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 األنثروبولوجيا  هوم رؤية العالم في علم االجتماع ومف
 حمد زايدأ 

 :الملخص
استجبلء مفهوم رؤية العالم من خبلل الكشف عن جذور هذذا  إلى هذا المقال هدفي 

فذى  مذن خذبلل اراهتهذا تيضذاح مبلمهذه الذى اسفذى الفلفذفة وعلذم الذثف  عذم يعمذد  المفهوم
، وأشذار المقذال الذى أن المفهذوم لذه مجموعذة مذن األفكذار األنثروبولوجيا  االجتماع و يلم  ع

 عذذدد مذذن التفذذاؤالت ، عذذم يحذذرح المقذذالتغيريذذة لرؤيذذة العذذالمال وعلذذي ادرلذذه التذذى لذذدل عليذذه 
أعضاء مجتمذ  لعمذب بمثابذة رؤيذة للعذالم  اات الجمعية التي يكونهلتصور ا كانتذا ما  حول إ
الذثم  الثقذافي ومذا ، لعمب على لهقيق ادر أعلذى مذن التضذامن االجتمذاعى ؟ وهب، ؟لديهم

مكانيذة التذى مذن عذم يتثذاول المقذال اإل ؟فذى لهديذد مفهذوم رؤيذة العذالم هيعكفذوالدور الذذي 
م المقذال بعذدد مذن ت، واختذالذذي يعرذر عذن الثقافذة لعالم على نفق الرموزا لقوم رؤيةخبللها 

ن للعذذالم يتعامذذب معهمذذا الراحذذل فذذي العلذذوم االجتماعيذذة : رؤيذذة عمذذة رؤيتذذين : إالهقذذاهق مثهذذا
الحريق إلى رؤية كونيذة للعذالم لتسسذ  علذى ن وأ ورؤية المجتم  الذي يتوجه إليه، الراحل، 

والعمب علذذى أن لتعذذاي  التعدديذذة والثقذذة ر اذذيم التفذذام  و مرذدأ إنفذذاني الحتذذرام الفذذرد، ونشذذ
ن الحريذذق إلذذى رؤيذذة كونيذذة للعذذالم ال إكمذذا أكذذد علذذى   رؤى العذذالم المختلفذذة فذذي إحذذار واحذذد،

  يعثى أبًدا إلغاء أو حم  الرؤى المهلية
 ، علم االجتماع، األنثروبولوجيا.رؤية العامل، النمط الثقايفكلمات مفتاحية: 

 

                                                   


 القاهرة عمم االجتماع بكمية اآلداب جامعة استاذ 



 لة العربية لعلم االجتماعاجمل 1065يوليه ( 61عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مة:مقدال
وعلذم االجتمذاع  األنثروبولوجيذا  الهيرة ونهن نتصذف  مذا كتذي فذي  ربما لتملكثا بعض

نثذا نجذد خصيصذة مهمذة ربمذا للهذق بهذذا المفهذوم ، دون  يذر  ألحول رؤيذة العذالم   ذلذ  
فذذي نيريذذات كثيذذرة دون أن لكذذون بالضذذرورة  –أو يثذذدس  –مذذن المفذذاهيم، وهذذى أنذذه يثرذذل 

 ذلذذذ  إلذذذى أن مفهذذذوم رؤيذذذة العذذذالم نيريذذذات لذذذدور حذذذول رؤيذذذة العذذذالم   ويرجذذذ  الفذذذري فذذذي
world view  هذذو مفهذذوم عذذام ، وال يمكذذن ألي مثيذذر إال أن يضذذ  فذذي نيريتذذه مفهوًمذذا

على اعترار أن األفراد في كب زمان ومكذان   -بشكب مراشر أو  ير مراشر  –لرؤية العالم 
يشذون فيذه يتدبرون العالم من حولهم ، ويصيغون رؤى حول العالم القريي ) العالم الذي يع

( والعذذالم الرعيذذد ) العذذالم مذذا وراء الحريعذذة (   ومذذن هثذذا فذذعن مفهذذوم رؤيذذة العذذالم يمكذذن أن 
يهايل أي نيرية اجتماعية أو أنثروبولوجية  وربما يكون هذا هذو الفذري وراء عذدم لجمذ  
) أو لجميذذ  ( ااراء الثيريذذة حذذول رؤى العذذالم فذذي حقذذب بهثذذي مهذذدد أو فذذي إحذذار نيذذري 

 لذذذل  يوافذذق كثيذذر مذذن الرذذاحثين علذذى مثذذب هذذذا الذذرأي الذذذي كترذذه أحذذد علمذذاء مهذذدد ، و 
المعاصذرين فذي افتتاحيذة مقذال حذول دراسذات رؤى العذالم ل ال لشذكب رؤيذة  األنثروبولوجيا 

العالم حقذبًل دراسذًيا مفذتقٌرا ، بمعثذى أنهذا ليهذر فذي ااهمذة المقذررات الدراسذية ، أو بمعثذى 
رؤيذذذة العذذذالم ، أو وجذذذود عذذذدد مهذذذدد مذذذن الدارسذذذين الذذذذين وجذذذود مذذذدارس معيثذذذة لثيريذذذة 

  وهذا الثص له داللة واضهة على أن مفهوم رؤيذة العذالم هذو مفهذوم  (6)يتخصصون فيهال 
يتخحى حدود التخصصات المختلفة ، ولذل  فعن جذور  الفكرية لمتد إلى حقول معرفية 

 متعددة   
اذذد لفذذاعبل مذذ  العلذذوم االجتماعيذذة  يذذا األنثروبولوج والشذذ  أن علذذم االجتمذذاع وعلذذم   

األخذذرى ، ومذذن عذذم فعنثذذا ال يمكذذن أن نهقذذق فهًمذذا دايًقذذا لمفهذذوم رؤيذذة العذذالم داخذذب هذذذين 
اصذذة الفلفذذفة خبالعلمذذين بعيذذًدا عذذن الجذذذور الفكريذذة للمفهذذوم فذذي فذذروع معرفيذذة أخذذرى ، 

الم في الفلفذفة نثى سوف أبدأ بالتعرف على جذور مفهوم رؤية العوعلم الثف ، ولذل  فع
 األنثروبولوجيذا  وعلم الثف  ، عم االنتقال إلى صذيا ات هذذا المفهذوم فذي علذم االجتمذاع و
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، وذل  ارب أن نفتخلص في الثهاية عدًدا من القضايا التي لرلر  باالستخدامات الثيريذة 
 للمفهوم، والدالالت الفياسية واالجتماعية التي لقف وراء    

  :ة لمفهوم رؤية العالمالجذور الفكريأواًل: 
 :   جذور المفهوم في الفلففة6
( مذذذن أواهذذذب الذذذذين  6301 – 6211كذذذان الفيلفذذذوف األلمذذذانى عمانويذذذب كذذذان  )    

 Critique ofل نقذذذد ملكذذذة الهكذذذمل  :أشذذاروا إلذذذى هذذذذا المفهذذذوم فذذذي مقالذذة حذذذول
judgment  ن ، الذي حاول فيه إعرذات عذدم وجذود ااعذدة محلقذة يفذتحي  اإلنفذان مذ

خاصذة مذن حيذل اإلمكانذات الجماليذة وبخبللها أن يحلذق حكًمذا موضذوعًيا علذى األشذياء ، 
لهذذذ  األشذذياء   فاألحكذذام لهذذا حذذاب  ذالذذى وهذذى لخضذذ  ألهذذواء الثذذاس ولثذذوع مشذذاربهم   
ولكتفذذي األحكذذام كليتهذذذا وعموميتهذذا مذذذن خذذبلل لشذذذابه الشذذروط المهيحذذذة بالذذذات التذذذي 

بعثاصذذر خاصذذة مشذذتركة ال خذذبلف عليهذذا ) الخلذذو مذذن لصذذدر األحكذذام ، ولمتذذ  الجمذذال 
  فعثذذد مفذذتوى الهكذذم الذذذالى،  (1)الفاهذذدة، والعموميذذة، والغاهيذذة ، واالسذذتمتاع الجمذذالى ( 

يرى اإلنفان العالم من خبلل ذاله ، ولل  رحلة من الثير إلى العالم يكون فيها لالهكمل 
، وأهمهذا مرحلذة العقذب الخذالص )ذو  و لالرأي ل ،بعد مراحب من اإلدراك األخرى الفابقة

الثيذذرة الكليذذة العاالذذة( ، والعقذذب العملذذى ) ذو الثيذذرة العمليذذة التذذي لذذرلر  بمشذذا  الهيذذاة 
ووظاهفها(  إنثا في حالة الهكم لتراءى لثا األشياء في الوعى ، فثدركها بذوات لهذي  بهذا 

  Weltanschauungظذروف مشذابهة وأحكذام أخبلايذذة ، فيتلذون لذديثا رؤيذة للعذذالم 
 لعك  لصورنا للعالم بشكب كلى، ولتجاوز أحكام الذو  الثفرية والمجتزأة  

ذرًا فذي الثقافذة ولقد أدت نيرية كان  حذول األحكذام ، إلذى أن يصذر  المفهذوم متجذ   
  ولذذذل  فقذذد ظهذذر بقذذوة فذذي أعمذذال فبلسذذفة التسويذذب والفيثوميثولوجيذذا   والفكذذر األلمذذاني

( الذي ميز  6311 – 6466) Wilhelm Diltheyلتاي  ديوعلى رأسهم فلهلم 
بذذين نذذوعين مذذن العلذذم: العلذذم الحريعذذى الذذذي يتوصذذب إلذذى اذذوانين عامذذة  :علذذى نهذذو واضذذ 

موضذذوعية ، والعلذذم الروحذذى أو التذذاريخى الذذذي يتثذذاول الهقذذاهق  يذذر الحريعيذذة ذات الحريعذذة 
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( والتذذى يمكذذن الثيذذر إليهذذا مذذن الروحيذذة أو التاريخيذذة  أو الهقذذاهق ذات الخرذذرة )التاريخيذذة
خذذبلل رؤى مختلفذذة  فالثيريذذات المتعلقذذة بالهيذذاة والتذذاريم هذذى نيريذذات متعارضذذة ولعكذذ  

فتغير الثيريات وحر  التفكير في أنفا  ميتافيزيقية ا مختلفة من الوعى التاريخى ل   صورً 
واذذذ  و أنفذذذا  فلفذذذفية و أنفذذذا  ديثيذذذة إنمذذذا يقابلذذذه سذذذعى موضذذذوعى يمكذذذن مذذذن لهديذذذد م

  ومن عم فعن الميتافيزيقا ماهى إال رؤى أخذرى ، أمذا الفلفذفة فيفتذرض  (1)اإلنفان و ايتهل
واذذد يعثذذى ذلذذ  أنهذذا اذذادرة علذذى لقذذديم رؤيذذة متكاملذذذة    (1)أن لكذذون نيريذذة رؤيذذة العذذالم 

للعذالم، للذ  الرؤيذذة التذي انعكفذذت فذي كتابذذات ديلتذاى نففذذه حذول رؤيتذذه الهديثذة للعذذالم، 
فيهذذذا علذذى كليذذذة اليذذذاهرة اإلنفذذانية ، والتذذذراب  بذذذين مكونالهذذا ، والتسكيذذذد علذذذى والتذذى أكذذذد 

