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وُجفل ق
والسياسةماح ذاذاوحي فآ جلؿاضو ج نَه مىٍاحن مغاطىذٔه فآ رلاف ئلاّ ابيٕناس اطحذٕناس اسعاطٕنسن
الدينجلذسجعس
فٓسمٌزي

ضعطرش جلخطحذس ادجز ٔغطعمبٍح جلىحطن مػبمح ٔغطعمبُن جلؿذه ليكـ ج فكحس َجكطؾحف مح ٔقطشخ مىٍح مه جلكقٕقسن
َمح ٌُ ذعٕذ عىٍحَ .رلف ٔشؾع ئلّ مح لبخطحذس مه قذسز عباّ ئوؾاحو عإحقحش ضيحعبٕناس ضىياطف فٍٕاح مغاحلف جلكاُجس
ذٕه افكحخ جلشاْ َجلشاْ جلمخحلفن عبّ جلىكُ جلزْ ٔغحعذ عبّ سؤٔس جلُقحتع َج فكحس َجلميحٌٕم ماه ؾُجواد
مخطبيااس ي ٔؿبٌُااح جيكطيااحو ذااحلىلش ئلااّ ضبااف ج مااُس مااه صجَٔااس َجقااذز .فحلخطحذااس ضع نما فٍاام ج وغااحن ذحلميااحٌٕم
َج فكحسن ونٍح ضُفنش لً جليشفس لبذاُه فٓ وقحؽحش َقُجسجش مع افشجد آااشٔه ي ٔقحعامُوً ذحلناشَسز َؾٍاس
ولشين ٌَُ مح ٔيطف ذقٕشضً عبّ سؤِ ااشِ لبمغألس جلطٓ ٔذَس عبٍٕاح جلكاُجس ذاذَوٍح ي ضىكؾاف جلكقٕقاسن َي
ٔط نم جلُفُه ئلّ جضنيحق .مه ٌزج جلمىطب وُغىذ ئلّ جلخطحذاس دَسج مٍ نماح فآ ٌازي جلمشقباس جلكحعامس َجلذقٕقاس جلطآ
ضم نش ذٍح ذبذجن جلشذٕع جلعشذ نٓن َوعطقذ ذك ن ن
ان جلخطحذس قحدسز جلُٕم عبّ ج عٍحم فٓ ذىحو قذس مه جلُفحق فٓ مؿحه
مه جلمعشفس ٔغ نمًٕ ؽحسدَ معحسف جعطقاحد  )savoirs de croyanceجلطآ ضقحذال معاحسف عبام savoirs de
)connaissanceن َجلطٓ ي ضشمٓ ئلّ معشفس جلعحلم فٓ ق نذ رجضًن ذل ضٍذف ئلّ ئفاذجس اقكاحم قاُه جلعاحلم اْ
قاااُه ج فاااشجد جلااازٔه ٔعٕؾاااُن فٕاااً َماااح ٔكمبُواااً ماااه افكاااحس َسؤِ َماااح ٔقاااذس عاااىٍم ماااه عااابُ َافعاااحه
.(Charaudeau, 2005:
َل نمح كحوص اقكحم جلىحط َضقُٔمحضٍم لمح ٔؿشْ فآ جلعاحلم ماه اقاذجظ مخطبياس َمطرحٔىاس اقٕحواحن جقطاحؾُج ئلاّ
جلخطحذس كأدجز ٔؿغنشَن ذٍح جليؿُز جلطٓ ٔمكه ان ضقُم ذٕىٍمَ .جلزْ ٔإ نكذ قحؾطىح جلُٕم ئلّ جلخطحذس اكػش ماه رْ
قراالن ن
ان جلػااُسجش فاآ ذبااذجن جلشذٕااع جلعشذ ا نٓ ؾعبااص جلىااحط ٔعٕؾااُن َمااعح َؾُدٔنااح مخطبيااح ع نمااح كااحن عااحتذجن
ََمااعطٍم امااحم اقااذجظ َغااُجٌش ٕااش مغاارُقسن َاوطؿااص ك نمااح ٌااحتر مااه ج فكااحس َجلميااحٌٕم جلعذجلااس جيوطقحلٕنااسن
ف فٓ ن
ضكقٕه جلػُسزن جلػُسز جلمنح ندز )...يؽ ن
ان جلخطحذس عطكُن مه اوؿع جلُعحتل ياطرحسٌح َجلطعاشنف عبٍٕاحن
َذىحو ضق نُسجش قُلٍحن َجيوطٍاحو ذعاذ جلىقاحػ َضقبٕاد جلىلاش فٍٕاح ئلاّ ماح ٔؾارً جيضنياحق قُلٍاح .دَن رلافن فٍام
لبخطحذس ي ذ نذ ان ُٔخبنقٍح م نمح ي ه ذٍح عرش جلطحسٔخ مه ضٍم ي ضضجه آغحسٌح عحلقس فٓ جلزٌه ئلّ ٔاُم جلىاحط ٌازج.
