ِِّّومنِّمعالمِّالظ لمِّاالجتماعيِّالتيِّكانتِّشائعًةِّفيِّمجتمعنا:ِّ

ِّكعادةِّ–ٔ الثَّأرِّمثبلِّحيثِّيُقَتلِّإنسافِّالِّبسببِّجريمةِّقاـِِّّالظ لمِّالنَّاشئِّعنِّالقيمِّالعشائرية
ِّبهاِّبنفسوِّبلِّبسببِّجريمةِّقاـِّبهاِّأحدِّأفرادِّأسرتوِّأوِّعشيرتو.

كافِّبعضِّالنَّاسِّيحتقروفِّالدَّميمِّأوِّالمصابِّبعاىٍةِّأوِّعوؽِّفيِّبدنوِّاعتقادًاِّمنهمِّأنَّوِِّّ-ٕ
سيئوفِّمعاملتوِّالِّلذنبِّجناهِّبلِّمستحقٌِّّلذلكِّلماِّلديوِّمنِّطبٍعِّلئيٍمِّأوِّأخبلٍؽِّواطئٍة؛ِّفهمِّي

ِّبسببِّماِّجناهِّعليوِّالقدر.
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ِّاالىتماـِّالمفرطِّباألنسابِّأدَّىِّإلىِّالكثيرِّمنِّالظ لمِّاالجتماعي,ِّفالنَّاسِّيحتقروفِِّّ-ٖ إفَّ
ِّكذلكِّ صاحبِّالنَّسبِّالوضيعِّمعِّعلمهمِّأنَّوِّغيرِّمسؤوٍؿِّعماِّفعلوِّآباؤهِّأوِّأقرباؤه.ِّوىم

ِّ.يحترموفِّصاحبِّالنَّسبِّالرَّفيعِّ ِّاالحتراـ ِّبو ِّيستحق  ِّبأيِّعمٍل ِّيقم ِّلم ِّأنَّو ِّعلمهم )  مع
 (  46، 1996الوردي، 

ِّ ِّتنازعهاِّقائٌمِّعلىِّأساٍسِّشخصيٍّ ِّعنيفاً,ِّولكنَّ وقدِّنجدِّفيِّىذهِّالمجتمعاتِّالرَّاكدةِّتنازعًا
ِّعنِّتنافسهمِّفيِّالقياـِّبتلكِّالتَّقال ِّماِّيكوفِّتنازعهمِّناشئًا ِّالتَّقاليدِّبشيٍء,ِّوكثيرًا يدِّالِّيمس 

ِّوالتَّطورِّ ِّالتَّنازعِّالذيِّيؤديِّإلىِّالحركة ِّإفَّ ِّفيها. ِّعلىِّأقرانو ِّأفِّيتفوؽ ِّمنهم ِّكل ومحاولة
ِّفيِّ ِّيحتوي ِّالذي ِّىو ِّالمتحرؾ ِّفالمجتمع ِّشخصي, ِّال ِّمبدئي ِّأساس ِّعلى ِّيقـو ِّأف يجب

ِّالمبادئِِّّ ِّمن ِّنوٍع ِّإلى ِّجبهة ِّكل ِّتدعو ِّحيث ِّاألقل, ِّعلى ِّمتضادتين ِّجبهتين ِّعلى داخلو
ِّكعكةِّالتَّقاليدِّعلىِّحدِّتعبيرِّبيجهوت.ِّمخالفِّلماِّتدعوِّإليوِّ الجبهةِّاألخرى.ِّوبهذاِّتنكسر

 (  21، 1994)الوردي ، ويأخذِّالمجتمعِّإذِّذاؾِّبالتَّحرؾِّإلىِّاألماـ.

وتأيت يف مقدمة األفكار الالعقالنية الن اجتة عن العادات والت قاليد يف اجملتمع العرب الن ظرة الد ونية 
للمرأة، واليت جتعل من نصف سكاف اجملتمع يف حالة الش لل الت اـ، وىذا بدوره يعطل عملية الت نمية 

 والت قدـ يف اجملتمع. 

وىيِّ–رِّالنَّاسِّ)ِّرجااًلِّونساءِّ(ِّمنِّاألفكارِّالمسبقةِّللمرأةِّترىِّخالدةِّسعيدِّأنَّو:ِّماِّلمِّيتحرِّ
ِّأوِّ ِّنقص ِّومركبات ِّعلمية, ِّغير ِّوتصورات ِّخرافات ِّمن ِّالعصور, ِّمرٍّ ِّعلى ِّتكونت أفكار

وماِّلمِّتصبحِّالبنىِّاالجتماعيةِّمهيأةِّالنطبلؽِّشخصيةِّالمرأة,ِّوتفتحهاِّفيِّمناخِِّّ–استعبلء
ِّكلٍِّّتمييٍزِّواضطهاٍد,ِّوبسببِّالجنسِّأوِّمنِّالحريةِّومنِّاحتراـِّالشَّخصِّاإلنساني,ِّبعيد ًاِّعن

ِّكلو؛ِّستبقىِّىذهِّالقضيةِّمفتوحة ِّكماِّجاءِّفيِّبيافِّحقوؽِّاإلنساف,ِّماِّلمِّيتحققِّىذا . العرؽ,
 (75)شراب، د.ت. ف. 

فهذا الواقع االجتماعي اظتعاش جعل من اظترأة العربية نفسها دتارس االستالب على اظترأة فهي تعتقد 
  بصحة ىذا الواقع .
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يذكرِّوولفِّونيمارؾِّبعضًاِّمنِّرسائلِّالتَّنشئةِّاالجتماعيةِّالسَّائدةِّعنِّالدَّورِّالجنسي,ِّوالتيِّ
ِّتحولهاِّالنٍّساءِّإلىِّأفكارِّالعقبلنية,ِّوتمنعهنِّمنِّتحقيقِّالذَّات؛ِّومنِّىذهِّالرَّسائلِّماِّيلي:ِّ

ِّالرٍّسالة:ِّإذاِّكافِّالزَّوجِّغيرِّسعيدِّوتعيساِّفإفَِّّزوجتوِّسيئة.ِّ-

ِّفأناِّزوجةِّسيئة.الفكرة:ِّيِّ-  جبِّأفِّيكوفِّزوجيِّسعيداِّوإالَّ

ِّالذَّاتِّوالش عورِّبالذَّنبِّوالش عورِّبالضٍّيق.ِّ-  النَّتيجة:ِّلـو

 الرٍّسالة:ِّالفتاةِّالخجولةِّتتزوجِّبسرعة.ِّ-

ِّأتصرؼِّبتوكيدية.ِِّّ-  الفكرة:ِّيجبِّأفِّأتخلىِّعنِّرغباتيِّأماـِّالرٍّجاؿِّوأالَّ

 الحذرِّالمصطنعِّالذيِّيبقيِّعلىِّالقلق.ِّالنَّتيجة:ِّالش عورِّبالسَّلبيةِّوِِّّ-

 الرٍّسالة:ِّالمرأةِّبدوفِّرجلِّالِّقيمةِّلها.ِّ"ِّضلِّرجلِّوالِّضلِّحيطة"ِّ-

ِّالفكرة:ِِّّيجبِّأفِّأتزوجِّأيَِّّرجٍلِّكافِّليكوفِّليِّقيمةِّومكانة.ِّ-

 ,Wolfe, J. L; &Naimark, H; 1991) الشعورِّبالعجزِّوالخوؼِّمنِّالعنوسة.ِّ-
pp. 270- 274)ِّ

فالموقفِّالجذريِّالصَّحيحِّفيِّالمشروعِّالنَّقديِّالعلمانيِّيتمثلِّفيِّرفضِّالتَّوقفِّعندِّماِّ
ِّوأثرىاِّ ِّاألنثوية ِّاإلشكالية ِّمقدار ِّمن ِّتقلل ِّالتي ِّالنَّظرية ِّالحدود ِّوكل ِّالمرأة, ِّحقوؽ يسمى

ِّككل.ِّوفيِّالدعوةِّإلىِّإعادةِّالنَّظرِّفيِّمعنىِّالفردِّواإلنسافِّ الِِّّبالنٍّسبةِّإلىِّالمجتمعِّوالثَّقافة
ِّكمفاىيمِّإنسانيةِّتدؿِّعلىِّطبيعةِّالرَّجلِّوعلىِّطبيعةِّالمرأة,ِّ كمفرداتِّتعنيِّرجبًلِّأوِّذكراِّبل
علىِّعقلِّالرجلِّوعلىِّعقلِّالمرأة,ِّعلىِّمكانةِّالرجلِّوعلىِّمكانةِّالمرأة,ِّبحيثِّيتم ِّتجاوزِّ

ونيٍةِّاالنفصاـِّالمعنويِّوالفكريِّوالحياتيِّوماِّيلحقِّبوِّمنِّانفصاماٍتِّسياسيٍةِّواجتماعيٍةِّوقان
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ِّ ِّتابٍعِّعاجٍزِّإلىِّمجتمٍعِّحرٍّ فيِّقلبِّالمجتمع.ِّتمكنِّالمجتمعِّمنِّاالنتقاؿِّمنِّمجتمٍعِّأبويٍّ
 (   99) شراب د.ت.ف.  حديٍث.

ِّكليهماِّيصدرِّعنِّرغبٍةِّفيِّالسَّيطرةِّعلىِّ أمَّاِّالسٍّحر؛ِّفصحيحِّأنَّوِّيتشارؾِّمعِّالعلمِّفيِّأفَّ
ِّفيِّأفَِّّ ِّيختلفافِّجذريًا ِّأنَّهما ِّعلىِّقوةِِّّالطَّبيعة,ِّإالَّ ٌِّّللعقل,ِّوالِّيستندِّإالَّ ِّتا السٍّحرِّإقصاٌء

 (    37،  2777اطتورل،  التَّقاليدِّواالعتقاداتِّالمتوارثة.ِّ)

والحقيقةِّأفَِّّاحترامناِّللنَّارِّإنَّماِّجاءناِّعنِّطريقِّالتَّلقين,ِّولمِّيأِتِّعنِّطريقِّالطَّبيعة.ِّوالِّيكادِّ
ِّدوٍرِّواٍعِِّّيلعبِّاالرتكاسِّ)ِّالمنعكسِّ(,ِّالذيِّيجعلناِّنسحب إصبعناِّمنِّلهيبِّالشَّمعةِّأيَّ

ِّفيِّ ِّإالَّ ِّتأتي ِّفبل ِّالطَّبيعية ِّالخبرة ِّأما ِّاألوؿ. ِّىو ِّاالجتماعي ِّالوازع ِّأفَّ ِّوالواقع ِّمعرفتنا. في
ِّمرتجٌل,ِّىوِّمنِّالغموضِّبحيثِّالِّيسمحِّبتأسيسِّمعرفةِّ ِّماديٌّ ِّبرىاٌف ِّالثَّانيِّومعها المحلٍّ

ِّموضوعيةِّعليو.ِّوالحرؽ؛ِّأي:ِّالوازعِّالطَّبي عي,ِّإذِّيتولَّىِّتثبيتِّالنَّواىيِّاالجتماعية,ِّيأبىِّإالَّ
أفِّيعطيِّأماـِّبصرِّالطٍّفلِّقيمًةِّأكبرِّللذَّكاءِّاألبوي.ِّىناؾِّفيِّأساسِّمعرفةِّالطٍّفلِّبالنَّارِّتبلٍؽِّ

ِّدائمًا. ِّالسَّائد ِّىو ِّيكوف ِّأف ِّاالجتماعي ِّيكاد ِّحيث ِّواالجتماعي, ِّالطَّبيعي ) باشالر،  بين
1984 ،13- 14 )B 

ِّال ِّىذهِّيعتقد ِّفي ِّصحيحة. ِّتكوف ِّأف ِّيجب ِّبأنها ِّلديهم ِّشعور ِّلمجرد ِّاألشياء ِّببعض ناس
ِّكبيٍرِّمنِّالحقائقِّلتبديدِّىذهِّاالعتقادات.ِّفهناؾِّمعتقٌدِّأفَِّّ الحاالتِّيتطلبِّاألمرِّتبيافِّقدٍر
ظهورِّأيَِّّانطباٍعِّمهمِّأثناءِّفترةِّالحملِّعلىِّاألـِّسيؤثرِّعلىِّالوليد,ِّوإفِّسئلتِّأّيِّامرأٍةِّغيرِّ

ِّبال ِّالخرافة.ذاتِّصلة ِّستفيضِّفيِّذكرِّحوادثِّتبرىنِّعلىِّصحةِّىذه ) راسل،  علمِّفإنَّها
2778 ،29  ) 

فعدـ قدرة اإلنساف يف اجملتمعات اظتتخلفة على حتليل اظتشكالت االجتماعية بطرٍؽ علمي ٍة، واختاذ 
 موقٍف منها،  تدفعو إذل االستسالـ لألمر الواقع اظترىوف بطرؽ الت فكري الغيب والس حري.  



72 
 

ِّالعجزِّعنِّالتَّصديِّالعقبلنيِّالموضوعيِّللمشكبلتِّواألزماتِّالحياتيةِّيدفعِّا لمرءِّإلىِّإفَّ
ِّحينِّ ِّتعمل ِّبدورىا ِّوىذه ِّوالغيبية. ِّالسٍّحرية ِّالحلوؿ ِّإلى ِّالخرافي, ِّالمستوى ِّإلى النكوص
تتأصَّلِّفيِّالنَّفسيةِّعلىِّإضعاؼِّالتَّحليلِّالعقليِّوالنَّظرةِّالنَّقديةِّإلىِّاألمورِّمنِّخبلؿِّمزجِّ

الشَّيطافِّ,ِِّّالواقعِّبالخياؿ,ِّوالتَّغاضيِّعنِّالحقائقِّالماديةِّبإرجاعهاِّإلىِّقوىِّغيبيةِّ)الجنِّ,
 B(  74، 2775، ) حجازي افة.السٍّحرِّ,ِّإلخِّ(ِّوكلَّماِّزادِّالقهرِّوالعجز؛ِّتفشتِّالخرِّ

إف  عجز اإلنساف أماـ ظواىر الط بيعة دفعتو للت فكري بفكرة وجود انآعتة، ورُِبَطت حينها تلك 
ناعات استمر ت لفرتٍة من الظ واىر الط بيعية مبزاج انآعتة، فنتجت عن تلك اظترحلة عاداٌت وتقاليد وق

على الّرغم من أف  االكتشافات العلمية غريت من قناعات غالبية البشر يف العادل ذلك الز من، و 
اظتتمدف لكنها دل تؤثر على عادات وتقاليد وعقائد الن اس يف اجملتمعات العربية، وكل  مساٍس هبا 

 تهم.يُعَترب بوجهة نظر البعض ختل ياً عن تراثهم وأصال

ِّعدـِّاالستقرارِّفيِّالظَّواىرِّاالجتماعيةِّيخضعِّبدورهِّ لقدِّتجلَّىِّفيِّتفسيرِّابنِّخلدوفِّ:ِّإفَّ
ِّالجهلِّبمعرفةِّىذهِّالقوانينِّىوِّالذيِّيدفعِّإلىِّالخرافةِّالتيِّتدفعِّىيِّاألخرىِّ لقوانين,ِّوإفَّ

 (   111،  2778الشوملي، العقلِّالبشريِّإلىِّالوراء.)ِّ

يواجو صاحب الت فكري الالعقالن مشاكلو االجتماعية بنظرٍة ذاتيٍة مستمدٍة من قيم وعادات اجملتمع 
 دوف أي  ػتاولة منو مبراجعة تلك العادات اليت أصبحت جزءاً من كينونتو الن فسية. 

ِّمصوِّّ ِّىو ِّمما ِّأكثر ِّوجدانيًا ِّمعاش ِّالمتخلف ِّطغيافِّفالوجود ِّنرى ِّفبينما ِّعقليًا. ِّومنظم ِّ غ
ِّالبلدِّ ِّفي ِّلمشكبلتو ِّوالتَّصدي ِّالواقع ِّمجابهة ِّأسلوب ِّعلى ِّاالنفعالي ِّوالحياد العقبلنية
ِّعلىِّ ِّتفيض ِّالتي ِّانفعاالتو ِّعبء ِّتحت ِّيرزح ِّالمتخلف ِّالعالم ِّإنساف ِّأفَّ ِّنبلحظ الصٍّناعي,

ِّال ِّوضعيات ِّتتطلب ِّبينما ِّواضحٍة. ِّذاتيٍة ِّبصبغٍة ِّإياه ِّملونة ِّمنِّالعالم, ِّمزيدًا ِّالصَّعبة حياة
ِّإلىِّ ِّذلك ِّبو ِّويدفع ِّالفعالية. ِّمن ِّمعقولٍة ِّبدرجٍة ِّمجابهتها ِّيمكن ِّكي ِّوالعقبلنية الموضوعية
ِّمنِّ ِّللخبلص ِّ ِّمتبقيٍة ِّوحيدٍة ِّكوسيلٍة ِّوالغيبي ِّوالسٍّحري ِّالخرافي ِّالتَّفكير ِّفي االرتماء

ِّتؤمٍِِّّّٓٓٓٓالمأزؽ. ِّأنَّها ِّبالتَّقاليد ِّللتَّمسك ِّالدٍّفاعية ِّالوظائف ِّاالستقرارِّفمن ِّمن ِّنوعًا ن
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ِّالمعروفةِّ ِّاألبعاد ِّذي ِّالرَّاىن ِّللوضع ِّالط مأنينة ِّمن ِّشيئًا ِّتعطي ِّكذلك, ِّوباعتبارىا الحياتي,
ا ِّكماِّأنَّهاِّتؤمٍّنِّالحمايةِّالذَّ ، حجازي) تية.والتَّحدياتِّالمألوفةِّالتيِّيمكنِّالتَّكيفِّبحسبها,

2775  ،77 - 177 )B 

االستقرار للمجتمع، ويشعر أفراد اجملتمع بشيٍء من األلفة حبكم إف  العادات والت قاليد تعطي طابع 
أف  ىذه العادات أصبحت واقعاً معاشاً و جزءاً من ثقافة اجملتمع، لكن ىذا االستقرار الز ائف يساىم 
يف ترسيخ بنيٍة اجتماعيٍة متخلفٍة وعقليٍة دوغمائيٍة،  فعند تعرض اجملتمع ألي  أزمٍة يسود منطق 

ح والقوة، وعدـ قبوؿ انآخر، وفقداف لغة اضتوار بني األطراؼ اظتتصارعة، وتبدأ االنفعاالت الس ال
 والعاطفة حتكم على األمور بداًل من اظتوضوعية والعلمية. 

كما تكمن مشكلة العقل العرب يف البنية االجتماعية اظتتمثلة جبملة العادات والت قاليد اليت تقف 
 العلمي، وبتلقيو معرفًة من ينابيع  متناقضٍة ومتخلفٍة يف الوقت نفسو . على تضاد  مع الت فكري

ِّمنِّالرَّبطِّ ِّىناؾِّمنِّعّددِّبعضِّالمحكاتِّانطبلقًا ِّللتَّخلف, ِّاالجتماعية علىِّمستوىِّالبنية
بينِّالتَّخلفِّوالمجتمعِّالتَّقليدي,ِّ)أِّ.ِّىاجنِّ(ِّيعدٍّدِّخمسةِّمحكاتِّلذلكِّالمجتمع:ِّانتقاؿِّ

ِّإلىِّ ِّمنِّجيٍل ِّوالتَّقليدِّبالس لوؾِّالِّالقانوف,ِّالعلـو ِّتحكمِّالعادة ِّإجمااًل, ِّجامدًا ِّانتقااًل آخر
نظاـِّاجتماعيِّتحكموِّمرتبيةِّجامدة,ِّتحديدِّالمكانةِّاالجتماعيةِّللفردِّوالدياِّأكثرِّممَّاِّتتحدَّدِّ
منِّخبلؿِّالكفاءة,ِّإنتاجيةِّمنخفضةِّجداً.ِّوأىمِّمنِّذلكِّىناؾِّمقاومةِّللتَّغيرِّتنبعِّمنِّتضافرِّ

ِّرِّ ِّاجتماعيةِّنظرة ِّبنى ِّمع )ِّ ِّالماورائية ِّالقوى ِّلسيطرة ِّبالر ضوخ (ِّ ِّالطَّبيعي ِّالعالم ِّإلى ضوخية
ِّمنِّالعبلقاتِّ ِّيخلقِّويعممِّنظامًا ِّمما ِّذاتِّبنىِّتسلطية, ِّشخصية ِّتسلطيِّتنشأ ذاتِّنمٍط

ِّالسَّبيلِّأما ـِّظهورِّيتصفِّبالسَّيطرةِّ=ِّالر ضوخ,ِّواالمتثاؿِّيعرقلِّعمليةِّالتَّغييرِّمنِّخبلؿِّسدٍّ
 B(37،  2775، ) حجازي فض.قوىِّالرَِّّ

ترفض عملية الت غيري، واالنتقاؿ إذل  تلعب ىذه العوامل الد ور األكرب يف تشكيل عقلية دوغمائية
العقلية العلمية اليت أصبحت احملك الر ئيسي يف العديد من اجملتمعات الغربية  لتقييم اإلنساف واجملتمع 

 والعادل، يف حني لتكم الت فكري الغيب واألسطوري اجملتمعات العربية .
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ِّأزمةِّالفكرِّالعربيِّالمعاصر,ِّأزمةِّاإلبد اعِّفيوِّأزمًةِّبنيويًة,ِّأزمةِّعقلِّقواموِّمفاىيمِّمنِّىناِّتُػَعد 
ِّالحياةِّ ِّتكلستِّوجمدتِّفيها ِّمتنافرة ِّنظمِّمعرفية ِّتنتميِّإلىِّثبلثة ومقوالتِّوآلياتِّذىنية
ِّاكتساحًاِّ ِّوالثَّقافية ِّاالجتماعية ِّللسَّاحة ِّالخرافية ِّالسٍّحرية ِّورؤاىا ِّالص وفية, ِّالط رؽ باكتساح

ِّثق ِّأزمة ِّإنَّها ِّوبعده, ِّذلك ِّوقبل ِّفكانتِّشامبًل. ِّبالسٍّياسة, ِّتشكلها ِّبداية ِّمنذ ِّارتبطت افة
السٍّياسةِّفيها,ِّالِّالعلم,ِّىيِّالعنصرِّالمحرؾِّممَّاِّجعلهاِّتخضعِّباستمراٍرِّلتقلباتِّالسٍّياسة,ِّ

 (  61، 1997اصتابري،  وتتأثرِّبنجاحهاِّوإخفاقها,ِّوتنحط ِّبانحطاطها.ِّ)

اتية؛ِّيضعفِّأثرِّالتَّقاليدِِّّفعندماِّتتحررِّأعمالناِّوأقوالناِّمنِّأثرِّالعاطفةِّواالنفعاؿ والدَّوافعِّالذَّ
ِّمحلوِّاالحتكاـِّإلىِّالعقل,ِّ واألعراؼِّالسَّائدةِّوالعقائدِّالمسبقة,ِّوبزواؿِّأثرِّالتَّعصبِّليحلَّ
واعتمادِّالدَّليلِّوالبرىافِّفيِّالحكمِّعلىِّاألمور,ِّتسودِّالعقبلنيةِّويحدثِّماِّيمكنِّأفِّيدعىِّ

ِّال ِّالر وح ِّفتحل  ِّوتصويبها, ِّاألمور ِّالتَّقاليد.ِّترشيد ِّمحل ِّالعقل ِّويحل  ِّالتَّعصب, ِّمحل علمية
)  وعندىاِّيستطيعِّالمجتمعِّأفِّيخطوِّإلىِّاألماـِّفيِّتصحيحِّأوضاعوِّوإرساءِّقواعدِّالن هوض.

 (    379، 1998العلي، 

ِّقابٍلِّللحياةِّوالتَّطورِّدوفِّتعزيزِّوتعميمِّنموذجِّالعائلةِّ فبلِّيمكنِّالحديثِّعنِّمشروٍعِّعلمانيٍّ
ِّكماِّأّفِّمفاتيحِّاإلنجازِّتكمنِّفيِّمناىجِّمدرسيةِّجديدةِِّّالتيِّانطلقتِّفي مجتمعِّالمدينة,

ِّعلىِّالتَّربيةِّالدٍّيمقراطية,ِّوالتَّفكيرِّالمنطقي,ِّوالخياؿِّالعلمي,ِّوالدَّورِّالمكّملِّالذيِّمنِّ تقـو
ِّ ِّالتَّعبئة ِّفي ِّالسٍّياسية ِّواألحزاب ِّاألىلية ِّالمؤسسات ِّتلعبو ِّأف ِّالمدنيِّالمفترض والتَّثقيف

 (56، 2778الشوملي، . )واالجتماعي

فالعديد من العادات والت قاليد اظتوروثة اظتتمثلة يف الن ظرة القاصرة للمرأة، والقتل حتت مسمى الش رؼ 
والث أر، والس حر، واطترافة  تكبل العقل العرب وتقيده عن أي ػتاولٍة للت غيري؛ وذلك ما كتعل من 

 فكري العلمي. العقلية ذات الت فكري الغيب واطترايف أوسع انتشاراً من الت  

ِّالعقبلنيةِّ ِّمن ِّالجانب ِّىذا ِّويتعلق ِّالموقف, ِّأي: ِّاألمور؛ ِّإلى ِّالنَّظر ِّطريقة ِّمسألة فهناؾ
ِّللتَّحليلِّ ِّكأداة ِّالعقل ِّتحكيم ِّيعني: ِّوالمنهج ِّكمحتوى, ِّمنو ِّأكثر ِّكمنهج ِّالعلمية بالطَّريقة
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ِّا ِّاألمور ِّمن ِّالكثير ِّاليومية ِّحياتو ِّفي ِّاإلنساف ِّيواجو ِّالمواقف. ِّوتكوين لصَّغيرةِّوالدٍّراسة
ِّإفَِّّ ِّالمواقف. ِّتُبَنىِّعليها ِّآراء ِّأفِّيكوٍّفِّعنها ِّأي: ِّأفِّيتَّخذِّموقفًا؛ ِّومطلوبِّمنو والكبيرة,
أساسِّالحكمِّعلىِّاألمور,ِّوتكوينِّالرَّأيِّقدِّيكوفِّالعقل,ِّوقدِّيكوفِّالتَّقاليد,ِّدينيةِّأكانتِّ

اقفِّالتيِّيتعرضِّأـِّاجتماعية.ِّوالتَّقاليدِّليستِّإاّلِّقوالبِّفكريةِّجاىزةِّتعطيِّأجوبةِّعنِّالموِّ
ِّكذاِّأوِّأفِّ ِّكذاِّتقوؿِّالتَّقاليدِّإنَّوِّيجبِّأفِّيُقاؿ لهاِّاإلنسافِّفيِّالحياةِّاليومية.ِّعندماِّيحصل
ِّكمنهجِّتقضيِّأفِّ ِّالعقبلنية ِّكذا,ِّوالِّيشترطِّفيِّذلكِّالر جوعِّإلىِّالعقل,ِّفيِّحينِّأفَّ يُعمل

ِّيرجعِّاإلنسافِّإلىِّالعقلِّكأداةِّللتَّحليلِّوتكوينِّالمعرفةِّ.ِّ

ِّكمنهج,ِّىناؾِّأمٌرِّمهمٌِّّمحدٌَّد,ِّىوِّأفِّيكوفِّمنهجِّتحديدِّالمواقفِّىوِّفيِّمجاؿِّا لعقبلنية
الطَّريقةِّالعلمية.ِّوالطَّريقةِّالعلميةِّتعتمدِّعلىِّالبرىافِّوالبديهيات.ِّوالبرىافِّيعني:ِّتوفرِّالدَّليلِّ
ِّوبذلكِّنتوصلِّ ِّوالتَّحليلِّالمنطقي. ِّفيِّالمقارنة ِّالمعروفة ِّالعقلِّبحسبِّقواعده الذيِّيقبلو

ِِّّإلى ِّعليوِّالبرىاف,ِّبغضٍّ ِّعلىِّأساسِّماِّتتوافرِّعليوِّاألدلة,ِّوقبوؿِّماِّيقـو منهجِّوطريقةِّتقـو
ِّشيٍءِّآخر,ِّبماِّفيِّذلكِّالتَّقاليدِّأوِّالعرؼِّالسَّائدِّوالعقائدِّالمسبقة.ِّ ) العلي، النَّظرِّعنِّأيٍّ

1998 ،379   ) 

ِّكماِّيقوؿ:ِّينبعِّمنِّ مجردِّالجهلِّبطبيعةِّكماِّيضعِّىوبزِّالعقلِّفوؽِّالعرؼ,ِّفالتَّشبثِّبالعرؼ
ِّبواسطةِّ ِّاالجتماعية ِّوالمؤسَّسات ِّالممارسات ِّعلى ِّالحكم ِّيجب ِّوبذلك ِّوالخطأ, الصَّواب

 (  87، 2778قنصوه، ) معاييرِّعقبلنيةِّبداًلِّمنِّمعاييرِّتاريخية.

ِّأوِّ ِّعضويٍّ ِّليسِّوليدِّخلٍل ِّالتَّفكير, ِّالتَّفكيرِّالجدلي,ِّواضطرابِّمنهجية ِّقصور لذلكِّفإفَّ
ِِّّ ِّتطوريٍّ, ِّالبنيةِّانحطاٍط ِّنتاج ِّإنَّو ِّيدعوه, ِّأف ِّالغرب ِّعلماء ِّمن ِّالمتحيزين ِّلبعض ِّيحلو كما

ِّالمتخلف.ِّ ِّاإلنساف ِّلها ِّيخضع ِّالتي ِّواالعتباط ِّالقهر ِّعوامل ِّووليد ِّالمتخلفة, االجتماعية
ِّ ِّالمفروض, ِّالقهر ِّدرجة ِّمع ِّيتناسب ِّالتَّفكير ِّمنهجية ِّاالجتماعية.ِّفقصور ِّالبنية وجمود

 B( 77، 2775،  )حجازي
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ِّمنِِّّيدولوجياواالوالِّينفيِّمؤلفِّالهزيمةِّ المهزومةِّواقعةِّخصاءِّالفردِّالعربي,ِّولكنَّوِّيؤكٍّدِّأفَّ
ِّكماِّيتصورِّالعصابيوفِّمنِّالمثقفينِّالعربِِّّ–المخصيِّسلفاِِّّ–يخصيِّىذاِّالفردِّ ليسِّالغرب

ِّأرىِّقوىِّ ِّعندما ِّكنتِّأذىل ِّالغرب ِّفي ِّالشرقيِّنفسو: ِّالمجتمع ِّبلِّىو المرضىِّبالغرب,
ِّوثقت ِّالشَّكِّالفرد ِّالغرب ِّفي ِّىناؾ ِّالخوؼ, ِّأشكاؿ ِّمختلف ِّمن ِّالكلي ِّتحرره ِّأو ِّبنفسو و

ِّكفتِّعنِّأفِّ ِّببلده والتَّساؤؿِّوالنَّقد,ِّوىناِّفيِّالشَّرؽِّاليقينِّوالتَّلقينِّواالمتثاؿ؛ِّوذلكِّألفَّ
تكوفِّببلدِّالخوؼ.ِّفيِّديارناِّالعربيةِّومنذِّسنواتوِّاألولى,ِّوربماِّمنذِّشهورهِّاألولىِّيتعلمِّالفردِّ

ِّمنِِّّأشكاالًِّ ِّالتَّقليد, ِّمن ِّاإليماني, ِّالمعتقد ِّمن ِّالعائلة, ِّمن ِّخوؼ ِّالخوؼ: ِّمن ُِّتحصى ال
ِّالشَّرقية. ِّاالستبدادية ِّالس لطة ِّمن ِّوأخيرًا ِّالغد, ِّمن ِّالمدرسة, ِّمن ) طرابيشي،  المجتمع,

1991 ،41  ) 

اإلنساف، يف اجملتمع بصورٍة غري مقصودٍة لتلبية اضتاجات الط بيعية عند تتكوف العادات والت قاليد 
وعند ؽتارسة العادة لفرتٍة من الز من يصبح مألوفًا ؽتارستها يف اجملتمع، فتقـو العادات والت قاليد يف 
اجملتمع بتنظيم العالقات االجتماعية، وتعرب  عن مظاىر الس لوؾ اصتماعي، وأساليب الن اس اصتماعية 

 األجياؿ الذي ينحدر من جيٍل إذل آخر كما ىو يف العمل والت فكري، وحتافظ على اظتد  الث قايف بني
نتاج الت جربة البشرية عرب الت اريخ، لكن من اظتمكن أف تكوف ىذه الت جربة اليت أنتجت ىذه العادات 

ٍ،  فالعاد أصبحت ىذه العادات  ات خلقت لظروٍؼ معتادٍة، وألناسٍ ضيقًة ضمن زماٍف ومكاٍف معني 
تتغري  ظروؼ اإلنساف وتصبح العادات بالتارل  غري صحية خاصة إذا كاف  مألوفًة بالن سبة عتم، وقد

ىناؾ فجوٌة كبريٌة بني عادات غتتمع ما، وما توص ل إليو العقل البشري يتناىف مع ىذا العادات 
والت قاليد، كما ىو موجود يف العادل العرب، فالكثري من العادات والت قاليد عفى عليو الز من، وأصبح 

زءاً من اظتاضي، وؽتارستو أعاقت عملية الت قدـ والت نمية، ووقفت أماـ عملية حتر ر العقل العرب من ج
 اصتهل والت خلف.  

فهناؾ العديدة من العادات والت قاليد اظتنتشرة يف اجملتمع العرب؛ كعادة الث أر اليت تُعَترب انتهاكاً 
شكلو البدائي، وكعادة القتل حتت مسم ى )الش رؼ(، فهو  للمؤس سة القانونية، وتعيد اإلنساف إذل

ينتهك حقوؽ اظترأة، ويضعها يف خانة العبودية، باإلضافة إذل شيوع ظاىرة االىتماـ بالن سب اليت 
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ىي دليٌل واضٌح على ختل ف اجملتمع؛ وذلك من خالؿ نظرتو غري اظتوضوعية للبشر البعيدة عن ما 
، باإلضافة  إذل ذلك إف  انتشار ىذه العادات والت قاليد يف اجملتمع كتر  توصل إليو العقل اإلنسان

األشخاص غري اظتقتنعني هبا إذل ؽتارسة ىذه الس لوكيات نتيجة وجودىا كواقٍع قائٍم يف اجملتمع، 
 فتصبح إزالة ىذه العادات مسألًة صعبًة. كما ؾتد حالة تنافٍس على الت مسك بالعادات والت قاليد

ينية على عكس اجملتمعات الغربية اليت يتصارع  خاص ة يف اظتناسبات؛ كالعزاء، واألفراح، واألعياد الد 
بية  فيها تياراٌت فكريٌة ؼتتلفٌة حوؿ جوانب اضتياة االجتماعية؛ كاالقتصاد، والت نمية، والت عليم، والرت 

 وغريىا اليت تؤد ي إذل تطو ر اجملتمع. 

ِّاىاتِّالت راثِّوالحداثةِّفيِّعقليةِّالشَّباب:ِّاتٍّج-ٖ

ِّالشَّبابِّ:ِّ-أ ِّمفهـو

نتث ل الش باب رأس ماؿ اجملتمع ومصدر قوتو  حبكم ما نتتلكونو من طاقات وقدرات على الت فاعل 
واالندماج واظتشاركة يف قضايا اجملتمع، ومبا عتم من دور يف عملية البناء والت غيري والت جديد، فهم 

 رلتة االجتماعية اليت ترفع لواء الت حديث والت طوير. الش  

يعرؼِّموسوعةِّعلمِّاالجتماعِّ:ِّينظرِّعلمِّاالجتماعِّعادةِّإلىِّالشَّبابِّبوصفوِّمكانةِّمكتسبةِّ
ِّوليسِّمجردِّالظَّرؼِّالبيولوجيِّ ِّالمجتمع, ِّيحددىا ِّكصفة ِّأو علىِّنحوِّالِّدخلِّللفردِّفيو,

ِّبطرِّ ِّالمصطلح ِّوُيستخَدـ ِّالسٍّن. ِّبصغر ِّتغطيِّالمرتبط ِّالعمومية؛ ِّكلَّ ِّعامة ِّطريقة ِّثبلث: ؽ
ِّكماِّ ِّالبلوغ, ِّأوائل ِّإلى ِّالمبكرة ِّالط فولة ِّمن ِّتمتد ِّالتي ِّالحياة ِّدورة ِّمراحل ِّمن مجموعة
ِّكبديٍلِّمفضٍلِّلمصطلحِّالمراىقةِّغيرِّالمرضي؛ِّللدَّاللةِّعلىِّالنَّظريةِّوالبحوثِّالتيِّ ُتستخَدـ

ِِّّتجريِّعلىِّالمراىقينِّوعلىِّفترةِّاالنتقاؿِّإلىِّالبلوغ. وىناؾِّأخيرًاِّاستخداـِّأقلِّشيوعًاِّاليـو
ِّبعمليةِّ ِّترتبط ِّأنَّها ِّيعتقد ِّالتي ِّواالجتماعية ِّالعاطفية ِّالمشكبلت ِّمن ِّمجموعة ِّعلى للدَّاللة

 (.   841،  2777) مارشاؿ،  التَّنشئةِّفيِّالمجتمعِّالحضريِّالصٍّناعي.

 خصائصِّالشَّبابِّالعقلية:ِّ-ب
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يف اجملتمع من حيث القدرات اصتسمية والعقلية، ومن ختتلف شرلتة الش باب عن باقي الش رائح 
 حيث العطاء والر غبة بالت جديد والت غيري .

حيثِّتبدأِّالقدراتِّالعقليةِّفيِّالن موِّالسَّريعِّفيِّبدايةِّالمرحلة,ِّويستمرِّنموِّالذَّكاءِّحتىِّسنِّ
ٔٛ-ِِّّٕٓ ِّٜ٘ٛٔ)جبلب, ِّالمعنويةِّٗٙ, ِّاألمور ِّإدراؾ ِّعلى ِّقادرًا ِّالشَّباب ِّويصبح ,)

ِّيميزهِّ المجردة؛ِّوذلكِّنتيجةِّالن موِّالعقليِّالذيِّبلغو,ِّوخبراتوِّالجديدةِّالتيِّاكتسبها,ِّوبما
 (. 315، 1977)زىراف،  عنِّالطٍّفلِّالذيِّيدورِّإدراكوِّحوؿِّاألمورِّالحسية.

ِّوالجرأةِّ ِّالخياؿ ِّبطابع ِّتميزه ِّمع ِّوالعقلي ِّالفكري ِّالن مو ِّنحو ِّالمرحلة ِّىذه ِّفي ِّالشَّباب يميل
 (. 274، 1987)توفيق، ويعتزِّالشَّبابِّبالتَّفكيرِّمعِّالقابليةِّلئليحاءِّفيِّبعضِّاألحيافوالمغامرة,ِّ

ويمتازِّالن موِّالعقليِّاالنفعاليِّفيِّىذهِّالمرحلةِّبأنَّوِّنتاجِّالتَّجاربِّوالتَّفاعلِّوالن موِّالسَّابقِّفيِّ
تتميزِّىذهِِّّالمراحلِّاألولىِّمنِّىذهِّالمرحلةِّمعِّالمؤثراتِّالمختلفةِّالمحيطةِّباألفراد,ِّولهذا

)فهمي، المرحلةِّباالختبلؼِّالكبيرِّبينِّاألفراد,ِّوفيِّدرجاتِّنموىمِّالنَّفسيِّوالعقليِّوالبدني.
1999 ،249 ،257.)ِّ

وبالقدرةِّعلىِّاالستنتاج,ِّوالحكمِّعلىِّاألشياء,ِّوحلِّالمشكبلت,ِّونموِّالقدرةِّعلىِّالتَّحليلِّ
ِّ( 58، 1967)رضواف،  ب.والتَّركيبِّوفهمِّاألفكارِّدوفِّأفِّتكوفِّمرتبطةِّمباشرةِّبالشَّبا

ِّمنِّالموضوعاتِّالنَّظريةِّالعقليةِّ ِّكثيرًا ويميلِّالشَّبابِّإلىِّالتَّحررِّالفكري,ِّإذِّيعالجِّبتفكيره
ِّالمجتمعاتِّ ِّفي ِّاألخبلقية ِّوالتقاليد ِّالمعتقدات ِّوتمحيص ِّالجدؿ, ِّإلى ِّويميل المجردة,

 (. 224، 1976)اعتامشي،  والمبادئِّوالعبلقاتِّاإلنسانيةِّالتيِّتربطِّبينِّأفرادِّالمجتمع.
 اتٍّجاىاتِّالشَّبابِّنحوِّالت راثِّوِّالحداثةِّ:ِِّّ-ج

صراعًا مع القيم الت قليدية اظتوروثة من جهة، وقيم اضتداثة الن اجتة عن  يعيش الش باب يف العادل العرب
ى ؼتتلف ثورة االتصاالت و اظتعلومات والت طورات اضتاصلة يف غتاؿ الفكر البشري اليت انعكست عل

الش رائح االجتمػاعية من جهة أخرى، إاّل أّف الش باب كانوا أكثر تأثرًا هبذه  الت حوالت حبكم 
خصائصهم، وتطلعػاهتم، وتأىيلهم العلمي، واليت غريت بدورىا يف طرؽ العيش، وأشكاؿ التفكري، 
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اث، وشرلتة   وأفتاط الس لوؾ، فنتج عنها انقساـ الش باب إذل شرلتتني رئيستني: شرلتة تتمسك بالرت 
 تطالب بالت جديد.

ِّدينهاِّ ِّويكوف ِّومستقبلها, ِّوحاضرىا ِّماضيها ِّتراثها ِّفيها ِّيكوف ِّالتي ِّىي ِّالت راثية المجتمعات
ِّعملهاِّ ِّمقاـ ِّويقـو ِّوفكرىا ِّواقعها ِّعن ِّبديبًل ِّويكوف ِّحياتها, ِّوأسلوب ِّوفلسفتها وفنها

ِّوال ِّعليها, ِّيحرص ِّذاتو ِّحد ِّفي ِّقيمة ِّفالت راث ِّالتَّغيير.ِِّّومعرفتها. ِّأو ِّبالنَّقد ِّتناولها يمكن
ِّالمطلقِّفيِّ ِّوىوِّمضموفِّاإليمافِّأو ِّروحية. ِّقيمة ِّذاتو ِّفيِّحد ِّوىو ِّالقيم, الت راثِّمصدر
التَّاريخ,ِّىوِّالمقدسِّالذيِّالِّيمكنِّتدنيسوِّبالبحثِّاإلنسانيِّأوِّبإعماؿِّالعقلِّأوِّبتحويلوِّ

ِّالت راثِّوالدٍّينِّشيئ ِّيكوف ِّالحالة ِّىذه ِّوفي ِّويشملِّالكتبِّالمقدسةِّإلىِّالد نيوي. ِّواحداً, ًا
ِّوبائعِّ ِّعمامة ِّصاحب ِّوكل ِّوالولي ِّالضَّريح ِّويضم ِّوالعقائدية, ِّوالفقهية ِّالص وفية والمؤلفات

 ( 244، 1991) طرابيشي،  عطور!.

كماِّيتجسدِّمعنىِّالحداثةِّفيِّاتجاىينِّمترابطين:ِّاالتجاهِّالعقبلني,ِّواالتجاهِّالعلماني؛ِّوىوِّ
والحديثِّىوِّالجديدِّوالطَّبلئعي,ِّبمعنىِّالمغامرةِّنحوِّالمستقبل,ِّعقلنةِّالحضارةِّوالمجتمع.ِّ

ِّالحديثِّليسِّىربًاِّمنِّالحاضرِّبلِّتأكيدِّلو.ِّ واالنفبلتِّمنِّقيودِّالحاضرِّوماضيو.ِّغيرِّأفَّ
ِّفيِّاللَّحظةِّالحاضرة,ِّفيِّاآلفِّالتيِّتتحوؿِّإلىِّزمنِّجديد. )  فاإلبداعِّوالخلقِّالِّيحدثافِّإالَّ

 (.87شراب ،د.ت.ف. 

اث واضتداثة إذل عدة تيارات؛ فشرلتة من اظتثقفني تطالب ينقسم ا ظتثقفني العرب باجتاىاهتم ؿتو الرت 
اث، وااللتزاـ اضتريف بالن ص الد يين مبا فيو  دوف االستعانة بالعلـو اظتعاصرة،  ويتغنوف  بالعودة إذل الرت 

ادة الد ولة واجملتمع، ودتثل ىذه بأغتاد اظتاضي،  كما يرى يف الش ريعة اإلسالمية منهجًا يصلح لقي
اث واضتداثة، وىم  الش رلتة التػ ي ار الس لفي، وىناؾ شرلتة من اظتثقفني تأخذ باضتل الوسط بني الرت 

يعانوف من ازدواجية يف مواقفهم وآرائهم وسلوكهم اجتاه الكوف واإلنساف واجملتمع، وىناؾ شرلتة  
 ديد، ويتسموف بنظرهتم العلمية لألمور والقضايا االجتماعية.  تنادي باألخذ باضتداثة والعلم والتج
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العظمِّإلىِّمجموعةِّمنِّالنَّتائجِّمنِّخبلؿِّبحثِّأجراهِّعلىِّطبلبوِّفيقوؿ:ِِِّّّصادؽِّجبلؿِّيصل
ِّكانواِّيتحسسوفِّىذهِّالمشكلةِّ ِّالط بلبِّالذينِّعرفتهمِّمنِّخبلؿِّمهنةِّالتَّدريس الحظتِّأفَّ

ضطرابِّاللَّذينِّتنطويِّعليهماِّاألسئلةِّالتيِّطرحتهاِّحوؿِّبالذَّات,ِّويعانوفِّمنِّىذاِّالقلقِّواال
ِّموسىِّشقِّالبحرِّاألحمر,ِّوحّوؿِّعصاهِّحيةِّ االعتقادِّبآدـِّوحواء,ِّوبالجحيمِّوالنعيم,ِّوبأفَّ
ِّكانتِّمصدرِّقلقهمِّواضطرابهمِّالفكريِّ ِّتحديدِّالمشكلةِّالتي تسعى.ِّلكنهمِّلمِّيستطيعوا

ِّالغامضة ِّالمشاعر ِّمستوى ِّعلى ِّلهم ِّبالنٍّسبة ِّينشدوفِِّّفبقيت ِّكانوا ِّمنهم ِّفأقلية والمكبوتة.
ًِّلهذهِّلمشكلةِّعنِّطريقِّالل جوءِّإلىِّموقفِّدينيِّمتشدد,ِّوكانتِّتعبرِّ بصورةِّالشعوريةِّحبلَّ
عنِّعدائهاِّالشَّديدِّأليةِّأفكارِّتقدميةِّأوِّعلمية,ِّوتستنكرِّأيِّموقفِّنقديِّمنِّالت راث.ِّوأقليةِّ

ِّا ِّاألفكار ِّعلى ِّعادية ِّغير ِّبصورة ِّمنفتحين ِّكانوا ِّالش كوؾِّأخرى ِّوكانت ِّوالتَّقدمية, لعلمانية
ِّاألكثريةِّ ِّأما ِّآرائهم. ِّعن ِّاإلفصاح ِّعلى ِّيجرؤوا ِّأف ِّدوف ينية ِّالدٍّ ِّالمعتقدات ِّنحو تساورىم
ِّكانواِّيشعروفِّبالمشكلةِّ ِّكانواِّيتخبطوفِّعلىِّغيرِّىدىِّبينِّىاتينِّالفئتين, الباقيةِّمنِّالط بلب

يدركوىا.ِّوحالةِّاالنفصاـِّتولدِّنوعاِّدوفِّأفِّيعوىا,ِّوكانواِّيتحسسونهاِّبصورةِّمبهمةِّدوفِّأفِّ
ِّنموِّالتَّفكيرِّالعل ميِّالموضوعيِّالمنظمِّعندِّمنِّالشَّللِّالفكريِّوالعملي,ِّوتؤديِّإلىِّقتلِّ

 (. 21، 2773) العظم،  .الطَّالب

أد ى ضياع اظتثقف العرب بني الر جوع للماضي والل حاؽ بركب العلم  ليس فقط إذل تقسيم اجملتمع 
لت قليدي والت جديدي، بل جعلت ىذه االزدواجية تدخل صميم وعي اإلنساف العرب بني اجتاىني؛ ا

 يف نظرتو للمجتمع واظترأة والعمل والعلم والّتكنولوجيا، وكيفية تعاملنا مع اظتشكالت اليت تعرتضنا.

ش عورِّفالوجوِّالذيِّيعكسِّالتَّوترِّوالقلقِّاللَّذينِّيولدىماِّويغذيهماِّفيِّالوعيِّالعربيِّالرَّاىنِّال
بمأساويةِّوضعيةِّانفصاميةِّينتميِّفيوِّاألناِّإلىِّالماضي,ِّبينماِّينتميِّفيهاِّالحاضرِّإلىِّاآلخر,ِّ
وضعيةِّيجدِّاألناِّالعربيِّنفسوِّفيهاِّيتحددِّبماٍضِّيريدِّتجاوزهِّوِّبحاضرِّلمِّيعدِّبعدِّلو,ِّاألمرِّ

 ( 9، 1997. )اصتابري، الذيِّيجعلوِّيشعرِّفيِّفراغِّعلىِّصعيدِّالهوية
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االجتماعي يف بث مفاىيم متناقضة للمتلقي العرب خاصة يف اظتسائل اظتتعلقة يستمر الن ظاـ 
اث، واليت دل تتعرض ألي نقد عقلي منذ أكثر من ألف سنة، وذلك من منطلق إيديولوجي كاف  بالرت 
دائمًا سببو اضتفاظ على الوضع القائم والذي أدى يف انآونة األخرية إذل تفشي األصولية والت فكري 

 يين اظتتطرؼ. الد  

فالقارئِّالعربيِّمؤطرِّبتراثو,ِّبمعنىِّأفَِّّالت راثِّيحتويوِّاحتواءِّيفقدهِّاستقبللوِّوحريتو.ِّلقدِّتلقىِّ
ِّكحكاياتِّوخرافاتِّ ِّكلغةِّوتفكير, ِّككلماتِّومفاىيم, القارئِّالعربي,ِّويتلقىِّتراثوِّمنذِّميبلده

ِّكمع ِّكأسلوبِّفيِّالتَّفكير, ِّكطريقةِّفيِّالتَّعاملِّمعِّاألشياء, ِّكلِّذلكِّوخياؿ, ارؼِّوحقائق.
 (. 22، 1993) اصتابري، .دوفِّنقد,ِّوبعيداِّعنِّالر وحِّالنَّقدية

م نتتلكوف إرثًا عظيماً،  وىذا اإلرث يصلح لكل األزمنة واألمكنة،  يشعر معظم اظتثقفوف العرب بأهن 
ياسية اليت وأن و دل يكن يف فرتة اضتكم اإلسالمي أي  من اظتشاكل االجتماعية واالقتصادية والس  

يواجهها الش خص، وكاف األجداد أصحاب عز ٍة وحضارٍة ال مثيل عتا، فيتحوؿ فكره بذلك إذل فكٍر 
ماضوي أصورل، لتلم بعودة تلك الفرتة، ويكرس رتيع طاقتو يف تكريس تلك األفكار دوف األخذ 

 بعني االعتبار للحاضر أو اظتستقبل.

ِّيتناوِّ ِّىناؾِّنهجًا ؿِّالت راثِّبعقلِّتراثي,ِّوأصحابِّىذاِّالنهجِّالِّيدركوفِّيرىِّعليِّأومليلِّبأفَّ
زمةِّبحكمِّتغيرِّاألزمافِّوتجددِّالقراءات,ِّ أفَِّّىناؾِّمسافةِّبينناِّوبينِّالتراث؛ِّأي:ِّالمسافةِّالبلَّ
فالت راثِّعندىمِّباٍؽِّمستديم,ِّالِّتناؿِّمنوِّأعراضِّالزَّمافِّوتبّدؿِّأحوؿِّالمجتمعات.ِّيعتقدوفِّ

ِّولكن ِّفيو, ِّكامنة ِّالحقيقة ِّفالمقدسِّالِّزماني,ِّأفَّ ِّتجردتِّعنِّالزَّماف. ِّمنذِّأفِّحلتِّفيو ها
 ( 53، 2711) بعبدالوي،  يخترؽِّالزَّمافِّوأعراضو,ِّفبلِّيمّسوِّبتغييرِّيذكر.

يطرح اظتثقفوف العرب أصحاب الفكر الس لفي العديد من انآراء  النابعة من ضعف الش خصية أماـ 
بو ضد اصتميع من الغرب األورب إذل كل شخصية فكرية الت طور العلمي اضتاصل يف العادل، فيبدأ حر 

وطنية تعمل على إيقاظ اجملتمع من سباتو،  فيصبح الناقد موضع التكفري واإلضتاد و العمالة 
 واالرتباط بالغرب.     
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ِّالفلسفيِّوالفكري,ِّ ِّفيِّتراثنا ِّثمينة ِّوابنِّرشدِّوابنِّخلدوفِّيمثلوفِّلحظة ِّكافِّالمعتزلة إذا
ِّالمريضِّبعقدةِّالغربِّالذيِّىوِّالمثقفِِّّتتمثلِّفيِّاالنتصار للعقلِّضمنِّحدودِّالدٍّين,ِّفإفَّ

ِّتبخيسيِّسلبيِّ ِّباتجاه ِّتثمينِّتلكِّاللَّحظة ِّإلىِّإعادة العربيِّالمتسلفنِّالِّيتردَّدِّفيِّالدَّعوة
ِّكانواِّالسَّباقينِّإلىِّإبرازِّأىميةِّ ِّأدواتِّاالستعمارِّالفكريِّالذينِّىمِّالمستشرقوف لمجردِّأفَّ

 (.   51، 1991طرابيشي، .)متميزينِّللنَّزعةِّالعقليةأولئكِّالممثلينِّال

ِّالفكريِّ ىِّالحقبةِّالراىنةِِّّبمختلفِّأشكالو,ِّحتَِِّّّفمنذِّالعصرِّالوسيطِِّّالذيِّصدرِّعنوِّتراثنا
ِّعصرنا ِّالنظراتظلَِِّّّ؛من ِّرىن ِّالتراث ِّىذا ِّدراسة ِّالمثاليَِِّّّ,ت ِّوالميتافيزيقيَِّّوالمواقف ِّالتيِّة ة

ٍـِِّّّاراتهاِّعلىِّخطٍِّّفقِّجميعها,ِّبمختلفِّمذاىبهاِّوتيَِّّتتَِّّ ةِّالجانبِّأحاديَِِّّّتحكموِّرؤيةٌِِّّمشترؾِِّّعا
ِّالفكريَِّّ ِّالعربيِّللمنجزات ِّالعصر ِّفي ِّفيِِّّ:أيِّ؛الوسيطِّاإلسبلميِِّّ-ة ِّالمنجزات ِّىذه رؤية

ِّكشفِّالعبلقةِّالواقعيَِِّّّتِّقاصرةًِّىذهِّالرؤيةِّظلَِِّّّبمعنىِّأفَِِّّّ؛تهاعنِّتاريخيَِِّّّمطلقةٍِِّّةٍِّاستقبلليَِّّ ةِّعن
اًِّاِّذاتيِّّتاريخيِِّّّاإلسبلميٍِِّّّ-ةِّاإلنجازِّالفكريٍِّّةِّلعمليَِّّرةِّبينِّالقوىِّالداخليَِّّغيرِّالمباشِّةالموضوعيَِّّ

ِّأوِّالِّتاريخيِّّسكونيِّّ )  .الموضوعيِِّّبتاريخوِّالحقيقيِِّّ:أيِّ؛ةلقطعِّصلتوِّبجذورهِّاالجتماعيَِِّّّ؛اًًِّا
 (  6 -5، 1978مروة ، 

اثي الذي نتجد الفكر اظتاضوي  بعاداتو، وتقاليده، وفتط  فاجملتمع العرب خري مثاؿ عن اجملتمع الرت 
 تفكريه. 

ِّعلىِّ ِّعناصرىا ِّبقدرة ِّتتميز ِّمرنة ِّدينامية ِّإحداىما ِّالثَّقافة: ِّمن ِّنوعين ِّبين ِّالتَّمييز فيمكن
ِّقا ِّوىي ِّوالمكاني, ِّالزَّمني ِّإطارىا ِّخارج ِّواالنتشار ِّوالتَّوالد, ِّاإلقناع,ِّالحركة, ِّعلى درة

ِّمتصلبة؛ِّ ِّجامدة ِّتقليدية ِّفهي ِّاألخرى؛ ِّأمَّا ِّاألفراد, ِّحاجات ِّوتلبية ِّوالمجابهة, والتَّحدي,
وذلكِّالنعداـِّالرَّوابطِّالوظيفيةِّبينِّوحداتهاِّوعناصرىا,ِّوفيِّمضامينِّىذهِّالثَّقافةِّالتَّقليديةِّ

ِّالمس ِّمن ِّوالتَّخوؼ ِّالحاضر, ِّواحتقار ِّالماضي, ِّتمجيد ِّإلى ِّالدَّعوة ِّىيِّنجد ِّوىذه تقبل,
ِّحالتها. ِّعن ِّوتعبٍّر ِّالسَّائدة ِّالعربية ِّثقافتنا ِّعلى ِّتنسحب ِّالتي ، 1981) دياب،  الخصائص

136 .) 
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وبعدىا يأيت دور اظتثقف ذو الط ابع القومي، فريبط كل إؾتازات العقل البشري ضمن بوتقة قومية 
ب كانوا يف سباهتم واحدة، ويرفع شعار بأن و يف العصور الوسطى كنا أصحاب حضارة، والغر 

العميق، مع العلم بأف  العصور الوسطى كانت مظلمة يف الش رؽ والغرب، وسلبية ذلك اظتوقف ال 
جتعلو يبدأ من أرضية لكي يبين بناًء جديداً فيبقى ضمن ذلك البناء القدمي الذي أوصاه جده وأبوه 

 بأهّنا اضتضارة بعينها فال يرضى الت خلي عنها.       

ِّال ِّالغربية,ِّوعلىِّالتَّعويضِّىذا ِّالحضارة ِّبالنَّقصِّأماـ ِّالقوميِّللعلمِّمبنيِّعلىِّالش عور تصور
ذلكِّبماضيِّاآلباء,ِّومآثرِّاألجداد,ِّوبماِّأسدوهِّللغربِّمنِّخدماتِّتعويضًاِّعماِّيسديوِّلناِّ

ِّالتَّصورِّأنَّوِّيعطيناِّمنِّالسَّكينةِّوالرٍّضاِّوالط مأنينةِّالشَّيءِّالكث ,ِّوخطورةِّىذا ير.ِّالغربِّاليـو
ِّكماِّأنَّوِّتصورِّحتىِّمنِّناحيةِّ . ِّكناِّسادةِّاألمسِّفبلِّضيرِّأفِّنكوفِّعبيدِّاليـو فماِّدمناِّقد

) طرابيشي،  القوميةِّالمحضةِّضارٌِّّبالش عورِّالقومي؛ِّألنَّوِّيخّدرِّأكثرِّمماِّيحثِّعلىِّالبحث.
1991 ،199 .) 

ظتفكرين يف حلها؛ فمنهم من وبانقساـ اظتثقفني العرب بني الت جديد والت قليد اختلفت الر ؤى لدى ا
يرى بأف   اجملتمع العرب نتتلك نظرة ماضوية تراثية مكررة وؽتزوجة بالت فكري األسطوري والغيب  جململ 
اث الذي أصبح عقبة يف وجو تطوره.  جوانب اضتياة االجتماعية دوف أف لتاوؿ أف يستخدـ نقداً للرت 

لعربية ومناىجها الت لقينية وإعالمها اظتشوه ويف خطابو وىذا الت كرار لرتاث موجود يف اظتدارس ا
 اظتاضوي اظتنتشر بني رتيع أبناء اجملتمع . 

ِّكتبوِّأجدادنا,ِّوإنَّوِّماِّ ِّتاريخِّالثَّقافةِّالعربيةِّمازاؿِّمجردِّتكرارِّواجترارِّللتَّاريخِّنفسوِّالذي إفَّ
رؤاىم,ِّوالتيِّجعلتِّزاؿِّخاضعاِّلبلىتماماتِّواإلمكانياتِّنفسهاِّالتيِّوجهتهمِّوتحكمتِّفيِّ

 (. 332، 2779جابري، )  منِّالتَّاريخِّالذيِّخلفوهِّلناِّتاريخِّفرؽِّوطبقاتِّومقاالت.

ِّوبدوفِّأيِّتهاوفِّتلكِّاالستخداماتِّالتَّبجيليةِّللت راث,ِّ ِّيدينِّبكلٍِّّحزـٍ ِّالعرويِّماِّانفكَّ إفَّ
ِّيذكرِّالع ِّانفكَّ ِّإنَّوِّما ِّالزَّمن. ِّعنها ِّالتيِّعفا قلِّاإلسبلميِّبأنَّوِّلنِّتلكِّاالستخداماتِّالبالية
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ِّواالجترارات ِّاألسطورية ِّالتَّركيبات ِّمن ِّالتَّحرر ِّكلِِّّيستطيع ِّاستخدـ ِّإذا ِّإال السكوالستيكية
 (.57) اركوف،  د.ت.ف.  األدواتِّوالمكتسباتِّالمنهجيةِّالخاصةِّبالنَّقدِّالتَّاريخيِّالحديث.

بالمعلوماتِّعنِّىذاِّاألميرِّأوِّىذاِّالوزير,ِّوماذاِّيأكل,ِّوكيفِّيرفّوِّعنِِّّفكتبِّالتَّاريخِّمؤلى
ِّالتيِّلفتتِّ ِّأوِّعلىِّالجارية نانيرِّأسبغِّعلىِّالشَّاعرِّالذيِّأعجبوِّشعره, نفسو,ِّوكمِّمنِّالدَّ
نظرهِّبجمالها.ِّلكنناِّالِّنعرؼِّشيئًاِّعنِّالحالةِّاالجتماعيةِّأوِّاالقتصاديةِّالتيِّيعيشهاِّالشاعرِّ

) شراب،  عيشهاِّاللَّحاـِّأوِّالفبلحِّأوِّالعّتاؿِّفيِّزمنِّذلكِّالوزيرِّأوِّاألمير.أوِّيِّ–أوِّالجاريةِّ
 (.  74د.ت. ف.  

عتا دوٌر رئيسي يف   777إف  مكونات البيئة الث قافية من العادات والت قاليد والد ين وال لغة والر موز 
ا تفكري اإلنساف ونظرتو جململ جوانب اضتياة االجتماعية، وما تتميز  بو العقلية العربية الس ائدة بأهن 

عقلية ماضوية، هتتم باصتانب الرت اثي أكثر من تفكريه يف بناء اظتستقبل، فمشكلة العقل العرب تكمن 
 يف البنية االجتماعية الس ائدة اليت كبلت العقل وحجبت الن ور عنو.

ِّال ِّترىِّأفَّ ِّأنَّها ِّأي: ِّمجتمعاتِّتراثية؛ ِّنشأ ِّلم ِّأـ ِّالس لطة,ِّونحنِّشئنا ِّىيِّحجة ِّفيها حجة
سلطةِّالكتاب,ِّسلطةِّالقديم,ِّسلطةِّالت راث,ِّسلطةِّالوحي,ِّسلطةِّالنَّص,ِّوليسِّسلطةِّالعقلِّ
أوِّسلطةِّالمشاىدة.ِّوماِّأكثرِّاالستشهادِّبِّ)قاؿِّاهللِّ(ِّوِّ)قاؿِّالرَّسوؿِّ(ِّالذيِّىوِّبالفعلِّ

 (.  242، 1991) طرابيشي،  السَّندِّالحقيقيِّلػِّ)قاؿِّالحاكمِّ(.

