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يا ٚغًّٛ دٔسكاٚى بانظاْشة انذُٚٛت، حُطهق انغٕعٕٛنٕصٛا ٔغٛشْا يٍ انؼهٕو اإلَغاَٛت انًٓخًت بانذٍٚ، أٔ 

فٛتّ بتانًؼُٗ اثكزتش حتذألد نهتذٍٚ دابتم أدبٛتاث ػهتٕو انتذٍٚ، ٔحؼتٛف ػهٛتّ ػُاطتش  يٍ حؼشٚف بغٛؾ، حغتخظ 

صذٚذة. فانغٕعٕٛنٕصٛا ٔإٌ كاَج حؤيٍ بأٌ انذٍٚ ْٕ "يضًٕع اثفكاس ٔانًؼخقذاث انخٙ حؤنظٓا أٔ حخبُاْا صًاػت 

اة ٔانكٌٕ، ٔحؼخًذْا فٙ حُظٛى عهٕكاحٓا انطبٛؼٛت ٔالصخًاػٛت ٔانغٛاعٛت، إَٓا يؼشفت يؼُٛت يٍ انبشش عٕل انغٛ

ًٚكٍ أٌ حقٕو ػهٗ انخغهٛى بٕصٕد كائُاث يأسائٛت أٔ ػُاطش ؽبٛؼٛت حخغكى فٙ يضتشٖ اثعتذاد ٔفتٙ طتُاػت 

 اثعذاد".

كبتتش يؤعغتتٙ انؼهتتى سغتتى وبتتٕل انغٕعتتٕٛنٕصٛا بٓتتزا انخؼشٚتتف، فتتئٌ إيٛتتم دٔسكتتاٚى بٕطتتظّ ٔاعتتذاد يتتٍ أ

الصخًتتتاػٙ، ٚؼخقتتتذ أٌ حؼشٚتتتف انظتتتاْشة انذُٚٛتتتت، ٚؼخبتتتش يتتتٍ أطتتتؼن انٕاتتتائف انختتتٙ ًٚكتتتٍ أٌ ُٚختتتذ  انؼتتتانى 

الصخًاػٙ، َظغّ نهقٛاو بٓا، ٔل ٚؼٕد اثيش ْاُْا إنٗ انظؼٕبت اثَطٕنٕصٛتت انختٙ حتشحبؾ بكتم ػًهٛتت نهخؼشٚتف 

ؼذد انًًاسعاث انذُٚٛت ٔكزشحٓا، ٔحؼذد الػخقاداث انشٔعٛتت ح كٛظًا كاٌ َٕػٓا، ٔإًَا ٚشصغ اثيش فٙ َظشِ إنٗ

ا نكم أشكال انًؼشفت اإلَغاَٛت انؼهًٛت يُٓا ٔانؼايٛت، عخٗ وبم أٌ  ٔابخالفٓا، باإلػافت إنٗ ٔصٕد انذٍٚ يٕػٕػد

 إَٔاػٓا. حخأعظ ػهٕو انذٍٚ بًخخهف

غال ػهتٗ انظتاْشة انذُٚٛتتت فختشٖ أٌ ٔنخظاد٘ ْزِ انظؼٕبت حقخشط انؼهٕو الصخًاػٛت يقاسبت صذٚتذة نالشتخ

انخظٕساث انؼايت ٔانُظشٚت عٕل انتذٍٚ ل ًٚكتٍ أٌ حغتؼظُا ػهتٗ اإلؽتالا فتٙ ابختشاا صغشافٛتت انظؼتم انتذُٚٙ، 

ثَٓتتا حُظتتش بطشٚقتتت يؼٛاسٚتتت إنتتٗ انًؼشفتتت انذُٚٛتتت
1

، ٔبشتتكم يخؼتتالى إنتتٗ انغتتهٕ  انتتذُٚٙ انتتٕاوؼٙ انًهًتتٕط، أ٘ 

 دسا  بغٕٓنت.نخاسصٛت انقابهت نإلانًظاْش ا

ٚظٓش إرٌ أٌ يقاسبت انغٕعٕٛنٕصٛا نهذٍٚ، حُطهق يٍ ٔصتٕد انظتاْشة انذُٚٛتت فؼتالد ٚغخًتم كتم بظتائض 

انظاْشة الصخًاػٛت، بًا ْٙ ااْشة حٕصذ ٔحؼٛش باسس اثفشاد، بًؼُٗ أَٓا يٍ صٓت يخؼانٛت ػهٗ اثفشاد، ثٌ 

بُتا  أٔ حشتكٛم أبغتؾ اتاْشة اصخًاػٛتت، ٔيتٍ صٓتت  ٔصٕدْا عابق ػهٗ ٔصٕدْى، ٔوتذساحٓى ل حغتؼظٓى أبتذاد فتٙ

