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 كهًح انذكرىس يشواٌ احملاسٍُ
 ()يف احرفانُح ادلخطىط انؼشتٍ

 

 أٯ٫ا ا١ط٠ٙ ا١ٟؽٯ٣:

١ػػ٥ أص٧ػػ٢ دؿظٲػػت، كأمػػ١ؿى ١٣ػػ٥ ٦ذػػةثٕذ٥١ ٱُٲػػت ٣ػػٰ أف أرظػػت ث

٤٣٪نةَةت ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ض٧ٕٲح، كص٧ٲٕ٭ة دىىتُّ ٰٚ ٦ضةٹت دؼؽـ ٦كةر ٣٘ذ٪ة 

ا٣عسٲر ٤٣ذُةثٜ ٦ػٓ ٦ٞذٌػٲةت ا٣ٕىػؿ. كٹ ٱ١ػٮف ذ٣ػٟ إٹ ثةٹقػذ٪ةد إ٣ػٯ 

ٜو ٦كػذ٧ؿ ثػٲ٨  ٦ٕؿٚحو دٝٲٞح ٧٣عذٮٱةت دؿاز٪ة، ث٧ة ٱكػةٔؽ٩ة ٤ٔػٯ إٱضػةد دُػةث

ٜى ا٣عةًػؿ، ك٬ػٰ ٝػةدرة ٤ٔػٯ ٣٘ذ٪ة، كثٲ٨ ظٌةرةو  ٗةزٱح صةرٚح دع٢٧ ظٞػةا

 اقذ١نةؼ ٦ٌٞٮ٦ةت ٔة٥٣ ا٧٣كذٞج٢.

ذ٣ػٟ أف ا٣ٕٺٝػح ا٣ٌٕػٮٱح ا٣ٮزٲٞػح ا٣ٞةا٧ػح ثػٲ٨ ظٌػةرد٪ة ك٣٘ذ٪ػة، ٬ػػٰ 

ػٮؿ دكف  ا٣عةِٚ ٣٪ة ٨٦ ٦ؼةَؿ اٹقذ٘ؿاب أم ا٣ذ٘ؿٱت ا٣ُٮٰٔ، إذ إ٩٭ػة دىعي

 ٬ٮ ٧ٔةد ٬ٮٱذ٪ة. ا٩ـٹٝ٪ة ٰٚ ُٝٲٕحو ٦ٕؿٚٲح ٦ٓ دؿاز٪ة ا٣عٌةرم، ا٣ؾم

ك٣ٲف دؼىٲه ٩ؽكةو د٪ْؿ ٰٚ ٠٪ٮز٩ة ا٣ذؿازٲح، ا٧٣كذٞؿة ٰٚ ٦ؼُٮَةتو 

ؿكؼ ا٣ؽ٬ؿ ٣ذى٢ إ٣ٲ٪ة، قٮل دأ٠ٲؽو ٣ٌؿكرة ا٣ذٞػٌؿب  دضةكزت ا١٣سٲؿى ٨٦ وي

٨٦ ٦٪٤ُٞةد٪ة ا٣سٞةٚٲح، ٩كذٰٞ ٦٪٭ة ٦ة ٱكةٔؽ٩ة ٤ٔٯ ازدراء د٤ٟ ا٣٭٧كةت، ث٢ 

                                                 

()  ٰأ٣ٞٯ راٲف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ػؿكاف ا٧٣عةقػ٪ٰ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ٚػ

 .ـ1/6/2316اظذٛة٣ٲح ا٧٣ؼُٮط ا٣ٕؿثٰ ا٣ذٰ أٝٲ٧خ ثذةرٱغ 
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ٲٟ ٰٚ ٦ٞػؽرة ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ د٤ٟ ا٣ذؼٌؿوةت، ا٣ذٰ ٱ٤٘ت ٤ٔٲ٭ة ا٣ذن١

 اٹًُٺع ثأٔجةء ا٣عؽازح.

