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 األنثروبىلىجي الثقافة بني التأصيل

 * املفهىم السىسيىلىجي لبناء والتعاطي 
 
 
 طوب اؾعوادي ?بقلم 

  

 :متهيد 
   

بر ؤن ؾالبُت الترايم  ،ؤهثروبىلىجي بامخُاص يخخفق“ للثهاقت “ ًفىل الخىاُو الػلمي 

هُت اإلااظعت للبدث ألاهثروبىلىجي ونذ  ،1الىظشي واإلاػشفي غً هزا اإلاىلىع ٌػىد لألغماُ ؤلامبحًر

ت واإلاىاهج مما ظاهم في بؾىاء  ؛وبالخالي الىخاثج في هزا املجاُ ؛حػذدث وجىىغذ اإلاىىلهاث الىظٍش

ُذ اإلاػشفي الخاؿ باإلاهاسبت الػلمُت للثهاقت الخىىساث التي ؼهذتها املجخمػاث  ومؼه ؾحر ؤه .الـش

عاثل الكػل الثهافي يكػل احخماعي  ،داخلُا وخاسحُا بذؤ الخكٌحر العىظُىلىجي مً حاهبه حهخم َو

قٍان بزلَ الخذًث غً  .والعُام العىظُىزهافي اإلايؽئحن له الاحخماغُت ؤو داخل بيُاجه ؛في راجه

ت ومىاهجه الخاـت بهبمىىلها ظىظُىلىحُا الثهاقت يخخفق غلمي ناثم   .جه الكٌٍش
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 ؛ؤهثروبىلىجي إلاىلىع الثهاقت-ظإغمل غلى جدبؼ جىىس الخػاوي العىظُى ؛وفي هزا اإلاهاُ

ت التي جبهى مهٍُلت للبىاء الىظشي الػلمي للثهاقت كي غام ؛بػشك ؤهم بىاءاجه الىظٍش  ،بؽٍل حػٍش

ت هزا اإلاكهىم في الكٌش ؤلاوعاوي  والػلمي العىظُىلىجي بؽٍل  ؛غمىمابما ظٌُؽل لىا غً مشيٍض

  .خاؿ

ًكطخي الخدبؼ الجُيُالىجي لٍلمت الثهاقت في بػن الخماساث يما جبحن رلَ مجمىغت مً 

هي نذًمت الخذاُو وبن “ زهاقت “ بلى ؤن ًلمت ،ػاحم ومنها اإلاعجم الكشوسخي مثالاإلاشاحؼ ؤو اإلا

  .التي حػجي الضساغتcultura وهي حػىد في ؤـلها بلى الجزس الالجُجي ،اخخلكذ دالالتها

ا وىاُ الهشون اإلاخػانبت  ،ونذ غشف هزا اإلاكهىم جذاوال واظػا ظاهم في جىىسه داللُا ومجاٍص

ا في الكٌش ؤلاوعاوي ػىد ظبب  ؛ختى ؤـبذ مكهىما مشيٍض هزا الىجاح بلى اغخماد هزا اإلافىلح “ َو

ت الثهاقُت وألاسظخهشاوُت ألاإلااهُت لى اظخخذامها لـه في مػاسلتها وب ؛مً نبل البىسحىاٍص

  .2 “ألسظخهشاوُت الباله 

 ظىاء غلى الفػُذ الكٌشي 
ً
 ساهىا

ً
  ،يما ًٌؽل ماسى ؤوجي ؤن نمُت الثهاقت حؽهذ اهبػازا

ً
هظشا

ت الجزغت الثهاقُت ألامحريُت ؤو غلى الفػُذ العُاسخي   .لخٍُى

 غً الثهاقت يما حؽهذه الُىم )خُى وظاثل
ً
ؤلاغالم والؽباب  ولم حؽهذ قشوعا خذًثا

ً الخ(   .3ٌؽٍل وخذه مػىى بزىىلىحُا“ زهاقت “ وهزا الاظخخذام الكىلىي لٍلمت ،واإلاهاحٍش

ًبحن لىا يُل جهىم الفػىبت في الخهصخي الذنُو إلاكهىم  ،جبػا إلاا ظبو وؤن ؤومإث بلُه آهكا

خا وبدثا ؛الثهاقت ما ًجػلىا هخىظل ؤبشص ألاغماُ اإلااظعت في مجاُ الذساظت  ،جاٍس

  .وهى ما ظىهل غلُه بػذه ،العىظُىؤهثروبىلىحُت للثهاقت
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  ?اؾثقاػة ػي املقاربات األـثروبوؾوجوة -أوال 
   

باغخباسه حػبحرا غىه  ؛الاحخماعيللخبذُ جبػا لخؿحر الىانؼ  الاحخماغُتًخمؼ بىاء اإلاكاهُم  

ػذة والجىاهبومخإزشة بما  جلَ  وهى ما ًجػل مً ،ٌػخمل في ؤجىهه مً دًىامُت غلى مخخلل ألـا

 ،بهذس ما هي مدٍىمت بهىة الىانؼ وخلكُاث ناثذ غملُت جدذًذها ،اإلاكاهُم ؾحر نىػُت وال هاحضة

  .اإلاشحعي ؤو ألاًذًىلىجي بمػىاه اإلاػشفي الاختزاُزم  ،قختراوح بزلَ بحن الثباث الظشفي ومبذؤ الخؿحر

ًاهذ في مهذمت اوؽؿاالث املجخمػاث الؿشبُت غمىما الظُما في  قال  مشاء ؤن الهماًا التي 

يما هى الؽإن مؼ بذاًاث  ؛واظخإزشث باهخمام يبحر مً لذن الباخثحن نذ ؤزشث ،الهشهحن اإلاالُحن

  .والازىىحشافيالخإظِغ للكٌش ألاهثروبىلىجي 

لخظت غلمُت  ؛الاحخماعجٌدسخي غملُت جدذًذ اإلاكاهُم ظىاء في ألاهثروبىلىحُا يما في غلم 

بعدُمىلىحُا باإلاىلىع مً معخىي الىانؼ بلى معخىي بألجها جمثل مشوسا  ،بالؿت ألاهمُت وخاظمت

إلاا  .وما ٌعخذغُه رلَ مً اخخُاواث ظىاء بىبُػت اإلاىلىع ؤو حػذد خمىالث اإلاكهىم ،الػلم

ت مكػمت باألخٍام الػامت  ًشاقههما مً جهاوؼ هظشي وقٌشي وما نذ ًىبػهما مً مػشقت غكٍى

ت ختى .والهُمُت الجاهضة وخُث ؤن ؤي جىاُو مكاهُمي في ؤي غمل  ؛مً هزا اإلاىىلو .وؤلازىىمشيٍض

احي لها حر خحن ًبػذ غنها ما نذ ٌؽىبها مً خمىالث ودالالث ؾ ،غلمي ٌػخبر هىغا مً الخدذًذ الهٍى

وبالخالي جهىم هزه الػملُت بمثابت  ،واسدة وال خالشة لذي الباخث اإلاػجي في غالنت بمىلىع الذساظت

غلما ؤن هىاى مً اإلاكاهُم ما  ،واظخػماال ببعدُمىلىحُاحػانذ ًدذ بمىحبها الباخث مكاهُمه 

قخخم  ،ًفػب بقالجه مما ًشجبي به مً دالالث حشي ؤخزها غليها داخل بواسها اإلاػشفي الػام

خُنها بالخدذًذ ؤلاحشاجي الزي هى بمثابت بىاء حذًذ ومانذ وخاؿ للمكهىم داخل  الاظخػاهت

  .الػمل الػلمي
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  ?واملفهوم اؾعاملي ؾلثقاػة ،(>1<1-81=1) إدوارد تايلور -1/1
   

رلَ الٍل اإلاشيب “ :غلى ؤجها ؛ٌػشف جاًلىس الثهاقت ؤو الخماسة بمػىاها ألاهثروبىلىجي الػام

الزي ٌؽمل اإلاػشقت واإلاػخهذاث والكً وألاخالم والهاهىن وألاغشاف والهذساث والػاداث ألاخشي 

 في املجخمؼ
ً
 ؤي ؤن الثهاقت حػبحر غً ؼمىلُت الخُاة ،4“ التي ًٌدعبها ؤلاوعان باغخباسه غمىا

ى في جهاًت وهي ال جيؽإ غً الىسازت البُىلىحُت و جبه ،لإلوعان وجخمحز ببػذها الجماعي الاحخماغُت

  .ألامش قػال مٌدعبا

كه قمُلت ؤجها ًلمت خُادًت حعمذ بةمٍاهُت  ؛الجذًذ لها و ٌػخبر جاًلىس ؤن للثهاقت خعب حػٍش

ت ًلها ًاثىاث “ البذاثُحن “ والاهكفاُ غً بػن مهاسباث ،الخكٌحر بالبؽٍش ًاهىا ًشون قيهم  الزًً 

  .مخخلكت

ًان التردد غىذ جاًلىس بحن ًلمتي يخاباجه في ظُام  ظمت مً ظماث“ خماسة “و “ زهاقت “ لزلَ 

ختى  ،“خماسة “ قزلَ ألهه قهم ؤن ًلمت“ زهاقت “ وبرا قمل في النهاًت اظخخذام ًلمت ،جلَ الكترة

كي البدذ “ البذاثُت “ جكهذ وابػها يمكهىم قاغل خُىما هىبهها غلى املجخمػاث ،بمػىاها الـى

وبعبب اإلاػجى الزي ايدعبخه في الػلىم  ،جٍّىن اإلاذنالزي ًشحؼ بلى  ؛بعبب ؤـلها اللؿىي 

خُت خُث  في جلَ املجخمػاث الخاٍس
ً
ًان جىىسها لػُكا   .5جذُ قيها غلى اإلاىجضاث اإلاادًت التي 

و آلُاث “ ؤـُى الثهاقت “ غً -ؤو ألاولُت في هظشي -وحعاءُ جاًلىس في يخابه الثهاقت البذاثُت

قٍان ؤُو  ،الىناجؼ الثهاقُت لمً هذف غام ومىخظم دساظت وغمل في ظبُل رلَ غلى ،جىىسها

ت وختى  مً اهخم بذساظت الثهاقت في ًل ؤهماه املجخمػاث في مخخلل ؤوحهها اإلاادًت والشمٍض

  .الجعذًت
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ًان هذف جاًلىس  -خالُ بنامخه باإلاٌعَُ-وبػىدجه بلى دساظت الشواظب الثهاقُت اإلاخبهُت