  وأحفي أن رؤية العالم بهذا المعثى هى لسويب كلى نتيجة  (5)لاريخيتها ولعقدها الثيرى ل
الذات العارفة حول عثاصر التاريم ، والمجتمذ  ، والثقافذة، فذي لذداخلها ولشذابكها إلنتذاج 

 الخررة صور مختلفة للهياة و 
خاصة هوسرل وهيذدجر و وبوربما يكون هذا الفهم هو الذي دعا فبلسفة التسويب ،    

جذذادامر، البلحقذذين إلذذى الثذذزول بمفهذذوم رؤيذذة العذذالم إلذذى اإلنفذذان الفذذرد الفاعذذب  لذذم لعذذد 
الفلففة هثا هى األداة لتقديم رؤية للعالم، بب فهم الحر  التي لتكون بهذا هذذ  الذرؤى فذي 

فكيذف لصذر  الذذات  ،االهتمام هثا يثصي على العبلاة بذين الذذات والعذالم  الوعى  فجب
اادرة على لهديد ماهيات األشياء ، وإعذادة بثاههذا فذي الذوعى ، وإيضذاحها أو كشذفها عرذر 

، وكيذذذذف لرهذذذذل هذذذذذ  الذذذذذات عذذذذن لسسذذذذي   (1)الخرذذذذرة الموضذذذذوعية القصذذذذدية )هوسذذذذرل( 
ه جود، ولكوين رؤية عثه وإعادة بثاهم هذا الو لوجودها المتعين في العالم عرر ادرة على فه

، و انصذهار األفذق للذذات بقفذا  ورؤى متعذددة ، عرذر  (2) من أجب وجود أفضذب )هيذدجر(
وهكذذا انتقلذت فكذرة رؤيذة العذالم  ، (3) عمليات مفتمرة من الفهم وإعادة الفهم )جادامر(

ول أنه أصذر  مفهوًمذا مفيذًدا ، أو فهم العالم ، إلى مرهل الوجود اإلنفانى ، بب يمكن الق
 في لعيين مفتوى الوعى والوجود الذالى لئلنفان الفاعب  
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 :جذور المفهوم في علم الثف   1
إذا كانت الفلففة اد انشغلت بهمذوم الذذات فذي لشذكيب وجودهذا عرذر العذالم مذن     

ريقذة التذي خبلل ما لكونه من معارف وأحر للوعي بالعالم، فعن علذم الذثف  اذد انشذغب بالح
كيذف يكذون الفذرد صذورًا ذهثيذة عذن هذذا العذالم،   :لدرك بها الذات العالم المهي  بهذا، أي

وبالتالى كيف يتشكب إدراكه لهذا العالم؟ لقد شغلت حريعة الصور الذهثية ومذا يتكذون فذي 
مخيلة األفراد مثها اهتمام الفبلسذفة مذن ارذب ظهذور نيريذة اإلدراك أو نيريذات علذم الذثف  

رفى  وذل  على اعترار أن الخيال يشتمب علذى جميذ  الخرذرات شذره الهفذية أو شذره المع
اإلدراكيذذذذة التذذذذى نكذذذذون علذذذذى وعذذذذى ذالذذذذى بهذذذذا، ولتواجذذذذد فذذذذي  يذذذذاب الخرذذذذرات المثتجذذذذة 

، وداللة ذل  أن الفذرد ال يعذي  مثعذزال عذن بي تذه، بذب هذو داهذم التفكيذر فيهذا، (4)للمثيرات
ور عقليذة عذن هذذ  الري ذة، حتذى وإن لذم لتواجذد حولذذه ومذن عذم داهذم التركيذي والصذيا ة لصذ

المثيرات بشكب مراشر  ومن هثا فقد انشغب علمذاء الذثف  مثذذ فتذرة حويلذة بالحريقذة التذى 
 يدرك بها األفراد العالم من حولهم  

أو اإلدراك الكلى للعالم من أول األفكار  Gestaltولقد كانت نيرية الجشحلت    
  وفى ضوء هذ  الثيرية أكد بعض علماء الثف   ة مركرة رؤية العالمالتى بثيت عليها نيري

للهيذذذاة والحريعذذذة فذذذي  Configurationاألواهذذذب متذذذسعرين بذذذالثيرة ) الصذذذورة ( الكليذذذة 
 - 6330(،  فرلهيمذر) 6412 – 6332خاصة كوهلر ) وبالفلففة اإل ريقية القديمة، 

ليذة  يذر مجذزأة ، وأن إدراك (، علذى أن اإلدراك عم6416 - 6331( وكافكا)  6411
الكذذذب سذذذابق علذذذى إدراك الجذذذزء  وداللذذذة ذلذذذ  أن رؤيذذذة العذذذالم هذذذى رؤيذذذة كليذذذة بالضذذذرورة ، 
صهي  أن اإلحفاسات لسلى إليثا مجزأة، ولكن العقب لديه لل  القدرة الفاهقة على لثييم 

كتملذذة المذدركات الهفذذية بشذذكب كلذى، أو علذذى التقريذذي بذذين األشذياء المتفراذذة أو  يذذر الم
  (60)لييهرها في إحارها الكلى

ن عمليذذة اإلدراك ليفذذت بهذذذ  الرفذذاحة التذذى ولقذذد كشذذفت التحذذورات البلحقذذة عذذن إ  
 :لهذذددها نيريذذة الجشذذحلت، وهذذى أكثذذر لعقيذذًدا مذذن هذذذ  الرؤيذذة الكليذذة  مذذن ذلذذ  مذذذثبلً 

ن رعض إيذذة ،حيذذل يذذرى الذذالتفراذذة بذذين إدراك الرمذذوز اللفييذذة والمعلومذذات المكانيذذة والفرا 
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 المعلومذات لخذزن فذي الذذاكرة حويلذة المذدى فذي نيذامين مختلفذين ولكثهمذا مترابحذان فذي
 يعذذرف بالتشذذفير اللغذذوي أو اللفيذذي ص وهذذو مخصذذص لمعالجذذة أحذذدهما، الواذذت نففذذه
الصذذذوري  يعذذذرف بالتشذذذفير ااخذذذرين، للفييذذذة المرلرذذذة بثيذذذام ولفلفذذذب معذذذالمعلومذذذات ا

ن مرلرحذان االثيامذ ناهذذ وت المكانيذة والفرا يذة ص والمتخصذص بتمثيذب ومعالجذة المعلومذا
، أو (66) صذورة السذم معذاً علذي نهذو كريذر لدرجذة أن الفذرد يفذتحي  إنتذاج اسذم لصذورة أو

القول بسن الثشاط اإلدراكى عملية مفتمرة وأن إدراك الصور عمليذة للقاهيذة مراشذرة لتوافذق 
لقذذول بذذسن العقذذذب اذذادر علذذى لكذذذوين ، أو ا(61)مذذ  لواعذذات الفذذذرد أو لثر الذذه فذذي المفذذذتقرب

  ولقذذذد أفذذذادت هذذذذ  (61)خذذذراه  معرفيذذذة عديذذذدة لمذذذا نتعلمذذذه وندركذذذه فذذذي مهذذذي  حيالثذذذا 
اإلسهامات في لسكيد فرضية أحفي أنها اد لركت لسعيًرا في نيريذات رؤيذة العذالم، مفادهذا 

تمرة ال لتقيذد ن إدراك العالم )أو رؤيته( اذد لتغيذر بتغيذر الزمذان والمكذان، وأنهذا عمليذة مفذإ
بذذذذثم  فكذذذذرى مهذذذذدد أو بعحذذذذار مهذذذذدد، وإنمذذذذا لتراكذذذذي فيهذذذذا متغيذذذذرات عديذذذذدة شخصذذذذية 
واجتماعيذذة وفيزيقيذذة  وأحفذذي أن هذذذ  االسذذتثتاج اذذد أسذذلم إلذذى لففذذيرات مختلفذذة لرؤيذذة 

ن الرؤيذة الواحذدة ،بب رؤى متعددة، كما إالعالم، فثهن هثا لفثا بصدد رؤية أحادية للعالم 
بتغذذذذذاير اعترذذذذذارات الزمذذذذذان والمكذذذذذان، واعترذذذذذارات الفذذذذذيا  االجتمذذذذذاعي  يمكذذذذذن أن لتغذذذذذاير
  (61)والشخصي لؤلفراد

ولكذذن اإلسذذهام األكرذذر الذذذى لهقذذق هثذذا، وربمذذا مرلرحًذذا باإلسذذهامات الفلفذذفية، أن    
بعذدد خخذر مذن المفذاهيم التذى اذد لفذتخدم  –ومترابحًذا  –أصر  مفهذوم رؤيذة العذالم مولذًدا 

عثذذذى الذذذذى اصذذذد  إليذذذه المفهذذذوم ذى األصذذذب االلمذذذانى، أو المعذذذانى للتعريذذذر  عذذذن نفذذذ  الم
، والصذورة Visionاألخرى التى لهقت به بعد ذلذ ، ومذن هذذ  المفذاهيم مفهذوم الرؤيذة 

Image  ًوالتىجهههل الوعزفهههCognition orientation والزؤيهههة ،

 World view، وهنظهىر رؤيهة العهالن  Cognitive viewالوعزفيهة 

perspectiveلوبههههههادض الوت ههههههونة، وا  Implicit premises ،
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، Ethosوروح الثقافذذذذذذة  Basic assumptionsواالفتراضذذذذذذات األساسذذذذذذية 
   Cognitive maps (65)والخراه  المعرفية 

وعلى الر م من اختبلط مفهوم رؤية العالم بالكثير من المفاهيم على هذا الثهو، إال   
ا في علوم المجتم  وهمذا : الثيذرة إلذى الكذون أنه أكثر اختبلحًا بمفهومين يفتخدمان كثيرً 

Cosmology يذذذدولوجيا واألIdeology  ويمكذذذن إزالذذذة اللذذذر  بذذذين مفهذذذوم رؤيذذذة  
العذذالم وهذذذين المفهذذومين مذذن خذذبلل الثيذذر إلذذى مفهذذوم رؤيذذة العذذالم مذذن الثذذاحيتين الرأسذذية 

فهذوم الثيذرة إلذى الكذون واألفقية   فعثدما لتجه رؤية العالم الجاًها رأسًيا فعنها لتشذابه مذ  م
  فهذذذذى لفذذذذتغر  الثيذذذذرة العامذذذذة بذذذذدًءا مذذذذن الكذذذذون الواسذذذذ  والعذذذذالم المهذذذذي  والجماعذذذذات 

فذعن مفهذوم رؤيذة العذالم يتقذاح  مذ  مفهذوم  ،والعبلاات بيثها  أمذا عثذدما لتجذه الجاًهذا أفقيًذا
هذذذ   االيذذدولوجيا فيفذذتغر  الثيذذرة التذذي لقذذود الفذذلوك داخذذب جماعذذة معيثذذة بمذذا فيهذذا نيذذرة

  يردو األمر هثا وكسنثا بصذدد مفذتويين لرؤيذة العذالم : (61)الجماعة إلى الجماعات األخرى
مفذذتوى عذذام يفذذتغر  الثيذذرة الكليذذة الكونيذذة ومفذذتوى خذذاص يفذذتغر  الثيذذرة المهذذدودة 

 الخاصة بزمان مهدد ومكان مهدد    
 :األنثروبولوجيا رؤى العالم في علم االجتماع و عانًيا :

