
 

 

  

بأننا بحاجة إلى أخالق للفهم باعتبارها فنا  إدغار موران يرى
للعيش، وأن التربية على الفهم هي تربية على التسامح، إن الفهم 
هو وسيلة وغاية التواصل اإلنساني، فال تقدم في مجال العالقات 

 بين اإلفراد واألمم والثقافات بدون فهم متبادل.

ولكن السؤال هنا كيف يمكن التأسيس لفعل التواصل قائم على 
أسس أخالقية، وكيف يمكن أخلقة التواصل كإطار لفلسفة عقالنية 

منفتحة؟ هذا ما نحاول أن نتطرق إليه في المداخلة استئناسا 
 .إدغار مورانبنموذج من الفكر الفرنسي المعاصر وهو 

 

 
                   خليفةداود  د،

 ..التواصل، الفهم، التسامح.األخالق، االنفتاح،  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

بالرغم أنه ال يمكن فصل الفلسفة عن تاريخها، إال أن الخطاب الفلسفي ما يميزه أنه في الغالب 
خطاب استشرافي، والسؤال في الفلسفة يتجه إلى المستقبل بدال عن تناول مسائل من الماضي. 

ها ب ايتجهرادأن أالتي  التربية، في( E.Morin- 1291) إدغار مورانفلسفة  لىينطبق هذا ع
إلى المستقبل يريد من خالل ذلك التنظير لما ينبغي أن تكون عليه تربية المستقبل. في هذا 

 "التربية والمستقبل: المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل"اإلطار جاء كتابه الموسوم بــ
تأسيس معنى  سعى إلى إعادةتقبلية تتأكيدا لهذه الفكرة، والذي حاول فيه التأسيس لتربية مس

للقيم إلنسانية ولإلنسان في ذاته ضمن رؤية أكثر تكامال تأخذ في الحسبان عالقة اإلنسان 
ره كما حاول أن يعطي تصو  ، وفق قيم التسامح والتفاهم وغيرها.شرط إنسانيكــــــــــــ "األخر"بـــ

ن كيف يمكشكال المطروح هو: ل، واإلداعيا الى أخقلة هذا التواص حول التواصل االنساني
التأسيس لفعل التواصل قائم على أسس أخالقية، وكيف يمكن أخلقة التواصل كإطار لفلسفة 

 عقالنية منفتحة؟
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 في مفهوم التواصل اإلنساني: -1

 ما المقصود بالتواصل اإلنساني؟ 

لتئاَم والجمَع واإلبالَغ والتَّرابَط واال لةَ صوال صالَ في اللُّغِة العربيَِّة االقتراَن واالت   صلُ يفيُد التَّوا
 واإلعالَم...

رسال وترابط  (communication)وفي اللغة اإلنكليزية، تعني كلمة  إقامة عالقة وتراسل وا 
عالموتبادل  خبار وا   ويعني الشيء المشترك.  (communis) ..., والجذر الالتيني هووا 
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كالم نقل وتوصيل أو تبادل المعلومات واألفكار باللتواصل بأنه: لقاموس أكسفورد وحاء تعريف 
 أو بالكتابة أو باإل شارات بين مرسل ومستقبل أو مستقبلين.

هو عمليٌة إنسانيٌة يتّم من خاللها وصول كيانين إلى حالٍة من الّتفاهم مع وفي االصطالح، 
ال طرفا مرسبعضهما عن طريق تبادل األفكار والمشاعر والقناعات والمعلومات..، فيكون 

كات أو ر واآلخر مستقبال، باستخدام وسائل التواصل المختلفة من كالم أو كتابة أو رسم أو ح
 . وقد ساهمت عملية التطّور التكنولوجي في توسيع دائرة التواصل وتطوير أدواته..()إيماءات

 وكبية:كالهوية الالتعقيد اإلنساني و التواصل: فهم  -1

في  ينبغي أن يكون هناك فهما صحيحا لالنسانحتى يحقق التواصل اإلنساني أهدافه وغاياته 
إن فهم اإلنسان يتطلب الوعي بالطابع المركب لهذا اإلنسان، بعاده ومكوناته. أحد ذاته، في 

فاألسلوب المعرفي القائم على الفصل واالختزال قد وقف حائال دون فهم التعقيد اإلنساني، 
تم مختلف العلوم بالظاهرة البشرية كّل من زاوية خاصة ومحددة، فتـــــّم تجزئة اإلنسان حيث ته