بزباث ؤن زهاقت الؽػىب اإلاعماة بذاثُت هي ؤـل زهاقاث هى  ؛اغخمادا غلى مىهجه اإلاهاسن 

ت مً هىع ما وبؽٍل ما بُنهما ،املجخمػاث اإلاػاـشة وهزا الجزوع الخىىسي  ،وؤن هىاى اظخمشاٍس

ًان نلُال داخل  ،ال ٌعدبػذ ؤي مػجى مً مػاوي اليعبُت الثهاقُت لذي جاًلىس  وهى الخىحه الزي 

  .الىظي الػلمي خُنها

قهذ  ،ًًٌ مهخىػا جماما بىحىد جىاص مىلو بحن الخىىس الثهافي ملخخلل املجخمػاثوألهه لم 

ت ولؼ في بػن الخاالث قشلُت جهطخي بإن مجشد الدؽابه بحن العماث الثهاقُت لثهاقخحن  ؛اهدؽاٍس

ًاهخا جدخالن اإلاٍان هكعه غلى ظلم الخىىس  ،مخخلكخحن ال ًٌكي للذاللت غلى ؤن هاجحن الثهاقخحن 

ًان مً اإلامًٌ ؤن جىدؽش بخذاهما هدى ألاخشي  ،الثهافي   .بر 

  ?( واملفهوم اؾذاتي ؾلثقاػة91<1-=:=1ػراـس بواس ) -1/1
   

لت  ٌػّذ  بىاط ؤُو باخث بزىىؾشافي نام باظخىالغاث مُذاهُت غبر اإلاالخظت اإلاباؼشة والىٍى

خلخق  ،“بذاثُت “ للثهاقاث اإلاعماة  ؛في البدث في نمُت الاخخالف الكٌشي لبىاط الاهخمامٍو

ت هى اخخالف زهافي ولِغ غشنُا قاهخم بزلَ  .مػخبرا ؤن الاخخالف الهاثم بحن الجماغاث البؽٍش

ا وهى مكهىم  مشيٍض
ً
ًان ٌؽٍل في جلَ الكترة مكهىما ألاغشام “ خُث ٌػخبر ؤن ،“الػشم “ بخكٌَُ ما 

وبالخالي ٌعخدُل  .ابخت ؤو خالفتاإلاضغىمت لِعذ مػىى زابخا يما لِعذ هىاى ـكاث غشنُت ز“

وجبػا لزلَ قهذ ؤظهي  ،ما بذنت ختى لى لجإها بلى دساظاث حُيُالىحُت دنُهت“ غشم “ حػٍشل

ت خلل هضغت ًاهذ مهُمىت آهزاى واإلاخىاٍس واإلاخػلهت بىحىد ـلت بحن العماث  ،“الػشم “ الكٌشة التي 

اثُت والعماث الػهلُت لح لبُان جىىع مػخمذا مكهىم الثهاقت  ،الكحًز ًان ًبذو له ألـا الزي 

ت اإلاخدمش “و “ البذاجي “ بُىلىجي( بحن ؤلاوعان اإلاعمى“)وبُعي “ وبزلَ ًىكي ؤي اخخالف ،البؽٍش

ا ؛ؾحر الاخخالف الثهافي “   .الزي ًبهى اخخالقا مٌدعبا ولِغ قىٍش

بؽٍل مً ؤن مكهىم الثهاقت ٌػمل  ؛ًخضح برا ؤن بىاط خالل ما ناُ به البػن آهزاى

 ،قىلؼ بزلَ الثهاقت يمكهىم مهابل ومخجاوص والغي إلاكهىم الػشم  ،“الػشم “ مترادف مؼ مكهىم
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في جكعحر الخفشقاث “ الػشم “ الزًً جخلىا غً مكهىم الاحخماعلٍُىن بزلَ مً ؤبشص غلماء 

ت   .البؽٍش

مًٌ  ؛للػشم وبشقمه للمىهج اإلاهاسن يما اغخمذه جاًلىس هظشا لدعتره وساء الكٌشة الخىىسٍت 

ًاهذ جضغم نذستها غلى  ت ؼمىلُت  اغخماد بىاط غلى اإلاىهج الاظخهشاجي اإلاُذاوي مً اظدبػاد ًل هظٍش

ه الؽذًذ غلى الذنت الػلمُت ،جكعحر ألاؼُاء ًلها قهذ سقن ؤي حػمُم  ،خُث ومً مىىلو خـش

بُا   .ًخشج غً بواس ما ًمًٌ جكعحره ججٍش

 واجخزه مبذ ليعبُت الثهاقُتمً حهت ؤخشي اؼخؿل بىاط غلى مكهىم ا
ً
مىهجُا للػمل  ؤ

ت ،اإلاُذاوي   .الزي ال ًىىلو في دساظت الثهاقت مً ؤقٍاس معبهت ؤو جدٌمها الجزغت الػشنُت اإلاشيٍض

يما اغخبر ؤن ًل زهاقت هي بمثابت ؤظلىب خاؿ ًإخز جمظهشاث مخخلكت ونذ ًخضح مً خالُ 

ازش هزا ألاظلىب الزي هى ،اإلاػخهذاث والػاداث والكً وؾحرها اللؿت ؤو ًل زهاقت غلى “ سوح“ ٍو

  .ظلىى ألاقشاد اإلاىخمحن لىكغ الثهاقت

  ?( واؾتحلول اؾوظوفي ؾلثقاػة91<1-9==1بروـوسالف ؿاؾونوػسكي ) -1/8
   

ت خ الثهاقت الؽكٍى ً جاٍس ودغا بلى  ،غشف مالُىىقعٍي بمىنكه الشاقن ألي اججاه لخذٍو

قٍان ؤُو مً  ،مباؼشة في خالتها الشاهىت دون الػمل غلى جدبؼ ؤـىلهاالايخكاء بمالخظت الثهاقاث 

ًألُت مُذاهُت للبدث الػلمي   .اـىلح وغمل بمىهج اإلاالخظت باإلاؽاسيت 

خُث  ،الاهدؽاسي  الاججاهونذ نامذ ؤغماله ألاولى غلى دخن بػن ألاقٍاس التي ًشوج لها 

هاقُت مً ظُانها املجخمعي ومدايمتها اغترك غلى جكٌَُ الىانؼ الثهافي بسخب الىانػت الث

ألن الكػل الثهافي ًمىلؼ بىظاثل  .قيها يٍل جخىاحذ دون قهم نُمتها في اإلاىظىمت التي ،نُمُا

وهزا  ،ما ًجػل ؤي غُض له غً البىاء الثهافي اإلاىخمي بلُه ؤمشا ؾحر غلمي ،مدذدة في ًل زهافي مػحن

  .هى اإلاهفىد بالىابؼ الىظُكي لذي مالُىىقعٍي

ت ظدثحر الٌثحر مً الجذُ ؛ولخكعحر الخفىس الىظُكي للثهاقاث وهي  ،ولؼ مالُىىقعٍي هظٍش

ت ت اإلاعماة بىظٍش ت غلمُت للثهاقت“ الخاحاث “ الىظٍش ًاهذ مىلىغا ألخذ  ؛ًإظاط لىظٍش والتي 

  .1944يخبه اإلايؽىسة غام 
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ؤن مً ؼإن الػىاـش اإلاٍىهت  ًشي مالُىىقعٍي ؛همىرحه الىظشي مً البُىلىحُا معخػحرا

قهزا ألاخحر ًدخاج ملجمىغت مً الخاحاث  ،جلبُت الخاحاث ألاظاظُت لإلوعان ؛لثهاقت ما

ىلىحُت )الؿزاء وجدُذ له الثهاقت بمٍاهُاث الاظخجابت الىظُكُت  ،(. .الخ ،الخماًت ،الخىاظل ،الكحًز

ىذ مالُىىقعٍي بلى الاجكاناث التي جدُل غ“ اإلااظعاث “ مً خالُ ؛لخلَ المشوساث الىبُػُت

ونذ جٍىن اإلااظعاث  ،والخىاقهاث الجماغُت اإلاىظمت لٌُكُاث الاظخجابت للخاحاث الكشدًت

هت جلبُت  ؛غىاـش مادًت للثهاقت ؤو مجمىع ألاهماه الهُمُت العاثذة في املجخمؼ والتي جاوش وٍش

  .الخاحُاث الىبُػُت

ًهترح  ؛الزي ٌػجى باإلااضخي وهظحره الخىىسي الزي حهخم باإلاعخهبل الاهدؽاسي ومهابل اإلازهب 

  .مالُىىقعٍي دساظت الثهاقت مً مىظىس جضامجي ًىىلو مً جدلُل مػىُاتها اإلاػاـشة

  ?و األمناط اؾثقاػوة ،(=9<1->==1) روث بونديكت -/91
ًاهذ معاغذة له خحزا مهما ونذ خففذ  ،حػخبر سور بِىذًٌذ امخذادا إلاؽشوع بىاط الزي 

راث  جخمحز بخىحهاتها الػامت واخخُاس جلَ ألاهماه لالهخهاءاث“ ؤهماه زهاقُت “ في ؤبداثها لخدذًذ

نىط زهافي “ وفي ظبُل رلَ ولػذ قشلُت وحىد .الذاللت اإلاعبهت مً بحن الخُاساث اإلامٌىت

نادسة غلى جدهُو  في املجاالث ًلها غلى اغخباس ؤن ًل زهاقت ؾحر ًخممً ًل ؤلامٍاهُاث الثهاقُت“

ؤو “ همي “وبالخالي جظهش الثهاقاث املخخلكت مدذدة ب  ،ظىي حضء خاؿ مً هزا الهىط الثهافي

 وهزه ألاهماه مً الثهاقاث اإلامٌىت ال جىحذ بػذد ؾحر مدذود بعبب خذود .بإظلىب مػّحن

مًٌ سده بلى غذد و جىىع الثهاقاث ً ،وبالخالي ًمًٌ جفيُكها بػذ ؤن ًخم جدذًذها“الهىط الثهافي “

 6 .مػحن مً ألاهماه املخذدة

ؤي بؽٍل مػحن وؤظلىب وهمىرج  ؛وخعب بُيُذًٌذ قٍل زهاقت جخمحز بىمىرج خاؿ بها

وبزلَ قٍل زهاقت هي مخجاوعت ألجها  ،وهى ما ًكترك وحىد ًل مخجاوغ وميسجم .خاـحن
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مً خالُ  ،وجٍىن لمً الخُاساث الثهاقُت اإلاىشوخت واإلاخاخت جخبىاهاجيسجم مؼ ألاهذاف التي 