راَٛت ٚبذٔ أٌ انظاْشة الصخًاػٛتت حكشِ اثفتشاد، يتاداو اثفتشاد ل ٚضتذٌٔ بتذاد يتٍ إؽاػتت شتكم انًًاسعتت انتز٘ 

حظشػّ انضًاػت أٔ انًضًٕػت الصخًاػٛت انخٙ ٚؼٛشٌٕ ػًُٓا، عخٗ نٕ كاٌ رنك انظؼم يخانظتاد نخؼتانٛى انتذٍٚ أٔ 

انزٍٚ ٚذٌُٕٚ بّ. ًٔٚكٍ أٌ َخغذد بٓزا انخظٕص، ػٍ ػبادة "صٚاسة" انضٔاٚا ٔاثػشعت ٔانًغتاساث انًزْن 
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 .ٔسد فٙ أوٕال ػذد يٍ انؼهًا  "انغالل ٔانغشاو" ْٕ انذٍٚ َظغّ ٔانششٚؼت راحٓا، فًا انذٍٚ ٔيا انششٚؼت إل عالل ٔعشاو 



 

  

              

 

ٔانؼٌٕٛ ٔاثعضاس أٔ انُاس، دابم انًضخًغ انًغشبٙ، سغى أٌ انششٚؼت اإلعتاليٛت انختٙ ٚؼخقتذ بٓتا انًضخًتغ حًُتغ 

 يضخًغ عُٙ.ْزا انُٕع يٍ انخذٍٚ، كًا ًٚكٍ أٌ َخغذد ػٍ العخظال بؼاشٕسا  دابم 

فتٙ يؼتشع بغزتّ فتٙ بظتائض انؼقٛتذة اإلعتاليٛت أٌ  Goldziher ٚؼذ انًغخششا اثنًاَٙ غٕنذحغٓٛش

"انتتذٍٚ ْتتٕ اإلدسا  انظطتتش٘ فتتٙ اإلَغتتاٌ انختتاص بانغتتببٛت...عُٛدا ْتتٕ شتتؼٕسِ بخبؼٛتتت نقتتٕة ػهٛتتا، ٔعُٛدتتا عتتذط 

."انالَٓائٙ، ٔعُٛدا صْذ فٙ انؼانى ٔاؽَشاعّ
2
 

حخظٙ بغاؽت ْزا انخؼشٚف انز٘ ٚقخشعتّ انًغخشتشا اثنًتاَٙ حشكٛتن انظتاْشة انذُٚٛتت ٔحؼتذد ػُاطتشْا، 

فٕٓ يٍ صٓت أٔنٗ "إدسا  فطش٘" ٔيؼُٗ ْزا أٌ انذٍٚ ػُظش ٔصتٕد٘ ٔيهكتت فطشٚتت دابتم انٕصتٕد انطبٛؼتٙ 

ختٙ حشتخش  يؼتّ فتٙ انٕصتٕد، إر نتى نهبشش، فاإلَغاٌ ْٕ انكائٍ انٕعٛذ انز٘ ابخض بانذٍٚ، دٌٔ باوٙ انكائُاث ان

طتغٛظ أٌ انؼقائتذ ٔانشتشائغ  حغضم انطبٛؼت يًاسعت انغٕٛاٌ نهذٍٚ، أٔ اػخقادِ فٙ يٕصتٕداث يخؼانٛتت ٔيظاسوتت.

حخخهف ٔحخؼذد، ْٕٔ يا وتذ ٚبتذٔ يخُاوؼتاد يتغ َظشٚتت اإلدسا  انظطتش٘ نهتذٍٚ، نكتٍ ْتزا ل ٚظغتذ نهتٕد وؼتٛت، أٔ 

فابخالف انذٚاَاث ٔحؼاسع انًًاسعاث انذُٚٛت ل ٚؼذٔ أٌ ٚكٌٕ حًاٚضاد باسصٛاد ل ُٚقض يٍ وًٛت ْزا انؼُظش، 

 انًكٌٕ نخؼشٚف غٕنذحغٛٓش نهذٍٚ. عقٛقت دابهٛت. ْٔزا يا ٚظٓش دابم انؼُظش انزاَٙ

ٚقذو انذٍٚ َظغّ، يٍ َاعٛت راَٛت، "شؼٕس بخبؼٛت نقٕة ػهٛا"، ًٚكٍ انقٕل أٌ انقٕة انؼهٛا انخٙ ٚخغتذد ػُٓتا 

"ٚذسكّ انُاط كقٕة باسوت ٔإسادة كبشٖ حخغكى فٙ كافت أعذاد ْزا انؼتانى، فكتم يتا ٚقتغ  ٕنذحغٛٓش، ْٙ "هللا"،غ

ا يٍ طُؼٓا. فاهلل ٚظٓش وذسحّ ٔإسادحّ فٙ ْزا انؼتانى ػبتش يتا ٚغتذد يتٍ أفؼتال ٔأعتذاد. ٔإرا كتاٌ ْتزا  ًد ْٕ عخ