إلى أجزاء، كل جزء معزوال عن اآلخر في العلوم اإلنسانية، بينما غاب اإلنسان في علوم العاَلم 
 . (1)ذلكك"حيوان"أيضا، وغاب أيضا عن علوم عاَلم األحياء مع أنه"آلة حرارية"الفيزيائي مع أنه

، أنه قد سيطرت نزعة اختزالية تهمل عالقة اإلنسان بالطبيعة، فكان إما موران إدغارفي نظر 
رؤية تجعل من اإلنسان كائنا طبيعيا وتقول بفكرة  ضمنيتم دمج اإلنسان داخل الطبيعة 

ما يتم فصل اإلنسان عن الطبيعة ضمن رؤية تقوم على تعيين ما يميز  "الطبيعة اإلنسانية"، وا 
اإلنسان عبر نفي الطبيعة. هاتان الرؤيتان تندمجان تحت منظومة واحدة هي منظومة االختزال 

                                                           

()-  تتفق في تعريفها للتواصل –تقريبا  –كل القواميس والمعاجم. 
، 1راث، طللثقافة والتترجمة: هناء صبحي، هيئة أبوظبي ،الهوية البشرية -النهج: إنسانية البشرية إدغار موران،  -(1)

 .99، ص9002أبو ظبي، 



 

 

 خليفةداود  – التواصل عند إدغار مورانأخالقية  
 

5

نعان لفصل بين اإلنساني والطبيعي، وهما بذلك تموالفصل: اختزال اإلنساني في الطبيعي، أو ا
من رؤية الوحدة والتداخل، ووحده الفكر المركب من يسمح باألخذ في االعتبار الجدل والتداخل 

 .(2)والفصل والوصل بين مختلف األبعاد

نحن بحاجة إلى فكر يجمع عناصر التعقيد البشري  -إدغار موران وبحسب –وبالتالي 
" غني، مصطلح "إنساني»ثقافية واالجتماعية والشخصية( وتنظيمها، ذلك ألن)البيولوجية وال

ومزدوج: إنه في الواقع، جد معقد بالنسبة لألذهان المجبولة على إجالل األفكار  ومتناقض،
. وهذا يعني أن التعقيد البشري يفتح الطريق أمام كل من الفيزياء (3)«الواضحة والمميزة

االجتماعية ويهدف إلى بناء تصور شامل عن الطبيعة البشرية  ايواألنثروبولوجوالبيولوجيا 
 بإبراز التداخل بين العضوي الحيوي والفكري الثقافي.

دته في نساني هو أن تفهم وحتفهم الكائن اإلأن  – إدغار مورانونحن نتكلم بلسان  –وبالتالي 
وهذا معناه أن .(4)الواحدي إدراك وحدة المتعدد وتعدد أقلب تنوعه، وتنوعه داخل وحدته، 

كل منظومة ال تشكل وحدة وال تعدد، ولكن ، و مركبة المختلفة هو منظومة بأبعادهاإلنسان 
شكل وحدة متعددة، وهذا يعني أنه من االستحالة أن يذوب المتعدد في الواحد، أو يذوب ت

كوناته اعي من تر أحول اإلنسان ينبغي فكرةمن هنا يستلزم األمر أن كل  الواحد في الكثرة.
إلى تعقيد  ن أبسط فكرة تحتاجإ»حيث تاريخية، الجتماعية و الثقافية واالدماغية و البيولوجية و ال

لى تعقيد اجتماعي –بيولوجي تلك  ثقافي شديد، ذلك أن كل تعقيد هو –انثروبولوجي هائل، وا 
العالقة التكاملية والتعارضية والتنافسية والتكرارية والهولوغرامية بين عناصر المعرفة التي تّولد 

                                                           

، الدار البيضاء، 1منير الحجوجي، دار توبقال للنشر، ط –ترجمة: عزيز لزرق ، تربية المستقبلإدغار موران،  -(2)
 .92 – 92ص، 9009

 .92، مصدر سابق، ص الهوية البشرية -النهج: إنسانية البشرية إدغار موران،  -(3)
 .29، مصدر سابق، ص تربية المستقبلإدغار موران،  -(4)
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مركبة تجمع كل عناصر  ولذلك ينبغي أن تكون كل معرفة حول اإلنسان .(5)«بعضها بعضا
لمعرفة إن ا»في هذا الصدد: موران إدغار، حيث يقول التعقيد اإلنساني وتعي مختلف أبعاده