  .اإلاىظماث اإلاىاظبت الهاثمت

ذ مُذ) هت التي ًخلهى 1978-1901وباإلاىاصاة مؼ رلَ غملذ ماسؾٍش (غلى جىحُه ؤبداثها بلى الىٍش

ونشسث ؤن جمؼ غملُت الىهل  ؛الكشد مً خاللها زهاقخه والىخاثج اإلاترجبت غلى جٍىن الصخفُت

  .الثهافي وبخماع الصخفُت لمىابي املجخمؼ في ـلب غملها اإلاُذاوي

وبالخالي قهذ نامذ بخدلُل ظىاهش اظخهشاس الثهاقت في الكشد لخكعحر اإلاظاهش اإلاهُمىت في 

  .شخفِخه التي ًٌمً ظببها في غملُت الاظخهشاس هزه

 ،جخمؼ ألاسابؾم :جدهو رلَ مً خالُ دساظتها لثالزت مجخمػاث في ؾُيُا الجذًذة وهي

لي ؛ومجخمؼ اإلاىهذوؾىمىس  اإلازيشة  -والتي اظخيخجذ قيها ؤن الصخفِخحن  ،ومجخمؼ الؽامبٍى

 احخماغُ مػىًى ي حمُؼ املجخمػاث باغخباسهما بىحىدهما ف اللخحن ٌػخهذ -واإلااهثت 
 
ولِغ  ا

 
 
جخمخؼ قبػن املجخمػاث  ،في ًل املجخمػاثبالمشوسة  وحىد لهما يما وػخهذ ال ،بُىلىحُا

ت زهاقُت ال تهخم بمهابلت الفبُان بالبىاث غلى معخىي الصخفُت   .بمىظىمت جشبٍى

 ?ؾوفي دتراوس واؾتحلول اؾبنووي ؾلثقاػة -:/1
   

ت“ :ٌػشف لُكي ظتراوط الثهاقت غلى ؤجها التي جدخل اإلاشجبت  يمجمىغت مً اإلاىظىماث الشمٍض

وهزه اإلاىظىماث ًلها  .الانخفادًت والكً والػلم والذًًألاولى قيها اللؿت ونىاغذ الضواج والػالناث 

تهذف بلى الخػبحر غً بػن ؤوحه الىانؼ اإلاادي والىانؼ الاحخماعي ويزلَ الػالناث التي ًهُمها 

ت  . 7 هكعها مؼ بػمها هزان الىمىان مؼ بػمهما البػن وجلَ التي جهىم بحن اإلاىظىماث الشمٍض

خاـت منها  ؛بؽٍل خاؿ بإغماُ ماظعت في مجاُ ألاهثروبىلىحُا الثهاقُت ونذ جإزش ظتراوط

  :ونذ اظخلهم مً هزه ألاخحرة ؤسبػت ؤقٍاس سثِعت جخمثل في ،ما ًخق بىاط وبُيُذًٌذ
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و دساظت  ،زم مدذودًت غذد ؤهماه الثهاقاث اإلامٌىت ،جدذد الثهاقاث املخخلكت بىمىرج مػحن -

  ،هي ؤقمل مىهج لخدذًذ الشوابي بحن الػىاـش الثهاقُت“بذاثُت “ املجخمػاث اإلاعماة
ً
وؤخحرا

  .دساظت هزه التريُباث في خذ راتها وخاسج ألاقشاد اإلاىدعبحن بلى الجماغت الثهاقُت اإلاذسوظت

غمل ظتراوط غلى ججاوص  ؛واهىالنا منها وفي خمم ظػُه لبىاء همىرحه الىظشي الخاؿ

ؤي الٌؽل  ،اظخه للخىىغاث الثهاقُت وجدلُل غذم حؿّحر الثهاقتؤزىاء دس  ؛للثهاقاث اإلاهاسبت الزاجُت

ولخهذًم هزه الػالنت  ،غً مبادت الثباث التي جمثل حىاهب الدؽابه بحن الثهاقاث ومً زم جفيُكها

ُت الثهاقاث ٌعخخذم لُكي ظتراوط مجاصا لػبت الىسم التي لم  ،بحن ًىهُت الثهاقت وخفـى

يخج غً جىصَؼ ألاوسام جمُحز مدخمل لالغبحن ؛ٍخيًخترغها الغبها ألجها مػىى جاس  وهى جىصَؼ ًخم  ،ٍو

ًالالغب ،دون غلمهم كعشها املجخمؼ  وقها لػذة مىظىماث ًمًٌ ؤن جٍىن مؽتريت ؤو خاـت  ؛ٍو

  .هي ما ًمثل نىاغذ اللػب

ت مماسظت جإزحر يبحر  ؛غبر هزا الكهم والخدذًذ غلى غلم الاحخماع ا جإحى لألهثروبىلىحُا البيٍُى

ًان يثحر  ي الزي  بالبػذ “مذسظت ؼٍُاؾى “ قاهخم ؤجباع .إلاكهىم الثهاقت والاظخػماُ الاهخمامألامحًر

مً خالُ  ،مً خالُ دساظتهم للػالناث الهاثمت بحن ألاغشام ،الاحخماغُت الثهافي للػالناث

ً غلى اهذماحهم في  لُت للمهاحٍش  ،املجخمػاث الؿشبُت التي ًهفذوجهااظخهفاء جإزحر الثهاقت ألـا

خُى الكالح البىلىوي في  ؛1920و1918ونذ بدث رلَ ولُام جىماط في دساظخه اإلايؽىسة بحن غامي 

ٍا وهىاى يزلَ ؤغماُ سوبحرث باسى الزي اهخم بدالت الكشد ألاحىبي في مىاحهت  ،ؤوسوبا وؤمٍش

ومىظىمت البلذ الزي  ؛ـلُت مً حهتجمثالن زهاقخه ألا  ،مىظىمخحن زهاقُخحن مخماسبخحن ؤخُاها

الزي ًخىبؼ بلى خذ ما بىباع “ ؤلاوعان الهامصخي “والتي جادي بلى مُالد  ،هاحش ؤو ظاقش بلُه

 لخػٍشل باسى
ً
  .اإلاىظىمخحن وقها

بلى الخإزحر  ؛ثهاقُت ألامحريُت في الثالزِىاثونذ ؤدي الخىىس الٌبحر الزي ؼهذجه ألاهثروبىلىحُا ال

قظهشث جبػا لزلَ مجمىغت مً اإلاىاهج  ،هٍلىظايعىوي غمىمالعىظُىلىجي ألا في الخكٌحر ا

ًاهذ  .“الثهاقت اإلامادة “ ؛“الثهاقت الخدخُت “ى  وجم جذاُو مكاهُم بحشاثُت حذًذة ؛الػلمُت

  .التي حؽهذها جلَ املجخمػاث آهزاى الاحخماغُت ظاهشمدعاونت مؼ اإلا
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 ?ؾلمثاؼفة االجتماعوة واألطر (9><1-=<=1روجي بادتود ) -;/1
   

ًمًٌ اغخباس سوحُه باظدُذ اإلاشحؼ ألاُو للباخثحن الكشوعُحن اإلاهخمحن بذساظت الظىاهش 

  .يما ؤن بلُه ٌػىد الخػٍشل باألهثروبىلىحُا ألامحريُت اإلاخػلهت باإلاثانكت ،الثهاقُت

ىىلو باظدُذ مً قٌشة ؤهه ال ًمًٌ دساظت الثهافي خاسج الىلؼ الاحخماعي وهزا ما ًمثل  ،ٍو

ٌُتمىلىع ههذه لال    .التي حؿُب الشبي بحن الثهافي والاحخماعي ؛هثروبىلىحُا الثهاقُت ألامٍش

بل ًخػحن دساظت الػالناث  ،الػٌغ بلى وناجؼ زهاقُت ؤو الاحخماغُت قال ًيبػي اختزاُ الىناجؼ

ت  الاحخماغُت الثهاقُت مً داخل ؤوش الػالناث لػالناث ما غلى خعاب التي ًمًٌ ؤن حػىي ألاولٍى

  .الاهذماج واإلاىاقعت والفشاع الخ ؛ؤخشي بدعب ألاخىاُ

ًان ماسظُل ماوط ٌػخبر وناجؼ اإلاثانكت حؽٍل قهذ اجكو  ،8“ظاهشة احخماغُت ؼاملت “ وبرا 

اث الىانؼ الاحخماعي والثهافي بشمخه  .مػه سوحُه باظدُذ اهىالنا مً ؤن هزه الىناجؼ جالمغ معخٍى

وال بؽٍل  ،ال ًمًٌ جدذًذ الخؿحر الثهافي بؽٍل معبو ال بؽٍل ؤقهي داخل اإلاعخىي الىاخذ لزلَ

اث   .غمىدي بحن مخخلل اإلاعخٍى

خخلل باظدُذ مؼ لُكي   ؼذًذ  ؛ظتراوط وجفىسه خُى مكهىم البيُتٍو
ً
خُث ٌػخبره مكهىما

هترح مكه ،العٍىهُت ىشح مىهجُت حػخمذ  ،ىم البىاء بذلهاٍو  ،“بغادة البىاء “ و “البىاء جكٌَُ “ٍو

  .ًخٍىن ًل لخظت مً خالُ هزه اإلاشاخل الثالر“  اجضامىُ بىاءً “ وبزلَ جٍىن الثهاقت

 ،الػلت الذاخلُت والػلت الخاسحُت :يما ناُ بمبذؤ الػلت الزي ًدٌم ؤًت غملُت مثانكت وهما

هت اؼخؿالها  والتي نذ حعاهم يما نذ جمىؼ ،غملها الخاـت وجمثل الػلت الذاخلُت لثهاقت مػُىت وٍش

ل ال حػمل  ،الخؿحراث الثهاقُت الخاسحُت ومً حهتها قالػلت الخاسحُت اإلاشجبىت بالخؿحر الخاسجي ألـا

ت الذاخلُت
ّ
  .9بال مً خالُ الػل
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وجادي هزه الجذلُت الػلُت بلى بىاء زهافي حذًذ ًمًٌ ؤن تهُمً قُه الػلت الذاخلُت خُىما 

ا  ًاة زهاقُت مؼ زهاقاث  ،وحضثُاًبهى الخؿحر زاهٍى ًاهذ هىاى مدا ؤو حعُىش قُه الػلت الخاسحُت برا 

  .مهابلت

  ?اؾثقاػة ػي املنظور اؾسودووؾوجي -ثاـوا 
    

  ?( واملقاربة اؾواحديّة ؾلوؼائع اؾثقاػوة>1<1-=:=1إؿول دورؽامي ) -1/1
 

ًاًم“ العىت العىظُىلىحُت “ ًاهذ مجلت التي غملذ غلى وؽش  1897غام  التي ؤظعها دوس

 ؛مىلىغاث بزىىؾشاقُت وملخفاث يخب بزىىلىحُت ؤحىبُت للخػٍشل بالػلم ؤلازىىؾشافي غمىما

