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( 28طزيزي اـباحث.... اـرتؾقم األصظ هلذا اـعداد هو )اـرتؾقم اـؼديم: ادجؾد )

(، وـغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا يف ؾواطد بقاكات 2اـعدد )

طادقة، تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة 

اخلارجي. يف حال رؼبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذـك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saاـتواصل مع هقئة اـتحرير طذ ايؿقل ادجؾة: 
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 اذلٞئخ االسزشبضٝخ

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                  ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                       ُ٘ض سؼس اخلثالــــبش اىسمزــــاألسزاىشٞـــد 

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                                بضكـــــ٘ض قٞس ادلجـــــسمزاىشٞـــد اى

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط                             فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

 أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜــفضٞيخ اىشٞ

 أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح                فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنطٌٝ اىؼقو

 أسزبش أص٘ه اىفقٔ                                          األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍٜ اىسيَٜ فضٞيخ اىشٞد

 أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛـــفضٞيخ اىشٞ

 

 

  



 ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط
 ــطّـٜـَس اىقـِ حمـذـــبىـس ثز.                       

 أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط
 اىشـٖــــطٛ ثِ ظــــبفطأ.ز.حمَس  .1

 
 أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ .2

 
 اىجنـــــــطٛأ.ز.حيــٜ ثِ ػجـس اهلل  .3

 
 ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــشأ.ز.مَــــبه  .4

 
 اىـسٗســطٛأ.ز.ٍْٞــطح ثْذ حمَس  .5

 
 أ.ز. ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ .6

 
 ز. أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ  أ. .7

 
 ز.ٍـحـَـس ثِ ػيــٜ اىــقطّــــٜ .8

 
 اىشغٞـــــجٜز.ٍـحـَـس ثِ سـبمل  .9

 
 ــبٓــــٜ شـــطً ػيـــفٚ أمـطـصـٍز. .11
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 ً حثـ٘اُ اىجـػْ بحثـٌ اىجـــسا اىصفحبد

 احلَبًثِ إثطإٌٞ اهلل  ز. ظٝبز ثِ ػجس 46 - 3
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

 1 أحنبٍٔ ٗآثبضٓ ،ض٘اثطٔ ؛االسزحاله يف اىسِٝ

47 - 111 

 ز. ّ٘ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

 اىعاٍو اىؼعٝع ثْذ ػجس ز. ٗفبء
 (األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)جبٍؼخ 

ب احلضبضح اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخ: ٍ٘س٘ػز
 ٗاىسِٝ اإلسالٍٞني، ٗاإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍٜ أمن٘شجب

2 

 ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيفز. 136 -112
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

ثني اىفقٔ اإلسالٍٜ ٗ أص٘ىٔ، ٗاىقبُّ٘ إٔيٞخ اىشرص االػزجبضٛ 
 "زضاسخ ٍقبضّخ"اى٘ضؼٜ )اىقبُّ٘ ادلصطٛ من٘شجًب ( 

3 

 ز. ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبزٛ اىقحطبّٜ 177 -137
 (شقطاء)جبٍؼخ 

 4 ٗسْزٔ، ٗاىطز ػيٚ شجٖبد ح٘ىٔ ملسو هيلع هللا ىلص ىيْجٜرؼظٌٞ اىصحبثخ

178 - 224 
 اىشٖطٛ اىشغٞجٜ ثِ سبمل حمَسز. 

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

 إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً، قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
 5  )ٗىٞبً ٕبضد، ٗآضُٗ ٕٞ٘ظ، ٗضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجًب(

225 - 257 
 اىؼ٘زحثِ ػجس اهلل ز. طبضق ثِ ػ٘زح 

 (إلسالٍٞخز اثِ سؼً٘ حمَس إلٍباجبٍؼخ )

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْج٘ٛ ٍطٗٝبد ٗفس 
 ّصبضٙ جنطاُ أمن٘شجًب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

6 

258 - 313 
 ز. ػَبض أمحس اىصٞبصْخ

 (سؼ٘ز)جبٍؼخ ادليل 
 7 زضاسخ ّقسٝخ اىنبسٞبد اىؼبضٝبدحسٝث 

314 - 353 
 اىقطّٜذبىس ثِ حمَس  ز.

 8 اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٝٞخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

354 - 413 
 ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼريأ.ز. 

 9 آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

414 - 452 
 اىؼَطٛ ػعٝعح ػيٜ األش٘هز. 

 (أً اىقطٙ)جبٍؼخ 
 أىٔ يف ضظقٔ، ْٗٝس طسجَأُ ٝ تٍِ َأح"حلسٝث:  زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ

 11 "محٔض فيٞصو، يف أثطٓ ىٔ

453 - 489 
 ز. ظٕري ثِ مزفٜ

 11 قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٝٞخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ (اجلعائط –)جبٍؼخ اى٘ازٛ 

491 - 528 
 حمَس حسِ حيٞٚ ادليحبّٜ ز.

 12 قبضّخٍ زضاسخ فقٖٞخميٖب أَاحلٞ٘اّبد ٗ نيجٖر (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

529 - 574 
 ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبزٛ ثِ ػيٜ اىعٝساّٜ

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
 13 ً (ٗزضاسخ مجؼبً ) ٗضأٛ اىجبقالّٜ فٖٞب احلقٞقخ اىشطػٞخ

575 - 621 
 حنَٞخ أمحس حفٞظٜ. أ.ز

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
ٗأثطٓ اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىسٞ٘طٜ يف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري 

 فَِٞ ثؼسٓ
14 

622 - 671 
 حسبُ ثِ حسني شؼجبُز. 

اىؼيو ٌيف ػي بٗأثطٕ ٘خاىشٞ ػِ طجقبد اىطٗاح (أً اىقطٙ)جبٍؼخ   15 



 

 أما بعد:                         سالم طذ طباده اـذين اصصػىصالة واحلؿد هلل وؿػى، و        

 إغ ؼدمػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كادؾك خاـد ـؾعؾوم اـؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة 

كرجو أن يؽون إضاؽًة هـ، واـذي 4114هلذا اـعام  "ادجؾد اـثامن واـعػون"يف  "اـثايناـعدد " اـؼراء اـؽرام

يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة  اً بحث مخسة طػ ، متضؿـاً متؿقزًة وإسفامًا كوطقًا يف اـبحث اـػطي

،  دراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـةـؾؿزيد من اـ حاؽزاً بحاث هذه األ ؽونيف أن تٍل سالمقة، طذ أمواـدراسات اإل

 زياد بن طبد.من إطداد: د ،أحؽامه وآثاره ،ضوابطه ؛قة بحث بعـوان: االستحالل يف اـدينسالمؽػي اـدراسات اإل

ا احلضارة حلامم ، واـبحث اآلخر بعـوان: اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة: موسوطتابن إبراهقم اهلل 

بـت  د. وؽاء، د. كورة بـت طبد اهلل احلساوي من إطداد: ،واـدين اإلسالمقع، واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذجاً 

المي وأصوـه، واـؼاكون بع اـػؼه اإلسأهؾقة اـشخص االطتباري  بعـوان: ثاـثاـزامل، وبحث  اـعزيز طبد

 ـرابعواـبحث ا، باسل حمؿود طبد اهلل احلايف د. من إطداد: ،"دراسة مؼاركة"اـؼاكون ادرصي كؿوذجًا( اـوضعي )

إطداد: د. طبد اهلل بن طبد اهلادي  وسـته، واـرد طذ شبفات حوـه، ملسو هيلع هللا ىلص ـؾـبي تعظقم اـصحابة بعـوان:

)وـقام  إدوارد سعقد واإلسالم، ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص بعـوان: امسخلواـبحث ااـؼحطاين، 

ويف اـسـة  د. حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري. من إطداد: ،هارت، وآرون هقوز، وروجر سؽروتون كؿوذجًا(

احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى ن: وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوا

، واـبحث اآلخر بعـوان: صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودةإطداد: د.  ،"دراسة حديثقة حتؾقؾقة"كجران أكؿوذجًا 

بعـوان: اـتجديد  ، وبحث ثاـثطامر أمحد اـصقاصـةد.  من إطداد: ،دراسة كؼدية اـؽاسقات اـعارياتحديث 

واـبحث ، د. حؽقؿة أمحد حػقظيأ.إطداد:  ،واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده

ويف  .من إطداد: د. حسان بن حسع شعبان ،لاـعؾ م طؾيف اهرثوأ وخاـشق طن بعـوان: صبؼات اـرواة رابعاـ

من  ،(دراسة حتؾقؾقة كؼدية)ول بعـوان: اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة  جاء اـبحث األ

أ.د. من إطداد:   آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية،، واـبحث اآلخر بعـوان: خاـد بن حمؿد اـؼرينإطداد:  د. 

بسط ـه ي أحب أنمن "حلديث:  بعـوان: دراسة حتؾقؾقة طؼدية اـبحث اـثاـثو طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر،

ؾراءة يف بعـوان: اـرابع  بحثاـو اـعؿري، األشول طزيزة طظ إطداد: د.، "ره ، ؽؾقصل رمحهثؾه، ويـسل ـه يف أزيف ر

 عجويف اـػؼه بحث بعـوان: هت .زهر بن ؿتػيد. ، من إطداد: اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة

 :ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين، من إطداد:  د. كةارواكات وأؿؾفا دراسة ؽؼِفقة مؼقحلا

 . بن هادي بن طظ اـزيداين، من إطداد:  د. ضقف اهلل(ودراسة مجعاً ) ورأي اـباؾالين ؽقفا احلؼقؼة اـػطقة

 .خاـصًا صواباً د، وأن جيعل هذا اـعؿل سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفو

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 إدٔارد سؼٛذ ٔاإلسالو، قراءة َقذٚت نكخاباث االسخشراق املؼاصر 

 
ً
 ( ا)ٔنٛاو ْارث، ٔآرٌٔ ْٕٛز، ٔرٔجر سكرٔحٌٕ منٕرج

 
 إػذاد

 حمًذ بٍ سامل انشغٛبٙ انشٓر٘د. 
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 يهخص انبحث

يًٕمك هذا اًمٌح٨م إمم شمٗمٙمٞمؽ آًمت٤ٌمس اًمذي صٜمٕمف اعمٜمٝم٩م آؾمتنماىمل اعمٕم٤مس ًمتحٚمٞمؾ 

اعمٗمٝمقم اًمٜم٘مدي قمٜمد إدوارد ؾمٕمٞمد اًمذي يقصػ سم٤مًمٜم٘مد اًمدٟمٞمقي أو اًمٕمٚمامين، وقمالىم٦م ذًمؽ 

 قمٚمامٟمٞم٦م قمغم ؾمٕمٞمد يٍم طمٞم٨م اًمٜم٘مدي ُمٜمٝمجف ذم سم٤مًمتٜم٤مىمض ؾمٕمٞمد ٌيتٝمؿ سمٛمقىمٗمف ُمـ اإلؾمالم- 

 آؾمت٘مراء ظمالل ُمـ وًمٙمـ- اًمقىم٧م ذات ذم ,ُيزقمؿ يمام– يداومع قمـ اإلؾمالم سمٞمٜمام ودٟمٞمقيتف ٟم٘مده

 ٓ أٟمف إٓ ُمٜمٝمجف قمٚمامٟمٞم٦م رهمؿ ؾمٕمٞمد أن ٟمجد ًمف ٟم٘م٤مده سمٕمض وُمٜم٤مىمِم٤مت ؾمٕمٞمد ًمٙمت٥م اعمٜمٝمجل

 ٟم٘مد احل٘مٞم٘م٦م ذم ومٝمق اإلؾمالم قمـ دوم٤مع سم٠مٟمف يتّمقر ُم٤م ذم وأُم٤م ضمقهري، سمِمٙمؾ اًمديـ يٕم٤مدي

واًمٕمرب اًمذي ؿمٙمٚمٝم٤م آؾمتنماق سمِمٙمؾ همػم ُمقوققمل ذم طم٘م٦ٌم م اإلؾمال إمم اًمٖمرسمٞم٦م ًمٚمرؤى

 آؾمتٕمامر ُمـ أضمؾ اًمًٚمٓم٦م واًمًٞمٓمرة قمغم اعمٕمروم٦م واجلٖمراومٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م-

 :اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م

 .اإلؾمالم، آؾمتنماق اعمٕم٤مس، آًمت٤ٌمس، اًمٜم٘مد اًمٕمٚمامين.اًمدٟمٞمقي، إدوارد ؾمٕمٞمد
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Abstract 

This study seeks to deconstruct the ambiguity made by contemporary 

orientalism. This ambiguity is related to the current Western attuite towards 

Edward Said's Secularist/worldly criticism which they see not fit to what 

his claims it is a secularist while he is defending Islam – as calimed - at the 

same time. This is in fact a misunderstanding; Said does not defend Islam 

rather he critiques the way Islam is not objectively represented in the 

Orientalist literature and how was demonised in Western media and culture 

based on such misrepresentations.  Therefore, the aim of this research is to 

review such attuite and to clarify this ambiguity. Also, it explains Said's 

concept of secularity/worldliness and his stance regarding Islam in his 

studies. 

Key words: Islam, Orientalism, Ambiguity, Secularist/worldly 

criticism, Edward Said. 
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 املكذوٛ

يٕمد اعمٗمٙمر واًمٜم٤مىمد إدوارد ؾمٕمٞمد أطمد رواد اًمٗمٙمر اًمٜم٘مدي احلدي٨م، وأهؿ ُمـ طم٤مرب 

اًمّمقرة اًمٜمٛمٓمٞم٦م اعمّمٓمٜمٕم٦م ود اإلؾمالم واًمٕمرب ذم إدسمٞم٤مت ووؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٖمرسمٞم٦م- ويٕمُده 

اًم٘مرن اًمٕمنميـ اًمذيـ اؾمتٓم٤مقمقا اًم٘مٞم٤مم سمدور اجلن سملم صم٘م٤موم٤مت يمثػمون واطمًدا ُمـ ٟمخ٦ٌم ُمث٘مٗمل 

خمتٚمٗم٦م، وأمهٞمتف شمؼمز ُمـ شمٕمددي٦م اهتامُم٤مشمف وهمزارة يمت٤مسم٤مشمف وُمٜمٝمجف اًمٜم٘مدي اًمذي ٓ جي٤مُمؾ ومٞمف- 

ًمإلسم٘م٤مء قمغم اجلقهر اإلٟم٤ًمين "واًمٜم٘مد هق ؾمٛم٦م ؾمٕمٞمد وُهقيتف وهق يامرؾمف يمقٟمف اًمقؾمٞمٚم٦م إهؿ 

وىمد ؿمٙمٚم٧م إؾمٝم٤مُم٤مشمف ضمٝمًدا  -(1)"هب٤م ُمـ شمِمقه٤مت وحتٞمزات وظمداع ًمألؿمٞم٤مء وإلزاًم٦م ُم٤م حيٞمط

ومٙمرًي٤م وٟم٘مدًي٤م ُمتٛمٞمًزا ذم جم٤مٓت قمدة وُمـ أمهٝم٤م رؤاه اعمتّمٚم٦م سم٤مًمدراؾم٤مت آؾمتنماىمٞم٦م، وظم٤مص٦م 

وهذه  ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٜم٘مد رؤي٦م اعم١مؾم٦ًم آؾمتنماىمٞم٦م طمقل اإلؾمالم واًمٕمرب واعمًٚمٛملم-

ذم شمِمٙمٞمؾ اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اعمٕم٤مسة طمقل آؾمتنماق وحتٚمٞمؾ  اإلؾمٝم٤مُم٤مت اًمٜم٘مدي٦م واعمٕمرومٞم٦م ؾم٤ممه٧م

ودراؾم٤مت ُم٤م سمٕمد آؾمتٕمامر- وىمد شمٕمرض ذم دراؾم٤مشمف ٕقمامل اعمًتنمىملم وٟم٘مده٤م  ،(0)اخلٓم٤مب

ٟم٘مًدا قمٛمٞمً٘م٤م ُمـ ظمالل ٟمٔمري٤مت صم٘م٤مومٞم٦م وأدسمٞم٦م- وًمذا ومٛمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من أن يٚمتٗم٧م إمم إؾمٝم٤مُم٤مت 

وظم٤مص٦م  ،م وآؾمتنماق وومٝمؿ آًمٞم٤مت ٟم٘مده اعمتٕمددةؾمٕمٞمد اًمٗمٙمري٦م واًمٜم٘مدي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإلؾمال

- وىمد اٟمت٘مد قمدد ُمـ اعمًتنمىملم اعمٕم٤مسيـ إدوارد ؾمٕمٞمد ذم "اًمدٟمٞمقي"أو  "اًمٜم٘مد اًمٕمٚمامين"

ُمٜمٝمجف اًمٜم٘مدي اًمٕمٚمامين ُمع طمْمقر اًمديـ اإلؾمالُمل ذم ٟم٘م٤مؿم٤مشمف اعمتٕمددة، مم٤م أدى إمم اًمت٤ٌمس ذم 

 رب- ومٝمؿ اعم٘مّمد ُمـ ٟم٘مد ؾمٕمٞمد اًمٕمٚمامين ًمٚمٗمٙمر آؾمتنماىمل وقمالىمتف سمّمقرة اإلؾمالم ذم اًمٖم

  

                                                           

)1( Shelley Walia, Postmodern Encounters: Edward Said And The Writing Of History, 

(Cambridge: Icon Books 2001), p 3.  

د اعمتامؾمؽ ُمـ طمٞم٨م اعمقوقع أو اعمقىمػ-  "ظمٓم٤مب"يدل اعمٕمٜمك اعمٕمجٛمل عمّمٓمٚمح  (0) ذم آؾمتٕمامل اعمٕم٤مس قمغم اًمٜمص اعمقطمَّ

، 1ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر: ٟمٕمامن سمقىمرة، ًم٤ًمٟمٞم٤مت اخلٓم٤مب، ُم٤ٌمطم٨م ذم اًمت٠مؾمٞمس واإلضمراء )سمػموت: دار اًمُٙمُت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، ط-

0210-) 
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 :البشح إػهالٗٛ

اًمت٧ًٌم قمالىم٦م إدوارد ؾمٕمٞمد سم٤مإلؾمالم قمغم يمثػم ُمـ ُمتّمدري آؾمتنماق اعمٕم٤مس، إمم 

احلد اًمذي ضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ يّمػ ُمقىمػ إدوارد ؾمٕمٞمد اًمٜم٘مدي سم٤مًمتٜم٤مىمض، وم٘مد سمدا هلؿ أن ؾمٕمٞمًدا 

 شمٓمٌٞم٘مف عمٜمٝمجف ُيٌدي ًمٞمٜم٤ًم ُم٤ٌمًمًٖم٤م ومٞمف دم٤مه اإلؾمالم، سمؾ وطمتك إقمج٤مسًم٤م سمف، ذم طملم ٟمجده ؿمديًدا ذم

  .اًمٜم٘مدي اًمٕمٚمامين قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ إُمر سم٠موروسم٤م واًمٖمرب قمٛمقًُم٤م

وهذا ُم٤م جيٕمؾ اًم١ًمال ىم٤مئاًم طمقل اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي اًمٕمٚمامين قمٜمد إدوارد ؾمٕمٞمد، ومٝمؾ يم٤من 

ؾمٕمٞمد ُمتٜم٤مىمًْم٤م طم٘م٤م أم أن هٜم٤مك قمٜم٤مس يٜمٌٖمل اؾمتحْم٤مره٤م قمٜمد ىمراءشمٜم٤م عمٜمٝمجف، يمٗمٞمٚم٦م سمرومع هذا 

ُمدى يم٤من ؾمٕمٞمد ُمٜمًجاًم ذم آرائف وُمقاىمٗمف اًمٜم٘مدي٦م؟ وأيـ شمتٛمقىمع هذه اًمتٜم٤مىمض؟ وإمم أي 

 اًمٚمٞمقٟم٦م اعمٗمؽمو٦م دم٤مه اإلؾمالم ذم ُمٜمٝمجف اًمٜم٘مدي اًمٕم٤مم؟

 أِىٗٛ البشح:

اإلؾمٝم٤مم ذم زي٤مدة اًمققمل اعمٕمرذم سمٛمج٤مل اًمٜم٘مد اعمٕم٤مس اًمذي اقمتٛمد ذم دراؾم٦م وحتٚمٞمؾ  ,1

 آؾمتنماق- 

وإؾمٝم٤مُم٤مشمف ُمـ ظمالل دراؾم٤مشمف اعمتٜمققم٦م ذم ٟم٘مد أؾمس إسمراز ضمٝمقد إدوارد ؾمٕمٞمد اًمٜم٘مدي٦م  ,0

 اًمتّمقر اًمٖمريب اعمٕم٤مس ًمإلؾمالم-

 أِذاف البشح: 

 قمٜمد إدوارد ؾمٕمٞمد- "اًمديٜمل"أو  "اًمٕمٚمامين"اًمتٕمريػ سمٛمٗمٝمقم اًمٜم٘مد  ,6

ًمٜم٘مد ايمٞمٗمٞم٦م اؾمتٕمامل إدوارد ؾمٕمٞمد  طمقليمِمػ ُمقاوع اخلٚمؾ وآًمت٤ٌمس ذم اًمٗمٝمؿ اًمٖمريب  ,4

 متثٞمالشمف ًمإلؾمالم-ذم ٙمر آؾمتنماىمل اًمٕمٚمامين أصمٜم٤مء ُمٕم٤مجلتف اًمٗم

دمٚمٞم٦م ُمقىمػ إدوارد ؾمٕمٞمد ُمـ اإلؾمالم، وسمٞم٤من ُمدى اؾمتٗم٤مدشمف ذم سمٜم٤مء ٟمٔمريتف اًمٜم٘مدي٦م  ,3

وقمالىم٦م ذًمؽ سمٗمٝمؿ  ،اًمدٟمٞمقي٦م ُمـ ظمالل ضمٝمقد سمٕمض ومالؾمٗم٦م اًمٜمحق اعمًٚمٛملم ذم إٟمدًمس

 اًمٜمص اًم٘مرآين-
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 وٍّر البشح: 

 أشمٞم٦م: يتحدد ُمٜمٝم٩م هذا اًمٌح٨م اعمقضمز وومؼ اًمٕمٜم٤مس

هذا اًمٌح٨م حم٤موًم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ًمالؾمتج٤مسم٦م ًمٚمتحدي اعمٕمرذم اًمذي شمٜمٓمقي قمٚمٞمف هذه  -0

وذًمؽ ُمـ ظمالل اؾمت٘مّم٤مء سمٕمض أقمامل إدوارد ؾمٕمٞمد  ،(problematic)اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م 

وردوده قمغم ٟم٘مقد سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اًمٖمرسمٞملم- وهٙمذا يّمٌح اؾمتجقاب ومٙمر ؾمٕمٞمد وُمقىمٗمف 

ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمديـ ٓ ي٘متٍم قمغم اؾمت٘مّم٤مء اًمٕمالىم٦م اعمذيمقرة ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م إـم٤مًرا 

، أي سملم اًمٖمرب واًمنمق، اًمٕمريب اإلؾمالُمل (1)ُمٕمرومًٞم٤م ًمٚمٕمالىم٦م سملم اعمريمز اًمٖمريب واهل٤مُمش

اًمٜم٘مد "واًمذات وأظمر، سمؾ يتٕمدى ذًمؽ إمم ُم٤م يدقمقه اعمٗمٙمر اعمٖمريب قمٌد اًمٙمٌػم ظمٓمٞمٌل سمـ

قمغم طمد حتٚمٞمؾ اخلٓمٞمٌل هق إوم٤ًمح اعمج٤مل  "اًمٜم٘مد اعمزدوج"- واعم٘مّمقد سمـ "اعمزدوج

زع وم٢من هذا اعمٜم ،وسمٕم٤ٌمرة أظمرى -(0)ًمٚمتخكم قمـ اًمذاشمٞم٦م واًمتخكم قمـ اًمتٛمًؽ سم٤مٓظمتالف

اًمٜم٘مدي ٓ حيٞمٚمٜم٤م إمم ٟم٘مد اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م وم٘مط، سمؾ يِمٛمؾ ٟم٘مد اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم 

 اًمقىم٧م ٟمٗمًف- 

 (: Conceptual slippage)اؾمتخدام آٟمزي٤مح اعمٗمٝمقُمل  -1

يٓمرح إحل٤مح ؾمٕمٞمد قمغم قمٚمامٟمٞم٦م اًمٜم٘مديـ إديب واًمث٘م٤مذم )احلْم٤مري( اًمِم٤مُمؾ يمام 

قمغم وضمف  (6)(The World, the Text and the Critic)ٟمالطمظ ذم يمت٤مسمف 

اخلّمقص، جمدًدا قمالىم٦م آًمت٤ٌمس اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ممثٚم٦م ذم ُم٤م أؾمامه سمٕمض ٟم٤مىمديف اًمدوم٤مع قمـ 

اإلؾمالم وشمٜم٤مىمْمف ُمع اًمدوم٤مع قمـ قمٚمامٟمٞم٦م اًمٜم٘مد ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف- هذا آًمت٤ٌمس يٛمٙمـ أن 

                                                           

اًمٜمٔمر إمم اًمث٘م٤موم٤مت واحلْم٤مرات همػم اًمٖمرسمٞم٦م، وقمغم رأؾمٝم٤م اًمث٘م٤موم٦م واحلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م  "اهل٤مُمش"اعم٘مّمقد سمٛمّمٓمٚمح  (1)

اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ زاوي٦م اعمريمز اًمٖمريب- ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من ُمٕمٜم٤مه هق هتٛمٞمش هذه اًمث٘م٤موم٦م واحلْم٤مرة وؾمٚمٌٝم٤م ُمـ اًمدور اًمت٤مرخيل 

ٚمدون اًمِمٛمٕم٦م، اعمختٚمػ واعم١مشمٚمػ: متثٞمالت اعمريمز اًمٖمريب واهل٤مُمش اًمٕمريب اًمذي ًمٕمٌتف ذم شمٓمقر احلْم٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م- اٟمٔمر ظم

 -61(، ص 0210وؿمٞمٓمٜم٦م أظمر )ُمٞمالٟمق: ُمٜمِمقرات اعمتقؾمط، 

 (-1002اٟمٔمر: قمٌد اًمٙمٌػم اخلٓمٞمٌل، اًمٜم٘مد اعمزدوج )اًمرسم٤مط: ُمٜمِمقرات قمٙم٤مظ،  (0)

قمٌد اًمٙمريؿ حمٗمقض )سمػموت: احت٤مد اًمٙمت٤مب اًمٕمرب،  اًمؽممج٦م اًمٕمرسمٞم٦م: إدوارد ؾمٕمٞمد، اًمٕم٤ممَل واًمٜمص واًمٜم٤مىمد، شمرمج٦م (6)