دٚتت بذٚهتت، فئَتّ ُٚظتن بانذسصتت اثٔنتٗ ػهتٗ اإلدسا  ٚؼًم ػهٗ انخخظٛف يٍ عذة انخكُٓاث بٕصٕد أَظًت ٔصٕ

.فٓى انٕاوغ الصخًاػٙ ل ػهٗ انخأيم ٔانخخًٍٛ فٙ َظاو انؼانى ٔانكٌٕ"
3
 

تا  أيا أٌ ٚكٌٕ انذٍٚ ػش   ً يٍ ػشٔ  "عذط انالَٓائٙ"، إٌ نى ٚكٍ ْٕ انالَٓائٙ ػُّٛ، فتزنك َتاحش ػ

نهكٌٕ، ٚشؼش  Thoécosmologique ًٕنٕصٙكٕع-ٚؼذ انذٍٚ بكشظّ، إٌ فكشة انالَٓائٙ حغٛم ػهٗ حظٕس رٕٛ

 ػظًت انخانق انز٘ شكهّ ٔأَخضّ.دابهّ انظشد أياو ػظًت انكٌٕ ٔ

                                                           
2
انكختتن إصُتاط، غٕنذحغتٓٛش، انؼقٛتذة ٔانشتشٚؼت فتٙ اإلعتالو، َقهتّ إنتٗ انؼشبٛتت ػهتٙ عغتتٍ ػبتذ انقتادس، يغًتذ ٕٚعتف يٕعتٗ، ػبتذ انؼضٚتض ػبتذ انغتق، داس  

 10انغذٚزت بًظش ٔيكخبت انًزُٗ ببغذاد، انطبؼت انزاَٛت، دٌٔ حاسٚخ ص 

3
غًتتذ صايؼتت ي ػبتذ انغُتٙ، يُتذٚن، انختتذٍٚ بتانًضخًغ انقتشٔ٘ انًغشبتٙ، أؽشٔعتتت نُٛتم شتٓادة انتذكخٕساِ فتتٙ ػهتى الصخًتاع، كهٛتت اٜدا  ٔانؼهتتٕو اإلَغتاَٛت، 

 171انخايظ انشباؽ أكذال، ص 



 

  

              

 

ٚخؼًٍ انخؼشٚف أػالِ ػُظشاد سابؼاد، ٚكشف فتٙ انغقٛقتت ػتٍ يضتال كبٛتش يتٍ انًًاسعتت انذُٚٛتت، ٚخؼهتق 

انًتاد٘ انضائتف ٔانضائتم. ٔبانختانٙ  اثيش بكًال ٔاكخًتال انؼتانى اٜبتش، باإلػتافت إنتٗ وذاعتخّ يقاسَتت يتغ انؼتانى

، انز٘ حبشش بتّ يؼظتى انذػٕة انظشٚغت نهذٍٚ، لصخُا  انذَٕٛ٘ ٔاإلػشاع ػُّ، ياداو اثطم ْٕ انؼانى اٜبش

 انذٚاَاث.

ٔٚكشتتف غٕنذحغتتٛٓش ػتتٍ ػُظتتش نبتتش يتتٍ ػُاطتتش انٕصتتٕد انتتذُٚٙ نهضًاػتتاث ٔانًضًٕػتتاث انبشتتشٚت، 

ِ انظتاْشة يتٍ اتٕاْش عٛتاة اإلَغتاٌ انُظغتٛت راث ؽبٛؼتت يشكبتت ٔيؼقتذة، بانضاَن انًؼقتذ نهتذٍٚ، "أػخقتذ أٌ ْتز

حضؼم يٍ انؼغٛش أٌ َشصؼٓا إنٗ عبن ٔاعتذ، فتُغٍ ل َؼتشف انتذٍٚ، أٔل يتا َؼشفتّ، يضتشداد ٔبانظتاد، يًتا وتذ 

ٕاعتطت ٚغٛؾ بّ يٍ اشٔف حاسٚخٛت يغذدة يؼُٛت، بم إَتّ نٛظٓتش فتٙ أشتكانّ انؼانٛتت انؼًٛقتت، وهتٛالد أٔ كزٛتشاد، ب

.إاْش ٔػؼٛت حخخهف بابخالف اثعٕال الصخًاػٛت"
4
 

حًُٓا صذاد اإلشاسة اثبٛشة انخٙ ٚغٛم إنٛٓا غٕنذحغتٛٓش، ْٔتٙ اإلشتاسة انختٙ حٓتى أكزتش انؼهتٕو الصخًاػٛتت 

دٌٔ غٛشْا، ثٌ يتا ٚٓتى انغٕعتٕٛنٕصٛا ٔاثَخشبٕنٕصٛتا ٔغٛشًْتا يتٍ انؼهتٕو الصخًاػٛتت، ْتٕ انطتابغ انتٕاوؼٙ 

اػٙ ٔانزقافٙ نهذٍٚ، انز٘ حغظهّ ػهٕو انذٍٚ، انغاػٛت َغٕ انؼقٛذة انظغٛغت، ٔانباعزت ػٍ اإلًٚاٌ انغقٛقٙ الصخً

 ٔانؼًم انقٕٚى. 