ًاًم  ،باللؿت الكشوعُت“ خماسة “ الىاسدة باللؿاث ألاحىبُت بلى ًلمت“ زهاقت “ جترحم ًلمت يما ؤن دوس

 مفىلح
ً
  .الثهاقت“ لم ٌعخخذم مً حهخه ؤبذا

باالؼتراى مؼ ماسظُل ماوط  ؛1913التي يخبها ظىت “ مالخظت غلى مكهىم الخماسة “ وفي مهالخه

ًاهذ جهىم غلى قٌشة حػذد  غمل غلى بًجاد مكهىم مىلىعي ولِغ مػُاسي للخماسة التي 

 الخماسة مجمىغت مً الظىاهش“قاغخبر ؤن  ،الخماساث دون الخهلُل مً ؤهمُت وخذة ؤلاوعان

وهزه الظىاهش جمخذ غلى مجاالث جخجاوص ؤي  ؛بهُئت احخماغُت خاـت التي ال جشجبي الاحخماغُت

خ املجخمؼ الىاخذ  ،ؤسك ووىُت  .في خحن اغخبر م ،“ؤو ؤجها جخىىس غلى مشاخل صمىُت جخجاوص جاٍس

وحىد ؼػىب والخذًث غً  ؛الاحخماغُت بن خماسة ؼػب ما لِعذ ظىي مجمىع ظىاهشه“ ماوط 

 .ما هى بال خذًث غً ؤؼُاء ؾحر مىحىدة“ وبُػُت “ ؼػىبوغً  ،“بذون خماسة“ؾحر مثهكت 

  .(141ؿ ،4ج ؛1901 ،)العىت العىظُىلىحُت
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ًاًم وسؾم اجكانه مؼ ًخكو مؼ بػن ؤقٍاس الاججاه الخىىسي ًان دوس ًان ًخدكظ غلى  ،و بال ؤهه 

ي هزا وف ،بػمها خاـت اإلاخػلهت بالؽٍل الىخُذ الججاه الخىىس الزي حؽترى قُه املجخمػاث ًلها

 ُ  ؛ال شخيء ٌعمذ باالغخهاد بإن مخخلل ؤهماه الؽػىب جخجه ًلها في الاججاه هكعه“ :الفذد ًهى

 
ً
جب ؤن ًخمثل الخىىس البؽشي غلى ؼٍل خي جخ ،ألن بػمها ٌعحر في ؤيثر الىشم جىىغا ىلؼ مٍو

ًاهذ  يما ؛غلُه املجخمػاث جلي الىاخذة ألاخشي   
ً
 لى ؤن املجخمػاث ألايثر جهذما

ً
 واظخمشاسا

ً
اظخٌماال

وال  ؛بل ًجب جمثُلها غلى ؼٍل شجشة راث ؤقىان مخػذدة ومخىىغت ،للمجخمػاث ألايثر بذاثُت

 لخماسة الُىم اإلاخىىسة بل سبما ظٍُىن ـاوػىها
ً
مً  شخيء ًثبذ ؤن خماسة الؿذ ظخٍىن امخذادا

حروجها في اججاه حذًذ ونذ ٌع ،ًالفحن غلى ظبُل اإلاثاُ جلَ الؽػىب التي وػذها الُىم ؤدوى مىا

  .(61-60ؿ  ،1913 ،7ج  ،العىت العىظُىلىحُت) .ؾحر مخىنؼ

ت مىهجُت للثهاقت ًاًمي هظٍش ألن اوؽؿاله بها لم ٌؽٍل هذقا مدذدا  ،وال ًىقش لىا ؤلاظهام الذوس

ؾحر ؤهىا ًمًٌ ؤن وعخػحن بكهمه للمجخمؼ يٍل غمىي ًدذد قهمه للثهاقت ؤو  ،ومهفىدا

شي ؤن   .“مىظىماث مشيبت ومخمامىت “ الخماساث هي للخماسة ٍو

ا ًان سقمه لألوشوخاث الكشداهُت وهضغتها الىكعاهُت نٍى  الاحخماغُت باغخباس ؤن البيُاث ؛لزلَ 

داخل مجخمػه والزي “ الىعي الجمعي “هزا ألاخحر الزي ًبهى مدٍىما ب  ،جخػالى وحعمى غلى الكشد

دؽٍل هزا الىعي ال ،ًممً وخذجه وججاوعه جمعي مً مجمىع الخمثالث الجماغُت/الثهاقُت ٍو

ًاقت ثل والهُم واإلاؽاغش اإلاؽتريت بحن ؤقشاد املجخمؼ 
 
  .واإلا

  ?( وؿوالد اؾرأدماؾوة ؿن روح اؾبروتستاـتوة11<1-9;=1ؿاؽس ػوبر ) -1/1
 

قكي  ؛الاحخماغُت ًمًٌ اغخباس مايغ قُبر ؤبشص مً نام بشبي الىناجؼ الثهاقُت بالىبهاث

ٌػخبر ؤهه لً  ،1905التي وؽشث ظىت “الشؤظمالُت ألاخالم البروحعخاهدُت وسوح “دساظخه خُى 

ايدؽكىا هظامه الهُمي بال برا  ؛العلىى الانخفادي لىبهت اإلاهاولحن الشؤظمالُحن ًدعً جكعحر

  .اإلاعخهى مً اإلازهب البروحعخاهتي



 

      5102( ر/ًىاًش/قبراًشدٌعمبؼخاء )     الػذد الثالث -ههذ وجىىٍش 

 

 

 

) 126 ( 

 

ت الخهلُذًت و  ت الخجاٍس قةن الىبهت اإلاخىظىت هي التي ظخهىم  ،الٌبري باإللاقت بلى البىسحىاٍص

هى ؤظلىب  ؛هزه الىبهت الىظىى خعب قُبر وما ًمحز ،بذوس خاظم في نُام الشؤظمالُت الخذًثت

هت غِؽها ؤجىجها لخُاة العاثذ فيا   .“جهؽل غلماوي “ وهي ؤخالنُاث ؤولو غليها ؤجها ،ووٍش

وؤلاغالء مً جهذًش  ؛جهذًش الىاحب اإلانهيغلى الكشد قاإلاهخمُاث ألاخالنُت البروحعخاهدُت جدخم 

ظُلت التي جىقش لىا ؤظباب الػمل لِغ قهي الى ما ًهُم  ،الػمل ييؽاه ًجذ ؾاًخه في راجه

 الاحتهادلزلَ ًيبػي  ،وحػبحر غً سلاه غىه ولًٌ اصدهاسه دلُل غلى مباسيت ؤلاله لفاخبه ،الػِؾ

ُت  ،وؤلاخالؿ في الػمل ولبا للشلا ؤلالهي وجكادي ؤلاظشاف وجمُِؼ ألامىاُ في اإلاخؼ وهزه الخـى

و هى ما  ،حنحهذ ممٌىجكان و هي ما حػل ألاقشاد ًهبلىن بىىع مً الػبادة غلى ؤداء ؤغمالهم بإنصخى 

خصخى ؾشاثضه  الٍالكُجي“ف  ،ثرواث و نُام هظام سؤظماليلل جشايمهجم غىه  ًخدٌم في هكعه ٍو

كٌش نبل الػمل يما ًكػل الشؤظمالي  ،وؤهىاءه وهى معخهل وال ًثو بال في هكعه  10 .“بهه ًدعب ٍو

وبالخالي قهذ الخظ قُبر وحىد اظخلهام لشوح ألاخالم والهُم البُىسٍخاهُت/الىهشاهُت 

ظهىس وهمى الىظام ما ؤقطخى بلى  ،البروحعخاهدُت لذي الىبهت اإلاخىظىت والػماُ غمىما

  .11الشؤظمالي

جخىقش  ؛لزلَ هجذه ًداُو ببشاص والخإيُذ غلى ؤن الػىامل الثهاقُت/ؾحر اإلاالُت وؤلاًذًىلىحُت

 الاحخماغُت غلى اظخهاللُت راجُت ونذسة وعبُت جمٌنها مً مماسظت جإزحر خهُهي غلى الظىاهش

خُت “ ؤوشوختوهى ما ؼٍل حىابا مىه غلى  ،والانخفادًت حؿحرا وجىىسا التي جهُى بإن “ اإلاادًت الخاٍس

  .ألاقٍاس والهُم والخفىساث لِعذ ؾحر اوػٍاط ؤو هي البيُت الكىنُت لىناجؼ انخفادًت ما
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  ?بوور بورديو وؿفهوم األبوتوس -1/8
   

مً خالله اهخمامه بخكعحر  ؛ًفىل بُحر بىسدًى غلى ؤهه ؤخذ ماظسخي ظىظُىلىحُا الثهاقت

التي جادي بلى ؤلابذاع الكجي وجلَ التي جكّعش مخخلل ؤؼٍاُ اظتهالى الثهاقت  الاحخماغُت آلالُاث

 الاحخماعيخُث جشجبي اإلاماسظاث الثهاقُت بىانؼ التراب  الاحخماغُت داخل مخخلل الجماغاث

  .الهاثم

ٌدسخي مكهىم الثهاقت لذًه -الهباًليمً خالُ ؤغماله التي اؼخؿل قيها ؤظاظا غلى املجخمؼ  -ٍو

 . .الىاؼئت غً مجاالث الكً وألادب الاحخماغُت مػجى ألاغماُ الثهاقُت راث الهُمت

ػخمذ بىسدًى في دساظخه الثهاقت بمػىاها ألاهثروبىلىجي الػام آلُت مكاهُمُت وجدلُلُت  ؛َو

ت جخمثل في ما ٌعمى لذًه باألبِخىط مىظىمت الاظخػذاداث الذاثمت “  :والزي ًكُذ وقهه ؛مشيٍض

مت  ،قهى بجى مىظمت معخػذة ألن جٍىن بجى هاظمت ،والهابلت للخؿحر ِّ
ّ
ذة ومىظ ِّ

ّ
ؤي باغخباسها مبادت مىل

 مؼ ؤهذاقها دون اقتراك الهذف الىاعي 
ً
للمماسظاث والخفىساث التي ًمًٌ جٌُُكها مىلىغُا