0222-) 
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ُمٚمٜم٤م ُمع ُم٤مدة يدرس ُمـ ظمالل اإلؿم٤مرة إمم رضورة وضمقد قمٛمٚمٞم٦م اٟمزي٤مح ُمٗمٝمقُمل ذم شمٕم٤م

صمالصم٦م يمت٥م ص٤مدرة سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م ؾمٞمتٓمرق إًمٞمٝم٤م اًمٌح٨م، وذًمؽ ُمـ أضمؾ شمٗمٜمٞمد اهت٤مُمٝم٤م 

إلدوارد ؾمٕمٞمد سم٤مًمتٜم٤مىمض- وآٟمزي٤مح اعمٗمٝمقُمل هٜم٤م ُمًتٚمٝمؿ ُمـ ًمٖم٦م اًمٗمٞمٚمًقف اًمٗمرٟمز 

وسم٤مًمت٤مزم شمرطمٞمؾ  ،"اعمحًقس إمم اعمٕم٘مقل"ضم٤مك دريدا واعم٘مّمقد سمف هق آٟمت٘م٤مل ُمـ 

 -(1)٤مس ُمـ أضمؾ ٟم٘مْمفاًمتٜم٤مىمض أو آًمتٌ

اؾمتٕمامل اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم ذم هذا اًمٌح٨م، وذًمؽ ُمـ ظمالل وصػ اًمٙمت٥م اًمتل  -2

 يًتٜمد إًمٞمٝم٤م اًمٌح٨م وحتٚمٞمؾ قمٜم٤مسه٤م وحمتقاه٤م-

 الذساطات الظابكٛ: 

مل يتقصؾ اًم٤ٌمطم٨م إمم دراؾم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمرسمٞم٦م أو إٟمجٚمٞمزي٦م شمٜم٤موًم٧م 

سم٤مًمٜم٘مد واًمتحٚمٞمؾ ُمقىمػ اعمًتنمىملم اعمٕم٤مسيـ اعمٚمتٌس طمقل اًمٕمالىم٦م سملم قمٚمامٟمٞم٦م إدوارد ؾمٕمٞمد 

 اًمديـ اإلؾمالُمل ذم يمت٤مسم٤مشمف- قمـ–يمام يزقمٛمقن –ودوم٤مقمف 

 سذٔد الذساطٛ:

 ٜم٘مد اًمذي يٜمتٝمجف ؾمٕمٞمد، وهق ُمٗمٝمقم اًمٜم٘مد اًمٕمٚمامين.ؾمٞمدور اًمٌح٨م طمقل ُمٕم٤ممل حمددة ًمٚم

وظم٤مص٦م اًمنمىمل  ؛اًمدٟمٞمقي اًمذي ُم٤مرؾمف ًمٜم٘مد ٟمت٤مج اعم١مؾم٦ًم آؾمتنماىمٞم٦م طمقل اًمنمق

، وسمٕمض اعم٘م٤مٓت اًمٕم٤ممل واًمٜمص واًمٜم٤مىمدو آؾمتنماق :اإلؾمالُمل، ُمـ ظمالل يمتٌف اعمٝمٛم٦م ُمثؾ

ُمٕم٤مسيـ طمقل ُمٜمٝم٩م ؾمٕمٞمد اًمٜم٘مدي اعمؽممج٦م- وؾمٞمتؿ يمذًمؽ ُمٜم٤مىمِم٦م آراء صمالصم٦م ُمًتنمىملم 

 وُمقىمٗمف اًمذي يروٟمف ُمتحٞمًزا ًمإلؾمالم ُمـ ظمالل يمت٥م هلؿ صدرت سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م، وهل:

 

 

                                                           

(، شمرشمٌط سمف اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م وطمريم٦م ُم٤م سمٕمد 1062ومٞمٚمًقف ومرٟمز وًمد ذم اجلزائر ) (Jacques Derrida)ضم٤مك دريدا  (1)

٤م- وطمقل ُمٗمٝمقم ي٘مؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٗمٙمٞمؽ قمٚمؿ اعمٞمت٤مومٞمزإُمـ أهؿ يمتٌف: اًمٙمت٤مسم٦م وآظمتالف، واخلٓم٤مب واًمٔم٤مهرة، و احلداصم٦م-

اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م قمٜمد ضم٤مك دريدا يٜمّمح سم٘مراءة يمت٤مب حمٛمد اًمِمٞمخ، ُم٤م ُمٕمٜمك اًمتٗمٙمٞمؽ؟ ُمنموع اًمتٗمٙمٞمؽ ًمدى ضم٤مك دريدا 

 (-0214)اًم٘م٤مهرة: سمدائؾ ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم، 
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 اًمٙمت٤مب إول:

Edward Said and the Religious Effects of Culture 

(Cambridge: .
(1)
Cambridge University Press, 2000) 

 واًمث٤مين:  

Islam and The Tyranny of Authenticity: an Inquiry into Disciplinary 

Apologetics and Self-Deception (Sheffield, UK: Equinox, 2015)
(2)

. 

 واًمث٤مًم٨م: 

Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged (New York: Breif 

Encounter Books, 2007).
(3)
 

وؿمٝمرة ُم١مًمٗمٞمٝم٤م، وشُمٕمد وضمٝم٤مت ٟمٔمر ُم١مًمٗمٞمٝم٤م وىمد شمؿ اظمتٞم٤مر هذه اًمٙمت٥م ًمِمٝمرهت٤م 

ٟمٛمقذضًم٤م قم٤مًُم٤م ًمٌ٘مٞم٦م اًمًج٤مل طمقل ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م اعمذيمقرة أقماله ذم إدسمٞم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م، وظم٤مص٦م 

 آؾمتنماىمٞم٦م-

 

                                                           

، اًمذي يم٤من آٟمذاك اًمؼموومًقر اعم٤ًمقمد ًمٚمدراؾم٤مت اًمديٜمٞم٦م William D. Hartه٤مرت ديٗمٞمد وهق ُمـ شم٠مًمٞمػ وًمٞم٤مم  (1)

)إدوارد ؾمٕمٞمد واعم١مصمرات اًمديٜمٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م، أسمق فمٌل:  :- وىمد شمرمجف إمم اًمٕمرسمٞم٦م ىميص اًمذسمٞم٤من سمٕمٜمقانDuke))ديقك  سمج٤مُمٕم٦م

ومري٘مٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م ٟمقرث يم٤مروًمٞمٜم٤م أؾمت٤مذ اًمدراؾم٤مت اًمديٜمٞم٦م واًمدراؾم٤مت إُمريٙمٞم٦م إ وه٤مرت يٕمٛمؾ (-0211يمٚمٛم٦م، 

 اُمٜم٤مًس  ه٤مرتويٕمُد همريٜمزسمقرو- شمِمٛمؾ اهتامُم٤مشمف اًمٌحثٞم٦م واًمٙمت٤مسمٞم٦م سمٜم٤مء اًمديـ واؾمتخداُم٤مشمف إظمالىمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م- 

 -ٚمٜمٔمري٦م اًمٜم٤مىمدة ًمٚمديـًم

أيم٤مديٛمل خمتص سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمٝمقدي٦م - وهٞمقز Aron W. Hughesوهق ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمؼموومٞمًقر آرون دسمٚمٞمق هٞمقز  (0)

يتقمم ُمٜمّم٥م  ٤مذم ُمٕمٝمد اًمٗمٙمر واًمؽماث اًمٞمٝمقدي ذم ضم٤مُمٕم٦م سمقوم٤مًمق سم٠مُمريٙم٤م، وطم٤مًمٞمً  ااًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ويم٤من أؾمت٤مذً و

أؾمت٤مذ اًمدراؾم٤مت اًمديٜمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م يم٤مجل٤مري أًمؼمشم٤م يمٜمدا- ٟمنم قمدة يمت٤مب شمتٛمريمز طمقل اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمٝمقدي٦م، واًمدي٤مٟم٤مت 

 ؾم٦م اإلؾمالم ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م-قي٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وُمِمٙمالت درااإلسمراهٞمٛمٞم٦م، واهلُ 

ومٞمٚمًقف ويم٤مشم٥م إٟمجٚمٞمزي، ُُمتخّمص ذم ومٚمًٗم٦م - وروضمر Roger Scruntonوهق ُمـ شم٠مًمٞمػ روضمر ؾمٙمروٟمتقن  (6)

- ىم٤مم سمت٠مًمٞمػ أيمثر ذم هذيـ اعمج٤مًملم شمٕمزيز أراء اعمح٤مومٔم٦م اًمت٘مٚمٞمدّي٦م ويًٕمك إمماجلامل )إؾمتٞمٓمٞم٘م٤م( واًمٗمٚمًٗم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، 

ذم قمدة جم٤مٓت ُمٜمٝم٤م اًمٗمٚمًٗم٦م، واًمٗمـ، واًمًٞم٤مؾم٦م، وإدب، واًمث٘م٤موم٦م، واًمديـ- وًمف إؾمٝم٤مُم٤مت دوري٦م ذم  ٤ميمت٤مسمً  32ُمـ 

 قمغم ًم٘م٥م اًمًػم خلدُم٤مشمف ذم اًمٗمٚمًٗم٦م واًمتدريس واًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم- 0213وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمِمٕمٌٞم٦م ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م- طمّمؾ ذم قم٤مم 
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 البشح:  تبٕٖب

 يٜم٘مًؿ اًمٌح٨م إمم:

 وشمتْمٛمـ: قمرض ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م، وأمهٞمتف، وأهداومف، وُمٜمٝمجف، وطمدوده، وهٞمٙمٚمف-  :ُم٘مدُم٦م

 ُمقضمز عمٜمِم٠م آًمت٤ٌمس وُمٔم٤مهره-: قمرض متٝمٞمد

 : ُمٗمٝمقم اًمٜم٘مد اًمٕمٚمامين.اًمدٟمٞمقي قمٜمد إدوار ؾمٕمٞمد-اعمٌح٨م إول

 : ُمقىمػ إدوارد ؾمٕمٞمد ُمـ اإلؾمالم ومتثٞمالشمف ذم اًمٗمٙمر آؾمتنماىمل-اعمٌح٨م اًمث٤مين

 : ُم٘متٓمٗم٤مت داًم٦م ُمـ أومٙم٤مر إدوارد ؾمٕمٞمد-"اًمٕمالىم٦م اعمٚمت٦ًٌم": طمقل اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

نماق اعمٕم٤مس ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٜم٘مد اًمٕمٚمامين إلدوارد ؾمٕمٞمد وقمالىمتف : آؾمتاعمٌح٨م اًمراسمع

 سم٤مإلؾمالم؛ اًمٗمٝمؿ اعمتحّٞمز:

 إدوارد ؾمٕمٞمد وذسمح اًمتٜملم: ُمٜم٤مىمِم٦م ًمرأي وًمٞم٤مم ه٤مرت- ,1

 اإلؾمالم وـمٖمٞم٤من ُمٗمٝمقم إص٤مًم٦م: ُمٜم٤مىمِم٦م ًمرأي أرون هٞمقز- ,0

 اًمث٘م٤موم٦م ُمٝمٛم٦م وُم١مصمرة: ُمٜم٤مىمِم٦م ًمرأي روضمر ؾمٙمروشمقن- ,6

 سمخالص٦م شمِمٛمؾ أهؿ ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف اًم٤ٌمطم٨م ُمـ ٟمت٤مئ٩م-: يٜمتٝمل اًمٌح٨م اخل٤ممت٦م 
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 متّٗذ

سمٙمثػم ُمـ  1087عم١مًمٗمف إدوارد ؾمٕمٞمد ُمٜمذ فمٝمقره ذم قم٤مم  (1)آؾمتنماقطمٔمل يمت٤مب 

آهتامم وآطمتٗم٤مء ُمـ اًمٜم٘م٤مد واعمٗمٙمريـ، إٓ أن هٜم٤مك ٟمققًم٤م ُمـ ردود إومٕم٤مل ه٤ممج٧م اًمٙمت٤مب 

ُمٜم٤مهْم٦م--- وضُمّٚمٝم٤م صدرت قمـ اعمًتنمىملم "وُمقوققمف، وضم٤مءت ُمٜم٤مىمِم٤مت أصح٤مهب٤م طم٤مدة و

- وىمد دم٤موزت سمٕمض هذه اًمردود ٟم٘مد ؾمٕمٞمد (0)"اًمٖمرسمٞملم واًم٘مقُمٞملم اًمنمىمٞملم قمغم طمد ؾمقاء

اًمٕمٚمامين ًمٌٜم٤مء اعمٕمروم٦م آؾمتنماىمٞم٦م قمـ اًمنمق واإلؾمالم، إمم اهت٤مم ؾمٕمٞمد سم٤مًمتٕم٤مـمػ اخلٗمل ُمع 

اإلؾمالم واًمٕمرب، إُمر اًمذي ضمٕمٚمف همػم حم٤ميد وهمػم ُمٜمّمػ، وظم٤مص٦م أن ؾمٕمٞمًدا يدقمل 

٤مع قمـ أي ديـ، أو أن يِمٖمؾ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمقي٦م ذم ٟمٔمرهؿ واًمتل جي٥م أن شمٌٕمداه قمـ اًمدوم

ذًمؽ طمٞمًزا يمٌػًما ُمـ ضمٝمده اًمٜم٘مدي- ومم٤م زاد آًمت٤ٌمس ًمدهيؿ أن اًمٜم٘مد اًمٕمٛمٞمؼ ًمٚمٌٜمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م 

آؾمتنماىمٞم٦م وشمٗمٙمٞمٙمٝم٤م صدرت ُمـ قمريب ومٚمًٓمٞمٜمل يٜمتٛمل حلْم٤مرة قمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م وإن يم٤من 

ودوم٤مع قمـ ضمذوره  ُمًٞمحًٞم٤م، وم٤مظمتٚمط إُمر ًمدهيؿ ومٗمٝمٛمقا أن ٟم٘مده إمج٤مًٓ ُم٤م هق إٓ ؾمج٤مٌل 

وؾمقء اًمٗمٝمؿ هذا ىمد أعمح إًمٞمف ؾمٕمٞمد ذم طمقاره ُمع ـم٤مرق قمكم قمٜمدُم٤م  -(6) وطمْم٤مرشمف وأصؾ صم٘م٤مومتف

يم٤مٟم٧م ًمف أصداء ُمدوي٦م سمٕمد صدوره، وم٠مؿم٤مر ؾمٕمٞمد إمم ضم٤مٟم٥م آظمر  آؾمتنماقأؿم٤مر إمم أن يمت٤مسمف 

 ُمـ شمٚم٘مل اًمٙمت٤مب قمٜمد سمٕمض اًمٗمئ٤مت ىم٤مئاًل: 

                                                           

أهؿ يمت٥م اًم٘مرن اًمٕمنميـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمرب، وم٘مد يمِمػ ومٞمف ُم١مًمٗمف--- طم٘م٤مئؼ "شُمرضمؿ إمم أيمثر ُمـ قمنميـ ًمٖم٦م، وُيٕمد ُمـ  (1)

، سم٤مىمر سمري )سمػموت: إو٤مءات قمغم يمت٤مب آؾمتنماق إلدوارد ؾمٕمٞمد، اٟمٔمر "وأؿمٞم٤مء ضمقهري٦م قمـ قمالىم٦م اًمٖمرب سم٤مًمنمق

 - 3(، ص0220دار اهل٤مدي، 

، وىمد شمؿ 0224، 3اًمٗمرٟمًٞم٦م، ع  Esprit جمٚم٦م "إدوارد ؾمٕمٞمد، صقرة ىمٚمٛمٞم٦م ُمٜمح٤مزة"وف، شمزومٞمت٤من شمقدور ( اٟمٔمر: ُم٘م٤مًم٦م0)

-وىمد 01(، ص0218)جمٛمققم٦م ُم١مًمٗملم( شمرمج٦م وحترير يم٤مُمؾ اًمٕم٤مُمري )دُمِمؼ: دار ٟمٞمٜمقى،  آؾمتنماقشمرمجتٝم٤م ذم يمت٤مب: 

اٟمٔمر  "قمقضم٤مضًم٤م، إن مل يٙمـ شمِمقه٤مً اٟمحراوًم٤م وا"سم٠مهن٤م متثؾ  آؾمتنماقوصػ إيػ يمٚمٗم٤مرون ردود إومٕم٤مل اعمٜم٤مهْم٦م ًمٙمت٤مب 

 )دُمِمؼ: صٗمح٤مت ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، ، شمرمج٦م د- حمٛمد اجلرـملإدوارد ؾمٕمٞمد: آٟمتٗم٤مو٦م اًمث٘م٤مومٞم٦مإيػ يمٚمٗم٤مرون، 

 - 166(، ص0218

ؾمٞمٙمِمػ اًمٌح٨م قمـ هذا اجل٤مٟم٥م ذم سمٕمض ُم٤ٌمطمثف وظم٤مص٦م اعمٌح٨م اًمراسمع- سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمنمىمٞملم ومٞم٘مّمد اعمٗمٙمريـ اًمٕمرب  (6)

 آؿمؽمايمٞملم ُمثؾ ص٤مدق ضمالل اًمٕمٔمؿ وإقمج٤مز أمحد-واعمًٚمٛملم 
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 ـم٤مًم٥م ُمـ سمٕمض ىمٌؾ ُمـ ظم٤مـمئ٦م سمٓمري٘م٦م –ٟمٔمري وضمٝم٦م ُمـ–شمؿ شم٠مويؾ اًمٙمت٤مب "

- ومل يتقىمػ إُمر قمغم ذًمؽ آؾمتنماق٤م، وهذا مل يٙمـ ُمًٕمك ؾمٞم٤مؾمٞمً  إٟمجٞمالً  وضمٕمٚمف سمٛم٤ًمٟمدشمف

وم٘مط، سمؾ أن يمثػًما ُمـ اعمح٤مومٔملم ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة ومٝمٛمقا ُمقوققمف سمٓمري٘م٦م ُمٖمٚمقـم٦م، 

 -(1)"ذا همػم صحٞمحواعمح٤مومٔملم ذم سمالدي إصٚمٞم٦م رأوا اًمٙمت٤مب دوم٤مقًم٤م قمـ اإلؾمالم، وه

وًمذا ومًٞمًٕمك هذا اًمٌح٨م إمم يمِمػ ُمٙم٤مُمـ هذا آًمت٤ٌمس قمٜمد اعمًتنمىملم 

وإيم٤مديٛمٞملم اًمٖمرسمٞملم اعمٕم٤مسيـ، وذًمؽ ُمـ زواي٤م قمدة شمتٌلم ُمـ ظمالل اعم٤ٌمطم٨م اًمرئٞم٦ًم هلذه 

اًمدراؾم٦م، ًمتقوٞمح ُم٤مهٞم٦م قمٚمامٟمٞم٦م ؾمٕمٞمد اًمتل اٟمتٝمجٝم٤م ذم أقمامًمف اًمٜم٘مدي٦م ًمٚمؽماث آؾمتنماىمل ذم 

وُم٤م سمٕمد آؾمتٕمامري، وهؾ هق ُمتٜم٤مىمض ذم ُمٜمٝمجف اًمٜم٘مدي اًمذي يّمٗمف  اًمًٞم٤مىملم آؾمتٕمامري

٤ًٌم ظمٗمًٞم٤م سم٤مإلؾمالم؟ وُم٤م ٟم٘مده اًمدٟمٞمقي اعمتٕمٚمؼ "اًمدٟمٞمقي"أو  "اًمٕمٚمامين"سمـ ، وهؾ يم٤من طمً٘م٤م ُمٕمج

 سمدراؾم٦م اًمٜمص؟ 

وهق أن اًمٙمالم ذم هذا اًمٌح٨م طمقل قمٚمامٟمٞم٦م إدوارد ؾمٕمٞمد  هٜم٤م ٟم٘مٓم٦م ٓسمد اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م

اًمٕمٚمامٟمٞم٦م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٕم٤مم، أو ُم٤م يٜمتٝمجف ؾمٕمٞمد ُمـ ُمقىمػ قمٚمامين ذم دراؾم٤مشمف ًمٞمس ًمٚمدوم٤مع قمـ 

ًمٌٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ومٛمقىمػ اًمنميٕم٦م ُمـ ُمٗمٝمقم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٕم٤مم 

 -وهذا ُم٤م ي١مُمـ سمف اًم٤ٌمطم٨موُم٤ٌمدئٝم٤م واوح، 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

,71(، ص 0213، شمرمج٦م أمحد قمثامن )اًم٘م٤مهرة: اًمٙمت٥م ظم٤من ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، طمقار ُمع إدوارد ؾمٕمٞمداٟمٔمر: ـم٤مرق قمكم،  (1)
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 املبشح األٔه

 طعٗذالذٌٕٗٙ عٍذ إدٔاس / وفًّٕ الٍكذ العمىاٌ٘

( ًمدى worldnessاًمدٟمٞمقي٦م ) (secularismىمٌؾ اًمقًمقج إليْم٤مح ُمٗمٝمقم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م )

ؾمٕمٞمد اًمتل هل أهؿ ُم٤ًٌٌمت آًمت٤ٌمس اًمذي هق ُمقوقع اًمٌح٨م، وم٘مد يٙمقن ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م 

اًمتذيمػم سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم عمّمٓمٚمح اًمٕمٚمامٟمٞم٦م.اًمدٟمٞمقي٦م ذم ُمٕمجؿ اًمٗمٙمر اًمٖمريب اًمث٘م٤مذم واًمًٞم٤مد، 

ؾمٕمٞمد- وم٤مًمٕمٚمامٟمٞم٦م سم٤مظمتّم٤مر هل قمدم اعم٤ٌمٓة سم٤مًمديـ أو آقمت٤ٌمرات اًمديٜمٞم٦م، وُم٘م٤مرٟمتف سمٛمٗمٝمقم 

إظمالق ٓسمد ُمـ أن شمٙمقن عمّم٤مًمح اًمٌنم ذم هذه اًمدٟمٞم٤م "وهل اًمٕم٘مٞمدة اًمتل شمذه٥م إمم أن 

واؾمتٌٕم٤مد يمؾ آقمت٤ٌمرات إظمرى اعمًتٛمدة ُمـ اإليامن سم٤مهلل أو احلٞم٤مة أظمرة---أي ومّمؾ اًمديـ 

ىمد اؾمتخدم ُمّمٓمٚمح اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ًمٞمدل قمغم اًمِمٕم٥م واًمٕم٤مُم٦م ُم٘م٤مسمؾ ًمٚمٙمٝمٜمقت و -(1)"قمـ اًمدوًم٦م

وذم طم٘مؾ اًمدًٓم٦م  -(0)اًمديٜمل، وشمؿ اؾمتٕمامًمف ٓطمً٘م٤م ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُم٤م هق ُمْم٤مد ًمٚمديـ وُمٕم٤مٍد ًمرضم٤مًمف

يمذًمؽ ُيًتخدم سمٜمٗمس ُمٕمٜمك اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من-  "اًمدٟمٞمقي٦م"اعمٕمجٛمٞم٦م وم٢من ُمّمٓمٚمح 

، سمح٘مكم إدب واًمٜم٘مد اشمّم٤مًٓ وصمٞمً٘م٤م، وم٘مد شمٕم٤مىمٌت٤م قمغم "اًمٕمٚمامٟمٞم٦م"أو "اًمدٟمٞمقي٦م"وىمد اشمّمٚم٧م 

 اًمٜمّمقص إدسمٞم٦م، وأصٌح اًمٜمص اًمدٟمٞمقي ُم٘م٤مسماًل ًمٚمٜمص اًمديٜمل- 

وىمد ٓطمظ إدوارد ؾمٕمٞمد أصمٜم٤مء حتٚمٞمٚمف اًمٌٜمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٜمّمقص اًمٖمرسمٞم٦م وآؾمتنماىمٞم٦م 

هؿ( أهن٤م ىمد ه٤ممج٧م )ُمثؾ يمت٥م إرٟم٧ًم ريٜم٤من وه٤مُمٚمتقن ضم٥م وي٤ميمقب سمقريمٝم٤مرت وهمػم

طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم وؿمقه٧م صقرشمف وُمثٚمتف متثٞماًل ؾمٞمًئ٤م- وهذ اًمٜمّمقص آؾمتنماىمٞم٦م ىمد يمت٧ٌم ذم 

فمؾ اإلُمؼمي٤مًمٞم٦م وآؾمتٕمامر اًمٖمريب، وشمؿ اقمتامده٤م ذم اًمٗمٙمر اًمٖمريب يمٜمّمقص صم٤مسمتف متثؾ طم٘م٤مئؼ ٓ 

ٞم٤مد واًمديٜمل يٛمٙمـ ٟم٘مْمٝم٤م، وىمد أقم٤مد إٟمت٤مضمٝم٤م آؾمتنماق اعمٕم٤مس وسمٜمك قمٚمٞمٝم٤م ُمقىمٗمف اًمً

واحلْم٤مري ُمـ اإلؾمالم اًمٞمقم- وم٤مًمٜمص آؾمتنماىمل إذن ٓ يًتٛمد ُمرضمٕمٞمتف ُمـ ُمٕم٤ميػم 

ُمقوققمٞم٦م، سمؾ ُمـ اًم٘مقة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمْمٛمرة ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمتل أٟمتجتف- سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٔمري٤مت إُمريٙمٞم٦م 

                                                           

(، 0223، 1 )دُمِمؼ: دار اًمٗمٙمر، ط ظمٓم٤مب احلداصم٦م ذم إدب: إصقل واعمرضمٕمٞم٤متمج٤مل ؿمحٞمد ووًمٞمد ىمّم٤مب،  (1)
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 -621)دون ـمٌٕم٦م، دون شم٤مريخ(، ص  اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ًمٚمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م إؾمامقمٞمؾ قمٌد اًمٗمت٤مح قمٌد اًمٙم٤مذم،  (0)
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وإوروسمٞم٦م ذم إدب ٓطمظ ؾمٕمٞمد أن هذه اًمٜمٔمري٤مت ىمد اٟمٙمٗم٠مت قمغم ٟمٗمًٝم٤م ورأت أن ًمٞمس 

ٚمٜمّمقص إدسمٞم٦م قمالىم٦م سم٤مًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل، سمٞمٜمام هل يمت٧ٌم ذم فمؾ آؾمتٕمامر ظمدُم٦م ًمإلُمؼمي٤مًمٞم٦م ًم

 اًمٖمرسمٞم٦م وشمٕمزيًزا ًمٚمتٛمريمز إورويب وطمْم٤مرشمف اجلديدة-

واًمتل شمٕمٜمل آؿمتٖم٤مل اًمٜم٘مدي وإديب قمغم سمٜمٞم٦م اًمٜمص وم٘مط دون  "اعمريمزي٦م اًمٜمّمٞم٦م"هذه 