شتتتكهج انظتتتاْشة انذُٚٛتتتتت يٕػتتتٕػاد يظؼتتتتالد نهخظكٛتتتش انغٕعتتتٕٛنٕصٙ يُتتتتز َشتتتأحّ إنتتتتٗ عتتتذٔد انٛتتتتٕو، 

ٔابخشوتتتج صًٛتتتغ انُظتتتٕص ٔالحضاْتتتاث انغٕعتتتٕٛنٕصٛت انكبتتتشٖ دٌٔ اعتتتخزُا ، فتتتئرا كتتتاٌ كَٕتتتج وتتتذ دػتتتا 

إنتتتٗ دٚتتتٍ ٔػتتتؼٙ ٚخضتتتأص عانتتتت انالْتتتٕث، ٔانتتتٕػٙ انًٛختتتافٛضٚقٙ بضًٛتتتغ حشتتتكٛالحّ، ٔإرا كتتتاٌ يتتتاسكظ وتتتذ 

ض انتتتذٍٚ بؼظتتتٛى َقتتتذ ػُتتتذيا اػخبتتتشِ أفَٕٛتتتاد نهشتتتؼٕ ، أٔ صٓتتتاصاد إدٕٚنٕصٛتتتاد، إرا صتتتاص أٌ َغتتتخؼًم نغتتتت بتتت

أنخٕعتتتتٛش، وتتتتادساد ػهتتتتٗ ػتتتتبؾ انًضخًتتتتغ ٔعتتتتبظ سٔعتتتتّ، ٔإرا كتتتتاٌ عبُغتتتتش وتتتتذ أوتتتتش  غٛتتتتش يتتتتشة أٌ انتتتتذٍٚ 

" ٚغتتتتخؼًهٓا انًضخًتتتتغ نختتتتذبٛش انغٛتتتتاة انشخظتتتتٛت ٔانظؼتتتتا   philosophie Vague"فهغتتتتظت غايؼتتتتت 

ؼًتتتتٕيٙ،ان
5
فتتتتئٌ انذساعتتتتت انؼهًٛتتتتت نهتتتتذٍٚ، ٔانبُتتتتا  انغٕعتتتتٕٛنٕصٙ نهظتتتتاْشة انذُٚٛتتتتت، نتتتتى ٚضتتتتذ نُظغتتتتّ فتتتتٙ  

انغقٛقتتتت يكاَتتتاد، إل دابتتتم أػًتتتال انًؤعتتتظ انظؼهتتتٙ نؼهتتتى الصخًتتتاع إيٛتتتم دٔسكتتتاٚى انتتتز٘ صؼتتتم يتتتٍ يؤنظتتتّ 

ل انتتتذٍٚ، بًتتتا "اثشتتتكال اثٔنٛتتتت نهغٛتتتاة انذُٚٛتتتت" يضتتتالد باطتتتاد نهكشتتتف ػتتتٍ أؽشٔعختتتّ انغٕعتتتٕٛنٕصٛت عتتتٕ

                                                           
4
 11ص  ،يشصغ عابقصُاط، غٕنذحغٓٛش، إ 

5
زم فٙ َظتشْى أػهتٗ حضذس إنٗ أٌ يا ٚضًغ بٍٛ ْزِ الحضاْاث انكالعٛكٛت صًٛؼٓا، ْٕ إًٚآَا ٔاَخظشْا نُٓاٚت انذٍٚ دابم انًضخًؼاث انغشبٛت انخٙ كاَج حً 

 ٗ اعخبذال انذٍٚ بانؼهى ٔانؼقم.يشاحن انٕصٕد اإلَغاَٙ انقادس ػه



 

  

              

 

ْتتتتٕ اتتتتاْشة اصخًاػٛتتتتت حؼكتتتتظ ؽبٛؼتتتتت انٕصتتتتٕد الصخًتتتتاػٙ، ٔأشتتتتكال انخُظتتتتٛى الصخًتتتتاػٙ انغتتتتائذة فتتتتٙ 

أٌ "فكتتتشة انًضخًتتتغ ْتتتٙ يتتتٍ حؤعتتتظ سٔط انتتتذٍٚ" ٔ"انخًتتتزالث انذُٚٛتتتت نٛغتتتج إل  يضخًتتتغ يؼتتتٍٛ، ل عتتتًٛا

ٔانغتتتهٕ ، حٕنتتتذ  حًتتتزالث صًاػٛتتتت، حكشتتتف ػتتتٍ ٔوتتتائغ صًاػٛتتتت، ٔانطقتتتٕط انذُٚٛتتتت نٛغتتتج إل ؽشوتتتاد نهظؼتتتم