عدد من االعترارات يجي التثويذه إليهذا فذي بدايذة التصذدى لذدرس مفهذوم رؤيذة عمة     
يذذذرلر  بالتذذذداخب بذذذين نيريذذذات علذذذم  :األول :األنثروبولوجيذذذا العذذذالم فذذذي علذذذم االجتمذذذاع و

ن إسذذهاًما معيثًذذا يمكذذن أن يضذذيف باعترذذار  إسذذهاًما يلهذذق ، و إ األنثروبولوجيذذا االجتمذذاع و
يذرلر  بذسن لترذ  مفهذوم رؤيذة العذالم هثذا : اذوى وعميذق  والثذانى بالعلمين مًعا، فالتداخب هثا

يكشذذذف عذذذن أن المفهذذذوم لذذذم يفذذذتخدم بلفيذذذه إال فذذذي الثذذذزر اليفذذذير ، فجذذذب المعالجذذذات 
الخاصة بهذذا المفهذوم اذد جذاءت علذى نهذو  يذر مراشذر، وهذى لصذي فذي صذلي المفهذوم 

أمذذا الثالذذل  مغذذايرة ، ى ، أو لثحلذذق مذذن نيريذذةولكثهذذا لفذذتخدم مفهوًمذذا أو مفهومذذات أخذذر 
 فيرلر  بالعمومية والخصوصية في الثيذر إلذى العذالم ، فثمذة إجمذاع بذين علمذاء االجتمذاع و

ن رؤية العالم هذى مفذتوى على إ –و يرهم من علماء العلوم االجتماعية  – األنثروبولوجيا 
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 –والذوعى  –فثمة فرضية عامة مفادها أن المعرفذة  فتويات إدراك العالم المهي  بثا من م
دالة على األحر العامة لمفاهيم وأنفذا  المعتقذدات التذي يهذتفا بهذا الفذرد ، ومذن عذم فذعن 
رؤيتثذذا للعذذالم لتهذذدد فذذي ضذذوء هذذذ  المعتقذذدات والمفذذاهيم  ور ذذم أن كذذب فذذرد يثيذذر إلذذى 
العذذالم بحريقتذذه ، إال أن وجهذذات الثيذذر المختلفذذة لتذذسعر بذذثف  الفذذيا ، وهثذذا لذذسلى إمكانيذذة 

ن رؤيذذة للعذالم خاصذذة بالجماعذة أو بذالمجتم  ككذذب   نقذول أن عمذذة الفااًذا علذذى الهذديل عذ
هذذذذا ، ولكذذذن عمذذذة اختبلفذذذات جمذذذة ، حذذذول المفذذذمى الذذذذي يحلذذذق علذذذى هذذذذ  التصذذذورات 
 المختلفة، وحدود انتشار ، ووظاهفه في الهياة  وعمة اعترار راب  وأخير يتعلق بالعبلاة بذين 

فذذبل يذذدعى أى مثهمذذا انذذه صذذاحي المفهذذوم ، فقذذد ظهذذر وعلذذم االجتمذذاع،  األنثروبولوجيذذا 
المفهذوم خذارج حذذدودهما ، ولكذن عمذة لذذداخب ظذاهر، ولذسعير ولذذسعر فذي اسذتخدام المفهذذوم  
ولذل  فعنثا لن نفصب في لهليلثا للمفهوم بين العلمين ، ولكذن سذوف يتضذ  مذن العذرض 

ء المرلرحذة برؤيذة العذالم بعض األبعاد التي لكشف هويذة اسذتخدام المفهذوم   ور ذم أن اارا
لرلر  بعلماء بعيثهم، إال أنثا سوف نعتمد على عرض كب فكرة في ضوء عثوان أكثر داللة 

 على موضوعها 
 :القدرة التغيرية لرؤية العالم  6
أفكذارًا ومعتقذدات  –جماعذة أو مجتمذ  كريذر  –ماذا يهدث لو لرثت ف ة من الثذاس   

فكذذار والمعتقذذدات دورًا فذذي لغيذذر حيذذالهم ؟ هذذذا هذذو ال يمكذذن أن لذذ دى هذذذ  األمعيثذذة ، أ
الف ال الذي يثار من خبلل الحرح الفيررى لمفهوم رؤية العالم   عمة إيمان راسم في هذا 
الحرح بسهمية األفكار في لغيير العالم، فالعالم المهفوس فذي األفعذال والممارسذات لذي  

نفذذانى ال يفهذذم إال فذذي ضذذوء المعثذذى إال انعكاًسذذا لمعذذانى داخليذذة   ومذذن عذذم فذذعن الفعذذب اإل
الكذذامن خلفذذه  وعلذذم االجتمذذاع هذذو العلذذم الذذذي يفذذعى إلذذى ل لسويذذب المعثذذى الكذذامن خلذذف 
الفعذذذب االجتمذذذاعى ، ومذذذن عذذذم لقذذذديم لففذذذير سذذذررى لمجذذذرى الفعذذذب وأعذذذار   والفعذذذب    هذذذو 

   (62)ىلالفلوك الرشرى الذي يثير إليه الفاعب أو الفاعلين علذى أنذه سذلوك ذو معثذى ذالذ
وسواء أكان المعثى وااعًيا أو مثالًيا متخيبًل ، فعنه األساس في فهم األفعذال  ولتجمذ  هذذ  
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المعذذانى فذذي أفكذذار ولصذذورات ومعتقذذدات ، أو أنهذذا لفذذتمد مذذن هذذذ  األفكذذار والتصذذورات 
والمعتقذذذدات   وسذذذواء أكانذذذت سذذذرًرا أو نتيجذذذة ، فعنهذذذا لقذذذف خلذذذف األفعذذذال لوجههذذذا مذذذن 

 بها في وجهة معيثة  الداخب ولدف 
ولشكب هذ  التصورات والمعتقدات واألفكار رؤية للعالم لختلف بذاختبلف الفذيا    

االجتماعى، وحريعة الثقافة الفاهدة، بما فيها التكذوين الذديثي للمجتمذ   ولقذد حذاول فيرذر 
 أن لكذون مهرًكذا –بالمفهوم الذي ادمذه ديلثذى  –أن يثرت كيف يمكن لرؤية معيثة للعالم 

نتية وظهذور الرأسذمالية اللتاريم  ولقد بثى فيرذر أحروحتذه حذول العبلاذة بذين الديانذة الررولفذت
خاصذة الكالفيثيذة ، وبنتية ، اعلى هذ  الفكرة   فثمة افتراض هثذا أن االصذبلحات الررولفذت

ل سذذ  لرؤيذذة للعذذالم يمكذذن أن يترلذذي عليهذذا سذذعى داهذذم نهذذو االنجذذاز فذذي العمذذب، والميذذب 
العقبلنية ) الرشذيدة( ، واالبتعذاد عذن األفعذال التقليديذة أو العاحفيذة، والرهذل  نهو األفعال

عذذن الخذذبلص الذذديثي فذذي الفذذعى الذذداهم للثجذذاح فذذي الهيذذاة الذذدنيا  لقذذد كذذان حضذذور هذذذ  
و يابهذذا  –وهذذى الديانذة الررولفذتثتية  –الرؤيذة للعذالم فذذي مجتمذ  بعيثذه أو فذذي ديانذة بعيثهذا 

ديانذذات أخذذرى مثذذب الهثدوسذذية والكونفوشذذية مذذثبل هذذو العامذذب  فذذي مجتمعذذات أخذذرى أو فذذي
    (63)المهرك للرأسمالية 

وبصرف الثير عن مدى صهة األحروحة الفيررية ، فعن عمة لسسيًفا نيريًا هثذا لفكذرة   
ن رؤيذذة معيثذذة للعذذالم يمكذذن أن لهشذذد التغييذذر االجتمذذاعى فذذي وجهذذة معيثذذة  وفذذى إ :مفادهذذا

كريذذرة فذذي عمليذذات التغييذذر والتهذذديل والتثميذذة  فثمذذة إمكانيذذة هثذذا   مثذذب هذذذا القذذول داللذذة
لعبلاذذة اويذذة بذذين لغييذذر األفكذذار وأنفذذا  المعتقذذدات وبذذين لغييذذر أسذذاليي اإلنتذذاج وأسذذاليي 
الهياة   ومن الدالالت أيًضا أن التغيذرات الخارجيذة ال يمكذن أن لذتم دون لغيذرات داخليذة 

كثر الدالالت أهميذة الذدور الذذي يمكذن أن يلعرذه الذدين  في بثية الثف  وبثية العقب  ومن أ
أذا لذذوافرت  –كحااذذة مهركذذة للتثميذذة والتهذذديل  فالذذدين لذذي  عقرذذة بهذذال، وإنمذذا يمكذذن 

أن يكذذون مصذذدرًا لذذرؤى واذذيم لغييريذذه   ومذذن عذذم لكذذون رؤيذذة العذذالم هذذى  –سذذيااات معيثذذة 
 ى والفياسى مجموعة القيم المركزية التي يلتف حولها التغير االجتماع
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      رؤية العالم والتضامن االجتماعى:  التصورات الجمعية: 1
أعضاء مجتم  ، وهى لعمب بمثابذة رؤيذة  اهب يمكن للتصورات الجمعية التي يكونه   

للعذذالم لذذديهم، أن لعمذذب علذذى لهقيذذق اذذدر أعلذذى مذذن التضذذامن االجتمذذاعى ؟ويذذرلر  هذذذا 
يمى فذي فهذم كثذه التضذامن االجتمذاعى  فالعذالم الف ال علذى نهذو مراشذر بالمفذعى الذدورك

( ال يفهم كشيء في حد ذاله ، وإنمذا يفهذم مذن خذبلل  6462 – 6353عثد دوركايم ) 
التصورات الجمعية، ويقصد بها التصورات التقريرية التي لتكون بشذكب فذردى أو جمعذى   

 –ضذذيق الملمذذوس بذذدًءا مذذن العذذالم فذذو  الحريعذذى وحتذذى العذذالم ال –فالعذذالم المهذذي  بثذذا 
ا حذول هذذا يشكب عالًما وااعًيا ماديًا،ولكن األفراد  الًرا ما يميلون إلى لكوين رؤى وأفكار 

ن يصذذورونه بشذذكب مثذذالى ، فذذي شذذكب أفكذذار ومعتقذذدات ولصذذورات ومقذذوالت   العذذالم، وأ
وهذذم يميلذذون إلذذى لعذذديب هذذذ  التصذذورات عرذذر الذذزمن   و الرًذذا مذذا لذذرلر  هذذذ  التصذذورات 

بذذب لوحيذذد التصذذورات الجمعيذذة التذذي لشذذكب  ،اعتقاديذذه معيثذذة ، لعمذذب علذذى لثضذذيد بسنفذذا 
رؤيذذة العذذالم بالثفذذرة لمجموعذذة مذذن األفذذراد   والذذدين فذذي المجتمذذ  هذذو الذذذي يشذذكب هذذذ  

كما في الديانة الحوحمية التي ركذز دوركذايم علذى   –األنفا  االعتقادية، ومن عم فعنه يقدم 
أو لصورًا   Imageاألولية ألنفا  االعتقاد ل صورة ذهثية  دراستها واعتررها أحد الصور

عذذذن الكذذذون أو العذذذالم وعذذذن مركذذذز األفذذذراد فذذذي ذلذذذ  الكذذذون وعذذذن عبلاذذذتهم االجتماعيذذذة 
   (64)المهكومة بهذا التصورل