ُمٜمٕمزًم٦م وص٤مُمتف دم٤مه اًمت٤مريخ  ,وومؼ ؾمٕمٞمد,ن شمٙمق (1)همػمه وسمٛمٕمزل قمـ يمؾ اعم١مصمرات اخل٤مرضمٞم٦م

اًمٔمروف وإطمداث واحلقاس اجلًدي٦م اًمتل ضمٕمٚم٧م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م "واعمجتٛمع وىمْم٤مي٤مه، و

ويرى أيًْم٤م أن اًمٜمص ٓسمد أن يٙمقن ُمرشمًٌٓم٤م أصمٜم٤مء حتٚمٞمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م  -(0)"ممٙمٜم٤ًم

اًمتجرسم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ًمٚمٛم١مًمػ-  وفمروومف آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل ُأٟمت٩م ومٞمٝم٤م، وسمٕمالئؼ

وم٤مًمٜمّمقص ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ؾمٕمٞمد ُمٜمٗمتح٦م قمغم اًمٕم٤ممل وًمٞم٧ًم ُمٜمٖمٚم٘م٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م، ويٚمزم 

ٓ يرؾمؿ طمدوًدا "آؿمتٖم٤مل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ هذا اعمٌدأ، وهق ُم٤م يًٛمٞمف ٟم٘مًدا قمٚمامٟمًٞم٤م أو دٟمٞمقًي٤م ٕٟمف 

ومًٕمٞمد هٜم٤م يٕمٞمد اًمٜمص  -(6)"ص٤مرُم٦م سملم إٟم٤م وأظمر---- وٓ يٖمٚمؼ أسمقاب آضمتٝم٤مد واًمت٠مُمؾ---

 -(4) إمم اًمدٟمٞم٤م ُمِمدًدا قمغم واىمٕمٞمتف ووم٤مقمٚمٞمتف، ُم٘م٤مسمؾ أوًمئؽ اًمٜم٘م٤مد اًمذيـ قمزًمقا اًمٜمص قمـ واىمٕمف

ز )اًمٖمرب( قمغم اهل٤مُمش وي١ميمد ؾمٕمٞمد أن ومٙمرة اًمٜمّمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م زادت ُمـ اؾمتٕمالء اعمريم

ّمد سمذًمؽ أن وي٘م -(3)"ىم٤مدت اًمٜم٘مد اًم٘مٝم٘مري سم٤مدم٤مه اًمٖم٤مُمض واعمتٕم٤مزم واًمديٜمل")اًمنمق( و

اًمٜمت٤مج إديب واًمٗمٙمري اًمٖمريب أصٌح ٟمّمقًص٤م صم٤مسمت٦م وجي٥م اًمتًٚمٞمؿ هب٤م ٕهن٤م ص٤مدرة ُمـ اعمريمز، 

ُمـ ظمالل  ,وسم٤مًمت٤مزم إدظم٤مل اًمٜمّمقص اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل هل ٟمت٤مج سمنمي إمم دائرة اعم٘مّدس

ذم قمدد اعمٜمٓمقي٦م قمغم أصقًمٞم٦م صم٘م٤مومٞم٦م، ويم٠مهن٤م طمٚم٧م حمؾ اًمت٤مريخ- وهذا ٟمت٩م قمٜمف زي٤مدة  "اعمريمزي٦م"
                                                           

، شمرمج٦م: قم٤مرف ُمٜمٞمٛمٜم٦م وسمِمػم أوسمري )سمػموت: ُمٜمِمقرات اًمٌٜمٞمقي٦م ،وهذا ُم٤م ُيٕمرف سم٤معمٜمٝم٩م اًمٌٜمٞمقي، اٟمٔمر: ضم٤من سمٞم٤مضمٞمف  (1)

 م(-1073قمقيدات، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 

 -7، ص اًمٕم٤ممل واًمٜمص واًمٜم٤مىمدؾمٕمٞمد،   (0)

 ؾمٞمٙمقن هٜم٤مك ُمزيد ُمـ آيْم٤مح طمقل دٟمٞمقي٦م اًمٜمص ذم اعمٌح٨م اخل٤مُمس ُمـ هذه اًمدراؾم٦م- (6)
(4)  Robert  Scholes, Textual Power: Literary Theory and the Teaching of English (New 

Haven, Yale University press, 1985) pp. 74-85 
)دُمِمؼ: دار يمٜمٕم٤من، اًمٓمٌٕم٦م  اًمٜم٘مد واعمجتٛمع: طمقارات- واٟمٔمر: ومخري ص٤مًمح، 7,0، ص اًمٕم٤ممَل واًمٜمص واًمٜم٤مىمدؾمٕمٞمد،  (3)

 -110(، ص 0224إومم، 
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اًمتٕمٛمٞمامت اًمْمخٛم٦م اًمزائدة قمـ اعمٕم٘مقل؛ ُمثؾ: اًمنمق أو اإلؾمالم أو اًمِمٞمققمٞم٦م أو اإلره٤مب، "

، واؾمتٞمالئٝم٤م قمغم اًمٕم٤ممل "اعمريمزي٦م"وشم٠مصمػم هذه  -(1)"مم٤م يدّل قمغم ىمّقة، ُمـ ُمٜمٔمقر اؾمتٕمالئل قمرىمل

 -(0)"قبهق اؾمتٕمامري ومقىمل ىم٤مئؿ قمغم ومٙمرة اؾمتحقاذ اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعمٖمٚم"اًمت٤مرخيل اًمدٟمٞمقي 

وحي٤مول ؾمٕمٞمد ذم ُم٘م٤مرسمتف اًمدٟمٞمقي٦م ًمألدب اًمٖمريب أن خيْمع ٟمّمقصف ًمٚمت٤مريخ وًمٔمروف 

اًمزُم٤من واعمٙم٤من واًمث٘م٤موم٦م واعمجتٛمع، ويٌٕمد اهل٤مًم٦م اًم٘مدؾمٞم٦م قمٜمٝم٤م ويم٠مهن٤م ٟمّمقص ديٜمٞم٦م همػم 

ظم٤موٕم٦م ًمٚمٜم٘مد أو اًمتٖمٞمػم، وسم٤مًمت٤مزم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ٟم٘مد اعمريمزي٦م اًمٖمرسمٞم٦م وظمٓم٤مهب٤م آؾمتٕمالئل اًمًٚمٓمقي- 

وهذا ُم٤م يريد حت٘مٞم٘مف ُمـ ظمالل اًمٜم٘مد اًمدٟمٞمقي اًمذي اؾمتثٛمره ذم يمِمػ ُهقي٦م ُمٗمردات اخلٓم٤مب 

اًمٖمريب اعمريمزي واًمٔمروف اًمتل شمِمٙمٚم٧م ومٞمٝم٤م وىم٧م آؾمتٕمامر واًمتل أومرزت طم٤مًم٦م اؾمت٘مٓم٤مب 

 طم٤مد سملم اًمٗمٙمرة اًمٖمرسمٞم٦م واًمٗمٙمرة اًمنمىمٞم٦م، وسملم اًمٖمرب واإلؾمالم-

ٔمريتف اًمٜم٘مدي٦م اًمتل هتتؿ سمدٟمٞمقي٦م اًمٜمص ُمـ اًمؽماث وىمد اؾمتٗم٤مد ؾمٕمٞمد أيًْم٤م أصمٜم٤مء سمٜم٤مئف ٟم

واحلراك اًمٚمٖمقي اًمذي صٜمٕمف ومالؾمٗم٦م اًمٜمحق اًمٔم٤مهريقن ذم ىمرـم٦ٌم ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري 

ومٝمق يًٚمط اًمْمقء قمغم أهؿ قمٜم٤مس هذا احلراك اًمٚمٖمقي اًمذي طمّمؾ ذم إٟمدًمس وٟمت٩م قمٜمف 

ٕومْمؾ ًمٗمٝمٛمف وُمٕمروم٦م ُمراُمٞمف- ٟم٘م٤مؿم٤مت طمقل شمريمٞم٦ٌم إؾم٤مًمٞم٥م اًمٜمحقي٦م ذم اًمٜمص واًمٓمري٘م٦م ا

وأهؿ ُم٤م ذم هذا اًمٜم٘م٤مش اًمٔم٤مهري ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ؾمٕمٞمد هل شمٚمؽ إومٙم٤مر اًمتل ومتح٧م اًمٜمص 

قمغم حمٞمٓمف اخل٤مرضمل وؾمٞم٤مىم٤مشمف اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م دون إقمٓم٤مئف ووًٕم٤م ظم٤مًص٤م جيٕمؾ ُمٜمف قمٜمًٍم 

 -(6)اعمٕم٤مشُمٜمٖمٚمً٘م٤م قمغم ذاشمف أو ُمتداظماًل وم٘مط ُمع همػمه ُمـ اًمٜمّمقص سمٕمٞمًدا قمـ اًمقاىمع 

يًٚمط ؾمٕمٞمد اًمْمقء قمغم اعمدرؾم٦م اًمٔم٤مهري٦م وشمٕم٤مُمٚمٝم٤م ُمع  اًمٕم٤ممل واًمٜمص واًمٜم٘مدذم يمت٤مسمف 

اًمٜمص سمِمٙمؾ قم٤مم واًمديٜمل قمغم وضمف اخلّمقص، واًمتل يرى ومٞمٝم٤م أؾمٌ٘مٞم٦م قمٚمامء اعمًٚمٛملم سمِم٠من 

                                                           

 -636و ص  ،41، ص اًمٕم٤ممَل واًمٜمص واًمٜم٤مىمدؾمٕمٞمد،  (1)

جمٚم٦م احت٤مد اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ، "ىمراءة ذم اعمّمٓمٚمح"اًمٜمص إديب ًمدى إدوارد ؾمٕمٞمد  "دٟمٞمقي٦م"اٟمٔمر: مج٤مل ُم٘م٤مسمٚم٦م قمكم قمِم٤م:  (0)

 -087، ص 0227، 3، م 0ًممداب، ع 

ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل طمقل اعمٜمٝم٩م اًمٔم٤مهري وآًمٞمتف ؾمقاء يم٤من ذم اًمٚمٖم٦م أو اًمٗم٘مف، وًمٙمـ هذه  ٓ ؿمؽ سم٠من هٜم٤مك ؾمج٤مًٓ ( 6)

ص اعم٘مدس، اًمدراؾم٦م شمٕمٜمك وم٘مط سمٛمقىمػ إدوارد ؾمٕمٞمد ُمـ هذا اًمؽماث اًمٔم٤مهري اًمٚمٖمقي وضمقاٟمٌف اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م طمقل اًمٜم

 -"اًمدٟمٞمقي"ويمٞمٗمٞم٦م اؾمتخداُمف ًمف ًمتقوٞمح ٟمٔمريتف طمقل اًمٜم٘مد 
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شمٓمقير ٟمٔمري٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمص ُمـ ظمالل اجل٤مٟم٥م اًمٚمٖمقي، إُمر اًمذي ضمٕمٚمف ُمٜمٓمٚمً٘م٤م اؾمتثٜم٤مئًٞم٤م 

ف اخل٤مص سم٤مًمٜم٘مد اًمدٟمٞمقي أو اًمٕمٚمامين ُمـ ظمالل دراؾم٦م اًمٜمص وُمٙمقٟم٤مشمف اًمث٘م٤مومٞم٦م عمنموقم

 -(1)واًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م

ويتٓمرق ؾمٕمٞمد إمم يمٞمٗمٞم٦م اٟمٌث٤مق هذا اًمٜمٔم٤مم أو اًمٜمٔمري٦م واًمتل شمٕمقد ضمذوره إمم يمٞمٗمٞم٦م ىمراءة 

ذم حلٔم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمص اعم٘مدس ًمٚم٘مرآن اًمذي هق يمالم اهلل همػم اعمخٚمقق واعمٜم٘مقل ُم٤ٌمذة إمم حمٛمد

وسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٝمذا يٕمٜمل ملسو هيلع هللا ىلص  زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م- وسم٤مًمٜمٔمر إمم يمقن اًم٘مرآن ٟمزل ُمٜمجاًم قمغم اًمٜمٌل حمٛمد

ًمًٕمٞمد واىمٕمٞم٦م اًم٘مرآن وأن ٟمزوًمف ًمف ارشم٤ٌمـم٤مت ُم٤مدي٦م ُمٚمٛمقؾم٦م ُمـ طمٞم٨م أٟمف ٟمزل ذم اًمدٟمٞم٤م وذم 

ٞمف سمدٟمٞمقي٦م اًمٜمص، ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمٕمٞمٜم٦م قمغم اًمٜمٌل حمٛمد ُمٕم٤مجًل٤م ىمْم٤مي٤م طمٞم٤مشمٞم٦م خمتٚمٗم٦م- وهذا ُم٤م يًٛم

 .(0)اًمت٠مويالت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦ماًمتل شمٌٕمده قمـ يمثػم ُمـ 

ذم ٟم٘مٓم٦م ويٛمٙمـ اًمتامس أصمر هذا هذه اعمدرؾم٦م اًمٜمحقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ومٙمر إدوارد ؾمٕمٞمد 

، ويٛمٙمـ ُمـ صمؿ اؾمتخداُمٝم٤م اؾمتخدام اًمٌٕمد اًمدٟمٞمقي اًمٙم٤مُمـ ذم اًمٜمص اًمديٜملضمقهري٦م، وهل 

ؾمٜمتٕمرض ًمٙمتٌٝمؿ ذم ىمقهلؿ سمقضمقد اًمت٤ٌمس )سمٛمٕمٜمك شمٗمٜمٞمد دقم٤موى سمٕمض اعمًتنمىملم اًمذيـ ذم 

 اًمِمٌٝم٦م واًمٖمٛمقض( ذم قمالىم٦م ؾمٕمٞمد وقمٚمامٟمٞمتف سم٤مإلؾمالم-

 

 

                                                           

( ىمد ُيٕم٤مب قمغم ؾمٕمٞمد ذم هذا اعمقوقع ذم اإلمج٤مل دم٤موزه اعمدراس اًمٕمرسمٞم٦م إصٞمٚم٦م إظمرى ذم اًمٚمٖم٦م وإدب واًمتل ًمٕم٧ٌم 1)

ًمقوقح ُمٜمٝمجٝم٤م ذم  "اًمٔم٤مهري٦م"اعمدرؾم٦م دوًرا ُمٝماًم ذم إيْم٤مح ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص ورسمٓمٝم٤م سم٤مًمٕم٤ممل اًمقاىمٕمل، ًمٙمـ يٌدو أٟمف آصمر 

اًمتل شمٕمٓمل اًمٜمّمقص  "اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م"شم٠مؾمٞمس ٟمٔم٤مم ًم٘مراءة اًمٜمص يٕمٓمل ُمٕمٜم٤مه قمغم اًمٙمٚمامت اًمٔم٤مهرة ُم٘م٤مرٟم٦م سمتٚمؽ اعمدرؾم٦م 

 ُمٕمٜمك ظمٗمًٞم٤م ٓ يٗمٝمٛمف إٓ ٟمخ٦ٌم ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعم١موًملم اًمتل اظمتزًم٧م اًمٜمّمقص إمم أًمٖم٤مز ٓ يًتٓمٞمع ومٙمٝم٤م إّٓ هؿ-

- وسم٠مؾمٚمقب ُم٘م٤مرين وحتٚمٞمكم قم٤مم، يِمػم ؾمٕمٞمد إمم أن اًم٘مرآن يقرد ىمّمًّم٤م شم٤مرخيٞم٦م، وًمٙمٜمف ًمٞمس 66ص اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،  (0)

سمٙمت٤مب شم٤مريخ، ويٙمرر سم٤مقمتٜم٤مء واظمتّم٤مص أطمداصًم٤م ُم٤موٞم٦م- وهذا أدى إمم شمّمقر قمٚمامء اًمٔم٤مهري٦م ًمٚم٘مرآن سم٠مٟمف فمرذم سمِمٙمؾ 

- ي١مظمذ قمغم ؾمٕمٞمد ىمٚم٦م 67عمرضمع اًم٤ًمسمؼ، صوًمٙمـ ُمـ دون أن هتٞمٛمـ اًمدٟمٞمقي٦م قمغم اعمٕمٜمك اًمٗمٕمكم ًمٜمّمقصف- ا ،ُمٓمٚمؼ

اـمالقمف قمغم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وُمٜم٤مهجٝم٤م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م، وُمع ذًمؽ ومرسمط ؾمٕمٞمد ًمٚمٜمص سمقاىمٕمف 

آضمتامقمل وومٝمٛمف ومٞمف ُم٘م٤مرسم٦م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ذم ومٝمؿ ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمزول 

 واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ-
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 املبشح الجاٌ٘

 وٕقف إدٔاسد طعٗذ وَ صٕسٚ اإلطالً يف املعشفٛ االطتؼشاقٗٛ

ُمـ اعمٕمروف أن متثٞمالت اإلؾمالم ذم اًمٙمت٤مسم٤مت آؾمتنماىمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ضمًدا ذم ُمنموع إدوارد 

وإذا يم٤من اًمتٛمثٞمؾ آؾمتنماىمل ًمٚمٕمرب واعمًٚمٛملم هق أطمد دقم٤مُمتل اًمٜم٘مد اًمِمٕمٌقي ؾمٕمٞمد- 

اًمتل  negative stereotypes))(1) أي اًمٜم٘مد اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمتٜمٛمٞمٓم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م (populist) اًمٓم٤مسمع

شمًتٛمد قمٜمٗمٝم٤م وقمٜمٗمقاهن٤م ُمـ اًمتٙمرار واًمِمٞمقع، وم٢من متثٞمالت آؾمتنماق اعم١مؾمز وسمٕمض 

واًمٗمٜمل ًمإلؾمالم متثؾ اًمٕمٛمقد أظمر اًمذي يتّمدى ًمف- ويٛمٙمـ اًم٘مقل إن متثٞمالت اًمٜمص إديب 

 أٟمت٩م ىمد –(0)(reduction) دون أن ي٘مع اعمرء ذم اظمتزال خمؾ –آؾمتنماق اًمًٚمٌل اعمٜمزع قمٛمقًُم٤م 

ُمًٕم٤م- وإذا يم٤من ُمقىمػ ؾمٕمٞمد ذم  آن ذم واعمًٚمٛملم اًمٕمرب شمٓم٤مل اًمٓم٤مسمع ضمقهراٟمٞم٦م ؾمٚمٌٞم٦م ٟمٔمرة

ذم ٟم٘مده  (worldliness)واًمدٟمٞمقي٦م ( (secularism ُمٗمٝمقُمل اًمٕمٚمامٟمٞم٦مٟم٘مده اًم٘م٤مئؿ قمغم اقمتامد 

، وهق "ًملمِّ واقمتذاري دم٤مه اإلؾمالم"ُمـ ي٤ًمضمٚمٝمؿ هذا اًمٌح٨م، ومٝمؾ يٕمٜمل ذًمؽ أن ُمقىمٗمف 

٤ًٌم ظمٗمًٞم٤م سمف"ُمقىمػ ضمٕمٚمٝمؿ يرون ومٞمف   .(6)؟"ُمٕمج

اجلقاب قمغم ذًمؽ هق أن اإلؾمالم يمام يراه ُم١ميدوه وُمٕم٤مروقه ؾمٛم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمُٝمقي٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م- ويٌدو أن ؾمٕمٞمد ي٘مٌؾ سمذًمؽ قمغم ٟمحق ٓ يتٜم٤مىمض ُمع ٟمزوقمف اًمٕمٚمامين واًمدٟمٞمقي- 

واٟمٓمالىًم٤م ُمـ هذا اًم٘مٌقل يِمٕمر أن قمٚمٞمف أن يٜم٘مض اًمندي٦م اًمًٚمٌٞم٦م قمـ اإلؾمالم سمٓمري٘م٦م 

د إيديقًمقضمٞم٤م وحيتٙمؿ إمم احل٘مٞم٘م٦م وطمده٤م أو يمام ي٘مقل إدوارد ُمقوققمٞم٦م يتجٜم٥م ومٞمٝم٤م اقمتام

ؾمٕمٞمد ٟمٗمًف يٕمتٛمد خم٤مـم٦ٌم احلؼ ًمٚم٘مقة، أي خم٤مـم٦ٌم )اهل٤مُمش( ًمـ )اعمريمز(، وسم٤مًمت٤مزم يِمجع اًمٕمرب 

واعمًٚمٛملم )ومٝمق يًتخدم يمٚمٛم٦م قمريب وإؾمالُمل قمغم ٟمحق شم٤ٌمدزم( ًمتٗمٜمٞمد اخلٓم٤مب اعمتْمٛمـ 

                                                           

ُمّمٓمٚمح إقمالُمل اعمٜمِم٠م ويتّمؾ سمتٙمقيـ صقرة قم٤مُم٦م صم٤مسمت٦م ًمِمخص أو ؿمٕم٥م أو صم٘م٤موم٦م وحتقهل٤م إمم )طم٘مٞم٘م٦م( سمٗمٕمؾ اًمتٙمرار-  (1)

 :Marshal Mcluhan :يمت٤مب ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر
, p 44. (From Cliché to Archetype (New York: Viking Press, 1970 

 وشمٚمخٞمّمف، وختٚمٞمّمف ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ-آظمتزال هق رد اًمٜمص إمم قمٜم٤مسه إوًمٞم٦م  (0)

وهق يمت٤مب هدومف اًمؼمهٜم٦م قمغم زقمؿ ٟم٘م٤مده اًم٘م٤مئؾ أن ُمقىمٗمف اقمتذاري دم٤مه  ،اٟمٔمر يمت٤مب وًمٞم٤مم ه٤مرت طمقل إدوارد ؾمٕمٞمد (6)

  اًمٕمرب واإلؾمالم، يمام ؾمٞم٠ميت ذم اعمٌح٨م اًمراسمع-
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ؽ ٕؾم٤ٌمب يٛمٙمـ أن ٟمتٕمرض هل٤م ذم ؾمٞم٤مق ُم٤ًمضمٚم٦م متثٞمالت سمٕمض سم٤مطمثل آؾمتنماق، وذًم

 ٟم٤مىمدي إدوارد ؾمٕمٞمد، سمٕمد اًمتذيمػم سم٠من:

ٟمٔمرة إدوارد ؾمٕمٞمد ًمٚمحْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ُمٜمٓمٚمً٘م٤م ُمـ رؤيتف عمٗمٝمقُمل اًمٕمٚمامٟمٞم٦م  ,1

واًمدٟمٞمقي٦م، شمرومض اًمدقمقى اًم٘م٤مئٚم٦م سمتجريد هذه احلْم٤مرة ُمـ ُمرضمٕمٞمتٝم٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م واحلْم٤مري٦م 

ٚمٓم٦م وم٘مٝم٤مء يمام يٗمٕمؾ ه١مٓء اعمًتنمىمقن، أو ُمـ شم٠مصمر هبؿ ُمـ يم٤ٌمر وشم٘مٚمٞمّمٝم٤م إمم حمض ؾم

إذا "، واًمذي ي٘مقل: "شمٙمقيـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب"اعمٗمٙمريـ اًمٕمرب ُمثؾ حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري ذم 

وم٢مٟمف ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل سم٠مهن٤م  ؛ضم٤مز ًمٜم٤م أن ٟمًٛمل احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م سم٠مطمد ُمٜمتج٤مهت٤م

ٓمٌؼ قمغم احلْم٤مرة اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م طمٞمٜمام ٟم٘مقل قمٜمٝم٤م ، وذًمؽ سمٜمٗمس اعمٕمٜمك اًمذي يٜم"طمْم٤مرة وم٘مف"

طمْم٤مرة قمٚمؿ "، وقمغم احلْم٤مرة إوروسمٞم٦م اعمٕم٤مسة طمٞمٜمام ٟمّمٗمٝم٤م سم٠مهن٤م "طمْم٤مرة ومٚمًٗم٦م"أهن٤م 

هذا اًمتقصٞمػ اؾمتنماىمل اعمٜمزع سمٛمٕمٜمك أن اًمتقصٞمػ اًمذي ؾمٜمحٞمؾ إًمٞمف ذم هذا  -(1)"وشم٘مٜمٞم٦م

اًمٌح٨م اعم٤ًمضمؾ ًمدقم٤موى قمدد ُمـ اعمًتنمىملم اًمذيـ شمتٓم٤مسمؼ رؤيتٝمؿ ًمٚمحْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م 

 -(0)اإلؾمالُمٞم٦م ُمع هذه اًمرؤي٦م آظمتزاًمٞم٦م

 ٓ يتحدث إدوارد ؾمٕمٞمد قمـ اإلؾمالم اًمٗم٘مٝمل وشمٗم٤مصٞمؾ اًمديـ اإلؾمالُمل وقم٘مٞمدشمف، أو ,0

صح٦م اإلؾمالم ُمـ قمدُمٝم٤م- وىمد أؿم٤مر إمم ؿمٕمقره سم٤مُٓمتٕم٤مض إزاء اًم٘مراءة اًمًٞمئ٦م ًمٕمٛمٚمف 

                                                           

حمٛمد و -03(، ص0220، 12)سمػموت: ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م، ط شمٙمقيـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمريبحمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري،  (1)

ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ "ذم ىمْم٤مي٤م اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، أسمرزه٤م  ٤مُم١مًمٗمً  62، ًمف ُمٖمريب(، ُمٗمٙمر وومٞمٚمًقف 0212 , 1063قم٤مسمد اجل٤مسمري )

 -اًمذي مت٧م شمرمجتف إمم قمدة ًمٖم٤مت أوروسمٞم٦م وذىمٞم٦م "اًمٕمريب

اًمًٚمٓم٦م اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىم٤مـمٕم٧م اعمٜمٔمقُم٦م أن "قمغم ذًمؽ:  اي٘مقل ضمقرج ـمراسمٞمٌم ردً  (0)

إرؾمٓمٞم٦م، واعمٕم٘مقل اًمٕم٘مكم اًمٞمقٟم٤مين سمّمقرة أقمؿ، إٓ سم٘مدر ُم٤م يتؿ شم٘مٚمٞمص هذه اًمًٚمٓم٦م اعمرضمٕمٞم٦م إمم حمض ؾمٚمٓم٦م وم٘مٝم٤مء، 

٤م يٛمٞمز اًمًٚمٓم٦م اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمع أن أهؿ ُم "طمْم٤مرة وم٘مف"وهذا ُم٤م يٗمٕمٚمف اجل٤مسمري قمٜمدُم٤م يٕمرف احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م سم٠مهن٤م 

وإمم ؾمٚمٓم٦م ُمتٙمٚمٛملم يم٤من هلؿ ؾمٌؼ طمتك  "قمٚمقم إوائؾ"ذم إؾمالم اًم٘مرون إومم هق ازدواضمٝم٤م إمم ؾمٚمٓم٦م وم٘مٝم٤مء ُمٕم٤مديـ ًمـ 