 ألنها تعترف أن الكائن اإلنساني الذي يدرسها هو جزء من موضوعها. -التي ننادي بها معقدة: 

 ال تفصل بين الوحدة البشرية وتنوعها. -

تعي جميع أبعاد واقع اإلنسان المجزأة حاليا إلى فيزيائية وبيولوجية وسيكولوجية ودينية  -
 .(6)«واجتماعية وتاريخية...واقتصادية 

إن اإلنسان بوصفه هوية عالمية موحدة ال ينبغي أن ينظر إليه كمجموع من األجزاء سواء 
متعددة، وينبغي عليه تبعا لذك أن يعمل على تنمية هويته الكانت ثقافية أو بيولوجية أو نفسية. 

ارية هوية الوطنية والهوية القمج داخلها كل من الهوية العائلية والمحلية واإلثنية والدالتي ت
 .(7)أي هوية مركبة وانسانية ، فتتحقق بذلك هوية متعددةوالهوية األرضية

إن مقاربة اإلنسان من جهات متعددة ينفي الطابع عن هويته باعتبارها هوية بسيطة، إن الهوية 
نسانيةبحكم إهوية و اجتماعية ثقافية فردية بيولوجية وهوية : هوية اإلنسانية هي هوية مركبة

فراد يرتبط بالكثرة والتعدد والتنوع على مستوى األي، فالواقع اإلنساني انتمائه للنوع االنسان
 .والمجتمعات والثقافات

                                                           

 –، ترجمة: جمال شحيد، المنظمة العربية للترجمة المنهج/األفكار: مقامها، حياتها، عاداتها، وتنظيمهاإدغار موران، -(5)
 .20 – 92، ص 9019، بيروت، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط

(6-)Edgar Morin , La méthode: L’humanité de l’humanité,Éditions du Seuil, Paris, 2001, 
p12-13. 

 .21، مصدر سابق، ص تربية المستقبلإدغار موران،  -(7)
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وبالتالي فإنه من الضروري تعويض  إن اإلنسان ذو أبعاد مختلفة مركبة ومتداخلة ومعقدة،
لمفرط في البساطة ( اHomofabersapiens)"اإلنسان العاقل صانع األدوات" المفهوم

 .(8)(Homocomplexus) "اإلنسان المعقد"واالختزال بمفهوم

 
 :تيقا المركبةأو اإل  التعقيد األخالقي -2

ية يفترض على األنا تجاوز الفردانهذا التعقيد اإلنساني  األخالق؟ إدغار مورانكيف يتصور 
 شتركنالذي  خرعلى اآل االنفتاحمن الضروري  مكونات هويته، فيصبح مختلفاالنفتاح على و 

هوية االنسانية ولنفس الاالجتماعية الثقافة الطبيعة البيولوجية ولنفس معه في االنتماء لنفس 
 .المشتركة

                                                           

، 9019، 122علوم ومستقبل، عدد، ترجمة: بيسان بن ميمون، مجلة نحن نحمل فينا كلَّ قصة الكونإدغار موران، -(8)
 .29ص
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نسان، راعي التركيب والتعقيد ومختلف األبعاد المكونة لإلتتيقا جديدة إيتعلق األمر هنا بتأسيس 
 أكسيلو "أتيقا المناقشة"يدعو إلى ما يسمى بـ( J. Habermas– 1292)هابرماسذا كان إف

"إتيقا يدعوإدغار موران، فإن "إتيقا اإلعتراف"إلى ( A. Honneth– 1292)مونيث 
ل منفتحة ، أي عالقة تواصنا واآلخر والقبول بهالتي تقوم على عالقة االنفتاح بين األو مركبة"،

 .مبنية على الفهم والتسامح

قة اإلنسان في التي تحصر حقي التبسيطية االختزاليةالرؤية تلك  المركبة بتجاوز اإلتيقاتسمح 
ي النطولوجا طأن حقيقة اإلنسان تتأسس على الشر اعتبار مستقال عن "اآلخر"، أي "األنا" 

كير على خاصية التفيؤكد الذي ديكارتمعتأسست التي الرؤيةالمتمثل في وجود األنا، وهي 
يقينية الحقيقة الوجودية ال ( هياألنا المفكرة)فالنفس العاقلة  ؛نسانيكشرط تحقق الوجود اإل