ولعمب التصورات الجمعية علذى لهقيذق التضذامن االجتمذاعى عرذر الذدور الذذي للعرذه   
تمذذ  ، فعذذن حريقهذذا يصذذر  األفذذراد علذذى وعذذى بوجذذود فذذي لشذذكيب الضذذمير الجمعذذى للمج

العبلاذذذذذات  –وإعذذذذادة إنتذذذذاج  –بعضذذذذهم الذذذذرعض، ومذذذذن عذذذذذم يكذذذذون فذذذذي مقذذذذدورهم إنتذذذذذاج 
المجتمذ    فالضذمير الجمعذى يتكذون مذن جمذذاع  –وإعذادة إنتذاج  –االجتماعيذة، أى إنتذاج 

فذذذًقا المعتقذذذدات والمشذذذاعر التذذذي لشذذذي  لذذذدى معيذذذم األفذذذراد فذذذي المجتمذذذ ،وهى لشذذذكب ن
ن الضمير الجمعى بهذا المعثذى ال يمكذن   و أحفي إ(10)مفتقبًل يعرف بالضمير الجمعى
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ن التصذذورات الجمعيذذة هذذى التذذي لشذذكب بمعذذزل عذذن التصذذورات الجمعيذذة ، بذذب إأن يتشذذكب 
أعثذذذذى  –الخلفيذذذذة الثقافيذذذذة العامذذذذة التذذذذي يتكذذذذون فذذذذي ضذذذذوهها الضذذذذمير الجمعذذذذى  وكبلهمذذذذا 

لهما دور كريذر فذي التضذامن االجتمذاعى  –الوعى الجمعى  التصورات الجمعية والضمير أو
الذذذي هذذو  ايذذة كرذذرى فذذي التهليذذب الذذدوركايمى للمجتمذذ   بذذب أن هذذذ  التصذذورات الجمعيذذة 

 يمكن أن لكون أداة لتغيير المجتم    
ولقذذد الضذذ  هذذذا الجانذذي فذذي لهليذذب التصذذورات الجمعيذذة كرؤيذذة للعذذالم مذذن خذذبلل   

خاصذذذة الجهذذذود الثيريذذذة التذذذي بذذذذلها وبثف  االجتمذذذاعى ، إسذذذهامات حديثذذذة فذذذي علذذذم الذذذ
حول الحريعة المتعددة للعالم فالتصورات الجمعية لتكون   Moscoviciموسكوفيفى  

فذذي عقذذول الثذذاس ونفوسذذهم لفهذذم العذذالم المهذذي  بهذذم ، ومذذن عذذم لهويذذب هذذذا العذذالم إلذذى 
فذتدمجها فذي تصورات عذم نفثهن نتعلم هذ  ال  (16)حقاهق اجتماعية بالثفرة لثا ولآلخرين

 هداخلثا، ونعيد لففيرها لكى نعرف بها األشياء في حدود الفيا  الذي نعيش
، وهكذذذا ليهذذر أنمذذاط متعذذددة مذذن التصذذورات الجمعيذذة أو رؤى العذذالم حذذول الصذذهة 
والمذذرض ، أو حذذول الرجذذب والمذذرأة ، أو حذذول الفذذواء والجثذذون، أو حذذول الجماعذذة التذذي 

  نكذذون هثذذا بصذذدد لصذذورات متعذذددة علذذى المفذذتوى (11)المهلذذى نعذذي  فيهذذا أو المجتمذذ 
الفردى ، عم على المفتوى الجماعى ، عم على مفتوى المجتم  ككب   وكلما انتقلثا من 
مفذذتوى المجتمذذ  ككذذب إلذذى مفذذتوى األفذذراد زادت التعدديذذة فذذي رؤى العذذالم ولصذذوراله ، 

أمكثثذذا التوصذذب إلذذى  ،لم ككذذبنثذذا كلمذذا انتقلثذذا إلذذى مفذذتوى العذذا: إوالعكذذ  صذذهي   أى 
 لصورات جمعية متشابهة إلى حد كرير 

إن التصذذذورات الجمعيذذذة هثذذذا، أو رؤى العذذذالم ذات الحريعذذذة المتعذذذددة لتذذذي  إمكانيذذذة   
االخذتبلف ، وااللصذذال والتفذذاوض والمقاومذذة والتعذارض والتجديذذد والتهذذول  إنهذذا باختصذذار 

يرهذذا ولجديذذدها، حيذذل يمكذذن اسذذتردال رؤى لفذذت  األفذذق لديثاميذذة الهيذذاة ولذذدفقها، بذذب لتغ
للهياة برؤى أخرى، أو استيراد رؤى للهياة من ميان مختلفة ولحريقها في ميذان أخذرى   
ومن هثا يكون بعمكذان بعذض رؤى العذالم أن لفذهم فذي لغييذر الهيذاة االجتماعيذة ، ويفذهم 

ورات الجمعيذة بعضها ااخر في المهافية عليها   مذن هذذا المثحلذق أصذرهت نيريذة التصذ
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في أيدى علماء الثف  االجتماعى مثحلًقا لتحريقات عديدة عن حريق التذدخب المهثذى فذي 
   (11)مجاالت التعليم والصهة ولثمية المجتم  المهلى

 :رؤية العالم والثم  الثقافى  1
إلذذذذذى أي مذذذذذدى يمكذذذذذن أن يعكذذذذذ  الذذذذذثم  الثقذذذذذافي الفذذذذذاهد داخذذذذذب مجتمذذذذذ  مذذذذذن    

؟ وهب يوجذد نمذ  عقذافي واحذد أم أنمذاط متعذددة، وبالتذالي لتعذدد المجتمعات رؤيته للعالم
مذذذن اذذذراءة نيريذذذة الذذذثم   رؤى العذذذالم داخذذذب الثقافذذذات المختلفذذذة ؟ يثرثذذذق هذذذذان الفذذذ االن

م ( ومذذذا حذذذرأ  6332 – 6413) R.Benedictنثروبولوجيذذذة روث بثذذذدكت الثقذذذافي أل
 األنثروبولوجيا  المداق في لاريم   وال يفتح  األنثروبولوجيا  عليها من لهوالت في لاريم 

ونيريذة الجشذحلت فذذي  ،أن يتجذاوز أوجذه الشذره بذين الحذرح الثيذري لثيريذة الذثم  الثقذافي
علم الثف   يتركذز الرهذل هثذا حذول العثاصذر الرثاهيذة المترابحذة خلذف الثقافذة اليذاهرة، أو 

  فالثقافذة فذي نيذر حول الثم  الثقافي الكامن خلف التفاصذيب المتعذددة للعثاصذر الثقافيذة
بثذذدكت ليفذذت عذذددًا مجمعذذاً مذذن الخصذذاهص، ولكذذن هذذذ  الخصذذاهص لتذذراب  لرابحذذاً وعيقذذاً 

أو روح   Ethosالحذاب  الثقذافي  أو  Cultural Patternالثقهافًلتشذكب الذثم  
  ومذذن هثذذا فذذعن التهليذذب الثقذذافي ال يجذذي أن يهذذتم  cultural spiritالثقافذذة 

لرهذذل عذن الكليذذات الثقافيذذة  ولقذد بهثذذت بثذدكت نففذذها عذذن بالتفاصذيب، اذذدر اهتمامذه با
هذذذ  الخصذذاهص الكليذذة فذذي بعذذض عقافذذات الشذذعوب الرداهيذذة، فوصذذفت بعضذذها بسنهذذا ذات 

يميذذب إلذذى الثيذذام والضذذر  والعصذذامية، أو نمذذ   Apollonion (11)نمذذ  أبولذذوني
يميذذذذب إلذذذذى العثذذذذف واسذذذذتخدام القذذذذوة، أو نمذذذذ  وسذذذذ  بذذذذين  Dionysianدايذذذذويثزى 

  (15 )الثمحين يميب إلى الخداع والعداوة
يردو الرهل هثا وكسنه بهل في بثاء شخصية الشعي أو حابعه العام أو روحه العامة، و     

وهذذذو بهذذذل يفضذذذى إلذذذى نيريذذذة فذذذي رؤيذذذة العذذذالم ذات حذذذاب  كلذذذى  فذذذالعثف أو العاحفذذذة أو 
رؤيذذة العذذالم  العذذدوان الذذذي يقذذف خلذذف الذذثم  الثقذذافي يتواذذ  أن يضذذفى صذذرغة معيثذذة علذذى
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عيذذة هذذذ  الرؤيذذة  فتصذذير أميذذب إلذذى العاحفذذة أو العثذذف أو العذذدوان، ولعذذزز  التثشذذ ة االجتما
نثروبولوجية أخرى هذ  الهقيقة  وذل  مثذ أن نشرت مارجريذت ميذد ولقد أكدت بهوث أ

بهوعهذذا عذذن التثشذذ ة االجتماعيذذة حذذول األدوار الذكوريذذة واألنثويذذة موضذذهة أن الثقافذذة اذذد 
لرجال والثفاء نهو أداء أدوار متكاملة يشعر فيها الذكور واإلناث بالفذلم واعتذدال لدف  ا

المذذزاج وعذذدم االنخذذراط فذذي ميذذاهر الهذذرب أو العذذدوان  واذذد لعمذذب الثقافذذة فذذي االلجذذا  
ومذذن عذذم المذذزاج العثيذذف  ،المعذذاك  فيثشذذس الذذذكور واإلنذذاث علذذى حذذي الهذذرب والعذذدوان

ثقافة اد لمث  اإلناث اوة أكرر فيكون لهن على الرجال فعن ال ،العدواني، وفى نم  عالل
   (11)سلحة 
ولعمذذب التثشذذ ة االجتماعيذذة فذذي هذذذ  الصذذيا ة علذذى لشذذكيب أنمذذاط عقافيذذة، أو بثذذي     

عقافية عميقة وفًقا لحريعة القيم التي لغرس في نفوس األفذراد  ولتذوازى مذ  كذب نمذ  عقذافي 
ولكذذن هذذذا التهليذذب مذذا  الخذذارجي للذذثم  الثقذذافي، كب التجلذذيرؤيذذة للعذذالم لرذذدو وكسنهذذا لشذذ

يذذذزال يذذذراوح فكذذذرة الكليذذذة والعموميذذذة   فالثقافذذذة هذذذي كذذذب واحذذذد ، أو لشذذذكيب متكامذذذب مذذذن 
العثاصر، التي لختلف هثا وهثاك ، ولكثها لصي في الثهاية فذي كذب عقذافي أو نمذ  عقذافي 

ليذة الثقافذة اذد أعذار أسذ لة واحد يعرر عن روح الثقافة أو صرغتها ولكن هذا اإلصرار علذى ك
حذذول االختبلفذذات الثقافيذذة ، وحذذول هويذذة الجماعذذات الثقافيذذة المختلفذذة   هثذذا ليهذذر فكذذرة 
لعدديذذذة أنمذذذاط الثقافذذذة، والتذذذي أكذذذدلها بهذذذوث علمذذذاء أنثروبولذذذوجيين ممذذذن لذذذسعروا بسعمذذذال 

 يثدكت  
ي أهميذة خاصذة فذذ  Themeلقذد كذان لفكذرة ل التيمذة ل أو الموضذوع األساسذي   

بلذذورة الذذرأي حذذول لعدديذذة األنمذذاط الثقافيذذة   فالثقافذذة ال للتذذ م حذذول موضذذوع واحذذد ، وال 
لتشكب على نهو كلى ، و إنما للت م حول موضوعات أو لليمات ل مختلفة  وبالتالي فذعن  

