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على الرغم من أن التضاد الفكري بين الفردية والجماعية ظاهر منذ زمن بعيد ، 

وتطور في أحيان كثيرة إلى صراع متفاوت الحدة ، إال أن حدة المواجهة قد شهدت 

ل مقدراتها  وقدراتها مبالغة وتطرفاً في القرن العشرين حيث وظفت العديد من الدو

ولعل في الحرب الباردة التي . األخرىوإلغاء وجهة النظر إلثبات وجهة نظرها 

بدأت بعد الحرب العالمية الثانية ما يدل على أهمية هذا المنطلق الفلسفي في توجيه 

ولنا أيضاً عبرة في الصراع الذي دار بين الغرب . السياسة الداخلية والعالمية

حاول . لمعسكر الشيوعي على أراضي مجتمعات ودول العالم الثالثالديمقراطي وا

كل طرف لي ذراع الطرف اآلخر وترسيخ منهجه الحياتي في مواجهة المنهج 

نشبت حروب محلية كثيرة وقامت الثورات واالنقالبات العسكرية ، . اآلخر

ظات شدت القوات وعاش العالم لححواحتدمت الحمالت اإلعالمية والتهديدات، و

والسبب في كل هذا في النهاية يمكن اختصاره . قاسية في انتظار االنفجار الرهيب

تحت عنوان التنافس الفلسفي في تنظيم المجتمعات والعالقات بين الناس ، وبالتحديد 

وفي ما يلي اختصار لمقومات البعدين في الفكر . بين البعد الفردي والبعد الجماعي

 .السياسي الغربي
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 تعريفات 

 المرء تعريفاً واحداً لكل من الفردية والجماعية، إذ لكل يليس من السهل أن يعط

والفرديون مختلفون فيما بينهم . تعريف ميزاته الحسنة وفيه ثغرات يمكن أن تفسده 

. في تحديد تعريف للفردية ، كما أن الجماعيين مختلفون في تحديد تعريف للجماعية

ر الفردي وأن يية التقليدية التي تعرف الفردية بالخفمثالً هناك النظرية الديمقراط

الخير هو خير الفرد وليس خير المجتمع ، وما هو جيد للفرد هو جيد للمجتمع 

 بينما يرى لوك أن خير المجتمع يتحقق عندما يتم )1(. وليس بالضرورة العكس 

لى الجشع  أما هوبز فرأى أن فردية اإلنسان تقود إ)2(. التسليم بمبدأ األغلبية 

 الديمقراطية أن في حين )3(. والخوف المستمر ، وال خير للفرد إال أن يكون آمناً 

 الصالح العام يمكن تحقيقه إذا حرص كل فرد على أوالحديثة ترى أن خير المجتمع 

خيره الذاتي مع التزامه بالخير العام كما يحدده منطق عام يبلور تدريجياً اتجاها 

وعلى ذات النمط رأى الليبراليون بصورة عامة أنه يجب رفع  )4(. عاما للمجتمع 

كل القيود عن الفرد وإزالة كل العوائق السلطوية من طريقه إذا كان لخير كل من 

 )5(. الفرد والمجتمع أن يتحقق 

 

أفالطون مثالً رأى أن خير الفرد ال . الجماعيون لم يتفقوا أيضاً على رأي واحد 

لح العام ، وأن ذلك ممكن عندما يقوم كل فرد بواجبه خير يتحقق إال من خالل الصا

 عدل أرسطو )6(.قيام وحسب ما يتقرر من خالل العملية التربوية أنه مؤهل للقيام به

من وجهة النظر األفالطونية وترك مجاالً لحرية فردية كالملكية الخاصة ، لكن دون 

لذي يتحقق من خالل مجتمع أن تستخدم هذه الحرية بطريقة ال تخدم الصالح العام ا

 لم يغب بعد ما فوق الطبيعة عن كتابات كل من أفالطون )7(. كلي متكامل 

وأرسطو ، لكن روسو ، الذي يعتبر من الجماعيين ، لم يلتفت إلى عالم الالمادة 

من خاللها يستطيع . وركز على اإلرادة الجماعية كأساس في تنظيم المجتمعات 
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 )8(. حريته وذلك بتخلي كل فرد عن حريته الذاتية لآلخرين اإلنسان أن يحافظ على 