ثبات  اغير في معرفة حقيقتهلال يحتاج ل،و الوحيدة التي تعيش في عزلة وجودية عن الغير وا 
بالتالي فحقيقة و  ،الوعي أو التفكير هو خاصية تشكل أنسنة اإلنسان وتميزه عن غيره، فاوجوده

أما الجسد ،اإلنسان تتحقق في إنيته أي في وعي الذات بذاتها ومعرفة حقيقتها واثبات وجودها
 .يرتبط بمجال الغيرية وبكل ما هو عرضيف

( هي Dualismeندرك أن الفلسفة الديكارتية القائمة على ثنائية ) اما دمنوال غرابة في ذاك 
ود جوهرين مستقلين: الجسم جوهر مادي يتميز باالمتداد الروح والجسد؛ فـديكارت يسلم بوج

والقابلية للقسمة، والروح )النفس( جوهر غير مادي يتميز بالتفكير، وليس في مفهوم الجسم ما 
، وتقوم ثنائية النفس والجسد على (9)يخص النفس، وليس في مفهوم النفس ما يخص الجسم

تصور اختزالي يختزل اإلنسان في النفس الال شك أنهذا و  أساس تعالي النفس على الجسد.
قصاء الجسد هو إقصاء للعالم ولآلخرين.  العاقلة ويقصي ما عداها بما في ذلك الجسد، وا 

                                                           

 .27القاهرة، د ت، ص ، دار المعارف، د ط، تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،  -(1)
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ذي تأسس ال -بشكل عام  -معارضته للعلم الغربي  سياق هذه الرؤية في ادغار مورانيعارض 
ل اإلنساني يتحقق من خالعلى اإلقصاء الوضعاني للذات، فهو يرى أن شرط تحقق الوجود 

مختلف العالقات التي ينسجها اإلنسان مع غيره، تلك العالقات التي تستلزم بالضرورة التواصل 
واالنفتاح على اآلخر والتعايش معه. من هنا ينبغي تجاوز تلك الرؤية التبسيطية التي تحصر 

قة أخذ في الحسبان عالحقيقة اإلنسان في "األنا" كـشرط أنطولوجي، إلى رؤية أكثر تكامال ت
 .اإلنسان بـــ"األخر" كـشرط إنساني

 قة التواصل اإلنساني:أخل -3

كيف أن نتعلم كيف نعيش فوق هذا الكوكب، و انطالقا من هويتنا الكوكبية فإنه يتعين علينا 
ن خالل ثقافتنا إننا نتعلم ذلك منتقاسم األشياء بيننا، وكيف نتوحد فيما بيننا، وكيف نتواصل.. 

ا لكوكب االرض، من هنا ال يتعين عليننتماءنا إالخاصة، ولكن ينبغي أن نتعلم ذلك من حالل 
من و  .(10)ن ننتمي فقط لثقافة ما، بل وعلينا فوق ذلك أن نشعر بوجودنا ككائنات أرضيةأ

نفتح ويتغذى د التمركزات متفكير متعد خالل هذه الهوية الكوكبية يتحقق الشرط االنساني، وفق
من مختلف ثقافات العالم، األمر الذي يستوجب نوعا من التفاهم الذي تنوط به التربية كأحد 

مت وبشكل ( ساهكنولوجيات الحديثة )هاتف، انترنت...مهامها األساسية. ومما الشك فيه أن الت
السائدة  اهم هو العملةفّعال في تحقيق التقارب والتواصل بين الناس، ورغم ذلك فإن الالتف

لقد حدث (. Numérisationde la compréhensionإذ ال يمكن رقمنة الفهم )بينهم، 
ك الحاصل علينا أن نعوض التفكتفكك كبير وشرخ عظيم في العالقات اإلنسانية، لذلك يتعين 

توجب األمر انطالقا من ذلك يسالعيش المشترك مع بعضنا البعض. إلىبتثبيت الترابط والدعوة 
هو انس إن التجن النزوع نحو االنغالق، مجانس والتنوع بدال الوحدة والتعمل على تحقيق نأن 

                                                           

(10-)Edgar Morin, Les sept savoirs nécéssaires à l'éducation du futur, Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 1999, p41. 
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في جا لهما في اآلن نفسه، من حيث هو يضتومنداخل السيرورة الكوكبية نتاج الترابط والوحدة 
 .(11)الفردية )الثقافية واإلثنية(ُبعدا مركبا على الهوية 

