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Social conditions of the spirit of groups: at Gustave Le Bon
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ملخص:
وي٘ "ٚىؾخا ٝلىبىن" جهيُٟا للجماٖاث و٣ٞا ألخىالها الىٟؿُت،
والاحخماُٖت ،والٗ٣ضًت ،والضًيُت ،مىضحا الضوع الظي جلٗبه ألازال ١واإلاكاٖغ في
نُاٚت اإلاٗخ٣ضاث التي ج٣ىص الحكىص اإلاجخمٗت ،وَكحر ئلى ال٣ىاٖض الٗلمُت صون
الالخٟاث ئلى آلاعاء واإلاظاَب اإلاخدحزة.
اهخهجىا في بدثىا َظا ال٣غاءة الخدلُلُت لغؤٍت " ،ٙلىبىن" و جخلخو في :مً
الخهاةو اإلاهمت للجماَحر هي جالش ي شخهُت الٟغص التي جمحزٍ خُىما ً٩ىن حؼءا
مً الحكىص اإلاجخمٗت ،الحكىص اإلاجخمٗت لِؿذ ٧الٟغص ًبدث ًٖ الح٣ُ٣ت
باألصلت والبراَحن ،بل هي ٦خلت جبدث ًٖ البؿاَت لدؿحر خؿبها هدى الهض ٝالظي
جخى ١ئلُه ،اإلادغ٧اث ألاَم التي ٌٗخمض ٖلحها ال٣اصة واإلادغ٧ىن للحكىص هي الخأُ٦ض
والخ٨غاع والٗضوي ،ئن أَم محزة ًجب أن ًخدلى بها ال٣اةض هي الىٟىط ،وهي ما
ججٗله ًٟغى هٟؿه صون أن ً٣ى ٫أي ٧لمت ٖلى الجمهىع ،وَظٍ الىٟىط ًم ً٨أن
ج٩ىن مهُىٗت ٧الكهغة واإلاا ،٫ل ً٨أ٦ثرَا جأزحر هي الىٟىط الظاجُت.
الكلمات املفتاحيةٚ :ىؾخا ٝلىبىن ،عوح الجماٖاث ،أخىا ٫احخماُٖت.

 بلحاج حسنية،بن راشد رشيد
Abstract :
Gustav Le Bon categorized groups according to their
psychological, social, complex and religious conditions,
explaining the role that morality and feelings play in shaping
beliefs that lead the assembled crowds, and referring to scientific
rules without paying attention to biased opinions and doctrines.
In our research, we adopted this analytical reading of the
vision of "G. Le Bon": one of the important characteristics of the
masses is the disappearance of the personality of the individual
that distinguishes him when he is part of the assembled crowds,
and the most important engines on which leaders and crowds
depend are confirmation, repetition and contagion, the most
important advantage that the leader must have is influence,
which makes him impose himself without saying a word to the
public, and this influence can be as artificial as fame and money.
Keywords: Gustave Le Bon, Spirit of Groups, Social
Conditions.
__________________________________________

، بً عاقض عقُض:املؤلف املزسل
:مقذمة.1
ىن َظا َى الؿغ في٩ً ض٢جخجغص الجماٖاث صاةما ًٖ الكٗىع بٗملها و
 الؼمً لها جأزحر واضح في مىاحي٫ والجماٖاث اإلاددكضة في اإلاجخم٘ ٖلى َىا،ىتها٢
اث جٓهغ أزىاءٟىن لها عوح مً مجمىٕ اله٩ً  وَظٍ الحكىص مً الجماٖاث،ألامم
ؼ٨ؿُت جغجٟ ه٫ خحن جخىلض لضحهم أخىا،٫ُام بٗمل مً ألاٖما٢ وحىص زىعاث أو
غاص فيٞابل ألا٣ٗالها مٞذ عصوص أٟ ئن الحكىص الجماُٖت زل،ٖ٘لى زىام اإلاجخم
.٘اإلاجخم
 لىبىن" البدث في خكىص الجماٖاث ٖلى اؾخدالتٝىؾخاٚ" ٫خاو
ًٖ ىاءٛ لىبىن" الاؾخ،ٙ"  في خحن ًغٍض،٪ ٖلى الىؾاةل اإلاخاخت في طل٫الحهى
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الىٓغٍاث واإلاؿلماث في َظا الجاهب ،وٍ٣ى ٫أهه لِـ بُضٍ أن ًدىلها مً خا ٫ئلى
خا ،٫وَٗلم أهه ال ًجىػ الحضًث ًٖ ألاخىا ٫الاحخماُٖت في م٣ابل ألامم التي
ْهغث جل ٪ألاخضار ٞحها ئن صح ئَال ١الُ٣مت اإلاد٣٣ت وؿبُا ،وَىا ٥أؾباب
جضٖى " ،ٙلىبىن" ئلى الحظع مً ألاخىا ٫الاحخماُٖت ب٩ل حكاب٨ها واٖترا ٝالباخث
بٗضم ئإلاامه بالؼواًا ٧لها ،والخٗغ ٝبما لها مً جأزحر وما بُجها مً الخٟاٖل ،وَكحر
٦ظل ٪أهه لِـ بىؾٗه أن ًى٨غ ٢ىة الجمىٕ اإلاددكضة وحهله بم٨ىىهاتها وفي ٦ثحر
مما ًسُٟه باًَ ألامم لل٣ىي ال٩امىت ،واهه ال ًجض قِئا أٞصح مً اللٛت اإلاٗبرة
ٖجها ،والبدث ًٖ ُُٟ٦ت بىاء الىٓام العجُب ألؾلىب الحكىص اإلاجخمٗت أو "عوح
الجماٖاث" ،وٖلُه ٞان الباخث ٖلى ً٣حن مً ألا٩ٞاع الؿامُت التي ًدضثها
الىابٛىن مً ال٣ىم وئهما هي ٖملهم الخام (ٚىلي ،4102 ،نٟدت .)001
الحكىص اإلاجخمٗت ججزٕ ٖجها صاةما ؤلا٢غاع بكٗىعَا و٢ض ً٩ىن َظا الؿغ في
٢ىتها ،وجب٣ى عؤٍت" ،ٙلىبىن" ًٖ عوح الجماٖاث جٖ ٠٣ىض الىىاحي اإلادضوصة في
الاَالٕ ًٖ اإلاؿخجضاث ومٗغٞت ألاقُاء مً َغ ٝاإلاٗغٞت الظاجُت أو الاٖخماص ٖلى
مهاعاث الٗ٣ل ،وختى ال ًخىٍ في بداع ألاوَام اإلآلمت وَغح الٟغيُاث الهماء التي
ال جسضم خايغها ،وان ً٣خهغ ٖلى ج٣غٍغ الحىاصر َىا وَىا ٥في اإلاجخمٗاث جدذ
خىاؽ الباخث للىنى ٫الى اؾخيخاحاث مبيُت ٖلى اإلاالخٓاث٩ً ،ىن ؾب٤
لألخضار في ٚالب ألاخُان لىحىص مً ًسل ٠الحىاصر التي ًغاَا حُضا ٖلى أجها