د يستطيع أف يفلت من تأثري الث قافة اليت ترّب عليها، فهناؾ دائمًا  دافع يشدنا إليو؛ لذلك ال أح
اث مسألة شبو مستحيلة، ويف الوقت نفسو من اظتمكن أف تكوف عتا  فإحداث قطيعة مع الرت 

يف  انعكاسات سلبية على اجملتمع؛ كانتشار ظاىرة األصولية، ما دل هُتي أ األرضية اطتصبة للخوض
 عملية الت غيري، والوصوؿ إذل منظومة اجتماعية جديدة بديلة عن اظتنظومة القدنتة. 

ِّبعضِّ ِّعليناِّمنِّالنَّاحيةِّالسٍّياسية؛ِّفإفَّ ِّكثيرًا ِّاأليديولوجياِّالت راثيةِّتضغط يقوؿِّأركوف:ِّبماِّأفَّ
ِّكليًاِّوبأقصىِّسرعة.ِّولكنِّىذاِّمست حيل؛ِّذلكِّالمثقفينِّنفدِّصبرىم,ِّويريدوفِّالتَّخل صِّمنها

أنَّكِّلنِّتستطيعِِّّالتَّخلصِّمنِّماضويةِّالت راث,ِّأوِّمنِّرواسبوِّالتيِّتشّدِّإلىِّاألسفلِّأوِّإلىِّ
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ِّىناؾِّعدةِّوظائفِّللت راث,ِّ الوراءِّإالِّإذاِّدخلتِّفيِّمعركةِّداخليةِّمعو.ِّأضفِّإلىِّذلكِّأفَّ
ِّكلِّشيء.ِّوبماِّأنَِّّ ِّكلهاِّسلبيةِّ.ِّفهوِّيقدـِّأفقًاِّلمبليينِّالبشرِِّّالمحرومينِّمن كِّالِّوليست

تستطيعِّأفِّتنقذىمِّمادياً؛ِّفإنَّوِّالِّيحقِّلكِّأفِّتمنعهمِّمنِّالتَّعلقِّبتراثهم,ِّألنَّوِّيشكلِّخشبةِّ
الخبلصِّالوحيدةِِّّالتيِّتبقتِّلهم.ِّىذاِّشيءِّالِّإنساني.ِّاإلنسافِّالِّيستطيعِّأفِّيعيشِّبدوفِّ

راثِّىوِّأمل.ِّاألملِّىوِّبعدِّنفسيِّأساسيِّمنِّأبعادِّالوجودِِّّالبشريِّ.ِّيضاؼِّإلىِّذلكِّأفَِّّالت ِّ
الحضنِّالدَّافئِّوالذَّاكرةِّالجماعيةِّالعميقة,ِّوالِّينبغيِِّّاالستهتارِّبوِّبأيِّشكل,ِّولكنِّينبغيِّ

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

اث، بل تعين جتديد الو  اقع  وتغيريه مبا إف  عملية اإلنتاج الفكرية اظتعرفية ال تعين قطع االتصاؿ مع الرت 
يتالءـ مع طموحات اإلنساف، وسعيو الد ؤوب ؿتو كشف حقائق اظتعرفة و أسرار العادل، وتصبح 

اث.  ىذه األفكار ذاهتا جزءاً أصياًل يف يوـٍ ما من الرت 

ِّكافِّمنِّأجلِّتجديدِّ ِّكافِّمنِّأجلِّتجديدِّاالتصاؿِّبو,ِّواالتصاؿِّبو إفَِّّاالنفصاؿِّعنِّالت راث
ىكذاِّفماِّمنِّفكرةِّجديدةِّيقوؿِّبهاِّىذاِّالمفكرِّأوِّذاؾ,ِّسواٌءِّفيِّميدافِّاالنفصاؿِّعنو.ِّوِّ

ِّعنِّ ِّاالنفصاؿ ِّمن ِّنوعًا ِّتسجل ِّوكانت ِّإال ِّوالفن, ِّاألدب ِّميداف ِّفي ِّأو ِّالفلسفة ِّأو العلم
ِّإفِّتستقرِّتلكِّالفكرة,ِّوتثبتِّقدرتهاِّ ِّالماضيِّومعاييرهِّوقيمو.ِّولكنِّما الت راث,ِّعنِّفكرة

التيِّتثيرىا؛ِّحتىِّتتحوؿِّإلىِّجسمِّجديدِّيتمِّعبرهِّنوعِّجديدِّعلىِّالص مودِّأماـِّردودِّالفعلِّ
منِّاالتصاؿِّبالت راثِّقصدِّإعادةِّقراءتو,ِّوإعادةِّترتيبِّالعبلقةِّبينِّأجزائو,ِّومنِّثمِّالبحثِّ
عنِّالجديدِّبينِّأحشائو,ِّوالعملِّعلىِّإعادةِّترتيبِّالعبلقةِّبينوِّوبينِّالحاضرِّوىموموِّبصورةِّ

ِّويوض ِّاآلخر, ِّيغني ِّمنهما ِّالواحد ِّويؤسسو.تجعل ِّالخبلؽ, ِّالفكر ِّويلهم جابري، ) حو,
1997 ،35  .) 

ِّشامٍل,ِّوإلضاءٍةِّنقديٍةِِّّتاريخيٍةِّشاملٍة؛ِّ ِّالت راثِّالعربيِّاإلسبلميِّتعرضِّلمسٍحِّتاريخيٍّ لوِّأفَّ
لماِّحصلِّماِّحصلِّالحقًا.ِّلوِّنجحِّالتَّنويرِّاإلسبلمي؛ِّلماِّظهرتِّاألصوليةِّومؤلتِّالشَّارعِّ

ِّوالجامعةوال ِّوالمدرسة ِّالفيلولوجيةِّالخ.....بيت ِّصيغتها ِّفي ِّحتى ِّ ِّالفكرية ِّالحداثة ِّأفَّ ِّلو .
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ِّالممارساتِّ ِّىذه ِّانتشار ِّشهدنا ِّلما ِّالتَّقليدي؛ ِّالفكر ِّأطر ِّتفكك ِّأف ِّاستطاعت والتَّاريخية
ِّالمسيحيةِّ ِّأفَّ ِّذلك ِّعلى ِّوالدليل !ِّ ِّالعشرين ِّالقرف ِّنهاية ِّفي ِّالعتيقة ِّوالخطابات المتطرفة,

ِّعنِّتوليدِّحركاتِّأ ِّعاجزة ِّعقلِّاألوروبية ِّألفَّ ِّ؟ ِّلماذا ِّالحجمِّوالضخامة, ِّبمثلِّىذا صولية
 (.  171) أركوف، د.ت.ف.، .ِّالتنويرِّمًرِّمنِّىنا

ودل يكن للتكنولوجيا اظتستوردة من الغرب؛ كالس يارات، واظتصانع، وانآالت، وبناء األبراج يف بعض 
الد وؿ العربية  تأثرٌي على العقلية الس ائدة؛  حيث ؾتد فجوة كبرية بني تلك التكنولوجيا وبني العقلية 

لن قدية اليت يتطور هبا اإلنساف من الس ائدة يف اجملتمع، فما لتتاجو العرب ىو استرياد تلك العقلية ا
 الت فكري الغيب اظتاضوي إذل التفكري العلمي الذي أؾتزتو التكنولوجيا.     

ِّالموروثِّ ِّأسرار ِّوفك ِّاألبد, ِّوإلى ِّواحدة ِّمرة ِّالماضي ِّطبلسم ِّحل ِّوالتَّجديد ِّالت راث مهمة
توِّىيِّالقضاءِّعلىِّمعوقاتِّ.ِّمهماِّعلىِّالسَّطحِّوكثيراِّفيِّالقاعحتىِّالِّتعودِّإلىِّالظ هورِّأحيان

ِّكالخرافة,ِّواألسطورة,ِّ التَّحرر,ِّواستئصالهاِّمنِّجذورىا.ِّوماِّلمِّتتغيرِّجذورِّالتَّخلفِّالنَّفسية؛
واالنفعاؿ,ِّوالتَّأليو,ِّوعبادةِّاألشخاص,ِّوالسَّلبيةِّوالخنوع؛ِّفإفَِّّالواقعِّلنِّيتغير.ِّوماِّأسهلِّأفِّ

ِّ ِّفكبلىما ِّبالمحرؾ ِّوالعفريت ِّباآللة, ِّالشَّبح ِّالسَّاذجِّيتبدؿ ِّفاستعماؿ ِّنفسو. ِّالغرض يؤدي
لآللةِّلنِّيقضيِّعلىِّإيمانوِّبالجنِّواألشباحِّإالِّإذاِّأعيدِّبناؤهِّالنَّفسي,ِّومنِّثمِّالقضاءِّعلىِّ

 (. 244،  1991طرابيشي، )طبلسمِّالماضيِّوأسرارهِّإلىِّاألبد

ِّاج ِّصراعًا ِّوليس ِّمطابق, ِّغير ِّمفارقًا ِّأيديولوجيًا ِّصراعًا ِّالت راث ِّحوؿ ِّالصٍّراع تماعيًاِّمازاؿ
ِّالتَّعاملِّمعِّالت راثِّيجبِّأفِّيتحدَّدِّبالوعيِّالنَّقديِّالتَّاريخي,ِّ وتاريخيًاِّموضوعياً.ِّيتبينِّلناِّأفَّ
ِّللماضيِّفيِّ ِّقديمةِّوحسب,ِّبلِّىوِّاستمرارِّما ِّكتبًا ِّيقوؿِّعليِّأومليل:ِّليس ِّكما فالت راث

ِّنقدِّالمثقفِّللت راثِّىوِّنقدِّللمجتمعِّالذيِّلمِّينفصلِّ بنيويًاِّمنِّتراثو,ِّالحاضر.ِّلذلكِّفإفَّ
ِّإنجاحِّ ِّفي ِّدور ِّلو ِّالت راث ِّناقد ِّالمثقف ِّفإفَّ ِّلذلك ِّالحاضر؛ ِّيحكم ِّالماضي ِّفيو ِّمازاؿ أو

 (.57، 2711.)بعبدالوي، عمليةِّانفكاؾِّالحاضرِّمنِّأسرِّالماضي
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ِّماِّندعوِّإليو:ِّىوِّالتَّخليِّعنِّالفهمِّالت راثيِّللت راث؛ِّأي:ِّالتَّحررِّمنِّالرَّواسبِّالت راثيةِّفيِّ إفَّ
ِّالرَّواسبِّالقياسِّالنحويِّع ِّللت راث,ِّوعلىِّرأسِّىذه ِّفهمنا الكبلميِّفيِِّّ–الفقهيِِّّ-ملية

ِّالتيِّندعوِّ ِّفالقطيعة ِّميكانيكيًا. ِّعلىِّربطِّجزءِّبجزءِّربطًا ِّالتيِّتقـو علمية صورتوِّاآلليةِّالبلَّ
ناِّإليهاِّليستِّالقطيعةِّمعِّالت راثِّبلِّالقطيعةِّمعِّنوعِّالعبلقةِّمعِّالت راث,ِّالقطيعةِّالتيِّتحول

ِّكائناتِّلهاِّتراث؛ِّأي:ِّإلىِّشخصياتِّيشكلِّالت راثِّأحدِّمقوماتها. ِّكائناتِّتراثية"ِّإلى  منِّ"
 ، (.   1993) اصتابري، 

إف  ؾتاح الغرب يف الت خلص من اإلرث الغيب واألسطوري يف تراثهم دل يكن وليد الص دفة، بل كانت 
ىناؾ تضحيات جسيمة حّت  توصلوا للت فكري العلمي الذي بدأ على يد كوبرنيكوس  وغاليليو مروراً 

صوف الفكر الذين ىزت نظرياهتم واكتشافاهتم ح 77777بديكارت وبيكوف  إذل باشالر وبوبر 
بية الد ينية كتفسري  الد يين واظتيتافيزيقي. وىذا ما دل  لتدث يف البالد اإلسالمية، فحّت انآف تدرس الرت 
غيب، وليست كظاىرة تارمتية، ودل تتعرض الن صوص اظتقدسة لنقد تارمتي من أجل طرحو كحدث 

د العربية واإلسالمية أكثر من كل تارمتي، وىذا يفسر حاالت انتشار الت طرؼ واألصولية يف البال
 دوؿ العادل غتتمعة، ىذه األصولية اليت حجبت النور عن عقل اإلنساف.

لكل  أمٍة تراٌث وماٍض يفتخر بو أبناؤىا، وىي تشكل مقومات تلك األمة، ولكن اظتشكلة يف األمة 
تمع جامد اجرتاري اليت تأخذ تراثها كمنهج يصلح لكل األزمنة واألمكنة، فيتحوؿ اجملتمع إذل غت

اث.  لكل ما ورد يف الرت 

 

ِّ  
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ِّ:الدٍّينِّ-الفصلِّالرابع
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ِّالدٍّين:ِِّّ-ٔ ِّمفهـو

يُعَتبرِّموضوعِّالعقلِّوالدٍّينِّمنِِّّأقدـِّالمواضيعِّالتيِّشغلتِّالعقلِّاإلنسانيِّمنذِّظهورِّالبوادرِّ
األولىِّللتَّفكيرِّاإلنسانيِّفيِّالحضاراتِّالمختلفةِّالتيِّعرفهاِّالتَّاريخِّالطَّويلِّلئلنسانية.ِّوقدِّ

قةِّالطَّبيعةِّاإلنسانيةِّكانتِّىذهِّالعبلقةِّمنذِّالبدايةِّعبلقًةِّمتوترًةِّمليئًةِّبالصٍّراع,ِّتعبٍّرِّعنِّحقي
ِِّّبينِّقطبينِّمختلفينِّفيِّجوىرىماِّوتوجههما.ِّوقدِّوصلتِّ ِّمتجاذبٍة ِّكطبيعٍة ِّذاتها, فيِّحدٍّ
حدَّةِّىذاِّالصٍّراعِّفيِّالمجتمعاتِّالغربيةِّإلىِّذروتهاِّفيِّعصرِّاألنوارِّوبدايةِّعصرِّالنَّهضة,ِّ

ِّكافِّباستطاعتوِّفيوِّأفِّيدخلِّفيِّمعارؾِّضاريةِّمع الدٍّينِّفيِّشكلِِّّووصوؿِّالعلمِّإلىِّمستوى
ثوراٍتِّوردودِّفعٍلِّعنيفٍةِّمنِّالطَّرفين,ِّانتهتِّفيِّآخرِّالمطاؼِّفيِّالكثيرِّمنِّالد وؿِّاألوربيةِّ

ين.ِّ  ( 22، 2713) ىابرماس، وراتسنغر، بانتصارِّالعلمِّوالقضاءِّعلىِّالس لطةِّالسٍّياسيةِّللدٍّ

ين، فهي تطفو على الس طح على وحّت  انآف دل حتسم ىذه اظتعارؾ يف اجملتمع العرب بني العقل والد  
شكل أصولي ٍة وتطر ٍؼ وخاص ة يف حالة اضتروب واألزمات؛ وذلك لعدـ قدرة اظتنظومة الفكرية العربية 

 .اإلعالـ والس ياسة والت عليم أف تفصل بني الد ين وغتمل اضتياة االجتماعية، فنرى الد ين ؽتزوجاً يف

ِّعب ِّالدٍّين ِّدوركهايم:)أفَّ ِّالمتعلقةِّيرى ِّوالممارسات ِّالمعتقدات ِّمن ِّمتضامٍن ِّنظاـٍ ِّعن ارة
ِّمنِّ ِّجميع ِّتوّحد ِّوالممارسات ِّالمعتقدات ِّىذه ِّإفَّ ِّوالممنوعة, ِّالمنفصلة ِّأي: بالمقدَّسات؛
يعتنقهاِّفيِّمجتمٍعِّمعنويٍِّّواحٍدُِّيسمَّىِّالكنيسةِّ(ِِّّإفَِّّالمقدَّساتِّ)األشياءِّالمقدَّسةِّ(ِّىيِّماِّ

اِّالد نيويات؛ِّفهيِّماِّتطبقِّعليوِّالممنوعات,ِّوماِّيجبِّأفِّيظلَِّّتحميوِّالممنوعاتِّوتعزلو,ِّأمَِّّ
ِّالمقدساتِّ ِّطبيعة ِّعن ِّتعبٍّر ِّتصو راٌت ِّىي ينية ِّالدٍّ ِّالمعتقدات ِّإفَّ .ِّ ِّالمقدسات ِّعن بعيدًا
ِّكيفيَّةِّ وعبلقاتهاِّفيِّماِّبينهاِّأوِّمعِّالد نيويات,ِّأمَّاِّالشَّعائر؛ِّفهيِّقواعدِّالس لوؾِّالتيِّتحدٍّد

 (  26-25، 2771) ويليم،  لمقدَّسات.التَّعاملِّمعِّا

ِّآراءِّالمعتزلةِّوابنِّرشدِّحوؿِّموضوعِّالدٍّينِّوالعقل:ِّ-ٕ
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ِّالرَّكائزِِّّالمعتزلة:- ِّمن ِّكانت ِّالتي ِّواإلرجاء ِّالجبر ِّلفكرة ِّفعٍل ِّكردٍّ ِّالمعتزلة ِّنزعة ظهرت
ِّنمطِّ ِّعن ِّخرجت ِّالتي ِّسياساتها ِّوتبرير ِّلتغطية ِّاألموية ِّالدَّولة ِّعليها ِّاعتمدت ِّالتي الفكرية
سياسةِّالخلفاءِّالرَّاشدينِّبحجةِّأفَِّّذلكِّمنِّبابِّالقضاءِّوالقدر.ِّونادتِّفكرةِّالمعتزلةِّبمبدأِّ

ِّكافةِّماداـِّمزودًاِّبطاقٍةِّعقليٍةِّتمّيزِّلوِّبينِّالحسنِّوالقبح,ِّتحميلِّاإلنس افِّمسؤوليةِّتصرفاتو
وبينِّالنَّفعِّوالضَّرر,ِّوبينِّالصٍّحةِّوالخطأ,ِّوبنىِّالمعتزلةِّفلسفتهمِّعلىِّأساسِّدورِّالعقلِّفيِّ
ِّوالتَّقبيحِّ ِّالعقلِّعلىِّأساسِّالتَّحسين ِّبحكم ِّالفلسفة ِّىذه ِّوقدِّوثقِّأنصار ِّاإلنسافِّ. حياة

ِّحا ِّيأتيِّدونما ِّأف ِّالمستحيل ِّمن ِّأفَّ ِّالمعتزلة, ِّمبادئ ِّومن ِّوالمأثورات. ِّالن صوص ِّإلى جة
ِّتقرَّرتِّ ِّلما ِّتفصيبًل ِّإالَّ ِّيكوف ِّال ِّالر سل ِّبو ِّيأتي ِّما ِّوأفَّ ِّيبطلو, ِّأو ِّالعقل ِّيحيلو ِّبما الشَّرع

ِّ(    37 -36، 1998) العلي، جملتوِّفيِّالعقلِّ.ِّ

ز بني اطتطأ والص واب يف حياة اإلنساف، ورفضوا فكرة دافع اظتعتزلة عن دور العقل وقدرتو على الت ميي
القضاء والقدر اظتؤدصتة  اليت كانت ترب ر سياسات الد وؿ يف تلك اظترحلة،  فكانت حركة اظتعتزلة 
ين يوائم كل  العصور لكن ما لبثت أف  مبثابة نقطة بداية ألرضية عقلية انفتاحية قادرة على جعل الد 

 يف مهدىا. أستدت تلك اضتركة 

ِّفرضًا,ِّ ِّعليو ِّبلِّىيِّمفروضة ,ِّ ِّليستِّإرادية ِّاإلنسافِّوعقائده ِّآراء ِّأفَّ ففيِّرأيِّالجاحظ:
 (    46، 1994) الوردي،  وأنَّهاِّنتيجٌةِّحتميٌةِّلكيفيةِّتكوينِّعقلوِّوماِّيعرضِّعليوِّمنِّاآلراء.

ينية اليت يدافع عنها، وت صبح جزءًا من ىويتو بوالدة اإلنساف ضمن أسرٍة معينٍة لتد د عقائده الد 
 وثقافتو اليت ال يستطيع الت خلي عنها بسهولة.  

:ِّىوِّالفصلِّبينِِّّابنِّرشد:- ينطلقِّابنِّرشدِّفيِّعمليةِّتصحيحِّالعقيدةِّمنِّمنطلٍقِّمنهجيٍّ
ِّكافِّفيِّعصرهِّجزءًاِّمنِّالفلسفةِّ(ِّ.ِّالعلمِّمهمتوِّالنَّظرِّفيِّالموجوداتِّ الدٍّينِّوالعلمِّ)ِّالذي
ِّاستخبلصِّالعبرةِّمنهاِّبعدِّذلكِّ.ِّفاألولويةِّىناِّللعلمِّعلىِّ ِّكماِّىيِّأواًل,ِّثمَّ بهدؼِّفهمها

ِّوالمقص ينيِّواألخبلقيودِّبالعملِّالعملِّ) ِّالس لوؾِّالدٍّ ِّاألوؿِّىوِّىنا ِّفمقصده ِّالدٍّين؛ ِّأمَّا .)
 العمل,ِّوالعلمِّفيوِّىوِّمنِّأجلِّالعملِّ.ِّ
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ِّالعلمِّ ِّمن ِّدرجة ِّعلى ِّليست ِّالنَّاس ِّمن ِّالعظمى ِّواألغلبية ِّكافة, ِّللنَّاس ِّىو ِّالدٍّين ِّإفَّ ثمَّ
ِّيستخل ِّالتي ِّالعبرة ِّمن ِّانطبلقًا ِّبالعمل ِّنطالبها ِّبحيث ِّالعلم.والمعرفة ِّفي ِّالرَّاسخوف  صها

 (  113، 1998)اصتابري، 

يرى ابن رشد بضرورة الفصل بني العلم والد ين؛ فالعلم مهمتو كشف اضتقائق، والن ظر يف 
اظتوجودات، وىذه مهمة العلماء والفالسفة وليس رجاؿ الد ين، أم ا اصتانب الر وحي من طقوس 

 يع أف نتارسو أي  شخٍص.وشعائر دينية؛ فهو متاٌح للجميع، ويستط

 :ِّالعلميةِّالدٍّينِّوالعقبلنيةِّقضيةآراءِّعلماءِّاالجتماعِّحوؿِِّّ-ٖ

ِّكارؿِّماركس- :يرىِّماركسِّأفَِّّاإلنسافِّىوِّالذيِّ(ٖٛٛٔ-ِّٛٔٛٔ)Marx.Kِِّّموقف
ِّللكائنِّ ِّالرَّائع ِّاإلنجاز ِّىو ِّالدٍّين ِّإفَّ .ِّ ِّاإلنساف ِّينتج ِّالذي ِّىو ِّالدٍّين ِّوليس ِّالدٍّين, ينتج
ينِّبالتَّاليِّىوِّالنٍّضاؿِّ ِّالكائنِّالبشريِّالِّيمتلكِّواقعًاِّحقيقيًاِّ.ِّالنٍّضاؿِّضدِّالدٍّ البشري؛ِّألفَّ

ِّا ِّالعالمِّالذيِّيعتبر ِّالمباشرِّضدِّىذا ِّإلىِّالدٍّينِّىيِّفيِّغير ِّالحاجة ِّالر وحيِّ. لدٍّينِّعبيره
جانٍبِّمنهاِّتعبيٌرِّعنِّالحاجةِّالواقعية,ِّومنِّناحيٍةِّأخرىِّاحتجاٌجِّعلىِّالخطرِّالواقعيِّ,ِّالدٍّينِّ
ِّعنِّالعالمِّالواقعيِّالِّيمكنِّأفِّ ينية ِّالدٍّ ِّالص ورة ِّويؤكٍّدِّماركسِّعلىِّأفَّ ِّأفيوفِّالش عوب. ىو

ِّظرِّ ِّتقدٍّـ ِّعندما ِّمعِّتختفيِّإالَّ ِّوعقبلنية ِّلئلنسافِّعبلقاتِّشفَّافة ِّالعملية وؼِّالعملِّوالحياة
ِّالضَّبابِّالر وحانيِّالذيِّيحجبِّعنهاِّ أقرانوِّومعِّالطَّبيعة,ِّذلكِّيعنيِّتحريرِّالحياةِّمنِّىذا

 (  27-18، 2775)ليجيو، وويليم، الر ؤية.ِّ

بصورٍة حقيقيٍة أوجد من وجهة نظر ماركس اإلنساف البدائي الذي عجز عن تفسري ظواىر الكوف 
فكرة الد ين لكي يشبع حاجًة لديو؛ ىي اضتاجة ظتعرفة الواقع من حولو، كما تستمر  ىذه اضتاجة 
لدى اإلنساف يف معرفة أسرار  الكوف حني تتقد ـ عالقات اضتياة العملية وتصبح عالقات اجتماعية 

ورًا من الت فسريات اليت سبقتها عن عقالنية بني البشر، وتستطيع إعطاء تفسرٍي عقالن  أكثر تط
 الط بيعة .
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ِّالدٍّينِّليسِّ ِّللدٍّينِّدورًاِّمحدَّدًاِّفيِّعمليةِّالقمعِّواالستغبلؿ,ِّوقاؿ:ِّإفَّ كماِّيرىِّماركسِّأفَّ
شيئاِّسيئًاِّفيِّذاتو,ِّولكنَّوِّيساعدِّفيِّتسهيلِّعملياتِّاالستغبلؿ,ِّيفعلِّالدٍّينِّذلكِّمنِّخبلؿِّ

ِّوالسٍِّّ ِّاالقتصادية ِّالحقائق ِّالدٍّؼءِّتغطية ِّمن ِّالمزيد ِّعلى ِّيبعث ِّبوىٍج ِّللحياة ِّالقاسية ياسية
 (   92، 2779.) ناي،  والرَّاحةِّ,ِّلوالِّالدٍّينِّلرأتِّالطَّبقةِّالعاملةِّاستغبللهاِّبوضوٍحِّأكثر

ين يلعب دورًا بعملية استغالؿ العماؿ، وذلك من خالؿ القناعة مبا وجدوا  ويرى ماركس بأف  الد 
ذا االستغالؿ قدٌر ػتتوـٌ عليهم، ويف الوقت نفسو يعطيهم جو األلفة بينهم عليهم وشعورىم بأف  ى

 وبني مستغليهم .  

ِّمصدرِّ(:ِّٕٚٛٔ-ٗٓٛٔ)Feurbachِِّّفيورباخ- ِّىو ِّاإلنساف ِّعند ِّبالتَّبعية الش عور
ِّاألصلِّ ِّفي ِّىي ِّلها, ِّبتبعيتو ِّاإلنساف ِّيشعر ِّالتي ِّأي: ِّ؛ ِّالتَّبعية ِّىذه ِّموضوع ِّولكن الدٍّين,

ِّكماِّيبرىنِّعلىِّذلكِّتاريخِِّّليستِّإالِّالطَِّّ ين, بيعة,ِّفالطَّبيعةِّىيِّالموضوعِّاألصليِّاألوؿِّللدٍّ
ِّبالنٍّسبةِّلئلنسافِّتأكيٌدِّ ِّوطبيعيٌّ ِّالدٍّينِّفطريٌّ ِّ.التَّأكيدِّبأفَّ ِّكافيٍة ياناتِّواألممِّبدرجٍة ِّالدٍّ كلٍّ

ِّكافِّالدٍّينِّ ِّكافِّالدٍّينِّيتطابقِّمعِّالتَّأليو,ِّلكنَّوِّصحيٌحِّتمامًاِّإذا الِّيعتبرِّشيئًاِّسوىِّزائٌفِّإذا
ِّبأنَّوِّالِّيوجدِّوالِّيستطيعِّالوجودِّ ِّتقريبًا ِّالش عورِّبالتَّبعيةِّالذيِّيكوفِّفيوِّاإلنسافِّمدركًا ىذا
ِّكافِّفهمناِّىكذاِّفإنَّوِّيكوفِّ ِّكائٍنِّآخرِّمختلفِّعنوِّ,ِّوأفَِّّوجودهِّالِّينشأِّفيِّذاتو.ِّوإذا دوف

ِّكضرورةِّالن ورِّللعين,ِّأوِّالهواءِّللرٍّئتي ، 1991) عطية، ن,ِّأوِّالطَّعاـِّللمعدةِّ.ِّضرورياِّلئلنساف
41 -42 ) 

إف  تبعية اإلنساف لديٍن نشأت نتيجة ما لتدث يف الكوف من ظواىر طبيعية؛ كالكوارث، 
والفيضانات، والرباكني، والزالزؿ اليت دل يكن بوسع اإلنساف أف يعطي تفسريًا حقيقيًا عتا، ففسر 

ا نتيجة  وجود آعتة تتحك م يف مشيئة الن اس والط بيعة. تلك الظ واىر الط بيعية بأهن 

يقوؿِّدوركهايم:ِّ"عندماِّأدفعِِّّ:(ٜٚٔٔ-ٛ٘ٛٔ)Emile Durkhemِِِّّّدوركهايمِّ-
ِّكمواطن,ِّعندماِّأنفٍّذِّااللتزاماتِّالتيِّتعاقدتِّعليها؛ِّفإنَّنيِّأؤديِّ ِّكزوج,ِّأو ِّكأخ, بمهمتي

ِّالتي ِّالواجبات ِّأفعالي, ِّوعن ِّعني ِّبعيدًا ِّتحدَّدت ِّالتي ِّوفيِِّّواجباتي ِّالقانوف ِّفي تحدَّدت
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األعراؼ.ِّعلىِّالرَّغمِّمنِّأنَّهاِّمتوافقٌةِّمعِّمشاعريِّالخاصَّة,ِّوأنَّنيِّأشعرِّداخليًاِّبأنَّهاِّحقيقة,ِّ
ِّىذهِّالعبلقاتِّالِّتكشفِّعنِّأنَّهاِّعبلقاٌتِّموضوعيةِّ؛ِّألنَّنيِّلستِّأناِّالذيِّصنعتها,ِّ إالِّأفَّ

ِّالمعتق ِّكذلكِّفإفَّ ينية,ِّإنماِّتلقيتهاِّمنِّخبلؿِّالتَّعليم, داتِّوالممارساتِّالخاصَّةِّبالحياةِّالدٍّ
ِّكانتِّموجودةِّقبلو؛ِّفذلكِّيعنيِّأنَّهاِّموجودةِّخارجةِّعنو,ِّ وجدىاِّالمؤمنِّعندِّوالدتو,ِّوإذا
ِّكافِّموجوداِّفيِّالسَّابقِّيمكنِّأفِّيتكررِّبالنٍّسبةِّلكلٍِّّواحٍدِّمنهم.ِّىكذاِّ ِّكلَِّّما ذلكِّيعنيِّأفَّ

عورِّتمثٍّلِّالخاصيةِّالهائلةِّالتيِّتوجدِّخارجِّمجملِّالوعيِّإذفِّثمَّةِّطرؽِّللفعل,ِّللتَّفكير,ِّوللش ِّ
 (    271-277، 2775) ليجيو، وويليم، الفردي".ِِّّ

ينية؛  اه أقربائو أو أبناء غتتمعو، أو يقـو مبمارسة الش عائر الد  عندما يقـو اإلنساف بتنفيذ واجباتو اجت 
اجتماعيٍة سابقٍة على وجود الفرد الذي يقـو فإف  ىذه األفعاؿ واظتمارسات مستمدٌة من بيئٍة 

األسرة و اظتدرسة ودور  بتنفيذىا دوف أي  شعور من عدـ صحتها، فقد تلقاىا من خالؿ الت عليم يف
بعد انفصاؿ الد ين عن  غتمل اضتياة االجتماعية يف الغرب دل يكن ىناؾ بديٌل أخالقي   و  .العبادة 

اؾ حاجٌة ماس ٌة إذل جانٍب روحي  يتكامل مع اصتانب اظتادي خاص ة بعد لتل  ػتل  الد ين، فكانت ىن
 شيوع العقالنية العلمية . 

ارتبطتِّبعدـِّوجودِّبديٍلِّلعلمِّاألخبلؽِِّّإفَِّّأزمةِّالمجتمعِّالمعاصرِّبالنٍّسبةِّإلىِّإميلِّدوركهايم
ِّكافِّينبغيِّعلىِّعلمِّاالجتم يانات.ِّمنِّوجهةِّنظره اعِّأفِّيؤدٍّيِّإلىِّالتَّقليديِّالمبنيِّعلىِّالدٍّ

إعادةِّتشكيلِّعلمِّأخبلؽِّيتجاوبِّمعِّمتطلباتِّالعقليةِّالعلمّية.ِّمنِّىناِّيأتيِّاىتماموِّبعلمِّ
ِّا ِّبالنَّشاط ِّوالتزامو ِّالعلماني, ِّالفرنسّيةاألخبلؽ ِّالجمهورية ِّفي  -9، 2771)ويليم، .لتَّربوي

17   ) 

ِّمنِّأشكاؿِّالعملِِّّالدٍّينِّبالنٍّسبةِّلفيبرِّ:Max Weberِّماكسِّفيبر- ىوِّنوٌعِّخاصٌّ
ِّمنِّالمعتقدات,ِّإنَّماِّينظرِّإليهاِّباعتبارىاِّ الجمعيِّأوِّالطَّائفيِّالِّيتناولهاِّفيبرِّباعتبارىاِّنظمًا
ِّلتنظيمِّالحياة.ِّبالنٍّسبةِّلفيبرِّالمسألةِّالمطروحةِّتتمثلِّفيِّمشكلةِّالِّعقبلنيةِّالعالم,ِّ أنساقًا

ِّوِّ ِّمقدَّر ِّىو ِّما ِّبين ِّالتَّوافق ِّعدـ ِّالتيِِّّوبخاصَّة ِّالمعاناة ِّواقع ِّبين ِّاألمور, ِّإليو ِّتصير ِّما بين
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ِّالحاجةِّ يانات, ِّالدٍّ ِّجميع ِّلتطور ِّالدَّافعة ِّالقوة ِّكاف ِّالذي ِّالموت ِّوحقيقة ِّالبشر يعيشها
ِّربانيٍَّةِّ)الىوتِّربانيِّ(ِّتفسرِّمعاناةِّوآالـِّالبشرِّوقبوؿِّحقيقةِّالموت,ِّألوىيةِّ العقبلنيةِّلقوٍة

 (  92، 2775)ليجيو، وويليم، رقًةِّللعادة.قادرةِّعلىِّممارسةِّفعلِّقوىِّممارسًةِّخا

إف  فكرة اظتوت كانت من العوامل الر ئيسي ة اليت دفعت باإلنساف لتصور آعتة، وإعطاء تفسريات غيبية 
كما    -الذي دل يستطع  معرفة ماذا سيحل  بروحو بعد اظتوت -لظاىرة اظتوت اليت حتدث لإلنساف 

حًة لإلنساف أماـ تلك الت حديات، وشك لت بذلك منظومًة قادرًة أعطت تلك الت فسريات الغيبية را
 على تنظيم اضتياة االجتماعية. 

 العبلقةِّالصٍّراعيةِّبينِّالعقبلنيةِّالعلميةِّوالدٍّينِّ:ِّ-ٗ

حدث صراٌع  بني الكنيسة والعلماء يف الغرب انتهت بانتصار العلم خاصة بعد االكتشافات اليت 
ينية حوؿ الكوف، وىذه حققها العلم يف ميادين ال فيزياء والفلك واليت دحضت الت صورات الد 

ينية، لكن  الوضع يف العادل اإلسالمي كاف على  االكتشافات مستمر ٌة يف تفنيدىا للت صورات الد 
شكل أسلوٍب توفيقي  بالت وفيق بني العقل والن قل؛ أي: بني الن صوص اظتقدسة وبني الت أويل العقلي 

اقع، وعلى الر غم من بعض احملاوالت يف العادل العرب برتجيح العقل على الن قل ظل  الش كل للو 
 األكثر انتشاراً ىو الت وفيق بني العقل والن قل والذي استمر  حّت  عصر الن هضة العربية.   

ِّ ِّمع ِّمباشرٍة ِّعبلقٍة ِّفي ِّووقف ِّالقيود, ِّمن ِّتحرَّر ِّقد ِّالغربي ِّالعقل ِّزالتِّإفَّ ِّحيث الطَّبيعة؛
ِّالثَّقافةِّ الموانعِّالقديمة,ِّفاستطاعِّأفِّيحقٍّقِّالتَّقدـِّالعلميِّفيِّجميعِّالمجاالت,ِّفيِّحينِّإفَّ
اإلسبلميةِّالِّتضعِّالعقلِّفيِّعبلقٍةِّمباشرٍةِّمعِّالطَّبيعة,ِّبلِّمنِّخبلؿِّآخرِّىوِّالدٍّينِّواإليماف,ِّ

 (    378، 1998 . ) العلي،ىِّإلىِّعرقلةِّالتَّقد ـِّالعلمياألمرِّالذيِّأدَِّّ

إفَِّّالفصلِّبينِّالدَّولةِّوالكنيسةِّفيِّأوروباِّقدِّجعلِّالعلمِّيخاصمِّالكنيسةِّفأصبحِّبذلكِّطرفاِّ
ِّكنيسة؛ِّفلمِّيكنِّالعلمِّخصماِّمباشراً,ِّوبالتَّاليِّلمِّيكنِّ فيِّالصٍّراعِّ,ِّأمَّاِّفيِّاإلسبلـِّحيثِّال

فيِّالدٍّينِّوالدٍّينِّفيِّالسٍّياسةِِّّطرفاِّفيِّالصٍّراعِّ.ِّوكافِّالصٍّراعِّيكتسيِّصورةِّممارسةِّالسٍّياسة
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.ِّفهوِّلمِّيساىمِّفيِّتغذيةِّالعقلِّالعربيِّوالِّفيِّتجديدِّقوالبوِّوفحصِّقبلياتوِّوِّمسبقاتوِّ,ِّ
 (    61، 1997) اصتابري،  فبقيِّالزَّمافِّالثَّقافيِّالعربيِّىوِّىوِّ.

ينية مع  بعضها على شكل منذ بداية تأسيس الد ولة اإلسالمية امتزجت الس لطة الس ياسية والد 
منظومٍة اجتماعيٍة سياسيٍة  تدافع عن الوضع القائم بشكلو الغيب البعيد عن الفكر الن قدي، يف 

 حني شهدت أوروبا صراعات بني الكنيسة ورجاؿ العلم.

ِّكاسينيِّيدعوِّالمناصرينِّآلراءِّجاليليوِّإلىِّاالبتعادِّعنِّ فهاِّىوِّرجلِّالكنيسةِّالدومينيكاني
ِّإلىِّالسَّما ِّعظيمًا,ِّالنَّظر ِّفيِّذلكِّجرمًا ِّألفَّ ِّالفلك؛ ِّالمزيدِّمنِّحقائقِّعلم ِّمعرفة ِّبقصد ء

ِّفكرِّ ِّحصيلة ِّالرٍّياضيات ِّوأفَّ ِّالشَّيطاف, ِّعمل ِّمن ِّالهندسة ِّعلم ِّبأفَّ ِّأيضًا ِّيرى ِّىذا وكاف
ِّفيِّتعاليموِّإلحا ِّكفر,ِّوأفَّ ِّمذىبِّجاليليو دًا,ِّالملحدينِّ,ِّأمَّاِّاألبِّلوريني؛ِّفقدِّصرَّحِّبأفَّ

 ( 32، 1983) العمر،  .لِّالِّمحالةوأفَِّّجزاءهِّالقت

لكن بعد اكتشاؼ اضتقائق العلمية وانتشارىا بني الن اس حيث أصبحت واقعًا ال نتكن إنكاره 
اضطرت الكنيسة إذل االعرتاؼ هبذه اضتقائق العلمية، ؽت ا دفعها إذل عدـ االستمرار يف الوقوؼ ضد 

ين العلم مباشرًة، وأصبح  التفكري العلمي ينتشر على  حساب تقلص الت فكري الغيب، وانسحاب الد 
من غتمل اضتياة االجتماعية واالقتصادية والس ياسية؛  أي: انتقلت من اظتفهـو العاـ إذل اظتفهـو 
اطتاص، فاعترب الد ين مسألة شخصية يف حني دل يكن الواقع كذلك يف اجملتمع العرب  حيث يُعَترب 

 يف غتمل اضتياة االجتماعية . الد ين ىو الر كيزة األساسية

ِّوالعقليةِّ ِّ ِّاالجتماعية ِّالتَّحوالت ِّومحاربة ِّاإللحاد, ِّمحاربة ِّإالَّ ِّاألوروبية ِّللكنائس ِّكاف وما
ِّكافِّمنِّشأنهاِّتهميشِّالسٍّلكِّالكنسيِّفيِّالفعلِّاالجتماعي.ِّولكنِّفيِّجميعِّ وغيرىاِّالتي

ِّا ِّفي ِّالعلمانية ِّثبتت ِّالحديث, ِّالعربي ِّالتَّاريخ ِّفي ِّكما ِّأفِّاألحواؿ, ِّدوف ِّوالمجتمع لفكر
ِّالصَّيروراتِّ ِّبفعل ِّاالجتماعية ِّمواقعها ِّفقدت ِّالتي ِّالكنيسة ِّمع ِّمعركة ِّبالضَّرورة تخوض
ِّوالثَّقافةِّ ِّلقطاعاتِّالفكر ِّصارتِّحاكمًة ِّمؤسَّساتِّمدنية ِّونشوء ِّالتيِّتجاوزتها, االجتماعية

 (   174، 2777)اظتسريي، وعظمة،  والسٍّياسة.
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ين يف بدايتو؛ حيث إف  عملية الت كرار لكن يف العادل اإلسالمي ال يزا ؿ ىذا الص راع بني العقل والد 
لألفكار الس ائدة اليت تقـو هبا األجياؿ العربية منذ أكثر من ألف سنة دل تتعر ض ألي  نقٍد بن اٍء، وما 

و عبارة عن نشاىده من تطو ٍر ظاىري  سواٌء من الن احية العمرانية أو باقتناء تكنولوجيا فاخرة ى
من عملية استرياد تكنولوجيا وآالت من الغرب؛ لذلك فالعقلية الس ائدة يف البالد العربية  دل خترج 

ينية.   تلك الد وامة الد 

ِّكافِّ ِّكما ِّحتَّىِّاليـو ِّالتدجينِّاالجتماعيِّللفردِّاإلسبلميِّالِّيزاؿِّمستمرًا يقوؿِّأركوفِّ:ِّإفَّ
ِّأنماطِّاإلدراؾِّوالتَّصور,ِّوأنماطِّالمحاجَّةِّ عليوِّالحاؿِّقبلِّألفِّوأربعمائةِّسنةِّ!ِّأقصدِّبأفَّ

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

عب األساسي بدعم األفكار الس ائدة واستمرارىا ونقلها من جيٍل إذل جيٍل ويُعَترب رجل الد   ين الال 
آخر من خالؿ حجج يُعَترب جتاوزىا جرنتًة وانتهاكًا للمقد س استنادًا على مقولة: إف  الن صوص 
اظتقدسة ال نتكن تأويلها حسب كل  عصر بل كتب االحتفاظ بقدسية ىذه الن صوص وتررتتها إذل 
ا اضتقيقة اظتطلقة، وىي اظتنهج الص احل لكل  زماف ومكاف، وىذا ما كاف  الواقع كما ىي حبكم أهن 
سائدًا يف العصور الوسطى يف الغرب؛ حيث كانت الكنيسة تدير شؤوف عام ة  الش عب دوف أي  

 نقٍد . 

بثقافٍةِّقدسيٍة,ِّفوؽِِّّ–ِّبمعنىِّالس لطةِّعلىِّالجمهور,ِّواالرتباطِّبالس لطة–يتذرَّعِّرجاؿِّالدٍّينِّ
الجمهور,ِّفوؽِّالتَّغيير,ِّ)صالحةِّلكلٍِّّزماٍفِّومكاٍفِّ(ِّأي:ِّلكلٍِّّاألجياؿِّوحتَّىِّللجيلِّالعلميِّ
ِّثقافاتِّالعصرِّ ِّكلٍّ ِّأعلىِّمن ,)ِّ ِّ)ثقافةِّمطلقة ِّالجمهورِّىمِّأماـ ِّيوىمِّبأفَّ ِّما نفسو.ِّوىذا

ِّالوىمِّيتوجوِّالجمهورِّإلىِّتناوؿِّطقسيِّشعائريِّلثقا ِّكانتِّوعلومو,ِّوبهذا ِّمتعاليٍة,ِّ)ربما فٍة
.ِّأمَّاِّالحجةِّالمؤثرةِّ متناسبةِّمعِّعصرِّ(ِّويقاؿِّلو:ِّإنَّهاِّمناسبٌةِّلعصرهِّىذاِّوِّلكلٍِّّعصٍرِّقادـٍ
ِّمعنىِّ ِّبنفسو ِّيكتشف ِّأف ِّعليو ِّيصعب ِّالتي ِّالتَّغيير ِّحركة ِّمن ِّالُمخوَّؼ ِّالجمهور ِّىذا في

 (    17، 2775)خليل،  مطلقة,ِّثابتة.ِّحدوثها؛ِّفهيِّإقناعوِّبأفَِّّثقافةِّالدٍّين
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وحبكم البيئة االجتماعية العربية اظتهيأة للقبوؿ باألفكار الدينية دوف أي  ػتاولٍة لنقد تلك األفكار 
ِّالبرجوازيِّ ِّإنسافِّمجتمعنا اإلقطاعيِّالِّيحتاجِّإلىِّمزاجِّدينيِّللقبوؿِِّّ–يقوؿِّالشَّرابيِّ:إفَّ

أف,ِّوالدينِّيعلموِّيومياِّأنَّوِّقدِّخلقِِّّبقوؿِّالقرآفِّ)الِّحوؿِّوالِّقوةِّإالِّباهلل(ِّفاإلنسافِّقليلِّالشَِّّ
ِّيستطيعِّ ِّال ِّأنَّو ِّمسبقًا ِّيعرؼ ِّعالٍم ِّفي ِّيعيش ِّالفرد ِّضعيفًا( ِّاإلنساف ِّ)وخلق ِّضعيفًا كائنًا
ِّكلِّمنِّعاشِّمات,ِّوكلِّمنِّماتِّفات,ِّوكلِّماِّ السَّيطرةِّعليو,ِّوأفَِّّمصيرهِّفيوِّأمٌرِّمحتوـٌِّ)

ِّاهلل ِّفإفَّ ِّفيِّالبداية ِّكما ِّوفيِّالنٍّهاية ِّآت(. ِّآٍت ِّشيء:ِّىو ِّكلٍّ ِّعلى ِّإليوِِّّحقٌّ ِّهللِّوإنَّا )إنَّا
ِّالمجتمعِّراجعوف ِّفي ِّالقائمة ِّالس لطة ِّاستمرار ِّتغذي ِّكهذه ِّأيديولوجية ِّأفَّ ِّالواضح ِّومن )

 (   71، 1984)شراب،   وتدعمِّىيمنتهاِّعلىِّأعضائو.

فعملية الت كرار واالجرتار اليت تقـو هبا اصتماعات اظتتدينة جتعل منهم يدوروف يف حلقة مفرغة ال 
تستطيع أف تقـو بأي  تغيرٍي يف طريقة تفكريىم، فعند قياـ أي  شخٍص يف ىذه اصتماعات  بطرح 

اـٍ وشذوٍذ من قبل اصتماعة .   فكرٍة جديدٍة؛ يصبح موضع اهت 

ماِّالذيِّجّمدِّالفكرِّفيِّالجماعةِّالمتدينة:ِّإنَّوِّالتَّكرار,ِّالتَّقليدِّالجماعي,ِِّّسوسيولوجيًاِِّّنفهم
ِّكأنَّوِّمنِّصنعِّمجهوؿ,ِّتقديسِّاالعتقادِّوالخوؼِّمنوِّحتَّىِّالبكاءِّأوِّاالنتحارِّ عبادةِّالمألوؼ

 (     217 - 2775،216) خليل،  الذيُِّيسمَّىِّاستشهاداِّباسمِّالمقدسِّفيِّسبيلِّاهلل.

ين من قبل باإلضافة إذل دو  ين يف اضتفاظ على الوضع القائم ؾتد ظاىرة استغالؿ الد  ر رجاؿ الد 
الس ياسيني يف البالد العربية سواٌء عرب شبكات اإلعالـ أو عن طريق اظتناىج الت عليمية أو اطتطابات 

و إخل؛  وذلك لشحذ قتم الش باب وزجهم يف حروب أ 777اليت تُلَقى أثناء األزمات واضتروب   
أمور أخرى؛ كاالنتخابات  يف سبيل وصوؿ جهة معينة إذل غاياهتا دوف النظر إذل الوضع الكارثي 
الذي سينتج عنو فيما بعد شخصية دتتلك عقلية دوغمائية إقصائية ترفض انآخر، ويظن بأن و الوحيد 

ى ىذا وجود حاضٍن على الص واب ونتلك اضتقيقة اظتطلقة، وبأن و من الفرقة الن اجية، والد ليل عل
 اجتماعي صتماعاٍت أصولي ٍة متطرفٍة يف بعض البيئات العربية .
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ِّالمؤدلجِّ ِّبالدٍّين ِّالسٍّياسي ِّالنَّشاط ِّإدغاـ ِّأفَّ ِّاإلسبلمي ِّالعالم ِّفي ِّالتَّجارب ِّبعض ِّبينت لقد
ِّاندماجِّالدٍّينِّبالنَّزعةِّالقوميةِّينطويِّعلىِّقوةِّأكبر.ِّأمَّاِّمركب ِّينطويِّعلىِّقوةِّىائلة,ِّوأفَّ

الثَّبلثِّفيتميزِّبقدراٍتِّخارقٍةِّعلىِّصعيدِّالفعل.ِّوىوِّماِّيتَّضحِّبجبلءِّخبلؿِّأزمةِّالخليجِّ.ِّ
ِّأوِّ ِّالعقلي, ِّالتَّفكير ِّيتعطل ِّمدى ِّأيٍّ ِّإلى ِّآخر, ِّجانٍب ِّمن ِّأيضاً, ِّتبين ِّنفسها ِّاألزمة ولكنَّ

بار، ) عبد اصت يلجمِّذلك.ِّوىذاِّماِّفتحِّاألبوابِّأماـِّاألصوليةِّللعبِّدورىاِّفيِّالعالمِِّّالعربي.
1992 ،89 -97   ) 

ينية ينتج عنها الحقًا عقلية اجتماعية تعترب نفسها  فنتائج مزج اظتمارسات الس ياسية باظتسائل الد 
 صاحبة اليقني اظتطلق. 

ِّالحقيقةِّواحدٌةِّيمتلكهاِّطرٌؼِّواحٌدِّالِّغير,ِّوىذاِّىوِّمعنىِّالحديثِّ فهناؾِّمواقفِّتعتبرِّأفَّ
يرشحِّعنوِّالتَّسلط,ِّواالستبدادِّيعنيِّالسَّعيِّدائمًاِّإلىِّالجمعِّعنِّالفرقةِّالنَّاجية,ِّاألمرِّالذيِّ

ِّالمطلقة. ِّالحقيقة ِّوملكية ِّالمطلقة ِّالس لطة ِّملكية (   فهذه 33، 2711)بنعبدالوي،  بين
العقلية الغيبية صاحبة اليقني اظتطلق يصبح وجودىا يف اجملتمع عائقًا أماـ أي تغيرٍي، فهم نتلكوف 

 نت قد ُفس رت بطريقٍة صحيحٍة أـ قد ت  استغالعتا لغاياٍت سياسيٍة.أفكاراً مطلقة سواٌء أكا

ِّالذيِّعملِّعلىِّتأخيرِّ ِّالخبلفة ِّمنِّنظاـ ِّالدٍّينِّاإلسبلميِّبريٌء ِّإفَّ يقوؿِّعليِّعبدِّالرَّازؽ:
المسلمينِّفيِّسيرىمِّنحوِّالتَّقدـ,ِّوالدٍّينِّلمِّيقّيدِّالمسلمينِّبأيٍِّّنوٍعِّمنِّأنواعِّالحكم,ِّوإنَّماِّ

 (    135، 2778)الشوملي، فِّنختارِّمنهاِّأحدثِّماِّأنتجتوِّالعقوؿِّالبشرية.ترؾِّلناِّأ

ولو تساءلنا عن مفهـو )اضتضارة اإلسالمية( كما يذكر يف اظتناىج العربية ووسائل اإلعالـ وكتب 
اث ومن قبل اظتثقفني العرب ىل كاف ىناؾ حضارة فكرية ؟ وىل كانت ىذه  اضتضارة ناجتة عن الرت 

سنجد يف الت اريخ اإلسالمي معظم اظتفكرين والفالسفة من اظتعتزلة إذل الفاراب  إذل  الد يين؟اضتكم 
ابن رشد  إذل الكندي إذل أشهر الش عراء واألدباء؛ كاظتعري، والفرزدؽ، واظتتنب الذين عاصروا تلك 

موا بالز ندقة من قبل  رجاؿ الد ين واضتكم،  وخاص ة اظترحلة تعر ض للظ لم واالضطهاد والن في، واهت 
الت يار األصورل يف تلك اظترحلة والذي نتتد  إذل اظترحلة اضتالية، و الذين يتناقضوف مع أنفسهم 
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ويد عوف بأف  ىؤالء العلماء كانوا من منجزات الفكر الد يين؛ لذلك جتدىم انآف يطالبوف اظتسلمني 
ي الز ائفة يف حني كاف فكر اظتعتزلة وابن رشد واظتعري ىو بإعادة خالفة دينية الستعادة أغتاد اظتاض

 إؾتاز العقالنية الذي يقف على تضاد  مع الغيبية.

إف  الت طور يف الكثري من اجملاالت، فضاًل عن العلـو الت جريبية ، كاف يف اضتضارة اإلسالمية بثمن 
ينية . أسوؽ مثااًل ب اً، إذا أردنا استعراض مفاخر اضتضارة العدوؿ عن األحكاـ والت عاليم الد  سيطاً جد 

اإلسالمية ، فال شك أف  الش عراء سيرتب عوف على رأس القائمة، حيث إف  ازدىار الش عر كاف على 
 حساب أحكاـ اإلسالـ وتعاليمو . 

بيٍةِّ.ِّفاألحكاـِّاإلسبلمية,ِّإفِّلمِّتكنِّسلبيةِّالمنحىِّاتٍّجاهِّالش عراء؛ِّفهيِّالِّتوحيِّبنظرٍةِّإيجا
ِّسينا,ِّ ِّوابن ِّكالفارابي, ِّالفلسفة؛ ِّحقل ِّفي ِّبهم ِّنفخر ِّالذين ِّرموزنا ِّمن ِّأسوقو ِّالثَّاني المثاؿ
ِّلمِّيكنِّالدٍّينِّبرأيِّيوافقِّالفلسفةِّ ِّبينما ِّممَّنِّنتباىىِّبهمِّوبمنجزاتهمِّالفكرية, وأضرابهمِّ

ِّ ِّعن ِّعدواًل ِّالثَّمن, ِّلها ِّدفعنا ِّأف ِّبعد ِّالفلسفية ِّمكتسباتنا ِّتأتت ِّوقد ِّعليها, تعاليمِّويشجع
ِّالخامس ِّالقرف ِّوحتَّى ِّالهجري ِّالثَّاني ِّالقرف ِّخواتيم ِّمن ِّابتداًء ِّوتوصياتو . ) ملكياف، الدٍّين

2717 ،353 - 354    ) 

لذلك عندما تُعطى فرصة مناسبة لكي يتمكن العقل من القياـ بعملية الن قد يف ما كتري من حولو 
كن  أف نصل إذل بيئٍة تتيح االنتقاؿ من من أفكار خاطئة تعلمها من ػتيطو االجتماعي؛  فمن اظتم

 . اليت توصل إليها العادل اظتتمدفعقلية غيبية إذل عقلية ديناميكية تتالءـ مع األوضاع اصتديدة 

ياناتِّتخضعِّللمحيطِِّّاالجتماعيِّسواٌءِّأكانتِّمنفتحةِّأـِّمنغلقة,ِّوأفَِّّ ِّالدٍّ لكنناِّنبلحظِّأفَّ
ِّفإفَِّّ ِّوعليو )ِّ ِّآلهة ِّلصنع ِّآلة ِّىي ِّاِّ)اإلنسانية ِّإلى ِّاالنغبلؽ ِّمن ِّالتَّدين ِّرىنِّانتقاؿ النفتاح

ِّ ِّالمجتمعية, ِّأحوالو.بأوضاعو ِّأغلب ِّفي ِّاالجتماعي ِّيتبع يني ِّالدٍّ ِّالتَّطور ِّأفَّ )خليل، بمعنى
(  فالبيئة االجتماعية تلعب دورًا ىامًا يف عملية اصتمود أو اضتركة للعقل 216 -215، 2775

 إذل الت فكري العلمي. اإلنسان؛ لالنتقاؿ من الت فكري الغيب 

 أمثلةِّعنِّالظَّاىرةِّالدٍّينيةِّفيِّالمجتمعِّالعربيِّ:ِِّّ-٘
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يدخل الد ين يف غتمل اضتياة االجتماعية يف اجملتمع العرب، ونتتزج مع األسطورة والس حر والش عوذة 
إعاقة يف بعض اضتاالت، ومع الس ياسة والقومية يف حاالٍت أخرى، وبالن تيجة رتيعها تؤدي إذل 

 انتشار الت فكري العلمي يف اجملتمع .

ِّكلِّالمعارؼِّاإلنسانية,ِّ ِّفيِّالقرآفِّتوجد يقوؿِّغيرتز:ِِّّإنَّوِّالتقىِّبعالمِّمسلمِّوأخبرهِّىذاِّأفَّ
بماِّفيهاِّحقوؽِّاإلنسافِّوأسرارِّالعلمِّالنووي,ِّفيتوصلِّغيرتزِّإلىِّالنَّتيجةِّالتَّالية:ِّبهذاِّيعرضِّ

ِّد ِّالحداثة, ِّعن ِّبديبًل ِّنفسو ِّالِّاإلسبلـ ِّما ِّفيقدـ ,ِّ ِّالحداثة ِّلمتطلبات ِّنفسو ِّيعّرض ِّأف وف
 (  43) شراب، د.ت.ف.  يستطيعِّعليوِّوماِّالِّيقدرِّعلىِّفهمو.

ينية يف اظتراكز واظتكتبات العربية حّت   أصبحت  معروضة  انتشرت كتب اإلعجاز العلمي للكتب الد 
يف إعاقة نشر الت فكري العلمي مع العلم يف الش وارع للبيع  دوف رقابة  للد ور الذي تلعبو تلك الكتب 

أن و ال يوجد أي  دليٍل على صحة تلك انآراء، فمنهج العلم  متتلف كل  االختالؼ عن الت صورات 
ينية، فاالكتشافات العلمية اليت حدثت يف العادل ىي نتيجة خطوات علمية مرتبطة باظتنهج  الد 

 العلمي .  

ِّ :يقوؿ صادؽ جالؿ العظم ِّالِّيصنف ِّاهلل ِّ"إفَّ ِّالفيزياء: ِّعلم ِّتحت ِّالتَّالية ِّاآلية ِّمروة السَّيد
ِّالذَّبذباتِّ ِّعلم ِّتحت ِّالتَّالية ِّاآلية ِّويصنف ِّالسَّماء", ِّفي ِّوال ِّاألرض ِّفي ِّشيء ِّعليو يخفى
ِّعلمِّ ِّتحت ِّالتَّالية ِّاآلية ِّويدرج ِّخامدوف", ِّىم ِّفإذا ِّواحدة ِّصيحة ِّإاّل ِّكانت ِّ"إْف الصَّوتية:

ِّتأتيِّالسَّماءِّبدخافِّمبينِّ.ِّيغشىِّالنَّاسِّىذاِّعذابِّأليم",ِِِّّّاالنفجاراتِّالنَّووية:"ِّفارتقب يـو
أماِّاآليةِّالمشهورةِّ"فمنِّيعملِّمثقاؿِّذرةِّخيرًاِّيراه.ِّومنِّيعملِّمثقاؿِّذرةِّشرًاِّيراه"ِّفيدخلهاِّ

 (    37 -36، 2773. )العظم، تحتِّعلمِّالذَّرةِّ

ومعاصتة األمور لدى شرلتة واسعة من ىناؾ العديد من األمثلة اليت تدؿ على أف  طريقة الت فكري 
 اجملتمع العرب ال تزاؿ رىينة األسطورة واظتسائل الغيبية .

ِّتونسِّ ِّفي ِّراجت ِّالتي ِّاألسطورة ِّىناؾ ِّأواًل ِّالشَّعبي؛ ِّالتَّدين ِّدور ِّعلى ِّعينات ِّالكاتب يبرز
ِّلوِّع ِّيقوؿِّإنَّها ثرتِّعلىِّ)نقلتهاِّصحيفةِّالغارديافِّاللَّندنية(ِّعنِّامرأةِّرأتِّفيِّالمناـِّىاتفًا
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ِّفيِّ ِّالمرأة ِّووجدت ِّالعراؽ. ِّحليف ِّالنَّصر ِّلكاف ِّمعينة ِّسورة ِّعند ِّالكريم ِّالقرآف ِّفي شعرة
ِّالنَّصرِّ ِّمنِّأفَّ ِّويقينًا ِّالمحددة,ِّواشتعلِّالجمهورِّحماسًة الصَّباحِّالتَّاليِّالشَّعرةِّعندِّالس ورة

ِّقابِّقوسينِّأوِّأدنىِّ.ِّ

,ِّوتمثلتِّفيِّالتَّفسيراتِّوالفتاوىِّوفيِّاألردفِّانتشرتِّموجاتِّالخرافاتِّوالتَّفسيراتِّالغيبية
ِّأخرىِّخارجها,ِّوالتيِّرفعتِّمنِّبعضِّ ِّوأحيانًا ينيةِّالتيِّتقدـِّفيِّبعضِّالمساجدِّأحياناً, الدٍّ
ِّاألشخاصِّ ِّعشرات ِّأخذ ِّالفتاوى ِّجانب ِّإلى .ِّ ِّالبشر ِّمرتبة ِّمن ِّأعلى ِّمرتبة ِّإلى القيادات

ِّاأل ِّزيارة ِّوعن ِّشاىدوىا ِّالتي ِّاألحبلـ ِّعن ِّيتحدثوف ِّالمساجد ِّوعاظ ِّتؤكدِّوبعض ِّلهم نبياء
 (     86 -85، 1992عبد اصتبار، . )ىِّانتصارِّالعراؽجميعهاِّعل

ِّفيِّالواقعِّحاوؿِّسماحةِّالشَّيخِّالتَّصديِّفيِّإحدىِّالمناسباتِّ يقوؿِّصادؽِّجبلؿِّالعظم:
لمسألةِّالمبلئكةِّوالجن,ِّومدىِّانسجاـِّاالعتقادِّبهاِّمعِّالعلمِّالحديثِّومعارفوِّعنِّالكوف,ِّ

عبلقةِّالتيِّيجدىاِّسماحةِّالشَّيخِّبينِّنظريةِّالضَّوءِّمنِّناحيةِّووجودِّوالِّأدريِّماِّىيِّطبيعةِّال
ِّسرعةِّموجاتِّالضَّوءِِّّ ألفِِِّّّٖٓٓالجنِّوالمبلئكةِّمنِّناحيٍةِّأخرى؟ِّيقوؿِّعلمِّالفيزياء:ِّإفَّ

ِّالتَّموجاتِّىيِّأحداثِّفيزيائيةِّ)ماديةِّ(ِّطبيعيةِّخاضعةِّللقياسِّ كيلوِّمترِّفيِّالثَّانية,ِّوىذه
,ِّفهل يقصدِّسماحتوِّالتَّلميحِّإلىِّإمكافِّوجودِّأجهزةِّعلميةِّالقطةِّلتموجاتِِّّالرٍّياضيِّالصَّاـر

ِّالكائنات ِّىذه ِّطبيعة ِّوتجريبي ِّرياضي ِّبوضوح ِّلنا ِّتحدد ِّوجنية ِّمبلئكية . ) العظم، ضوئية
2773 ،26    ) 

ِّكتابِّحِّ.ِّالطواتيِِّّالذيِّيتحدثِّفيوِّعنِّالمتعلمين,ِّواألولياءِّ ِّكناِّقدِّذكرنا يقوؿِّأركوف:
ِّكانواِّيملؤوفِّالمغربِّالكبيرِّفيِّالقرفِّالسَّابعِّعشر,ِّالصَّالحين,ِّوالسَِّّ حرةِّالمشعوذينِّالذين

ِّىؤالءِّموجودينِّفيِّجميعِِّّالمجتمعاتِّالتيِّمّسهاِّالحدثِّاإلسبلميِّأوِّتغللِّ فيِّالواقعِّإفَّ
ِِّّخليطِّأوِّمركب,ِّثمَِّّ ِّمعرفيٍّ فيها,ِّفهمِّعبارةِّعنِّالوكبلءِّالذينِّيتكفلوفِّبإعادةِّإنتاجِّنظاـٍ

 ( 171) أركوف. د.ت.ف.   عِّالشَّعبِّوينشرونوِّويطبقونوِّعملياً.يكررونوِّعلىِّمسام
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ينية  لكن اظتشكلة ال تقف عند األولياء والس حرة يف اجملتمع العرب بل تتعدى كل اظترجعيات الد 
 لتصل إذل اظتؤسسات اضتديثة يف الد ولة وتبنيها لألفكار الغيبية واألسطورية. 

