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حٛظْ حُزخكغ ك٢ ٛرٙ حُدزحظش رؼسض حُ٘ظس٣ش حُظؤ٤ِ٣ٝش ُألٗؼسٝرُٞٞؿ٢ حألٓس٢ٌ٣ 

، ٝذُوووي حٗاًهوووخق ٓوووٖ ٓوخُوووش ،ووو٤ٜسس ُِٔئُوووق، ٣زعووو  ك٤ٜوووخ ٓٞهلوووٚ ٤ًِلوووٞزي ؿ٤سطوووص

حألٗؼسٝرُٞووٞؿ٢ رؼ٘ووٞح3ٕ "حُٞلووق حٌُؼ٤ووق3 ٗلووٞ ٗظس٣ووش طؤ٤ِ٣ٝووش ُِؼوخكووش"  ٝحػظٔوود 

حٌُخطذ حُظعِعَ حُٔ٘وا٢ ك٢ طسط٤ذ حألكؼخٍ حُؼ٤ِٔوش3 ٗوود ٓلٜوّٞ حُؼوخكوش حُعوخثد ك٤٘جور، 

لووق حٌُؼ٤وق ًٔٔخزظوش ٓظـووديس حُٔظٔؼوَ كو٢ حُٔدزظوش حُز٣ٞ٤٘ووش ٝحُ٘لعو٤ش  ٝٓلٜوّٞ حُٞ

ُإلػ٘ٞؿسحك٤خ، ٝكلٟٞ ظ٤ٔ٤خث٤ش حُؼوخكش، ٝٓخ طوظض٤ٚ ٖٓ إٔ حإلٗعوخٕ ك٤وٞحٕ ػوخُن كو٢ 

،زٌخص زٓص٣ش، ٗعـٜخ ر٘لعٚ كٍٞ ٗلعٚ  ٝحألٗؼسٝرُٞٞؿ٤خ، ًزلوغ كو٢ حُؼوخكوش، ٣ـوذ 

أال طٌٕٞ ػِٔخ طـس٣ز٤خ ٣زلغ ػٖ هوخٕٗٞ، روَ ػِٔوخق طؤ٤ِ٣ٝوخق ٣زلوغ ػوٖ ٓؼ٘و٠  ٝأ ٤وسحق 

ح،ووظـخٍ حُظؤ٣ٝووَ حُؼوووخك٢ حُظوو٢ ُتزووٜخ ؿ٤سطووص كوو٢ ،ووس ٤ٖ  ٛٔووخ3 حظووظلخُش  ،ووسٝ 

 حُظؼ٤ْٔ، ٝحظظلخُش حُظ٘زئ 

 



 

  

   

ٛوورٙ حُدزحظووش هووسحيس طس٤ًز٤ووش كوو٢ ٗظس٣ووش حُظل٤ِووَ حُؼوووخك٢ كوو٢ حألٗؼسٝرُٞٞؿ٤ووخ، ٓووٖ  ووًٍ ٓئظعووٜخ حُزخكووغ 

(  ُٝلعٖ حُلو،، كوبٕ "حُوٞػ٢ حألًوخي٢ٔ٣" ُـ٤سطوص ٝكّوس ػِو٠ حُزخكوغ 9001-6291)حألٓس٢ٌ٣ ٤ًِلٞزي ؿ٤سطص

ؿٜدحق ًز٤سحق إلٗـخش طِي حُوسحيس، ظ٤ٔخ ٝأٗوٚ  زوف كو٢ ًظخروٚ "طؤ٣ٝوَ حُؼوخكوخص" كزوًق أٝالق رؼ٘وٞح3ٕ "حُٞلوق 

حٌُؼ٤ق3 ٗلوٞ ٗظس٣وش طؤ٤ِ٣ٝوش ُِؼوخكوش"، ُزعو  ٓٞهلوٚ حألٗؼسٝرُٞوٞؿ٢ ٝحُٔووٞالص حُؼخٓوش
1
 س ٗظس٣وخق ًوَ حُظو٢ طوئ 

اٗظخؿٚ حُؼ٢ِٔ  ٝاذ إ حُلزَ ًظذ ٓظؤ سحق ش٤٘ٓخق ػٖ رخه٢ حُلزوٍٞ، ٗوصٝالق ػ٘ود  ِوذ حُٔلوسز كو٢ يحز "روخ٣صى 

ْض كوخٍٝ طٞاو٤ق حطـوخٙ حُلٌوس ر وٌَ  رًٞط" ٖٓ حُٔئُوق ؿٔوغ حُٔووخالص ٝالودحزٛخ كو٢ ًظوخد، كبٗوٚ رٔؼخروش طوود٣

كخٍٝ هُٞٚ" ٜٓ٘ـ٢، أٝ ًٔخ ٣وٍٞ ؿ٤سطص، ٛٞ "ٓلخُٝش ُوٍٞ ٓخ ً٘ض أ
2
 

ِّْ ط٘ظ٤سحص ؿ٤سطص رـ٤س حُؼوسض حُور١ ح ظوخزٙ ُ٘لعوٚ، ٌُوٖ  ال طتِٞ ٛرٙ حُدزحظش ٖٓ ٓـخٓسس ك٢ ظؼ٤ٜخ ا٠ُ َُ

ٖٓ حُضوسٝزس حُو٤وخّ رٜورٙ حُووسحيس حإلؿسحث٤وش حُظ٘ظ٤ٔ٤وش  كخُووخزة ػٔٞٓوخق ُـ٤سطوص ال طتلو٠ ػ٤ِوٚ لوؼٞرش ٓظخرؼوش 

ووسٙ  كووود ٣لوودع إٔ ٣زوودأ كٌووسس، ٣ِٝووؾ اُوو٠ أ ٌَ  ووسٟ، ػووْ ٣ؼووٞي اُوو٠ حألُٝوو٠، ٌٝٛوورح يٝح٤ُووي  ٝك٤٘ووخق ٣ؼووخُؾ اكوودٟ كِ

ٓٞاٞػخق، ػْ طـد ك٢ ٓٞاغض آ س ا،خزس ػ٤ٔوش ُِٔٞاٞع حألٍٝ، ال ٣عغ حُزخكغ طـخِٜٛخ حُزظش  ٛورح كضوًق ػوٖ 

ِزعش ُِٔؼ٠٘، ٤ًِوخق أٝ ؿصث٤وخق، كو٢ حُٞهوض حُور١ ٣لضوَ حُٔتظزوٕٞ  ُٔ حألظِٞد حُٔ زغ رخُؼزخزس حُا٣ِٞش حُ٘خرضش، حُ

َٔ ٝرخزيٛخ  ٛرٙ ًِٜخ يٝحع طـؼَ ٖٓ حُظزد١ إلػخيس طسط٤ذ طل٤ٌس ؿ٤سطص كٍٞ ك٢  ـُ حُؼِّٞ حالؿظٔخػ٤ش ٝؿ٤ص حُ

 ٗظس٣ش حُؼوخكش، اسٝزس ٜٓ٘ـ٤ش ال ٓل٤ف ػٜ٘خ  

ٗعِي ألؿَ ذُي حُظعِعَ حُٔ٘او٢ ك٢ طسط٤ذ حألكؼخٍ حُؼ٤ِٔش3 ٤ًق حٗظود ؿ٤سطص ٗظس٣خص حُؼوخكش حُعوخثدس  ٓوخ 

 حُؼوخك٢ حُٔوظسف  ٝٓخ ٢ٛ ،سٝ  ح،ظـخُٚ ٢ٛ  زخثف حُظؤ٣َٝ 

طوظض٢ ًَ اػخيس طؼس٣ق زلد حُؼـسحص حُظو٢ ٣لظِٜٔوخ حُٔلٜوّٞ حُعوخثد هزوَ ٓزخ،وسس حُز٘وخي  ٝاذح ًوخٕ ٓلٜوّٞ 

حُؼوخكوش ٓسًص٣وخق كوو٢ كووَ حألٗؼسٝرُٞٞؿ٤ووخ
3

خ ، كوبٕ حُٔودحزض حٌُزووسٟ حُعوخثدس ُووْ طٌوٖ ٓو٘ؼوش ُـ٤سطووص رزودي ط٘خُٜٝوو

 ا٠ُ حطـخ3ٖ٤ٛ  -ػ٠ِ ٝؿٚ حُؼّٔٞ -ُٔلّٜٞ حُؼوخكش  ٣ٝسؿغ طِي حُٔدحزض

                                                           
1
، ٤ًِلٞزي، طؤ٣َٝ حُؼوخكخص3 ٓووخالص ٓتظوخزس، طسؿٔوش ٓلٔود رود١ٝ، ٓسحؿؼوش حألد روُٞط ٝٛزوش، حُٔ٘ظٔوش حُؼسر٤وش ُِظسؿٔوش، حُازؼوش حألُٝو٠، ر٤وسٝص ؿ٤سطص -

 12، ص 9000، حُظود٣ْ حُتخص رازؼش حُؼخّ 9002
2
 57حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -

3
ٕ حُٔخا٢، أٗٚ ظ٤لزَ طوع٤ْ ُِؼَٔ ك٢ حُؼِوّٞ حالؿظٔخػ٤وش3 طودزض حُعٞظو٤ُٞٞؿ٤خ طٞهغ طخٌُٞص رخزظٞٗص، حُزخكغ ك٢ ؿخٓؼش ٛخزكخزي ك٢  ٔع٤٘٤خص حُوس -

 6271كو٢ ظو٘ش  حُ٘ظخّ حالؿظٔخػ٢، ٝطـا٢ حُع٤ٌُٞٞؿ٤خ حُلسي ٝٗظخّ حُ تز٤ش، ٝطٜظْ حألٗؼسٝرُٞٞؿ٤وخ رخُ٘ظوخّ حُؼووخك٢، ًٝٔوخ ٣س٤٤٣ٝوس١ٝ ظو٤د٣َ ظو٤ِلسٓخٕ،



 

  

   