َدَن رلف أنحن َعٓ ذح دَجس جلؿبٕبس جلطٓ ٔمكه ان ضقُم ذٍح جلخطحذاس جلٕاُمن َجلطآ ماه اذشصٌاح ضعضٔاض َقاذز
جلؿمحعس َضقُٔس ؽعُس جيوطمحو ئلٍٕح عىذ ج فشجدٌَ .ازي مٍ نماس ٔقاذس عباّ جلىٍاُك ذٍاح -فآ ضقا نُسوح -واُ ماه
جلخطحذس ُٔعشف ذحلطػرٕط نٓ/جيقطيحل نٓ عبّ جلىكُ جلزْ عٕكؾف عىً جلؿضو ج إش مه ٌزي جلذسجعس.
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ان عقش جلخطحذس َلنّ مه ٕش سؾعسن ن
ٔعطقذ كػٕش مه جلىحط ن
َان مه ٔشٔذ ان ٔىطقد جلُٕم اطٕرح له ٔؿذ
آرجوح فح ٕسن َله ٔعشف كرمً ئلّ عقُه جلؿمحٌٕش َئلّ قبُذٍم هشٔقح فضمحوىح ٌزج فٓ ضق نُس جلكػٕشٔه صماحن
لم ٔعذ فًٕ ج وغحن فٓ قحؾس ئلّ ان ٍٕٔنة فعحلً َقشجسجضً ذكػٕش مه ج قُجهن َلم ٔعذ لبىحط فرش َي فغكس مه
جلُقص لغمح جلخطد َجلىقحؽحشن مػبمح كحن ج مش فٓ عقُس ابصن ذل َفآ عٍاذ ٕاش ذعٕاذن كاحن فٕاً صعماحو
جلغٕحعسن مػال فٕاذجه كحعاطشَ َؾماحه عراذ جلىحفاش َجلكرٕاد ذُسقٕراس َمع نماش ن
جلقازجفٓ ٔبٍراُن قماحط جلؿماحٌٕش
ذخطد هُٔبس ي ٔطخبنبٍح جوقطح لٕبطقو جلخطٕد اويحعًن َي ٔذخن اغىحوٌاح جلمبال ئلاّ ماه ٔغامعٍح .فحلخطحذاس عىاذ
مه ن
ٔله اونٍح قذ قنص وكرٍح لم ٔعذ لٍح جلٕاُم وياع َي ؾاذَِن ذال ٌآ لقاد ُٔطىاحذض ذاًن َفايس عابرٕنس ُٔشماّ ذٍاح
جلخطحخ لبذيلس عبّ اونً مه لغاُ جلقاُهٌَ .ازج ماح ٔلٍاش ذُماُـ فآ عراحسجش مطى نُعاس ضؿاشْ اغىاحو جلكاُجسجش
َجلىقحؽحش ضعرٕشج مه اقاذ جلمطكبنمإه عباّ جعطشجماً عباّ فكاُِ اطاحخ مك نذغاً َهشٔقاس ضقذٔماً ئٔناحي ماه وكاُ
"كيحوح اطحذس" َ"مه فنبف ي ضخطد عبٕىح" َ"دعف مه ٌزي جلخطحذس جليحس س".
َجلك ن ن
ان ٌزج جلمُقف جلغبر نٓ جلزْ ٔؿشند جلخطحذس مه جلرعذ جلعمب نٓن َٔشمٓ ذٍح فٓ دجتشز جلغبا نُ َجلطنابٕلن
َٔؿعبٍح ئلّ جلقُه جلكحرخ اقشخ مىٍح ئلّ جلقُه جلقحدقن ٔنشخ فٓ جلطحسٔخ ذؿازَس َٔطؿبناّ اقغاه ماح ٔطؿبناّ
فٓ ئقذِ مكحَسجش افرهُن جلؾٍٕشزن اي ٌَآ مكاحَسز ؾُسؾٕاحط  )Gorgiasجلطآ كطراص فآ ذذجٔاس جلقاشن
جلشجذع قرل جلمٕردن قٕه كحوص جلخطحذس فىحعس وحفقس فٓ اغٕىح َفىنح ذش فًٕ جلغيغاطحتٕنُن جلازٔه َفاذَج عباّ ٌازي
جلمذٔىسن َعبنمُج اذىحوٌح ٌزج ن
جليه َضقحمُج اؾُسج عبّ رلفن َكحوُج مك نل وقذ َعخو فٓ ٌزي جلمكحَسز جلطٓ ادجن
فٍٕح افرهُن عبّ لغحن عقشجه جلخطحذس فآ ماُجهه كػٕاشزن َجعطرشٌاح ئلاّ ؾحواد جلطاضٕٔه َجلطٍآ َجلغيغاطس
ممحسعس ضؿشٔرٕنس ي ضشقّ ئلّ مىضلس ن
جلياه جلكقٕقا نٓ جلازْ ٍٔاذف ئلاّ ضكقٕا جلخٕاش جلكا ن لباىيظ اَ لبؿغامٔ .قاُه