ِّالدَّولة ِّأجهزة ِّتبنت ِّحيث ِّمصر ِِّّ–ِّفي ِّووزاراتها ِّإعبلمها ِّووسائل ِّظهورِِّّ–بصحافتها قصة
ِّأرادتِّمنِّالمغازيِّالسياسيةِّوالكفاحيةِّ ِّما ِّواستنتجتِّمنها العذراءِّواحتضنتهاِّوروجتِّلها

ِّمنِّالمواطنينِّ. ِّكبيرًا العظم، ) والسٍّياحية,ِّفحولتهاِّبذلكِّإلىِّىستيرياِّدينيةِّاجتاحتِّقسمًا
2773 ،99       ) 

يديولوجيةِّالتيِّيسمعهاِّويرددىاِّالفردِّالعربيِّمنذِّطفولتوِّوحتىِّمماتوِّفالكثيرِّمنِّالمقوالتِّاإل
ِّكلَِّّالبعدِّعنِّالتَّفكيرِّالعلميِّفيِّحينِّتكوفِّىذهِّالمقوالتِّذاتِّطابعِّسياسيِّ تجعلوِّبعيدًا
ِّالعلماءِّورثةِّ منِّأجلِّالمحافظةِّعلىِّالوضعِّالقائم؛ِِّّ)كالمقولةِّاإليديولوجيةِّالذَّاىبةِّإلىِّأفَّ

أوِّىذاِّالصٍّنف,ِِّّ–بعدِّزواؿِّدولةِّالخبلفةِِّّوالتيِّتفيدِّبوصايةِّىذهِّالطَّائفةِِّّاألنبياءِّوخلفاؤىم
إفِّاعتمدناِّىذهِّالعبارةِّالصٍّناعيةِّوالمهنيةِّالتيِّتستمدِّمصداقيتهاِّمنِّعلٍم,ِّومنِّاعتبارِّابنِّ
ِّبالتَّعبيرِّ ِّالعلمانيين ِّعلى ِّأو ِّالنَّاس, ِّمن ِّالعواـ ِّعلى _ِّ ِّمعًا ِّحرفة ِّأو ِّصناعة ِّالعلم خلدوف

 لذيِّيفصلِّماِّبينِّالكنيسةِّوبينِّماِّىوِّخارجها,ِّوعلىِّمسلكياتهمِّوعقائدىمِّ(.المسيحيِّا
 (    171، 2777)اظتسريي، والعظمة، 

عند معرفة اإلنساف بالعلم ومناىجو القائمة على خطوات منهجية اظتتمثلة بالفروض، واظتالحظة، 
ن صوص اظتقدسة، ففي حالة والت جربة يدرؾ بأف ليس ىناؾ أية عالقة بني االكتشافات العلمية وال

رتود العقل وعدـ قيامو بوظيفتو يف حتليٍل منطقي   للظ واىر، ومن ث عدـ اظتقدرة على تغيريىا، 
 يرضخ العقل لألفكار الغيبية. 

ِّالِّ ِّحربًا ِّواضعيِّدعائموِّوفبلسفتوِّشن وا منِّيراجعِّتاريخِّالعلمِّالحديثِّيكتشفِّبسرعةِّأفَّ
الغائيةِّوالمفاىيمِّاألخبلقيةِّفيِّالتَّفسيرِّالعلميِّلظواىرِّالطَّبيعة,ِّىوادةِّفيهاِّعلىِّإقحاـِّالعللِّ

ورفضواِّالنَّظرةِّالغائيةِّللكوفِّرفضًاِّتامًَّا؛ِّألنَّهمِّاعتبروىاِّمنِّإنتاجِّخياؿِّاإلنسافِّاألسطوري,ِّ
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ِّكافِّنوعها. ، 2773) العظم،  وألنَّهاِّتعيقِّتقدـِّالعلمِّوانتشارِّتفسيراتوِّللظَّواىرِّالطَّبيعيةِّمهما
27  ) 

لكن إذا عدنا إذل اضتالة  االجتماعية الن فسية اليت يعيشها الفرد العرب نتيجة االستبداد من ناحية، 
واعتزائم واالنكسارات اليت مين هبا العرب؛ ؾتد بأف  ىناؾ أرضية مهيأة لتقبل تلك األفكار 

 الالعقالنية اليت تعوض اإلنساف بشيء من فقدانو للقيمة واظتعن.    

ِّوالتَّهميشِِّّالحجازي:ِّيقوؿ ِّالهدر ِّضد ِّالشَّعبية ِّاألوساط ِّفي ِّالمنتشرة ِّالدٍّفاع ِّآليات من
االحتماءِّبالمقدس,ِّوالل جوءِّإلىِّحلقاتِّالذٍّكرِّوشعائرِّالتَّصوؼ.ِّفيِّىذهِّالحالةِّتقلبِّداللةِّ
الوجودِّمنِّالفراغِّوالخواءِّوالفشلِّوماِّيصاحبهاِّمنِّانعداـِّالقيمةِّوالمعنىِّإلىِّاالمتبلءِّمنِّ

ِّ ِّاألرضيخبلؿ ِّالشَّقاء ِّعلى ِّوالمتعالية ِّالمتسامية ِّاإللهية ِّالماورائية ِّالقوة ِّفي . )  الذَّوباف
 A(  377،  2775حجازي، 

ينية  تكوين عقلية حتمل خليطًا من  وينتج عن الت دين الش عب،  وؽتارسات الش عائر، والط قوس الد 
األفكار الغيبية الن اجتة عن اظتنظومة الغيبية مبؤسساهتا ومرجعياهتا وخطبائها  واألفكار العلمية الن اجتة 

اجتماعية يتعايش فيها القدمي مع عن اظتؤسسات اضتديثة؛ كاظتدارس واصتامعات، فتتشكل منظومة 
اصتديد فتنتج بدورىا شخصية انفصامية ازدواجية ال يستطيع الش خص أف يعرّب عن آرائو حبرية، فرتاه 

 تارًة كتامل الوسط الد يين، وتارًة يطالب بتغيري الواقع. 

 .فكيرِّالغيبيِّفيِّالمجتمعِِّّالعربياألطروحاتِّالفكريةِّلحلٍِّّأزمةِّالتَِِّّّ-ٙ

ت اظتواقف وانآراء حوؿ كيفية االنتقاؿ من الت فكري الغيب إذل الت فكري العلمي يف اجملتمع؛  تعد د
ين عن الس ياسة والعلم، وإقامة اظتؤسسات اضتديثة لكي حتل  ػتل   فمنهم من يرى بفصل الد 

عاـ إذل اظتفهـو اظتؤسسات الت قليدية اظتتبنّية للمواطن، ومنهم من يرى بنقل الد ين من مفهومو ال
ينية بشكٍل  اطتاص؛ أي: باعتباره حالة شخصية، ومنهم من رأى بضرورة توضيح حقيقة األفكار الد 

 نقدي  للن صوص اظتقدسة دوف أية مراوغٍة أو أسلوٍب توفيقي.  
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ِّماِّيسميوِّفكرًاِّدينيًاِّىوِّليسِّفكرًا,ِّبمعنىِّنتاجِّالعقل,ِّبلِّىوِّمعاملة,ِّعبلقةِّاجتماعية,ِّ إفَّ
ِّلمصالحِّتقل ِّبجمهورِّيتداولها,ِّيستعملها,ِّيكررىا,ِّوبسياسةِّتوظفها يدِّوعادة,ِّجرتِّتقويتها

يني, ِّالدٍّ ِّالس لوؾ ِّومنو ِّاجتماعي, ِّلسلوؾ ِّالزراعي ِّالمجتمع ِّإنتاج ِّإفَّ ِّإالِِّّأصحابها. ِّيتغير ال
ِِّّ كالمجتمعِّالصٍّناعيِّوالتٍّكنولوجي.ِّفيِّالغربِّتغيرتِّالعاداتِّاالجتماعية,ِّبنتاجِّمجتمعِّآخر؛

ِّأفَِّّالدٍِّّ ِّىو ِّاإلسبلـ ِّببلد ِّفي ِّيحدث ِّوما ِّكعقيدة, ِّالكنيسة ِّواستمرت ينية, ِّالدٍّ ِّوغير ينية
 (   253 -252، 2775) خليل،  المجتمعِّالِّيتطورِّأوِّيتقدـِّنحوِّحضارةِّعلمية.

ِّاستيرادِّالت كنولوجياِّواآلالتِّالِّ ويفرؽِّأركوفِّبينِّالحداثةِّالفكريةِّوالحداثةِّالمادية,ِّويرىِّأفَّ
ِّي ِّوإنما ِّفشلتِّيكفي, ِّوأىملناه ِّالتَّحديث, ِّىذا ِّفي ِّفشلنا ِّوألننا ِّالعقليات, ِّتحديث نبغي

ِّكلها.ِّوإذفِّفلنعدِّنقطةِّالصٍّفر؛ِّإلىِّتحديثِّالعقلِّوالفكر,ِّمنِّ الحداثةِّالعربيةِّأوِّاإلسبلمية
 (  225، 1999. ) أركوف، ىناِّنبدأِّوينبغيِّأفِّنبدأ

يف الكثري من اجملتمعات الغربية دوف  إف  ظاىرة الت دين أصبحت مسألًة  شخصيًة بني الفرد واهلل
ينية أو عامة الناس . ين أو اظتؤسسات الد   تدخ ٍل من  رجاؿ الد 

ِّالعباديِّ ِّالفردي, ِّالخصوص ِّمجاؿ ِّإلى ِّاالجتماعي ِّالعمـو ِّمجاؿ ِّمن ِّالدين وبانسحاب
ين يةِّفيِّواالعتقادي,ِّالذيِّالِّنتائجِّاجتماعيةِّوسياسيةِّفعليةِّلوِّإاّلِّماِّاندرجِّمنِّالط قوسِّالدٍّ

ِّمبدأِّ ِّفجرى ِّوالدَّفن. ِّوالجّناز ِّوالختاف ِّوالمعمودية ِّواألعياد ِّكالزَّواج ِّاالجتماعية, الطقوس
ِّالحديثة. ِّلؤلزمنة ِّالتَّاريخية ِّالصَّيرورة ِّصورة ِّالعلمانية ِّفكانت ِّللجميع" ِّوالوطن ِّهلل   "الدٍّين

 (175، 2777اظتسريي، والعظمة، )

اضتكومات والن خب الفكرية يف جعل مسألة الد ين لكن باظتقابل يف العادل اإلسالمي أخفقت  
يتمحور يف اجملاؿ اطتاص، فما زاؿ الد ين يف غتالو العاـ؛ أي: يدخل يف كل الت فاصيل الد قيقة يف 
حياة اإلنساف من مسألة اضتالؿ واضتراـ إذل مسألة خرؽ اضتدود الش خصية، عندما ُيسأؿ الش خص 

ينية أـ ال، وىذا ما جعل من الص عب على أي  شخٍص مثقٍف أف وكأن و يف ػتكمة بأدائو ا لش عائر الد 
 يفصح عن أفكاره خشية  أف يصبح منبوذاً، أو يتعرض للخطر أو اإلىانة.
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ِّولكنِّ ِّوخالقو, ِّاإلنساف ِّبين ِّبالعبلقة ِّيتعلق ِّأنَّو ِّأي: ِّالخاص؛ ِّبالمجاؿ ِّيتعلق ِّأمٌر ِّالدٍّين إفَّ
ِّللدٍّينِّفيِّالممارساتِّالسٍّياسيةِّالحياتيةِّ ِّكذلك.ِّفثمَّةِّحضوٌرِّقويٌّ ِّالدٍّينِّليس ِّعلىِّأفَّ تدؿ 

ِّأفَِّّ ِّدرجة ِّإلى ِّالحضور ِّىذا ِّويصل ِّوالتَّتبع. ِّالمراقبة ِّحدٍّ ِّإلى ِّيصل ِّيكاد ِّالعاـ الميداف
منِّأفِّيتتبعوِّرقيب,ِّأوِِّّ–بلِّخائفًاِِّّ–المتحدثِّفيِّندوةِّعامةِّأوِّقناةِّتلفزيونيةِِّّيكوفِّحذرًاِّ

ِّال دَّولةِّالمدنيةِِّّتتأسسِّعلىِّعقبلنيةِّورشدِّالخطاب,ِّوعقبلنيةِّورشدِّأفِّيهاجموِّمتطرؼ.ِّإفَّ
 (  23، 2711) زايد،  الممارسة,ِّواالستقبلؿِّالنٍّسبيِّبينِّمجاالتِّالحياةِّالمختلفةِّ.

ِّاجتماعِّ ِّعلم ِّفي ِّالتَّمدين ِّمقولة ِّعن ِّالمدافعين ِّأىم ِّأحد ِّوىو ِّويلسن, ِّبرياف ِّإلى بالنٍّسبة
ِّال (ِّ ِّيعني ِّالتَّمدين ِّفإفَّ ِّواألفكار,ِّاألدياف, ِّالمؤسسات, ِّخسارة ِّإلى ِّتؤدٍّي ِّالتي عملية

ِّفيِّ ِّالدٍّين ِّبمكانة ِّتمس ِّعملية ِّوىي ِّاالجتماعية( )ِّ ِّمغزاىا (ِّ ِّأىمٍّيَّتها ينية ِّالدٍّ والممارسات
ِّالمنظماتِّ ِّعقلنة ِّعملية ِّعن ِّأساسًا ِّناتٌج ِّالتَّمدين ِّأفَّ ِّويلسن ِّويرى ِّ ِّاالجتماعي. النٍّظاـ

سساتِّاالجتماعيةِّبالنٍّسبةِّإلىِّالدٍّين,ِّمماِّيسمحِّللمرءِّالعصرية,ِّواالستقبلليةِّالمتزايدةِّللمؤِّ
ِّىوِّ ِّقولو, ِّحسب ِّللتَّمدين, ِّالمهمة ِّالمؤشرات ِّأحد ِّوإف ِّومجتمعو. ِّحياتو ِّظروؼ ِّيغّير أف

ِّللخوارؽ ِّالمجتمع ِّيخصصها ِّالتي ِّالثروة ِّنسبة ِّفي ِّالكبير  -145، 2771 ويليم،.)التَّراجع
146) 

ن الد ين، ودخوعتا يف مؤسسات مستقلة، باإلضافة إذل فإف  استقاللية جوانب اضتياة االجتماعية ع
إعطائو طابع عقالن علمي لتلك اظتؤسسات كاف لو دوٌر يف إضعاؼ مكانة الد ين يف اجملتمع ودوره 

 يف اضتياة االجتماعية.

ِّسلبيةِّ ِّتأثيرات ِّأثرت ِّقد ِّالعلمية ِّوالنَّزعة ِّوالتٍّكنولوجيا ِّالعقبلنية ِّأفَّ ِّإلى ِّىابرماس ِّذىب فقد
ِّ ِّبآفاؽِّعلى ِّالتَّحوالت ِّىذه ِّارتبطت ِّوقد ِّالتَّقليدية. ِّالممارسات ِّوعلى ينية, ِّالدٍّ المعتقدات

ِّالدٍّين,ِّوأصبحِّالمجتمعِّيستمدِّ ِّالعقلِّعلىِّمفهـو ِّالعلمِّومفهـو جديدةِّللمعنىِّقدمتِّمفهـو
ينية . شرعيتوِّمنِّالدَّورِّالذيِّتؤديوِّفيوِّالجوانبِّالعقليةِّالتٍّقنيةِّوليسِّمنِّالجوانبِّالعقيديةِّالدٍّ

 (    3، 2711) زايد، 
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عندما انفصل االقتصاد والس ياسة والعلم عن الد ين رفع عنها الط ابع الغيب؛ حيث تطورت تلك 
 اصتوانب  وأصبحت أكثر واقعية مرتبطة بالعادل اضتقيقي.

ِّىيِّ ِّالعمل ِّوتقسيم ِّالعلمية ِّالعقبلنية ِّتحكمها ِّالتي ِّالحديثة ِّالمجتمعات ِّدوركهايم: يقوؿ
ينِّالذيِّيمتزجِّمعِّتاريخِّمجتمعاتِّمعلم .ِّإنَّهاِّتشكلِّعمليةِّتقليصِّمتتاٍؿِّللدٍّ نةِّبشكٍلِّنهائيٍّ

ِّكلِّ ِّكافِّالدٍّينِّيمتدِّإلى ِّكتابوِّتقسيمِّالعملِّاالجتماعيِّفيِّاألصل اإلنسانيةِّذاتو.ِّويذكرِّفي
ِّكانتاِّمترادفتين.ِّثمِّبعدِّذلكِّخرجتِّ ِّكلِّماِّىوِّاجتماعيِّىوِّديني؛ِّالكلمتافِّدائمًا شيء,

ِّتشكلهاِّالوظائفِّالسٍِّّ ِّتمَّ ينية, ِّالدٍّ ِّمنِّإطارِّالوظيفة ِّفشيئًا ياسية,ِّواالقتصادية,ِّوالعلميةِّشيئًا
 (   237، 2775ليجيو ، وويليم،  بعيداِّعنِّالدٍّين,ِّكماِّاتخذتِّطابعاِّدنيوياِّواضحاِّبتزايٍد.)

ِّعمليةِّ ِّنجد ِّجهة, ِّمن ِّأساسيتين؛ ِّناحيتين ِّإلى ِّالتَّنبو ِّ(فينبغي ِّ)بالعقلية ِّيختص ِّما ِّفي أمَّا
ِّمنِّ ِّوغيرىا ينية ِّالدٍّ ِّالمنظمات ِّوتطاؿ ِّالشَّامل, ِّالمجتمع ِّفي ِّتنتشر ِّالتي البيروقراطية
ِّتوّلدِّعبلقاتِّ ِّالتَّلقائية ِّاالنعكاسية ِّإفَّ ِّالدٍّين, ِّعقلنة ِّأخرىِّنجدِّعملية ِّمنِّجهة المنظمات,
ِّكافِّالمجتمعِّقدِّتمّدفِّبتحررهِّمنِّ حرجةِّمعِّالتَّقاليدِّعبرِّمساءلةِّجميعِّالممارسات,ِّوإذا

ياناتِّتتمدَّفِّأيضَاِّباالنفتاحِّالشَّديدِّنسبيًاِّأماـِّالتَّفكيرِّالنَّقديِّوروحِّىذاِّالوصاي ينيةِّفالدٍّ اِّالدٍّ
 (   156 -155، 2771. ) ويليم، القرف

ِّكلِّتوسعِّلعقبلنيةِّالعلمِّالتَّجريبي,ِّيستبعدِّالدٍّينِّبشكٍلِّمتزايٍدِّأكثرِّفأكثرِّمنِّمجاؿِّماِّ مع
ِّعلىِّذلكِّبكلِّبساطةِّبمثابةِّالقوةِّىوِّعقبلنيِّويدفعِّنحوِّمجاؿِّالبلعقبلني ,ِّويصبحِّبناًء

البلعقبلنيةِّأوِّالقوةِّالمنافيةِّللعقل.ِّعمليةِّسلبِّالعقبلنيةِّمنِّالدٍّينِّىيِّنتيجةِّللعقلنةِّالعلميةِّ
ِّكماِّيقوؿِّفيبر:ِّبأفِّماِّقدموِّالعقلِّ للعالم.ِّفيِّمواجهةِّىيمنةِّالعقل,ِّيتمثلِّخطِّدفاعِّالدٍّين

ِّب ِّتتعلق ِّفكرية ِّمعرفة ِّأقصى ِّيكوف ِّاتخاذِّلن ِّعن ِّعبارة ِّىو ِّإنما ِّالمعياري, ِّالقياسي المجاؿ
موقفِّنهائيِّمنِّالعالم,ِّبمقتضىِّاإلمساؾِّالفوريِّعلىِّمعنىِّىذاِّالعالمِّومغزاه.ِّيساىمِّذلكِّ
ِّكلِّماِّيكوفِّويشكلِّالمضموفِّالدَّاخليِّلماِّىوِّدينيِّيبدأِّفيِّأفِّيكوفِّغيرِّواقعي,ِّ فيِّأفَّ
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ِّى ِّالمنظمة. ِّالحياة ِّأشكاؿ ِّمن ِّشكٍل ِّكل ِّعن ِّيرتبطِّويبتعد ِّالدٍّين ِّعن ِّللعقبلنية ِّالسَّلب ذا
 (   178 -176، 2775)ليجيو، وويليم، بشدةِّبسلبِّالصٍّفةِّالمؤسساتيةِّعنو.

إف  نتائج العلم الت جريب دحضت الكثري من اظتسائل اليت كانت تُفس ر على أساس غيب وذلك على 
ين اليت كانت حتكم العادل برؤيتها الغ يبية، كما قامت بعملية عقلنة حساب تقليص مؤسسة الد 

ين، وىذه  علمية لكثري من جوانب اضتياة االجتماعية اليت كانت سابقًا حتت سيطرة رجاؿ الد 
 العقالنية العلمية خلعت صفة اظتؤسساتية عن الكنيسة وأعطت ظاىرة الت دين طابعاً شخصياً.

ب، وتعترب أي ػتاولة توفيقية بني العلم لذلك فهناؾ مواقف صارمة يف الت عامل مع حالة الت فكري الغي
والن صوص اظتقدسة  هتدؼ للحفاظ على الوضع الس ائد، والذي ينتج عنها شخصية ازدواجية بعيدة 

 عن روح العصر. 

ِّمحاولةِّطمسِّمعالمِّالنٍّزاعِّبينِّالدٍّينِّوالعلمِّليستِّإاّلِّمحاولةِّيائسةِّللدٍّفاعِّعنِّالدٍّين,ِّ إفَّ
ِّكلماِّاضطر ِّكلماِّاضطرِّألفِِّّيلجأِّإليها ينِّأفِّيتنازؿِّعنِّموقعِّمنِّمواقعوِّالتَّقليدية,ِّأو الدٍّ

ِّتبدأِّ ِّإنَّها ِّمعروؼِّجيداً, ِّالعملية ِّنمطِّىذه ِّإفَّ ِّفيِّالسَّابقِّ. ِّكافِّيشغلو ينسحبِّمنِّمركز
ينيةِّالسَّائدةِّإلىِّ بصداـِّشديدِّبينِّالنَّظرةِّالعلميةِّالجديدةِّحوؿِّموضوعِّما,ِّوبينِّالنَّظرةِّالدٍّ

وبعدِّنزاعِّقدِّيستمرِّسنينِّطويلةِّتنتصرِّالنَّظرةِّالعلميةِّالجديدةِّوتسودِّبينِِِّّّالموضوعِّذاتو,
كبارِّالمفكرين,ِّوتنتشرِّبينِّالفئاتِّالمثقفةِّتمامًاِّعندماِّيوشكِّالعلمِّأفِّيتجاوزىاِّإلىِّنظرةِّ

 ( 17، 2773) العظم،  أفضل.

اث الد يين مبا فنقطة الت حوؿ اضتاشتة من الت فكري الد يين إذل الت فكري الغيب بدأت يف  الغرب بنقد الرت 
 فيو الن صوص اظتقدسة استناداً على اظتبدأ العلمي بعدـ وضع سقف معني للنقد.    

ِّطرابيشي ِّيقوؿ ِّالمسبق,ِّ: ِّوالحق ِّالمطلق ِّباليقين ِّإحساس ِّإلى ِّالنَّص ِّمنهج ِّاستعماؿ يؤدي
الموقف,ِّأوِّالفهمِّالمتبادؿ,ِّفيؤديِّإلىِّالتَّعصبِّوعدـِّاالستعدادِّللتَّنازؿِّعنِّشيء,ِّأوِّتغييرِّ

ِّيؤديِّإلىِّالقطيعةِّفيِّالنَّظر.ِّيوجوِّالس لوؾِّفيؤديِّإلىِّاال ِّما متثاؿِّأوِّالسَّماعِّللغير.ِّوكثيرًا
 (    247، 1991طرابيشي، . )والتَّحزبِّوالتَّكفير
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األصولية  لذلك تبقى احملاوالت الت وفيقية بني العلم والد ين عالجًا غري غتٍد على اظتدى البعيد؛ ألف  
ينية  ستطفو على الس طح مبجرد أف  تسنح عتا الفرصة، وألف  منهج العلم متتلف عن الت صورات الد 
يرى ىوبز بأف ال ـتلط بني العقيدة والعقل، فحيث ينتهي الث ان يبدأ األوؿ، وحيث ينتهي العلم 

 يبدأ اإلنتاف . 

ِّال ِّبين ِّ ِّالخطابيين ِّالموفقين ِّكبلـ ِّيفتقر ِّالواقع ِّالتَّحليلِّفي ِّأدوات ِّألكثر ِّحتى ِّوالعلم دٍّين
ِّوالتَّفكيرِّ ِّالتَّمحيص ِّفي ِّالمنهجية ِّالقواعد ِّأبسط ِّإلى ِّيفتقر ِّكما ِّبدائية, الفكري

 (    25، 2773)العظم، العلمي.

ِّالتَّقدـ؛ِّفؤلنهاِّالحضارةِّالوحيدةِّ ِّكانتِّالحضارةِّاألوربيةِّىيِّالتيِّانفردتِِّّبصياغةِّمفهـو فإف
. )طرابيشي، نتقاؿِّمنِّالتَّمركزِّحوؿِّاهللِّإلىِّالتَّمركزِّحوؿِّاإلنسافِّالتيِّانفردتِّحتىِّاآلفِّباال

1991 ،257 ) 

ينيِّاألصوليِّمجابهةِّصريحةِّوكليةِّتشكلِّجزءًاِّالِّيتجزأِّمنِّ يقوؿِّشرابي:ِّمجابهةِّالتَّيارِّالدٍّ
 (  17) شراب، د.ت.ف.  مهمةِّالحركةِّالنَّقديةِّالحديثة.

ينية، وقدرتو على لكن ىذا النقد لتتاج إذل هتيئة بيئة  اجتماعية مناسبة لتقبل فكرة نقد الن صوص الد 
 تبين الفكر العلمي .

ِّيفرضِّنقدِّالنصِّ ينيِّللعالم, ِّالدٍّ ِّوالتَّصور يني, ِّوالتَّفكيرِّالدٍّ يني, ضمنِّسياؽِّنقدِّالفكرِّالدٍّ
ِّالطَّبلؽِّبينِّ ِّوتتمةِّضروريةِّإلشهار ِّمنطقية, ِّباعتبارهِّالزمة ِّالنصِّنفسو ومنهجِّالنصِّوسلطة

 (   245، 1991. ) طرابيشي، العقلِّوالنقل

عزيزِّعظمة:ِّإفَِّّالعلمانيةِّليستِّوصفةِّأوِّصيغةِّجاىزةِّقدِّتختارِّجماعةِّمعينةِّرفضهاِّيقوؿِّد.
ِّتستندِّإلىِّتقديمِّ ِّفالعلمانية ِّفيِّالتَّاريخِّومنو. ِّعملياتِّموضوعية ِّبلِّىيِّجملة أوِّتطبيقها,

ِّال ِّوالتَّنظيم ِّالتَّشريع ِّأمور ِّفي ِّالنَّقل ِّعلى ِّ.العقل ِّواالجتماعي ، 2778)الشوملي،  سٍّياسي
154   ) 
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ينية الد وغمائية اظتمجدة للز ىد، واليت تدفع  اإلنساف إذل الت فكري بانآخرة دوف األخذ  إف  العقائد الد 
باضتياة الواقعية جتعل من الش خص يعيش يف قوقعة األدل وعذاب حياة انآخرة فتبعده عن أي  عمٍل 

ٍؽ مبدٍع ي  ساعد على تقدـ البشرية. خال 

كما أف  كافة العقائد اظتتطرفة تؤدي إذل الض رر، وىذا واضح عندما حتاوؿ ىذه العقائد الت نافس مع 
ا يف تلك اضتالة تلجاً إذل تشجيع الكراىية واطتصاـ.   عقائد متطرفة أخرى؛ ألهن 

الِّتسمحِّبإجراءِِّّولكنِّذلكِّصحيحِّحتىِّعندِّوجودِّعقيدةِّمتطرفةِّواحدةِّفيِّالحلبة,ِّفهي
ِّلهاِّمنِّمعارضةِّالتَّقدـِّالفكري.ِّوإذاِِّّ ِّذلكِّقدِّيزعزعِّقبضتها,ِّوالِّبدَّ ِّمثبًل؛ِّألفَّ تحقيٍقِّنزيٍو
ِّكماِّىيِّالحاؿِّفيِّمعظمِّاألحيافِّتتضمنِّطبقةِّالكهنة؛ِّفإفَِّّذلكِّسيعطيِّ كانتِّىذهِّالعقيدة

ِّالسَّائ ِّالفكري ِّالوضع ِّعلى ِّللمحافظة ِّباالحتراؼ؛ ِّمكّرسة ِّلطبقة ِّعظيمة ِّواالدٍّعاءِّقوة د,
 (  125 -124، 2778)راسل، . بامتبلؾِّالحقيقةِّفيِّحينِّالِّتوجدِّحقيقة

ِّمبادئهمِّ ِّوصدؽ ِّحقيقة ِّحوؿ ِّالكنائس ِّبين ِّالتَّناقض ِّإفَّ ِّفيقوؿ: ِّالتَّسامح ِّعلى ِّلوؾ ويؤكد
ِّمكاٍفِّفيِّاألرضِّ العقائديةِّونقاءِّعبادتهمِّىوِّأمٌرِّيتساوىِّفيِّالكلِّمعِّأنَّوِّالِّيوجدِّفيِّأيٍّ

فِّيحددِّماِّىوِّالصَّوابِّوماِّىوِّالخطأ,ِّوبذلكِّيكوفِّالتَّسامحِّحمايةِّلحقوؽِّمنِّيستطيعِّأ
ِّكلٍِّّاألدياف. ) خليفة،  الفردِّوحريتوِّفيِّالتَّفكير,ِّواالختبلؼِّحمايةِّألىلِّالعقائدِّالمختلفةِّفي

2775 ،81  ) 

بيعية، فالفكر الد يين: ىو عبارة عن غتموعة تصورات أعطيت لتفسري غتمل اضتياة االجتماعية والط  
يف مرحلٍة سابقٍة دل يكن العلم باستطاعتو أف يعطي تفسريات علمية حوؿ حركة الكواكب 

إخل، كما ارتبطت كل  مرحلٍة من مراحل الت اريخ البشري بسلوٍؾ  777والفيضانات والرباكني
ن عوامل اجتماعي  يتميز عن سابقو، فالث ورات العلمية والّتكنولوجية واظتعلوماتية كانت ناجتة ع

إف  نتائج كما  .اجتماعية، وىذا كاف لو بالغ األثر يف تغيري طريقة الت فكري لدى اإلنساف الغرب
االكتشافات العلمية دحضت الكثري من اظتسائل اليت كانت تُفس ر على أساٍس غيب، كما انعكس 
أثرىا يف كل مناحي اضتياة االجتماعية، فبدأ العلم بسحب البساط من حتت أقداـ رجاؿ الد ين 
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ومن األمثلة يف اضتياة   -والس حرة واظتشعوذين يف الكثري من  اجملاالت؛ كالفلك، واالقتصاد، والطب 
ين أو اظتشعوذين إذل الط ب اضتديث  ؽتا دفع  -االجتماعية؛ االنتقاؿ من العالج عند رجاؿ الد 

باإلنساف أف ينتقد الكثري من العادات اليت ارتبطت بالد ين من ث  ػتاولتو تغيري تلك اظتمارسات؛ 
أكملها، كما خلعت صفة اظتؤسسة عن دور لذلك فالت طور يف جانب ما كاف لو تأثري يف اظتنظومة ب

ين من أعقد القضايا اليت يواجها العقل البشري؛ فهي دل تنتِو بانتهاء  العبادة. لكن بقيت مسألة الد 
ينية يف العصور الوسطى، وال بربوز مرحلة الت فكري العلمي بل كل ما حدث ىو  فرتة اضتكومات الد 

اـ إذل اظتفهـو اطتاص، وت  فصل الس ياسة عن الد ين يف اجملتمعات انتقاؿ فكرة الد ين من اظتفهـو الع
 اظتتقدمة.   

يين البيئة االجتماعية العربية تشكل األرضية اظتناسبة اللكّن  نتيجة فشل ستمرار حالة االنغالؽ الد 
ينية اإلصالحية، وفشل اضتكومات العربية يف فصل الد ين عن الس ياسة،  و  يف تكريس اضتركات الد 

مبدأ اظتواطنة الذي ينقل الفرد من اظتؤسسات الت قليدية إذل اظتؤسسات اضتديثة، وقلة الن خب الفكرية 
 غيب إذل العقل العلمي اظتنفتح. اليت تعمل على هتيئة األجواء؛  لنقل العقل العرب من العقل ال

ينية تدور ما نستطيع قولو إف  اضتقيقة اظتطلقة ال نتلكها أحد فجوىر رتي ع اظتذاىب والت يارات الد 
حوؿ فكرة اطتري والش ر اليت تتوافق مع قيم أي غتتمٍع سليٍم متسامٍح؛ أي: ىناؾ قاسم مشرتؾ 

 أساسي بينهم، أم ا كل ما يشّذ عن القاعدة األساسية؛ فهو االبتعاد عن جوىر الد ين.  
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ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

مبدأِّ:ِّغيابِّالمجتمعِّالمدنيِّوضعفِّخامسالفصلِّال
 المواطنة.
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ِّالمجتمعِّالمدنيِِّّ-أوالًِّ

ِّالمجتمعِّالمدني:ِّ-ٔ  مفهـو

إذل أف  مفهـو اجملتمع اظتدن ىو فكرٌة جديدٌة على الر غم من جذورىا اظتوغلة  تشري معظم الد راسات
يف القدـ، فهي ظهرت ظهورًا  بارزًا  يف عصر الن هضة والت نوير عصري الت حوالت الكبرية، 
االجتماعية، واالقتصادية، والس ياسية، اليت شهدىا الغرب. ولعّل أبرز ىذه الت حوالت  دتثلت يف : 
حركات اإلصالح الد يين وما ؾتم عنها من اعتبار اإلرادة الش عبية مصدرًا للحكم بداًل من اضتق 

حركاٍت إنسانيٍة اىتمت حبقوؽ  اإلعتي، والت جربة الد نتقراطية بعد نشوء الر أشتالية، وبالت ارل ظهور
 اإلنساف وحريتو وكرامتو.

ِّدراساتِّ ِّمركز ِّنظَّمها ِّالتي ِّالمدني ِّالمجتمع ِّندوة ِّوضعت ِّلقد ِّالمدني: ِّالمجتمع مفهـو
ِّعاـ ِّالعربية ِّـِّٕٜٜٔ)الوحدة ِّالسٍّياسيةِّ( ِّالمؤسسات :ِّ ِّأنَّو ِّعلى ِّالمدني ِّللمجتمع تعريفًا

ِّالتيِّتعمل ِّوالثَّقافية ِّفيِّاستقبلؿِّعنِّسلطةِِّّواالقتصاديةِّواالجتماعية ِّالمختلفة فيِّميادينها
ِّعلىِّ ِّالقرار ِّصنع ِّفي ِّكالمشاركة ِّسياسية؛ ِّأغراض ِّمنها ِّمتعددٍة: ِّأغراٍض ِّلتحقيق الدَّولة؛
ِّكالدٍّفاعِّعنِّ المستوىِّالوطنيِّوالقومي؛ِّومثاؿِّذلكِّاألحزابِّالسٍّياسية,ِّومنهاِّأغراضِّنقابية؛

ِّاتحادا ِّفي ِّكما ِّثقافية؛ ِّأغراض ِّومنها ِّأعضائها, ِّوالجمعياتِّمصالح ِّوالمثقفين ِّالكتاب ت
 (22، 2772)الفاحل،  الثَّقافيةِّالتيِّتهدؼِّإلىِّنشرِّالوعيِّالثَّقافي.

 العقباتِّاالجتماعيةِّالتيِّتقفِّأماـِّبناءِّالمجتمعِّالمدنيِّ:ِّ -ٕ

افعة لبناء اجملتمع اظتدن عرب تطورىا الت ارمتي من تقسيم عمل إذل  تعددت انآراء حوؿ العوامل الد 
القية واجتماعية، لكن يبقى الّتفكري العقالن العامل اصتوىري يف  بناء اجملتمع اظتدن أسباب أخ

مبعزؿ عن أي مرحلة تارمتية، فالعقل البشري ىو الذي يبحث عن حلوؿ ظتشاكل البشر ولتاوؿ 
ختليص اجملتمع من حالة الفوضى إذل حالة أكثر تنظيمًا ودتدناً، فبتقسيم العمل وتعدد الوظائف 

 ختصاصات يف اجملتمع يتم االنتقاؿ من اضتالة الريفية البسيطة إذل اضتالة اظتدنية.واال
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ِّمنِِّّ ِّمتشّكبًل ِّأرسطو ِّعند ِّوكاف ِّالعمل, ِّتقسيم ِّإلى ِّأفبلطوف ِّعند ِّالمدني ِّالمجتمع استند
ِّشيشروف ِّاعتمد ِّفقد ِّمختلفة. ِّوأخبلقية ِّطبيعية ِّعلىِِّّقدرات ِّالشاملة ِّاإلنسانية ِّالقدرة على

ِّعنِّالتاريخِّاإلنساني,ِّ ِّمستقبًل ِّويوجد ِّالطبيعة, ِّالذيِّيتناغمِّمع ِّفيِّالعقلِّالقويم المشاركة
وينظمِّالكوف.ِّإفِّالفوضىِّالمتأصلةِّفيِّعالمِّالمصالحِّالخاصةِّواألحكاـِّالشخصيةِّيمكنِّ

 - 64، 2778إىرنربغ، ).التغلبِّعليهاِّعنِّطريقِِّّتنظيمِّالمجتمعِّالمدنيِّطبقًاِّلمبادئِّالعقل
65 ) 

إف النزعة البشرية اجتاه اضتقوؽ الطبيعية؛ كحق التملك واضتفاظ من أجل البقاء أدت إذل حاالت 
صراع  بني البشر،  فكاف البّد للعقل البشري أف يبحث عن حلوؿ من أجل الوصوؿ إذل غتتمع 

 ع اظتدن.ينهي ىذا الصراع بني البشر،  فكانت بداية الدعوة لبناء اجملتم

ِّفيِّحالةِّالطبيعةِّبعضِّ لكنِّلوؾِّيستدرؾِّفيِّوصفِّحالةِّالطبيعةِّاألولىِّفيقوؿ:ِّفقدِّتنشأ
الحاالتِّالشاذةِّمنِّالنزاعِّالِّيمكنِّأفِّتحلِّمنِّقبلِّفردِّأوِّأفرادِّىمِّأصبًلِّمتساووفِِّّمنِّ
دوفِّأفِّيحصلِّانحياز,ِّوربماِّحصوؿِّنوعِّمنِّالفوضىِّوالعنف.ِّوأفِّالعبلجِّالمناسبِّلذلكِّ

ِّإالِّّ ِّيكوف ِّالحقوؽِّال ِّعلى ِّالحفاظ ِّىي ِّالمجتمع ِّغاية ِّألف ِّفحسب؛ ِّمدنية ِّحكومة ِّبقياـ
)  حقِّالملكّيةِّ(ِّلكلِّفردِّمنِّأفرادِّالمجتمع.ِّ–حقِّالحريةِِّّ–الطبيعيةِّالثبلثة:ِّ)ِّحقِّالحياةِّ

 (    15، 2778الشماس، 

ةِّإفِّالمصلحةِّالذاتيةِّالعقبلنيةِّىيِّحافزِّفعلِّالفردِّوبقاءِّالجماعة.ِّفهيِّتقعِّفيِّصميمِّالحيا
ِّالمجتمعِّ ِّقياـ ِّوتستلـز ِّاألوؿ, ِّالطبيعة ِّقانوف ِّاشتقاؽ ِّوتتيحِّلنا ِّالطبيعة, ِّفيِّحالة اإلنسانية
ِّالصناعة,ِّ ِّاإلنساني ِّ ِّالتاريخ ِّ ِّإلى ِّيجلب ِّالحضارة ِّإلى ِّالبربرية ِّمن ِّاالنتقاؿ ِّإف المدني.

 (    152، 2778)إىرنربغ، والزراعة,ِّوالمبلحة,ِّوالعلم,ِّواألخبلؽ,ِّوالثقافة.

ِّالثقافة ِّالنسقِِّّولتسويغ ِّببناء ِّمقترف ِّضروري ِّكمطلب ِّعليها ِّالعقل ِّشرعية ِّوإضفاء المدنية,
ِّاألمرِّ ِّ؛ ِّأمرين ِّتحقيق ِّإلى ِّيهدؼ ِّونقدىا ِّالمدرسية, ِّالثقافة ِّىوبز ِّينقد ِّالجديد االجتماعي
األوؿ:ِّىدـِّالفلسفةِّالمدرسية؛ِِّّلكونهاِّالمسؤولةِّعنِّإشاعةِّالخرافةِّبينِّالبشرِّبماِّأقامتوِّمنِّ
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ِّكشفِّأثرِّالثقافةِّالمدرسيةِّفيِّإضعاؼِّسلطةِّخلطِّبينِّأفكارِّأرسطوِّوال دينِّ.ِّواألمرِّالثاني:
 (  74، 2775)خليفة، الدولةِّالسياسيةِّ,ِّوتمزيقِّالمواطنِّبينِّسلطتيِّ:ِّالكنيسةِّوالدولةِّ.

ساندت الفلسفة اظتدرسية يف الغرب الكنيسة اليت بقيت أسرية القياس األرسطي طيلة القروف 
يقينية للوصوؿ إذل نتائج يقينية؛ ؽتا جعلها تقف كعقبة أماـ  الوسطى، واليت اعتمدت على مقدمات

العقالنية العلمية، وبانتقاعتا إذل اظتنهج العلمي برزت االكتشافات العلمية يف غتاؿ العلـو الطبيعية 
 واإلنسانية، واليت بدورىا ساقتت يف تكوين اجملتمع اظتدن. 

ل إاّل من خالؿ انعتاؽ األفراد من رتيع  يكن يف اإلمكاف وضع قانوف علمي عقالن ومستقدل
الروابط اليت تربطهم بالعائلة واألرض واظتدينة اليت تقيدىم باطترافات واإلنتاف والتقاليد والعادة 
والواجب. ويعين ىذا التحرر سقوط اضتياة االجتماعية البسيطة لألسر يف القرية والبلدة واهنيار 

 اجملتمع الزراعي . 

نِّمبلحظاتوِّأفِّالرغبةِّالعقبلنيةِّوالمجتمعِّقدِّحبلِّمعِّمرورِّالوقتِّمحلِّوقدِّتوصلِّتونيسِّم
 (     198، 2773. ) إيربرل، الرغبةِّالطبيعيةِّوالمجتمعِّالمحلي

ِّلخطةِّ ِّوفقًا ِّتتم ِّمعملية ِّعملية ِّليست ِّآخر ِّجانب ِّمن ِّالمدني, ِّالمجتمع ِّبناء ِّعملية لكن
فيهاِّالعديدِّمنِّالعناصرِِّّمرسومةِّأوِّإجراءاتِّمنضبطة,ِّبلِّىيِّعمليةِّحركيةِّمعقدةِّتتداخل

ِّزمنيِّ ِّمدى ِّعلى ِّتتم ِّتراكمية ِّعملية ِّوىي ِّوالمستويات, ِّاألصعدة ِّمختلف ِّعلى والمتغيرات
ِّكلِّشيءِّومنِّىذاِّ طويلِّنسبياً.ِّإفِّالمجتمعِّالمدنيِّليسِّمجردِّىياكلِّفقطِّبلِّىوِّقيمِّقبل

ِّمنِّالتركيزِّعلىِّالقيمِّالمدنيةِّبدؿِّاالكتفاءِّبالهياكلِّوقصرِّالنظ )  رِّعليها.المنطلق,ِّالِّبدَّ
 (    84، 2776عبد الباقي، 

إف استرياد ىياكل وخطط جاىزة من غتتمعات أخرى وتطبيقها على اجملتمع العرب قد ال تفضي إذل 
النتائج اظترجوة؛ لذلك ينبغي على كل غتتمع أف يبحث عن العوائق اضتقيقية اليت تقف يف وجو 

 التغيري، والوصوؿ إذل اجملتمع اظتنشود.  
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ِّالذىنيةِّ ِّالبنية ِّأعماؽ ِّفي ِّيضرب ِّبعضها ِّمتنوعة, ِّالعربي ِّالمدني ِّالمجتمع ِّبناء ِّمعيقات إّف
ِّالمعيقاتِّ ِّفمن ِّالواقعي. ِّالعملي ِّالمستوى ِّإلى ِّيرتد ِّوبعضها ِّالعربي, ِّللمجتمع والفكرية

ِّالمتصلةِّبالمستوىِّالفكري,ِّيمكنِّذكر:ِّ

ِّالمجتمعِّالمدنيِّفيِّالوطنِّالعربي. -ِّأ  ضعفِّالتأصيلِّالنظريِّلمفهـو
ِّالبعضِّاال -ِّب ِّيستخدمو ِّحيث ِّالمدني, ِّالمجتمع ِّطبيعة ِّتكييف ِّفي ختبلؼ

مقاببًلِّللدولةِّ)السلطويةِِّّغالبًاِّ(,ِّوالبعضِّيستخدموِّمقاببًلِّللدين,ِّويستعملوِّآخروفِّ
 نقيضاِّللعسكري.

ِّفيِّ ِّالمفاىيم ِّخلط ِّإلى ِّيؤدي ِّالمجتمع ِّأبناء ِّبين ِّوالتخلف ِّاألمية ِّوانتشار ِّالمعرفة ِّقلة إف
 الذىنيةِّالعربية.

 لنسبةِّللعوائقِّالعمليةِّذاتِّالصلةِّبالمستوىِّالواقعيِّكثيرةِّمنها:أماِّبا

االزدواجيةِّداخلِّالمجتمعاتِّالعربيةِّالتيُِّتمثَّلِّأساساً,ِّفيِّوجودِّبعضِّمكوناتِّالمجتمعِِّّ-أ
ِّالعبلقةِّ ِّتصل ِّوقد ِّورموزه, ِّالحديث ِّالمجتمع ِّمكونات ِّبعض ِّجانب ِّإلى ِّورموزه التقليدي

 الصراعِّواالنفجار.ِّبينهما,ِّفيِّبعضِّاألحياف,ِّحدِّالتوترِّوِّ

ِّمعِّ ِّالمجتمع ِّفي ِّكبيٍر ِّبدوٍر ِّ ِّتقـو ِّالتي ِّالتقليدية ِّبمؤسساتو ِّالقديم ِّالنظاـ ِّرموز تتداخل
ِّونشرِّ ِّالتعليم ِّنسبة ِّبزيادة ِّإاّل ِّتنتهي ِّال ِّصراع ِّحالة ِّإلى ِّيؤدي ِّوىذا ِّالحديثة, المؤسسات

ِّب العلمِّوالعقلِّالمعرفةِّالعلميةِّلكيِّتصبحِّالكفةِّالراجحةِّفيِّالمجتمعِّلؤلفرادِّاألكثرِّإيمانًا
 فيِّإدارةِّالمجتمع,ِّوبناءِّمجتمعِّمدنيِّيحققِّمصالحِّالجميعِّ.

)عبد عدـِّإمكانيةِّبناءِّمجتمعِّمدنيِّفيِّظلِّغيابِّأوِّضعفِّدولةِّالقانوفِّوالمؤسسات.ِّ-ب
 (  98 -97، 2776الباقي، 

ولكنِّقدِّيتساءؿِّسائلِّبأفِّالتقدـِّوالتحديثِّيتطلبافِّإضعاؼِّالوالءاتِّالقديمةِّذاتِّالدوائرِّ
ِّاختفاءِّالضي ِّيعني ِّوذلك ِّاألمة, ِّأي: ِّ؛ ِّالمركزية ِّللدولة ِّالوالء ِّمحلها ِّليحل ِّوتبلشيها؛ قة
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ِّالذيِّيضعفِّالعبلقاتِّاالجتماعية,ِّ ِّاألمر ِّمنِّتلكِّالدوائر, ِّكانتِّنابعة عبلقاتِّاجتماعية
ِّفيِّالمجتمع,ِّوذلكِّضررِّوخسارةِّاجتماعيةِّذاتِّعبلقةِّوثيقةِّبالصحةِّ فيصبحِّالفردِّوحيدًا

ئنانوِّوراحتو.ِّلكنِّذلكِّالِّيعنيِّأفِّالمجتمعِّالجديدِّعاجزِّعنِّإيجادِّالنفسيةِّللمواطنِّواطم
البدائلِّمنِّتلكِّالعبلقات,ِّفالمجتمعِّالمدنيِّفيِّظلِّالدولة,ِّحيثِّيتحررِّالفردِّمنِّالروابطِّ
القديمةِّلحسابِّالرابطةِّالجديدةِّباألمةِّوبالدولة,ِّيستطيعِّأفِّيبنيِّعبلقاتِّجديدةِّمنِّخبلؿِّ

ِّحيثِّتزد ِّوالمؤسساتِّالخيرية,ِّالنشاطِّالمدنيِّالجديد, ِّوالجمعياتِّالعلمية, ِّالنوادي, ىر
 (  387، 1998)العلي،  ومنظماتِّالعملِّالوطني,ِّوالخدمةِّالعامة.

ِّإلىِّمؤسساتِّالمجتمعِّ ِّكافِّيفتقر لقدِّادعىِّعلمِّاالجتماعِّالغربيِّأفِّالمجتمعِّاإلسبلمي
ِّ ِّوطبقًا ِّالغرب. ِّعلى ِّالعنيدة ِّاإلقطاع ِّقبضة ِّكسرت ِّالتي ِّالمستقلة, ِّالنظرِّالبرجوازي لوجهة

ِّالمستقلة,ِّ ِّالبرجوازية ِّوالطبقة ِّالمستقلة, ِّالمدف ِّإلى ِّيفتقر ِّاإلسبلمي ِّالمجتمع ِّكاف ىذه,
ِّالتيِّ ِّالحقوؽ ِّومجموعة ِّالشخصية, ِّوالملكية ِّالقانونية, ِّوالمحاسبة ِّالعقبلنية, والبيروقراطية
ِّالمجتمعِّ ِّبغياب ِّتميز ِّالمشرقي ِّللعالم ِّاالجتماعي ِّالمبنى ِّإف ِّالبرجوازية. ِّالثقافة تجسد

ِّوالدولة. ِّالفرد ِّبين ِّالمتوسطة ِّالمؤسسات ِّمن ِّالشبكة ِّتلك ِّبغياب ِّأي: ) بشارة،  المدني؛
(   إف انتصار أفكار الربجوازية يف الغرب على اإلقطاع،  وغتاهبة تدخل   315 - 314، 2712

الكنيسة يف اضتياة العامة للبشر قاـ بدوٍر مهم  يف تكوين منظمات اجملتمع اظتدن واليت استمرت يف 
تطورىا حّت وصل مفهـو اجملتمع اظتدن إذل ما ىو عليو، ولكن ىذا ال يعين بأف ختوض الشعوب 

 العربية  جتربة الغرب  باطتطوات نفسها حّت حتقق فكرة اجملتمع اظتدن.

وبسببِّعدـِّوجودِّتنظيمِّسياسيِّيرقىِّإلىِّمستوىِّالدولةِّفيِّأيةِّبقعةِّمنِّبقعِّىذهِّالمنطقةِّ)ِّ
ِّغائبةِّتمامًا.ِِّّالمحيطِّ(ِّظلتِِّّ–الخليجِّ ِّكمراكزِّتجمعِّحضريةِّمتحضرة ِّالمدفِّ" ظاىرةِّ"

كانتِّالحياةِّاالجتماعيةِّعلىِّطوؿِّىذهِّالمنطقةِّوعرضهاِّحياةِّبدويةِّولمِّتكنِّمدنية.ِّإضافةِّ
ِّغيابِّ إلىِّغيابِّالتنظيمِّالعقبلنيِّللفكرِّوالسلوؾ.ِّإفِّغيابِّالدولةِّوالمدينةِّيستتبعِّحتمًا

 (121، 1997اصتابري، العقبلنية.)
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للدين، واالبتعاد عن مقاصد الدين اضتقيقية،  كتعل من اجملتمع عبارة عن تكتالت  م اطتاطئفالفه
دينية تستهدؼ بعضها بعضاً، فتحاؾ اظتؤامرات ضد أبناء اجملتمع الواحد باسم الدين، وجتعل من 

 ى السلطة مسألة يف غاية الصعوبة.قياـ اظتؤسسات اظتدنية؛  كمؤسسات ضاغطة عل

ِّالعوا ِّالتعصبِّالدينيِّومنِّأىم ِّىو ِّالمدني: ِّسببِّيضعفِّالمجتمع ملِّالتيِّيرىِّلوؾِّأنها
ِّالبشرِّ ِّواضطهاد ِّوالتدمير, ِّوالقتل, ِّوالتخريب, ِّالعنف, ِّممارسة ِّإلى ِّبأىلو ِّيدفعو الذي
وتعذيبهم,ِّوجميعهاِّأمورِّمناقضةِّتمامًاِّ)للمقاصدِّالحقيقيةِّمنِّالدين,ِّوىيِّتنظيمِّحياةِّالبشرِّ

 (64، 2775خليفة، ) تقوى(استناداِّإلىِّقواعدِّالفضيلةِّوال

كماِّأفِّغيابِّحريةِّالتعبيرِّوثقافةِّالحوارِّيجعلِّمنِّالصعبِّانتشارِّاألفكارِّالمدنيةِّبينِّأبناءِّ
ِّفيِّعمليةِّ ِّىابرماسِّلتحقيقِّاإلجماعِّالعقبلنيِّيجبِّتساويِّاألفراد ِّيؤكد المجتمعِّالعربي.

ِّالمشاركينِّفيِّالحوارِّيكونوفِّغيرِّمقيدينِّفيِّحوارىم ِّولذلكِّفإّف وأقوالهمِّسواءِِّّالحوار,
ِّالحرِّ ِّالمجتمع ِّشروط ِّىي ِّالمثالي ِّالتخاطب ِّشروط ِّفإف ِّولذلك ِّخارجية؛ ِّأو ِّداخلية بقوة

 (155، 2779)أبو النور حسن،  المنظمِّبطريقةِّعقلية.

ِّمنِّعقبلنيةِّوروحِّنقدية,ِّ ِّتفرضو ِّمناخِّإنسانيِّفيِّما ِّإنها ِّعنِّالديمقراطية: يقوؿِّفؤادِّزكريا
ِّتزيلِّمن ِّالحرة, ِّإلىِّالمناقشة ِّالتيِّالِّتناقش.ِِّّوترتكز ِّالمطلقة ِّالسلطة عقوؿِّالناسِّمفهـو

 (    355، 1998) العلي،   وبهذاِّجعلِّالعقبلنيةِّالنقديةِّمنِّثمارِّالديمقراطية.

ِّالمقوماتِّ ِّمن ِّتعتبر ِّوالعقبلنية ِّوالتعددية, ِّواإلرادة, ِّوالحرية, ِّالمبادرة, ِّومبادئ ِّقيم وإف
 (   73 ،2777) عبد الصادؽ، ؤسساتو.والمرتكزاتِّاألساسيةِّلبناءِّوتفعيلِّالمجتمعِّالمدنيِّوم

ويرىِّالحجازيِّأفِِّّأزمةِّالديمقراطيةِّالِّتتصلِّبالتعبيرِّعنِّالرأي,ِّوالمشاركةِّفيِّصنعِّالقرارِِّّ
السياسيِّأوِّتنفيذه.ِّ)ِّالقهرِّىوِّاألسلوبِّالسائدِّفيِّالعبلقاتِّاالجتماعية,ِّعبلقةِّتسلطِّمنِّ

ِّالتسلطِِّّيلغيِّاألعلىِّإلىِّاألسفل,ِّعنِّطريقِّالتماىيِّبالمتسلطِّمنِّاألدنى ؛ِّألفِّمثلِّىذا
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ِّوأفكاره ِّخبراتو ِّويكرر ِّذاتو, ِّيجتر ِّكائن ِّإلى ِّويحولو ِّوقيمو, ِّالعقل ، 1998. ) العلي، دور
359 ) 

إّف غياب اجملتمع اظتدن ال يعود لالستبداد السياسي فقط،  بل ىناؾ رتلة من اظتتغريات االجتماعية 
ضمن العالقات االجتماعية السائدة يف اجملتمع العرب اليت تتداخل مع بعضها، واليت تعمل على 

 خلق عقبات أماـ فكرة بناء غتتمع مدن. 

ِّيةِّوالمجتمعِّالمدنيِّ:ِّالعبلقةِّالجدليةِّبينِّالعقبلنيةِّالعلمِّ-ٖ

تتجو العالقة بني اجملتمع اظتدن والعقالنية ؿتو عالقة جدلية تؤثر كل منهما باألخرى،  تلك العالقة 
اليت أفرزت مواطنًا متحررًا من سلطة رجاؿ الدين اليت كانت تكبل العقل البشري، وجتعلو مقتنعاً 

ِّواطنة واليت ىي بدورىا تعيق بناء اجملتمع اظتدن. بعبوديتو ألفراد آخرين مثلو، وتنزع عن الفرد صفة اظت

إّف انتقاؿ اإلنساف من حالة اجملتمع احمللي إذل اجملتمع اظتدن مقرتف بعملية التغيري يف طريقة التفكري، 
، قبيلةبو وعشريتو، وخضوعو لسياسة الفكاف  ػتور اىتماـ اإلنساف شهواتو اصتسدية، واالفتخار بنس

أساسية يف بناء اجملتمعات ببناء ذاتو اليت ىي ركيزة  إذل التفكري العقالن؛ وذلكانتقل بعدىا ث 
 اظتتمدنة.

ِّاإلنساف,ِّ ِّفيِّطبيعة ِّملحوظًا ِّيحدثِّتغييرًا ِّالمدنية ِّإلىِّالدولة إفِّاالنتقاؿِّمنِّحاؿِّالفطرة
ِّكاف ِّوذلكِّعنِّطريقِّإحبلؿِّالعدالةِّمحلِِّّالغريزةِّفيِّسلوكو,ِّفتضفيِّعلىِّأفعالوِّبعداِّأخبلقيًا

يفتقرِّإليوِّسابقًا.ِّوحينذاؾِّفقط,ِّعندماِّيحلِّصوتِّالواجبِّمحلِّالحافزِّالجسدي,ِّوالحّقِّ
محلِّالشهوة؛ِّيجدِّاإلنسافِّنفسو,ِّالذيِّفّكرِّحتىِّذلكِّالوقتِّبنفسوِّفقط,ِّمجبرًاِّعلىِّأفِّ

ِّنوازعو. ِّإلى ِّاالنصراؼ ِّقبل ِّعقلو ِّمن ِّالمشورة ِّيأخذ ِّوأف ِّأخرى, ِّلمبادئ ِّطبقًا )  يتصرؼ
ِّ( 292، 2778إىرنربغ، 

نشأ اجملتمع اظتدن نتيجة اتفاؽ عقالن  بني أفراد غتتمٍع  لتقق مصاحل اصتميع؛ ألف حتقيق مصلحة 
الفرد بالنتيجة ستؤدي إذل ازدىار اجملتمع الذي يعود بالنفع على الكل، كما أف فكرة اجملتمع اظتدن 
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عراؼ الذي لتصر ىي من صنع البشر، غري مستمدة من القانوف األخالقي اظتتمثل بالدين أو باأل
ِّاظتنفعة لطبقة واحدة متمثلة بطبقة الكهنة أو اضتكم .

إف جوىر الطبيعة اإلنسانية ينزع ؿتو اظتصلحة الذاتية الناجتة عن تفكري عقالن، واليت كانت من 
إسهامها عرب التاريخ ىو الوصوؿ إذل حالة اجملتمع اظتدن الذي ينقل اجملتمع من حالة الفوضى إذل 

 لكن كيف تتحقق اظتصلحة العامة ضمن غتتمع مدن قائم على اظتصلحة الذاتية ؟. التنظيم.