:المدرسة البنيوية -أ

(، كظؼظزوس حُؼوخكوش Schematicismطِو٢ حُٔدزظش حُز٣ٞ٤٘وش رخُؼوخكوش كو٢  ضوْ حُدزحظوش حُظ٘ظ٤ٔ٤وش حُٔلس وش )

ألؿ٘زو٢، ٓوٖ حُظزوسف طد٣ٝ٘خق ُوٞحػود ٜٓ٘ـ٤وش، ٝؿدُٝوش  ٞحزش٤ٓوش ِػسه٤وش ٓوٖ ،وؤٜٗخ، كو٢ كوخٍ حطزؼوض طٌٔو٤ٖ ح

راس٣وووش طـؼِووٚ ٣زوودٝ ًٝؤٗووٚ ٓووٖ أٛووَ حُووزًي حأللوو٤٤ِٖ
4

، أٝ رظؼز٤ووس ظووظ٤لٖ طووخ٣ِٞز أكوود أرووسش حُٔوودحكؼ٤ٖ ػووٖ ٛوورٙ 

حُٔدزظش، إٔ "حُؼوخكوش طلظو١ٞ ػِو٠ ٓظوخٛس ػو٤ِوش، ٣ٌٜٔ٘وخ إٔ طلِوَ ػوٖ  س٣ون ٓ٘وخٛؾ ،و٤ٌِش ٓ وخرٜش ُِٔ٘وخٛؾ 

حُٔعظؼِٔش ك٢ ػِْ حُس٣خا٤خص ٝحُٔ٘ان" 
5
  

اشحي ٛووورٙ حُٔؼخُـوووش، ٣وووسٟ ؿ٤سطوووص إٔ ط٘وووخٍٝ حُؼوخكوووش "رزووولظٜخ ٗظخٓوووخق زٓص٣وووخق رلظوووخق )ٝحُؼزوووخزس حُ وووخثؼش 

  أ١ رؼووووصٍ ػ٘خلووووسٙ ٝطلد٣وووود حُؼًهووووخص «(رلعووووذ ،ووووسٝ ٚ حُتخلووووش»كوووو٢ ٛوووورح حُٔـووووخٍ طوووووٍٞ ردزحظووووظٚ 

أ١ رلعووووذ حُسٓووووٞش  –حُدح ٤ِووووش روووو٤ٖ ٛوووورٙ حُؼ٘خلووووس، ٝٓووووٖ ػووووْ طٞلوووو٤ق حُ٘ظووووخّ رسٓظووووٚ راس٣وووووش ػخٓووووش 

ظخظوووو٤ش حُظوووو٢ ط٘ووووظظْ حُؼوخكووووش كُٜٞووووخ أٝ رلعووووذ حُزُ٘وووو٠ حُؼ٤ٔوووووش حُظوووو٢ ط ووووٌَ حُؼوخكووووش حُظؼز٤ووووس حُعووووال٢ حأل

ػٜ٘ووووخ   اُُ، ُػساووووش ُتاووووس كو٤ووووو٢ ٣ٌٔووووٖ كوووو٢ حكظٔووووخٍ ػووووصٍ طل٤ِووووَ حُؼوخكووووش ػووووٖ ٓٞاووووٞع يزحظووووظٜخ 

حألل٤َ، أال ٝٛٞ يزحظش حُٔ٘ان ؿ٤س حُسظ٢ٔ ُِل٤خس حُٞحهؼ٤ش 
6
  

انمذرستانىفسيت: -ب

حُ٘لعوو٤ش ٗظ٤سطٜووخ حُز٣ٞ٤٘ووش، كوو٢ ًٜٞٗووخ طِتووف ٓلٜووّٞ حُؼوخكووش كوو٢ حُدزحظووش حُ٘لعوو٤ش حُٔـسهووش طوخرووَ حُٔدزظووش 

(Psychologism ٗووش ٓووٖ طس٤ًزووخص ٗلعوو٤ش ٣عووظدٍ رٜووخ حألكووسحي أٝ حُٔـٔٞػووخص كوو٢ ٞم (، ٝطؼظووود إٔ حُؼوخكووش ٌٓ

ؿوٞي ا٣٘وق  ظًِٞخطْٜ، رز٤ـش أ سٟ، طؼظود رٞؿٞي حُؼوخكش ك٢ ػوٍٞ حُ٘خض ٝهِٞرْٜ، ػ٠ِ كد طؼز٤س ٝحزي
7
اشحي  

ٛرح حُٔٞهق ٣ؼظزس ؿ٤سطص إٔ حُؼوخكش، طِي حُٞػ٤وش حُٔظٔؼِش ك٢ حألكؼخٍ، ٢ٛ ،٢ٌي ػ٢ِ٘، ٤ُٝط روخُلٌسس حُزخ ٤٘وش 
8
 

ًٔخ إٔ حُٔؼ٠٘ ٛٞ ،٢ي ظخٛس ػ٢ِ٘، كؤٗض ال ٣ٌٔ٘ي حُـٔص )أٝ طوِد ؿٔصس ظوخ سض( ٓوٖ يٕٝ إٔ طٌوٕٞ ػخُٔوخ رٔوخ 

                                                                                                                                                                                              
كو٢ حُؼِوّٞ حالؿظٔخػ٤وش، كٌوخٕ حُٔـظٔوغ ٝحُ٘ظوخّ حالؿظٔوخػ٢ ٓـوخٍ حُعٞظو٤ُٞٞؿ٤خ ٝطظوسى حُؼوخكوش ُؼِٔوخي ألدز رخزظٞٗص ًٝسٝروس ر٤خٗوخ ٓ وظسًخ ُظوعو٤ْ حُؼٔوَ 

 خكش  حٗظس3 حألٗؼسٝرُٞٞؿ٤خ، ٝزؿْ ك ِْٜ ك٢ حُلزٍٞ ػ٠ِ طؤ٤٣د ػخ٢ُٔ اال أْٜٗ أػسٝح ك٢ حألظِٞد حُر١ حػظٔدٙ حُؼِٔخي ٖٓ رؼدْٛ ك٢ حُ٘ظس ا٠ُ حُؼو

One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology. By Fredrik Barth, Andre Gingrich, 

Robert Parkin and Sydel Silverman With a Foreward Chris Hann. University of Chicago Press , 2005.p 284 

س3 ا٣ـِظٕٞ ط٤س١، كٌسس حُؼوخكش، طسؿٔش ،ٞه٢ ؿوًٍ، ح٤ُٜجوش حُٔزوس٣ش حُؼخٓوش ٌُِظوخد، هخّ، أ٣ضخ، ط٤س١ ا٣ـِظٕٞ رـٔغ حُظؼس٣لخص حُٔظؼديس ُٔلّٜٞ حُؼوخكش، حٗظ

 61ص ، 9069حُوخٛسس، 

4
 21حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -

5
 27حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -

6
 601حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -

7
 21حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -

8
 26ص  ،حُظؤ٣َٝ ،ؿ٤سطص -



 

  

   

د٣خق، هزض ؿلٖ حُؼ٤ٖ اال أٗٚ ال ٣ٌٔ٘٘خ، رؤ١ كخٍ ٖٓ حألكٞحٍ، إٔ ٗعظتِف ٢ٛ حُـٔصس ٝر٤ٌل٤ش حُو٤خّ رٜخ  أ١ ؿع

ٓووٖ ٛوورٙ حُلوووخثن إٔ ٓؼسكظ٘ووخ راس٣وووش حُـٔووص ٛوو٢ حُـٔووص ذحطووٚ
9

  ٓووٖ ٛوورح حُٔ٘اِوون، ُوو٤ط ٓووٖ حُـوود٣س حُزلووغ كوو٢ 

 أٗاُٞٞؿ٤وش حُؼوخكووش أٝ  زخثؼٜوخ، ألٕ حُعووِٞى حُز ووس١ ػٔوَ زٓووص١ ٣٘ظٔوو٢ اُو٠ ٛوورح حُؼووخُْ حٌُٔ وٞف، ٓووٖ ك٤ووغ

أٝ حُظل٤ِوووَ حُظٌووو٢٘٣ٞ  Ethnoscinceحُٔزووودأ  طظِلوووغ ٛووورٙ حُٔدزظوووش رؼ٘وووخ٣ٖٝ ٓظؼوووديس، ٓؼووو3َ ػِوووْ حألػوووسحم 

Componential Analysis  أٝ حألٗؼسٝرُٞٞؿ٤خ حُٔؼسك٤شCognitive Anthropology 
10
  

كوو٢ حُلووخُظ٤ٖ ٓؼووخ ٗلووٖ أٓووخّ، آووخ ،وو٤ًٌٗش ٓلس ووش أٝ ذحط٤ووش ٓلس ووش،
11
ٝروودٍ حُ٘ظووس اُوو٠ حُؼوخكووش راووسم  

ٛسٝر٤ش
12

، "ًظل٣ِٜٞخ ا٠ُ كٌِِٞز ٝطـ٤ٔؼٜخ، أٝ طل٣ِٜٞخ ا٠ُ  زخثف ٝكعخرٜخ، أٝ طل٣ِٜٞخ اُو٠ ػوخيحص ٓظزؼوش 

ٝأػسحف ٝطز٤٘لٜخ، أٝ طل٣ِٜٞخ ا٠ُ ر٠ُ٘ ٝحُِؼذ رٜخ"
13

، كبٕ حُزلوغ ٣ـوذ إٔ ٣ُؼ٘و٠ رخُظٞؿوٚ ٗلوٞ "حُودٝز حُور١ 

ح٤ٌُوخٕ حُٔصػوّٞ حُور١ ٣وسٝؽ ػوٖ حُظلد٣ود، ، ذُوي «حُٔؼ٘و٠»طِؼزٚ حأل،وٌخٍ حُسٓص٣وش كو٢ ك٤وخس حإلٗعوخٕ)   ( اُو٠ 