جلياه َ )...اسِ ن
"ئن جلرٕاحن كماح ٔباُـ لآ مضجَلاس عمبٕناس شٔراس عاه ن
عقشجه ن
ان جيعام جلىاُع نٓ لٍازج جلىاُ ماه
جلمضجَلس جلعمبٕنس ٌُ جلطمبن َ .اوح امٕنض فٓ جلطمبن اقغحمح فشعٕنس كػٕشز اقذٌح جلطٍٓ َ )...اواح اوغاد ئلاّ جلطمبنا
كزلف جلرٕحن َجلطضٔنه َجلغيغطس كأؾضجو ممٕنضز" مكحَسز ؾُسؾٕحطن ؿ .)56
فحيعطقحد جلزْ ضُىطؿً جلخطحذس فٓ جلىيُط لٕظ ماه فاىُ جلمعاحسف جلقاكٕكس َجلذقٕقاس جلطآ ي ٔشقاّ ئلٍٕاح
ؽ ن
فن َي ٌُ مه قرٕل جلعبم جلزْ ٔكُن دجتمح فحدقحَ .جلخطٕد جلزْ ٔطكا نذظ فآ مُجمإع ؽاطنّ ي ٔمكىاً َ -فا
سؤٔس عقشجه فٓ جلمكحَسز جلمزكُسز -ان ٔمبف جلعبم جلقحدق فٓ ك نل ن
فه ٔخُك فًَٕ .لزلفن فٍُ ٔطكٕنل مه اؾل
ئقىح جلغحمعٕهن َلزلف كحن جيعطقحد جلزْ ٔىطؿً فٓ جلىيُط صجتيح فٓ ذعل ج قٕحنن َلزلف أنح كحن جلمقطىعُن
ذكرمااً ٌاام فاآ جلغحلااد مااه جلااذٌمحو َعحمااس جلىااحطن َكحوااص جلغحٔااس مااه جلخطحذااس ضكقٕ ا جلمطعااس َئسمااحو ارَجق
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ئقاذِ ضذ نارضاً :ن
والسياسة
جلغحمعٕهٔ .قُهقسم الدين
"ئن جلرٕاحن ي ٔكطاحؼ ئلاّ معشفاس جلكقاحت عاه ج ؽإحون َقغارً ان
عقشجه فآ
ٔخطش هشٔقس مح لإلقىح ٔلٍش ذٍح امحم جلؿٍبس اكػش عبمح مه جلعبمحو" ويغًن ؿ )50
َمُقف افرهُن مه جلخطحذس فٓ مكحَسز ؾُسؾٕحطن ٔىرغٓ اين ٔكؿد عىنح جلُؾاً جٖااش جلازْ ُٔلٍاش لىاح
افرهُن عبّ َعٓ كرٕش ذمح فٓ جلبنغس مه عبطحن َقذسز عبّ ج قىح ن ئرج ماح جعاطعمبٍح اطٕاد ماطم نكه ماه فىناًن
ن
مكازسج ماه عُجقرٍاحن ئرج ماح جعاطعمبص
َضُلٍشي لىح فٓ جلُقص ويغً َجعٕح ذمخحهش ٌزي جلغبطس جلقُلٕنسن

اشجك

ؽخقٕنس َجعطٍذفص ؾمٍُسج ؾحٌرََ .عٓ افرهُن ذغبطحن جلخطحذس َئعؿحذً ذعلمطٍح ٔطؿبنّ فٓ رلاف جلطاذ نال
جلزْ ذٕنه فًٕ ؾُسؾٕحط لغقشجه ن
ان "جلخطرحو ٌم جلزٔه ٔذلُن ذحلشاْ فٓ جيوطخحذحشن ٌَم جلزٔه ٔؿعبُن لشأٍم
جلغبرس" ويغًن ؿ )45ن َٔطؿبنّ ذُمُـ اكػش فٓ قُه عقشجه معقنرح عبّ قُه ؾُسؾٕحط" :ئونىآ ايقاذ رلاف
ذذٌؾس ٔح ؾشؾٕحطَ .مه اؾل رلف سقص اعألف مىز عٍذ ذعٕذ ؾ نذج :مح ٌٓ ٌزي جلق نُز جلطٓ ٔىطاُْ عبٍٕاح جلرٕاحن
َٔرذَ لٓ مه مؾحٌذز مح ٔؿشْ اونً امش عبّ علمس جٖلٍس" ويغًن ؿ ؿ  .) 46-45فأفرهُن لم ٔكمل عباّ
جلخطحذس فٓ ق نذ رجضٍحن ذل كحوص قمبطً عبّ ماشخ ماه جعاطعمحه جلخطحذاس ي ُٔلٍاش فٕاً جلخطٕاد ؽاغيح ذحلككماس