انغظتتتتاا ػهتتتتٗ أٔ إرتتتتاسة عتتتتالث رُْٛتتتتت صًاػٛتتتتت. أيتتتتا انًقتتتتٕلث راث  دابتتتتم صًاػتتتتت يؼُٛتتتتت، ٔحٓتتتتذف إنتتتتٗ

ٔإَخاصتتتاث نهظكتتتش  CHOSES SOCIALESاثطتتتم انتتتذُٚٙ فًتتتا ْتتتٙ فتتتٙ انغقٛقتتتت إل أشتتتٛا  اصخًاػٛتتتت 

.انضًاػٙ حكشف ػٍ انغانت انشاُْت نًؼاسفُا"
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نخُظٛى الصخًاػٙ ٔعانت انظكش الصخًتاػٙ ٔانتٕػٙ انضًؼتٙ انغتائذة ٔحكشف اثشكال انذُٚٛت ػٍ ؽبٛؼت ا

دابتتم يضخًتتغ يؼتتٍٛ. ْتتزِ بالطتتت انخغهٛتتم انتتذٔسكاًٚٙ نهظتتاْشة انذُٚٛتتت دابتتم انًضخًؼتتاث انًغتتًاة بذائٛتتت، 

ٔيقاسَخٓا بٕصٕد انذٍٚ دابم يضخًؼاث أبشٖ دٌٔ انًضخًؼاث انغشبٛتت اثٔسٔبٛتت. إَتّ يٕوتف حطتٕس٘، اعتخكى 

غشٚبتاد ػتٍ سٔاد انُضػتت انخطٕسٚتت، ثَتّ  غى انخطٕس٘، نى ٚكٍ فّٛ يؤنف "وٕاػذ انًُٓش انغٕعٕٛنٕصٙ"نهباسدٚ

ا ػهًاَٛدتا ٚتؤيٍ بظتؼٕبت حغقٛتق فظتم ٔاعتغ نهتذٍٚ ػتٍ انغٛتاة الصخًاػٛتت  Entendue وتذو َظغتّ دائًتاد يظكتشد

Sécularisation ا إنٗ فظتم انكُٛغتت ػتٍ انذٔنتت، ٔػهًُتت ًد اثبتالا، ٔاَختذا  انذٔنتت نهقٛتاو ، سغى أَّ دػا دائ

 بٕاائف انذٍٚ.

نقذ كاَج انًغاًْت انذٔسكاًٚٛت فٙ انخأعٛظ نظٓى صذٚذ نهظاْشة انذُٚٛت ٔاػتغت ل حخطتا انؼتٍٛ سهٚخٓتا، 

 Maxغٛتتش أَٓتتا نتتى حكتتٍ انٕعٛتتذة فتتٙ ْتتزا انًضتتال، ثٌ اثرتتش انغٕعتتٕٛنٕصٙ، ٚظظتتظ ػتتٍ اعتتى يتتاكظ فٛبتتش 

WEBER،ٍٚيضشد يضًٕػتت يتٍ انًؼخقتذاث ٔانخؼتانٛى ٔانطقتٕط ٔانقتٛى انختٙ ٚتؤيٍ بٓتا  ، انز٘ نى ٚشٖ فٙ انذ

ل ٚقتف  WORLD VIEWَظشة نهكتٌٕ  اثفشاد ٔانؼانى ٔانطبٛؼت. إٌ انذٍٚ بًا ْٕ اثفشاد ٔحٕصّ عهٕكّ َغٕ

ػُتتذ عتتذٔد اثٔسؽٕدٔكغتتٙ، ٔإًَتتا ٚخضتتأصِ إنتتٗ يضًتتٕع انخظتتٕساث ٔانًًاسعتتاث ٔانًؼخقتتذاث ٔاإلدساكتتاث 

.ف حضاِ انطبٛؼت ٔانًضخًغ، أ٘ حضاِ انكٌٕٔانًٕاو
7
 

نتى ٚشتأ فٛبتش أٌ حظتم أؽشٔعختّ عتٕل ٔصتٕد انتذٍٚ دابتم انغٛتاة الصخًاػٛتت، يضتشد بُتا  َظتش٘، ل أرتتش 

أعتًانٛت" انختٙ عتٛؼهٍ دابهٓتا ػتٍ عٕعٕٛنٕصٛدا نّ، نزنك عٛطم ػهُٛتا فٛبتش بتأل"اثبالا انبشٔحغتخاَخٛت ٔسٔط انش

