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 مفهوم األيديولوجيا: -1

 idéologieولكلمة اوفرنساة  ترصبةً صللازدية يف اال 1796سنة  دييديلوليا  ولؿ مرةةاأل ظهر مصطلح 
اوعػ ففي ل اإلدييديلولياة هي ذوك اونظػ ـ اوفكػري «، اوذي ديقلؿ:  اويت اقًتحه  اوع مل "دديستت ترديسي"

"تػ ديللر" عػن يف حػُت تتػ  . (1)»ع ل اإلنسػ فاوش مل اوذي ديعرب عن ملاقف األفراد من اوع مل ل اجملتم
 وتماازه  عن ادلات  فازديق  اوقيدية. ideasاألدييديلوليا  ول علم األفك ر 

"ن بلالف بلن ب رت" فقي مهػي ولمعػٌت اييديػي مػن هػوؿ هعلمػم علػي من ميػري اويديقرافاػة  وم  
ظػػل هػػذا   "وديػػيديلوليا " ل اوتنػػلدير علػػي و ػػاوػػذدين ظللػػلا اونػػ س دبػػناهم اوسػػا دة، حاػػ  هػػ يم م ػػ د  

االسػػتعم ؿ فالػػة اوقػػرف اوت سػػع عشػػر. ل ال ديػػزاؿ يف اونقػػي ا ػػ فا ألديػػة سا سػػة ايتم عاػػة تعتمػػي علػػي 
نػػ بلالف  حسػػ  اسػتعم ؿ ideologistاوسا سػ ت اويديقرافاػػة ل االكػًتاتاة، ل يف اولاقػػع وف وديػيديلوليي 

 .(2)ٌت ونظردية متعص ة، ل غَت عملاة ول رلردةر ادلفهـل واص ح مع، ل تطلة revolutionaryمع دوة وثلري 
 

بػػلعي زا،ػػف، يف  ن ق ػػل مػػ  ديػػيعي مفكػػر بطرديقػػة لاعاػػة إف األدييديلولياػػة هػػي عملاػػة تنعػػز مػػ 
ل األديػػيديلوليا ، إذف  .حػُت ت قػػي اوػػيلافع اوعقلاػػة اون ، ػػة عنػػم ل إال فلػن تكػػلف وبػػياً عملاػػة ودييديلولياػػة

وكػػػن مػػػع فػػػرح او ػػػيديل بطرديقػػػة سلتلفػػػة، تمػػػ   فا ولكلمػػػة، فكػػػر زا،ػػػف ل رلػػػرد ديػػػرت ا ب السػػػتعم ؿ ا ػػػ
تشتنل األدييديلوليا  دبث بة ادل يو ادلػنظم ول ناػة اوشػكلاة ولرلاديػة، هػذن او ناػة اوػيت ديتاػيد كػكل اورلاديػة يف 

 إف ره  تعلد إىل:
 

ترتاز االهتم ـ يف اوتشخاص اونقػيي وللقػ ،ع علػي اوععػ ،م ل مػ  فػلؽ اوط اعػي، ف ولقػ ،ع  -1
دي ت ال تستمي ومهاته  مػن لاقعاتهػ  بػل مػن ال لاقعاتهػ  دبػ  و ػ  غػَت ق بلػة ولفهػم ل ل احلك 

 .ش ءال وإلدراؾ، إ   ق بلة ووهتوؽ ل وإلن
بػػرلز مفهػػـل اوشخصػػاة اوػػيت ذبسػػي اووػػعف ول اوقػػلة ل ديكػػلف ربيديػػي هػػذا عػػن فرديػػ  نػػلع  -2

  .(3) اةول اوًتتا ة ادللرفلولي اوس ردة، من هوؿ ادلستلى مثوً، اوشخصاة
 ة، لاقع ػـل ودييديلوليا  تلهم، لعي زا،ف، عيـ لاقعاػديسلد يف وعم ؿ اوفرنساُت مفهل  
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ملعػػة مصػػ د م دديػػة صبلػػة وفكػػ ر تنشػػ  مػػن رلمنلػػلب، ل يف اولاقػػع إف ادلفهػػـل وديػػيديلوليا  هػػذا، تػػ ف 
يف  ونػػػم"مػػػ رتو" ل "إصللػػػز" ل "وانػػػُت". إال  قػػػي تثػػػرت ادلفػػػ هام حػػػلؿ هػػػذا ادلصػػطلح بػػػُت مفًتضػػة، ل

وف اونػػ س اوعقػػوء ديعتمػػيلف علػػي  ، ب عت ػػ ر"نػػ بلالف"اولقػػت اوػػراهن ال ديػػزاؿ االسػػتعم ؿ اوػػذي حػػيدن 
اخلربة، ول تكلف ذلم فلسفة، ل ديعتمي اوسخف ء علي ودييديلوليا ، ل هبذا ادلعٌت تعترب ودييديلوليا  بشكل 

  .(1)ر،اسي اآلف تع َت استهع ف
اوكثػَت مػن اوتعقاػي ل اوتشػلدي ،   ادللاضػاع اوػيت القػتإف ملضلع األدييديلوليا  مػن بػُتل منم ف 

 اوس   يف ذوك ديعلد وعية اعت  رات من بانه :ل 
: ل معٌت ذوك هل اوصراع اوػذي ديػيلر بػُت اوتاػ رات اوفكرديػة، ارتباط األيديولوجيا بالوعي -1

 حلؿ وميل اولعي ل مريعاتم، ل ادلث واة، ل اوفرلدييدية...اخل.
ذهػػػػػػ  اوكثػػػػػػَت إىل وف اوسا سػػػػػػة هػػػػػػي مرادفػػػػػػة وقػػػػػػي : ساااااا ارتباااااااط األيااااااديولوجيا بال يا -2

وألدييديلوليا ، ب عت  ر وف تل سا سة ول سػلطة توػمنت وديػيديلوليا ، ل وف تػل وديػيديلوليا  
 تومن نظرة ولمع ؿ اوسا سي.

: ل هػل مػ  دفػع إىل ظهػلر رلػ ؿ اوتخصػص يف التطور الهائل للعلاوم الظرييا  ا التطبيةيا  -3
م  ودى إىل ظهػلر مػيارس، ل اذب هػ ت تثػَتة ت وسػردي واة،  اوعلم اولاحي، ل هذا اوتطلر هل

ل اولاقعاة ...اخل، ل منم مل تسػلم األديػيديلوليا  مػن هػذن االذب هػ ت ب عت  رهػ  رلملعػة مػن 
 األفك ر اوسا ساة، ل اويديناة ل األهوقاة، ل اوفلسفاة...اخل.

 

ز ل اوقػػام ادلتعهػػة ضلػػل األفكػػ ر ل اورمػػل مػػن تمػػ  يػػ ءت األديػػيديلوليا  علػػي اعت  رهػػ  منظلمػػة  
ا  فظػػػػة علػػػػي كػػػػػرلط حاػػػػ ة اوفاػػػػة ادلعانػػػػػة، ل علػػػػي اوػػػػػرغم مػػػػن هػػػػذا اوتشػػػػػ بك ل اوتعقاػػػػي يف ربيديػػػػػي 

هػػػػػ  نسػػػػػق ً مػػػػػن اآلراء ل األفكػػػػػ ر، األديػػػػػيديلوليا ، إال وننػػػػػ  نسػػػػػتطاع تقػػػػػيت تعرديػػػػػف ول ، ل هػػػػػل اعت  ر 
...اخل، ل هػػػػي يف فاة ل ايم واػػػػةاويديناػػػػة، ل األهوقاػػػػة ل احلقلقاػػػػة، ل اوفلسػػػػاونظرديػػػػ ت اوسا سػػػػاة ل ل 

، ل هػل مػ  ذهػ  إواػم تػذوك لاسػاٍت األعػرج يف  (2) سا قه  اوع ـ، تشػكل يػزءاً مػن اوػلعي االيتمػ عي
األدييديلولياػػة هػػي رلملعػػة متك ملػػة ل «"، حاػػ  ديقػػلؿ: (ذبربػػة اوكت بػػة اولاقعاػػة)تت بػػم "اوطػػ هر لفػػ ر 

 .(3)»ل اوفلسفاة ةل األهوقاة ل اوفنا متن سقة من اآلراء ل األفك ر اوسا ساة ل اوق نلناة
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وم  سعاي ديقطُت فَتى وف هن ؾ ربلالً ودييديلوليا  يػ ء انطوقػ ً مػن ظهػلر بناػة فكرديػة لسا سػاة  
ييديػػػػػية تسػػػػػػمي اوفكػػػػػر االكػػػػػػًتاتي ل اوقػػػػػلمي، ل مػػػػػػن هػػػػػػوؿ هػػػػػذا اوفكػػػػػػر بػػػػػيوت علػػػػػػي اوصػػػػػػعاي 

تػػربز يف سػػا دة ونػػة ودييديلولياػػة  ذات فػػ بع ديسػػ ري ل  ػػلريييديػػية هتػػامن بناػػة ونلديػػة «اوسلسالوسػػ   
تتوػػػمن مفػػػ هام، مػػػن مثػػػل: األمػػػة، اوط قػػػة، اوقلماػػػة، االكػػػًتاتاة، احلػػػزب اوثػػػلري، اييواػػػة، ادل دديػػػة، 

ل مػػػن هػػوؿ هػػػذن او ناػػػة اولسػػ ناة ديت تػػػي ونػػػ   ،(1)» اوربلوات رديػػة، اي هػػػة اوثلرديػػة، االنته زديػػػة، اولارباواػػػة...
 م عا ً.اوتف عل بُت او نا ت ت رخيا ً ل ايت

اوتصػػلرات وف إنتػػ ج األفكػػ ر ل «اهػػتم تػػل مػػن "مػػ رتو" ل "إصللػػز" ب ألديػػيديلوليا  ل بانػػ  ل قػػي  
حلاػ ة اولاقعاػة. ونػة ا . فهػلاوػلعي زبػتلا بصػلرة م  كػرة ل ل اقػة ب ونشػ ط ل اوتع مػل ادلػ دي بػُت او شػرل 

 هتػيؼ إىل ربلاػل رديػة النظإال و   عنػي "وانػُت" وميػ ات  ،(2)»ل وفك رهم تصلراهتم ف و شر هم منتعل
م فرحػػػيػػػ ء مػػػن هنػػػ   هتػػػيؼ إىل رسػػػم مومػػػح ادلسػػػتق ل وديوػػػ ً.، بػػػل اولاقػػػع ل ذبػػػ لز سػػػل ا تم فاسػػػ 

روي اوػ ع  اآلهػر تعمػل ل هػي يف ي نػ  األديػيديلوليا  اوربيلازديػة،  دبػلازاة ولألدييديلوليا  االكػًتاتاة و
عسػػكردية، ل سا سػػاة، ل تصػػ ددية ل إىل وهػػياؼ اق علػػي تلحاػػي اونػػ س ل ايمػػع باػػنهم، مػػن ويػػل اولميػػلؿ

وكنهػػ  يف اوفكػػر اوربيػػلازي ت تعػػي عػػن موػػمل   احلقاقػػي، إذ إف  .ايتم عاػػة. إ ػػ  ترديػػي سب سػػك اجملتمػػع
هذا اوفكر ديقيـ ون  صباػع األديػيديلوليا ت علػي مسػتلى لاحػي: اوربيلازديػة، اوشػالعاة، اوػيدين، اوقلماػة، 

اخلػػياع اولػػذاف دي تاػػ ف بفعػػل اوتاػػ وف بػػُت اوشػػرت ت اون زديػة، اوف كػػاة...اخل، ل هنػػ  مكمػػن اوتشػػلدي  ل 
االحتك ردية ل اويلؿ اورومس واة وتشلدي  اولعي االيتمػ عي ل اوقهػر اوػذي ديػ رس ضػي اوط قػة اوشػنالة، 
ل من هن  انطل  "ت رؿ منه ت"، ل حيد مقلوة وس ساة مف ده  وف األدييديلوليا  ع  رة عن لعي زا،ف 

   .(3)يف اوصراع اوسا سي ديوـز اوفكر االيتم عي ادلنخرط
 

ل  ،تم  قي ذه  "ت رؿ منه ت" إىل وف تل اآلراء ادلتعلقة ب ولاقع االيتم عي هي وديػيديلوليا  
ب عت ػػػ ر وف تػػػل وديػػػيديلوليا  هػػػي لعػػػي زا،ػػػف وكل ػػػ  تعتمػػػي اوتارديػػػف ل اوتشػػػلديم ل اوتشػػػلدي ، ل وف 