 - اٟمٔمر: ضمقرج ـمراسمٞمٌم،"قمغم ٓهقشمٞمل ُمًٞمحٞم٦م اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك اًمالشمٞمٜمٞم٦م ذم شمقفمٞمػ اًمٗمٚمًٗم٦م ذم ظمدُم٦م اًمالهقت

- وًمٕمؾ اعم٘مّمقد ُمـ شمقفمٞمػ اًمٗمٚمًٗم٦م 0,12(، ص1007)سمػموت: دار اًم٤ًمىمل،  اعمًٞمحٞم٦م واإلؾمالمُمّم٤مئر اًمٗمٚمًٗم٦م سملم 

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م- ،ذم قمٚمقم اًمديـ هق اؾمتخدام قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ ذم شم٘مٕمٞمد ىمقاقمد قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف
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       094 
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سمٞم٧م سملم "ذم ًم٘م٤مء ًمف ٟمنم ذم يمت٤مب  (1)وظم٤مص٦م ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اإلؾمالُمٞملم "آؾمتنماق"

- ي٘مقل ضمقاسًم٤م قمغم اًم١ًمال أيت: "اًمٜمٝمر واًمٌحر: حم٤مورات طمقل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم واًمٕمقدة

ُمٞملم ضمدد وٛمـ أومْمؾ ىمرائؽ اًمٕمرب، وأن سمٕمْمٝمؿ هؾ ي٘مٚم٘مؽ وضمقد ُمث٘مٗملم إؾمال"

 -"يًتِمٝمد سم٠مومٙم٤مرك ويمت٤مسم٤مشمؽ ذم هقاُمش دراؾم٤مشمف؟

ـمًٌٕم٤م، وىمد قمؼّمُت قمـ ىمٚم٘مل ُمراًرا هبذا اخلّمقص- أضمد أٟمف يمثػًما ُم٤م ُي٤ًمء ومٝمؿ "

آرائل، ظمّمقًص٤م قمٜمدُم٤م شمتْمٛمـ اٟمت٘م٤مدات ضمقهري٦م ًمٚمحريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م- أوًٓ: أٟم٤م 

أصمؼ سم٤محلريم٤مت اًمديٜمٞم٦م؛ وصم٤مًمث٤ًم: أٟم٤م ٓ أواومؼ قمغم أؾم٤مًمٞم٥م شمٚمؽ قمٚمامين؛ صم٤مٟمًٞم٤م: أٟم٤م ٓ 

احلريم٤مت ووؾم٤مئٚمٝم٤م وحتٚمٞمالهت٤م وىمٞمٛمٝم٤م ورؤاه٤م- ُمـ اعمٛمٙمـ ضمًدا أن ُي٘مرأ يم٤مشم٥ٌم اٟمٓمالىًم٤م 

ُمـ شمٗمًػم ُمٕملّم، ويمثػًما ُم٤م حيدث ذًمؽ ومٞم١مدِّي إمم ؾمقء اًمٗمٝمؿ- أسرُت ذم ُم٘مدُمتل 

ًمٜم٘مٓم٦م، ُمِمػًما إمم اًمٗمرق اًمِم٤مؾمع سمٞمٜمل وسملم قمغم شمٚمؽ ا "آؾمتنماق"ًمٚمٓمٌٕم٦م اجلديدة ًمـ 

 -(0)"اًم٘مراءة اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل يتٝمٛمٜمل اًمٌٕمض هب٤م ]أي اعمًتنمىمقن[

، سمؾ حتدث قمـ دراؾم٦م اًمٖمرب "آؾمتنماق"مل يتحدث ؾمٕمٞمد قمـ اإلؾمالم ذم يمت٤مسمف  ,6

ًمإلؾمالم ووصٗمف ًمف وىمدم ٟم٘مًدا ًمألؾمس اًمتل ي٘مػ قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ اًمقصػ وأهداومف، طمٞم٨م 

ظمٓم٤مب حتٙمٛمف  ،(6)أٟمت٩م ظمٓم٤مسًم٤م ُمٜمتًج٤م ًمٚمٛمٕمروم٦م اعمْمٚمٚم٦م طمقل اإلؾمالم إن هذا اًمقصػ

صحٞمح أن ؾمٕمٞمد يٌلم  -(4)قمالىم٤مت اًم٘مقة واهلٞمٛمٜم٦م )اؾمتٜم٤مًدا إمم حتٚمٞمالت ُمٞمِمٞمؾ ومقيمق(

أي أؾمٓمرشمف  ؛اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل طم٤مول آؾمتنماق ومٞمٝم٤م إقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ اًمنمق سمٕمٞمًدا قمـ واىمٕمف

                                                           

واًمٙمت٤مب شمؿ شمرمجتف قمـ ـمريؼ اعمنموع عم٤مرشمـ سمرٟم٤مل-  "اًمًقداء أصمٞمٜم٤م"إوم٤مرىم٦م ىمراءة يمت٤مب  سمٕمضوهذا يذيمر سم٢مؾم٤مءة  (1)

 -0220اًم٘مقُمل ًمٚمؽممج٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

- هٜم٤مك طم٤مضم٦م 30(، ص 0221، )قماّمن: اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، سمٞم٧م سملم اًمٜمٝمر واًمٌحراٟمٔمر: ٟمقري اجلراح،   (0)

وذًمؽ قمـ  ،واًمتل أطمٞم٤مًٟم٤م مل شمًتققم٥م ُم٘مّمد ؾمٕمٞمد اًمٜم٘مدي ،ًمٚمٛمزيد ُمـ ٟم٘مد اًم٘مراءة اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م ٕقمامل ؾمٕمٞمد

ومقضم٧ٌم اإلؿم٤مرة وم٘مط، وًمٙمـ ٟم٘مد  ،ـمريؼ اًمٜم٘مد اعمزدوج يمام أووحٜم٤م ذم ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م- وطمٞم٨م إٟمف ًمٞمس هٜم٤م جم٤مل ًمذًمؽ

وا أومٙم٤مر اعمًتنمىملم اعمٕم٤مرولم ًمًٕمٞمد ذم هذه اًمدراؾم٦م شمّمدق أطمٞم٤مًٟم٤م قمغم أوًمئؽ اعمٜمتًٌلم ًمٚمٕمرب واإلؾمالم ممـ شم٠مصمر

 ومل يًتققمٌقا ٟم٘مد ؾمٕمٞمد ًمألرؿمٞمػ آؾمتنماىمل- ،سم٤مًمٗمٙمر اًمٖمريب

 -30اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  (6)
  Sara Mills, Michel Foucault( ,London: Routledge 0226اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: ) (4)
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٤مُمش اًمٕمريب، وًمٙمٜمف ي٤ًمضمؾ سم٤مًم٘مقل إن اًمٜمزقم٦م ذم ؾمٞم٤مق ظمٓم٤مب قمالىم٦م اعمريمز اًمٖمريب سم٤مهل

ذم آؾمتنماق مل شمدرس اإلؾمالم احل٘مٞم٘مل سم٘مدر ُم٤م  (Eurocentrism)اعمريمزي٦م إوروسمٞم٦م 

 طمددت ُهقي٦م اًمٖمرب ٟمٗمًف-

يم٤من ؾمٕمٞمد أؿمد طمذًرا ُمٜمف  Culture and Imperialism"(1)اًمث٘م٤موم٦م واإلُمؼمي٤مًمٞم٦م "ذم يمت٤مسمف  ,4

جمدًدا أن احل٘مٞم٘م٦م شمٙمٛمـ ذم اخلٓم٤مب اًمذي يتحقل إمم ،وهق ي١ميمد "آؾمتنماق"ذم يمت٤مسمف 

شمٜمٛمٞمٓم٤مت ؾمٚمٌٞم٦م أيمثر مم٤م شمٙمٛمـ ذم اعمقوقع اعمدروس ٟمٗمًف- وإذا صح أن إيديقًمقضمٞم٤م، 

حمرك اًمتِمٖمٞمؾ اًمذي حيرك هذه اًمتٜمٛمٞمٓم٤مت، هل سمٛمث٤مسم٦م وقمل ُم٘مٚمقب ي٘مػ قمغم رأؾمف، وم٢من 

٦م احل٘مٞم٘م٦م ًمٚم٘مقة، يمام يراه٤م هّؿ إدوارد ؾمٕمٞمد يٙمٛمـ ذم يمِمٗمف ًمتٙمريس إيديقًمقضمٞم٤م ًمتٌٕمٞم

 آؾمتنماق اعم١مؾمز اعمتٛمٙمـ-

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (-1008أداب، ، شمرمج٦م يمامل أسمق دي٥م )سمػموت: دار اًمث٘م٤موم٦م واإلُمؼمي٤مًمٞم٦م ؾمٕمٞمد، اًمؽممج٦م اًمٕمرسمٞم٦م: إدوارد (1)
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 املبشح الجالح

 سٕه "العالقٛ املمتبظٛ"

 تطفات دالٛ وَ أفهاس إدٔاسد طعٗذوك

إٟمف ُمـ اعمٗمٞمد ىمٓمًٕم٤م آـمالع قمغم سمٕمض ٟمّمقص ؾمٕمٞمد طمقل اإلؾمالم واًمٕمرب واًمنمق 

آؾمتنماىمٞم٦م، وهل ٟمّمقص رضوري٦م داًم٦م قمغم قمالىم٤مت سمِمٙمؾ قم٤مم وقمالىمتٝم٤م سمقضمٝم٦م اًمٜمٔمرة 

 -(1)اعمزقمقم ذم اًمٜم٘مد اعمقضمف ًمف "اًمتٜم٤مىمض"أو  "آًمت٤ٌمس"

 :اأ( اإلطالً ٔالػشب

يٙمِمػ ؾمٕمٞمد ذم اًمٜمص أدٟم٤مه قمـ دور آؾمتنماق ذم شمٙمقيـ صقرة ًمٚمنمق أو اإلؾمالم 

واخلقف ُمٜمف سم٥ًًم ذم اًمٗمٙمر اًمٖمريب- هذه اًمّمقرة أدت إمم ؿمٞمٓمٜم٦م اإلؾمالم  "اهلٛمجل"

شمقمه٤مت همػم طم٘مٞم٘مٞم٦م سمٜم٤مء قمغم اؾمتدقم٤مء اًمٕمالىم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اعمٕم٘مدة سملم اإلؾمالم وأروسم٤م اًمٖمرسمٞم٦م، 

ُمٜمذ هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم، قمغم أىمؾ " وسم٤مًمت٤مزم ظمٚمؼ صقرة همػم واىمٕمٞم٦م قمـ اإلؾمالم- ي٘مقل:

الم ٟمقع ُمـ اًمتٗمٙمػم شم٘مدير، وطمتك يقُمٜم٤م هذا، ؾمٞمٓمر قمغم ردود اًمٗمٕمؾ اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦م ٟمحق اإلؾم

اعمًٌط ذم ضمقهره ُم٤م زال سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م أن ٟمًٛمٞمف آؾمتنماق- وىمد ؾمٌؼ زم أن ذيمرت ذم همػم هذا 

اعم٘م٤مم، أن إؾم٤مس اًمٕم٤مم ًمٚمٗمٙمر آؾمتنماىمل يرشمٙمز إمم ضمٖمراومٞم٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م صمٜم٤مئٞم٦م ظمٓمػمة، 

ًمنمق، ويدقمك يدقمك ا "اعمختٚمػ"شم٘مًؿ اًمٕم٤ممل ؿمٓمريـ همػم ُمت٤ًمويلم، أيمؼممه٤م، وهق اًمِمٓمر 

أظمر اًمٖمرب، وهق اًمِمٓمر اًمذي يًٛمك أيًْم٤م قم٤معمٜم٤م- ويِمٞمع ُمثؾ هذا اًمت٘مًٞمؿ دوًُم٤م طملم شمٗمٙمر 

 -"طمْم٤مرة ُم٤م أو جمتٛمع ُم٤م سمحْم٤مرة أظمرى خمتٚمٗم٦م أو جمتٛمع آظمر خمتٚمػ

وًمٙمـ اًمالوم٧م ًمٚمٜمٔمر ذم طم٤مًمتٜم٤م هذه أن اًمنمق، طمتك طملم اقمتؼم ضمزًءا ُمتخٚمًٗم٤م ُمـ اًمٕم٤ممل، 

طمجؿ أيمؼم وىمدرة يم٤مُمٜم٦م أيمؼم ُمـ اًمٖمرب )وهذه اًم٘مدرة، قم٤مدة، ختريٌٞم٦م(-  ىمد أؾمٌغ قمٚمٞمف دوًُم٤م

واٟمٓمالىًم٤م ُمـ اعمقىمػ اًمذي ٟمٔمر إمم اإلؾمالم، دائاًم، سمّمٗمتف يٜمتٛمل إمم اًمنمق وم٘مد يم٤من ىمدر 

                                                           

وهل أيًْم٤م ُمقضمقدة سمِمٙمؾ أو آظمر ذم يمتٌف إظمرى واًمتل  ،( هذه اًمٜمّمقص ُذيمرت ذم ُم٘م٤مٓت ُمتٗمرىم٦م إلدوارد ؾمٕمٞمد(1

 ؾمٜمًتٕمرض سمٕمْمٝم٤م أصمٜم٤مء اًمٜم٘م٤مش-
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اإلؾمالم اخل٤مص، ذم ٟمٓم٤مق اًمٜمٔم٤مم آؾمتنماىمل اًمٕم٤مم، أن يٜمٔمر إًمٞمف، ذم اعم٘م٤مم إول، يم٠مٟمف يمتٚم٦م 

 يز أو شمٕمدد ومٞمٝم٤م صمؿ أن يٜمٔمر إًمٞمف سمٜمقع ظم٤مص ضمًدا ُمـ اًمٕمداء واخلقف-واطمدة صٚمدة ٓ مت٤م

وؾم٤مد آقمت٘م٤مد، إسم٤من ُمٕمٔمؿ اًم٘مرون اًمقؾمٓمك وذم اًم٘مًؿ إول ُمـ قمٍم اًمٜمٝمْم٦م ذم 

أوروسم٤م، سم٠من اإلؾمالم ديـ ؿمٞمٓم٤مين رضمٞمؿ ؾمامشمف اًمٜمٗم٤مق واًمتجديػ واًمٖمٛمقض- وم٤مٕطمداث 

قة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذات ؿم٠من ٓ يًتٝم٤من سمف، ومٕم٤ممل اًمقاىمٕمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمقاىمٕمل ضمٕمٚم٧م ُمـ اإلؾمالم ىم

اإلؾمالم أىمرب إمم أوروسم٤م ُمـ يمؾ ُم٤م قمداه ُمـ إدي٤من همػم اعمًٞمحٞم٦م، وىمد أصم٤مر ىمرب اجلقار هذا 

ذيمري٤مت آقمتداء وآطمتالل واعمٕم٤مرك اإلؾمالُمٞم٦م ود أوروسم٤م، يمام أٟمٕمش ذم اًمذايمرة، دوًُم٤م، 

شمٚمق اعمرة- وىمد أُمٙمـ اقمت٤ٌمر همػمه ُمـ ىمقة اإلؾمالم اًمٙم٤مُمٜم٦م اعم١مهٚم٦م إلزقم٤مج اًمٖمرب اعمرة 

 هٜم٤م وُمـ وسمٕمٞمدة، أُمره٤م قمغم ُمٖمٚمقسم٦م –ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م اهلٜمد واًمّملم  ,احلْم٤مرات اًمنمىمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

ا ًمٚم٘مٚمؼ اًمدائؿ- وًمٙمـ اإلؾمالم يتٗمرد ذم أٟمف، قمغم ُم٤م يٌدو، مل خيْمع أسمًدا ًمٚمٖمرب ُمّمدرً  شمِمٙمؾ ٓ

 -(1)ظمْمققم٤ًم يمٚمًٞم٤م

  :اب( صذاً املفاِٗي

ذم اًمٜمص اعم٘متٌس اًمت٤مزم ُمـ ُم٘م٤مًمتف اًمتل رد ومٞمٝم٤م قمغم ُم٘م٤مًم٦م صٛمقئٞمؾ هٜمتٜمجتقن يذيمر ؾمٕمٞمد 

سمٕمض اإلؿم٤مرات اًمتل أعمح ومٞمٝم٤م إمم اؾمتثامر هٜمتٜمجتقن ًمٚمّمقرة اجلقاهرٟمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م قمـ اإلؾمالم 

اًمتل ؿمّٙمٚمٝم٤م آؾمتنماق اًمٙمالؾمٞمٙمل، جلٕمؾ اإلؾمالم ظمّماًم ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م وطمْم٤مرًي٤م ًمٚمٖمرب، وُمـ 

٤م ذم ٟمٔمريتف صمّؿ ضمٕمٚمف حمقًرا رئ ًً  واًمذي جي٥م ُم٘م٤موُمتف- ي٘مقل: "ساع احلْم٤مرات"ٞم

ذم ومّمٚمٞم٦م  1006؟ ذم صٞمػ قم٤مم "صدام احلْم٤مرات"فمٝمر ُم٘م٤مل صٛمقيؾ هٜمتٜمجتقن "

اًمًٞم٤مؾم٦م قمغم ٟمٓم٤مق اًمٕم٤ممل يمٚمف ُمرطمٚم٦م "ُمٕمٚمٜم٤ًم دظمقل  Foreign Affairs"(0) ومقريـ أومػمز"

                                                           

م- هٜم٤مك سمٕمض 1071، اًمٕمدد )إول(، ؿمت٤مء "اًمٙمرُمؾ"، شمرمج٦م: ؾمٛمػمة ظمقري، جمٚم٦م "اإلؾمالم واًمٖمرب"إدوارد ؾمٕمٞمد:  (1)

إوص٤مف واًمٕم٤ٌمرات اًمتل يٓمٚم٘مٝم٤م إدوارد ؾمٕمٞمد قمغم سمٕمض أومٕم٤مل احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م همػم ُمقوم٘م٦م ُمثؾ وصٗمف اًمٗمتقطم٤مت 

 اإلؾمالُمٞم٦م ًمٌٕمض اًمٌٚمدان اعمًٞمحٞم٦م سم٤مٓطمتالل-

 ٤مسمحثٞمً  اهل جمٚم٦م أُمػميمٞم٦م ؿمٝمػمة ذات شم٠مصمػم قم٤معمل شمّمدر يمؾ ؿمٝمر قمـ جمٚمس اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م إُمريٙمل، وهل متثؾ ُمريمزً ( 0)

يمؾ ؿمٝمريـ، سمٞمٜمام  ٤موشمّمدر طم٤مًمٞمً  1000ُمًت٘ماًل، وُمتخّمّم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م- شم٠مؾم٧ًم قم٤مم 
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ًمتل يم٤مٟم٧م شمدور طمتك اعم٤ميض - وُم٤م يٕمٜمٞمف هٜمتٜمجتقن سم٘مقًمف هذا هق أن اًمٍماقم٤مت ا"ضمديدة

اًم٘مري٥م سملم ُمٕمًٙمرات أيديقًمقضمٞم٦م ُمتح٤مرسم٦م، إُمر اًمذي ٟمت٩م قمٜمف اٟم٘م٤ًمم اًمٕم٤ممل إمم صمالصم٦م قمقامل: 

اًمٕم٤ممل إول، واًمٕم٤ممل اًمث٤مين، واًمٕم٤ممل اًمث٤مًم٨م، شمدظمؾ أن ُمرطمٚم٦م ضمديدة يدور اًمٍماع ومٞمٝم٤م سملم 

ؾمقف يتٛمحقر "٨م ي٘مقل: طمْم٤مرات خمتٚمٗم٦م- وهق يٗمؽمض طمتٛمٞم٦م شمّم٤مدم هذه احلْم٤مرات، طمٞم

آٟم٘م٤ًمم إؾم٤مد داظمؾ اعمجٛمققم٦م اًمٌنمي٦م طمقل اًمٕمقاُمؾ اًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمتل ؾمتّمٌح اعمّمدر 

إن صدام احلْم٤مرات هق اًمذي ؾمٞمحتؾ ُمريمز اًمّمدارة ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م  اًمرئٞمس ًمٚمّمدام--

 -"اًمٕم٤معمٞم٦م

ٞم٦م، ويقوح هٜمتٜمجتقن ٓطمً٘م٤م يمٞمػ أن هذا اًمّمدام اعمتقىمع ؾمقف يٜمِم٠م سملم احلْم٤مرات اًمٖمرسم

ُمـ ضم٤مٟم٥م، وإظمرى همػم اًمٖمرسمٞم٦م، قمغم اجل٤مٟم٥م آظمر، ًمٞمٜمٓمٚمؼ سمٕمد ذًمؽ ذم اؾمتٝمالك اجلزء 

إيمؼم ُمـ اعم٘م٤مل ذم ذح آظمتالوم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م )اًمقاىمٕمٞم٦م واعمحتٛمٚم٦م( سملم ُم٤م يًٛمٞمف هق اًمٖمرب 

ُمـ ضمٝم٦م، وسملم أظمريـ )احلْم٤مرشملم اإلؾمالُمٞم٦م واًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م قمغم وضمف اخلّمقص(، ُمـ 

، هٙمذا يقزم هٜمتٜمجتقن اإلؾمالم اهتامًُم٤م شمٗمّمٞمٚمًٞم٤م أيمؼم ُمـ ذًمؽ اًمذي يقًمٞمف ٕي ضمٝم٦م أظمرى

طمْم٤مرة أظمرى، سمام ذم ذًمؽ طمْم٤مرة اًمٖمرب--- سمٞمٜمام شمدور اًمٗمٙمرة اعمحقري٦م هلٜمتٜمجتقن )وهل 

سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ومٙمرة شمٗمت٘مر إمم أي إسمداع( طمقل ساع وصدام ُمًتٛمر، يٜمزًمؼ سمِمٙمؾ يمًقل إمم ؾم٤مطم٦م 

ٕمد اًمٜمٝم٤مي٦م همػم اعم٠مؾمقف قمٚمٞمٝم٤م، طمرب إومٙم٤مر واًم٘مٞمؿ اًمتل ؾم٤مدت ذم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أصٌح٧م ظم٤موي٦م سم

فمؾ ُمرطمٚم٦م اًمثٜم٤مئٞم٦م اًم٘مٓمٌٞم٦م، اًمتل يم٤مٟم٧م احلرب اًم٤ٌمردة دمًٞمًدا هل٤م، وهلذا وم٢مٟمف ُمـ همػم اعمًتٖمرب 

أن يٜمٝمل هٜمتٜمجتقن ُم٘م٤مًمف سم٤مؾمتٕمراض ُمقضمز عم٤م يٛمٙمـ ًمٚمٖمرب أن ي٘مقم سمف ًمٚمحٗم٤مظ قمغم ُمٙم٤مٟمتف 

قُمف اعمحتٛمٚملم، وٕمٗم٤مء وُمٜم٘مًٛملم- ومقومً٘م٤م ًمف يٜمٌٖمل قمغم اًمٖمرب: إىمقى واإلسم٘م٤مء قمغم ظمّم

   -(1)"---اؾمتٖمالل اخلالوم٤مت واًمٍماقم٤مت سملم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م"

                                                           

ُمقىمٕمٝم٤م اإلًمٙمؽموين يّمدر ُم٘م٤مٓت ودراؾم٤مت دوري٦م ويقُمٞم٦م- ويٕمتٛمد قمغم هذه اعمجٚم٦م مجٝمقر صٜم٤ّمع اًمًٞم٤مؾم٦م يمٛمّمدر =

 ٙمٞم٦م-يًمٓمرح إومٙم٤مر اخل٤مص٦م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م إُمر ُمٝمؿ

(، واٟمٔمر أيًْم٤م: 0214)دُمِمؼ: دار يمٜمٕم٤من ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،  اإلؾمالم واًمٖمرب: ُم٘م٤مٓت ودراؾم٤مت خمت٤مرة ؾمٕمٞمد، إدوارد (1) 

م- وسمٜمٗمس اعمٕمٜمك ٟمنم ؾمٕمٞمد 1008(، 34، اًمٕمدد )"اًمٙمرُمؾ"، شمرمج٦م: ُمٜمك أٟمٞمس، جمٚم٦م "صدام اعمٗم٤مهٞمؿ"إدوارد ؾمٕمٞمد: 

أي   The clash of Ignorance"" حت٧م قمٜمقان 0224قم٤مم   The Nation ُم٘م٤مًم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م صدرت ذم جمٚم٦م 
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 :از( العشب ٔاإلطالً

ي١ميمد ؾمٕمٞمد ذم هذا اًمٜمص قمغم إؿمٙم٤مًمٞم٦م اخلٓم٤مب آؾمتنماىمل وُم٤ًممهتف ذم صٜم٤مقم٦م صقرة 

اًمٕمديد ُمـ اًمٕمرب يٕمدون  (اًمٕم٤ممل اًمٖمريب- ي٘مقلُمٗمؼميم٦م قمـ اإلؾمالم مم٤م وًّمد قمداًء دم٤مهف ذم 

اإلؾمالم احلْم٤مرة احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل دمٛمٕمٝمؿ، سم٤مًم٘مدر ٟمٗمًف اًمذي ٟمجد ومٞمف سمٕمض اًمٖمرسمٞملم 

)إؾمؽماًمٞملم، اًمٙمٜمديلم، وسمٕمض إُمريٙمٞملم( يرومْمقن آٟمْمقاء حت٧م ًمقاء شمّمٜمٞمػ ومْمٗم٤مض 

هٜمتٜمجتقن قمـ  - وهٙمذا ومٕمٜمدُم٤م يتحدث أٟم٤مس ُمثؾ:"اإلٟم٤ًمن اًمٖمريب"وهم٤مُمض يمتّمٜمٞمػ 

ذم أي٦م صم٘م٤موم٦م ُمـ اًمث٘م٤موم٤مت، وم٢من هذا احلدي٨م ٓ يتًؿ سم٤مًمدىم٦م  "قمٜم٤مس ُمقوققمٞم٦م ُمِمؽميم٦م"

اًمت٤مرخيٞم٦م أو اًمٜم٘مدي٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن يتًؿ هب٤م أي حمٚمؾ ضم٤مد، سمؾ هق طمدي٨م ُمرؾمؾ قمـ شمّمٜمٞمٗم٤مت 

 -)ومْمٗم٤مو٦م همػم جمدي٦م يم٠مداة حتٚمٞمٚمٞم٦م

ٕمديد ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اعمختٚمٗم٦م طمقًمف- وم٢مذا أظمذٟم٤م ُمث٤مل اإلؾمالم يمح٤مًم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م، ومٝمٜم٤مك اًم

وم٤مإلؾمالم اًمذي شمٕمرومف أوروسم٤م واًمقٓي٤مت اعمتحدة أن، ويمام سمٞمٜم٧م ذم اًمٕمديد ُمـ أقمامزم اًم٤ًمسم٘م٦م، 

