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قرلءةاحتويويةاهقديةاملضامنيالملوقؽاجالمكرتويناأ هر ارتوبوسااااااااااا
ؾناللهرثوبوموتياالمـربية
د.اكِييةالفروتنا-اجامـةاابثية-الجلزلئر ا

ا

ختخطاللهرثوبوموتياابدرلسةالمسووك اللوساينا
يف الملايض او الحلارض ،اويقدم اُذل المـمل احرلكٌلا
مـرفيااؾناحياةالمبرشاؿىلامرالمخارخي،اوُوايـمتدا
بذكلاؿىل المـووم المبيوموتية وجالتامتؾيةاابلضافةا
لىل المـووم اللخرى .اومثة ابـغ المباحثنيا
(للاكدمييني)المـربايض رونالىلاأناللهرثوبوموتياا
دخوت الىل المـامل المـريب احتت المس اؿمل اجالتامتعا
لملقارن ،افالهرثوبوموتيا اكـمل امس خقل اهل اميدلهَا
ومهنجَ اوهل اظريقذَ الخلاظة ،الس خفاد اكث رل امنا
أدولت الجليل المثاين انوويب ،اوثؼِر اُذٍا
جالس خفادة امن اخالل امسامهة ابـغ المباحثنيا
لمـرب ايف الوضاء امدوانتاومولقؽ المكرتوهية اثدٌاولا
ؿمل اللهرثوبوموتيا امن اؿدة ازولاي وتولهب ،اويـدا
موقؽ اأرهرتوبوس الملوقؽ المـريب اللول ايفا
للهرثوبوموتيا،و اؿويَ افان احتويل اودرلسة امضامنيا
لملوقؽ اس خضف اُذل المـمل اولمقامئني اؿويَ افائدةا
مـرفية اوؿومية اويف الموقت اهفسَ احكضف اؾنا
هقاطالميقطالميتاثخخولامضامنيالملوقؽامٌذاوضأثَا
لىل الميوم الحلايل ،اولمـمل اؿىل اثقدمي اثقومي ايكونا
يفااخدمةالكالملِمتنيابـملاللهرثوبوموتيا .ا

Anthropology specializes in the study of
human behavior in the past and present,
and this science provides an accumulation
of knowledge for human life throughout
history, and therefore depends on the
biological and social sciences in addition
to others Sciences, and there are Arab
scholars emphasize that anthropology has
entered the Arab world under the name of
comparative sociology, anthropology as an
independent science has its domain and its
approach and its special way to Greatly
benefits from the second generation of the
web, and this advantage is distinguished
by the contribution of some Arab
researchers in the creation of blogs and
websites dealing with anthropology from
several angles and aspects, and the site
Arnatropos considers itself the first
Arabic site in anthropology, and therefore
the analysis and study of the content of
the site will add to this science and those
who support it Provide useful and
scientific knowledge and at the same time
reveal the missing points that permeate
the content of the site from its creation to
the present day and provide an evaluation
that will serve the people interested in the
science of anthropology
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لملوخط  :ا

ا

Abstract :

قرلءةاحتويويةاهقديةاملضامنيالملوقؽاجالمكرتويناأرهرتبوساؾناللهرثوبوموتياالمـربيةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مقدمة :ا
لجسـتاجمػالتالمبثػراولارلسػةايفاؿػملاللهرثوبوموتيػا،اوثػدلخوتاموضػوؿاثَامػؽا
موضوؿاتابـغالمـووماللخرى،اولاس ّيٌلاؿووماللحياءاوجالتامتعاولمفوسفة.اكػٌلاثـػدّدتا
امخـػدّداختععػاثَاوجمالثػَ،اولاسػ ّيٌلايفالملػرري ةلاللخػ رةا
مٌاُجَالميؼريةاولمخعبيقيػة،اثبـػ ًا
ّ
حيػػرالمخي ػ رلتالمكوػػ رةاولملدسػػارؿة،المػػيتااكنامِػػااأ راولحضػػةايفاحيػػاةالمبرشػػا ف ػرلد ا
اومكجمتـػػات.او ػػااأ ّناللهرثوبوموتيػػاار ػ ّةابدرلسػػةاللوسػػان،اصػػألاايفاذكلاصػػأنالمـوػػوما
للوساهيةاللخرى،افِي احرثبطالرثباظ ًااوزيق ًااابجملمتؽاللوساينالذلياثوجدافيَ،احيراثـكسا
بييذَاللساس يةاولمقميالمسائدةافيَ،اوختدماابمخايلامعاحلَايفالماخثسنياولمخعػوير،اوملايبػ ا
ؿػػملاللهرثوبوموتيػػاا ـػػزلاؾػػنالمخعػػورلتالمخكٌوموتيػػاالمػػيتامسػػتالمـديػػدامػػنالمـوػػوما
جالتامتؾيةاوللوساهيةاوحىتالمخعبيقيةامهنا،افقدافذحالمـاملالمرمق املهرثوبوموتيااجمالاولسـاا
مالس خقعاءامناأجلافِمالمخثػولتالمػيتاظػرأتاؿػىلالمـػاملالملـػار،اوػِػرتامػدوانتا
ومولقؽالمكرتوهيةامخقدمياخمخوػفالملولضػيؽاولجلولهػبالمػيتايـاجلِػااؿػملاللهرثوبوجليػا،اوايـػدا
موقؽاأ هررتبوسالملوقؽالمـريباللولالذلياؾززاثولجدٍاؿػىلالمضػ بكةالمـيكووثيػة.اوسػـياامٌػاا
ملـرفةالملاكهةالمػيتاحتخوِػااللهرثوبوموتيػاالمـربيػةايفالمـػاملاجالفػرتليض،اوابمخ ديػدايفالملوقػؽا
لمـريباجالمكرتويناأرهرتوبوس،امعداناظرحاجساؤلاحموريامفادٍ :ا
ُلاأسػسالملوقػؽاجالمكػرتويناأ هررتبػوسالهرثوبوموتيػااؾربيػةاخامعػةا اأماأنا مخػَا
ثقذرصاؿىلارسدالمفكراللهرثوبومويجالميريبالحلديراولملـار ا
ااوؿويَافاناُذٍالمورقةالمبثثيةاسدذضػمنازػالثاحمػاوراأساسػ يةاممػؽابػنيالميؼػري ا
اولمخعبيق /لمخ ويًل،اوجاءتاؿىلالميثوالليت:
 .1فروعاؿملاللهرثوبوموتياايفالمـرصالملـارا
 .2ظرلئ اوامهنجيةالمبثراللهرثوبومويجالمليدليناوأدولثَ
 .3قرلءةاحتويويةاهقديةاملولضيؽالملوقؽاجالمكرتويناأ هررتبوساؾػناللهرثوبوموتيػاالمـربيػةا
يفالمـاملاجالفرتليض
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ثـرفاللهرثوبوموتيا،ابألّ االمـملالذليايػدرساللوسػانامػناحيػراُػوااكئػناؾضػويا ،ا
ّ
يـيشايفاجممتؽاجسودٍاهؼماوأوساقالتامتؾيةايفاػػلّازقافػةامـ ّييػة.اويقػومابػأؾٌللامذـػدّدة،ا
ويسػػساسػػوواكًاحم ػدّد ًلأاوُػػواأيض ػ ًاالمـػػملالذليايػػدرسالحليػػاةالمبدلئيػػة،اولحليػػاةالحلديثػػةا
اؿىلاثعورٍاؿربالمخارخياللوسػاينالمعويػل.ا
لملـارة،اوحياولالمخًوّؤا س خقولاللوسانامـمتد ًل
ّ
وذللايـخػػرباؿػػملادرلسػػةاللوسػػانا(للهرثوبوموتيػػا)اؿوػٌلًامذعػ ّػور ًل،ايػػدرساللاوسػػاناوسػػووكَا
وأاماهل( .)1ا
لنالمضـوبالمياظقةاابنويةاجالجنوزييةامجيـِااثعب اؿىلاؿملاللهرثوبوموتيا"ؿوٌللوسػانا
وأؾػػٌلهل"،ابيػػلايعو ػ الملعػػعوحاذلثػػَايفالمػػبةلناللوروبيػػةالػػ رالمياظقػػةاابلجنوزييػػةاؿػػىلا
"درلسػػػةالخلعػػػائطالجلسػػػميةامالوسػػػان"،اويـػػػوداُػػػذلاجالخػػػذالفالىلاظبيـػػػةاؿػػػملا
للهرثوبوموتيا،افويلايـينايفاأورواباللهرثوبوموتياالمفزييقيػة،افػاناللمػريكينيايسػ خخدمونا
معػػعوحاللزيوموتيػػااأواللزيويرلفيػػااموظػػفاللزيويرلفيػػاالمثقافيػػة،اولمػػيتايعبػػ اؿو ػػاا
لمربيعاهيوناللهرثوبوموتيااجالتامتؾية.افف الجنورتلامثالايعوػ امعػعوحاللهرثوبوموتيػااؿػىلا
درلسةالمضـوباواكياانرااجالتامتؾية،امؽاميلاخاصانوخأكيداؿىلادرلسةالمضـوبالمبدلئية،ا
أمػػاايفاأمػرياكافػػ رىالمـوػػٌلءاأناللهرثوبوموتيػػاا اؿػػملادرلسػػةالمثقافػػاتالمبرشػػيةالمبدلئيػػةا
ولملـػػارة،ايفاريػػنياأناؿوػػٌلءافروسػػاايـيػػونا ػػذلالملعػػعوحادرلسػػةاللوسػػانامػػنالمياحيػػةا
لمعبيـيةاأيالمـض اوية( )2ا
وؿىلالمرمغامنايىنالمـوومايفالمرتلثالمـريب،اللاأناؿػملاللوسػانا(للهرثوبوموتيػا)املا
يوػ اجالُػػامتمايفالاولئػػرالمـوميػػةاولمبثثيػػةالمـربيػػة،اكػػٌلا الحلػػالايفالملؤسسػػاتالمـوميػػةا
لميربيػػةاواابحاث ػػا،اسػػولءايفالمبثػػوثالمليدلهية/لمخعبيقيػػة،اأوايفالارلسػػاتاللاكدمييػػة،ا
اكارلسػػاتالمفوسػػفيةاولميفس ػ يةاولمرتبويػػة،...اومثػػةابـػػغالمبػػاحثنيا(للاكدمييػػني)المـػػربا
يض رونالىلاأناللهرثوبوموتياادخوتالىلالمـاملالمـريب،ايفالمثالزيٌاتامػنالمقػرنالمـرشػينا
حتػػتالمس"ؿػػملاجالتػػامتعالملقػػارن"اوذكلاؿػػىلاأيػػدياؿػػدداكبػػ رامػناؿوػػٌلءاللهرثوبوموتيػػاا
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لمربيعاهيني،امثل(ليفاىزابريدضارد،اُوااكرت،اوابريس خايف)اممػناثومػولالمخػدريسايفالجلامـػةا
لملرصية(جامـةالمقاُرةاللن)).(3ا ا
لنافروعاؿملاللهرثوبوموتيااكث رة،الاميكناحرصُاالكِا،اذللاس ي اولاؾػرضامػاا ػما
ؿػػملاللهرثوبوموتيػػاايفاؾرصػػانالملـػػار،اواميكػػناحتديػػداُػػذٍالمفػػروعايفاللهرثوبوموتيػػاا
لمـضوية،اجالهرثوبوموتياالمثقافيةاوجالتامتؾيػة،اللهرثوبوموتيػاالنويويػةاولمرتبويػةاوؿػملالل را
وللركيوم اوتيا :ا
اااااأا-االلهرثوبوموتياالمـضويةاأوالمفزييقية Anthropologie biologique ou physique