وػػػياهلي، ال فامػػػ  ديتعلػػػ  دبط بقتهػػػ  األديػػػيديلوليا ت متسػػػ لدية فامػػػ  ديتعلػػػ  بلز ػػػ  اوػػػذا  ل دبنطلقهػػػ  ا«
 نعني م )...(ن مكولعي اوص دؽ ول ادلط ب  عنين، فاوللاقع، ل بف علاته  االيتم عاة ل اوت رخياة. وم  ا

هػػػؤالء  ، إ ػػػموديػػػيديلوليا ت معانػػػة ديقػػػيرلف علػػػي االنتقػػػ ؿ مػػػن منظػػػلر إىل منظػػػلر، عنػػػيم  ال ديقنعػػػلف
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مػػػن هػػػوؿ  (1)»ؿ إىل اوػػػلعي اوصػػػ دؽ، ل إىل ادللضػػػلعاةاوقػػػ درلف علػػػي اولميػػػل  )...(األحػػػرار  ادلثقفػػػلف
 ي هػػػػذن األديػػػػيديلوليا  مػػػػن هػػػػوؿ وهػػػػرىبػػػػُت األديػػػػيديلوليا ت اوسا سػػػػاة، ل ديعملػػػػلف علػػػػي نقػػػػ ادلق رنػػػػة

، ل هكػػذا هػػل لاسػػاٍت اوػػذي ال نسػػتطاع مػػن هػػوؿ نصلميػػم اوكثػػَتة  فاتاػػررلف مػػن اوقاػػلد االيتم عاػػة
تتمثػػل يف رةديػػة ميػػ ح ه  ولػػلفن، ل قػػلاـ هػػذن اورةديػػة اونقػػي ل "ذاترة ادلػػ ء" مػػثوً ػدييديلولياتػػم، فػػتشػف و

اوتقلت، ل بيديهي وف تل تقلت ديستني إىل مس ق ت ودييديلولياػة يف اون وػ ، ل انطوقػ ً مػن هنػ  تشػتنل 
اوػػنص مػػن حاػػ  هػػي تامػػة وس سػػاة يف ربيديػػي اخلطػػ ب، ل هػػل مػػ  نلاظػػم يف، مػػ   لاألديػػيديلوليا  داهػػ

     ديلي:
 

ل ونػػػ   1995إىل  1993ورحلػػػة، رحلػػػة اوقسػػػ لة ادلمتػػػية مػػػن داهػػػل هػػػذن ا« -    
وتتػػ  هػػذا اوػػنص فلياػػت دبػػَتاث اوكت بػػة اوًتاياػػيي: ينػػلف ديقػػ رب االنتاػػ ر، مػػرض    
 هسراف او ات ل األرض ل او ود، لف ل اوذاترة، تس قا اوشعر ل اخللؼ، ػاوعا   
 ، ل اوته ـ تم ال حيي من اوسردية ل ادلنفي، مع لدة احلا ة من اوصفر يف سن األربعُتل   
 .(2)» اولرؽ ل األقوـ.. ل احلرب... ل تثَت من اخللؼ اوذي ال ديش م اخللؼ  

 

 

إف ملضػلع ت اوقسػػ لة، ل اخلػػلؼ، ل ادلنفػػي هػػذن اوػيت تطرحهػػ  اورلاديػػة، ل بػػ ورغم مػػن ف بعهػػ   
ة، ف خلطػ ب ديصػير اوتعردييي، فهي تع جل صب وا ً يف سا ؽ يػذلره  االيتم عاػة ل اونفسػاة ل األهوقاػ

اوقس لة ل اخللؼ ل ايػلع، ل ادلنفػي، عن مثقف ل ديليم دلثقف، ل احل فز هم اووا دي  اوذدين ديع نلف 
ل او ط وة، ل من لراء هذا احلكي تليي قصيدية ل غ ديػة، ل رةديػة، ل كػعلر وػيى اوسػ رد او طػل بػ ف وػم 

 .لياة اورالي، ل من لرا،م اورلا،يودييديلورس وة، ل ب ف وم إرادة اوقلؿ ل اوت لاغ، ل هذن رةدية تعكو 
 

 ورلادية هي ككل من وكك ؿ اوػلعي عنػي األدديػ ، ربمػل مهلمػم ل تػلفر وػم اجملػ ؿ وتالاػل ف إذاً  
ل من قشػػػػة ذوػػػػك اوػػػػلعي يف ضػػػػلء فكػػػػرن األديػػػػيديلوليي، تمػػػػ  وف اورلاديػػػػة كػػػػكل مػػػػن األكػػػػك ؿ اوفناػػػػة 

مؤسسػ ً داهػل اوػذات ل اجملتمػع، لتقػـل وألدييديلوليا ، تقػـل بػيلر فكػري، أل ػ  ربمػل موػملن ً معرفاػ ً 
 بفعل سا سي، ل تعرض ليهة نظره  حلؿ م  دييلر يف اجملتمع من ميراع ت هفاة لمعلنة.

 :اظيف  األيديولوجيا -2
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تتاػػػلؿ األديػػػيديلوليا  إىل وداة «تعمػػل األديػػػيديلوليا  علػػػي هاكلػػػة ل بنػػػ ء اجملتمػػع نفسػػػم ل منهػػػ   
م عػػػة، ف ألديػػػيديلوليا  يف هػػػذا ادلسػػػتلى، تصػػػ ح دبث بػػػة ، ل سب سػػػك ألعوػػػ ء ايانػػػيم جميػػػهر ل ع مػػػل 

ادلوحا ول اإلمسنت اوذي ديشي او ن ء االيتم عي برمتػم، تفػرد ول تمعملعػة. إ ػ  ذبعػل وفػراد اجملتمػع 
، ل (1)»ول اوط قة ول اوفاة، وتثر سب سك ً ب لامير هي من اوقلة ل اوصوبة غػَت ق بلػة وونكسػ ر بسػهلوة

يا  ال ذبػػي ذاهتػػ  مػػن هػػوؿ لظافتهػػ  اوسا سػػاة ذوػػك و ػػ  ال تسػػعي إىل تع اػػة مػػع هػػذا فػػإف األديػػيديلول 
ي، ل إمنػ  تػذوك هػي يتمػ عاون س  ق فا ً فقا ل ال إىل ربقا  ادلعرفة، ل ال إىل احلف ظ علػي اوػلعي اال

وي  -، أل ػػػػ  ىل ذوػػػػكهػػػػذن اوسػػػػلطة ق ،مػػػػة ول يف فرديقهػػػػ  إ تسػػػػعي إىل هيمػػػػة اوسػػػػلطة سػػػػلاء ت نػػػػت
منػػ  تلق ،اػػ ً   إل مػن األفػػراد ال عػػن فرديػ  اوقػػلة، تسػػعي إىل انتػػزاع االعػًتاؼ هبػػذن اوسػػلطة  -األديػيديلوليا 

بعي ذوك تسػعي إىل هلػ  قػلة ايتم عاػة وهػرى ولػيف ع عػن هػذن اوسػلطة، حاػ  ظلػت وديػيديلوليا ت 
ي وهػذت ميػ نة قػألف تكػلف وديػيديلوليا ت تف حاػة، ل  او لياف ادلتخلفة تسعي هػوؿ مراحػل تف حهػ ،

يف اون وػػػػ  وف هػػػػذن اوقػػػػلى لحػػػػية اذللديػػػػة ل اوػػػػًتاث ل األمػػػػة. ل مػػػػربرة ذوػػػػك ب ضػػػػي ادلسػػػػتعمر، قلماػػػػة
االيتم عاػػػة تتلقػػػف بعػػػي االسػػػتقوؿ عػػػن هػػػذن اولحػػػية ل تناػػػلة وتػػػيهل مرحلػػػة ييديػػػية مػػػن اوصػػػراع 

 .(2)اوسا سي ل االيتم عي
 

إىل وف  يزا،رديػػػة"بشػػَت بػػػل رة يف تت بػػم "بناػػة اوشخصػػاة يف اورلاديػػة ازلمػػي ل قػػي وكػػ ر اوػػيتتلر  
قػػي كػػهي بعػػي احلػػرب اوع دلاػػة اوث ناػػة تاػػ رات فكرديػػة ل سا سػػاة سلتلفػػة و ػػرت علػػي تعػػيد  اولاقػػع ايزا،ػػري

يديػػػم معتقػػػيات ايتم عاػػػة االذب هػػػ ت اوفكرديػػػة يف ايزا،ػػػر، ل ودت إىل ظهػػػلر اإلنسػػػ ف اوػػػذي تكلنػػػت و
هػػذن االذب هػػ ت حػػلؿ زلػػلردين  اقتصػػ ددية ل فكرديػػة، ل ديػػرى ضػػرلرة تط اقهػػ  علػػي اولاقػػع، ل قػػي دارتل 

 وس سػػػػاُت وحػػػػيمه ، دياػػػػٍت مػػػػرت ا ت رخياػػػػ ً ب حلرتػػػػة اوتاررديػػػػة يف ايزا،ػػػػر. ل اوثػػػػ   ديسػػػػ ري مػػػػرت ا ع دلاػػػػ ً 
ب ألدييديلولياػػة ادل دديػػة، ل هػػذا األهػػَت اوػػذي صلػػي فاػػم األديػػيديلوليي، ديتطػػرؼ ول ديعتػػيؿ، حسػػ  دريػػة 

 لاػػػة، ل هػػػذا مػػػ  ودى إىل اولقػػػلع ربػػػت تػػػ  َت احلػػػزب اوتػػػػ  ر ب وتاػػػ رات ادل دديػػػة ادلع ميػػػرة، ول بػػػ وفكرة ا
اوشالعي اوفرنسي يف اوكثَت من ادللاقف، ل هل م  دفع اورلا،ػي ايزا،ػري إىل من قشػة بعػ  قوػ دي  هػذا 

 .(3)اخلوؼ من هوؿ كخصا ت تت ٌت ودييديلوليا ت سلتلفة
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سا ساة تذوك تعرب هب  ل وللظافة األدييديلولياة إىل ي ن  لظافته  االيتم عاة، لظافة عملاة  
عػػن ادللاقػػع االيتم عاػػة، مػػن ليهػػة نظػػر احل مػػل ذلػػذن األديػػيديلوليا ، ل منػػم فهػػي واسػػت رلملعػػة مػػن 

 بل هي تذوك عمل لهيؼ وديو ً.فقا، األفك ر 
األتثػػر قػػػلة «إف اخلطػػ ب اوسا سػػي يف ايزا،ػػر ل يف األمػػة اوعرباػػة علػػي اوعمػػـل تػػ ف وػػم اوػػيلر  

ديػ   اوورلردية دلم رسة هذا اوتػ  َت، ل ل  زمةاوول ذوك المتوتم ادلقلم ت اقع، قيرة علي اوت  َت يف اول ل 
يف مقػػػػيمته  هنػػػػ  احل مػػػػل االيتمػػػػ عي ادلػػػػنظم عػػػػرب مؤسسػػػػ ت ول تنظامػػػػ ت معانػػػػة، ل ادلليػػػػم برةديػػػػة 

تم  هل مطرلح يف اوس حة اوعرباة، هل تع َت ه د  عن اولاقع اوعريب يف ح وة تلميافم   )...(ودييديلولياة 
ل هػػػذا هػػػل لاقػػػع  ،(1)»تػػػ   علاهػػػ  سػػػ بق ً. لاقػػػع متخلػػػف سػػػاايد ب ووػػػرلرة هط بػػػ ً سا سػػػا ً متخلفػػػ ً ادل

ديقػرون، إىل عػل، وي مػ  ديتلقفػم ل واو ق دراً علػي ربلديػل ردات اوف«اوفكر األدييديلوليي اوعريب. ذوك ألنم 
 دي تكر من هج التج مقلالت ول نظردي ت ول مذاه ، ل فعل معريف هوؽ. فهل ال دينتج معرفة، وي ال دين

ودلاتػم. ل ذلػذا فػإف نقػي اوفكػر وع داتػم ل اوا تػم ل  ول فرا، ، ألنػم ال ديػ رس اونقػي. ل اونقػي احلقاقػي هػل
اوفكر األدييديلوليي اوعريب هل فكر مقلي ت بع، دييلر علي نفسم ل  ًت مقلالتم األبيدية ادلتع واة اويت ال 

ام. نعم إنم دينتقي. ل وكن نقين هل من ق ال اويف ع ربلؿ ل ال تزلؿ، ل اويت تتع لز اوت رديخ ل تعلل عل
 :دينش  اعت  راً من هذا اولاقعصلي وف إذ  (2)» ي إىل نفي اولق ،ع ل حع  احلق ، .ػل اوتربدير، ول هل سع

 

اوػػيت تشػػػكل ف قػػػة لاعاػػػة وػػذاهت ، قػػػ درة علػػػي قاػػػ دة  ،غاػػ ب اوظػػػرلؼ ادللضػػػلعاة ل اوذاتاػػػة -1
 اويلوة ل اجملتمع.

