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  املـصيف والإًسًوىويج يف ثب ظري املهنج
 ب محس مساش:  ادللخوز

 ايٌلة اىـصتَةو  الآذاة قسم 

  لكَة الآذاة وايٌلاث                                    

 )اجلزائص(  -ثسهصتخامـة 

 ط:    ــــــمٌر
 : يف ُشا املقال اإخاتة ؾن الإصاكىَاث الآثَة

ح اىثقــايف ُــو  ــة ب ن ًخواملــ  املــهنج واملــزا -

 واحلضازي؟

ُـــو ًًدلـــي ب ن ًدٌـــا  اىســـ َا  واى هـــصي  -

 واىـٌمي؟

 ُو  ة ب ن ٍُصاَؾى مزيان ال ظاةل واملـارصت؟ -

ًعصق ؾحس  ملياقضة ُشٍ الإصاكىَاث

شل اىـصوي موضوؿاث  اىـصة وال ظاةل ومـصملة 

اذلاث واىوؾي هبا وممازسة اىقعَـة يف اجملمتـاث 

صوط ؿىل اجملمتؽ اىـصتَة ىَحّين اىعحَـي وامل 

وؿالقاث اىواقؽ واىواحة ىُس خزٌط ملهصت اىخب قمل 

ع  يف مجـا تّي ال ظاةل واملـارصت ب واىدسًو

اىخياسة واىخيا  والاوسجام، واىصؤًة اىلكَة 

 . واىضموىَة تّي اىس َا  والاقذعاذي واملـصيف

 

: Résumé 

Dans cet article on tend à répondre à la 

problématique suivante : 

- Faut-il que la méthode soit 

cohérente  avec la culture ? 

- Faut-il que le politique, 

l’intellectuel et le cognitif 

soient cohérents ? 

- Est-il nécessaire de prendre en 

considération l’Authenticité  et 

la modernité? 

Pour débattre ces problématiques, 

A.LAROUI a travaillé sur  l’Authenticité, 

la connaissance, et la conscience de soi,et 

la pratique de la rupture, dans les sociétés 

arabes pour définir le naturel et l’intrus, 

ainsi que le réel et le devoir, et ce pour 

arriver à  l’idée d’adaptation tout en 

mettant  en évidence la nécessité de 

l’Authenticité et de la modernité de 

manière que le politique, l’économique et 

le cognitif soient homogènes et 

harmonisés 
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 :  مقسمة

ًسًوىوحِا اىـصتَة املـارصت" ظحَـة :" الإ  يف لخاتَ ًـصط ؾحس شل اىـصوي

يٌمجمتـاث اىـصتَة املـارصت، و ـو مٌَ مِساان ىرصاغ ثَازاث لربى ثخهئ اىخوهجاث اىهربى 

ًسًوىوحِة خمخٌ ة ثعيؽ رصاؿا ؿىل املس خوايث اىس َاس َة والاقذعاذًة  ؿىل منارح اإ

والاحامتؾَة مما ب ػِص ثحاًيا يف حصمَحة اجملمتؽ اىـصيب، مل قس لك مقوم يٌوحست، وثخت ذواىَة 

ال مص اذلي مع  اى جوت تّي اىخوهجاث والادذَازاث مما  اىرصاغ اى هصي والاًسًوىويج 

)جممتـاث ؾصتَة( تسل  ب سس يٌوضؽ اذلي ؿاص خَ اجملمتـاث اىـصتَة واس خحقت ظ ة ادلؽ

اىيت اكن  ة ب ن ٍهون ؿٌهيا اىوضؽ مث الث اق ؿىل منورح ملهصي ظ ة الإملصاذ)جممتؽ ؾصيب( 

ًسًوىويج ٌسمح ابىخـسذ يف حهوٍن اجملمتؽ اىو   . احسواإ

من ذالل اىححر  اىـصة وال ظاةلًياقش ثيشء من املوضوؾَة اىقاس َة مسب ةل 

ؾن اذلاث يف اىوؾي اىـام واخلاض يٌضـوة اىـصتَة؛ وذلزل خيخاز زالزة منارح يه 

خشعَاث وثـًص اث يرلاث اىـصتَة املـارصت اىيت اهلمست يف ال ظاةل حىت اىخقوقؽ ؿىل 

ؿٌهيا، ال مص اذلي حـٌِا ل ثخعاحل مؽ اىـرص اذلي تسا يف اذلاث، ململ ثـس ثسزي ما ىِا وما 

ىل اىدضدت  ظوزت اىـسو املساهس يٌـسو اىخقٌَسي اىلصة، ب و مازست قعَـة ىزؾت هبا اإ

َنة ؾهنا ظ ة اىخـاٌش وقدول الآدص، مما جشؽ ؿىل  واىخ ذت، ىخعاة ابه عام يف راهتا، ق

ن ؿىل املس   خوى ادلاذيل ب و املس خوى اخلازيج، اهدضاز زقاملة اًهتمُش واىصملغ ىلآدص اإ

 .  ملاكهت املصلًزة ُسملا ىلك ظصف، وكرٍي ُوامش موحوذت  ة حمازجهتا واىخزيل ؾهنا

ن الإصاكل قامئ ؾيس لك رشحية من اجملمتؽ اىـصيب ؿىل ب ساش اىامتزو يف اس خقاء  اإ

و ؾَيَ الإصاكل من حِر ُو ثحاؿس يف الإذزاك احلقِقي حلقِق ة اًمنورح املياسة ُو

اًمنورح، لدذالف املزاح اىخازخيي، وؿسم اىخالؤم تّي اىثقاملاث واملس احلضازي؛ ل ن 

اًمنورح ل ًقوم ؿىل اىقعَـة يف حصتخَ ال ظٌَة لام ُو ؾيسان يف لثري ادذَازاثيا الاقذعاذًة 

ىل اىصاتط تّي ذت ب و احلقِقة واىواقؽ، مما ب هخج قامي وقامي مضا والإًسًوىوحِة، لملذقاز الادذَاز اإ

خمخٌ ة، ملاكن اىامتزو مذياقضا، يف اىوقت اذلي ً رتط ملَِ اىخوامل ، ملاىلاايث خمخٌ ة يف 

ن اث قت يف لكَاهتا، ولشزل اىوسائو املـمتست، ملال ًزة يف وحوذ كري مذجاوس  ذقائقِا واإ
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ل حيق  كاًًة ول ٍصمس مـامل جملمتؽ ًقوم ؿىل املـصملة، يه قّين وم اُّي ؾيس كريان ظازث 

ذزاك انقط تو ذاظئؾي  .  سان ابإ

خاذت الاه عال من هجة  ًحسو اىسخة يف رزل ممازسة اىقعَـة تو ملن ممازس هتا واإ

الادذَاز ؿالخا ل سمة اذلاث، مما ب هخج اسذواحِة اىوؾي، وؿسم اىوقوف ؿىل ب سمة اذلاث 

ث واىوؾي هبا؛ ملداث اىخ ذت الاحامتؾي، واىخ ذت اىـقائسي مسخّي يٌمجمتـاث اىـصتَة را

 .  اىصؤًة الاحامتؾَة والادذَاز الإًسًوىويج كري املًسجم مؽ اذلاث ومقوماهتا

ىل ُشٍ  وقس هنج يف ُشا اىخحٌَو مهنجا وضـاهَا مفازمس َا ومٌعقا خسىَا ىَعو اإ

اىـةل اىيت حـٌخَ خيخاز منورخا ملَِ من مقوماث اىوحوذ ما قس  ـهل ظاحلا يٌمجمتؽ اىـصيب، 

من والاحاكء ؿىل اىـقو اىهوين، ىَهون اىوؾي ابذلاث ؿىل حقِقهتا مـمتسا ؿىل ما ً صسٍ اىز 

مصثحعا بـصملهتا وتوحوة الاخنصاظ يف ؿامل ٌسِم ملَِ لكٌّ من هجخَ من حِر اىخمنَة، 

اىعح ِة وال ذتَة -واملعاحل املضرتلة وامل صذت اخلاظة، وىوسائو اىخـحري ؿىل ثيوؾِا

ي اىـام ؿىل مجَؽ املس خوايث ظٌحا ىوضوخ اىصؤًة ب ن ثحّين رزل يٌصب   -واى ٌس ِة واملـصملِة

ىل مذعٌحاث  قرتة اإ ىل واقؽ ًخذـس ؾن اىخياقغ، ًو وسالمة اىخنوخَ، ودصوخا من ال سمة اإ

 .  اذلاث

 :  قصاءت يف معيف ؾحس شل اىـصوي -0

ذالظــة اىهذــاة وتساًــة اىححــر: )ذالظــة مذ ــائةل؟ هـــم. وذالظــة كامضــة يف 

ًصة تّي اىـصة واىلصة ز  رصاؿاهتم املخجسذت، ول هـرتف اىوقت ه سَ. هؤلس اىوحست اجل ُو

ىل  الث مذياقضة؟ قس ً ِم اىـحـغ مـن نمٌـا ذؾـوت اإ تلٌحة ب حس. ب و ل هخـصط تشزل ىخب ًو

ىل هقو املواهجة اإىل جمال ب ؿىل. ُشٍ جماسملة هقدـو هخاهِـا  الاسدسالم، واىحـغ الآدص هساَء اإ

 (! يف اىخسقِ  زاضّي: قس ًدَِ ؾن اىعواة َمن ًحاىف
1
 . 

ًـخقس قازئ ُشا اىـمم ب نن يف املسـب ةل ٌ  واوسـالد واسدسـالم وذؾـوت رصحيـة 

ــسَزك ؿــىل ب ســاش اخملاى ــة تــّي اىـــصة واىلــصتَّي، مــن حِــر  َُ ل ب هــَ ٌس خ عــو ى ذلزل، اإ

اخلعــائط واملمــزياث احلضــاًزة واىثقاملِــة، توظــ ِا زلــزيت ب ظــَةل، لــام ًـُـسَزك ؿــىل ب ســاش 

ست اىهوهَة واملـصملِة، توظ ِا ذؾمية ً صضِا اىـرص واًمتسن، لكن رزل من كـري املضاهبة واىوح

 اس خالة ول اسدسالم، ول ظسن ول ثقوقؽ، تو ُو الاه ذاخ واىخـاٌش واحلواز. 
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ًـسًوىويج تـّي الاصـرتامَة اىـصتَـة ممـثةًل يف  هيـا ب مـام رصاغ اإ وهمام ٍهن من ب مـص ملاإ

ايٌَـربا  ؿـىل املسـ خوًّي اىــصيب وادلو  املرشوغ اىقويم اىــصيب، وتـّي املرشـوغ
(2)

. وقـس 

ٍهون يٌـوامو اىخازخيَة واىس َاس َة واىي س َة ذوز همم يف ُـشا امليحـى، ال مـص اذلي ب سـِم 

ىل اىسـٌعة  ل اإ قعـاء احلـصاكث ادلًًِـة واىخحـون يف تياء احلسازة اىـصتَة تخلَري اىواقؽ اىــصيب واإ

ر ًياقش اىـصوي املوض ىل ملهـص محمـس ؾحـسٍ املسهَة اىالئهِة؛ اإ وغ من زالج سوااي مسـدٌسا اإ

يف ملِمَ يٌواقؽ وؿالقذَ ابدلٍن احليَف
(3)

آزاء ىع ي اىس َس زخـو اىس َاسـة  ىل ب ، لام اسدٌس اإ

ــة  ــة مــن ذــالل اىثالزَ ــات اىس َاســ َة يف ب وزاب، وســالمة مــوت ذاؾَــة اىخقٌَ ــب  ص ابحلَ املخ

اىضِريت: "اىعياؿة، اىـمل، اىخعوز"
4

ضرَعـِم يٌوضـؽ يف اجملمتــاث ، ورزل من ذـالل يف ج 

ىل اىس َاسـة اىصصـ َست مـؽ اىثـاين،  ذزانِم يٌحال اىقامئة، تخجاوس الإظـالخ ادلًـإ اإ اىـصتَة واإ

ل تشزل مؽ اىثاىر ملاىعياؿة واىخهٌوىوحِا توظ ِا م ذاخ اىخقسم واىصيق يف ؿامل ل ًؤمن اإ
(5)

. 