إٌف ا٣٘ؿض ٨٦ ا٣ٕٮدة إ٣ٯ ا٣ذؿاث، ٦ُجٮٔةن ٠ةف أك ٦ؼُٮَػةن، ٬ػٮ إثػؿازي 

ِى ثة٬ذ٧ةـ ا٣جػةظسٲ٨، ٦ًػ٨ ٩ىػٮصو  ٦ة ٝؽ ٱ١ٮف ػةٚٲةن ٤ٔٲ٪ة، ٰٚ أوٮؿو ٥٣ دىع

ثٕي ا٧٣ٛػة٬ٲ٥ ا٣ذػٰ دعذٮم ٤ٔٯ إًةٚةتو أك دع٤ٲٺت، دك٤ٌٍ ا٣ٌٮء ٤ٔٯ 

، ٦ٕذ٧ؽٱ٨ ٦ٕؿٚحن ٣٘ٮٱحن ٬ٰ كظؽى٬ة ٝةدرةه ٤ٔٯ ٚػذط ٦٘ػة٣ٲٜ ٱ٪ٞى٭ة ا٣ٮًٮح

جىؿ، ٨٦ ذ٣ٟ ا٣ىؿح  ًٕ دةرٱؼ٪ة ا١ٛ٣ؿم، ث٧ة ٱٮو٤٪ة إ٣ٯ اقذؼٺص ا٣ٛٮااؽ كا٣

 ا٧٤ٕ٣ٰ كا٤ٛ٣كٰٛ كاٷثؽأٰ ا٣ؾم أٌٝؿ ا٣٘ؿب أ٫٩ ث٪ٯ ظٌةرد٫ ٤ٔٲ٫.

٩ػةت ا٣سٞةٚػًح كإٌف اٹ٩ذ٧ةء إ٣ٯ ٦ضةؿ ٣٘ٮم ٱٕ٪ٰ اٹ٩ذ٧ةء إ٣ٯ ص٧ٲٓ ١٦ٮٌ 

ا٣ذٰ دع٤٧٭ة ا٤٣٘ح، د٤ػٟ ا١٧٣ٌٮ٩ػةت ا٣ذػٰ دضذ٧ػٓ ٚٲ٭ػة ا٣ٞ٪ةٔػةت كا٣ؿ٦ػٮز، 

كا٣ذ٧سٺتي كا٣ٕٞةاؽ، كا٧٣ٮاٝٙ كردكد اٵٕٚةؿ، كص٧ٲٕ٭ة دذض٤ٌٯ ٚػٰ اٷرث 

 ا٣عٌةرم ا٧٣ُجٮع ٰٚ ا٣ؾات ا٣عٌةرٱح.