يتؿ شمقفمٞمٗمٝم٤م إلهل٤مب ُمِم٤مقمر اًمٕمداء ذم  "ُمٗمؼميم٦م"يٜمتٛمل إمم اخلٓم٤مب آؾمتنماىمل، أي أٟمف سمٜمٞم٦م 

دف أن اطمتٚم٧م ُمٙم٤مٟم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م طمٞمقي٦م هذه اًمٌٚمدان ود ُمٜمٓم٘م٦م ضمٖمراومٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل، شمّم٤م

سم٥ًٌم وضمقد اًمٜمٗمط ومٞمٝم٤م، وسم٥ًٌم ىمرهب٤م مم٤م يًٛمك سم٤مًمٕم٤ممل اعمًٞمحل، وسم٥ًٌم شم٤مريخ اًمتٜم٤مومس 

اًمٓمقيؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٖمرب- وًمٙمـ هذه اًمّمقرة ختتٚمػ ضمقهرًي٤م ذم اإلؾمالم، يمام يٕمرومف 

و٤مقًم٤م يمٝمذه ٓ يٜمٌٖمل اعمًٚمٛمقن اًمذي يٕمٞمِمقن ذم اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م--- وهمٜمل قمـ اًمذيمر أن أو

ذًمٙمؿ هق قم٤ممل اإلؾمالم، وهق قم٤ممل يٕم٩م سم٤مٕصقًمٞم٦م "اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م هبذا اًمتًٌٞمط اعمخؾ اًم٘م٤مئؾ: 

 -(1)"واإلره٤مب، وخيتٚمػ يمٚمٞم٦م قمـ قم٤معمٜم٤م

 

                                                           

، 1006اًمتل ٟمنمه٤م اعمٗمٙمر إُمريٙمل ص٤مُمقيؾ هٜمتٜمٖمتقن قم٤مم  "صدام احلْم٤مرات"صدام اجلٝمؾ، ويم٤مٟم٧م رًدا قمغم ُم٘م٤مًم٦م =

، /https://www.thenation.com/article/clash-ignoranceواًمذي فمٝمر ًمف يمت٤مب ٓطمً٘م٤م هبذا اًمٕمٜمقان- اٟمٔمر: 

 -136,130ص ظمٞم٤مٟم٦م اعمث٘مٗملم، وُمقضمقدة أيًْم٤م ذم يمت٤مب ؾمٕمٞمد، 

 م-1008(، ظمريػ 36، اًمٕمدد )"اًمٙمرُمؾ"، شمرمج٦م: ُمٜمك أٟمٞمس، جمٚم٦م "صدام اعمٗم٤مهٞمؿ"( إدوارد ؾمٕمٞمد: 1)
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       110 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 املبشح الشابع

 االطتؼشام املعاصش يف وٕادّٛ الٍكذ العمىاٌ٘

ٗٓض   إلدٔاسد طعٗذ ٔعالقتْ باإلطالً; الفّي املتش

هذا اعمٌح٨م ؾمٞمتؿ ُمٜم٤مىمِم٦م آراء صمالصم٦م ُمًتنمىملم ُمٕم٤مسيـ شمؿ اظمتٞم٤مرهؿ ٕؾم٤ٌمب ذم 

ذيمرت ؾم٤مسمً٘م٤م، واًمذيـ وضمٝمقا ٟم٘مدهؿ عم٘م٤مرسم٦م ؾمٕمٞمد اًمدٟمٞمقي٦م ذم ٟم٘مد اخلٓم٤مب اًمٖمريب طمقل 

اإلؾمالم، وسمٞم٤من اخلٚمؾ ًمدهيؿ ذم ومٝمؿ هذه اعم٘م٤مرسم٦م، ويمِمػ اًمتٜم٤مىمض اعمزقمقم سملم قمٚمامٟمٞم٦م ؾمٕمٞمد 

 ؾمالم اعمٌٜمل قمغم اعمٕمروم٦م آؾمتنماىمٞم٦م اعم١مدجل٦م-وٟم٘مد اخلٓم٤مب اًمٖمريب ًمإل

 :أٔاّل: إدٔاسد طعٗذ ٔربح التٍني: وٍاقؼٛ لشأٙ ٔلٗاً ِاست

( يمِمًٗم٤م يّمٗمف ُم١مًمٗمف إدوارد ؾمٕمٞمد واعم١مصمرات اًمديٜمٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦ميٌٚمقر يمت٤مب وًمٞم٤مم ه٤مرت )

- "احلديث٦مًمٚمث٘م٤موم٦م "ًمٜم٘مد إدوارد ؾمٕمٞمد  " distinctive accountٟمّم٤مسًم٤م ُمتٛمٞمًزا"سم٠مٟمف ي٘مدم 

وهذا اًمتٛمٞمز يمام يٕمرومف ٟمّم٤مٌب طمرذم وجم٤مزي ذم آن ُمًٕم٤م- ومٝمق يِمػم ُمـ ضمٝم٦م إمم اًمت٘م٤مًمٞمد 

وإقمراف اًمديٜمٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م، وإمم اعمج٤مزات اًمتل شمٓمقر ُمٕمٜمك وإطم٤مًم٦م اًمديـ واًمٕمٚمامٟمٞم٦م قمغم ٟمحق 

ء اعمروٟم٦م همػم حمدد ُمـ ضمٝم٦م أظمرى- ويٕمتٛمد اعم١مًمػ هذه اعمج٤مزات اًمتل متٜمحف اًم٘مدرة قمغم إوٗم٤م

ضمقزيػ قمغم اًمٌح٨م اًمٓمري٘م٦م اعمثغم ًمتٜمٔمٞمؿ رؤيتف ٕقمامل إدوارد ؾمٕمٞمد سمدًءا ُمـ يمت٤مسمف إول: )

( يمت٤مسمف إيمثر ىمقًة، وإمم يمت٤مسم٤مشمف إظمػمة آؾمتنماقوصقًٓ إمم ) يمقٟمراد ورواي٦م اًمًػمة اًمذاشمٞم٦م(

 طمقل اعم٠ًمًم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م-

هق ومٕمؾ ُمـ  ,اًمذي يت٘مراه ذم أقمامل ؾمٕمٞمد,ٟمٞم٦م يرى اعم١مًمػ أن اًمتاميز سملم اًمديـ واًمٕمٚمام

أومٕم٤مل اعمخٞمٚم٦م وآؾمتٛمراري٦م اًمندي٦م، ومٕمؾ يٙمٛمـ وراء ٟم٘مد ؾمٕمٞمد اًمث٘م٤مذم، وومٙمرشمف قمـ ُم١ًموًمٞم٦م 

اًمدائر سملم  " public controversyاًمًج٤مل اًمٕم٤مم"اعمث٘مػ- يمام يٙمٛمـ وراء ُم٤م يدقمقه سمـ

ىمّم٦م طمقل يمت٤مسمف إظمػم:  Walzer إدوارد ؾمٕمٞمد واًم٤ٌمطم٨م اًمٞمٝمقدي إُمػميمل ُم٤ميٙمؾ واًمزر

 -(1)اخلروج واعم٠ًمًم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م

                                                           

 ًمتزر-وا وُم٤ميٙمؾ ؾمٕمٞمد إدوارد سملم اًمًج٤مل ًمرصد( 100 – 106)و( 177 – 183اٟمٔمر اًمّمٗمح٤مت ) (1)
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 اًمٜمٔمر إمم وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اعم٘م٤مرسم٦م اًمتل يًٚمٙمٝم٤م وًمٞم٤مم ه٤مرت ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب ذم

اًمٕمالىم٦م سملم اًمديـ واًمٕمٚمامٟمٞم٦م ذم ٟمت٤مج ؾمٕمٞمد، واًمذي يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م ُمقوققمف، أي اًمٌح٨م ذم 

يًٕمك اًم٤ٌمطم٨م ومٞمٝم٤م إمم شمرويض ٟمٗمًف ومحٚمٝم٤م قمغم اعم٤ًموىم٦م ( (reconciliatory ُم٘م٤مرسم٦م شمقومٞم٘مٞم٦م

)إزاء أقمامل إدوارد ؾمٕمٞمد( سملم اًمرومض واًم٘مٌقل، وم٢من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ٟمّمػ هذا اعمقىمػ سم٠مٟمف 

((1)ambivalent)  أي ُمقىمػ يتح٘مؼ ومٞمف اًمتٕم٤ميش سملم إوداد، أي سملم اًمرومض واًم٘مٌقل- وهذا

ـ اًمتذسمذب سملم قم٤مـمٗمتل احل٥م واًمٙمراهٞم٦م ًمدى اًمتٕم٤ميش يم٤من ومرويد يِمػم إًمٞمف قمٜمد احلدي٨م قم

 -(0)اًمٗمرد دم٤مه ُمقوقع أو ومرد ُمٕملم

يٜمٔمر ه٤مرت إمم إدوارد ؾمٕمٞمد يمٜم٤مىمد صم٘م٤مذم حمتٗمك سمف- وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢مٟمف يرى ومٞمف ٟم٤مىمًدا 

(، أي يًتخدم أٟمٔمٛم٦م ُمٕمرومٞم٦م (interdisciplinaryشمٕمددي اعمٜمزع، ٟم٤مىمًدا ًمألٟمٔمٛم٦م اعمٕمرومٞم٦م 

 ُمٜم٤مىمِم٦م قمالىم٦م ؾمٕمٞمد سمٙمؾ ٟمٔم٤مم ُمٕمرذم قمغم طمدة- ُمتٕمددة- وهذا يتٞمح ًمف

وهق يِمػم إمم أن ُم٤م دومٕمف ًمٚمٌح٨م ذم ُمقوقع اًمٙمت٤مب ؿمٕمقره سم٤مًمدهِم٦م واحلػمة إزاء 

وًمٙمـ اًمتل  (fugitive)واعمراوهم٦م اًمتل يّمٕم٥م اإلُم٤ًمك هب٤م  (cryptic)إؿم٤مرات ؾمٕمٞمد اعمٚمٖمزة 

 -(6)"اعم٘مدس واًمديٜمل واًمالهقيت واعم٤مٟمقي"شمتًؿ سم٤مإلسار، قمغم طمْمقر 

صمؿ يت٤ًمءل: عم٤مذا يمؾ هذه اإلؿم٤مرات واإلعم٤مقم٤مت ُمـ ٟم٤مىمد يّمػ ٟمٗمًف سم٠مٟمف قمٚمامين، ُمٗمٙمر 

يٌدو ٟمت٤مضمف ًمٚمقهٚم٦م إومم سمٕمٞمًدا إن مل ٟم٘مؾ همػم ذي قمالىم٦م سم٤معم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م؟ وجيٞم٥م قمغم اًمت٤ًمؤل 

قد هذه اإلؿم٤مرات واإلعم٤مقم٤مت إٟمام يقُمئ إمم اإلسار قمغم أن اًمديـ ُم٘مقًم٦م ُمٗمٝمقُمٞم٦م سم٘مقًمف إن وضم

(، ؿم٠مٟمف ذم ذًمؽ ؿم٠من ُم٤مريمس وٟمٞمتِمف وه٤ميدهمر Western Conceptual Category)همرسمٞم٦م 

 -(4)"اًمتٜملم اعمٗمٝمقُمل اًمذي يتٕملم قمغم ؾمٕمٞمد أن ي٘مقم سمذسمحف"ىمٌٚمف- وم٤مًمديـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف يٛمثؾ 

وًمٙمـ هذه اإلؿم٤مرة شمتٜم٤مىمض ُمع طم٘مٞم٘م٦م يمقن إدوارد ؾمٕمٞمد يًتخدم ُمٜمٝمجف اًمٕمٚمامين حتديًدا 

                                                           

(1) "Ambivalent"   ومرويدي٦م شمِمػم إمم اجلٛمع سملم وديـ-صٗم٦م 
 .Joe Moran, Interdisciplinarity (London: Routledge, 2002) اٟمٔمر يمت٤مب: (0)
 -8ه٤مرت، إدوارد ؾمٕمٞمد، ص (6)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ- (4)
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ًمٜم٘مض ادقم٤مء اعمًتنمىملم سم٠من وصٗمٝمؿ اًمًٚمٌل ًمإلؾمالم وصػ ُمقوققمل- ومٝمق يٗمّمؾ سملم 

ومّماًل ُمٜمٓم٘مًٞم٤م وًمٞمس طمرومًٞم٤م- وسمذًمؽ ٓ يتٕمرض ًمٚمديـ سمٌٕمده اًمٗم٘مٝمل ُمـ  "اًمدٟمٞمقي"و "اًمديٜمل"

ٟمام يٙمِمػ قمـ وصػ آؾمتنماق اًمزائػ ًمإلؾمالم وسمٕمده قمـ طمٞم٨م صحتف أو قمدُمف، وإ

 احل٘مٞم٘م٦م واعمقوققمٞم٦م-

ويْمٞمػ وًمٞم٤مم ه٤مرت أن يمت٤مسمف هق اؾمتٙمِم٤مف ًمٚمدرضم٦م اًمتل يقضمد اًمديـ هب٤م ذم ٟم٘مد ؾمٕمٞمد 

اًمِم٤مُمؾ ًمٚمث٘م٤موم٦م واإلُمؼمي٤مًمٞم٦م يمام يٗمٕمؾ ٟم٘مد ُم٤مريمس ذم رأس اعم٤مل وٟمٞمتِمف إزاء آٟمحٓم٤مط، 

 -(1)وه٤ميدهمر إزاء اعمٞمت٤مومٞمزي٘م٤م

وسمٕمد أن يٙمرر وصٗمف ًمًٕمٞمد سم٠مٟمف ٟم٤مىمد شمٕمددي اعمٜمزع، يريمز قمغم اًمٌح٨م ذم طمْمقر اًمديـ 

صمؿ -(0)"دون أن هيتؿ إٓ سم٘مدر وئٞمؾ سمدوره يمٜم٤مىمد أديب"واعم٤مريمًٞم٦م ذم ٟم٘مد ؾمٕمٞمد، وذًمؽ 

يًتدرك سم٤مًم٘مقل إن ؾمٕمٞمًدا ٓ يّمػ ٟمٗمًف سم٠مٟمف ُم٤مريمز، وًمٙمـ إومٙم٤مر اعم٤مريمًٞم٦م شم١مصمر شم٠مصمػًما 

اعم٘مدُم٦م اًمٙمؼمى "ٙمره- وهق يرى أن ؾمٕمٞمًدا يٕمٞمد شم٠ميمٞمد دقمقى ُم٤مريمس اًم٘م٤مئؾ إن قمٛمٞمً٘م٤م قمغم وم

سم٤مًمديـ  (radical)ويًتٜمت٩م ه٤مرت ُمـ ذًمؽ أن صٚم٦م اًمٜم٘مد اجلذري  -(6)"ًمٙمؾ ٟم٘مد هل ٟم٘مد اًمديـ

صٚم٦م رضوري٦م وًمٞم٧ًم قم٤مسمرة، صمؿ يزقمؿ أٟمف ٓ يٕمرف ٟم٤مىمًدا أؿمد إساًرا ُمـ ؾمٕمٞمد قمغم هذه 

اًمٜم٘مٓم٦م- ويْمٞمػ سم٠مٟمف صحٞمح أن ه٤ميدهمر ضمٕمؾ ٟم٘مد اًمٗمٙمر اًمديٜمل واًمٙمٞمٜمقٟم٦م أؾم٤مس ٟم٘مده، 

، وًمٙمـ (Transcendence)ودوًمقز ذم ومروٞم٦م اًمتٕم٤مزم  "احلْمقر"ويمذًمؽ دريدا ذم ومروٞم٦م 

ريمس آطمؽمام- صمؿ ي٘مقل إٟمف قمٜمدُم٤م يتحدث ُم٤مريمس سمث٘م٦م قمـ إيمامًمف يماًل ُمٜمٝمؿ يٛمحض ُم٤م

إن إؿم٤مرة اعم١مًمػ إمم قمدم  -(4)قمٛمٚمٞم٦م ٟم٘مد اًمديـ إمم طمد يمٌػم، وم٢من ؾمٕمٞمد ٓ يٌدو واصمً٘م٤م ُمـ ذًمؽ

شمٓم٤مسمؼ ومٙمر إدوارد ؾمٕمٞمد ُمع ومٙمر ُم٤مريمس طمقل )ومٙمرة ٟم٘مد اًمديـ( أو قمدم جم٤مراهت٤م قمغم إىمؾ، 

                                                           

 اٟمٔمر اعمٌحثلم إول واًمراسمع ُمـ اًمٙمت٤مب- (1)

، واًمذي شمتْمح ومٞمف سمِمٙمؾ "اًمٕم٤ممل واًمٜمص واًمٜم٤مىمد"اهل٤مم: مم٤م يثػم آؾمتٖمراب قمدم اىمؽماب ه٤مرت ُمـ يمت٤مب ؾمٕمٞمد اًمٜم٘مدي  (0)

 شم٤مم رؤيتف اًمٜم٘مدي٦م سمِم٘مٞمٝم٤م اًمدٟمٞمقي واًمديٜمل-

 -62اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  (6)

 -8,7( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص 4)
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ٚمامٟمٞمتف، ومٝمق ُمًٞمحل ُمتديـ ؿم٤مء أم أسمك، وهذا يٛمٝمد ٟٓمحٞم٤مز شمرُمل إمم اًم٘مقل سمٕمدم ضمدي٦م قم

 ه٤مرت ًمٗمٙمر ُم٤ميٙمؾ واًمؽمز اًمتقرايت-

وقمٜمدُم٤م يتحدث وًمٞم٤مم ه٤مرت قمـ ُمٞمِمٞمؾ ومقيمق اًمٜم٤مىمد واًمٗمٞمٚمًقف اًمٗمرٟمز اًمذي اقمتٛمده 

شمٌدو رضورة اؾمتدقم٤مء آٟمزي٤مح اعمٗمٝمقُمل اًمذي  ،(1)إدوارد ؾمٕمٞمد ذم سمحثف قمـ آؾمتنماق

- وىمد ٟمالطمظ أن اخلراوم٤مت ذم (0)"اعمٕمروم٦م سم٤مًم٘مقة"ٕم٤مُمؾ ُمع شمٗمًػمه ُمٗمٝمقم قمالىم٦م أذُت إًمٞمف ًمٚمت

اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ شمتدظمؾ سمِمٙمؾ ُمقارب ذم شمٗمًػم ه٤مرت عمٗمٝمقم ومقيمق ًمٕمالىم٦م اعمٕمروم٦م سم٤مًم٘مقة، 

واهل٤مُمش سم٤معمريمز- ومٕمٜمدُم٤م يتٓمرق ه٤مرت إمم هذا اعمقوقع اعمريمزي ذم ٟم٘مد ؾمٕمٞمد ًمالؾمتنماق، 

- " original sinاخلٓمٞمئ٦م إصٚمٞم٦م"ْمف سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف قمغم أٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ وم٢مٟمف هقم٤من ُم٤م حي٤مول ٟم٘م

وصػ ُمْمٚمؾ ٓ يٕمؼم  "ومقيمق"وهذا اًمقصػ اًمالهقيت اعمًٞمحل ًمٕمالىم٦م اًم٘مقة سم٤معمٕمروم٦م ذم ومٙمر 

قمـ طم٘مٞم٘م٦م ومٙمر ومقيمق- وهق يذيمرٟم٤م سمام أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ أن وًمٞم٤مم ه٤مرت أؾمت٤مذ ُم٤ًمقمد ًمٚمدراؾم٤مت 

 "اخلٓم٤مب إورويب"اًمديٜمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ديقك- يمام أن ُم٤م يرُمل إًمٞمف ُمـ هذا اًمقصػ هق اقمت٤ٌمر 

د سمٗمٕمؾ اًم٘مقة، أُمًرا ٓ خيٚمؼ ُمع اًمٓمٗمؾ ومح٥ًم، سمؾ يالزُمف طمتك قمٜمدُم٤م يّمٌح سم٤مطمًث٤م اًم٤ًمئ

قمـ  "اخلٓم٤مب إورويب"ُمقوققمًٞم٤م ُمًٚمًح٤م سم٠مضمٝمزة اًمٗمٙمر اعمقوققمل- وسمٕم٤ٌمرة أظمرى وم٢من 

أظمر ُمقوققمل وراؾمخ ذم اًمٜمٗمس يم٤مخلٓمٞمئ٦م إصٚمٞم٦م اعمٕمتٛمدة ُمـ ىمٌؾ اًمٙمٜمٞم٦ًم- ٟمحـ هٜم٤م إزاء 

ُمٗمٝمقًُم٤م ديٜمًٞم٤م ُمًٞمحًٞم٤م إمم ُمٗمٝمقم يزقمؿ أٟمف صحٞمح ُمقوققمًٞم٤م- وهذا  رأي همػم قم٘مالين حُيّقل

 -(common sense)يٜم٤مىمض اعمٜمٓمؼ واًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م 

صمٛم٦م ُمٚمٛمح آظمر ًميورة اؾمتدقم٤مء آٟمزي٤مح اعمٗمٝمقُمل ذم هذا اًمًج٤مل، وٟمٕمٜمل سمف اقمت٤ٌمر 

ت٠مصمػم اًمذي ه٤مرت شم٠مصمػم اًمديـ قمغم اًمث٘م٤موم٦م، ُمتٜم٤مىمًْم٤م ُمع دقمقى ؾمٕمٞمد سم٠مٟمف قمٚمامين، وهق اًم

يًتثٛمره ه٤مرت ذم وىم٧م ٓطمؼ ًمٚم٘مقل إن ؾمٕمٞمًدا يداومع قمـ اإلؾمالم قمٜمدُم٤م يِمػم إمم اًمٕمرب- 

                                                           

 -063اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  (1)

تحٞمؾ سمٗمٕمؾ اعمريمزي٦م ه اًمٗمٙمر اعمقوققمل اًمٖمريب احلدي٨م ُمٕمروم٦م شمًدوهق اعمٗمٝمقم اًمذي يٌلم يمٞمػ شمٗمرض اًم٘مقة ُم٤م يٕم (0)

 اًمتل شمٗميض سمٗمٕمؾ اًمتٙمرار إمم طم٘مٞم٘م٦م ٟم٤مضمزة أي شمّمٌح ُمًّٚمٛم٦م ُمـ اعمًٚمامت-" Eurocentrism" إوروسمٞم٦م
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٤م، وهق ُم٤م ٓ يتٗمؼ ُمع دقمقى ؾمٕمٞمد اعمٚمح٦م سم٠مٟمف قمٚمامين  ًً  secularistوهذا ُم٤م جيٕمؾ ُمقىمٗمف ُمٚمتٌ

 -worldlyودٟمٞمقي 

سم٤مًمقٓدة دون  ٓ وضمقد ًمًٕمٞمد، اًمٜم٤مىمد اًمٕمٚمامين اعمًٞمحل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل"يرى ه٤مرت أٟمف: 

( ُمتٛمثٚم٦م messianic eschatologyشم٠ميمٞمد قمغم طمْمقر اإليامن اًمرؾم٤مزم )ًمديف( سم٤مٕظمروي٤مت )

أؤيمد أن )طمْمقر( "صمؿ يّمؾ إمم اًم٘مقل:  "---ذم اًمٜمزوع )اًمٞمٝمقدي، اعمًٞمحل، اإلؾمالُمل(

اًمديـ جيٕمؾ ُمنموع ؾمٕمٞمد أؿمد ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمٗمٝمؿ، وسمخ٤مص٦م إطم٤مٓت ؾمٕمٞمد اعمتٜم٤مصمرة ًمٚمديـ 

 -(1)"واًمٕمٚمامٟمٞم٦م

هذا اًمٓمرح اخلالذم اعمٜمزع يدومٕمٜم٤م إمم آؾمتٜمت٤مج سم٠من ُمنموع إدوارد ؾمٕمٞمد اًم٘م٤مئؿ قمغم 

اؾمتثامر ُم٘مقًم٦م ُمٞمِمٞمؾ ومقيمق طمقل اخلٓم٤مب اعمٕمرذم اًمٖمريب اًم٤ًمئد واًمذي ص٤مر سمحٙمؿ ومرض 

، "اعمقوققمٞم٦م"اًم٘مقة عم٤م هق ُمقوققمل أو همػم ُمقوققمل ذم اًمقصقل إمم دقمقى اُمتالك احل٘مٞم٘م٦م 

ٓ يٛمٙمـ اٟمٓمالىًم٤م ُمٜمف، يمام يٗمٕمؾ ه٤مرت، اًم٘مقل إن دوم٤مع ؾمٕمٞمد قمـ اإلؾمالم هذا اعمنموع 

يٛمٙمـ ًمٚمٛمرء أن "واًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يٜمٓمقي قمغم شمٜم٤مىمض سمٜمٞمقي- ومٝمق يرى ذم اًمٌح٨م ٟمٗمًف أٟمف: 

وهذا يًٛمح ًمٜم٤م سم٤مًم٘مقل إن  -(0)"يٙمقن ُمتديٜم٤ًم وقمٚمامٟمًٞم٤م يمٚمًٞم٤م، أو أن يٙمقن قمٚمامٟمًٞم٤م وُمتديٜم٤ًم يمٚمًٞم٤م

د ؾمٕمٞمد ٓ شمتٜم٤مىمض ُمع دوم٤مقمف قمـ اإلؾمالم- ومٝمق ٓ يداومع قمـ اإلؾمالم ُمـ ُمقىمع قمٚمامٟمٞم٦م إدوار

وم٘مٝمل، سمؾ يٜم٘مض وصػ اعمريمز اًمٖمريب ًمإلؾمالم، ُمٜمٓمٚمً٘م٤م ُمـ ُمقىمع ُمقوققمل يٜمًجؿ ُمع ُم٤م 

 -(worldliness)يدقمقه سم٤مًمدٟمٞمقي٦م 

احل٤مل أن ه٤مرت حي٤مول اؾمتخدام حم٤مضم٦م شمالزم اًمديـ واًمٕمٚمامٟمٞم٦م قمغم ٟمحق ُمقارب ًمٚمدوم٤مع 

اخلروج ")اًمؼموومًقر سمج٤مُمٕم٦م سمرٟمًتقن( وُم١مًمػ يمت٤مب  Michael Walzerـ ُم٤ميٙمؾ واًمتزر قم

يروج ًمٌٕمض ظمراوم٤مت اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ واقمتامده٤م  اًمذي " Exodus and Revolutionواًمثقرة. 