مسخداث وضؽ ويف ُشا املوضوغ مسب ىخان؛ ال وىل مسب ةل جضرَط اىوضؽ وحتسًس 

خـٌـ  ابملسـب ىخّي  ذزاك اىِوًة ومـصملة اذلاث وب صاكل اىوؾي هبا. ًو اجملمتـاث اىـصتَة. واىثاهَة اإ

ل يف ػـو ؿالقذيـا ابىلـصة توظـف قِنمـَ مــاًري ًقـاش  ز هلام اإ مسب ةل اثىثة ويه ب ن ل ثعون

ــشا وخــَ. واىوخــَ اىثــاين، ب ن ٍمتوقــؽ يف موقــؽ  اىـــسو ؿٌهيــا اىخعــوز يف جمــالث خمخٌ ــة، ُو

 واملياملس حضازاي وزقاملِا وقدو لك رزل ؾقائساي
(6) 

. 

يف ُشا املياد ثب يت ُشٍ اىقصاءت ىخـّين ال ظص اىـامة يٌيقس املـصيف واحلضازي من  

 مٌؼوز ؾحس شل اىـصوي يف لخاتَ اىساىف اذلمص.

 : " الإًسًوىوحِا اىـصتَة املـارصت معي اث ب دصى كري " - 0-0

ـصوي ؾن املصلز اىثقايف اىـصيب قدو لخاتَ "الاًسًوىوحِا اكن قس ظسز ىـحس شل اى

حصائَا، ثعة  اىـصتَة املـارصت" ؿسذ من املعي اث ثياوىت ب ظصا مـصملِة ومهنجَة هؼصاي واإ

يف مضمون لخاتَ ال ذري موضوغ اىححر. مل ي اىحساًة مساز امل اُّي؛ ملهذاتَ "م ِوم ادلوةل" 

ؾي مؽ حتسًس قواؿس اىضحط الاحامتؾيحيسذ الإظاز اىس َا  والاقذعاذي والاحامت
7
 

ا. ويف لخاتَ الآدص "م ِوم احلًصة" حتسًس ىالإظاز  ذس خوزا وقاهوان وذًيا وب ذالقا وكرُي

الإوساين امل صذ وادلـي زاظسا اىـالقة تّي اى صذ واجملمتؽ وظحَـهتام جتاٍ ادلوةل ؿىل ب ساش 

 . احلًصة يف الاؾخقاذ واىخـحري، وثياسة رزل مجَـا
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 لخاتَ"م ِوم الاًسًوىوحِا" ظحَـة الادذَازاث لخٌ ِاهتا اى هًصة واى ٌس ِة ويف

واملشُحَة ومَ ِة ثب قٌمِا مؽ اىـرص واجملمتؽ املـارص. وىَربز لكن رزل خاء لخاابٍ "م ِوم 

اىخازخي" و"م ِوم اىـقو" مـَاٍزن مهنجَّي ىعحَـة اىيقاصاث اىيت حتوهيا اىهذة اىساى ة. 

ا ىهامل وثؼِص مجَـا يف  آدُص ن مل هقو ب وىِا ٌس خسؾي نب ظوزت سٌسةل ًخعٌة تـضِا تـضا اإ

 . اىحَان واىوضوخ

ويف مساز الاهامتء؛ خاء لخاتَ "اىـصة واى هص اىخازخيي" تٌوزًت ى هصت املهنج اىخازخيي 

ما مـخسٌّ ابىخازخي نحال  يف قصاءت اىواقؽ. واىؼاُص ب ن اىـصة يف ُشا الإظاز ظائ ذان: اإ

و ما كري مذـغ ابىخازخي، قس  اىاكثة؛ ُو قازئ حِس ىل حساج، ومسدرشف ىلآملاق، واإ

 . دوى حصاتَ من ملضائو ساتقَ

وؿىل رزل ًب يت لخاتَ"اىـصة واى هص اىخازخيي" ثـٌَُا يٌمامزساث اىواقـَة ومسى 

ظٌهتا ابملـصملة اىخازخيَة من هجة، ومن هجة ب دصى زظس الاهامتء ادلـي املعلنص، ثـَيا 

ت يف اىضرعَة اىـصتَة، وما ًالمئَ من مـارص ًعيؽ الامتل وثواسان، لام ًعيؽ ىل ظَو اىثات

 وحوذا ممزيا ب و ؿىل ال قو مذعاحلا مؽ اىـرص.

ؽ، ومسى  َنيا ىالهامتء ادلـي املوسن وخاء لخاتَ الآدص" زقاملذيا يف ضوء اىخازخي" مـ

س واىصملغ وؿالقذَ تحايق اىثقاملاث من حِر اىخيا  واىخـاٌش وحىت الاوسجام ت  سل اىعن

 . املـاذات

ن املساٍزن يف معوهمام وذون  اذلُاة اإىل حمخواُام اىـٌمي واى هصي ٍصسامن ظحَـة  اإ

واىخازخي واىثقاملة واملامزساث، ممنا  ما ؿٌََ اجملمتـاث اىـصتَة من حِر اىوحوذ وؿالقذَ ابىواقؽ 

ملا م با ل ًسغ جمال يٌضك يف ًمنن ؿىل مـصملة معَقة ، وجتصتة ملهيا اىهثري من ادلقة والإ

و ما  ـو قصاءهتا قصاءت هقسًة مذ حعة ًُـعي مثازا  اىعحَـة املـصملِة يٌمعي اث وحمخوايهتا. ُو

ن ؿىل مس خوى اىخقومي وزمس ال ظص اىـامة. ن ؿىل مس خوى الإذزاك واى ِم، واإ  مـصملِة، اإ

هَ ل ًعال  وؿىل اىص  من اىعحَـة ال اكذميَة واملـصملِة ىِشٍ اىهذة؛ ملاإ ًخواىن يف اإ

 حمخوايهتا توسائو ثـحري ب ذتَة ممثةًل يف زواايث يٌمؤىف "اىلصتة" و"اىَدّي" و"اى ًص " ولشا "

 ب وزاق".

ظازا هؼصاي ٍصظس  ن ُشٍ اىعوزت املقسمة ثضلك ؿام يف مجمو معي اثَ حصمس اإ اإ
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ابىخازخيي وظال  ادلوةل واحلًصة والاًسًوىوحِا بـَاز اىخازخي واىـقو وامليع ، زاتعا اىواقـي

ثقومي مسازاث  -ب ي الإظاز اىيؼصي -واس خهامل، وىُس يف رزل من اىقعَـة يشء، وملَِ

ية؛ مفـَاز  و ما ٌس خسؾي الإظاز الإحصايئ ثسىَال وجُص وادذَازاث، وزظس م اُّي وقّي. ُو

َقِا اىخازخي مـصملة اثتخة، زيناُا توسائو اىخـحري اى ٌَة اىيت جض خلو ؿىل ثخس َط املـصملة وثـم 

لَة ؾهنا اىوؾي هبا، واملوحوذ مٌَ وؾي ذاظئ  يف اىي س واذلاث اىيت خيّين ؿٌهيا اجلِو، ًو

ًخلشى ؿىل اىقعَـة؛ ملال حياملغ ؿىل ب ظَو ول هيمت ملزاح حضازي ب و زقايف هل مَيوهة يف 

ـمن  اىضـوز  اذلاث، وجمصذ اىخلايض ؾيَ ًي ي الاهامتء، وميحو اىضرعَة املس خقةل، ًو

و كري املصقوة ملَِابلس خال رُسنغ اىخناليش والاهساثز، ُو  . ة، ٌو

 : مؽ حمخوى لخاتَ موضوغ اىححر - 0-7

ن ُشٍ اىعوزت يه ؾَهنا املصظوذت واملـربن ؾهنا يف حمخوى لخاتَ "الاًسًوىوحِا  اإ

تخـَّي ادلواملؽ وال س حاة حلال ال مة يف حموز اىـصة وال ظاةل  اىـصتَة املـارصت"؛ ملقس تسب ٍ

ذلاثواىححر ؾن ا
8

، مث زيناٍ ابىوسائو املـصملِة ومهنج اىخحقِ  ملامي سامٍ "اىـصة 

والاس متصاز اىخازخيي"
9
مس خـصضا اىوس َةل اذلُيَة امليعقِة يف"اىـصة واىـقو اىهوين" 

10
 

يف "اىـصة واىخـحري ؾن اذلاث" واىوس َةل املاذًة احملسوسة
11
. 

مح اىرتمَة اىضرعاين حصى يف اىضن  ال ول رصاغ ال ان واىِو وال ان ال ؿىل ومال

نذا وممازسة  يرلاث اىـصتَة اجملِول جهِيوىهتا وظحَـهتا، ولشا اجملِول توؾهيا، مما ب هخج جضد

يٌقعَـة املـصملِة واىثقاملِة واحلضاًزة، وسزؿا ىقمية ؿسم اىخـاٌش وحهٌصس اىصملغ واملـاذات؛ 

 . ملدسا تّي اىـرص واىـصة مضلكة وسوء وملاق

قٌاغ ووضِس يف اىض  اىثاين وس   ىل الإ َةل رُيَة ؾقٌَة راث تـس ماذي جسـى اإ

شا دعاة ىعائ ة من ال مة ال ظو ؾيسُا املـصملة  لؾامتذُا اىـقو وامليع  واىخازخي، ُو

هنا ثي ي تـسا رُيَا، ويه موهجة  املُجزب ت. ويف اىوس َةل املاذًة املخـٌقة توسائو اىخـحري ملاإ

ا يف ال رُانيٌـامة ممن ٍصى احلقائ  يف ال ؾَان قدو اس خقص   . اُز

ص وما ب ذزلخَ ال رُان ؿىل  ىقس مت اىصتط تّي املاذت واىواقؽ املٌموش، وتّي اجلُو

ب ساش اىخجًصة واىقِاش واملالحؼة والاس خًذاح اىخازخيي ىواقؽ ال مة تـس احنعاظِا ويف 

سمن حماولث هنضهتا. وهؼصا خلعب  اىدضرَط يف اىحساايث؛ ملقس تقي اجلِو ابذلاث واىوؾي 
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ل حـٌِا م صذت ل خياىعِا يشء من مـارصت، ول ٌسدٌس هب ىل ب ظاةل اإ ا لام اكن ل ٌسدٌس اإ

ل َوَحةَّ ؾهنا لك ب ظاةل، ملدسث سزؿا يف كري ب زضَ ل ًٌحر ب ن ًَخس  ىل مـارصت اإ اإ

عحح ُض امي وثشُة ملوائسٍ. وقس تسا من ُشا اىخحٌَو منورخان  : ًو

 ئَة)ب ظاةل/مـارصت(ال ول: مضٍو ابلقذعاز ؿىل ب حس ظصيف اىثيا -

و اجلامؽ تّي ظصيف اىثيائَة ابىخياسة؛ با ًعيؽ اًمتزي  اىثاين - : ب لرث مـقوىَة ومٌعقا ُو

 . واىـرصهة

و املـزون اإىل  ن اًمنورخّي ميثالن يف اىوحوذ اىـصيب املـارص منورح ادلوةل اىقومِة ُو اإ

ىل اىثاين. ويف ال   و املـزون اإ ول قعَـة ب هخجت ملضال ؿىل ال ول ومنورح ادلوةل ايٌَرباىَة ُو