ٝحُر١ ً٘خ ك٢ ٓخ ٓض٠ ٗسا٠ رظسًٚ ُِلًظلش ٝٗوخي حأليد ٣ظِٔعٞٗٚ" 
14

كو٢ كٌوس « حُٔؼ٘و٠»ٝٛرح حُظلوٍٞ ٗلوٞ 

ؿ٤سطص كظٔٚ طوؤػسٙ رخُ٘ظس٣وش حُعو٤ٔ٤خث٤ش، رؼودٓخ هضو٠ ٝهظوخ ُو٤ط هزو٤سحق ٓظوؤػسحق رخُ٘ظس٣وش حُٞظ٤ل٤وش،
15
ػِو٠ ٣ود  

ظظٚ ك٢ ؿخٓؼش ٛخزكخزي طخٌُٞص رخزظٞٗص، أػ٘خي يزح
16
 

ٓووٖ ٓوظضوو٤خص حُ٘ووود، إٔ ٣ وؤَ ًووَ ٓسحكووَ حُؼٔووَ حألٗؼسٝرُٞووٞؿ٢، ٝػِوو٠ زأظووٚ ٓووٜ٘ؾ ؿٔووغ حُٔؼا٤ووخص، 

حُظو٤ِد٣وش حُظو٢ طووّٞ ػِو3٠  حُٔؼسٝف ر٤ٖ حُٔظتزز٤ٖ رخظْ حإلػ٘ٞؿسحك٤خ  ٣دػٞ ؿ٤سطص ا٠ُ طـوخٝش حإلػ٘ٞؿسحك٤وخ

ّي ٝحٗعوـخّ، ح ظزوخز حُٔتزوس٣ٖ، طود٣ٖٝ حُ٘زوٞص، طلد٣ود حألٗعوخد، زظوْ  وسحث  حُلووٍٞ، طود٣ٖٝ  ُٝ اهخٓش ػًهش 

ّْ ؿّسح  ًَ ٛورٙ حُظو٤٘وخص ػ٘ود ؿ٤سطوص ال طلودي ٓخ٤ٛوش حُٜٔٔوش، إ ٓوخ ٣لودي حُٜٔٔوش ٛوٞ ٗوٞع  حُٔلٌسس ح٤ٓٞ٤ُش، ِٝٛ

                                                           
9
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 21حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -
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ٓسس حُٔدزٝظووش رؼ٘خ٣ووش، ك٤ٔووخ ٣عوو٠ٔ رصووص "حُظٞلوو٤ق حٌُؼ٤ووق"حُـٜوود حُلٌووس١ حُٔزوور3ٍٝ اٜٗووخ حُٔـووخ
17

، ٝٛووٞ ٓلٜووّٞ 

(  ٝألؿووَ حُظاووسم اُوو٠ كلووٟٞ ٛوورح حُٔلٜووّٞ 6251-6200حظووظؼخزٙ ػووٖ حُل٤ِعووٞف حإلٗـ٤ِووص١ ؿ٤ِزووسص زح٣ووَ )

 ٝٓوظض٤خطٚ حُظل٤ِ٤ِش، ٗوق ػ٘د حُٔؼخٍ حُزخُؾ حُدالُش حُر١ ٣ٞزيٙ 

رفتانجفه: -أ

ٛ٘خى ُٝد٣ٖ ًوَ ٜٓ٘ٔوخ ٣وسف ػ٤٘وٚ ح٤ُٔ٘و٠ رعوسػش  أكود حُُٞود٣ٖ ًخٗوض  ٣٘وَ ؿ٤سطص ػٖ زح3َ٣ "ُ٘لسض إٔ

زكش ػ٤٘ٚ ح ظًؿش  ز٤ؼ٤ش ال ازحي٣ش، ر٤٘ٔخ ًخٕ حُُٞد ح٥ س ٣ـٔص رؼ٤٘ٚ ُص٤َٓ ُوٚ ؿٔوصس ٓوخًسس  كوبذح ٗظسٗوخ اُو٠ 

ِٔوسي كسًش ػ٢٘٤ حُُٞد٣ٖ، ٝؿدٗخ إٔ حُلسًظ٤ٖ ٓظٔخػِظخٕ ٖٓ ك٤غ حُٔظٜس  كٖٔ ك٤غ حُٔظٜس كوو ، ُوٖ ٣ٌٔوٖ ُ

إٔ ٣لصز أ٣ٜٔخ ح ظًؿوش  ز٤ؼ٤وش ال ازحي٣وش، ٝأ٣ٜٔوخ ؿٔوصس ٓوخًسس، أٝ اذح ٓوخ ًخٗوض ًِظوخ حُلوسًظ٤ٖ ح ظًؿوخص أٝ 

 ؿٔصحص 

اال إٔ حُلخزم ر٤ٖ حال ظًؿش حًُ ازحي٣ش ٝحُـٔصس حُٔخًسس كسم ،خظوغ، ٝإ ًوخٕ ال ٣ٌٔوٖ ًٓكظظوٚ ظوخٛسحق، 

ٜوَ رخُلوخزم رو٤ٖ حُلوسًظ٤ٖ  كخُـوخٓص رـٔصطوٚ ٣ووّٞ رؼٔوَ ًٔخ ٣عظا٤غ إٔ ٣ ٜد ًَ ٖٓ ًخٕ ال٤ش ُٔؼوَ ٛورح حُـ

( ٝٛٞ ّٓٞؿٚ ا٠ُ ،وتف 9( حُـٔصس ػَٔ ٓظؼمٔد، )6طٞحل٢ِ ٓٞلٞف، ٝٛٞ ٣وّٞ رٚ راس٣وش ٓلديس ٝ خلش3 )

( ٣وظْ 7( ٣ظٔخ،٠ ٓغ ًوٞي)زٓص، ،و٤لسس( حؿظٔوخػ٢ ٓظؼوخزف ػ٤ِوٚ، ٝ)1( ٝٛٞ ٣زؼغ رسظخُش  خلش، )1ٓلدي، )

ٔٞؿٞي٣ٖ  ًٝٔخ ٣ ٤س زح٣َ، كبٕ حُـخٓص هخّ رؼ٤ِٔظو٤ٖ، كٜوٞ زفم ؿل٘وٚ ٝؿٔوص، ر٤٘ٔوخ ٖٓ ٝزحي ظٜس حأل،تخص حُ

ُْ ٣وْ حُٔتظِؾ ظٟٞ رؼَٔ ٝحكد ٛٞ زكمش حُـلٖ  كؤٗض ػ٘دٓخ طسف ؿل٘ي ػٔودحق رٞؿوٞي ًوٞي حؿظٔوخػ٢ ٓؼوسٝف، 

كو٢ حألٓوس3 ؿصث٤وش ٣٘ظس ا٠ُ ٌٛرح ػَٔ ػ٠ِ أٗٚ ا،خزس طآٓس٣ش، كبٕ ٛرٙ حُسكمش طٞلق رؤٜٗخ ؿٔصس  ٝٛورح ًوَ ٓوخ 

ألزق ُد٣٘خ ا٣ٔخيس  –ٛخًْ!-ظ٤ًِٞش شحثد ذزس ػوخك٤ش، ٝ
18
  

ٓوخرَ ٛرح "حُظٞل٤ق حٌُؼ٤ق" ٣ؤط٢ "حُظٞل٤ق حُتل٤ق"، ٝٓسس أ سٟ ٖٓ حُضسٝز١ حُؼوٞيس اُو٠ حُٔؼوخ3ٍ 

ُٞود حألٍٝ، "ُ٘لسض إٔ ٛ٘خى ُٝدحق ػخُؼخق أزحي إٔ ٣ع٢ِ شًٓيٙ طع٤ِش ،س٣سس، كؤ ر ٣وِد طو٤ِودحق ظوخ سحق زكوش ؿلوٖ حُ

٣ٌٕٝٞ طو٤ِدٙ ذحى طو٤ِد ٛخٝ أ سم ٝحاق حُظو٤ِد   اُُ  ٝٛٞ ك٢ ذُوي رخُظؤ٤ًود، ٣ووّٞ رخُؼٔوَ راس٣ووش ؿٔوصس حُُٞود 

حُؼخ٢ٗ ٗلعٜخ ٝح ظًؿش حُُٞد حألٍٝ  أ١ رسكش ؿلٖ حُؼ٤ٖ ح٠٘ٔ٤ُ  اال إٔ ٛرح حُُٞد ٤ُط رخُـوخٓص ٝال حُٔتوظِؾ  كٜوٞ 

٢ اال ٓلخُٝش ط٤ٌٜٔش ُِـٔص  ٝك٢ ٛرٙ حُلخُش أ٣ضخ، ٛ٘خى ًٞي حؿظٔخػ٢ ٤ُط اال ٓوِدحق ُلسًش ،تف آ س، ٝٓخ ٛ

ًٔخ ٣لؼوَ  -ٓظؼخزف ػ٤ِٚ )حُـٔصس ظظٌٕٞ ٓظز٘ؼش، ٝحالش حُظز٘غ، ٝزرٔخ ٣ض٤ق ا٤ُٜخ حُُٞد طوا٤زش ك٢ ٝؿٜٚ
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ًس كو٢ حُٜٔسؽ(  ًٔخ إ حُؼَٔ ٣ل١ٞ أ٣ضخ ك٢  ٤خطٚ زظخُش ٓخ، ٝحُلخزم ر٤ٖ حُلخُظ٤ٖ ٛٞ أٗٚ ٤ُط ٛ٘خى طآٓس ٓخ

حُؼَٔ، رَ ظتس٣ش ٛخشثش  كبذح ٓخ أظخي ح٥ سٕٝ كْٜ حُودحكغ ٝزحي حُؼٔوَ، ٝظ٘وٞح أٗوٚ ٣ـٔوص كؼوًق، كوبٕ ٓ وسٝػٚ 

٣ل َ رخٌُخَٓ  ًٔخ إٔ حُٔ سٝع ظ٤ل وَ أ٣ضوخ، ٝإ ًوخٕ ر٘ظوخثؾ ٓتظِلوش ٗٞػوخ ٓوخ، اذح ٓوخ ظوٖ ح٥ وسٕٝ إٔ زكّوش 