ؽ أف ا٣ذ٧ٌٕٜ ٰٚ ا٣ذؿاث ٬ػٮ ا٣ػؾم ٱٞػٙ ٚػٰ كصػ٫ ٦ػة دع٤٧ػ٫ ٨٦ ا٧٣ؤ٠َّ 

٨ ٦٘ؿٱةتو كد٤ُٕةت ٱكذك٥٤ ٣٭ة ا٧٣نؿٰٝ، ث٢ ٱ٘ؿؽ ٚٲ٭ػة ٦٪ضػؾثةن ا٣ٕٮ٧٣حي ٦

إ٣ٯ ثؿٱٞ٭ة، ٩ةثؾان ٦ة أذةدق ٚػٰ ظٌػةرد٫ اٵزٲ٤ػح ٦ػ٨ أذ٧ػةدو وػة٦ؽ ٤٣ٕٞػ٢، 

ٱعٮؿ دكف ا٩ضؿا٫ٚ ثٕٲؽان ٨ٔ زٮاثخى ٹ ٱضٮز ٫٣ أف ٱىعٲؽ ٔ٪٭ة، إٹ ظٲ٨ ٱضػؽي 

 .أف ذ٣ٟ ٱذٌكٜ ٦ٓ ٝٲ٫٧، كٱ٪كض٥ ٦ٓ ٦ٕةٱٲؿ ذادٲذ٫ ا٣سٞةٚٲح

ك٦ة ٝىؽق ٦ض٧ٕ٪ة ٨٦ دك٤ٲٍ اٵ٩ْةر ٤ٔػٯ مػؤكف ا٧٣ؼُٮَػةت، ٬ػٮ 

إٔةدة ا٧٣ى٤ُعةت إ٣ٯ ٩ىةث٭ة، ثٕػؽ أف رأٱ٪ػة ا١٣سٲػؿٱ٨ ٱٕذٞػؽكف أف إظٲػةء 

ا٣ذؿاث ٱٞذىؿ ٤ٔٯ ا٧٣ؼُٮَةت ا٧٣ذ٤ٕٞح ث٤ٕٮـ ا٣ٕؿثٲح، كثة٣ذٛةقٲؿ ا٣ٛٞ٭ٲح، 

٦ػح ا٤٣٘ػح صةز٦ٲ٨ ثأ٩٪ة ٝؽ اقذعٮذ٩ة ٦٪٭ة ٤ٔٯ أ٥٬ ٦عذٮٱةد٭ة ث٧ػة ٱ١ٛػٰ ٣ؼؽ

كا٣ػػؽٱ٨، ٦ذضػػة٤٬ٲ٨ ثػػؾ٣ٟ ا٣ٞػػٲ٥ى ا١ٛ٣ؿٱػػح كاٵػٺٝٲػػح، ا٣ذػػٰ ظ٤٧ذ٭ػػة 
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 َّ ةف ازد٬ةر ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح، ٠عؿٱح ا١ٛ٣ؿ، ك٠ؿا٦ػح ا٧٣ؼُٮَةت إث

اٷ٩كةف، كظؿٱح ا٩ذٞةؿ اٵٚؿاد، كا٩ذٞةؿ اٵ١ٚػةر كا٣كػ٤ٓ، إ٣ػٯ صة٩ػت ذ٣ػٟ 

ا٣ذنػؿٱط كا١٣ٲ٧ٲػةء  ا٧٣كذٮل ا٣ؿٚٲٓ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ؽٝٲٞػح ٠ة٣جىػؿٱةت ك٤ٔػ٥

 كٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ذٰ ٬ٰ ا٣عة٢٦ اٵقةقٰ ٤ٕ٤٣ٮـ ا٣٘ؿثٲح ا٣عؽٱسح.

٩ع٨ ا٣ٮارزٮف ٣٪ذةج اٳثةء كاٵصؽاد ا٣ؾم ٤ُ٩ٜ ٤ٔٲ٫ اق٥ ا٣ذؿاث، ك٬ػٮ 

٦ى٤ُط ٱضت ٤ٔٲ٪ة دٮًٲط ٦ة ٱٮصؽ ٨٦ ٚيؿكؽ ثٲ٪٫ كثٲ٨ ٦ى٤ُعٲ٨ آػػؿٱ٨ 

َّٞٲ٨ ٨٦ ا٣ضؾر ذاد٫، ٧٬ة ٦ٛ٭ٮـ اٷرث ك٦ٛ٭  ٮـ ا٧٣ٲؿاث.٦نذ

٧٬ة ٣ْٛذةف دؼٌىةف ٦ة ٱؼ٫ٌٛ٤ ا٧٣ٲخ ٣ٮرزذ٫، كدنٲؿاف إ٣ٯ ٩ىٲت اٵٚؿاد ٦ػ٨ 

 دؿ٠ح ا٧٣ٲخ، أم إ٩٭٧ة دٛذؿًةف ٦ٮت اٵب ا٧٣يٮٌرث ٧٤٣ةؿ كاٹق٥ كا٣ضةق.

أ٦ٌة ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذؿاث ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣عػؽٱر ٚٲنػٲؿ إ٣ػٯ ٦ػٮركث ظٌػةرم 

ا٧٣ةًػٰ ٚػٰ ك١ٚؿم ٱٕ٪ٰ ظٌػٮرى اٵًب ٚػٰ اٹثػ٨، ث٧ػة ٱٌػ٨٧ اقػذ٧ؿار 

 ا٣عةًؿ، ٣ٲ٪٥ٕ اٵث٪ةء ث٧٪٤ُٞةت ١ٚؿٱح كأػٺٝٲح دٮو٤٭٥ إ٣ٯ آٚةؽ صؽٱؽة.

 ا٣ذػػؿاث ٦ػػ٨ ٠ػػ٢ داـ ٦ػػة ص٦ذ١ػػؿران  دكػػةؤٹن  دسٲػػؿ ا٣ذػػؿاث إ٣ػػٯ ا٣ٕػػٮدة إف