، ويف اىثاين وظو وثيا ، قس ٍهون ُو احلو من حِر -حسة املؤىف-لك ال ظـست

 . حوذت الادذَاز وسالمة املهنج

ىل اىـٌمي واىيقسي  ىل اىس َا  والاقذعاذي اإ سُمت الاهخقال من اى هصي واى ٌس ي اإ

سٌامي، و دعب   ما ٍصاٍ  ىَهون ىلك منورح مٌعقَ اخلاض ؿىل حصة ما ٍصاٍ اىاكثة حصَحا

ذاظئا كري معُة. وقس حصى يف معهل ؿىل اىخيا  والاوسجام واىخوامل  تسل اىخ هك 

 . واىخ صذ والاوضعاز

ام؛ ملِخوامل  الاقذعاذي واىس َا   را ثوامل  اجلزء واىحـغ مؽ لكِن ًقؽ الاوسجام اىلكي اإ

حصائَا با ثقذضَ ة وال ذيب واىيقسي واىسٌويك واىثقايف مهنجَا واإ َ احلاخة، ىخدضلك وحست قًو

 . ظحَـَة ثقوم ؿىل ب ساش اجملمتؽ اىواحس اخملخٌف ابلدذَاز واىخـاٌش

وب ما اجملمتؽ املخ   ابىقوت ؿىل اىوحست اىضلكَة املياملِة يٌعحَـة اىخرشًة ملال ًٌحر ب ن 

ـعي ثيوغ تًِة اجملمت ق واىخ هنك. ًو ؽ ً قس اىعالحِة ٌورسي ؿٌََ ؿسم الاوسجام، تو اًمتزن

آمال خسًست يف لك ادذَاز، يف اىوقت اذلي ٌسِم اىثحاث يف اىخقٌط  واىرتاثخِة اىواحس ب

 . والاىهامص وهتَئة ب س حاة اىضـف واىخقِقص تسىَو احلاظو اتزخيَا

ن ؿسم الالرتاج ابىي يس والاحامتؾي واىـمو تشزل ىخهٌصس الادذَاز اىس َا   اإ

و ابىخ هك )ادلِوزايث اىسوملِاثَة(، وثؤذي والاقذعاذي ًًهتيي ابلهنَاز )خساز جصىّي( ب  

صملؽ  ىل ثلٌَة الإًسًوىويج ؿىل املـصيف ملامي ًـازط اىعحَـة ٍو كٌحة املثا  ؿىل اىواقـي اإ

ي ي الادذالف احملموذ املمزي ابىيقاص وقدول الآدص قسم  ًو ياقش ًو ختط  قضااي حوًُصةًو
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 . اىوحست واىدنضؼيمن حِر  اىِوًة

يف ؾرص اىخََ اذلي ًقذيض جتسًسا ؿىل  ـصة وال ظاةلاىًعصخ اىاكثة قضَة 

خمخٌف ال ظـست ملقس ثحّين ب هنم ًـاذون اىـرص اذلي ًـُضون ملَِ ول ًحشىون هجسا يٌخعاحل 

مـَ، ورزل انجت ؾن اىححر ؾن اذلاث مٌش جفص اًهنضة والإحِاء با ب هخج يف هناًة املعاف 

ا ل مة راث اتزخي ؾًص  ًُ  . مؼِصا ُمضوَّ

ا اىدضدت واىخ ذت والاه عام واىخـسذ تسل اىلك اخملخٌف اذلي ثقذضََ ىقس تس

ن احلاظو ُو  احلاخة املواملقة يٌعحَـة اىخرشًة ابىـمو ؿىل قدول الآدص واىخـاٌش مـَ. اإ

مما ب هخج ُوامش ؿست، ىَدداذل اىعصملان اىصملغ، اىححر ؾن املصلز تلَة اىخب زري واًهنضة 

از ىلك ثَاز قّي ثدٌاقغ ول ثامتزو، ؿىل اىص  من وحست وجتاُال مـا احلقِقة واىواقؽ؛ ملع

 ... اىلاايث: اًهنضة واىحـر واىـوذت

ن ب وىل اىقضااي ذالف تّي زالج خشعَاث وزالزة ثـًص اث يٌهنضة واىحـر واذلاث  اإ

 : واىوؾي هبا

ىل مصلًزـة اىـقِـست  - قعس محمس ؾحـسٍ( اذلي ٍـصى اىلاًـة ابىــوذت اإ اىض َخ)زخو ادلٍن ًو

ىل واىـوذ ت اإىل زوخ الإسالم ذون الاؾخساذ ابىـرص ول بقوماثَ، واىـوذت جـلك قضـَة اإ

ا يف سمن اىيحوت حبثا يف ال ذةل اىرشؾَة وثعحَقاهتـا يف اىـقِـست واى قـَ املقـازن ذومنـا  حٌِن

ِازتط با ًثرٍي اىواقؽ من قضااي املـارصت شا وؾي خيعن شٍ راث ُو   . . ُو

َنس - قعس ىع ي اىس  ( اذلي ٍهنج هنج اىـٌامهَة وملعو اىسٌعاث زخو اىس َاسة)ًو

ىل اًمنورح ال وىف حلمك ب مة ىِا لك  والاُامتم ابلإظالخ اىس َا  ؿىل كرٍي وظول اإ

ِا. شٍ راث ب دصى ووؾي خيعن  ُشا اىخازخي ُو

ل املـارصت يف اس خزسام اىخقٌَة  - قعس سالمة موت( اذلي ل ٍصى اإ ذاؾَة اىخقٌَة )ًو

ل ابلقذعاذ اىقوي اذلي ًسزُّ مال، واًهنضة اىعياؾَة واىززاؾ  َة يف ؿامل ل ًؤمن اإ

ِا، ولكِا  شٍ راث ب دصى ووؾي خيعن ضمن معاذز زسق، وحيق  منوا مزتاًسا. ُو ًو

 . ُوايث مذعازؿة

واىواحض حسة الاس خقصاء اىخازخيي ب ن ُشٍ اىخَازاث اىثالزة قامت ؿىل اىرصاغ 

ة حامؾَة ىخجمَؽ ُشٍ اىصؤى يف مهنج زؤً ذومنا وظٌة املصلز مؽ هتمُش ابيق ال ظصاف
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ل ب ن املاهؽ اكن اكمٌا يف  واحس، وزبا اىسري هبا مجَـا ابجتاٍ اىوحست واًهنضة واىخعوز، اإ

ز ال مة وهنضة  َـّس اىرصاغ وب خنو ثعون زملغ لك ثَاز يٌخَاٍزن الآدٍصن، مما ب هخج اخلالف وظ

 . اجملمتؽ اىـصيب، ب و ابل حصى اجملمتـاث اىـصتَة

نن اىخَازاث اىثالزة يف حبهثا ؾن اذلاث واىِوًةومؽ ر زل ملاإ
12
ثيعٌ  مجَـا من  

ملهصت: من حنن مقازهًة تب وزواب؟ ب و حنن واىلصة ؿىل ب ساش اىخعوز ب و اىخـعة ب و 

ل وهـوذ  الاحنالل ال ذاليق .. ويف لكن مصت هححر ملهيا ؾن ؿٌو اجملمتـاث اىـصتَة وؾَوهبا اإ

ىل ؿالقذيا ابىلصة ؿىل وخ َ املضاهبة ب و املقازهةملهيا اإ
13

، مما ب ملقسان اىخواسن، وضَؽ ُوًدٌا يف 

 . اص خلاىيا ابىلصة

مَ ب منورخا حُيخشى  قسن ًًذقي اىض َخ لكَّ مرشق من احلضازت اىـصتَة الإسالمِة ًو

تَ
14

ًصخّي حه ٌِام اىـقِست  ـازط تَ اىلصة، و ـو من اىـقو واحلًصة قميخّي حُو ، ًو

ُاهة ذٍاكزث الإسالمِة، وقس سقعخا من اى  ، واضعِاذ DESCARTESهص اىلصيب ابإ

و ًـمل ما حسج يٌلزا  واجن زصس واى ازايب  ROUSSEAUزوسو  ام، ُو وكرُي

واىصاسي
15

ام سواء يف اىحَئذّي مـا،  ؛ ملادذٌط ؿٌََ اىخ ًص  تّي املـصيف والإًسًوىويج، ُو

تَة، تو ملقس تشزل ال مص اذلي صٍو امليعٌقاث املـصملِة ؾيسٍ ىخحسًس اىِوًة واذلاث اىـص 

 .  ب سس اىوؾي احلقِقي هبام

يعٌ  ىع ي اىس َس من ب  ص اى هص ادلًإ ؿىل اىخ هري املؤسسايت؛ ملِخـقة  ًو

ص اىًس  اى هصي اذلي ًؤسس يدلميقصاظَة  س خٌِم من ملٌس ة اىخيٍو حصامئ اىهٌُسة، ٌو

ط حمخاخا تيؼام جصملاين، ًًذ ي مـَ الاسددساذ اىس َا ، ملِهون اىدضرَط ؿىل ُشا اًمن

ىل اهخزاة جمٌس هَايب حال ل سمة اجملمتؽ اىـصيب اإ
16

ب ن الإظالخ  -لام ٍصى اىـصوي–، وملاثَ 

ل ابىعحَـة اذلاثَة يٌمجمتؽ، ًورضة هل ما قصزٍ ؿيل ؾحس اىصاسق يف "الإسالم  ل ًخـٌ  اإ

ذزاك مسـاٍ وملاثَ ! وب ظول احلمك" من ب نن اىرشًـة ثخهِف مؽ ب ي هؼام . خفاة اىس َس يف اإ

ة، وك ن املسب ةل مسب ةل مـصملة قارصت ل ثقوى ؿىل اىضمولا  . ىوؾي احلقِقي ابذلاث واىًِو

ومن هجخَ، ملاإن سالمة موت "مل ٍزذ يف رُيَ اىلصة وضوحا تقسز ما ساذث 

زقاملذَ مغوضا"
17

، وما حتق  يف اىلصة ما اكن ىَخحق  ؾيس اىـصة ما مل هيَئوا ذلزل 

ىل اىَوم و اىلائة اإ س خـسوا هل، ُو  . ٌو
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ل ب هَ مل  وؿىل ُشا؛ ملقس مصَّ وؾي اىـصة تثالج حمعاث ومن سوااي هؼص خمخٌ ة، اإ

را اكن ال مص  ًسزك ُوًخَ، ومل ًخحسذ وؾََ هبا، ل مٌ صذًت ول يف ؿالقهتا ابىلصة، ولخاظة اإ

 .   مصثحعا ب ظال تب صاكل وؾي ًـرتهيا اىقعوز واىضـف

دذَاز وب سمة اذلاث وؿسم اىوؾي "ممازسة اىقعَـة" اىياجتة ؾن الااىقضَة ال دصى 

هبا، ورزل ثسخة اسذواحِة اىوؾي واىقٌاؿاث اخلاظة اىيت ملذنخت اجملمتؽ، وؿسث زؤاٍ 

قٌاغ ول الاقذياغ، تو ساز  اىـقائسًة واىخعوزاث اىخمنوًة من مٌؼوزاث خمخٌ ة ذون الإ

ساةل وحتقن  اىل اًة، وىهن تع اث ال مص ؿىل اس خرياذ واس خٌِام زؤى ًُـخقَس ب هنا ثؤذي اىصن

 اىصملغ وؿسم اىقدول وؿسم اىخـاٌش مؽ الآدص.