ٔض٢ ا٠ُ ٓخ ال ٜٗخ٣ش، اذح ُْ ٣ٌٖ ػ٤ِٔخ، كؼ٠ِ حألهوَ ٓوٖ ؿل٘ٚ ٢ٛ ح ظًؿش ال ازحي٣ش )   ( ٣ٌٖٝٔ ُِظؼو٤دحص إٔ ط

حُ٘خك٤ش حُ٘ظس٣ش حُٔ٘او٤ش 
19
 

إ حُٞلق حُتل٤ق ال ٣عظا٤غ إٔ ٣لسم ر٤ٖ حُعخ س أٝ حُـخٓص أٝ حُٔتظِؾ أػ٘وخي طلس٣وي ؿلوٖ حُؼو٤ٖ ح٤ُٔ٘و٠ 

ٌّٖٔ ٓوٖ ذُوي، ٝرٜورح حُٔؼ٘و٠ ٣زوزق ٛورح حُٞلوق ػ٘ود ؿ٤س طوص ٓظـوخٝشحق رسكخص ظس٣ؼش، ر٤٘ٔخ حُٞلق حٌُؼ٤ق ٣

ُِظزووٞز حُظو٤ِوود١، ٝٓسحيكووخق ُٔٞاووٞع حإلػ٘ٞؿسك٤ووخ حُظوو٢ ٣ظـوودي ٓلٜٜٞٓووخ، ٤ُزوو٤س ػ٘وودٙ ذُووي حُظسط٤ووذ حُازووو٢ 

حُٜس٢ٓ ُظسح٤ًذ ذحص ٓؼ٠٘، ط٘ظؾ كسًخص ٓؼَ حال ظًؽ ٝحُـٔص ٝحُـٔوص حُٔص٣وق ٝحُظو٤ِود حُعوخ س   اُُ، ٝطوودّ 

٤ُٜخ طلع٤سحق ٌَُ ٛرٙ حُلسًخص، ٤ًٝق ٣٘زـ٢ كٜٜٔخ ٝحُ٘ظس ا
20
  

استعصاءانمقونتاإلثىوغرافيت: -ب

ال ٣ؼ٢٘ ٛرح إٔ حُؼَٔ حإلػ٘ٞؿسحك٢  ٤ّغ ٣عو٤س، اذ إ حإلػ٘وٞؿسحك٢ ٣ٞحؿوٚ "حٌُؼوسس كو٢ حُظسح٤ًوذ حُٔل٤ٜٓٞوش 

حُٔؼودس حُظ٢ ٣ٌٕٞ حٌُؼ٤س ٜٓ٘خ ٓظسحًزخق ٝٓظ خرٌخق رؼضوٜخ ٓوغ حُوزؼض ح٥ وس، ٝحُظو٢ ٛو٢ ؿس٣زوش، ٝؿ٤وس ٓ٘ظظٔوش 

أٝال ُلٜٜٔخ ٝحظظ٤ؼخرٜخ، ٖٝٓ ػوْ طوود٣ٜٔخ ُِووخزة ٝؿخٓضش، ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ـٜد
21

  ٌٛورح طـودٝ حُٔوُٞوش حإلػ٘ٞؿسحك٤وش 

"هخرِش ُِظلد١ أظخظخ"، ٝٛرح حُظلد١ ٖٓ ل٤ْٔ حُٔوخزرش حُظؤ٤ِ٣ٝش ُِؼوخكش
22
حُظ٢ طظزق يٝٓخ رؼودّ حالًظٔوخٍ، روَ  

ٝحألظٞأ ٖٓ ذُي أٗٚ ًِٔخ حشيحي حُزلغ ػٔوخ حشيحي ٗوزخ 
23
  

ٌٍ  ز٤ؼ٢ اذح ٕ ُِتاخد حالؿظٔخػ٢، ٝٛٞ ػ٘دٓخ ٣لؼَ  ٛرح ٓآ ّٝ أ رٗخ رؼ٤ٖ حالػظزخز إٔ حإلػ٘ٞؿسحك٢ ٓـسي ٓد

ذُي ٣لٍٞ ٛرح حُتاخد ٖٓ ٓـسي كدع ػخرس، ال ٣ٞؿد اال ك٢ ُلظش كزُٞٚ، اُو٠ كٌخ٣وش ٌٓظٞروش ٣ٌٔوٖ حُؼوٞيس 

ٛوٞ  -س روٍٞ ز٣ٌوٞزػِو٠ كود طؼز٤و –ا٤ُٜخ الكوخ ُدزحظظٜخ ٖٓ ؿد٣ود  إ ٓوخ ٣ٌظزوٚ حإلػ٘وٞؿسحك٢ كو٢ كؼوَ حُظود٣ٖٝ 

ُِووٍٞ  كو٢ ًِٔوش ٝحكودس3 ٓؼ٘و٠ كودع حٌُوًّ، ُٝو٤ط حُلودع « حُِوذّ »أٝ « حُٔلظٟٞ»أٝ « حُلٌسس»أٝ « حُٔؼ٠٘»
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ٗلعٚ"
24

  ٓخ ٗدٝٗٚ ٤ُط  اخرخق حؿظٔخػ٤وخق  خٓوخق ػِو٠  ز٤ؼظوٚ)   ( روَ اٗوٚ ال ٣ؼودٝ إٔ ٣ٌوٕٞ ذُوي حُـوصي حُزوـ٤س 

حُر١ ٣وٞيٗخ ٓتزسٝٗخ ا٠ُ كٜٔٚ 
25
  

ش حُٔاخف ٝظ٤لش حإلػ٘ٞؿسحك٢ ا٠ُ ٓـسي طود٣ْ حُٔلسيحص حُظو٢ ٣ٌٔوٖ رٞحظواظٜخ حُظؼز٤وس ػٔوخ طظوِف ك٢ ٜٗخ٣

٣ؼزووس ػ٘ووٚ حُلؼووَ حُسٓووص١ ػووٖ ٗلعووٚ
26

  ٝال ٣٘زـوو٢ ُإلػ٘ووٞؿسحك٢ إٔ ٣تـووَ ٓووٖ ذُووي، ٗلووٖ ال ٗوووّٞ اال رخُظؤ٣ٝووَ 

حق كوٞم ؿٔوصض، كوٞم ٝحُ سف3 ٝحألظٞأ ٖٓ ذُي، ٗلٖ ال ٗوودّ اال ،وسكخق ػِو٠ ،وسٝف  ٝحألٓوس ال ٣ؼودٝ ًٞٗوٚ ؿٔوص

ؿٔصض 
27
ٓغ ذُي، طزو٠ ٛرٙ حُؼ٤ِٔش ٓؼودس ُِـخ٣ش رخُ٘ظس اُو٠ ػ٤ِٔظو٢ حالٗظووخي ٝحإلهزوخي حُظو٢ ط٤ٔوص ر٘وخي حُٔؼسكوش  

 حُؼ٤ِٔش  حُظؤ٣َٝ ٤ُط اال ُؼزش طود٣ْ ُزؼض حُٔلخ٤ْٛ، ٝحألكدحع، ٝطؤ ٤س أ سٟ 

زس رٜخ حُٔل٤ِٕٞ ػٔخ ٛٞ ػخي١ رخُ٘عزش إ ٓلّٜٞ حُٞلق حٌُؼ٤ق ك٤ِش ٜٓ٘ـ٤ش ُُِٞٞؽ ا٠ُ حُٔلسيحص حُظ٢ ٣ؼ

ُٜووْ  ٝروودٍ طز٘وو٢ حُٔ٘ظووٞز حألٗؼسٝرُٞووٞؿ٢ حًٌُظوو٢ٌ٤، كوو٢ حٛظٔخٓووٚ رٔووخ ٛووٞ  س٣ووق ٝؿوورحد ٝػـ٤ووذ ٝؿ٤ووس 

ػخي١
28

  ٣٘زـو٢ ُإلػ٘وٞؿسحك٢ إٔ ٣٘ظوس اُو٠ ذُوي حُلؼوَ حُؼوخي١ حُور١ حطتور أ،وٌخالق ؿ٤وس ٓؤُٞكوش، ػِو٠ أٗوٚ ٣زوسش 

ا٠ُ ٗٔ  حُل٤خس حُر١ ٣ٌعزٚ حُدالُوش حُدزؿش حُظ٢ ٣تظِق ك٤ٜخ حُٔؼ٠٘ ٗعزش 
29
إ كٜٔ٘وخ ُؼوخكوش ،وؼذ ٓوخ، ٣ـوذ إٔ  

٣ٌ ق ًْ ٢ٛ  ز٤ؼ٤ش)   ( ٣ٝص٣َ حُـ وخي حٌُؼ٤وق حُور١ ٣ـا٤ٜوخ، ٣ٝٔ٘ؼ٘وخ ٓوٖ زإ٣ظٜوخ ػِو٠ كو٤وظٜوخ 
30
حُٞلوق  

حٌُؼ٤ق ٣ـؼَ حألٗؼسٝرُٞٞؿ٢ ٣ـد ٓٞ ت هدٓٚ يح َ حُؼوخكش، ًٔخ ٣٘وَ ؿ٤سطص ػٖ ك٤ظـ٘ ظخ٣ٖ 
31
 

ًٔووخ إٔ ٤ًِلووٞزي ؿ٤سطووص هووخّ ربػووخيس طؼس٣ووق حإلػ٘ٞؿسحك٤ووخ، رخػظزخزٛووخ ذُووي حُؼٔووَ حألُٝوو٢ حُوور١ ٣وووّٞ رووٚ 

حألٗؼسٝرُٞٞؿ٢، ٣ٜٝٔد إلٗ خيحطٚ حُ٘ظس٣ش، ٣ٝـعس ٜٓ٘ـ٤خق حُٞلٍٞ ا٠ُ حُؼوخكش  كود هخّ أ٣ضخ، ربػخيس حُ٘ظس كو٢ 