أما هيجل فقال التاريخ عبارة عن انبثاق تدريجي للفكرة ، وأن التاريخ عبارة عن 

تعبير تدريجي عن الفكرة المطلقة التي تستخدم اإلنسان كآلية للوصول إلى الهدف 

 التاريخ والتسليم بالتطور النهائي ، واإلنسان ال يجد ذاته إال من خالل فهم مسيرة

س رأى أن التطور الحتمي عبارة عن تطور ك لكن مار)9(. الموضوعي والحتمي 

ثوري على أسس مادية ، وأن اإلنسان يسير نحو نتيجة محتومة حيث يكون الجميع 

 يختلف في الطرح أيضاً بعض منظري االتجاهات ).1(. للفرد والفرد للجميع 

 .وماركوزا  يسكتاالشتراكية مثل ترو

 

 أنه الّإعلى الرغم من االختالفات داخل كل من المدافعين عن الفردية والجماعية ، 

من الممكن وضع مالمح عامة تشكل قاعدة للحكم على الفلسفة فيما إذا كانت فردية 

. وهذه المالمح حصيلة مقارنات بين مختلف الفلسفات والنظريات . أو جماعية 

. ل النظرية أن الفرد هو أساس المجتمع وليس العكس على مستوى الفردية ، تقو

الفرد سابق على المجتمع عملياً من ناحية الوالدة ونظرياً من ناحية االستقاللية 

السلوك االجتماعي عبارة عن سلوك . كشخص غير تابع لتصورات أو أفكار مسبقة 

كل . وميولهمفردي بمعنى أنه يمكن تفسيره بناء على دوافع واستعدادات  األفراد 

 )11(. وضع اجتماعي أو حدث عبارة عن نتيجة لتشكيل محدد من قبل األشخاص 

إبداعات المجتمع هي في األساس إبداعات األفراد ، وكل عقبة أمام تقدم الفرد هي 

صالح المجتمع يتحقق من خالل تحقيق كل فرد . بالتأكيد أمام المجتمع ككل 

ليه فإن مؤسسات المجتمع تقوم على وع. لمصلحته ولما يعتقد أنه صالحه 

إنها تفترض أن الفرد يستجيب للثواب والعقاب سواء كانا . افتراضات فردية 

نفسيين أو ماديين  ، ولذا فإن األفراد يسلكون حسب القواعد المتبعة ألن موافقتهم 

 )12(. تؤدي إلى المكافأة وعدم االلتزام يؤدي إلى العقاب 
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 التجمعات والجمعيات والمؤسسات ، وبذلك يكون له عدد ينتمي الفرد إلى عدد من

 وهو بالتالي )13(. من الوالءات تبعاً لألهداف المختلفة التي تعمل على تحقيقها 

يتصرف بطرق مختلفة وحسب الدور المتوقع منه ، وسلوكه يتغير تبعاً لتغير 

غير المعايير إنه يتغير مع ت. السلوك االجتماعي للفرد هو  وهذا )14(. القواعد 

ولهذا فإنه ليس من المستبعد أن يتصادم الفرد مع . والنظم والضوابط والظروف 

وفي هذا ما يدفع الفرد . ن مصالح التجمعات والمؤسسات قد تتضارب نفسه أل

للعمل على إيجاد نقطة التوازن من خالل تكيفه مع مختلف األوضاع 

 )15(.والتجمعات

 