ا نهخاس  نالوخظاد. ٚخ، ٔيغشكدأصٕد انذٍٚ طاَؼد

                                                           
6
 Emile, Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Puf, 6 Édition, 2008 PP 13/14 

7
 ت انشبتاؽ/ أكتذال،ػبذ انغُٙ يُذٚن، انخذٍٚ بانًضخًغ انقشٔ٘ انًغشبٙ، أؽشٔعت نُٛم شٓادة انذكخٕساِ، صايؼت يغًذ انخايظ، كهٛتت اٜدا  ٔانؼهتٕو اإلَغتاَٛ 
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إنٗ صاَن انغٕعتٕٛنٕصٛا ًٚكتٍ انقتٕل إٌ يغتاًْت اثحُشبٕنٕصٛتا فتٙ فٓتى انغتهٕ  انتذُٚٙ كاَتج ٔاػتغت 

نخ، يغتألث إعٛذ شكهج أػًال فشاٚضس ٔ يٕط ٔنٛظٙ بشٔٚم ٔيانُٕٛفغكٙ ٔنٛظٙ عتخشٔاط... ٔبادٚت نهؼٛاٌ،

انُقا  ػٍ انضاَن انشيض٘ ٔانطقٕعٙ نهظؼم انذُٚٙ، بًتا ْتٕ عتهٕ  ًٚكتٍ اعتخضال  أعغتّ صادة فٙ عبٛم كشف 

 احّ اثٔنٛت دابم انذٍٚ انبذائٙ.ٔبُٛ

ل ٚقف عؼٕس انذٍٚ ػُذ ٔصتٕدِ شتكالد سيضٚدتا، ٚتشبؾ سٔط انًضخًؼتاث اإلَغتاَٛت بتشٔط أبتشٖ يخؼانٛتت 

ٛتتتّ وتتتٕاٍَٛ كتتتم رقافتتتت إَغتتتاَٛت بتتتانًؼُٗ يخٕعتتذة دابتتتم ػتتتانى بتتتاص بٓتتتا. إٌ انتتتذٍٚ ػُظتتتش رقتتتافٙ، حضتتتش٘ ػه

انًؼاسف ٔانًؼخقذاث ٔاثػشاف ٔانخقانٛذ ٔانظُتٌٕ ٔانتذٍٚ يشكباد ٚخؼًٍ  اثَزشٔبٕنٕصٙ نهزقافت، باػخباسْات كالد 

 ظشد باػخباسِ فشداد فٙ يضخًغ".ٔانًأكم ٔانًهبظ ٔكم يا ٚخؼهًّ ان

ت، نًظٓتٕو انزقافتت، بُٛتت أٔنٛتت ًٚكتٍ أٌ حغتؼظُا فتٙ فٙ انزقافت انبذائٛ ٚقذو ْزا انخؼشٚف انز٘ ٚقخشعّ حاٚهٕس

فٓى انظاْشة انذُٚٛت دابم انًضخًؼاث اإلَغتاَٛت بأكًهٓتا. فانتذٍٚ ٚختأرش ُٔٚتخش اَطالوتاد يتٍ يضًتٕع ْتزِ انظتٕاْش 

الصخًاػٛت انكبشٖ انخٙ حغذد انٕػٙ ٔانٕصٕد الصخًتاػٙ نكتم صًاػتت إَغتاَٛت، فانؼتاداث ٔاثػتشاف ٔانخقانٛتذ، 

يٍ عٛذ ْٙ وٕاٍَٛ اصخًاػٛت ػهٗ شكم ٔؽشٚقت انخذٍٚ دابم يضخًتغ يؼتٍٛ. ٔنؼتم يتا ٚظظتظ ػتٍ طتغت حؤرش 

ٔٚكشف ػٍ عقٛقخّ ْٕ ابخالف شكم انًًاسعتت انذُٚٛتت كهًتا اَخقهُتا يتٍ يضخًتغ يغتهى إنتٗ نبتش، بتم  ْزا انًؼُٗ

نتز٘ وتاو بتّ كهٛظتٕسد كٛشحتض ٔكهًا اَخقهُا يٍ صًاػت أٔ يضًٕػت اصخًاػٛت دابتم انًضخًتغ انٕاعتذ. ْٔتٕ اثيتش ا

بتانًغش  ٔأَذَٔٛغتٛا، ٔوتاو بتّ دٔحتٙ ٔ دسيُغٓتاو ٔ يُتذٚن  انًًاسعتت انذُٚٛتت بانُغبت نألٔنٗ، ػُذيا وتاسٌ بتٍٛ

انغقائق أٔ انًؼاسف انذُٚٛت حؼبٛشاد ػتٍ حتاسٚخ انضًاػتت ٔاَخًائٓتا يتا  بخظٕص انزاَٛت، ػُذيا ٔصذا فٙ ابخالف

 وبم اإلعاليٙ.