عخثدس ٜٓ٘خ، ك٢  اٞس أ٠ُٝ، ًٔخ زأ٣٘خ ظخروخ  ٝطظـ٠ِ اػخيس حُزو٤خؿش ػِو٠ ٓلّٜٞ حُؼوخكش رؼد إٔ حٗظود حُٔدحزض حُ

 حألهَ ك٢ ظٔظ٤ٖ، اكدحٛٔخ ٓض٤ٗٞٔش، ٝحأل سٟ ٜٓ٘ـ٤ش3 
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سيميائيتانثقافت: -أ

ظزن إٔ أ،سٗخ ا٠ُ ٓدزظظ٤ٖ أظخظ٤ظ٤ٖ حٗظودٛٔخ ؿ٤سطص، ٝٛٞ ٗود ال ٣ظـصأ ػوٖ ر٘وخي حُ٘ٔوٞذؽ حُزود٣َ ُٔلٜوّٞ 

  كخُز٣ٞ٤٘ش طظـخَٛ إٔ حأل،ٌخٍ حُؼوخك٤ش، ٢ٛٝ ػزخزس ػٖ ظِٞى ظخٛس، طعوظٔد ٓؼ٘خٛوخ ٓوٖ حُؼوخكش ٝحألٗؼسٝرُٞٞؿ٤خ

حُدٝز حُر١ طِؼزٚ ك٢ ٗٔ  ك٤وخس ؿوخزض، ُٝو٤ط ٓوٖ أ٣وش ػًهوش يح ٤ِوش لول٤لش رو٤ٖ رؼضوٜخ ٝحُوزؼض ح٥ وس)   (  

ف  ، كِووٖ ٣ٌٔ٘٘ووخ حُٞلووٍٞ ا٤ُٜووخ«،ووسٝ ٜخ حُتخلووش»كٜٔٔووخ ًخٗووض حُسٓووٞش، ٜٝٓٔووخ ًخٗووض ٌٓخٗظٜووخ ٓووٖ  اال رووظلل 

حألكدحع، ٤ُٝط رظسط٤ذ ٤ًخٗخص ٓـسيس أٖ أٗٔخ  ٓٞكدس" 
32
ػ٠ِ حُظؤ٣َٝ حألٗؼسٝرُٞوٞؿ٢ أالّ ٣لزوَ هسحيطوٚ  

 ػٔخ ٣لزَ ٖٓ أكؼخٍ ك٢ حُؼخُْ حُٞحظغ  

ح ك٢ ٌٓخٕ ٓخ  كخُٔوخ ٗ٘ظوس  ٝحُ٘لع٤ش طظـخَٛ إٔ حُؼوخكش طؼز٤س ظخٛس ُظِي حأل،ٌخٍ حُؼوخك٤ش، ٤ُٝط ،٤جخ ٓتزٞيق

ٞى حُز س١ ػ٠ِ أٗٚ ػَٔ زٓوص١ )   ( ٓؼِوٚ كو٢ ذُوي ٓؼوَ الودحز حأللوٞحص كو٢ حٌُوًّ، ٝحُظِو٣ٖٞ كو٢ ا٠ُ حُعِ

حُسظْ، ٝحُتو  كو٢ حٌُظخروش، أٝ حُظ٘ـو٤ْ كو٢ حُٔٞظو٤و٠  كوبٕ حُظعوخإٍ كوٍٞ ٓوخ اذح ًخٗوض حُؼوخكوش كخُوش ػو٤ِوش، ٣لوود 

ٓـصحٙ
33

 ، ًٔخ ٣لود ر٘لط حُدزؿش ؿٞحد ٗٔا٤ش حُؼوخكش ًَ ؿدٝحٙ  

( حُظوخ3٢ُ "،وزٌش Semioticحألظخض، ٣تِف ؿ٤سطص ا٠ُ طؼس٣ق حُؼوخكوش ػِو٠ حُ٘لوٞ حُعو٤ٔ٤خث٢ )ٝػ٠ِ ٛرح 

( حُوخرِش ُِظلع٤س ٝحُظؤ٣َٝ، ٤ُعض هٞس هخٛسس، ٤ُٝعض ،٤جخق طؼصٟ ا٤ُوٚ ظوزز٤قخ أكودحع Signsٖٓ أٗظٔش حإل،خزحص )

ٖ أ٘ٚ اؿوسحي طٞلو٤ق ٓـظٔؼ٤ش أٝ ظًِٞخص أٝ ٓئظعخص حؿظٔخػ٤ش أٝ ظ٤سٝزحص ػ٤ِٔش  رَ ٢ٛ ٗعن ٣ٌٖٔ ٓ

ًؼ٤ق هخرَ ُلْٜ ٛرٙ حأل،٤خي" 
34
  

إٔ حإلٗعوخٕ ك٤وٞحٕ ػوخُن كو٢ ،وزٌخص »ال ٣تل٢ ؿ٤سطص إٔ ٛورح حُظؼس٣وق ٣ظؤظوط ػِو٠ طوسحع ٓوخًط ك٤زوس3 

« زٓص٣ش، ٗعـٜخ ر٘لعٚ كٍٞ ٗلعوٚ
35
ٝرخُظوخ٢ُ ٣٘ودزؽ ٛورح حُظؼس٣وق ك٤ٔوخ ٣ٌٔوٖ ٝلولٚ رصصوص "زإ٣وش حأل،و٤خي ٓوٖ  

ظز٢" ٓـسم، ٗووٍٞ اٜٗوخ ٓوخزروش طؤ٤ِ٣ٝوش أٝ ٗزولٜخ  ٝؿٜش ٗظس حُلخػَ"، أٝ اذح ًُ أزيٗخ إٔ ٗزلٜخ ر ٌَ أًخي٢ٔ٣ "

طو٤٘خ رؤٜٗخ طل٤َِ ٖٓ حُدح َ 
36
حُؼوخكش رٜرح حُ ٌَ ٢ٛ طِي حُ زٌخص، ٝطل٤ِِٜخ ٣ـذ أال ٣ٌٕٞ ػِٔخ طـس٣ز٤خ ٣زلغ  
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ػٖ هخٕٗٞ، رَ ػِٔخ طؤ٤ِ٣ٝخ ٣زلغ ػٖ ٓؼ٠٘ 
37
ط٤ذ ٝكسش ُِظسح٤ًذ حُظ٢ طلَٔ ػ٤ِٔش حُظل٤َِ، اذحق، ٓخ ٢ٛ اال طس 

حُٔؼخ٢ٗ، ٝطلد٣د أزا٤ظٜخ حالؿظٔخػ٤ش ٝٓـخش٣ٜخ 
38
  

ك٢ ٓٞاغ آ س، ٣لزق ؿ٤سطص ػٖ طـ٤ِخص حُٔوخزرش حُعو٤ٔ٤ُٞٞؿ٤ش حُظو٢ طورًس رٔئظعو٢ حُعو٤ٔ٤ُٞٞؿ٤خ ٓوٖ 

" ٌٓظوٞد ٗلظوخؽ أٝ ز٣ٌٞز، ك٤٘ٔخ ٣ٔخػَ ر٤ٖ حُ٘عو٤ؾ حُؼووخك٢ ُِٔـظٔوغ حُـس٣وذ، ٝ"ٗوف هز٤َ ؿس٣ٔخض أٝ ر٤سض

ُلي زٓٞشٙ، ٣و3ٍٞ "إ حُو٤خّ رخُدزحظش حُؼسه٤ش ٣ زٚ ٓلخُٝش هسحيس ٓتاٞ  أؿ٘ز٢ ؿس٣ذ، رخٛض حُت ، طؼظٞزٙ 

حُلسحؿخص ٝحٗؼدحّ حُظٔخظي)   (، ٝحُظو٤٘خص حُٔ زٞٛش، ٝحُظؼ٤ِوخص حُٔ٘لخشس"
39

  ًَ ٓخ ٣عوظا٤غ حُزخكوغ كؼِوٚ اذحق، 

ُسٓٞش ػٖ  س٣ن حُظؤ٣َٝ، ٝحُٜٔ٘ؾ ك٢ ذُي ؿٔخ٢ٌُّ ال ٣تظِق ػوٖ ٛٞ ٓلخُٝش كي حُ ٤لسحص، ٝكَ  ٤ٞ  ،زٌش ح

طل٤َِ هز٤دس أٝ ُٞكش ط ٤ِ٤ٌش أٝ هاؼش ٓٞظ٤و٤ش 
40
  

ُِؼوخكووش، ٛووو٢ أٜٗوووخ طعوووخػدٗخ كووو٢ كووظق حُاس٣ووون اُووو٠ حُؼوووخُْ حُٔلٜووو٢ٓٞ  إ حُلٌٔووش ٓوووٖ حُٔوخزروووش حُعووو٤ٔ٤خث٤ش

حُووور١ طؼووو٤م ك٤وووٚ ٓٞاوووٞػخط٘خ، ك٤وووغ ٗوووظٌٖٔ، روووخُٔؼ٠٘ حُٞحظوووغ ٌُِِٔوووش، ٓوووٖ اهخٓوووش ٓلخيػوووش ٓؼٜوووخ)   (
41
 ،

ٝطلو٤وووون حُٜٔٔووووش حٌُزووووسٟ ُألٗؼسرُٞٞؿ٤ووووخ  أ3١ طٞظوووو٤غ كضووووخي حُتاووووخد حإلٗعووووخ٢ٗ، ػزووووس حُظلووووخيع ٓووووغ 

ٓوووووغ حٌُوووووٕٞ حُظت٤ِّووووو٢ حُووووور١ ٣ؼِٔوووووٕٞ ك٤وووووٚ، ٝطٌوووووٕٞ ألكؼوووووخُْٜ لووووولش  حُعوووووٌخٕ حأللووووو٤٤ِٖ، ٝ"حالطزوووووخٍ

حإل،ووخزحص" 
42
ٝرخُظووخ٢ُ حُسٛووخٕ كوو٢ ح ظًؿووش حُؼوو٤ٖ ػِوو٠ ظووز٤َ حُٔؼووخٍ، ًلؼووَ ػِ٘وو٢ ظووخٛس، ٣ظٔؼووَ كوو٢ إٔ  