استمرار خيا ً، ل هل م  ديس عي علي تشكل ل االقتص دي ل االيتم عي ت ر  غا ب االستقرار -2
او ٌت االيتم عاة اوواقة ل ادل زلمة، ل هذا م  منع من هل  لالءات حقاقاة بُت اويلوة ل 
ادلػػػلافنُت، بػػػل هػػػل مػػػ  زاد يف اسػػػتمرار تلػػػك اوػػػلالءات ادلنلقػػػة مثػػػل اوعشػػػ ،ردية، ل اوط ،فاػػػة 

سػي اوػذي  مػ  سػ عي علػي تعقاػي عمػل اخلطػ ب اوسا ليلوة، لاة ت يديل عن اولالء وادلذه 
، (3)فقياف اوعيديي من قراراهت  اوسا ساة تلف بع  اويلؿَتدية، ل  إىل ادلش رتة ايم ه رديفتق

تقػػػـل «ل هػػل مػػػ  مػػػن كػػػ نم وف ديػػػيفع رلتمعػػػ ت اوعػػ مل اوث وػػػ  إىل ت ػػػٍت األديػػػيديلوليا  أل ػػػ  
لػػيافا األلىل ايتم عاػة، ل اوث ناػػة سا سػػاة ل بت دديػة لظافتػػُت معػ  ب ونسػػ ة وشػػعلب هػذن او 
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معرفاػػة معػػ ً. فمػػن اون حاػػة االيتم عاػػة هػػي قػػ درة عنػػيم  ت هػػذ دلرهػػ  احلقاقػػي وف تكػػلف 
او يديل عن اولالءات األهػرى اووػاقة يف هػذن اجملتمعػ ت ادلتخلفػة، ومػ  مػن اون حاػة ادلعرفاػة 

، أل ػػ  يف سػػا قه  اوعػػ ـ (1)»ؿل اوسا سػػاة، فهػػي قػػ درة علػػي رسػػم األهػػياؼ اونه ،اػػة ولنوػػ 
  تشػػكل منظلمػػة فكرديػػة قػػ درة علػػي ربيديػػي اذلػػيؼ اونهػػ ،ي ألي ف قػػة وسػػَت نوػػ ذل ، ل و ػػ

   ايم عة مع ً.تع اة اوليياف االيتم عي ولفرد ل ق درة علي 
 

   :أيديولوجي  األديب -3/1
ذا اوفوػػ ء، ل هػػل ميػػ نع ألدييديلولياػػة األدديػػ ، فهػػل مػػ نح اذللديػػة ذلػػ اً رمػػز ديعتػػرب اوفوػػ ء ادلكػػ    

وعم وػػػػػم اإلبياعاػػػػػة إىل عملاػػػػػة تصػػػػػ دـ رلملعػػػػػة وػػػػػع ادلعػػػػػٌت، ل هػػػػػل مػػػػػ  دفػػػػػع لاسػػػػػاٍت األعػػػػػرج ألف خيُ 
ثق فاػػػة، ل اذب هػػػ ت فكرديػػػة تػػػًتالح بػػػُت وقصػػػي اوقػػػام اول  زبتلػػػف بػػػ هتوؼ اوتليهػػػ توديػػػيديلوليا ت 

يديلوليي ل هػػذا ايػػػيؿ ل وكػػن هػػػذا اوتصػػ دـ األديػػػ ،اوامػػُت، ل وقصػػي اواسػػػ ر، بػػُت سػػػلفي ل ت رخيػػ  
علػػػي هػػػذا «اوػػػذي ديرتكػػػز علػػػي االذبػػػ ن اوثقػػػ يف، ل  ،اوفكػػػري وػػػم و ػػػرن اوفعلػػػي يف عملاػػػة اوتناػػػَت اوشػػػ مل

، ال تتشػكل مػن األس س، فإف اوقام األدييديلولياة يف وي نص وديب، ل يف اونص اورلا،ي بشكل هػ ص
مػػػػن هػػػػوؿ اوتشػػػػكال  هػػػػوؿ موػػػػملف ديوػػػػرب يف فػػػػراغ، فلػػػػاو هنػػػػ ؾ ليػػػػلد نػػػػ يز ذلػػػػذن اوقػػػػام، إال

اوسردي، ل يف ذوك اإلف ر ون ديكلف ويدين  قام ودييديلولياػة ذلػ  ميػفة اوث ػ ت، ل إمنػ  هػي قػام متارتػة، 
ألف تشػػكاله  ديتنػػَت مػػن نػػص آلهػػر، ل ذوػػك ألف اوكت بػػة ت لديػػل ول لعػػي ول رميػػي ديتشػػكل يف حػػيلد 

 .(2)»بن ء ق بل ولقراءة ل اوتفكاك
 

وفكػػػػػ رن إىل دريػػػػة االبتعػػػػػ د عػػػػن احلا دديػػػػػة يف ربرديػػػػػك تمػػػػ  نوحػػػػػا وف األدديػػػػ  دينسػػػػػ ؽ لراء  
يف تثػػَت مػػن األحاػػ ف ديصػػَت لاحػػياً مػػن وبطػػ ؿ اورلاديػػة، ديتػػلىل اوقاػػ ـ بتلياػػم وع ػػ ء  ، فنعػػينكخصػػا تم

او يديل احلتمي ولخرلج  اورلادية لف  هطتم ادل ي،اة اويت تيعل إىل ت ٍت ادللقف األدييديلوليي اوذي ديشكل
  ادلكػػ ف زلػػيداً وشخصػػا تم ل وبط وػػم، ل لسػػالة ف علػػة يف تنلديػػع هػػذن األدديػػ«مػػن األزمػػة، تمػػ  يعػػل 

اوشخصا ت، ف وق دـ مػن بااػة كػع اة ربػيد موزلػم ب نتم ،ػم ادلكػ   ل تعػرؼ اهتم م تػم لمالوػم. ل ابػن 
او ااػػة اورفاعػػة ديرتسػػم انط  عػػم األل  ل تتعلػػي منػػم اهتم م تػػم ل مالالتػػم وديوػػ ً، ل بػػذوك وميػػ ح ادلكػػ ف 
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خصػا ت ق ػل تػل كػيء اهػر، ف وتفػػ لت بػل اوتق بػل ادلكػ   هػل وسػ س اوتفػ لت اوط قػػي، ل دواػل اوش
 .(1)»هذن رةدية ودييديلولياة

ل إذا ت ف تنَت اجملتمع ديؤ ر علي األدييديلوليا  ل ديؤدي علي تنَته ، فإنن  نشَت إىل وننػ  صلػي يف  
ع َت ب وكلمة عػن ملقػف األدديػ  اجملتمع اولاحي اوعيديي من األدييديلوليا ت. ل دلر األدب هن ، هل اوت

 من اجملتمع.
 إذف فهل هن ؾ عوقة بُت األدب ل األدييديلوليا ا 
إف اإلكػػػػ رة إىل عوقػػػػػة األدب ب ألديػػػػيديلوليا  يػػػػػ ءت علػػػػي وسػػػػػ ف "تػػػػلوَتدج" عنػػػػػيم  قػػػػػ ؿ:  

"األدب نقي احلا ة"، ل هل وف وألددي  ملقػف مػن احلاػ ة، ل وف نقػين ولااػ ة ديتطلػ  منػم معرفػة ت ػَتة 
اػػ ة االيتم عاػػة، ل احتك تػػ ً ت ػػَتاً ب و شػػر، ل هػػل مػػ  ليػػين ن يف نظرديػػة اوتع ػػَت اوػػيت امػػن وميػػا هب  ب حل

بقامػػة اوفػػرد ل منهػػ  دعػػلا إىل حرديػػة اوفػػرد، ل قػػي ميػػ دؼ ذوػػك اوط قػػة اوربيلازديػػة، ل وعػػل هػػذا اإلديػػ ف 
 ألدب ت  َتا ت َتاً.ب وفرد اوع قري ومي ح يزءاً من ودييديلولياة اوط قة اوربيلازدية، اويت و رت يف ا

ال ديػرت ا وم  نظردية اخلل  فقي امنت هي األهرى ب وفن، ل نظرت إىل وف اوفن احل  هل اوػذي  
وفك ر ل ملاقف األدب ء ال قامة ذلػ ، ل هػذا مػ  ونػتج ودبػ ً هتلدياػ ً ديتسػم بػ وزهرؼ ب دلنفعة، ل ق وت ب ف 

 يدة.ل األوف ظ اورن نة ل ادللساقي مع عيـ تقيت ادلع   ا 
يف ، ل وف ديعػرب يف حُت ذه ت نظردية االنعك س إىل مط و ة األددي  بػ وفكر االكػًتاتي اوعلمػي 
حػػ  االيتم عاػػة ل احلرديػػة اوسا سػػاة، ل ، مػػن مثػػل اوعياوػػة معانػػة ثػػل وديػػيديلوليا سبعػػن قػػام إنسػػ ناة ودبػػم 

يالالت بػػػ ودهبػػػم، ديتسػػػم اوشػػػعلب يف تقرديػػػر مصػػػَته ، ل األدبػػػ ء اوػػػذدين خيتػػػ رلف هػػػذا االذبػػػ ن يف ودهبػػػم
 متمازة من هوؿ اهتا ر ادللضلع ت ل مع يته .

ل األديب يف ػؤ ر يف األدب، ل يف دلرن، ل تنعكو علي اوعمػػة اوك ت  تػإف ودييديلوليال علام ف 
عمل وديب دينطلي علي ملقف، ل حىت األدب اوتهلديي اوذي  هي يف «، ل وذوك فإف تل (2)ادلوملف

، بػػل إف تعػػيد ملاقػػف األدبػػ ء هػػل (اوومنتهػػي)حبػػي ذاتػػم عػػن ملقػػف  اذلػػرلب مػػن ربيديػػي ملقػػف ديعػػرب
رلاديتم ديقيـ ون  رةدية زليدة من  )...(انعك س وتعيد انتم ءاهتم االيتم عاة ل األدييديلولياة، ف ألددي  يف 

اجملتمع ل احلا ة من حلوم، ل هذن اورةدية قي تكلف شلثلة وللاقع ل قي تيعل ولتص د معم تم  تػيعل إىل 
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، ل منػم فقػي (1)»زن ل زبطام، ل تل هػذا ديعػلد حسػ  االنتمػ ء االيتمػ عي ل األديػيديلوليي تػذوكذب ل 
سَتدية ب ونس ة ولعػ مل اورلا،ػي، بػل لظافة تف«علمن  ت رديخ تطلر اوسرد اورلا،ي وف فكرة اوك ت  ال ربمل 

 ر ل زبػرباوكلم ت، تقص، ل تصػل  بُتتلمة ، ل  تكلدين بُت تكلدين تتيهل يف نساج هذا اوع مل ت وف
 .(2) ». ف وفكرة ربا  رلا،ا ً بقير م  تقام عوق ت حلاردية مع سلاه ل تع جل عوقة م  ييديية مع م دهت 

إف اوذدين دي رسلف اونقػي األديػيديلوليي ال ديهتمػلف ب وصػا غة اوفناػة بقػير مػ  ديهتمػلف بػ وفكرة ل  
فػػػػ ر اوفػػػػٍت، ل اوتشػػػػكال ادللقػػػػف، ل فاػػػػم اهػػػػرلف ال ديهتمػػػػلف بػػػػ وفكرة ل ادللقػػػػف، ل ديرتػػػػزلف علػػػػي اإل

همػػػ  سلطػػػا، ألف االهتمػػػ ـ بػػػ وفكرة ل ادللقػػػف دلف ذلػػػذا ديػػػرى كػػػكري عزديػػػز ادل ضػػػي وف تلااولنػػػلي، ل 
غَتمهػػ  ديػػيفع األدب إىل مػػ  ديسػػمي اوعمػػل اوػػيع ،ي، ل هػػل مػػ   عػػل األدب منفػػراً مػػ داـ ونػػم ال ديعتمػػي 

ي ديػيؿ علػي ععػز األدديػ  علػي تصػلدير اإلحي ء ل اإلدي ء، ل اوتصلدير ل اوتعساي تم  وف اوعمل اويع ،
رةديتػػم تصػػلديرا فناػػ . ل وف االهتمػػ ـ ب إلفػػ ر اوفػػٍت ل اولنػػلي دلف االهتمػػ ـ بػػ وفكرة، ديعػػي عمػػو ق ميػػرا 
ألنم ديفقي لزنم، ل ديفتقي إىل اوشرط األس سي من كرلط صل حم، ل ادلتمثل يف اوتلاميل مع اوقراء، ألف 

  األددي  ال ديكت  ونفسم. 
هؤالء ل ولواك ديكن احلػيدي  عػن قوػاة وهػرى زبلػي األدب وال ل هػي قوػاة  بعي ربيديي اراء 

ادلوملف ل اوشكل، ل مه  من مهػ ـ اونقػي ادلع ميػر يف باػ ف دريػة اوتػياهل ل اوتعػ ذب بػُت موػملف 
 اوعمل األديب ل ككلم.