خىاصر احخماُٖت ،وال ًغاَا ئال مً ػاوٍت مسخلٟت اإلاٗالم ٞىحب الٛىم في
أٖما٢ها زالٞا ٖلى ما ًغاٍ بدىاؾه الٗاصًت (امُىف ،4106 ،نٟدت .)067
ومً َظٍ الاهُال٢ت هُغح الدؿاؤ ٫الخالي :هل ما قام به " غىستاف
لىبىن" في دراسة الحشىد املجتمعة وان لها روح جماعية بذال من الزوح
الفذًة ،ثظهز في الثىرات والعىامل املؤدًة لذلك في املجتمعات؟ وجخٟغٕ أؾئلت
أزغي مؿاَمت في يبِ اإلاؿالت ٧اآلحي:

بن راشد رشيد ،بلحاج حسنية

 ٧ ٠ُ٦ان ًغي " ،ٙلىبىن" الجمىٕ اإلاددكضة ٖلى زال ٝألامم الؿاب٣ت؟ ما اإلا٣هىص بغوح الجماٖت التي جهضع لها " ،ٙلىبىن"؟ ٖلى ماطا اؾدىض " ،ٙلىبىن" في ج٣ؿُماجه للحكىص اإلاجخمٗت؟ َل ٧اهذ هٓغٍخه مد٣٣ت في جٟؿحر هٟؿُت الحكىص اإلاجخمٗت؟ولإلحابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت هً٘ الٟغيُت الخالُتً :زي"غ ،لىبىن" على
وجىد دور الحشىد املجتمعة ًىاسي دور ألافزاد ،وثمتاس هذه الجماعات بزوح
الاجتماع او نفسية الحشىد .و٢بل الخىى في وع٢خىا البدثُت َظٍ ،هىص ط٦غ
الهض ٝمً صعاؾدىا التي ج٨مً في :مٗغٞت الخ٣ؿُماث التي ٢ام بها " ،ٙلىبىن" في
ٖهغٍ للجامٗاث اإلاددكضة ،و ٠ُ٦صعؽ هٟؿُت الجمىٕ اإلاددكضة ،وأعصها ئْهاع
الؼواًا التي صعؾها للجماٖاث وهي ٖلم الىٟـ الاحخماعي ،وئَالخىا في الخأمل
لحىاصر الخاعٍش صلخىا صاةما ٖلى أن اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت مٗ٣ضة الترُ٦ب ،لضها
٢مىا بهظٍ ال٣غاءة الخدلُلُت إلاٟهىم ؾلى ٥الجماٖاث الىٟؿُت ٦ما جُغ ١ئلحها "،ٙ
لىبىن" وجىحض ٦ظل ٪أَمُت للمىيىٕ في جؼاًض الترا٦م اإلاٗغفي إلادُت مً مدُاث
ٖلم الاحخمإ ،وأَمُت َظٍ الضعاؾت هي حؼء مً اوكٛالىا في البدث ًٖ ً٢اًا
اإلاجخمٗاث وُُٟ٦ت اهخ٣الها مً خا ٫ئلى خا.٫
اٖخمضها في صعاؾدىا ٖلى ال٣غاءة الخدلُلُت لغؤٍت " ٚىؾخا ٝلىبىن" في
مٗغٞت هٟؿُت الحكىص و ٠ُ٦اهه جدغي ألاؾالُب الٗلمُت الهغٞت في طل،٪
و٦كٟىا ممحزاث ألابٗاص التي مً زاللها ٢ام بخدلُل ال٣اهىن الٗام لىخضة
الجماٖاث ،و٢مىا بٗغى اإلاإقغاث التي جىاوٞ ٫حها مكاٖغ الجماٖاث ،أ٩ٞاعَا،
وأزال٢ها ،وها٢كىا ًُ٢ت عوح الاحخمإ ،بمٗجى هٟؿُت الحكىص اإلاجخمٗت ،وجدلُل
ً ٠ُ٦غي"  ،ٙلىبىن" الٗىامل ال٣غٍبت مً َغ ١ؤلا٢ىإ لهظٍ الجماٖاث،
والٗىامل البُٗضة في مٗخ٣ضاتها ،و٢بل البضء في مغخلت زُىاث ال٣غاءة الخدلُلُت،
بضاًت هدضص اإلاهُلحاث واإلاٟاَُم للضعاؾت:
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 غىستاف لىبىن
ٚىؾخا ٝلىبىن15( ،ماي  01 - 0620صٌؿمبر َ )0710ى َبِب ومإعر
ٞغوس يٖ ،مل في أوعوبا وآؾُا وقما ٫أٞغٍُ٣ا٦ ،خب في ٖلم آلازاع وٖلم
الاهثروبىلىحُا ،وٖجي بالحًاعة الكغُ٢ت .مً أقهغ آزاعٍ :خًاعة الٗغب وخًاعاث
الهىض وباعَـ  0662و الحًاعة اإلاهغٍت و خًاعة الٗغب في ألاهضلـ وؾغ ج٣ضم
ألامم و عوح الاحخمإ الظي ٧ان اهجاػٍ ألاو( ٫مٓهغ ،4101 ،نٟدت .)74
َى أخض أقهغ ٞالؾٟت الٛغب وأخض الظًً امخضخىا ألامت الٗغبُت والحًاعة
ؤلاؾالمُت .لم ٌؿغ " ،ٙلىبىن" ٖلى ههج مٗٓم مإعخي أوعوبا ،خُث اٖخ٣ض بىحىص
بغخالث ٖضة
ًٞل للحًاعة ؤلاؾالمُت ٖلى الٗالم الٛغبي٢ ،ام " ،ٙلىبىن"
ٍ
ٍ
ومباخثاث احخماُٖت زال ٫خُاجه في الٗالم ؤلاؾالمي ،اٖخ٣ض بمىحبها أن اإلاؿلمحن
َم مً مضهىا أوعوبا ،و٢ض ٖبر ًٖ آعاةه باإلاؿلمحن وخًاعتهم ،ومً مإلٟاجه:

خًاعة الٗغب ( ،)0762عوح الثىعاث والثىعة الٟغوؿُت ،عوح الجماٖاث،الؿجن
الىٟؿُت لخُىع ألامم ،عوح التربُت ،عوح الؿُاؾتٞ ،لؿٟت الخاعٍش ،الحهىص في جاعٍش
الحًاعاث ،خُاة الح٣اة ،٤آلاعاء واإلاٗخ٣ضاث ،خًاعاث الهىض ،عوح الاقتراُ٦ت
(مٓهغ ،4101 ،نٟدت .)010
 روح الجماعات:
ما أقاع ئلُه " ،ٙلىبىن" في مٟهىم عوح الاحخمإ للجماٖاث في اإلاجامَ٘ ،ى
٧اعٍؼما ال٣اةض الجماَحري ،الظي ال ٌكترٍ ُٞه هباَت ٖلمُت أو ز٣اُٞت أو امخال٦ه
لح٨مت ٞلؿُٟت ،بل ٢ضعجه ٖلى اؾخجهاى َمم الجماَحر وتهُُج ٖىاَٟهم لُ٩ىهىا
٦خلت واخضة ،وٍإ٦ض" ،ٙلىبىن" ٖلى ُٚاب الصخهُت الىاُٖت لألٞغاص وؾِ
الجماٖت التي ًيخمي لها الٟغص ٚالبا ،لُجض الٟغص ميؿ٣ا م٘ الجماٖت ،أو ما أؾماٍ
في ٦خابه ؾُ٩ىلىحُا الجماَحر أو الجمهىع الىٟس ي الظي ٌك٩ل ما أَلٖ ٤لُه عوح
الجماٖاثُ ،لُثبذ اهه مهما ج ً٨هىُٖت ألاٞغاص الظًً ًمثلىن َظٍ الجماٖت،
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بمجغص جدىلهم ئلى حماٖت مددكضة ًُؼوصَم بىىٕ مً الغوح الجماُٖت لخأ٦ض
ازخٟاء الىعي الٟغصي،وٍ٩ىن الٟغص بمثابت حؼء مً حؿض الجماٖت (امُىف،
 ،4106نٟدت .)54
ًً٘ " ،ٙلىبىن" مجمىٖت مً الخهاةو لؿُ٩ىلىحُاث الٟغص اإلاىسغٍ
في الجمهىع ،وحك٩ل عوح الجماٖت وان صح الخٗبحر بالحكىص اإلاخجمٗت :جالش ي
شخهِخه الىاُٖت ،وَُمىت الصخهُت الالواُٖت ،جأزغٍ ٦داٚ ٫حرٍ مً الجمهىع