ن املسب ةل مصثحعة بـصملة اذلاث تو ثـًص ِا واىوؾي هبا، وب ظو املوضوغ ب سمة  اإ

يف رزل مهنج اىححر واىدضرَط؛ ملب مة ىِا ماط واتزخي ؾًص ، ملقسث  املـصملة وثواتـِا با

ملاكن ىزاما ؿٌهيا ب ن حزاوح تّي  ماكىهتا وثالصت حضازهتا، وزامت ؾوذت وتـثا وهنضة،

ال ظاةل واملـارصت ؿىل ب ساش ال ظاةل املـرصهة، ب و ؿىل ب ساش مـارصت ىِا خشوز ب ظَةل 

خَ ب مام  حِر ًخـاٌش ال ظَو واجلسًس ثسالم وسالسة ووملاق، ملِ قس الإًسًوىويج ب وىًو

ًذ ي اىصملغ وً  ددرص اىرصاغ املـصيف ذون ثالص ول اهساثز، ىخحسج املعاحلة مؽ اىـرص، ًو

ل حوازا مس متصا  .  ىَخحون

َة   ى اىقعَـة، ورَشَّ ىقس سخنة اىرصاغ واىصملغ مٌؽ املي ـة وظسن اىخنوسط، وكشن

 : املـاذات وب هخج منورخّي

ف، وقوامَ ب ظاةل ول مـارصت، ب و اىـٌمية املياملِة ىلك ب ظاةل ب ي  - ذ املخعصن ال ول: املدضسن

اغ تّي اىـقِست الإسالمِة واىخَاز اىـٌامين ومن رزل اىرص  ب ظاةل ملقط، ب و مـارصت ملقط.

 تًِنة تياء هؼام زقايف خسًس ملاٍص يٌمصلز اىقسمي
18
 . 

اىثاين: املخوسط املـخسل، وقوامَ ثالسم ال ظاةل واملـارصت وثياس هبام با ًخإ اذلاث  -

واىوؾي هبا جضرَعا وادذَازا ومصاحـةً 
19
 . 

ؾرص ًٍصس الادذالف لام ًٍصس ل صكن يف ب ن اىقعَـة ث صط ؿسم اىخـاٌش يف  

عو  اىخـاٌش وال مل  املمسوذ ب ظال من ب ظول احلَات ؿىل اىص  من اىضـوز ابىخجاوس واىسن
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ؿىل احلقوق املسٌوتة با ٌسمنى رصاغ املصلز واىِامش يف اىوؾي ادلـي، ًو صط مصلزت 

 .  اىِامش ومـازضة املصلز من هجة ملـو اًهتمُش

ىل املصلز ا ملصملوغ با ل ًخعٌة ُامضا، وىهن يف حال نحال ىقس ظاز ال مص اإ

ن اىوحوذ ٌضالَ اىـسم، ول جس خعَؽ لك اىقوى اىهوهَة من قٌة  اىـصة يف ُشا اىـامل؛ ملاإ

ل ابملـصملة اىيتن   ثحسو كائحة يف جممتؽ ل ًؤمن هبا ول بجمتؽ املـٌوماث ُشا اىضـوز ب و ثلَرٍي اإ

 . اثَجَاث الاسدرشاملِةواملـصملة اىيت حصظس احلقائ  وحصمس الاسرت 

ل   ن الادذَاز اىلكي هيَلك لك ادذَاز حزيئ تو ًيسزح ال ذري مهنام ذاذو ال ون اإ

يف وئام وثيا ، وقس س ح  ىل مة اىـصتَة ب ن ؿاصت مثو ُشا اىدضدت يف رصاغ احملاملؼّي 

ذارست اى هص واملهنج واىعوزت احلضاًزة  -ال مة-واملخلكمة واى الس ة واملخعوملة، ودصحت

ت. وىـون يٌحقة اىخازخيَة وثعوز اى هص واه ذاحَ  ملامي اكن ً رتط ب ن ٍهون مؤرشن قون

ً ُشٍ اىصؤى اىيت ثدٌاملس وثخـازط  ش ذوز يف ُشا اىوضؽ، مما ب صاغ دعب  وس َعصت املقسن

ىل حسن  ؿة ب سِمت اإ ذون ملهص الادذالف، وقس اكهت ؿىل اىص  من لكن رزل تُئاث مذيون

هخاح املـصملة ثرشوظِامحري يف تياء اجملمتؽ املو  س واخملخٌف، وتُئة اإ   . حن

نما اكذلي وسوقَ يف ُشا املقام ً صط  واىقضَة اىخاىَة: مهنج اىخحٌَو؛ رزل ب ن

ل ومضاث ُب ء  ل ملِو جمصذ حتٌَو ىُس ملَِ من احلقِقة اإ ؿٌَيا ذىَال مٌعقِا مقدول، واإ

ذزانِا، ملؼِصث يف صلك ظوزت ٌضوهبا اىدضٌوش واى  ٌِا واإ دضوًَ ب لرث مما يه حقِقة ثب ًو

ذ وضـَة لك ظصف وس حو ث هرٍي اثتخة. ىِشا اىسخة احك  اىخحٌَو ؿىل  مهنج وضـاين حيسن

ىل مقاومة  ث قس  ودوضَ ملـصلة اىرصاغ اىيت ل ًٍصس ملهيا حوازا ول اسدسالما، تو ٌضري اإ

ل صم من املـازضة ًخذلي اىوحوذ ُسملا ذون سواٍ. لام احك   قساس هتا يف لك حّي، ىخخحون

ؿىل امليع  اجلس  وؿىل اىـقو اىهوين زاظسا هخاجئ اىخازخي اىقامئ ؿىل ثاليش الاصرتامَة 

 . واملس املازميس يف مقاتو مصوذ ايٌَرباىَة يف مجمو ب صاكىِا

ىل ثقس ّي ادلوةل اىقومِة اىـصتَة  ن اهنَاز املازمس َة يف ب وزاب اىرشقِة قس ب ذنى اإ اإ

ت ثخقسم مسريت اىضـوة اىـصتَة، ومت اسددساىِا تيؼام ًقوم ؿىل املخب  صت هبا، ويه اىيت اكه

و ما  املٌهِة اخلاظة واملحاذزت احلصت، وثـمّي مٌع  اىخياملس يف املَاذٍن الاحامتؾَة ُو

 ًععٌح ؿٌََ ابيٌَرباىَة
20
 . 
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شٍ  ، ُو يف ثقٍصص ُشٍ احلقِقة ذىَو اتزخيي ماذي ؿىل زحاث اىعحَـي واهساثز كرٍي

و ما ًيـهس ؿىل لك املَاذٍن با يف مسب ةل. واملسب ةل ل من وضؽ اإىل وضؽ، ُو  اىثاهَة اىخحون

 . رزل وسائو اىخـحري اىيت س خـاجل ُشا اىخحول ملرتت من اىزمن

 : مؽ مضمون مسذو اىهذاة – 0-3

يف مسذو اىهذاة ؿّي املؤىف اىيقاظ ال زتؽ اىيت جضلكن اىـمو وجس خوملَِ
21
 : 

ىل اىلصة مقازهًة وادذالملا مسب ةل اذلاث واىِوًة ؾيس اىـصة ثقذيض -  . زؤٍهتم اإ

مسب ةل اىخازخي واىواقؽ اىخازخيي يف حِات اىـصيب من حِر ُو ملذح واىهساز، قوت  -

 . وضـف، هوز وػٌمة

 . مسب ةل املهنج )ملهصاي وؿٌمَا(، واىوحست اىهوهَة تّي اىـصة واىلصتَّي -

 . ة ً ِمِا لك اىخرشمسب ةل اىخـحري ومَف حمتثو ُشٍ اىوضـَة ملٌَا، ىَـرب ؾن قمية موهَ -

ىل ُشٍ املسائو يف تساًة اىححر من ذالل ملـو اىقصاءت  وقس س حقت الإصازت اإ

والاس خًذاح، لام ؿّي م ِوم الاًسًوىوحِا يف زالج ظوز، ب ول ما ًيـهس يف اذلُن من 

ب حوال اىواقؽ اهـاكسا حمصملا تخب زري ل واغ من امل اُّي املس خـمةل، اثهَا وس  ملهصي ٌس هتسف 

واقؽ ًعـة وب حِاان ميخيؽ حتٌَهل، اثىثا هؼًصة مس خـازت مل ثخجسس تـس لكَاجحة 
 

يف اجملمتؽ 

ا ىههنا ثخلٌلو ملَِ لك ًوم ب لرث ملب لرث اذلي اس خـاُز
22

. حسة ملِمي املسب ةل مصثحعة ت هصت 

ة ال ص َاء تلري ما يه ؿٌََ حقِقة، ملِهون يف لكن حال من ال حوال  خماى ة اىعحَـة وزًؤ

قوت وضلط، وىُس ُياك من ثياسة تّي ؾيارص اىوحوذ اذلي جض َؽ اىثالج قعَـة و 

را ما قازىهتا تحـضِا ب و  ملَِ، وذلزل ثٌََمس زوخ اخملاى ة يف لكن ظوزٍ من اىعوز اىثالج اإ

 تخـاًزف كرٍي
23

حقى املِم ب هَ ًٍصس ما ؿٌََ اى صذ من سٌوك ًوامل  قواؿس اىضحط  ، ًو

 . الاحامتؾي يٌمجمتؽ اذلي ًـُش ملَِ

اىحاحر ؿىل ادلوةلٍصلز 
 

تسل اجملمتؽ مس خـمصت اكهت ب و ىَرباىَة ب و قومِة
24

، ىَقازن 

تّي منوريج ادلوةل ايٌَرباىَة وادلوةل اىقومِة من حِر الاقذعاذ؛ وحِر ثقاوم ادلوةل 

اىقومِة الاس خلالل الامرباي  اذلي ل ثيجح ملَِ، لام حتاول وضؽ حس ًهنة الامربايىَة 
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سًو ال سـاز، يف حّي ثقدو ادلوةل ايٌَرباىَة الاس خلالل، وثرتك ابىخب مّي والاحذاكز وثـ

 الامربايىَة جتإ من اًهنة ًزـا وب زابحا
25
 . 

ن الإصاكل يف وضوخ زؤًة ايٌَرباىَة وقدوىِا ما حصاٍ اىقومِة خماى ة ىقواهّي اىهِيوهة  اإ

ا  اىخرشًة، ىَهون تّي اىوحوذٍن مٌاُضة ومقاومة ورصاغ لام ُو يف الإظاز اىس َ

والاحامتؾي
26
ب ًضا، ذلزل جسـى ادلوةل اىقومِة اإىل مسح ث اوث اى ئاث والاس خلالل 

27
 

 . والاؾامتذ ؿىل اىخرعَط املضحوظ ؾهس ادلوةل ايٌَرباىَة

ىل مثاىَة ل  ن املمزي ىِشا اىعصخ ُو ظوزت خماى ة اىعحَـة اىواقـَة يٌخرش واملَو اإ اإ

شي ملهصت ثخإ ما ل ًًضب  يف اجملمتؽ من جتس اإىل حتقِقِا سخِال يف حِات اىياش با ًل

ماث، وحهٌصس اىقعَـة ابلقذياغ ابى هصت يف كري مزاهجا اىثقايف واحلضازي وظحَـهتا  مقون

شا ُو تُت اىقعَس؛ ذلزل ملاإن ثعحَ  منورح ما  بامزس خَ اىقعَـة مؽ -املخـازف ؿٌهيا، ُو

ح اخملخاز يف كري تَئذَ، وومل  مدسب  اىخازخي وادلٍن واىيؼام الاحامتؾي اىعحَـي، لإجناخ اًمنور

آهَة لآاثز هؼام قامئ ٌضلك وحوذا مضاذا، ول  -املثاىَة واىواحة ُو اس خجاتة ىصذت ملـو ب

 . ًـخس ابىواقؽ واحلاخة اىعحَـَة يٌ صذ واجملمتؽ

وىو ثددـيا ثعحَ  اىيؼام الاصرتايك يف ادلول اىقومِة اىـصتَة، ولشا وسائو اىخـحري 

ل ما خاء من اى إ وهقسُا ىخ  حّين ىيا رزل واحضا، ملِو جًص  الاتخساء مث ب ملول ل هنضة تـسٍ اإ

قدَو ادلزش اىخازخيي واملـصيف؛ ملقس اسذُص يف ملرتت اىس حـًَِاث ال ذة اىضـيب ابملواسات مؽ 

ىل كرٍي لهخقاء ب س حاة  املس الاصرتايك يف اجلزائص مثال، مث متَّ اىخلايض ؾيَ وجتاوسٍ اإ