ِّكماِّأنوِّالِّ ِّبأنوِّالِّيمكنِّالكشفِّعنِّالصالحِّالعاـِّمنِّخبلؿِّالتفكيرِّالخلقي, يجيبِّىيـو
يوجدِّبمعزؿِّعنِّمجموعِّالمصالحِّالفردية.ِّفالقواعدِّالتيِّيسيرِّوفقهاِّالمجتمعِّالمدنيِّغيرِّ

ِّالخل ِّالقانوف ِّمن ِّتنظيمِّمستمدة ِّغير ِّليس ِّالمدني ِّوالمجتمع ِّمصطنعة, ِّفهي ِّالطبيعي؛ قي
ِّعلىِّ ِّاألفراد ِّيساعد ِّالذرائعي ِّالعقل ِّألف ِّالخاصة؛ ِّاألىداؼ ِّوراء ِّالسعي ِّبغرض اتفاقي
تشخيصِّمصالحهم,ِّويدلهمِّعلىِّالسبيلِّاألفضلِّلتطمينها.ِّلقدِّحلتِّالخبرةِّوالعادةِّمحلِّ

ِّل ِّمعيار ِّبوصفهما ِّالقبليين ِّوالفضيلة ِّاألخبلقي ِّيتشكلِّالمبدأ ِّال ِّالمدني ِّفالمجتمع لحقيقة.
 (    217، 2778) إىرنربغ، بغيرِّتفاعبلتِّخارجيةِّبينِّعقبلنيينِّساعينِّإلىِّمصالحهمِّالذاتية.ِّ

تتجو العالقة بني اجملتمع اظتدن والعقالنية ؿتو عالقة جدلية تؤثر كل منهما بانآخر، تلك العالقة 
اليت أفرزت مواطنًا متحررًا من سلطة رجاؿ الدين اليت كانت تكبل العقل البشري، وجتعلو مقتنعاً 

 عيق بناء اجملتمع اظتدن. بعبوديتو ألفراد آخرين مثلو، وتنزع عن الفرد صفة اظتواطنة واليت ىي بدورىا ت

شّكلتِّباعتبارىاِّسيرورةِّتاريخيةِّمعقدةِّفالمجتمعِّالمدنيِّمؤسسِّعلىِّالعقبلنية,ِّوالعلمانيةِّ
 ,ِّأوِّخطوتهاِّاألولىةِّالجدليةِّالكبرى,ِّفيِّاللحظإلنسافِّالدينيِّعنِّاإلنسافِّالمطلقانفصاؿِّا

 (    27، 2778. ) الشماس، 

عن جدلية التفكري العلمي واجملتمع اظتدن؛  نأخذ مثااًل عن وىناؾ أمثلة يف الواقع العرب تعرّب 
 التجربة الفلسطينية يف اظتنظمات األىلية :
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ِّبشكلِّدوريِّبإجراءِّانتخاباتِّ ِّكونهاِّأوِّأغلبهاِّتقـو إّفِّتأثيرِّالمنظماتِّاألىليةِّقدِّنبعِّمن
ِّتدؿِّ ِّكما ِّكافِّيجريِّفيِّصفوفها, ِّ,وإفِّشكبًلِّمنِّالمحاسبة علىِِّّداخليةِّالختيارِّقياداتها

ِّكماِّنبعِّأيضًاِّبسببِّوجودِّ ِّكانتِّتتمِّمنِّخبلؿِّاالنتخابات. ذلكِّعمليةِّتدويرِّالسلطةِّالتي
درجةِّمعينةِّمنِّالتعليمِّالجامعيِّوالثقافةِّالعامةِّلدىِّالعاملينِّفيِّىذهِّالمنظمات,ِّاألمرِّالذيِّ
ِّفيِّ ِّمنِّالنخبِّالثقافيةِّوالمهنيةِّونخبِّالتكنوقراط,ِّوىيِّالنخبِّاألكثرِّحماسًا فّرخِّنوعًا
الدفاعِّعنِّمقوالتِّالعقلِّونشرىا,ِّواألكثرِّاستعدادًاِّوقابليةِّلممارسةِّالديمقراطيةِّفيِّمجاؿِّ
ِّاالنتخاباتِّفيِّمعظمِّ ِّشيوعِّظاىرة ِّنتائجِّدورىا ِّوكافِّمنِّأبرز ِّالمجتمع, ِّوفيِّعمـو عملها
ِّإلىِّانتشارِّ ِّإضافة ِّالمدنية, ِّالقيمِّاالجتماعية ِّساىمتِّفيِّانتشار ِّكما المؤسساتِّالوطنية,

ِّاجتما ِّحلِّأبعاد ِّفي ِّالعنف ِّثقافة ِّمن ِّبالتالي ِّوأضعفت ِّالتعددية, ِّمقولة ِّعلى ِّوثقافية عية
 (   58، 2778)الشوملي، . النزاعاتِّاالجتماعيةِّوالسياسيةِّفيِّالمجتمعِّالفلسطيني

ِّكذلك,ِّليسِّفقطِّ أماِّالسيرِّفيِّطريقِّعقلنةِّالحياةِّالعربيةِّبمختلفِّمظاىرىاِّفضرورةِّتاريخية
ِّكلها ِّتقـو ِّالمعاصرة ِّألفِِّّألفِّالحضارة ِّبلِّأيضًا علىِّالتنظيمِّالعقبلنيِّلكلِّمرافقِّالحياة,

ِّمنِّصنوؼِّالبلمعقوؿِّ ِّمتنوعة ِّكثيرة ِّرواسب ِّمازاؿِّيحملِّبينِّطياتو العقلِّالعربيِّالمعاصر
 ( 125، 1997) اصتابري،  .ورِّاالنحطاطِّفيِّالحضاراتِّالسابقةالموروثِّعنِّعص

ِّكانتِّالديمق ِّالديمقراطية,ِّوإذا ِّكانتِّالعلمانيةِّتستلـز راطيةِّتمثلِّواحداِّمنِّأىمِّمكوناتِّإذا
ِّاقترافِّ ِّعبلقة ِّتغدوِّفيِّالمحصلة ِّبينِّالعلمانيةِّوالديمقراطية ِّفإفِّالعبلقة وعناصرِّالعلمانية,
جوىرية,ِّوفيِّالفحوىِّفإفِّالعلمانيةِّالتيِّتعملِّوفقِّقوانينِّالعقلِّوالدنيا,ِّوالديمقراطيةِّالتيِّ

ِّ ِّأرض ِّعلى ِّتمشياف ِّللسلطات, ِّكمصدر ِّالشعب ِّإرادة ِّوفق ِّالدنياِّتعمل ِّأرض ِّىي واحدة
واإلنساف,ِّوعقلو,ِِّّوروحو,ِِّّوقيمو,ِّوإرادتو,ِّوأفعالوِّالمختلفةِّ.تصبحِّالعلمانيةِّوالديمقراطيةِّ
ِّالفلسطيني,ِّ ِّللمجتمع ِّالبلـز ِّواالجتماعي ِّالسياسي ِّللنظاـ ِّأسلوبًا ِّفقط ِّليس ِّترابطهما, في

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

ِّتونيس ِّيفترض ِّعقبلنيِِّّلم ِّغير ِّالمحلي ِّالمجتمع ِّأف ِّالعقبلنية ِّبالرغبة ِّالمجتمع ِّوصفو عند
علىِّاإلطبلؽ,ِّفقدِّأشارِّحقيقةِّإلىِّأفِّمجموعاتِّالمجتمعِّالمحليِّتبديِّجوانبِّعقبلنية,ِّ
ِّلديها,ِّ ِّالعقبلنية ِّازدياد ِّمستوى ِّمع ِّيتناسب ِّترتيب ِّفي ِّوالصداقة ِّوالجوار ِّالعائلة ووضع

ِّىيِّأعل ِّلتونيسِّفإفِّالصداقة ِّعلىِّعبلقةِّوبالنسبة ِّتقـو ِّألنها ِّالمحلي؛ ىِّأشكاؿِّالمجتمع
 (   197، 2773) إيربرل،  متحررةِّمنِّاإلكراهِّ.

قدِّالحظِّماركوسِّأورليوسِّماِّيلي:ِِّّإفِّطبيعتيِّالخاصةِّطبيعةِّعاقلةِّومدنية,ِّفاناِّليِّمدنيتيِّ
ِّكائنًاِّإنسانياً,ِّوتبعًاِّلذلكِّفإفِّماِّى وِّوبلدي,ِّوليِّروماِّبوصفيِّماركوس,ِّوليِّالكوفِّبوصفي

 (  62، 2778. ) إىرنربغ، نافعِّلهذهِّالجماعاتِّىوِّالخيرِّالوحيدِّبالنسبةِّلي

فاإلنساف اظتتمدف ال تقف إنسانيتو ضمن بلٍد واحٍد،  بل تتجاوز كل اضتدود،  كما تتجاوز الكثري 
من العادات والتقاليد واألوىاـ اليت كانت عالقة بأذىاف البشر طواؿ السنوات اظتاضية، وىذا ما 

 ن اإلنساف كائناً عاقاًل مفكراً.جعل م

 المواطنة:ِّ-ثانياًِّ

ِّالمواطنة:ِِّّ-ٔ ِّمفهـو

يعّد مفهـو اظتواطنة من اظتفاىيم اليت مّرت مبراحل تارمتية متعددة منذ اضتضارة الرومانية واليونانية، إذل 
 حاً. مرحلة عصر النهضة والتنوير يف الغرب، اظترحلة اليت تبلورت فيها اظتفاىيم بصورة أكثر وضو 

ِّلميزافِّ ِّوفقًا ِّوطنو ِّاتجاه ِّوواجباتو ِّالمواطن ِّحقوؽ ِّتحدد ِّالتي ِّالصفة ِّىي ِّالمواطنة: مفهـو
ِّللوطن,ِّ ِّواالنتماء ِّالوالء ِّقاعدة ِّعلى ِّتقـو ِّكما ِّالقانوف, ِّأماـ ِّوالمساواة ِّاالجتماعية العدالة
ِّوالتعاوفِّمعِّالمواطنينِّاآلخرينِّعنِّطريقِّ ِّفيِّأوقاتِّالسلمِّوالحرب, والعملِّعلىِّخدمتو
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المؤسساتيِّوالفردي,ِّالرسميِّوالتطوعيِّفيِّتحقيقِّاألىداؼِّالتيِّيصبوِّإليهاِّالجميع,ِِّّالعمل
 – 67، 1992)بدوي ،  .رسمِّالخططِّ,ِّوتوضعِّلهاِّالموازناتوتوحدِّمنِّأجلهاِّالجهود,ِّوت

62 ) 

 العقباتِّاالجتماعيةِّالتيِّتقفِّأماـِّترسيخِّمبدأِّالمواطنةِّ:-ٕ

دور العبادة (إذل اظتؤسسات  –سات التقليدية ) األسرة نتج عن عملية تغيري انتماء الفرد من اظتؤس
مؤسسات اضتكومية ( ترسيخ مبدأ اظتواطنة يف الغرب فأصبحت الدولة ىي   -اضتديثة ) األحزاب 

 -عمل  –تعليم  –اظتسؤولة عن رتيع احتياجات اظتواطن من رعاية اجتماعية، وخدمات ) صحة 
 ة، ومبدأ تكافؤ الفرص. إخل (، وترسيخ العدالة االجتماعي777سكن 

فقدِّأتاحِّعقلِّالتنويرِّتشكيلِّالدولةِّالقوميةِّالحديثة؛ِّأي:ِّالدولةِّالعلمانيةِّالديمقراطيةِّالتيِّ
ِّكماِّ ِّكانتِّأصولهمِّالعرقيةِّأوِّالدينيةِّأوِّالمذىبية. ِّكلهمِّعلىِّقدـِّالمساواةِّأيًا تعاملِّمواطنيها

ِّكبيرِّفيِّمجاؿِّالبحثِّالعلمي,ِّواالنتقاؿِّم نِّالعصبياتِّالعشائريةِّأوِّالقبلّيةِّأتاحِّتحقيقِّتقدـ
أوِّالطائفيةِّالضيقةِِّّإلىِّعصبيةِّواحدةِّموحدةِِّّموسعةِّ:ِّىيِّعصبيةِّالتعاقدِّاالجتماعيِّبينِّ
ِّالدولةِّ ِّإلى ِّوإنما ِّأواًل, ِّعشيرتو ِّأو ِّطائفتو ِّإلى ِّمنتميًا ِّالمواطن ِّيعد ِّلم ِّوالمواطنين. الدولة

ِّجذري ِّالعصبية ِّتغيرت ِّىكذا ِّالحديثة. ِّالديمقراطية ِّمرحلةِّومؤسساتها ِّإلى ِّاالنتقاؿ ِّمع ًا
 ( 154أركوف، د.ت.ف.  )الحداثة.

 يستطع اجملتمع العرب أف يتجاوز الرتكيب العشائري والعرقي والطائفي الذي يسيطر عليو، دل    
والذي انتقل بدوره  إذل مؤسسات الدولة اضتديثة ؽتا جعلها تفقد  صفتها اظتؤسساتية والعقالنية 

 الرشيدة.

ِّالكونيِّ ِّالمدى ِّفي ِّاالنطبلؽ ِّيحجر ِّوبالتالي ِّويحصر, ِّاالنتماء ِّيقيد ِّالعصبيات ِّحالة في
ِّالوطنِّأوِّيغيبِّماِّداـِّالوجودِّوالمرجعيةِّتظبلفِّللقبيلةِّأوِّالعشيرةِّأوِّ الرحب.ِّيتدىورِّمفهـو
الطائفةِّأوِّالمنطقة.ِّإنهاِّحالةِّحصارِّتفرضِّعلىِّاإلنسافِّعضوِّىذهِّالعصبية.ِّوىذهِّالوضعيةِّ
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ِّاألسباب ِّوالمرجعيةِِّّأحد ِّالكياف ِّبمعنى ِّأوطاف ِّإلى ِّالدوؿ ِّتحّوؿ ِّدوف ِّتحوؿ ِّالتي الكبرى
 A(   32، 2775) حجازي    الفوقيينِّاللذينِّيتجاوزافِّاالنتماءاتِّالضيقة.

فالمجتمعِّالحديثِّالِّيعرؼِّتصنيفِّالمواطنينِّعلِّأساسِّاللوفِّأوِّالنوعِّأوِّالدينِّأوِّالعرؽ,ِّ
ِّالتقليدي, ِّالمجتمع ِّسمات ِّعن ِّتعبر ِّكلها ِّالتمايزِِّّىذه ِّالحديث ِّالمجتمع ِّيعرؼ ولكن

ِّرجاؿِّ ِّيصبح ِّحيث ِّالثقافي, ِّأو ِّاالجتماعي ِّأو ِّالسياسي ِّالموقع ِّأساس ِّعلى واالختبلؼ
ِّتجمعهمِّمصالحِّمشتركة ِّواحدًا ِّاختلفتِّمذاىبهمِّومشاربهمِّفريقًا . ) فوزي، األعماؿِّمهما

2777 ،71    ) 

وعدـ قدرة الفرد على ؽتارسة اضتقوؽ  إف عدـ التزاـ الدولة بواجباهتا يف تأمني احتياجات الفرد،
اظتنصوص عليها يف الدستور؛ كحرية التعبري، واالنتخاب، وحصر مبدأ اظتواطنة لدى شرلتة معينة؛ 

 يعين ىشاشة مبدأ اظتواطنة يف ىذا اجملتمع،  وىذا ما تعانيو معظم الدوؿ العربية.

ِّا ِّمن ِّلمواطنيها ِّاألساسية ِّالحاجات ِّإشباع ِّفي ِّالدولة ِّفشل ِّتواجههاِّيعّد ِّالتي لتحديات
المواطنة,ِّومنِّمظاىرِّىذاِّالفشلِّعدـِّحصوؿِّالمواطنِّعلىِّحقوقوِّالمختلفة,ِّوعدـِّتأمينِّ
سبلمةِّوحمايةِّالضروراتِّلئلنسافِّ,ِّفضبًلِّعنِّتوفيرِّالخدماتِّالعامةِّللجميعِّبدوفِّاستثناء,ِّ

ذاِّيعنيِّوحصرِّالوالءِّوالمواطنةِّعلىِّأساسِّعشائريِّأوِّقبليِّأوِّطائفيِّأوِّعرقيِّأوِّطبقي,ِّوى
 (  176، 2777) لية،  أفِّالمواطنةِّفيِّحالةِّأزمة.

عندما يفقد اإلنساف صفة اظتواطنة داخل وطنو يدفعو شعور بالعودة إذل اظترجعيات التقليدية؛  كدور 
العبادة، ورجاؿ الدين، واألسرة اليت تعطيو قدرًا من الثقة واضتماية ال كتدىا يف مؤسسات الدولة، 

رة األصولية اليت ال تعرتؼ حبدود دولة أو جنسية بلد، فهي تعترب كل البلداف وىذا بدوره يعزز فك
لذلك جتد  يف صفوؼ التيار  -كما يوىم عتا   -من حقها وأف تقيم حكم اهلل على األرض 

األصورل  غتندين من كل دوؿ العادل، فالتحدي األكرب اليت تواجو البلداف العربية واإلسالمية ىي 
 اظتتطرؼ، والعمل على إعادة الثقة مبؤسسات الدولة. غتاهبة ىذا الفكر
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يقوؿِّفوزي:ِّإفِّأحدِّأىمِّالتحدياتِّالتيِّتعترضِّسبيلِّالمواطنةِّىوِّشيوعِّماِّيمكنِّأفِّنطلقِّ
ِّكونيةِّإفِّ عليوِّاألمميةِّالدينيةِّالتيِّتتخطىِّحدودِّالوطنِّذاتو,ِّوتربطِّاإلنسافِّبوشائجِّوروابط

 (     73، 2777. ) فوزي، صحِّالتعبير

كما تقـو األسرة بدوٍر مكمل   لدور مؤسسات الدولة يف تغييب فكرة اظتواطنة، فشرلتة كبرية من 
انآباء يعانوف من األمية والتخلف يف اجملتمع العرب، كما أف مرجعيتهم تعود للعشرية ورجاؿ الدين؛ 

ائل اإلعالـ؛ لذلك فعظم اظتعلومات اليت لتصل عليها الطفل ال تتوافق مع معلومات اظتدرسة ووس
زدواجية  غالبًا تساير لذلك  ؾتد تناقضًا بني الرتبية األسرية والرتبية اظتدرسية،  فتنتج شخصية ا

 الءات واحملسوبية القبلية والطائفية اليت تقف عقبة يف وجو مبدأ اظتواطنة.مسألة الو 

ِّكونفوشيوسِّ/ِّبينِّالتربيةِّاألسريةِّوالمواطنةِّالصالحة؛ِّحيثِّأرجعِّ فسادِّالحكمِّفقدِّربطِّ/
إلىِّغيابِّالمواطنةِّالصالحةِّنظرًاِّالختبلؿِّاألسرةِّوعجزىاِّعنِّتلقينِّاألبناءِّمعانيِّالفضيلة,ِّ

 (  64، 2778) الشماس،  والحبِّالمتبادؿ,ِّوالخيرِّالعاـ.

ِّ ِّاألفراد ِّشعر ِّإذا ِّذلك ِّيعني ِّاالجتماعي؛ ِّبالتكامل ِّالوطن ِّإلى ِّباالنتماء ِّالشعور ِّ–يرتبط
باالنتماءِِّّ–والثقافةِّوالخلفيةِّاالجتماعيةِّواالرتباطِّالسياسيِّالمختلفوفِّفيِّالدينِّوالمذىبِّ

ِّكيافِّسياسيِِّّ–تلقائياِِّّ–للوطنِّ؛ِّفإفِّذلكِّيؤديِّ ِّكلِّالمواطنينِّمعاِّفي إلىِّاندماجِّوانصهار
ِّذلكِّ ِّفإف ِّالوطن؛ ِّإلى ِّباالنتماء ِّالشعور ِّضعف ِّأو ِّغاب ِّإذا ِّأما .ِّ ِّبينهم ِّتفرقة ِّدوف واحد

فيِّىذهِّالحالةِّيشعرِّاألفرادِّبأفِّالوطنِّلمِّيعدِّلهم,ِِّّينعكسِّسلبًاِّعلىِّالتكاملِّاالجتماعي.
ِّالوالءِّاألضيق؛ِّأي:ِّ ِّنطلقِّعليو ِّإلىِّما ِّالوطنيةِّلمِّتعدِّتستوعبهم,ِّفيتجهوفِّمباشرة والهوية
االحتماءِّبالقبيلة,ِّوالعشيرة,ِّوالجماعةِّالدينية,ِّوالمسجدِّ,ِّوالكنيسةِّ.ِّيصبحِّاالنتماءِّإلىِّ

ِّإلىِّعالمِّالجماعةِّاإلسبلميةِّيسموِّعلىِّاالنتماءِّ للوطنِّبالنسبةِّللمسلم,ِّوتتحوؿِّالكنيسة
)  مصغرِّيعيشِّفيوِّالمسيحيِّ,ِّيتعلقِّبوِّ,ِّوينتميِّإليوِّعلىِّحسابِّاالنتماءِّالوطنيِّالشامل.

 (   19 - 18، 2777فوزي، 
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إف فشل مؤسسات الدولة يف توفري اضتماية للمواطن وعدـ قدرهتا على تعزيز مبدأ اظتواطنة تدفع 
دة ظترجعيتو التقليدية؛ كاألسرة، والقبيلة، ورجاؿ الدين، واظتشكلة ال تقف عند ىذا باظتواطن إذل العو 

اضتد فعودة الفرد إذل اظتؤسسات التقليدية، وعدـ ثقتو باظتؤسسات اضتديثة تدفعو ؿتو التفكري 
 الالعقالن يف كثري من األحياف .

 العبلقةِّالجدليةِّبينِّمبدأِّالمواطنةِّوالعقبلنيةِّالعلميةِّ:ِّ-ٖ

يساىم التفكري العلمي مساقتًة كبريًة يف ترسخ مفهـو اظتواطنة، وبدوره مبدأ اظتواطنة يزيد يف تعميق 
التفكري العلمي لدى أبناء اجملتمع؛ أي ىناؾ عالقة جدلية بني طريف مبدأ اظتواطنة والتفكري العلمي . 

اسي بني اضتكماء،  حيث نشأت فكرة اظتواطنة لدى العديد من اجملتمعات نتيجة فعل عقالن سي
كما يف حضارات روما وبابل واإلغريق وغريىا،  وإف دل  تكن مشاهبة دتامًا ظتفهـو اظتواطنة اضتارل؛ 

 فقد كانت خطوة على الطريق الصحيح،  كما أف تعميمها كانت نتيجة عقد اجتماعي بني الناس.

نيِّللرجاؿِّالمتنورينِّرأىِّالمفكروفِّاإلغريقِّأفِّعلمِّاألخبلؽِّوالسياسةِّنشأِّمنِّالفعلِّالعقبل
ِّحقائقِّ ِّمن ِّحقيقة ِّ ِّالفضيلة ِّتلك ِّتكن ِّلم ِّعاماً. ِّوتقديرًا ِّخلقيًا ِّمستقلة ِّحياة ِّنشدوا الذين
ِّفالناسِِّّ ِّلبلعتقادِّوالسلوؾِّاإلنسانيين. ِّلمِّتضعِّمعيارًا ِّأفِّالمتطلباتِّالخارجية ِّكما الوحي,

ِّالتيِّأرسوِّ ِّقادرينِّعلىِّتنظيمِّالمجتمعِّالمدنيِّوفقِّالمبادئِّاألخبلقية ِّألنفسهمِّ.ِّكانوا ىا
 وكافِّفهمِّأرسطوِّأفِّالمواطنةِّتعنيِّالتشاورِّالمتعقل,ِّوالتشريعِّالحصيف,ِّوالطاعةِّالطوعية.

 ( 74، 2778إىرنربغ، )

فهناؾ عالقة جدلية بني مفهومي اظتواطنة والوعي، فكالقتا يؤثر يف بعضهما، وذلك من خالؿ 
كرس فكرة اظتواطنة اليت تقـو على العقل النقدي البناء الذي  يشكل جوىر الوعي، والذي بدوره ي

اظتساواة يف اضتقوؽ والواجبات، وىناؾ أمثلة عديدة من الدوؿ اليت تعان من ضعف مبدأ اظتواطنة 
 نتيجة غياب الوعي والعقالنية العلمية يف حني تقوى يف غتتمعات يزداد فيها اإلنتاف بالعلم. 

ِّالدوالنيةِّالتحديثيةِّوالمجانسةِّوالحاؿِّأفِّسياؽِّالمواطنة,ِّومحاولةِّالدولةِّعبرِّاإلي ديولوجيا
ِّوالثقافيةِّ ِّالعقلية ِّكانتِّمكمبلتو ِّولما ِّكانتِّموضعِّالتحديثِّاألساسي. ِّوالتربوية, القانونية
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ِّوتالياِّ ِّوالترقي, ِّالتحوؿ ِّوعي ِّموضع ِّومازالت ِّالعلمانية ِّكانت ِّاألوؿ؛ ِّالمصاؼ ِّفي علمانية
ِّل ِّاألساسي ِّالمكمل ِّفالعلمانية ِّإنتاجو: ِّإعادة ِّإمكاف ِّأساسِّموضع ِّعلى ِّالوطن ِّبناء محاولة

ِّالطائفيةِّ ِّالوالءات ِّحساب ِّعلى ِّحكمًا ِّذلك ِّأتى ِّوقد ِّالصدارة, ِّمركز ِّفي ِّالمواطنة يموضع
ِّاالجتماعيةِّ ِّالطاقات ِّحشد ِّسبيل ِّوفي ِّالمتقادمة, ِّالقانونية ِّالنظم ِّضمنتها ِّالتي والعشائرية

ىليةِّوالدينيةِّوالسياسيةِّوالعقليةِّاتجاهِّبناءِّالوطنِّالمتقدـِّعلىِّحسابِّمجتمعِّالطوائفِّاأل
ِّتاريخيِّ ِّواقع ِّىي ِّما ِّبقدر ِّإيديولوجيًا ِّخيارًا ِّليست ِّالعلمانية ِّإف ِّ ِّواالجتماعية. والحرفّية

 (   168 -167، 2777اظتسريي، وعظمة، )موضوعيِّوعالميِّفيِّآٍف.

ِّفيِّ ِّالمساواة ِّأي: ِّالقانونية؛ ِّالمواطنة ,ِّ ِّالوعي ِّإلى ِّصورىا ِّبشتى ِّالمواطنة ِّممارسة تحتاج
اجِّإلىِّإلماـِّبالحقوؽِّالمكفولةِّللمواطن.ِّوالمواطنةِّالسياسية؛ِّأي:ِّالحقوؽِّوالواجباتِّتحت

المشاركةِّفيِّالشأفِّالعاـ.ِّتتطلبِّمعرفةِّبالخريطةِّالسياسيةِّلؤلحزاب,ِّوالجماعاتِّالسياسية,ِّ
ِّالسعيِّللحصوؿِّعلِّالخدماتِّاالجتماعيةِِّّ ِّأي: ِّاالجتماعية؛ ِّوالمواطنة ِّالمتداولة, والقضايا

ِّال ِّثم ِّ ِّأواًل ِّمعرفتها ِّاألساسيةِّتستدعي ِّالبنية ِّالوعي ِّيشكل ِّإذف ِّبها. ِّالمطالبة ِّإلى سعي
ِّكافِّشغوفًاِّبالمشاركة.ِّويحتاجِّالوعيِّإلىِّ للمواطنةِّالذيِّبدونوِّيظلِّالمواطنِّمتفرجًاِّحتىِّلو

  -69، 2777.  ) فوزي، عقلِّنقديِّيستقيِّالمعلومة,ِّيحللها,ِّويصنفها,ِّويمارسِّالنقدِّعليها
77   ) 

للمواطنةِّالذيِّبدونوِّتظلِّالمواطنةِّغيرِّمؤثرة,ِّفالوعيِّالناضجِّيشكلِّالوعيِّالبنيةِّاألساسيةِّ
يمّكنِّالمواطنِّمنِّالوصوؿِّإلىِّالمعلومة,ِّوتحليلها,ِّوتصنيفها,ِّوممارسةِّنقدىا,ِّللتأكدِّمنِّ
دقتهاِّقبلِّاتخاذىاِّأساساِّلتكوينِّالرأيِّأوِّالسلوؾِّلديوِّ.ِّفمثبلِّأىميةِّوجودِّالوعيِّالمناسبِّ

ِّ ِّأحاسيسِّ, ِّفيِّالسلوؾِّلدىِّالشبابِّحياؿِّخطر ِّفيِّالدينِّأو ِّوالغلو ِّالمغاالة أوِّمشاعر
االجتماعيِّواالقتصاديِّوالثقافيِّبرمتوِّ,ِّوعلىِّمسلكِّالوسطيةِّالتيِّتمثلِّسمةِّتميزِّالجميعِّ

 (     145-144، 2776) اطتطيب،  فيِّشؤوفِّحياتهم.
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ة واصتماعة الدينية، بغياب مبدأ اظتواطنة يعود الفرد من الوالء الوطين إذل الوالء األضيق اظتتمثل بالقبيل
وىذا بدوره يعزز األفكار الالعقالنية يف اجملتمع،  وتفعيل التفكري الغيب واألسطوري اظتتمثل بأف كل 

أف حتدث صراعات وأزمات يف  واليت من اظتمكن ءفئة دتتلك اضتقيقة اظتطلقة وعتا اضتق يف كل شي
 اجملتمع .

ؿتو عالقة جدلية تؤثر كل منهما بانآخر، تلك العالقة تتجو العالقة بني اجملتمع اظتدن والعقالنية 
اليت أفرزت مواطنًا متحررًا من سلطة رجاؿ الدين اليت كانت تكبل العقل البشري، وجتعلو مقتنعاً 
بعبوديتو ألفراد آخرين مثلو، وتنزع عن الفرد صفة اظتواطنة، واليت ىي بدورىا تعيق بناء اجملتمع اظتدن. 

و معرفة بكل اضتقوؽ والواجبات اظترتتبة عليو، ولديو معرفة بانآخر اظتخالف لو يف فاظتواطن الذي لدي
اجملتمع من اصتنس انآخر إذل الدين إذل العرؽ انآخر سيكوف لو دوٌر إكتاب  يف تكريس مبدأ اظتواطنة؛ 

قانوف ألف الوعي واظتعرفة اليت نتتلكها اإلنساف تبعده عن رفض انآخر اظتخالف وىذا ما يؤكده ال
النفسي،  بأف االجتاىات السلبية ؿتو فئة معينة غالباً ما تعود إذل  قلة اظتعلومات واظتعرفة اليت نتتلكها 
اإلنساف حوؿ ىذه الفئة؛  لذلك نادرًا ما ؾتد يف اجملتمعات اظتتقدمة حاالت رفض انآخر مقارنة 

الوالءات، والنعرات اليت حتدث يف باجملتمعات اظتتخلفة، وىذا لو عالقة كبرية مبسألة احملسوبيات، و 
اجملتمعات اظتتخلفة حّت ضمن اظتؤسسات القانونية،  وىذا ما يؤثر سلبًا على مبدأ اظتواطنة ويفقده 

 معناه.
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

ِّالميدانيِّالبابِّالثاني:ِّاإلطار
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ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

:ِّاإلجراءاتِّالمنهجيةِّالمتعلقةِّبجمعِّوتحليلِّالفصلِّاألوؿ
ِّمعطياتِّالبحث

ِّ  
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 :البحثأواًل:ِّمنهجِّ

دِّعلىِّالمنهجِّالوصفيِّالتحليليِّتمَِّّيعدِّىذاِّالبحثِّمنِّاألبحاثِّالوصفيةِّالتحليليةِّوالتيِّتع
ِّكافيةِّودقيقةِّعنِّالظاىرة,ِّوتحليلِّماِّ ِّكخطوةِّأولىِّإلىِّجمعِّبيانات جمعوِِّّتمَِّّ"والذيِّيهدؼ

ِّتؤديِّإلىِّتعرؼِّالعواملِّالمكونةِّوالمؤثرةِّعلىِّ ِّثانية, ِّكخطوة ِّموضوعية منِّبياناتِّبطريقة
ِّيعا ِّأنو ِّإلى ِّيضاؼ ِّثالثة. ِّكخطوة ِّالبيانات,ِّتمَِّّلظاىرة ِّجمع ِّطرؽ ِّمختلف ِّعلى ِّلتنفيذه د

ةِّمرحلةِّالثَّانييطلقِّعليهاِّمرحلةِّاالستطبلع,ِّوِِّّاألولىومراحلوِّتتلخصِّبمرحلتينِّأساسيتين:ِّ
 (.47-46، 1999)عبيدات، الوصفِّالموضوعي".ِّ

ثلة تم  اظت االجتماعيةد البحث اضتارل على اظتنهج الوصفي التحليلي، ظتعرفة دور العوامل تم  ويع
يين الت فكريب  الت مس كالتقليدية للمرأة ( ، الن ظرةو  الّنسبو  الث أر) كالت قاليد، السحر، العادات و الد 
اثب العقالن العلمي كما يستند ىذا اظتنهج إذل سلسلة  الت فكري، وغياب مبدأ اظتواطنة يف إعاقة  الرت 

 إجراءات منهجية هتدؼ إذل رتع اظتعطيات الواقعية عن موضوع البحث.

ِّثانياً:ِّمتغيراتِّالبحث:

 :اظتستقل ةاظتتغريات  - أ

اثللمرأة،  الن ظرة(، الّنسب -الث أرعادة ) الت قاليد، االعتقاد بالسحر، العادات و الد يين الت فكري ، الرت 
 خصص.إدراؾ اظتواطنة، اصتنس، اإلقامة، الت  

 العقالن العلمي:   الت فكريابع: اظتتغري الت   -ب

ِّثالثاً:ِّفرضياتِّالبحث:ِّ

 ئيسية:الفرضيات الر  

( بني اظتعوقات  0.05)  الد اللةعند مستوى  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ىناؾ عالقةٌ  :األوذل فرضي ةال
 .كل ي ةالومتغريات  اصتنس واإلقامة و  االجتماعية
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 الت فكري( بني  0.05)  الد اللةعند مستوى  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ىناؾ عالقةٌ  ة:الث اني فرضي ةال
 .كل ي ةالالعقالن العلمي ومتغريات  اصتنس واإلقامة و 

( بني اظتعوقات  0.05)  الد اللةعند مستوى  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ىناؾ عالقةٌ  ة:الث الث فرضي ةال
 العقالن العلمي. الت فكريو  االجتماعية

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية انآتية: 

يين الت فكريبني  (0.05)الد اللةعند مستوى  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ىناؾ عالقةٌ  -1 و  الد 
 العقالن العلمي  لدى طلبة جامعة دمشق.   الت فكري

حر بني االعتقاد بالس  (0.05)الد اللةعند مستوى  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ىناؾ عالقةٌ  -2
 العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.  الت فكريو 

بالعادات  الت مس كبني  (0.05)الد اللةعند مستوى  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ىناؾ عالقةٌ  -3
 العقالن العلمي.  الت فكري( و  الّنسب – الث أر)  الت قاليدو 

الط الب اصتامعي بني نظرة  (0.05)الد اللةعند مستوى  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ىناؾ عالقةٌ  -4
 العقالن العلمي.  الت فكريظترأة و ظتكانة ا

اثب الت مس كبني درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ىناؾ عالقةٌ  -5  الرت 
 العقالن العلمي. الت فكريو 

باظتواطنة  الط الببني وعي  (0.05)الد اللةعند مستوى  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ىناؾ عالقةٌ   -6
 العقالن العلمي. الت فكريو 

ِّ:ِّعريفاتِّاإلجرائيةرابعاً:ِّالتَِّّ

 كليات   ىحديف  إ أنثى ( مسجلٍ  -) ذكر مقيمٍ  سوري   طالبٍ  : ىو كل  الط الب اصتامعي
 .2014 - 2015الد راسيللعاـ  -ضمن القبوؿ العاـ أو اظتوازي –جامعة دمشق 
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  اصتامعي  الط البسك هبا تم  اليت ي الد رجة(: وىي الّنسب -الث أر)  الت قاليدالعادات و
عد باضتفاظ على ظاىرة  

ُ
 .اجملتمعقليدية يف ومكانة اظترأة الت   الّنسبو  الث أرحسب اظتقياس اظت

   تقع خارج نطاؽ سيطرة  حركيةٍ  وأساليبَ  بطقوسٍ  الط البحر: ىو اعتقاد االعتقاد بالس
 اإلنساف العادي.

 يين الت فكري اصتامعي حوؿ  القضايا اظترتبطة باإلنساف  الط الب: وىو قناعات وآراء الد 
ينيوالكوف منطلقًا من الكتب  اجملتمعو  متخذًا منهجاً ة واألحاديث اظترتبطة باألنبياء الد 

 فسري. للت  
  اء ظتؤسسات تم  لضرورة  مبدأ اظتواطنة )الوالء واالن الط البالوعي مببدأ اظتواطنة: وىو إدراؾ

 ( على مستوى الفكر وعلى مستوى الواقع اظتعاش. الد ولة
 حوؿ القضايا اظترتبطة باإلنساف   الط البالعقالن العلمي: ىو قناعات وآراء  الت فكري

 . الت فسريوالكوف متخذاً من اظتنهج العلمي األساس يف  تمعاجملو 
 اث اثب الط البسك دت  : ىو الرت  واعتباره منهجًا يصلح صتميع األزمنة  ،العرب اإلسالمي الرت 

 واألمكنة. 
 اصتامعي باضتفاظ على دور  الط الب: ىو قناعات وآراء اجملتمعاظتوروثة ظتكانة اظترأة يف  الن ظرة

 .اجملتمعمنطلقاً من عادات وتقاليد   اجملتمعاظترأة يف 

ِّ:ِّخامساً:ِّمجاالتِّالبحث

 ة:  الت اليقاط الن  راسة باالستناد إذل األصلي للد   اجملتمعحتديد  ت  

اظتسجلني يف كليات جامعة دمشق للعاـ  اصتامعي ني الط الباالقتصار على   - أ
 ضمن القبوؿ العاـ واظتوازي فقط.  2014 - 2013الد راسي

هبدؼ حتديد اجملاؿ  ؛ابعة حملافظة درعا، والسويداءالت   الكل ي اتاستبعاد رتيع  - ب
 شتت. جتنباً الزدياد الت   ؛راسةاظتكان للد  

راسات والد   ،بلـوومرحلة الد   ،اظتسجلني يف اظتعاىد اظتتوسطة الط الباستبعاد  - ت
 على كليات  جامعة دمشق العي نة صربسبب ق ؛العليا
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مع اظترحلة  الد راسةوذلك لعدـ تناسب عدد سنوات  ؛فقط( األوذل)اظترحلة اصتامعية 
 اصتامعية.

ويشكل  ،الربامكة( -اظتزةشق اجملاؿ اظتكان)وبذلك تشكل كليات جامعة دم - ث
 غتاعتا البشري. الكل ي اتطلبة ىذه 

 مان.وىذا نتثل اجملاؿ الز  2015- 2014 عاـ  خالؿ  البحث إؾتاز حيث ت   - ج

ِّابطةِّلعينتو:ِّوالخصائصِّالضَِِّّّ,البحثِّاألصليِّمجتمعسادساً:ِّ

ويشكل طلبة   األصلي وغتاعتا اظتكان، الد راسة غتتمعالبحث: تشكل جامعة دمشق  غتتمع -أ
اختيار  ت  ولقد  ، 2014 - 2015الد راسيوذلك يف العاـ  ،كليات جامعة دمشق غتاعتا البشري

شأة ا ىي األقدـ من حيث الن  أهن   :منها عديدةٍ  للعينة ألسبابٍ  أصلي   مجتمعجامعة دمشق ك
 اظتوجودة ضمنها، الكل ي اتيها وعدد اظتسجلني ف الط البوىي األكرب من حيث عدد  ،أسيسوالت  

العاصمة دمشق األمر ا توجد يف إذل أهن   إضافةً  ،وىي من أكثر اظتناطق أمنًا وقربًا لعمل الباحث
على  كبريةً   وىذا يعطي قدرةً  ،الت فكريواختالؼ أشكاؿ  الد راسة غتتمعيف  الذي سيؤدي إذل تنوعٍ 

وقد بلغ حجم اجملتمع األصلي  اظتيدانية؛ الد راسة، وىذا ما سنالحظو يف نتائج الد راسةتفسري نتائج 
 الط البوقد شكل طالب وطالبة.  (45134 اظتراحل)اتباع اطتطوات اظتنهجية للعينة اظتتعددة بعد 

 .الط البحليل اإلحصائية ىي ، أما فيما متص  وحدة الت  العي نةاظتداـو وحدة 

تتعلق  وذلك  ألسبابٍ  األصلي؛ اجملتمع% من حجم 1فقد بلغ  ؛العي نةا حجم أم  : العي نة -ب
) اظتفردة ( يف  العي نةوحدة  ف  ( مفردة؛ حيث إ 455)  العي نةكلفة.  وقد بلغ حجم بالوقت والت  

 –كليات جامعة دمشق   ىحدأنثى ( اظتسجل يف إ -اصتامعي ) ذكر الط البىي  الد راسةىذه 
 عينةً  الد راسةـ. وقد كانت عينة   2015 – 2014الد راسيللعاـ  -ضمن القبوؿ العاـ أو اظتوازي

راسة إذل تسعة للد   أصلي   مجتمعتقسيم طلبة جامعة دمشق ك ت  حيث  متعددة اظتراحل؛ عشوائيةً 
بيةب، اإلعالـ، ) انآداب والعلـو اإلنسانية، الط  أجزاء ، العلـو الرت  ، اضتقوؽ، اعتندسة، العلـو

من  اً جزء كل ي ة ثل كل  دت   كلياتٍ   ت تسعضم   عشوائيةٍ  اختيار عينةٍ  تم  ، االقتصاد (، ذت  الس ياسية
طب  كل ي ة –انآداب والعلـو اإلنسانية  كل ي ةطالب)   العي نةابقة، وقد مشلت ىذه سعة الس  اء الت  األجز 
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بية كل ي ة–اإلعالـ  كل ي ة -األسناف   -العلـو كل ي ة -اعتندسة اظتعلوماتية كل ي ة-اضتقوؽ كل ي ة -الرت 
احتوت على طلبة  عشوائيةٍ  اختيار عينةٍ  ت  وبعد ذلك  ،(االقتصاد كل ي ة - الس ياسيةالعلـو  كل ي ة

ابق: تيب الس  ، وىذه األقساـ حسب الرت  سعالت   الكل ي اتمن  كل ي ةتسعة أقساـ نتثل كل منها طلبة  
رشاد نفسي، اضتقوؽ، ىندسة معلوماتية، الفيزياء، دب إنكليزي، طب أسناف، اإلعالـ، إطالب) أ

 (. االقتصاد ،الس ياسيةالعلـو 

حتديد عدد اظتفردات الواجب  ت  سعة إذل تطبيقي ونظري، وقد تقسيم األقساـ اصتامعية الت   ت  وبعدىا 
 ت  حبيث  ؛األصلي مجتمعلل الّنسبةبمبا يتناسب مع حجم ىذه الطبقة  طبقةٍ  سحبها من كل  

 اجملتمعيتناسب مع حجم  طبقةٍ  من كل   ؛ حبيث يؤخذ عددٌ متناسبةٍ  طبقيةٍ  كعينةٍ   العي نةسحب 
 األصلي.      

ِّاألصليِّالمجتمع(ِِّّيبينِّخطواتِّتوزعِّعينةِّالبحثِّمنِّاألجزاءِّالمختارةِّمن1ِّالجدوؿِّرقمِّ)

ِّطلبةِّجامعةِّدمشق
ِّ اآلدابِّوالعلـو

ِّاإلنسانية
ِِّّالعلـوِّالهندسةِّالحقوؽِّالتَّربيةِّاإلعبلـِّبالطٍِّّ العلـو

ِّالسٍّياسية
ِّاالقتصاد

ِّكلٍّيَّةطلبةِِّّ
ِّ اآلدابِّوالعلـو

ِّاإلنسانية

طلبةِِّّ
ِّكلٍّيَّة

طبِّ
ِّاألسناف

ِّكلٍّيَّةطلبةِِّّ
ِّاإلعبلـ

ِّكلٍّيَّةطلبةِِّّ
ِّالتَّربية

ِّكلٍّيَّةطلبةِِّّ
ِّالحقوؽ

ِّكلٍّيَّةطلبةِِّّ
ىندسةِِّّ
المعلوما

ِّتية

ِّكلٍّيَّةطلبةِِّّ
ِّالعلـو

ِّ العلـو
ِّالسٍّياسية

ِّاالقتصاد

دبِّاألطلبةِّ
ِّاإلنكليزي

طلبةِِّّ
ِّكلٍّيَّة

طبِّ
ِّاألسناف

ِّكلٍّيَّةطلبةِِّّ
ِّاإلعبلـ

طلبةِِّّ
رشادِّاإل
ِّفسينَِّّال

ِّكلٍّيَّةطلبةِِّّ
ِّالحقوؽ

ِّكلٍّيَّةطلبةِِّّ
ىندسةِِّّ
المعلوما

ِّتية

طلبةِِّّ
ِّالفيزياء

ِّ العلـو
ِّالسٍّياسية

ِّاالقتصاد

 

ِّ
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ِّوفقِّنسبتهمِّمنِّمجموعِّطبلبِّجامعةِّدمشقِّالكلٍّيَّاتحسبِِّّالعيٍّنة(ِّتوزيعِّأفراد2ِّجدوؿِّ)

) تعليم عاـ / تعليم موازي(  األوذلطلبة كليات جامعة دمشق اظتسجلني يف السنة 
 2714 – 2713 الد راسيللعاـ 

 اجملتمعيف  الط البتوزع  القسم االختصاص
 األصلي

يف  الط البتوزع 
 العي نة

 
 

 تطبيقية

 27 2578 طلبة طب األسناف
طلبة  ىندسة 

 اظتعلوماتية
1886 21 

 24 2354 الفيزياءطلبة 
 92 9095 طلبة االقتصاد

 164 15913ِّالمجموع
 
 
 نظرية

دب األطلبة 
 اإلنكليزي

10602 106 

 13 1260 طلبة اإلعالـ
 135 13622 طلبة اضتقوؽ

 23 2325 الس ياسيةطلبة العلـو 
 14 1412 نفسيالرشاد اإلطلبة 

 291 29221ِّالمجموع
 455 45134 اجملموع الكلي

 

عليم من الت   وطالبةً  اً طالب( 45134راسة )األصلي للد   اجملتمعابق بلغ حجم حديد الس  إذل الت   استناداً 
 ـ.   2014 -  2013الد راسيالعاـ واظتوازي، اظتسجلني يف كليات جامعة دمشق للعاـ 
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 اداً على ىامش اطتطأ اظتسموح بو. تم  اظتطلوب اع العي نةحجم  ف  إ - أ

ِّاألصليِّالمجتمعلحجمِِّّالّنسبةبنِّحجمِّالخطأِّالمسموحِّييب(3ِّجدوؿِّ)

 اجملتمعحجم 
 الكلي 

 ( Margin of errorىامش اطتطأ اظتسموح بو ) 
5) % 3 % 2   % 1  % 

100000 383  1056 2345 8762 
1000000 384 1066 2395 9513 

(Saunders, Mark,lewis, Philip,& 
Thornhill,2007,p.212.) 

 

ِّارةِّ:تمَِّّتصميمِّاالسسابعاً:ِّ

 أف   عقالن  إال  العقالن  والال   الت فكريب تم  ية اليت هتالن فسوجود العديد من اظتقاييس  غم منعلى الرّ 
 نفسيةٍ  مشكلةٍ  ا تعمل على حل  ألهن  وذلك  ؛دل يستطع  االستفادة منها يف البحث اضتارل الباحث

الباحث مقياسني لتاوؿ  لذلك أعد   عرب تصميمات جتريبية؛وعالجها  اً نفسي اً من خالؿ تناوعتا متغري 
 الت فكريمقياس  :الث انو  ،االجتماعيةمقياس اظتعوقات  :األو ؿ ؛الد راسةحتقيق أىداؼ من خالعتما 

 العقالن العلمي.

 ارة البحث ثالثة أقساـ :تم  تتضمن اس

 اصتامعي. الط البعن  شخصيةٌ  : بياناتٌ األو ؿالقسم  - أ
 فكري العقالن.للت   االجتماعية:  اظتعوقات الث انالقسم  - ب
 العقالن العلمي. الت فكري: الث الثالقسم  - ت
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وعدـ إغفاؿ  ،اعتا على رتيع جوانب اظتوضوعتم  وذلك لضماف اش ؛عبارةً  77ارة تم  فقد ضمت االس
ية سهولة العبارات، األو لوقد راعى الباحث يف صياغة عبارات اظتقياس يف صورتو  ،منو جزئيةٍ  أي  

 وال حتتوي على عباراتٍ  ، عن رتيع جوانب اظتوضوعاضتالية، وأف تعرب   الد راسةومناسبتها لعينة 
 .جازمةٍ 

 :فكيرِّالعقبلنيللتَِِّّّاالجتماعيةمقياسِّالمعوقاتِّ

 : ىي على ستة أبعادٍ  موزعةً  عبارةً  57يتكوف من   -
-9-8-7-6-5-4-3-2-1(عبارات: ) 10: ويتكوف من) الد يين الت فكري -1

10  ) 
-15-14-13-12 -11: ) ( عبارات8حر:  ويتكوف من )االعتقاد بالس   -2

16-17-18 ) 
-19) (عبارات5ويتكوف من ):النسب ( –) الثأر  الت قاليدبالعادات و  الت مس ك -3

20-21-22-23- ) 
 ظتكانة اظترأة:  الن ظرة -4

-27-26-25 -3324-32-31-30)  ( عبارات10ويتكوف من ) 
28-29- ) 

اث -5  (40-39-38-37-36-35-34)( عبارات7: ويتكوف من )الرت 
 :( عبارة وىي17: ويتكوف من )الوعي مببدأ اظتواطنة  -6

  (41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-
54-56-57-58  ) 

 ( عبارة  وىي:20: يتكوف من )العقالن العلمي الت فكريوصف مقياس 

 (59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-
71-72-73-74-75-76-77 ) 
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 العقالن:  الت فكريطريقة  تصحيح مقياس 

 -موافق –بدائل وىي: ) موافق بشدة ةمن عبارات اظتقياس ستس عبارةٍ  لكل   - أ
رجات غري موافق بشدة(، وتأخذ ىذه العبارات الد   -غري موافق  -حيادي

( وذلك يف حاؿ كانت   1-  2-  3 -4 -  5وارل) ة على الت  الت الي
فتصبح )  رجات يف حاؿ كانت العبارات سلبيةً ، وتقلب الد  العبارات إكتابيةً 

  ( 77ح درجات اظتقياس بني ترتاو وارل. و (على الت    5 - -34 – 2 - 1
على وجود تفكري  ذلك دؿ   ؛الد رجةحيث كلما ارتفعت  (؛    385 -

على عدـ وجود تفكري  ذلك دؿ   ؛الد رجةكلما اـتفضت عقالن علمي، و 
 .عقالن علمي

 ما عدا رقم: ) رتيع العبارات إكتابيةٌ  فإف  اه العبارات الجت   ةسبالن  بو   - ب
 26- 27- 43-   45- 46- 47- 48- 53- 54- 55- 56- 

رجات عند اظتعاصتة ، وحتتاج لقلب الد  ( فهي سلبيةٌ -24 -5825
 اإلحصائية.

ِّدؽِّوثباتِّالمقياس:الصٍِّّ

ِّاىري:دؽِّالظَِّّأواًل:ِّالصٍِِّّّ

حكمني اظتتخصصني يف غتاؿ علم االجاألو لُعِرض اظتقياس يف صورتو 
ُ
اع تم  ية على بعض األساتذة اظت

ا، ومدى مناسبتها للمحور الذي تقيسو، ومدى هلإلدالء بآرائهم حوؿ صياغة العبارات، واجتاى
حكيم  يهم اظتقياس، وحذؼ غري اظتناسب، وكاف من نتيجة الت  مناسبتو للمفحوصني الذين سيطبق عل

( )أؤيد رجاؿ 9حذؼ العبارة )  تم  ف ، وتصحيح  بعض العبارات؛حذؼ العبارات العامة واظتكررة
 فتاةٍ  ( ) كتب قتل كل  26ؤاؿ )س  الحذؼ و عاـ.   و سؤاؿٌ حبكم أن   ؛يف الكثري من آرائهم ( الد ين

(  )نتكن االستغناء 38ؤاؿ)وحذؼ الس  . اً صارخ  سؤاالً رب و اعتُ ألن   ؛(غري شرعيةٍ  ارس اصتنس بطريقةٍ دت  
اثاد على كتب تم  واالع ،عن أفكار العلـو اضتديثة  بصيغةٍ  مكررٌ  و سؤاؿٌ حبكم أن   العرب(؛ الرت 
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ا أم   عاـ. و سؤاؿألن   (؛علميةٍ  ( ) أواجو اظتشكالت اليت تعرتضين بطريقةٍ 62ؤاؿ )أخرى. وحذؼ الس  
 ت  (؛الد ينختضع لقوانني علمية ال عالقة عتا بالزؿ والرباكني بيعية كالز  واىر الط  )الظ   (65) ؤاؿالس  

.  اً إلتائي  سؤاالً رب و اعتُ ألن   لقوانني علمية(؛الزؿ والرباكني ختضع بيعية كالز  واىر الط  )الظ  إذل:  تعديلو
 (1انظر ملحق رقم )

ِّ ِّالبحث: ِّأداة ِّ:صدؽ تطبيق اظتقياس على عينة  ت  أكد من صدؽ أداة البحث، فقد لت  لثانيًا
 األصلي  للبحث اضتارل.  اجملتمعمن كليات جامعة دمشق  وطالبةً  اً ( طالب46استطالعية عددىا )

 :العامليِّدؽالصٍِّّ - أ

ىل يقيس ما وضع ألجلو.  :أي ؛حليل العاملي ظتعرفة مدى صدؽ اظتقياساستخداـ اختبار الت   ت  
 ت  ىذا احملور ينقسم داخليًا إذل عاملني وفقًا الختبار التحليل العاملي  ) و  من االختبار ؾتد أف  

 حتميل رتيع العبارات على ىذين العاملني(

يفضل استبعاد العبارة من احملور. وبعد   % 0.30اظتشرتؾ أقل من الت باينيف حاؿ كانت قيمة 
حذؼ العبارة  تم  وحتميلها على العوامل سي ،وتقريب العبارات ،تدوير العوامل :أي ؛بعاتشإجراء الت  
 .فقط واحدٍ  ل على عاملٍ مَ العبارة الواحدة اليت حتُ  :أي اليتيمة؛

 غري الكلي يف اظتقياس: مدى مساقتة العامل يف تفسري الت  الت فسرينسبة 

ل مَ وحتُ  ،مستقل   ( ال يفرد لو عاملٌ 1إذا دل يبلغ اصتذر الكامن لعامل ما مقداره ) اصتذر الكامن:
 .العبارات عليو

ينيِّالتَّفكير)ِِّّاألوَّؿصدؽِّالمحورِّ -1  :(الدٍّ

ِّ

ِّ
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ينيِّالتَّفكيرلمحورِِّّكلٍّيَّةالِّالدَّرجةمعامبلتِّاالرتباطِّبينِّالعبارةِّوِِّّيوضٍّح(4جدوؿِّ) ِّ.ِّالدٍّ

 الث انالعامل  األو ؿالعامل  اظتشرتؾ الت باينقيم  العبارات
منظومةِّمتكاملةِِّّالدٍّينأرىِّبأفِِّّ-ٔ

ِّ.المجتمععنِّاإلنسافِّوالحياةِّوِّ
0.63 0.79 -0.12 

 0.15 0.77 0.61 ىوِّالحلِّلكلِّمشكبلتنا.ِّالدٍّينِّ-ٕ
ٖ- ينيمعتقداتيِّ  ةِّفيِّالواقعِّالدٍّ

ِّمعياريِّفيِّالحكمِّعلىِّاألمور.
0.53 0.70 0.22 

ٗ-  0.03- 0.69 0.48 بالقضاءِّوالقدر.أؤمنِّ 
٘- أرىِّفيِّالكتابِّ)القرآف,ِّ 

للكثيرِّمنِِّّاًِّاإلنجيل(ِّعبلج
ِّاألمراضِّالجسدية.

0.54 0.57 0.46 

ٙ-  0.13- 0.55 0.31ِّأؤمنِّبعالمِّالمبلئكةِّوالجن. 
ٚ- ِّالدٍّينناِّإلىِّعلماءِّمجتمعيحتاجِّ 

أكثرِّمنِّحاجتوِّإلىِّعلماءِّ
ِّبيعة.الطَِّّ

0.38 0.50 0.36 

ٛ- رجبًلِّعابداِّفيِّصومعتوِّخيٌرِِّّإفَِّّ 
 فيِّمخبره.ِّمنِّعالمِّ

0.67 0.00 0.82 

ٜ- تحصلِّالبركةِّبزيارةِّقبورِّ 
 ياء.األوَّل

0.56 -0.16 0.73 

ٔٓ
- 

الكثيرِّمنِّاإلنجازاتِّالعلميةِّ
تعودِّللكتابِّ)القرآفِّ,ِّ

ِّاإلنجيل(.

0.49 0.46 0.53ِّ

 19.314 32.851 الت فسرينسبة 
 1.931 3.285 اصتذر الكامن
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 . وبلغ اصتذر الكامن لكل    %0.30قيمتو  أكرب من  تبلغ تشبعٍ  كل    ( أف  4من اصتدوؿ ) يت ضح
 دعتُ  الت ارلوب ، %0.30اظتشرتؾ أكرب من  الت باين(على اظتقياس. وكذلك قيم 1أكرب من )  عاملٍ 

 . مقبولةً  اً رتيعها قيم

ِّحر(:)ِّاالعتقادِّبالسٍِِِّّّّالثَّانيصدؽِّالمحورِِّّ -ٕ

ِّحرِّلمحورِّاالعتقادِّبالسٍِِّّّكلٍّيَّةالِّالدَّرجةمعامبلتِّاالرتباطِّبينِّالعبارةِّوِِّّيوضٍّح(5ِّ)جدوؿِّ

 الث انالعامل  األو ؿالعامل  اظتشرتؾ الت باينقيم  العبارات
نبؤ الصحيح نتكن للعرافني الت  ِّ-ٔٔ

 ببعض األحداث.
0.65 0.80 0.10 

نتكن أف أصتأ للعرافني عند تعرضي ِّ-ٕٔ
 اظتصائب.لبعض 

0.59 0.77 0.06 

ٖٔ- الع أف تكشف نتكن لقراءة الط   
 بعض األمور اظتستقبلية.

0.58 0.71 0.27 

ٔٗ- بعض اضتجب حتمي من اإلصابة  
 بالعني اضتاسدة.

0.45 0.59 0.31 

ٔ٘-  الد ينيستطيع بعض رجاؿ  
 واصل معهم.استحضار األرواح والت  

0.37 0.48 0.38 

ٔٙ- يف عالج بعض  الد ينؾتح رجاؿ  
ب األمراض اظتستعصية على الط  

 اضتديث.

0.66 -0.3 0.81 

ٔٚ-  يستطيع العراؼ أف يؤذي أي   
 يريد. شخصٍ 

0.57 0.30 0.69 

ٔٛ- يف اضتب  وامرأةٍ  نتكن إيقاع رجلٍ  
 حر.بتأثري الس  

0.57 0.34 0.68ِّ

 24.059 31.619 الت فسرينسبة 
 1.925 2.530 اصتذر الكامن
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. وبلغ اصتذر الكامن لكل   %0.30قيمتو  أكرب من  تبلغ تشبعٍ  كل    ( أف  5من اصتدوؿ ) يت ضح
د عتُ  الت ارلوب ، %0.30اظتشرتؾ أكرب من  الت باين(على اظتقياس. وكذلك قيم 1أكرب من )  عاملٍ 

 . مقبولةً  اً رتيعها قيم

ِّ(:التَّقاليدبالعاداتِّوِِّّالتَّمس ك)ِِّّالثَّالثصدؽِّالمحورِّ -ٖ

)ِِّّالتَّقاليدلمحورِّالعاداتِّوِِّّكلٍّيَّةالِّالدَّرجةمعامبلتِّاالرتباطِّبينِّالعبارةِّوِِّّيوضٍّح(6ِّ)ِّجدوؿ
ِّ(ِّ.الّنسبِّ-الثَّأر

 الث انالعامل  األو ؿالعامل  اظتشرتؾ الت باينقيم  العبارات
يجبِّالحفاظِّعلىِّعاداتِِّّ-ٜٔ

 نا.مجتمعوتقاليدِّ
0.68 0.82 0.01 

فيِِّّيجبِّالخضوعِّلرأيِّالكبارِّ-ٕٓ
 العائلة.

0.68 0.80 0.18 

ٕٔ- شخصِّيثأرِّألخيوِّبقتلِّأخوِّ 
 الجاني.

0.31 0.56 0.04 

ٕٕ- ِّيِّإلىِّعائلةٍِّتمَِّّمنِّحقِّالذيِّين 
ِّأفِّيكوفِّلوِّمكانةٌِِّّذاتِّنسبِّ
ِّ.المجتمعفيِِّّمرموقةٌِّ

0.74 0.04- 0.86ِّ

ٕٖ- نسبِّالعائلةِّيهمنيِّفيِّاختيارِّ 
 ريك.الشَِّّ

0.66 0.21 0.78 

 27.736 33.650 الت فسرينسبة 
 1.387 1.683 اصتذر الكامن
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 . وبلغ اصتذر الكامن لكل    %0.30قيمتو  أكرب من  تبلغ تشبعٍ  كل    ( أف  6من اصتدوؿ ) يت ضح
د عتُ  الت ارلوب ، %0.30اظتشرتؾ أكرب من  الت باين(على اظتقياس. وكذلك قيم 1أكرب من )  عاملٍ 

 . مقبولةً  اً رتيعها قيم

ِّالموروثةِّلمكانةِّالمرأة(:ِّالنَّظرة)ِِّّالرَّابعصدؽِّالمحورِّ -ٗ

الموروثةِِّّالنَّظرةلمحورِِّّكلٍّيَّةالِّالدَّرجةمعامبلتِّاالرتباطِّبينِّالعبارةِّوِِّّيوضٍّح(7ِّجدوؿِّ)
ِّلمكانةِّالمرأةِّ.

 الث الثالعامل  الث انالعامل  األو ؿالعامل  اظتشرتؾ الت باينقيم  العبارات
تستطيعِّالمرأةِّقيادةِّأعلىِّالمناصبِِّّ-ٕٗ

 .الدَّولةفيِّ
0.70 0.79 0.24 0.15 

والمرأةِِّّالرَّجلباإلمكافِّأفِّنساويِّبينِِّّ-ٕ٘
 فيِّالحقوؽِّوالواجبات.

0.60 0.76 0.07 -0.17 

ٕٙ- عليمِّوالعملِّيجبِّأفِّتكوفِّفرصِّالتَِّّ 
ِّ.الرَّجلللمرأةِّمتساويةِّمعِّ

0.66 0.72 0.37 0.07 

ٕٚ- خصِّالذيِّتختارِّالشَِِّّّمنِّحقِّالفتاةِّأف 
ِّفِّعارضِّاألىل.ىِّوإتريدهِّحتَِّّ

0.46 0.60ِّ-0.10 0.29 

ٕٛ-  0.05- 0.79 0.03 0.62 المرأة.ِّالرَّجلمنِّالمعيبِّأفِّيستشيرِّ 
ٕٜ-  0.09 0.71 0.17 0.54 يكفيِّتعليمِّالفتاةِّلمرحلةِّاإلعدادي. 
ٖٓ-  0.32 0.68 0.17 0.59ِّبنتيِّبعثةِّخارجِّالقطر.الِّأرسلِّا 
ٖٔ- علىِّالمرأةِّأخذِّموافقةِّأىلهاِّيجبِّ 

 فيِّكلِّاألمورِّالهامةِّفيِّحياتها.
0.61 -0.06 0.01- 0.78 

ٖٕ-  0.68 0.06 0.10 0.47 علىِّالمرأةِِّّأفِّتسمعِّكبلـِّزوجها. 
ٖٖ- ِّالمرأةِّالمتزوجةِّبأعماؿِّ  أرىِّأفِّتلتـز

 المنزؿِّورعايتهاِّألطفالها.
0.49 0.15 0.21 0.65 

 17.334 18.422 21.682 الت فسرينسبة 
 1.733 1.842 2.168 اصتذر الكامن
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 . وبلغ اصتذر الكامن لكل    %0.30قيمتو  أكرب من  تبلغ تشبعٍ  كل    ( أف  7من اصتدوؿ ) يت ضح
 دعتُ  الت ارلوب ، %0.30اظتشرتؾ أكرب من  الت باين( على اظتقياس. وكذلك قيم 1أكرب من )  عاملٍ 

 . مقبولةً  اً رتيعها قيم

ِّ(:ِّالت راثبِّالتَّمس كصدؽِّالمحورِّالخامس)ِّدرجةِّ -٘

ِّ.الت راثبِّالتَّمس كلمحورِِّّكلٍّيَّةالِّالدَّرجةمعامبلتِّاالرتباطِّبينِّالعبارةِّوِِّّيوضٍّح(8ِّجدوؿِّ)

ِّالثَّالثالعاملِِّّالثَّانيالعاملِِّّاألوَّؿالعاملِِّّالمشترؾِّالتَّباينقيمِِّّالعبارات
عودِّللحضارةِّكلِّإنجازاتِّالغربِّتِّ-ٖٗ

ِّالعربيةِّاإلسبلمية.
0.73 0.86 -0.02 0.04 

ِّالغربِّ-ٖ٘ تراثناِِّّألفَِِّّّ؛نحنِّبغنىِّعنِّعلـو
ِّوتاريخناِّيفيضِّبعطاءاتِِّّالعلم.