وعلذم  األنثروبولوجيذا كبًل مثها يعك  رؤية مختلفة للعذالم   واذد لرلذورت هذذ  الفكذرة فذي 
 ال مختلفة :االجتماع بسشك

رفذذض مذذوري  أوبلذذر فكذذرة الذذثم  الثقذذافى الكلذذى الذذذي أكذذدت عليذذه بثذذدكت، كمذذا   
ذهذذذذي إلذذذذى أن الثقافذذذذة لكشذذذذف عذذذذن لثذذذذوع  فذذذذي الموضذذذذوعات الثقافيذذذذة ، أو رؤى العذذذذالم 
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   Theme Worldview المختلفذة التذي للتصذق كذب مثهذا بموضذوع مهذدد  
هذذذا فذذذي نفذذذ  الواذذذت لمذذذث  األفذذذراد فالثقافذذذة إذ لكشذذذف عذذذن أوجذذذه عديذذذدة للتشذذذابه ، فعن

والجماعذات شذعورًا بذاالختبلف فذي أسذلوب الهيذاة أو فذي روح الثقافذة أو هويتهذا  ومذن عذم 
، للتف حذول موضذوع أساسذي أو ليمذة عقافيذة جماعة لشكب لثففها رؤية موضوعية فعن كب

ى لخص هذ  الجماعة  ولتكذون رؤيذة الهيذاة العامذة للمجتمذ  مذن خذبلل لذداخب هذذ  الذرؤ 
ولكاملهذذذذا  ويمكذذذذن أن لكتشذذذذف داخذذذذب الثقافذذذذة الواحذذذذدة عذذذذدًدا كريذذذذًرا مذذذذن الموضذذذذوعات 
األساسية أو لالتيماتل ، ومن عم عدًدا كريًرا من رؤى العالم   ولكن عمة موضذوعات أكثذر 
عرالًذذذذذا وسذذذذذيادة داخذذذذذب الثقافذذذذذة هذذذذذي مذذذذذا يحلذذذذذق عليهذذذذذا الموضذذذذذوعات األساسذذذذذية الفذذذذذاهدة  

Dominant Themes فذذذي ضذذذوهها أن نهذذذدد رؤى العذذذالم  ، والتذذذى يمكذذذن
المختلفذذة داخذذب الثقافذذة  وهذذذ  الموضذذوعات الفذذاهدة لقابلهذذا موضذذوعات مضذذادة  ويعمذذب 
الثوعان من الموضذوعات فذي مقابذب بعضذهم الذرعض إلحذداث لذوازن خذبل  داخذب الثقافذة  
فالموضذذوعات الفذذاهدة لخلذذق رؤى للعذذالم لميذذب إلذذى االسذذتقحاب، كذذسن لثهذذو مثًهذذا فرديًذذا 

الًصذذذا أو مثًهذذذا جماعيًذذذا خالًصذذذا، ولعمذذذب الموضذذذوعات المضذذذادة فذذذي االلجذذذا  المعذذذاك  خ
  إن االسذذتقحاب يخلذذق (12)فتخلذذق مذذيبل نهذذو الهذذد مذذن هذذذا االسذذتقحاب فذذي رؤيذذة العذذالم 

رؤى للعذذالم لعانذذد بعضذذها بعًضذذا، فكذذب رؤيذذة لركذذز علذذى جوانذذي، ولغذذض الحذذرف كليذذة علذذى 
االستقحاب هذ ، فعن الثقافة لصير إلى فوضي، ومذن جواني أخري وإذا ما استمرت حالة 

عم فعن الرؤى المختلفة )المضادة( لوازن هذا االستقحاب، ولفت  الحريق نهذو لعدديذة فذي 
علذى أنهذا عمليذة ديثاميذة  إنهذا  –ومذن عذم رؤى العذالم  –ضوء التكامب  وهثا ليهر الثقافذة 

مذن الخذارج، ولكثهذا بثذاء متهذذرك ليفذت أفكذارًا متهجذرة فذي عقذول األفذراد لقذذود سذلوكهم 
 ومرن اابب للتغيير والتشكيب باستمرار  

ور م أن هذا الثم  من لهليب ليمات الثقافة أو موضوعالها اد أكد من جديد على   
لعدديذذة الذذرؤى الثقافيذذة،إال أنذذه أكذذد علذذى عثاهيذذة الذذرؤى   للذذ  الثثاهيذذة التذذي لتشذذكب داخذذب 

احيذذة ، وبيثهذذا وبذذين الموضذذوعات الجديذذدة المتدفقذذة الموضذذوعات الثقافيذذة المفذذيحرة مذذن ن
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داخذذب الثقافذذة  واذذد الضذذهت هذذذ  الثثاهيذذة بجذذبلء فذذي المثذذال الذذذي ادمذذه أوبلذذر بذذين رؤيذذة 
العذذالم مذذن مثيذذور فذذردى ورؤيذذة العذذالم مذذن مثيذذور جمذذاعى ) حيذذل لركذذز األولذذى علذذى الفذذرد 

  وم  ذل  فذعن هذذ  (13)رها( ولدور في مدار  ، ولركز الثانية على الجماعة ولدور في مدا
الثثاهية ال لعثى  بهذال انقفذام أفذراد المجتمذ  بذين رؤيتذين العذالم فهفذي ، بذب أن الثثاهيذة 

 ل خذ هثا كسداة لهليلية للثير في رؤى للعالم متعددة 
ولقذد ألضذذ  ذلذذ  بجذذبلء مذن لهليذذب عثاهيذذات الثجاسذذة فذي مقابذذب الحهذذارة ، ولهليذذب   

لعذذالم فذذي مقابذذب الثيذذرة الحليقذذة إلذذى العذذالم   اامذذت بهذذذ  المهمذذة الثيذذرة المتشذذددة إلذذى ا
م  Mary Douglas (6416 – 1002مذارى دوجذبلس  األنثروبولوجيا  عالمة 

( ، التذذي اذذدمت فذذي كتابهذذا المعثذذون بذذذ ل الحهذذارة والخحذذر ل مفهذذوم الحهذذارة والثجاسذذة فذذي 
عثاهيذة الثجاسذة الحهذارة هذي عقافات متعددة ، و أكدت على أن المفذاهيم التذي لذدور حذول 

التذذي لهذذدد الثيذذام األخبلاذذي الذذذي لقذذوم عليذذه الثقافذذة، وهذذى التذذي لهذذدد مفذذاهيم أخذذرى ،  
كمفهوم الخحي ة مثبًل   التي لرلر  في الغالي بعبلاذة اإلنفذان بالمهرمذات ) حيذل لكذون 

ن إلذى الخحي ة حين لختر  المهرمات، وهذى كثيذًرا مذا لجلذي الثجاسذة التذي يهتذاج اإلنفذا
  واد أشارت دوجبلس إلى عثاهيات عقافية أخرى في لهليبللها للرثذاء (14)أن يتحهر مثها ( 

الرمزي للثقافة   فهثاك عثاهية االنتماء للجماعة ، حيل يكون الفذرد أكثذر ارلراحًذا بالجامعذة 
كذون أو أاب ارلراحًا بالجماعة ، وهثاك عثاهية العبلاذات أو االلتزامذات المجتمعيذة ، حيذل ي

الفرد أكثر حرًصا على عبلاات والتزامات معيثة أو يكون أكثر ميبًل إلى الهريذة واالنحذبل   
(10)  

و أحفي أن هذا التهليب الثثاهى ال يفعى إلى أن يقدم العذالم وكسنذه مفذتقحي بذين   
أواًل لمتذذذد عرذذذر  :احرذذذين ، بقذذذدر مذذذا يفذذذعى إلذذذى أن ي كذذذد علذذذى لثذذذوع رؤى العذذذالم   فهذذذى

متصذذبلت بذذين الثثاهيذذات المختلفذذة ، حيذذل لتخلذذق أحيذذاف ذات درجذذات مترايثذذة مذذن رؤى 
وهى عالثًا لمكثثا مذن أن نفهذم   لتثوع بتثوع موااف الهياة المترايثة  :العالم   كما أنها عانًيا

أنمذذذاط مختلفذذذة مذذذن الموااذذذف وأنمذذذاط مختلفذذذة مذذذن األفذذذراد أو حتذذذى أنمذذذاط مختلفذذذة مذذذن 
قافات   فثمة إمكانية هثا لتبلا   رؤى متعددة للعالم فذي موااذف مختلفذة : رؤى للفذرد الث
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، ورؤى للجماعة ، ورؤى للمجتم  ، ورؤى للعالم ، ورؤى لموااف بعيثها  وأكثر من هذذا 
 فعن المجتم  نففه يردو وكسنه مجتم  لتفاعب فيه عثاصر مختلفة ومتعددة 

  :ةرؤية العالم ورمزية الثقاف  1   
ا مذذذن إلذذى الثقافذذذة بوصذذفها عالمذذ األنثروبولوجيذذا  نيذذرت حاهفذذة مذذن علمذذذاء االجتمذذاع و

فالثقافذذة مذذا هذذى إال مجموعذذة مذذن المفهومذذات والعبلاذذات والرمذذوز لشذذكب جميعهذذا  الرمذذوز،
مجذذااًل مفذذتقبًل بذالذذه، يفذذتمد مثذذه األفذذراد والجماعذذات المعذذانى والتصذذورات التذذي لشذذكب 

لهم بااخرين  ولعد اللغة هى الوعاء الكرير الذي يفذتغر  العذالم عبلاتهم بسنففهم وعبلاا
الرمذذزى، ويعحذذى للثقافذذة الرشذذرية خصوصذذيتها واذذدرلها علذذى االسذذتمرار والتهذذول والقابليذذة 
للتعلم  فاللغة هى التي لهول الثقافة إلى حااة وجودية ، بمعثى أنها هى التذي لمكذن أفذراد 

اكم الثقافى ، كمذا أنهذا هذى التذي لمكذثهم مذن بثذاء نيذم المجتم  من االلصال والتعلم والتر 
لذذئلدراك والتصذذور والهكذذم، ومذذن عذذم القذذدرة علذذى لكذذوين لصذذورات ورؤى جمعيذذة للعذذالم   

حورهذذذذذذذا االنثربولذذذذذذذوجى ادوارد سذذذذذذذابير  –ولقذذذذذذذوم هذذذذذذذذ  الفكذذذذذذذرة علذذذذذذذى فرضذذذذذذذية أساسذذذذذذذية 
Edward Sapir (6331 – 6414  )– ي لُعرف بفرضية الثفرية اللغوية، التذ

لقرر أن التصورات والمفاهيم لابعة للغة، و أن الفذرد  يذر اذادر علذى إدراك االخذتبلف بيثذه 
وبين ااخذرين إال أذا لملذ  مذن الكلمذات والعرذارات والمفذاهيم مذا يمكثذه مذن وصذف هذذا 
االخذذتبلف ، وكمذذا يقذذول سذذابير نففذذه فعنذذه ل ال يوجذذد اذذ  لغتذذان لتشذذابهان بهيذذل يمكذذن 

فاللغة عثذد سذابير إنفذانية خالصذة،   (16)) أو يعرران( عن نف  الواا  القول أنهما يمثبلن 
وليفت  ريزية، لفتهدف لوصيب األفكار والمشاعر والر رات مذن خذبلل نيذام مذن الرمذوز 