ُت إف اوتػػزاـ األدديػػ  ب ديػػيديلوليا  زلػػيدة ديلايػػم ربػػيدي ً يف مػػيى قيرتػػم علػػي إق مػػة تػػلازف دقاػػ  بػػ 
األديػيديلوليا  ل مػػ  تتطل ػػم اوصػػا غة األدباػػة، ألف األديػيديلوليا  ال زبلػػ  اوفػػن ل األدب، ل ذلػػذا فمهمػػة 

 وي تسػم ب وتػرزر ل اوتػروف ل االنسػع ـ ت بػُت األديػيديلوليا  ل األدب ميػاااة إق مة عوقػة«األددي  
هػل ، ل (3) »ل لعاػم اوفػٍتبُت لعام اوفكػري دقاق ً وف األددي  اون ضج هل اوذي ديستطاع وف ديقام تلازن ً 

ع وألدديػػ  لاسػػاٍت األعػػرج، ل مػػ  زادن سبكننػػ  هػػل ايمػػع بػػُت اونقػػي ل اإلبػػياع، ب عت ػػ رن وسػػت ذاً مػػ  صُبػػ
  ولكثَت من األدب ء. ديؤتمل م  يف ايمع بُت اونقي ل اإلبياع ي معا ً ول  من اخلربة 

 

 ر ػل األدييديلوليا  بن  اونظ  وف هن ؾ عوقة ضبامة بُت األدبُتل بعي تل هذن اآلراء ديت  

                                                 
 .127، ص: ـ، س ككري عزديز ادل ضي، يف نظردية األدب، - 1
 .211، ص: 2005ف، وسرار اوتخاال اورلا،ي، منشلرات ارب د اوكت ب اوعرب، سلردية، دط، ن ال سلام  - 2
 .129ص: دل ضي، ـ، س، ككري عزديز ا - 3
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عن وف تل منهم  ديتطلر حس  نس  معُت، ل تل منهم  ديتف عػل مػع اجملتمػع بطرديقػة ه ميػة، إال وف 
 ،واست عوقػة بسػاطة بػل مرت ػة ل متياهلػة ل ب ونػة اوتعقاػياوعوقة بُت األدب ل األدييديلوليا  «هذن 

 ،)...(عنهػ  ألقلاذلمدييديلولياة، بل ل ل واو ودؿ علي ذوك سلى ليلد وعم ؿ ودباة عيديية من قوة أل
 .(1)»  ف ودييديلولياة األددي  تؤ ر يف عملم فكراً ل فن ً قلون  ب االستثن ءات ال تنفي وكن هذن

 

 :األيديولوجيا عظد ااسيظي -3/2
منػم فهػل هطػ ب وديػيديلوليي إف هط ب اوس رد هل بيرية وس ساة هط ب تربدير ل تفسػَت، ل  

ديعكػو ودييديلولياػة اوسػ رد ل وػاو ودييديلولياػة اوشخصػاة ادلرتزديػة ملضػلع  اوػتلفا« ب ووػرلرة، ذوػك وف
 فهذا ادلقطع اوذي ديرلديم اورالي مثوً: ،(2)»اوسرد

 

. هػػذن اوصػػلرة اوػػيت قفػػزت مػػن بػػُت األلراؽ اوذابلػػة تػػيفع يب ضلػػل رلػػرد ميػػيفة«    
 ة ػومن لر سااقة من اخللؼ. علاه  بع  اون  ر ل را،اة او نزدين ل وكنه  يف ح    
 ون ، هلع، وضع دييي علي ك كايت حىت ال تنزع مٍت ياية. ارتسمت هب   و ة ليلن:   
  و ن ء اوتصلدير. ومي ل هي سبي دييه  ضللي حىت تنه   عن احلرتة. ه ويت حلامة   
  اوطاة بة اويت ت نت تستق لٍت عني ب ب احلمة ـ وتسرقٍت من ومي ل تلافٍت مثل اخلرقة  
  وصلرة علي ع دة وهل اوقردية، لاقفة ت ونخلة، ديياه  منسيوت ف عرب او  واة، ت نت ا 
  له . يسيه ، ليهه  مو ء ب بتس مة رديفاة هعلوة. تذترت تف ميال اوصلرة بك م 
 : علي قف ه  تت  خباة عريب رديء 

 
 
 
 

 
«(3) 

 ا بزمن إف م  ديشعر بم اوس رد اذب ن ه وتم "حلامة" هل من ب ب اوتربدير األدييديلوليي ادلرت  
 اوكت بة، ل بزمن اوسرد ل واو بزمن اوتعربة.

                                                 
 .130، ص: ـ، س ككري عزديز ادل ضي، يف نظردية األدب، - 1
، 2005د اوكتػ ب اوعػرب، دمشػ ، دط، زلمي او  ردي، عنيم  تتكلم اوذات )اوسَتة اوذاتاة يف األدب اوعريب احلػيدي (، منشػلرات اربػ  - 2

 .133ص: 
 .119 مص، س، ص:ذاترة ادل ء،  - 3

. المتصااوراو ا  ااى علااا التااوالي: 196)...(ت بحّمااام الااوردأ عااام ذصااورأ أ اا
ي ا بجانبها الميحوم   التي حليم  لزعي الحمصي، الحاج  أميزار بظت الصغيّ 

 طّياب  حّمام الوردأ.
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اوك ت  يف "ذاترة ادل ء" من منطل  وديػيديلوليي لاضػح، ل هػل منطلػ  االنتمػ ء إىل هػذا دينطل   
ساٍت إذ ديعاي قراءة لا مل دبث بة قراءة حلا ة مي ح ه ، لاولفن، ل مع داتم دلن ديشلهلنم. إذ ي ء هذا اوع

اوفكػػري ب دلرحلػػة اوت رخياػػة اوػػيت ديػػر هبػػ  اجملتمػػع ايزا،ػػري يف تلػػك اوفػػًتة،   حا تػػم فػػذوك مػػن منطلػػ  لعاػػم
قػراءة اوتػ رديخ اوشخصػي، ل اوتػ رديخ اوعػ ـ ال تقػيـ يف إفػ ر ملضػلعي،   إف تربديػر األحػياث «تم  وف 

 .(1)»ل تفسَته  ال ديراعا ف اوسا ق ت اوت رخياة ل اوظرلؼ ادللضلعاة
ي اوظػػػرلؼ ادللضػػػلعاة، ل إمنػػػ  تسػػػ ح يف األديػػػيديلوليا ، فرلاديػػػة إف اوكت بػػػة عنػػػي لاسػػػاٍت ال تراعػػػ 

سػَتة ذاتاػة، فإ ػ  مل تكػن ملضػلعاة، بػل إ ػ  انطلقػت مػن تمػ  وػل و ػ  "ذاترة ادل ء" مثوة إذا مينفن ه   
منطلػػػ  سا سػػػي  ألف اوػػػرالي تػػػ ف وسػػػت ذا ي معاػػػ ، ل ب حثػػػ ً ل مفكػػػراً دينتمػػػي إىل هػػػذا اوػػػلفن، إذ ال 

  ديياً، ل ال ملضلعا ً يف رلادية األحياث اوسا ساة اويت ع كه .  ديستطاع وف ديكلف زل
ياعي، إذ إنػػم ديعػػرؼ سبػػ ـ وف اورلا،ػػي ت تػػ  عػػ رؼ ب مهاػػة األدييديلولياػػة يف األ ػػر اإلبػػ دي ػػيل   
وف ال ودب بػػػػيلف ودييديلولياػػػػة، ل ب وتػػػػ   فكػػػػل ت تػػػػ  دينػػػػتج ودييديلولياتػػػػم اخل ميػػػػة بػػػػم، ل وف ادلعرفػػػػة 

 قة اوتلظاف ايم   وألدييديلوليا .ديكمن يف مستلى اولعي، ل يف فر االهتوؼ بُت اوكت ب دي
 

وقي رسم اوك ت  يف "ذاترة ادلػ ء" ميػلرة ق سبػة عػن ادليدينػة ايزا،رديػة مػن هػوؿ اوعشػردية األهػَتة  
اوػػػيت قاةػػػيت اونػػػ س ل ه ميػػػة ادلفكػػػردين مػػػنهم، حاػػػ  سػػػعي ادلؤوػػػف مػػػن هػػػوؿ سػػػعة ها وػػػم إىل بلػػػلرة 

 األلض ع اوسا ساة ادلًتددية اويت انتهت إىل هذا اوصراع اويملي.  عقايتم اوسا ساة من لراء
 

 :أيديولوجي  الظص -4
ل  األداة اوػػيت تػػؤفر هػػذا اوصػػراع، ملضػػلع ً ولصػػراع ل«ت ػػيل اولنػػة يف اوػػنص اورلا،ػػي ايزا،ػػري،  

ولياػة األدييديل لفاػ ت اوفكرديػة ل يف هػذن احل وػة تعكػو اخلتظهرن علي اوس حة اوفكردية ل اوثق فاػة. ل هػي 
. ذوػك (2)»، ل ربمل مهـل ادلش رديع اويت ديرديػي تػل تاػ ر ربقاقهػ  يف اجملتمػعةوتا رات ادلتص رعاويت تت ن ه  ا

وف تػػػل تاػػػ ر ديسػػػعي إىل اعتمػػػ د قػػػ ملس ونػػػلي هػػػ ص بػػػم ديعكػػػو ملقفػػػم األديػػػيديلوليي، ل ديػػػيافع عػػػن 
حا  تؤتي إكك واة ونة اوتصلر ادل ي،ي اوذي حيملم، وذوك ف ورلا،ي ديستعمل من اولنة م  خييـ نصم، 

اونص علي ت رخياػة اوصػراع اوسا سػي ل األديػيديلوليي ل االيتمػ عي يف ي ن ػم األوسػٍت، تمػ  تػيؿ علػي 
                                                 

 .135تتكلم اوذات، ـ، س، ص:   زلمي او  ردي، عنيم - 1
 /، دار اونػػػرب ولنشػػػر ل اوتلزديػػػع، لهػػػراف1ع ػػػي اوقػػػ در راحبػػػي، اوػػػنص ل اوتقعاػػػي )دراسػػػة يف او ناػػػة اوشػػػكلاة ولشػػػعر ايزا،ػػػري ادلع ميػػػر(، ج - 2

 .76، ص: 2003دط،  ايزا،ر،



 أيديولوجية الفضاء الممكن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 - 70 - 

ذوػك مػن هػوؿ اوػلعي بػيلر اولنػة يف ل  ،ودييديلولياػة ، لمشرلعاة استعم ؿ اولنة بلميفه  وداة إبياعاػة
ايم واػػػة ل  غة األكػػػك ؿ اوتع َتديػػػةميػػػا غة ادلتخاػػػل اوفػػػٍت ل ايمػػػ   ولػػػنص ل وق ر،ػػػم، ل مػػػن شبػػػة ميػػػا 

يف ذهناػة ادل ػيع  (مفػرنو /معرب )خ  ن ،اة تيافع عنه  ونة اونص، ل هذا م  رسة ولايا ة اويت تقًتحه  ل 
   ل اون قي ايزا،رديُت.

هػي اوػيت رباػل إىل دياناػة ول ديسػ ردية ادل ػيع، ل ذوػك انطوقػ ً مػن وف  (مفرنو /معرب )إف  ن ،اة  
إال ب وشػكل اوػذي ديػتم مػن هووػم ال ديكػن وف ديتاقػ  ل ؤوػف اوػنص ليا  مرت طػ  دبنص ملقف  ودييديلوول
هنػ ؾ  ن ،اػة ، ل يف اوػنص بصػفة   ،اػة ، ل اوصلرة اويت تتعلي هب  وفكػ ر اوك تػ تع َت عن هذا ادللقفاو

اج دلر تػ ي ، هذن اوثن ،اة اويت تػؤدي(ك  ب /كالخ )ل  ب ط قة ماود ادلثقفُت، ل هي  ن ،اة عوهرى تت
ل قي ككلت هذن اوثن ،اػ ت مػ  ديكػن  ،اونق ش اونقيي ل اإلبياعي ل ت فَت اييؿ اوسا سي ل اوثق يف

 ادلفرلضة علي اونص"، يف: األدييديلولياةوف نسمام "
ي يف تشػػػكال عن ميػػػر اوصػػػراع األدييديلولياػػػة داهػػػل مسػػػ حة اوػػػنص، ل إزاحػػػة ذب نسػػػه : و -1

تاػػػررة مػػػن عقػػػي األفرلحػػػ ت اخل ريػػػة عػػػن األبعػػػ د ايم واػػػة ل اوفناػػػة ولمم رسػػػة اونصػػػاة ادل
 اونص.