ُواجمالايفاللهرثوبوموتيااحياولاأنايبثرايفاأظلاللوسان،اابؾخبارٍاهوؿاايًمتػ الىلا
لجلًس،اولمبثراكذكلايفالمعبيـةاويفامفِومالمخعػوراوللسػ باباولمـوػلالمػيتاثػخث ايفا
جالخذالفاتالمبيوموتيةاؾيداللوساناومقارهخَاابلهولعاللخرىامػنالماكئيػاتالحليػة()4اوأمها
لملوضػػػػوؿاتالمػػػػيتايدٌاومِػػػػااُػػػػذلالمفػػػػرعامػػػػناللهرثوبوموتيػػػػاا :ادوراؿػػػػملالمورلزػػػػة ا
اولحمليطايفاثعوراللوسان،اوحمكنارياجػةاؿػملاللهرثوبوموتيػااابمـوػومالمعبيـيػةايفالمبثػرا
ؾناأظلالمبرشػيةامػناخػاللادرلسػةالملسػ خثثاتا(بقػااياللوسػان)اولماكئيػاتالحليػةالػ را
للوساهية،امكهنػااأقػربالىلاللوسػان،اوذكلاابلؾػامتداؿػىلاؿػملاللوسػجةاوؿػملالمورلزػة(،)5ا
وثيقسماللهرثوب اوموتياالمـضويةاحبسباظبيـةالارلسةالىلافرعالحلفػرايتالمبرشػية،اوافػرعا
للتٌاسالمبرشيةاأواللتسامالمبرشية،اافأمػاالمفػرعاللول:افِػوالمـػملالذليايػدرسالجلػًسا
لمبرشياولماُاتاثعورٍ،اولس امياماااكنامهناامذعالاابميول المػيتاحكضػفِااللريػاف ر(،)6ا
وحياولالمـوٌلءالذلينايدرسوناُذلالمفػرعاجالجابػةاؾػنالمـديػدامػنالمدسػاؤلتالمػيتاثػدورا
حػػولاموضػػوعاللوسػػان،اوكيفيػػةاػِػػورٍاؿػػىلاللرض،اومػػناكاكيػػفالخذوفػػتاللتٌػػاسا
لمبرشػػية،ابفعػػائوِااوسػػاللرااوأهولؾِػػا،اوكيػػفاثيػػ راللوسػػاناوثعػػورتالحليػػاةاؿػػىلاوجػػَا
للرض(.)7اأماافرعاللتٌاسالمبرشيةاأواللتسامالمبرشية،افِوالمـملالذليايػدرسالمعػفاتا
لمـض ػويةامالوسػػانالمبػػدلر(لمليقرض)اوللوسػػانالحلػػايل،امػػناحيػػرالملالمػػحاللساس ػ يةا
( )8ا
ولمسٌلتالمـضويةالمـامة
ا
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا130ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اكِييةالفروتن–اجامـةااابثية-الجلزلئر

جم ةلالمخي راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾ اااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػددالمثامر

ااااب-اللهرثوبوموتياالمثقافيةاواجالتامتؾيةAnthropologie socio- culturel:
لهَاحتتاثأز را"رلدالكيفابرلون"اابخلعػوصافػاناللهرثوبوموتيػااجالتامتؾيػةارياومػتا
أناحكػػوناؿػػملالتػػامتعامقػػارانا)،(sociologie comparativeاوثػػدخلا ػػناجمالرػػاا
للزيوموتيااوؿملاجالتػامتعاابؾخبػارٌُلاجمػامنيامـػرفينياأساسػ ينياواوػٌلاخعوظػياتادقيقػةا
ومـييةايفادرلسةالجملمتؽاولمخعورلتالحلاظ ةلافيَ(...)9وقداوضـتابـغالجلامـاتاللمريكيةا
متيزيلابنياجالهرثوبوموتياالمثقافيػةاوجالتامتؾيػة،امؤكػدةاؿػىلاأناُػذٍاللخػ رةارػةاابلؾػٌللا
للبدلؾيةاوؿىلارأسِااللؾٌللالمفٌية،اأماا"لكوداميفػ اسػرتوس"المفيوسػوفاللهرثوبومػويجا
لمفرويسػػالملـػػارالملضػػِوراابلهرثوبوموتيػػاالمبًيويػػة،افقػػدارأىاأنالمسػػوواكتاجالتامتؾيػػةا
مكٌلرساتالمزولج،اوبياءاهؼاماللرسةاحرثبطاابلهخػاجالمرمػزيانومجمتـػات،اومِػذلافػالافػرقا
بنياللهرثوبوموتيااجالتامتؾيةاولمثقافية( .)10ا
ردفالارلسػاتاللهرثوبوموتيػااجالتامتؾيػةالىلاحتديػداخعػائطالمخييػ راجالتامتؾػ ا ا
وامعوياثَ،ا اولميتاحتدثايفاللبًيةاجالتامتؾية،اوقدالحغا"بػرلون"اأنالارلسػاتالخلاظػةا
بذكلالمِػدف،الُمتػتابدرلسػةاأاػرالحلػروباجالسػ خـٌلريةاؿػىلالميؼػامالمقوػائًلايفالفريقيػا ا
اوأس يا.اومكنالمخيي راجالتامتؾػ امعويػةامـقدة...فـمويػةالمخييػ راأوالمخعػوراجسػ خوزماػِػورا
أصاكلاجديدةامناللمناطاوللبًيةاجالتامتؾية .)11(...ا
ثـرفاللهرثوبوموتياالمثقافيةا اذكلالمـملالذليا ةابدرلسةالمثقافةاللوساهية،اويـينا
بدرلسةاأساميباحياةاللوساناوسوواكثَالميابـةامنازقافذَ،او اثػدرسالمضػـوبالمقدميػة،ا
كٌلاثدرسالمضـوبالملـارةا(.)12اوامقداجنحاؿوٌلءاللهرثوبوموتياايفادرلسارمالميتاأتروُاا
ؿىلاحياةاللوساناسولءاماالؾمتدامهنااؿىلالمرتلثالملكذوبامالوسانالمقدمي،اوحتويلاأ رُا،ا
أواماااكنامهناايخـو اابلوسانالملـارا نالظارٍاجالتامتؾ الملـاش(.)13اومقدالؾمتػداكثػ را
منالمباحثنيايفادرلسةاللهرثوبوموتيػاالمثقافيػةاوجالتامتؾيػةاؿػىلازػالثامفػاُمياأساسػ ية،ا
:ا
 .1لمخ زيلتالمثقافية:اوجضملالمقمياولملـخقدلتالملضرتكةابنيالمياس.
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا131ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

قرلءةاحتويويةاهقديةاملضامنيالملوقؽاجالمكرتويناأرهرتبوساؾناللهرثوبوموتياالمـربيةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2لمـالقاتاجالتامتؾية،اوجضملالمـالقاتالمضخعيةالميتاحػربطالميػاسابـضػِما
مؽابـغ.
 .3أمنػػاطاأسػػاميبالحليػػاةالمػػيتاثـػػدالميػػا الماػ الملركػػبامػػنالمخ ػزيلتالمثقافيػػة ا
اوالمـالقاتاجالتامتؾية( ) ا
14

ااااجا–اللهرثوبوموتياالنويوية:Anthropologie linguistique :
بـػػداأؾػػٌللالمخعػػورينياأمثػػالا"س بًأػػ"الذلياثػػأاراابمبيوموتيػػاالمخعوريػػةامػػا"صػػارلا
دلروين"المـاملالمبيومويجاجالجنوزييا،النذليناحبثاايفامياتاللماولنوياتالحليةاولمليخة،اوبـدا
أؾٌللا"فرديياهدادياسوسػ ر"و"جاكوباسػون"النذليػنا ػدلانوبًيويػة،افػاناللهرثوبوموتيػاا
لس خفادتالس خفادةاابميةامناُذٍالارلساتاوللؾػٌلل،اوذكلامػناخػاللالمبثػرايفاثػسا
لمـالقةالملوتودةابنيالنويةاولمثقافةايفالجملمتـاتالمضفاُية(.)15اومقػداثقػدماؿػملالنويػوايتايفا
لمـرصػػالحلػػارض،اوأظػػبحايسػ خخدمامٌػػا اؿوميػػةاوأميػػاتادقيقػػة،ايفادرلسػػةاميػػاتالمـػػامل،ا
ولس خعاعامناخاللاذكلاأنايخوظلالىلاقولهنياأساس يةاوؿامة،الاثقلاأمهيةايفادقهتااؾنا
قولهنيالمـوومالمعبيـية( )16ا
اااادا-اللهرثوبوموتياالمرتبوية:Anthropologie éducative
يـداُػذلالمفػرعا ثابػةالمفـػلالذليامنارسػَاؿػىلاللخػرامخايػةاقدرلثػَاومواكثػَالمـقويػة ا
والمبدهيػػػػة،اويـخػػػػربا"دوراكمي"اوابمضػػػػبطابػػػػنياسػػػػ يةا1922او1925اُػػػػوالملؤسػػػػسا
ملهرثوبوموتياالمرتبوية،الذادرساللهؼمةالمرتبوية،اوأبرزاكيفاميكػنانومجمتـػاتاأناثخكيػفا
مػػناخػػاللاُػػذٍاللهؼمػػةالمرتبويػػة،اوربػػطاُػػذلالمخكيػػفالذلياثقػػومابػػَاللهؼمػػةالمرتبويػػةا
ابصػػاكميةاثقس ػ ميالمـمػػلالذليامياثقس ػ معَالىل:امعػػلامياكهػػيباأيلامذـو ػ ابـمػػلالللت ،ا
ومعلاؾضويامرثبطاابجلِدالمـضًلاولمعبيـ امالوسانالمـامل( )17ا
ااااها-اللهرثوبوموتيااواؿملالل راأواللركيوموتيا:
Archéologieامض خقةامػنالمامػةالليريقيػة)(Archéologiaاوامـياُػاذكلالمـػملا
لذليا ةابلكامااُواقدمي( )18ا
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا132ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اكِييةالفروتن–اجامـةااابثية-الجلزلئر