ُمـ ىمٌؾ اًمٗمٙمر اًمّمٝمٞمقين- واًمتامؾًم٤م هلذا اهلدف يذيؾ ه٤مرت يمت٤مسمف سمرؾم٤مًم٦م يٕمؽمض ومٞمٝم٤م واًمتزر 

                                                           

 -063اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  (1)

 -063اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  (0)
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ؾمٕمٞمد اًمًٚمٌل قمغم اًمٙمت٤مب اعمذيمقر واًمذي يٗمٜمد ومٞمف أؾم٤مـمػم اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م قمغم شمٕمٚمٞمؼ إدوارد 

 اعم١مؾم٦ًم إلهائٞمؾ ورد ؾمٕمٞمد قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م-

اًمذيـ يرون ذم اًمًحر اقمت٘م٤مًدا زائًٗم٤م أو يٜمٙمرون وضمقد ضمقهر همػم ُم٤مدي "ي٘مقل ه٤مرت: 

اًمتل  (Battle of Jericho)يدقمك اًمروح، أو ٓ يٕمت٘مدون سمّمح٦م اًمرواي٦م اإلٟمجٞمٚمٞم٦م عمٕمريم٦م أرحي٤م 

وىمٗم٧م اًمِمٛمس ظمالهل٤م صم٤مسمت٦م ومٝمؿ قمٚمامٟمٞمقن )وومً٘م٤م ًمٚمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م أي ضمقاز يمقن اعمرء 

 -(1)"قمٚمامٟمًٞم٤م وُمتديٜم٤ًم يمٚمًٞم٤م(--

أي أن  (0)"ٟم٘مد ؾمٕمٞمد اًمٕمٚمامين يٕم٤مين ُمـ إظمٗم٤مىمف ذم ذح أٟمقاع اًمٕمٚمامٟمٞم٦م"ويْمٞمػ ىم٤مئاًل: 

هٜم٤مك قمٚمامٟمٞم٦م شمًٛمح سم٘مٌقل اخلراوم٦م يٖمٗمٚمٝم٤م ؾمٕمٞمد، وهق يٕمٜمل سمذًمؽ أن ؾمٕمٞمد يٜمٙمر قمغم واًمتزر 

 طم٘مف ذم أن يٙمقن قمٚمامٟمًٞم٤م وأن يّمّدق ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ُم٤م شمتْمٛمٜمف اًمتقراة احل٤مًمٞم٦م ُمـ ومٙمر ظمراذم-

واحل٤مل أن ؾمٕمٞمًدا ٓ يٜمٙمر طمؼ آقمت٘م٤مد، سمؾ يٕمؽمض قمغم إطمالل اخلراوم٦م ُمٙم٤من احل٘مٞم٘م٦م 

واقمتامد ذًمؽ أؾم٤مؾًم٤م ُم٘مٜمًٕم٤م وُمًقهًم٤م ٕيديقًمقضمٞم٤م اًمٗمٙمر اًمّمٝمٞمقين- يمام يٕمؽمض قمغم إًم٤ٌمس هذه 

اًمندي٦م ًم٤ٌمؾًم٤م رؾم٤مًمًٞم٤م صمقرًي٤م ًمتؼمير اقمتامد إيديقًمقضمٞم٤م اًمديٜمٞم٦م قمغم اخلراوم٦م وحتقيٚمٝم٤م إمم ظمٓم٤مب 

(discourse)  أي إمم شمٜمٛمٞمط(stereotyping) يٕم٤مُمؾ ويم٠مٟمف طم٘مٞم٘م٦م ُمقوققمٞم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م 

شمٙمػ هٜم٤م قمـ اؿمتٖم٤مهل٤م دومٕم٦م واطمدة ًمتًٛمح  ,يمام يروهن٤م–ٚمامٟمٞم٦م- وم٤مًمٕمٚمامٟمٞم٦م ًمٚمٜم٘مض سم٤مؾمؿ اًمٕم

( همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘مض سملم ظمراوم٦م ُمٕمريم٦م أرحي٤م اإلٟمجٞمٚمٞم٦م (Juxtapositionسمقضمقد جم٤مورة زائٗم٦م 

وسملم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م- ُمرة أظمرى يٛمٙمـ اؾمتدقم٤مء ُمّمٓمٚمح آٟمزي٤مح اعمٗمٝمقُمل ًمرصد 

٤مل ُمـ اعمحًقس )إيديقًمقضمل( إمم اعمٕم٘مقل )اعمقوققمل(، وذًمؽ ًمؽمطمٞمؾ رضورة آٟمت٘م

 شمٜم٤مىمض اًمٙم٤مشم٥م ُمـ أضمؾ ٟم٘مْمف ذم هن٤مي٦م اًمًج٤مل-

يٕمُد يمت٤مب وًمٞم٤مم ه٤مرت أول يمت٤مب يّمدر سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ ًمٜم٘مد ٟمٔمري٦م ؾمٕمٞمد طمقل اًمٜم٘مد 

 اًمٕمٚمامين أو اًمدٟمٞمقي، وُم٤م صدر ُمـ ٟم٘مقدات همرسمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ًمف يم٤مٟم٧م جمرد شمٕمٚمٞم٘م٤مت قم٤مُم٦م أو

ُم٘م٤مٓت ُمتٜمققم٦م- ٓ ؿمؽ ومٞمام ؾمٌؼ سم٠من ىمراءة ه٤مرت ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي اًمًٕمٞمدي واؾمتٕمامٓشمف 

                                                           

 -063اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  (1)

 -063اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  (0)
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يم٤مٟم٧م همػم ُمقوم٘م٦م، وهمػم ُمٜمًجٛم٦م ُمع آًمٞم٦م اًمتحٚمٞمؾ  "دٟمٞمقي"و "قمٚمامين"ًمٚمٛمّمٓمٚمحلم 

اعمقوققمل إيم٤مديٛمل- وم٘مد اؾمتخدم ذم ٟم٘م٤مؿمف حتٚمٞماًل ُمٜمٝمجًٞم٤م ضمدًمًٞم٤م هيدف إمم إفمٝم٤مر أن ؾمٕمٞمًدا 

، وًمٙمٜمف يتٜم٤مىمض ُمع ذًمؽ "ود اًمديـ"قمٜمده شمٕم٤مدل  "قمٚمامين"قم٤مم وأن  ُمٕم٤مٍد ًمٚمديـ سمِمٙمؾ

 قمٜمدُم٤م يتٙمٚمؿ قمـ اإلؾمالم- 

واحل٘مٞم٘م٦م أن ؾمٕمٞمًدا ذم اؾمتخداُمف اًمٜم٘مد اًمٕمٚمامين واًمدٟمٞمقي أصمٜم٤مء ٟم٘مده ًمٚمٛم١مؾم٦ًم 

آؾمتنماىمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م يم٤من ُمٜمًجاًم ذم رؤيتف وظمٓمف اًمٜم٘مدي اًمذي شمٌٜم٤مه سمال ُمقارسم٦م، ومل 

 دًي٤م ًمٚمديـ يمام يتّمقر ظمّمقُمف وُمٜمٝمؿ ه٤مرت، وهذا يتقوح أيمثر ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:يٙمـ ُمٕم٤م

يًتخدم ؾمٕمٞمد ذم أقمامًمف ُمّمٓمٚمح٤مت ديٜمٞم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ اًم٘م٤مُمقس اًمديٜمل اعمًٞمحل  ,1

واقمتامده٤م ذم ٟم٘م٤مؿم٤مشمف اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ًمٞمس هل٤م أي ؾمٞم٤مق ديٜمل، وذًمؽ قمٜمد اًمٙمالم قمـ سمٕمض 

( و)آشم٤ٌمع priestlyُمثؾ: ُمّمٓمٚمح )اًمٙمٝمٜمقيت اعمدارس اًمٗمٙمري٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ذم اًمٖمرب، 

acolytes)(1)-  يمذًمؽ اؾمتٗم٤مدشمف ُمـ اعمدرؾم٦م اًمٚمٖمقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٌٙمرة ذم ٟمٔمريتف اًمٜم٘مدي٦م

 يمام ؾمٜمرى ذم اعمٌح٨م اخل٤مُمس ذم هذا اًمٌح٨م- "اًمدٟمٞمقي٦م"

سمٓمري٘م٦م ُُم٘مٜمّٕم٦م  "اًمتديـ"سمّمٗمتف ٟم٤مىمًدا يمقٟمًٞم٤م ًمٚمث٘م٤موم٦م، وم٢من ؾمٕمٞمًدا ىمٚمؼ ُمـ إقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ   ,0

يؼ سم٘م٤مي٤م اًمالهقت وُمتٜم٤مىمْم٦م ذم اًمث٘م٤موم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اعمدقمٞم٦م ًمٚمٕمٚمامٟمٞم٦م، قمـ ـمر

  -(0)واعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤م

اعمًٞمحٞم٦م يرى ؾمٕمٞمد أن اًم٘مقُمٞم٦م وآؾمتنماق واإلُمؼمي٤مًمٞم٦م ارشمٙمزت قمغم آصم٤مر ديٜمٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م  ,6

 إوروسمٞم٦م، وهل اًمتل شمزقمؿ أهن٤م شم٠مؾم٧ًم قمغم سُمٕمد هنْمقي قمٚمٛمل سمح٧م سمٕمٞمًدا قمـ اًمديـ-

                                                           

 -اًمث٘م٤موم٦م واإلُمؼمي٤مًمٞم٦م، واعمث٘مػ واًمًٚمٓم٦م، واًمٕم٤ممل واًمٜمص واًمٜم٤مىمداٟمٔمر يمتٌف:   (1)
 هذه اًمٗمٙمرة اٟمٔمر:  سمِم٠منًمٕمرض يم٤مُمؾ   (0)

Abdirahman Hussein, “A New „Copernican‟ Revolution:  Said‟s Critique of Metaphysics 

and Theology,” in Adel Iskandar and Hakem Rustom, eds., Edward Said:  A Legacy of 

Emancipation and Representation (Berkeley:  University of California Press, 2010), 414-

430. 
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 ,يمام يدل قمٚمٞمف اًمتٗمحص اًمدىمٞمؼ ًمدراؾم٤مشمف  ,قمٜمد ؾمٕمٞمد ذم اًمٖم٤مًم٥م  "اًمٕمٚمامٟمٞم٦م"إن ُمٗمردة  ,4

أو أهن٤م ُمْم٤مدة  "ٓ ديٜمل"ٓ شمدل قمغم ُم٤م هق ؿم٤مئع قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م أو طمتك اًمٕمٚمامء سم٠مهن٤م شمٕمٜمل 

قمغم جمٛمقع "سمؾ ىمد يتٕمدد ُمٕمٜم٤مه٤م سمح٥ًم اًمًٞم٤مق اًمٜم٘مدي ًمديف سمحٞم٨م شمدل أطمٞم٤مًٟم٤م ًمٚمديـ- 

اخلٓم٤مسم٤مت واعمامرؾم٤مت ًمٚمًٚمٓم٦م اًمتل شمِمٙمؾ طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م، وذم اًمقىم٧م احل٤مرض قمغم ٟمٓم٤مق 

ُمّمٓمٚمًح٤م " ,يمام اؾمتٜمتجف سمروس روسمقٟمز  ,وذم أطمٞم٤من أظمرى ىمد شمٕمٜمل  -(1)"قم٤معمل

 -(0) "ُمٕم٤مرًو٤م ًمٞمس ًمٚمديـ سمؾ ًمٚم٘مقُمٞم٦م

إٟمف ُمـ اًمٜم٤مدر أن يٜم٤مىمش ؾمٕمٞمد ذات اًمديـ وسمِمٙمؾ ُمًت٘مؾ، وإن ومٕمؾ ومٝمق يتٙمٚمؿ سمِمٙمؾ  ,3

- وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ  ًٓ إجي٤ميب إذا يم٤من اجل٤مٟم٥م اًمديٜمل اًمذي يّمٗمف إٟم٤ًمٟمًٞم٤م وقم٘مالٟمًٞم٤م وقم٤مد

ؿمٙماًل ُمـ "ذًمؽ، وم٘مد يًتقزم قمغم ٟم٘م٤مؿمف ٟمٖمٛم٦م ؾمٚمٌٞم٦م دم٤مه اًمٕمٜم٤مس اًمديٜمٞم٦م اًمتل شُمٔمٝمر 

-وذًمؽ متِمًٞم٤م ُمع ُمٌدأه اًمذي يٜم٤موؾ ُمـ أضمٚمف، "وؾمقء اعمٕم٤مُمٚم٦م أؿمٙم٤مل اًمٓمٖمٞم٤من واهلٞمٛمٜم٦م

ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل آؾمتٌداد واًمًٞمٓمرة "وهق اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕم٤مدًم٦م، ومٝمق ود أي رء يّمٌح 

 -(6) "واًمٔمٚمؿ

يرى ؾمٕمٞمد ذم ٟم٘مده ًمٜمٔم٤مم اعم١مؾم٦ًم آؾمتنماىمٞم٦م إمم وضمقد سمِٜمٞم٦م ديٜمٞم٦م ظمٗمٞم٦م دومٕمتٝم٤م إمم  ,3

واإلؾمالم، واقمتؼم اًمتًٚمًالت اهلرُمٞم٦م هلذا اًمٜمٔم٤مم  شمقًمٞمد متثٞمالت ُمٖمٚمقـم٦م قمـ اًمنمق

 سمٛمث٤مسم٦م قمالُم٦م قمغم وضمقد طم٤مومز ديٜمل ُأقمٞمد سمٜم٤مؤه- ي٘مقل ؾمٕمٞمد ذم يمت٤مسمف آؾمتنماق:

إن أـمروطمتل هل قمـ اعمٔم٤مهر اجلقهري٦م ًمٜمٔمري٦م اعمًتنمىملم احلديثلم واًمتٓمٌٞمؼ "

أن شُمٗمٝمؿ قمغم أهن٤م  آؾمتنماق اعمٕم٤مس(، ويٛمٙمـ –طم٤مًمًٞم٤م  –اًمٕمٛمكم )اًمٚمذيـ يِمتؼ ُمٜمٝمام 

                                                           

(1)
 Stathis Gourgouris, “Orientalism and the Open Horizon of Secular Criticism,” Social 

Text, No. 24 (Summer 2006), 11-20. 

(2)
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(3)  Edward W. Said, The World, The Text, and the Critic (Cambridge MA: Harvard 
University Press, 1983), 29 ،اإلؿم٤مرة إمم أن اًمديـ اإلؾمالُمل سم٘مٞمٛمف اًمًٛمح٦م اًمٕم٤مدًم٦م شمرومض مم٤مرؾم٤مت ُمـ اعمٝمؿ  

حلريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اعمًٞم٦ًم ُمـ أضمؾ اًمقصقل ًمٚمًٚمٓم٦م يرى أهن٤م مت٤مرس اًمٔمٚمؿ وآؾمتٌداد-اوؾمٕمٞمد ذم ٟم٘مده  ٤م،اًمٔمٚمؿ ىمٓمٕمً    
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ًمٞم٧ًم يمٗم٤مئض ُمـ اعمٕمروم٦م اعمقوققمٞم٦م قمـ اًمنمق، سمؾ يمٛمجٛمققم٦م ُمـ إسمٜمٞم٦م اعمقروصم٦م ُمـ 

، صٌٖم٦م قمٚمامٟمٞم٦ماعم٤ميض، سمٕمد أن ىم٤مُم٧م سمٕمض اعم٤ٌمطم٨م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمثؾ وم٘مف اًمٚمٖم٦م سم٢ميم٤ًمهب٤م 

وإقم٤مدة شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وشمِمٙمٞمٚمٝم٤م، وهل اعم٤ٌمطم٨م اًمتل يم٤مٟم٧م سمدوره٤م سمدائؾ حُمّدصم٦م وُمٕمٚمٛمٜم٦م قمـ 

اًمنمق سمقوٕمف  "شمٙمٞمٞمػ")أو سمٕمض صقره( وىمد ٟمجح  اعمًٞمحٞم٦م اخل٤مرىم٦م ًمٚمٓمٌٞمٕم٦مُمذه٥م 

 -(1)"ذم صقرة ٟمّمقص وأومٙم٤مر ضمديدة طمتك يالئؿ هذه إسمٜمٞم٦م اجلديدة

وهٙمذا شمٜمتٗمل قمٜمد ؾمٕمٞمد ومروٞم٦م اًمؼماءة اعمٕمرومٞم٦م ذم ضمقهر اًمٕمٛمؾ آؾمتنماىمل ُمٜمذ ٟمِم٠مشمف، 

ًمالؾمتنماق وأقمالُمف وظمٚمٗمٞم٤مشمف اًمت٤مرخيٞم٦م هتدف إمم شم٘مديؿ ىمراءة ُمتامؾمٙم٦م  آؾمتنماقوم٠مـمروطمتف 

واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وٟمت٤مضم٤مشمف إيم٤مديٛمٞم٦م واًمٌحثٞم٦م واًمتخٞمٚمٞم٦م، وشمٓمقره٤م ُمـ قمٍم اًمّمدُم٦م واخلقف 

اًمذي وؾمؿ أوروسم٤م ذم قمٍم اًمٜمٝمْم٦م ذم قمالىمتٝم٤م سم٤مإلؾمالم، ُمروًرا سمٕمٍم اًمتٜمقير وُم٤م راوم٘مف ُمـ 

اًمٚمٖم٦م سمٙم٤موم٦م صٜمقومف، وذًمؽ  ومتقطم٤مت قمٚمٛمٞم٦م وومٚمًٗمٞم٦م وأٟمثروسمقًمقضمٞم٦م شمزاُمٜم٧م ُمع ازده٤مر قمٚمقم

ذم حم٤موًم٦م ًمٕمٚمٛمٜم٦م اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وشمنمحيٝم٤م، وًمٙمـ يم٤من ذًمؽ ٓ خيٚمق ُمـ وضمقد ضمذور ديٜمٞم٦م 

شم٘مٜمٕم٧م سم٤مًمٕمٚمامٟمٞم٦م إليم٤ًمب اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٘مدي٦م ٕـمروطم٤مت آؾمتنماق ذم ُم٤م "يمام سملم ؾمٕمٞمد 

 -(0)"سمٕمد

خمؼًما "ن يٙمقن ذم ٟم٘مده إن دور اًمٜم٤مىمد احل٘مٞم٘مل اعمًت٘مؾ سمذاشمف يمام يريده إدوارد ؾمٕمٞمد أ

اًمٜم٘مد "واحل٘مٞم٘م٦م وم٘مط، وهذا هق اجلقهر اًمذي يريد اًمقصقل إًمٞمف ؾمٕمٞمد مم٤م يٕمٜمٞمف سمـ "ًمٚمح٘مٞم٘م٦م

، طمٞم٨م يًتٓمٞمع أن يًتٜمٓمؼ سمقاـمـ اًمٜمّمقص آؾمتنماىمٞم٦م ويًتٙمِمػ "اًمٕمٚمامين واًمدٟمٞمقي

٤مًمٜم٘مد اًمذي وم"ُم١مصمراهت٤م اخلٗمٞم٦م وظم٤مص٦م اًمديٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م- وي١ميمد هذا اعمٕمٜمك ه٤مروًمد سمروم ىم٤مئاًل: 

 -(6)"أومٝمٛمف هق ومـ دمٚمٞم٦م ُم٤م هق ُمْمٛمر ذم سم٤مـمـ اًمٜمص ًمٙمل يٌدو واوًح٤م هم٤مي٦م اإلُمٙم٤من

وهذا ُم٤م ي٠مظمذه ؾمٕمٞمد قمغم آؾمتنماق ذم شمّمقيره اإلؾمالم شمّمقيًرا زائًٗم٤م همػم طم٘مٞم٘مل، سمٕمٞمًدا يمؾ 

ُمـ اًمٌٕمد قمـ اًمقاىمع واعمقوققمٞم٦م اعمتقظم٤مة ذم اًمٌح٨م إيم٤مديٛمل- وهٜم٤م ٟم٘متٌس ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ 

                                                           

 (-140، ص 0213، شمرمج٦م ٟمذير ضمزُم٤ميت )دُمِمؼ: دار ٟمٞمٜمقى، آؾمتنماقإدوارد ؾمٕمٞمد،  (1)

 -0(، ص 0213)سمػموت: اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم،  إدوارد ؾمٕمٞمد وٟم٘مد شمٜم٤مؾمخ آؾمتنماقوًمٞمد اًمنموم٤م،  (0)

 -18(، ص 0212، شمرمج٦م ٟمًٞمؿ حمكم )اًم٘م٤مهرة: اعمريمز اًم٘مقُمل ًمٚمؽممج٦م، يمٞمػ ٟم٘مرأ وعم٤مذاه٤مرًمقد سمٚمقم،  (6)
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وم٢مذا أظمذٟم٤م ُمث٤مل اإلؾمالم يمح٤مًم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م، " يمقر ذم اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م، طمٞم٨م ي٘مقل:رأي ؾمٕمٞمد اعمذ

ومٝمٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اعمختٚمٗم٦م طمقًمف- وم٤مإلؾمالم اًمذي شمٕمرومف أوروسم٤م واًمقٓي٤مت اعمتحدة 

سمٜمٞم٦م أن، ويمام سمٞمٜم٧م ذم اًمٕمديد ُمـ أقمامزم اًم٤ًمسم٘م٦م، يٜمتٛمل إمم اخلٓم٤مب آؾمتنماىمل، أي أٟمف 

يتؿ شمقفمٞمٗمٝم٤م إلهل٤مب ُمِم٤مقمر اًمٕمداء ذم هذه اًمٌٚمدان ود ُمٜمٓم٘م٦م ضمٖمراومٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ  "ُمٗمؼميم٦م"

اًمٕم٤ممل، وًمٙمـ هذه اًمّمقرة ختتٚمػ ضمقهرًي٤م ذم اإلؾمالم، يمام يٕمرومف اعمًٚمٛمقن اًمذي يٕمٞمِمقن ذم 

 -(1)"اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م

ث٤مل يّمػ سمف وهذا ًمٞمس ومٞمف رء ُمـ اًمتٕم٤مـمػ ُمع اًمديـ اإلؾمالُمل، سمؾ أؿم٤مر إًمٞمف يمٛم

 طم٘مٞم٘م٦م اًمٌٜمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر اًمٖمريب اًمراهـ وقمالىمتف سم٤مإلؾمالم ويمٞمػ يتّمقره-

وظمت٤مًُم٤م وم٢من يمت٤مب وًمٞم٤مم ه٤مرت وحم٤موًمتف اًمؼمهٜم٦م قمغم أن اًمتاميز سملم اًمديـ واًمٕمٚمامٟمٞم٦م ذم 

أقمامل إدوارد ؾمٕمٞمد مت٤ميز همػم طم٘مٞم٘مل، ودراؾمتف اًمًٓمحٞم٦م عمٗم٤مهٞمؿ ؾمٕمٞمد ًمٚمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م أدت 

إمم اؾمتٜمت٤مج ُمٗم٤مده أن ؾمٕمٞمًدا هق جمرد قمٚمامين راديٙم٤مزم يٕم٤مرض اًمديـ وًمٙمـ ُمـ اعمٗم٤مرىم٤مت أٟمف  سمف

يداومع قمـ اإلؾمالم- إن طم٘مٞم٘م٦م يمقن ه٤مرت اًمذي ًمٞمس وم٘مط سم٤مطمًث٤م ذم اًمديـ، وًمٙمـ أيًْم٤م 

سم٤مقمؽماومف يامرس اعمًٞمحٞم٦م، ي٘مقدٟم٤م إمم ُم٠ًمًم٦م أظمرى شمتٕمٚمؼ سم٢مطمدى ُمِمٙمالت شمٗمًػم اًمٜمّمقص، 

( قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمتل ي٘مرأ هب٤م اًمٜمّمقص- (subjectivityى شم٠مصمػم ذاشمٞم٦م اًم٘م٤مرئ وهل ُم٠ًمًم٦م ُمد

 فم٤مهرة ذم ضمدال ه٤مرت- "اًمذاشمٞم٦م"وهذه 

ّٗ  :: اإلطالً ٔطػٗاُ وفًّٕ األصالٛ: وٍاقؼٛ لشأٙ آسُٔ ِٕٗصاثاٌ

اإلؾمالم "شمرمج٦م قمٜمقان اًمٙمت٤مب اًمث٤مين ذم هذا اًمٌح٨م واًمذي ٟمجد ومٞمف رأي هٞمقز هق: 

عم١مًمٗمف آرون دسمٚمٞمق هٞمقز  "حت٘مٞمؼ قمـ آقمتذاريلم اًمٜمً٘مٞملم وظمداع اًمٜمٗمس وـمٖمٞم٤من إص٤مًم٦م:

Aaron W. Hughes- 

ٟمجد أن ٟمٔمري٦م إدوارد ؾمٕمٞمد ذم ُمٕمٔمؿ يمت٤مسم٤مشمف شمًتٛمد قمٜمٗمقاهن٤م ُمـ ُمٗمٝمقم اًمتٛمثٞمؾ 

(representation) يمت٤مسمف إؿمد شم٠مصمػًما ُمـ يمتٌف إظمرى،  "آؾمتنماق"- ويمام هق ُمٕمروف وم٢من

اًمتٛمثٞمالت إوروسمٞم٦م ًمٚمنمق إوؾمط ويٌلم يمٞمػ أن آؾمتنماق متٙمـ ُمـ يتٗمحص قمدًدا ُمـ 

                                                           

 -136,130، ص ظمٞم٤مٟم٦م اعمث٘مٗملمؾمٕمٞمد،  (1)
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سمٚمقرة ُمٗم٤مهٞمؿ شمزقمؿ أهن٤م ُمقوققمٞم٦م ًمتٙمت٥ًم ُمع ُمرور اًمزُمـ صٗم٦م اًمتٜمٛمٞمٓم٤مت اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمًٚمٌٞم٦م 

اًم٤ًمئدة واًمتل ٓ متثؾ اًمقاىمع وإن يم٤مٟم٧م شمدقمل أهن٤م طمّمٞمٚم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمرصلم- وحي٤مضم٩م 

( شمّمػ (standard commoditiesص٤مرت سمٛمث٤مسم٦م ؾمٚمٍع ضم٤مهزة ؾمٕمٞمد سم٤مًم٘مقل إن هذه احلّمٞمٚم٦م 

وشم٘مٞمؿ احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م دون أن شمٙمقن أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م حل٘مٞم٘متٝم٤م- وهبذا اعمٕمٜمك حتقل 

 -(1) وصػ اًمنمق وشم٘مٞمٞمٛمف إمم ؾمٚمٕم٦م ضم٤مهزة

واٟمٓمالىًم٤م ُمـ ٟم٘مض ؾمٕمٞمد اعمٕمرذم عم١مؾم٦ًم آؾمتنماق، خيّمص آرون هٞمقز ومّماًل ُمـ 

 ًمٞمٓمرح إؾمئٚم٦م أشمٞم٦م: " Prisoners of Saidؾمٕمٞمد ؾمجٜم٤مء" قمٜمقان: حت٧م ،ًمٜم٘مد أومٙم٤مرهيمت٤مسمف 