َمعشفس ققٕقٕنس ذحلعذجلسَ .لم ضكه جلخطحذس عىذ افرهُن ذمعضه عه جلغإجه جلكرٕش :كٕف جلغرٕل ئلّ قٕاحز عاعٕذز
َكشٔمس آٌ فآ ضباف جلقا نُز َجلعىياُجن جلبنازٔه ٔغا نخشٌمح جلياشد لطكقٕا نلزجضاً َعإحدز جٖااشٔهن ام فآ ممحسعاس
جلينٕبس َجقطيحو اغش جلككمس أىمح َؾذش
َئرج كحوص مكحَسز ؾُسؾٕحط ضق نذم لىح اطحذس ضىأِ عه جلككمس َجلكقٕقس َضقطشن ذحلضٔفن ن
فان فٓ جلمكحَسز
جلطٓ ضكمل جعم فٕذس  )Phaedrusرلف جلؾحخن جلٕاحفع جلمىطؾآ ذحلخطحذاس َجلكباف ذاحلقُه جلؿمٕال َجلمعؿاد فآ
ذذجٔس جلمكحَسز ذحلخطرس جلطٓ اوطؿٍح اعطحري لٕضٔاحط  )Lysiasاقاذ جلغيغاطحتٕنٕهن ماح ٔاُقٓ ذاأ نن افرهاُن ٔقا نش
ذُؾُد اطحذس ااشِ فحمبس َورٕبس ضٍذف ئلّ ذىحو جلمؿطمع َضىلٕمً عبّ اعظ فكٕكسن َٔكاُن فٍٕاح جلخطٕاد
عحسفااح ذمعااحدن جلىااحط َاسَجقٍاامن َقااحدسج مااه غا نم عبااّ ان ٔؿعاال قؿؿااً ضىحعااد ضبااف ج سَجـ َضااإغنش فٍٕااحَ .قااذ
ضؿغنذش ٌزي جلخطحذاس جلرذٔباس فآ ضباف جلخطراس جلطآ القحٌاح ذعاذ رلاف عاقشجه َدجسش عباّ جلمُماُ ويغاً جلازْ
دجسش عبًٕ اطرس لٕضٔحط اعىٓ مُمُ جلكدن ن َكحوص اكػش ضىلٕمح َئقكحمحن َمه غ نم اكػش ئقىحعح ماه جلخطراس
ج َلَّ .فٓ رلاف ئؽاحسز َجماكس ئلاّ جوطقاحس اطحذاس جليٕبغاُف عباّ اطحذاس جلغيغاطحت نٓ Herrik, 2008:
).
عبّ ٌزج جلىكُ كحن افرهُن قحمر عبّ جلخطحذس َمذجفعح عىٍحن مى نذدج ذٍح َممحسعح لٍاحن َعباّ ٌازج جلىكاُ
ضقُم مكحَسز فٕذس قؿنس عبّ مه ٔكطيٓ ذاحلقُه ن
ذاأن افرهاُن ٔاضدسْ جلخطحذاس َٔؿشندٌاح ماه كا نل وياع َي ٔغاىذ
ئلٍٕح َغٕيس فآ ذىاحو جلمذٔىاس َئدجسز ؽاإَوٍحن َعباّ ٕاش ٌازج جلىكاُ ولاش اسعاطُ ئلاّ جلخطحذاس فاىحعس قُلٕناس
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والسياسة
افشجدسم الدين
ق
لبطيحعل فٕمح ذٕىٍم َلبُفُه ئلّ جضنياحق قاُه عاذد ماه جلمغاحتل ي ضاذال ضكاص هحتباس
جلؿمحعس
ٔكطحؼ ئلٍٕح

جلمعحسف جلذقٕقسن َي ٔمبف فٍٕح جلمطكبنم عبمح َققحت ن َي ٔكقل ذٍح لبغحمع معشفسن ذل ققحسِ مح ضىطؿاً لاذِ
ٌزج جلغحمع جعطقحد ٔؿعبً مه جلمقطىعٕه َجلمق نذقٕه .وعمن لقذ ادس اسعطُ ؾٕنذج ن
ان جلخطحذس ي ٔمكه ضقُٔمٍح فآ
مُو جلمعحٕٔش جلطٓ جعطىذ ئلٍٕح اعطحري افرهُنن وعىٓ معٕحس جلعبم َمعٕحس جلكقٕقسَ .ادس اسعطُ عمٕقاح ن
ان فآ
جللاهن ن
ن
َان لبخطحذاس دَسج ؾبإر
قٕحز جلىحط وُعح آاش مه جلكقحت َجلمعحسف ضطنغم ذحلغمُك َضذال فآ دجتاشز
فٓ ئدجسز ؽإَن جلمذٔىسن ٔكطحؼ ئلٍٕح فىنح جلقشجس َمىينزَي َعح نمس جلىحط فٓ مخطبف ملحٌش قٕحضٍم جلُٕمٕنس.