 .2ظرلئ اومهنجيةالمبثراللهرثوبومويجالمليدليناوأدولثَ :ا
لمبثػػرالمليػػدليناجسػػميةاثًسػػبالىلاذكلالمبثػػرااللهرثوبومػػويجالذليا ـػػلامػػنا
لمليدلنا ثابةاخمربالحبازَاوماربَ.افوـدماااكنالمبثراللهرثوبومويجايـمتداؿػىلالمخيؼػ راكػٌلا
ُوالحلالاؾيدا"مورلان"اوفرلوسابولس"اأظبحالمربيقياامريبيػا،اومِػذلافػرضاُػذلالملػهن ا
هفسَاؿىلالخملخعػنيا اولحملرتفػنيايفاجمػالاللهرثوبوموتيػاالذليػناظبقػوٍاؿػىلاخمخوػفاأحبػا م،ا
وُكذلاريدزتالمقعيـةابنيامرري ةلالمخيؼ رالميتااكهتاثـمتداؿىلاجمردالهخقػاءالملـوومػاتامػنا
دونالخذبارُا،اومرري ةلالمخجريباواجالس خقرلءاو امرري ةلاأظبحاف االمباحرارجلاميدلنا
و هػػَاتػػزءامػػناموضػػوعالارلسػػة(.)21وُكػػذل،اختخوػػفاوسػػائلا ّ
لكاظريقػػةاوفائػػدرااؾػػنا
للخػرى،اابخػذالفالموضػؽالذليا ػدالمباحػراهفسػَافيػَ،اوابخػذالفامنػطالمثقافػةالمػيتا
يدرسِا،اأوالخذالفالملضاةالخلاظةالميتايدرسِا :ا
أا -ظريقةالملالحؼةا(لملضاُدة)الملبارشة:Direct Observation:
يقوماُذلاللسووباؿىلامرلقوةاأوامـاييةاأفرلدالمضـبالذليامرياؿويَالارلسة،ايفا
أزياءاثأديةاأؾٌلومالميوميّةالملـخادة.اوكذكلاحضػورالملياسػ باتالمـامػةالمػيتايقمعِػااأبيػاءاُػذلا
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا133ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

جم ةلالمخي راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾ اااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػددالمثامر

فامِدفالمقريبالمػول املحبػاثاللركيوموتيػااُػوالسػ خكٌللامـارفٌػااومـووماثيػااؾػنا
مايضاللوسان،افانالمِدفالههناراُوامساؿدثياايفاثفِمالمـموياتالملخع ةلاباػوالحلضػارلتا
ولزدُارُااولليارُا،اولدرلكالمـولملالملسؤوةلاؾناُذٍالمؼػولُرالمخارييػة،اوقػداأظػبثتا
هخاجئالارلساتاللركيوموتياالملخع ةلابـمويػاتالمخعػور،امأموفػةااىالمـوػٌلءاللهرثوبومػوتينيا
مجػػيـِم،اولذليػػنا متػػونابدرلسػػةاػػػاُرةالمخييػػ رالمثقػػايف(.)19اوذلكلايوجػػأاؿوػػٌلءالل ر-ا
للهرثوبوموتيني-الىلاجالسػ خفادةامػناأحبػاثاؿوػٌلءالجليوموتيػااولمليػاخ،انوخثقػ امػناُويػةا
لمبقاايالميتايكدضفولا،اواترخياوتودُػا،اكػٌلايخـػاوناؿوػٌلءالل راأيضػاامػؽالملخخععػنيايفا
للهرثوبوموتيػػاالمعبيـيػػة،اوذكلامكػػرثةاوتػػودا(لنونقػػي)اللوس ػاهيةايفالحلفػػرايتامػػؽالمبقػػاايا
لمثقافيػػة.اوقػػداجنػػحاؿوػػٌلءالل رالحملػػدزونايفالس ػ خخدلمالمكربػػونالملضػػؽاكوس ػ ي ةلامخ ديػػدا
معر"لمبقااي"ابدقة( )20ا

قرلءةاحتويويةاهقديةاملضامنيالملوقؽاجالمكرتويناأرهرتبوساؾناللهرثوبوموتياالمـربيةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لمضػـب،ااكحلفػػالتاوجالتامتؿػػاتا(لايًيػةاأوالمضػػـبية)اوريوقػػاتالمػرقط،اومػرلمسادفػػنا
لمخرصػفات،اوجسػجيلامػاا ػدراجسػجيحامػناحػولرلتا
لملوىت،اول رُاا..اورظدالحلراكتاو ّ
()22
وألاناوحرلثيل،اومػاالىلاذكلامػنالمخـبػ رلتالمػيتايبػد االلفػرلدايفاُػذٍالملياسػ بات ،ا
وُذلايقذيضامػنالمباحػراللهرثوبومػويجاأنايقػميافػرتةالاثقػ ّلاؾػناسػ بؽ أصػِرايفالجملمتػؽا
لملدروس،اوثفِّماماايدورافيَ.افامباحرالحملػرتفالابػدّا وأناييػرقاهفسػَايفاحيػاةالميػاس،ا
وذكلال ّنالمبثرالاي ّةال ّلاابلقامةالمعوي ةلامضػِوراؿديػدةايفالجمل
ّ
متػؽالحملػًل.اكػٌلا ػباأنا
حيسنالمباحػراميػةالمخخاظػبابويػةاللُػايل،احػىتاولنااكنالمسػووكالذليايضػاُدٍالػ را
مفؼ (.)23
ب -ظريقةالملضاركة participationا
ا
و المعريقةالميتايدوـِاالمباحراللهرثوبومويج،اأياأنايقومابػأؾٌللاثقػوما ػاالدلاؿػةا
لملدروسة،اوذكلاثقر ًابامهنااوكس ب ًاامودُّا،اولاخولاابمخايلالىلاأ ّدقالمخفاظػيلايفاممارسػاتا
ّ
أفػػرلداُػػذٍالدلاؿػػة،الخلاظػػةاولمـامػػة.ا ناميػػارسالمباحػػرابـػػغالمعقػػوسالايًيػػةاأوا
جالتامتؾية،اأوايقوماببـغاللؾٌللالميتاثـدّ امنالمًضاطالميو يانوجٌلؿة،اولاس ّيٌلاللؾػٌللا
لميدوية،المفرديةاولدلاؾية( )24ولملـووماتالميتاثأيتامنالملالحؼةاابملضػاركة،ا ّمػةاابمًسػ بةا
نووسائلاللخرى،احيراأ ّنالملـووماتالل ّوميةالميامةاؾنالملالحؼةاابملضاركة،امت ّدالمباحرا
ابسدوعارلتالزمةامخعممياجالس امترلتاوجالخذبارلتالمس يكوموتية،اول رُػاامػنالموسػائلا
خرىالملخخععة.اكػٌلاأ ّنالملالحؼػةاابملضػاركةا ّمػةالخذيػارالملـوومػاتالحلقويػةا
لمبثث ّيةالل
ّ
لمالزمةامخقيميالمضولُدالمػيتامجـػتاابموسػائلاللخػرى.افاجلػدولالمػزمينانوبثػرالحلقػًل،ا
يخض ّمنالمخدلخلابنيالملالحؼةاابملضاركة،اوللساميباللخرىادلؽالملادة(.)25
اااجا-اظريقةاجالس امترةQuestionnaire.
قامتافكرةالؿدلدالس امترةاصػام ةلاثيعػ اتولهػبالمثقافػةالملاديػة،اولػ رالملاديػة،اؿػىلا
لدّؿػػاءالمبػػاحثنيابػػأ ّنازقافػػاتالمضػػـوبالمبدلئيػػةامجيـِػػا،ا ػدّدةاابمػػزولل،اوذلكل،ا ػػبا
لحلعولاؿىلاأكرباقدراممكنامػنالملـوومػات،اظاملػااُػذٍالمضػـوباموتػودة.اوثػؤدّياُػذٍا
لمعريقػػةالذلالس ػ خـموِاامالحػػغالػػ رامؤ ُّػػلانوبثػػراللهرثوبومػػويج،الىلامجػػؽالمكثػػ رامػػنا
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا134ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اكِييةالفروتن–اجامـةااابثية-الجلزلئر

لموقائؽ،اومكهنّ ااثـع المقويلامنالملـوومات،اسولءاؾناكيفيّةالرثباطاُذٍالموقائؽا ّ
لكامهنػاايفا
ّ
لملكالذليايؤمّفالمثقافة،اأوالمـيرصاللوساينايفالحلياةالميوميةااىاصـبامنالمضػـوب.
ومكهناا–ايفالملقابلا–اجساؿداللهرثوبومويجالخملخط،ايفالمخثقّ امنالميقاطالميتايكوناقدا
أمهوِا(.)26