تا فتٙ حؼشٚتف انظتاْشة انذُٚٛتت ب إٌ اإلشاسة إنٗ ؼغ انًشصؼٛاث انغٕعٕٛنٕصٛت انكبشٖ ٔاػخباسْتا يشصؼد

يشدِ فٙ انغقٛقت إنٗ أرشْا انٕاعغ فٙ انظٓى انغٕعٕٛنٕصٙ نهذٍٚ، بًا ْٕ فٓى ٚخضأص انضاَتن انؼقائتذ٘ انشعتًٙ 

يتتٍ طتتغت  نبتتش ُٚطهتتق انتتز٘ ٚظتتُف انظتتٕاْش انذُٚٛتتت إنتتٗ طتتغٛغت ٔباؽةتتت، ٔ يغتتخقًٛت ٔػتتانت، إنتتٗ صاَتتن

حُبُٙ ػهٗ يغهًت أعاعتٛت، ْٔتٙ أٌ انًؤعغتاث الصخًاػٛتت  انغهٕ  انذُٚٙ كٛظًا كاٌ َٕػّ، ثٌ انغٕعٕٛنٕصٛا

ش إل ػهتٗ ل ًٚكٍ أٌ حخأعظ ػهٗ انخطأ أٔ ػهتٗ انكتز ، ٔانتذٍٚ باػخبتاسِ اتاْشة ٔيؤعغتت اصخًاػٛتت ل ٚؼتٛ

 انٕاوغ انز٘ ٚؼبش ػُّ.



 

  

              

 

انغٕعتٕٛنٕصٛت نهتتذٍٚ أكزتتش نتٛظ فقتتؾ السحبتتاؽ انٕرٛتق بتتٍٛ اثفكتتاس  ٔيًتا ٚتتذفغ إنتتٗ انشاعتت إنتتٗ انًقاسبتتت

ٔانًؤعغاث الصخًاػٛت ٔانقٛى انذُٚٛت، بم أْى يٍ رنك، ْٔزا يا ًُٚٓا فٙ ْزا انًضتال، ْتٕ حضتأص انظؼتم انتذُٚٙ 

ذ انًطهتق نهُظاو انًؼشفٙ ٔانؼقائذ٘ انز٘ أَخضّ. فانذٍٚ اإلعاليٙ "انًخغى بانبغتاؽت ٔبُضػتت يظشؽتت فتٙ انخٕعٛت

ٔانباسد ٔانضاف، عٛذ ل ٔعاؽت حشبؾ بٍٛ انخانق ٔانًخهٕا، ٔعٛذ حكظٙ ػباسة انشٓادة، ٔانقٕل بٕعذاَٛتت هللا 

َٔبٕة يغًذ، نكٙ ُٚخٓتٙ اإلَغتاٌ يغتهًاد".
8
ٚخغتٕل دابتم انغتٛاا اإلعتاليٙ ػًٕيتاد، ٔبشتكم ٚزٛتش العتخغشا  
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، إنتٗ دٚتٍ شتذٚذ انخؼقٛتذ، عٛتذ حؼتذد انضًاػتاث ٔفٕػتٗ فتٙ Douttéٔيُّ انغانت انًغشبٛت انخٙ دسعتٓا دٔحتٙ 

ٔسؽٕدٔكغٛت، أيا يٍ انُاعٛت انغكاٚاث انًُغٕبت نهُبٙ، طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى، ٔاصباث يخؼبت. ْزا يٍ انُاعٛت اث

انًؼٛشتتٛت، َاعٛتتت انًًاسعتتتت انذُٚٛتتت الصخًاػٛتتتت أٔ يتتا ٚغتتتًٗ بانختتذٍٚ انشتتؼبٙ، فتتتئٌ اثيتتش ٚبتتتذٔ أكزتتش إرتتتاسة 

العخغشا ، إرا صاص أٌ َغخؼًم ػباسة دٔحٙ. ثٌ انًغشبٙ انًغهى، حطشف فٙ عهٕكّ ٔيًاسعخّ انذُٚٛتت، عٛتذ ن

ٍِ أ٘ يكٌٕ يٍ يكَٕاث انطبٛؼت إل ٔصؼهّ ػُظشاد دابم َغقّ انذُٚٙ، عتٕا  اسحتبؾ اثيتش باثعضتاس أٔ  نى ٚغخز

 نخ. إًائٛت ٔاثشخاص...اثشضاس أٔ انًغاساث أٔ انكٕٓف بانٕدٚاٌ أٔ انؼٌٕٛ ٔانًضاس٘ ان

إٌ ْزا انُٕع يٍ انًًاسعاث انخٙ حؼكظ َظشة انًضخًغ نهكٌٕ، ٔحظٓش دابم أشتكال انتٕػٙ الصخًتاػٙ، 

حظظظ بشكم ٔاػظ ػٍ ػشٔسة إػادة انُظش فٙ يظٕٓيٙ انذٍٚ ٔانظاْشة انذُٚٛت. ْٕٔ اثيش انتز٘ َُختذ  ْتزِ 

إنٛتتاد "اإلَغتتاٌ انتتذُٚٙ"، أ٘ انبغتتذ فتتٙ انخضشبتتت انذُٚٛتتت انًقانتتت نهقٛتتاو بتتّ، يتتٍ بتتالل دساعتتت يتتا ٚغتتًّٛ يشعتتٛا 

 نإلَغاٌ، يٍ عٛذ حؼذدْا ٔحضأصْا نهُظٕص انذُٚٛت انشعًٛت دابم دٚاَاحٓى. 