بٗضوي الُٗ ٠والخدغٌٍ ،اإلاُل لخدىٍل أ٩ٞاع اإلادغى ٖلحها ئلى ٗٞل ومماعؾت،
في ٧ل َظٍ الخهاةو ًخدى ٫الٟغص ٞحها ئلى ئوؿان آلي لُُٛب ٖ٣له الٟغصي ،أو
ً٩ىن يمً خغُ٦ت عوح الجماٖت ،وخضص " ،ٙلىبىن" هٟؿُت الجماَحر بؿماث
أؾاؾُت:ؾغٖت اهٟٗا ٫الجماَحر ،ؾغٖت جأزغ الجماٖاث وجهضً٣ها ألي ش يء،
حٗهب الجماٖاث واؾدبضاصَا بالخمؿ ٪إلاُالبها ،أو ما ًُم ً٨حؿمُخه بـ الغوح
اإلاددكضة للجماٖت ألجها مد٩ىمت بُٛاب الىعي الٗ٣الوي الٟغصي (امُىف،
 ،4106نٟدت .)57
 أحىال اجتماعية:
ئن الخدىالث الاحخماُٖت التي حؿبٖ ٤اصة حك٩ل الحًاعاث جبضو و٦أجها
مدؿىمت مً ٢بل  ،ول ً٨الضعاؾت الىاُٖت لهظٍ الٓىاَغ ج٨ك ٠أن الؿبب
الح٣ُ٣ي َى الخٛحر الٗمُ ٤الظي ًمـ أ٩ٞاع اإلاجخمٗاث ،ئن ألاخضار الطخمت
التي جىا٢لها ٦خب الخاعٍش لِؿذ ئال هخاحا للمخٛحراث الباَىُت لؿُ٩ىلىحُت
الكٗىب ،الٟترة التي جدضص جبض ٫ألاخىا ٫الاحخماُٖت ٖىض الكٗىب هي ٞترة
الخدىالث لىحىص ٖامالن أؾاؾُان َماَ :ضم اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت والؿُاؾُت
والاحخماُٖت ،وزل ٤قغوٍ حضًضة ٧لُا باليؿبت للىحىص وال٨ٟغ (ٚىلي،4102 ،
نٟدت .)34
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وهٓاما ُم ً
ً
دضصا،
ٖىض " ،ٙلىبىن" ئن بىاء أي خًاعة ًخُلب ٢ىاٖض زابخت،
واإلاغوع مً مغخلت الُٟغة ئلى مغخلت الٗ٣ل ،وال٣ضعة ٖلى اؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل،
ومؿخىي ٖالي مً الث٣اٞتٞ ،الجماٖاث اإلاددكضة هي التي جهى٘ الخدىالث
الاحخماُٖت او ه٣ىٖ ٫جها أخىا ٫اإلاجخم٘ ،واإلاجمىٖاث بىاؾُت ٢ىتها اإلاخدضة
جماعؽ ٖمل الجغازُم التي حؿاٖض ٖلى اهدال ٫ألاحؿام الًُٟٗت أو الجثث،
ٞمٗغٞت هٟؿُت الجماٖاث حك٩ل اإلاهضع ألاؾاس ي لُ٣ام خًاعة حضًضة٩ٞ ،ل
وعي مجهم ،وهٟؿُت
الؼٖماء وعحا ٫الضولت الٗٓام ٧اهىا ٖلماء هٟـ ٖلى ٚحر ٍ
الحكىص جبحن لىا ئلى أي مضي جبضو ٖاحؼة ًٖ حكُ٨ل عأي شخص ي ما ٖضا آلاعاء
التي أصعحذ لهاٞ ،األخىا ٫الاحخماُٖت هي نيُٗت الجماٖاث اإلاددكضة ٞاألٞغاص ال
ًخهغٞىن أبضا اهُال٢ا مً مباصب الٗ٣ل الىٓغي البدذ (ٚىلي ،4102 ،نٟدت
.)44

.2التحليل واملناقشة:
ًبضوا في الٛالب ان حٛحر الحًاعاث في ألامم الؿاب٣ت ٧اهذ هدُجت جُىعاث
ؾُاؾُت وٚاعاث وؾ٣ىٍ اؾغ خا٦مت ،ل ً٨الح٣ُ٣ت ج٨مً ٖىض "ٚىؾخاٝ
لىبىن"َ ،ى لِـ الخ٣لباث الؿُاؾُت وئهما الخُٛحر الصحُذ الجضًغ باإلاىا٢كت
والاَخمام الظي ًإصي ئلى جبض ٫خا ٫أل٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث وألاخضار ال٨بحر اإلاسجلت
في ٦خب الخاعٍش ما هي ئال أزاع ْاَغة لخٛحر زٟي في أ٩ٞاع الىاؽ ،وئطا ٧اهذ جل٪
الخدىالث ال٨بحرة في ألامم هاصعة ؾببها ئلى حكبثها بأ٩ٞاعَا اإلاغسخت لضي الىعي
الث٣افي اإلاخىاعر ًٖ آلاباء ،وٍدضص " ،ٙلىبىن" جُىع ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي للحًاعاث.
وٖىض ٖلماء الىٟـ ،مجغص احخمإ مجمىٖت مً ألاٞغاص ال ًٟ٨ي لخ٩ىًٍ ،ألهه
ًجب جىٞغ ٖامل الكٗىع الجماعي ٦ما اؾماٍ "،ٙلىبىن" هٟؿُت الحكىص وجىٗضم
ٖىضَا ألا٩ٞاع واإلاكاٖغ الٟغصًت ،وج٩ىن الجماٖت زايٗت لح٨م الالقٗىع،
والجماٖاث باإلاٗجى اإلاخٗاعٖ ٝلُه َى الالخٟا ٝخى ٫عأي مىخض مهما ازخلٟىا
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ؾىاء ٖغ٢ا أو اًضولىحُا أو مً هاخُت الجيـ ئهار و ط٧ىع ،ولِـ مً الؿهل قغح
خ٣ُ٣ت عوح الجماٖاث قغخا مٟهال الن هٓامها ًسخل ٠اوال بازخال ٝالكٗىب
وجغُ٦باتها الاحخماُٖت ،وزاهُا بازخالَ ٝبُٗت اإلاإزغاث التي جٖ ٘٣لى الجماٖاث
اإلاظ٧ىعة ،والخُٗ٣ض ً٨مً في البدث في هٟؿُت الٟغص الىاخض (Koselleck,

).1990, p. 104
أَم ما جمخاػ به عوح الجماٖت ٖىض "  ،ٙلىبىن" وحىص عوح ٖامت ججٗل
حمُ٘ أٞغاصَا ٌكٗغون وٍ٨ٟغون وَٗملىن ،لظل٧ ٪ان مً الؿهل مٗغٞت الٟغ١
بحن الٟغص في الجماٖت وبحن الٟغص وخُضا ٚحر اهه ًهٗب الى٢ىٖ ٝلى الؿبب في
طل ،٪وَظٍ الهٟاث الٗامت في الُبإ اإلاد٩ىمت بالالقٗىعٍت اإلاىحىصة في حمُ٘
أٞغاص ٧ل امت بضعحت واخضة ج٣غٍبا وهي التي لها اإلا٣ام ألاو ٫في خغ٦ت الجماٖاث،
ٞخسٟي م٣ضعة ألاٞغاص الٗ٣لُت في عوح الجماٖت ،ل ً٨لى ٧ان ٧ل ٞغص في الجماٖاث
ال ًأحي لها الا بما اقترُٞ ٥ه مً الهٟاث م٘ ٚحرٍ)، (Merlin, 1994, p. 113
ئطن جهبذ الىدُجت خضا وؾُا  ،ِ٣ٞولم جخىلض ؾلىُ٦اث حضًضة ٦ما ٢ضمىا
ؾب ٤وان َغخىا طلٞ ،٪ما الظي ًجٗل الجماٖاث ج٨دؿب جل ٪الهٟاث؟ ،جىلض
َظٍ الهٟاث اإلاخمحزة في الجماٖاث صون الٟغص ،أوال ئخؿاؽ الٟغص في الجماٖت
بالحغٍت في ئبضاء جىحهاجه وؾِ الجماٖت ٣٦ىة مدٟؼة ،والؿبب الثاوي َى جىخض
الجماٖت بؿبب الٗضوي التي جخ٩ىن لضي ألاٞغاص وجهبذ ٖضوي حماُٖت ،وهي مً
ٞهُلت الحىاصر اإلاٛىُِؿُت ،والؿبب الثالث وَى أَم ؾبب مما ًىلض في