ت لبلىؽ جلَ الؿاًاث    .12“للؿاًاث والخمًٌ الػاحل مً الٍلُاث المشوٍس

بةغادة بهخاج مٌدعباث “ ؛ٌػخبر ؤن ألابِخىط ٌػمل غلى ؾشاس الزايشة الجمػُت قبىسدًى

وهى ما نذ ًكعش  ،وبالخالي قهى ٌعمذ باظخمشاس وحىد الجماغت ؤو الىبهت ،“العابهحن بلى الالخهحن 

  .لالجكامبفذد مىلىع ما دون الخاحت غلى الجلىط  -ؾالبا-جمازل ظلىى ؤغماء هكغ الىبهت

خُى لألقشاد الخفشف داخل الكماء الاحخماعي الزي ًىدعبىن بلُه قاألبِخىط هى  ،ما ًمًٌ ٍو

  .وبالخالي بهخاج مماسظاث جخىاقو و اهخمائهم الاحخماعي

قهى ًهىم بذمج الخفىس الػام غً مىلىع ما داخل ألاقشاد بدعب مشحعي مػحن ًىدعبىن ؤو 

 الاظخػذاداثداث ألاقشاد مً نبُل قخخىابو ممامحن الزايشة الجمػُت مؼ اظخػذا ،ًيخمىن بلُه
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ُت وؤخالم الجماغت قٍُىن بزلَ هزا الىىع مً  ،الجعذًت التي جىبؼ بذوسها بخفـى

  .اإلاىذمج الاحخماعيبمثابت اإلاثاُ غلى الػالم  الاظخػذاداث

والزي ًممً ججاوغ ألاروام  ،بن الخجاوغ الخاـل في غاداث مجمىغت ؤو وبهت ما 

وهزا الخمحز  ،خخمي وحىد ببذاع في ألاظالُب الصخفُت ًدىىع بدىىغهاال ًلػي بؽٍل  ،والعلىى

ا ٌػبر غً جمحز اإلاٍاهت آو اإلاعاس داخل الىبهت   .ًمًٌ ؤن ًٍىن بيٍُى

هى الزي ؤجاح لبىسدًى الخدلل مً الخخمُت التي وبػذ “اإلاعاس الاحخماعي “ بن مكهىم 

ت الخخىاء اإلاااخزا ،ألابِخىط والتي في جهذًشي ؤقلح في  ؛ث التي نىبل بهاومٌىخه مً الخدشى بدٍُى

  .بًجاد ؤحىبت لها

البذ ؤن ؤؼحر قهي بلى مكهىم آخش الصاُ مىظىما بالػمىمُت والتردد داخل الػلىم  ،ؤخحرا

ت الثهاقُت ؛بؽٍل خاؿ ؤلاوعاهُت غمىما و الاحخماغُت الزي ظبو اإلاشوس  ،رلَ هى مكهىم الهٍى

ً  ،غلُه في الكهشاث اإلاالُت خحن جم الخىشم لألغماُ التي ناسبذ غملُت مػاٌؽت اهذماج اإلاهاحٍش

ًاهذ جهُى بثباث  ،)ؤغماُ ولُام وىماط و سوبشث باسى مثال(الاظخهباُ وألاحاهب في بلذان  والتي 

ت الثهاقُت لذي ألاقشاد ؤو بىحىد هىع مً الفشاع الثهافي الذاخلي خحن الخػاسك وهى ما  ،الهٍى

  .جكعحره مً خالُ ؤبِخىط بىسدًىًمًٌ الهكض غلُه و 

ت ت ؤغم هي الهٍى ت الثهاقُت حػبحرا غً هٍى وفي هزا ؤلاواس رهب غلم  ؛الاحخماغُت وحػخبر الهٍى

احي باغخباسه هخاج الخكاغالث الهاثمت بحن ألاقشاد  الاحخماعيالىكغ  بلى اغخباس ؤن اإلاػىى الهٍى

اجه الاحخماعيوالىظي  ًمًٌ ؤن ًىظل لكهم مٍامً الخمكفل بحن الجاهبحن  ،بمخخلل معخٍى

  .لذي ألاقشاد توالاحخماغُالعٍُىلىجي 

ت جمًٌ ؤلاوعان مً مػشقت هكعه داخل ألاهظمت ًاهذ الهٍى وجمًٌ  ،العاثذة الاحخماغُت وبرا 

ت ،املجخمؼ مً الخػشف غلُه لدؽمل وجمثل الجماغت  ،جخجاوص الخذ الكشدي الاحخماغُت قةن الهٍى

  .واملجخمؼ
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ت جهذًم الفكاث والخفاثق الثهاقُت اإلامحزة واخخىاء ألاقشاد  ؛بمهمخحن الاحخماغُت قالهٍى

ت ،لمنها اث اإلاهابلت واملخخلكت في جلَ الفكاث الثهاقُت الؿاثبت في الهٍى  زم قفل و جهذًم الهٍى

  .ؤو الثهاقُت التي جهىم بهزه الػملُت الاحخماغُت

اث ال والزي ًظل "بدٌم اهخماثه  ،تي ؼٍلذ ؤلاواس اإلاػشفي إلاكهىم الثهاقتهزه برن ؤبشص الىظٍش

مما ٌعهىه في  ،وبالخبػُت غلى مػىاه الاظخػماُمكخىخا غلى حػذد  ؛ملجمىغت مً الخهُى اإلاػشقُت

  .13هىع مً ألاداجُت الخذاولُت"

اث ظاهمذ  نذو    في مىلىعالػلمي للخكٌحر ام قهمُت وجدلُلُت بدىىغها في قخذ آقهزه الىظٍش

تالخي ؛)الخخمُتاإلاىهجُت -اإلاأخزبؿن الىظش غً  ،يمىلىع مبدىرلثهاقت ا  الؿشاثبُت ؛بٍا

ًاهذ غشلت لها -. .وؤلاًذًىلىحُت   .التي 

  ?اؾبناء اؾنظري اؾسودووأـثروبوؾوجي ؾلثقاػة ودؤال اؾقابلوة اإلجرائوة - ثاؾثا
   

اث اإلااظعت للمهاسبت العىظُىؤهثروبىلىحُت للثهاقت  جخمترط وساء غشلىا آلاهل ألبشص الىظٍش

باإللاقت بلى اظخذغاء الىهاػ الىهذي والخهُُمي الهاثم بخفىؿ  ،ؾاًت ببعخمىلىحُت واضخت

ماداها الخكٌحر والبدث في "ؤلامٍاهُاث اإلاخاخت للمىاءمت" بحن هخاثج  ؛14"معخهبل ألاهثروبىلىخُا"

  .زهاقُامكاسنت و  مؿاًشة تُظُاناث مجخمػغلى  ذساظاثوخالـاث جلَ ال

ت الثهاقُت يما جمثلها ألاغماُ ألن  دساظت ألاها الثهاقُت املخلُت بترايماث وجشار دساظاث الؿحًر

غً عجض الباخث في بهخاج  -في اغخهادي-بهما ظٌُؽل  ،اظالكظبو ؤن ؤومئ بليها التي اإلااظعت 

ًان ؤو ظىظُىلىجيخىاب غلم  ،ًملُه ًىحبه جمحز اإلاىلىع الثهافي اإلاهاسب و ؛ي ؤهثروبىلىجي 
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وبهخاج بدث  ،وبالخالي العهىه في بغادة بهخاج مٍُاهٍُي وبظهاوي لكٌش مكاسم للىانؼ اإلاذسوط

يؽذ مىاءمتًج ت-تر ٍو ت أل -نعٍش ـىلُت غلمُت ًكترك ؤجها بؿاًت الخإوحر ؤو هي مػشقت اظدؽاٍس

ت بىانػها  ؛قهي يما ًذغى ألن جٍىن يزلَ ألاظخار غابذ الجابشي الزي ٌؽذد غلى سبي الىظٍش

  .ولِغ الػٌغ الاحخماعي

ت واإلاىهجُت ؤمشا ال  الاحخماغُتجبهى الػىدة بلى ماضخي جلَ اإلاػشقت  ،لزلَ بترايماتها الىظٍش

حن وظلُم يخفشًهىؼ مؼ ؤلاظهاه آلالي  ،مىذوخت غىه في ؤقو بىاء قهم غلمي ـس لخهُهت  ٍو

مجمىغت ال هفادقه يثحرا لألظل لذي غذًذ الباخثحن الزًً ٌػمذون بلى جىظل ا وهى م ،اإلاُذان

 لخلَ اإلاػشقت الاحخماغُتب"ألاوش دون وعي  ؛مً اإلاػاسف واإلاكاهُم ومً لمنها مكهىم "الثهاقت"

خُت التي ؤهخجتها ؤو خذدث اظخػمالها وقو هدى" ألن جلَ  ،دون آخش ؤو غىاء جهصخي الؽشوه الخاٍس

خُت التي خٌمذ وؤوشث بهخاج مكهىم ؤو مػشقت ما هي بمجزلت الالوعي باليعبت  ،الؽشوه الخاٍس

ػخبر ؤن"الالوعي باليعبت الزي ٌ ،للبدث ألاهثروبىلىجي والعىظُىلىجي يما رهب بلى رلَ بىسدًى

لإلهخاج  الاحخماغُتالوعي ٌػجي في هزه الخالت وعُان ؤو جىاسخي الؽشوه قال ،لكشع مػشفي هى مالُه

ػىد  ؛التي جمخن غنها ًدبذُ مكاده الاحخماغُتوخحن هكفل هزا ؤلاهخاج غً الؽشوه  ،اإلاػشفي َو

 15 .له مكػُى ؤًذًىلىجي خُنها"

خُىما حػمل غلى  ،وجمٌىىا "ظىظُىلىحُا اإلاػشقت" مً بغماُ اإلاشاحػت الىهذًت اإلاذغى بليها

ما ًدُذ سظم الهىاجؼ  ،ولؼ الباخث في خهله الػلمي والعُاسخي والعىظُىزهافي الزي ًيخمي بلُه

 .والػلمي قيها-هثروبىلىحُت اإلااظعتبت لألغماُ العىظُىؤالٍىلىهُالي باليع-بحن خذود ألاًذًىلىجي

خظم قُه ؤلاهخاج اإلاػشفي لمً ألن هزا "الخهل الػلمي" في جهاًت ألامش ال ًكُذ ظىي"املجاُ الزي ًي

  .16وعو جخدذد قُه خفاثق ًل باخث خعب الىلػُت التي ًدخلها قُه"
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 Albanبخػبحر-17حجاحُتهاهزه الػملُت هي لىخذها الهمُىت بمعاغذة الباخث لإلحابت غلى 

Bouvier-  مىدها ؤمام والتي  ،بوعاوي غمىما-ترايم الىظشي الػلممدَ ؤلاحشاثُت الزي ًىاحه الـو