مه ٌزج جلمىلُس ج سعط نٓن وعطرش جلخطحذس فىحعس قُلٕنس ضىٍل فٓ جلمذٔىس ذذَس مٍ نمن َماه ٌازج جلمىلاُس
ان لبمؿطمعحش جلعشذٕنس ذعذ جلشذٕع جلعشذ نٓ قحؾس محعنس ئلّ ٌزي جلقىحعسن ن
وكغد ن
َان لبخطحذس دَسج مٍ نمح فٓ ٌزج
جللشف جلعقٕد جلزْ فًٕ كػشش جياطرفحش َضع نذدش َؾٍحش جلىلش ئلّ ق نذ جلطراحٔهَ .وكطيآ ذحلذيلاس عباّ ٌازي
جلكحؾس ذُغٕيطٕه جغىٕطه ٔمكه ان ضنطبع ذٍمح جلخطحذس فٓ جليطشجش جيوطقحلٕنس جلطٓ ضبص جلشذٕع جلعشذ نٓ:

ف فاآ ن
ي ؽا ن
ان ئعااىحد ٌاازي جلُغٕيااس جلمعشفٕنااس لبخطحذااس ٔىااحٌل جلطق ا نُس جلطقبٕااذ ن
ْ َج قااحدْ جلاازْ ي ٔااشِ
مقذسج لبمعحسف ئين جلطؿحسخن جلمرحؽشز اَ ٕش جلمرحؽاشز جلطآ ٔاط نم وقبٍاح عراش جلطعبإم .فحلطقا نُس جلطقبٕاذ ن
ْ جلغاحتذ
ٔعطرش جلمعشفس مُمُعح ُٔكطؾف عبّ جلىكُ جلزْ ٔكطؾف ذً عبمحو جليبف كُكرح ؾذٔذج ُٔؾذ فٓ مكحن ذعٕذَ .فآ
لكلس نمح ٔطم نكه جليبك نٓ مه سؤٔطًَ .ئرج كحوص ذعال جلمعاحسف ٔقاذق عبٍٕاح ٌازج جلُفافن ن
فاان معاحسف اااشِ
كػٕشز ي ضذس عبّ ٌزج جلىكُن َي ٔمكه جلرشٌىس عبٍٕح َعبّ فكنطٍح ذحلطؿحسخ َجٖيش .فُؾُد اقذ جلكُجكاد
مه ج مُس جلطٓ ٔمكه جلرشٌىاس عبٍٕاحن َماه غا نم ٔمكاه ج قاشجس ذمعشفطٍاح عباّ اعاحط ادلناس فٕضٔحتٕناسََ .جماف ن
ان
جلخطحذس ي ضنطبع فٓ مػل ٌزج جلىُ مه جلمعحسف َجلكؾُفحش ذذَس ٔازكشَ .لكاه ماحرج لاُ ضعبنا ج ماش ذمعشفاس
عمش جلكُكاد اي ٔكطاحؼ جليبكا نٓ فآ ٌازج جلطاُس ماه جلمعشفاس ئلاّ قؿاؽ ضغاىذ سأاً .وعامن فآ ٌازج جلطاُس ضراذا
جلخطحذس فٓ جيمطر ذذَس فٓ ضؾٕٕذ جلمعشفسن َٔرذا جلعبمحو جلزٔه ٔىخشهُن فٓ وقحؽحش قُه ٌازج جلمُماُ
فٓ جعطعمحه معحسفٍم فٓ ن
فه ج قىح ن قطنّ ٔذجفعُج عه َؾٍحش ولشٌم.
ف فٓ ن
َمح مه ؽ ن
ان مػل ٌزي جلمغألس جلمطعبنقس ذعماش جلكُجكاد سذنماح ضقاطذم ذماح ٔكمباً جلؿمٍاُس ماه افكاحس
دٔىٕنس ضطنقل ذقذم جلعاحلمٌٍَ .ىاح ضراذا جلىقحؽاحش َٔراذا جلطغاحؤه ع نماح ئرج كاحن ٔؿاُص ضاذسٔظ مػال ٌازي جلمغاحتل فآ
مإعنغحش جلطعبٕمن ٌَل ٔؿُص ان وىي ج مُجه جلطحتبس عباّ جلركاُظ جلطآ ضعىاّ ذٍازي ج ماُسن قطناّ ضكقال لىاح
فكشز َجمكس عه ٌزي جلكُجكدن ٌَل ٔيٕذوح كػٕشج ان وعشف مذِ ضأغٕش ٌازي جلكُجكاد عباّ قٕحضىاح َيؽا ن
ف فآ
ن
ان جلخطحذس ضبعد دَسج مٍنح فٓ فلن مػل ٌزي جلقنحٔح َجلكغم فٓ مح عٕكُن مىٍح مه قرٕال جلمعاحسف جلطآ ضقربٍاح
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َجمف عبّ ن
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جلؿمحعسَ .فٓ قسم
ان جلخطحذس ضإغنش فٓ مخطبف مرمف ذىحو جلمعحسف ذذوج ذماح ٌاُ معاذَد ماه
رلف دلٕ
جلُقحتع َجلكقحت ن َجوطٍحو ذحلكٕيٕنس جلطٓ ٔط نم ذٍح ضأَٔل ضبف جلكقحت َذكٕيٕنس جعطػمحسٌح لطرشٔش ج قذجظ.