الجماٖت نٟاث زانت٢ ،ابلُت الخأزغ التي هي أنل الٗضوي الؿاب ،٤والخالنت
ئن ازتزا ٫الظاث الكٗىعٍت وحؿلِ الظاث الالقٗىعٍت واججاٍ اإلاكاٖغ وألا٩ٞاع
بٗامل الخأزغ والٗضوي هدى اججاٍ واخض ٞهى لم ٌٗض َى بل ناع آلت جد٨مها ئعاصجه،
ووؿخسلو مما ؾب ٤ان الجماٖت صاةما صون الٟغص ئصعا٧ا ول٨جها مً حهت اإلاكاٖغ
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٢ىٍت باليؿبت للٟغص وألامغ في طل ٪عاح٘ ئلى الُُٟ٨ت التي حؿدثاع بها هٟؿُت
الجماٖت اإلاددكضة). (Gusfield, 1981, p. 75
بما أهىا أحملىا في زىام الحكىص اإلاجخمٗت ًجب أن هُغ ١بالخٟهُل ٖلى
أ٩ٞاع الجماٖاث ومٗخ٣ضاتها ،وهبضأ بمكاٖغ الحكىص وأزال٢ها ،الٗضًض مً
اإلامحزاث التي جسخو بها الجماٖت اإلاددكضة مثل الاهضٞإ والًٛب وٖضم
الؿُُغة ٖلى الخٗ٣ل و٣ٞضان الخىاػن ومل٨ت الاعج٣اء بال٨ٟغ والى٣ض واإلابالٛت في
اإلاكاٖغ وٚحرَا٦ ،ما ط٦غها ؾاب٣ا ئن ال٣ضوم هدى ألامام للجماٖت صون الكٗىع
بالضا ٘ٞئلُه ،و٢ض ج٩ىن ألاٗٞا ٫التي جهضع ٖجها مجملت مً خُث الخىُٟظ ئال أن
الٗ٣ل لِـ في ئعاصجه الىاُٖت ٌٗمل َىٖا للمإزغاث التي جضٗٞه ئلى الٗمل زاعج
ؾُُغجهٞ ،الجماٖت اإلاددكضة هي لٗبت بُض مً حهُج أ٩ٞاعَا وجمثل ج٣لباتها
اإلاؿخمغة ،جهبذ مسخغة للمإزغاث التي جٖ ٘٣لحها وجسغج الٟغص أمام وا ٘٢لم ي
جىٗ٢ه الىنى ٫ئلى طل ،٪وأهىإ اإلاإزغاث في الحكىص اإلاجخمٗت مسخلٟت حضا و٢ض
٧اهذ جسً٘ لها صاةمان وقضة ج٣لب اإلاجمىٖت اإلاددكضة ججٗل ُ٢اصتها أمغا
نٗبا ٖلى مً ً٣ىم بخىححهها ،ئال اهه ب٣ضع ما جخُغ ٝالجماٖت اإلاددكضة في ئعاصة
الص يء حؿغٕ بالٗضو ًٖ ٫جل ٪ؤلاعاصة اإلاؿخمغة ،ولِؿذ ٢ابلُت الاهضٞإ والخ٣لب
٧ل ما جمخاػ به الجماٖت ،بل هي جمخاػ بالهمجُت ال حٗتر ٝبىحىص ٞانل بُجها وما
جهبى ئلُه الجماٖت اإلاددكضة.
ط٦غها في زانُت الحكىص اإلاجخمٗت ئن لها محزة ٢ابلُت الخأزغ وجىحه
الجماٖت هدى ٚغى مدضوص جىحهه حهت مُٗىت ،وال ٌٗجي َضوء الجماٖت
اإلاددكضة جى ٠٢وكاَها وئهما َى اهخٓاع واؾخٗضاص ًجٗل الخأزحر ٞحها ؾهالٞ ،تري
أوٞ ٫غص مدغً ٥ى٣ل ٖضواٍ ئلى ٧ل الحكىص اإلاجخمٗت ،وَاإلاا ٧اهذ الجمىٕ
جخٗغى لىىباث القٗىعٍت ٚحر ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب اإلاإزغاث الخاعحُت التي جضع
خىلها ،زم ئن ؾغٖت جهضً ٤الحكىص اإلاجخمٗت لِـ َى الؿبب في ػعٕ ألا٧اطًب،
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بل َىاٖ ٥امل آزغ وَى الدكىٍه الظي ٌٛؼو الحىاصر لضي ٖ٣لُت اإلاجخمٗحن ،أطا
ج٩ىن الىاٗ٢ت بؿُُت ٞخى٣لب الهىع في أطَان الحكىص اإلاجخمٗت ،وفي الح٣ُ٣ت
٧ان ًجب حٗضص أهماٍ الدكىَل التي جخسلل الجمىٕ اإلاددكضة ،وال ًيبغي الغص في
ما ؾب ،٤الاخخجاج بمً َى يمً الجماٖت اإلاددكضة مً أَل الٗ٣ل الغاجح
والظ٧اء الثا٢ب ألهه ال جأزحر لخل ٪ألاهماٍ في زانُت الجمىٕ اإلاددكضةً ،دؿاوي طو
اإلاؿخىي اإلادضوص م٘ الٗ٣ل الغاجح الن قٗىع الجماٖت طاب واهههغ في ٖ٣لُت
الجماٖت اإلاددكضة ،ولِـ مً الالػم أن جخ٩ىن الجماٖت اإلاددكضة لٗضص ٦بحر ختى
جىٗضم ٞحها خاؾت عؤٍت ألامىع ٖلى خ٣ُ٣تها وحٛحر مسال ٠لىمُهاٞ ،جمُ٘
مكاَضاث الجماٖت ج٩ىن في الٛالب مٗغيت للخُا ٫واإلابالٛت ٞحها ،م٣ابل مسُلت
الٟغص ؾاعث ٖىض ٧ل الجماٖت،
مهما ٧اهذ مكاٖغ الجمىٕ اإلاددكضة حماُٖت بمٗجى ؾِئت أو حُضةَُ ،بت
او عصًئتٞ ،هي جخه ٠بأمغًٍ بؿُُت للٛاًت ،ومبالٞ ٜحها للجهاًت ،ومما ًؼٍض في ٚلى
مكاٖغ الجماٖت ئن ٧ل ئخؿاؽ ًبضو ؾغٖان ما ًىدكغ بٟٗل الٗضوي مً
الجماٖت ،والالخٟا ٝخىله ًؼٍض مً ٢ىجه ،وجؼٍض قضة اإلاكاٖغ ٚلىا ٖىض الجماٖت
اإلاإلٟت مً ألاٞغاص ٚحر اإلادكابهحنُٞ ،خىلض ٖىضَم مً اإلاكاٖغ وألاٖما ٫ما
ٌؿخدُل نضوعٍ لضي الٟغص الىاخض ،و٦ما أن الجمىٕ اإلاددكضة حٛلى في مكاٖغَا
ٞال ًدغ٦ها ئال جل ٪اإلاكاٖغ اإلابلٞ ٜحهاٞ ،الخُُب في الجماٖت وحب له أن ًؼٍض في
الخىُ٦ض ٖلى ألاٖما ٫الجاصة ،الن والخ٨غاع واإلابالٛت والخىُ٦ض مً ؾماث الخُباء
لِؿى مًُغًٍ ٖلى بغاَحن ً٢اًا ًُغخىجها٧ ،ل وؾاةل زُابُت مدًت ٌٗغٞها
أصحاب الاحخماٖاث الٗمىمُت خ ٤اإلاٗغٞت ،ولؿىا بداحت لل٣ى ٫بان مٛاالة
الجمىٕ اإلاددكضة ج٩ىن ٖلى الضوام مبالٞ ٜحها وال جخٗضي ئلى بلى٢ ٙىتها الٗا٢لت،
وٍغي " ،ٙلىبىن" ان الجماٖاث ال حٗغ ٝمً اإلاكاٖغ ئال ما ٧ان مخُغٞا ،لظل ٪هي
ج٣بل ما ًهلها مً ألا٩ٞاع وآلاعاء بجملتها ٞخ٣بلها أو جغًٞها ،وإلاا ٧ان باب الك٪
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ٚحر مٟخىح أمام الجمىٕ اإلاددكضة في ٧ل مٗخ٣ضاتها ؾىاء بالباَل أو الح٤
)ٞ ،(Descombes, 1996, p. 86الٟغص ٢ابل للمىاْغة أما الجمىٕ ٞتر٧ ٌٞل ما
َى مٛاًغ لغأحهاٖ ،ضم الاؾدُٗاب والاخخما ٫أمغان قاتٗان ٖىض الجمىٕ اإلاددكضة.