  .جكعحر الثهافي بالثهافي وداخل ظُانه الثهافي الخاؿ ؛بمهخماها ًدعجى قػال ونىة

  ?ػي املكتوب اؾعربي املعاصر عقل اؾثقاػياؾ -رابعا 
   

ًان خالشا وبهىة لذي باخثي غذًذ مً  واهخهاال بلى ؤلاهخاج الثهافي الػشبي هجذ ؤن هزا السجاُ 

ًاهذ جدذ ووإة الهىي  خُث ظاد الىهاػ خُى الهُمت الػلمُت ملخخلل  ،الٍىلىهُالُتالذُو التي 

ًاهذ مجخمػاتهم مىلىغا لها اإلاعماة الذساظاث قخكشم وجماسب الشؤي بؽإجها  ،"ًىلىهُالُت" و التي 

وفي ؤقو  ؛ما بحن ساد لها بؽٍل يلي ونىعي بالىظش للذاقؼ ألاًذًىلىجي والػعٌشي الزي ؤقشصها

ؤن  غلى اغخباس ،بإهمُتها الػلمُت جإظِعا غلى ؤههاك حجت الشؤي العابومهابل الهاثل  ؛18ؤظلمتها

قةهه بهما ؤساد ؤن ًبجي غليها جذخالجه التي حؿىُه غً ػاسف جلَ اإلا خُىما اهخم وؤهجض الاظخػماس

ت بلى الخؿلؿل اللىُل في البالد وهى ما ًدخم غلُه جدشي ما ًلضم مً الذنت في  ،اإلاىاحهت الػعٌٍش

ًاهذ ممامحن هزا الىهاػ هي ما ؤدي بلى  .الفشامت في اإلاىهج اإلاػىُاث و الذساظاث جىالي ونذ 

"اإلاػشقت  التي اججه قيها العااُ بلى جهُُم وقدق خذود الػلمي وؤلاًذًىلىجي في 19الىهذًت

ذ البيُاث اإلااظعت للكٌش الٍىلىهُالي ،بذاًت الٍىلىهُالُت" وجكفُل مهىالجه  ورلَ مً خالُ حؽٍش

غ ؛الثهاقُت الٌبري اإلابرسة له ولى ؤن مجمل الٌخاباث  ،يما حمؼ رلَ مثال بدواسد ظػُذ وبشهاسد لَى
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ما  ،التي جىاولذ سدود ظػُذ المخه وبؽذة غلى اهتزاع ألاقٍاس التي بجى غليها "اظدؽشانه" مً ظُانها

ًان مػجي بها بل    .وؤخُاها بلى ههُمهاخملها دالالث صاؾذ بها بلى ؾحر ما 

 -بؽٍل خاؿ في املجاُ العىظُىلىجي-يزلَ مُالد ما ًفىلح غلُه خالُا في بالد اإلاؿاسب  و 

الكلعكُت ؤمام جلَ  ذهؽتالالىنىف غىذ التي دغذ بلى غذم  بػذ رلَ 20دساظاث الىهذ اإلاضدوج

ؤدي هزا الخذاقؼ الىهذي بلى ونذ  .جدهُو الخجاوص  مؼ والػىدة بلى الزاث اإلاػشقُت ؛الهاغذة اإلاػشقُت

  .جدهُو جشايم مهم في هزا الباب

ػت لإلهخاج الػشبي خُى  يثحرة هي اإلاالخظاث التي ًمًٌ حسجُلها وبًشادها بمىاظبت نشاءة ظَش

ػت  وبهشاءة ظُمُىلىحُت ،ًمًٌ ،قما بحن يثرة اإلاهاالث ونلت الذساظاث اإلاخِىت غمىما ،الثهاقت ظَش

ً اإلاىخىج الثهافي اإلاخاح ُ  ؛وقاخفت لػىاٍو ى بلى بخذي ؤبشص الىخاثج التي حعم الٌخابت الػشبُت  الـى

وهي جدُى اججاه الخكٌحر مً جىاُو الكػل والبيُت الثهاقُحن بلى معاءلت/مدايمت  ،في الثهاقت

ت في ويػالناث مؼ  ( الثىسٍت ؛تالىوىُ ؛الالتزاملثهافي يزاث)دسحت الكاغل ا املخُي)غمو الػمٍى

 الاحخماغُتاإلاىنل مً غذمه وفي وبُػخه ومً اإلاؽٌالث  ؛مػاسلت ؤو مىالاة العلىت ؛املجخمؼ

ؤوظمت البراءة والخخفق في  مىذما ؤظهي جلَ ألاغماُ وؤؾشنها في قخ الخفيُل و  ( والخهىنُت

"مثهل الؽاسع الِعاسي  اإلاماد بحن والاتهام باالتهامقجاء بػمها مكػما  ،ـٍىى ؤلاداهتجىصَؼ 

ػذه آلُت مً آلُاث  ،اإلالتزم والػمىي" والزي ٌػخبر مثهل مٍاجب العلىت مخىاوئا ووـىلُا بل َو

شه والخفكُو للهشاس العلىىي وجلمُػه والزي مً  ؛و"مثهل الباله الُمُجي الىظُكي" ،الهمؼ وجبًر

الذوس واإلاىنؼ في حهت البجى  حهخه ًشد غىه ما ظبو بمبرس غذم نذسة الشؤي املخالل غلى اظدُػاب

ت واظتراجُجُت ؤيثر جإزحرا وفي حسخحر  ،الكىنُت بالخػبحر الؿشامصخي خُث جخم جإدًت مهام بيٍُى

  .في مىنؼ آخش ػضوهى ما ٌ ،إلمٍاهُاث ؤلاداسة ظلىاجها اإلاادي والشمضي 
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  ?اؾنقدي اؾعربي Imaginaireػي اخملوال  املثقف -9/1
   

ه بلى   الاهكػاُقهذ اخخل حلذ الزاث الثهاقُت خحزا مهما في يخاباث " ؛رلَيما ظبو الخىٍى

ونذ ٌػضي في بػمها هزا  ،التي غىذ وجخففذ في سزاء الخاُ الثهاقُت ونفل اإلاثهكحن ؛الثهافي"

وهى ما ًايذه بدواسد ظػُذ خحن  ،اإلاىخذ ختى غلى مكهىم "اإلاثهل" راجه الاجكامالخىحه بلى غذم 

كاث اإلاثهل  الاخخالف " بؽإن مكهىم اإلاثهل بلى آلاساء والخفىساث ٌػُذ رلَ بلى اخخالف في حػٍش

وهى ًخهاوؼ بزلَ مؼ  ؛21ويزلَ "لخذاخل اإلاكهىم مؼ مكاهُم ؤخشي ممازلت" مً لؿت بلى ؤخشي"

  ."الثهاقت" كهىمإلا هفي اظخػمالاإلاسجل الخػذد الخلذووي 

ًان دمحم غاسف ًىشح الذغىة بلى مشاحػت بىاثُت  للمكاهُم ومً لمنها مكهىم الثهاقت التي وبرا 

قئت اإلاثهكىن ٌػشف غابذ الجابشي  هجذ ،22اهداصث به الترحمت غً مػىاه وقها لخفىسه الخماسخي

وولىح الشئٍت والهذسة غلى الخدلُل  ؛"الكئت الىاغُت التي ؤيعبتها زهاقتها مىلىغُت الخكٌحر بإجهم

ػخبر رلَ حجاباوامل ت ومً  "خايمت اإلاىىهُت "َو ًدفنهم مً ؤن جىىلي غليهم ؤظالُب البىسحىاٍص

وهي وغلى ؾشاس ؾحرها مً ؤلاظهاماث خاولذ جهذًم جدذًذاث  .23ؤن ًخُكهم جدٌم اإلادعلىحن"

بُذ ؤهه ال ًمًٌ ؤن ًخكى غلى الهاست  .حاهضة هاحضة حمػذ في وُاتها بحن الىظُكُت والىمىُت

ذ و مممش في  ؛اإلاهخم في  ،ؤخشي للمثهل الىهذي الػشبي ؤخُانالخمىس الهىي لخىحغ ـٍش

خ الػمُو مًالػلمي الىهذي  الانتراب ًالخاٍس ت ؛24نماًا  والؽشغُت  ؛الىوىُت والهىمُت ؛والهٍى

جذبحر  ؛ىىلىحُاٌالخ ،الخكٌحر في ؤظباب الخدُى مً مجخمؼ الذولت بلى دولت املجخمؼ ؛واإلاؽشوغُت

 ،اإلاؽشنُتوهى ما ًمًٌ مفادقخه في مجمىغت مً الٌخاباث اإلاؿاسبُت وختى  .الخػذد/الثراء الثهافي
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)داخل الىخذة( غلى  "الخىىع الثهافي" خُث غلى ظبُل الخمثُل هجذ حؽذدا في جكمُل جىظُل

ُل "الخػذد الثهافي" التي جىحي ًإن  ،!!بلى هضغت اظخهاللُت ؤيثر منها في اإلاػىى الثهافي-خعبهم-جـى و

ت" ؤو "الهىمُت" بزلَ الىهً لخخكخذ بعشغت ؤو ىوىُت""ال جلَ الىخذة وهى ما ًذًً  ،"الهىٍش

زو  عاثله ؤيثر مما ًدخاج إلاً ًدمُه ٍو  قخمذ جشحمت رلَ في خىاباث ،غىه دلػكها رلَ َو

جذغى  ،25ؤًذًىلىحُت دوؾماثُت مخهىػت بالىوىُت وجيخفش للمفلخت الهىمُت غلى الؽػىس الىهذي

مت ؤلاوعاهُت التي لم جهم بها ختى الهىذ التي -املخلُت في بالد اإلاؿاسببلى بماجت و وؤد اللؿاث  وهي الجٍش

"ألاًذًىلىحُا ججػلهم في  خُث ؛وهاالء هم مً وػتهم ظاسجش بخهىحي اإلاػشقت-لؿت 350بها ؤيثر مً 

  .26آن واخذ اخخفاـُحن في البدث وخادمحن للهُمىت"

ًإدواس ؤو يبيُت بؽٍل غامت للمثهل الىهذًللمهاسباث  ختى في قدفىاو  هجذها  ،يمكهىم و

 ًاإلازهب اإلااسيسخي والكُبري  Grands Repèresحػىد بلى اظخدماس ألاغماُ الؿشبُت اإلاشحػُت 

  .والبىسدًىي  والعاسجشي 

ذ ؤو مؿلل بِىما ًهابل رلَ خىاب ً هضع هدى ؛زهافي ـٍش خُىما اهخهى بػمه  ،!!!يزا ؛الخخٍى