كم يا ْٕ دُٚٙ، ٔٚقظذ بظٕا انطبٛؼتٙ كتم  SURNATURELحخخشا فكشة انًخؼانٙ أٔ فٕا انطبٛؼٙ 

َظاو ٚخضتأص عتذٔد انظٓتى ٔأبٕابتّ، إنتٗ ػتانى اثعتشاس ٔانغٛتن، بًتا ْتٕ ػتانى غٛتش وابتم نهظٓتى، ٔيغتخؼضى ػتٍ 

انًؼشفتتت. إَتتّ ػتتانى ٚخضتتأص، عغتتن دٔسكتتاٚى، انؼقتتم انبشتتش٘، ثٌ انتتذٍٚ ل ٚؼتتذٔ أٌ ٚكتتٌٕ فتتٙ اثٔل ٔاثبٛتتش 

.ظٓى، ٔانخؼبٛش ػٍ غٛش انقابم نهخؼبٛش، إَّ حطهغ َغٕ انالَٓائٙ""يغأنت نظٓى غٛش انقابم نه
10
 

                                                           
8
 Edmond, Doutté, les marabouts, Paris, Extrait de la Revue de l’Histoire des religions, Tome XL et XLI, 1900 P2 

9
 َغخؼًم ْاُْا ػباسة إديٌٕ دٔحٙ 
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 Emile, Durkheim, P34 



 

  

              

 

ٔٚقذو انذٍٚ َظغّ كًغأنت نهخأيم فٙ اثشٛا  انخٙ حظهتج يتٍ انؼهتى، ٔبظتظت ػايتت نهظكتش انًًٛتض. فاإلًٚتاٌ 

اَظتشفج نخ، نى حكٍ فٙ ٕٚو يٍ اثٚتاو يضتالد نهظٓتى انؼهًتٙ، ثٌ انؼهتٕو إبٕصٕد اثسٔاط أٔ انضٍ أٔ انشٛطاٌ...

 إنٗ دساعت انطبٛؼٙ، بًُٛا ابخض انذٍٚ بانبغذ فًٛا حكف انؼهٕو انطبٛؼٛت ػٍ انضش٘ ٔسا ِ. 

إٌ انذٍٚ كزنك ْٕ يغأنت بغٛطت أٔ َظشة حبغتٛطٛت نظٓتى انؼتانى، فتئرا كتاٌ انؼهتى ٚؼهًُتا أٌ اثشتٛا  يؼقتذة 

، ٚتؤيٍ بتأٌ انظكتش ل ٚغختاس إنتٗ رقافتت ػهًٛتت يتٍ أصتم انكشتف ػتٍ ٔصتٕد Jevonsٔطؼبت انظٓى، فتئٌ صٛظتٌٕ 

 يغذداث كبشٖ حغكى ٔصٕد اثشٛا  ٔحشبؾ فًٛا بُٛٓا. 

ل ٚقتف ٔصتٕد انغٛبٛتاث ٔاثعتتشاس ػهتٗ دٚتٍ بؼُٛتّ دٌٔ اٜبتتش، ٔل حختخض بٓتا رقافتت دٌٔ غٛشْتتا، "إٌ 

ػهٗ يؼشفت انؼتانى، باػخبتاسِ يضتالد يغاؽتاد باثعتشاس انذٚاَاث انخٙ حخخهف أفقٛاد يٍ عٛذ ػقائذْا، حخظق صًٛؼٓا 

انختتٙ حغختتاس إنتتٗ حظغتتٛش". ْٔتتزا يتتا ٚؼُتتٙ أٌ فكتتشة انتتذٍٚ حخختتشا كتتم انزقافتتاث بتتُظظ انشتتكم عختتٗ ٔإٌ ابخهظتتج 

 حًظٓشاث ٔصٕدْا ٔحؼذدث. 
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ػبذ انغُٙ يُذٚن، انخذٍٚ بانًضخًغ انقشٔ٘ انًغشبٙ، أؽشٔعت نُٛم شٓادة انذكخٕساِ، صايؼت يغًذ انخايظ، كهٛت اٜدا   .2

 2000/2001أكذال، انغُت انضايؼٛت ٔانؼهٕو اإلَغاَٛت انشباؽ/ 

   Emile, Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Puf, 6 Édition, 2008 

   Edmond, Doutté, les marabouts, Paris, Extrait de la Revue de l’Histoire des religions, 

Tome XL et XLI, 1900 

   Marcel Mauss, «Esquisse d’une théorie générale de la magie», Édition électronique réalisée 

avec le traitement de textes Microsoft Word 2001 pour Macintosh. 



 

  

              

 

 

96501

66797572221150

66797572222272  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