0.66 0.74 0.22 0.24 

ٖٙ- توجدِّالحقيقةِّالكاملةِّفيِّتراثِّاآلباءِّ 
 واألجداد.

0.48 0.58 0.33 -0.18 

ٖٚ- األفكارِّالتيِّتأتيِّمنِّالغربِّتتعارضِّ 
ِّمعِّمعتقداتنا.

0.75 0.16 0.85 -0.05 

ٖٛ-  0.85ِّ0.24 0.13 0.79 رفضِّاألفكارِّالتيِّتأتيِّمنِّالغرب.أ 
ٖٜ- كنولوجياِّالحياةِّأجملِّبدوفِّالتِّّ 

 الحديثة.
0.82 -0.01 0.02 0.90 

ٗٓ- ِّالحديثة  ِّ,يمكنِّاالستغناءِّعنِّالعلـو
العربيِِّّالت راثادِّعلىِّإحياءِّتمَِّّواالع

 اإلسبلمي.

0.60 0.44 0.40 0.50 

 17.343 25.175 26.512 الت فسرينسبة 
 1.214 1.762 1.856 اصتذر الكامن

. وبلغ اصتذر الكامن لكل   %0.30قيمتو  أكرب من  تبلغ تشبعٍ  كل    ( أف  8من اصتدوؿ ) يت ضح
 دتُع الت ارلوب  %0.30اظتشرتؾ أكرب من  الت باين(على اظتقياس. وكذلك قيم 1أكرب من )  عاملٍ 

 . رتيعها قيماً مقبولةً 

ِّ)ِّدرجةِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنة(ِّالسَّادسصدؽِّالمحورِّ -ٙ
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لمحورِّدرجةِّالوعيِِّّكلٍّيَّةالِّالدَّرجةمعامبلتِّاالرتباطِّبينِّالعبارةِّوِِّّيوضٍّح(9ِّجدوؿِّ)
ِّبالمواطنةِّ.

 الر ابعالعامل  الث الثالعامل  الث انالعامل  األو ؿالعامل  اظتشرتؾ الت باينقيم  العبارات
والمساواةِِّّاالجتماعيةتوفرِّالعدالةِِّّ-ٔٗ

 للجميعِّفيِّبلدي.
0.70 0.81 0.17 0.09 0.10 

للجميعِّفيِّتكافؤِّالفرصِّمتاٌحِِّّ-ٕٗ
ِّبلدي.

0.70 0.80 0.18 0.17 0.05- 

ٖٗ- ِّمتاحِِّّالدَّولةتقليدِّالمناصبِّفيِّ 
 جميعِّدوفِّاستثناء.لل

0.56 0.63 0.36 0.10 0.16 

ٗٗ-  0.17 0.11 0.49 0.63 0.68ِّبحقوقوِّفيِّبلديِّ.تعِّالفردِّتمَِّّي 
ٗ٘-  0.43 0.12 0.26 0.50 0.51 .الدَّولةأثقِّبمؤسساتِّ 
ٗٙ- وؿِّإذاِّتشاجرتِّمعِّابنِّمسؤِّ 

ستكوفِّالمحكمةِّحياديةِّفيِّ
 اإلقرارِّبالحكم.

0.32 0.41 0.03 0.04 0.39 

ٗٚ- أحرصِّعلىِّالتقيدِّباألنظمةِّ 
اتقابةِّوالقوانينِّبدافعِّالرَِّّ  ية.الذَّ

0.56 0.15 0.71-ِّ0.16 0.06- 

ٗٛ-  0.10 0.02 0.67 0.39 0.61ِّالقانوفِّفيِّبلديِِّّيحميِّالمواطن. 
ٜٗ- فرصِّاألحزابِّمتساويةِّفيِّتوليِّ 

 .الدَّولةالمسؤولياتِّفيِّإدارةِّ
0.59 0.35 0.66 0.15 0.05- 

٘ٓ- هاِّألنَِِّّّ؛أتقيدِّباألنظمةِّوالقوانين 
تطبقِّعلىِّالجميعِّعلىِّقدـِّ

ِّالمساواة.

0.57 0.26- -0.66 0.09- 0.25- 

ِِّّقديمِّلوظيفةٍِّالتَِّّ ٔ٘- منِّأجلِّالعملِّيقـو
 علىِّالكفاءةِّوالخبرة.

0.54 0.37 0.53 0.35 010 

ٕ٘- ِّالمدنيِّتقـوِّالمجتمعمنظماتِّ 
غطِّعلىِّالحكومةِّبالضَِِّّّبدوٍرِّكبيرٍِّ

 منِّأجلِّالمواطن

0.37 0.27 0.53 0.14 0.03 

وائرِّضيِّبسرعةِّفيِّالدَِّّتمَِّّأموريِّ ٖ٘-
عندماِّيكوفِّأحدِّأفرادِِّّالحكومية

ِّ.الدَّولةوالِّفيِّعائلتيِّمسؤِّ

0.70 0.02 0.07 0.84 -0.02 
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انتشارِّالوساطةِّوالعبلقاتِّ ٗ٘-
 .الدَّولةخصيةِّفيِّمؤسساتِّالشَِّّ

0.63 0.33 0.06 0.72 0.04 

 0.74 0.20- 0.00 0.14 0.61 .الدَّولةليسِّلديِّوالءِّلمؤسساتِّ ٘٘-
ِّالمجتمعالِّوجودِّلمنظماتِّ ٙ٘-

 المدنيِّفيِّبلدي.
0.26 -0.03 0.12 0.4 0.49ِّ

ينتشرِّالفسادِّاإلداريِّ ٚ٘-
والمحسوبياتِّفيِّمؤسساتِّ

ِّ.الدَّولة

0.35 0.27 0.01 0.028 0.44 

والءِّالموظفِّلعائلتوِّأكثرِّمنِّ ٛ٘-
 الوطن.

0.50 -0.29 0.38 0.35 0.39 

 9.071 9.606 16.981 18.645 الت فسرينسبة 
 1.633 1.729 3.056 3.356 اصتذر الكامن

 

 . وبلغ اصتذر الكامن لكل   %0.30قيمتو  أكرب من  تبلغ تشبعٍ  كل    ( أف  9من اصتدوؿ ) يت ضح
د تُع الت ارلوب ، %0.30اظتشرتؾ أكرب من  الت باين( على اظتقياس. وكذلك قيم 1أكرب من )  عاملٍ 

ا ألهن   ؛استبعادىا ت  اظتدن يف بلدي(  اجملتمعظتنظمات  باستثناء العبارة )ال وجود رتيعها قيمًا مقبولةً 
 .0.30أقل من 

ِّالعقبلنيِّالعلميِّ(ِّالتَّفكير)ِّدرجةِّانتشارِِّّالسَّابعصدؽِّالمحورِّ -ٚ

ِّلمحورِّىذهِّالعباراتِّكلٍّيَّةالِّالدَّرجةمعامبلتِّاالرتباطِّبينِّالعبارةِّوِِّّيوضٍّح(10ِّجدوؿِّ)

ِّالتَّباينقيمِِّّالعبارات
ِّالمشترؾ

العاملِّ
ِّاألوَّؿ

العاملِّ
ِّالثَّاني

العاملِّ
ِّالثَّالث

العاملِّ
ِّالرَّابع

العاملِّ
ِّالخامس

العاملِّ
ِّالسَّادس

اد على العلـو اضتديثة يف تم  نتكن االعِّ-ٜ٘
 .االجتماعيةغتمل اضتياة 

0.66 0.80 0.03 0.10 0.01- -0.04 0.08 

 0.05- 0.18 0.05 0.06 0.06- 0.76 0.62 على حل مشكالت اإلنساف. العلم قادرٌ ِّ-ٓٙ
ٙٔ-  0.03 0.16 0.32 0.01- 0.17 0.61 0.52 .اجملتمعظريات العلمية تصلح إلدارة الن   
ٕٙ- نتكن للقيم العلمية أف حتل ػتل القيم  

 اظتوروثة.
0.60 0.56 0.20 0.45 -0.19 0.03 -0.01 
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ٖٙ-  0.08- 0.11 0.19 0.11 0.78 0.01 0.67 ياسة.عن الس   الد ينكتب فصل  
ٙٗ-  0.09 0.09- 0.03- 0.03 0.76 0.19 0.63 .الس ياسيةالعلمانية أفضل النظم  أرى بأف   
ٙ٘-  0.19 0.05 0.07- 0.11 0.72 -0.12 0.59 .شخصيةً  مسألةً  الد ينصبح كتب أف ي 
ٙٙ- خب العلمية(  كنوقراط )النّ حكومة الت   

ينيأفضل من  اضتكومة   ة.الد 
0.39 0.18 0.45 0.17 0.03 0.36 -0.01 

ٙٚ-  0.13- 0.16 0.10 0.68 0.07 0.00 0.53 .موضوعيةً  نظرةً قافات األخرى أنظر للث   
ٙٛ-  0.00 0.20- 0.01 0.58 0.27 0.36 0.58 ثة.و القيم العلمية أفضل من القيم اظتور  

 0.27 0.46 0.08 0.53 0.01 0.16 0.59 ال نتكن قياـ حضارة مدنية بدوف العلم. ٜٙ-
ٚٓ- العلمية يف الواقع ىي معياري  معتقدايت 

 باضتكم على األمور.
0.60 0.31 0.12 0.50 0.40 -0.27 0.08 

رؼ كتب أف لتاسبو القاتل بدافع الش   ٔٚ-
 القانوف.

0.47 -0.23 0.22 0.41 -0.26 0.00 0.36 

فع على اإلنسانية نتائج العلم تعود بالن   ٕٚ-
 بأكملها.

0.37 0.05 -0.09 0.38 0.32 0.34 -0.05 

اختياري للفرع اصتامعي بناًء على رغبيت  ٖٚ-
 خصية.الش  

0.58 -0.05 -0.01 -0.01 0.75 0.08 0.05 

ريك استناداً لنظريت العلمية ش  لاختياري ل ٗٚ-
 آخر. اعتبارٍ  دوف األخذ بأي  

0.61 0.23 0.20 0.29 0.58 -0.31 -0.08 

 الزؿ والرباكنيبيعية كالز  واىر الط  الظ   ٘ٚ-
 والفيضانات ختضع لقوانني علمية.

0.44 0.17 0.20 -0.02 -0.01 0.61 -0.06 

ليس ىناؾ أية عالقة بني اإلؾتازات  ٙٚ-
 ة.الد ينيصوص العلمية والن  

0.48 0.23 0.33 -0.18 0.18 -0.42 0.28 

ٚٚ- ال نتكن ألية نظرية أف تكوف صاضتة لكل  
 زماف ومكاف.

0.61 -0.05 0.08 -0.05 -0.06 -0.17 0.75 

قوانني العلم ىي اليت تتحكم  عتقد بأف  أ ٛٚ-
 مبصري البشر.

0.63 0.28 0.03 0.03 0.33 0.33 0.57 

 6.378 7.311 7.876 10.154 11.662 12.564ِّالتَّفسيرنسبةِّ
 1.276 1.462 1.575 2.031 2.332 2.513ِّالجذرِّالكامن
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 . وبلغ اصتذر الكامن لكل   %0.30تشبع بلغ قيمتو  أكرب من  كل    ( أف  10من اصتدوؿ ) يت ضح
 دتُع الت ارلوب ، %0.30اظتشرتؾ أكرب من  الت باين(على اظتقياس. وكذلك قيم 1أكرب من )  عاملٍ 

 . رتيعها قيماً مقبولةً 

 ثباتِّالمقياس:ِّثانياً:ِّاختبار

ِّأواًل:ِّثباتِّالمقياس.

 نةٍ باخ على عي  ند البحث باستخداـ معامل ألفا كرو اخلي ألبعاساؽ الد  ت  الاختبار ثبات ل ت  
نفسها فيما لو  الن تائج ارة واضتصوؿ علىتم  وثبات االس ، وذلك ظتعرفة مدى صالحيةاستطالعيةٍ 

 αباخ ىو أحد أشكاؿ معامل االرتباط ن. ومعامل ألفا كرو طبقت على رتيع اطتاضعني للبحث
اخلي الد   الث باتدليل على اـتفاض  7,6( حيث اـتفاض قيمتو عن 1- 7ترتاوح قيمتو بني )

 . على حدة ػتورٍ  تطبيقو على كل   ت  و  ارة.تم  لالس

ينيِّالتَّفكير)ِّاألوَّؿالمحورِّ -ٔ ِّ(ِّالدٍّ
ِّالتَّفكير)ِّاألوَّؿلعباراتِّالمحورِِّّالّنسبةبِّالثَّبات(ِّاختبار11ِّالجدوؿِّ)

يني ِّ(45ِِّّ-)ِّفِّاستطبلعيةٍِِّّلعينةٍِّ(ِّالدٍّ
 عدد العبارات ألفا كرومباخ

0.76 10 

فثبات اظتقياس جيد.  0.76باخ( بلغت  ن)ألفا كرو  الث باتقيمة  ( أف  11من اصتدوؿ ) يت ضح
يين الت فكريباستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبعد  الث باتمعامالت  ويالحظ أف   موجبة ودالة  الد 

 جيداً على ثبات اظتقياس. مؤش راً فقد أعطت  (0.05)إحصائياً عند مستوى اظتعنوية 

ِّحر(:ِِّّ)ِّاالعتقادِّبالسٍِِّّّالثَّانيالمحورِّ -ٕ

ِّ
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ِّحر(السٍِّّب)االعتقادِِِّّّالثَّانيلعباراتِّالمحورِِّّالّنسبةبِّالثَّبات(ِّاختبار12ِّالجدوؿِّ)

 عدد العبارات باخنألفا كرو 

0.80 8 

فثبات اظتقياس جيد جداً.  0.80)ألفا كرونباخ( بلغت   الث باتقيمة  ( أف  12من اصتدوؿ ) يت ضح
موجبة ودالة  بالس حر االعتقادباستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبعد  الث باتمعامالت  ويالحظ أف  

 جيداً على ثبات اظتقياس. مؤش راً فقد أعطت  (0.05)إحصائياً عند مستوى اظتعنوية 

ِّ(التَّقاليد)ِّالعاداتِّوِِّّالثَّالثالمحورِّ -ٖ
)العاداتِِّّالثَّانيلعباراتِّالمحورِِّّالّنسبةبِّالثَّبات(ِّاختبار13ِّالجدوؿِِّّ)

ِّ(التَّقاليدوِّ
 عدد العبارات ألفا كرومباخ

0.60 5 

فثبات اظتقياس مقبوؿ.  0.60باخ( بلغت  ن)ألفا كرو  الث باتقيمة  (  أف  13من اصتدوؿ )  يت ضح
موجبة ودالة  الت قاليدو العادات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لبعد  الث باتمعامالت  ويالحظ أف  

 جيداً على ثبات اظتقياس. مؤش راً فقد أعطت  (0.05)إحصائياً عند مستوى اظتعنوية 

ِّلمكانةِّالمرأة(ِّالنَّظرة)ِِّّالرَّابعالمحورِّ -ٗ
ِّالنَّظرة)ِّالرَّابعلعباراتِّالمحورِِّّالّنسبةبِّالثَّبات(ِّاختبار14ِّالجدوؿِّ)

ِّالموروثةِّلمكانةِِّّالمرأة(
 عدد العبارات باخنألفا كرو 

0.72 10 
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فثبات اظتقياس جيد.  0.72باخ( بلغت  ن)ألفا كرو  الث باتقيمة  (  أف  14من اصتدوؿ ) يت ضح
موجبة الن ظرة اظتوروثة ظتكانة  اظترأة  كرونباخ لبعدباستخداـ معادلة ألفا   الث باتمعامالت  ويالحظ أف  

 جيداً على ثبات اظتقياس. مؤش راً فقد أعطت  (0.05)ودالة إحصائياً عند مستوى اظتعنوية 

ِّ:(الت راثبِّالتَّمس كالمحورِّالخامسِّ)ِّ -٘
لعباراتِّالمحورِّالخامسِِّّالّنسبةبِّالثَّبات(ِّاختبار15ِّالجدوؿِّرقمِّ)

ِّ(الت راثبِّالتَّمس ك)
 عدد العبارات باخنألفا كرو 

0.71 7 

فثبات اظتقياس جيد.  0.71باخ( بلغت  ن)ألفا كرو  الث باتقيمة  ( أف  15من اصتدوؿ ) يت ضح
اثباخ لبعد نباستخداـ معادلة ألفا كرو  الث باتمعامالت  ويالحظ أف   موجبة ودالة  الت مس ك بالرت 

 جيداً على ثبات اظتقياس. مؤش راً فقد أعطت  (0.05)إحصائياً عند مستوى اظتعنوية 

ِّ:)ِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنة(السَّادسالمحورِّ -ٙ
ِّالسَّادسلعباراتِّالمحورِِّّالّنسبةبابتِّ(ِّاختبارِّالث16َِّّالجدوؿِّ)

ِّ)ِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنة(
 عدد العبارات باخنألفا كرو 

0.69 18 

فثبات اظتقياس مقبوؿ.  0.80باخ( بلغت  ن)ألفا كرو  الث باتقيمة  ( أف  16من اصتدوؿ ) يت ضح
موجبة ودالة  الوعي مببدأ اظتواطنةباخ لبعد نباستخداـ معادلة ألفا كرو  الث باتمعامالت  ويالحظ أف  

 جيداً على ثبات اظتقياس. مؤش راً فقد أعطت  (0.05)إحصائياً عند مستوى اظتعنوية 

ِّ:العقبلنيِّالعلمي(ِِّّالتَّفكير)ِِّّالسَّابعالمحورِّ -ٚ
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ِّالتَّفكير)ِّالسَّابعلعباراتِّالمحورِِّّالّنسبةالثَّباتب(ِّاختبار17ِّالجدوؿِّ)
ِّالعقبلنيِّالعلمي(

 عدد العبارات باخنألفا كرو 

0.75 20 

فثبات اظتقياس جيد.  0.75باخ( بلغت  ن)ألفا كرو  الث باتقيمة  (  أف  17من اصتدوؿ ) يت ضح
موجبة  الت فكري العقالن العلميباخ لبعد نباستخداـ معادلة ألفا كرو  الث باتمعامالت  ويالحظ أف  

 جيداً على ثبات اظتقياس. مؤش راً فقد أعطت  (0.05)ودالة إحصائياً عند مستوى اظتعنوية 

 راسة.ارة وصالحيتها للد  تم  ا سبق نستنتج ثبات االسوؽت  

ِّثامناً:ِّاألساليبِّاإلحصائيةِّالمستخدمةِّفيِّالبحثِّالميداني.ِّ

إذل اضتاسب انآرل، ث جرت  -بعد ترميزىا-إدخاعتا  ت  ، الد راسةبعد االنتهاء من رتع بيانات 
اإلحصائية باستخداـ برنامج "اضتزمة اإلحصائية للعلـو  الن تائجمعاصتتها وحتليلها واستخراج 

 Statistical Package for theاختصارًا لػ:  SPSS" واظتعروؼ باسم االجتماعية
Social Sciences,   جوء إذل اظتعامالت واالختبارات واظتعاصتات اإلحصائية وذلك بالل

 :ةالت الي

 .اظتئوية سبالنّ البسيطة و  الت كرارات -1
 .اظتتوسط اضتساب واالؿتراؼ اظتعياري -2
 :ةالت الي )أو اظتئوي( والذي لتسب من اظتعادلة الّنسبالوزف  -3

 العظمىِّلئلجابةِّعلىِّالعبارةِّالدَّرجة÷ِِّّٓٓٔ×ِّالمتوسطِّالحسابيِّ

Pearson Correlation Coefficientِّ)معامل ارتباط بريسوف  -4 لدراسة (
 Interval)الّنسبةشدة واجتاه العالقة االرتباطية بني متغريين من مستوى اظتسافة أو 
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Or Ratio)7.37ا كانت قيمة اظتعامل أقل من . وقد اعتربت العالقة ضعيفة إذ ،
 . 7.77، وقوية إذا زادت عن  7.77-7.37ومتوسطة ما بني 

-Independent-Samples T) اظتستقل ةاختبار )ت( للمجموعات  -5
Test سابيني جملموعتني من اإلحصائية للفروؽ بني متوسطني ح الد اللة( لدراسة

 Interval Or)الّنسبةاظتتغريات من نوع اظتسافة أو  ىحدث يف إاطتاضعني للبح
Ratio) . 

( لدراسة Paired Samples T-Testاختبار )ت( للمجموعات اظترتبطة ) -6
 حسابيني جملموعتني مرتبطتني باطتاضعني للبحث اإلحصائية للفروؽ بني متوسطني الد اللة

 . (Interval Or Ratio)الّنسبةاظتتغريات من نوع اظتسافة أو  ىحديف إ
 الد اللة( لدراسة One Samples T-Test)جملموعٍة واحدٍة اختبار )ت(  -7

متغريات  ىحدقرر مسبقًا مع اظتتوسط اضتساب إلاإلحصائية للفرؽ بني متوسط حساب م
 .يف اجملموعة (Interval Or Ratio)الّنسبةاظتسافة أو 

اإلحصائية للفرؽ بني أكثر  الد اللةلدراسة  (Friedman Test)اختبار فريدماف  -8
 .أو اضتاالت اظتدروسة اطتاضعني للبحثمن  واحدةٍ  من متوسط ترتيب يف غتموعةٍ 

لتحديد العوامل الكامنة اليت تفسر فتاذج  (Factor Analysis)حليل العاملي الت   -9
من العوامل اليت تفسر  قليلٍ  ، والستنباط عددٍ ني غتموعة من اظتتغريات اظتالحظةاالرتباط ب

ثبت من ، كما يستخدـ للت  اىرةاظتالحظ يف عدد أكرب من اظتتغريات الظ   الت باينمعظم 
ِّ. وقد استخدمت طريقة اظتكونات األساسية عتوتلينجدؽ العاملي للمقاييسالص  

(Principal Components)  الستخالص العوامل مع أسلوب
 .لتدويرىا (Varimax)الفارنتاكس

لتحليل ثبات اظتقاييس  (Alpha Cronbach)امل ألفا كرونباخمع -17
(Reliability Analysis)   اخلي بني العبارات اظتكونة ساؽ الد  بتقدير االت

 .باطات بني عبارات اظتقياس وبعضهاللمقياس عن طريق حساب متوسط االرت
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ندِّمستوىِّعِّ:أيِّ%ِّفأكثر؛ٜ٘إلحصائيةِّعندِّدرجةِّثقةِّقبوؿِّنتائجِّاالختباراتِّاِّتمَِّّوقدِّ
ِّفأقل.ِِّّ٘ٓ.ٓمعنويةِّ

ِّ  
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ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 العامةِّللبحث:ِّالنَّتائج:ِّثانيالالفصلِّ
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ِّةِّألفرادِّعينةِّالبحث:ِّأوالِّ:ِّالخصائصِّالعامَِّّ

 الجنس:ِّ -ٔ

ِّنِّتوزعِّعينةِّالبحثِِّّحسبِّمتغيرِّالجنس.(ِّيبي18ٍِّّجدوؿِّ)

 ةسبالنّ  الت كرارات اصتنس

 %41.3 188 ذكور

 %58.7 267 إناث

 %100 455 اجملموع

حسب متغري اصتنس حيث بلغ نسبة  الد راسة( توزع أفراد عينة 18يف اصتدوؿ ) الن تائجأشارت 
 .العي نةمن إرتارل  %58.7، وبلغ نسبة إناث العي نة( من إرتارل  %41.3الذكور ) 

ِّوزعِّأفرادِّالعينةِّحسبِّمتغيرِّالجنس(ِّيوضحِّتٔالشكلِّرقمِّ)

 

41.30% 

58.70% 

 الجنس

 %41.3ذكور 

 %58.7إناث 
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ِّ:ِّمكافِّاإلقامة -ٕ

 .توزعِّعينةِّالبحثِّحسبِّمتغيرِّمكافِّاإلقامة(ِّيبين19ِّجدوؿِّ)

 الّنسبة الت كرارات اإلقامة

 %34.5 157 يفالر  

 %65.5 298 اظتدينة

 %100 455 اجملموع

 

من   الط لبةحسب مكاف اإلقامة حيث بلغ نسبة  العي نة( توزع أفراد 19يف اصتدوؿ ) الن تائجأشارت 
من إرتارل  %65.5من أبناء اظتدينة  الط لبةوقد بلغ نسبة  ،العي نةمن إرتارل  %34.5أبناء الريف 

 .العي نة

 من طالب جامعة دمشق ىم من سكاف اظتدينة. عاليةً  نسبةً  أف   قسيممن ىذا الت   يتبني  و 

 وزعِّأفرادِّالعينةِّحسبِّمتغيرِّاإلقامة(ِّيوضحِّتٕالشكلِّرقمِّ)

 

34.50% 

65.50% 

 اإلقامة

يف   %34.5الرِّ

 %65.5المدينة 



157 
 

ِّ:ِّكلٍّيَّةال -ٖ

ِّ.كلٍّيَّةال(ِّيبينِّتوزعِّعينةِّالبحثِّحسبِِّّمتغير20ِّجدوؿِّرقمِّ)

 الّنسبة الت كرارات الكل ي ات

 %64.0 291 النظري ة

 %36.0 164 التطبيقي ة

 %100 455 اجملموع

يف جامعة  التطبيقي ةو  النظري ة الكل ي اتحسب  العي نة( توزع أفراد 20يف اصتدوؿ ) الن تائجأشارت 
وقد بلغ نسبة  ،العي نةمن إرتارل  %64.0 النظري ة الكل ي اتمن  الط لبةنسبة  تفقد بلغ ،دمشق
 .العي نةمن إرتارل  %36.0 التطبيقي ة الكل ي اتمن  الط لبة

 األصلي للبحث. اجملتمعخصصات اظتختلفة داخل قسيم مع نسبة طالب الت  ويتوافق ىذا الت  

ِّالعينةِّحسبِّمتغيرِّالكليةوزعِّأفرادِّ(ِّيوضحِّتٖالشكلِّرقمِّ)

 

64.00% 

36.00% 

 الكلية 

 %64النظريَّة

 %36التطبيقيَّة 
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ِّالتَِّّياثان ِّالتَِّّ: ِّالحسابيةِّ,كراريةوزيعات ِِّّ,والمتوسطات ِّعيٍِِّّّ,مئويالوالوزف نةِّوآراء
ِّألبعادِّالمقياس:ِِّّالثَّبلثةوتوزيعِّالمستوياتِِّّ,راتِّمحاورِّالبحثالبحثِّلمتغيٍِّّ

ينيِّالتَّفكير)ِّاألوَّؿالمحورِّ -ٔ  (:ِِّّالدٍّ
تصميم مقياس بطريقة ليكرت  ت   اصتامعي ني الط لبةلدى  الد يين الت فكريولقياس  - أ

إجراء العمليات  ت  عبارات، وبعد جتميع اظتقياس   10ن اظتقياس اطتماسي، وقد تضم  
إضافة إذل اظتتوسط اضتساب  الت كراراتاظتئوية و  الّنسبحيث استخرجت  ؛اإلحصائية

 . الت ارل عبارة وىذا ما يظهر يف اصتدوؿ  لكل  الّنسبوالوزف 

ِّالتَّفكير)ِّاألوَّؿعنِّعباراتِّالمحورِِّّالعيٍّنة(ِّيبينِّتكراراتِّإجاباتِّأفراد21ِّالجدوؿِّرقمِّ)
يني  .عبارةِّوسطِّالحسابيِّوِّالوزفِّالمئويِّلكلٍِّّمتوالِّ)الدٍّ

المتوسطِِّّغيرِّموافقِّبشدةِّغيرِّموافقِّمحايدِّموافقِّموافقِّبشدةِّالعبارة
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

الوزفِّ
يِّالّنسب

%ِّ ِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرار

 93.14 0.61 4.66 0.7 0.0ِّ3 0 3.5 16 24.6 112 71.2 324 أؤمنِّبالقضاءِّوالقدر.ِّ-ٔ
ِّبأفَِِّّّ-ٕ عنِِّّمتكاملةٌِِّّمنظومةٌِِّّالدٍّينِّأرى

 .المجتمعاإلنسافِّوالحياةِّوِّ
231 50.8 154ِّ33.8 47 10.3 19 4.2ِّ4ِّ0.9 4.29 0.88 85.89 

ٖ- 83.74ِّ 0.98 4.19 4.4 20 7.9ِّ9ِّ2.0 36 42.0 191 43.7 199ِّأؤمنِّبعالمِّالمبلئكةِّوالجن. 
ٗ- ِّ)القرآف,  ِّالكتاب ِّفي اإلنجيل(ِِّّأرى

ِّاألمراضِِّّاًِّعبلج ِّمن للكثير
ِّالجسدية.

195 42.7 163 35.8 73 16.0 22 4.8 2 0.4 4.16 0.89 83.16 

٘-  ِّ ِّتعودِّالكثير ِّالعلمية ِّاإلنجازات من
ِّللكتابِّ)القرآف,ِّاإلنجيل(.

176 38.7ِّ166 36.5 73 16.0 34 7.5 6ِّ1.3 4.04 0.98 80.75 

ٙ-  75.38 1.11 3.77 3.1 14 12.5 57 89ِّ19.6 34.1 155 30.8 140 ىوِّالحلِّلكلِّمشكبلتناِّالدٍّين 
ٚ-  ِّ ينيمعتقداتي ِّمعياريِّالدٍّ ِّالواقع ِّفي ة

ِّاألمور.فيِّالحكمِّعلىِّ
77 16.9 195 42.9 111 24.4 61 13.4 11 2.4 3.58 1.00 71.69 

ٛ-  ِّ ِّمجتمعيحتاج ِّعلماء ِّإلى ِّالدٍّيننا
ِّبيعة.أكثرِّمنِّحاجتوِّإلىِّعلماءِّالطَِّّ

40 8.8 90 19.8 107 23.5 175 38.5 43 9.5 2.80 1.13 56.00 

ٜ- ِّمنِِّّإفَِّّ  ِّخيٌر ِّفيِّصومعتو ِّعابدًا رجبًل
ِّفيِّمخبره.ِّعالمِّ

18 4.0 46 10.1 129 82.4 184 40.4 78ِّ17.1 2.43 1.01 48.66 

ٔٓ
- 

 48.66 1.17 2.43 26.4 120 29.7 135 16.9ِّ103ِّ22.6 20ِّ4.4ِّ77ِّياء.األوَّلتحصلِّالبركةِّبزيارةِّقبورِّ

    455ِّالمجموعِّ 
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 الت فكريمن  ىناؾ درجة مرتفعة عموماً  ( أف  21الواردة يف اصتدوؿ ) الن تائجلنا من خالؿ  يتبني  
يف  الد يين الت فكريباب اصتامعي، فقد حازت أكثر من نصف العبارات اليت تقيس لدى الش   الد يين

للعبارات  . وفيما يلي عرضٌ العي نةموافقة من قبل أفراد % 75ىذا اظتقياس على نسب أعلى من 
 . % 75اليت حازت على نسب موافقة أعلى من 

 أؤمن بالقضاء والقدر. -1
 .اجملتمععن اإلنساف واضتياة و  متكاملةٌ  منظومةٌ  الد ين ف  أرى بأ -2
 أؤمن بعادل اظتالئكة واصتن. -3
 اً للكثري من األمراض اصتسدية.اإلؾتيل( عالج أرى يف الكتاب )القرآف، -4
 تعود للكتاب )القرآف، اإلؾتيل(. الكثري من اإلؾتازات العلمية -5
 مشكالتنا. لكل   ىو اضتل   الد ين -6

وصل الت   ت   مرتفع". ث   –متوسط  –مستويات " منخفض  ةقسم اظتقياس إذل ثالث  - ب
 . الت ارلتائج اظتوجودة يف اصتدوؿ للن  

نةِّالبحثِّلبعدِّ)منخفض,ِّمتوسط,ِّمرتفع(آلراءِّعيٍِِّّّالثَّبلثةنِّالمستوياتِّ(ِّيبي22ٍِّّالجدوؿِّ)
ينيِّالتَّفكير ِّ.الدٍّ

ِّالّنسبةِّالتَّكراراتِّالمستوى

 3.3 15 23-10منخفضِّمنِّ

44.6ِّ 203 36-24متوسطِّمنِّ

52.1ِّ 237 50 -37مرتفعِّمن

 %455ِّ100ِّالمجموع
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 ديين   ذات تفكريٍ  %  3.3ما يقارب  ( أف  22الواردة يف اصتدوؿ ) الن تائجمن خالؿ  يتبني  
نستنتج من  ،% ذات تفكري مرتفع52.1، وذات تفكري ديين متوسط 44.6منخفض، و %

يين الت فكري ذلك بأف    .العرب اجملتمع انآف يف حّت   سائدٌ  الد 

 اصتامعي ني الط لبةحر لدى ولقياس االعتقاد بالس    :حر()االعتقادِّبالسٍِِّّّالثَّانيالمحورِّ -2
عبارات، وبعد جتميع   8تصميم مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي، وقد تضمن اظتقياس ت  

إضافة  الت كراراتاظتئوية و  سبالنّ حيث استخرجت  ؛إجراء العمليات اإلحصائية ت  اظتقياس 
 . الت ارلوىذا ما يظهر يف اصتدوؿ  ،  لكل عبارةالّنسبإذل اظتتوسط اضتساب والوزف 

)االعتقادِِّّالثَّانيعنِّعباراتِّالمحورِِّّالعيٍّنةنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّ(ِّيبي23ٍِّّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّعبارة.ِّوالوسطِّالحسابيِّوِّالوزفِّالمئويِّلكلٍِِّّّ)حربالسٍِّّ

ِّالمتوسطِّغيرِّموافقِّبشدةِّغيرِّموافقِّمحايدِّموافقِّموافقِّبشدةِّالعبارة
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

الوزفِّ
يِّالّنسب

%ِّ
ِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرار

فيِّعبلجِّبعضِِّّالدٍّيننجحِّرجاؿِِّّ-ٔٔ
ِّالطِّّ ِّعلى ِّالمستعصية بِّاألمراض

ِّالحديث.ِِّّ

44 9.7 195 42.9 130 28.6 55 12.1 31ِّ6.8 3.36 1.04 67.
30 

ِّفيِّالحبٍِِّّّوامرأةٍِِّّيمكنِّإيقاعِّرجلِِّّ-ٕٔ
 .حربتأثيرِّالسٍِّّ

31 6.8 142 31.2 78 17.1 97 21.3 107 23.5ِّ2.76 1.30 55.
30 

ٖٔ- ِّالطَِّّ  ِّلقراءة ِّتكشفِّيمكن ِّأف الع
 األمورِّالمستقبلية.ِّبعض

14 3.1 91 20.0 83 18.2 130 28.6 137 30.1 2.37 1.19 47.
47 

ٔٗ-  ِّ ِّرجاؿ ِّبعض ِّالدٍّينيستطيع
 واصلِّمعهماستحضارِّاألرواحِّوالتَِّّ

8 1.8 52 11.4 25 5.5ِّ116 25.5 168 36.9 2.16 1.10 43.
12 

ٔ٘- ِّاإلصابةِّ  ِّمن ِّتحمي ِّالحجب بعض
 بالعينِّالحاسدة.

8 1.8 53 11.6 95 20.9ِّ138 30.3 161 35.4 2.14 1.08 42.
81 

ٔٙ- ِّللعرَِّّ  ِّالتَِّّيمكن ِّالصَِّّافين حيحِّنبؤ
 ببعضِّاألحداث.

9 2.0 70 15.4 82 18.0 108 23.7ِّ186ِّ40.9 2.14 1.17 42.
77 

ٔٚ- ِّالعرَِّّ  ِّأيَِّّيستطيع ِّيؤذي ِّأف ِّاؼ
 يريد.ِِّّشخصِّ

7 1.5 57 12.5 53ِّ11.6 146 32.1 192 42.2 1.99 1.09 39.
82ِّ

ٔٛ- ِّعندِّ  ِّللعرافين ِّألجأ ِّأف يمكن
 تعرضيِّلبعضِّالمصائب.

4 0.9 18 4.0 25 5.5 106 23.3 302 66.4 1.50 0.84 29.
93 
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حر من االعتقاد بالس   اً سلبي   اً ىناؾ اجتاى ( أف  23الواردة يف اصتدوؿ ) الن تائجلنا من خالؿ  يتبني  
حر يف % اليت تقيس االعتقاد بالس  50باب اصتامعي، فقد حازت عبارتني فقط أعلى من لدى الش  

. وفيما يلي عرض للعبارات اليت حازت على نسب موافقة أعلى من العي نةىذا اظتقياس من أفراد 
50 .% 

 ب اضتديث.  يف عالج بعض األمراض اظتستعصية على الط   الد ينؾتح رجاؿ  -1
 حر.بتأثري الس   يف اضتب   وامرأةٍ  نتكن إيقاع رجلٍ  -2

)منخفض,ِّمتوسط,ِّمرتفع(ِّآلراءِّعينةِّالبحثِِّّالثَّبلثة(ِّيبينِّالمستويات24ِّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّحر.لبعدِّاالعتقادِّبالسٍِّّ

ِّالّنسبةِّالتَّكراراتِّالمستوى

 54.7 249 18-8منخفضِّمنِّ

 42.2 192 29-19متوسطِّمنِّ

3.1ِّ 14 40 -20مرتفعِّمن

 %100 455ِّالمجموع

 

 عتم  درجة اعتقادٍ   %54.7ما يقارب   أف   ( 24الواردة يف اصتدوؿ )  الن تائجمن خالؿ  يتبني  
  %3.1ونسبة  ،حرعتم درجة متوسطة من االعتقاد بالس     %42.2ونسبة  ،حرالس  منخفضة ب

 الط لبةبني  حر نسبتواالعتقاد بالس   نستنتج من ذلك  بأف   ،حرالس  االعتقاد بعتم درجة مرتفعة من 
 جداً. قليلةٌ  اصتامعي ني
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3- ِّ ِِّّالثَّالثالمحور ولقياس   (:ِّالّنسبِّ–ِّالثَّأر)ِّالتَّقاليدبالعاداتِّوِِّّالتَّمس ك)
تصميم  ت   اصتامعي ني الط لبة( لدى  الّنسب – الث أر) الت قاليدبالعادات و  الت مس كدرجة 

 ت  عبارات، وبعد جتميع اظتقياس  5 ن اظتقياسمقياس بطريقة ليكرت اطتماسي، وقد تضم  
إضافة إذل  الت كراراتاظتئوية و  الّنسبحيث استخرجت  ؛إجراء العمليات اإلحصائية

 .  الت ارلوىذا ما يظهر يف اصتدوؿ   عبارةٍ  اظتتوسط اضتساب والوزف اظتئوي لكل  

)درجةِِّّالثَّالثعنِّعباراتِّالمحورِِّّالعيٍّنةنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّ(ِّيبي25ٍِّّالجدوؿِِّّ)
ِّعبارة.ِّوالوسطِّالحسابيِّوِّالوزفِّالمئويِّلكلٍِِّّّ)الّنسبِّ-ِّالثَّأر)ِِّّالتَّقاليدبالعاداتِّوِِّّالتَّمس ك

المتوسطِِّّغيرِّموافقِّبشدةِّغيرِّموافقِّمحايدِّموافقِّموافقِّبشدةِّالعبارة
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

يِّالّنسبالوزفِّ
%ِّ ِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرار

ِّعاداتِِّّ-ٜٔ ِّعلى ِّالحفاظ يجب
ِّنا.مجتمعوتقاليدِّ

78 17.1 235 51.6 83 18.2 46 10.1 13 2.9 3.70 0.96 74.02 

ِّفيِِّّ-ٕٓ ِّالكبار ِّلرأي ِّالخضوع يجب
ِّالعائلة.

62 13.6 201 44.2 102 22.4 70 15.4 20 4.4ِّ3.47 1.05 69.45 

ٕٔ-  ِّ ِّاختيارِّنسب ِّفي ِّيهمني العائلة
 ريك.ِّالشَِّّ

73 16.0 177 38.9 51 11.2 90 19.8 64 14.1 3.23 1.32 64.62 

ٕٕ- ِّين  ِّالذي ِّحق ِّعائلةِّتمَِّّمن ِّإلى ي
ِّمكانةِّ ِّلو ِّيكوف ِّأف ِّنسب ذات

 .المجتمعمرموقةِّفيِّ

33 7.3 84 18.5 99 21.8 136 29.9 103 22.6 2.58 1.23 51.56 

ٕٖ- ِّأخي  ِّبقتل ِّألخيو ِّيثأر ِّشخص
 الجاني.

17 3.7 27 5.9 58 12.7 142 31.2 211 46.4 1.89 1.08 37.89 

يف انآراء من العبارات، فقد  اً ىناؾ تفاوت ( أف  25الواردة يف اصتدوؿ )  الن تائجلنا من خالؿ  يتبني  
يف ىذا اظتقياس على أعلى نسب موافقة من قبل  عموماً  الت قاليدحازت العبارة اليت تقيس العادات و 

( ناغتتمعظ على عادات وتقاليد اكتب اضتفلعبارة ) %74إذل اظتئوية تصل الّنسبةوىذه   ،العي نةأفراد 
 وتصل كانت أقل درجةً   الث أرإذل أجزاء فالعبارة اليت تقيس  الت قاليدلكن  عند تفكيك العادات و 

يف اصتامعات العربية  الط البكراري  الذي تعّلم عليو لقيين الت  األسلوب الت  . وىذا ناتج عن %37إذل
وفيما يلي عرض للعبارات اليت حازت ها دوف معرفتو مبضموف ما يردده. برتديد شعارات والدفاع عن

 على نسب موافقة من أعلى لألدىن.  
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 نا.غتتمعكتب اضتفاظ على عادات وتقاليد   -1
 ار يف العائلة.كتب اطتضوع لرأي الكب -2
 ريك.نسب العائلة يهمين يف اختيار الش   -3
 .اجملتمعي إذل عائلة ذات نسب أف يكوف لو مكانة مرموقة يف تم  من حق الذي ين -4
 اصتان. شخص يثأر ألخيو بقتل أخي -5

ِّالتَّمس ك)منخفض,ِّمتوسط,ِّمرتفع(ِّآلراءِّعينةِّالبحثِّلبعدِِّّالثَّبلثة(ِّيبينِّالمستويات26ِّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّ(.ِّالّنسبِّ–ِّالثَّأر)ِِّّالتَّقاليدبالعاداتِّوِّ

 

ذات  اصتامعي ني الط لبةمن   %17.1نسبة   ( أف  26الواردة يف اصتدوؿ ) الن تائجمن خالؿ  يتبني  
 الط لبةمن   %69.7(، ونسبة  الّنسب – الث أر)  الت قاليدسكهم بالعادات و تم  درجة منخفضة ب

ذات  اصتامعي ني الط لبةمن   %13.2ونسبة  ،الت قاليدسكهم بالعادات و تم  ذات درجة متوسطة ب
العادات  نستنتج من ذلك بأف    ،(الّنسب – الث أر) الت قاليدبالعادات و  الت مس كدرجة مرتفعة ب

 السوري. اجملتمعيف  اظتوروثة عتا مكانةٌ  الت قاليدو 

4- ِّ ِِّّالرَّابعالمحور ِّالموروثة(:ِّالطَّالب)نظرة ِّالمرأة  الط البولقياس نظرة  لمكانة
تصميم مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي، وقد تضمن  ت   اجملتمعاصتامعي ظتكانة اظترأة يف 

إجراء العمليات اإلحصائية حيث استخرجت  ت  عبارات، وبعد جتميع اظتقياس   10اظتقياس

ِّالّنسبةِّالتَّكراراتِّالمستوى

 17.1 78 11-5منخفضِّمنِّ

69.7ِّ 317 18-12متوسطِّمنِّ

13.2ِّ 60 25 -19مرتفعِّمن

 %100 455ِّالمجموع
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إضافة إذل اظتتوسط اضتساب والوزف اظتئوي لكل عبارة وىذا ما  الت كراراتاظتئوية و  الّنسب
 .الت ارليظهر يف اصتدوؿ 

)نظرةِِّّالرَّابععنِّعباراتِّالمحورِِّّالعيٍّنةنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّ(ِّيبي27ٍِّّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّوالوسطِّالحسابيِّوِّالوزفِّالمئويِّلكلِّعبارة.ِّ) المجتمعلمكانةِّالمرأةِّالموروثةِّفيِِّّالطَّالب

المتوسطِِّّغيرِّموافقِّبشدةِّغيرِّموافقِّمحايدِّموافقِّموافقِّبشدةِّالعبارة
ِّالحسابي

يِّالّنسبالوزفِّ
%ِّ ِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرار

 76.00 3.80 3.1 14 7.0 32 19.6 89 47.5 216 22.9 104 علىِّالمرأةِِّّأفِّتسمعِّكبلـِّزوجها.ِّ-ٕٗ
ِّكلِِّّ-ٕ٘ ِّفي ِّأىلها ِّأخذِّموافقة يجبِّعلىِّالمرأة

ِّاألمورِّالهامةِّفيِّحياتها
73 16.0 206 43.3 70 15.4 78ِّ17.1 28 6.2ِّ3.48 69.58 

ٕٙ-  ِّ ِّالمرأة ِّبأعماؿِّالمنزؿِّأرىِّأفِّتلتـز المتزوجة
ِّورعايتهاِّألطفالها.

50 11.0 120 26.4 86 18.9 114 25.1 85 18.7 2.86 57.19 

ٕٚ- خصِّالذيِّتريدهِّالفتاةِّأفِّتختارِّالشَِِّّّمنِّحقٍِّّ 
ِّفِّعارضِّاألىل.ِّحتىِّوإ

25 5.5 99 21.8 112 24.6 127 27.9 92ِّ20.2 2.64 52.88 

ٕٛ-  48.26 2.41 25.5 116 34.5 157 18.2 83 16.7 76 5.1 23 بنتيِّبعثةِّخارجِّالقطر.الِّأرسلِّا 
ٕٜ- ِّفيِّ  ِّالمناصب ِّأعلى ِّقيادة ِّالمرأة تستطيع

ِّ.الدَّولة
23 5.1 76 16.7 83 18.2 152 33.4 121 26.6 2.40 48.04 

ٖٓ-  ِِّّ ِّبين ِّنساوي ِّأف ِّفيِِّّالرَّجلباإلمكاف والمرأة
 الحقوؽِّوالواجبات.

9ِّ2.0 72 15.8 49 10.8 183 40.2 142 31.2 2.17 43.43 

ٖٔ- ِّالتَِّّ  ِّفرص ِّتكوف ِّأف ِّللمرأةِّيجب ِّوالعمل عليم
ِّ.الرَّجلمتساويةِّمعِّ

17 3.7 27 5.9 51 11.2 153 33.6 207 45.5 1.89 37.76 

ٖٕ-  30.64 1.53 62.2 283 28.1 128 6.4 29 0.9 4 2.4 11 المرأة.ِّالرَّجلمنِّالمعيبِّأفِّيستشيرِّ 
ٖٖ-  27.74 1.39 74.9 341 15.4 70 7.3 33 0.9 4 1.5 7ِّ.ةاإلعداديمرحلةِّليكفيِّتعليمِّالفتاةِّل 

ِّ

 الن ظرةمن  اً عامّ  اً إكتابيّ  اً اىىناؾ اجت   (  أف  27الواردة يف اصتدوؿ )  الن تائجلنا من خالؿ  يتبني  
لبية يف ىذا باب اصتامعي، فقد حازت العبارات الس  العرب لدى الش   اجملتمعاظتوروثة ظتكانة اظترأة يف 

ا العبارات . أم  العي نةعلى أعلى نسب موافقة من قبل أفراد  ظتكانة اظترأة  الن ظرةاظتقياس اليت تقيس 
وفيما يلي عرض  ،العي نةفقد حازت على نسب موافقة متدنية يف الغالب من قبل أفراد  ؛لبيةالس  

 . %50العبارات اإلكتابية اليت حازت على نسب موافقة أعلى من 

 على اظترأة  أف تسمع كالـ زوجها. -1
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 ة يف حياهتا.األمور اعتام   كتب على اظترأة أخذ موافقة أىلها يف كل   -2
 أرى أف تلتـز اظترأة اظتتزوجة بأعماؿ اظتنزؿ ورعايتها ألطفاعتا. -3

 %50لبية اليت حازت على نسب أقل من العبارات الس  
 . الد ولةتستطيع اظترأة قيادة أعلى اظتناصب يف  -1
 واظترأة يف اضتقوؽ والواجبات. الر جلباإلمكاف أف نساوي بني  -2

)منخفض,ِّمتوسط,ِّمرتفع(ِّآلراءِّعينةِّالبحثِِّّالثَّبلثةنِّالمستوياتِّ(ِّيبي28ٍِّّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّع.تملمكانةِّالمرأةِّالموروثةِّفيِّالمجِّالطَّالبلبعدِّنظرةِّ

ِّالّنسبةِّالتَّكراراتِّالمستوى
 2.4 11 23-10منخفضِّمنِّ
 76.5 348 36-24متوسطِّمنِّ

 21.1 96 50 -37مرتفعِّمن
 %100 455ِّالمجموع

 

 الن ظرةمن  لديهم درجة منخفضة اصتامعي ني الط لبةمن   %2.4نسبة  أف  (  28من اصتدوؿ ) يتبني  
اظتوروثة ظتكانة  الن ظرةلديهم درجة متوسطة من   76.5ونسبة %   ،اجملتمعاظتوروثة ظتكانة اظترأة يف 

اظتوروثة ظتكانة اظترأة يف  الن ظرةلديهم درجة مرتفعة من  اصتامعي ني الط لبةمن  21.1ونسبة  %  ،اظترأة
 الت قاليدبالعادات و  سكٌ تم  م ػتافظٌ  عٌ تموري بطبيعتو غتالس   اجملتمع ونستنتج من ذلك بأف   ،اجملتمع

 اظتوروثة.

5- ِّ (ِّ ِّالخامس اثب الت مس كولقياس درجة   (:ِّالت راثبِّكس ِّمتَِّّالالمحور لدى  الرت 
  7تصميم مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي، وقد تضمن اظتقياس ت   اصتامعي ني الط لبة

 الّنسبإجراء العمليات اإلحصائية حيث استخرجت  ت  عبارات، وبعد جتميع اظتقياس 
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إضافة إذل اظتتوسط اضتساب والوزف اظتئوي لكل عبارة وىذا ما يظهر يف  الت كراراتاظتئوية و 
 .الت ارلاصتدوؿ 

عنِّعباراتِّالمحورِّالخامسِّ)ِّدرجةِِّّالعيٍّنةنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّ(ِّيبي29ٍِّّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّعبارة.ِّوالوسطِّالحسابيِّوالوزفِّالمئويِّلكلٍِِّّّ)الت راثبِّالتَّمس ك

المتوسطِِّّغيرِّموافقِّبشدةِّغيرِّموافقِّمحايدِّموافقِّموافقِّبشدةِّالعبارة
ِّالحسابي

 
االنحراؼِّ

ِّالمعياري

يِّالّنسبالوزفِّ
%ِّ ِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرار

ِّتِّ-ٖٗ ِّالغرب ِّإنجازات عودِّكل
ِّللحضارةِّالعربيةِّاإلسبلمية.

118  25.9 147 32.3 90 19.8 70 15.4 30 6.6 3.56 1.21 71.12 

ِّالغربِِّّ-ٖ٘ ِّمن ِّتأتي ِّالتي األفكار
ِّتتعارضِّمعِّمعتقداتنا

44 9.7 153 33.6 163 35.8 80 17.6 15 3.3 3.29ِّ0.97 65.76 

ٖٙ- ِّفيِّ  ِّالكاملة ِّالحقيقة توجد
 تراثِّاآلباءِّواألجداد.

22 4.8 117 25.7 159 34.9 114 25.1 43 9.5 2.91 1.04 58.29 

ٖٚ-  ِّ ِّمنِّأرفض ِّتأتي ِّالتي األفكار
ِّالغرب

49 10.8 71 15.6 139 30.5 166 36.5 30ِّ6.6 2.87 1.10 57.49 

ٖٛ- ِّالغربِّألفِّ  نحنِّبغنىِّعنِّعلـو
ِّيفيضِّبعطاءاتِِّّ ِّوتاريخنا تراثنا

ِّالعلم.ِّ

52 11.4 57 12.5 76 16.7 159 34.9 111 24.4 2.52 1.30 50.33 

ٖٜ-  ِّ ِّالعلـو ِّعن ِّاالستغناء يمكن
ِّواالع ِّإحياءِّتمالحديثة ِّعلى اد

ِّالعربيِّاإلسبلمي.ِّالت راث

13 2.9 50 11.0 131 28.8 198 43.5 63ِّ13.8 2.45 0.96 49.10 

ٗٓ- الحياةِّأجملِّبدوفِّالتكنولوجياِّ 
ِّالحديثة.

 

53 11.6 40 8.8 81 17.8 167 36.7 114 25.1 2.45 1.28 49.05 

 

اثك بس  ت مىناؾ درجة متوسطة لل أف  ( 29الواردة يف اصتدوؿ )  الن تائجلنا من خالؿ  يتبني    الرت 
اثب الت مس ك، فقد حازت العبارات اليت تقيس درجة اصتامعي ني الط لبةلدى  يف ىذا اظتقياس  الرت 

. وفيما يلي عرض للعبارات اليت حازت على نسب موافقة العي نةبشكل متسلسل من قبل أفراد 
 %. 50أعلى من 

 للحضارة العربية اإلسالمية. عودكل إؾتازات الغرب ت -1
 .األفكار اليت تأيت من الغرب تتعارض مع معتقداتنا -2
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 توجد اضتقيقة الكاملة يف تراث انآباء واألجداد. -3
 .أرفض األفكار اليت تأيت من الغرب -4

)منخفض,ِّمتوسط,ِّمرتفع(ِّآلراءِّعينةِّالبحثِِّّالثَّبلثةنِّالمستوياتِّ(ِّيبي30ٍِّّالجدوؿِّرقمِّ)
 .الت راثبِّالتَّمس كلبعدِّدرجةِّ

 

 

اثب الت مس كّف أعلى نسبة معربة عن ( أ30الواردة يف اصتدوؿ)  الن تائجمن خالؿ  يتبني   كانت   الرت 
 %21.8يف اظتستوى اظتنخفض حيث بلغت   ث    ،%66.6حيث بلغت  ؛يف اظتستوى اظتتوسط

ع تماجمل . ونستنتج من ذلك بأف  الط لبةمن   %11.6اظتستوى اظترتفع  ث    ،اصتامعي ني الط لبةمن 
 سك برتاثو. تم   انآف يالعرب حّت  

ولقياس درجة الوعي مببدأ اظتواطنة لدى   )الوعيِّبمبدأِّالمواطنة(:ِّالسَّادسالمحورِّ -6
   17ن اظتقياستصميم مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي، وقد تضم   ت   اصتامعي ني الط لبة

اظتئوية  الّنسبحيث استخرجت  ؛إجراء العمليات اإلحصائية ت  عبارة، وبعد جتميع اظتقياس 
إضافة إذل اظتتوسط اضتساب والوزف اظتئوي لكل عبارة وىذا ما يظهر يف اصتدوؿ  الت كراراتو 

 . الت ارل

ِّ

ِّالّنسبةِّالتَّكراراتِّالمستوى
21.8ِّ 99 16 -7منخفضِّمنِّ
303ِّ66.6ِّ 25 -17متوسطِّمنِّ
55ِّ11.6ِّ 35 -26مرتفعِّمنِّ
 %100 455ِّالمجموع
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)درجةِِّّالسَّادسعنِّعباراتِّالمحورِِّّالعيٍّنةنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّ(ِّيبي31ٍِّّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّوسطِّالحسابيِّوالوزفِّالمئويِّلكلِّعبارة.متوالِّ)الوعيِّبمبدأِّالمواطنة

ِّالمتوسطِّغيرِّموافقِّبشدةِّغيرِّموافقِّمحايدِّموافقِّموافقِّبشدةِّالعبارة
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

الوزفِّ
ِّيِّ%الّنسب ِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرار

ٗٔ
-ِّ

ِّالتَِّّ ِّعلى ِّباألنظمةِّأحرص قيد
اتقابةِّوالقوانينِّبدافعِّالرَِّّ ِّية.الذَّ

141ِّ31.0 230 50.5 59 13.0 22 4.8 3ِّ0.7 4.06 0.83 81.27 

ٕٗ
-ِّ

ِّوالعبلقاتِّ ِّالوساطة انتشار
ِّمؤسَِّّالشَِّّ ِّفي ساتِّخصية

 .الدَّولة

154 33.8 202 44.4 60 13.2 25 5.5 14 3.1 4.00 0.98 80.09 

ٖٗ
- 

ِّاإلداريِّ ِّالفساد ينتشر
ِّمؤسساتِّ ِّفي والمحسوبيات

 .الدَّولة

118 25.9 228 50.1 79 17.4 22 4.8ِّ8ِّ1.8 3.94 0.88 78.73 

ٗٗ
- 

ِّ ِّفيِّتمأموري ِّبسرعة ضي
ِّالحكوميةالدَِّّ ِّيكوفِِّّوائر عندما

ِّمسؤِّ ِّعائلتي ِّأفراد ِّفيِّأحد واًل
ِّ.الدَّولة

148 32.5 166 36.5 60 13.2 58 12.7 23 5.1 3.79 1.17 75.74 

ٗ٘
- 

ِّللجميعِّ ِّمتاحة ِّالفرص تكافؤ
ِّفيِّبلدي.

105 23.1 194 42.6 81 17.8 48 10.5 27 5.9 3.66 1.12 73.27 

ٗٙ
- 

ِّمسؤِّ ِّابن ِّمع ِّتشاجرت وؿِّإذا
ِّحياديةًِّ ِّالمحكمة فيِِّّستكوف

ِّاإلقرارِّبالحكم.

109ِّ24.0 106 23.3 135 29.7 79 17.4 26 5.7 3.42 1.19 68.48 

47
- 

متاح  الد ولةتقليد اظتناصب يف 
 لجميع دوف استثناء.ل

94 20.7 129 28.4 123 27.0 93 20.4 16 3.5 3.42 1.13 68.44 

ٗٛ
- 

ِّتت ِّالعدالة ِّاالجتماعيةوفر
ِّوالمساواةِّللجميعِّفيِّبلدي.

90 19.8 142 31.2 117 25.7 62 13.6 44 9.7 3.38 1.22 67.56 

ٜٗ
- 

ِّألنَِّّ ِّوالقوانين ِّباألنظمة هاِّأتقيد
ِّقدـِّ ِّعلى ِّالجميع ِّعلى تطبق

ِّالمساواة.

69 15.2 154 33.8 108 23.7 90 19.8 34 7.5 3.29 1.17 65.89 

٘ٓ
- 

 63.47 1.16 3.17 2.6 28 27.3 124 24.2 110 27.9 127 14.5 66ِّبحقوقوِّفيِّبلديِّ.عِّالفردِّتَِّّتمي

٘ٔ
- 

ِّالمجتمعِّالمدنيِّتقـومنظماتِّ
ِّكبير ِِّّبدوٍر ِّعلىِّالضَِّّفي غط

ِّالحكومةِّمنِّأجلِّالمواطن

35 7.7 81 17.8 221 48.6 104 22.9 14 3.1 3.04 0.92 60.84ِّ

ٕ٘
- 

ِّفيِّ ِّمتساوية ِّاألحزاب فرص
ِّإدارةِّ ِّفي ِّالمسؤوليات تولي

 .الدَّولة

36 7.9 98 21.5 193 42.4 88 19.3 40 8.8 3.00 1.04 60.09ِّ

ٖ٘
- 

ِّأكثرِّمنِّ ِّالموظفِّلعائلتو والء
ِّالوطن.

23 5.1 107 23.5 153 33.6 130 28.6 42 9.2 2.87 1.04 57.32 
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٘ٗ
- 

 55.38 1.05 9.9ِّ2.77 45 32.3 147 36.0 164 14.5 66 7.3 33 .الدَّولةأثقِّبمؤسساتِّ

٘٘
- 

قديمِّلوظيفةِّمنِّأجلِّالعملِّالتَِّّ
ِّعلىِّالكفاءةِّوالخبرة. ِّيقـو

43 9.5 112 24.6 71 15.6 150 33.0 79 17.4 2.76 1.26 55.16 

٘ٙ
- 

ِّيحميِّ ِّ ِّبلدي ِّفي القانوف
ِّالمواطن.

32 7.0 50 11.0 111 24.4 174 38.2 88 19.3 2.48 1.13 49.63 

٘ٚ
- 

ِّلمؤسساتِّ ِّوالء ِّلدي ليس
 .الدَّولة

10 2.2 42 9.2 122 26.8 204 44.8 77 16.9 2.35 0.94 46.99 

 

من الوعي مببدأ اظتواطنة  مرتفعةً  ىناؾ درجةً  ( أف  31الواردة يف اصتدوؿ )  الن تائجلنا من خالؿ  يتبني  
باب اصتامعي، فقد حازت العبارات اليت تقيس الوعي مببدأ لدى الش   اجملتمعوالشعور بغيابو يف 

. وفيما يلي عرض للعبارات العي نةاظتواطنة  يف ىذا اظتقياس على أعلى نسب موافقة من قبل أفراد 
 %. 75اليت حازت على نسب موافقة أعلى من 

اتقابة قيد باألنظمة والقوانني بدافع الر  أحرص على الت   -1  ية.الذ 
 .الد ولةسات خصية يف مؤس  الوساطة والعالقات الش  انتشار  -2
 .الد ولةسات ينتشر الفساد اإلداري واحملسوبيات يف مؤس   -3
 .الد ولةوالً يف عندما يكوف أحد أفراد عائليت مسؤ  وائر اضتكوميةيف الد   ضي بسرعةٍ دتأموري  -4

)منخفض,ِّمتوسط,ِّمرتفع(ِّآلراءِّعينةِّالبحثِِِّّّالثَّبلثةنِّالمستوياتِّ(ِّيبي32ٍِّّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنة.

ِّالّنسبةِّالتَّكراراتِّالمستوى

 5.7 39ِّ26-17منخفضِّمنِّ

 62ِّ384ِّ84.4-40متوسطِّمنِّ

9.9ِّ 45 85 -63مرتفعِّمن

 %100 455ِّالمجموع
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لديهم  اصتامعي ني الط لبةمن  %5.7نسبة  ( بأف  32الواردة يف اصتدوؿ )  الن تائجمن خالؿ  يتبني  
لديهم درجة  اصتامعي ني الط لبةمن  %84.4ونسبة  ،درجة منخفضة من الوعي مببدأ اظتواطنة

لديهم درجة مرتفعة من الوعي مببدأ  الط لبةمن   %9.9ونسبة  ،متوسطة من الوعي مببدأ اظتواطنة
 عي مببدأ اظتواطنة.على و  اصتامعي ني الط لبةغالبية  نستنتج بأف   ،اظتواطنة

)منخفض,ِّمتوسط,ِّمرتفع(ِّآلراءِّعينةِّالبحثِِّّالثَّبلثة(ِّيبينِّالمستويات33ِّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّككل.ِِّّاالجتماعيةللمعوقاتِّ

ِّالّنسبةِّالتَّكراراتِّالمستوى
 -57منخفضِّمنِّ
132 

13 2.9 

434ِّ95.4ِّ 209ِّ-ِّ 133متوسطِّمنِّ
8ِّ1.8ِّ 285ِّ–210ِّمرتفعِّمنِّ

 %100 455ِّالمجموع
 

لديهم درجة منخفضة من  اصتامعي ني الط لبةمن  %2.9ّف نسبة ( أ33 من خالؿ اصتدوؿ ) تبني  
ر أث  لديهم درجة متوسطة من الت   الط لبةمن 95.4ونسبة  % ،ككل  االجتماعيةر باظتعوقات أث  الت  
 االجتماعيةر باظتعوقات أث  لديهم درجة مرتفعة من الت   1.8ونسبة %  ،ككل  االجتماعيةاظتعوقات ب

 ككل.