خُا" هضم بإهجبلى ال دون الىنىف بما ًٌكي لإلغالء مً  ،27ؾالبُت مثهكي ألامحر خالػىن" ؛جاٍس

ؤمام بسهاب  وابً هفش الخضاعي وؤبي خىُكت وابً سؼذ في ونىقهم الزي ًمثله ابً خىبل الاظخثىاء

  .تهاالعلىت وحبرو

ًاهذ مبرسا ً ؤمشا مشقىلا ومىبىرا مهما  بهى في اغخهادي هزا الخخٍى يما مؼ بدواسد ظػُذ  ؛جهٍو

هى خُاهت وبقالط ؤخالقي  ."العٍىث اإلاخىاوئ ألؼباه اإلاثهكحن ويُلهم بمٌُالحن مثال خحن اغخبر ؤن

بػن  -اظلمبؽٍل - امػهمىش ًدسحت لُبلـ الخٌكحر  ؤخشي ؤخُاها  بل واظخكدل ألامش ؛28ًامل"

ذومنهم  / "الىهذي" غً ؤلاحماع الػكىي اإلاىسور غىذ خشوحهم -اإلاثهكحن  بلى جىحُه  -خامذ ؤبى ٍص
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ال جفذنىا  "ناثال خحن خاوب ؤهل مفش ورلَ  ،اع بلى املجخمؼ لذسء تهمت الشدة والجىىن دقهذاء 

ًان في الىهن ؛يالم الهاضخي ؤهجي مشجذ لُىاُ لهب "ألاظخارًت" في حامػت  مال ًخهذألن اإلاشجذ  ،ولى 

 29 .ولم جظهش غلي ؤغشاك حىىن مً ؤي هىع" .ًان مجىىها برا في بلذ معلم بال

ًفىن له مٍاهخه  30بلى دقاع ظاسجشي جهىم خاحت اإلاثهكحن  قةلى ؤي خذ ؤمام هزه الىمارج

 ؛دقاغهم الزاحي وختى ال جبهى العبُل الىخُذة ؤمامهم بػذ اظدىكار خُلهم وجكانم عجض ،الثهاقُت

خُىما ورلَ  ،بل وؤظً ؤن اهخداس "الهىة" ال ًهل غً اهخداس "الكػل" خىىسة ،31اإلاذوي الاهخداسهي 

غلى -دساظتألامش الزي ٌعخذعي  ،ت واظخىابتهما بػذ جىالي المشباثًخم جكمُل الخىاسي والخهُ

  .جخلل مثهكىا اإلاههىس وقهم جيهاهه-مىىاُ اإلاىهج الدجاصي 

  ?متظهرات أزؿة اؾثقاػة وتقعود ثقاػة األزؿة -9/1
   

ـ خهُهت الخكٌحر في الثهاقت/الخماسة غىذ مالَ بً هبي غً ؤلاوعان  مفحر الخكٌحر في ال جَض

ورلَ مً خالُ ما  ،ؤلاوعان يمىلىع للمؽٍلت الثهاقُتومً هزا اإلاىىلو ًخهذم هزا  ،32راجه

 ويزلَ ما ًدعم به ظلىيه مً اقخهاد ما ًلضم لإلهخاج ابخذاءً  ،ًدمله مً ؤقٍاس مُخت وؤخشي ناجلت

ادة بػذ رلَ زم اظدعالمه للفشاع الىحذاوي الزي ٌػخمل داخله دون اإلابادسة بلى  ،وجدهُو الٍض

التي ًبخغ قيها دوس  34ولى ؤن بػن جإمالجه ومجالعه .33خعمه ؤو مػشقت العبُل اإلاكمُت لزلَ

ىٌ   .غلُه جماما نذسجه غلى جإظِغ املجخمؼ في خاحت بلى مشاحػت حذًذة شالػلم بل ٍو

ُل "اإلاالػظمى في  تهمؾالبُحصخُفه ألصمت اإلاثهكحن الػشب في اظخمشاس  بِىما ًهخمب الػشوي

ت  ؛والاهخهاثُتبلى العلكُت  وما هى ؤؾشب مً رلَ ؤًما اغخهاد هاالء اإلاثهكحن في ؤجهم ًخمخػىن بدٍش
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ً الثهاقُت" وهى ما ًمًٌ جبِىه بجالء في بػن  ؛35ًاملت حعمذ لهم بدُاصة ؤقمل مىخجاث ألاخٍش

معدىذًً في خىابهم  ،التي جذغى بلى العلكُت و غِؾ بوعان الُىم بػهُى ؤمىاث ألامغالٌخاباث 

  .رلَ غلى اهخهاثُت ممىهجت حػخمذ جٌُُل ما ؤجُذ مً هفىؿ مشحػُت للخفذًو

جمثُلُت جلَ الخىاباث  ،الخمثُلُتهجذ مً ًىاحهه بعااُ  ؛مً ؤصمت اإلاثهل وفي معخىي آخش

ومذي جىاقشه غلى الهذساث والؽشوه الثهاقُت  ؟اإلاثهل للجمهىس وجمثُلُت  ؛للشؤي الثهافي يٍل

و بن يىذ ال ؤجكو هىا بالمشوسة مؼ ما رهب بلُه ماسيغ مً نفىس وعي  ،الٌكُلت بخدهُو رلَ

اهه في هظشي ال ًهىم أل  ،املجخمؼ اإلاؽشقي وخاحخه الذاثمت إلاً ًىىب غىه ظىي بمماسظت  حىهٍش

ًاتهالللىُابت غً الجماهحر وبػذ رلَ  مادًخه اإلاؽشغىت ش ظلى   .خبًر

  ?ؿن األزؿة اؾثقاػوة طقوس املرور -9/8
   

ت الاحتهاداثجهترح بػن  مجمىغت  ؛التي اوؽؿلذ بالهلو الثهافي ومؽٌالجه الزاجُت و البيٍُى

بدعب ومنها ما ًلخهي ومنها ما ًدىاقش  ،مً املخشحاث التي ًخم جهذًمها ؤظبابا لخجاوص ألاصمت

ت واإلاػشقُت بمػىاها ألاهثروب صاء ما خلو ؤصمت حذًذة ومشيبت ب ،ىلىجياإلاشحػُاث واإلاىىلهاث الكٌٍش

  .وغمالوظُانا قهما  يُكُت الخػامل مػها وجذبحرها

الذنُو لىظام الكٌش  الاههُادغلى ؤن الخل الىخُذ ًٌمً في " ،ًايذ الػشوي ،وفي هزا الفذد

خي مؼ جهبل حمُؼ اقترالاجه خي  لوؤقم .الخاٍس ي اإلاذسظت جدُذ رلَ هالتي مذسظت للكٌش الخاٍس

اث الثالزت الىاحبت الػالج  ،36اإلااسيعُت يما ًكملها الػشب" بِىما ًدذد مالَ بً هبي اإلاعخٍى

ض  ،اإلاثبىت للػهلوهي الخدلل مً اإلاعلماث والخخلق مً معاوئها  ،لخػافي الثهاقت/النهمت وحػٍض

  .زم جدهُو اإلافالخت مؼ الجاهب الىحذاوي ووانػه اإلاػِؾ ،سوح ؤلاهخاحُت في العلىى ؤلاهخاجي
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التي ظلم بإجها ؤظاط الخماسة -في خحن ٌؽتره وه خعحن لممان معخهبل مىقو للثهاقت

الىهذي ظُمًٌ قخىظل الخػلُم ري الخغ  ،37لشوسة ؤن جخجه الػىاًت ـىب الخػلُم -والاظخهالُ

دون  ،مً خلو ؤحُاُ مً الٌكاًاث التي ظخمثل ؤلامٍان اإلاادي والشمضي لخهذم املجخمؼ واصدهاسه

يما  ،الخؽُت مً بػن اإلاىػىكاث التي جِعش الهذم وحعهي املجخمؼ في قٌش الفشاع مؼ ؤبىاثه

  .هالخظ رلَ بخىاجش ؤمثلت الخىشف

كتها الهادسة غلى جزلُل الهىة بحن  ييما جخهذم في هزا ؤلاواس بػن ؤلاظهاماث الت جهذم ـو

حعىس بالذغىة بلى ججعحر الكجىة بُنهما غبر  ،اإلاثهل/ـاخب ألاقٍاس و ألامحر/ـاخب الهشاس

مًٌ ؤلاؼاسة في هزا العُام بلى ،38ا وممحزاتهاخفاثفهزالزت لٍل منها  مدمىد الىذاء الزي وحهه  ٍو

 اإلاػىى الثهافي ججاوص اإلاباؼش الثهافي والىكار هدى غموبلى داغُا بًاهم الباخثحن بلى الزاودي 

خه  بِىما اهخم آخشون بخدذًذ وظشد اإلاعاولُاث ،وعىت الثهاقتًإدواث للخدلُل الثهافي و ؤ ،وسمٍض

ا و الالىالعاملجخمػُت اإلاىاوت باإلاثهكحن واغخبروا ؤن خعً  في  ،بامخُاص بها ًجػل اإلاثهل غمٍى

املجخمؼ بٍل ما ؤوجىا مً معاولُت  اإلااسيسخي الزي ًيُي بهم مهمت حؿُحراوسجام جام مؼ الىشح 

  .زهاقُت و"ؼهاوة" بمػىاها وظُانها العاسجشي 

 خامتة 
   

ت داخل الخىاب الثهافي ري اإلاىلىع الىاخذ ىت الشئٍت واإلاىهج وألاولٍى  ،هي برن خىاباث مخبًا

ماثججذد الخاحت بلى ههذ مضدوج مكخىح في الضمً واإلاٍان  الػبىس بلى معخىي  هًمًٌ مً خالل ،والُخ

شا ًتههذ سئٍت مًٌ غً "الاهكػاُ الثهافي" بعلبُاجه اإلاىهجُت  ،ؤيثر حالء وغمها وجىٍى  ً و ؤبػذ ما

  .واإلاػشقُت
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ت خاُ ًبهى اإلاإمُى واإلاىلىب هى جىكُز مشاحػت ببعخمىلىحُت إلاكهىم اإلاثهل داخل  ؛وغلى ًؤ

ظىاء  ،نىامها جكٌَُ غلمي للفىس الىمىُت التي حػىى للمكهىم ،بؽٍل بلضامي وجالصمي ؛زهاقخه

ُا ؤو ختى داخل البِذ ألاهخلجيسخي الػشبي في ما بحن مٍىهاجه وهى ما مً ؼإهه جىهحره مً بػن  .احخماغ