تن قوػػه : مػػن هػػوؿ ادلق ربػػة اوػػيت ربملهػػ  عن ميػػر اوثن ،اػػ ت ادلتصػػ رعة، ل مػػن شبػػة سبزديقهػػ   -2
ولحػػية اوػػػنص ادللضػػػلعاة بلميػػػفم نصػػػ ً ول بنػػ ء ونلديػػػ ، ل دالواػػػ  ديسػػػعي إىل إديصػػػ ؿ اوفكػػػرة 

 ولمتلقي ب دييديلولياة معانة.

دلر اخلطػػػػػ ب اوفكػػػػػػري  ـل بػػػػػم اوػػػػػنص يف ت دديػػػػػػةمػػػػػػن هػػػػػوؿ مػػػػػ  ديقػػػػػػ تصػػػػػ رعه : ل ذوػػػػػك -3
، ل وػاو اخلطػ ب اورلا،ػي  (1)ن يهػة   ناػةاألدييديلوليي من يهة، ل دلر اول اقة اوت رخياة مػ
بنػ ء ل « وكنػمفكػ ر مهمػة ل مثػَتة ولعػيؿ، ل تم  وسلفن  رلرد وفكػ ر مهمػ  ت نػت هػذن األ

ونص اورلا،ي، ل قلةمػت اكتن ؿ سلربي. ل من اوعن مير اويت دعمت ال ترتا  ل  )...(عمل 
 : اوشخصاة، ادلك ف، اوزمن، اولنة...إخل.(2)»عملدن اوفقري

علػػػػي اوتليػػػػم اوفكػػػػري ل األديػػػػيديلوليي  دوػػػػاوً رب  ،اػػػػ ت اوػػػػيت زة اوًتتاػػػػز علاهػػػػ  تعتػػػػإف هػػػػذن اوثن 
ايزا،ػػري، ل عنػػيم  نتاػػيث عػػن يزا،رديػػة اوػػنص،  ألقطػػ ب اوصػػراع مػػن هػػوؿ ذبلاهػػ  يف اوػػنص اورلا،ػػي

رلمػػػل اونصػػػلص األدييديلولياػػػة ل اوفكرديػػػة، ل اوسا سػػػاة ل اوثق فاػػػة ل اإلبياعاػػػة اوػػػيت  «بػػػذوك ف دلقصػػػلد
                                                 

 .100 -99، ميص: 1دينظر ع ي اوق در راحبي، اونص ل اوتقعاي )دراسة يف او ناة اوشكلاة ولشعر ايزا،ري ادلع مير(، ج - 1
 .184، ص: 2010، 1زلمي معتصم، بناة اوسرد اوعريب )من مس ءوة اولاقع إىل سؤاؿ ادلصَت(، منشلرات االهتوؼ، ايزا،ر، ط - 2
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  نػػونهوػػة  وي بياديػػة اوقػػرف اوعشػػردين، إىل ديلموُنتعػػت مػػن فػػرؼ ادلثقفػػُت ايزا،ػػرديُت منػػذ مطلػػع عصػػر ا
رلا،ػػػي ضػػػمنه  اوػػػنص او يف ، ل ديػػػيهل(1)» وغل اتهػػػ  بػػػ ولنتُت اوعرباػػػة ل اوفرنسػػػاةهػػػذا، ل اوػػػيت تت ػػػت يف

فعزا،ردية اونص اورلا،ي ال ربال إىل اونص ادلكتلب ب ولنة اوعرباة فقا، ل إمن  ربال تػذوك إىل  ايزا،ري 
اونص ادلكتلب ب ولنة اوفرنساة، ل اونص األم زديني، ل هػل مػ  نلمسػم يف وعمػ ؿ لاسػاٍت األعػرج، ذوػك 

ة، اإلديط واػػة، اوسػػلدييدية، اإلصللازديػػة، األدل ناػػ ،ألف رلادي تػػم تػػًتيم ولكثػػَت مػػن اولنػػ ت، ل منهػػ : اوفرنسػػاة
اإلسػػ  ناة. ل هػػل مػػ  ديػػيفعن  إىل احلػػيدي  عػػن اوػػنص اورلا،ػػي ايزا،ػػري، ل اوػػنص اورلا،ػػي ايزا،ػػري اآلهػػر 

 حبكم هلدية هذن اونصلص.
اوػػذي خيتػزؿ اوػػنص ل حيلوػػم إىل هطػ ب ديقيمػػم ت تػػ  بصػػلتم،  األديػػيديلولييإف ادللقػف األديب  

بيلف ت ت ، ل  والهم اوق ر  ب نم  ـديًتايع اآلف ل ديًتؾ اونص ديتقي ول بصلت كخصاة ديقف هلفه ،
ة اوسػػلداء، ل اوػػيت دمػػرت تػػل كػػيء، وف ادلشػػ تل اوػػيت ع كػػته  ايزا،ػػر يف اوعشػػرديت نػػم ديرديػػي وف ديقػػلؿ: 

تػ ف هػذن اوفلضػي ات اوكت بػة ربػتكم ذلػذن ادلشػ تل ل دمرت رةديتم، حىت ومي دمرت ميلت اوك ت ، 
 «إلبياع ب ولاقع احلي ادلعػا . وكػن اونقػي األديػيديلوليي سػا هذ بعػياً اهػر يف هي اويت تكت ، وات  ر ا

ربيديػػػي اونصػػػلص، ل ه ميػػػة حانمػػػ  دينػػػذى برواػػػة اوت لديػػػل، اوػػػيت تعطػػػي دللسػػػلعة اوقػػػ ر  حرديػػػة منلفػػػة 
ديتطػػ ب  مػػع مػػ  وراد وف ديػػررن ، فلػػاو ضػػرلردي ً وف دي اػػ  اوقػػ ر  ل بػػ وقرا،ن اونصػػاة اوظػػ هرة، ل ادلوػػمرة

اوك تػػػػ  مػػػػن وفكػػػػػ ر مؤديػػػػة ل كػػػػػع رات تع لديػػػػة، ألف هػػػػذا اوقػػػػػ ر  ب وػػػػذات، انطوقػػػػػ ً مػػػػن ذهَتتػػػػػم 
ادللسػػلعاة، ديسػػتطاع وف ديسػػتنط  اوػػنص ل ديسػػرب وغػػلارن، ل ديكتشػػف مػػ  مل ديسػػتطع اوك تػػ  نفسػػم وف 

انطوقػ ً مػن هػذن ادلسػتلدي ت ل ديتم ربيديي ملقع اوك ت  ل هػل دينػتج نصػم ، (2)» ديقلوم ول دييرتم تذوك
 األربعة:

 

                       ideologiqueادلستلى األدييديلوليي   -1
   phrasiologique                ادلستلى اوتع َتي  -2

 spatio temporéle       اوزم   -ادلستلى ادلك    -3

 psychologique(3)           ادلستلى اوساكلوليي -4

                                                 
 .57راحبي، اونص ل اوتقعاي، ـ، س، ص:  ع ي اوق در - 1
 .229، ص: 1،2008لحاي بن بلعزديز،حيلد اوت لديل )قراءة يف مشرلع ومربتل وديكل اونقيي(، منشلرات االهتوؼ، ايزا،ر،ط - 2
 .294، ص: 2005، 4اوت اَت(، ادلرتز اوثق يف اوعريب، ادلنرب، ط -اوسرد-سعاي ديقطُت، ربلال اخلط ب اورلا،ي )اوزمن  - 3
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م بطرديقػػػة سػػػرددية فاهػػػ  اوكثػػػَت مػػػن اولظػػػ ،ف، ل وعػػػل مػػػن ومههػػػ  اولظافػػػة اورلا،ػػػي نصػػػ ديقػػػيـ ونػػػ  
عػ دة مػ  تتوػمن «اوسرددية، ل اولظافة اوتاكماػة، ل اولظافػة اإلبوغاػة، ل اولظافػة األدييديلولياػة، اوػيت 

قػػي مػػ  اوتػػ  َت يف ادلتلقػػي، ل إقن عػػم، ل  م اوسػػردي:نص ػػ قصػػي اوسػػ رد ل مػػ  ديرمػػي إواػػم يف اونه ديػػة مػػن بػػ   
ل مع وف هذن اولظافة مسكلت عنه  يف اوسرد احليدي   وك من تناَت وقن ع تم، ل تلياهه .ذ زممديستل

 .(1)»هن  م  كرة وحا ن  تثَتة يف اوفًتة اويت هتمن تكلف يف معظم األحا ف فإ   علي اوعكو من ذوك 

 :الدين ا األيديولوجيا -5
مرادفػة ذلػ ، ل ذلػذا رتزنػ  علاهػ  بلميػفه  ال تليي تلمة ودييديلوليا  يف اوعرباة، ل ال تليي تلمػة  

وألفك ر، ل ادلف هام االيتم عاة، من هوؿ عوقة اإلنسػ ف ب إلنسػ ف، ل عوقػة اإلنسػ ف ب وعػ مل   ً علم
مصطلح اوعقاية، ل إف ت ف مصطلح اوعقاية ديتصل ب ويدين، ل هي تتصػل  ق ربااليتم عي، ل هي ت

االحتكػػ ـ إىل سػػلطة اوعقػػل، هػػل اوػػذي «إف .اخل، ل منػػم فػػبػػ وقام اوسا سػػاة ل االيتم عاػػة ل اوثق فاػػة..
سػػػػ ماة، تػػػػيعل إىل إميػػػػوح اإلنسػػػػ ف ديعطػػػػي ولػػػػيدين دلرن اوف عػػػػل يف احلاػػػػ ة، ل حيػػػػ فا علاػػػػم تعقاػػػػية 

سػػػع دتم ين ػػػ ً إىل ينػػػ  مػػػع مػػػ  ديكشػػػفم اإلنسػػػ ف بنفسػػػم مػػػن معػػػ رؼ عػػػرب ت رخيػػػم اوطلديػػػل. إف هػػػذا ل 
، (2) »ب وػػػيدين األقنعػػػة األدييديلولياػػػة اوػػػيت تتسػػػًت تػػػل االحتكػػػ ـ هػػػل اوػػػذي ديعػػػري ل ديكشػػػف يف اونه ديػػػة

ف ألدييديلولياة، حُت ترت ا بلضع اإلنس ف «، تعمل علي تسخَتن ل تفسَتن دب  خييـ مص حله  اخل ميةل 
اوػػذي دينتمػػي إىل كػػرحية معانػػة، ال تقػػف عنػػي حػػيلد اإلفػػ ر اوػػلاقعي، ل إمنػػ  سبتػػي ب ووػػرلرة إىل نسػػ  

شرحيتم اخل مية اويت دينتمي إواه ، ألف لضع اإلنسػ ف يف ملايهػة اوعػ مل يف مث   ديتليم إوام ذوك اوفرد ب
ذبربػػة معاشػػة ديشػػَت إىل عملاػػة فعػػل ل انفعػػ ؿ، مػػن هػػوؿ زل لوػػة تػػل قسػػام تطلديػػع اآلهػػر وتليه تػػم ل 

 .(3)» وفك رن
 

دلقيسػػػة اوػػػيت زبػػػص احلاػػػ ة اوػػػينا  إف اوعقاػػػية تعػػػٍت يف سػػػا قه  اوعػػػ ـ رلمػػػلع األميػػػلؿ اويديناػػػة ا 
صبلػة اوشػرلح ت « -حسػ  عػين ف علديػي-  ـآلهرة، تم  وف األدييديلولياة اويديناة تعٍت يف سػا قه  اوعػال 

ح مػػػل ول حلامػػػل ، مػػػن ق ػػػل )...( لديوت اوػػػيت يػػػرت ل ذبػػػري علػػػي هػػػذن األميػػػلؿت اوػػػػل اوتفسػػػَتات، ل 
 ة ػم عاة قلى ايتػتعمل علي تسخَته  دلصلا سلتصة (هاا توفراد ل )ايتم عاة 