 .3قرلءةاحتويويةاهقديةاملولضيؽالملوقؽاجالمكرتويناأرهرتبػوساؾػناللهرثوبوموتيػاا
لمـربيةايفالمـاملاجالفرتليض ا
ثقدمالمرمقيةاملهرثوبوموتياارُاانتاذلتاظابؽامهنجػ اولبسػ متومويج،او امتثػلاقوػلا
لكايشءاظريقػػةامفػػذحالمخخعػػطانومولضػػيؽالجلديػػدةاوجمػػالتاجالس خقعػػاء،اولمبػػاحثنيا
لملـاريناا ماهؼرةاأهرثوبوموتينياحولالملٌلرساتالمياص ئة(أمـابالمفيػديو،المخـػارفاؾػنا
ظري اجالهرتهيػت)،اوايوػفػونالملٌلرسػاتالملوتػودةامػؽالموسػائلالجلديػدة(حولرلتابػدونا
مضاركة،امالحؼاتاابملضاركة،المخ ويلالمكيف اؾناظري المويب)( .)28ا
وأظبثتالمرمقيةاموضوؿاايفاريداذلثَانوبثراللهرثوبومويجالذليايدساءلاؾٌلاحيدثا
يفالجلاهػػباجالبسػػ متومويجاوأيضػػااس ياسػػ ياايفاسػػ ياقاخمخوػػفاؾػػنالذلياجضػػلكافيػػَا
لمخخعػػط()29ا.سػػاؿدتاحكٌوموتيػػااللؿػػالماوللثعػػالاؿػػملاللهرثوبوموتيػػااؿػػىلاختعػ الكا
جالدؿاءلتالميتاقد ااُذلالمـملايفامرري ةلامـييةاؿىلاألااوساظةاموضوؾيةالريدلثازقافيةا
ؿربامـارفالخلربلء،اوؿويَافاناؾناظري المويػباميكػنالمخـػرضاميخػاجئالمخ ويػلاولمخـويػ ا
ؿو ااومضاركهتا،افاافاحرالمليدلهيةاؿىلاصلكامدوانت،اوجماميؽالملعادراؿىلاصلكامـػرضا
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا135ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

جم ةلالمخي راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾ اااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػددالمثامر

ااادا-اظريقةالحلاةلالمفرض ّيةHypothesisCase:
ثقوماُذٍالمعريقةاؿىلابياءالفرتلضاتاحػولاؾيػارامؼػاُرةالتامتؾية/زقافيػة،ايسػـيا
لمبثرالىلالزبارااولمخثقّ امهنا،احيرالاثؼِراتٌلؿةامااُػذٍالمـيػارال ّلايفاحػولدثاأوا
ريالتامـ ّيية .ا اوجسـياُذٍالمعريقةالىلا"افعػلاريػالتايفاحيػاةالميػاساثبـػ ًاالصػخاصا
وؿالقاتاوحولدثافرضػيةاثخّفػ امػؽالمػلذجالمسػائدةايفازقافػةالدلاؿػة،اولمػيتايسػ خخد اا
لمباحرالدلرةالملياقضاتاوثوت ِا،امؽاأفرلدالدلاؿةالملوضوؿةاحتتالارلسة )27(.ا

قرلءةاحتويويةاهقديةاملضامنيالملوقؽاجالمكرتويناأرهرتبوساؾناللهرثوبوموتياالمـربيةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لمعور،اولملوفاتاوللرص يفالمعويتاؾناظري المويبا...اوللمث ةلاؿديدةامتثلاهػوعالمًرشػا
لمـوم ايفاللهرثوبوموتيا،امس خجيبةاملـاي راتػودةالمبثػر،اويفالموقػتاهفسػَافِػي اسػِ ةلا
()30
لمبووغامناقولالدلِورالملخخعطاول رالملخخعط
اااأا-اثـريػػفاموقػػؽاأرهرتبػػوس:ايـػػدالملوقػػؽالمـػػريباللولايفاللهرثوبوموتيػػااولمسوسػػ يوا
أهرثوبوموتيا،اوميالظالقَايفا22افيفػريا،2212اميكػونا ثابػةاجالظػارالذليايػوفرامعوبػةا
لمخخعطاسولءايفامرري ةلالمخدرجاأواماابـدالمخدرجافضاءامناأجلاحايةامـػارفِماواثعػويرا
خربلرم،ابلضػػػػافةالىلاكوهػػػػَاانفػػػػذةامـامػػػػةالميػػػػاسامػػػػناأجػػػػلالظػػػػالةلاؿػػػػىلاؿػػػػملا
للهرثوبوموتيػػا.هرثوبوموجايخضػػمنالملوقػػؽاؿػػدةاأقسػػاماحمتثػػلايف:الزيويرلفيػػات،اثيػػارلت،ا
حػولرلت،ارولد،اكخػػب،امذفرقػػات،امهنجيػػة،اجمػػالت،اجمػػ ةلاأهرثوبوموتيػػا،اجمػػ ةلالملػػوروثا
لمضـيباجالمكرتوهية،امععو ات،امقالت،اموخقيات،امولقؽاظديقةاومولقؽاأتٌبية.ايرشفا
ؿػىلالملوقػؽاأفضػلالمياصػػعنيايفاورشػالحملخػوىاللهرثوبومػويجاؿػػىلاصػ بكةاجالهرتهيػتامػػنا
خمخوػػفادولالمـػػاملالمـػػريب.اوايـػػدامػػربوكابوظقوقػػةا(ابحػػراأهرثوبومػػويجامػػنالجلزلئػػر)،ا
مؤسساوامديرالملوقؽاوارئػيساحتريػرالجملػ ةلالمـربيػةانةرلسػاتالله ارثوبوموتيػةالملـػارةاوا
ؾضوامؤسسايفامركزافاؿوونانوبثرايفاللهرثوبوموتيا،...اومنا ناُيئػةالمخثريػراجنػدا
َلػػدالمربيـػػو،ااكثػػباواابحػػرامػػناسػػوراي،ايكذػػبايفالمـديػػدامػػنالمعػػثفاولملولقػػؽا
جالمكرتوهيػػػػػػةالمـربيػػػػػػة،اابلضػػػػػػافةالىلاؿػػػػػػًلاُػػػػػػا اوُػػػػػػواابحػػػػػػرايفاجمػػػػػػالا
للهرثوبوموتيا/لمسوس ػ يوموتياامػػنامبيػػان،امػػنا ػػنادلئػػرةاجالُامتمػػات:اللهرثوبوموتيػػاا
لمخأويوية،اللزيويرلفياالذللثية،المليؼورالمخفاؿًل-المرمػزي،المِويػةالمثقافيػةامتػثالتالايػنايفا
لخمليالالمضـيب،المفضاءالمرمق ،...اجنػداكػذكلامػنابػنياأؾضػاءاُيئػةالمخثريػراميػنيارريايػلا
ؾيادياهفسايناممارس،اابحرايفاظورالاكخورلٍايفاللهرثوبوموتياا ةاابجملمتـػاتالملياربيػةا
لملـارةاولمبثرايفالمِويةاجالفرتلضيةاولمفضاءلتالمرمقيةاوجممتؽالملـوومات،امؤسػسالجملػ ةلا
لمـربيػػةانةرلسػػاتاللهرثوبوموتيػػةالملـػػارة،اؾضػػوامؤسػػساملركػػزافػػاؿوونانوبثػػرايفا
هيةاومرشػفَالمـػام(.)31مقيػاابخ ويػلالملولضػيؽالمػيتا
ا
للهرثوبوموتيااولمـووماجالتامتؾيػةاوللوسػا
أظدرُاالملوقؽالبخدلءامناس يةا2212الىلاسػ يةا،2217اابسػ خـٌللاأدلةاحتويػلالحملخوى(ف ػةا
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا136ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اكِييةالفروتن–اجامـةااابثية-الجلزلئر