 والتى لختلف من مجتم  إلى خخر   يختار  المجتم 
مذن أن ولفثا هثا بصدد الهديل عن اللغة والثقافة ، ولكذن حفذرثا أن يمكثثذا ذلذ    

ندخب إلى الف ال الرهيفى في هذا المثهى الثيرى لرؤية العالم : هب يمكن أن لقوم رؤيذة 
للعالم على نفق الرموز الذي يعرر عن الثقافة؟ عمة إجابات عديدة لهذا الف ال ، لفرعذت 
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عذذض التفاصذذيب، وهذذى رؤى إلذذى رؤى نيريذذة لشذذترك فذذي اإلحذذار العذذام ولكثهذذا لختلذذف فذذي ب
 سواء  اجتماع على حد  ءوبولوجيون وعلمانثر شارك فيها أ

 
 :أ  رؤية العالم وصرغة الهياة

( يفذعى فذي  6411 – 1001)  Gilford Geertzلقد كان جيلفذورد جيرلذز 
مثهذذا  التذذسويلى إلذذى الكشذذف عذذن المعذذانى الكامثذذة خلذذف الفذذلوك اليذذاهر ، متجًهذذا نهذذو 

التعرف علذى الحريقذة التذي يرثذى بهذا لسكيد أهمية فهم المعانى فهًما عميًقا ومكثًفا من أجب 
الرشذذر عقذذافتهم، والحريقذذة التذذي ي سفذذون بهذذا فهمهذذم للعذذالم الذذذي يعيشذذون فيذذه  ويهذذاول 
األفراد أعثاء سعيهم لرثاء حيالهم على هذذا الثهذو لكذوين رؤيذة للعذالم لحرذ  عقذافتهم بحذاب  

بها الثذاس إلذى األشذياء ، معين  ويشير مفهوم رؤية العالم عثد جيرلز إلى الحريقة التي يثير 
ومفهذذومهم حذذول الحريعذذة والذذذات والمجتمذذ  ، وأفكذذارهم حذذول الثيذذام   ويميذذز جيرلذذز بذذين 

، حيذذذل يشذذير مفهذذوم حذذذاب  الثقافذذة إلذذذى لصذذرغة ل أو ل حذذذاب ل  قافذذةرؤيذذة العذذالم وحذذذاب  الث
Ethos  الهيذذذاة، والذذذذى يذذذثعك  فذذذي أسذذذاليي الهيذذذاة وجودلهذذذا واألسذذذاليي األخبلايذذذة

-وهذو الجذا  ضذمثى - World viewالية   في حذين يشذير مفهذوم رؤيذة العذالم والجم
إلى الحريقة التي يرى الثذاس مذن خبللهذا أنففذهم وعذالمهم  وبهذذا المعثذى فذعن رؤيذة العذالم 
لعكذذ  االفتراضذذات المعرفيذذة فذذي الثقافذذة بيثمذذا يتشذذكب الحذذاب  مذذن االفتراضذذات العاحفيذذة 

  واذذذد يعثذذذى ذلذذذ  أن عمذذذة اختبلفًذذذا بذذذين (11)ويدعمذذذه والتقويميذذذة ، وكبلهمذذذا يكمذذذب األخذذذر
المفتويين في درجة الثرات واالستقرار، فالجواني المعرفيذة التذي لشذكب رؤيذة العذالم لرذدو 
أكثذذر اسذذتقرارًا مذذن الجوانذذي التقويميذذة التذذي لشذذكب ل الحذذاب  الثقذذافىل   أو بذذاألحرى فذذعن 

حقذذذوس وأسذذذاليي الهيذذذاة التذذذي لشذذذكب المفذذاهيم و األفكذذذار والمعتقذذذدات أكثذذذر عرالًذذذا مذذذن ال
 الحاب   
و أيًا ما كذان األمذر ، فذعن الذدين لذه أهميذة خاصذة عثذد جيرلذز فذي لكذوين رؤيذة العذالم   

والحذذاب ، واذذد أكذذد ذلذذ  مذذن خذذبلل نيرليذذه حذذول دور الذذدين فذذي المجتمذذ  ، ذلذذ  الذذدور 
بيثهمذذا  يقذذول  الذذذي يذذرلر  بشذذكب مراشذذر بتكذذوين الحذذاب  ورؤيذذة العذذالم ، ولشذذكيب العبلاذذة
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جيرلز في الفصب الذي كتره عن الدين في كتابه ل لسويب الثقافةل : فالدين هذو الذذي يمذث  
المعانى للهياة، هو الذي ي س  للمدركات المعرفيذة والتقويميذة للجماعذة   ل     فذالرموز 

الذذذي يعرذر عذذن نغمذة حيذذالهم  –المقدسذة لذ دى وظيفذذة لكذوين الحذذاب  الذذي يميذذز الشذعي 
بعهذذذا ونوعيتهذذذا، أى األسذذذلوب والمذذذزاج األخبلاذذذى والجمذذذالى ، وكذذذذل  لكذذذوين رؤيذذذتهم وحا

للعالم ، و أفكارهم الكلية حذول الثيذام العذام  أنذه حذاب  الجماعذة أو روحهذا     أن الرمذوز 
الديثيذة لخلذق لوافًقذا بذذين أسذلوب حيذاة جماعذذة مذا وبذين رؤيذة ميتافيزيقيذذة معيثذة ) اذد لكذذون 

  (11)، وهى بذل  لهافا عليهمذا بهيذل يمذث  كذب مثهمذا لؤلخذر لذدعيًمالضمثية أحيانًا ( 
ومن الواضذ  أن روح الجماعذة أو صذرغتها ) حابعهذا( وكذذل  رؤيتهذا للعذالم لتشذكب جميًعذا 
في إحار المعتقذد الذديثي والمعذانى األخبلايذة والجماليذة مذن ناحيذة ، ويشذكب الرؤيذة الكليذة 

أخرى   ومن هثا لكتي الهياة االجتماعية اسذتمراريتها ، الشاملة للكون والهياة من ناحية 
 ولتهول الثقافة، بما فيها أنفا  االعتقاد ، إلى بولقة لتكوين المعانى والرموز 

 ب   الذات ولوالد الرؤى:
يشذذكب مفهذذوم الذذذات مفهوًمذذا مهوريًذذا لذذدى التفذذاعليين الرمذذزيين  ال يختلذذف هذذ الء    

ي لسكيذد عذالم الرمذوز والمعذانى، والذدور الذذي للعرذه اللغذة فذي كثيًرا م  الثزعات التسؤيلية ف
مفهوًما يشير إلى الفرد المثعذزل، ولكثهذا  Self الذاتعملية التفاعب االجتماعى  وال لعد 

ن إاجتماعية، لثدمج في الجماعة، لعى بثففها كذات فاعلة، ولكثهذا لذرلر  بذااخرين، بذب 
ااخرين  ولذذل  فذعن الذذات لكذون لهذا داهًمذا الشعور بالذات هو في نف  الوات شذعور بذ

القذذدرة علذذى أن لذذرى نففذذها فذذي وجذذود ااخذذرين، وأن لتسمذذب  :هذذذ  القذذدرة االنعكاسذذية  أى
    (11)نففها في ضوء ما لدى ااخرين من أفكار ولصورات

هثذذا لرذذدأ إمكانيذذة لصذذيا ة نيريذذة لفاعليذذة لرؤيذذة العذذالم ، فذذي ضذذوء مفهذذوم انعكاسذذية   
لكون عرر لفاعبللها المفتمرة ولشكلها المفتمر  -فالذات المتفاعلة في العالم الذات   

رؤيذذة عذذن نففذذها وعذذن ااخذذرين   ومذذن عذذم فذذعن التفذذاعبلت المفذذتمرة لولذذد رؤى متعذذددة  –
خاصذة وبللعالم ، رؤى لتعدد بتعدد الخرذرات ومفذتويات التعلذيم والعبلاذة بالعذالم الرمذزى، 
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كمذذا   –ا عمليذذة انعكاسذذية بذين الفذذرد والعذذالم الخذارجى، اذذادرة عذالم اللغذذة   فالذذذات بوصذفه
علذى لكذوين صذورة عذن نففذها وعذن ااخذرين، ذلذ  أنهذا لتعامذب مذ   –يذهي هربرت ميد 

  ونهذذن هثذذا بصذذدد مفذذتوى  (15)نففذذها كموضذذوع مثلمذذا لتعامذذب مذذ  ااخذذرين كموضذذوعات
سية لمكثها من لكوين رؤيتها معين من لكوين رؤى الهياة الفردية، فللذات هثا مكثه انعكا

الخاصة للهياة ، وهو ما يتفق م  ناموس التثوع واالخذتبلف  ولكذن هذذا التثذوع أو التوالذد 
في رؤى العالم الفردية ال يفت من عضذد عبلاذة الذذات بذالمجتم   فذالرؤى الفرديذة للعذالم 

هى التي لمكن  –هذا العالم الرمزى الففي   –البد و أن لثفجم م  رؤية كلية له، واللغة 
الذالية للعالم والرؤى الجمعية   ولعذب  –األفراد من لهقيق هذ  الرابحة بين الرؤى الفردية 

هذذذو الذذذذي ي سذذذ  لهذذذذ  الرؤيذذذة  Generalized otherمفهذذوم األخذذذر العذذذام 
ن مثهذذذا  لواعذذذات ااخذذذرين ومذذذا يتواعذذذه ااخذذذرو العامذذة، حيذذذل لضذذذ  الذذذذات الفرديذذذة أمامهذذذا 

إلى كب ما هو عام في الجماعة، ومن عم فعنه ي سذ  لتذراب  اجتمذاعى   ويشير األخر العام
ويمكذذن أن يتثذذوع هذذذا األخذذر فذذي المجتمذذ  الهذذديل بتثذذوع الجماعذذات واألحذذر الهاكمذذة 

  وفذذى ضذذوء ذلذذ  يمكذن أن نتصذذور عذذبلث مفذذتويات لذرؤى العذذالم : الرؤيذذة الذاليذذة  (11)لهذا
الهيذذاة اليوميذذة   والرؤيذذة الجماعيذذة المتعذذددة ،  الفرديذذة، األكثذذر لثوًعذذا ولوالذذًدا ولذذدفًقا فذذي

والتذذى لعكذذ  لثوًعذذا فذذي أاذذب حذذدود األحذذر المعرفيذذة والمرجعيذذة للجماعذذات فذذي المجتمذذ   
 والرؤية العامة التي ل حر لكب ما هو عام أو التي لعرر عن الروح العامة في المجتم    

 ج   رؤى العالم وعوالم الهياة:
األفذذق  نهذو فهذذم المجتمذذ  مذذن مثيذور مختلذذف، يعتمذذد علذذى  فتهذت الفيثوميثولوجيذذا  

الثيذذر إلذذى المجتمذذ  ال مذذن خذذبلل لففذذيرنا لذذه أو حتذذى لسولثذذا لذذه ولكذذن مذذن مثيذذور األفذذراد 
أنففهم  فالمجتم  ال يرثى خارج األفراد ، بذب يرثذى داخلهذم ومذن مثيذورهم  فذاألفراد هذم 

ا ونقلهذا اجتماعيًذا ، وعرذر اذدرلهم علذى الذين يشكلون الواا  عرر المعرفة التي يتم لكويثه
الذذي    Intersubjectivityلرذادل هذذ  المعرفذة، ومذن عذم لكذوين ذات الرذين 