ذا أصبح الفهم من المشكالت األساسية في العالقات اإلنسانية، األمر الذي يستدعي أن وبه
ن أجل هناك فرق بين أن نربي م»يكون الفهم أحد أهم غايات التربية، ولكن ينبغي أن نعلم أن 

تحصيل الفهم في مادة تعليمية كالرياضيات، وبين أن نربي من أجل الفهم اإلنساني، الذي هو 
األخالقي من العقلي و المحضة للتربية المستقبلية، والذي هو الشرط لتحقيق التضاالرسالة 
 .(12)«لإلنسانية

والشك أن الفهم اإلنساني يحيلنا على معرفة الذات للذات، حيث ال ندرك الغير موضوعيا فقط 
غيرا ح خر وقد أصببل إننا ندركه كذات أخرى نتطابق معها أو نجعلها متطابقة معنا، إنه أنا آ

. يؤدي األمر في النهاية إلى أن الفهم هو محاولة معرفة الغير والسعي نحو (13)ذو أنا مستقلة
نفتاح ذاتية، تقتضي االالتطابق معه والقيام بإسقاطات عليه. وهو بهذا المعنى مسألة بين 

 ة. في هذا اإلطار ينبغي أن ندرك أن للفهم ُبعد فردي والمتمثل في تلك العالق(14)والتعاطف
بين المقربين كأشخاص منتمين لثقافة واحدة، إن العالقات بين المقربين أصبحت مهددة أكثر 
من غيرها بالالتفاهم، إذ كلما كان هناك تقارب كلما زادت مساحة الالتفاهم، فالتقارب يغذي 

ين بسوء الفهم والعدوانية والغيرة. وُبعد كوكبي يتمثل في التفاهم بين المتباعدين، أي التقارب 

                                                           

 .21مصدر سابق، ص ، تربية المستقبلانظر إلى: إدغار موران،  -(11)
(12)-Edgar Morin, Ibid,  p 51. 
 .77، مصدر سابق، ص تربية المستقبلإدغار موران، -(13)
 الصفحة نفسهما.، تربية المستقبلإدغار موران، انظر إلى -(14)
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أن التواصل ال يؤدي بالضرورة  إدغار مورانفي نظر و . (15)الشعوب المنتمين لثقافات مختلفة
 األول لتحقيق الفهم. الضروريلكنه الشرط  إلى الفهم،

للتواصل لتحقيق التقارب بين الناس، وبحاجة أكثر إلى أخالق نحن بحاجة إذن إلى أخالق 
ربية على هنا بخلق التسامح، فالتربية على الفهم هي تللفهم باعتبارها فنا للعيش، يتعلق األمر 

ن كان األخر غير قادر  التسامح، وعلى أن الحقيقة دائما نسبية، وبالتالي فهم األخر حتى وا 
على فهمنا وأن نعرف لماذا هو غير قادر على فهمنا، وبالتالي فأخالق الفهم تتطلب منا فهم 

واصل اإلنساني، فال تقدم في مجال العالقات بين عدم الفهم. إن الفهم هو وسيلة وغاية الت
. إن العالقات بين البشر لن تحقق أي تقدما، (16)ألمم والثقافات بدون فهم متبادلاإلفراد وا

 مادامت قدرتنا على الفهم ال تتطور. 

بين الفهم والتسامح باعتباره قيمة أخالقية، ويمكن أن نفهم هذا من  إدغار مورانإذن يربط 
 : المستوى األول هو احترام حق الغير فيمورانخالل تحليل المستويات األربعة للتسامح عند 

التعبير والكالم، وأساسه فهم تعبير الغير وكالمه ليس انطالقا من تصوراتنا نحن ولكن حسب 
لثاني من التسامح هو الذي تقوم عليه الديمقراطية التي تقتضي مقصد المتكلم. والمستوى ا

وجود أراء مختلفة ومتناقضة، حيث ينبغي احترام أراء الغير مهما كانت مناقضة آلرائنا. والثالث 
نما هو حقيقة أخرى وبالتالي فإن  يتأسس على الفكرة القائلة أن نقيض الحقيقة ليس خطًأ وا 

ة أخرى عميقة، وبصيغة أخرى االعتراف بثمة حقيقة في الفكرة نقيض فكرة ما عميقة هو فكر »
للتسامح ع. أما المستوى الراب(17)«يقة التي يتعين علينا احترامهاالمناقضة لفكرتنا، وهذه هي الحق