وعمن لبخطحذاس دَس ؾبٕال فآ ذىاحو جلمعشفاس ٔطننافن قإه واذس ن
ان جلؿمحعاحش ضكطاحؼ ئلاّ قاذس ماه جلطياحٌم
َجيضنيااحق عبااّ مااح ُٔع ا نذ مااه جلمعااحسف َجلقاإم .فباإظ مااه جلغااٍل ان ٔغااُد فاآ جلمؿطمااع ضق ا نُس َجقااذ لبعذجلااس اَ
جلذٔمقشجهٕنسَ .لٕظ مه جلٕغٕش ان ُٔشعٓ جلمؿطمع ذغشعس ضق نُسج ٔطغحَِ جلىحط ذمقطنحي امحم جلقحوُنن ذال مػال
ٌزي جلميحٌٕم ٔغطغشق وؾشٌح َضكقٕ جيضنيحق عبٍٕح َقطح ٔطاُه اقٕحواحن َٔططبناد ادَجش لطكقٕا جلطياحف جلؿمحعاس
قُلٍحن َجلخطحذس مه ئقذِ ضبف ج دَجش جلمغٍمس فٓ ضشَٔؽ جلمعحسف جيؾطمحعٕنس َجلطمكإه لٍاحن عاُجو ذحلكطحذاس
فٍٕح اَ ذحلكذٔع عىٍح .مه ٌزج جلمىطب ٔطك نذظ سَذٕش عاكُش عاه جلخطحذاسن ذحعطرحسٌاح ذحوٕاس لبمعاحسفن َٔعىآ
ذزلف ن
ان ج فشجد ٔىخشهُن فٓ ضيحعرش اطحذٕنس ٔىطٍُن مىٍح ئلّ قرُه ؾمبس مه ج فكحس عباّ اونٍاح ماه جلكقاحت ن
َٔشفنُن فٓ جلمقحذل افكحسج ااشِن ذحعطرحسٌح ي ضمػنل جلكقٕقسٌَ .زج ٔشؾاع ذح عاحط ئلاّ واضَ جلخطحذاس وكاُ
ضمكٕـ ج فكحس َجاطرحسٌح َئانحعٍح لرمطكحن .فحليكشز مطاّ ضاذذنشضٍح جلؿمحعاس َامعىاص جلىلاش فٍٕاحن فاحسش
ؾضوج مه جلمعحسف جلمطني عبٍٕح جلطٓ ي ضؿذ مه افشجد جلؿمحعس جعطشجمح .)Scott, 1967
َاقغه مػحه عبّ دَس جلخطحذس فٓ ضؾكٕل جلمعحسف مح ٔؿشْ جلُٕم مه وقحؽحش َجععس قُه ميٍُم جلعذجلس
جيوطقحلٕنااس فقااذ َؾااذش ذبااذجن جلشذٕااع جلعشذاا نٓ ويغااٍح امااحم ٌاازج جلميٍااُم جلؿذٔااذ جلاازْ جاطبيااص فاآ ؽااأوً جٖسجو
َجلطق نُسجش ذٕه قحتل ذنشَسز جلرذو ذحلمكحعارس َجيوطٍاحو ذعاذ رلاف ئلاّ جلمقاحلكسن َقحتال ن
ذاأن جلمقاحلكس ٌآ
اعحط جلعذجلس جيوطقحلٕنسن ٌَٓ جلغرٕل ئلّ ضخبٕـ ٌزج جلميٍُمن م نمح ٔمكاه ان ٔؾاُذً ماه سَـ جلطؾاينٓ َجيوطقاحم.