7- ِّ ِّالتَّفكير)ِّالسَّابعالمحور ِّالعلمي(:ِّ العقالن   الت فكريولقياس درجة    العقبلني
تصميم مقياس بطريقة ليكرت اطتماسي، وقد تضمن  ت   اصتامعي ني الط لبةالعلمي لدى 

حيث استخرجت  ؛إجراء العمليات اإلحصائية ت  عبارة، وبعد جتميع اظتقياس  20اظتقياس 
إضافة إذل اظتتوسط اضتساب والوزف اظتئوي لكل عبارة وىذا ما  الت كراراتاظتئوية و  الّنسب

 . الت ارليظهر يف اصتدوؿ 



171 
 

ِّالتَّفكير)ِّالسَّابععنِّعباراتِّالمحورِِّّالعيٍّنةنِّتكراراتِّإجاباتِّأفرادِّ(ِّيبي34ٍِّّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّعبارةِّ.ِّوالوسطِّالحسابيِّوِّالوزفِّالمئويِّلكلٍِِّّّ)العقبلنيِّالعلمي

ِّالمتوسطِّغيرِّموافقِّبشدةِّغيرِّموافقِّمحايدِّموافقِّموافقِّبشدةِّالعبارة
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

الوزفِّ
ِّيِّ%الّنسب ِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرارِّالّنسبةِّالتكرار

حضارةِّمدنيةِّالِّيمكنِّقياـِِّّ-ٛ٘
 بدوفِّالعلم.

174 38.2 241 53.0 24 5.3 10 2.2 6 1.3 4.25 0.76 84.92 

فعِّعلىِّنتائجِّالعلمِّتعودِّبالنَِِّّّ-ٜ٘
ِّاإلنسانيةِّبأكملها.

156 34.3 208 45.7 43 9.5 44ِّ9.7 4 0.9 4.03 0.95 80.57 

ٙٓ- اختياريِّللفرعِّالجامعيِّبناًءِّ 
ِّخصية.علىِّرغبتيِّالشَِّّ

224 49.2 113 24.8 28 6.2 65 14.3 25 5.5 3.98 1.27 79.60 

ٙٔ- ِّالطَِّّالظَِّّ  ِّكالزَِّّواىر الزؿِّبيعية
ِّوالفيضاناتِّ والبراكين

ِّتخضعِّلقوانينِّعلمية.

118 25.9 246 54.1 53 11.6 32 7.0 6 1.3 3.96 0.88 79.25 

ٕٙ- نظرةِّأنظرِّللثقافاتِّاألخرىِّ 
ِّموضوعية.

82 18.0 284 62.4 64 14.1 21 4.6 4 0.9ِّ3.92 0.76 78.42 

ٖٙ- ِّحلٍِِّّّقادرِِّّالعلمُِّ  ِّعلى
ِّمشكبلتِّاإلنساف.

87 19.1 260 57.1 50 11.0 50 11.0 8 1.8 3.81 0.93 76.18 

ٙٗ-  ِّ ِّفصل ينيجب عنِِّّالدٍّ
ِّياسة.السٍِّّ

146 32.1 143 31.4 65ِّ14.3 64 14.1 37 8.1 3.65 1.28 73.05 

ٙ٘- ِّمنِّ  ِّأفضل ِّالعلمية القيم
ِّالقيمِّالمورثة.

95 20.9 133 29.2 173 38.0 52 11.4 2 0.4 3.59 0.96 71.74 

ٙٙ- ِّتصلحِّالنَِّّ  ِّالعلمية ظريات
ِّ.المجتمعإلدارةِّ

55 12.1 226 49.7 104 22.9 54 11.9 16 3.5 3.55 0.97 70.99 

ٙٚ- ِّأفِّ  ِّنظرية ِّألية ِّيمكن ال
ِّزمافِّ ِّلكل ِّصالحة تكوف

ِّومكاف.

57 12.5 226 49.7 73 16.0 81 17.8 18 4.0 3.49 1.05 69.80 

ٙٛ- ِّتميمكنِّاالع  ِّعلىِّالعلـو اد
ِّالحياةِّ ِّمجمل ِّفي الحديثة

ِّ.االجتماعية

58 12.7 220ِّ48.4 75 16.5 90 19.8 12 2.6 3.49 1.03 69.76ِّ

ٜٙ- ِّي  ِّأف ِّيجب ينصبح ِّالدٍّ
ِّمسألةِّشخصية.

117 25.7 129 28.4 83ِّ18.2 89 19.6 37 8.1 3.44 1.28 68.79 

ٚٓ- ِّالشَِّّ  ِّبدافع رؼِّيجبِّالقاتل
ِّيحاسبوِّالقانوف.أفِّ

90 19.8 142 31.2 106 23.3 71 15.6 46 10.1 3.35 1.24 66.99 

ٚٔ-  66.81 1.02 3.34 2.4 11 22.9 104 24.0 109 39.8 181 11.0 50عتقدِّبأفِّقوانينِّالعلمِّىيِّأ 
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ِّالتيِّتتحكمِّبمصيرِّالبشر.
ٕٚ- معتقداتيِّالعلميةِّفيِّالواقعِّ 

ِّعلىِّ ِّبالحكم ِّمعياري ىي
ِّاألمور.

39 8.6ِّ136 35.8 132 29.0 115 25.3 6 1.3 3.25 0.97 65.01 

ٖٚ- حكومةِّالتكنوقراطِّ)النخبِّ 
ِّمنِِّّ ِّأفضل ِّ العلمية(

ينيالحكومةِّ ِّة.الدٍّ

60 13.2 102 22.4 215 47.3 58 12.7 20 4.4 3.27 0.99 65.45 

ٚٗ- ِّأفِّ  ِّالعلمية ِّللقيم يمكن
ِّتحلِّمحلِّالقيمِّالموروثة.

ِّ

32 7.0 165 36.3 142 31.2 103 22.6 13 2.9 3.22 0.97 64.40 

ٚ٘- ِّأفضلِّ  ِّالعلمانية ِّبأف أرى
 .السٍّياسيةالنظمِّ

41 9.0ِّ89 19.6 186 40.9 108 23.7 31 6.8 3.00 1.03 60.04ِّ

ٚٙ- ِّل  ِّاستنادًاِّلاختياري شريك
ِّاألخذِّ ِّدوف ِّالعلمية لنظرتي

ِّآخر.ِّاعتبارٍِِّّبأيٍِّّ

56 12.3 89 19.6 89 19.6 164 36.0 57 12.5 2.83 1.23 56.62ِّ

ٚٚ- ِّبينِّ  ِّعبلقة ِّأية ِّىناؾ ليس
ِّالعلميةِّ اإلنجازات

ينيصوصِّوالن ِّ ِّة.الدٍّ

20 4.4 37 8.1 90 19.8 227 49.9 81 17.8 2.31 1.00 46.29 

 

العقالن  الت فكريىناؾ درجة مرتفعة من  ( أف   34الواردة يف اصتدوؿ) الن تائجلنا من خالؿ  يتبني  
العقالن العلمي يف ىذا  الت فكري، فقد حازت العبارات اليت تقيس اصتامعي ني الط لبةالعلمي لدى 

. وفيما يلي عرض للعبارات اليت حازت على العي نةاظتقياس على أعلى نسب موافقة من قبل أفراد 
 %. 75نسب موافقة أعلى من 

 الِّيمكنِّقياـِّحضارةِّمدنيةِّبدوفِّالعلم. -ٔ
 اإلنسانيةِّبأكملها.نتائجِّالعلمِّتعودِّبالنفعِّعلىِّ -ٕ
 اختياريِّللفرعِّالجامعيِّبناًءِّعلىِّرغبتيِّالشخصية. -ٖ
 الظواىرِّالطبيعيةِّكالزالزؿِّوالبراكينِّوالفيضاناتِّتخضعِّلقوانينِّعلمية. -ٗ
 نظرةِّموضوعية.أنظرِّللثقافاتِّاألخرىِّ -٘
ِّعلىِّحلِّمشكبلتِّاإلنساف.ِّقادرِِّّالعلمُِّ -ٙ
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)منخفض,ِّمتوسط,ِّمرتفع(ِّآلراءِّعينةِّالبحثِِّّالثَّبلثة(ِّيبينِّالمستويات35ِّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّالعقبلنيِّالعلمي.ِّالتَّفكيرلبعدِّ

ِّالّنسبةِّالتَّكراراتِّالمستوى
 0.4 2 46 -20منخفضِّمنِّ
73ِّ309ِّ67.9ِّ-47 متوسطِّمنِّ

 100ِّ144ِّ31.6 -74  مرتفعِّمن
 %100 455ِّالمجموع

 

لديهم درجة منخفضة من  اصتامعي ني الط لبةمن   0.4نسبة % ( بأف   35من خالؿ اصتدوؿ ) يتبني  
العقالن  الت فكريلديهم درجة متوسطة من  الط لبةمن   67.9%ونسبة   ،العقالن العلمي الت فكري
ونستنتج بأف  ،العقالن العلمي الت فكريلديهم درجة مرتفعة من  الط لبةمن  31.6ونسبة % ،العلمي
 عقالن علمي.ذات تفكري  اصتامعي ني الط لبةغالبية 

ِّالدَّرجةعندِّالمقارنةِّمعِِّّالدٍّراسة)متغيراتِّلمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّاختبارِِّّثالثاً:
ِّٖ)ِّ

عندِّالمقارنةِّمعِِّّالدٍّينيِّالتَّفكير)لمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّاختبارِِّّ -ٔ
ِّ(ِّٖالدَّرجة

اإلحصائية للفرؽ  الد اللة( لدراسة One Samples T-Test)جملموعٍة واحدٍة اختبار )ت( 
 الّنسبةبني متوسط حساب مقرر مسبقًا مع اظتتوسط اضتساب ألحد متغريات اظتسافة أو 

(Interval Or Ratio. يف اجملموعة )ِّ
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ينيِّالتَّفكير)لمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّ(ِّيبينِّاختبار36ِّالجدوؿِّرقمِّ) عندِّالمقارنةِّمعِِّّالدٍّ
ِّ(ِّٖالدَّرجة

المتوسطِِّّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّالمعنويةِّ tقيمةِّاختبارِّ مستوى
Sig 

ينيِّالتَّفكير 0.000ِّ 0.56ِّ24.284 3.64ِّالدٍّ

ِّ

على اظتقياس الذي يقيس  درجة  اطتاضعني للبحثفارؽ متوسط قيم  ( أف  36من اصتدوؿ )  يتبني  
يين الت فكري  ؛إحصائياً  وداؿ   جوىري   (، وىذا فارؽٌ 3وىي فوؽ قيم اظتتوسط ) 3.64)كانت )  الد 

يين الت فكري أف   :أي ؛α=0.05أصغر من قيمة  sig=0.000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   كاف   الد 
 . الط لبةمرتفع االنتشار بني 

ينيالتعاليمِِّّفَِّّأِّايميرىِّدوركه:ِّ)ةالعامة يف العقالني النظري ةوبناًء على  ِّىيِّالتيِّتقدـِّتفسيراتِِّّةالدٍّ
ِّتؤدٍِّّللعالمِّتتيحِّالتَِّّ ِّالتعاليمِّ ِّىذه ِّالمحسوسة. اتِّالمجتمعيِّفيِّنسيقِّبينِّمعطياتِّالخبرة

ِّالتَِّّ ِّفي ِّالعلم ِّيؤديو ِّالذي ِّبذاؾ ِّشبيهًا ِّ ِّدورًا ِّ ِّتشكيلهاِّالمجتمعقليدية ِّبحكم ِّالحديثة, ات
لياِّمنِّأشكاؿِّتفسيرِّلِّشكبًلِّأوَِّّثٍِّّتمياناتِّالدٍِِّّّبالقوؿِّإفَِِّّّخزوفِّالمعرفةِّالمشروعة,ِّوالِّنخطئم

اِّلماِّليَِّّرًاِّأوَِّّلِّفيِّإنشائهاِّتصو ِّثَِّّتمياناتِّإلىِّالفكرِّتالخدمةِّالعظيمةِّالتيِّأسدتهاِّالدٍِِّّّالعالم.ِّإفَِّّ
ينيبينِّمنطقِّالفكرِِّّيمكنِّأفِّتكوفِّعليوِّروابطِّالقربىِّبينِّاألشياء.ِّالِّوجودِّأليِّىوةٍِّ ِّالدٍّ

 – 267، 2717) بودوف، .(اصرِّاألساسيةِّىيِّنفسهاِّىناِّوىناؾومنطقِّالفكرِّالعلمي,ِّفالعن
261   ) 

العقائد  ؛ حيث تقـوػتافظةٍ  دينيةٍ  ذات تركيبةٍ وري الس   اجملتمعمن  كبريةً   شرلتةً  ونستنتج من ذلك بأف  
يني ينيىذه العقائد  دعوتُ  .االجتماعيةيف اضتياة  بدوٍر مهم  ة الد  ي اجملتمعة ىي اظتشروعة يف اضتكم الد 
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ة  رب اظتعيار األساسي لتفسري األمور واضتكم على أي  عتَ يُ  الد ينف ،احية األخالقيةعلى األفراد من الن  
 تها أو خطئها.عن مدى صح   ثٍ من خالؿ معيار اضتالؿ واضتراـ دوف حتد   ةٍ قضي  

ٕ- ِّ T-testِّاختبار ِّواحدٍة ِّبالسٍِّّلمجموعٍة ِّالمقارنةِّ)االعتقاد ِّعند حر
ِّ(ِّٖالدَّرجةمعِّ

ِّ
حرِّعندِّ)ِّاالعتقادِّبالسٍِّّلمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّنِّاختبارِّ(ِّيبي37ٍِّّلجدوؿِّرقمِّ)ِّا

ِّ(ِّٖالدَّرجةالمقارنةِّمعِّ

المتوسطِِّّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّالمعنويةِّ tقيمةِّاختبارِّ مستوى
Sig 

 0.000 20.787- 0.71 2.30ِّحراالعتقادِّبالسٍِّّ

على اظتقياس الذي يقيس االعتقاد  اطتاضعني للبحثفارؽ متوسط قيم  ( أف  37من اصتدوؿ)  يتبني  
 وداؿ   جوىري   (، وىذا فارؽٌ 3من قيمة اظتتوسط ) أقل    وىي  درجةٌ  ،(2.30حر كانت  )بالس  

  .  α=0.05أصغر من قيمة  sig=0.000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛إحصائياً 

رِّطو ِّمنوِّعنِّالتَِِّّّكبيرٍِِِّّّبطبلفِّالوىمِّالناجمِّفيِّقسمِِّّفَِّّنجدِّأِّ:يف العقالنية النظري ةوبناًء على  
يني ِّالذيِّأقصىِّالسٍِِّّّالذَّاتبِّالدٍّ ِّلكنَِّّىو ِّالعلم, ِّمكانو ِّوأقاـ ِّلمِّيبطلِّحر ِّإفَِّّتمِّاألوَّؿو ِّاماً.

ِّكليَِّّرًاِّيجعلِّمنِّاهللِّسيٍِّّتصو ِّ فكرةِّاإللوِّالواحدِِّّحر,ِّإفَِّّبطاؿِّالسٍِّّتمًاِّإلىِّإالقدرةِّيميلِّحِّدًا
 ( 197 - 185، 2717) بودوف، قوسيةِّلصالحِّاألخبلؽ.ِِّّالط ِِّّأىمٍّيَّةمنِِّّيلِّإلىِّالغضٍِّّتم

 الط البمع وضع  وافقتت نتيجةٌ  ، وىذهالط لبةحر كاف ضعيف االنتشار بني االعتقاد بالس   أي أف  
 ومن ناحيةٍ  ،كنولوجية واظتعلوماتيةورة الت  اجتة عن الث  لمعلومات الن  اصتامعي من حيث تعليمو وتلقيو ل

 . اصتامعي ني الط لبةبني  نادرةً  حر مسألةً حر والذي جعل من االعتقاد بالس  للس   الد ينأخرى حترمي 
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ٖ- ِّ T-testِّاختبار ِّواحدٍة ِّوِّلمجموعٍة ِّالعادات ِِّّالتَّقاليد) ِّ–ِّالثَّأر)
ِّ(ِّٖالدَّرجة(ِّعندِّالمقارنةِّمعِِّّالّنسب

عندِّالمقارنةِِِّّّالتَّقاليد)العاداتِّوِّلمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّنِّاختبارِّ(ِّيبي38ٍِّّلجدوؿِّرقمِّ)ا
ِّ(ِّٖالدَّرجةمعِّ

المتوسطِِّّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّالمعنويةِّ tقيمةِّاختبارِّ مستوى
Sig 

ِّوِّ )ِّالتَّقاليدالعادات
ِّ ِّالثَّأرمفهـو

ِّ(ِّالّنسبوِّ

2.98 0.68 -0.771 0.441 

ِّ

على اظتقياس الذي يقيس مدى  اطتاضعني للبحثفارؽ متوسط قيم  ( أف  38من اصتدوؿ)  يتبني  
وىي  درجة  أقل من قيمة اظتتوسط  ،(   98 .2كانت  )  الّنسبو   الث أربعادة  الت مس كانتشار  

أكرب من قيمة  .sig=0 441قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛إحصائياً  غري داؿ   (، وىذا فارؽٌ 3)
α=0.05الط لبةكاف متوسط االنتشار بني    الّنسبو  الث أربعادة  الت مس كمدى انتشار  أف   :أي ؛. 

 اصتامعي ني الط لبةبني  ةً وخاص   وري عموماً الس   اجملتمعيف  عيفةض الّنسبو  الث أرظاىرة  نستنتج بأف   
وعقلنة العديد  ،ةٍ قانوني   ساتٍ ص منها حبكم وجود مؤس  خل  كتب الت   باليةٍ  الذين ينظروف إليها كعاداتٍ 

 .اجملتمعيف  اليت كانت سائدةً  االجتماعيةمن القيم 

ٗ- ِّ T-testِّاختبار ِّواحدٍة ِّلمجموعٍة ِّالمرأةِِّّالنَّظرة) ِّلمكانة الموروثة
ِّ(ِّٖالدَّرجةعندِّالمقارنةِّمعِّ
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الموروثةِّلمكانةِّالمرأةِِّّالنَّظرة)ِّلمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّ(ِّيبينِّاختبار39ِّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّ(ِّٖالدَّرجةعندِّالمقارنةِّمعِّ

المتوسطِِّّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّالمعنويةِّ tقيمةِّاختبارِّ مستوى
Sig 

الموروثةِِّّالنَّظرة
ِّلمكانةِِّّالمرأة

3.33 0.45 15.566 0.000 

ِّ

على اظتقياس الذي يقيس مدى  اطتاضعني للبحثفارؽ متوسط قيم  ( أف  39من اصتدوؿ)  يتبني  
(، 3وىي  درجة  أكرب من قيمة اظتتوسط ) ،(3.33اظتوروثة ظتكانة اظترأة كانت  )  الن ظرةانتشار 

 α=0.05أقل من قيمة  .sig=0 000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛إحصائياً  غري داؿ   وىذا فارؽٌ 

يتناقض  وىذا ال ،الط لبةاظتوروثة ظتكانة اظترأة  كاف مرتفع االنتشار بني  الن ظرةمدى انتشار  أي أف   
من  الت قاليدمنطلقًا من العادات و  اجملتمعوري الذي ينظر إذل مكانة اظترأة يف الس   اجملتمعمع واقع 

وري أف الس   اجملتمعفالكثري من العادات استطاع  ،أخرى من ناحيةٍ  ديين   ومن منطلقٍ  ،ناحية
من  عد  فهي تُ  ؛ا مكانة اظترأةأم   ،احملافظ اجملتمعس القيم اصتوىرية لطبيعة دتحبكم تغيريىا دل و يتجاوزىا 

 لذلك ؾتد حّت   ؛رؼ والقيم األخالقية اليت ترفع من شأف العائلة أو العشريةاظتسائل اظترتبطة بالش  
يعارض حقوؽ اظترأة يف  ، والبعضمسألة  تغيري اظتكانة  اظتوروثة للمرأة يعارض الكثريأف  حظة ىذه الل  

 اظتوروثة  ظتكانة اظترأة.     الن ظرةمن جتاوز  لذي لتد  عليم واالعمل والت  

عندِّالمقارنةِّمعِِّّالت راثبِّالتَّمس ك)ِّلمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّاختبارِّ -5
 (ِّٖالدَّرجة

ِّ
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ِّالدَّرجةعندِّالمقارنةِّمعِِّّالت راث)لمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّ(ِّيبينِّاختبار40ِّالجدوؿِّرقمِّ)
ٖ)ِّ

المتوسطِِّّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّالمعنويةِّ tقيمةِّاختبارِّ مستوى
Sig 

 0.000 4.191- 0.69 2.87ِّالت راث

ِّ

على اظتقياس الذي يقيس مدى  اطتاضعني للبحثفارؽ متوسط قيم  ( أف  40من اصتدوؿ) يتبني  
اثسك بتم  لا  (، وىذا الفارؽ  داؿ  3من قيمة اظتتوسط ) أقل    وىي  درجةٌ  ،(2.87ىي ) الرت 

مدى  أف   :أي ؛α=0.05أقل من قيمة  .sig=0 000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛إحصائياً 
اثب الت مس كانتشار   . الط لبةكاف متوسط االنتشار بني   الرت 

اثسك بتم  لبة تط  المن  ىناؾ شرلتةً  نستنتج من ذلك بأف    صلح العرب اإلسالمي وتراه ي الرت 
ة اليت درست عليمي  الكتب واظتناىج الت   أواًل: ؛عن عوامل عديدة وىذا ناتجٌ  ،للحاضر واظتستقبل

اث اثضتقائق ذلك  حيصٍ دتأو  نقدٍ  دوف أي   ةثالي  مب اً تارمتيّ  العرب اإلسالمي الرت  . ثانياً: عدـ الرت 
اثض تعر   وؿ اظتتعاقبة يف اظتنطقة الد  . ثالثاً: استفادت ةنهجي  مب حقيقي   نقدٍ  العرب اإلسالمي ألي   الرت 

يطرة على خريات بالس   مرتبطةٍ  اث اإلسالمي ونشرىا لغاياتٍ ويج للرت  بالرت   الد يينذات اضتكم 
 عب العرب.    قاً يف أذىاف الش   انآف معل  واليت بقي أثرىا حّت   ،يف فرتة اضتكم العثمان ةً عوب خاص  الش  

ٙ- ِّ T-testِّاختبار ِّواحدٍة ِّعندِّلمجموعٍة ِّالمواطنة ِّبمبدأ )الوعي
ِّ(ِِّّٖالدَّرجةالمقارنةِّمعِّ

ِّ
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)ِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنةِّعندِّلمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّ(ِّيبينِّاختبار41ِّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّ(ِّٖالدَّرجةالمقارنةِّمعِّ

المتوسطِِّّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّالمعنويةِّ tقيمةِّاختبارِّ مستوى
Sig 

ِّبمبدأِّ الوعي
ِّالمواطنة

3.13 0.46 6.013 0.000 

ِّ

على اظتقياس الذي يقيس درجة  اطتاضعني للبحثفارؽ متوسط قيم  ( أف  41من اصتدوؿ)  يتبني  
(، وىذا الفارؽ  داؿ 3أكرب من قيمة اظتتوسط )  وىي  درجةٌ  ،(3.13الوعي باظتواطنة ىي )

مدى  أف   :أي ؛α=0.05أقل من قيمة  .sig=0 000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛إحصائياً 
 . الط لبةانتشار الوعي باظتواطنة كاف واسع االنتشار بني 

ر اضتاصل  يف العادل يف غتاؿ  العلم  والتكنولوجية واظتعلوماتية ووسائل طو  الت   ف  وىذا يعود إذل  أ  
ات اجملتمعالفرصة للطالب السوري أف يعرؼ ماذا لتدث يف  أتاحإلنساف اإلعالـ  وحقوؽ ا

وػتسوبيات    ورشوةٍ  من فسادٍ  الد ولةكما أًف معرفتو بواقع  اظتشكالت اظترتبطة مبؤسسات   ،األخرى
 أقت ي ةاصتامعي ظتعرفة مدى  الط البدفع ب اجملتمعضعاؼ مبدأ اظتواطنة يف يف  إ كبريٌ   والذي لو أثرٌ 

 السوري.  اجملتمعترسيخ مبدأ اظتواطنة  يف 

ٚ- ِّ T-testِّاختبار ِّواحدٍة ِّلمجموعٍة ِّالمعوقات ككلِِِّّّاالجتماعية)
ِّ(ِّٖالدَّرجةعندِّالمقارنةِّمعِّ

ِّ
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ككلِّعندِّالمقارنةِّمعِِِّّّاالجتماعية)المعوقاتِّلمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّ(ِّيبينِّاختبار42ِّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّ(ِّٖالدَّرجة

المتوسطِِّّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّالمعنويةِّ tقيمةِّاختبارِّ مستوى
Sig 

المعوقاتِّ
ِّككلِِّّاالجتماعية

3.04 0.35 2.420 0.016 

ر باظتعوقات على اظتقياس الذي يقيس درجة التأث   اطتاضعني للبحثفارؽ متوسط قيم  ( أف  42من اصتدوؿ)  يتبني  
 ألف   ؛(، وىذا الفارؽ  داؿ إحصائياً 3أكرب من قيمة اظتتوسط )  وىي  درجةٌ  ،(3.04ككل ىي )  االجتماعية

ككل    االجتماعيةأف درجة  تأثر اظتعوقات  :أي ؛α=0.05أقل من قيمة  sig= 0.016 قيمة مستوى اظتعنوية 
وضعف مبدأ اظتواطنة عتا  الد ينو   الت قاليدتأثري العادات و  . نستنتج من ذلك بأف  الط لبةكاف واسع االنتشار بني 

 .  وماً مالسوري ع اجملتمععلى أبناء  واضحٌ  ريٌ تأث

8- ِّ T-testِّاختبار ِّواحدٍة ِّلمجموعٍة العقبلنيِّالعلميِّعندِّالمقارنةِّمعِِّّالتَّفكير)
 ِّٖالدَّرجة

العقبلنيِّالعلميِّعندِّالمقارنةِّمعِِّّالتَّفكير)لمجموعٍةِّواحدٍةT-testِّ(ِّيبينِّاختبار43ِّالجدوؿِّرقمِّ)
 (ِّٖالدَّرجة

المتوسطِِّّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّالمعنويةِّ tقيمةِّاختبارِّ مستوى
Sig 

العقبلنيِِّّالتَّفكير
ِّالعلمي

3.49 0.44 23.798 0.000ِّ

454ِِّّةيَِّّدرجاتِّالحرٍِّّ

 455ِّالمجموع

ِّ
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على اظتقياس الذي يقيس درجة  اطتاضعني للبحثفارؽ متوسط قيم  ( أف  43من اصتدوؿ)  يتبني  
الفارؽ  (، وىذا 3أكرب من قيمة اظتتوسط )  وىي  درجةٌ  ،( 3.49العقالن العلمي ىي ) الت فكري

 . α=0.05أقل من قيمة  =sig 0.000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛اً إحصائي   داؿ  

كاف واسع االنتشار بني طلبة  العقالن العلمي الت فكريانتشار  أف  (  43نستنتج من نتائج اصتدوؿ )
فهم  ،أواًل: حبكم تعليمهم ووصوعتم للمرحلة اصتامعية ؛جامعة دمشق. وىذا يعود إذل عوامل عديدة

على الكتب العلمية ووسائل التكنولوجيا واظتعلوماتية واليت جتعل  إقباؿٌ  عتا اجملتمعأكثر شرلتة يف 
 رلتة األكثر اعتقاداً بالعلم.  منهم الش  

قعِّالمعتقداتِّالعلميةِّوِّيمكنِّأفِّنعرضِّواالعامةِّفيِّالعقبلنيةِِّّنجدِِّّبأنَِِّّّالنظريَّةوبناًءِّعلىِِّّ
ِّأفَِّّ ِّباريتو ِّفيلفريدو ِّأورد ِّلقد ِّالمفهومي. ِّاإليضاح ِّىذا ِّإلى ِّمقبرةٌِِّّاستنادًا ِّىو ِّالعلـو ِّتاريخ

العلمِِّّأخرى,ِّفإفَِِّّّةِّرجاؿِّالعلم,ِّوبعبارةٍِّلؤلفكارِّالخاطئةِّالتيِّاعتقدتِّالبشريةِّبهاِّعلىِّذمَِّّ
ِّبمثلِّالس ِِّّخاطئةِّينتجِّأفكاراًِّ ِّأفكارًا عمليةِّالفصلِّبينهماِِّّوإفَِِّّّ,صحيحةًِّهولةِّالتيِّينتجِّفيها

لكنِّأحدًاِّالِّيجازؼِّبالقوؿِّإّفِّاألفكارِّالعلميةِّالخاطئةِِّّعلىِّالمديينِّالمتوسطِّوالبعيد.ِّتم ِّت
ِّتمِّاقتراحهاِّوتبنيهاِّمنِّقبلِّالعلماءِّبتأثيرِّمنِّعللِّالِّعقبلنية,ِّإماِّ التيِّسجلهاِّتاريخِّالعلـو

ِّوإما ِّألقتِّغشاوةِّألِّألنهمِّيشكوفِّمنِّقصورِّفيِّتركيبتهمِّالذىنية, فِّاالنحيازاتِّالمعرفية
 (  177 – 176، 2717بودوف،  )علىِّأفكارىم.
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ِّ
ِّ
ِّ
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ِّ
ِّ
ِّ

المجموعاتِّ)ِّبحثال:ِّالعبلقاتِّبينِّمتغيراتِّالثثالالفصلِّ
 (المستقلَّة

ِّ  
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ِّالجنس(ِّ–ِّالدٍّراسة)متغيراتِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّأواًل:ِّاختبارِّ
 الد اللة( لدراسة ndependent-Samples T-Test) اظتستقل ةاختبار )ت( للمجموعات 

يف أحد اظتتغريات من  اطتاضعني للبحثاإلحصائية للفروؽ بني متوسطني حسابيني جملموعتني من 
 ( .Interval Or Ratio) الّنسبةنوع اظتسافة أو 

 ومتغيرِّالجنس.ِّالدٍّينيِّالتَّفكيرالعبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّ -ٔ
ِّ)الث اناعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  - حسب متغري  الد يين الت فكريإذل مدى انتشار  الت عر ؼػتاولة ,

 .األو ؿئيسياإلجابة عليو من خالؿ الفرض الر    ت  والذي  عة دمشق (،اصتنس بني طلبة جام

بني درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق. الد يين الت فكري

بني درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 و متغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق. الد يين الت فكري

ينيِّالتَّفكير)ِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار44ِّالجدوؿِِّّ) ِّالجنس(ِّ–ِّالدٍّ

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّالجنسِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
 tاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sig 
ينيِّالتَّفكير 0.000ِّ 4.015ِّ453-188ِّ3.51ِّ0.59ِِّّذكرِّالدٍّ

 0.52 3.72 267ِّأنثى
، وىذا الد يين الت فكريالنتشار  الّنسبةبكور واإلناث بني الذ  أن و يوجد فرٌؽ (44من اصتدوؿ ) يت ضح

 ،α=0.05أصغر من قيمة  sig=0.000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛اً إحصائي   وداؿ   الفرؽ معنوي  
منو لدى الذكور =×  3.72لدى اإلناث   الد يين الت فكريبلغ متوسط   لصاحل اإلناث إذ وىو فرؽٌ 

(3.51 .)× = 
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وذلك يعود لعوامل  ؛تبعًا ظتتغري اصتنس الد يين الت فكريبني درجة  كبريةٌ   ليس ىناؾ فروؽٌ  وؾتد بأنّ 
عالـ مشرتكة فهم لتعليم ومناىج وتربية ووسائل إ الط لبةكور واإلناث من تلقي الذ   :منها ؛عديدة

يعود لعادات وتقاليد   الد يين الت فكريلبسيط لصاحل اإلناث يف وىذا الفرؽ ا ،واحدةٍ  يعيشوف يف بيئةٍ 
ر من بعض لذلك التحر   ؛د على الواقعر  تمأكرب من اضترية وال اً قدر  للذكر السوري الذي يعطي اجملتمع

ينيالعقائد   ة ؾتدىا عند الذكور أكثر منها لدى اإلناث.   الد 

حرِّومتغيرِّالجنسِّلدىِّطلبةِّجامعةِّالعبلقةِّبينِّدرجةِّاالعتقادِّبالسٍِّّ -ٕ
 دمشق.ِّ

حر حسب متغري إذل مدى انتشار االعتقاد بالس   الت عر ؼػتاولة ,ِّ)الث اناعتدؼ  حتق قمعرفة مدى  -
 .األو ؿئيسياإلجابة عليو من خالؿ الفرض الر    ت  اصتنس بني طلبة جامعة دمشق(. والذي 

بني االعتقاد  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 حر ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.بالس  

بني  االعتقاد بالسحر  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.

ِّ–حرِّاالعتقادِّبالسٍِّّ)ِّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار45ِّالجدوؿِّ)
ِّالجنس(

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّالجنسِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّاختبارِّ
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
Sigِّالمعنويةِّ

االعتقادِّ
ِّحربالسٍِّّ

0.000ِّ 453 6.053- 0.66 2.07 188ِّذكر
 0.71 2.47 267ِّأنثى

، وىذا حرالس  ب الت فكريالنتشار  الّنسبةبكور واإلناث بني الذ  أن و يوجد فرٌؽ (45)من اصتدوؿ يت ضح
 α=0.05أصغر من قيمة sig=0.000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛إحصائياً  وداؿ   الفرؽ معنوي  

ىو األكثر  حرالس  ب الت فكري أي أف  = ×  2.47إذ بلغ متوسطها اضتساب ؛لصاحل اإلناث وىو فرؽٌ 
 = ×(.2.07 لدى اإلناث منو لدى الذكور ) 
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 اجملتمعى لعوامل مرتبطة بطبيعة عزَ وىذا يُ  ،حر لصاحل اإلناثاالعتقاد بالس  يف  اً ىناؾ فروق ؾتد بأف  
حر االعتقاد بالس   ةً خاص  اظتتوارثة  الت قاليدظتسألة العادات و  قت ي ةمن األ اً  تعطي قدر وري واليتالس  

من اظتثقفني يعتقدوف هبذه  اً حظة قسم ىذه الل  فنجد حّت   ،الؽواج والط  ة الز  بقضي   وارتباطو
ساء يف و ىم الن  حر أكثر من يزاولاالعتقاد بالس   ، وىذاحرةدوف على الس  ويرتد   ،قوساظتمارسات والط  

م الفتاة من األـ ىذه األساليب لذلك تتعل   ؛جاؿالر  دوف علم  حرةوري بذىاهبن إذل الس  الس   اجملتمع
 كر.     حر من الذ  لذلك تكوف األنثى أكثر اعتقاداً بالس   ؛كورحرية اليت ختفى على الذ  الس  

ومتغيرِّالجنسِّلدىِِّّالتَّقاليدبالعاداتِّوِِّّالتَّمس كالعبلقةِِّّبينِّدرجةِّ -ٖ
 طلبةِّجامعةِّدمشق.

 -الث أر) الت قاليدبالعادات و  الت مس كعلى درجة  الت عر ؼ، الث الثاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
اث( و الّنسب سب متغري اصتنس العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق ح الت فكريوعالقتها ب الرت 

 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  والذي  واإلقامة والتخصص،

 الت مس كبني درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 (  ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.الّنسب -الث أر)  الت قاليدبالعادات و 

 الت مس كبني  درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 (  ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.  الّنسب -الث أر)  الت قاليدبالعادات و 

ِّ–ِّالتَّقاليد)العاداتِّوِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار46ِّالجدوؿِّ)
ِّالجنس(

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّالجنسِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّاختبارِّ
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
 Sigالمعنويةِّ

العاداتِّ
ِّالتَّقاليدوِّ

 0.079 453 1.761- 0.69 2.91 188ِّذكر
 0.67 3.02 267ِّأنثى
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ظتتغري العادات، لكن ىذا  الّنسبةب( بينما يوجد فروؽ بني الذكور واإلناث 46من اصتدوؿ ) يت ضح
أكرب من  sig=0.079قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي

نستنتج من . 0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ةنقبل . α=0.05قيمة
 الط لبةلدى  االجتماعيةيف اضتياة  مهم   عتا دورٌ  ( دل يبقَ الّنسب – الث أر) الت قاليدالعادات و  ذلك بأف  

 -الث أر)  الت قاليدبالعادات و  الت مس كسواء.  كما ؾتد بأّف درجة  من الذكور واإلناث على حد  
 غتتمعٌ و سم بأن  الذي يت  السوري  اجملتمعبطبيعة  ( لدى اإلناث أكرب من الذكور وىذا مرتبطٌ الّنسب
البالية على الرغم من جتاوز  اجملتمعواليت حتد من وقوؼ اظترأة ضد عادات وتقاليد  ػتافظٌ  ذكوري  

 .السوري اجملتمع( من قبل الكثري من أبناء  الث أرو  – الّنسبىذه العادات ) 

لمكانةِّالمرأةِِّّومتغيرِّالجنسِّلدىِّطلبةِّجامعةِِِّّّالنَّظرةالعبلقةِّبينِّ -ٗ
 دمشق.

 اجملتمع)ة ( اصتامعي  ظتكانة اظترأة يف الط البلنظرة   الت عر ؼيف  الر ابعاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
. كل ي ةالالعقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و  الت فكريوعالقتها ب

 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  والذي 

 الط الببني  نظرة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 اصتامعي ظتكانة اظترأة  ومتغري اصتنس يف جامعة دمشق.

 الط الببني نظرة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 اصتامعي ظتكانة اظترأة ومتغري اصتنس يف جامعة دمشق. 

ِّالجنس(ِّ–الموروثةِّللمرأةِّالنَّظرة)ِّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار47ِّالجدوؿِّ)

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّالجنسِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّاختبارِّ
tِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
 Sigالمعنويةِّ

الموروثةِِّّالنَّظرة
ِّلمكانةِّالمرأة

 0.267 453 1.112- 51 3.30 188ِّذكر
 0.40 3.35 267ِّأنثى



187 
 

للمرأة، لكن  الن ظرةظتتغري  الّنسبةببني الذكور واإلناث  يوجد فروؽٌ أن و ( 47من اصتدوؿ )  يت ضح
أكرب من  sig=0.267قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛ىذا الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي

 . ؾتد بأف  0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ة. نقبل α=0.05قيمة 
وذلك يعود لعدة عوامل   ؛الفروؽ بني الذكور واإلناث بسيطة من حيث نظرهتم اظتوروثة ظتكانة اظترأة

اىا الذكر من األسرة واضتي إذل اظتدرسة اىا األنثى  ىي ذات  اظتعرفة اليت يتلق  أواًل: اظتعرفة اليت تتلق  
د الكثري من وتؤي   ،اجملتمعية استالب حقوؽ اظترأة يف ثانياً: تعيد األنثى ذاهتا عمل ،ووسائل اإلعالـ

 ة. الذكوري   اجملتمعمن طبيعة وثقافة  اً ا تصبح جزءألهن   ؛اظترأة األحكاـ اصتائرة حبق  

 .ِّومتغيرِّالجنسِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشقِّالت راثبِّالتَّمس كالعبلقةِّبينِّدرجةِّ -٘
اثب الت مس كإذل درجة  الت عر ؼ)ػتاولة  الث الثاعتدؼ  حتق قمعرفة مدى  - حسب متغري اصتنس  الرت 

 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  لدى طلبة جامعة دمشق( والذي 

بني  درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
اثب الت مس ك  طلبة جامعة دمشق.لدى ومتغري اصتنس  الرت 

 الت مس كبني درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
اثب  ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.  الرت 

ِّ–ِّالت راثبِّالتَّمس ك)ِّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار48ِّالجدوؿِّ)
ِّالجنس(

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّالجنسِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّاختبارِّ
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
 Sigالمعنويةِّ

 0.072 453 1.805- 0.77 2.80 188ِّذكرِّالت راث
 0.61 2.91 267ِّأنثى

للرتاث، لكن ىذا  الن ظرةظتتغري  الّنسبةب( يوجد فروؽ بني الذكور واإلناث 48من اصتدوؿ ) يت ضح
أكرب من قيمة  sig=0. 072قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي
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α=0.05 ىناؾ  . ؾتد بأف  0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ة. . نقبل
اثب الت مس كلصاحل اإلناث بدرجة   اً فرق السوري  اجملتمعأواًل: طبيعة  ؛وىذا يرجع لعدة عوامل ؛الرت 

اثثانياً: دفاع اظترأة عن   ،اجملتمعع اظترأة لعادات وتقاليد ضِ الذي متُ   يصبح بوجهة نظرىا جزءاً  الرت 
اثب الت مس كمبعن آخر  :أي ؛من أخالقها وشرفها  دوف معرفتها بأف   اجملتمعيرفع من شأهنا يف  الرت 

 ها.   ىو الذي ىدر حق   اثالرت  ىذا 

ِّالجنسِّلدىِّطلبةِّ -ٙ ِّومتغير ِّالمواطنة ِّالوعيِّبمبدأ ِّبينِّدرجة العبلقة
ِّجامعةِّدمشق.

العقالن  الت فكريظتدى الوعي مببدأ اظتواطنة وعالقتها ب الت عر ؼاعتدؼ اطتامس)  حتق قظتعرفة مدى   -
اإلجابة عليو   ت  .( والذي كل ي ةالالعلمي لدى طلبة  جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و 

 .األو ؿمن خالؿ الفرض الرئيسي

بني  درجة الوعي  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 طلبة جامعة دمشق.لدى مببدأ اظتواطنة ومتغري اصتنس 

بني درجة الوعي مببدأ  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 اظتواطنة ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.

)درجةِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنةِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار49ِّالجدوؿِّ)
ِّالجنس(ِّ–

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّالجنسِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّاختبارِّ قيمة
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

ِّالمعنويةِّ مستوى
Sigِّ

0.000ِّ 453 4.934- 0.51 3.01 188ِّذكرِّالمواطنة
 0.39 3.21 267ِّأنثى

إدراؾ غياب مفهـو إذل  الّنسبةبكور واإلناث بني الذ  أن و يوجد فرٌؽ ( 49من اصتدوؿ ) يت ضح
أصغر من  sig=0.000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛اً إحصائي   وداؿ   اظتواطنة، وىذا الفرؽ معنوي  
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إدراؾ غياب اظتواطنة ىو األكثر لدى اإلناث   أف   :أي ؛لصاحل اإلناث وىو فرؽٌ  ،α=0.05قيمة 
 =× (. 3.01منو لدى الذكور)=×  3.21إذ يبلغ متوسطها اضتساب   

أواًل: قد  ؛وىذا الفرؽ يعود لعوامل ،اإلناث يف درجة الوعي باظتواطنة لصاحل اً ىناؾ فرق ؾتد بأف  
 ،اظتدن ومبدأ اظتواطنة أكثر من الذكر اجملتمعاألنثى  مبسائل حقوؽ اإلنساف و  اىتماـتكوف درجة 

أكثر من  وما فيها من فسادٍ  الد ولة عن واقع مؤسسات وتعرب   ،ثانياً: األنثى  تكوف عاطفية أكثر
: بعد القفزات النوعية يف ،  ثالثاً لذلك النتيجة كانت لصاضتهم يف درجة الوعي مببدأ اظتواطنة ؛الذكور

تزيد عن نسبة الذكور ويف بعض الفروع  الكل ي اتغتاؿ التعليم  ؾتد نسبة اإلناث يف الكثري من 
اعي تماالج بالواقع يعطي األنثى معرفةً  هوىذا بدور  ،(  % 90اصتامعية تصل نسبة اإلناث إذل  )

 مبدأ اظتواطنة.       تطبيق الذي نعيشو من ضعف

ومتغيرِّالجنسِّلدىِِّّاالجتماعيةالعبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّالمعوقاتِِّّ -ٚ
ِّطلبةِّجامعةِّدمشق.

 الت فكريككل يف إعاقة   االجتماعيةإذل دور اظتعوقات  الت عر ؼ)الس ادساعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
أكثر إعاقة للتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري هما العقالن العلمي وأيّ 

 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  ( والذي كل ي ةالاصتنس واإلقامة و 

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 طلبة جامعة دمشق.لدى ككل ومتغري اصتنس   االجتماعيةاظتعوقات 

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 ككل ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق.  االجتماعيةاظتعوقات 

ِّ

ِّ
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ككلِِِّّّاالجتماعية)المعوقاتِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار50ِّالجدوؿِِّّ)
ِّالجنس(ِّ–

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّالجنسِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّاختبارِّ قيمة
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sigِّ
المعوقاتِّ
ِّككلِِّّاالجتماعية

 0.000 453 5.676- 0.40 2.93 188ِّذكر
 0.29 3.12 267ِّأنثى

للتفكري  االجتماعيةللمعوقات  الّنسبةببني الذكور واإلناث أن و يوجد فرٌؽ ( 50من اصتدوؿ ) يت ضح
أصغر  sig=0.000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛إحصائياً  وداؿ   العقالن ككل، وىذا الفرؽ معنوي  

ىو األكثر لدى اإلناث إذ بلغ متوسطها  :أي ؛لصاحل اإلناث وىو فرؽٌ  ،α=0.05من قيمة 
 =× (. 2.93منو لدى الذكور )= ×  3.12اضتساب 

اثو  الت قاليدكًا بالعادات و س  دتأكثر  االجتماعي؛ فاإلناث ىن  فق مع الواقع وىذه النتيجة تت    ،الرت 
 اعي بكل  تمفهم متضعوف للواقع االج ؛أكثر ديين   ذات تفكريٍ  ، وىن  حروأكثر اعتقادًا بالس  

 اجملتمعلذلك جتد دفاعها عن ىذه اظتسائل أكثر من الذكور إلثبات أخالقها اليت تقاس يف  ؛ضوابطو
 .       الش كلهبذا 

العقبلنيِّومتغيرِّالجنسِّلدىِّطلبةِِّّالتَّفكيرالعبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّ -ٛ
 جامعةِّدمشق.ِّ

العقالن العلمي بني طلبة  الت فكريإذل مدى انتشار  الت عر ؼ)  الس ابعاعتدؼ  حتق قعرفة مدى ظت -
اإلجابة عليو من خالؿ الفرض   ت  . والذي كل ي ةالجامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و 

 .األو ؿالرئيسي

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 طلبة جامعة دمشق.لدى العقالن العلمي ومتغري اصتنس  الت فكري
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بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 العقالن العلمي  ومتغري اصتنس لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكري

ِّ–العقبلنيِّالعلميِِّّالتَّفكير)ِّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار51ِّالجدوؿِّ)
ِّالجنس(

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّالجنسِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّاختبارِّ قيمة
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sig 
العقبلنيِِّّالتَّفكير
ِّالعلمي

 0.091 453 1.695- 0.49 3.45 188ِّذكر
  0.40 3.52 267ِّأنثى

العقالن  الت فكريظتتغري  الّنسبةبكور واإلناث بني الذ   و  يوجد فروؽٌ ( أن  51من اصتدوؿ ) يت ضح
 قيمة مستوى اظتعنوية ألف   ؛العلمي، لكن ىذا الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي

sig=0.091  أكرب من قيمةα=0.05 العدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ة. نقبل
بني الذكور واإلناث من حيث درجة تفكريىم العقالن  اً بسيط اً ىناؾ فرق . نستنتج بأف  0.05الد اللة
 الذكور واإلناث الط لبةى من حيث يتلق   االجتماعيتتوافق مع الواقع  منطقيةٌ  وىذه نتيجةٌ  ،العلمي
ذاهتا  وسائل التكنولوجيا ، و يتوفر لكليهمامن اصتامعات واظتدارس ووسائل اإلعالـ ذاهتا اظتعرفة

بقدر ما تدافع ع لزيادة نسبة تعليم اإلناث فوىذا الفرؽ اضتاصل لصاحل اإلناث يرج ،تواالنرتن
اثو  الد يناألنثى عن  من شتات العقلية العربية د  عَ جتدىا تدافع عن العلم وىذه االزدواجية تػُ  الرت 

 .    عموماً 

ِّمكافِّاإلقامة(ِّ–ِّالدٍّراسة)متغيراتِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّثانياً:ِّاختبارِّ

16- ِّ ِّانتشار ِّدرجة ِّبين ِّجامعةِِّّالدٍّينيِّالتَّفكيرالعبلقة ِّطلبة ِّلدى ِّاإلقامة ومتغير
 .دمشق
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حسب متغري  الد يين الت فكريإذل مدى انتشار  الت عر ؼػتاولة )ِّ،الث اناعتدؼ  حتق قعرفة مدى ظت -
 . األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  اإلقامة بني طلبة جامعة دمشق (. والذي 

بني درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق. الد يين الت فكري
بني درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة

 و متغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق. الد يين الت فكري

ينيِّالتَّفكير)ِّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار52ِّالجدوؿِّ) مكافِِّّ–ِّالدٍّ
ِّاإلقامة(

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّاإلقامةِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّاختبارِّ
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

ِّالمعنويةِّ مستوى
Sig 

0.047ِّ 1.993ِّ453 0.60 3.71 157ِّريفِّالدٍّينيِّالتَّفكير
 0.53 3.60 298ِّمدينة

يين الت فكريالنتشار  الّنسبةببني الريف واظتدينة أن و يوجد فرٌؽ ( 52من اصتدوؿ)  يت ضح ، وىذا الد 
 α=0.05أصغر من قيمة  sig=0.047قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛إحصائياً  وداؿ   الفرؽ معنوي  

أكثر ( =×  (3.71يف الريف متوسطها اضتساب   الد يين الت فكري أف   :أي ؛لصاحل الريف وىو فرؽٌ 
 =× (.  3.60منو يف اظتدينة )  

وىذا  ،القاطنني يف اظتدينة الط لبةناً من القاطنني يف الريف ىم أكثر تدي   الط لبة نستنتج من ذلك بأف  
ينيوالعقائد  الت قاليدسك بالعادات و تم  من حيث طبيعة الريف اليت ت االجتماعييتوافق مع الواقع  ة الد 

ااظتدينةمن أكثر  اظترتبطة  د على اظتسائلتموالذي يع زراعي   اقتصادي   ذات نشاطٍ  ، ومن حيث إهن 
 .   االجتماعيةمركزياً يف اضتياة  الد ينوكتعل من  ،بالقضاء والقدر

 حرِّومتغيرِّاإلقامةِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.العبلقةِّبينِّدرجةِّاالعتقادِّبالسٍِّّ -17
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حر حسب متغري إذل مدى انتشار االعتقاد بالس   الت عر ؼػتاولة )ِّ،الث اناعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  اإلقامة بني طلبة جامعة دمشق(. والذي 

بني االعتقاد  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 بالسحر ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.

حر بني  االعتقاد بالس   (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.

مكافِِّّ–حرِّ)االعتقادِّبالسٍِِّّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار53ِّالجدوؿِّ)
ِّاإلقامة(

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّاإلقامةِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

ِّاختبارِّ قيمة
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
 Sigالمعنويةِّ

االعتقادِّ
ِّحربالسٍِّّ

 0.003 453 3.008- 0.75 2.38 157ِّريف
 0.62 2.17 298ِّمدينة

لالعتقاد بالسحر، وىذا الفرؽ  الّنسبةببني الريف واظتدينة أن و يوجد فرٌؽ ( 53من اصتدوؿ)  يت ضح
وىو  ،α=0.05أصغر من قيمة  =0.003sigقيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛اً إحصائي   وداؿ   معنوي  

االعتقاد بالسحر يف الريف  أف   :أي(؛=×  2.38إذ يبلغ متوسطها اضتساب) ؛لصاحل الريف فرؽٌ 
 =×( .   2.17أكثر منو يف اظتدينة  )

الفرؽ لصاحل الريف  وىذا ،واظتدينةعتقاد بالسحر بني الريف يف اال ىناؾ فرقاً  نستنتج من ذلك بأفّ 
ر الوعي الكايف الذي  يف الريف بعدـ توف   االجتماعيفق مع الواقع وىذا يت   ،باالعتقاد بالسحر

قوس ظتمارسة الط  أكثر من اظتدينة  مالئمةً  بيئةً  د  عَ حيث تػُ  ؛ي إذل تصديق األمور اظترتبطة بالسحريؤد  
على  اعتمادىايف الريف أكثر من اظتدينة حبكم  ؾ أوقات فراغٍ فهنا  ،تهاراري  تمالسحرية ومدى اس

 ،اضتديث يف الريف عن السحر واطترافات واألساطري أكثر من اظتدينة تم  لذلك ي ؛احملاصيل اظتوشتية
شاط الن   كما أف     نفسو، البيت د اظتتزوجني يفاألو الاليت جتمع رتيع  تناقلها عرب األسرة اظتمتدة تم  وي
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ب ألمطار أو على السماء، فعندما ُيَصاعلى ا اعتمادىاة حبكم للمسائل القدري   أقت ي ةً الزراعي يعطي 
عوضًا عن اللجوء إذل  ا أصابوص ؽت  ؾتده يلجأ للمشعوذ أو الساحر للتخل  ؛ خطريٍ  أحدىم مبرضٍ 

 الطبيب لتشخيص األمراض.

نظريةِّفيِّأصلِّالمعتقداتِّالسحريةِّودالالتها:ِّتقتضيِِّّ-العامة يف العقالنية  النظري ةوبناًء على 
ِّوِّلمِّيتسنَِّّألنَِِّّّائيِّيختلفِّعنِّعلمِّاإلنسافِّالغربي؛علمِّالبدِّأواًل,ِّبأفِّندرؾِّأفَِِّّّالنظريَّةىذهِّ
ةِّماِّيضطرهِّإلىِّ,ِّولمِّيكنِّثمَِّّالثَّانيةِّاالستدالؿِّالسببيِّالتيِّيتقنهاِّبِّعلىِّمنهجيَِّّدر ِّؿِّالتَِّّلؤلوَِّّ

ِّ.ِّولوجياِّأوِّعلمِّالفيزياءبادئِّالبيإحكاـِّم
جميعِِّّوصيدِّاألسماؾ,ِّأوِّتربيةِّالمواشيِّة,ِّوكذلكِّاإلنتاجِّالزراعييفترضِّسيرِّالحياةِّاليوميَِّّ

ِّكافِّقسمِّأنواعِّالمهارات ِّوإذا ِّعنِّطريقِّالخبرة,ِِّّكبيرِِِّّّ. ِّالمهاراتِّيجريِّاكتسابو منِّىذه
ِّخذِّمعنىِّإالَِّّمعطياتِّالخبرةِّىذهِّالِّتتَِِّّّفإفَِِّّّاتِّالتقليدية؛المجتمعناِّأوِّفيِّمجتمعفيِِّّسواءٌِّ

ِّخلفيَِّّ ِّالتصو ِّعلى ِّة ِّأو ِّالشائعة ِّالحياةِّلكلٍِِّّّالنظريَّةرات والغذاء,ِِّّ,والموتِّ,مووالن ِِّّ,من
ِّكافِّيستحيلِّاستخبل.ِّولمَِّّةِّعموماًِّوالمساراتِّالحياتيَِّّ ِّصِّىذهِّالتصوراتِّمباشرةِّمنِّالخبرة؛ا

ِّيس ِّالبدائي ِّكاف ِّمتمفقد ِّمن ِّعادًة ِّدىا ِّوالمشروع,خزوف ِّلو ِّالمتاح ِّواحدِِّّشرطِِّّالمعارؼ
ِّعليهاِِّّجوىريٌِّّ ِّالسيطرة ِّإحكاـ ِّعلى ِّوتدريبو ِّالحسية, ِّالمظاىر ِّأسير ِّالفكر ِّترؾ ِّعدـ ىو

ِّيبدوِّالسحرِّأكثرِّ ِّنظريةِّدوركهايمِّأفِّنفهمِّلماذا ِّتخولنا ِّالحواس. ِّتباعده والتقريبِّبينِّما
ِّفيِّتطو ِّ ِّكصيدِّالسمكِّوالزراعةدفويٌِّّصِّاقتصاديٌِِّّّاتِّالتيِّيهيمنِّعليهاِّنشاطِّالمجتمعرًا ِّ؛

كالقطاؼ,ِّفيِّحينِّتجريِّسائرِِِّّّأقلِّصدفوية؛ِّيزِّبنشاطِّتمَِّّاتِّالتيِّتالمجتمعمنوِّفيِّأكثرِّ
ِّعلىِّوتيرةٍِّ ِّموسواحدةٍِِّّاألشياء ِّإلىِّذلك ِّسبقِّأفِّأشار ِّكما ، 267،  2717) بودوف،  .,

277  ) 
18-ِِّّ ِّدرجة ِّبين ِّوِِّّالتَّمس كالعبلقة ِّالتَّقاليدبالعادات ِّومتغيرِِّّالّنسبِّ–ِّالثَّأر) )

 اإلقامةِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.
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 -الث أر)الت قاليدبالعادات و  الت مس كعلى درجة  الت عر ؼو ، الث الثاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
اث( و الّنسب العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس  الت فكريوعالقتها ب الرت 

 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  ص. والذي واإلقامة والتخص  

 الت مس كبني درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 (  ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.الّنسب -الث أر)  الت قاليدبالعادات و 

 الت مس كبني  درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 (  ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.  الّنسب -الث أر)  الت قاليدبالعادات و 

مكافِِّّ–ِّالتَّقاليد)العاداتِّوِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار54ِّالجدوؿِّ)
ِّاإلقامة(

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّاإلقامةِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّاختبارِّ
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
 Sigالمعنويةِّ

العاداتِّ
ِّالثَّأر)التَّقاليدوِّ

ِّ(الّنسبِّ–

 0.458 453 0.743 - 0.69 2.99 157ِّريف
2.94ِّ0.67ِّ 298ِّمدينة

ظتتغري العادات، لكن ىذا  الّنسبةببني الريف واظتدينة  ( بأنو يوجد فروؽٌ  54من اصتدوؿ ) يت ضح
أكرب من قيمة  sig=0.458قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛الفارؽ بينهم غري جوىري وغري معنوي

α=0.05 0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ة. . نقبل . 

 -الث أر) الت قاليدبني متغري اإلقامة والعادات و  ةٍ معنوي   ذات داللةٍ  نستنتج من ذلك بعدـ وجود عالقةٍ 
ء اظتدينة والريف يف نظر أبنا أصبحت باليةً  الت قاليدالكثري من العادات و  حيث ؾتد بأف   ،(الّنسب

صت من سات القضائية والعقابية اليت قل  وذلك لسيادة حكم القانوف ونشوء اظتؤس   ؛سواء على حد  
ظاىرة  تذلك أصبح، وبوكذلك نتيجة انتشار التعليم يف كل من الريف واظتدينة ،رالث أظاىرة 

 بديلةٍ  ساتٍ خالؿ انتشار مؤس  عقلنتها من  تتم   الت قاليدفهذه العادات و  ،نادرةً  الّنسبالتفاخر ب
 ة.والتعليمي   ،ةواألمني   ،ةالس ياسي  و  ،ةسات اضتديثة القضائي  كاظتؤس    ؛اجملتمعيف  موجودةٍ 
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 العبلقةِّبينِّنظرةِّطلبةِّجامعةِّدمشقِّلمكانةِّالمرأةِّومتغيرِّاإلقامة. -19

 اجملتمعظتكانة اظترأة يف  ( اصتامعي)ةالط البلنظرة   الت عر ؼيف  الر ابعاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
. كل ي ةالالعقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و  الت فكريوعالقتها ب

 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  والذي 

 الط الببني  نظرة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 اصتامعي ظتكانة اظترأة  ومتغري اإلقامة يف جامعة دمشق.

 الط الببني نظرة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 اصتامعي ظتكانة اظترأة ومتغري اإلقامة يف جامعة دمشق. 

الموروثةِّلمكانةِِّّالنَّظرة)ِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار55ِّالجدوؿ)
ِّمكافِّاإلقامة(ِّ–المرأةِّ

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّاإلقامةِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
 tاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
 Sigالمعنويةِّ

الموروثةِِّّالنَّظرة
ِّلمكانةِّالمرأة

 0.494 453 0.684 0.44 3.35 157ِّريف
 0.46 3.32 298ِّمدينة

ىذا  ، لكن  للمرأة الن ظرةظتتغري  الّنسبةببني الريف واظتدينة  و يوجد فروؽٌ ( أن  55من اصتدوؿ) يت ضح
أكرب من قيمة   =0.494sigقيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛وغري معنوي   الفارؽ بينهم غري جوىري  

α=0.05 . 0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ةنقبل . 

ىناؾ  لذلك نستنتج بأف   ؛اظتوروثة ظتكانة اظترأة الن ظرةبني مكاف اإلقامة و  االرتباط غري معنوي   ؾتد بأف  
 اجملتمع أف  ، وىذا يعود لعوامل عديدة منها؛ ظتكانة اظترأة الن ظرةر بني اظتدينة والريف يف ذكَ ال يُ  اً فرق

 الذي أصاب والتغري   ،اجملتمعظتكانة اظترأة يف  الّنسبةب قريبةٍ  ذو نظرةٍ  ػتافظٌ  غتتمعٌ العرب بريفو ومدنو 
 سواء.   ظتكانة اظترأة كانت على مستوى الريف واظتدينة على حد   الن ظرةىذه 
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 ومتغيرِّاإلقامةِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.ِّالت راثبِّالتَّمس كالعبلقةِّبينِّدرجةِِِّّّ-27

اثب الت مس كإذل درجة  الت عر ؼ)ػتاولة  الث الثاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  - حسب متغري اإلقامة  الرت 
 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  لدى طلبة جامعة دمشق( والذي 

بني  درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
اثب الت مس ك  ومتغري اإلقامة طلبة جامعة دمشق. الرت 

 الت مس كبني درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
اثب  ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.  الرت 

مكافِِّّ–ِّالت راثبِّالتَّمس ك)ِّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار56ِّالجدوؿِّ)
ِّاإلقامة(

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّاإلقامةِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّاختبارِّ
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّالمعنويةِّ
Sig 

 0.040 453 2.063 0.60 2.96 157ِّريفِّالت راث
 0.72 2.82 298ِّمدينة

اثب الت مس كلدرجة  الّنسبةببني الريف واظتدينة أن و يوجد فرٌؽ ( 56من اصتدوؿ)  يت ضح ، وىذا الرت 
أصغر من قيمة  =0.040sigقيمة مستوى اظتعنوية   ألف   ؛إحصائياً  وداؿ   الفرؽ معنوي  
α=0.05،  ٌالت مس كدرجة  أي أف  =×   2.96لصاحل الريف إذ يبلغ متوسطها اضتساب  وىو فرؽ 

اثب  . =× ( 2.82يف الريف أكثر منو يف اظتدينة ) الرت 

اثأبناء اظتدينة  بكًا من س  دتأبناء الريف أكثر  نستنتج  من ذلك بأف   وىذه  ،العرب  اإلسالمي الرت 
زاؿ مفاىيم العرب يف الريف  فما ت اجملتمعالذي يعيشو  االجتماعيتتوافق مع الواقع  ةٌ منطقي   نتيجةٌ 

اثو  الت قاليدالقوة والعادات و  عندما تكوف حوؿ اضتضارة  ةً يف الذىنية العربية وخاص   موجودةً  الرت 
 العربية اإلسالمية ؾتد أبناء الريف ىم أكثر دفاعاً عنها.     
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ِّجامعةِِّّ-21 ِّطلبة ِّلدى ِّاإلقامة ِّومتغير ِّالمواطنة ِّبمبدأ ِّالوعي ِّدرجة ِّبين العبلقة
ِّدمشق.