ز اىسوقص َوؿَ، ودصوح اجمل   . متؽ اإىل الاه ذاخ الاقذعاذي وحتصن

 0967ل صكَّ يف ازثحاظ ُشٍ املؼاُص اى ٌَة ابىخازخي اىـصيب قسميَ وحسًثَ؛ ملٌهسة 

ا ؿىل اىيخاح ال ذيب حىت متاُت احلسوذ تّي اىخازخيي واى إ آاثُز اهـهست ب
28

، ومل ًـس من 

ىل اى عو تُهنام ىقِام ب حسُام مقام الآدص وسايذت ، تو ثعوزث ال صاكل اإىل حس حاخة اإ

؛  ل ذقِ  اى نن اذلي ًحقَِ ملٌنا مس خقال ؾن كرٍي َنة متزٍي اإ خ، ململ ًـس ل ي صلك ذاظ اىخ سن

ماهتام، واحلسج واىرصاغ، واى ن واىخازخي، وقضااي  ُذ واىقطُّ ومقون ملعاز يف اىضـص اىرسن

ًسًوىوحِة وزقاملِة ومـصملِة مما حـو املسن اىيقس ىل ه س َة واحامتؾَة واإ ي ًًذقو من املؤىف اإ

ىل حاكمو املـازف وجضهِو منط  ىل اىقازئ، ومن املـازف امل صذت واملخرععة اإ اىيط اإ
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اىقصاءت اذلي ٌس خجَة ىلك مصحةل من املصاحو اىثالج. وقس ازثحط جلك ُشا الاهامتُء 

ًة ملهًصًة؛ ملاى ـازضَ اجتاُا ملًٌَّا وزًؤ واقـَة يف الإًسًوىويُج يف ذالملَ مؽ لكن وحوذ خياى َ ًو

صلكِا اىعحَـي واىواقـي واىواقـي الاصرتايك يف ثعوٍص ظسمة اىخازخي واىيهسة، ملذحت 

ن اكن  ا ىعسمة احلسازة يف خماى هتا املب ىوف واىصثُة، واىثوزت ؿىل لكن ثقٌَس، واإ سخدا مٌحًّ

ىل اىخقومي اذلايت واىيقس امل  س متص يٌحسازة يف حصازيا تساًة كري ُشٍ، ويٌلصتَّي س حٌ  ًـوذ اإ

 . يرلاث واىواقؽ

ثخـٌ  املسب ةل ابملوظوف اىسائس واملوحوذ يف لكن زقاملة، وابملوضوغ اذلي حيرض  

عـة حتسًسٍ ىقصتَ من اىضَاغ وازثحاظَ  لَة ًو باكن وسمان حمسذٍن من كري حهصز، ًو

ن حسج  هون ملامي س ٌَح  تَ  -ب ي اىخهصاز–واإ ملمبـامل خسًست ملهيا ادذالف ؾام س ح  ٍو

ادذالف ب ًضا
29

؛ رزل ب ن املوضوغ يف صلكَ اى هصي موظوملا قس ًقؽ يف لك اجملمتـاث 

لَة من هجة اًمتؼِص وظوزت  واىثقاملاث، وىهن املوضوغ ؿىل حقِقذَ اىوحوذًة حيرض ًو

اىوحوذ، ملقس ٍهون مواملقا يٌواقؽ املـُش وقس ل ٍهون ب ظال، ملِهون احلسًر ؾيَ يف حال 

اىخـحري حسًر اىلائة يف احلضوز، ب و حسًر احلارض يف اىلَاة، وك هيا ب مام ػاُصت 

ب ذشث حزيا مـصملِا يف جممتؽ ما، هياقضِا يف جممتـيا وك هنا ػاُصت موحوذت ملَِ، وال مص ىُس 

ن لشزل. من ُيا ًخ قاتو املوظوف يف حضوزٍ ووحوذٍ، واملوضوغ يف حضوزٍ وقَاتَ، واإ

و املـربَّ ؾيَ ابدذالف  اكن يف لثري ال حِان ومن هجة اىخيؼري كائحا وضائـا ب ظال، ُو

 . ال مزخة اىثقاملِة واحلقائ  الاحامتؾَة يف اجملمتـاث اخملخٌ ة

ا واسددسالا  ل وثلرين ة وث ًصـاهتا مثال ول صكَّ يف ازثحاظ رزل ابملهنج حتون ؛ ملاىحًًِو

يف اجملمتـاث ايٌَرباىَة جضؽ تع ة  اىيجاخ موهنا ثب يت ذوزا من ب ذواز اجملمتؽ ثقذضََ احلاخة 

ًو صضَ اىواقؽ، وىهن تخعحَقاهتا يف اجملمتـاث اىقومِة اىـصتَة مل ًٌ  قدول ول جناحا يف 

ـو اىقعَـة. وحنو رزل ابيق تـضِا مكرص وسوزاي وظاز ب مصا قًصحا يف ثووس واجلزائص ت 

مٌاًم اىيقس اىيت ثخب  ص اإ ااب ابىواقؽ اىخازخيي والاحامتؾي واىس َا  والاقذعاذي؛ ذلزل 

ىُس قًصحا ب ن ثدٌاىم حصاكث اىصملغ يف تـغ اجملمتـاث اىـصتَة اىيت مل جس خوؾة ُشٍ 

َنة مذب ظةل يف اىيقةل ؿىل هوؾَهتا وهـهتا ابملصوق واخلصوح ؾن املب ىوف ل من هجة موهنا ح ساز

ىل كري تَئهتا، مما ٌس خوحة  اى هص واجملمتؽ اىـصتَّي، وىهن ىهوهنا اس خرياذا  ملياًم حتٌَو اإ
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ىل اىرتاج لام ملـو اىحـغ ومل  آىَاث ومٌاًم وهؼصايث ؾصتَة ذاىعة ابىـوذت اإ اىححر ؾن ب

ُميَ ًوملقوا يف مسـاٍم يف هؼصي ؿىل ال قو، ب و ابملزاوخة تّي مقذضَاث املوزوج وم ا

 اىيؼًصة والإحصائَة، وثلشٍهتا با ًالمئِا من مقازابث مـارصت، ملٌخج مؼِص هل ؿست ظوز:

مقازتــاث مــــــــارصت ىيعوض ؾصتَة حصازَة )محمس م ذاخ( -0
30
 . 

 مقازابث مـارصت متاما )سـس معٌوخ( -0
31
 . 

ل ىلخَ اىيت جس خح  الاظ  -7 الغ هقس مـصيف ؿىل اًمنط اىقسمي ملقَس زوهقَ وحامهل اإ

 . واىوظف

 مقازابث حسازَة ظـة اسدِـاهبا ؿىل اذلائقة اىـصتَة )لامل ب تو ذًة( -3
32
 . 

ن اىـمو ؿىل ادلؽ تّي ال ملضٌّي  وىيك ٍهون ىِشا اىوضؽ يشء من املعساقِة؛ ملاإ

ب وىل وب ملضو من حصك ب حسُام ؿىل زب ي ؿٌامء احلسًر ؾيسان. وؿىل ُشا ٍهون حسًر 

كًا يف لخاة ؾحس شل اىـصوي من هجة ب هَ ؾصط ُشٍ املقازابث ووسائو اىخـحري ُمَسوَّ 

اىوسائو وتّيَّ ب هنا حتق  اهدضازا ب وسؽ يف ال وساظ الاحامتؾَة اخملخٌ ة، مما ٌساؿس ؿىل ورش 

وثخإ تو وقدول ُشٍ اىصؤًة
33

. ىقس ازثحط اىوحوذ اىخرشي معوما ابملس اىثنقايف توظ َ مزيت 

اى ن واىصواًة واملرسخ واىسًامي، ويه من ذاظة ىلك ب مة ال مص اذلي ًعصخ اىضـص و 

مقوماث اىثقاملة ووسائو اىخـحري اىيت حصمس ظوزت الإوسان واجملمتؽ ؾيس ال ان وؾيس الآدص، 

 . وثعو حسن جضهِو املـصملة والاسدرشاف واىخًدؤ

ومن هجة ب دصى ومهنجَا؛ ملقس ملَقََس اىس َاق جًصقَ زذحا من اىزمن، وملؽ اىًس  

هخاح ملـو وظاز اىيط يف تَئذ َ ايٌلوًة كاًًة يف حسن راثَ قدو ب ن ٌس خحور اىقازئ ؿىل اإ

اىقصاءت يف اس خجاابثَ وثٌقي حمخوايث اىيعوض
34
  . 

نن املسن ادلا  واىخحٌَو ايٌلوي ىحىن اىيط يف مصحٌيت  ومؽ لكن ُشٍ املسازاث؛ ملاإ

ي اىوظف واىخ سري مل ٍصق اإىل حسن اىقصاءت راث اىحـس اىثقايف واحلضازي، مما  جشنؽ ؿىل ثـسن

ىل هقس حضازي وزقايف  اىحًِوايث واىس ميَائَاث وال سٌوتَاث توظ ِا مقازابث هقسًة ب ذتَة اإ

ضَ س خسزك ؿٌََ، ىَخجاوسٍ مث ًـون ومـصيف ٌس خمكو انقط اىسات ، ٌو
35

ل ب ن ػِوز املس  ، اإ

يل مؽ اىس ميَاء اىخب ًو
36
اىحىن ب ملقس اىيقس احلضازي اىثقايف )املـصيف( ثواسهَ؛ ملقس مجؽ تّي  

اىسعحَة واىـمَقة وؿالقاهتا ابىواقؽ واى ـو اىخواظيل
37

، ىَحق  مقازتًة راث تـس زاليث 
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ال، مث قزا املسن اىخساو  اىساحة اىيقسًة وايٌلوًة وظ ا وث سريا وثب ًو
38

، ملب ؿاذ يٌس َاق ذوزٍ 

يف معٌَاث اى ِم اذلُيَة، وملذح اجملال ب مام اىقعسًة يف ظوزحهيا مؽ ظاحة اىيط ومؽ 

ىل ثـٌّي ايٌلاث اىثاهَة ىلري اىياظقّي اىي ط راثَ، وحتوىت من مقازتة اىيعوض وحتٌٌَِا اإ

هبا، جفمـت تشزل تّي املقازتة اىخحٌٌََة واملقازتة اىخـٌميَة، والدسخت مـِا الاس خـازاث 

ىل زتعِا ابملشُة واىوحوذ املخجاوس ب و  حنوا خسًسا ثـسى حامىَاث ايٌلة وملن اىقول اإ

ٍصاذُا واس خزساهما، ملذـربن ؾن اىعحَـة الإًسًوىوحِة لام ثـربن ؾن اىعحَـة اخملخٌف حلَثِا ث اإ

آدص ثخحق  مـَ س حو ىلة  ادلؿائَة ىَهون يٌعحَـة اىخساوىَة قعسا وملِام واس خـامل مساز ب

آىَاث اىخـحري ملَِ ثضلك لملت ومدسازغ وسٌس، لزثحاظ  اىخواظو اجلسًست يف ؿامل ثخجسذ ب

ازخيَة والاحامتؾَة تو ابحلَات اىس َاس َة والاقذعاذًة يف ثواملقاهتا لكن رزل ابىخحولث اىخ

مؽ مذعٌحاث احلضازت اىلصتَة وزقاملاهتا اىقامئة ؿىل الاجساغ والاسدِـاة واملثاق ة. يف حّي 

ا ب و قدول،  جتس اجملمتـاث اىـصتَة مضلكًة مؽ املياًم املـصملِة واىيقسًة ؿىل لكن املس خوايث ظسًّ

عا ب و ثعصمل  . اثوسن

وب ظو مضالكيا: "زقاملذيـا املوزوزـة ومـازملٌـا املــارصت"؛ مل ـي اىوقـت اذلي ًيـاذي 