ف فٓ ن
َيؽ ن
ان مح ٔؿشْ فٓ جلينحوجش جلعح نمس َجلمىحذش َجلرشجمؽ جلطبيضٔنس مه وقحػ َجاطرف فآ َؾٍاحش جلىلاش
ن
ٔبطف قُلً جلؿمٕعن َٔقرف ؾاضوج
ذؾأن ٌزج جلميٍُمن ي ذ نذ ان ٔينٓ فٓ جلىٍحٔس ئلّ جضنيحق جلؿمحعس قُه ميٍُم
ماه معاحسفٍم َغقاحفطٍمَ .قاظى عباّ رلافن جلىقحؽاحش جلاذجتشز ٌازي ج ٔناحم فآ اَعاحه جلغحعاس َجلكقاُقٕنٕه َمخطبااف
مك نُوحش جلمؿطمع جلمذو نٓ عبّ ميٍُم جلؾشعٕنس .فٍىاح ماه ٔكقاش جلؾاشعٕنس فآ فاىحدٔ جيقطاشج ن َٔقاُه ئنوٍاح
جلناحمه جلُقٕااذ لرعااطقشجس َلطاأمٕه جلطااذجَه جلغاابم نٓ عباّ جلغاابطسن َي ٔااشِ ٕاش جلؾااشعٕنس جيوطخحذٕنااس ؽااشعٕنس
ااشِ ٔمكه ان ضق نُمٍح َضك نل مكبنٍحن قطنّ َئن ضعبن ج ماش ذاحليطشجش جيوطقحلٕناس جلٍ نؾاس .ذٕىماح ٔياشنق فشٔا آااش
ذٕه جلؾشعٕنس َجلمؾشَعٕنسن قحتر ن
ذأن جلؾشعٕنس ق ن ٔىحلً مه ٔكشص عبّ افُجش اكػش فٓ جيوطخحذاحشن َلكىنٍاح ي
ضكيٓ اقٕحوح َفٓ فطشجش جعطػىحتٕنس لكٓ ٔل نل جلمطمطنع ذٍح فٓ عا نذز جلككام .فحلؾاشعٕنس جيوطخحذٕناس ي معىاّ لٍاح ئن لام
ٔيبف جلمطمطنعُن ذٍح فٓ ضغٕٕش جلارردن َلام ٔكلاُج ذاحلقرُه ماه مخطباف مك نُواحش جلمؿطماعَ .ي ماحوع ماه ان ٔكا نل
مك نل جليحتضٔه فٓ جيوطخحذحش ـُي عٕنمح فٓ جلكحيش جلطآ ي ٔكُواُن فٍٕاح ا برٕناس عاحققس-افاشجد آااشَن ٔكلاُن
ذػقس جلمؿطمع َٔطمطنعُن ذكيحوجش عحلٕس فٓ ج دجسز َجلطغٕٕشن َمه غ نم ٔكُوُن اق ن ذحلككم مه اَلثف جلازٔه فاحصَج
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فٓ جيوطخحذحشنقسم ن
والسياسة
نطٍم ضآكبص عبّ جلطذسٔؽن َلم ضعذ لٍم أنس مؾاشَعٕنس ضراشنس جعاطمشجسٌم فآ جلككم.ا نماح
الدينؽشعٕ
َلكه
جلؾشعٕنس عىذ فشٔ غحلاعن فطُغاطم نذ ماه جلؾاحس َم نماح ٔؿاشْ فٕاً ماه ملاحٌشجش َمغإشجش َقشكاحش جقطؿاحؼن
ضكُن جلؾشعٕنس مه وقٕد مه جعططح ان ٔذعُ ئلٍٕح َٔقُدٌح َٔكؾاذ جلؿماحٌٕش جلغيٕاشز فٍٕاح .فار ؽاشعٕنس َفا
ٌاازج جلطق ا نُس فااُق ؽااشعٕنس جلؾااحس ن َي فااُش ٔعبااُ عبااّ فااُش جلؿمااحٌٕش ئرج ناارص عبااّ مااه ٔككمٍااح
َجوطينصن َاشؾص ئلّ جلؾحس لطىقل جلؾشعٕنس م نمه ٌٓ ق ن لً ئلّ مه ٔغطكقنٍحن َي مُؾاد يوطلاحس مُجعٕاذ
جيوطخحذحش.
ف فٓ ن
َمح مه ؽ ن
ان مػال ٌازي جلخرفاحش قاُه ميٍاُم جلؾاشعٕنس َ ٕشٌاح ماه جلمياحٌٕم جلطآ ؾاحو ذٍاح جلشذٕاع
جلعشذ نٓن ي ٔمكه ان ضُكغم ذحلق نُزَ .لإظ ماه جلممكاه ان ٔكقال ذإه عؾإنس َماكحٌح جضنياحق ماه افاشجد جلمؿطماع
عبّ اقذٌحن ذل ج مش مُكُه ئلّ مح ٔذَس قُه ضبف جلمياحٌٕم ماه وقحؽاحش َ"قاشج اطاحذ نٓ" ٔياشص ؽإثح فؾإثح
فٍمااح لبؾااشعٕنس ٔقطىااع ذااً ج فااشجد عبااّ جاااطرف مؾااحسذٍم َجضنؿحٌااحضٍمن َٔقاارف عبااّ م ا نش ج ٔااحم مااه جلمعااحسف
جلمؾطشكس جلطٓ ي ٔمكه جلطيكٕش احسؾٍح كبنمح ضعبن ج مش ذحلككمن َذمه ٌام اٌال لاًٌَ .ازي جلمعشفاس جلطآ عٕغاٍم
جلكشج جلخطحذ نٓ فٓ ئوؾحتٍح ي ٔمكه ان ضكُن ذمعاضه ع نماح جوطٍاص ئلٕاً جلؿمحعاحش ج ااشِ ماه معاحسف ضطنقال
ذطبف جلميحٌٕمن َي ٔمكه أنح ان ضعقف ذمح فحس ُٔع نذ مه جلمعحسف ج وغحوٕنس لٍزج جلعقش مه قرٕل جلذٔمقشجهٕنس
جلطٓ ضُعطرش ئلّ ق نذ جٖن مه اقغه ج دَجش جلطٓ جكطؾيطٍح ج وغحوٕنسن َجعططحعص ذينابٍح ان ضاإ نمه عمبٕناس ضاذجَه
جلىحط عبّ جلغبطس ضذجَي عبمٕنحن َان ضُيشص هشفح ٔعطشف جلؿمٕع ذؾشعٕنطً َذكقنً فٓ ئدجسز جلررد فطشز مه جلضمه
ٔنرطٍح ضحسٔخ معبُم.