ت  ؛الؽشوه التي حعإلها في الكاغل الثهافي ؤو مػُاٍست "اإلاػشقت  ،"le Savoir spontanée"اإلاػشقت الػكٍى

  ."le Savoir scientifiqueالػلمُت 

 ،في الجهىد الهاثمت لخىمُت املجخمؼ الاهخشاهمً  يما ؤن هزا اإلاعاس هى الزي ظُمًٌ "اإلاثهل"

ا مؼ حعاني الىظشة  ًاهذ جشي في الخىمُت مهىلت انخفادًت خالفت الاختزالُتخفـى   .التي 

ًلىس للثهاقت بإجه الاغخباسقإخزا بػحن  ا حعخؿشم اإلاػشقت واإلاػخهذاث الخػٍشل الؽهحر الزي نذمه جا

دعبها الكش  ل الهذساث والػاداث التي ًٌ قةن الخو  ،داخل املجخمؼ دوالكً وألاخالم والهاهىن والػشف ًو

ُال ًبهى زابخا بل وـؤ   .في معاهمت اإلاثهل في يعب الشهان الخىمىي داخل مجخمػه 

دهو "الخىمُت الثهاقُت" بمذلىلها  مٌىه ؤنً  ً ؾحر اإلاثهلً  والتي  ؛داخل املجخمؼ ي واإلاهاس  اإلاػشفيقم

ً ؤؼذ خىشا وؤيثر بلخاخا و جلَ هي الهُمت ، .ال جهل ؤهمُت غً باقي ؤدواث الخىمُت اإلاىاٍصت بن لم ٌج

ُحر املجخمعي ـلب الخؿ خىحه بلى  ؛اإلاماقت التي نذ حػُذ مىنؼ "اإلاثهل" في  بل وفي مهذمخه مادامً 

ضًي اجكانىا مؼ قٌشة ؤن الثهاقت هي  .سقه واهخماماجهالػهل ؤلاوعاوي ٍوازش في مذاسيه ومػا  ً وهزا ما

ً  .ولِغ الػٌغ ؤبذا الانخفادًتاإلاذخل لخدهُو الخىمُت  ت لها م وهى ما جثبخه غذًذ ألامثلت لبلذان ؾُى

جػلها في مهذمت الذُو اإلاضدهشة بكمل غاثذاتها الخُالُت ـ  ؛الخحراث اإلاادًت/الىانُت ماً  نها لم جبل وٌل

ُلىلخه دوجها ورلَ رلَ بعبب اهخفاب الػاثو الثهافي)ـشاغاث مزهبُت وغهذًت وبزيُت( مهابل  ،وخ

ًاء يبحر وحػلخه سؤظمالها الخهُهي  وحىد ؤمثلت لبلذان ؤخشي اظخىاغذ اظدثماس اإلاػىى الثهافي بز

  .الُاباوي في هزا الباب غىا بؿٍشب الىمىرجولِغ  ؛لإلنالع الخىمىي 
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 ؛اهىلهذ ألابدار والذساظاث العىظُىلىحُت و ألاهثربىلىحُت والانخفادًت وؤلاداٍست وؾحرهاق

و غذم جمًٌ ختى ال ؛ الهخهاُ انخفادي مخهذمالذُو ل بػنللىنىف غلى مٍامً ؤظباب جدهُو 

ُ ؤخشي  ُ قؽل دو ا-ههى   .في رلَ -وانُت خفـى

ىن ؤن  الذساظاث وألابدار الىخاثج اإلاكاحئت لخلَ قٍان مً بحن  ً بػن البلذان  ؤظكشث غً

عت غلى اإلاعماة مخهذمت ال جخىقش هم و  ،مىاسد وبُػُت سِث غلى  الخىمُت اإلاخهذمت ها لخلَجدهُهلمً 

ًالبدث الػلمي   .ؤظاظها وبهما غلى مهىماث ؤخشي 

ت الىانُتخلَ وفي اإلاهابل جم الخىحه هدى دُو ؾىُت ب سؾما غً ؾالئها  و ،منها اإلاىاسد الىبُػُت خـا

هها لم جدهو    .جىمُت خهُهُت جزيش!! تاإلاىاسد ًؤ بخلَوظهىلت حعٍى

امىت وساء جدهُو جىمُت نذ و   خهُهُا في ماهُت ألاظباب الشثِعت اٍل
ً
ٍاال وشخذ هزه الىخاثج بؼ

ت مهمت واخخاللها مٍاهت  ؛خهُهُت في بػن الذُو ألاخشي  مش ألا  ،لمً مفاف الذُو اإلاخهذمتجىمٍى

ؽل  ؛دقؼ بلى جىحُه البدث والخهصخي غً غىامل جكعحًرت ؤخشي ؾحر اإلاىاسد الىبُػُتالزي  لػلها ٌج

  .ألاظباب الخهُهُت وألاظاظُت وساء هزا الخهذم والاصدهاس

ت" للمثهل ٍضذ في بزباث "اإلاٍاهت الخىمٍى  ً ٍوايذ غلى اظخمشاس  -بفُؿتي اإلازيش واإلااهث -هزا ما

ُاسخي"  والزي لألظل ال ،الػام ي الخذبحر الخاحت بليهما داخل الػهل  صاُ مدخٌشا مً وشف "الع

ً لإلنشاس بالكؽل ً الضم كي م ً بن ؼئىا اإلاشوهت-والانخفادي" سؾم مشوس ما ًٌ ُحر  -ؤو غذم الخمٌ في الدع

ت معاخت لخهذم واؼخؿاُ اإلاثهل وؤداء سظالخه وواحبه  ،ألاخادي واإلاىكشد للؽإن الػمىمي الزي ؤلػى ًؤ

ىن ؤقمل حىاب غً مشد هزا ؤلابػاد اإلامىهج للمثهل مً نبل  .اء الىوً واإلاىاوىحنالىوجي بص  ونذ ًٍ

هبل بالدعٍىت الاظخكهامُتبلى ؼهاوجه  ؛العلىت والزي ججشي الػباسة غىه في  ،وخعه الىهذي الزي الً 

 Le" )والسياس ي يجمع أو يسوي كيفما اثفق يزعجاملثقف عموما مً ؤن " ؛ألادبُاث العىظُىلىحُت

sociologue dérange et le politicien arrange ) . 
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  ?اؾعربوةاملراجع  -
 
داس هِىىي للذساظاث و  ؛جشحمت ؤظػذ الخعحن ؛الىفىؿ ألاخحرة-خُاهت اإلاثهكحن :بدواسد ظػُذ -

  .3122 .ظىسٍت دمؽو ؛اليؽش والخىصَؼ

  .7::2بحروث  .ُ .م .ػ .داس النهاس لليؽش ؛جشحمت ؾعان ؾفً ،ـىس اإلاثهل :بدواسد ظػُذ -

ي غلي الشبُػى -   .2 .9::2ه .9::2 ،داس الٌىىص ألادبُت ،خُاساث اإلاثهل :جًش

  .2:84-بحروث-داس آلاداب ،جشحمت حىسج وشابِصخي ؛دقاع غً اإلاثهكحن :حىن بُى ظاسجش -

دًىان  :الجضاثش ،خلُل ؤخمذ خلُل :جشحمت ،ألاوش الاحخماغُت للمػشقت ،حىسج ؾشقدؾ -

  .2:94 ،اإلاىبىغاث الجامػُت

 ،الىاؼش ماظعت هىذاوي للخػلُم والثهاقت ،معخهبل الثهاقت في مفش :وه خعحن غلي ظالمت -

  .3123الهاهشة 

اإلااظعت  ،جشحمت رونان نشنىه ،جهلُذًت ؤم خذازُت ؛ؤصمت اإلاثهكحن الػشب :غبذ هللا الػشوي -

  .2:89بحروث  ؛الػشبُت لليؽش والخىصَؼ

  .3116دمؽو ،3داس الكٌش ه ؛مجالغ دمؽو :هبي مالَ بً -

  .3122دمؽو ،26داس الكٌش ه ؛مؽٍلت الثهاقت :مالَ بً هبي -

  .:::2 ،اإلااظعت الػشبُت للذساظاث واليؽش ؛اهخداس اإلاثهكحن الػشب :دمحم حابش ألاهفاسي  -

ع  ؛داس اليؽش اإلاؿشبُت ؛مجلت ؤنالم ،معاولُت اإلاثهكحن في البالد اإلاخخلكت :دمحم غابذ الجابشي  -

ل    .2:75ؤبٍش

ذ - و ،هذاء بلى الؽػب اإلافشي  :هفش خامذ ؤبى ٍص   .7::2 ؛66العىت  5ع ؛مجلت الىٍش

اإلاػهذ  ؛دساظت لعحرة اإلافىلح وداللت اإلاكهىم ؛اإلاذهُت-الثهاقت-الخماسة :هفش دمحم غاسف -

  .5::2 ،غمان ؛الػالمي للكٌش ؤلاظالمي

ميؽىساث اجداد  ،جشحمت ناظم اإلاهذاد ،الاحخماغُتقت في الػلىم مكهىم الثها :دووي ًىػ -

  .3113دمؽو  ،الٌخاب الػشب
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 ،ججعحر الكجىة بحن ؤصخاب ألاقٍاس وؤصخاب الهشاس ؛اإلاثهل وألامحر :ظػذ الذًً ببشاهُم -

  .6ه2:96 ،غمان ؛مىخذي الكٌش الػشبي

  .داس الػىدة بحروث ؛الىهذ اإلاضدوج :غبذ الٌبحر الخىُبي -

خ :غبذ هللا الػشوي -   .3ه ؛2:99 ،اإلاشيض الثهافي الػشبي ،زهاقخىا في لىء الخاٍس

 الذاس ؛اإلاشيض الثهافي الػشبي ،نشاءة في ألاوعام الثهاقُت الػشبُت ؛الىهذ الثهافي :غبذهللا الؿذامي -

  .4 .3116ه ؛البُماء

  .3111دمؽو ،5داس الكٌش ه ؛ؼشوه النهمت :مالَ بً هبي -

ت والىهذ الثهافي :مدعً حاظم اإلاىظىي  - بحروث  ،اإلااظعت الػشبُت للذساظاث واليؽش ،الىظٍش

 2 .3116 .ه

داس  ،الاحخماغُتالثهاقت بحن جإـُل الشئٍت ؤلاظالمُت واؾتراب مىظىس الػلىم  :مدمىد الزوادي -

  .3117 ،بحروث ؛الٌخاب الجذًذ اإلاخدذة
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