                                                 
 .98، ص: 2008، 1إبراهام ميارالي، اوسرد اوعريب اوقيت )األنلاع ل اولظ ،ف ل او نا ت(، منشلرات االهتوؼ، ايزا،ر، ط - 1
 .166عين ف علديي، األدييديلوليا  ل اولعي ادلط ب ، ـ ، س، ص:  - 2
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منػػم فػػإف األديػػيديلوليا  لفػػ  هػػذا ادلفهػػـل تسػػعي إىل  ة عنػػ  اوػػنص ادلقػػيس وافسػػر لفػػ  ل ، (1)» زلػػيدة
مصػلاة احل مػل االيتمػ عي ذلػذن األديػيديلوليا ، هػذن ادلصػلاة اوػيت ت تعػي بػ ونص ادلقػيس و نػ ء تفسػَتن 
ؿ ول ت لديلم عن دالالتم احلقاقاة اويت ي ء من ويله ، ل هل م  ستشَت إوام "ح رسة اوظوؿ"، من هو

 ادلقطع اوت  :
 م ذا تعٍت ب ألميلواةا مل وفهمك ياياً. - «    
 اإلسومالف. ال ديؤمنلف ب ي كيء اهر غَت م  ديرلنم هم. -    
إسػػومالف ديػػ  ابػػٍت. هػػ ا ونػػتم اوشػػ  با تنفصػػللف بسػػهلوة عػػن تػػرا كم. تلنػػ   -    
 ن ػن األحسفنان وميلوالف. وم  اآلهرلف، م اإلسوـم  داـ مريعن  اوثق يف هل    
 .قاقي: رلرملف، ال وتثر ل ال وقلتسماتهم ب مسهم احل  
 ل مؤسو علي ػة. هذا فعػذا ديتع لز ايرديػيي هػل وكن دي  سا -    
 ودييديلوليا ت اوعيـ ل ادللت ل ديسَت لف  هطة منظمة، وتيمَت اويلوة تمؤسس ت.  
ال اإلسػػػػوـ اجملػػػػـر تػػػػذوك ديسػػػػتطاع اإلهػػػػوؿ ب ونظػػػػ ـ ل مؤسسػػػػ ت اويلوػػػػة.  -    
ايزا،ػػري كػػيء اهػػر. إسػػوـ ادلػػلدة ل اإلهػػ ء ل اوتسػػ مح.  ػػ  عػػيـ اوسػػقلط يف فػػػخ    
اوتشػػػ اه ت مػػػع اإلسػػػوـ اإلديػػػرا  ل األفنػػػ   ل اوسػػػلدا  ول مػػػ  حيػػػيث عنػػػي اآلهػػػردين.    
اإلسق ط هل عُت اخلط . كػت ف مػ  بػُت إسػومهم اوريعػي ل إسػومن  اوثػلري دا،مػ  ضػي    
 .(2)» ؿ  لرتن  م  ديزاؿ يف األذه فاوظلم. مث    

 

علػػػػي  اوػػػػيت تعتمػػػػينوحػػػػا عملاػػػػة اوتشػػػػفَت األديػػػػيديلوليي، مػػػػن هػػػػوؿ هػػػػذا ادلقطػػػػع اوسػػػػردي  
ديرديػي وف ديلميػله  ادل ػيع وق ر،ػم، ل هػي نفسػه  األفكػ ر اوػيت ديرديػي وف ديصػل  استعم ؿ ونة ح ملػة ألفكػ ر

صػػفة ع مػػة ال ديكػػن ذلػػ  وف تتػػيهل يف إقنػػ ع إواهػػ  اوقػػ ر . ألف األبعػػ د ايم واػػة ل اوفناػػة ل اوشػػكلاة ب
اورسػػ وة األدييديلولياػػة يف حػػي ذاهتػػ ، ألف عوقػػة اوك تػػ  بنصػػم عوقػػة   اوػػيت ترديػػيه وطرديقػػة باوقػػ ر  إال 

دلػػ  قيمػم، ل رلػرد ق وػػ  تصػ  فاػػم ولامػر ادل ػػيع، حػ موً دلػػ  ديرديػي ادل ػػيع وف ديفاهػػ  ديصػػ ح اوػنص ل وبلديػة، 
  رة اويت ديردييه  هل.ب وصل ل ديرديي وف ديلميلم ولمتلقي 

إف عوقة ادل يع بنصم ربال ل سبهػي وعوقػة اوػنص بػ دلتلقي، ل اوػيت ال ديكػن وف تتعػ لز األبعػ د  
اويت ديسلمه  اونص ولق ر  وم نػة دلسػ عيتم علػي ل اورملز، ل اإلك رات األدييديلولياة ولم يع ل ادلف تاح 
 وك عوقة   وثة تتع لز اونص ل سبر ل هن ؾ تذ ، ، ل فهمه لولج ع مل ادل يع، ل تلقي رس وتم
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وي مػن ادلعػػ رؾ  م  كػرة مػن ادل ػػيع إىل ادلتلقػي، ل ذوػػك مػن هػػوؿ ميػلرة ادلؤوػف ل وفكػػ رن هػ رج نصػػم
دلف اولعػلء ة قفػم األدييديلولياػااحلا تاػة ادلرت طػة ارت  فػ  يػذردي  دبل  ماوتزام تػل ل عوق تم اخل رياة ادلاياناة، 

، لهبػػذا ديتاػػلؿ اوػػنص وف ديشػػ رؾ اوػػنص يف إديصػ ذل  إىل ذهػػن ادلتلقػػي فل دل إىل قػراءة نصلميػػم األدباػػة، 
األدباة ل بُعين ايم   إىل رلرد رس وة ودييديلولياة زبتفي معه  األبعػ د اوفناػة اوػيت تن ػٍت علػي  تمميفمن 

فناػػة، ل  بلميػػفم رسػػ وةاوط اعػػي بػػُت ادل ػػيع ل ادلتلقػػي، مػػن هنػػ  فػػإف اوػػنص ديفقػػي دلرن اوق ،مػػة اوعوقػػة 
 لهػ ،مها ة مس ق ً ولقاػ ـ بػيلر زلػيدتم، ل إىل وداة ت لاغ دالال ل يف يف ونتم ؿ إىل هط ب مشفرديتال 

   .(1) زليدربقا  هيؼ نرض ب إىل ق ر  إديص ؿ رس وة زليدة

  

يي فإ ػػػ  يف اون وػػػ  تتكػػػا علػػػي اوػػػنص اوػػػيديٍت، زل لوػػػة ل ومػػػ  ب ونسػػػ ة دللقػػػف اوسػػػلطة األديػػػيديلو 
علػػي اوسػػلطة ل ملايهتهػػ   دديػػة ل ادلعنلديػػة، ل ه ميػػة يف مسػػ وة زل فظتهػػ تفسػػَتن دبػػ  خيػػيـ مصػػ حله  ادل 

وكػل اوقػػلى ادلوػ دة ذلػػ . تمػػ  تطمػح وديػػيديلوليا  اوسػلطة إىل إونػػ ء احلرديػػة اإلنسػ ناة  حرديػػ ت األفػػراد ل 
 ايم ع ت من ويل مص د اوقلى االيتم عاة، ل قي لييت يف اويدين ادلوذ وتاقا  هذن اون دية.

 

فوػػػ ء األعػػرج، ل هػػػي قوػػاة تلظاػػػف ادلسػػعي ي االنت ػػػ ن يف رلاديػػ ت لاسػػػاٍت قوػػاة وهػػػرى تشػػ 
إال قلػػػػاوً، ل فوػػػػ ء ادلسػػػػعي تػػػػذوك ديػػػػلحي ب دييديلولياػػػػة مػػػػن هػػػػم يف  مولهلديػػػػة اوعرباػػػػة، إذ ال نوحظػػػػ

  اسػػتعَتت األكػػرفة وتنػػلب غرضػػم حاػػ يف هػػذن اونصػػلص نوحػػا ونػػم مل ديػػؤد ادلسػػعي، وكػػن ادلسػػعي
"ف يعػة   ن ػيو بػػ:، ل ادلق فع اوػيت سػنقيمه  ،ل هل م  نوحظم من هوؿوميا هب ، ل تقـل بيلرهمعن 

 اولالة اوس بعة بعي األوف":
 

 .(2)»ل ادلس يي استع رت وميلات األكرفة ل غا ت حنُت األلفا ء «    

ل هل م  نوحظم تذوك يف "ذاترة ادل ء" حا  ي ء لميف ادلسعي األملي ل ميف ً ع ددي ً، ل  
 بساط ً ع براً:

 

رديػػ  قوػػت بعػػ  عمرهػػ  هنػػ ؾ. ال تتػػذتر مػػن ماودهػػ  إال ضػػ  بة صبالػػة،  « -    
بػػػل وػػػلف، خيت ػػػا داهلهػػػ  ادلسػػػعي األمػػػلي بسػػػ حتم اولاسػػػعة ل ضب مػػػم اوكثػػػَت، ل ميػػػانم    
 .(3)»اولاسع، ل بق دي  نقلكم اوذه اة   
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 تم  صلي اإلك رة إىل ادلسعي من هوؿ "وحوـ مرت اولدديعة": 
إىل حقػػلؿ ادلػػلت ارتػػ ا معػػي منػػذ ميػػاايت األلىل، ق ػػل وف ونػػزؿ ردبػػ  ألف  « -    
ب وصػػػلامع اوػػػيت ت نػػػت وهتػػػك تشػػػتهاه . ت نػػػت ت ػػػيل ذلػػػ  متقنػػػة او لػػػية، برديػػػ ت اوقػػػراف ل    
 . تن ع  منه  را،اة تل اوظرلؼ   ء يفػاالرزب رؼػتنتص  بقلة ل ال تعع . اوصن   
 .(1)»احلش ،  اورباعاة ل او صل ل احلوزدين  

 

 تذوك يف "تت ب األمَت":ل   
مػػ  تػػ د اوشػػاخ زلػػي اوػػيدين ديًتبػػع يف سػػ حة ادلسػػعي ادلنطػػ ة بنطػػ ء ت ػػَت مػػن «-    
 .(2)»اخلا  او ٍت اوذي ديقي ادلك ف من ادلطر ل اوشمو   

 :ديلي  مادلس يي تتلظاف فنعي  "ح رسة اوظوؿ"وم  يف  
 قذا،ف  يف   دية يلوتن ، تشف ون  كفا  عن مك ف ت ف ديوع فام « -    
 حعردية منالتة مثل اوكرات ت نت تلضع يف ادلنعنا ، ل قطع ذه اة ل زرايب ترتاة   
 ل نسخة من ووف والة ل والة، بلا ؿ غَت معرلفة، اكًتاه  ب ح  مستشرؽ فوةل عيـ   
 ذتر امسم ل قطع ً زي ياة مسرلقة، بكلة ت تاي، من تن ،و قيدية ول من مس يي   
 .(3)» ش ً ظم ً ل مرقم ً ل مفاة عتاقة. اوكلة ت ف من  
 ل صلي تلظاف ادلسعي تذوك يف "نلار اوللز"، من هوؿ ادلقطع اوت  : 
اوتفػػت رلملعػػة مػػن اوشػػ  ب علػػي ا مػػل. رفعػػلن علػػي ظهػػلرهم. ل ارتفعػػت -«    
 يف و رهم وميلات اونس ء، يف اوزالدية اوث ناة من مسعي اوقردية. ت ف ايل مشالن ً    
 لؼ.ب ونملض ل اخل  
 .(4)» حىت توـ األم ـ مل ديفهم إال بصعلبة    

  :، صلي اآل ل يف "ساية ادلق ـ" 
 

حػىت احلكلمػة تلعػ  نفػو اولع ػػة. انتقلػت مػن عقػم اخلطػ ب اوػػلفٍت، إىل  « -    
 . يف تل حية دينه  مسعي، تنقص ميرسة. وع لا اولع ة فع ية اخلط ب اويديٍت   
 .(5)» منذ او ياديةفلييلا ونفسهم يف ماياف هسرلن   

                                                 
 .27 مص، س، ص:وحوـ مرت اولدديعة )حك دية مصرع اوس ملراي األهَت(،  - 1
 . 75، ص: 2004، 1لاساٍت األعرج، تت ب األمَت )مس وك وبلاب احليديي(، منشلرات اوفو ء احلر، ايزا،ر، ط - 2
 .70 مص، س، ص:ح رسة اوظوؿ )دلف تاشلت يف ايزا،ر(،  - 3
 .117 مص، س، ص:مي د بن ع مر اوزلفري(،  نلار اوللز )تنردي ة - 4
 . 124 مص، س، ص:ساية ادلق ـ )مر ا ت اواـل احلزدين(،  - 5
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ل هل م  صلػين تػذوك مػن هػوؿ هػذا اوػنص اوػذي حيمػل وديػيديلوليا  تعكػو رةديػة اوػرالي ضلػل  
 اوسلطة ل اويدين:

 

تػػل هػػذا  ػػ  وف ال ديعمػػي وبصػػ رن . هػػذا اونظػػ ـ ادلته وػػك هػػل اوػػذي وصلػػ  -«    
 هذا اوشكل ادلته وك من اوتفكَت.   