ــة ل ســ حاة حضــاًزة  ــة اىلصتَ ــة ال ظــَةل، وٌمــص املـصمل ــرتاج واملـصمل ىل اى لثــريون ابىـــوذت اإ

وزقاملِة
39

ملـاذت مـن لكن مٌجزاثـَ نحـال  ، ثسؾو ب ظواث ب دصى اإىل الاه ذاخ ؿىل اىلـصة والإ

يف وادلزاساث ايٌلوًة واىيقسًة يف امللصة اىـصيب، وثيشء من اىضـَ  اىلسايم مؽ اىيقس اىثقا

يف ىحيان )مُضال سمصاي( ويف سوزاي )مٌشز ؾَايش( ويف ال زذن )هناذ املوت(. لام ســت 

ىل ثـقــة امل ــاُّي اىلصتَــة يف زقاملذيــا املوزوزــة، وثوق ــوا ؾيــس اىدضــاهباث  ب ظــصاف ب دــصى اإ

اىخجسًس واىحياء والاس خـامل؛ رزل ب ن وحوذ اى هـصت يف واىخواجشاث، وملاهتم ملسة اىخعوٍص و 

حلاقِـا تعـاحهبا يف زقاملذيـا املوزوزـة ل ًــإ  حصازيا ل ًـإ ابىرضوزت ب ظاًهتا ؾيسان، لـام ب ن اإ

هخاح هؼصايث مذاكمةل مـصملِـا،  منا اىؼاُص ب هيا مل وسدمثص مـازملٌا يف اإ ه هيا ؾن الآدص معٌقا، واإ

حص  ، ذملــا ول مٌاًم مصثحة هؼصاي واإ ىل كـرٍي ائَا، وىو وملقٌا يف رزل ىمتن تياء ما ل حنخاح مــَ اإ

ًـسًوىويج، ل هيـا ه هـص ث هـريا  ىالدذالف اىثقايف ويٌقعَـة املـصملِة، وثلٌَحا يٌمـصيف ؿىل الإ

ب حاذاي ٍصملغ اىخـصجي ؿىل الآدص يف زقاملذيا ملضال ؾن الآدص يف زقاملة كريان؛ لحغ ذـالف 

صــاؾصت وكــريٍم مــن ظوائــف املســٌمّياحملــاملؼّي واملـــزتةل وال  
40
ؿــىل اىــص  مــن حمــاولث  
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هخاح املـصملةالإظالخ يف ال هسىس ملامي ميهن جسمَخَ تحُئة  اإ
41

، واهؼص ما ملـهل اخلٌَ ة املخولك 

ابملـزتةل، واملصاتعون جهذة اىلزا ، وملقِاء املوحسٍن ابجن زصس
42

، ب و ثب مو حعاز اى ـازايب 

ــن زصــس يف قــوهل ابحلق  ــصاسي واج ــة اىخ هــري واى ِقذّي..ملقــس متَّ جتمَــس اىـقــو واحلــسن مــن حًص

والإتساغ
43

يف لك رزل حتٍصـص اىـقـو مـن لكن اىسـٌعاث ؿـسا سـٌعة اىـقـو . واكن ال ظـو 

زحـاث الاًسًوىوحِـة..(واملـصملة، ىـ  )حتٍصص اذلامـصت مـن معٌَـاث احملـو والإ
(44)

وملـ  اىيؼـام   

ـاان لـام  املـصيف املـمتس، ؾصملاان ونض ا لام ؾيس املخعوملة، وتَاان وخسل لام ؾيس املخلكمة، وجُص

ؾيـــس اى الســـ ة، ل ن رزل ٌضـــلكن اًمنـــورح ال مكـــو تــــس الاس خقعـــاء واجلـــسل واىي ـــي 

والإزحاث
(45) 

. 

وتياًء ؿىل ُشا اىعصخ ملاإن من مضالكيا: "رصاغ اىحَان واىوضوخ" واىلموط يف 

ا ب ًضا "املس الإًسًوىويج وزقاملة اىرصاغ اىقامئ تّي احملاملؼّي وتّي املودلٍن واحملسزّي. ومهن

هخاح اخلعاة ؾيس املـزتةل وال صاؾصت واحملاملؼّي". وقس رسى ُشا اىرصاغ ؿىل  الاهامتء واإ

لكن ب صاكل اىيخاح اى هصي واى ٌس ي واى إ، حىت ظاز املعيف وؿاًء ثعة ملَِ لك 

ىََ، وزذن اىض هباث ، وتَان مـازف املشُة ومهنجَ يف اىخحٌَو والاس خسلل، وادلؾوت اإ

ا ب وخَ اًمتَزي تّي ما ؾيس اىعائ ة يف مقاتو كرُي
46

شا من اىياحِة اىخازخيَة  . . ُو

ىل ثعوًؽ اىيعوض  وب ما من اىياحِة الإحصائَة؛ ملاإن ىلكن مشُة مهنجا ٌسـى اإ

غ اجملمتؽ اىـصيب اىقسمي  و ما ب سِم لثريا يف ثعسن ىحَان ما يٌمشُة من ب حقِة الثحاغ، ُو

ط لك ملضَةل يٌححر اىـٌمي واىرشؾين مٌَ ؿىل اخلعوض تعحة وحىت احلسًر ت ـو زت

الاؾخقاذ وملساذٍ، ملعال اخلالف واىصملغ وؿسم اىخـاٌش ب قسش ما ؾيس ال مة من مقوماث 

 . اىوحوذ واىضواتط الاحامتؾَة اىيت ثعيؽ وحسًت وملهصا مزتانً 

نَّ ثلَُة الآىَاث ًـمتن ظوزت املقازتة همام اك ن هوؾِا، ويف حِاثيا املـارصت؛ ملاإ

َنؽ وضوخ املـامل الإحصائَة وال ظص  ٍ هوغ املقازتة، وض وثساذو الآىَاث ابملساذو اىيعَة صون

و ب لرث  ة اىيقس احلضازي واىثقايف واملـصيف، ُو املـصملِة، مما ب اثز اىصملغ والامشزئاس، وقصن

 خشاب وواقـَة من ادلا  اخلاىط ب و ايٌلوي اخلاىط، وملَِ زؤًة مشوىَة موسوؾَة من

مٌؼوز ب حاذي زقايف مـصيف قدو ب ن ًب يت ؿٌََ مسن اىس ميَاء واىخساوىَة لام ب سٌ ٌا مـعال 

 . جسوًف اىيقس اىثقايف املـصيف ؿىل ال قو يف اىحُئاث اىيت اهدرشث ملهيا املـصملة ال وىل
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ول خي ى ثواجش اىيقس ال ذيب ابىيقس الإًسًوىويج
47
من حِر اختار اىصواًة واىقعة  

و يٌرتوجي اى هصي واىخـحري ؾيَ وؾن محموهل اىس َا  والاحامتؾيواملرسحِة وسائ
48

، ملال 

ز ؾيس اىيقاذ اىقساىم حة واملٌهة واىسٌَقة لام ثقصن نن الإتساغ ؾ وي ًخب سس ؿىل املُو ًقال اإ
49
 

ل من هجة امذالك ب ٌَُة اىخـحري، ل هَ يف احلقِقة ذزاسة ومتـن وثشوق واسدِـاة، وقدو  اإ

ىل  ًسًوىوحِا، وذلزل ثب يت املضاهبة يف املقازتة يف ظياؿة موقف رزل مجَـا اهامتء اإ ملهص واإ

 . ثقذضََ احلاخة ب و اىخب مَس ؿىل مدسب  من مداذئ اىوحوذ

و ما ًـرب  ًحقى اىخـحري مسدضم حِامن وس خـري من كريان ما هـربن تَ ؾن حاىيا، ُو

ا تب قصاضيا، ملُس خحَو ب ن ًخ وامل  اىقعس ؾيسان تَ اىـصوي ابل صاكل املس خـازت اىيت منٌُؤ

وقعس ماذت ثسل ال صاكل. ومثهل ىو اس خـازوا مٌا صم محًِة اىقعَست اىـصتَة اىقسمية 

ملُس خحَو ب ن ًربغ ملهيا كري من ـب ىف راك اىضلك وماذثَ
50
 . 

ًؤذي ؿسم ثالؤم اىضلك واملوضوغ اإىل مسخ ومسف وظوزت ب ساسِا اىخياقغ 

معسوما؛ ملِو يه  سُوصاو ُشٍ ال قوال مواىخضاذ. واحلقِقة ب ن ًقف اىحاحر املمحط ملث

ل لام يه،  ب سمة ب م يه وضـَة قامئة تشاهتا ويه ؿىل ما يه ؿٌََ؟ ولشزل يه ل ثُسَزك اإ

قوم  ل ؿىل حاىِا، ملِهون اىيقس هقسا مذلريا ل زحاث ملَِ، تو ٍمتزي ابىخحولث، ًو ول حتَو اإ

مي واىخقِّي، وقاظسا اس متصاز اىخجسًس ؿىل هقس اذلاث واملـصملة واملهنج واىؼاُصت، ساؾَا اىخقو

يف ال صاكل واىخـحرًية لام يف مٌاًم هقسُا با ً صط ثـمَ  املـصملة واملامزسة املخواظةل من 

 . كري ب ن جسمح يٌ جوت املـصملِة من احلسوج ول اىخوسؽ

ن ب ذزك اىيقس اىـصيب يف امللصة اىـصيب ُشٍ احلقِقة، خفعا اخلعوت  وقس حعو واإ

جتاٍ واقؽ اىيقس اىلصيب، ملعاز ما ًًذج يف امللصة اىـصيب قًصة مما ًًذج ؾيس اىـمالقة اب

اىلصة يف اىوقت اذلي اس خقص ملَِ اىيقس ؿىل اىخقٌَس تـس الإحِاء يف تـغ مٌاظ  املرشق 

اىـصيب، ال مص اذلي حـو من اىيقس اىـصيب املـارص اتتـا مذب دصا ؾن اىيقس اىلصيب، ىَحقى 

ل ما هتازل تّي اىـصة واىلصتَّي  ىَيا اإ جفوت ما ملذئت ثدسؽ، ول ًعو من مـازف اىلصتَّي اإ

ثَ  ، ملـاذ ما حُيقن  ؾيسان ؿىل خسن وظاز مٌاك مضاؿا، قس ُبص حؽ حبثا، وملَقََس ماءٍ وؾعٍص

ًَا ول وػَ ًة مـصملِة ا حامى ـً  . وحوذثَ ابُخا ً قس جًصقَ تـس حّي، ملال حيقن  وق
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 : ذامتة

ًصة ممثةًل يف  يف ُشا اىححر حتٌَو ىوضؽ قامئ، متَّ اىخـامو مـَ ومل  قضاايٍ اجلُو

 : اىـيارص الآثَة

 اىـصة وال ظاةل -

 . مـصملة اذلاث واىوؾي هبا -

 . ممازسة اىقعَـة -

 . مهنج اىخحٌَو -

م اىحاحر زؤًخَ بقازتة اىعحَـي تسل املثا  امل صوط قرسا ؿىل اجملمتؽ،  وقس قسن

ز اىخب   و ما ومقازهة اىواقؽ واىواحة، ىَخقصَّ قمل واىدسوًف يف اىخـامو مؽ ال ظاةل واملـارصت. ُو

ً صط هؼصاي اىخياسة واىخيا  والاوسجام، واىيؼصت اىلكَة واىضموىَة تّي اى هصي 

واىس َا  والاقذعاذي واملـصيف، ؿىل ب ساش احلًصة واىـقو، والاهخقال من 

حصائَا ثـمَ  املـصملة ابىرت  ىل املـصيف. لام ً صط اإ اج، وثـمَ  املـصملة ابىيخاح الإًسًوىويج اإ