فيقوم على الوعي بالخضوع لألساطير واإليديولوجيات ولألفكار ولآللهة، والوعي باالنحرافات 

                                                           

(15)-Ibidem.                                           
 .22المصدر نفسه، ص -(16)
 .22المصدر نفسه، ص -(17)
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الشتائم ب عما كنا نود بلوغه، وعليه فالتسامح يتعلق باألفكار وليس التي تحملنا إلى مدى بعيد
. يؤدي األمر في نهاية المطاف إلى أّن الفهم يتطّلب التسامح (18)واالعتداءات واإلجرام

والمشاركة الوجدانّية ومّد جسور التواصل اإلنساني مع اآلخر، ويتطّلب إلى جانب ذلك مراعاة 
ارات واختالف السياقات الفكرّية واالجتماعّية والنفسّية خصوصّية الناس وفرادة الحض

 كام الجاهزة المتسرعةللمجتمعات، ويتطّلب أيضًا االبتعاد قدر اإلمكان عن اإلقصاء واألح
 .(19)والقبلّية

وال شك أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر كوكبي بامتياز، من هنا ينبغي أن نربط بين 
األمر الذي يستدعي بالضرورة الدعوة إلى عالمية الفهم. من أخالق الفهم والعصر الكوكبي، 

أن على الثقافات المختلفة أن تتعلم من بعضها، وعلى الثقافة الغربية التي  مورانهنا يرى 
ويفترض كل تواصل بين  .(20)ن تصبح ثقافة ُمَتَعلََّمة أيضافرضت نفسها كثقافة ُمَعّلَمة أ

مة للفهم عولحيث إن ، الديمقراطية الذي تحققهالثقافات وبين المجتمعات نوعا من التفاهم، 
مجتمعات ديمقراطية متفتحة، من حيث إن الديمقراطية تمثل السبيل األوحد نحو يفترض بدوره 

ضمان فكار و ، من حيث هي تغذي تعددية األالفهم المتبادل بين الثقافات والشعوب واألمم
 .حقوق األقليات

 شروط أخلقة التواصل اإلنساني:  -4

حول لتمركز االتمركزات الثالث:   خلقة التواصل اإلنساني وتحقيق التفاهم من خالل نقدأيمكن 
والتمركز حول ( I’ethnocentrisme) والتمركز حول العرق( l’égocentrisme) الذات

بين هذه  - إدغار مورانفي نظر  –والقاسم المشترك . (le sociocentrisme) المجتمع
                                                           

 نفسها. المصدر نفسه، الصفحة-(18)
 ، مجلة هوامش ثقافات معاصرة، نسخة إلـكترونية.، إدغار موران وتعليم فّن الحياة في الزمن الراهنخديجة زتيلـي -(19)
 .22، ص نفسهمصدر الأنظر إلى: إدغار موران، -(20)
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يكمن في كونها تموقع ذاتها في مركز العالم وتعتبر كل ما هو غريب أو »النزعات الثالث 
هناك عائق أخر أساسي هو الفكر . و (21)«بعيد هو شيء ثانوي ال معنى له أو شيء معاٍد لها

شخصية متعددة في طبيعتها في أحد (؛ الذي يختزل Penséereductionismeاالختزالي )
ائص ل الخصجوانبها أو خاصياتها، فإذا كانت هذه الخاصية ايجابية فإنه سيتم تجاهل ك

ذا كانت هذه الخاصية سلبية فإنه سيتم تجاهل كل الخصائص  السلبية لهذه الشخصية، وا 
نا في نزعة تزل إنساااليجابية لها، وفي حالتين نحن أمام عدم الفهم، يتطلب منا الفهم أن ال نخ

.. من هنا فإن الفكر االختزالي ال يحقق الفهم، ألن (22)بسبب جريمة ارتكبها -مثال  -إجرامية 
الفهم ال يمكن أن يتحقق إال عن طريق الوعي بالطابع المركب لإلنسان، الذي يقتضي بدوره 

 ه.عدم اختزال كائن ما في الجزء األصغر من ذاته، وال في أسوء لحظة من ماضي

ألنا بين ا إرساء عالقة احترام متبادلةأوال قة التواصل اإلنساني من خالل لا يمكن أخوأيض
بدأ مآلن، يستدعي األمر هنا استدعاء "في نفس ا هما مختلفان ومتطابقان يثواآلخر من ح