، ٛووَ ٛوو٢ كؼووَ طٌزووس أٝ ؿضووذ، ٛووَ ٛوو٢ ٓووٖ ٗووٞع حُظزووخ٢ٛ ٝحُظٌزووس   ٗزلووغ ٛووَ ٛوو٢ كؼووَ ظووتس٣ش أّ طلوودض

ح، ٛووو3ٞ ٓوووخ حُووور١ ٣ـووو س١ حُظؼز٤وووس ػ٘وووٚ ػ٘ووود حُو٤وووخّ رٜووورٙ حأل،ووو٤خي، ػٔوووخذح ٗؼزوووس ػ٘ووودٓخ ٗووووّٞ رٜووورٙ كخُعوووئحٍ اذق

حأل،ووو٤خي 
43
ٛخٛ٘وووخ طظـِووو٠ ٜٓوووخزس حألٗؼسٝرُٞوووٞؿ٢ كووو٢ ٓودزطوووٚ ػِووو٠ اُووووخي حُضوووٞي ػِووو٠ ٓوووخ ٣لزوووَ كووو٢  

حألٓووخًٖ حُ٘خث٤ووش قٓووٖ هزووفا، ٝػِوو٠ حُظتل٤ووق ٓووٖ ،ووؼٞز حُل٤ووسس حُظوو٢ ط٘ظووخد حُوووخزة طـووخٙ أكؼووخٍ ؿس٣زووش 

ص ؿ٤س ٓؼسٝكش ُد٣ٚ ػ٘ٚ، طـس١ ك٢ ر٤جخ
44
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تجريذيتانثقافت: -ب

٣ؼ٢ ؿ٤سطص ؿ٤دحق، إٔ حإلػ٘ٞؿسحك٢ ال ٣ٌظذ ظٟٞ " ٓؼ٠٘ كدع حًٌُّ، ٤ُٝط حُلدع ٗلعٚ"،
45
ك٤غ طِووق  

، حُِر٣ٖ ًخٗخ ُٜٔوخ حألػوس حٌُز٤وس «حُٔ٘ل٠ حُؼوخك٢»ٝ« حُٔ٘ل٠ حُِـ١ٞ»ٛرح حُظ٤٤ٔص ػٖ رٍٞ ز٣ٌٞز، أكد ٓئظع٢ 

ؼسٝرُٞٞؿ٤ش، أٝح س حُوسٕ حُؼ س٣ٖك٢ حٌُظخرش حُظخز٣ت٤ش ٝحألٗ
46

ٌَّ ٓسؿؼخق ٜٓٔخق،  خلش ك٢ ط٘خُٝوٚ ُٔلٜوّٞ  ،ٝ ،

حُلؼَ حُر١ ٣سطز  ػ٘دٙ رٔلٜو٢ٓٞ حُِـوش حُل٤وش ٝحُتاوخد  كخُِـوش ٛو٢ ٓ٘ظٞٓوش ٓظاوٞزس ال ش٤٘ٓوش، ٝػًٓخطٜوخ ال 

حالظوظؼخزس ٝحُٔـوخش، ط ٤س اال ا٠ُ ػًٓخص يح ِٜخ، ٝك٤ٜخ طٌٖٔ ػسٝحص ٝٓوٞٓخص طـؼِٜخ  ًّهوش، ٝأٜٛٔوخ حرظٌوخز 

ٝلٞؽ أٗٔخ  حُتاخد  أٓخ ٛرح حأل ٤س، كٜٞ ٤ُٝد كدع كؼ٢ِ طٞحل٢ِ، ٓسطز  رؤكسحي ك٢ ٝهض ٓؼ٤ٖ، ٓ ودٝي٣ٖ 

ا٠ُ ٓـخٍ ٣ظاِذ حُٞلق ٝحُظؼز٤س ٝحُظٔؼ٤َ
47

  ٝرعزذ حُظ خرٚ ر٤ٖ حُلؼَ ٝحُتاخد، اذ ٌَُ كؼوَ طؼز٤وس ًًٓو٢، 

ٕض ال ٣لوديٛخ ٌَُٝ  اخد طؼز٤س ؿ٤س ًًٓو٢، طتضوغ حألكؼوخٍ ٓؼوَ  حُتاخروخص ُِظؤ٣ٝوَ، ٝٛو٢ ٓلظٞكوش ػِو٠ ٓؼوخ

 رخٌُخَٓ كخػِٞٛخ ٝحُٔظؼسكٕٞ ا٤ُٜخ رخُٔ خٛدس أٝ حُعٔخع أٝ حُوسحيس  

ٝػ٠ِ حُسؿْ ٖٓ ٝؿخٛش ٛرح حُظ٤٤ٔص، كبٗٚ ٓؤشم ارعظُٔٞٞؿ٢ ُِزخكغ حألٗؼسٝرُٞٞؿ٢، ذُي أٗٚ ٣ظسطذ ػ٤ِوٚ 

ٌض ُِظ٘ووو٤ف ٓووٖ ٓزوودحه٤ظٚ، ًٞٗووٚ" طلوو٣ٞس ٓلٜوو٢ٓٞ ٗظ٤ـووش ٓسرٌووش، ك٤ووغ ٣زووزق حُظل٤ِووَ حألٗؼسرُٞووٞؿ٢ ٓؼووس

ُِلوخثن حٌُٔظ لش )   (، ٝطود٣ْ ُواغ ٓظـٔدس ٓظ٘خظسس ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ، ٓاٜسسق ٖٓ حُظؼو٤د حُٔخي١ حُر١ ٢ٛ ٓٞؿوٞيس 

ِو٢  ٌُ ك٤ٚ، ٖٝٓ ػْ ازؿخع ٝؿٞيٛخ ا٠ُ ٓزخية ٗظخّ ذحط٤ش، ٝحُظ٢ ٢ٛ حُزلخص ح٤ٌُٗٞش ُِؼوَ حُز وس١ أٝ حُٔلٜوّٞ حُ

إ ٛرح حُظود٣ْ رٔؼخرش حيػخي ػِْ ؿ٤س ٓٞؿٞي، ٝطت٤َ ٝحهغ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞؿد ُِؼخُْ، 
48
 

ٓوٖ  وًٍ طوؤ٤ٖٓ ٓتوسؽ  -ٝٛٞ ٣ؼظسف رٚ، ٝال ٣ ٌَ ُٚ أ١ اشػوخؽ ،تزو٢ -ٛرح ٓخ ٣لخٍٝ ؿ٤سطص طًك٤ٚ 

 ٓؼسك٢، ك٤ٔ٤ص ر٤ٖ ٓٞاٞع حُدزحظش ٝحُدزحظش ٗلعوٜخ  كو٘لٖ ٗزودأ حُدزحظوش ٓوٖ ٓ٘اِون طؤ٣ًٝط٘وخ حُتخلوش ٤ُ٘وخص

ٓتزس٣٘ووخ)   (، ٝٓووٖ طووْ ٗلووخٍٝ طل٤ِووَ ٛوورٙ حُظووؤ٣ًٝص ٝطسط٤زٜووخ ر ووٌَ ٜٓ٘ـوو٢  كٔووؼً ٛ٘ووخى كووسم روو٤ٖ حُؼوخكووش 

حُٔـسر٤ش، رٞللٜخ ٝحهؼخق  ز٤ؼ٤خق، ٝحُؼوخكش حُٔـسر٤ش رٞللٜخ ٤ًخٗخق ٗظس٣خق 
49

، ٝٛرح حكظسحش ،ود٣د حأل٤ٔٛوش، كظو٠ ال 

 ٗلعذ إٔ "ٝؿٜش ٗظس حُلخػَ" طاخرن حُٞحهغ كظٔخق  

                                                           
45
 601حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -

46
ل٤ش ٝػ٤ِٔش ٝأير٤ش، حُٔسًوص حُؼسرو٢ ُألرلوخع ٝيزحظوش حُع٤خظوخص، حُازؼوش حألُٝو٠، ر٤وسٝص، كّسٝ ه٤ط ٓخا٢، حُٔؼسكش حُظخز٣ت٤ش ك٢ حُـسد3 ٓوخزرخص كِع -
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ز، ًٔووخ ٣وووٍٞ ؿ٤سطووص، "إ حٌُظخرووخص حألٗؼسٝرُٞٞؿ٤ووش ُووٖ طٌووٕٞ اال طووؤ٣ًٝص ٓووٖ حُدزؿووش حُؼخ٤ٗووش أٝ رخ ظزووخ

حُؼخُؼش )حُظؤ٣َٝ حُر١ ٣وؤط٢ كو٢ حُدزؿوش حألُٝو٠، ٛوٞ حُور١ ٣ودٓوٚ حروٖ حُؼوخكوش ٗلعوٚ
50

(  ٝرٜورح حُٔؼ٘و٠ كٔوخ ٛو٢ اال 

ٜوخ ٓص٣لوش، أٝ ؿ٤وس ٝحهؼ٤وشهَزف ٓظت٤ِش، هزف رٔؼ٠٘ أٜٗخ "أ،٤خي ٓز٘ٞػش" )   (، ٝال ٣ؼ٢٘ ذُي أٗ
51

"  إ 

حُظل٤َِ حُؼوخك٢ ك٢ حُ٘ظس حأل ٤س، ٓـسي "طت٤ٖٔ ُِٔؼخ٢ٗ، ٝطو٣ْٞ ٛرح حُظتٔو٤ٖ، ٝزظوْ حظوظ٘ظخؿخص طلعو٤س٣ش ٓوٖ 

، ٝزظْ حُتسحث  ألزحا٤ٜخ" «هخزس حُٔؼخ٢ٗ»حُظت٤ٔ٘خص حُلض٠ِ، ٤ُٝط حًظ خف 
52
  

ٓوخًط ك٤زوس، ٝٛوٞ طٔخػوَ ًز٤وس حُ وزَٚ، طؼ٘و٢ كو٢ طـس٣د٣ش حُؼوخكش، أٝ يزحظظٜخ ػ٠ِ أظخض ٗٔ  ٓؼخ٢ُ رظؼز٤س 