اىلصيب )املـارصت(، وزتط ؿالئ  اىدضاتَ وثوحِسُا، وثـَّي الادذالملاث وزتعِا 

ىل املهنج ث صذا  تيؼصايث املـصملة، واىححر يف ثعوٍص اىصؤى والاهخقال من اىيؼًصة اإ

 . وحصمَحا، تخهٌصس املوضوؾَة وحاكمو اىـٌوم

صملِة ابلإتساغ وحوذت اىخيؼري، وحصك اىخقٌَس ًحسو من ُشٍ اىصؤًة ثضََ  يٌ جوت املـ 

والثحاغ اإىل الاحهتاذ والاتخاكز والإتساغ با ًدٌاسة واىِوًة املـصملِة واىخازخيَة والامذساذ 

 . احلضازي واىثقايف

ن اى هصت املعصوحة يٌيقاص ُيا ميهن ثٌرَعِا يف اىومضاث الآثَة  : اإ

ا -0  . تو هتمُضِا مصلًزة اىصؤًة امل صذت وؿسم الاؾخساذ تلرُي

آن واحـس،  -7 اهـسام اىصؤًة اجلامـة تخـاٌش اىخَازاث وحاكمٌِا يف جممتؽ خمخٌف وموحـس يف ب

ـا، تددـاذل ال ذواز واىســي ىخقـسمي احلٌـول ىـلك حـاذج؛  ىَهون يف تـضِا ذٌف ىلرُي

ملِهدسة لك ثَاز ب َمَخَ املــاذةل ىحقِـة اىخَـازاث ال دـصى، توظـ َ زليـا ب ساسـا يف حصمَحـة 

 . اجملمتؽ

زحاات يٌخـاٌش تسل اىصملغ -3 زحاث وحوذ اىلري ملهصا وؾَيا، اإ زحاث اىوحوذ اذلايت واإ  . واىعسن  اإ
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ك حبال اىخـاٌش واحلواز تلَة ثواسن تًِة اجملمتؽ -4  . زملؽ حال اىصملغ واًمتسن

الاحزان اى هصي وذملؽ الاضعصاة اىـقسي واملهنجـي واىسـ َا  والاقذعـاذي، وىهـن  -5

 . تلري اىصملغ واًهتمُش

ث  -6 ظوزت اىصملغ وؿسم اىخـاٌش يف اجملمتؽ اىـصيب قدـو الاحنعـاظ رصاغ اىعوائـف ودلَّ

و ذىَو ؿىل ؿسم الثـاع هبا يف احلارض.  واى صق، ُو

الادــذالف ذاذــو اىوحــست قــوت ومنــو، والادــذالف ذــازح اىوحــست ضـــف وجضــدت  -7

عـة حتسًس اىِوًة ومـصملة اذلاث واىوؾي هبا  .ورُاة زحي؛ ل ن اىدضؼي ًي ي اىوحست، ًو

من ُيا ظاز ثوامل  املهنج والادذَاز واملزاح اىثقايف واحلضازي رضوزت ً صضِا اىواقـؽ، 

ىَدٌــا  الاحامتؾــي واملـــصيف يف مــزيان ال ظــاةل واملـــارصت، ىَهــون يف مٌحــى حِــايت رزل 

 . اىوحوذ املخجاوس اجلامؽ تُهنام يف وملاق
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 اىِوامش واملعاذز واملصاحؽ :
                                                                        

، تريوث، ىحيان، ؾحس شل اىـصوي، الإًسًوىوحِا اىـصتَة املـارصت، املصلز اىثقايف اىـصيب - 1

آدص ما خاء يف اىهذاة. 756، ض7100، 4ادلاز اىحَضاء، امللصة، ظ و ب  . ُو

 . 06ًيؼص ؾحس شل اىـصوي، اىسات ، ض  - 2

 . 40-41ؾحس شل اىـصوي، اىسات ، ض - 3

 . 51ؾحس شل اىـصوي، اىسات ، ض -4

ان كٌَون: جم  48-47ؾحس شل اىـصوي، اىسات ، ض - 5 يؼص: جُص متؽ اىيرحة، مـِس . ًو

 . 045، ض0986، 0الإمناء اىقويم، تريوث، ىحيان، ظ

 . وما تـسُا 49ًيؼص:ؾحس شل اىـصوي، اىسات ، ض - 6

ًيؼص: محمس زب ملت ؾحس اجلواذ، مداذئ ؿمل الاحامتغ، مهذحة هنضة اىرشق، اىقاُصت،  -7

صى مٌحم قصابن يف لخاتَ اإصاكلث هقس مهنجي يف اى 004-018، ض0983  ٌس ة . ٍو

واى هص اىس َا  وملٌس ة اىخازخي، املؤسسة اجلامـَة يدلزاساث واىًرش واىخوسًؽ، تريوث، 

ظاز اىرشؾَة  747، ض0980، 3ىحيان، ظ سمََ اإ ب هنا ثخـٌ  ابىقاهون وادلس خوز ملقط ٌو

و اىض  املٌزم من ظوز اىضحط الاحامتؾي  .  ُو

 . 94 -33ًيؼص: اىـصوي، الإًسًوىوحِا اىـصتَة املـارصت، ض - 8

 . 038 -95ًيؼص: اىـصوي، اىسات ، ض -  9

 . 714 -039ًيؼص: اىـصوي، اىسات ، ض - 10

 . 751 -715ًيؼص: اىـصوي، اىسات ، ض - 11

 . 36 -35ؾحس شل اىـصوي، اىسات ، ض - 12

 . 38 -37ؾحس شل اىـصوي، اىسات ، ض - 13

 . 47ؾحس شل اىـصوي، اىسات ، ض - 14

 . 40-41ىسات ، ضؾحس شل اىـصوي، ا - 15

 . 44 -47ؾحس شل اىـصوي، اىسات ، ض - 16

 . 48ؾحس شل اىـصوي، اىسات ، ض - 17
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ًيؼص: محمس ظاحل املصانيش، هتمُش املصلز يف اىثقاملة اىـصتَة، مضن لخاة املصلز  - 18

، 0995واىِامش يف اىثقاملة اىـصتَة، مًضوزاث لكَة الآذاة واىـٌوم الإوساهَة، ظ اقس، 

قس زلز ؿىل ب ؾامل اىـٌامهَّي صٌيب مشَو وملصخ ب هعون وسالمة موت يف . و 783ض

ِم اى هص ادلًإ، وزملـِم يٌـمل يف حو مضمث اجملمتـاث اىـصتَة تسل اى هص اىقامئ ؿىل  حعن

يؼص: ملذحي اىقامسي،  787-786-785ال حقاذ واى نت واىخـعة.ثيؼص اىع حاث  مٌَ. ًو

ىل ؿٌم  ية اى هص اىـصيب احلسًر، مضن لخاة املصلز واىِامش ال قٌَاث املس َحَة وذؾوهتا اإ

ورزل من ذالل جض حـِم وثواظٌِم املحهص ابىلصة،  753 -757يف اىثقاملة اىـصتَة، ض

ما خامـا وانملِا يٌؼمل اىس َا  اىواقؽ ؿٌهيم ىل اىقومِة اىـصتَة مقون  . وذؾوهتم اإ

يؼص ب ًضا - 19 ان كٌَون: جممتؽ اىيرحة، ض ًو ن اىخيوغ الإًسًوىويج مذحساث ؾ 771: جُص

 . ذاذو زقاملة اىخـاٌش اىسٌمي واىخياملس

 . 06اىـصوي، الإًسًوىوحِا اىـصتَة املـارصت ، ض  - 20

 . 74اىـصوي، اىسات ، ض - 21

 . 79اىـصوي، اىسات ، ض - 22

، حص: محمس سخِال وؾحس اىسالم -ذملاحص ملٌس ِة–ًيؼص: ىٌوس ب ىخوسري، الإًسًوىوحِا  - 23

وملهيا: )ثخقِنس  18. ض0999، 0از ثوتقال يًٌرش، ادلاز اىحَضاء، ظتيـحس اىـا ، ذ

َنة وذًًِنة وملٌس ِنة(لام  َنة وب ذالقِنة وحامى َنة وقاهوه سٌواكث ال ملصاذ واجملمتـاث تب وساق س َاس 

ثخقِس ابىرضوزت سٌواكث ال ملصاذ ذاذو اجملمتـاث تب وساق ثخحمك يف ثيؼّي اجملمتؽ وحهدسة 

َنة واىسٌعة يؼص:  مهنا اىرشؾ  . ًو

Lucien Goldman: le Dieu caché, éditions Gallimard, Paris, 1983, p24 

 . 31 -79اىـصوي، الإًسًوىوحِا اىـصتَة املـارصت، ض - 24

 . 79اىـصوي، اىسات ، ض - 25

 . 31اىـصوي، اىسات ، ض - 26

ًسًوىوحِا مضاذت. - 27 ًسًوىوحِا واإ ًيؼص:   يف م ِوم الإًسًوىوحِا ل ادذالف يف وحوذ اإ

 . يٌخوسؽ ًيؼص: 04اكزل ماهنامي: الإًسًوىوحِا واىَوثوتَا، ذملاحص ملٌس ِة، ض
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Paul Ricœur : l’idéologie et l’utopie, éditions du Seuil, 1997, p-p355-410. 

وظحَـي ب ن ختخٌف اىصؤى والاهامتءاث تو وظحَـي ب ن ثخعازغ، ىَؼِص اخلعم مهنام اىوخَ 

 يج املضاذ لام ٍصى املازمس َون. ًيؼص: اخل ي يًٌس  الإًسًوىو

- Marx –Engels : l’idéologie allemande, édition, Paris, p20. 

ان كٌَون، جممتؽ اىيرحة، ض  يؼص ب ًضا: جُص و ميزي تّي الإًسًوىوحِا واىثقاملة. 770ًو  ُو

ًيؼص: حوزح ىواكجش، اىصواًة، حص: مصساق تقعاص، املؤسسة اىوظيَة يٌهذاة،  - 28

يف قوهل: )اىصواًة يه اىضلك ال لرث ذلةل ؿىل اجملمتؽ]ال زويب[...(.  8، ض0984 ذ.ظ،

 .  وما ٌرسي ؿىل اجملمتؽ ال وزويب ٌرسي ؿىل ابيق اجملمتـاث اىخرشًة

 .   77ًيؼص: اىـصوي، الإًسًوىوحِا اىـصتَة املـارصت، ض - 29

ص ًيؼص: محمس م ذاخ، حتٌَو اخلعاة اىضـصي، اسرتاثَجَة اىخي - 30 اض، ذاز اىخيٍو

يٌعحاؿة واىًرش، تريوث، ىحيان، املصلز اىثقايف اىـصيب، ادلاز اىحَضاء، امللصة، ذ ظ، 

حيٌو زائَة اجن ؾحسون. و لخاتَ الآدص: يف س ميَاء اىضـص اىقسمي، ذزاسة ثعحَقِة وهؼًصة 

ء اىصهسي. ، حيٌو هوهَة ب يب اىحقا0989ذاز اىثقاملة يًٌرش واىخوسًؽ، ادلاز اىحَضاء، امللصة، 

و" مقازتة وسقِة، املصلز  وهل يف ذزاسة املهنج اىيقسي لخة لثريت مهنا "اىخٌقي واىخب ًو

و واقـي، 0994، 0اىثقايف اىـصيب، تريوث/ادلاز اىحَضاء، ظ . و"امل اُّي مـامل".. حنو ثب ًو

 . 0999، 0املصلز اىثقايف اىـصيب، تريوث/ادلاز اىحَضاء، ظ

عٌوخ، يف اىيط ال ذيب ذزاسة ب سٌوتَة اإحعائَة، ؿامل ًيؼص: سـس ؾحس اىـٍزز م - 31

زتس ، ال زذن، ظ  م، ملامي سامٍ املـاجلة الإحعائَة. 7117ُـ/0477، 3اىهذة احلسًر، اإ