 ك.اويلوة اإلسوماة ككل مته وك، اهلل ديس زل -
 اوع مل واو هبذن او س فة. -

   ديتيهل عمي إمس عال تع دتم ولتفردي  بانن .  -

ي اولضع. ادلس يي مفتلحة دلن ديرديي اينة. ل يهنم دلن ديرديػي ل عوش نعقة  -
 اهتا ر قا متم. او  قي ديتكفل بم اهلل.

لاهلل ديػػػػ  عمػػػػي إمس عاػػػػل. ديػػػػـل تسػػػػتقام األمػػػػلر يف هػػػػذن اوػػػػ ود سػػػػنيعلهم  -
 دي ف ل من ديرف  وم اوساف.ولريلع إىل فردي  اإل

هػػذن حلػػلؿ سػػهلة ديػػ  ع ػػي ربػػم. اوصػػوح ب وعقػػل ل وػػاو ب وسػػاف. ونػػت مػػثو     
تػػل ذرديتػػك بنػػ ت، ل علاػػك وف تشػػكر ربػػك دبػػ  وعطػػ ؾ ل وف ال ترتػػ  روسػػك، ألنػػك    
 تلػػػي إال اونػػػ ر، ل ايهػػػل ال ن ربصػػػل علػػػي غػػَت مػػػ  عنػػػيؾ. ف ونػػ ر الحػػىت ل وػػػل رت تػػػم وػػ   
 .(1)» دللت ل اخلرابدينع  إال ا   

 

ة اويت ػل اورلا،ي هن  حُت ديقيـ ون  هذا اونص، ديقيـ ون  اولظافة اويت ديؤدديه  ادلسعي، ول اولظاف 
ليػػي مػػن ويلهػػ  ادلسػػعي، حاػػ  يػػ ء ذوػػك علػػي وسػػ ف "عمػػي إمس عاػػل" ل يف حقاقػػة األمػػر وف هػػذن 

ودييديلولياتػم، ل هػذا االتسػ ع األقلاؿ تعكو وفك ر ادلؤوف، اوذي ديعمل علي هل  األم تن اويت زبيـ 
لك ت  إظهػ ر منػا اوصػراع اوقػ ،م يف رلتمعػم، وفو ءات اولاسعة هي اويت سهلت ويف اوفو ء ول هذن ا

 ل وس  ب ذوك، ل تقيت او يا،ل ادلطرلحة.
  

وػػة وهػػرى حاػػ  زة ربطػػم بػػ وفا ، تلظاػػف ادلسػػعي يف "ضػػمَت اون ،ػػ " فعػػ ء حيمػػل دال  ومػػ 
اورلاديػة نقطػة تتقػ فع « ت  اوػذي ديقػـل بػربا اونصػلص ب عوػه  اوػ ع ، ألف هذن هي ودييديلولياة اوكل 

ل فاهػ  اوعيديػي مػن ادلرت ػ ت اويالواػة، اوػيت دينػػتج عػن ت لديلهػ  اوتعػيد يف ادلعػ   ل اوشػفرات اووزلػػيلدة، 
تفػػًتض ا  لوػػة وف لفػػرة ل تث فػػة ووفػػ ظ اوفاػػ  اآلهػػذة يف اوػػًتاتم داهػػل ادلنعػػز، ال زبلػػل مػػن مػػربر 

، ل وف معرفة منزى ل دالالت االضلا د إىل ونصب    ة ولاا ء، هي ػة ه دكػ مي ـر
                                                 

 .71ذاترة ادل ء، مص، س، ص:  - 1
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 سعلم اآلف:، ل هل م  سن(1)»ملمح من مومح اوتيمَت اوثق يف اوك من يف اوفعل اورلا،ي
 

بعػػػي غػػػي. سػػػا   ديػػػـل ايمعػػػة او اػػػاو ل اوػػػذي ال وح ػػػم. بعوػػػهم سػػػَتابطلف «    
   واكلنلا س  قُت الحتوؿ وفول األمكنة عني ادلس يي ابتياء من اخل مسة مي  ح   
 اوقردي ة من اهلل ل من اإلم ـ اوذي ساذتر اواـل يف هط تام فو ،ل احلمص يف ايم ع   

 اواـل او ومية األلىل، تطاح علاه  اورديس ف. اونفو دي  زل دينكا اإلم ـ ساقلؿ  )...(  
 .(2)»عنه  تل كيء. ديتمتم زمال وزمالم. ال حا ء يف اويدين  

 

ي ػة بػػػ ف اولعػػػػتت تػػػي اوفكػػػرة اوق ،لػػػ«، ا اوشػػػ هي اونصػػػي اوػػػذي ديتعلػػػ  بػػػ وفا مػػػن هػػػوؿ هػػػذ 
اوفردي ودييديلوليي بط عم، ل ديكلف اإلبػياع مهمػ  بػيا مرت كػ  ل مشلكػ  ول حػىت ذبردي اػ  هػل نشػ ط يف 

اػة يردياػػة  حاػز األديػيديلوليا ، ل علاػػم ديكػن اونظػػر إىل تلػك ادلتلاواػػة مػن اورلاديػػ ت ا قلنػة دبعػػ لرات وفظ
اوشػػفهي ل   هػػل انفتػػ ح علػػي اوكػػوـ اواػػلمي ل ، ذوػػك علػػي وف هػػذا اوفاػػ(3)»تعومػػ ت ودييديلولياػػة

اوشػعم، إذ صلػػي وف اورلا،ػػي متخنػػيؽ وديػيديلوليا ً، حػػ موً ملقفػػ ً سا سػػا ً ل فكرديػ ً ديعكػػو تقػػيديرن ولقػػام 
دين نػي وف تقػـل ونتهػ   )...( وكػي تكػلف رلاديػة ب وفعػل« تم  وف اورلاديػة  اويديناة ل رمزه ، فهي عنين هراء.

مػو بعػ  موزلػم يف بعػ  اورلاديػ ت، حاػػ  زة حػية ل هػل اذبػػ ن ديكػن تلعلػي اوتنػلع داهػل اولنػة اولا
 صلػػذاب ، ف(4)»اسػػتيم ج ومنػػ ط سلتلفػػة ولاػػيدي  اواػػلمي ادلشػػتمل علػػي تنػػَتات ونلديػػة ل ذلعاػػة مت  دينػػة

االكػًتاتاة، إذ صلػي ة ػلط األدييديلولياػػ  ر بسقػل  اوػيديٍت يػ ء يػراء اوتػػ ب األميػػاوفكر اوعػريب إىل اخلطػ
كر اوعػريب إىل فكػر اسػًتاتاعي ديػل  وف اوفكر اوسا سي اوعريب ومي ح ديص غ يف ادلس يي، تم  ربلؿ اوف

اوذي ت ف  ياالكًتاتهذا ال ديلني دلر اوفكر وتكنلوليا  ل ايلان  اوعلماة، ل مهاة ت َتة ووقتص د ل او
اوفكر اوعريب ل تيعامم، ل يف تلفَت ق عيتم األدييديلولياة اوياعاة إىل تقػلدي  وم اويلر اوفع ؿ يف تنماة 

اوػذي هػل بط اعتػم فكػر  اوفكػر األديػيديلوليي مرايعة«ل، االستنوؿاجملتمع ادلقهلر يراء اوت عاة ل  قلاعي
 اوتاردي  ل ديسعي إىل قلو ة او شر لعسكرة اوشػعلبديقـل علي اوتع اة ل ألنم  ،منل  مو د وليديقرافاة

 .(5)» ل تقلدي  احلا ة ادليناة يف اجملتمع ت اويت ديزدهر فاه 

                                                 
 .8 ص: ،2009 سلردية، دط، ،ولرلادية يف اوسعلددية(، دار نانليزلمي ع  س، ميدينة احلا ة )ييؿ يف اوفو ء اوثق يف  - 1
 .119، ص: 2001، 2اون ، ، منشلرات اوفو ء احلر، ايزا،ر، طلاساٍت األعرج، ضمَت  - 2
 .66زلمي ع  س، ميدينة احلا ة، ـ، س، ص:  - 3
 .67ادلريع نفسم، ص:  - 4
 . 185-184علي حرب، نقي اونص، ـ، س، ص:  - 5
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 سبػػرة يف زمػػن سػػ ب ، وميػػ ات اواػػـل تكتػػ  بشػػيء مػػن اولقػػ ر ل احلػػذر «ومػػ  اورلاديػػة اوػػيت ت نػػت  
دبنعطػف االنػػيف ع ولتشػػ م بػػ ولاقعي، ل اوتمػػ س ب ألرضػػي، وي اسػتخياـ ونػػة وقػػرب مػػ  تكػػلف بطهلرديػػة «

ادلعػػػػ ش، ل قػػػػي ميػػػػ رت اواػػػػـل تكتػػػػ  عػػػػرب ذلات كػػػػ ردة، متخففػػػػة مػػػػن مػػػػن  ادلتػػػػ  اوكػػػػوـ اوتلقػػػػ ،ي 
اووػػنلف ت ل اولميػػ دي ، حاػػ  تعكػػو ملضػػلع هت  ادلتم دديػػة يف اذلتػػك، مسػػتلى اوتػػلؽ السػػتاع ب قػػام 

 .(1)»ايتم عاة من ديرة، تم  ذبهي وتاقا  نص ب وديب تؤفرن اوقلانُت اويت ربكم اوشكل اوفٍت ولرلادية

 

 :ا رؤي  الواقع االجتماعي األيديولوجيا الوطظي  -6
 ري، ػت دلراً ت َتاً يف اوتكلدين اوراهن ولمعتمع ايزا،ة االستعم ردية ولعزا،ر ودإف اوظ هر  

دبختلف كرا،ام، ل تليه تم اوفكردية ل اهتم م تم اوقلماة دل  ذلذن اوظ هرة من انعك س ت علي تشػكل 
واػم ايزا،ػر مػن ميػراع ت سا سػػاة يف فكػر هػذن اوشػرحية،  هػذا مػن يهػػة، ل مػن يهػة وهػرى مػ  اوػػت إ

 .  اوفًتة األهَتة، ل و ر هذن ادلرحلة علي ادلثقف ايزا،ري
 

ذهػػ  اورلا،ػػي إىل تسػػلاا اووػػلء علػػي تػػل هف ديػػ  االنتمػػ ء األديػػيديلوليي، ل مػػيى تػػ  َتن وقػػي  
عػػم ج اوػػذي ات علػػي او ناػػة اوفناػػة، ل مػػيى اسػػتاع ب نصلميػػم ذلػػذا اإلديػػ ف األديػػيديلوليي، ذوػػك وف اوػػنه

يف "ذاتػرة ادلػ ء" ل "سػاية ادلقػ ـ" علػي سػ ال ادلثػ ؿ  اوسا سػي مػن هػوؿ األديب األددي  مسلك ً واقػيـ
ال احلصر. ل اوت رخيي من هوؿ األديب يف "تت ب األمَت"، ل هبذا انتقلت األديػيديلوليا  مػن اوسا سػي 

 رب نصلميم.ل هذا ال وشيء إال ألف األددي  ديستطاع ميا غة مش تل اجملتمع ع إىل األديب،
 

طرت علي رلادي ت هػذا اورلا،ػي ل اس (سا ساة ل ودييديلولياة)هن ؾ علامل داهلاة ل ه رياة ل  
يعلػم ل اوػذي ديسػعي األدديػ  إىل بللرتػم ل وفرت اوعملاة اإلبياعاة ل قايهت  بس   ومهاػة اخلطػ ب ادلرسػ

حا  نوحا  ،ياعي اورلا،ياوت رخياة، ل ارت  فه  ب إلنت ج اإلب مؤ را، ل هن  ديكن احليدي  عن اوظ هرة
، ل منػم ديطنػي اوتػ رديخ علػي اورلاديػة، (2)اوفو ء اوت رخيي ديزاحم اوعلامل اوتخالاة متيهو وتليام األدديػ 

اوصػػراع ت ديسػػعي وس سػػ  إىل تلفاػػي اجمل هبػػ ت، ل  ف ألدديػػ  ل هػػل ديػػيفع ب بط وػػم إىل هػػذن اوصػػيام ت ل
دية، فهػذن اوفلضػي  ت ادلتص رعة داهل اورلايديلوليااوعوقة ألدييديلولياة معانة ل تقلديته  علي ب قي األدي

 ألدديػ  ديرتػز فعو هذا اوذي لقػع، فهب  تل فرد من وفراد اجملتمع، ل  اوسا ساة، ال تتلقف إال إذا انكلى
                                                 