يعمب على خلق االلفا  والتواصب بذين األفذراد   وهذو لواصذب يتخذذ حابًعذا عاًمذا مذن خذبلل 
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ن نى ، و إبثذذاؤ  داخذذب الذذوعى اإلنفذذا   القضذذية األساسذذية هثذذا هذذى أن الوااذذ  يذذتم (12)اللغذذة
الذذذي يرثذذى مذذن خذذبلل التواصذذب الذذذالى واللغذذوى بذذين األفذذراد  –الذذوعى المشذذترك لؤلفذذراد 

هو الذي يمكثهم من لكوين رموز مشتركة ومعذايير واذيم مشذتركة، يعرفونهذا  –والجماعات 
 ويتثاالونها وي كدون من خبلل استمراريتها استمرار الهياة 

 Lifeثولوجيذذون مفهذذذوم عذذالم الهيذذاة  فقذذذد حذذرح الفيثومي ،ومذذن ناحيذذة أخذذرى   

world  ، الذي يشير إلى العالم المادى الذي يعي  فيه األفذراد ، يرعونذه مذن الماضذى
ويفذذلمونه ألجيذذال المفذذتقرب  ويعذذي  األفذذراد فذذي عذذوالم حيذذاة مختلفذذة، لرذذدأ بعذذالم الخرذذرة 

 –ر هذذ  العذوالم اليومية اانية ، ولتفرع إلذى عذوالم الماضذى ، والهاضذر والمفذتقرب   وعرذ
لتدرج معارف األفراد وخرذرالهم واذدرلهم علذى بثذاء  –التي لثقفم بدورها إلى عوالم فرعية 

الواا  وبثاء االلفا   فعالم الخررة المراشرة هو عالم معذروف ، وهذو العذالم الذذي يفذتحي  
مراشذرة الفرد أن يتملكه ، و أن يلم بكب أحرافذه  وكلمذا لهذرك الفذرد خذارج عذالم الخرذرة ال

   (13)ةأصرهت معرفته أكثر سحهية و أكثر مجهولي
إن مفهذذوم عذذالم الهيذذاة هثذذا ي شذذر بشذذكب واضذذ  علذذى مفذذتوى الذذوعي أو اإلدراك     

الذذذي يمكذذن أن يتشذذكب داخذذب األفذذراد فذذي لفذذاعبللهم اليوميذذة، فثمذذة عذذوالم مختلفذذة، وعمذذة 
الض  هذا المعثى بجبلء  مفتويات لئلدراك مختلفة، وعمة مفتويات للوعي مختلفة  ولقد

من خبلل صيا ة هررماس لمفهوم عالم الهياة، فهو األفق المعرفي أو اإلدراكذي للفذرد، أو 
هو مجموعة المعاني اللغويذة المتجذذرة عقافيذا التذي لمكذن الفذرد مذن التعذاي  مذ  ااخذرين  

عنهذا لفذتعمر ف ،وإذ لخض  هذ  العوالم لبلستعمار من جانذي العقبلنيذة األداهيذة للرأسذمالية
 (   14)مشو ويتهول فيها االلصال إلى الصال 

فذثهن هثذا بصذدد مفذتويين مذن  ير نيرية فيثولوجية لرؤية العالم،عمة إمكانية هثا لتحو    
المعرفذذذة اإلنفذذذانية أو الذذذوعي اإلنفذذذاني الذذذذي يمكذذذن الثذذذاس مذذذن إاامذذذة حيذذذاة اجتماعيذذذة ، 

ك فيها الفرد ، ويعرذر حذدودها عرذر مفذيرله يتعلق بعوالم الهياة التي يتهر  :المفتوى األول
عر خضذوعها لمثيومذة العقذب المذادي عرض له هذ  العوالم من ضغوط على أاليومية ، بما لت
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األداهذذي   والمفذذتوى الثذذاني هذذو مفذذتوى ذات الرذذين الذذذي ي سذذ  إلمكانيذذة لفاعذذب هذذذ  
ان بتكذذذوين العذذوالم فذذي عذذالم أكرذذذر، فذذي عذذالم كلذذذى مذذن المعذذاني  ويفذذذم  هذذذان المفذذتوي

مفذذذتويين مذذذن رؤى العذذذالم  عثذذذد المفذذذتوى األول عمذذذة إمكانيذذذة لتكذذذوين المعذذذاني والرمذذذوز 
والمعرفة التي يعذرف عذالم الهيذاة مذن خبللهذا رؤيذة لهذذا العذالم ولهديذد لمعالمذه وحذدود ، 
وعبلاته بالعوالم األخذرى  عذم يذسلي علذى المفذتوى إمكانيذة أن ليهذر رؤيذة كليذة للعذالم عرذر 

بين العوالم، ولهقيق االلفا  العام  وما يميز هذا التهليب عن سذابقه هذو أن رؤيذة  االلصال
العالم هثا هي رؤية فيثوميثولوجية الحاب ، بمعثى أنها ال لفرض عرذر أحذر خارجيذة، كمذا أنهذا 
هذذي نففذذها ال لشذذكب إحذذارا خارجيذذاً حاكمذذاً، بقذذدر مذذا هذذي رؤيذذة مرثيذذة علذذى مفذذتوى شذذعور 

وال يتواذذ  بهذذال مذذن األحذذوال أن لكذذون رؤيذذة عابتذذة اسذذتاليكية، بذذب هذذي  األفذذراد ومذذدركالهم 
رؤيذة سذذيالة متهركذة اابلذذة للرثذذاء وإعذادة الرثذذاء مذذن جديذد  ولقذذد لسكذذدت هذذ  المعذذاني عرذذر 

   فيثوميثولوجيا مابعد الهداعة خاصة نيرية لشكب الرثية )الرثيثة( عثد جيدنز
  :ة   رؤية العالم : نهو نزعة كونية إنفاني5
كانذت نيريذذة رؤيذذة العذذالم عثذد الم سفذذين األواهذذب ، مذذن أمثذال ديلثذذى ، لعثذذى الرهذذل    

 Cosmicعن أس  عامة للثقافة لتدرج من الرؤية الكونيذة العامذة أو الصذورة الكونيذة 
Picture  التي لقوم عليها مرادئ الفلوك ومثب الهيذاة ، ومذن هثذا فقذد سذادت الرؤيذة

ج مذذن الرؤيذذة الذاليذذة، إلذذى الرؤيذذة العامذذة ، إلذذى الرؤيذذة األعذذم ، التذذي ل كذذد علذذى أهميذذة التذذدر 
والتي لمثلت في عرارة ديلثى الشهيرة ل لي  هثاك لاريم اومي و إنمذا هثذاك لذاريم أوروبذي 

  ور م أن هذذا التوجذه كذان  (10)، ولي  هثاك لاريم أوروبي ، بب هثاك لاريم للعالم كله ل 
ة بوجذذود رؤى عذذالم ، إال أنذذه لذذم يلذذ  محلًقذذا الفكذذرة القاهلذذحاضذذًرا داهًمذذا فذذي نيريذذات رؤى ال

ن ديلثى نففه اد أكد على أن الصراع بين رؤى العالم المختلفة لن مهدودة للعالم ، بب إ
   (  16)لثتهي من أجب الفيادة والفيحرة على عقول الرشر

ي مذذن يمثذذب الثيذذرة المهذذددة إلذذى العذذالم ، لذذدى شذذع:إنثذذا هثذذا بصذذدد مذذوافين:األول  
يمثذذب الثيذذرة الكونيذذة ، بمعثذذى االرلفذذاع برؤيذذة :الشذذعوب أو جماعذذة مذذن الجماعذذات، والثذذاني
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العذذالم إلذذى المفذذتوى الكذذوني للرهذذل عذذن العثاصذذر المشذذتركة بذذين الثقافذذات  لقذذد لراوحذذت 
ن و أحفذذي إ مذذاع بذذين هذذذين المذذوافينوعلذذم االجت األنثروبولوجيذذا  المفذذاعي الثيريذذة فذذي 

نيًرا للحريعذة الهقليذة فذي المجتمعذات  األنثروبولوجيا  أكثر شيوًعا في  المواف األول كان
مثذذذذ نشذذذسلها بالرهذذذل عذذذن وجهذذذة نيذذذر الفذذذكان  األنثروبولوجيذذذا الصذذذغيرة  فقذذذد انشذذذغلت 

المهليين وحذراهقهم فذي إدراك العذالم مذن حذولهم  ولذذل  نجذد عالًمذا مشذهورًا وراهذًدا مثذب 
( يقول:لإن ما يهمثى في الواا  6331 – 6411) Malinowskiماليثوففكى  

دراسة اإلنفان العادي ، نيرله لؤلشياء، رؤيته للعالم، نفيم حياله والواا  الذي يهيا فيذهل 
(11  )  

لقد كان جب اهتمام االنثروبولوجيين أن يشتموا راههة الثقافة من أهلها، و أن يضعوا   
حذول أنففذهم والعذالم الحريعذى  أيديهم على عصي المجتم ، عرر الرؤى التي يكونها أهله

وفو  الحريعى الذي يعيشون فيه   وهثا لكون مهمة االنثروبولوجى علذى مذا يذذهي روبذرت 
( هذذي أن ل يثتيذذر ويثصذذت  6342 – 6453)  Robert Redfieldردفيلذذد 
لصور معين عذن وجذود نيذام أو لرليذي معذين  –أو بعضهم  –ذا كان لدى األهالي ليفم  إ

يكون ما يرصد  هو لرليرهم هم أنففهم ومقواللهم هم ذالهم ولوكيذدهم في الكب  وبذل  
ن مذذا نثصذت إليذه نهذن  باعترارنذذا و إهذم لجانذي معذين بالذذذات دون  يذر  مذن الجوانذي    

بذذاحثين أ رابًذذا هذذو لثيذذيم ) الفيلفذذوف( الذذوحثى أو لرلرذذه هذذو نففذذه لتلذذ  المذذادة أو للذذ  
 (  11)المعلومات ل

الذذذي يلذذ  عليثذذا اان ، ونهذذن فذذي زمذذن لتشذذتت فيذذه الثقافذذات وأحفذذي أن الفذذ ال    
ولفتذذر  ولتراعذذد أكثذذر ممذذا لتقذذارب ولتجذذاذب ، هذذو كيذذف يمكذذن أن لفيذذدنا نيريذذات رؤيذذة 
العالم في لهقيق حلذم ديلثذى فذي االنتقذال مذن المفذتويات الضذيقة للرؤيذة إلذى المفذتويات 

انيذذة ( للعذذالم؟ ولقذذوم هذذذ  الرؤيذذة األوسذذ  واألرحذذي بالفذذعى نهذذو رؤيذذة كونيذذة ) كوزموبوليت
الكونيذذة علذذى االشذذتراك فذذي اذذيم أساسذذية للعذذي  المشذذترك الذذذي يكذذون فيذذه االحتذذرام ، كذذب 
االحتذذذرام ، للثقافذذذات والذذذرؤى المهليذذذة، مذذذ  التعذذذاي  العذذذام فذذذي إحذذذار اذذذيم عالميذذذة للعذذذدل 
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فذذانًا حذذًرا لذذه والمفذذاواة والهريذذة واحتذذرام اإلنفذذان ، والثيذذر إلذذى اإلنفذذان الفذذرد بوصذذفه إن
حقذو  وعليذذه واجرذذات بصذرف الثيذذر عذذن موحثذه وديثذذه وعراذذه ولونذه ولغتذذه ونوعذذه وأسذذلوب 