حُٔوخّ حألٍٝ "ط٘ع٤ذ" ٗظسس حألٗؼسٝرُٞٞؿ٢ ا٠ُ ٓٞاٞع يزحظظٚ، ٌُٝ٘ٚ ٤ُط ط٘ع٤زخ ٣لظق حُزخد ػ٠ِ ٓزسحػ٤ٚ 

 -أل١ طوووؤ٣ًٝص يٕٝ كووودٝي أٝ اوووٞحر   ٣ ووودي ؿ٤سطوووص كووو٢ ٓووووخٍ ًظزوووٚ أٝحظووو  حُؼٔخ٤٘٤ٗوووخص رؼ٘ٞحٕ"اووود اووود

حُ٘عووز٤ش"
53

ال ٣ـوووذ إٔ ٣ُظتووور ذز٣ؼوووش ُزووسف حُزوووخكؼ٤ٖ ػوووٖ حٗظٜوووخؽ  وووسم ٓزظٌوووسس ُلٜوووْ ، إٔ حُووووٍٞ رخُ٘عوووز٤ش 

٣ٝدػٞ ا٠ُ حالرظؼخي ػٖ حُ٘ظس٣خص حُؼخٓش حُ و٤ُٞٔش، ٝحُظس٤ًوص ػِو٠ ٗٔوخذَؽ ٓل٤ِوش ٓٞاوؼ٤ش  حُٔـظٔؼخص حُٔل٤ِش،

َض ُظِي حُؼوخكخص  ٝال يحػ٢ إٔ ٣ظعسد ا٠ُ ٜٓ٘ؾ حألٗؼسٝرُٞٞؿ٢، حالػظوخي إٔ "هٞس طؤ٣ًٝط٘ ْض ٓـٔ خ طؼظٔد ػ٠ِ ُلٜ

،دس حُظسحر  ر٤ٖ ػ٘خلسٛخ"
54

 ، ًٔخ هد ٣ٞٛٔ٘خ حُز٣ٞ٤ٕ٘ٞ 

رؼوود إٔ  ووسف ؿ٤سطووص ٗظس٣ظووٚ كووٍٞ حُظؤ٣ٝووَ حُؼوووخك٢، ػووسؽ ٗلووٞ حُ ووسٝ  حألظخظوو٤ش حُٔعووخػدس ػِوو٠ طاووٞز 

 حُ٘ظس٣ش حُظؤ٤ِ٣ٝش  ٝاذح ،ج٘خ حُظؼز٤س رٔ٘ان حالظظلخالص كٜٔخ ،س ٤ٖ حػ3ٖ٤٘

انشرطاألول:استحانتانتعميم -أ

٣وٞيٗووخ ٛوورح حألٓووس اُوو٠ ،ووس  أظخظوو٢ كوو٢ حُ٘ظس٣ووش حُؼوخك٤ووش، ٝٛوو٢ أٜٗووخ ال طِٔووي أٓسٛووخ، ٤ُٝعووض ٛوو٢ ظوو٤دس 

ٗلعٜخ)   (، ٝك٤غ اٗٚ ال ٣ٌٖٔ كزِٜخ ػٖ حأل،٤خي ح٤ٗ٥ش حُٔزخ،وسس حُظو٢ ٣وودٜٓخ حُظٞلو٤ق حٌُؼ٤وق، كوبٕ كس٣ظٜوخ 
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 606حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -
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٢ِ، ٓلودٝيس اُو٠ كود ٓوخك٢ حُظ ٌَ رلعذ آًيحص ٓ٘اوٜخ حُودح 
55

  كٜ٘وخى "كخؿوش اُو٠ رووخي حُ٘ظس٣وش ٗٞػوخ ٓوخ 

أهسد ا٠ُ أزض حُٞحهغ"
56

 ، ػٌط رؼض حُؼِّٞ حُوخيزس ػ٠ِ حالٗـٔخض ك٢ حُظ٘ظ٤س حُظـس٣د١ حُظت٤ ٢ِ  

٣ص٣وووود ٓووووٖ اُلخك٤ووووش ٛوووورح حُٔعووووِي  س٣وووووش طاووووٞز حُٔؼسكووووش حُظـس٣ز٤ووووش ُِؼوخكووووش، "اٜٗووووخ طظاووووٞز ر ووووٌَ 

ر وووٌَ ظوووِط ٓعوووظٔس  ٌٝٛووورح ٗـووود إٔ ػ٤ِٔوووش حُظل٤ِوووَ حُؼووووخك٢ كووو٢ طاٞزٛوووخ، ال  حٗزؼخهوووخص أٝ  لوووسحص، ُٝووو٤ط

طظتووور ،وووٌَ ٓ٘لووو٠ لوووخػد، طظوووسحًْ ك٤وووٚ حٌُٔظ ووولخص ر وووٌَ ٓعوووظٔس، روووَ ٛووو٢ طظتووور ،وووٌَ حٗووودكخػخص ؿ٤وووس 

ٍض ٓووٖ حُلِوووخص حُظوو٢ طووصيحي ؿووسأس ٓووسس رؼوود ٓووسس  ٌٝٛوورح ٗـوود إٔ  ٓظزووِش، ٓووغ أٜٗووخ ٓظسحراووش كوو٢ ظوو٤خم ٓظووٞح

ٜوووخ ػِووو٠ يزحظوووخص ظوووخروش، ٌُٝوووٖ ُووو٤ط رٔؼ٘ووو٠ أٜٗوووخ طزووودأ ٓوووٖ ك٤وووغ حٗظٜوووض حُدزحظوووخص حُدزحظوووخص طز٘ووو٢ زإ٣ظ

حُعوووخروشا ٝاٗٔوووخ رٔؼ٘ووو٠ أٜٗوووخ طظعوووِق رخُٔؼسكوووش حُٔل٤ٜٓٞوووش حُٔظلزوووِش ٓوووٖ حُدزحظوووخص حُعوووخروش، ُظـوووٞص أػٔووون 

كوووؤػٔن كووو٢ يزحظوووش حأل،ووو٤خي ذحطٜوووخ
57

  ٌٝٛووورح ٣ظتووور حُظل٤ِوووَ حُؼووووخك٢  اّوووخق ٣٘اِووون ٓوووٖ " كٜوووْ رووودحث٢ رخطـوووخٙ 

ػخي، رؤٕ حُدحزض هد ٝلَ ا٠ُ ٌٛرح كْٜ ٝطـخٝشٙ حالي
58
 

ٞ  ٓوووو٘تلض  حُلزوووو٤ِش اذٕ، إٔ حُزوووو٤خؿخص حُ٘ظس٣ووووش كوووو٢ حُ٘ٔووووٞذؽ حُظووووؤ٢ِ٣ٝ ٣ـووووذ إٔ طلووووّٞ ػِوووو٠ ػِوووو

كوووٞم حُظوووؤ٣ًٝص حُظووو٢ طتضوووغ ُعووو٤اسطٜخ، ك٤وووغ إ حُظوووؤ٣ًٝص ُوووٖ ٣ٌٜٔ٘وووخ إٔ طوووودّ ًز٤وووس ٓـوووصٟ أٝ طلٔوووَ 

ًز٤ووس أ٤ٔٛووش اذح كزووِض ػووٖ طِووي حُزوو٤خؿخص
59

٤ووس آ ووس، اذح طووْ طز٘وو٢ حُزوو٤خؿخص حُ٘ظس٣ووش ٓعووظوِش ػووٖ   رظؼز

طاز٤وخطٜووخ  كٜوو٢ طزوودٝ آووخ ػخي٣ووش ٓزظرُووش أٝ كخزؿووش ٓووٖ حُٔلظووٟٞ 
60
ٝػ٤ِووٚ، ال طٞؿوود ٗظس٣ووش ػخٓووش ُِظؤ٣ٝووَ  

حُؼووووخك٢، أهزووو٠ ٓوووخ ٣ٌٔوووٖ حُووووٍٞ روووٚ ٛوووٞ آٌخ٤ٗوووش إٔ" ٣ظتووور حُٔوووسي  اوووخ ٓوووٖ حُٔؼخُـوووش حُ٘ظس٣وووش، ؿوووسٟ 

طؤ٤ِ٣ٝوووش ٓؼ٤٘وووش، ٣ٝعوووظتدٓٚ كووو٢ ٓٔخزظوووش أ وووسٟ، ك٤وووغ ٣دكؼوووٚ اُووو٠ طاووو٣ٞسٙ كووو٢ ٓٔخزظوووش )اػ٘ٞؿسحك٤وووش( 

حُٔص٣ووود ٓوووٖ حُدهوووش كووو٢ حُٔؼ٘ووو٠، ٝحالطعوووخع كووو٢ حُٔـوووصٟ ٝحأل٤ٔٛوووش  حُٜووودف كووو٢ ٜٗخ٣وووش حُٔاوووخف ٓوووٖ ر٘وووخي 

حُ٘ظس٣ووووخص ٛووووٞ حُووووظٌٖٔ ٓووووٖ اؿووووسحي حُظٞلوووو٤ق حٌُؼ٤ووووق
61
ُِتاووووخد حالؿظٔووووخػ٢  ٝحألٓووووس ٛووووٞ أٗووووي طلٜووووْ  

طسٟ حُلٌٔش ٓ٘ٚ أٝ ال طسحٛخ، ٝآخ طظوزِٚ أٝ ال طظوزِٚ  حُظؤ٣َٝ أٝالق أٝ ال طلٜٔٚ، ٝآخ أٗي
62
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انشرطانثاوي:استحانتانتىبؤ -ب

٣لعووْ ؿ٤سطووص ر ووٌَ هووخ غ، إٔ حُظؤ٣ٝووَ حُؼوووخك٢ ال ٣ِٔووي حُزوولش حُظ٘زئ٣ووش  ٝٓووٖ ػٔووش، كخُزوو٤خؿش حُ٘ظس٣ووش 