ُم٤م اًمٓمري٘م٦م اًمّم٤مئ٦ٌم ًمدراؾم٦م اًمديـ؟ وُمـ اًمذي يٛمتٚمؽ ؾمٚمٓم٦م دراؾمتف؟ وهؾ يّمح 

دائاًم وووٕمٝم٤م ذم ظمدُم٦م اًمٓمروطم٤مت  (scholarship)اؾمتخدام اًمدراؾم٦م اعم١مؾمًٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 -(0)؟(extra-intellectual)اًمًٞم٤مؾمٞم٦م )ي٘مّمد ـمروطم٤مت ؾمٕمٞمد( واعمٗمرـم٦م ذم اًمتث٤مىمػ 

هذه إؾمئٚم٦م اًمًج٤مًمٞم٦م يٓمرطمٝم٤م اعم١مًمػ ًمٚمتِمٙمٞمؽ ُمًًٌ٘م٤م سمٛمّمداىمٞم٦م أومٙم٤مر إدوارد ؾمٕمٞمد 

 أن – رأيف ذم –واًمتِمٙمٞمؽ ذم ىمٞمٛم٦م ٟم٘مده اًمٕمٚمامين، وشم٠ميمٞمًدا قمغم شمديـ ؾمٕمٞمد اخلٗمل- ومام داُم٧م 

ا ٕهن٤م شمٜم٘مض )ٓ شمٜم٘مد( ىمراءة اعمًتنمىملم ًمٚمت٤مريخ اًمٕمريب ٟمٔمرً  اعمٜمزع ديٜمٞم٦م إومٙم٤مر هذه

اإلؾمالُمل، وم٢من دراؾم٦م هذا اًمت٤مريخ ٓ سمد أن شمٙمقن ديٜمٞم٦م- وهٙمذا شمًٞمٓمر ٟمزقم٦م آظمتزال ومتٝمٛمؾ 

يمقن إدوارد ؾمٕمٞمد قمٚمامٟمًٞم٤م، وذًمؽ ذم ٟم٘م٤مؿمف طمقل احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ومْماًل قمـ أٟمف 

٤مرة أو سمٕمْمٝم٤م ُمـ ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م اعمٜمزع- وهٙمذا ي٘مرن يتجٜم٥م اًمٌح٨م ومٞمام يتّمؾ هبذه احلْم

اعم١مًمػ سملم ومٙمر إدوارد ؾمٕمٞمد وـمالل أؾمد، ًمٞم٘مقل إن يماًل ُمٜمٝمام يٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمقىمع ه٤مُمٌم 

(position of marginality) أي  -(6)وهذا ذم رأيف ًمٞمس يم٤مومًٞم٤م جلٕمؾ ـمروطم٤مهتام ذات ُمّمداىمٞم٦م

ىم٤مل إن آٟمٓمالق ُمـ ُمقىمع ه٤مُمٌم يمٗمٞمؾ أن متثٞمؾ دور اًمْمحٞم٦م ٓ يْمٛمـ اعمّمداىمٞم٦م- وًمٙمـ ُمـ 

 سمجٕمؾ اًمٗمٙمرة، أي ومٙمرة، صحٞمح٦م؟ هذا هق آظمتزال سمٕمٞمٜمف-

                                                           

 .222، صآؾمتنماق إدوارد ؾمٕمٞمد،(1) 
(2)
 Aaron W. Hughes, Islam and the tyranny of authenticity (Bristol: Equinox,2015, p 41)  
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يٌدو أن إسار اعم١مًمػ قمغم حتقيؾ أومٙم٤مر إدوارد ؾمٕمٞمد إمم أومٙم٤مر ديٜمٞم٦م ذات ُمرضمٕمٞم٦م 

قمٜمدُم٤م ٟمجٚم٥م اعمٜم٤مىمِم٦م إمم اًمدراؾم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وم٢مهن٤م "وم٘مٝمٞم٦م، يًتٝمدف اًمقصقل إمم اًم٘مقل: 

أن شمؽمضمؿ إمم اًمٗمٙمرة اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠مٟمٜم٤م ٟمّمٌح قم٤مضمزيـ قمـ ىمقل أي رء ؾمٚمٌل قمـ يٛمٙمـ قمٜمدئذ 

وهٜم٤م حيقل آرون هٞمقز ُمقىمػ  -(1)"ذًمؽ اًمٜمقع ُمـ اإلؾمالم اًمذي ظمٚم٘مف اًمٕمٚمامء قمغم صقرهتؿ

إدوارد ؾمٕمٞمد اًمٕمٚمامين إمم ُمقىمػ وم٘مٝمل )ٓهقيت( ٓ يٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِمتف شمًٌٕم٤م ًمٚمتزُم٧م اعمتقىمع ُمـ 

م قمٜمد هٞمقز صم٤مسم٧م همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٓمقر أو اًمتحقل، وهٜم٤م يٙمٛمـ صم٤ٌمت اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم- وم٤مإلؾمال

( (authenticityُهقيتف قمغم طمد زقمٛمف، وسمذًمؽ يتحٙمؿ ـمٖمٞم٤من ومٙمرة إص٤مًم٦م أو اًمّمح٦م 

 اعمقضمقدة ذم قمٜمقان اًمٙمت٤مب!

وهٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٓمرح اًم١ًمال أيت: عم٤مذا يؽمضمؿ اعمًتنمىمقن اعمٕم٤مسون وسمٕمض 

ٝمؿ هٞمقز ـمروطم٤مت إدوارد ؾمٕمٞمد اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م، إمم ظمٓم٤مب إيم٤مديٛمٞملم ذم اًمٖمرب وُمٜم

ديٜمل وم٘مٝمل؟ عم٤مذا ي١موًمقن اًمٗمٙمرة إمم ٟم٘مٞمْمٝم٤م اعمٕمرذم؟ واجلقاب قمغم هذا اًم١ًمال يٙمٛمـ ذم 

 صمالث ٟم٘م٤مط:

اًمٜم٘مٓم٦م إومم شمتّمؾ سم٤مصٓمٜم٤مع شمٜم٤مىمض ُمٗمتٕمؾ سملم دقمقى إدوارد ؾمٕمٞمد اًم٘م٤مئٚم٦م إٟمف يٜم٘مض  ,1

ُمـ ُمقىمع قمٚمامين دٟمٞمقي، وسملم دقمقى اعم١مًمػ آرون  ـمروطم٤مت اعمًتنمىملم طمقل اإلؾمالم

 هٞمقز أن سم٤مإلُمٙم٤من شمرمج٦م اًمًج٤مل إمم ظمٓم٤مب وم٘مٝمل ديٜمل ُمقاٍز وُمٙم٤مومئ-

وأُم٤م اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل شمًتحؼ اإلؿم٤مرة ومٝمل اًمتذيمػم سم٠من اعم١مًمػ سم٤مطم٨م ُمتٗم٘مف هيقدًي٤م  ,0

٦م- وهذا ويٕمٛمؾ ذم دائرة اًمديـ واًمدراؾم٤مت اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م روؿمًؽم اًمؼميٓم٤مٟمٞم

يٕمقد سمٜم٤م امم اًمت٤ًمؤل اًمذي ظمتٛمٜم٤م سمف اعمٌح٨م إول ُمدى شم٠مصمػم اًمذاشمٞم٦م ًمٚم٤ٌمطم٨م طمقل 

 يمٞمٗمٞم٦م ىمراءة وشم٠مويؾ اًمٜمّمقص اًمتل ي٘مرأه٤م-

( إمم رضورة ُمقوٕمتف 7وأُم٤م اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م ومتتٕمٚمؼ سم٢مؿم٤مرة اعم١مًمػ ذم سمداي٦م اًمٙمت٤مب )ص  ,6

رء واوًح٤م قمغم  )يمٛم١مًمػ( ُمـ طمٞم٨م أصٚمف اًمٌٞمقًمقضمل وآضمتامقمل ًمٙمل يٙمقن يمؾ

طمد ىمقًمف- ويم٠من هذا يِمٗمع ًم٘مٌقل ٟم٘مده ًمًٕمٞمد ًمالؾمتنماق أصمٜم٤مء طمديثف قمـ اإلؾمالم- 
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ي٘مقل آرون هٞمقز إن ضمده يم٤من قمرسمًٞم٤م، وأٟمف ُمًٚمؿ ؿمٞمٕمل ُمـ ضمٜمقب ًمٌٜم٤من، ويدقمق ٟمٗمًف 

)هيقدًي٤م قمرسمًٞم٤م(!- وي٘مقل ضمدي اؾمٛمف حمٛمد قمكم سمـ ظمٚمٞمؾ اًمٜمجدي، وهق أطمد ُم١مؾمز 

 -(1)!1067سمٛمديٜم٦م إدُمٜمتقن )أًمؼمشم٤م( قم٤مم  "ُمًجد اًمرؿمٞمد"أول ُمًجد ذم يمٜمدا: 

يٜمت٘مد هٞمقز ذم يمت٤مسمف ووع اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٖمرب وأهن٤م أصٌح٧م شمٙمراًرا عم٤م 

يردده اعمًٚمٛمقن ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اإلؾمالم وصالطمٞمتف يمديـ، دون ٟم٘مده وُمٕم٤مجل٦م اخلٚمؾ ذم واىمع 

يريد أن شمرضمع اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  اإلؾمالم اًمٞمقم وهٞمٛمٜمتف يمديـ قمغم شمٍموم٤مت ُمٕمتٜم٘مٞمف- أي

اًمٖمرسمٞم٦م يمام يم٤مٟم٧م ذم ؾم٤مسمؼ قمٝمده٤م )أي وىم٧م آؾمتنماق اًمٙمالؾمٞمٙمل اًمذي ه٤ممجف وٟم٘مْمف 

ؾمٕمٞمد(- ويرى سم٠من اًمدراؾم٤مت إيم٤مديٛمٞم٦م طمقل اإلؾمالم همػم ضم٤مدة ومهٝم٤م هق ُمٙم٤مومح٦م صقرة 

اًمٖمرب[،  اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اجلديدة ]ذم"اإلؾمالم ذم اإلقمالم- ي٘مقل ذم هذا اًمّمدد 

- وٓ ؿمؽ أن ُمثؾ هذا اًمٓمرح ؾمٞم١مدي إمم سم٘م٤مء ؾمٞمٓمرة اًمّمقرة اًمٜمٛمٓمٞم٦م "سم٤مظمتّم٤مر، اقمتذاري٦م

، دون اًمًامح ًمٜم٘م٤مؿم٤مت شمتًؿ سم٤معمقوققمٞم٦م واًمٜم٘مد ,اًمتل حي٤مرهب٤م إدوارد ؾمٕمٞمد  ,طمقل اإلؾمالم 

 "ٟم٘مض اًمٜم٘مض"اعمجرد ُمـ أي حتٞمز أو أيدوًمقضمٞم٦م- وًمرسمام يم٤مٟم٧م ُمـ أهداف هٞمقز ذم يمت٤مسمف 

وذم واىمع إُمر ومدراؾم٦م اإلؾمالم ذم اًمٖمرب ىمد  -(0)٘م٤مء قمغم اًمتٜم٤مول آؾمتنماىمل ًمإلؾمالمًمإلسم

حتًٜم٧م يمثػًما وأوح٧م أيمثر ُمٕم٘مقًمٞم٦م وإٟمّم٤موم٤ًم قمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم اًم٤ًمسمؼ،وظم٤مص٦م ذم سمداي٤مت 

وسم٤مٕظمص سمٕمد ٟم٘مد ؾمٕمٞمد ًمالؾمتنماق، ُمع وضمقد دراؾم٤مت أيم٤مديٛمٞم٦م همػم  ؛اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم

 وشمالُمذشمف، (6)طمقل اإلؾمالم وشمِمقيف رؾم٤مًمتف يمام ومٕمٚم٧م يمت٤مسم٤مت ضمقن وٟمًؼموُمقوققمٞم٦م إـمالىًم٤م 
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ايم٤مديٛمٞم٦م وأصمٜمقا قمغم ُم٤ٌمطمثف واٟمت٘م٤مده ًمدراؾم٦م وىمد راق يمت٤مب هٞمقز ًمٕمدد ُمـ اعمًتنمىملم اعمٕم٤مسيـ، وم٘مدُمقا ًمف ُمراضمٕم٤مت  (0)

 اإلؾمالم ذم إيم٤مديٛمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م، وأصمٜمقا يمذًمؽ قمغم ضمرأة اعم١مًمػ ذم ـمرح هذه اًم٘مْمٞم٦م-
ًً 1007,0220يم٤من ضمقن واٟمًؼمو )( (6  وُم١مرظًم٤م أُمريٙمًٞم٤م ىم٤مم سم٤مًمتدريس ذم يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م واإلومري٘مٞم٦م  ٤م( ىمًٞم

اؾم٤مشمف قمغم اٟمت٘م٤مده اجلقهري ًمٚمٛمّمداىمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمرواي٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م (- اؿمتٛمٚم٧م درSOAS) سمج٤مُمٕم٦م ًمٜمدن

قمـ سمداي٤مت اإلؾمالم، ومٗمل يمت٤مسمف اًمِمٝمػم  ٤ماعمتٕمٚم٘م٦م سمٌداي٤مت اإلؾمالم وحم٤موًمتف شمٓمقير ٟمًخ٦م سمديٚم٦م أيمثر ُمّمداىمٞم٦م شم٤مرخيٞمً 

ًً  دُ ي- يٕم)اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م( رأى أن اًم٘مرآن شمؿ شم٠مًمٞمٗمف ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجر ٤م عم٤م يًٛمك سم٤معمدرؾم٦م واٟمًؼمو ُم١مؾم

 -ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م "اًمتحريري٦م أو اًمتٜم٘مٞمحٞم٦م"
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 - (1)ُمثؾ ُم٤ميٙمؾ يمقك وسمؽميِم٤م يمرون

إن يمثػًما ُمـ أومٙم٤مر هٞمقز ذم يمت٤مسمف هذا شمٙمرار عم٤م ٟم٤مىمِمف ذم يمتٌف اًم٤ًمسم٘م٦م، ويٓمرح ٟمٗمس 

ذم اًمٖم٤مًم٥م وًمٙمـ سم٘مقاًم٥م آظمرى ويّمؾ إمم ٟمٗمس اًمٜمت٤مئ٩م- وُمع ذًمؽ وم٤مًمٙمت٤مب  اعمقوقع

يمام رأيٜم٤م  "ؾمجٜم٤مء ؾمٕمٞمد"ُمِمحقن سم٤معمٖم٤مًمٓم٤مت واًمتٜم٤مىمْم٤مت، وظم٤مص٦م ذم اًمٗمّمؾ اًمذي أؾمامه سمـ 

وذم ذات اًمٗمّمؾ ٟمرى أٟمف يٌدي اطمؽماًُم٤م ًمًٕمٞمد ويت٘مٌٚمف، ويِمػم إمم أٟمف ىمد  -(0)ذم اًمٜم٘م٤مش أقماله

وُمع ذًمؽ ومٝمق ٓ ي٘مٌؾ ٟمت٤مئجف-  ،(6)د وُمٜمٝمجٞمتف ذم حتٚمٞمؾ اًمٜمّمقصاؾمتٗم٤مد ُمـ حتٚمٞمالت ؾمٕمٞم

وًمٕمّؾ هذا ُمـ شم٠مصمػم آًمٞم٦م اًمٕمٚمؿ إورويب اًمذي هق ٟمت٤مج ًمٚمٕم٘مالٟمٞم٦م إداشمٞم٦م إوروسمٞم٦م اًمتل أقمٓم٧م 

ىمٞمٛم٦م ًمٚمٛمٜمٝم٩م أيمثر ُمـ اعمحتقى أو اًمٜمت٤مئ٩م وهمٞم٧ٌم إٟم٤ًمٟمٞم٦م اإلٟم٤ًمن، ٕن اًمٕمٚمؿ ٓ يٓمرح اًمٖم٤مئٞم٦م 

 وؾم١مال اعمٕمٜمك- 

يمام يزقمؿ،  "ص٤مدق"ُمٖم٤مًمٓم٤مت هٞمقز أيًْم٤م ُمٝم٤ممجتف ؾمٕمٞمًدا واصًٗم٤م إي٤مه سم٠مٟمف همػم  وُمـ

ودًمٞمٚمف قمغم ذًمؽ هق اؾمتثٜم٤مء ؾمٕمٞمد ًمٚمدراؾم٤مت آؾمتنماىمٞم٦م إعم٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٜم٘مد ذم يمت٤مسمف قمـ 

آؾمتنماق- واحل٘مٞم٘م٦م أن هذا آؾمتثٜم٤مء مل يٙمـ إٓ ٕن آؾمتنماق إعم٤مين مل يٙمـ ذا ـم٤مسمع 

٤م ٕي ؾمٞم٤مؾم٦م اؾمتٕمامري٦م ذم اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م- وم٠معم٤مٟمٞم٤م مل ظم٤موٕمً  يٙمـ ومل –ذم قمٛمقُمف,ؾمٚمٌل 

ومرٟمز ذم اًمثٚمثلم إوًملم ُمـ اًم٘مرن  ,يٙمـ هل٤م طمْمقٌر ومٕمكّم ذم اًمنمق يامصمؾ احلْمقر إٟمجٚمق

                                                           

يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م ذم  ةُم٤ميٙمؾ يمقك هق أيم٤مديٛمل سمريٓم٤مين ُمتخّمص ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، وىمد درس اًمديمتقرا  (1)

( دٟمامريمٞم٦م ُمقًمقدة سمؼميٓم٤مٟمٞم٤م، 1043,0213وسم٤مشمريِم٤م يمرون ) واإلومري٘مٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م ًمٜمدن حت٧م إذاف سمرٟم٤مرد ًمقيس-

ويم٤مٟم٧م ُم١مًمٗم٦م وُمًتنمىم٦م وُم١مرظم٦م ًمٚمت٤مريخ اإلؾمالُمل- وىمد شم٠مصمر ُم٤ميٙمؾ وسم٤مشمريِم٤م سمٛمٜمٝمجٞم٦م ضمقن وٟمًؼمو اًمتٜم٘مٞمحٞم٦م، وأًمٗم٤م 

ُمٞم٦م، وذًمؽ ًمٕمدم ؾمالاإلسمٕمٜمقان )اهل٤مضمري٦م(، وومٞمف أقم٤مدا شم٤مريخ سمداي٦م اإلؾمالم وُمرطمٚم٦م شمٙمقيٜمف ُمـ ظمالل اعمّم٤مدر همػم  ٤ميمت٤مسمً 

اإلؾمالم شم٠مصمر سم٤مًمٞمٝمقدي٦م واعمًٞمحٞم٦م، وأن ؿمخّمٞم٦م حمٛمد همػم شم٤مرخيٞم٦م وإٟمام  ناد- ويٕمذم زقمٛمٝمؿ اًمث٘م٦م سم٤مًمؽماث اإلؾمالُمل

 ًٚمٛملم قمغم ٟمت٤مئ٩م اًمٙمت٤مب وُمٜمٝمجٞمتف-اعمُمٗمؼميم٦م- وىمد اقمؽمض يمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم همػم 

يٛمل ٟم٤مصم٤من هقومر واًمذي يرى أن هٞمقز أصم٤مر ٟم٘م٤مط ضمديرة هٜم٤مك ُمراضمٕم٦م وطمٞمدة وضمده٤م اًم٤ٌمطم٨م ٟم٤مىمدة ًمٙمت٤مب هٞمقز ًمأليم٤مد (0)

 ذم ٟم٘م٤مؿمف، وهق ٓ يؼمهـ قمغم يمثػم مم٤م يدقمٞمف- اٟمٔمر:  "ؾمٓمحل"و  "ؾم٤مذج"سم٤مًمٜم٘م٤مش واًمتحٚمٞمؾ، إّٓ أٟمف يّمػ هٞمقز سم٠مٟمف 

Nathan Hofer (2017): "Review of Islam and the tyranny of authenticity: an inquiry into 

disciplinary apologetics and self-deception, by Aaron W. Hughes, Sheffield, UK and 

Bristol, CT, Equinox", 2015, p 3. 

 -67,46اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص  (6)
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وًمٕمؾ ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اىمت٤ٌمس ُم٤م ىم٤مًمف اعمًتنمق إعم٤مين ومرشمز ؿمت٤ٌمت ذم يمت٤مسمف  -(1)اًمت٤مؾمع قمنم

ؿمّٙمؾ ٟم٤مومذة ضمٞمدًة قمغم اًمنمق، شمؿ اًمتٕمريػ  "اصًٗم٤م آؾمتنماق إعم٤مين سم٠مٟمف: و اإلؾمالم ذيًٙم٤م

ُمـ ظمالهل٤م، وـمقال ىمرٍن وٟمّمػ اًم٘مرن، سم٤مًمٕمرب واإلؾمالم، وطمْم٤مرهتام، سمٓمرائؼ ُمقوققمٞم٦م 

 -(0)"وودودة ذم أيمثر إطمٞم٤من

اعمٕمرووم٦م وٟمختؿ سم٠مٟمٜم٤م ٟمجد أن ذم ؾمج٤مل هٞمقز إلدوارد ؾمٕمٞمد سمٕمده اًمت٤مم قمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ٟمٔمري٦م ؾمٕمٞمد 

 اًمٜمّمقص قمغم وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ه٤مرت، وًمٞم٤مم ومٕمؾ يمام إىمؾ قمغم – "اًمدٟمٞمقي" أو "اًمٕمٚمامين"سم٤مًمٜم٘مد 

 ؾمٕمٞمد ٟم٘م٤مش ذم اإلؾمالُمل اًمديـ طمْمقر قمغم وم٘مط واًمؽميمٞمز- اإلؾمالم شمِمٞمٓمـ اًمتل آؾمتنماىمٞم٦م

٦ًم ذًمؽ سم٤معمٕمروم٦م اعمِمقه٦م طمقل اإلؾمالم واعمًٚمٛملم واًمتل وًمدهت٤م اعم١مؾم ًمٕمالىم٦م شمقوٞمح وسمدون

آؾمتنماىمٞم٦م اًمًٚمٓمقي٦م- وهذا يدل قمغم قمدم ومٝمٛمف عمراد ؾمٕمٞمد ُمـ اؿمتٖم٤مًمف اًمٜم٘مدي ًمٚمخٓم٤مب 

اًمٖمريب، واًمت٤ٌمس ُمٗم٤مهٞمٛمف اًمٜم٘مدي٦م واإلضمرائٞم٦م قمٜمده- وهذا ُم٤م ي١مذ إمم اٟمزي٤مح ٟم٘مد هٞمقز ُمـ 

اًمٜم٘مد إديب إمم اًمديٜمل، وذًمؽ رسمام ًمٞمتًؼ مت٤مًُم٤م ُمع أـمروطمتف وهجقُمف قمغم ؾمٕمٞمد،وُمـ يًٛمٞمٝمؿ 

ذم يمت٤مسمف ًمؼمهٜم٦م أن ؾمٕمٞمًدا ُم٤م هق إّٓ ُمتديـ ظمٗمل خم٤مدع يٕمتٛمر ًم٤ٌمس  "ؾمجٜم٤مء ؾمٕمٞمد"سمـ

 اعمقوققمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م- 

  :: الجكافٛ وّىٛ ٔوؤثشٚ: وٍاقؼٛ لشأٙ سٔدش طهشٔتُٕاثالّج

اًمٙمت٤مب اًمث٤مًم٨م اًمذي يتٕمرض إلدوارد ؾمٕمٞمد هق يمام أؾمٚمٗمٜم٤م يمت٤مب اًمٗمٞمٚمًقف اًمؼميٓم٤مين 

Roger Scruton  :اًمث٘م٤موم٦م ُمٝمٛم٦م وُم١مصمرة: اإليامن "روضمر ؾمٙمروشمقن، وقمٜمقاٟمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م

 -"واًمِمٕمقر ذم قم٤ممل حم٤مس

 :"Said and Orientalism وآؾمتنماق ؾمٕمٞمد" سمٕمٜمقان: ُمٌح٨م حت٧م ؾمٙمروشمقن ي٘مقل

 اًمنمق سملم اعمقاضمٝم٤مت ُمـ ضمًدا وٞمؼ سمٜمٓم٤مق شمتٕمٚمؼ اٟمت٘م٤مئٞم٦م سم٤مىمت٤ٌمؾم٤مت أـمروطمتف ؾمٕمٞمد أووح"

                                                           

ويٜمٌٖمل اإلؿم٤مرة يمذًمؽ إمم اهتامم اعمًتنمىملم إعم٤من سمتٜم٘مٞمح اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م - 42، صآؾمتنماقإدوارد ؾمٕمٞمد،  (1)

 وشمرمجتٝم٤م وإقم٤مدة ٟمنمه٤م-واإلؾمالُمٞم٦م 

)اًمٙمقي٧م: اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب، اإلؾمالم ذيًٙم٤م: دراؾم٤مت قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ومرشمز ؿمت٤ٌمت،  (0)

 - وهذا ٓ يٕمٗمل ُمـ اًم٘مقل سم٠من هٜم٤مك أيًْم٤م دراؾم٤مت أعم٤مٟمٞم٦م ُمٖمٚمقـم٦م قمـ اًمنمق واإلؾمالم-3(، ص 0224
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 ٟمٗمًف يتٕم٥م مل ًمٚمنمق، اًمٖمرب شمّمقير قمغم واًمًؿ آطمت٘م٤مر ُمـ وؾمٕمف ذم ُم٤م أه٤مل وسمٞمٜمام واًمٖمرب،

 -(1)"ًمٚمٖمرب ذىمل وصػ أي شمٗمحص ذم

 ُمٕمٜمك سمذًمؽ ُمتج٤مهالً  اإلؾمالُمل، اًمٕمريب اهل٤مُمش ُم٘م٤مسمؾ اًمٖمريب اعمريمز اعم١مًمػ يْمع وهٙمذا

 ذق سم٤مظمؽماع اعمًتنمىملم ىمٞم٤مم قمـ اًمٙمِمػ ذم دوره٤م وسمخ٤مص٦م أصاًل، "آؾمتنماق" أـمروطم٦م

 ُمـ ختٚمق ٓ واًمتل وآظمتزال سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ اعمٚمٞمئ٦م ؾمٙمروشمقن ًمٖم٦م إن سمؾ واًمٕمٌد- اًمًٞمد صقرة خيٚمد

 ذم آؾمتنماق دور ُمـ ؾمٕمٞمد إدوارد إًمٞمف ذه٥م ُم٤م شم١ميمد اعمًٌ٘م٦م، وإطمٙم٤مم وآؾمتٕمالء اًمٖمٚمقاء

 سمٞم٦ماًمٕمر احلْم٤مرة )ُمقوققمٝم٤م اًمّمٜم٤مقم٦م هذه واقمت٤ٌمر ًمٚمنمق، اًمقاصٗم٦م اًمًٚمٌٞم٦م اًمتٜمٛمٞمٓم٤مت صٜم٤مقم٦م

 يردد اًمذي اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ٟمت٤مئجٝم٤م ُمـ يٜمٓمٚمؼ اًمتل اعمقوققمٞم٦م اعمامرؾم٦م ُمـ رضسًم٤م اإلؾمالُمٞم٦م(

 ذم اإلؾمالم قمـ أوروسم٤م صٜمٕمتٝم٤م اًمتل "اًمٜمٛمٓمٞم٦م اًمّمقر" وهذه اٟم٘مٓم٤مع- سمال ٟمٗمًٝم٤م اعمٖمٚمقـم٦م اًمٜمت٤مئ٩م

 ذم طمتك مت٤مًُم٤م ُمٜمٝم٤م شمتخٚمص أن شمًتٓمع مل اعمًٞمحٞم٦م، اًمالهقشمٞم٦م اًمٌٞمئ٤مت ُمـ ٟمٌٕم٧م واًمتل اعم٤ميض،

 -(0)واعمٕم٤مسة احلديث٦م طم٘مٌتٝم٤م

 اًمِمٕمٌقي٦م اًمٜمًخ٦م شم٘مدم ؾمٙمروشمقن يمت٤مب أـمروطم٦م إن اًم٘مقل يٛمٙمـ أظمرى وسمٕم٤ٌمرة

 (Orientalism and Orientalism in Reverse) اًمٕمٔمؿ: ضمالل ص٤مدق أـمروطم٦م ُمـ اًم٤ًمذضم٦م

 يتفسمِمٕمٌق ؾمٙمروشمقن يمت٤مب وًمٙمـ -(6)1071 قم٤مم اًمّم٤مدر ُمٕمٙمقؾًم٤م وآؾمتنماق آؾمتنماق أي

 يتًؿ سمٞمٜمام ،(4)ٓدن وسمـ اًم٘م٤مقمدة وزر ؾمٕمٞمد إدوارد وحيٛمؾ واًمدٟمٞمقي، اًمديٜمل سملم خيٚمط اًم٤ًمذضم٦م

 اعمٗمروو٦م اًمًٚمٌٞم٦م اًمتٜمٛمٞمٓم٤مت سمح٨م إمم يتٓمرق ٓ سمدوره يم٤من وإن اًمالزُم٦م سم٤مجلدي٦م اًمٕمٔمؿ يمت٤مب

 -(3)آؾمتنماىمل اًمٌح٨م شمٙمقيـ ذم

                                                           

(1)
 (New York: Brief Encounters, 2007), p 79. Roger Scruton, Culture Counts  

( اٟمٔمر: قمٌد اإلًمف سمٚم٘مزيز، ٟم٘مد احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم آؾمتنماق واعمريمزي٦م إوروسمٞم٦م )سمػموت: ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م، 0)

 -134(، ص 0217، 0ط 
(3)
 Sadik Jalal Al-Azem, Orientalism and Orientalism in Reverse, (Khamasin,1981). 