ي األوساط الفلسفية تعبير العضوية كمصطلح يدلل على مستوى الجماعية ، يسود ف

 الجماعية ليست مجرد نسيج قانوني وسياسي ، وإنما عبارة عن كل حي أنعلى 

 يفترض )16(. تتشابك فيه الحيوات والنشاطات ويشكل قاعدة التقدم وإطاره 

العضويون أن الدولة أو المجتمع عبارة عن كائن حي متكامل وال يختلف جوهرياً 

وأن  الدولة بالنسبة لهم عبارة عن كائن عضوي ومميز. أي كائن حي آخر عن 

تعتمد على بعضها بعضاً اعتماداً متبادالً، ) األفراد والمؤسسات (  هذا الكائن أجزاء

 من وأن هذه األجزاء ال قيمة لها وال معنى بدون الكل ، وال يكون لها هدف إالّ

ل على أن يقوم بوظيفته أو واجبه خير خالل الكل ، وعليه فإن كل جزء منها يعم

تماما كالجسد اإلنساني الذي يتكون من أجزاء تعتمد على بعضها البعض في . قيام 

 وحتى يتم تحقيق دولة كهذه فإنه ال بد )17(. تحقيق المعنى والهدف والقيام بالوظيفة 

  )18(. من منهاج تربوي ينشئ الفرد مع ما ينسجم مع القانون الطبيعي العضوي 

 

يعتقد الجماعي أن الجماعية قيمة بطريقة ال يمكن ترجمتها إلى فائدة أو استمتاع من 

كثر من االنفصالية والتميز أالمفهوم الجماعي للفردية أنها تعني . قبل األفراد 

وهي أيضاً تعني تطور . الفردي ، إنها تعني الوحدة المنبثقة عن تكامل االختالفات 
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والدولة ككل حي تعبر عن وحدة .  إلى حد الكمال القدرات ضمن تطور عام

اختالفات تتفاعل باستمرار بحيث تشكل قوة دافعة تصل بالتطور والتقدم إلى أقصى 

 .حد ممكن 

 

اإلنسان الفرد بحاجة للمجتمع والدولة ليطور قدراته على ملئها وإلشباع حاجته 

فالحياة االجتماعية ليست . ة  ، وأيضاً لتجعله قادراً على تحقيق االستقاللياإلنمائية

مولودة من حياة الفرد وإنما سابقة لها ، وليس للفرد أن يخلق حياة اجتماعية وإنما 

 وهذا بالتحديد عكس ما يقوله الفرديون الذين يصرون )19(. يوفر له المجتمع ذلك 

 ).2(. على أن حياة الفرد تولد حياة الجماعة 

 

عن طاقة وضعية لدى اإلنسان ، وهي تنبثق إلى االنتماء الحقيقي للمجتمع عبارة 

هذا ما ركز عليه العديد من الفالسفة كافتراض . واقع من خالل العملية التربوية 

.  وجوهري تبنى عليه االشتقاقات الفلسفية حول نشاطات الحياة المختلفة أساسي

 أسمى أرسطو هذا العنصر بالورع االجتماعي الذي يعني توجه اإلنسان بسرور

نحو القيام بدوره المحدد له من قبل المجتمع ، وإذا عزف الفرد عن هذا الدور فإنه 

 أما هيجل فأسماه التقوى االجتماعية )21(. يفقد حريته ويصبح فريسة االغتراب 

 بمعنى أن العضوية أو الجماعية تركز )22(. والتي تعتبر أساس كل عمل أخالقي 

 كبيراً يدب لمجتمع ، وإذا تم تغييبها فإن خلالًعلى األخالق كأساس لبناء الدولة وا

 .في المجتمع ويصبح من المستحيل على اإلنسان أن يحيى حياة سعيدة 

 

بصورة عامة ، يعني الصالح العام خير . يقودنا هذا إلى الصالح العام لدى الطرفين 

 والسير الدولة والمجتمع وهو األمن بشقيه المادي والمعنوي سواء للجميع أو لألفراد

بالنسبة للعضويين . في طريق التقدم الذي يحقق لإلنسان ذاته ويعزز انتماءه 

. للمجتمع أو الدولة أهداف واضحة وهي محددة مسبقاً حسب حقائق كونية ثابتة 
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صالح المجتمع يتحقق فقط عندما يتولى القادرون على فهم الحقائق شؤون العامة 

وبذلك يحملون . المتمشية مع ما يفهمون ويضعون القوانين والضوابط والمناهج 

 أما بالنسبة للفرديين فإنه )23(. المجتمع ككل متكامل نحو الخير والصالح والفضيلة 

ليس من الصواب افتراض أهداف اجتماعية مطلقة ، وأن األهداف متغيرة وذلك 

 عليها ال توجد هناك حقائق كونية ثابتة معروفة يمكن االستناد. تبعاً لتغير الظروف 

لن يتحقق إالّ إذا ترك لكل فرد المجال ليتصرف ن الصالح العام ا ولذلك ف)24(. 