ُٟ٦ما ٧اهذ ألا٩ٞاع التي جل٣ى في هٟىؽ الجمىٕ اإلاددكضةٞ ،اجها ال حؿىص وال
جخم ً٨ئال ئطا ويٗذ في ق٩ل ٢ىاٖض مُل٣ت بؿُُت لخبضو لها في َُئت نىعة
جدؿجها وَى الكغٍ الالػم الن جدل مً هٟىؾها مدال ٦بحرا ولِـ بهظٍ ألا٩ٞاع
اإلاهىعة ا٢ل عابُت ٖ٣لُت مً الدكابه أو الخالػم ُٞجىػ أن ًدل بًٗها مدل
بٌَٗ ،ظٍ زانُت لِؿذ لحا ٫الجمىٕ اإلاددكضة وخضَا ،بل ج٩ىن ٖىض ألاٞغاص
ال ٞغ ١في طل ٪بحن مً ال ًؼاٖ ٫لى الُٟغة ومً ٌكبههم مً هاخُت الٗ٣ل ،وإلاا
٧اهذ الجمىٕ اإلاددكضة ال ج٣بل ألا٩ٞاع ئال ئطا ناعث بؿُُت حضا لؼم ٖلُه ئن
َظٍ ألا٩ٞاع ال جيكغ وال جهحر ٖمىمُت ئال ئطا حٛحرث في الٛالب حٛحرا جاما وأ٦ثر ما
ٌكاَض طل ٪في ألا٩ٞاع الٟلؿُٟت والٗلمُت الغاُ٢ت ،وٍسخل ٠الخٛحر ٖىض" ،ٙلىبىن"
بازخال ٝالجماٖاث أو ألامم ،ئن مجزلت ال٨ٟغ ٖىض الجمىٕ اإلاددكضة ال أَمُت لها
مً الىحهت الاحخماُٖت ئط اإلاٗىٖ ٫لُه ئهما َى ألازغ الظي ًيخج ٖىه ،زم ئن ال٨ٟغ
وان حٛحر ختى ناع جىاوله في م٣ضوع الجماٖاث ال ًٓهغ ازغ َاال ئطا صزل في ٖضاص
الٛغاةؼ وامتزج بالىٟـ ٞأنبذ مً اإلاكاٖغ وَى ما ً٣خط ي ػمىا َىٍالٞ ،ال ًخىًَ
ال٣اعب ئن ازغ ال٨ٟغ ًٓهغ متى جباًيذ صحخه ختى ٖىض طوي الٗ٣ى ٫الىحرة
)٦ ،(Descombes, 1996, p. 89ما ئن ونى ٫ألا٩ٞاع ئلى هٟىؽ الجماٖاث
ًخُلب و٢خا ٧اُٞا للخغوج مجها ،لهظا ٧اهذ الجمىٕ اإلاددكضة مخأزغة في أ٩ٞاعَا.
والحانل أن عقي الجماٖت بأ٩ٞاعَا ٖباعة ًٖ حٗ٣لها بالجم٘ بحن أقُاء
مخسالٟت ال عابُت بُجها ئ ال في الٓاَغ والاهخ٣ا ٫اإلاٟاجئ مً الجؼتي ئلى ال٨لي ومً
الخسهُو الى الخٗمُم ،الجمىٕ اإلاددكضة مثل الظواث التي ال جخٗ٣ل في وخضة
الخسُل وٗٞله الضاةم وفي ٢ابلُتها للخأزحر الكضًض ٞالهىعة التي جدًغَا مً

بن راشد رشيد ،بلحاج حسنية

ئوؿان أو واٗ٢ت ج٩اص جإزغ ٞحها ٦ما لى ٧اهذ الح٣ُ٣ت بُٗجها وخا ٫الجماٖاث أقبه
بدا ٫اإلاىىم الظي جُٞ ٠٣ه خغ٦ت الٗ٣ل ٞترة وححزة ،ال جخٗل ٤الجماٖاث ئال
بالخسُل وال جخأزغ ئال به ٞالهىع هي التي جٟؼٖها وهي التي ججخظبها وج٩ىن ؾببا ٚحر
ٗٞا ٫لظلٞ ،٪أما الخأزحر في مسُلت الجمىٕ اإلاددكضة ،وٖىض" ،ٙلىبىن" زُا٫
الجمىٕ اإلاددكضة َى ما ًمثل لها في نىعة أزاطة واضحت مجغصة ًٖ الخُٗ٣ض
وٚحر مصحىبت ئال بما ُٞه ٚغابت أو ؾغ م٨ىىن ٧اهخهاع باَغ أو معجؼة ،جإزغ ا٢ل
جأزحر في جهىع الجمىٕ اإلاددكضة). (Certeau, 1980, p. 143
الجمىٕ اإلاددكضة مً اإلاىٓىع الضًجي ٖىض " ،ٙلىبىن" وٚضا ص٣٢ىا الىٓغ في
اٖخ٣اص الجمىٕ أًام ؾُاصة ألاصًان أو في أػمت الثىعاث الؿُاؾُت ال٨بري التي
خهلذ في ال٣غن اإلااض ي ،عأًىا أجها جأزظ َاب٘ بهبٛت مسهىنت ،ومً اإلاٗلىم
ئن الخٗهب وٖضم الاخخماً ٫هاخبان ٧ل قٗىع حماعي ،و٦ظل ٪جٓهغ مٗخ٣ضاث
الجمىٕ اإلاددكضة بالخًىٕ الخام والخٗهب ألاٖمى وؤلا٦غاٍ في الضٖىة و٧لها
نٟاث مً لىاػم الكٗىع الضًجي اإلاىدغ ًٖ ٝههجه ،لضي هغي اهه مً ٚحر اإلاٗ٣ى٫
ج٨غاع اهه ال بض للجمىٕ اإلاددكضة مً صًً مىدغ ،ٝما صامذ حمُ٘ اإلاٗخ٣ضاث
والؿُاؾاث ال جُمئن ٖجها ئال ئطا لبـ زىب الضًً الظي ًدمي أ٩ٞاعٍ اإلاىدغٞت،
الظي ًدمحها مً الجض ٫وٍجٗلها ٞى ١بدث الباخثحن بل لى أم ً٨ئصزاٖ ٫ضم
الاٖخ٣اص في الجماٖاث ،ال اقخض حٗهبهم ُٞه و٦أهه مٗخ٣ض صًجي وأنبذ ٞىعا في
الخاعج صًىا ًخٗبض به الىاؽ ،وال جٓهغ في الىحىص أمثا ٫الاه٣الباث التي مغ ط٦غَا
ئال ئطا ٢ظٞذ مً حى ٝالجماٖت ولِـ في اؾخُاٖت ا٦بر اإلاؿدبضًً ئزاعتها
واإلاإعزىن الظًً أجاخىا لىا مثل َظٍ اإلآاَغاث ال جسغج ئال مً ٢لب الجماٖاث
).(Lippman, 1965, p. 157
وأما الٗىامل البُٗضة التي جىلض اإلاٗخ٣ضاث وآلاعاء ٖىض " ،ٙلىبىن" ٞهي التي
تهُأ الجمىٕ اإلاددكضة ل٣بى ٫بٌٗ اإلاٗخ٣ضاث صون بٌٗ ،وبمٗجى أجها حٗض
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ألاعيُت التي جىبث ٞحها أ٩ٞاع حضًضة طاث ٢ىة وازغ ،وْهىع جل ٪ألا٩ٞاع ً٩ىن
ٞجأة ،أما الٗىامل ال٣غٍبت ٞهي التي جأحي بٗض َظا الٗمل الُىٍل وال ازغ لها بضوهه
ووُْٟتها ج٩ىًٍ الاٖخ٣اص الضاعي ئلى الٗملٌٗ ،جي ئجها ج٣ىم ال٨ٟغ وج٣ظ ٝبه ئلى
الخاعج م٘ حمُ٘ ما ًدخمل مً الىخاةج ،حٗا٢ب َظٍ الٗىامل ب٣ؿمحها في حمُ٘
خىاصر الخاعٍش اإلاخجضصة ،زم حاءث الٗىامل ال٣غٍبت مثل زُب الخُباء
ومٗاعيت اإلاٗاعيحن ،ومً الٗىامل البُٗضة ما َى ٖام بمٗجى اهه ًإزغ في مٗخ٣ضاث
الجمىٕ اإلاددكضة ،والخ٣الُض ٖباعة ًٖ ماض ي أمم ؾاب٣ت في أ٩ٞاعَا وخاحاتها
ومكاٖغَا ،والظي ً٣ىص الىاؽ ال ؾُام ئطا احخمٗىا ،ئهما هي الخ٣الُض وَم ال
ٌؿهل ٖلحهم أن ٌٛحروا مجها ئال ألاؾماء وألاق٩ا ،٫ئطن جلٗب الخ٣الُض الغوح
ال٣ىمُت لضي الكٗىب وال خًاعة جخ٩ىن بضون الاٖترا ٝبخ٣الُضَا (Lippman,

) ،1965, p. 161لظل ٪مً اإلا٩اؾب الظي جداٖ ٔٞلحها ألامم هي ج٣الُضَا
ومىعوزا ز٣اُٞا وان حؿحر بها مً خا ٫ئلى خا ٫بدغم قضًض والاخخٟاّ بم٣ىماتها،
واقض الٟئاث خغنا ٖلى اإلادآٞت ٖلى ألا٩ٞاع الخ٣لُضًت وأنٗبهم مغاؾا في
مٗاعيت الخسلي ٖجها ومً ًداو ٫جبضًلها َم الجماٖاث التي جدك٩ل مجها حمىٕ
مددكضة ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا.