 ٬ػػؾا ٔػ٨ اٷصةثػح أف كأرل ثٲ٪٭٧ػة؟ ا٣ٛػػؿؽ ٧ٚػة ثة٧٣ةًػٰ ٦ذ٤ٕٞػةن  كا٣ذػةرٱغ

، اٷقػٺ٦ٰ ١ٛ٣ػؿا دةرٱؼٲػح ٔػ٨ ٠ذةثػ٫ ٚػٰ أر٠ٮف ٦ع٧ؽ مؿظ٭ة ٝؽ ا٣كؤاؿ

 ٬ػٮ ا٣ذػؿاث ٚػإف ،ا٣ذُػٮرم ثٕػؽق ٚػٰ ا٧٣ةًػٰ ٬ٮ ا٣ذةرٱغ ٠ةف إذا أ٫٩ ك٬ٰ

، ثػ٫ ك٦ذنػةث١ةن  ٦ٕػ٫ ك٦ذػؽاػٺن  ثة٣عةًؿ ٦ٮوٮٹن  ا٣ذُٮرم ثٕؽق ٰٚ ا٧٣ةًٰ

، ا٣ٕػة٥ً٣ اٹصذ٧ػةٰٔ ا٣ٛؿ٩كػٰ، ٚػٰ « Levy Bruhl»أم ٧٠ة ٱٞٮؿ ٣ٲٰٛ ثػؿكؿ 

إف اٵٝػٮاـ ا٣جؽااٲػح ٹ » «ص Mythologie Primitive»٠ذةث٫ ٨ٔ اٵٝػٮاـ ا٣جؽااٲػح 

دةرٱغ ٣٭ة، ثٲ٪٧ة ٩ٕٲل ٩ع٨ ٰٚ ٔة٥٣ دةرٱؼٰ ٫٣ ٦كذٞج٫٤ ا٣ؾم د٥ٌ إ٩ضةز صػـء 

 «.ٝٲؽ اٷ٩ضةز ٰٚ ٦٪٫ ٬ٮ ا٧٣ةًٰ ا٣ٞٮ٦ٰ، كثٰٞ ا٣ضـء ا٧٣ذ٥٧ ك٬ٮ

 ا٤٣٘ػح ٦ضػة٦ٓ خص٤ٕػكإف ا٣٪ْؿة إ٣ٯ ا٧٣ةًٰ ا٣ٞٮ٦ٰ كإ٣ػٯ ا٧٣كػذٞج٢ 
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 ٬ػٮ أظػؽ٧٬ة ٱىكجؿاف أ٧ٔةؽ ا٣ذؿاث. ٲ٬٨ة٦ ٣٘ٮٱٲ٨ ٦ٮًٮٔٲ٨ دُؿح ا٣ٕؿثٲح