 .68زلمي ع  س، ميدينة احلا ة، ـ، س، ص:  - 1
اوت رخياػػة ل اولاقػع ادلعػا ( منشػػلرات ادلؤسسػة اولفناػة ووتصػػ ؿ، اونشػر ل اوتلزديػع، ايزا،ػػر، دينظػر إبػراهام ع ػ س، اورلاديػػة ادلن رباػة )اييواػة  - 2

 .117، ص: 2002دط، 



 أيديولوجية الفضاء الممكن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 - 79 - 

علي ادلس ل  ل األضرار اويت حلقت ادللافنُت يراء اوقتل ل احلػرؽ ل اوتنكاػل، ل اوًتهاػ ، فهػل بػذوك 
اجملتمػػع يػػراء اوصػػراع ت  مظػػ هر اوفسػػ د اوػػذي وميػػ بلاسػػطة إبػػراز مومػػح ل نقػػي وللاقػػع بديليػػم عملاػػة 

اوسا ساة، ل هذا م  ديسػمام ع ػي اولطاػف زلفػلظ يف تت بػم "او نػ ء ل اويالوػة يف اورلاديػة" بػػ"األدييديلوليا  
ة فػػرح ػ لوػػوكػػن دلف وف تعمػػل علػػي زلاوػػيت تعمػػل علػػي رفػػ  اولاقػػع االيتمػػ عي ل اوثقػػ يف، «اوعيماػػة" 
 .(1) »يف مع داة ادلؤسس ت ادلتسلطة ول اوسلطلدية ه ديتمظهر رفو، ل ناَتن ول ذب لزنبيديل وت
علػػي فوػػح اولاقػػع، مػػن هػػوؿ اوًتتاػػز علػػي اولميػػف اوػػذي ل ػف هػػذا اونػػلع مػػن اورلاديػػ ت ديعمػػإ 

فكشف عن عػيـ حا دديتػم يف تشػكال األحػياث ل تسػاَته ، إىل دريػة وف فوح ودييديلولياة اوك ت ، 
كل مػػن األكػػك ؿ إىل سػػَتة ذاتاػػة وػػم، ل ه ميػػة يف "ذاتػػرة ادلػػ ء"، مػػن هػػوؿ اونصػػلص ربلوػػت يف كػػ

 إك رة اورالي إىل ونم وست ذ ي معي، ل هذا م  هل معرلؼ عن اورلا،ي:
 

 .(2)»هل ع دة اواـل االعتا دي اوذي تنت ونزؿ فام إىل اي معة ولتيرديو«    
 

 ل هل م  ديظهر تذوك من هوؿ "كرف ت حبر اوشم ؿ" 
 ي إىل مسكٍت اي معي ػيم  وهربهت  ب   ع ،ػية عنػ نت ومي سعات«    
 .(3)»بلهراف  

وقي ح لؿ األددي  وف  عل هذا اولعي ديظهر من هوؿ ادلع ن ة ادل  كرة اوػيت تػ ف ديعاشػه  هػل  
ودييديلولياػػػة )إىل غ ديػػة بعانهػػػ    بلميػػفه  هط بػػػ  ولػػرالي، ديػػػيعل مػػن هوذلػػػ مإف نصلميػػػل منػػػم فػػ .نفسػػم
وألزم ت اويت ديع   منه  اجملتمع ايزا،ري يف اوعشردية اوسلداء، ل اوذي دي هػذ علػي ع تقػم تال   (زليدة

تشػخاص األزمػة ل تقػيت احللػلؿ ادلن سػ ة، وكنػم دي قػػي تشخاصػ ً شللهػ ً، ديوػع احلقػ ،  بطرديقػة ل  ،قاػػة، 
ياهل، ل مػن تػوعوقة اوفعلاة يف ككل تط ب  ل ل ا هن  ت يل اوعوقة ادلتخالة ؿ مظ هر سلتلفة.من هو

 هوؿ قراءتن  ذلذن اونصلص ت ُت ون  و   مثقلة ب ذلم اوفكري ل األدييديلوليي.
 

 ميف ، ل وقي قيـ اورلا،ي اولفن من منظلر سا سي ل ودييديلوليي، حا  ازبذ ميدينتم ايزا،ر 

                                                 
 ، ص:2010، 1ايزا،ر، ط االهتوؼ،منشلرات  نظلر ساما ،اة اوسرد(،)مق ربة من م لظ، او ن ء ل اويالوة يف اورلاديةع ي اولطاف زلف - 1

271. 
 .51ص:  ذاترة ادل ء، مص، س، - 2
 .37كرف ت حبر اوشم ؿ، مص، س، ص:  - 3
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ذب هػػ ت وهػػرى مطاػػة ولكشػػف عػػن األلضػػ ع اوسا سػػاة يف ايزا،ػػر انطوقػػ  مػػن األفكػػ ر اوسػػ ،ية، ل اال
دييديلولياة ادلتص رعة، لميلال إىل هـر اوسلطة، علي اعت  ر وف هذن االذب ه ت األدييديلولياة هي اويت األ

 تسَت اجملتمع دب  خييـ مص حله .
 

رلػ ؿ مكػ   دينط ػ  علاػم مفهػـل ،ي حُت ديقػيـ اوػلفن ال ديقيمػم ونػ  إف اورالي ل من لرا،م اورلا 
د حاػػز ول "لسػػا" رلهػػري غػػَت ق بػػل ألف ديػػرى ول إمنػػ  ضلػػن هنػػ  بصػػي«او اػػت ول اوسػػكن، ول ا ػػل، ل 

دييرؾ ب وعُت ادل صرة، ل وذوك يسين اورلا،ي بلنة اوعوق ت اذلنيساة اويت تعتمػي علػي اولمػو ل وكػن 
ادلظلػػم، اونػػمل، ادلقػػزز دبث بػػة "اوػػلفن" اوػػذي  )...(ادلفػػ رؽ يف األمػػر هػػل وف ديكػػلف هػػذا اولسػػا اجملهػػري 

، ل سػنيهل (1)»ل، ل رل ؿ ولرةديةػي، فهل رل ؿ ولسكن، رل ؿ ولعمية لظ ،ف يف اف لاحػع بُت عػ م
 هذا اولفن من ب ب "ساية ادلق ـ" :

 

ونػػ  تػػذوك وحػػزف عنػػيم  حيػػزف لفػػٍت، وكػػٍت وتػػرن اوسا سػػة رغػػم و ػػ  ت تػػل -«     
معن  يف اإلن ء نفسم، ل تن ـ يف اوفراش نفسػم، لاش ربػ ، هػذي هػي اوػينا . يف وحاػ ف    
ر بػػ   بػػو لفػػن علػػي اإلفػػػوؽ. ل عنػػيم  وهػػرج مػػع اوفرقػػة هػػ رج اوػػػ ود، تثػػَتة، وكػػع   
 لداء ػ دديياف ضبراء ل ميفراء ل سدينت بٍت حزف عما  ييا، وحوة بم ديتالؿ إىل   
 هوراء.. وكعر ب نن  منلك اوكثَت من األله ـ ل األحوـ يف لفن حيرمن  من ح  ل   
  ن حا  تعرديفه  ػر مػهي ق مي  ف. لػلف نصف إنسػوة يف اوق نر لد. ادلػاولي  
 - Par definition- ألنم كتامة ولفن  (ول األسرة)، عنيم  ف و ن  بإون ء ق نلف األسرة  
  ! تصلر، وحا ن  اوشهياء، كتملن  يف ادلس يي. ق ولا ب نن  نرديي اوزلاج من وربعة ري ؿ 
  زف. ال ػوح وفوكعر ب ف هذا اولفن ال عمل وم ل ال كنل، إال ادلروة. وحزف.     
  علي األقل األوفة، ل اوعفلدية،  ال احتفظن  ب يا،اتن  األلىل.ػر، ل ستطعن  وف نتاوا 
 .(2)» اوط اعةل  

 

س ل اإلح ػػػ ط ل احلناناػػػة تنتػػػ ب اوػػػرالي اوثػػػ   مػػػن هػػػذن األلفػػػ ف اوػػػيت تتنكػػػر هنػػػ  نلمػػػو اواػػػ  
 ً مػػن بعػػ  األديػػيديلوليا ت وػػذاهت ، حاػػ  دي ػػيي اورلا،ػػي اوتصػػرديح اوعلػػٍت علػػي وسػػ ف كخصػػاتم ملقفػػ

اوسػػػ ،ية يف اوػػػػلفن ايزا،ػػػػري، ل دي ػػػػيي روديػػػػم ق ػػػػل هػػػػذا مػػػػن اوسا سػػػػة. ل منػػػػم فػػػػإف هػػػػذا اوػػػػنص حيمػػػػل 
وبعػ دن فن، ل اوكشف عن اي ن  اوسا سػي ل ل ملقفهم  من هذا اول  يا  اورالي ل ق لم اورلا،يل ودييديلو

                                                 
 .  119عثم ف بيري، لظافة اولنة )يف اخلط ب اورلا،ي اولاقعي عني صلا  زلفلظ(، ـ، س، ص:  - 1
 .22 مص، س، ص:ساية ادلق ـ،  - 2
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رمػػلز اوػػيت تصػػف اي نػػ  اوسا سػػي ادلختلفػػة مػػن هػػوؿ اعتمػػ د اوكثػػَت مػػن ادلفػػردات ل اوعومػػ ت ل او
حا  اوظلم ل اوقهر، ل اوتهما  ل اوتع لز، ذوك وف هيؼ اورلا،ي هل تعردية هذا اوػلفن، ل تشػف 

 ه  دي ن من حا  نقل اولاقع إىل ع مل اوفن اوذي ديلمح ل ال ديصرح.
 

 ادلصػػ دمة األدييديلولياػػة بػػُت سلتلػػف اوط قػػ ت ادلتصػػ رعة«وقػػي اسػػتط ع لاسػػاٍت مػػن هػػوؿ هػػذن  
األهياؼ ل ادلسػ عي، وف ديوػع ديػين علػي من فػذ اوعلػة ل    تل ف قة سبثل ودييديلولياة لاضاةفام  بانه 

، ل هل يف اولاقع ال ديقيـ ييديياً خيص بودن ايزا،ر بل هي حقاقة تل اوشػعلب، ل (1)»وس  ب اخلا ة
 من هوؿ اوسرد ديتعلي تص رع ودييديلوليا ت ر،اساة ديثل تل منه  بطل منلذيي.

حػػػػىت لهػػػػي  ،هػػػػذن األمنػػػػ ط األدييديلولياػػػػة ادلتصػػػػ رعة سبثػػػػل يف صبلتهػػػػ  وديػػػػيديلوليا  اوك تػػػػ إف  
ديػػؤمن  بفرنسػػ   متصػػ رعة فامػػ  بانهػػ ، حاػػ  صلػػي اوػػرالي ادلمثػػل يف األسػػت ذ ايػػ معي زلج مػػرت ادلنًتبػػة 

 ب ورغم شل  ديًتميين. (ايزا،ر)، ل ديفول او ق ء يف لفنم ب فك ره ، إال ونم ديرف  فكرة اذلعرة
 

ن، ل رفػ  اذلعػرة إىل ت   علم ديتمسك ب خلا ػة داهػل اوػلفتم  وف اولعي األدييديلوليي ولك  
ال هػل ، ل اآلهػر واسػت دبنػ ى عػن ،علم  منػم وف اإلح  فػ ت اوػيت ديعػ   منهػ  ادلػلافن ايزا،ػري ،اونرب

قلديػة ل  يف لضع وفول، إنم ديع   ادلت ع  اويت هلقته  احلو رة نفسه ، ل وف وي حو رة مهم  ت نت
 مهم  ت نت عماقة او عي فهي معرضة يف فًتة م  من عمره  اوزمٍت إىل ادلع ن ة من اخلا ة اوت رخياة.

 

إف هذن اوصراع ت ادلليلدة داهل اجملتمع ايزا،ري تكشف عنه  نش ف ت األددي  اإلبياعاػة،  
ف قػػراءة هػػذن ل و ات.ل اوفكرديػػة، اوػػيت سبثػػل اسػػتمرار هػػذن احلرتاػػة االيتم عاػػة يف إفػػ ر تلػػك اوتايديػػي

األعم ؿ يف ضلء اولعي األدييديلوليي اوذي ونتعه ، ال رباػل إىل نػص رلا،ػي بقػير مػ  رباػل إىل كػكل 
زليد من اولعي اإلدييديلوليي اوع ـ، وي إىل ت رديخ ايتم عي ال ديستطاع وف ديق   علي زمنم اخل ص ل 

 ال ديستطاع اوق   علي زمن اآلهر.
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