للداللة على فكرة )المبدأ( هذا المفهوم  إدغار مورانيستعمل ،و ()(Dialogiqueة" )الحواري
مفادها تعايش وانتشار منطقيات مختلفة في كل أمر إنساني، ال تقبل االختزال إلى إحداها، 

وثانيا من خالل السعي نحو تطوير  .(23)أي استحالة بلوغ مبدأ وحيد، لفظ متسي د، أيًا كان

                                                           

 .20المصدر نفسه، ص ، مصدر سابق، تربية المستقبلإدغار موران،  -(21)
 .29 – 21المصدر نفسه، ص -(22)
()-  وحدة معقدة بين منطقين، وكيانين متنافسين ومتعارضين يتغذى أحدهما على »مبدأ الحوارية بأنه: إدغار موران يعرف

اآلخر، ويكمالن بعضهما، لكنهما يتعارضان ويتحاربان أيًضا. وينبغي تمييز هذه الحوارية عن الدياليكتية الهيغلية. فلدى 
جاوز بعضها البعض ويلغي بعضها بعًضا داخل وحدة عليا. في الحوارية، تكون هيغل، تجد المتناقضات حلوال لها، ويت

 «.المتناقضات دائمة وتشكل كيانات أو ظواهر معقدة
 p347.  op, cit, La méthode: L’humanité de l’humanité, Edgar Morin ,أنظر إلى:

، مؤسسة عبد المحسن القطان، 92تربوية، العددترجمة: يوسف تيبس، مجلة رؤى ، نحو براديغم جديدإدغار موران،  -(23)
 .192، ص 9002المملكة المتحدة، 
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الثا من معه. وث شاآلخر والتعايمبدأ التعاطف مع  أخالق التضامن، التي تستدعي بالضرورة
 خالل السعي نحو تطوير اخالق الفهم التي سبقت اإلشارة إليها.
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 خاتمة:

نما باإلضافة إلنصل في األخير إلى حقيقة مفادها أن اإلنسان  ى ليس مفهوما بيولوجيا فقط، وا 
ذلك هو مفهوم أخالقي، مما يعني أن العالقات اإلنسانية ال ينبغي أن تحكمها الحاجة أو 

هذه القيم  إال جزءا منالمنفتح فقط، بل تحكمها القيم االخالقية والذي ليس التواصل المصلحة 
 والذي ينبغي تنميته مستقبال عن طريق التربية.

----------- 

 مراجع البحث: 

 أوال: المراجع العربية:

، ترجمة: جمال شحيد، المنهج/األفكار: مقامها، حياتها، عاداتها، وتنظيمهاإدغار موران،  -1
 .9019، بيروت، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط –العربية للترجمة المنظمة 

، منير الحجوجي، دار توبقال للنشر –، ترجمة: عزيز لزرق تربية المستقبلإدغار موران،  -9
 .9009، الدار البيضاء، 1ط

 ترجمة: هناء صبحي، هيئة ،الهوية البشرية -النهج: إنسانية البشرية إدغار موران،  -2
 .9002، أبو ظبي، 1ي للثقافة والتراث، طأبوظب

، 92ترجمة: يوسف تيبس، مجلة رؤى تربوية، العدد، نحو براديغم جديدإدغار موران،  -9
 .9002مؤسسة عبد المحسن القطان، المملكة المتحدة، 

، ترجمة: بيسان بن ميمون، مجلة علوم نحن نحمل فينا كلَّ قصة الكونإدغار موران،  -2
 .9019، 122عددومستقبل، 
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، مجلة هوامش ثقافات إدغار موران وتعليم فّن الحياة في الزمن الراهن، خديجة زتيلـي -2
 معاصرة، نسخة إلـكترونية.

 ، دار المعارف، د ط، القاهرة، د ت.تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،  -2

 

 ثانيا: المراجع األجنبية:

nécéssaires à l'éducation du Les sept savoirs Edgar Morin,  -1
r, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et futu

la culture (UNESCO), 1999. 