(4)
 Scruton, Culture Counts, pp. 79-80. 

اًمٕمٔمؿ وإقمج٤مز أمحد سم٘مًقة إدوارد ؾمٕمٞمد ويمت٤مسمف آؾمتنماق سم٥ًٌم ُمقىمٗمف ُمـ  :ه٤مضمؿ اعم٤مريمًٞمقن اًمٕمرب واعمًٚمٛملم ُمثؾ (3)

 ُم٤مريمس واعم٤مريمًٞم٦م-
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 أي ٟمجد ٓ وم٢مٟمٜم٤م ٓدن، وسمـ اًم٘م٤مقمدة وزر سمتحٛمؾ ؾمٙمروشمقن ىمٌؾ ُمـ ؾمٕمٞمد ٓهت٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ،آؾمتنماق يمت٤مب ظمّمقم ُمـ ُمٙمرورة ومري٦م وهل ذًمؽ- يدقمؿ ؾمٕمٞمد ٟمّمقص ُمـ ي٘متًٌف دًمٞمؾ

 يٕمت٘مده ُم٤م ٟم٘مٞمض وهق اإلؾمالُمٞم٦م، وًمألصقًمٞم٦م اإلؾمالُمقي٦م ًمٚمحريم٤مت ُم٤ًمٟمًدا ومٞمف يرون اًمذيـ

 اًمذي آؾمِمؽماق ًمٙمت٤مب إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٗمٙمرة يٜم٤مىمش ٓ ومًٙمروشمقن هذا وُمع -(1)ؾمٕمٞمد ُمٜمف ويتؼمأ

 إمم ومٞمف هيدف واًمذي آؾمتنماىمل، اًمٗمٙمر ذم اجلقهراٟمٞم٦م ًمٚمٜمزقم٦م سيح قمداء ُمـ ؾمٕمٞمد ومٞمف يٜمٓمٚمؼ

ؾ ذم واهلٞمٛمٜم٦م اًم٘مقة وقمالىم٦م اخلٞم٤مل دور إسمراز  ًمإلؾمالم- اًمٖمريب اًمتّمقر شمِمٙمُّ

 ؾمٙمروشمقن روضمر ُم١مًمٗمف ومألن وؿمٕمٌقيتف ٟم٘مده ٦مؾمٓمحٞم ُمـ سم٤مًمرهمؿ اًمٙمت٤مب هذا اظمتٞم٤مر إن

 ؿمٕمٌٞم٦م وذا وُم١مصمًرا ؿمٝمػًما وٟم٤مىمًدا ومٞمٚمًقوًم٤م ُيٕمد يم٤مُمٌػمدج سمج٤مُمٕم٦م اًمٞمًققمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ظمري٩م هق اًمذي

 يمتٌف وشُمرمج٧م أوروسم٤م، ذم اًمٌحثٞم٦م اعمٕم٤مهد ُمـ يمثػم ذم زائًرا وأؾمت٤مًذا واًمًٞم٤مد اًمث٘م٤مذم اًمقؾمط ذم

 اإلؾمالم طمقل أومٙم٤مره ويٜم٘مض ؾمٕمٞمد إدوارد ومٙمر إمم يتٓمرق ُم٤م دائاًم  وهق -(0)ًمٖم٦م 62 ُمـ أيمثر إمم

 أو اإلؾمالم قمـ يداومع ٓ اًمذي ؾمٕمٞمد ومٚمًٗم٦م ومٝمؿ( ذم خمٓمًئ٤م )أو ُمتٜم٤مؾمًٞم٤م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م، واًم٘مْمٞم٦م

 ٟم٘م٤مؿم٤مشمف- أيمثر ذم قمٚمٞمف أيمد قمٚمامٟمًٞم٤م إٟم٤ًمٟمقًي٤م  ُمٜمٝمًج٤م يتٌٜمّك ُم٤م سم٘مدر صحتف

 يقفمػ ٓ ومٝمق ٟمٜم٤مىمِمف اًمذي يمت٤مسمف ذم ؾمٕمٞمد دواردإل اًمٜم٘مدي٦م اًمٜمٔمري٦م ٟم٘مده ًمًٓمحٞم٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم

 إمم أىمرب ُمٜمٝمًج٤م ذًمؽ ُمـ سمدًٓ  ويٜمتٝم٩م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م، اعمٕمرومٞم٦م وأدواشمف إيم٤مديٛمل اظمتّم٤مصف

 اًمٜم٘مد ُمّم٤مدر ُمـ ُمّمدر أهؿ , اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم , ُمٜم٤مىمِمتف ومٕمٜمد اعمٝمٜمل- همػم اإلقمالُمل إؾمٚمقب

 واحل٘مٞم٘م٦م، واًمتٛمثٞمؾ واخلٓم٤مب، سم٤مًم٘مقة ٕمروم٦ماعم شم٘مرن واًمتل ومقيمق ُمٞمِم٤مل ٟمٔمري٦م وهق ؾمٕمٞمد، قمٜمد

 سمِمٙمؾ واإلُمؼمي٤مًمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦مو آؾمتنماق يمت٤مسمٞمف ذم ؾمٕمٞمد وفمٗمٝم٤م واًمتل واإلىمّم٤مء، واًمًٞمٓمرة

 اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مقة ومٞمف شمٚمتحؿ طمٞم٨م اإلؾمالُمل اًمنمق قمـ اعم١مؾم٤ًميت اخلٓم٤مب ُمٗمٝمقم عمٕم٤مجل٦م شمٓمٌٞم٘مل

 سمِمٙمؾ ويرد واعمقوققمٞم٦م، إيم٤مديٛمٞم٦م قمـ روضمر يٌتٕمد ومٕمٜمده٤م اًمث٘م٤مذم- واإلٟمت٤مج سم٤معمٕمروم٦م اعمٝمٞمٛمٜم٦م

 وٟم٘مد ٜم٘مدي٦ماًم ومقيمق ٟمٔمري٦م يٜم٤مس ُمـ سم٠من ىم٤مئالً  ؾمٕمٞمد ًمدى اًمٌح٨م ٟم٘مٓم٦م وُمتج٤مهالً  ؾم٘مٞمؿ اظمتزازم

                                                           

اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، ، شمرمج٦م صٌحل طمديدي )سمػموت: اعم١مؾم٦ًم شمٕم٘مٞم٤ٌمت قمغم آؾمتنماقاٟمٔمر: إدوارد ؾمٕمٞمد،  (1)

 -121,120(، ص 1003

 ./https://www.roger-scruton.com: ًمٙمؽموين اخل٤مص سمفاٟمٔمر ُمقىمٕمف اإل (0)
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 واعمتٓمرومقن، اًمث٘م٤مومٞم٦م، ًمٚمتٕمددي٦م واًمداقمقن اًمٚمٞمؼماًمٞمقن،" هؿ: اًمتٜمقير قمٍم ًمِ٘مٞمؿ اًمِم٤مُمؾ ؾمٕمٞمد

 عم٘مقٓت صم٘م٤مذم أو أديب ٟم٘مد سم٠مي ذًمؽ يتٌع ومل -(1)" ًمٚمًٚمٓمقيلم--- واعمٜم٤مهْمقن اعمثٚمٞمقن، واًمٜمِمٓم٤مء

 ؾمٕمٞمد-

 همػم اًمدراؾم٤مت ُمـ ًمٜمقعا هذا شمٗمن ىمد واًمتل اًم٤ًمسم٘م٦م قم٤ٌمرشمف ظمالل ُمـ إن ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ

 إٓ هق ُم٤م إُمر طم٘مٞم٘م٦م ذم روضمر أن يتٌلم يمت٤مسمف ٕومٙم٤مر ؿم٤مُمٚم٦م ىمراءة ظمالل وُمـ اعمقوققمٞم٦م،

 أوروسم٤م أن ويرى واًمٕمرىمل، اًمث٘م٤مذم ًمٚمتٕمدد ويم٤مرًه٤م ٕوروسم٤م، اعمًٞمحل اًمٞمٝمقدي ًمإلرث ُمتٕمّم٥م

 إيدًمقضمٞم٤م حتؾ وهٜم٤م -(0)وىمٞمٛمٝم٤م وديٜمٝم٤م ُهقيتٝم٤م قمغم صم٘م٤مومٞم٦م ٤مطمرسمً  , اإلؾمالم ُمع – ختقض يمٚمٝم٤م

 اعمح٤ميدة- اعمقوققمٞم٦م حمؾ اعمتٕمّم٦ٌم اًمديٜمٞم٦م

 

 خامتٛ البشح

 وذم ظمت٤مم هذا اًمٌح٨م يٛمٙمـ اؾمتخالص أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمقصؾ هل٤م اًم٤ٌمطم٨م،

 وهل يم٤مٔيت:

إن اهت٤مم إدوارد ؾمٕمٞمد سم٤مًمتٜم٤مىمض ذم ُمٜمٝمجٞمتف اًمٜم٘مدي٦م اًمتل يّمٗمٝم٤م سمـ)اًمٕمٚمامٟمٞم٦م( أو  ,1

)اًمدٟمٞمقي٦م( طم٥ًم وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمًتنمىملم اعمٕم٤مسيـ همػم ُمؼمرة، وهل ُمٌٜمٞم٦م ذم إؾم٤مس 

أو إؾم٤مءة ومٝمؿ ُمتٕمٛمدة ىم٤مئٛم٦م قمغم شمٕمّم٥م  ؾمقء ىمراءٍة عمٜمٝمجٞمتف اًمٜم٘مدي٦مقمغم اًمت٤ٌمٍس ُمّمدره 

 ديٜمل أو إيديقًمقضمل-

ًمٜم٦ًٌم ًمٚمديـ اإلؾمالُمل واعمًٚمٛملم واًمٕمرب، مل يٙمـ ؾمٕمٞمد ُمداومًٕم٤م قمٜمٝمؿ ذم يمتٌف، سمؾ سم٤م  ,0

يم٤من ٟم٤مىمًدا وُمٕم٤مرًو٤م جلقهر اخلٓم٤مب اًمذي ص٤مهمف اعمًتنمىمقن سمجٝمؾ وقمداء سمخّمقص 

اًمنمق اإلؾمالُمل ذم طم٘م٦ٌم آؾمتٕمامر- وهذا اخلٓم٤مب آؾمتنماىمل وًّمد ٟمّمقًص٤م ضم٤مهزة 

ًٞم٤مد ذم اًمٖمرب، ويمّقن شمٜمٛمٞمٓم٤مت زائٗم٦م شمٚمج٠م هل٤م اقمتٛمده٤م اخلٓم٤مب اعمٕم٤مس اًمث٘م٤مذم واًم

 وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٖمرسمٞم٦م طملم شمتٜم٤مول ُمقوققم٤مت قمـ اإلؾمالم واًمنمق-  
                                                           

(1 )  Scruton, Culture Counts, p 82. 

 -30,73اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ص  (0)
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دوم٤مقًم٤م ُمٜمٝمجًٞم٤م قمـ اإلؾمالم واًمٕمرب سم٘مدر ُم٤م هق إسمراز  آؾمتنماقمل يٙمـ يمت٤مب  ,6

ًمٚمتٛمثٞمالت وًمٖم٦م اخلٓم٤مب دم٤مه اًمنمق اإلؾمالُمل، وهل ًمٖم٦م اؾمتٕمالئٞم٦م ٓ ختدم ُمّم٤مًمح 

 ٟم٤ًمٟمٞم٦م-اإل

ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ٕٟمف ُمًػم  "حمًقس"يٗمؽمض اًمٌح٨م أن ُمقىمػ ه١مٓء اعمًتنمىملم  ,4

سم٠ميديقًمقضمٞم٦م ديٜمٞم٦م ُمٖم٤مًمٞم٦م ذم ٟمزوقمٝم٤م اعمٜم٤مهض ًمإلؾمالم وذم ظمْمققمٝم٤م ًمٚمتٜمٛمٞمٓم٤مت 

آؾمتنماىمٞم٦م اًمًٚمٌٞم٦م اعمٕمتٛمدة ذم دراؾم٦م احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م- ويمذًمؽ ذم ؾمٕمٞمٝم٤م 

اًمدراؾم٦م شمٗمٕمٞمؾ اٟمزي٤مح حي٘مؼ آٟمت٘م٤مل ُمـ اعمحًقس إمم ًمتٌديد هذا اعمقىمػ، طم٤موًم٧م 

 اعمٕم٘مقل، وسم٤مًمت٤مزم شمرطمٞمؾ آًمت٤ٌمس اعمٗمؽمض ًمٜم٘مْمف-

ـ إدوارد ؾمٕمٞمد ُمٗم٤مهٞمؿ ُمًَتّٚم٦م ُمـ صٛمٞمؿ اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم سمح٨م  ,3 ُيْمٛمِّ

خيّمّمف ًمتٕمريػ ُمٗمٝمقُمف اًمٜم٘مدي إديب )اًمدٟمٞمقي(- وهل ٟمت٤مئ٩م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 

ٜمزع ذم ؾمٞم٤مق ُم٤م طم٘م٘متف اًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت احلديث٦م وـمقر هب٤م أدواشمف اًمٜم٘مدي٦م، ومٞمح٘مؼ اًمدٟمٞمقي٦م اعم

سمذًمؽ اٟمدُم٤مضًم٤م ُمقوققمًٞم٤م سملم اهل٤مُمش اًمٕمريب واعمريمز إورويب، ُمؼمًزا سمٕمض إؾمٝم٤مُم٤مت 

اًمٕمرب واعمًٚمٛملم اًمتل يٜمٌٖمل إو٤مومتٝم٤م واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ًمدى َرْوِز وشم٘مٞمٞمؿ ُمٙمقٟم٤مت هذا 

 اعمريمز-

يٛمٞمقن اًمثالصم٦م )ه٤مرت وهٞمقز وؾمٙمروشمقن( حمقر اًمٌح٨م إمم يٜمزع اعمًتنمىمقن إيم٤مد ,3

 وذًمؽ – اعمقوقع قمغم ذاشمف ُمـ اعمًتنمق ومٞمف يً٘مط اًمذي اعمٜمٝم٩م وهق –ُمٜمٝم٩م اإلؾم٘م٤مط 

 ويتٝمٛمقٟمف اعمح٤ميدة، اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ود وأٟمف اخلٗمل سم٤مًمتديـ ورُمٞمف ًمًٕمٞمد ٟم٘مدهؿ ظمالل ُمـ

ًٌ  أن يتٌلم اًمدىمٞمؼ وسم٤مًمٗمحص- واحلٞم٤مد اعمقوققمٞم٦م سمٕمدم ٤م ُمـ ٟم٘مدهؿ ضم٤مء ُمـ ُمقىمع ضم٤مٟم

شمديٜمٝمؿ واٟمحٞم٤مزهؿ إلرصمٝمؿ اًمديٜمل واحلْم٤مري، ُمٕمتٛمديـ قمغم اًمذاشمٞم٦م ذم اًمٜم٘مد ٓ 

رُمتٜمل سمدائٝم٤م "اعمقوققمٞم٦م- وهذا اإلؾم٘م٤مط ُمـ قمٞمقهبؿ اعمٜمٝمجٞم٦م ويذيّمر سم٤معمثؾ اًمٕمريب 

 - "واٟمًٚم٧م

، سمؾ ُمـ اًمٜم٘مد اًمدٟمٞمقي قمٜمد ؾمٕمٞمد ٓ يٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمٗمٝمقم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٕم٤مم اعمٜم٤مويء ًمٚمديـ ,8

حم٤مرسم٦م اًمٜمّمقص اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل شم٘مقم قمغم ُم١مصمرات ديٜمٞم٦م ذم إصؾ وشمتخٗمك سم٘مٜم٤مع اًمٕمٚمٛمٞم٦م 



 حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمِمٖمٞمٌل اًمِمٝمريد- : إقمداد------                  إدوارد ؾمٕمٞمد واإلؾمالم، ىمراءة ٟم٘مدي٦م ًمٙمت٤مسم٤مت آؾمتنماق اعمٕم٤مس  
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واًمٕمٚمامٟمٞم٦م، وُمـ ٟم٘مد اًمٜمٔمري٤مت اًمٜم٘مدي٦م احلديث٦م اًمتل شمٕمٓمل ه٤مًم٦م ىمدؾمٞم٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م وقمغم 

 اًمؽماث اًمٖمريب ومتجد اًمٗمرادة اًمٖمرسمٞم٦م- 

ومت٤مرة يروٟمف ُمتديٜم٤ًم وحم٤مسمًٞم٤م  وضمقد شمٜم٤مىمض سيح ذم اًمٜم٘مد آؾمتنماىمل اعم١مدًم٩م ًمًٕمٞمد، ,7

 ًمٚمديـ اإلؾمالُمل، وُمرة يروٟمف قمٚمامٟمٞم٤ًم ُمتٓمروم٤ًم وُمٕم٤مدًي٤م ًمٚمديـ- 

اًمٜم٘مد اًمدٟمٞمقي قمٜمد ؾمٕمٞمد سم٤مظمتّم٤مر هق رسمط اًمٜمص سمًٞم٤مىمف اًمقاىمٕمل واًمث٘م٤مذم وآضمتامقمل،  ,0

 طمتك وًمق يم٤من اًمٜمص ديٜمًٞم٤م- 

ًمتٓمٌٞم٘مل اًمذي يامرس ؾمٕمٞمد ذم ٟم٘مده ًمٚمخٓم٤مب آؾمتنماىمل اًم٘مديؿ واعمٕم٤مس اًمدرس ا ,12

 يؼمز ومٞمف أهؿ ُمالطمٔم٤مشمف اًمٜم٘مدي٦م قمغم اًمدارؾملم اًمٖمرسمٞملم ًمإلؾمالم وشم٤مرخيف اًمديٜمل واًمث٘م٤مذم-

آؾمتنماق اعمٕم٤مس ُم٤مزال سمٕمْمف ُمتحٞمًزا ًمٚمٕم٘مؾ آؾمتٕمامري، ويٜمٓمٚمؼ ُمـ قم٘مٚمٞم٦م اُمتالك  ,11

 اعمرضمٕمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م-
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 (-140، ص0213ٟمذير ضمزُم٤ميت )دُمِمؼ: دار ٟمٞمٜمقى، ، شمرمج٦م آؾمتنماقإدوارد ؾمٕمٞمد،  -1

)دُمِمؼ: دار يمٜمٕم٤من ًمٚمٜمنم  اإلؾمالم واًمٖمرب: ُم٘م٤مٓت ودراؾم٤مت خمت٤مرةإدوارد ؾمٕمٞمد،  -0

 (-0214واًمتقزيع، 

 (-1008، شمرمج٦م يمامل أسمق دي٥م )سمػموت: دار أداب، اًمث٘م٤موم٦م واإلُمؼمي٤مًمٞم٦م إدوارد ؾمٕمٞمد، -6

قمٌد اًمٙمريؿ حمٗمقض )سمػموت: احت٤مد اًمٙمت٤مب  ، شمرمج٦ماًمٕم٤ممَل واًمٜمص واًمٜم٤مىمدإدوارد ؾمٕمٞمد،  -4

 (-0222اًمٕمرب، 

شمرمج٦م ومقاز ـمراسمٚمز )سمػموت: دار  ،اًمٜمزقم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمٜم٘مد اًمديٛمقىمراـملإدوارد ؾمٕمٞمد،  -3

 (-0223أداب، 

، شمرمج٦م د- حمٛمد قمٜم٤مين )اًم٘م٤مهرة: رؤي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، شمٖمٓمٞم٦م اإلؾمالمإدوارد ؾمٕمٞمد،  -3

0223-) 

، شمرمج٦م أؾمٕمد احلًلم )دُمِمؼ: دار اعمث٘مٗملم: اًمٜمّمقص إظمػمة، ظمٞم٤مٟم٦م إدوارد ؾمٕمٞمد -8

 (-0211ٟمٞمٜمقى، 

)دون ـمٌٕم٦م،  اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ًمٚمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦مإؾمامقمٞمؾ قمٌد اًمٗمت٤مح قمٌد اًمٙم٤مذم،  -7

 دون شم٤مريخ(-

، شمرمج٦م د- حمٛمد اجلرـمل )دُمِمؼ: إدوارد ؾمٕمٞمد: آٟمتٗم٤مو٦م اًمث٘م٤مومٞم٦مايػ يمٚمٗم٤مرون،  -0

 (-0218 صٗمح٤مت ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم،

)دُمِمؼ: وزارة اًمث٘م٤موم٦م اًمًقري٦م،  اًمدرس اًمٜمحقي ذم إٟمدًمسأيٛمـ هِم٤مم ي٤مؾملم،  -12

0213-) 

، شمرمج٦م: قم٤مرف ُمٜمٞمٛمٜمف وسمِمػم أوسمري )سمػموت: ُمٜمِمقرات قمقيدات، اًمٌٜمٞمقي٦مضم٤من سمٞم٤مضم٦م،  -11

 (-1073اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 

)دُمِمؼ:  ظمٓم٤مب احلداصم٦م ذم إدب: إصقل واعمرضمٕمٞم٤متمج٤مل ؿمحٞمد ووًمٞمد ىمّم٤مب،  -10

 (-0223، 1ر اًمٗمٙمر، ط دا
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 (-0217، 0ط  دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م،

 (-1002)اًمرسم٤مط: ُمٜمِمقرات قمٙم٤مظ،  اًمٜم٘مد اعمزدوجقمٌد اًمٙمٌػم اخلٓمٞمٌل،  -17

، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )قمامن: شمٞمًػم اًمٕمرسمٞم٦م سملم اًم٘مديؿ واحلدي٨مقمٌد اًمٙمريؿ ظمٚمٞمٗم٦م،  -10

 (-1073ُمٜمِمقرات جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م إردين، 

هـ، 1424)اًم٘م٤مهرة: دار احلدي٨م،  اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤ممقمكم سمـ أمحد سمـ طمزم،  -02

 (6جمٚمد: 

 (-0224)دُمِمؼ: دار يمٜمٕم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  اًمٜم٘مد واعمجتٛمع: طمقاراتومخري ص٤مًمح،  -01

)اًمٙمقي٧م: اعمجٚمس اإلؾمالم ذيًٙم٤م: دراؾم٤مت قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ومرشمز ؿمت٤ٌمت،  -00

 (-0224اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب، 

)اًم٘م٤مهرة: سمدائؾ  ُمنموع اًمتٗمٙمٞمؽ ًمدى ضم٤مك دريداُم٤م ُمٕمٜمك اًمتٗمٙمٞمؽ؟ حمٛمد اًمِمٞمخ،  -06

 (-0214ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم، 

، اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، إدوارد ؾمٕمٞمد: أؾمٗم٤مر ذم قم٤ممل اًمث٘م٤موم٦محمٛمد ؿم٤مهلم،  -04

0228-) 
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)قمامن: جمدٓوي ًمٚمٜمنم  اسمـ ُمْم٤مء اًم٘مرـمٌل وضمٝمقده اًمٜمحقي٦مُمٕم٤مذ اًمنـم٤موي،  -03

 (-1077واًمتقزيع، 

)سمػموت: دار اًمُٙمُت٥م  ّٞم٤مُت اخِلٓم٤مِب، َُم٤ٌمطم٨ُم ذم اًمت٠ّمؾمٞمِس واإلضْمراءًم٤ًِمٟمٟمٕمامن سمقىمرة،  -03

 (-0210، 1اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، ط

، )قماّمن: اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، سمٞم٧م سملم اًمٜمٝمر واًمٌحرٟمقري اجلراح،  -08

0221-) 

 (-0211)أسمق فمٌل: يمٚمٛم٦م،  إدوارد ؾمٕمٞمد واعم١مصمرات اًمديٜمٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦موًمٞم٤مم ه٤مرت،  -07

)سمػموت: اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م  إدوارد ؾمٕمٞمد وٟم٘مد شمٜم٤مؾمخ آؾمتنماق وًمٞمد اًمنموم٤م، -00

 (-0213ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، 
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