 الت فكريمدى الوعي مببدأ اظتواطنة وعالقتها بى لع الت عر ؼاعتدؼ اطتامس)  حتق قظتعرفة مدى  -
  تدت  .(والذي كل ي ةالالعقالن العلمي لدى طلبة  جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و 

 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي

بني  درجة الوعي  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 مببدأ اظتواطنة ومتغري اإلقامة طلبة جامعة دمشق.

بني درجة الوعي مببدأ  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 اظتواطنة ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.

ِّ–)الوعيِّبمبدأِّالمواطنةِِّّةالمستقلَِّّللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار57ِّالجدوؿِّ)
ِّمكافِّاإلقامة(

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّاإلقامةِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّاختبارِّ
t 

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّالمعنويةِّ
Sig 

 0.859 453 0.178- 0.40 3.12 157ِّريفِّالمواطنة
 0.48 3.13 298ِّمدينة

ظتتغري الوعي مببدأ   اظتواطنة،  الّنسبةببني الريف واظتدينة  ( أنو يوجد فروؽٌ 57من اصتدوؿ) يت ضح
أكرب من قيمة   =0.859sigقيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛غري معنويبينهم ىذا الفارؽ  لكن  

α=0.05 وىذا الفرؽ 0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ة. نقبل .
 أبناء الريف. الط لبةمن أبناء اظتدينة ىم أكثر وعياً مببدأ اظتواطنة من  الط لبة :أي ؛لصاحل اظتدينة

 ،نالحظ بعدـ وجود ارتباط معنوي بني متغري مكاف اإلقامة ومتغري درجة الوعي مببدأ اظتواطنة
يف الوعي مببدأ  درجةٌ ىناؾ  :أي  ؛من أبناء اظتدينة والريف بسيطة الط لبةالفروؽ بني  ونستنتج بأف  
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 ورشوةٍ  من فسادٍ  الد ولةسات اظتدن وحقوؽ اإلنساف ومعرفة ما لتدث يف مؤس   اجملتمعاظتواطنة و 
 إذل االنرتنيت  عالـائل معرفتها من تعليم إذل وسائل إأصبحت وس ووىذا يعود إذل أن   ،وػتسوبياتٍ 

قافة من مكتبات وإف كانت متوفرة وسائل الث ،سواء من أبناء الريف واظتدينة على حد   للطلبة متاحةً 
 وىذا يعود للفرؽ الذي حدث بني الريف واظتدينة.  ،يف اظتدينة أكثر من الريفوجامعات 

ككلِّومتغيرِّاإلقامةِّلدىِّطلبةِِِّّّاالجتماعيةالعبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّالمعوقاتِّ -22
ِّجامعةِّدمشق.

 الت فكريككل يف إعاقة   االجتماعيةإذل دور اظتعوقات  الت عر ؼ) الس ادساعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى ِّ-
العقالن العلمي وأيهما أكثر إعاقة للتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري 

 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  تدت  ( والذي كل ي ةالاصتنس واإلقامة و 

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 ككل ومتغري اإلقامة طلبة جامعة دمشق.  االجتماعيةاظتعوقات 

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق.ككل ومتغري   االجتماعيةاظتعوقات 

ككلِِِّّّاالجتماعية)المعوقاتِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار58ِّالجدوؿِّ)
ِّمكافِّاإلقامة(ِّ–

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّاإلقامةِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
 tاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sig 
المعوقاتِّ

ِّككلِِّّاالجتماعية
 0.923 453 0.097 0.30 3.04 157ِّريف
 0.37 3.04 298ِّمدينة
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  االجتماعيةظتتغري اظتعوقات  الّنسبةببني الريف واظتدينة  و ال يوجد فروؽٌ ( أن  58من اصتدوؿ )  يت ضح
  =0.923sigقيمة مستوى اظتعنوية   ألف   ؛وغري معنوي   ، لكن ىذا الفارؽ بينهم غري جوىري  ككل

 . 0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ةنقبل  . α=0.05أكرب من قيمة 

العقبلنيِّالعلميِّومتغيرِّاإلقامةِّلدىِّطلبةِِّّالتَّفكيرالعبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّ -23
 .جامعةِّدمشق

العقالن العلمي بني طلبة  الت فكريإذل مدى انتشار  الت عر ؼ)  الس ابعاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
اإلجابة عليو من خالؿ الفرض   تدت  . والذي كل ي ةالجامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و 

 .األو ؿالرئيسي

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 العقالن العلمي ومتغري اإلقامة طلبة جامعة دمشق. الت فكري

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 العقالن العلمي  ومتغري اإلقامة لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكري

ِّ–العقبلنيِّالعلميِِّّالتَّفكير)ِِّّةالمستقلَِّّللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار59ِّالجدوؿِّ)
ِّمكافِّاإلقامة(

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّاإلقامةِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
 tاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sig 
العقبلنيِِّّالتَّفكير

ِّالعلمي
 0.353 453 0.929- 0.45 3.46 157ِّريف
 0.43 3.50 298ِّمدينة

، العقالن العلمي الت فكريظتتغري  الّنسبةببني الريف واظتدينة  و يوجد فروؽٌ ( أن  59من اصتدوؿ ) يت ضح
أكرب من قيمة   =0.353sigقيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛ىذا الفارؽ بينهم غري معنوي لكن  

α=0.05.  0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ةنقبل . 
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 ونستنتج من ذلك بأف   ،العقالن العلمي الت فكريبني متغري اإلقامة و  ةٍ معنوي   عدـ وجود عالقةٍ نالحظ 
فالعادل  ،العقل البشري جتاوزت حدود الريف واظتدينة ا توصل إليهالعقالن العلمي اليت الت فكريدرجة 

باإلضافة إذل  ،ات وانرتنيتكنولوجيا اضتديثة من فضائيمن خالؿ وسائل التّ  صغريةً  أصبح قريةً 
ت الكثري فهذه الكثافة يف ضخ اظتعلومات ىز   ،ة اظتناطق السورية بريفها ومدهناعليم يف كاف  انتشار الت  

 يف الريف أو اظتدينة.    سواءٌ  اجملتمعمن القيم الغيبية يف 

ِّ(كلٍّيَّةالِّ–ِّالدٍّراسة)متغيراتِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّثالثاً:ِّاختبارِّ

24- ِّ ِّانتشار ِّدرجة ِّبين ينيِّالتَّفكيرالعبلقة ِِّّالدٍّ ِّجامعةِِّّكلٍّيَّةالومتغير ِّطلبة لدى
 دمشق.

حسب متغري  الد يين الت فكريإذل مدى انتشار  الت عر ؼػتاولة )ِّ،الث اناعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
 . األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  بني طلبة جامعة دمشق (. والذي  كل ي ةال

بني درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 لدى طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالومتغري  الد يين الت فكري

بني درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 لدى طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالو متغري  الد يين الت فكري

ينيِّالتَّفكير)ِّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار60ِّالجدوؿِّ) ِّ(كلٍّيَّةالِّ–ِّالدٍّ

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّكلٍّيَّةالِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
 tاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sig 
 0.048 453 1.984 0.56 3.67 291ِّنظريةِّالدٍّينيِّالتَّفكير

0.55ِّ 3.57 164ِّتطبيقية
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 الت فكريالنتشار  الّنسبةب التطبيقي ةو  النظري ة الكل ي اتبني أن و يوجد فرٌؽ (  ب60من اصتدوؿ )  يت ضح
أصغر من  =sig  0.048قيمة مستوى اظتعنوية ألف   ؛إحصائياً  وداؿ   الفرؽ معنوي  ، وىذا الد يين
 :أي؛ =×  3.67إذ يبلغ متوسطها اضتساب   ؛النظري ة الكل ي اتلصاحل  وىو فرؽٌ  ،α=0.05قيمة 

 (. = 3.57)التطبيقي ة الكل ي اتأكثر منو لدى طلبة  النظري ة الكل ي اتلدى طلبة   الد يين الت فكري أف  

 وتبدو نتيجةً  ،التطبيقي ة الكل ي اتأكثر من  ديين   ذات تفكريٍ  النظري ة الكل ي ات أف   :نستنتج من ذلك
 الكل ي اتإذل العلم واظتنطق أكثر من  التطبيقي ة الكل ي اتحيث نتيل تفكري طلبة  ؛ما إذل حد   ةً منطقي  
أعلى يف مرحلة  علمي   حتصيلٍ  العلمية ىم ذوو الكل ي اتطلبة  كما أف     ،صاهتمحبكم ختص   النظري ة
طبعًا ىذا ال  النظري ة،الذين يدخلوف الفروع  الط لبةالعًا من على األغلب أكثر اط   ، وىمالثانوية

 الكل ي ات أف   تفهناؾ نتائج دراسات أثبت ،الدراسات اليت أجريت يف البالد العربية يتوافق مع كل  
لت لنتائج عكس ودراسات توص   النظري ة، الكل ي اتعقالن علمي أكثر من  ذات تفكريٍ  النظري ة ىي

 ذلك .  

 لدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.ِّكلٍّيَّةالالعبلقةِّبينِّدرجةِّاالعتقادِّبالسحرِّومتغيرِّ -25

إذل مدى انتشار االعتقاد بالسحر حسب متغري  الت عر ؼػتاولة )ِّ،الث اناعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  ت  بني طلبة جامعة دمشق(. والذي  كل ي ةال

بني االعتقاد  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 لدى طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالبالسحر ومتغري 

بني  االعتقاد بالسحر  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 لدى طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالومتغري 

ِّ

ِّ
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ِّ(كلٍّيَّةالِّ–)ِّاالعتقادِّبالسحرِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار61ِّالجدوؿِّ)

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّكلٍّيَّةالِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
 tاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sig 
االعتقادِّ
ِّبالسحر

 0.000 453 4.043 0.68 2.40 291ِّنظرية
 0.73 2.13 164ِّتطبيقية

لالعتقاد بالسحر،  الّنسبةب التطبيقي ةو  النظري ة الكل ي اتبني أن و يوجد فرٌؽ ( 61من اصتدوؿ)  يت ضح
أصغر من قيمة  =0.000sigوىذا الفرؽ معنوي وداؿ إحصائيًا ألف قيمة مستوى اظتعنوية  

α=0.05  أي أف =×  2.40إذ يبلغ متوسطها اضتساب   النظري ة الكل ي اتوىو فرؽ لصاحل
 =× (.  2.13) التطبيقي ةلبة كليات أكثر منو لدى ط النظري ة ياتلاالعتقاد بالسحر لدى طلبة الك

وىذا قد  التطبيقي ة الكل ي اتىم أكثر اعتقادًا بالسحر من  النظري ة الكل ي اتنستنتج من ذلك بأف 
غالبًا ما ترتبط  التطبيقي ة الكل ي اتيعود لعوامل مرتبطة بطبيعة التخصص األكادنتي إذ أف طلبة 

 .   النظري ة الكل ي اتدراستهم باصتانب الرياضي والعلمي ويستخدموف اظتنطق يف تفكريىم أكثر من 

26- ِّ ِّدرجة ِّبين ِّوِِّّالتَّمس كالعبلقة ِِّّالتَّقاليدبالعادات ِّومتغيرِِّّالّنسبِّ–ِّالثَّأر) )
ِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.ِّكلٍّيَّةال

 الّنسب -الث أر) الت قاليدبالعادات و  الت مس كعلى درجة  الت عر ؼ),الث الثاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
اإلجابة عليو من   تدت  ( والذي ص(  بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والتخص  

 .األو ؿخالؿ الفرض الرئيسي

 الت مس كبني درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 لدى طلبة جامعة دمشق. كل ي ةال(  ومتغري الّنسب -الث أر)  الت قاليدبالعادات و 

 الت مس كبني  درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 لدى طلبة جامعة دمشق.  كل ي ةال(  ومتغري  الّنسب -الث أر)  الت قاليدبالعادات و 
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ِّ(كلٍّيَّةالِّ–ِّالتَّقاليدالعاداتِّوِّ)ِّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار62ِّالجدوؿِّ)

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّكلٍّيَّةالِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
 tاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sig 
العاداتِّ

ِّالتَّقاليدوِّ
 0.266 453 1.113 0.74 3.00 291ِّنظرية

 0.56 2.93 164ِّتطبيقية
ك بالعادات س  لتمل الّنسبةب التطبيقي ةو  النظري ة الكل ي اتبني أن و يوجد فرٌؽ ( 62من اصتدوؿ)  يت ضح

أكرب  =sig 0.266قيمة مستوى اظتعنوية ألف   ،وداؿ إحصائياً  ، وىذا الفرؽ غري معنوي  الت قاليدو 
 . 0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ة. نقبل   α=0.05من قيمة 

( وىذا يعود الّنسب -الث أر)  الت قاليدوالعادات و  كل ي ةالبني متغري  معنويةٍ  عدـ وجود عالقةٍ ونالحظ 
لذلك دل يكن ىناؾ أي  ؛اجملتمعشرائح  أغلببنظر  أصبحت باليةً  الت قاليدو ىذه العادات  إذل أف  
 (.  الّنسب – الث أر)  الت قاليدوالعادات و  التطبيقي ةو  النظري ة الكل ي اتتظهر بني  عالقةٍ 

لدىِّطلبةِّجامعةِِّّكلٍّيَّةالومتغيرِِّّالمجتمعلمكانةِّالمرأةِّفيِِّّالنَّظرةالعبلقةِّبينِّ -27
ِّدمشق.

 اجملتمع)ة ( اصتامعي  ظتكانة اظترأة يف الط البلنظرة   الت عر ؼ) الر ابعاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
(. كل ي ةالالعقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و  الت فكريوعالقتها ب

 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  تدت  والذي 

 الط الببني  نظرة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 يف جامعة دمشق. كل ي ةالاصتامعي ظتكانة اظترأة  ومتغري 

 الط الببني نظرة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 يف جامعة دمشق.  كل ي ةال اصتامعي ظتكانة اظترأة ومتغري
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الموروثةِّلمكانةِِّّالنَّظرة)ِّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار63ِّالجدوؿِّ)ِّ
ِّ(كلٍّيَّةالِّ–المرأةِّ

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّكلٍّيَّةالِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
 tاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sig 
الموروثةِِِّّّالنَّظرة

ِّلمكانةِّالمرأة
 0.187 453 1.322 0.47 3.35 291ِّنظرية

 0.42 3.29 164ِّتطبيقية
 الن ظرةلدرجة  الّنسبةب التطبيقي ةو  النظري ة الكل ي اتبني أن و يوجد فرٌؽ ( 63من اصتدوؿ)  يت ضح

أكرب من  =0.187sigقيمة مستوى اظتعنوية   ألف   ؛إحصائياً  الدونية للمرأة، وىذا الفرؽ غري داؿ  
 . 0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ة. نقبل   α=0.05قيمة 

وىذا يعود لعدة  ،اظتوروثة ظتكانة اظترأة الن ظرةو  كل ي ةالبني متغري  ةٍ معنوي   عدـ وجود عالقةٍ نالحظ 
اليت يعيش فيها ىؤالء  االجتماعية يئةوروثة ظتكانة اظترأة تعود للباظت الن ظرة: مصدر ىذه أوالً  ؛عوامل
 الد ينافظ و احمل اجملتمععادات وتقاليد ثلة  بتم  اظت يئةىذه الب التطبيقي ة،و  النظري ة الكل ي اتمن  الط لبة
ليس ىناؾ أي  ولذلك ؾتد بأنّ  ؛واليت عتا الدور األساسي الط البقل من خالؿ األسرة إذل تاليت تن
 اظتوروثة ظتكانة اظترأة.    الن ظرةب كل ي ةالظتتغري  عالقةٍ 

ِّلدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.ِّكلٍّيَّةالومتغيرِِّّالت راثبِّالتَّمس كالعبلقةِّبينِّدرجةِِِّّّ-28

اثب الت مس كلى درجة ع الت عر ؼ)ػتاولة  الث الثاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -  كل ي ةالحسب متغري  الرت 
 .األو ؿاإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  تدت  لدى طلبة جامعة دمشق( والذي 

بني  درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
اثب الت مس ك  طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالومتغري  الرت 

 الت مس كبني درجة  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
اثب  لدى طلبة جامعة دمشق.  كل ي ةالومتغري  الرت 
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ِّ(كلٍّيَّةالِّ–ِّالت راثبِّالتَّمس ك)ِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار64ِّالجدوؿِّ)

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّكلٍّيَّةالِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
 tاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sig 
 0.000 453 4.365 0.69 2.97 291ِّنظريةِّالت راث

 0.64 2.68 164ِّتطبيقية
 الن ظرةلدرجة  الّنسبةب التطبيقي ةو  النظري ة الكل ي اتبني أن و يوجد فرٌؽ (  64من اصتدوؿ ) يت ضح

اثب الت مس كب  =0.000sigقيمة مستوى اظتعنوية   ألف   ؛إحصائياً  وداؿ   ، وىذا الفرؽ جوىري  الرت 
 ؛2.97=×إذ بلغ متوسطها اضتساب  النظري ة الكل ي اتلصاحل  وىو فرؽٌ  ،α=0.05أكرب من قيمة 

اثب الت مس ك أف   :أي ات ي  كل  الأكثر منو لدى طلبة  النظري ةات ي  ل  لدى طلبة الك الرت 
 .  (2.68=×)التطبيقي ة

اثب اً كس  دتىناؾ  نالحظ بأف   وىذا يعود  ،التطبيقي ة الكل ي اتر من أكث النظري ة الكل ي اتلدى  الرت 
اثقة بمواضيع متعل   النظري ة الكل ي اتس يف أواًل: يُدر   ؛ة عوامللعد   والتاريخ العرب اإلسالمي  الرت 

س فيها اليت ال يُدر   التطبيقي ةالعًا من طلبة الفروع  ط  وا يف ىذه الفروع  أكثر معرفةً  الط البويكوف 
اثلنظرية اليت تعطي ا الكل ي اتثانياً: طبيعة اظتناىج يف  ،ىكذا مواضيع العرب اإلسالمي الطابع  الرت 

اثسك بتم  لل الط لبةا يدفع ؽت   ة؛عي  و وضعلى دراستها مب الط البلتحريض  اضتضاري دوف نقدٍ   الرت 
 .     ومكافٍ  زمافٍ  تصلح لكل   مطلقةً  واعتبارىا حقيقةً 

ٕٜ-ِِّّ ِّومتغير ِّالمواطنة ِّبمبدأ ِّالوعي ِّدرجة ِّبين ِّجامعةِِّّكلٍّيَّةالالعبلقة ِّطلبة لدى
ِّدمشق.

العقالن  الت فكريظتدى الوعي مببدأ اظتواطنة وعالقتها ب الت عر ؼاعتدؼ اطتامس)  حتق قظتعرفة مدى  -
اإلجابة عليو   تدت  .( والذي كل ي ةالالعلمي لدى طلبة  جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و 

 .األو ؿ من خالؿ الفرض الرئيسي
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بني  درجة الوعي  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالمببدأ اظتواطنة ومتغري 

بني درجة الوعي مببدأ  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 لدى طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالاظتواطنة ومتغري 

ِّ–)الوعيِّبمبدأِّالمواطنةِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار65ِّالجدوؿِّرقمِّ)
ِّ(كلٍّيَّةال

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّكلٍّيَّةالِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
 tاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
المعنويةِّ

Sig 
0.000ِّ 453 3.787 0.43 3.19 291ِّنظريةِّالمواطنة

 0.48 3.02 164ِّتطبيقية
لدرجة إدراؾ  الّنسبةب التطبيقي ةو  النظري ة الكل ي اتبني أن و يوجد فرٌؽ ( 65من اصتدوؿ )  يت ضح

قيمة مستوى اظتعنوية   ألف   ؛اً إحصائي   وداؿ   ظتبدأ اظتواطنة، وىذا الفرؽ جوىري   الط الب
0.000sig=  أصغر من قيمةα=0.05،  ٌإذا بلغ متوسطها  النظري ة الكل ي اتلصاحل  وىو فرؽ

أكثر منو  النظري ةات ي  ل  درجة إدراؾ مبدأ اظتواطنة  لدى طلبة الك أف   :أي ؛= × 3.19اضتساب 
 . ×( 3.02)   التطبيقي ةات ي  كل  اللدى طلبة 

 ،التطبيقي ة الكل ي اتأكثر من طلبة  النظري ة الكل ي اتمببدأ اظتواطنة لدى طلبة  اً ىناؾ وعي أف  نالحظ 
ة من مفاىيم مبجاؿ العلـو اإلنساني   تم  اليت هت النظري ةة فق مع طبيعة اظتناىج يف الفروع اصتامعي  وىذا يت  

 .   التطبيقي ةة ما تذكر يف مناىج الفروع اصتامعي  اظتدن وغريىا من اظتفاىيم اليت قل   اجملتمعاظتواطنة و 

لدىِّطلبةِِّّكلٍّيَّةالككلِّومتغيرِِِّّّاالجتماعيةالعبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِّالمعوقاتِِّّ-37
ِّجامعةِّدمشق.
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 الت فكريككل يف إعاقة   االجتماعيةلى دور اظتعوقات ع الت عر ؼ)الس ادساعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
للتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري  العقالن العلمي وأيهما أكثر إعاقةً 

 .األو ؿ اإلجابة عليو من خالؿ الفرض الرئيسي  تدت  ( والذي كل ي ةالاصتنس واإلقامة و 

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالككل ومتغري   االجتماعيةاظتعوقات 

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 لدى طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالككل ومتغري   االجتماعيةاظتعوقات 

ِِّّاالجتماعية)ِّالمعوقاتِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار66ِّالجدوؿِّ)
ِّ(كلٍّيَّةالِّ–ككل

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّكلٍّيَّةالِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
tِّاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّالمعنويةِّ
Sig 

المعوقاتِّ
ِّاالجتماعية

 0.000 453 4.603 0.36 3.10 291ِّنظرية
0.31ِّ 2.94 164ِّتطبيقية

لدرجة تأثري  الّنسبةب التطبيقي ةو  النظري ة الكل ي اتبني أن و يوجد فرٌؽ ( 66من اصتدوؿ)  يت ضح
قيمة مستوى اظتعنوية   ألف   ؛اً إحصائي   وداؿ   ككل، وىذا الفرؽ جوىري    االجتماعيةاظتعوقات 

0.000sig=  أكرب من قيمةα=0.05،  ٌإذ يبلغ متوسطها  النظري ة الكل ي اتلصاحل  وىو فرؽ 
 النظري ةات ي  ل  ككل لدى طلبة الك  االجتماعيةدرجة التأثري اظتعوقات  أف   :أي ؛= × 3.10اضتساب 

 . =ِّ×ِّ(2.94ِّ)  التطبيقي ةات ي  كل  الأكثر منو لدى طلبة 

 الكل ي اتىي أكثر من طلبة  النظري ة الكل ي اتككل على طلبة   االجتماعيةتأثري اظتعوقات  أف  نالحظ 
من  ة اظتختلفة لدى كل  الد راسياًل: مرتبطة بطبيعة اظتناىج أو   ؛عوامللعدة  وىذا يعود  التطبيقي ة
يف اظترحلة الثانوية  الط البتيجة اليت حصل عليها ن  الثانياً: مرتبطة أصاًل ب ،النظري ةو  التطبيقي ةالفروع 

 ،النظري ةمن الفروع  أعلى بكثريٍ  اوف درجاهتتكما لو لدخوؿ الفرع العلمي واليت غالبًا واليت تؤى  
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 ،ينالدل العلمي لدى الو يحصت  الودرجة  ،كاألسرة  ؛االجتماعيةعوامل التنشئة  ويساىم يف ذلك
راً أقل تأث   التطبيقي ةيف الفروع  الط البكل ىذا كتعل   ،العهمط  ، واودرجة ثقافتهم ،ودخل األسرة

 .   النظري ةيف الفروع  الط البككل من   االجتماعيةعوقات باظت

لدىِّطلبةِِّّكلٍّيَّةالالعقبلنيِّالعلميِّومتغيرِِّّالتَّفكيرالعبلقةِّبينِّدرجةِّانتشارِِّّ-ٖٔ
ِّجامعةِّدمشق.

العقالن العلمي بني طلبة  الت فكريلى مدى انتشار ع الت عر ؼ)  الس ابعاعتدؼ  حتق قعرفة مدى ظت -
اإلجابة عليو من خالؿ الفرض   تدت  . والذي كل ي ةالجامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و 

 .األو ؿ الرئيسي

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 لدى طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالالعقالن العلمي ومتغري  الت فكري

بني  درجة انتشار  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 لدى طلبة جامعة دمشق. كل ي ةالالعقالن العلمي  ومتغري  الت فكري

ِّ–العقبلنيِّالعلميِِّّالتَّفكير)ِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّ(ِّيبينِّاالختبار67ِّالجدوؿِّ)
ِّ(كلٍّيَّةال

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّكلٍّيَّةالِّالمتغير
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

قيمةِّ
tِّاختبارِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّالمعنويةِّ
Sig 

ِّالتَّفكير
العقبلنيِّ

ِّالعلمي

 0.837 453 0.206 0.43 3.49 291ِّنظرية
 0.45 3.48 164ِّتطبيقية

 الت فكريالنتشار  الّنسبةب التطبيقي ةو  النظري ة الكل ي اتبني أن و يوجد فرٌؽ ( 67من اصتدوؿ) يت ضح
قيمة مستوى اظتعنوية   ألف   ؛العقالن العلمي، وىذا الفرؽ غري جوىري وداؿ إحصائياً 

0.837sig=  أكرب من قيمةα=0.05 . 
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 على أف    العقالن العلمي. وىذا يدؿ   الت فكريو  كل ي ةالبني متغري  ةٍ معنوي   عدـ وجود عالقةٍ نالحظ 
من األسرة واظتدرسة  االجتماعيةسات التنشئة من مؤس   الط لبةاىا درجة مصدر اظتعرفة اليت يتلق  

ة واليت تطبع عقلي   نفسها الد رجةب تفكريىم العقالن العلميوىذا ما جعل درجة  ،واإلعالـ واحدة
يف  اً أو نظري   اً ا يستبعد دور الفرع اصتامعي إف كاف تطبيقي  ؽت   نةٍ معي   اصتامعي بطريقة تفكريٍ  الط الب

 العقالن العلمي.    الت فكريمدى عالقتها ب
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ِّ

ِّ

ِّ

المتغيراتِّ):ِّالعبلقاتِّبينِّمتغيراتِّالبحث:رابعالفصلِّال
 ة(األساسيَِّّ
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 راتِّالبحث:ِّاًل:ِّالعبلقاتِّبينِّمتغيٍِّّأوَِّّ

( لدراسة شدة واجتاه Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بريسوف )
(. وقد Interval Or Ratio) الّنسبةالعالقة االرتباطية بني متغريين من مستوى اظتسافة أو 

ني ، وضعيفة ما ب7.27-مة معامل بريسوف ما بني صفرإذا تراوحت قي اً جد   ت العالقة ضعيفةً ربِ اعتُ 
ما  اً ة جد  ، وقوي   7.87-7.61ة ما بني ، وقوي  7.67-7.41، ومتوسطة ما بني 7.21-7.47

 .1.7-7.81بني 

ينيِّالتَّفكيرالعبلقةِّبينِّ -ٔ ِّالعقبلنيِّالعلمي.ِّالتَّفكيروِِّّالدٍّ
حر واالعتقاد بالس   الد يين الت فكريإذل مدى انتشار  الت عر ؼ)،الث اناعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -

العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة  الت فكريوعالقتو ب
 :ذلاألو الفرعية  فرضي ةة الاإلجابة عليو من خالؿ اختبار صح   تدت  (والذي كل ي ةالو 

 الت فكريبني  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 .الد يين الت فكريو  الط لبةالعقالن العلمي  لدى 

 الت فكريبني  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة  البديلة: فرضي ةال
 .الد يين الت فكريو  الط لبةالعقالن العلمي  لدى 

ينيِّالتَّفكير(ِّبينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِّبين68ِّالجدوؿِّرقم)ِّ ِّالتَّفكيروِِّّالدٍّ
ِّالعقبلنيِّالعلمي

قيمةِّمعاملِّارتباطِِّّالمتغيراتِّالمدروسة
ِّ(rبيرسوفِّ)

 Sigمستوىِّالمعنويةِّ

ِّالتَّفكيرالعبلقةِّبينِّ
ِّالتَّفكيروِِّّالدٍّيني

ِّالعقبلنيِّالعلمي

-0.16 0.001 

 الت فكريبني   وجود ارتباطٍ باستخداـ معامل ارتباط بريسوف  تبني   و( أن  68من اصتدوؿ رقم ) يتبني  
وىي أصغر من قيمة  0.001قيمة  مستوى اظتعنوي  العقالن العلمي، ومبا أف   الت فكريو  الد يين
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α=0.05   إذ بلغت قيمة  منخفضٌ  عكسي   ، وىو ارتباطٌ - اً إحصائي   داؿ  – االرتباط معنوي   فإف
نقصت درجة  ؛العقالن العلمي الت فكريما زادت درجة كل    :أي ؛ r= -0.16ط بريسوفمعامل ارتبا

، فكل ما ازدادت . وىذه النتيجة تتفق مع اظتراحل التارمتية لتحوالت العقالنيةالد يين الت فكري
. الد يينمقوالت الفكر  تضعف، و الد ينب البساط من حتت أقداـ رجاؿ حِ سُ  االكتشافات العلمية؛

العرب دل نتر مبراحل  اجملتمعاًل: أو   ،ىناؾ أسبابًا جتعل ىذه الشعوب ذات تفكري ديين بأف  ؾتد كما 
فنتائج العلم والتكنولوجيا قد  ،، الوضعي(  بشكلو الطبيعي) الالىويت، اظتيتافيزيقي ثالث ال الت فكري

واجهت  ةٌ علمي   ودل يكن ىناؾ ثوراتٌ  ،العرب اجملتمعدل تكن وليدة   :أي ؛ت إذل البالد العربيةرَ ُصد  
ينيواظتعتقدات  الد ينرجاؿ  ينير االكتشافات العلمية على اظتعتقدات ة فلم تؤث  الد  ة لدى أبناء الد 
ينثانياً: قدرة علماء  ،العرب كما حدث يف الغرب اجملتمع اإلسالمي بتأويل كل منجزات العلم  الد 

 متكاملةٍ  دينيةٍ  رؤيتهم للعادل واضتياة والكوف من خالؿ منظومةٍ  :أي اً؛قرآني   اً ىا إعجاز لصاضتها واعتبار 
من األسرة إذل دور العبادة حّت  االجتماعيةتشرتؾ رتيع عوامل التنشئة : ، ثالثاً ال ينتاهبا أدىن شك  

يناظتدرسة ووسائل اإلعالـ  بدفاعها عن  اظتطلقة اليت ال كتوز ره بشكل تعتربه اضتقيقة وترب   ،الد 
 اصتامعي ني الط لبةمن  كبريةً   لذلك ؾتد شرلتةً  ؛سات تقـو بنقل األفكار إذل أبنائهاوىذه اظتؤس   ،نقدىا

 ،ة ىؤالء يتناقضوف يف أفكارىمغالبي  ؾتد  لذلك ؛غم من حتصيلهم العلميرّ العلى  ديين   ذات تفكريٍ 
ينيفهم يدافعوف عن العقائد  ؾتازات نفسو يدافعوف عن اإل الوقت تفكري ديين، ويف : ذاتأي ؛ةالد 

 .علمي   عقالن   تفكريٍ  : ىم ذووأي ؛العلمية
ِّكتاباتِّماكسِِّّأنَّوةِّفيِّالعقبلنية:ِّ)نجدِّالعامَِِّّّالنظريَّةوبناًءِّعلىِّ ِّفي منِّأكثرِّالمبلمحِّبروزًا
ِّكلمةِّعقبلنيةِّومشتقاتهاِّ)ِّعقلنة,ِّتعقلنِّإلخ(ِّومرّدِّذلكِّإلىِّأنَِِّّّالدٍّينفيبرِّحوؿِّ وِّفيِّىوِّتواتر

ِّ ِّللظاىرات ِّالسوسيولوجي ينيتفسيره ِّوالسيَِّّالدٍّ ِّيعة, ِّمنها, ِّالمعتقدات ِّالتفهميِّتمما ِّالنهج د
ِّأيٍِّّ ِّفيِّتفسير ِّىذاِّولمَِِّّّ,ةٍِّاعيَِّّتماجِّظاىرةٍِِّّشأنو ِّالتيِّىيِّفيِّأساسِّقياـ ِّكانتِّالميتانظرية ا

ةِّالموجبةِّلمعتقداتِّأحدِّاألفرادِّتطابقِّالمعنىِّالذيِّالعلَِِّّّاىاِّأفَِّّنطلقِّمنِّمسلمةِّمؤدَِّّالنهجِّت
ىِّتفسيرِّاعتناؽِّاعِّالذيِّيتوخَِّّتمخذهِّىذهِّالمعتقداتِّفيِّنظره,ِّفقدِّتعّينِّعلىِّعالمِّاالجتتَِّّ

ىذهِّالمعتقدِّيعنيِّماِّيعنيوِِّّنِّفيِّنظرِّفيبرِّأفَِّّمنِّاألشخاصِّمعتقدًاِّمنِّدوفِّسواه,ِّأفِّيبيٍِِّّّفئةٍِّ
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ِّأُِِّّالّنسبةب ِّالتي ِّالميتانظرية ِّىي ِّتلك ِّاألشخاص. ِّىؤالء ِِّّقطلِِّإلى ِّ ِّفيِِّّالنظريَّةعليها العامة
ِّالعقبلنية.

ينيَِّّاتِّلنظريَِّّلالنمطافِّالبارزافِّ اً,ِّميتانظريةِّالفهمِّعلىِّجدَِِّّّوواعيةٍِِّّمةٍِّمنظَِِّّّقِّفيبرِّبطريقةٍِّ:ِّيطبٍِّّةالدٍّ
ينيتحليلِّالمعتقداتِّ لكنوِّليسِّالوحيدِّالذيِّيلجأِّإلىِّمثلِّىذاِّالتطبيق,ِّفإذاِّارتضيناِِّّة.الدٍّ

ِّاإلنسانيةِّفيِّتفسيرِّالمعتقداتِّتمالنظرِّمنِّبعيدِّإلىِّالطرؽِّالتيِّتع ينيدىاِّالعلـو أمكنناِِّّة؛الدٍّ
ِّالنظريَِّّتمال ِّمن ِّبارزين ِّصنفين ِّبين ِّييز ِّتقطِِّّّاألولىات: ِّتسميتها ِّيمكن ِّمنِّالتي ِّتجعل عية

ِّ ينيالمعتقدات ِّقارِّالدٍّ ِّمنِّة ِّانطبلقًا ِّتفسيرىا ِّوتقترح ِّالبشري, ِّالفكر ِّقارات ِّمن ِّحدة ِّعلى ة
منِّتلكِّالتيِّتحكمِّالفكرِّالعلمي.ِِّّزةٍِّيٍِّّتممِّةٍِّالمؤمنِّيخضعِّلقوانينِّفكريَِِّّّمسلمةِّمفادىاِّأفَِّّ

ِّكونتِّفيِّأطوارِِّّةٍِّعلميَِِّّّاتِّالتقطعيةِّبصيغةٍِّتستعيدِّىذهِّالنظريَِّّ ِّ؛الثَّبلثةِّىامسلماتِّأوغست
ِّوالوضعيِّمجردةًِّوالميتافيزيقيِّ,البلىوتي ِّيَِّّإِّ, ِّالتطوري, ِّمنِّبعدىا ِّفيقترحِّنظريَِّّأمَِّّاىا ِّفيبر ِّةًِّا

أـِِّّةًِّكانتِّأـِّأخبلقيَِِِّّّّةًِّمنِّأنواعِّالمعتقدات,ِّدينيَِِّّّنوعِِّّفيِّأساسِّاعتناؽِّأيٍِِّّّترىِّأفَِِّّّةًِّتواصليَِّّ
ِّالّنسبةبىِّنًِّتجعلوِّيعتقدِّبهذاِّاألمرِّأوِّذاؾِّقبلِّأفِّتكتسبِّىذهِّالمعتقداتِّمعِّاًِّأسبابِّةًِّعلميَِّّ

اِّيفترضِّخضوعِّإذاً,ِّىوِّإعادةِّتكوينِّىذهِّاألسباب,ِّممَِِّّّتماعإليو,ِّفالمطلوبِّمنِّعالمِّاالج
ِّكماِّتبنَِّّنفسهاِّلقواعدِّالفكريةػبِّلالمراِقبِّوالمراقَِّ وىذاِّالنهجِِّّالنظريَّةىذهِِِّّّىِّتوكفيلِّمبادئ.

ِّأفَِّّ ِِّّبتبيانو ِّالمعتقدات ِّمضموف ِّفي ينياالختبلفات ِّقابلةٌِّالدٍّ ِّتوزيعهاِِّّة ِّوكذلك للفهم,
ِّأفِّ ِّمعتبرًا ِّوفرنسا, ِّالمتحدة ِّالواليات ِّبين ِّيجهلهاِّلِّالماكروسكوبي ِّالتي ِّأسبابهم ؤلمريكيين

ينيالفرنسيوفِّفيِّالبقاءِّمتعلقينِّبمعتقداتهمِّ ِّكماِّأعلنِّدوركهايمِِّّأنَِّّالدٍّ وِّالِّيجوزِّةِّالتقليدية,
ينيتفسيرِّالمعتقداتِّ ِـٌّةِّعلىِّأنَِّّالدٍّ امتدادِِّّالتأويبلتِّالعلميةِّتقعِّعلىِّخطٍِِّّّدًاِّأفَِّّمؤكٍِِّّّ,هاِّأوىا

ينيالتأويبلتِّ  ( 167 – 157،  2717) بودوف،  ةِّللعالم.(الدٍّ
ِّإلىِّالدياناتِّوكأنَِّّ ِّألولئكِّالذينِّينظروف ِّخبلفًا ِّمنبثقةٌِّيعلنِّدوركهايم ِّالخارؽِِّّها منِّاختيار

ًاِّمنِّلِّشكبًلِّأوليَِّّثٍِّّتمتفسيرِّالمظاىرِّالنظامية,ِّوىيِّبهذاِّالمعنى,ِِّّهاِّتساعدِّفيوالعجيب,ِّأنَِّّ
ِّأشكاؿِّالعلم.ِّ
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ادامواِّغيرِّمقتنعينِّبوجوبِّنظرياتِّفيِّالعالمِّيعتنقهاِّالمؤمنوفِِّّمالدياناتِّىيِِّّباختصار,ِّإفَِّّ
ِّبنظريات ِِّّإبدالها ِّبالقبوؿ؛ ِّأفَِّّأجدى ِّإلحاح, ِّدوف ِّمن ِّدوركهايم, ِّيلحظ ِّقابلةٌِِّّلذا ِّالديانات

ِّأنَِّّ ِّبمعنى ِّتكوفللتطور, ِّأف ِّيمكنها ِّحدٍِِّّّو ِّتؤدٍِِّّّةًِّيَِّّغنِّماِّإلى ِّوأف ِّوالمشاعر, ِّإلىِّباألفكار ي
ِّبلِّتتفاوتِّصرامةًِِّّتنظيماتِّ ِّتناقضِّمعِّالعلم, ِّلكنِّاألىمِّىوِّأالِّنرىِّالدياناتِّفيِّحالة .

ِّ ِّيستقيِّمنِّوحيها ِّمناىجِّتأويلية ِّمسبقًا, لقدِّباتِّتأويلِّالعالمِّمنِّشأفِّالعلمِّويتصورِّفيها
ِّمعلوِـٌّ ِّىو ِّكما ِّتطو ِّالعلم, ِّبفعل ,ِّ ِّوِّالمجتمعر ِّالعلم, ِّوظهور ِّالحقاًِّات, ) بودوف، . تمأسسو

2717 ،257                 ) 
 العقبلنيِّالعلمي.ِّالتَّفكيرحرِّوِّالعبلقةِّبينِّاالعتقادِّبالسٍِّّ -ٕ

واالعتقاد بالسحر  الد يين الت فكريإذل مدى انتشار  الت عر ؼ، ) الث اناعتدؼ  حتق قعرفة مدى ظت -
.(  كل ي ةالالعقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و  الت فكريوعالقتو ب

 ة:الث انية الفرعي   فرضي ةة الاإلجابة عليو من خالؿ اختبار صح   تدت  والذي 

بني االعتقاد   (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ:  ال  فرضي ة
 العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكريبالسحر و 

بني االعتقاد  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة البديلة:  فرضي ةال
 العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكريبالسحر و 

ِّالتَّفكيربالسحرِّوِّ(ِّبينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِِّّبينِّاالعتقاد69ِّالجدوؿِّ)ِّ
ِّالعقبلنيِّالعلمي

قيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِِّّالمتغيراتِّالمدروسة
(r)ِّ

 Sigمستوىِّالمعنويةِّ

العبلقةِّبينِّاالعتقادِّبالسحرِّ
ِّالعقبلنيِّالعلميِّالتَّفكيروِّ

0.03 0.573 

بني االعتقاد   وجود ارتباطٍ و باستخداـ معامل ارتباط بريسوف  تبني  ( أن  69من اصتدوؿ ) يتبني  
وىي أكرب من قيمة   0.573قيمة  مستوى اظتعنوي  العقالن العلمي، ومبا أف   الت فكريبالسحر و 
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α=0.05العدـ. نستنتج من ذلك  فرضي ةلذلك نقبل  ؛داؿ إحصائياً  -االرتباط غري معنوي  فإف   ؛
ما  لعقالن العلمي وىذا يتفق إذل حد  ا الت فكريبني االعتقاد بالسحر و  ةٌ معنوي   ليس ىناؾ عالقةٌ  وبأن  

 ،وحترـّ السحر ةٌ توحيدي   ّف  الديانة اإلسالمية ىي ديانةٌ من حيث إ العرب االجتماعيمع الواقع 
وىذا من أحد األسباب اليت دفعت  ،وطقوسها ،وؽتارساهتا ،وأساليب السحر ،وحتارب السحرة

كاف البعض يؤمن بالسحر لكن ف   وإبعدـ االعتقاد بالسحر حّت   اصتامعي ني الط لبةمن  كبريةً   شرلتةً 
 الط البالعلمية اليت وصل إليها  الد رجةمع  وافقوكذلك ال يت ،ةٍ ديني   بذلك العتباراتٍ  ر  ال يق

 اصتامعي.
ِّيؤدٍّيم):ؾتد العام ة يف العقالنية النظري ةوبناًء على  ِّانبثاؽِِّّثلما ِّإلى ِّخشبيتين ِّقطعتين احتكاؾ

ِّكذلكِّتستدرِّإيمائيةِّالساحرِّالمطر.ِّإفَِّّ اءِّاحتكاؾِّقطعتينِّالشررِّالمتطايرِّمنِّجرَِِّّّالشرر,
,ِّالِّيجوزِّالتَّاليزلوِّصانعِّالمطرِّمنِّالسماء.ِّوبسحرًاِّعنِّالمطرِّالذيِّيستنِّخشبيتينِّالِّيقل ِّ

ينيِّالتَّفكيرأفِّنطرحِّأساليبِّالعملِّوِّ يينِّخارجِّالتصرفاتِّالغائيةِّالتيِّتحفلِّينِّأوِّالسحرِّالدٍّ
ِّنحوِّغايةٍِِّّوٌِّالسحرِّموجَِِّّّةِّالفكرِّبإظهارهِّأفَِّّدِّىذاِّالنصِّبداية,ِّتواصليَِّّبهاِّالحياةِّاليومية.ِّيؤكٍِّّ

اللجوءِّإلىِِّّتم ِّماِّىيِّفيِّالمثلِّالمذكورِّأعبلهِّاستدرارِّالمطرِّعلىِّالمزروعات.ِّولكنِّلماذاِّي
ِِّّنةٍِّمعيَِِّّّةٍِّإيمائيَِّّ ِّالجواب ِّسواىا؟ ِّيلجؤِِّّألفَِِّّّ:ىودوف ِّوالذين ِّيكونوفِّوِّالساحر ِّخدماتو ِّإلى ف

سِّةِّىذهِّالوصفةِّالسحريةِّيتأسَِّّاالعتقادِّبفاعليَِِّّّفَِّّفيِّنظرىم,ِّإذاً,ِّإِّالةٌِّفعَِِّّّةٌِّهاِّإيمائيَِّّمقتنعينِّبأنَِّّ
التيِّينهضِّعليهاِّعملِّصانعِِّّالنظريَّةِّفَِّّفيِّحينِّإِّخاطئةٌِِّّهاِّنظريةٌِّبأنَِِّّّمعترضِِّّبَِّّ.ِّرُِّةٍِّعلىِّنظريَِّّ
ناِّالِّنعرؼِّلكنَِِّّّ–فيبرِّمعترضًاِّبدورهِِّّيرد ِِّّ-فيِّذلكِِّّالِّشكَِِّّّقةٍِّمحقَِِّّّسِّعلىِّنظريةٍِّالنارِّتتأسَِّّ

ِّنعرؼِّأفَِّّألنَِِّّّدِّالنارِّإالَِّّتينِّيولٍِّّاحتكاؾِّقطعتينِّخشبيَِِّّّأفَِّّ ِّؿِّإلىِّطاقةٍِّةِّتتحوَِّّالطاقةِّالحركيَِِّّّنا
ِّيجهلوِّالبدائي.ِّإًفِّمعرفتناِّتخولناِّأفِّننشئِّاختبلفاِّحيثِّالِّيجدِّالبدائيِّأيَِِّّّ,ِّوىوِّأمرِّةٍِّحراريَِّّ

ِّكافِّعملِّصانعِّالنارِّالِّيقل ِِّّ؛اختبلؼِّ البدائيِِّّبمعنىِّأفَِِّّّ,سحرًاِّعنِّعملِّصانعِّالمطرِّلذا
ِّكبلِّالحالتينيفسٍِّّ ِّلِّاألرواح.ِّنحنِّاآلخروفِّفقطتقوؿِّبتدخ ِِّّةٍِّنظريَِِّّّعلىِّقاعدةٍِِّّرِّالنتيجةِّفي
ِّبناءًِّموضوعيَِِّّّزنميٍِّّ ِّ,أوِّخاطئةٍِِّّصحيحةٍِِّّةٍِّسببيَِِّّّسناداتِّبينِّإِّماِّرناِّالحاليِّللطبيعةعلىِّتصو ِِّّاً,

 (  166، 2717بودوف، )اً.سحريَِِّّّوماِّيوافقهاِّمنِّأفعاؿِِّّ,ةفنعتبرِّالخاطئةِّمنهاِّالعقبلنيَِّّ
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ِّقدَِِّّّإفَِّّ ِّالتي ِّتلك ِّىي "ِّ ِّالعالم ِّسحر ِّ"انفكاؾ ِّمجاؿ ِّفي ِّالمساىمات ِّالديانةِّأقدر متها
اً.ِّومنِّفيِّالنهاية.ِّبهذهِّالعبارةِّالمقتبسةِّمنِّشيلر,ِّأعلنِّفيبرِّبطبلفِّالسحرِّنهائيَِِّّّةالتوحيديَِّّ

قهاِّنجاحاتِّالتيِّحقَِّّالهِّإلىِّزِّالحداثةِّمرد ِّانفكاؾِّالسحرِّالذيِّيميٍِِّّّالمتعارؼِّعليوِّعمومًاِّأفَِّّ
ِّكنَِّّخاصٍِِّّّبنوعِِّّالعلم ِّكِّفإفَِِّّّاِّالِّنخطئِّبمثلِّىذاِّاالعتقاد؛,ِّوإذا فيِّتهيئةِِّّةًِّانتِّطليعيَِّّالديانة

ِّ ِّالكلي ِّالواحد ِّاإللو ِّفكرة ِّإطبلؽ ِّمن ِّالغاية ِّكانت ِّلقد ِّاألرضية. ِّالديانةِّوِّىذه ِّمع القدرة
ر,ِّأث ِّللتَِِّّّرناِّاآللهةِّقابلةًِّإذاِّتصوَِِِّّّّإالَِِّّّالِّيفعلِّالسحرِّفعلوِّليهوديةِّإبطاؿِّالممارساتِّالسحرية,ا

ِّذلكِّماِّكليٍِِِّّّّوالِّيعقلِّأفِّتكوفِّتلكِّىيِّحاؿِّإلوٍِّ ِّالقديمةِّتؤكٍِِّّّالقدرة. ِّاليهودية ِّالديانة ده
ِّإلوٌِّ ِّوحده ِّالصفةِّاإللهيةِّمراراً. ِّىذه يستطيعِّإخراجِّاليهودِّمنِِّّيفوؽِّالفرعوفِّقدرةًِِّّبتكرارىا

رِّالمؤمنِّبعظمةِّقدرتو.ِّوقدِّظهرتِّلكيِّيتبصَِِّّّكافِّيهوهِّليقسيِّقلبِّالفرعوفِّإالِِّّمصر,ِّوما
معِّالسحر,ِِّّىيِّأيضاًِِّّتنسجمالتيِّالِِّّإلىِّجانبِّفكرةِّاهللِّاألوحدِّالقدير,ِّفكرةِّالعنايةِّاإللهية

ِّأمرِِّّفإفَِّّ ِّفيِّحينِّإمستحيلٌِِّّتطويعِّالعناية ِّممكنِِّّفَِّّ, بلةِّوالخضوعِّللشريعةِّبالصَِِّّّاستعطافها
ِّ ِّبدأ ِّوىكذا ِّتقدَِِّّّالدٍّيناإللهية. ِّالتي ِّاألخبلؽ ِّنمو ِّعلى ِّالطقوس.يساعد ِّعلى بودوف، ) مت

2717 ،185 - 197 ) 
ِّ,منِّالجرأةِّزٍِّمميَِِّّّعلىِّقدرٍِِّّرىاِّدوركهايمِّإلىِّمقولةٍِّطوَِِّّّلقدِّأفضتِّنظريةِّالفكرِّاإلنسانيِّالتي

ِّوِّ ِّالعلم ِّبين ِّالتواصل ِّمقولة ِّأنَِّّالدٍّينىي ِّقبلو, ِّمن ِّفيبر ِّشأف ِّدوركهايم, ِّرأى ِّفقد ِّمنِّ, و
ينيالمفترضِّتحليلِّالمعتقداتِّ ِّكونهاِّعقبلنية.ِّالدٍّ ة,ِّوكذلكِّالمعتقداتِّالسحرية,ِّانطبلقاِّمن

ِّقدِّنشأتِّمنِّ ِّوالعلـو ِّكانتِّالفلسفة ِّيحل ِِّّالدٍّينِّفؤلفَِِّّّ؛الدٍّينإذا ِّبدأ ِِّّنفسو ِّالعلـو مكاف
 ( 234،   2717) بودوف،  والفلسفة.
ِّالتَّقاليدبالعاداتِّوِِّّالتَّمس كالعبلقةِّبينِّدرجةِّ -ٖ ِّالّنسبِّ-الثَّأر)ِّمفهـو

 العقبلنيِّالعلمي.ِّالتَّفكير(ِّوِّ
 -الث أر) الت قاليدبالعادات و  الت مس كعلى درجة  الت عر ؼ: الث الثاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -

اث( و الّنسب العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس  الت فكريوعالقتها ب الرت 
 ة:الث الثالفرعية  فرضي ةاإلجابة عليو من خالؿ اختبار صحة ال تدت  والذي  ص.واإلقامة والتخص  
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 الت مس كبني   (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة  ال :العدـ فرضي ة
 العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكري( و الّنسب -الث أر) مفهـو  الت قاليدبالعادات و 

 الت مس كبني   (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة البديلة:  فرضي ة
 العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكري( و  الّنسب – الث أر) مفهـو  الت قاليدبالعادات و 

ِّالتَّفكيروِِّّالتَّقاليدبالعاداتِّوِِّّالتَّمس ك(ِّبينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِّبين70ِّالجدوؿِّ)
ِّالعقبلنيِّالعلمي

قيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِِّّالمتغيراتِّالمدروسة
(r)ِّ

 Sigمستوىِّالمعنويةِّ

ِّالتَّمس كالعبلقةِّبينِّ
ِّالثَّأر)ِِِِّّّّالتَّقاليدبالعاداتِّوِّ

العقبلنيِِّّالتَّفكير(ِّوِّالّنسب
ِّالعلمي

-0.01 0.844 

 الت مس كبني   وجود ارتباطٍ باستخداـ معامل ارتباط بريسوف  تبني  و ( أن  70من اصتدوؿ ) يتبني  
قيمة  مستوى  العقالن العلمي، ومبا أف   الت فكري( و  الّنسبو  الث أر) مفهـو  الت قاليدبالعادات و 

 ؛اً داؿ إحصائي   -االرتباط غري معنوي  فإف   ،α=0.05وىي أكرب من قيمة   0.844اظتعنوي 
 ،الّنسبو  ،الث أرك  ؛بني عادات العدـ. نستنتج من ذلك بعدـ وجود عالقةٍ  فرضي ةلذلك نقبل 

 الت قاليدفالكثري من العادات و  ،السوري اجملتمعفق مع واقع وىذا يت   ،العقالن العلمي الت فكريو 
من العادات البالية اليت  تأصبح الث أرفعادة  ،هبا اجملتمعك س  دت درجة تغري  ، أو تأو تتالشى ،ؿتتعد  
 تستطيع أف حتل    ةٍ وعقابي   ةٍ قانوني   ساتٍ السوري حبكم وجود مؤس   اجملتمعمن  ةٌ قل   ك هبا إال  س  تمال ي

و أخ د فقط أن  باصترنتة جملر   ليس لو عالقةٌ  أفضل وأرقى دوف عقاب شخصٍ  بطريقةٍ  الث أرمكاف ظاىرة 
أخرى  شأف  نسب بعض العائالت وهتميش  نسب عائالتٍ الرفع من اصتان. وكذلك ظاىرة 

 تمّ من يه انتشار التعليم أصبح نادراً أف ؾتدفنتيجة  ،ةاالجتماعي  ودورىا يف مسائل الزواج والعالقات 
و من وجهاء أو ألن   ،أو ألّف والدىا شيخ عشريةٍ  ،رفيعٍ  ذات نسبٍ  ا من عائلةٍ ألهن   ج من فتاةٍ بأف يتزو  
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هبذه العادات  الت مس كدرجة  تفقد ضعف ،ةٍ ي  غتتمع ض لعقلنةٍ تتعر   الت قاليدلعادات و العائلة. فا
فقدت حيويتها يف  الت قاليدهبا. فسلطة الكثري من العادات و  وفكس  تمي ةٌ وأصبح ىناؾ قل   ،الت قاليدو 

اليت أصبح وجودىا  الت قاليدالعادات و  ةً وبدأت اظتنظومة القيمية تتآكل من الداخل خاص   ،اجملتمع
 .              علمي   ـٍ تقد   عائقاً ألي  
ينيوِِّّالسٍّياسيةعالمِّاألفكارِّاألخبلقيةِّوِِّّيرىِّفيبرِّأفَِّّة يف العقالنية )العام   النظري ةوبناًء على  ة,ِِّّالدٍّ

 ( 277، 2717) بودوف، واسعِّاالنتشار.ِِّّكعالمِّاألفكارِّالعلمية,ِّيخضعِّلمسارِّعقلنةٍِّ
ِّأوالعدميَِِّّّفَِّّإ ِّ-مناوبةِّ-ة ِّكميزةٍِِّّ ِّالقيمِّالتيِّيجريِّتقديمها ِّبعدِّحداثيَِِّّّخصخصة ِّىماِّما ة,

ِّفكريَِّّ ِّنظر ِّوجهتي ِّإفَِّّمجرد ِّتعر ِِّّتين. ِّأكثر ِّىي ِّلهجماتِّالسلطة ِّمنها ِّالشبيبة ِّلطعن ضًا
ِّعنِّضمورِّالقيم,ِّبلِّيشيرِّإلىِّأفَِِّّّاً.ِّلكنِّتراجعِّاحتراـِّالسلطةِّالِّينم ِّاألصغرِّسنَِِّّّالجماعات

ِّمقبولةًِّالس ِّتكوف ِّال ِّبرَِِّّّإالَِِّّّلطة ِّوبعبارةٍِّإذا ِّنفسها. ِّبالسلطةِّفيبريةٍِِّّرت ِّالقبوؿ ِّبات ِّلقد ,
ِّاالنزياحِّيفصحِّعنِّ العقبلنيةِّأيسرِّمنِّالقبوؿِّبالسلطةِّالكاريزميةِّأوِّالسلطةِّالتقليدية.ِّىذا

 (   279، 2717) بودوف،  سمهاِّ:ِّكرامةِّالفرد.ِّ(اِّدِّقيمةٍِّتوط ِّ
 
ٗ- ِّ ِّبين ِّوِِّّالنَّظرةالعبلقة ِّالمرأة ِّلدىِِّّالتَّفكيرلمكانة ِّالعلمي العقبلني

 طلبةِّجامعةِّدمشق.
 اجملتمع)ة ( اصتامعي  ظتكانة اظترأة يف الط البلنظرة   الت عر ؼ) الر ابعاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -

(. كل ي ةالالعقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و  الت فكريوعالقتها ب
 ة:الر ابعالفرعية  فرضي ةاإلجابة عليو من خالؿ اختبار صحة ال ت  والذي 

ظتكانة اظترأة  الن ظرة(0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكريو 

ظتكانة اظترأة  الن ظرة(0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة :  فرضي ة
 العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.  الت فكريو 
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ِّالتَّفكيرالموروثةِّلمكانةِّالمرأةِّوِِّّالنَّظرة(ِّبينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِّبين71ِّالجدوؿِّ)
ِّالعقبلنيِّالعلمي

 Sigمستوىِّالمعنويةِِّّ(rقيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّ)ِّالمتغيراتِّالمدروسة
الموروثةِِّّالنَّظرةالعبلقةِّبينِّ

العقبلنيِِّّالتَّفكيرلمكانةِِّّالمرأةِّوِّ
ِّالعلمي

0.13-ِّ0.007 

للمرأة  الن ظرةبني   وجود ارتباطٍ و باستخداـ معامل ارتباط بريسوف  تبني  ( أن  71من اصتدوؿ ) يتبني  
وىي أصغر من قيمة 0.007قيمة  مستوى اظتعنوية   العقالن العلمي، ومبا أف   الت فكريو 

α=0.055إذ بلغت قيمة معامل  منخفضٌ  عكسي   ، وىو ارتباطٌ اً إحصائي   االرتباط داؿ   فإف   ؛
 ؛السوري اجملتمعاظتوروثة ظتكانة اظترأة يف  الن ظرة تما زادكل    :. أي  r= - 0.13ارتباط بريسوف

ات، فزيادة  مجتمعفق مع الواقع العاـ للتت   ةٌ منطقي   نتيجةٌ   العقالن العلمي. وىذه الت فكرياـتفض 
  ،والثورات اليت حدثت يف غتاؿ اإلعالـ والتكنولوجيا واالنرتنيت ،وانتشار القيم العلمية ،نسبة التعليم

 ،ة من بعضها البعضوتقريب القيم العاظتي   ،اظتوروثة ظتكانة اظترأة الن ظرةذلك ساىم يف تقليص  كل  
ة الدوني   الن ظرةات الغربية اليت جتاوزت اجملتمعقيم  ةً وخاص   ،نآخر غتتمعٍ وسهولة انتشار القيم من 

 ات العادل.   غتتمع كل    ظتكانة اظترأة واليت انتشرت يف
 
٘- ِّ ِّبينِّدرجة العقبلنيِّالعلميِّلدىِِّّالتَّفكيروِِّّالت راثبِّالتَّمس كالعبلقة

 طلبةِّجامعةِّدمشق(.ِّ
اثب الت مس كعلى درجة  الت عر ؼ) الث الثاعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  - العقالن  الت فكريوعالقتها ب الرت 

اإلجابة  تدت  ص(. والذي العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة والتخص  
 ة اطتامسة:الفرعي   فرضي ةالة عليو من خالؿ اختبار صح  

بني درجة     (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
اثب  الت مس ك  العقالن العلمي.  الت فكريو  الرت 
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 الت مس كبني درجة   (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة : بديلةٌ  فرضي ةٌ 
اثب  العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكريو  الرت 

ِّالعقبلنيِّالعلميِّالتَّفكيروِِّّالت راث(ِّبينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِّبين72ِّالجدوؿِّ)

 Sigمستوىِّالمعنويةِِّّ(rقيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّ)ِّالمتغيراتِّالمدروسة
ِِّّالت راثبِّالتَّمس كالعبلقةِّبينِِّّ

ِّالعقبلنيِّالعلميِّالتَّفكيروِّ
-0.09 0.051 

اث للرت   الن ظرةبني   وجود ارتباطٍ و باستخداـ معامل ارتباط بريسوف  تبني  ( أن  72من اصتدوؿ ) يتبني  
وىي أصغر من قيمة  0.051قيمة  مستوى اظتعنوية العقالن العلمي، ومبا أف   الت فكريو 

α=0.055إذ بلغت قيمة معامل  منخفضٌ  عكسي   ، وىو ارتباطٌ اً إحصائي   االرتباط داؿ   فإف   ؛
 .=r - 0.09  ارتباط بريسوف

اثب الت مس كما زاد و كل  نستنتج من ذلك بأن   وىذا  ،العقالن العلمي الت فكريدرجة  تاـتفض ؛الرت 
على  فة اليت تصر  السوري ومن الطبقة اظتثق   اجملتمعمن  السوري فهناؾ شرلتةٌ  اجملتمعفق مع واقع يت  

اثب الت مس ك اضتقيقة ىي  وبأف   ،األزمنة واألمكنة يصلح لكل   اً ه منهجوتعدّ  ،العرب اإلسالمي الرت 
اثيف  :أي ؛ةٌ تراثي   حقيقةٌ  تلك اظترحلة من  ة ىذه الشرلتة بأف  ما تبلور يف عقلي   ةً اإلسالمي خاص   الرت 

ل إليو العقل البشري من دوف النظر إذل ما توص   وغتدٍ  اضتكم اإلسالمي كانوا  أصحاب حضارةٍ 
ا بأهن   ةٍ علمي   ةٍ نظري   والذي ينظر إذل أي   ،العقالن العلمي الت فكري. وىذا ما يتعارض مع إؾتازاتٍ 

 العرب ؛ لذلك ؾتد انقساـ اظتثق فنيهاػتل   جديدةٍ  مصريىا الزواؿ وإحالؿ نظريةٍ  ف  ، وأتةٌ مؤق   ةٌ نظري  
اثسك بتم  ي أصورل   تيارٌ  :نيي  ارين أساسحوؿ تي    سك باضتداثة .         تم  ي جتديدي   وتيارٌ  ،الرت 

ِّعلىِّ ,ِّالِّواسعِِّّةِّىيِّحصيلةِّتعاوفِّراتِّالجماعيَِّّالتصو ِِّّةِّفيِّالعقبلنية)ِّإفَِّّالعامَِِّّّالنظريَّةفبناًء
ِّةٍِّومعارؼِّعمليَِِّّّوحسب,ِّبلِّفيِّالزمافِّأيضًا.ِّلقدِّتكونتِّبفضلِّتراكمِّخبراتِِّّفيِّالمكاف

ِّسلسلةٍِّ ِّمدى ِّعمليَِِّّّطويلةٍِِّّعلى ِّعبر ِّاألجياؿ, ِّمزجِّمن ِّحشودٌِِّّوانصهارٍِِّّة ِّلها منِِّّخضعت
لِّعيِّالميوؿِّوالمذاىب.ِّفهوِّيحلٍِّّمتنوٍِّّرينِّاألفكارِّوالمشاعرِّالصادرةِّعنِّجمهرةِّمنِّالمفكٍِّّ
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ِّوكالتصو ِّ ِّالجماعية ِّثمَِّّأنَِّّرات ِّأفراد: ِّنشاط ِّحصيلة ِّالمفكٍِّّها ِّمن ِّجمهرة ِّأفكاراِّة ِّطرحت رين
ةِّراتِّالجماعيَِّّعمدِّآخروفِّإلىِّانتقائهاِّواستعادتهاِّونشرىاِّوتناقلهاِّعبرِّاألجياؿ.ِّىذهِّالتصو ِّ

هاِّبهذاِّل.ِّإنَِّّمنِّالتجديدِّواالنتقاءِّوالتأص ِِّّدِّمعقَِِّّّعلىِّغرارِّالحقائقِّالعلمية,ِّحصيلةِّمسارٍِِّّيى
ِّمنِّنتاجِّ ِّالتيِّىيِّطريقةٌِّالمجتمعالمعنى, ِّشأفِّاللغة ِّشأنها ِّحصيلةِّإنَِِّّّ,للقوؿِّمختصرةٌِِّّ, ها

فيِِّّوممعنةٍِِّّناقصةٍِِّّبصورةٍِِّّيستحيلِّاستقصاؤىاِّإالَِِّّّوانتشارٍِِّّأفضتِّإلىِّآلياتِّانتقاءِِّّمبادراتِّ
ِّإنَِّّجز ِّالتَِّّ ِّنتكلَِّّؤ. ِّلغةًِّنا ِّأدواتِِّّم ِّونستخدـ ِّصنعنا, ِّمن ِّابتكاِّليست ِّمن ِّونناديِّليست رنا,

ِّثمَِِّّّبحقوؽِّ ِّكنزِّليستِّمنِّوضعنا. ِّدائمًا ِّينتقلِّمنِّجيلِِّّة ِّجمعو إلىِِّّمنِّالمعارؼِّلمِّنتوّؿ
 (     217 – 216، 2717.) بودوف، جيلِّ

ِّوِّ -ٙ ِّالمواطنة ِّبمبدأ ِّالوعي ِّدرجة ِّبين ِّالعلميِِّّالتَّفكيرالعبلقة العقبلني
 لدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.