ااب-احتويلاوهقداظبيـةالملولضيؽااللهرثوبوموتيةالميتاأظدرُااموقؽاأرهرتبوس :ا
بـػػداأنامقيػػاابخعبيػ المـييػػةالمـضػولئيةالمليخؼمػػةاحتعػػويااؿػػىلامولضػػيؽاأهرثوبوموتيػػةا
خمخوفة،اثياومتاتولهباؿديدةايفاؿملاللهرثوبوموتيا،اوهذكرُااؿىلالميثوالليت :ا
 لسِاماتابـغالمضخعػياتاللوروبيػةالملخخععػةايفاؿػملاللهرثوبوموتيػاامثػل:ارلدا
لكيفابرلون،الذليارياولاأنايعػوراللهرثوبوموتيػااجالتامتؾيػةالىلاؿػملاظبيـػ ايقػوما
ؿىلالارلسةالمـوميةالملقارهةاملوساقاجالتامتؾيةاؾيدالمضـوبالمبدلئية،ابيػ رابورديػوا
وُواؿػاملاجالتػامتعالمفرويسػالمضػِ راأريػداأبػرزاللؿػالمالمفكريػةايفالمقػرنالمـرشػين.ا
وحيخلاماكهةاممزيةايفاحقلالارلسػاتاللوسػاهية،اسوسػ يوموتياالمـػاملالمفرويسػارميػونا
بودون،امويساُرنيامورلػان،اوُػواحمػاماوأهرثوبومػويجاأمػريباومػنارولدالملدرسػةا
لمخعورية،الُةايفابدليةاحياثَابدرلسػةاُيػوداجاليػروكزياولػ رمهامػناسػاكنالمضػٌللا
لمرشيقاللمريباللظويني،الدولردااتيووراأهرثوبومويجابريعايناأسػِمالسػِامااكبػ رلايفا
درلسةالمثقافةاواكناأريدارولداجالماٍالمخعوري،اوأسِمايفاثعػويرالارلسػاتالملقارهػةا
ملداين...لخل
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا137ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

جم ةلالمخي راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾ اااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػددالمثامر

لملوضوع،اوريدةالمفكرةايفالظارالمفقرة)،امياحتديدالمـييةالمـضولئيةالمليخؼمةاكـييةالمبثر،ا
"ولمػػيتاهقػػوماف ػػااأولابرتثيػػبامفػػردلتالجملمتػػؽاؾضػولئيا-احبيػػراوسػػويابيهنػػاامجيـػػاابقػػدرا
جالماكنايفاثـرضِاامالخذيار-اوؾيدئذاثًهتي المـضولئيةاويبدأالميؼام،احيرايبدأاجالخذيػارا
وفقػػػااميؼػػػاماأواقاؿػػػدةاحبيػػػراحتعػػػلاؿػػػىلالمًسػػػ بةالملعووبػػػة"(.)32اوبويػػػتالملولضػػػيؽا
للهرثوبوموتيػػػةاللتٌلميػػػةالمػػػيتاأظػػػدرُاالملوقػػػؽاجالمكػػػرتويناأرهرتوبػػػوساخػػػاللالمفػػػرتةا
لمزمٌية()2217-2212ابا821اموضوع،اؿوٌلاأهَاُياكامولضػيؽاثـػذراؿوييػااحتميوِػا.اأردانا
لخذيػػارا136اموضػػوعانوخ ويػػلاولارلسػػة،افامـمويػػةاحكػػونابخقس ػ ميا136/821اولميديجػػةا
جساوي،5،88افامـػدد5اميثػلالملسػافةالمليخؼمػةابػنيالكاموضػوعاوأخػر.اوبـػداحػرقمياجممتػؽا
لمبثػػرالماػ ،امقيػػااابخذيػػارالملوضػػوعاللولابعريقػػةاؾضػولئيةامػػنابػػنيالملولضػػيؽالمـرشػػةا
للوىل،اوحتعويااؿىلالمـدد .6ا

قرلءةاحتويويةاهقديةاملضامنيالملوقؽاجالمكرتويناأرهرتبوساؾناللهرثوبوموتياالمـربيةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 درلسةاوحتويلالجلولهباجالتامتؾيةاجالقذعاديةالحمليعةابؼاُرةاجالرُابافضػالاؿػىلا
لملقاربةالماكرثويرلفيةالميتاحركزاؿىلالهمتثيلالماكرثويرليفانوؼاُرةاللرُابيةالؾػامتدلاؿػىلا
حتويالتالحعائية.اويفاُذٍالارلسةاملاهومتساليةاؿالقةابخخعطاللهرثوبوموتيةابػلا
اكهتالارلسةامٌعبةايفالجملالالمس يايساللميناوجالقذعادياأكرثامٌػَاأهرثوبومػويج،ا
كٌلاثياولالملوقؽاكذكلامولضيؽاظيتاؿو االمزنؿةاجالتامتؾيةامػناحيػرالل رالملرتثبػةا
مناممارسةالمـيفايفالجملمتؽالجلزلئري،اأواحىتالمـولملالمػيتاعـػتاؿػىلاثيػا ياُػذٍا
لمؼاُرة،اولميخاجئالميتاثيـكساؿىلالحليػاةالميفسػ يةاوجالتامتؾيػةانومػولظنالجلزلئػري،ا
وهذكرامثال:اموضػوعالمسػبيلالىلاجممتػؽالمالؾيػف،اللميػاتالمسوسػ يوازقافيػةامخجػذرا
لمـيفايفالجملمتؽالجلزلئري،المبي ػةالميفسػ يةانوعفػلاوؿالقهتػااابمـيف،لمـيػفاولمرلبعػةا
جالتامتؾيةا:الجملمتػؽالمعػثرلوياأمنوذجػا،اخوفيػاتالمـيػفالملسػوحاولملعػاحلةالموظييػةا
لجلزلئرية،الحلدثالمعد ي:السرتلثيجيةالمخدخلاماابـػدالمعػدمةاولسػ خكٌللاارلسػاتا
لمـوػػٌلءاولخل ػربلءايفاميػػدلناؿوػػومالمػػيفساوجالتػػامتعاولمسػػووكامدضػػخيطالمؼػػاُرةا
وثفس رُااوؿالهجاافقداأظدراموقؽاأ هررتبػوساموضػوعاحػولالُػامتماجالسػالمابؼػاُرةا
لمـيفامنالجلاهبالايينالمرو ،الحلركةالدلـويػةايفالجلزلئػراخعػوةايفامزنمػ اجممتػؽا
لخملاظرةاأماأميةاحنػواثيػ راأفضػل،الميقػاابتالملسػ خق ةلايفالجلزلئػراكثػراكتالتامتؾيػة،ا
حتدايتالمِويةالمثقافيةالمـربيةايفاػلالمـوملػة،احيػراثـػرضامقػالاللسػ خاذةاحكمعػةا
بومـضبالىلالقرتلنالموتودالمخاري اولجليػرليفاابموتػودالمثقػايف،اوُػذلالموتػودالذليا
حيدداخعوظيدٌاالمثقافيةاويضلكاُويدٌااولهامتءلثيا،امكػناُػذلالموتػوداابتا ػددلايفا
لموقػػتالذلياأظػػبثتالجملمتـػػاتالميربيػػةاحػػروجامثقافارػػااوأمناظِػػاالمسػػووكية،اولقػػؽا
ليخعاباللظفالايفالجملمتؽالجلزلئري...لخل
 الُةالملوقؽاكػذكلا ولضػيؽاأهرثوبوموتيػةا مػةاجػدلالرثبعػتاابمبدلئيػة،المعوظميػةا
و الكمةا ُأخذتاؾناللتيبولاو اميةاأميوىكيةايخ دثا ااُيودالمب  رلتالمكػربىا
يفاأم ػرياكالمضػػٌلمية،اولس ػ خخدل االلهرثوبومػػويجايـػػودالىلامػػاكامييػػان،اللظروريػػةا
جالهقساميةابنياجالرثالخلةويناولمسوس يوموتياالموضـية،اوثؼِػراأمهيػةاجالهقسػاميةا
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا138ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اكِييةالفروتن–اجامـةااابثية-الجلزلئر

خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا139ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

جم ةلالمخي راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾ اااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػددالمثامر

وجاذبيهتاايفاظابـِاالمخبس يع ،اوفامياثقدمَامناقػدرةاؿػىلالسػديـاباخمخوػفاأصػاكلا
ومس خوايتالحلياةاجالتامتؾيةاولمس ياس ية،ا نامقولتاأكرثابدلُةاوأوميةامػناقوػلا
مقػػوةلا"لمًسػػب"،الارلسػػةالحلقوية(لمليدلهيػػة)ايفاجمػػالاللهرثوبوجليػػا،اللهرثوبوموتيػػاا
ثخًوػػأاابحلػػػروبالاملسػػ خقواوية،اللهرثوبوموتياوأهولؾِػػػا،المرصػػلعاؿػػىلاجالسػػػالم:امػػػنا
جالسدرشػلقاولمػرريالتالىلاأهرثوبوموتيػػاالحملرتفػنياولحملويػنياولمخوقػػفاؾيػداهقعػػةاأنا
جالسدرشلقااكنالملعدراللولانوبدلايتالمخأمويةاللهرثوبوموتيةايفالمرشػقاللوسػط،ا
معػػعو اتاأهرثوبوموتيػػا:المِويػػةالمػػيتافرضػػتاهفسػػِاابـػػدالمخثػػررامػػناجالس ػ خـٌلرا
ولمرصلؿات،اأهرثوبوموتيػةالحلػدودايفالمػوظنالمـػريب،احيػراثيػاولالملوضػوعامسػأةلا
لحلػػدودايفالمفكػػراللهرثوبومػػويج،الصػػاكميةالمِويػػةايفالجلزلئػػرابػػنياللمزلػػةاولمـوربػػةا
ولمـوملة،احيراريػاولاحمفػوظارمػومامػناجامـػةاأدرلرالمبثػرايفالمـولمػلالملؤسسػةا
مِويػػةاللمػػةالجلزلئريػػةابأبـادُػػاالمخارييػػةاولايًيػػة،امخ ديػػدالمبػػدلايتاللوىلالصػػاةا
لمِوية،امٌع المـيفالمس يايساابجلزلئر:ارؤيةاأهرثوبوموتيػة،اؾسػكرةاللهرثوبووجليػا،ا
وُذلالملقالارساةلالىلاللهرثوبومويجالملسملاحماولالمقاءالمضوءاؿىلاؿػملاللهرثوبوموتيػاا
وؿالقذَالملبارشةاابمـاملاجالسال ي،اوكيفيػةالسػ خياللالمقػوىالملسػ خـمرةاقػدميااوريػديثاا
مِػػذلالمـػػملامخثقي ػ امأر ػػااؿػػىلاحسػػابالمضػػـوبالمـربيػػةاوجالسػػالمية،المقوويػػةايفا
لجلزلئر:اجدميةالمخيي رابػنيالمفكػرالمخقويػدياوحتػدايتالمـرصػهة،امقاربػةاأهرثوبوموتيػةا
جلسدالملريغ،اويفالظارالارلسةالمسوسويوموتيةالميتاأجنزراالملسدضػفياتاابمليػربا
مػػناخػػاللالنوقػػاءلتاوثـػػددالحلػػالتالملرضػػية،امومػػودامـمػػريامجػػؽايفاكخاابثػػَابػػنيا
للهرثوبوموتيااوللدب،احيراأو المباحرالجلزلئريامرلدايوػسامػناجامـػةاابريػسا
لنالماكثػػبالمكوػػ رامومػػودامـمػػريالؾمتػػداهؼريػػةالدلػػؽابػػنياللهرثوبوموتيػػااوللدبايفا
كخاابثَالميتاممؽابنيالمخقاميدالمضػفويةانومجمتػؽالجلزلئػرياوللسػووباللديبالذليامػزيا
رولايثػػَاوقعػػائدٍ،ادرلسػػةافرلىزبػولساؾػػناجالسػػكمعوايفاتزيػػرةاابفػػني،اواكناُػػدفا
لارلسةاكٌلاريددٍابولساُػوالمخـػرفاؿػىلامػدىالرثبػاطاالاػرلتاجالسػكمعوالحلػامينيا
ابمعبيـةالمفزييقيةاملرضاوثضاريسِا،امػنايرلئػباظقػوسالملػوتااىالمضػـوب،يفا
لكاس يةايقوماصـبالملريياالذليايقعناتزيرةامديضقراابخػرلجاللجػدلد،اوللقػاربا

قرلءةاحتويويةاهقديةاملضامنيالملوقؽاجالمكرتويناأرهرتبوساؾناللهرثوبوموتياالمـربيةااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مناقوورمهالؿادةاحزييهنمامناجديداوثيي راللكفػانالحلريريػةالمػيتاحتػيطا ػماوثيعػ ما
اويقولااتونابيػ رامػوُنيالملخخعػطايفاظقػوساومػرلمسالملػوت”:النالكامػاايفـػحا
صـبالملرييااباـيدالكالمبـداؾنالحلزناولمكبػة،بلاييوػباؿػىلاُػذٍالمعقػوسالمفػرحا
ولميبعةاولمرولحئالمعيبة،اللبـاداللهرثوبوموتيةاولمثقافيةامليعقةاظرلرةاابجلزلئر،احيرا
أنالحلياةالمبس يعةاولميييةا مزيلرااودلههتػااجالتامتؾيػةايفالمريػفالجلزلئػرياولمليػاظ ا
لجلبوية،اصاتالنوبيةاللساس يةاملكالحملاولتاولارلساتاولميتاؿادةاماااكهتاثًرشا
يفالجملالتاولملولزي اومنابيهناالجمل ةلاجالفريقيةاووزيقةامجـيةالجليرلفيني...لخل
 ؾرضاوحتميلاكخباؾػناللهرثوبوموتيػاامػنامػؤمفنياؾػرباوأجاهػب،اوهػذكرامػثال:ا
كخاباله وداأهرثوبوموتياادلالامحدلن،اولذليارياولافيػَالزبػاتاأناله ػودالملـػارينا
لذلينايدؾوناجالهامتءاأظالالىلافوسعنياميسولامهاأحفاداله ودالذليناخرتػولامهنػاايفا
فرتةامااقولالمليالد،اولمناايًمت اُؤلءالىلالمربلظوريةالخلزرالمخرتيةالميتاقامتابنياحبرا
قػزويناولمبثػػراللسػػود،امػػدخلالىلاؿػػملاجالوسػػان(للهرثوبوموتيا)امـي ػػالمضػػٌلس،ا
كخ ػاب:المثقافػػة،المخفسػػ راللهرثوبومػػويجاويدٌػػاولاُػػذلالمكذػػابالمثقافػػةامػػنامٌؼػػورا
أهرثوبومويج،اكخاباأهرثوبوموتيااجالسالمامعاللاأسد،اويضلكالمكذاباأريدالمػردودا
ملاايثورامناجدلاؿوم اكب رايفاأوساطالجلامـاتالميربيةاحولامػاايسػميابػػ"لخلعابا
للهرثوبومويجالملـار"،اكخابالكػوداميفػ اسػرتوس:اقػرلءةايفالمفكػراللهرثوبومػويجا
لملـار،اؾرضاكخاباللهرثوبوموتيااوللهرثوبوموتيػاالمثقافيػة:اوتػوٍالجلسػد،اؾػرضا
كخاباتزلئراللهرثوبومػوتينيايفازػالثاأتػزلءامػناثػأميفافيويػبامػواكاوتػونالكػودا
دفااتن،اكخباحولالخذالفالمليثوموتيػاامػناثػأميفامارسػ يلاديديػان،اكخػاباحػولا
رري ةلالبنابعوظةامناثأميفالبنابعوظة...الخل
 جالؿالناؾناموؿدالهـقادالملوخقياتالاوميػةاحػولاللهرثوبوموتيػااولحلػولرلتالمػيتاميا
لترلؤُاامؽابـغالمضخعياتاللهرثوبوموتيةالمـربية.
 وامػػااميامالحؼخػػَامػػناخػػاللاحتويػػلالملولضػػيؽاللهرثوبوموتيػػةالمػػيتاثياومِػػاالملوقػػؽا
جالمكرتوينالمـريباأا هررتبوساأنالملولضيؽاللهرثوبوموتيةالمـربيةاملاحتغاابُامتماولفرامنا
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا140ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اكِييةالفروتن–اجامـةااابثية-الجلزلئر