ًيؼص: لامل ب تو ذًة، اىصؤى املقٌـة، حنو مهنج تًِوي يف قصاءت اىضـص اجلاُيل،  - 32

 . 0986اىَِئة املرصًة اىـامة يٌهذاة، اىقاُصت، 

ًسًوىوحِا اىـصتَة املـارصت، ض ً  - 33 وما تـسُا يف حسًثَ ؾن اىيقس  09يؼص اىـصوي، الإ

 . والإتساغ

ٍزز، هؼًصة حامىَة اىخجاوة، حص وث : محَس اذلساين واجلَال   -34 ًيؼص: ملوى لاهف اإ

 . 31- 00، ض0994اىهسًة، مًضوزاث مهذحة املياُو، ملاش، امللصة، 

 017-55ًيؼص اىسات ، ض -34
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ص: اىلسايم، اىيقس اىثقايف، مقسمة هؼًصة وقصاءت يف ال وساق اىثقاملِة اىـصتَة، ًيؼ - 35

 .  7111، 7املصلز اىثقايف اىـصيب، ادلاز اىحَضاء، تريوث، ظ

و، حص: سـَس اىلامني، املؤسسة اىـصتَة  - 36 ًيؼص يٌمتثَو: زوجصث صوىز، اىس ميَاء واىخب ًو

وما تـسُا مذخحـا اىؼواُص  019ض، 0994، 0يدلزاساث واىًرش، تريوث، ىحيان، ظ

و  . اىس ميَائَة توظ ِا مساذو يٌقصاءت واىخب ًو

ًيؼص: ُيرٌىش تٌَت، اىحالكة وال سٌوتَة، حنو منورح س ميَايئ ىخحٌَو اىيط،  - 37

ملًصقِا اىرشق، ادلاز اىحَضاء، امللصة،  ثـٌَُا  37-75، ض 0999حصمجة: محمس اىـمصي، اإ

ثـٌَُا لجتاُاث ال سٌوتَة يف ضوء منورح اىخواظو،  67-50يٌحـس اىخساو  يٌحالكة، وض

 . ىـالقة ادلىَو ايٌلوي ابىواقؽ 66وض

حوزح ًول وحٌَِان جصاون، حتٌَو اخلعاة، حص: محمس ىع ي اىزىَعي ومٌري اىرٍتيك،  - 38

. وملهيا 777-37، ض0997اىًرش اىـٌمي واملعاتؽ: خامـة املسل سـوذ، اىصايط، م.غ.ش، 

 ومعٌَة الاملرتاط ىححر اىخعات  امليعقي واىسخيب تّي املٌ وػاث حسًر ؾن الإحاةل

ظاز املوضوغ وحتٌَو تًِة  قرتخ ثـَّي مقاظؽ اخلعاة واإ واملقام ومالمح اىس َاق، ًو

 .317-785املـٌوماث والإظازاث املـصملِة واملسازاث واخملععاث وال وساق واىامنرح اذلُيَة، ض

ىل اىخ هِك، ؿامل ًيؼص يٌمتثَو: ؾحس اىـٍزز محوذت  -39 تة  من اىحًِوًة اإ يف املصااي احملسن

يف هقس اىخ هِك واظعالحَ "اىصقط ؿىل  345، ض 0998، 737املـصملة، ؿسذ 

( différanceمٌاقضة ملععٌحي الادذالف واىخب حِو) 379ال حٌاة"، وهل يف ض 

(différenceوايٌـة امليخؼم ىالدذالملاث. وض )ط يف ثددؽ مغو  39وقدٌِام ض 47- 40

اىخحٌَو اىحًِوي وختعَعاثَ، وقس دصح با م اذٍ ملضو اىحًِوًّي يف حتقِ  املـىن، لام  جنح 

 .  اىخ هِهِون يف جض خُذَ

و، سٌعة اىس َاسة وسٌعة اىيط، املصلز  -40 ًيؼص: هرص حامس ب تو ًسس، اخلعاة واىخب ًو

اث ؾن مذحس 76، ض7115، 7اىثقايف اىـصيب، ادلاز اىحَضاء/امللصة، تريوث/ىحيان، ظ

 نما همام ؾن اىخـسذًة وذلةل الادذالف.  64-58تُئة ال هسىس. وب ملصذ يف اىع حاث من 

و، ض -41 مذحساث ؾن تُئة ال هسىس.  76ًيؼص: هرص حامس ب تو ًسس، اخلعاة واىخب ًو

نما همام ؾن اىخـسذًة وذلةل الادذالف. وقس ثـّين  64-58وب ملصذ يف اىع حاث من 
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هخاح املـصملة. ثيؼص اىوحوذ الاحامتؾي يٌم  هص، وب ملضو س حو الاحهتاذ املخاحة هل رشظّي لإ

من اىهذاة ه سَ ما م اذٍ ب ن مثو ُشا اىوضؽ هيئي ال مة  034مٌَ. ويف ض 001ض

هخاح املـصملة اىـٌمَة ابىواقؽ وابىرتاج،  ىل ملضاء اإ هخاح الإًسًوىوحِا اإ )يٌرصوح من ب رس اإ

 . ابحلارض وابملايض(

 . 41حِا اىـصتَة املـارصت، ضاىـصوي، الإًسًوىو  - 42

 . 40اىـصوي، اىسات ، ض -43

ان كٌَون، جممتؽ 038هرص حامس ب تو ًسس، اىيط واخلعاة، ض -44 يؼص ب ًضا: جُص . ًو

ز اى هصي ؾيسٍ  065يف حسًثَ ؾن سٌعة املـصملة، ويف ض  769اىيرحة، ض ًخـّين اىخنحصن

  . م ذاحا ىلك حتصز س َا  واقذعاذي

و، ض ًسس ًيؼص هرص حامس ب تو -45  .  41 - 39: اخلعاة واىخب ًو

ــو خمخٌــف احلــسًر، ذاز اىهذــة اىـٌمَــة،  -46 ًيؼــص يٌمتثَــو ل احلرصــ: اجــن قذَحــة، ثب ًو

يف رم  61يف رم قِاش ب ُو اىـصب ي وض 54م، ض0985ُـ/ 0415، 0تريوث، ىحيان، ظ

يؼص: اجـن حميَـة، الإلكَـ 3ؿمل اىمم واكن قس زماٍم ابىهشة واىخيـاقغ يف ض  و يفمٌـَ.ًو

ـــاملدضـــاتَ واىخب و  ـــؽ، ً ـــؽ واىًرشـــ واىخوسً ـــان يٌعح ـــَ، ذاز الإمي و، حت: محمـــس اىضـــ ميي داث

يف تَان ظ ة الإزاذت ؾيس املـزتةل ومـا ملهيـا مـن  39-38، ض7117الاسهٌسًزة، ح م غ، 

ـو يف  يؼص: اىزخمرشـي، اىهضـاف ؾـن حقـائ  اىخًوـو وؾَـون ال قاًو اضعصاة ؾيسٍم. ًو

ــو، حت وثــؽ: محمــ ســامؾَو، ذاز املعــحف، وحـٍو اىخب ًو س مــص  ؿـامص، مــص: صـــحان محمــس اإ

م رسـا قـوهل ثــاىل: )ؿـىل لك يشء  56 -55م، ض0977ُـ/0397، 7اىقاُصت، مرص، ظ

ر ًقول: )مرشوظ يف حس اىقاذز ب ن ل ٍهون اى ــو مسـ خحَال.. ملك هـَ قِـو: ؿـىل  قسٍص( اإ

 . ـاىللك يشء مس خقّي قسٍص( واىقول هبشا ملَِ ما ملَِ جتاٍ قسزت شل ث

و خمخٌف احلسًر، ض- يؼص:اجن قذَحة، ثب ًو يف اىصذ ؾن اىيؼام،  79-73وض 71وض 3ًو

يف رم ؿمل اىمم. رمص اىصاسي يف اىخ سري  61يف رم اىقِاش وب ُهل، وض 54ض

حِاء اىرتاج اىـصيب، تريوث، ىحيان، ذ.ث. ظ.، ح ، 7اىهدري)م اثَح اىلَة(، ذاز اإ

ملخلكمّي يف مسب ةل ؿمل شل جبزئَاث ما ذٌ ، ملساذ قول اى الس ة وحصة قول ا 073ض
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و جلك يشء ؿٌّي(. ملاذلم ًعال  ولشا ملساذ قول املـزتةل ابإ اذ اىـحس ل ملـاهل يف ث سري)ُو

ال  . اىقِاش مهنجا والاس خًذاح ثب ًو

يؼص: اى رص اىصاسي، م اثَح اىلَة، ح- يف ذالف اى الس ة واملخلكمّي يف  037، ض0ًو

ص  ص واجلُو مٌَ حسًر ؾن اىع اث اىسٌحَة  049-040اى صذ واجلسم، ويف ضجسمَة اجلُو

 . والإضاملِة

يؼص:-  -املهذحة اىـرصًة ظَسا حت: محمس اى اضيل، ب رساز اىحالكة، اجلصخاين، ًو

، يف ث سري قوهل ثـاىل: )وال زط مجَـا قدضخَ 765-764م، ض7113ُـ/ 0474تريوث،

ن اًميّي ثقؽ بـىن اىقسزت ؿىل سخِو  [67ًوم اىقِامة واىسمواث معوايث جميَيَ(]اىزمص/ ملاإ

اىخٌوحي ابملثو ذون اىخرصحي، لام اىَس ميهن ب ن حهون ؾحازت ؾن اىيـمة ب و ؾحازت ؾن الثحاغ 

[ وىُس 0وؿسم اخملاى ة لام يف قوهل ثـاىل: )ل ثقسموا تّي ًسي شل وزسوهل(]احلجصاث/

ؾامل يٌـقو والإذزاك  . املقدوىّي املصاذ اجلازحة ذملـا يٌدضخَِ، واإ

 . 71اىـصوي، الإًسًوىوحِا اىـصتَة املـارصت، ض - 47

. وًيؼص يف املوضوغ: ابدذّي، املازمس َة وملٌس ة ايٌلة، حص: 71اىـصوي، اىسات ، ض - 48

. وهل يف ُشا اىهذاة 75، ض0986محمس اىحهصي وميىن اىـَس، ذاز ثوتقال، ادلاز اىحَضاء، 

هنا ذلة  ما هعَ: )اىلكامث مًسوخة من 31-79ض  ًسًوىوحِة ؿسًست ل حتىص، اإ دِوظ اإ

خضح من مثَّ ب ن اىلكمة س خهون ذامئا املؤ ص ال لرث  اىـالقاث اجملمتـَة دلَؽ جمالهتا، ًو

مٌموس َة ىلك اىخحولث اجملمتـَة(. ملاىلكمة ثعاحة اى ـو الإًسًوىويج، وجضرط 

ئٌَخَ قعسا واس خزساما، ال سمة، وهبا ثوظف احلٌول. ويٌ هص الإًسًوىويج ؿالماثَ وذل

حاةًل يف اىوؾي الاحامتؾي. ًيؼص: سـَس جن مصاذ، اىيط اىرسذي حنو س ميَائَاث -ثـٌَُا واإ

ًسًوىوحِا، ذاز ال مان، اىصابظ،  . ومن رزل زؤًة اىـامل ؿىل اىص  من 18، ض0996ىالإ

وحِا، من ثـازط اىوؾَّي اى صذي وادلاؾي. ًيؼص: محَس ذلَساين، اىيقس اىصوايئ والإًسًوى

سوس َوىوحِا اىصواًة اإىل سوس َوىوحِا اىيط اىصوايئ، املصلز اىثقايف اىـصيب، تريوث، 

. وقس حتسج ىوس َان قودلمان ؾن زؤًة اىـامل وؾن حقِقهتا وما 73، ض0991، 0ظ

 حتققَ توظ ِا زؤًة ملٌَة وهقسًة يف الآن ه سَ. ًيؼص: 
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Lucien Goldman: le Dieu cache, p25. 

 . 71 الإًسًوىوحِا اىـصتَة املـارصت، ض اىـصوي، - 49

 . 70اىـصوي، اىسات ، ض - 50