Éditions  ,La méthode: L’humanité de l’humanité Edgar Morin , -2
du Seuil, Paris, 2001. 
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 الكاتب:عن 

 داود خليفة

 k.daoud@univhb-chlef.dz  البريد اإللكتروني:

 جامعة حسيبة بن بوعلي، بالشلف.كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  :أستاذ جامعي

 اإلنتاج العلمي: 

 المقاالت -1

، ماي 1، مجلة العمدة في اللســــانيات وتحليل الخطاب، العدد صععععوبة تحليل الخطاي في ضعععوا المناهج الفلسعععفية والنقدية مقال: -
 ، كلية اآلداب واللغات، جامعة المسيلة. 7112

، مخبر تجـديد البحث في تعليمية اللغة العربية في 7112، مـارس 11لـة التعليميـة، العـدد ، مجاإلثنيعة اللغويعة وأزمعة الهويعة مقـال: -
 المنظومة التربوية الجزائرية، كلية اآلداب واللغات والفنون، جامعة سيدي بلعباس.

عليمية اللغة وتحليل ، مخبر ت7112، ســبتمبر 12، مجلة جســور المعرفة، العدد فلسععفة اللغة والتأويل: مقاربة إبسععتيمولوجية مقال: -
 الخطاب، كلية اآلداب واللغات، جامعة حسيبة بن بوعلي، بالشلف.

، مخبر الفلسفة 2610، نوفمبر 60، مجلة مقاربات فلسفية، العدد اإلنسان المركي وتحقق الشرط اإلنساني عند إدغار موران مقال: -
 والعلوم اإلنسانية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة مستغانم.

 ، كلية العلوم اإلتسانية واالجتماعية، جامعة تيارت.7112، 12، مجلة الخلدونية، العدد نحو ابستيمولوجيا اختزالية مقال: -

، كلية العلوم اإلتســـــــــانية واالجتماعية، جامعة 7112، 12، مجلة الخلدونية، العدد نظرية الفوضعععععععى وهدم التصعععععععور الحتمي مقال: -
 تيارت.

، مخبر حوار الحضـــــارات، 7117، مجلة الحوار الثقافي، عدد ربيع وصـــــيف الفيزياا الكالسععععيكية وأزمة النموذج الميكانيكي مقال: -
 التنوع الثقافي وفلسفة السلم، جامعة مستغانم. 

 * كتي ومقاالت تحت النشر:

 ختالف.، عن منشورات اإلمن ابستيمولوجيا االختعزال إلى ابستيمولوجيا التعقيدكتاب فردي:  -

  المناهج الفلسفية المعاصرة...مدخل تصنيفيكتاب جماعي:  -

 مجلة اسهامات، جامعة غرداية. - نقد عالقة السببية عند دافيد هيوممقال مقبول النشر )وعد بالنشر مرفق(:  -
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 المشاركة في التظاهرات العلمية )ملتقيات وأيام دراسية(: -2

 

 عنوان المداخلة الجهة المنظمة  تاريخال -عنوان الملتقى/ اليوم الدراسي 

 الدرس الفلسفي في الجزائر ملتقى:

 7112أفريل    72/72

 -الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية 
 الجزائر

الدرس الفلسفي في الجزائر: الواقع 
 واآلفاق

آليات تحليل الخطاب في ضوء المناهج  يوم دراسي:
 الحديثة والمعاصرة 

 7112  أفريل 17

مخبر تعليمية اللغات وتحليل الخطاب، كلية 
اآلداب واللغات، جامعة حسيبة بن بوعلي، 

 بالشلف

تحليل الخطاب في ضوء المناهج 
 الفلسفية المعاصرة

 الفلسفة وخطاب الغيرية ملتقى دولي:

 7112نوفمبر   12/10

 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 
 حسيبة بن بوعلي، بالشلف

لغيرية من السياق االختزالي خطاب ا
 إلى السياق المركب

 يوم دراسي: اإلبداع العلمي في عالمنا العربي

 7112فيفري   72

مخبر البحث: المجتمع ومشاكل التنمية 
الحلية بالجزائر، كلية العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 
 بالشلف

 أي فلسفة للعلوم في العالم العربي؟

 لتقى وطني: اللغة وسؤال الهويةم

 7112نوفمبر  12/  12

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 
 حسيبة بن بوعلي، بالشلف

تمثالت أزمة الهوية: النزاعات اإلثنية 
 نموذجا

 مدارس ومناهج العلوم االجتماعية يوم دراسي:

 7117جوان  12

مخبر البحث: فلسفة، علوم وتنمية 
 بالجزائر/جامعة وهران

 الثورات العلمية والنظرة الجديدة للعالم

 : مطارحات في فلسفة العلوميوم دراسي

 7117ماي 17  

مخبر البحث: فلسفة، علوم وتنمية 
 بالجزائر/جامعة وهران

 التصورات الجديدة في العلم المعاصر
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