حسب ما يراه مناسباً لمصالحه ، ونظراً لتشابك المصالح وتفاعلها المستمر ، فإن 

الصالح العام يتولد مع توفر شبكة من القوانين والنظم التي تخلق أجواء المصالحة 

ها نحو أهداف يتم تحديدها ظرفياً من قبل أغلبية تتولد  وتوجه)25(. بين المصالح 

 .عددياً ال كيفياً 

 

تاجياً بناء على افتراضات تنبمعنى آخر ، يتحقق الصالح العام عند العضويين اس

مسبقة يتم التسليم بها على أنها الحقيقة ، ويتحقق عند الفرديين استقرائياً من خالل 

 يؤهله للتوصل إلى حقائق جزئية يصنع منها تفاعل الفرد مع بيئته ومحيطه مما

 .تعميمات قد تنتهي إلى نظرية 

 

 نتقادات متبادلةا

لعل أكبر انتقاد للجماعيين موجه من قبل الفرديين هو أنهم يجعلون الدولة الهدف 

الفرد يبقى هامشياً ، وهو يضحي بكل شيء من . النهائي وبذلك يضحون بالفرد 

وهو الشيء الذي ال يمكن " . حريتهم"هم مؤسسة الدولة أجل اآلخرين الذين توفر ل

إذ أن عالقة األفراد بالدولة ليست بالضرورة كعالقة األعضاء . أن يكون مضموناً 

تفترض عضوية الجسد حقاً أن العضو الفرد ال معنى له بدون الجسد ، . بالجسد 

 هذا فضالً عن )26( .لكن الفرد اإلنسان ال يفقد معناه بمعزل عن الدولة أو المجتمع 
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أما . أن الدولة من الناحية العملية تلت الفرد ، والفرد بالفعل سابق على الدولة

 .أعضاء الجسم فقد تكونت معاً لتكون كائناً عضوياً 

 

لماذا يتردد الفرد في دفع الضرائب المستحقة عليه علماً : يتساءل أحد الكتاب قائالً 

خدمات العامة بدون جبي الضرائب ؟ وكذلك الحال بأنه يعرف أن الدولة لن تقوم بال

بالنسبة لتحديد النسل ، حيث من المالحظ أن التحديد مطلوب في دول كثيرة ، لكننا 

 إذا كان الفرد )27(. نجد أن األفراد ال يلتزمون بذلك في أكثر األماكن حاجة للتحديد 

ل الكل ، فما الذي بالطبيعة جزءاً من كل وال يستطيع أن يجد نفسه إالّ من خال

يجعله يتردد في تقديم مساهماته من أجل الكل ؟ يجيب أحدهم معلالً بأن النفس 

إنها مصنوعة من خالل حياة الفرد في ارتباطها . ليست مولودة وإنما مصنوعة 

 لكننا ال )28(. إنها مصنوعة تدريجياً في زخم الحياة . وعالقاتها مع اآلخرين 

آلخرين في المجتمع ألننا واآلخرين ندخل في نفس نستطيع فصل أنفسنا عن ا

 ما دامت النفس مصنوعة فهي تتأثر بمحيطها )29(. التجارب التي تصيغ نفسياتنا 

وال تخضع لقوانين طبيعية تبرمج نشاطاتها بما فيها عالقاتها مع اآلخرين بمن فيهم 

 .الدولة 

 

 ، أو إلى النفس اإلنسانية يوجه الفرديون انتقاداتهم دون التطرق إلى مسألة الوعي

إنهم يفترضون الفرد على ما هو عليه ويتجاهلون مسألة تفجير الطاقة . العقالنية 

العقالنية لديه التي تقفز به من حالة الفرد ضمن مجموعة من الناس إلى حالة إنسان 

فمن خالل الورع االجتماعي الذي ينبثق تربوياً يستطيع . ضمن جماعة إنسانية 

عندها يصبح .  أن يتعرف على دوره وينطلق بالتالي إلى عالم الحرية اإلنسان

 والدور هنا يعني المشاركة حسب .)3(. اإلنسان حراً ويقوم بدوره بوعي وإخالص 

المشاركة وليس االنعزالية التي تجعل . المقدرة في تحقيق صالح الدولة والمجتمع 

 )31(. ازات المتحققة اإلنسان فخوراً وقادراً على رؤية نفسه في اإلنج
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تتعثر . يقول الجماعيون أن الفردية ال تعني أن الفرد حر ويستطيع أن يحقق ذاته