ئن ج٣ضم ألامم مً أزاع ئج٣ان الىٓامُاث وئنالح الح٩ىماث واهه ًمً٨
أخضار الاه٣الباث الاحخماُٖت بىاؾُت ألاوامغ وال٣ىاهحن ،لهظا ٧ان مً اإلاد ٤٣ئن
ألامت ال جمل٧ ٪ل اإلال ٪بخُٛحر هٓامُاتها ِ٣ٞ ،جبض ٫ألاؾماء ،أما ألاؾماء ٞهي
ٖىاوًٍ ال ًلخٟذ ئلحها اإلاإعر الظي ًى٣ب ًٖ خ٣اة ٤ألاقُاء ،ولى أعصها جبُان ٧ىن
ال٣ىاهحن في ٧ل امت مستزلت في مً عوخها ئن صح الخٗبحر ،واهه ال ًم ً٨لظل٪
حٛحرَا ٖىىة و٢ؿغ ،لىحب أن هأحي ٖلى ٧ل ٢اهىن وهسىى في ٧ل هٓام ،ول٩ل
ٖهغ أ٩ٞاع حؿىص ُٞه وان ٧اهذ في الٛالب مً ٢بُل الخُاالث و٢ض بِىا في ٚحر َظا
اإلا٩ان ما لخ ٪ألا٩ٞاع مً ال٣ىة ،وألا٩ٞاع الؿاةضة في ٖهغها أن الخٗلُم ٢ضعة ٖلى
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حُٛحر الغحا ٫حٛحرا مدؿىؾا وان هدُجخه التي ال ٌك٩ىن ٞحها هي ئنالخهم بل
ئًجاص اإلاؿاواة بُجهمَ ،ظا الخٗلُم الٟجي الظي جُلبه آلان الٗ٣ى ٫الىحرة َى الظي
جل٣اٍ آباؤها وَى الظي خآٞذ ٖلُه ألامم التي جد٨م الضهُا بما أوجِذ مً ؤلا٢ضام
الظاحي في ألاٖما ٫والاؾخُاٖت ٖلى الخد٨م في جىُٓم الحؿىص اإلاجخمٗت.
ًغي " ،ٙلىبىن" أن للجمىٕ اإلاددكضة في الٛالب ً٩ىن لها ٢اةض عأي،
والٗاصة ئن ال٣اةض ً٩ىن ٢بل طل ٪مى٣اصا جدذ عأي الجماٖت ،بمٗجى اهه جأزغ
بال٨ٟغة التي أنبذ َى الضاعي ئلحها ختى جم٨ىذ مىه اقض جم٨حن ،ومً اإلاىهبحن
ٖلى ُ٢اصة الجماٖت وفي الٛالب ال ًخهٟىن بالبضاَت وعقي ألا٩ٞاع وئهما َم أَل
الٗمل وؤلا٢ضام ،الن الخأمل صاةما ما ًأزظ للك ٪زم ئلى الؿ٩ىنٖ ،غ٢ ٝاةض
الغأي للجمىٕ اإلاددكضةٖ ،لى الضوام بث اإلاٗخ٣ضاث في الىٟىؽ ال ٞغ ١أن ً٩ىن
صًيُا أو ؾُاؾُا أو احخماُٖا ،في وَلت ً ٘٣الٟغص جدذ خ٨م ٢اةض ًدبٗه ٧لما
زغج ًٖ الٗؼلت ئلى الجماٖت ،وطل ٪أمغ وا ٘٢في حمُ٘ الُب٣اث أع٢اَا وأصهاَا،
ومما ٌؿاٖض ٦ثحرا ٖلى ٢ىة جأزحر ألا٩ٞاع التي بٗثذ في الجمىٕ اإلاددكضة ،بىاؾُت
الخىُ٦ض والخ٨غاع والٗضوي ٧ىجها جيخهي با٦دؿاب ٢ىة الىٟىط ،ال ج ٠٣أمامها ٢ىة
ممازلت ،و٧ل ؾلُت ؾاصث في الىحىص ؾىاء ٧اهذ في ؾلُت ألا٩ٞاع أو الغحاٞ ٫هى
الؿبب في ُ٢امها وؾُاصتها ،وٍم ً٨ال٣ى ٫أن الىٟىط ٖباعة ًٖ ؾلُت عحل أو ٖمل
أو ٨ٞغ ٌؿخىلي بها ٖلى الٗ٣ى ،٫وجل ٪اإلال٨ت حُٗل وُْٟت الى٣ض وال ًم ً٨جٟؿحر
الكٗىع الظي ًدضر مىه ٦ما َى الكأن في ٧ل قٗىع ،زم الىٟىط أهىإ ًمً٨
خهغَا ئلى ٢ؿمحن :الىٟىط اإلا٨دؿب والىٟىط الصخص يٞ ،األوً ٫غح٘ الؾم
ناخبه أو زغوجه أو قهغجه ،أما الثاوي ٞهى أمغ طاحي ٢ض ًجخم٘ م٘ الكهغة واإلاجض،
وأ٦ثر الىىٖحن قُىٖا َى اإلا٨دؿب أو الٗغض ي ٞهى ًثبذ للٟغص ب٩ىهه ٌكٛل
مىهبا ،والىٟىط زام باإلوؿان ،والى حاهبه ًىحض الىٟىط الظي ً٩ىن لأل٩ٞاع أو
ألاصبُاث أو الٟىُاث وٚحر طل ،٪وَى في الٛالب هاش ئ مً الخ٨غاع ،جدخاج الجماٖاث
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صاةما وألاٞغاص ٚالبا ئلى أعاء خايغة في حمُ٘ اإلاىاحي واهدكاع َظٍ ئال عاء ٚحر
مغجبِ بما اقخملذ ٖلُه مً الهىاب أو الخُأ بل مغحٗه إلاا لها مً هٟىط
).(Marcuse, 1964, p. 210
في اإلاٗخ٣ضاث الثابخت ًىحض ما َى زابذ ال ًخٛحر ومجها ما َى مخ٣لب ًخٛحر
بؿهىلت مً ازغ اإلاجخم٘ ،و٢ض ًبل ٜالخُٛحر صعحت جسخٟي ٞحها الخىام ألانلُت،
٦ظل ٪الحا ٫في الخىام ألاصبُت ،مً أزال ١الكٗب ما َى زابذ ال ٌٛحرٍ ج٨غاع
ألاًام ،ومجها ما َى مخ٣لب ًخٛحر ،جى٣ؿم مٗخ٣ضاث الجماٖاث ئلى ٢ؿمحن ألاو٫
اإلاٗخ٣ضاث الضاةمت التي حٗمغ ٖضة ٢غون والحها جغح٘ ألامت ٧لها ،واإلاٗخ٣ضاث الثاهُت
ٌ التي حكمل ألا٩ٞاع الى٢خُت اإلاخٛحرة ،مكخ٣ت مً في الٛالب مً ألا٩ٞاع الٗامت
جٓهغ وحُٛب في الجُل الىاخض ،مً ألا٩ٞاع وآلاعاء ما ًخجضص وٍؼو ٫صاةما ،ومجها ما
ًضوم مم ً٨لُىم واخض ،وأَمها ال ًضوم أ٦ثر مً الجُل الثاوي الظي وكأث ُٞه،
وئطا ص٣٢ىا البدث في َظٍ الخ٣لباث التي ًسا ٫أجها خُ٣ُ٣ت مخأنلت في الىٟـ ،وما
٧ان مجها مسالٟا لالٖخ٣اصاث الٗامت ومكاٖغ الكٗب ٞهى ػاةل ال ًضوم ئال ٢لُال
حضا٧ ،ان ػمام ألامغ في ال٣غن اإلااض ي ما َى في ًض الح٩ىماث وبٌٗ طوي الىٟىط
مً ال٨خاب وٖضص مسهىم مً الجغاةض ،هخج ًٖ َظا عأي الجماٖاث ً٣غب ٧ل
ًىم مً الاؾدُالء ٖلى ػمام ألامىع ،وأما الجغاةض ٞبٗض أن ٧اهذ ج٣ىص الغأي الٗام