 حياله  
ومذا لذزال  –إن هذ  الثيرة الكونيذة ليفذت وليذدة اللهيذة، المعاصذرة، ولكثهذا كانذت   

ب هدفًا مثشوًدا لفبلسفة األخبل  مثذ عهد اإل ريق ومرورًا بكذان  ، وانتهذاًء إلذى عمانويذ –
( وجذذذذذذذذذذذاك دريذذذذذذذذذذذدا  6401 – 6445) EmmanuelLévinasليفيذذذذذذذذذذذان  

Jacques Derrida  (6410 – 1001 ولكذذذذن الهاجذذذذة إلذذذذى الرؤيذذذذة  )
الكوزموبوليتانية  لتزايد م  لعقد الهياة المعاصرة ، وارلفاع الدعوة نهو صدام الهضذارات 

ن حغيذان الثزعذة ، وانتشار الهروب ، والميب إلى لحريق نيرية الفوضذى الخبلاذة ، فضذبل عذ
االستهبلكية والقيم المادية في زمن العولمة، وانتشذار الميذول التفكيكيذة التذي لجعذب الميذب 
نهو التهصن فذي كهذوف العقيذدة والعذر  واللغذة واإلالذيم يحغذى علذى الميذب نهذو التعذاي  
الكذذونى   مذذن هثذذا لذذذسلى الذذدعوات اويذذة مذذذن أجذذب إعذذبلء شذذذسن القذذيم العالميذذة المشذذذتركة ، 

باالنتمذذاءات الضذذيقة   Global citizenship تردال المواحثذذة العالميذذة واسذذ
 والهدود المغلقة 

ولقذذد انعكفذذت هذذذ  اليذذروف علذذى نيريذذة علذذم االجتمذذاع ، علذذى وجذذه الخصذذوص ،   
الوحثية إلى المفذتوى  –حيل حاول بعض المثيرين لفت االنترا  إلى أهمية لجاوز الدولة 

ة ومخاحرهذذذا  وفذذذى هذذذذا الصذذذدد يفذذذر  اليذذذرش بيذذذ  العذذذالمى ، فذذذي ضذذذوء ظذذذروف العولمذذذ
Urlich Beck  بين لالهداعة األولى ل التي لميزت بفرض حواجز حادة بين الرشذر

وبين األشياء ، وبين عصر لالهداعة الثانيةل التي لميزت بالتعقيذد والغمذوض واالنعكاسذية   
يذة، ومذن عذم ضذرورة لحذوير ومن هثا انتقب العالم من مرحلة الدولة الوحثيذة إلذى مرحلذة الكون

رؤيذذة كونيذذة للعذذالم ومذذا يهويذذه مذذن مخذذاحر، و أن نحذذور علذذم اجتمذذاع كذذونى اذذادر علذذى فهذذم 
ديثاميذذذذذذذذات ولعقيذذذذذذذذدات العذذذذذذذذالم المعاصذذذذذذذذر ومخذذذذذذذذاحر    فثمذذذذذذذذة عمليذذذذذذذذة لهذذذذذذذذول كذذذذذذذذونى  

Cosmopolitanization   ، لخفى الهدود بين ما هو مهلى وما هذو كذونى
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ليومية، لعمب بشكب داهم علذى لغييذر االنتمذاءات ولعذدد  ولخلق عورات صامتة في الهياة ا
      (  11)ولعمب على لداخب الثقافات واختبلحها 

وعلذذى الذذر م مذذن أن العمليذذة التذذي يصذذفها بيذذ  هثذذا هذذي عمليذذة لهذذدث فذذي العذذالم    
بشذذذكب افذذذرى ، و أن ال دخذذذب إلرادة الفذذذاعلين فيهذذذا ) ولذذذذل  فعنهذذذا لخلذذذق صذذذورًا مذذذن 

خاصة في جوانرها التكثولوجية والتقثيذة التذي لفذيحر علذى وبض لثقد شديد، المقاومة ولتعر 
روح اإلنفذذذذان وعقلذذذذه( ، إال أن وجودهذذذذا علذذذذى هذذذذذا الثهذذذذو يفذذذذتدعى معذذذذاودة الثيذذذذر فذذذذي 
الجواني الفكرية والفلففية للثزعة الكونية ، وبل رؤيذة العذالم الكونيذة فذي الهيذاة اليوميذة  

: الثزعة الكونية كعملية افرية لفرض علذى العذالم بذالحريق  وأميب هثا إلى التفراة بين أمرين
التي وصفها بي  والثزعة الكونية كمجموعة من القيم والمرادئ التي يتسسذ  عليهذا العذي  
المشذذترك   يذذ دى المعثذذى األول إلذذى رؤيذذة افذذرية للعذذالم ، أمذذا الثذذاني فعنذذه يذذ دى إلذذى رؤيذذة 

اإلنفانية ) التي لقوم على مرادئ العدل والتفذام  إنفانية للعالم  و أذا أخذنا هذ  الرؤية 
والعفو والفبلم وارول ااخر واحترام حقو  اإلنفان وعقاهد ( فعنثا ال نجدها مرثوعذة فقذ  
فذذي الفكذذر الفلفذذفى ، ولكثثذذا نجذذدها مرثوعذذة أيضذذا فذذي سذذلوك الرفذذحاء مذذن الثذذاس الذذذين 

جتمعذذات أشذذره بتلذذ  التذذي يقحثذذون فذذي مجتمعذذات  متقلفذذة سذذواء فذذي الريذذف أو الهضذذر  م
في مديثة القاهرة ، وأكد على وجذود الثزعذة الكونيذة   A.Bayatوصفها خصف بيات 

  (  15)بين سكانها من المفيهيين والمفلمين
وأحفي أن حقذن مثذب هذذ  الرؤيذة الكونيذة هثذا وهثذاك عرذر التعلذيم والعمذب المذدني،   

دعذم المثيمذات والهركذات ذات الحذاب  ولعزيز ما يوجد مثها بين الفقراء والمهمشين، م  
اإلنفاني على المفتوى المهلى والعالمى، كب ذلذ  يمكذن أن يفذاعد علذى الفذاع الراعذة 

 المجتمعية التي لثتشر فيها هذ  الرؤية اإلنفانية ذات الحاب  الكونى أو العالمى  
 مبلحيات ختامية
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ة، رؤيذذة العذذالم علذذى حذذرح أحذذد الرذذاحثين المعاصذذرين سذذ ااًل حذذول مذذوت مفهذذوم، ونيريذذ
خلفيذذذة التذذذداخب الشذذذديد بذذذين الشذذذعوب والهضذذذارات مذذذن ناحيذذذة والتذذذداخب الشذذذديد بذذذين 
التخصصات التي لعثى بذالمفهوم مذن ناحيذة أخذرى  ولكثذه لوصذب إلذى إجابذة نافيذة لفذ اله، 
حيذذذل كشذذذف لذذذه لهليلذذذه عذذذن حضذذذور المفهذذذوم خاصذذذة فذذذي الثيريذذذات التذذذي لهذذذتم بالمعرفذذذة 

ولعذذذب العذذذرض (  10)أو علذذذم االجتمذذذاع أو علذذذم الذذذثف  األنثروبولوجيذذذا  واإلدراك سذذذواء فذذذي 
ن المفهذذوم لذذي  فقذذ  إالذذذي اذذدمثا  فذذي الوراذذة يضذذيف إجابذذة أخذذرى لهذذذا الفذذ ال، وهذذى 

مفهوًمذذا حاضذذًرا ولكذذن درسذذه يقذذدم لثذذا دروًسذذا نيريذذة ومثهجيذذة ولحريقيذذة مفيذذدة  ولعذذب بعذذض 
 الية: هذ  الدروس يتض  في مبلحيالثا الختامية الت

عمذة رؤيتذان للعذالم يتعامذب معهمذا الراحذل فذي العلذوم االجتماعيذة : رؤيذة الراحذذل،  -6
التي لتجفد في حريعة معارفه عن العالم، وحريعة وعيه وإدراكه لهذا العالم  ورؤية 
المجتمذذ  الذذذي يتوجذذه إليذذه الراحذذل بالدراسذذة  ولثيذذر دراسذذات رؤيذذة العذذالم اضذذايا 

وعدم فرض رؤيته على رؤية الثذاس، أو درس رؤيذة حول موضوعية إدراك الراحل، 
أفذذراد المجتمذذ  مذذن خذذبلل رؤيتذذه  ومذذن القضذذايا األخذذرى المرلرحذذة بهذذذا الموضذذوع 
إمكانيذذة أن يغيذذر الراحذذل مذذن رؤيتذذه للهيذذاة عقذذي التعذذرف علذذى رؤى العذذالم فذذي 

 ميدان بهثه 
هويلهذا، وهذب ولهيلثا هذ  القضية إلى اضية أخرى لرلر  بتغيير رؤية العذالم أو ل  -1

بعمكانية الرهوث في هذا المجال أن لفهم في لهويب رؤى العالم األكثر سكونًا 
، أو للذ  التذي لمذارس باسذمها سذلحة ولفذل  مذن ارذب أفذراد علذى أفذذراد ؟وجمذوًدا

  إن لثاول هذا األمر يض  دراسات رؤية العذالم فذي ؟خخرين، إلى رؤى أكثر مرونة
 الي دراسات التثمية 

ا اضذية عالثذة لذرلر  بسهميذة احتذرام رؤيذة العذالم للمجتمذ  فذي أي لعامذب ولثرثق هث  -1
لثموي أو  ير لثموي معه  فالثير في األمور من وجهة نير الفذكان، وأخذذ هذذ  
الوجهة من الثير فذي االعترذار، لعترذر ااعذدة ذهريذة فذي بهذوث التثميذة المعاصذرة  

العذالم إلذى رؤيذة أخذرى أو  وفى هذا الصدد فهتى لو الجه مفعانا نهو لغيير رؤية
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لعديلها فبل يجي عليثا بهذال أن نزدريهذا أو أن نقلذب مذن شذسنها، أو أن نثيذر لهذا 
 نيرة احتقار 

ويفت  هذا األمر الحريق أمذام رؤى للعذالم أكثذر لفذامًها وأكثذر لعدديذة  فذالحريق   -1
إلذذذى رؤيذذذة كونيذذذة للعذذذالم لتسسذذذ  علذذذى مرذذذدأ إنفذذذاني الحتذذذرام الفذذذرد، ونشذذذر اذذذيم 

لتفام  والتعددية والثقة، والعمب على أن لتعاي  رؤى العالم المختلفة في إحذار ا
واحد، وأن لتفاعب على نهذو ايجذابي بهيذل يتجثذي العذالم والمجتمعذات ويذبلت 

 الهروب والصراع 
كما أن الحريق إلى رؤية كونية للعالم ال يعثى أبًدا إلغاء أو حم  الرؤى المهلية،    -5

لة للعالم هي مرادئ واذيم إنفذانية عامذة، لتكامذب فيهذا الذرؤى فالرؤية الكلية الشام
المهلية الثابعذة مذن المعتقذدات الداخليذة والقذيم األصذيلة للشذعوب  ومذن عذم فذعن 
الحريق إلى رؤية كونية للعالم البد وأن يقوم على التعاي  بين ما هو كوني وما هو 

لذذى الرهذذل عذذن مهلذذى أصذذيب، وعلذذى الرهذذل عذذن المشذذترك بذذين الثقافذذات، ال ع
 المختلف، والدعوة الداهمة للهوار عوض الرهل عن أس  الصراع والتصادم  
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