طموحات الفرد بسبب تصادم المصالح ويتحول المجتمع إلى صراعات مصالح أو 

فالديمقراطية مثالً ليست حكم أغلبية أو أقلية، إنها حكم . على األقل إلى تناقضات 

 أنها حكم مجموعات لها مصالح متضاربة ومتعارضة يفقد الفرد  أي)32(. أقليات 

أما الرأسمالية فليست موضوعاً لحرية الفرد بحيث بإمكانه أن يشكلها . نفسه فيها 

الدولة توفر اإلدارة . كيفما يشاء ، لكنها خاضعة آللية السوق التي تنظمها 

 أما )33(. تحتي للرأسمالية والمؤسسات المحايدة وغير المنحازة والتي تقيم البناء ال

إنه جزء من . الفرد فيتم جرفه في تيارها وال يستطيع أن يختار من الناحية العملية 

 .اآللية الموضوعية لعمل الرأسمالية 

 

 األمريكية يتضح أن اإلنسان AIDحسب أحد األبحاث الممولة من قبل مؤسسة 

 السوق التقليدية في إحدى الدول مولت المؤسسة بحثاً حول إلغاء. ليس دائماً فردياً 

بهذا المشروع يوفر الفالح جهداً كبيراً ووقتاً ويحقق . النامية لصالح سوق حديثة 

فبدل أن يحمل الفالح إنتاجه مسافة طويلة بوقت طويل ، توفر له . أرباحاً أفضل 

ر لكن التجربة فشلت ألن السوق التقليدية توف. السوق الحديثة سرعة البيع وتريحه 

للفالح إمكانية النشاط االجتماعي مع اآلخرين ، أما الحديثة فال توفر هذه اإلمكانية 

 وهذا يؤكد أن )34(. بسبب تركيزها على األسلوب الالشخصي في التعامل 

ين يستطيعون الطعن بنظرية الفرديين بنماذج من واقع الحياة مثلما يستطيع يالجماع

 .الفرديون أن يفعلوا العكس 

 

ثيف األبحاث حول هذه المسألة قد يستطيع القطبان التأكد من ثغرات في مع تك

وقد تطرق أحد العلماء . تنظيراتهما وكذلك التأكد من صحة بعض الطروحات 

والحائز على جائزة نوبل في االقتصاد إلى هذا الموضوع قائالً بأنه إذا أتاح 

بالوجه الجماعي للفرد ، الجماعيون مجاالً للفرد ضمن الدولة ، واعترف الفرديون 



 18

. فإن نقطة الخالف بينهما تبقى حول مدى انقياد الفرد ألوامره أو متطلبات الدولة 

وهو يرى أنه في النهاية ال مفر من الخلط بين المركزية والالمركزية ، بين 

  )35(. التخطيط وآلية السوق 

 

ياساتها، ويبدو ضمن هاتين الرؤيتين المتناقضتين تحاول بعض الدول أن تخطط س

أن أغلب الدول الرأسمالية خاصة قد باتت مقتنعة أن الفردية المبالغ فيها ال تصلح 

 التي Laissez Faireوما يدل على ذلك أن نظرية أل . للتخطيط السياسي السليم 

أغلب الدول . ركزت بصورة كبيرة على الفردية لم تعد لها جاذبيتها القديمة 

التشريعات المختلفة ذات الصبغة االجتماعية التي تعتني الرأسمالية أخذت تعتمد 

أما الدول التي اعتمدت الجماعية فقد وجدت صعوبات كثيرة . بالفرد ورفاهيته 

وجد الفرديون صعوبة استمرار الفردية بدون عناية عامة . عرقلت مسيرة النظام 

 .الفردية بالفرد ، ووجد الجماعيون صعوبة استمرار الجماعية بدون الحوافز 
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