٧الح٩ىماث ايُغث ئلى الدؿلُم أمام ؾلُان الجماٖاث ،وللجغاةض ازغ قضًض في
الجمىٕ وطل ٪أجها ناعث حٗ٨ـ أعائهم وأ٩ٞاعَم ومخٛحرة باؾخمغاع (Marcuse,

).1964, p. 226
بِىما جُغ٢ىا الى جهيُ ٠الجمىٕ اإلاددكضة ٖىض " ،ٙلىبىن" ٞاهىا آلان
ههل ئلى ج٣ؿُماث الجماٖاث ،جخأل ٠مً أٞغاص أًا ٧اهىا وُٟ٦ما ٧اهذ خغٞتهم
ومهىتهم وٖ٣ىلهم وهدً آلان وٗغ ٝاهه متى احخم٘ حم٘ ٧اهىا لحمت واخضة ٖاملت
وجسخل ٠أخىالهم الىٟؿُت الاحخماُٖت م٘ أخىالهم الٟغصًت ازخالٞا ُٖٓما وان
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الٗ٣ل ال ًمى٘ مً َظا الازخال ٝألهه ال جأزحر له في الجماٖاث وان الظي ًإزغ ٞحها
ئهما َى اإلاكاٖغ الٛغٍؼٍت ،وٖلُه جد٨م عوح الكٗب صاةما عوح الجماٖت ٞهي لها
مثل الضاةغة اإلاىُٗت التي جىٓم ج٣لباتها وجدضص خغ٧اتها ،أما الجماٖاث أو الحكىص
التي ال اؾم لها ٦جماٖاث الكىاعٕ ،وَىا٢ ٥ؿم للجماٖاث وجضعى اإلاإجلٟت
الٗىانغ ،جخأل ٠مً أٞغاص مسخلٟحن في التربُت والحغٞت والبِئت أخُاها وال حامٗت
ججمٗهم ئال وخضة الاٖخ٣اص ومً َظا الىىٕ الؿُاؾت والضًً ،والُب٣اث هي التي
أٞغاصَا مً ميص ئ مسخلٟت احخمٗىا لِـ بؿبب الاٖخ٣اص وال بخمازل خغٞهم ،بل
بجامٗت اإلاىا ٘ٞو خالت اإلاِٗكت والتربُت مثل َب٣ت ألاواؾِ في اإلاجخم٘ ،ول٣ض
جُغ ،ٙ" ١لىبىن" لجماٖاث أزغي ال جسضم صعاؾدىا جخمثل مجها ،الجماٖاث
الجاعمت ،الٗضو ٫اإلادلٟىن أمام مدا٦م الجىُاث ،حماٖاث الاهخساب ،اإلاجالـ
الىُابُت (امُىف ،4106 ،نٟدت .)414
.3الخاثمة:
ل٣ض جىاوٞ ٫الؾٟت آزغون ٖلم الىٟـ الاحخماعي مثل أٞالَىن وأعؾُى
واإلا٨ٟغ الٗغبي ابً زلضون وَىبؼ وحان حا ٥عوؾى وأوٚؿذ ٧ىهذ مإؾـ ٖلم
الاحخمإ ،ل ً٨ال٣غن الٗكغًٍ َى الؼمً الظي أؾـ ُٞه لٗلم الىٟـ الاحخماعي
ٖلى مىاهج ٖلمُت ،وفي أعبُٗيُاث ال٣غن الٗكغًٍ،جىاػٖه زالزت جُاعاث أؾاؾُت،
هي :الخُاع الؿلى٧ي أو الخجغٍبي ،والخُاع الخدلُلي ،والخُاع الث٣افي اإلاٗخمض ٖلى ٖلم
ألاهاؾت (ؤلازىىلىحُا) ،بٗضَا اؾخمغث الضعاؾاث في َظا اإلاجا،٫وع٦ؼث ٖلى
البدىر اإلاخمغ٦ؼة خى ٫مؿألت ج٩ىًٍ الصخهُت وصمجها في الىؾِ الاحخماعي،
وصعاؾت الخالٞاث والخماًؼاث اإلاىحىصة بحن الكٗىب ،و ٧ان جاعٍش ال٣غن الخاؾ٘
ٖكغ ٧له جاعٍسا للهغإ بحن الثىعة والاعجضاص ٖلحها ،و٧ان الخىٖ ٝاعما مً
الُب٣اث الكٗبُت ،وفي أوازغ ال٣غن الخاؾ٘ اهخهغ الٗلم ،واقخضث أػماث ألاهٓمت
الضًم٣غاَُت البرإلااهُت ،وقهض الٗالم ْهىع الاقتراُ٦ت ونٗىصَا ،زم ْهىع ال٣ىي
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الكٗبُت التي عا٣ٞتها ،وبٗض أن زغحذ ٞغوؿا مهؼومت مً خغبها م٘ أإلااهُا في
ؾبُٗيُاث ال٣غن الؿاب٘ ٖكغة ،لخِٗل خالت مً التهُج الكٗبي .و في ْل يٗ٠
الح٩ىماث وألاخؼاب الؿُاؾُت ،والعجؼ ًٖ مىاحهت اإلاخمغصًً،
انُضم" ،ٙلىبىن" ،اإلاىٓغ ألاو ٫في جل ٪اإلاغخلت ،بٓاَغة الحكىص أزىاء
صعاؾخه لً٣اًا ٖلم الىٟـ ،وزهىنا اإلاخمثلت بالجمىٕ اإلاددكضة ،و٢ض صٗٞه
طل ٪ئلى بلىعة هٓغٍخه اإلاخٗل٣ت بىٟؿُت الكٗىب قِئا ٞكِئا وَى اؾخلهم ٦ثحرا في
بىاةه البدثي مً اإلاإعر الاحخماعي "َُبىلذ جحن" ،وَىمً أ٦بر اإلاىٓغًٍ للٗىهغٍت
في أوعوبا ٧لها٧،ان " ،ٙلىبىن" ٌكٗغ ججاٍ الحكىص باالخخ٣اع ،ألهه في ألاؾاؽ
ًيخمي ئلى الترار اللُبرالي والبرحىاػي ،و٧ان يض الثىعة ويض ال٨ٟغة الاقتراُ٦ت
الهاٖضة خُجها .لظل٧ ٪ان مغٞىيا مً ٢بل ألاوؾاٍ الث٣اُٞت وألا٧اصًمُت
اإلاٗانغة هدُجت اهخماةه الُب٣ي َظا ،وأًًا هدُجت جبجي أ٩ٞاعٍ وجدلُالجه مً ٢بل
الحغ٦ت الٟاقُت في أوعوبا مً حهت زاهُت ،وٍ٣ا ٫ئن ؾىء خٓه ٌٗىص ئلى أن َخلغ
ومىؾىلُجي ٧اها مً ٢غاةه ،وطل٧ ٪ان الؿبب ألاَم لىبظٍ .ل ً٨الحكىص ٧اهذ
خ٣ُ٣ت واٗ٢ت ،ٙ" ،لىبىن" ٦باخث لم ً٢ ً٨اصعا ٖلى اخخ٣اع الى٢ات٘ اإلااصًت،
ٞأزظ ًضعؾها وٍٟهمها،بضأ بضعاؾت ْاَغة الحكىص صعاؾت ٖلمُت ،أ٦ضث أن عوح
الحكىص م٩ىهت مً الاهٟٗاالث البضاةُت ،وم٨غؾت بىاؾُت الٗ٣اةض ؤلاًماهُت
ال٣ىٍت ،وهي أبٗض ما ج٩ىن ًٖ الخ٨ٟحر الٗ٣الوي واإلاىُ٣ي ،و٦ما جسً٘ عوح الٟغص
لخدغٌٍ اإلاىىم اإلاٛىاَِس يٞ ،ان عوح الحكىص جسً٘ لخدغٌٍ أخض اإلادغ٦حن أو
ال٣اصة الظي ٌٗغًٟ ٠ُ٦ ٝغى ئعاصجه.