ٓو  إ٣ٯ دكٕٯ ا٣ذٰ ا٬ٖ٢١ٯث ا١ؼعٰؽة  ا٤٣٘ػح ٨٦ إ٣ٲ٫ ا٣ٮوٮؿ ٱ٨١٧ ٧٣ة ٠ة٢٦و  ص٧

٦ػة  ٦ػٓ ٦ذكػةكٝةن  ،ا٧٣ٕػةص٥ ٚػٰ ٩ضػؽق ٦ػة ذٌٮجٱي  ظةقٮثٰ ثؿ٩ة٦ش ٰٚ ،ا٣ٕؿثٲح

 ٦نػػؿكع ٬ػػٮ ا٣سػػة٩ٰ كا٧٣نػػؿكع. ٦ػػ٨ د٘ٲػػؿات ا٣ـ٦٪ٲػػح ا٧٣ؿاظػػ٢ د٧ٲػػـت ثػػ٫

 ز٦٪ٲػح ثجؿ٬ػح ٦ض٧ػٓ ٠ػ٢ ٚٲػ٫ اػػذه ا٣ػؾم ا١ٓؽةٰػث ٢١ٖث ا١خارٯغٮ ا٥١ٓش٣

 ا٣ذؿازٲػح كا١٣ذػت كا٧٣ؼُٮَةت ا٣نٕؿٱح ا٣٪ىٮص ٣ؽراقح ،٦عؽدة دةرٱؼٲح

 .ا٣ٕىٮر ٔجؿ دُٮرات ٨٦ ا٣ٕؿثٲح ا٤٣٘ح ٤ٔٯ ٱُؿأ ٦ة ٣ذجٲةف ،ا٣٭ة٦ح

 ثؼجٲػؿ ٩كػذٕٲ٨ ص٤ٕ٪ػة ٦ؼُٮَػةت ٦ػ٨ ٣ؽٱػ٫ ٦ة ثىٲة٩ح ٦ض٧ٕ٪ة ا٬ذ٧ةـ إف

 ا٣ؼجػؿاء ٦ػ٨ ٔػؽدان  ٣٪ػة أرقػ٢ ا٣ػؾم ا٧٣ةصػؽ ص٧ٕح ٦ؤقكح وةظت ٬ٮ ٔة٧٣ٰ

 ٦ػة ثٕػي كدػؿ٦ٲ٥ ،ظْٛ٭ػة ٤ٔػٯ ٣ػؽٱ٪ة ا٣ٕػة٤٦ٲ٨ ثػٮاكدرٌ  ٦ؼُٮَةد٪ة ٰٚ ٩ْؿكا

 ٣٘ػٮم ثؿ٩ة٦ش ٰٚ ٦عذٮٱةد٭ة إدػةؿ إ٣ٯ ٩كٕٯ ك٩ع٨ ،٤ٙى دى  ٨٦ ج٭ةٲىٱي  أف ٱ٨١٧

 .أٱ٪٧ة ٠ة٩ٮا ا٣ؽارقٲ٨ ٦ذ٪ةكؿ ٰٚ ا٣سٞةٚٲح ا١٣٪ٮز د٤ٟ ٱض٢ٕ ،ٔة٧٣ٰ ظةقٮثٰ

 :كا١فادة ػاتا١فٰ أٯ٫ا

 ا٣ذػؿاث ٔ٪ةوػؿ ثٕػي ٦ٓ دة٦ح ُٝٲٕح ثاظؽإ ٱ١٧٪٪ة ٹ أ٫٩ اٵ٦ؿ ظٞٲٞح

 ،َٮٱ٤ػح دةرٱؼٲح ظٞت َٲ٤ح ٩خد١ٮٌ  ٵ٩٭ة ،كا٧٣نةٔؿ كا٣ذٞة٣ٲؽ كا٣ٞٲ٥ ٠ة٤٣٘ح

 ٚػػٰ ا٣عٌػػةرٱح ا٣ٞٮ٦ٲػػح ا٣نؼىػػٲح دٮ٣ػػؽ كٹ ٧ٔةد٬ػػة، ٬ػػٰ ا٣ٞٮ٦ٲػػح كا٤٣٘ػػح

 .اٵصٲةؿ ٣ؼجؿات ا٦ذؽاد ٬ٰ ث٢ ا٣عةًؿ

 ٣٪ػة ٔٮف ثأ٫٩ ٦ؤ٦٪ٲ٨ ،٩ٛٮق٪ة ٰٚ ا٧٣ذ٢٘٤٘ دؿاز٪ة دٝةاٜ ٰٚ ؿجعٌ ٩ذ ك٦ةز٣٪ة

 .ك٦ٮا٫ٛٝ ك٦٪ة٬ض٫ ٝٲ٫٧ ٰٚ إ٩كة٩ٰ ٵ٫٩ ،كا٣٪٧ةء ا٣ذُٮر ٤ٔٯ

 ٦كػذٮٔجةن  ،ا٧٣ضذ٧ػٓ ٰٚ ا٣ٛؿد ٱ٪ؽ٦ش ٬ةكظؽى  كا٤٣٘حً  ثة٤٣٘حً ص ٩ٞٮؿ ٣ؾ٣ٟ

 ةبا١٣ذٌػ ٝػؿااط ٩ذػةج ٦كػذ٪جُةن  كا٣نػٕٮرم، كاٵػٺٝػٰ ا١ٛ٣ؿم اٵ٦ح دؿاث

 .كاٵز٦ةف ا٣عٞت ٦ؿِّ  ٤ٔٯ كا١ٛ٧٣ؿٱ٨ ؿاءكا٣نٕ
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 ،ا٤ٕ٣ػٮـ ٚػٰ ؽةا٧٣ٕذ٧ى  اٵ٣ٛةظ ٨٦ ٦ذؿٔحن  ٠ؤكقةن  دؿاز٪ة ٨٦ ٩٪٭٢ ز٣٪ة ك٦ة

 ٚ٭٧٪ػة ث٪ػةء ٚػٰ ٲحاٵقةقػ ا٤٣ج٪ػةت ك٬ٰ ا٧٣ؼذ٤ٛح، ا٧٣ٕؿٚٲح ا٧٣ضةٹت كٰٚ

 .٦كذٞج٤٪ة ١٦ٮ٩ةت ٙك٣ؿٍو  ٣عةًؿ٩ة،

 ص(ر٬ؿد) اٵ٧٣ة٩ٰ ا٣ٛٲ٤كٮؼ ٱٞٮؿ ك٧٠ة

 .«كاٵصؽاد اٳثةء ٣٘ح ٰٚ د٨٧١ كركظ٫ ٣٘ذ٫، ٰٚ ٱ٪جي ا٣نٕت ٤ٝت»

 ...كا٣كٺـ
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