جم ةلالمخي راجالتذػػػػػػػػػػٌلؾ اااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمـػػػػػػػػػػػددالمثامر

قوػػلالملوقػػؽ،افعػػثيحاأهػػَاُيػػاكابـػػغالارلسػػاتاولملقػػالتالميؼريػػةالمػػيتاثياومػػتا
للهرثوبوموتيػػاالمخارييػػةاولنويويػػةاولمثقافيػػػةاولمعػػثيةاوحػػىتاجالهرثوبوموتيةلملاديػػػة ا
اولهرثوبوموتيةالنوباسامبـغالملياظ المـربية،اومكناثبقياقوي ةلاجدلاوميكناؿدُااؿىلا
أظػػػػابؽالميػػػػد،اوؿويػػػػَاميكػػػػنالمقػػػػولاأناموقػػػػؽاأ هررتبػػػػوسايسػػػػـيالىلاثيعيػػػػةا ا
ومميؽاماايخـو ابأهرثوبوموتياتالمـاملاويفامقدمهتااللهرثوبووجليةالميربية،اويؼِراذكلا
بوضػوحامػػناخػاللاؾػػرضاكخػػبالمهارولداللهرثوبومػوتينيالمربيعػاهينياوللمػريكينيا
ولمفروس يني،اوُذلاماايـع افرظةاحقيقيةامػرتو المفكػراجالهرثوبومػويجالميػريباؿػىلا
حسابالمفكراللهرثوبومويجالمـريب،الذليالهـدمتامـاملَاس اولءامػنالمياحيػةالمـوميػةا
لمبثثيةا اولمـموية،احفىتالمـاملاجالفرتليضالاميكٌػَالمخأسػيساملهرثوبوموتيػاالمـربيػةايفا
ػلاييابالرلدةامـرفيػةاحقيقيػةايفاتـوخكٌوموتيػاتاجالؿػالماوللثعػالاختػدماُػذلا
لمـمل.ا ا
 اوميكٌياالمقولابأناؿملاللهرثوبوموتيااقدادخلاقامئػةالحملرمػاتايفالمـػاملالمـػريب،الهػَا
يسـيالىلاحتقي الوساهيةاجالوسػان،اجالمػرالذليايـخػربالخػرتلقامامتسػةلالاوةل،اوقػدا
أرتؽارفػغالمخـػاظ امػؽاللهرثوبوموتيػاايفالمـػاملالمـربيػواؿػدمالمرتحيػبا ػاامسػ ببنيا
أساس يني،اأووٌلاألاااكهتاثقػؽايفادلئػرةاللظػٌلعاجالسػ خـٌلرية،افقػدالرثبعػتاوضػأراا
وبدليهتاالمخارييةاابلس خـٌلر،الذلالس خيلالملس خـمرالملـووماتالمػيتاجػاءا ػاالمبػاحثونا
ؾنالجملمتـاتالمبدلئيةاقعدامـرفةابيايهتااجالتامتؾيةاولمثقافيةاوجالقذعػادية،اممػاايسػِلا
لمخث اف ااولمس يعرةاؿو ػا،اولمسػببالمثػايناؿػدماثقوػلافكػرةالمخعػورالحليػوياؾيػدا
جالوسانالميتااندىا اادلرويناول رٍاللااثخـارضامؽالمفكػرالايػيناوثفسػ رلثَ.امكػنا
ُذلالامييؽامناوتوداأس باباأخػرىاخفيػةاورلءارفػغاُػذلالمـػملايفالمـػاملالمـػريب،ا
فدسػ ييساللهرثوبوموتيػػااأدىا ػػاالىلاجالهخ ػػاراللمػػرالذلياتـػػلالؿػػادةالدخامِػػاالىلا
لمـاملالمـريباجالسال يايـرفاردوداأفـالاخمخوفةاماابنيالمػرفغاولمقوػول(.)33اوؿويػَا
فاناموقؽاأ هررتبوساسامهابًس بةاقوي ةلاجدلايفالس خقعاءاماكمناللهرثوبوموتيػاالمـربيػةا
لميتاثبقياؿملامذخوفاحيخاجالىلالكدضػافاتاؿوميػةامـمقػة،اوُػذلامػاادفػؽاابملوقػؽالىلا
خمربالمخي راجالتامتؾ اولمـالقاتالمـامةايفالجلزلئرااااااااااا141ااااااااااااااااااااااااااااجامـةاَلداخيرضابسكرة
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جالُامتمابعرحاأفاكراأهرثوبوموتيةايربيةاختدماُذلالمـػملامػنامٌؼػورالمقػامئنياؿويػَايفا
س ياقاتازقافيةاولتامتؾيةاوس ياس يةاولقذعاديةاميايرةاومٌاقضةانوبي ةالمـربية.ا

 .4خامتة :ا
لس خفادتالمـديدامنالمـوومالمخعبيقيةاوجالوسػاهيةامػنالمثػورةالملـووماثيػةامٌػذاػِػورا
لمـوملةاحىتاللن،اوللهرثوبوموتياالمـربيةامنالمـوومالملرحشةامالسػ خفادةامػناُػذٍالمخقٌيػاتا
لحلديثةامباحرثق ا ذلالمـملاواثفرضَاؿىلالمـاماولخلػاص،اوحػىتايػمتكنامػنال ػاداماكهخػَا
لحلقيقيةا نالمـووماللخرىالميتاميالمـيايةا ػااؾيايػةاكبػ رةاسػولءامػنالمياحيػةالميؼريػةاأوا
لمخعبيقية،اوؿويَافانالمفضاءاجالفرتليضاابماكهَالمخأسيساملهرثوبوموتياالمـربية،امناخاللا
ورشادرلساتاوأحبػاثاختػدمابياءُػاالمخػاري اولمثقػايفاوجالتامتؾػ اوجالقذعػادي،الريرتلمػاا
ملبدأالمـملاولملـرفة،امؽاجالبخـاداؾنالكاللفاكرالميتاثنفقداؿملاللهرثوبوموتيااحمخولُاالمـومػ ا
وجالس خقعار.ا ا
ااااا ا
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