ًغي ٖلم الىٟـ الاحخماعي أن هٟؿُت الٟغص جخٗاعى م٘ هٟؿُت الحكىص
اإلاجخمٗت ،وأن لها شخهُت ٧لُت واخضة جسخل ًٖ ٠الصخهُت الٟغصًت٦ ،ما
أزبذ أن الٟغص ٖىضما ًىضمج م٘ الجماٖت اإلاددكضةٞ ،اهه ً٨دؿب ؾلىُ٦اث
زانت به لم ًخه ٠بها مً ٢بل .مثل الاهضٞاُٖت وؤلاخؿاؽ بالحغٍت وأ٢ضع ٖلى
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الخٗبحر ٖما ًجى ٫في عأؾه ،ل٣ض طَب َظا الٗلم الظي أؾـ له " ،ٙلىبىن" بٗضا
في جدلُل آلالُاث التي جدغ ٥الحكىص وجدضص زُاعاتها ،و ٠ُ٦أن ال٣غاعاث التي
جخسظَا الحكىص اإلاجخمٗت مً ألاٞغاص ألاطُ٦اء ال جسخل٦ ٠ثحرا ًٖ ال٣غاعاث التي
جخسظَا مجمىٖت أزغي جخمحز بالبالَتٟٞ ،ي خالت الخجم٘ ال م٩ان للخ٨ٟحر اإلاؿخ٣ل
وال للخٟؿحر الصخص ي خؿبما وضح " ،ٙلىبىن"

وهي الىٟؿُت الىاخضة

واإلاؿُُغة ،ئجها “عوح الاحخمإ”٨َ .ظا ٖىضما جخجاوػ الحكىص اإلاجخمٗت وٖحها
الٟغصي جخدى ٫ئلى جغُ٦ب ٦لي ومسخل ،٠ال ًإمً باإلادا٦ماث الٗ٣لُت ،بل بما َى
٦لي ومىٓم ،لظا جىجح في جدغٍَ ٪ظٍ الحكىص الخُاباث اإلاهُجت بأَضا ٝمُل٣ت
 ،وألا٩ٞاع اإلاسضعة التي جبخٗض ًٖ الىا ،٘٢وبغأي ٖلماء الىٟـ وجدلُل الخُاب،
ٞان ٧ل ما َى ٞغصي أو مُٛب ًجزوي في َُاج الحكىص اإلاجخمٗت ،أو ًخدى ٫في
لحٓت ئلى ضحُت لهُاج الجماٖت صٗٞت واخضة.
حاءث هٓغٍت "،ٙلىبىن" واضحت وبؿُُت٣ٞ ،ض ٢امذ ٖلى ٨ٞغة مٟاصَا أن
٧ل ٧ىاعر اإلااض ي حٗىص ئلى ججم٘ الحكىص التي نىٗذ لي هٟؿها م٩اها ٖلى مؿغح
الخاعٍش ،ول٣ض خهل"،ٙلىبىن" ٖلى م٩اهت أ٧اصًمُت عُٗٞت ٧ان ًُمذ لها ،بٗض أن
٢ضم هٓغٍت ٖلمُت مخ٩املت ومخماؾ٨ت ،وأنبذ ألاؾخاط ال٨ٟغي إلاغخلت ٧املت،
وخاٖ ٔٞلى َظٍ اإلا٩اهت ختى جهاًت خُاجه .و٢ض بلٛذ هٓغٍخه أوحها في
الٗكغٍيُاث ،وعاح َظا الٗلم ًجظب ب٣ىة الىسبت الضًم٣غاَُت التي وحضث ُٞه
جٟؿحرا ٖلمُا للخى ٝالٗمُ ٤مً الحكىص اإلاجخمٗت مً حهت ،وأًًا ال٣ىاٖض التي
حؿاٖض ٖلى الخد٨م بٗى ٠الحكىص مً حهت زاهُت ،وعٚم الاهخ٣اصاث التي وحهذ
لىٓغٍت عوح الاحخمإ أو هٟؿُت الجماٖاث ٖىض "  ،ٙلىبىن" ،وحٗغى للى٣ض
الكضًض ٖلى ؾلبُت ؤلاعاصة الٟغصًت ،ئال أن َظٍ الىٓغٍت خ٣٣ذ ،هجاخا واؾٗا في
مجاٖ ٫لم الىٟـ الاحخماعي ،وال جؼا ٫ختى ًىمىا َظا مغحٗا أؾاؾُا في مجا٫
ٖلم الىٟـ الاحخماعي و٧ل مً ًبدث في ؾبل الخأزحر ٖلى الجماٖت وجىحُه وٖحها،
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أو مساَبتها بمىَبت جخسُى أخُاها الىعي ؤلاوؿاوي ،أقاع " ،ٙلىبىن" في ٦خابه
“هٟؿُت الجماٖاث” الظي نى ٠في ٖلم الىٟـ الاحخماعي ومً بحن أَم ال٨خب
التي نضعث في ال٣غن الٗكغًٍ وأؾؿذ لح٣اة ٤جخٗل ٤بٗلم ؾُ٩ىلىحُت
الجماٖت ،خ٣اةٚ ٤حر ٢ابلت للى٣ض َىا ٫أ٦ثر مً ٢غن ،وَظا ًٟؿغ نمىص بدثه في
َظا الٗلم الخأؾِس ي ٦مغح٘ زابذ َىا ٫ػمً مً البدىر الٗلمُت اإلاترا٦مت التي
مهضث ٦ثحرا ممً ؾب٣ها ،و٢ض اٖخمض مٗٓم الباخثحن ٖلى ٦خاب" ،ٙلىبىن"
وهٓغٍاجه مً أحل صعاؾت َظٍ الٓاَغة ،عوح الجماٖت مىبث٣ت مً الاهٟٗاالث
البضاةُت والٗ٣اةض ؤلاًماهُت ال٣ىٍت ٦ما ًغي" ،ٙلىبىن" ،ل ً٨هٓغٍت "،ٙلىبىن"
حاءث واضحت وبؿُُت٣ٞ ،ض ٢امذ ٖلى ٨ٞغة مٟاصَا أن ٧ل ٧ىاعر اإلااض ي حٗىص
ئلى ججم٘ الحكىص التي نىٗذ لي هٟؿها م٩اها ٖلى مؿغح الخاعٍش ،و٢ض
خهل"،ٙلىبىن" ٖلى م٩اهت أ٧اصًمُت عُٗٞت ٧ان ًُمذ لها ،بٗض أن ٢ضم هٓغٍت
ٖلمُت مخ٩املت ومخماؾ٨ت ،وأنبذ ألاؾخاط ال٨ٟغي إلاغخلت ٧املت ،وخاٖ ٔٞلى
َظٍ اإلا٩اهت ختى جهاًت خُاجه .زال ٫الٗكغٍيُاث مً ال٣غن اإلااض ي اهدكغث هٓغٍخه
اهدكاعا واؾٗا ،وعاح َظا الٗلم ًجظب ب٣ىة الىسبت الضًم٣غاَُت التي وحضث ُٞه
جٟؿحرا ٖلمُا للخى ٝالٗمُ ٤مً الحكىص اإلاجخمٗت مً حهت ،وأًًا ال٣ىاٖض التي
حؿاٖض ٖلى الخد٨م بٗى ٠الحكىص مً حهت زاهُت.
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