حُٔل٤ٜٓٞش طظٞؿٚ ٗلٞ ٜٓٔش ط٤ُٞد طؤ٣ًٝص ُوضخ٣خ ٝحهؼش زحٛ٘ش
63

طوؤ٣ًٝص ٓو٘ؼوش ُٜوخ  حألٛوْ ، أٝ رخألكسٟ ط٤ُٞود 

كو٢ حُتاوخد « حُٔووٍٞ»ٛٞ حٌُ ق ػٖ طِي حُز٠ُ٘ حُٔل٤ٜٓٞش حٌُخٓ٘وش  ِوق أكؼوخٍ حأل،وتخص حُور٣ٖ ٗظوخرؼْٜ  أ١ 

ٗش ُٜخ  أ١ ٓخ ٣ظؼِن رخأل،تخص، رٞللْٜ ٓخ ٛوْ ػ٤ِوٚ" ِّٞ حالؿظٔخػ٢، ٝارسحش ح٤ُٔٔصحص حٌُٔ
64

  رٜورح حالػظزوخز ال 

ؼد٣ش ٣ٌٕٞ حُظؤ٣َٝ حُؼوخك٢ اال ًٓكظش ر
65
  

ٓغ ذُي، ال ٣٘ل٢ ٛرح أ٤ٔٛش إٔ طظَ طِي حُظؤ٣ًٝص كٌس٣خ، ػ٠ِ ه٤د حُ٘لغ، ُظًثْ حُلوخثن حُٔوزِوش 
66
إ حُظ٘زوئ  

رٜرح حُٔؼ٠٘ حأل ٤س ٌٖٓٔ، اذح ؿخش إٔ ٗع٤ٔٚ ط٘زئحق، ك٤غ ٣ظْ حظظؼٔخٍ حألكٌخز حُ٘ظس٣ش أٝ حأل وس حُظل٤ِ٤ِوش "ػوٖ 

الص طؤ٤ِ٣ٝش ؿد٣دس  كبذح راِض ٗلؼ٤ظٜخ رخُ٘عزش ا٠ُ ا،ٌخالص ًٜرٙ، يزحظخص أ سٟ ذحص ػًهش، ٝطاز٤وٜخ ك٢ ا،ٌخ

٣زاَ حظظتدحٜٓخ ٝطِو٠ ؿخٗزخق، أٓخ اذح حظوظٔسص ٗلؼ٤ظٜوخ، ًٝخٗوض طوودّ  سهوخق ؿد٣ودس ُِلٜوْ، كوبٕ حظوظتدحٜٓخ ٣عوظٔس 

٣ٝـس١ طا٣ٞسٛخ 
67
  

ال رد ٖٓ ر٤وخٕ ٝؿوٚ حُظٔلزوَ رو٤ٖ  ك٢  ظخّ ٛرح حُؼسض حُظس٤ًز٢ ٝحُظ٘ظ٢ٔ٤ حُؼخّ ُ٘ظس٣ش ؿ٤سطص حُظؤ٤ِ٣ٝش،

حُٞلق حٌُؼ٤ق أػ٘خي حُؼٔوَ حإلػ٘وٞؿسحك٢، ٝحُظؤ٣ٝوَ أػ٘وخي حُؼٔوَ حُ٘ظوس١ حألٗؼسٝرُٞوٞؿ٢، ٝٛورٙ ٗواوش طلعوذ 

ُـ٤سطص حُر١ ُْ ٣لزوَ رو٤ٖ حُٔعوظ٤٣ٖٞ، إ ُوْ ٗووَ أٗوٚ أُٝو٠ حُؼٔوَ حإلػ٘وٞؿسحك٢ أ٤ٔٛوش كخظؤش  كوخألٍٝ رؼزوخزس 

ؿ٤سطووص ٛووٞ "حُـعووْ"
68
ٝح٤ٌُٜووَ ٝحُٞػووخي حُوور١ ٣ضووْ طسظووخٗش ػو٤ِووش ٓووٖ حُٔلووخ٤ْٛ حُٔظدحُٝووش أًخي٤ٔ٣ووخ، ٓووٖ ر٤ٜ٘ووخ3  

حُسٓص، حُؼو٤دس، زٝف حُـٔخػش، ح٣ُٜٞش، حُاوط، حُ٘ظسس ا٠ُ حُؼوخُْ، حُٔؼسكوش حُٔل٤ِوش، حُٔوودض، حُظوسحع   اُُ
69
 ،

ًِٜٝخ ٓلخ٤ْٛ طظؼخاود ُظٌٔ٘٘وخ ٓوٖ حُؼؼوٞز ػِو٠ ٓوٞ ت حُوودّ
70
، يٕٝ إٔ طوّدػ٢ أٗوٚ حُٔوٞ ت كو٢ حُؼوخكوش حُٔل٤ِوش 
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 690حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -
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 699حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -
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 690حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -
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 696ص حُٔزدز ٗلعٚ،  -
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 حُٔزدز ٗلعٚ، حُزللش ٗلعٜخ  -

68
 691حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -
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   حُٔزدز ٗلعٚ، حُزللش ٗلعٜخ -

70
 25حُٔزدز ٗلعٚ، ص  -



 

   

   

حُٜ٘خث٢  ػْ طسكدٛخ حٌُظخرش حألٗؼسٝرُٞٞؿ٤ش حُظ٢ طُؼ٠٘ رز٤خؿش حُوخػدساحُٔؼ٠٘
71

، ٝٛٞ ردٝزٙ ٓؼ٠٘ ؿ٤وس ٌٓظٔوَ، 

ٓلظٞف ػ٠ِ آٌخٗخص ال ٓظ٘خ٤ٛش، ٝؿ٤س ٓو٤دس ر٘ٔخذؽ ،٤ُٞٔش  ٝال ٓؼ٠٘ أل١ حٗلزخٍ ر٤ٜ٘ٔخ، ٝال طووّٞ حُؼخ٤ٗوش اال 

طضٖٔ ٛرٙ حُاس٣وش االخي حُظؼز٤س حُؼ٢ِٔ حُٞحاق ػ٠ِ حألكدحع حُظ٢ طـس١ ك٢ حُل٤خس   ػ٠ِ ؿٞيس ٝيهش حُؼخ٤ٗش 

ُود طْ ذُي رلضَ حٗلظخف ٤ًِلٞزي ؿ٤سطص ػ٠ِ حُزسحي٣ـْ حُع٤ٔ٤خث٢ حُر١ ٣٘ظس ٌَُ ،و٢ي ٓوٖ كُٞ٘وخ ػِو٠ أٗوٚ كو٢ 

ح٤ُ٘ش ك٢ حُظِو٢، ٢ٌُ  كخُش رغ ؿ٤س ٓ٘واغ ُإل،خزحص، كعذ طؼز٤س ؿس٣ٔخض، ٝٓخ ػ٤ِ٘خ ٗلٖ حُٔظِو٤ٖ ظٟٞ اردحي

٣ سع حُؼوَ ك٢ ػ٤ِٔش ٓؼودس، ٓلخيٛخ طل٤ٌي حُ زٌخص حإل،خز٣ش ُِٔؼخ٢ٗ حُٔل٤اوش ر٘وخ
72

  ٝحُعوز٤َ كعوذ ؿ٤سطوص، 

 ٛٞ حُٞلق حٌُؼ٤ق 
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 حُٔزدز ٗلعٚ، حُزللش ٗلعٜخ  -
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 1، ص 9060حألكٔس ك٤زَ، ٓؼـْ حُع٤ٔ٤خث٤خص، حُدحز حُؼسر٤ش ُِؼِّٞ ٗخ،سٕٝ ٝٓ٘ ٞزحص حال ظًف، حُازؼش حأل٠ُٝ، ر٤سٝص،  -



 

   

   

 :المراجع

 9060، حُدحز حُؼسر٤ش ُِؼِّٞ ٗخ،سٕٝ ٝٓ٘ ٞزحص حال ظًف، حُازؼش حأل٠ُٝ، ر٤سٝص، معجمانسيميائياثحألكٔس ك٤زَ،  -

 9069، طسؿٔش ،ٞه٢ ؿًٍ، ح٤ُٜجش حُٔزس٣ش حُؼخٓش ٌُِظخد، حُوخٛسس، فكرةانثقافتِظٕٞ ط٤س١، ا٣ـ -

ٞي١ ػزد هللا،  - ّٔ ، اػدحي ٝطود٣ْ ٓلٔد شز٤ٖٗ، ؿخٓؼش ٓلٔد حُتخٓط أًدحٍ ٝيحز طٞروخٍ ُِ٘ س، انرهانانثقافيوهّمانقطيعتك

 9066حُازؼش حأل٠ُٝ، 

ص ٓتظخزس، طسؿٔش ٓلٔد رد١ٝ، ٓسحؿؼش حألد رُٞط ٝٛزش، حُٔ٘ظٔش حُؼسر٤ش ُِظسؿٔش، 3 ٓوخالتأويمانثقافاثؿ٤سطص ٤ًِلٞزي،  -

 9002حُازؼش حأل٠ُٝ، ر٤سٝص، 

وأدبيتكّسٝ ه٤ط ٓخا٢،  - وعهميت فهسفيت مقارباث انغرب: في انتاريخيت ، حُٔسًص حُؼسر٢ ُألرلخع ٝيزحظش انمعرفت

 9061حُع٤خظخص، حُازؼش حأل٠ُٝ، ر٤سٝص، 

- Cefai Daniel, «Anthropologie interpretative. Les perspectives esthétique, clinique et 

herméneutuque du Clifford Geertz», In D’Islam et D’ailleurs: Hommage à Clifford Geertz.(dir) 

Mohammed Kerrou, Cérès éditions, 2008, pp 15-   

- Geertz Clifford, «Anti Anti-Relativism», American Anthropology, vol. 86, no 2, (June 1984), 

pp 263-2   

- One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology. By Fredrik 

Barth, Andre Gingrich, Robert Parkin and Sydel Silverman With a Foreward Chris Hann. 

University of Chicago Press, 2005 
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