العقالن  الت فكريظتدى الوعي مببدأ اظتواطنة وعالقتها ب )الت عر ؼ,اعتدؼ اطتامس حتق قعرفة مدى ظت -
اإلجابة عليو  تدت  ( والذي كل ي ةالالعلمي لدى طلبة  جامعة دمشق حسب متغري اصتنس واإلقامة و 

 ة.الس ادس ةالفرعي   فرضي ةال ةمن خالؿ اختبار صح  

بني درجة الوعي  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكريمببدأ اظتواطنة و 

بني درجة الوعي مببدأ  (0.05)الد اللةعند مستوى  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  بديلة: يوجد عالقةٌ  فرضي ة
 العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكرياظتواطنة و 

ِّالتَّفكير(ِّبينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِِّّالعبلقةِِّّبينِّدرجةِّالوعيِّبمبدأِّالمواطنةِّو73ِّالجدوؿِّ)
ِّالعقبلنيِّالعلمي

 Sigمستوىِّالمعنويةِِّّ(rقيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّ)ِّالمتغيراتِّالمدروسة
العبلقةِّبينِّدرجةِّالوعيِِّّبمبدأِّ

العقبلنيِِّّالتَّفكيرالمواطنةِّوِّ
ِّالعلمي

0.27 0.00 
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 الط الببني إدراؾ   وجود ارتباطٍ تبني   و باستخداـ معامل ارتباط بريسوف( أن  73من اصتدوؿ ) يتبني  
وىي أصغر من 0.00قيمة  مستوى اظتعنوية العقالن العلمي، ومبا أف   الت فكريظتدى غياب اظتواطنة و 

إذ بلغت قيمة  منخفضٌ  طردي   ، وىو ارتباطٌ اً إحصائيّ  و داؿ   االرتباط معنوي   فإف   ؛α=0.05قيمة 
 .=0.27rمعامل ارتباط بريسوف  

العقالن  الت فكريدرجة  تزاد ؛لدرجة غياب اظتواطنة الط البما زاد إدراؾ كل    ونستنتج من ذلك بأن  
 ،اظتدن اجملتمعو ى مبادئ اظتواطنة، العًا علط  وا األكثر ثقافةً  الط لبةشرلتة  أف   :أيالعلمي لديو؛ 

ات الغربية ىم أكثر وعياً اجملتمعإليها بعض  تلة اليت توص  بدرجة الدنتقراطي  ، و وحقوؽ اإلنساف
واليت تقف على  أو ديين   قبلي   وتكوف ذات تفكريٍ  ،من الشرلتة اليت ال تدرؾ ىذه اظتبادئ وعقالنيةً 

ة دوائر اضتكومي  الة يف باإلضافة إذل معرفتو مبدى انتشار الفساد واحملسوبي   ،مبدأ اظتواطنة مع تضاد  
 واليت تضعف من مبدأ اظتواطنة.    

ِّيمكنِّبأنَِّّ: ة يف العقالنية نرىالعام   النظري ةمن خالؿ   ةِّالتيِّترتسمِّعلىِّخلفيَِِّّّالنظريَّةثيلِّتمو
)ِّالمشاىدِّالمحايد(ِّبصورةِّاستدالؿِّ المشاىدِّالمحايدِّىوِِّّىوِّاآلتي:ِّإفَِِّّّبسيطِِّّمنطقيٍِِّّّمفهـو

ِّأنَِّّ ِّنفترض ِّالذي ِّيتجرَِّّالمواطن ِّتلك ِّأو ِّالمسألة ِّىذه ِّفي ِّوآرائوِّو ِّوأىوائو ِّمصالحو ِّعن د
ِّإفَِّّ ِّافتراضاتو. ِّأو ِّالحالةِّالمسبقة ِّىذه ِّفي ِّالحسٍِِّّّد ِّتميسِّالمواطن ِّمن ِّوأحكامو ِّتقويماتو

هاِّلوِّالحكمِّعليهاِّبأنَِّّتخوٍِِّّّاؾِّأسبابًاِّمتينةًِّىنِّإذاِّبداِّلوِّأفًَِِّّّاِّمنِّالقضاياِّإالالسليم,ِّفبلِّيقّرِّأيِّّ
ِّكثيرٍِِّّالّنسبةبلكنِّالمواطنِّيكوفِِّّكذلك, فيِّموقعِِّّالدَّولةمنِّاألمورِّالتيِّتظهرِّفيِّحياةِِّّإلى

ِّ(  337، 2717) بودوف، .المشاىدِّالمحايد

ِّمنطلقِِّّمنِّزةٍِّمميَِِّّّةٍِّوِّبفاعليَِّّيوضٍّحؿِّىذهِّالشواىدِّمنِّآدـِّسميثِّالذيِّاستطاعِّأفِّأوَِِّّّتسِّبِِّقتُِّا
ِّتقدٍِِّّّتعليميٍِّّ ِّنظريَِّّما ِّفائدةٍِّمو ِّمن ِّالمحايد ِّالمشاىد ِّاقتناعِِّّ؛ملموسةٍِِّّة ِّسبب ِّعن ِّتساءؿ لذا

يتِّجرِِّولوِّأُِِّّ-اؿِّالمناجمِّأجوراِّأعلىِّمنِّأجورِّالجنود,ِّاإلنجليزِّفيِّأياموِّبضرورةِّتقاضيِّعمَِّّ
ِّكيفِِّّ-دتِّجوابوةِّالساحقةِّأيَِّّلكانتِّالغالبيَِِّّّللرأيِّحوؿِّىذهِّالمسألة؛ِّاستطبلعاتِّ متسائبًل:

ِّكاآلتي:ِّبماِّأفَِّّنفسٍِّّ معظمِّاإلنجليزِِّّرِّىذاِّاإلجماع,ِّىذاِّاالعتقادِّالجماعيِّالمشترؾ؟ِّومجيبًا
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ِّوالِّعمَِِّّّاليسوِّ همِّفيِّأخرى,ِّإنَِِّّّبالموضوع,ِّبعبارةٍِِّّينِّمباشرةًِّهمِّغيرِّمعنيٍِّّاؿِّمناجم,ِّفإنَِّّجنودًا
ِّإفَِّّ ِّالمحايد. ِّالمشاىد ِّمبنيٌِِّّّموقع ِّىو ِّىذا ِّالحسٍِِّّّشعورىم ِّنظاـِِّّ:أيِّالسليم؛ِّعلى على

 (332، 2717)بودوف،  .يشترؾِّفيوِّكثيروفِّنظراِّإلىِّمتانتوِّأسبابِّ

ِّنتبيَِّّإنَِّّ ِّبجبلءِّنا ِِّّن ِّالعقلنة ِّالمتوسطمسارات ِّالمدى ِّعلى ِّتعمل ِّالتي ِّبحثِِّّىذه ِّميدانيٍِِّّّفي
ِّ؛لميةِّوفئةِّالمستوىِّالعاِّبينِّالفئةِّالعمريَِّّأجراهِّإنغلهارتِّحوؿِّقيمِّالعالم.ِّفإذاِّقارنَِِّّّعِّموسَِّّ

ِّالمعطياتاتَِّّ ِّخبلؿ ِّمن ِّلنا ِّسنِِّّّأفَِِّّّضح ِّاألصغر ِّالشباب ِّعامَِّّلدى ِّميبًل ِّعلمًا ِّواألكثر ِّإلىًِّا ًا
يضاعفِّاحتراـِِّّساتِّالديمقراطيةِّعلىِّنحوِّوترسيخِّالمؤسَِِّّّ,ياسةِّفيِّخدمةِّالمواطنوضعِّالسٍِّّ
ِّ ِّحقوؽِِّّالسٍّياسيةالسلطة ِّإطبلؽ ِّإلى ِّوأيضًا ِّبتعق ِّجديدةٍِِّّللمواطن, ِّواالعتراؼ ِّالمساراتِّ, د
 (   359، 2717) بودوف،  ة.واستبعادِّاأليديولوجياتِّالتبسيطيَِِّّّ,السٍّياسية

ٚ- ِّ ِّالمعوقات ِّبين ِّوِِِّّّاالجتماعيةالعبلقة ِّالعلميِِّّالتَّفكيرككل العقبلني
 لدىِّطلبةِّجامعةِّدمشق.ِّ

 الت فكريككل يف إعاقة   االجتماعيةلى دور اظتعوقات ع الت عر ؼ، الس ادساعتدؼ  حتق قظتعرفة مدى  -
للتفكري العقالن العلمي بني طلبة جامعة دمشق حسب متغري  هما أكثر إعاقةً وأيّ  ،العقالن العلمي

 ة:الث الثة الرئيسي   فرضي ةة الاإلجابة عليو من خالؿ اختبار صح   تدت  والذي  .كل ي ةالاصتنس واإلقامة و 

بني درجة اظتعوقات  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة العدـ: ال  فرضي ة
 العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق. الت فكريككل و   االجتماعية

بني اظتعوقات  (0.05)الد اللةعند مستوى توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة بديلة:  فرضي ة
 لعقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق.ا الت فكريككل و   االجتماعية

ِّالتَّفكيرككلِّوِِِّّّاالجتماعية(ِّبينِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّالعبلقةِّالمعوقات74ِّالجدوؿِّ)
ِّالعقبلنيِّالعلمي

 Sigمستوىِّالمعنويةِِّّ(rقيمةِّمعاملِّارتباطِّبيرسوفِّ)ِّالمتغيراتِّالمدروسة
 0.125 0.07ِّالعقبلنيِّالعلميِّالتَّفكيرككلِّوِِِّّّاالجتماعيةالعبلقةِّبينِّالمعوقاتِّ
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بني اظتعوقات    وجود ارتباطٍ و باستخداـ معامل ارتباط بريسوف تبني  ( أن  74من اصتدوؿ )  يتبني  
وىي أكرب من 0.125قيمة  مستوى اظتعنوية العقالن العلمي، ومبا أف   الت فكريككل  و   االجتماعية

، إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف   اً إحصائيّ  االرتباط غري داؿ   فإف   ؛α=0.05قيمة 
r=0.07 

 . 0.05الد اللةالعدـ واالرتباط غري معنوي عند مستوى  فرضي ةلذلك نقبل  

العقالن  الت فكريككل و   ةاالجتماعي  ًا بني اظتعوقات إحصائي   ةٌ دال   ليس ىناؾ عالقةٌ  ونستنتج بأن  
استبعدت من  أو إذل وجود معوقاتٍ  العي نةيعود إذل صغر حجم  أف العلمي وىذا من اظتمكن

( واالعتقاد  الّنسب -الث أر)  الت قاليدات كمعوؽ للتفكري العقالن العلمي كالعادات و الفرضي  
 حر.  بالس  

العقبلنيِِّّالتَّفكيرككلِِّّومتغيرِِِّّّاالجتماعيةلفرؽِّبينِّدرجةِّمتغيرِّالمعوقاتِّا - 32
 .العلمي

 الد اللة( لدراسة Paired Samples T-Testاختبار )ت( للمجموعات اظترتبطة )ثانياً: 
يف أحد  اطتاضعني للبحثني جملموعتني مرتبطتني من ة للفروؽ بني متوسطني حسابي  اإلحصائي  

 ( .Interval Or Ratio) الّنسبةات من نوع اظتسافة أو اظتتغري  
ِّاالجتماعيةللمجموعاتِّالمترابطةِّ)متغيرِّالمعوقاتT-testِِّّنِّاالختبارِّ(ِّيبي75ٍِّّالجدوؿِّ)ِّ

ِّالعقبلنيِّالعلمي(ِّالتَّفكيرمتغيرِِّّ–

المتوسطِِّّالتَّكراراتِّالمجموعاتِّالمترابطة
ِّالحسابي

االنحراؼِّ
ِّالمعياري

 tقيمةِّاختبارِّ
ِّ

درجاتِّ
ِّالحرية

مستوىِّ
 sigالمعنويةِّ

 0.000 454 17.680- 0.35 3.04 455ِّاالجتماعيةالمعوقاتِّ

 0.44 455ِّ3.49ِّالعقبلنيِّالعلميِّالتَّفكير
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العقالن،  الت فكري ومتغري   االجتماعية اظتعوقات بني متغري   يوجد فرؽٌ  و( أن  75من اصتدوؿ )  يت ضح
أصغر من قيمة  sig=0.000قيمة مستوى اظتعنوية  ألف   ؛اً إحصائيّ  وداؿ   وىذا الفرؽ معنوي  

α=0.05،  الط لبةالعقالن ىو األكثر لدى  الت فكري أف   :أي ؛العقالن الت فكريوىذا الفرؽ  لصاحل 
 .  االجتماعيةمن اظتعوقات 

العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق أكرب من درجة اظتعوقات  الت فكريدرجة  نالحظ بأف  
رائح يف ؼتتلف الش   اًل:  تزايد انتشار التعليم بنيأو   ؛ة عواملوىذا يرجع لعد   ،ككل  االجتماعية

ة ثانياً: دور الثورة اظتعلوماتي   ،السوري اجملتمعويف الريف واظتدينة وبني الذكور واإلناث يف  اجملتمع
 الت فكريثالثاً: طبيعة التناقض يف العقلية العربية بني  عالـ واالنرتنيت يف وصوؿ اظتعرفة،ووسائل اإل

ففي حني جتده يف اظتخابر  ،الت قاليدبالعادات و  الت مس كري و الغيب والسح الت فكريالعقالن العلمي و 
جتده يف اضتياة  ؛ويقـو باكتشاؼ اخرتاعاتٍ  ،ةات اصتراحي  واظتشايف يقـو بأداء أفضل العملي  

 الط لبةوىذا ما ؾتده لدى  ،الت قاليدبالعادات و  ومرتبطٍ  غيب   تفكريٍ  و ذاغتتمعيف أسرتو و  االجتماعية
 .  اصتامعي ني

 المختلفة:ِّاالجتماعيةثالثاِّ:الفروؽِّبينِّأنواعِّالمعوقاتِّ
(ِّفريدمافِّلمعرفةِّالفروؽِّبينِّأنواعِّالمعوقاتِِّّ(Friedman(ِِّّيبينِّاختبار76ِّجدوؿِّرقمِّ)

ِّاالجتماعية

اظتتوسط  البعد
 اضتساب

االؿتراؼ 
 متوسط الرتب اظتعياري

 5.19 0.56 3.64 الد يين الت فكري
 4.36 0.45 3.33 اظترأةمكانة 

 3.69 0.46 3.13 مبدأ اظتواطنة 
 3.23 0.68 2.98 (الّنسبو  الث أر)

اثب الت مس ك  2.78 0.69 2.87 الرت 
 1.76 0.71 2.30 االعتقاد بالسحر

N=455         DF=5         Chi=947.886      Sig=0.00 
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يف  ةٍ إحصائي   ذات داللةٍ  فريدماف، وجود فروؽٍ ( نتيجة تطبيق الفروؽ ؿ 76من اصتدوؿ ) يتبني  
وىو أقل من قيمة .sig=0 000مستوى اظتعنوية  عند chi=947.886د أف  جِ ، إذ وُ ترتيب

α=0.05. 

ِّالفروؽِّبينِّأنواعِّالمعوقاتِّاالجتماعيةِّالمختلفةِّ(ِّيوضحٗالشكلِّرقمِّ)

 
 ،اظتوروثة ظتكانة اظترأة الن ظرة :الث انيليو اظتعوؽ   ،الد يين الت فكريىو  :األو ؿ االجتماعيفاظتعوؽ  

)  الت قاليدبالعادات و  الت مس ك :ةالر ابعباظترتبة  ث   ،معوؽ غياب اظتواطنة :ةالث الثويليو باظترتبة 
اثب الت مس ك :ويليو خامساً ،(الّنسب -الث أر  االعتقاد بالسحر . :ويف الرتتيب األخري  ،الرت 

ًا من حياة جانبًا مهم   الد ينل حيث يشك   ؛السوري اجملتمعوىذا الرتتيب يتناسب مع واقع 
 االجتماعيةالتفصيالت الدقيقة من اضتياة  كل    الد ينكما يدخل   ،السوري اجملتمعاإلنساف يف 
  ،العقالن العلمي الت فكريًا وبعيدًا عن لدى اإلنساف غيبي   الت فكريوىذا ما كتعل  ،اليت نعيشها

ة للمرأة وقدراهتا اضتقيقية واليت كتب م من اظتكانة الطبيعي  اظتوروثة للمرأة واليت حتج    الن ظرةويليها 
 ةً ماسّ  مة. ويليو غياب اظتواطنة والذي أصبح حاجةً ات اظتتقد  اجملتمعلتدث يف ا، كما أف تقـو هب
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 االعتقاد بالسحر التمسك بالتراث الثأر والنسب مبدأ المواطنة مكانة المرأة التفكير الديني
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حر يف يأيت الس   ث   ،الد ولةيف دوائر  تٍ اوػتسوبي   من فسادٍ  هشاىدما ن ةً ال مهرب منو وخاص  
 .الد ينتيب األخري حبكم  حترنتها من الرت  
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ِّصِّنتائجِّالبحث:ملخَِِّّّ 

ِّنةِّالبحث:ةِّألفرادِّعيٍِّّخصائصِّالعامَِّّال -ٔ
يتناسب مع اضتجم  بشكلٍ  عةً موز   مفردةً  455بلغ  اضتجم الكلي للخاضعني للبحث - أ

 الكل ي اتتوزيع ىذه  ت  ي صتامعة دمشق. وقد باضتجم الكل   مقارنةً  كل ي ةٍ   لكل  الّنسب
 الكل ي اتقتا  تمده جامعة دمشق:على التقسيم الذي تع ني بناءً على قسمني أساسي  

  الكل ي اتمن  العي نة، وقد بلغت نسبة أفراد النظري ة الكل ي اتو  ،التطبيقي ةة و األساسي  
 .%64.0النظري ة الكل ي اتيف حني بلغت نسبة  ،%36.0لتطبيقي ةا

اظتقيمني  الط لبةمن %34.5 مقابل  %65.5يف اظتدينة اظتقيمني  الط لبةبلغت نسبة  - ب
 يف الريف.

 %58.7ناث اإلنسبة  ت، وبلغالعي نة( من إرتارل  %41.3بلغت نسبة الذكور )  - ت
 .العي نةمن إرتارل 

 نتائجِّالعبلقةِّبينِّالمتغيٍّرات: -ٕ

الد يين عالقٌة  أظهر البحث أّف  العالقة بني الت فكري العقالن العلمي والت فكري - أ
 كل ما زادت درجة الت فكري العقالن العلمي؛ نقصت درجة الت فكري عكسي ٌة؛ أي:

 . r= -0.16إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف الد يين والعكس صحيحٌ 
معنوي ٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة  بني الت فكري  أظهر البحث أنّو ال توجد عالقةٌ    - ب

إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف العقالن العلمي واالعتقاد بالسحر 
فإف  α=0.05وىي أكرب من قيمة   0.573قيمة  مستوى اظتعنوي و 0.03

 .االرتباط غري معنوي
بني الت فكري عنوي ٌة ذات داللٍة إحصائي ٍة أظهر البحث أنّو ال توجد عالقٌة م - ت

إذ بلغت قيمة  الّنسب ( -العقالن العلمي والت مس ك بالعادات والت قاليد ) الث أر
وىي أكرب   0.844ةقيمة  مستوى اظتعنوي و  0.01-معامل ارتباط بريسوف 

 .فإف االرتباط غري معنوي α=0.05من قيمة 
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نة ني الت فكري العقالن العلمي والن ظرة اظتوروثة ظتكاأظهر البحث أّف  العالقة ب - ث
كل ما زادت درجة الت فكري العقالن العلمي؛ نقصت اظترأة عالقٌة عكسي ٌة؛ أي:  

مستوى قيمة  إذ بلغت وثة ظتكانة اظترأة والعكس صحيٌح.درجة الن ظرة اظتور 
اؿ إحصائيا، فإف االرتباط د α=0.055وىي أصغر من قيمة 0.007اظتعنوية  

 - =rوىو ارتباط عكسي منخفض إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف
0.13. 

اث العالقة بني الت فكري العقالن العلمي ودرجة الت مس ك أظهر البحث أّف  - ج بالرت 
كلما زادت درجة الت فكري العقالن العلمي؛ نقصت درجة  عالقٌة عكسي ٌة؛ أي:

اث والعكس صحيٌح.   0.051قيمة  مستوى اظتعنوية إذ بلغتالت مس ك بالرت 
فإف االرتباط داؿ إحصائيا، وىو ارتباط  α=0.055وىي أصغر من قيمة 

 . =r - 0.09  عكسي منخفض إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف
لعالقة بني الت فكري العقالن العلمي ودرجة الوعي مببدأ اظتواطنة اأظهر البحث أّف  - ح

عالقٌة طردي ٌة؛ أي:  كل ما زادت درجة الت فكري العقالن العلمي؛  زادت درجة 
وىي أصغر من قيمة 0.00قيمة  مستوى اظتعنوية إذ بلغت الوعي مببدأ اظتواطنة.

α=0.05  ارتباط طردي منخفض  حصائيا، وىو داؿ إفإف االرتباط معنوي و
 .   =0.27rبلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف   كما

بني الت فكري ذات داللٍة إحصائي ٍة  عنوي ةٍ أظهر البحث عدـ وجود عالقٍة م - خ
مستوى قيمة  إذ بلغت العقالن العلمي واظتعوقات االجتماعية ككل.

إف االرتباط غري داؿ إحصائيا، ف α=0.05وىي أكرب من قيمة 0.125اظتعنوية
 . r=0.07بلغت قيمة معامل ارتباط بريسوف   كما 

أظهر البحث أف  درجة الت فكري العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق أكثر   - د
إذ بلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التفكري  من درجة اظتعوقات االجتماعية ككل.

مقابل اظتتوسط اضتساب 3.49العقالن العلمي لدى طلبة جامعة دمشق  
 . 3.04لدرجة  التأثر باظتعوقات االجتماعية  
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أظهر البحث أف  أكثر اظتعوقات االجتماعية اليت تقف عائقًا يف وجو الت فكري  - ذ
 الد يين وغياب اظتواطنة. العقالن العلمي ىي الت فكري

ِّحوؿِّمحاورِّالبحث:ِّالعيٍّنةراءِّآلِّالثَّبلثةالمستوياتِّ -ٖ
لوف % يشك   الد يينذات اظتستوى اظترتفع للتفكري  الط لبة البحث أف  أظهر  - أ

أكثر من  وبذلك،44.6% الد يينلتفكري لط اظتستوى اظتتوس   وذات  ،52.1
 . عاؿٍ  ديين   نة البحث ذات تفكريٍ يف عي   الط لبةنصف 

لوف ذات اظتستوى اظتنخفض لالعتقاد بالسحر  يشك   الط لبة أظهر البحث أف    - ب
 ذات اعتقادٍ  العي نةمن  الط لبةأكثر من نصف  وبذلك،العي نةمن  54.7%
 بالسحر.  منخفضٍ 

بالعادات  الت مس كذات اظتستوى اظتتوسط لدرجة  الط لبة فّ أظهر البحث أ  - ت
حوارل  :أي ؛الط لبةمن   %69.7نسبة لوف (  يشك  الّنسب -الث أر)  الت قاليدو 

 – الث أر)  الت قاليدكهم بالعادات و س  تمذات درجة متوسطة ب العي نةثلثي 
 .(الّنسب

من ذات اظتستوى اظتتوسط للنظرة اظتوروثة ظتكانة اظترأة  الط لبة أظهر البحث أف   - ث
لديهم  العي نةأكثر من ثلثي أفراد أف  وىذا يعين  ،76.5لوف نسبة % يشك  
 اظتوروثة ظتكانة اظترأة. الن ظرةى متوسط من مستوً 

اثك بس  تمذات اظتستوى اظتتوسط لل الط لبة أظهر البحث أف    - ج لوف نسبة يشك   الرت 
د من ى جي  لديهم مستوً  العي نةثلثي أفراد حوارل  وىذا يعين أف   ،66.6%
اثب الت مس ك  .الرت 

لوف مببدأ اظتواطنة يشك  للوعي طة ذات اظتستويات اظتتوس   الط لبة أظهر البحث أف    - ح
د من الوعي ى جي  لديهم مستوً  العي نةة أفراد غالبي   وىذا يعين أف   ،%84.4نسبة

 ويشعروف بغياب اظتواطنة. ،مببدأ اظتواطنة
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طة للتفكري العقالن العلمي ذات اظتستويات اظتتوس   الط لبة أظهر البحث أف   - خ
 العي نةحوارل ثلثي أفراد  أف   وىذا يعين  ،67.9%لوف أكثر من نسبة  يشك  

 العقالن العلمي. الت فكريد من ى جي  لديهم مستوً 
ـٍ ة العربي  العقلي   أف   يت ضح( 7( )1مبقارنة النتيجتني ) - د  ،فكري   ة تعيش حالة انفصا

لكن  ،ل إليو العلموتتبع ما توص   ،ةففي ميادين العلم تدافع عن اإلؾتازات العلمي  
ا والكوف  اجملتمعللمرأة و  جتد من خالؿ النظرة ةاالجتماعي  يف اضتياة  ذات أهن 

 . غيب   تفكريٍ 
ة عان منها عقلي  من االزدواجية  توجود حالة  يت ضح(  7( )4مبقارنة النتيجتني ) - ذ

ة من شتات الشخصي   ةٍ ىام   شتةٍ  على داألمر الذي يؤك   ،طلبة جامعة دمشق
بني األفكار اليت لتملها وبني ما  شكل تناقضٍ ة واليت تنعكس على العربي  
 ؼ يف الواقع.يتصر  

ِّ:(الجنسِّ–الدٍّراسةراتِّ)متغيٍِِّّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّاختبارِِّّ -ٗ
 الط لبةأعلى من   ديين   ذات تفكريٍ  اإلناث ىن   الط لبة أظهر البحث أف   - أ

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

 الط لبةاإلناث ىم أكثر اعتقادًا بالسحر من  الط لبة أظهر البحث أف   - ب
منو لدى  أكثر لدى اإلناث × =  2.47اضتساب توسطاظتإذ بلغ  الذكور

 .= ×(2.07 الذكور ) 
اإلناث والذكور يف  الط لبةاً بني ة إحصائيّ غري دال   أظهر البحث وجود فروؽٍ   - ت

( وىذا الفرؽ لصاحل الّنسبو  – الث أر)  الت قاليدبالعادات و  الت مس كدرجة 
( الّنسب - الث أر)  الت قاليدكاً بالعادات و س  دتاإلناث أكثر  أف   :أي ؛اإلناث

منو  أكثر لدى اإلناث= ×3.02إذ بلغ اظتتوسط اضتساب  من الذكور
 .= ×2.91لدى الذكور
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اإلناث والذكور يف  الط لبةاً بني إحصائيّ  ةٍ غري دال   البحث وجود فروؽٍ  أظهر - ث
اإلناث  أف   :أي ؛وىذا الفرؽ لصاحل اإلناث ،نظرهتم اظتوروثة ظتكانة اظترأة

إذ بلغ اظتتوسط  أكثر من الذكور اجملتمعظتكانة اظترأة يف  موروثةً  نتلكوف نظرةً 
 .3.30منو لدى الذكور أكثر لدى اإلناث 3.35اضتساب 

اإلناث والذكور يف  الط لبةاً بني إحصائيّ  ةٍ غري دال   أظهر البحث وجود فروؽٍ   - ج
اثب الت مس كدرجة  اإلناث أكثر  أف   :أي ؛وىذا الفرؽ لصاحل اإلناث ،الرت 

اثكًا بس  دت لدى اإلناث  2.91إذ بلغ اظتتوسط اضتساب من الذكور الرت 
 .2.80منو لدى الذكور أكثر 

 الط لبةأكثر وعيًا مببدأ اظتواطنة من  اإلناث ىن   الط لبة أظهر البحث أف    - ح
منو لدى أكثر =×  3.21لدى اإلناث اضتساب توسطاظتإذ يبلغ  الذكور

 .=× ( 3.01الذكور)
ككل    االجتماعيةراً باظتعوقات أكثر تأثُ  اإلناث ىن   الط لبة أظهر البحث أف    - خ

أكثر = ×  3.12لدى اإلناث اضتساب توسطاظتإذ بلغ  الذكور الط لبةمن 
 =× (. 2.93منو لدى الذكور )

اإلناث والذكور يف  الط لبةاً بني إحصائيّ  ةٍ غري دال   أظهر البحث وجود فروؽٍ   - د
ات و اإلناث ذ أف   :أي ؛وىذا الفرؽ لصاحل اإلناث  ،العقالن الت فكريدرجة 
إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدى  أكثر من الذكور علمي   عقالن   تفكريٍ 

 .3.45منو لدى الذكور أكثر 3.52اإلناث 
ِّ:مكافِّاإلقامة(ِِّّ–ِّالدٍّراسة)متغيراتِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّاختبارِّ -٘

بلغ إذ  أكثر من أبناء اظتدينة ديين   تفكريٍ  من أبناء الريف ىم ذوو الط لبة أف  أظهر البحث  - أ
أكثر منو يف اظتدينة )  =×  3.71للتفكري الديين لدى أبناء الريف اضتساب توسطاظت

3.60 .) ×= 
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بلغ إذ  من أبناء الريف  يعتقدوف بالسحر أكثر من أبناء اظتدينة  الط لبة أف  أظهر البحث  - ب
أكثر منو يف اظتدينة  =× (.  2.38)لالعتقاد بالسحر لدى أبناء الريف  اضتساب توسطاظت
(2.17   . )×= 

من أبناء الريف واظتدينة  يف درجة  الط لبةًا بني إحصائيّ  ةٍ غري دال   ؽٍ و أظهر البحث وجود فر  - ت
 الط لبة أف   :أي ؛(. وىذا الفرؽ لصاحل الريفالّنسب -الث أر)  الت قاليدكهم بالعادات و س  دت

إذ  ( من أبناء اظتدينةالّنسب – الث أر)  الت قاليدبالعادات و كاً س  دتمن أبناء الريف ىم أكثر 
النسب(  لدى أبناء  –بلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التمسك بالعادات والتقاليد ) الثأر 

 . 2.94أكثر منو لدى أبناء اظتدينة    2.99الريف 
من أبناء الريف واظتدينة  يف نظرهتم  الط لبةاً بني إحصائيّ  ةٍ غري دال   أظهر البحث وجود فروؽٍ  - ث

من أبناء الريف  الط لبة أف   :أي ؛. وىذا الفرؽ لصاحل الريفاجملتمعاظتوروثة ظتكانة اظترأة يف 
إذ يبلغ اظتتوسط  أبناء اظتدينة الط لبةأكثر من  اجملتمعظتكانة اظترأة يف  موروثةً  نتلكوف نظرةً 

منو أكثر من أبناء  3.35ة اظترأة لدى أبناء الريفاضتساب لدرجة النظرة اظتوروثة ظتكان
 .  3.32اظتدينة 

اثكوف بس  تممن أبناء الريف  ي  الط لبة أف  أظهر البحث   - ج إذ  أكثر من أبناء اظتدينة الرت 
أكثر منو  =×   2.96لدرجة التمسك بالرتاث لدى أبناء الريف  اضتساب توسطاظتيبلغ 

 =× ( . 2.82يف اظتدينة )
من أبناء الريف واظتدينة  يف  درجة  الط لبةاً بني إحصائي   ةٍ غري دال   البحث وجود فروؽٍ  أظهر - ح

من أبناء  الط لبة أف   :أي ؛من أبناء اظتدينة الط لبةالوعي مببدأ اظتواطنة. وىذا الفرؽ لصاحل 
ط اضتساب لدرجة إذ يبلغ اظتتوس أبناء الريف الط لبةاظتدينة ىم أكثر وعيًا مببدأ اظتواطنة من 
 .3.13أقل منو يف اظتدينة   3.12الوعي مببدأ اظتواطنة لدى أبناء الريف  

وىذا  ،من أبناء الريف واظتدينة الط لبةًا بني إحصائيّ  ةٍ غري دال   أظهر البحث وجود فروؽٍ  - خ
 علمي   عقالن   تفكريٍ  : طلبة أبناء اظتدينة ىم ذووأي ؛أبناء اظتدينة الط لبةالفرؽ لصاحل 

إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التفكري العقالن العلمي   أبناء الريف الط لبةأكثر من 
 . 3.50أقل منو يف اظتدينة  3.46لدى أبناء الريف 
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 (ِّ.ِّكلٍّيَّةالِِّّ–ِّالدٍّراسة)متغيراتِِّّالمستقلَّةللمجموعاتT-testِِّّاختبارِّ -ٙ

 الكل ي اتعلى من طلبة  أديني   تفكريٍ  ذوو النظري ة الكل ي اتطلبة  أظهر البحث أف   - أ
لدرجة التفكري الديين لدى طلبة الكليات  اضتساب توسطاظتإذ يبلغ  التطبيقي ة

 =× (.  3.57كليات التطبيقية )  الأكثر منو لدى طلبة =×  3.67النظرية
أعلى من طلبة بالسحر  لديهم اعتقادٌ  النظري ة الكل ي اتطلبة  أظهر البحث أف   - ب

لدرجة االعتقاد بالسحر لدى طلبة  اضتساب  توسطاظتإذ يبلغ  .التطبيقي ة الكل ي ات
 2.13أكثر منو لدى طلبة كليات التطبيقية )=×  2.40يات النظرية لالك
×=.) 

 التطبيقي ة الكل ي اتمن  الط لبةًا  بني إحصائيّ  ةٍ غري دال   أظهر البحث وجود فروؽٍ  - ت
( فكانت درجة  الّنسب – الث أر) الت قاليدكهم بالعادات و س  دتيف درجة   النظري ةو 
إذ يبلغ اظتتوسط  التطبيقي ة الكل ي اتأكثر من  النظري ة الكل ي اتك طلبة س  دت

لدى طلبة  الّنسب ( –) الث أر اضتساب لدرجة التمسك بالعادات والتقاليد 
 . 2.93أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية 3.00الكليات النظرية 

 التطبيقي ة الكل ي اتمن  الط لبةًا بني إحصائيّ  ةٍ غري دال   أظهر البحث وجود  فروؽٍ  - ث
 الكل ي اتوىذا الفرؽ لصاحل  ،اجملتمعيف نظرهتم اظتوروثة ظتكانة اظترأة يف  النظري ةو 

 اجملتمعظتكانة اظترأة يف  موروثةٍ  نظرةٍ  ىم ذوو النظري ة الكل ي اتطلبة  :أي ؛النظري ة
إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدى طلبة الكليات النظرية  التطبيقي ة الكل ي اتأكثر من 

 .3.29أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية  3.35
اثكاً بس  دتأكثر  النظري ة الكل ي اتمن  الط لبةأّف  أظهر البحث   - ج  الكل ي ات من الرت 

 الكل ي اتلدرجة التمسك بالرتاث لدى طلبة  اضتساب توسطاظتإذ يبلغ  التطبيقي ة
 . (2.68=×) التطبيقي ة الكل ي اتكثر منو لدى طلبة أ 2.97=×النظري ة 



236 
 

ن أكثر وعيًا مببدأ اظتواطنة م النظري ة الكل ي اتمن  الط لبةأّف  أظهر البحث  - ح
=  3.19 النظري ة لكل ي اتلدى طلبة  اضتساب توسطاظتإذا بلغ  التطبيقي ة الكل ي ات

 . . ×( 3.02)   التطبيقي ة الكل ي اتكثر منو لدى طلبة أ × 
  االجتماعيةرًا باظتعوقات أكثر تأث   النظري ة الكل ي اتمن  الط لبةأّف  أظهر البحث   - خ

لدرجة التأثر باظتعوقات  اضتساب توسطاظتإذ يبلغ  التطبيقي ة الكل ي اتككل من 
كليات التطبيقية ) الأكثر منو لدى طلبة  = ×  3.10االجتماعية ككل 

2.94ِّ)ِّ×ِّ= . 
 التطبيقي ة الكل ي اتمن  الط لبةًا بني إحصائيّ  ةٍ غري دال   وجود فروؽٍ أظهر البحث  - د

 ،النظري ة الكل ي اتالعقالن العلمي. وىذا الفرؽ لصاحل  الت فكرييف درجة   النظري ةو 
إذ يبلغ اظتتوسط اضتساب لدرجة التفكري العقالن العلمي  اً جدّ  بسيطٌ  وىو فرؽٌ 

أكثر منو لدى طلبة الكليات التطبيقية 3.49لدى طلبة الكليات النظرية 
3.48  . 

 نتائجِّالجانبِّالنظري: -ٚ
 من أشكاؿ العقالنية اليت مّر هبا العقل البشري كانت شكالً  الت فكريمراحل  كلّ  - أ

األسطوري  الت فكري على يِن ي بُ الذ-الفلسفي   الت فكرياألسطوري إذل  الت فكريمن 
 ة.ة الفلسفي  العقالن العلمي الذي انبثق من  العقالني   الت فكريإذل  -

ة ي  ة اضتس  د على العقالني  تمالعقالن العلمي الذي يع الت فكرياختالؼ منهج   - ب
فال إؾتاز علمي مصدره  ،والفلسفة  الد ينة معًا عن منهج ة العقلي  والعقالني  

 .الد ين
ىي العادات  :ة اإلنساف العربة التحالف اليت تعمل على تقييد عقلي  ثالثي   - ت

 وغياب اظتواطنة. ،الد ينو  ،الت قاليدو 
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سم باالزدواجية فبقدر ما تكوف ذات ة تت  ة العربي  العقلي   أظهرت نتائج البحث  بأف   - ث
 . ماضوي   تراثي   ؾتدىا ذات تفكريٍ  علمي   عقالن   تفكريٍ 
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ِّالمقترحات:ِّ
اثإعادة النظر يف  -1  بطريقةٍ  وحقيقي   جاد   نقدي   العرب اإلسالمي من خالؿ عملٍ  الرت 

اث الن ظرة لتجاوز ةٍ منهجي   اثيف  يروف اظتوجودة لدى البعض الذينة ة السلفي  ي  الرت  منهجاً  الرت 
 األزمنة واألمكنة.  يصلح لكل  

يتناسب مع ما   بشكلٍ  نييصالحاإل الد ينسة من خالؿ رجاؿ إعادة قراءة الكتب اظتقد   -2
  العرب.   اجملتمعفة اليت يعان منها ة اظتتخل  لعقلي  ل وجتاوز رٍ ل إليو العقل البشري من تطو  توص  

 :أي ؛الد ينة يف غتاؿ ة والرشتي  التقليدي   ةاالجتماعي  سات ة اظتؤس  ضرورة توحيد خطاب كاف   -3
من اظتفهـو العاـ إذل اظتفهـو اطتاص  واعتباره  الد ينتعمل على نقل  ةٍ حقيقي   ةٍ وجود آلي  

 و.بني اإلنساف ورب   ةً شخصي   مسألةً 
أفراد اجملتمع عمومًا عن طريق وسائل اإلعالـ  نشر الوعي بني الطالب خصوصًا وبني  -4

بأقتية التفكري العقالن العلمي واستخدامو كأسلوب حياة بداًل من التفكري الالعقالن 
 القائم على الغيبيات والسحرة والشعوذة.

ة إعادة النظر مبا تنشره من ة واإلعالمي  ة والفكري  على اصتهات القائمة على السياسة الرتبوي    -5
 ىذه األفكار حباجةٍ  عندما تكوف اصتهة اليت تبث   ةً والسحري خاص   الد يينيف اجملاؿ   أفكارٍ 

 مثاًل. أو دخوؿ معركةٍ  لشحذ اعتمم من أجل كسب انتخاباتٍ 
العقالن العلمي من خالؿ نشر اظتعرفة والعمل  الت فكريلتنمية  ةٍ وفكري   ةٍ وضع برامج تربوي   -6

 ة.اظتعرف غتتمععلى إكتاد 
ات واظتشاعر بعيدًا عن الغيبي   ونقدٍ  ةٍ وضوعي  مب إعادة قراءة التاريخ اإلسالمي وتدريسو -7

 ة. العاطفي  
دور و  ،األسرة ؛ةسات التقليدي  بالعمل على نقل الفرد من اظتؤس   ةقياـ اصتهات اظتختص    -8

 لتكريس مبدأ اظتواطنة بشكلو اضتقيقي.  ؛الد ولةسات العبادة إذل مؤس  
اظتؤسسات التعليمية  على االىتماـ بتعزيز مكانة الوطن يف نفوس الطالب من خالؿ حث  -9

 تنمية الوعي مبدى أقتية الوطن.
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إجراء دراساٍت أخرى عن الدين، والعادات والتقاليد باستخداـ منهجي ٍة ؼتتلفٍة؛   -17
ستخَدمة يف االنرتبولوجيا

ُ
 )اظتالحظة باظتشاركة(. كاظتناىج اظت

إجراء دراسٍة عن  اظتعو قات االجتماعي ة للتفكري العقالّن على عي نٍة  غري عي نة  -11
 الطلبة اصتامعي ني.    

 

ِّ  
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 المبلحق

ِّ(1ملحقِّرقمِِّّ)
ِّ

ِّالقسمِّاألوؿ:ِّالمعلوماتِّالشخصية:

ِِِّّّٔذكرِّالجنسِّ-ٔ

ِِّّٕأنثى 

ِّ

 ِِّّٔريفِّاإلقامةِّمكافِّ-ٕ

ِِّّٕمدينة 

ِّ

 ِِّّالكليةِّ-ِِِّّّٖ

ِّ

 ِِّّالقسمِّ-ٗ

ِّ

ِّ  
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ِّاالجتماعية:ِّ:ِّالمعوقاتنيالقسمِّالثا

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

الكثري من اإلؾتازات العلمية  -1
تعود للكتاب ) القرآف ، اإلؾتيل 

.) 

      

إف رجاًل عابدًا يف صومعتو خرٌي  -2
 من عادل يف ؼتربه.

      
لتتاج غتتمعنا إذل علماء الدين  -3

أكثر من حاجتو إذل علماء 
 الطبيعة.

      

حتصل الربكة بزيارة قبور  -4
 األولياء.

      
       أؤمن بعادل اظتالئكة واصتن. -5
أرى يف الكتاب)القرآف،  -6

(عالج للكثري من اإلؾتيل
 األمراض اصتسدية.

      

معتقدايت الدينية يف الواقع  -7
 معياري يف اضتكم على األمور. 

      
       أؤمن بالقضاء والقدر. -8
أؤيد رجاؿ الدين يف الكثري من  -9

 آرائهم.
      

أرى بأف الدين منظومة متكاملة  -11
 عن اإلنساف واضتياة واجملتمع.

      
       الدين ىو اضتل لكل مشكالتنا. -11
نتكن للعرافني التنبؤ الصحيح  -12

 ببعض األحداث.
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ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

يستطيع العراؼ أف يؤذي أي   -13
 شخص يريد. 

      
بعض اضتجب حتمي من  -14

 اإلصابة بالعني اضتاسدة.
      

للعرافني عند نتكن أف أصتأ  -15
 تعرضي لبعض اظتصائب.

      
يستطيع بعض رجاؿ الدين  -16

استحضار األرواح والتواصل 
 معهم.

      

نتكن إيقاع رجل وامرأة يف  -17
 .اضتب بتأثري السحر

      
كشف تنتكن لقراءة الطالع أف  -18

 بعض األمور اظتستقبلية.
      

ؾتح رجاؿ الدين يف عالج  -19
بعض األمراض اظتستعصية على 

 الطب اضتديث.  

      

شخص يثأر ألخيو بقتل أخو  -21
 اصتان.

      

نسب العائلة يهمين يف اختيار  -21
 الشريك. 

      

من حق الذي ينتمي إذل عائلة  -22
ذات نسب أف يكوف لو مكانة 

 مرموقة يف اجملتمع.
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العباراتِِّّماِّمدىِّموافقتكِّعلى
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

  كتب اطتضوع لرأي الكبار يف -23
 لعائلة.ا

      
كتب اضتفاظ على عادات   -24

 وتقاليد غتتمعنا.
      

باإلمكاف أف نساوي بني   -25
الرجل واظترأة يف اضتقوؽ 

 والواجبات.

      

( كتب قتل كل فتاة دتارس  -26
 بطريقة غري شرعية.اصتنس 

      
من حق الفتاة أف ختتار   -27

الشخص الذي تريده حّت وأف 
 عارض األىل. 

      

كتب أف تكوف فرص التعليم  -28
والعمل للمرأة متساوية مع 

 الرجل.

      

تستطيع اظترأة قيادة أعلى  -29
 اظتناصب يف الدولة.

      
من اظتعيب أف يستشري الرجل  -31

 اظترأة.
      

أف تلتـز اظترأة اظتتزوجة  أرى -31
 بأعماؿ اظتنزؿ ورعايتها ألطفاعتا.

      
ال أرسل أبنيت بعثة خارج   -32

 القطر.
      

كتب على اظترأة أخذ موافقة  -33
أىلها يف كل األمور اعتامة يف 

 حياهتا

      

يكفيتعليم الفتاة  -34
 ظترحلةاإلعدادي.
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ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

على اظترأة  أف تسمع كالـ  -35
 زوجها.

      
توجد اضتقيقة الكاملة يف تراث  -36

 انآباء واألجداد.
      

ؿتن بغن عن علـو الغرب ألف  -37
تراثنا وتارمتنا يفيض بعطاءات  

 العلم. 

      

نتكن االستغناء عن أفكار  -38
واالعتماد على  العلـو اضتديثة 

 كتب الرتاث العرب

      

كل اؾتازات الغرب يعود  -39
 للحضارة العربية اإلسالمية.

      
اضتياة أرتل بدوف التكنولوجيا  -41

 اضتديثة.
      

ارفض األفكار اليت تأيت  -41
 منالغرب

      
األفكار اليت تأيت من الغرب  -42

 تتعارض مع معتقداتنا
      

العلـو نتكن االستغناء عن  -43
اضتديثة واالعتماد على إحياء 

 الرتاث العرب اإلسالمي.

      

والء اظتوظف لعائلتو أكثر من  -44
 الوطن.

      
ليس لدي والء ظتؤسسات  -45

 الدولة.
      

       أثق مبؤسسات الدولة. -46
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ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

ينتشر الفساد اإلداري  -47
 الدولة.واحملسوبيات يف مؤسسات

      
توفر العدالة االجتماعية  -48

 واظتساواة للجميع يف بلدي.
      

تكافؤ الفرص متاحة للجميع   -49
 يف بلدي.

      

       يتمتع الفرد حبقوقو يف بلدي . -51

تقليد اظتناصب يف الدولة متاح  -51
 صتميع دوف استثناء.

      

أحرص على التقيد باألنظمة  -52
 والقوانني بدافع الرقابة الذاتية.

      

أتقيد باألنظمة والقوانني ألهنا  -53
تطبق على اصتميع على قدـ 

 اظتساواة.

      

أموري دتضي بسرعة يف الدوائر  -54
اضتكومية عندما يكوف أحد 

 أفراد عائليت مسئوالً يف الدولة.

      

والعالقات انتشار الوساطة  -55
 الشخصية يف مؤسسات الدولة.

      

إذا تشاجرت مع أبن مسئوؿ   -56
ستكوف احملكمة حيادية يف 

 اإلقرار باضتكم.

      

القانوف يف بلدي  لتمي  -57
 اظتواطن.
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ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

لوظيفة من أجل العمل التقدمي  -58
 يقـو على الكفاءة واطتربة.

      

فرص األحزاب متساوية يف تورل  -59
 اظتسؤوليات يف إدارة الدولة.

      

منظمات اجملتمع اظتدن تلعب  -61
دورًا كبريًا بالضغط على 

 اضتكومة من أجل اظتواطن
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 لعقبلنيةِّالعلمية::ِّاثالثالقسمِّال

العباراتِّماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

حكومة التكنوقراط )النخب  -61 
العلمية(  أفضل من  اضتكومة 

 الدينية.

      

أواجو اظتشكالت اليت  –62
 تعرتضين بطريقة علمية.

      
اعتقد بأف قوانني العلم ىي -63

 .التيتتحكم مبصري البشر
      

النظريات العلمية تصلح إلدارة -64
 اجملتمع.

      
الظواىر الطبيعية كالزالزؿ  - 65

والرباكني والفيضانات ختضع لقوانني 
 .ةعلمي

      

 
العلم قادر على حل -66

 مشكالت اإلنساف.
      

نتكن االعتماد على العلـو - 67
 اضتديثة يف غتمل اضتياة االجتماعية.

      
للقيم العلمية أف حتل نتكن ِّ-68

 ػتل القيم اظتوروثة.
      

ليس ىناؾ أية عالقة بني  -69
 اإلؾتازات العلمية والنصوص الدينية.

      
نظرية أف تكوف  ةال نتكن ألي-77

 صاضتة لكل زماف ومكاف.
      

ال نتكن قياـ حضارة مدنية  -71
 بدوف العلم .

      
القيم العلمية أفضل من القيم  -72

 اظتورثة. 
      
  



261 
 

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

أرى بأف العلمانية أفضل النظم -73
 السياسية.

      
اختياري للفرع اصتامعي بناًء -74

 على رغبيت الشخصية.
      

استناداً شريك ختياري لا -75
لعلمية دوف األخذ بأي النظريت 

 اعتبار آخر.

      

معتقدايت العلمية يف الواقع  -76
 ىي معياري باضتكم على األمور.

      
نتائج العلم تعود بالنفع على -77

 اإلنسانية بأكملها.
      

أنظر للثقافات األخرى بنظرة  -78
 موضوعية.

      
الشرؼ كتب أف القاتل بدافع  -79

 .و القانوفلتاسب
     

 

كتب أف تصبح الدين مسألة  -87
 شخصية. 

     
 

ب فصل الدين عن كت  -81
 السياسة.

      
ِّ

ِّ
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 (2ِّملحقِّرقمِّ)

ِّالقسمِّاألوؿ:ِّالمعلوماتِّالشخصية:

ِِِّّّٔذكرِّالجنسِّ-ٔ

ِِّّٕأنثى 

ِّ

 ِِّّٔريفِّمكافِّاإلقامةِّ-ٕ

ِِّّٕمدينة 

ِّ

 ِِّّالكليةِّ-ِِِّّّٖ

ِّ

 ِِّّالقسمِّ-ٗ

ِّ

ِّ  
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ِّاالجتماعية:ِّ:ِّالمعوقاتنيالقسمِّالثا

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

اإلؾتازات العلمية الكثري من  -1
 (تعود للكتاب )القرآف، اإلؾتيل

      
إف رجاًل عابدًا يف صومعتو خرٌي  -2

 من عادل يف ؼتربه.
      

لتتاج غتتمعنا إذل علماء الدين   -3
أكثر من حاجتو إذل علماء 

 الطبيعة.

      

حتصل الربكة بزيارة قبور  -4
 األولياء.

      
       أؤمن بعادل اظتالئكة واصتن. -5
ى يف الكتاب )القرآف، أر  -6

(عالج للكثري من اإلؾتيل
 األمراض اصتسدية.

      

معتقدايت الدينية يف الواقع  -7
 معياري يف اضتكم على األمور. 

      
       أؤمن بالقضاء والقدر. -8
أرى بأف الدين منظومة متكاملة  -9

 عن اإلنساف واضتياة واجملتمع.
      

       الدين ىو اضتل لكل مشكالتنا. -11
نتكن للعرافني التنبؤ الصحيح  -11

 ببعض األحداث.
      

يستطيع العراؼ أف يؤذي أي  -12
 شخص يريد. 
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ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

بعض اضتجب حتمي من  -13
 اإلصابة بالعني اضتاسدة.

      
نتكن أف أصتأ للعرافني عند  -14

 تعرضي لبعض اظتصائب.
      

الدين يستطيع بعض رجاؿ  -15
استحضار األرواح والتواصل 

 معهم.

      

نتكن إيقاع رجل وامرأة يف   -16
 .اضتب بتأثري السحر

      
كشف تنتكن لقراءة الطالع أف  -17

 بعض األمور اظتستقبلية.
      

ؾتح رجاؿ الدين يف عالج  -18
بعض األمراض اظتستعصية على 

 الطب اضتديث.  

      

شخص يثأر ألخيو بقتل أخو  -19
 اصتان.

      

نسب العائلة يهمين يف اختيار  -21
 الشريك. 

      

من حق الذي ينتمي إذل عائلة  -21
ذات نسب أف يكوف لو مكانة 

 مرموقة يف اجملتمع.

      

كتب اطتضوع لرأي الكبار  -22
 فيالعائلة.

      
 كتب اضتفاظ على عادات  -23

 وتقاليد غتتمعنا.
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العباراتِّماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

باإلمكاف أف نساوي بني   -24
الرجل واظترأة يف اضتقوؽ 

 والواجبات.

      

من حق الفتاة أف ختتار   -25
الشخص الذي تريده حّت وأف 

 عارض األىل. 

      

كتب أف تكوف فرص التعليم  -26
والعمل للمرأة متساوية مع 

 الرجل.

      

تستطيع اظترأة قيادة أعلى  -27
 اظتناصب يف الدولة.

      
من اظتعيب أف يستشري الرجل  -28

 اظترأة.
      

أرى أف تلتـز اظترأة اظتتزوجة  -29
 بأعماؿ اظتنزؿ ورعايتها ألطفاعتا.

      
ال أرسل أبنيت بعثة خارج   -31

 القطر.
      

كتب على اظترأة أخذ موافقة  -31
األمور اعتامة يف  أىلها يف كل

 حياهتا

      

يكفيتعليم الفتاة  -32
 ظترحلةاإلعدادي.

      
على اظترأة  أف تسمع كالـ  -33

 زوجها.
      

توجد اضتقيقة الكاملة يف تراث  -34
 انآباء واألجداد.
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ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

ؿتن بغن عن علـو الغرب ألف  -35
تراثنا وتارمتنا يفيض بعطاءات  

 العلم. 

      

كل اؾتازات الغرب يعود  -36
 للحضارة العربية اإلسالمية.

      
اضتياة أرتل بدوف التكنولوجيا  -37

 اضتديثة.
      

ارفض األفكار اليت تأيت  -38
 منالغرب

      
األفكار اليت تأيت من الغرب  -39

 معتقداتناتتعارض مع 
      

نتكن االستغناء عن العلـو   -41
اضتديثة واالعتماد على إحياء 

 الرتاث العرب اإلسالمي.

      

والء اظتوظف لعائلتو أكثر من  -41
 الوطن.

      
ليس لدي والء ظتؤسسات  -42

 الدولة.
      

       أثق مبؤسسات الدولة. -43
ينتشر الفساد اإلداري  -44

واحملسوبيات يف مؤسسات 
 الدولة.

      

توفر العدالة االجتماعية  -45
 واظتساواة للجميع يف بلدي.

      
تكافؤ الفرص متاحة للجميع  -46

 يف بلدي.
      

       يتمتع الفرد حبقوقو يف بلدي . -47
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ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

يف الدولة متاح تقليد اظتناصب  -48
 صتميع دوف استثناء.

      
أحرص على التقيد باألنظمة  -49

 والقوانني بدافع الرقابة الذاتية.
      

أتقيد باألنظمة والقوانني ألهنا  -51
تطبق على اصتميع على قدـ 

 اظتساواة.

      

أموري دتضي بسرعة يف الدوائر  -51
اضتكومية عندما يكوف أحد 

 الدولة. أفراد عائليت مسئوالً يف

      

انتشار الوساطة والعالقات  -52
 الشخصية يف مؤسسات الدولة.

      
إذا تشاجرت مع أبن مسئوؿ   -53

ستكوف احملكمة حيادية يف 
 اإلقرار باضتكم.

      

القانوف يف بلدي  لتمي  -54
 اظتواطن.

      
التقدمي لوظيفة من أجل العمل  -55

 يقـو على الكفاءة واطتربة.
      

األحزاب متساوية يف تورل فرص  -56
 اظتسؤوليات يف إدارة الدولة.

      
منظمات اجملتمع اظتدن تلعب  -57

دورًا كبريًا بالضغط على 
 اضتكومة من أجل اظتواطن

      

ِّ

ِّ  
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ِّلتفكيرِّالعقبلنيِّالعلمي::ِّاثالثالقسمِّال

ماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعباراتِّ
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

موافقِِّّغيرِّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ

حكومة التكنوقراط )النخب  -58
العلمية(  أفضل من  اضتكومة 

 الدينية.

      

اعتقد بأف قوانني العلم ىي -67
 .التيتتحكم مبصري البشر

      
النظريات العلمية تصلح - 61

 إلدارة اجملتمع.
      

الظواىر الطبيعية كالزالزؿ  -62
لقوانني والرباكني والفيضانات ختضع 

 .ةعلمي

      

 
العلم قادر على حل - 63

 مشكالت اإلنساف.
      

نتكن االعتماد على العلـو  64
 اضتديثة يف غتمل اضتياة االجتماعية.

      
نتكن للقيم العلمية أف حتل ِّ-65

 ػتل القيم اظتوروثة.
      

ليس ىناؾ أية عالقة بني  -66
 الدينية.اإلؾتازات العلمية والنصوص 

      
نظرية أف تكوف  ةال نتكن ألي-67

 صاضتة لكل زماف ومكاف.
      

ال نتكن قياـ حضارة مدنية  -68
 بدوف العلم .

      
القيم العلمية أفضل من القيم  -68

 اظتورثة. 
      

أرى بأف العلمانية أفضل النظم -69
 السياسية.
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ِّماِّمدىِّموافقتكِّعلىِّالعبارات
ِّاآلتية:

موافقِّ
ِّبشدة

غيرِّموافقِِّّغيرِّموافقِّمحايدِّموافق
ِّبشدة

ِّ
ِّ

اختياري للفرع اصتامعي بناًء -77
 على رغبيت الشخصية.

      
استناداً شريك ختياري لا - 71

لعلمية دوف األخذ بأي النظريت 
 اعتبار آخر.

      

معتقدايت العلمية يف الواقع  -72
 ىي معياري باضتكم على األمور.

      
نتائج العلم تعود بالنفع على -73

 اإلنسانية بأكملها.
      

أنظر للثقافات األخرى بنظرة  -74
 موضوعية.

      
القاتل بدافع الشرؼ كتب أف  -75

 .و القانوفلتاسب
     

 

كتب أف تصبح الدين مسألة  -76
 شخصية. 

     
 

ب فصل الدين عن كت  -77
 السياسة.
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Social Constraints of Rational Thinking among Damascus 

University Students: Field Study 

 

Abstract  

Rationalism is the conscious thinking and behavior that coincide with the 

principles of logic and empirical knowledge. Rationalism is characterized by its 

solid and prudent goals that could be achieved through scientific objective 

instrument. The research aims at identifying the role of social constraints 

(religion, traditions and customs, heritage, inherited view of female position in 

society, citizenship) in limiting the scientific rational thinking. It also aims at 

identifying the most effective constraint on limiting the scientific rational thinking 

among Damascus University students according to the variables of sex, residence, 

and faculty. In addition, the research aims at measuring the extent to which 

rational scientific thinking is prevalent among Damascus University students 

according to the variables of sex, residence, and faculty. 

The research depends on analytical descriptive approach. Data were collected 

from Damascus University students, as the original population of the research, 

through a survey that used the instrument of questionnaire. The research covers a 

sample of 455 subjects which presents 1% of the original population. Each subject 

is a registered Damascus University student (male – female) via either public or 

parallel admission for the academic year of 2014-2015. The sample included both 

practical and theoretical (humanities) faculties and was selected through the multi-

phased random sampling. The research sets a scale to measure the social 

constraints and another scale to measure the scientific rational thinking. The 

reliability of the scale is tested and approved against the basic criteria of scientific 

scales. The statistical processing of data is done through SPSS. The main findings 

of the research are: 

 The correlation between scientific rational thinking and religious thinking 

is an inverse relationship. The more prevalent scientific rational thinking 

is, the less the religious thinking is, and vice versa. 

 The correlation between scientific rational thinking and the inherited view 

of female position in society is an inverse relationship. The more prevalent 
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scientific rational thinking is, the lessthe inherited view of female position 

in society is, and vice versa. 

  The correlation between scientific rational thinking and adherence to 

heritage is an inverse relationship. The more prevalent scientific rational 

thinking is, the less adherence to heritage becomes, and vice versa. 

 The correlation between scientific rational thinking and awareness of the 

principle citizenship is a direct relationship. The more prevalent scientific 

rational thinking is, the more awareness of the principle of citizenship 

becomes. 

 The most effective social constraints that limit scientific rational thinking 

are religious thinking and the absence of the awareness of the principle of 

citizenship. 

The general theory of rationalism is applied on the results of the field study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	بدون ترقيم
	عبد العزيز مدقق