َمه جلميحٌٕم جلؿذٔذز جلطٓ اوطؿٍح جلشذٕاع جلعشذا نٓن َجلطآ ٌآ جٖن ذقاذد جلرىاحو َجلطؾا نكلن ميٍاُم ضكقإه
جلػُسز جلزْ جاطبيص قُلً َؾٍحش جلىلشن َجلزْ ٔكطاحؼ فآ ضقاذٔشوح ئلاّ وقحؽاحش مغطيٕناس ٔىرغآ اين ٔكطكشٌاح
جلغحعس َي جلكقُقٕنُنن ذل ٔغٍم فٍٕح كزلف جلمإسنااُن َعبماحو جيؾطماح َ ٕاشٌم ماه اٌال جلػقحفاس َجليكاشَ .ي
اؾٕس مه ضرحٔه َؾٍحش جلىلشَ .ي اُف مه ان ٔغطغشق جلىقحػ َقطح هأُر .فماه جلػحذاص ن
ان جلكاذٔع عاه ٌازج
جلميٍُم َضقبٕد جلىلاش فٕاً ماه مىلاُسجش مخطبياسن عٕينآ فآ وٍحٔاس جلمطاحفن ئ نماح ئلاّ قراُه جلمؿطماع ميٍاُم
ضكقٕه جلػُسز َئمحفطً ئلّ جلشفٕذ جلمؾطش ن َئ نماح ئلاّ سفناً َجعطراحسي "اكزَذاس" اسجدش ذٍاح مؿمُعاس ماه
جلمُجهىٕه "ضقيٕس قغحذحضٍح" مع جلخقُمن َمع مه ٔمكه ان ٔؾ نكل هشفح ٍٔ نذد فشؿ ضبف جلمؿمُعس فٓ جلياُص
ذحيوطخحذحشَ .مه جلػحذص أنح ن
ان جلغبرس عطكُن مه وقٕد مه كحن قحدسج عبّ ئقىح جلىحط ذحلكؿؽ َج دلنس عبّ
فُجخ جلشاْ جلزْ ٔذعُ ئلًَٕ .مه جلػحذص كزلف ن
ان ذىحو ٌزي جلمعشفس ي ٔمكه ان ٔط نم ذمعضه ع نمح عشفطً ؽاعُخ
ااشِ مه غُسجش ؾعبطٍاح ضُجؾاً ٌازج جلميٍاُمن َضطنخازي مُماُ اطاد َاقحدٔاع كحواص ٌآ جلمكا نذد فآ كٕيٕناس
جلطعحمل معًن َفٓ قرُلً اَ ليلً .فمه اٌ نم ادَجس جلخطحذس ئرنن اونٍح ضغمف لممحسعٍٕح ذيكـ ج فكاحس َجاطرحسٌاح
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والسياسة
مهسم الدين
َمٕض ؾٕنذٌح ق
جلؿمٍُس .فمه ٔكمل فكاشز ماه ج فكاحس اَ ضقا نُسج ماه جلطقا نُسجشن َٔشٔاذ ليكشضاً
سدٔثٍح امحم

ضبف َضق نُسي رج ان ٔؿذ جلقرُه عىذ افشجد جلمؿطمعن عبًٕ ان ٔذجفع ع نماح ؾاحو ٔعشماً عباّ جلىاحطن َان ٔكغاه
جلذفح ن َٔعشف ؾٕنذج كٕف ٔعػش عبّ جلكؿؽ جلطٓ ضىحعد دعُضً َضخذم شمًن َكٕف ٔرىٓ ضبف جلكؿؽ َٔشضنرٍح
عبّ جلىكُ جلزْ ٔؿعبٍح مقىعسن َكٕف ٔخطحس ضعحذٕشين َٔىطقٓ فُسي جلرر ٕنسن قطنّ ٔؿعل جلغحمع ٔقطىاع ذيكاُِ
سعحلطًن َٔطز نكشٌحن ونٍح سعخص فٓ رٌىً ََقشش فٓ ممٕشي.
فحلشذٕع جلعشذ نٓ َمع جلؿمحٌٕش جلعشذٕنس امحم افكحس ؾذٔذز َميحٌٕم مغطكذغس مه جلطرٕع نٓ اين ٔكقل ذؾاأوٍح
جضنيحقن َان ٔخطبف جلىحط فٓ كٕيٕنس ئدسجكٍح َفٍمٍح َجلطعحمل معٍح َضُغٕيٍحَ .دَس جلخطحذس ٌٍىح عبّ حٔاس ماه
ج ٌ نمٕس .فكٕه ضخطبف جلشؤِ َضطرحٔه جٖسجوَ -كم ٌٓ جلُٕم مخطبياس َمطرحٔىاس  -ضُعٕىىاح جلخطحذاس عباّ ان ُٔعا نذ كا نل
مىنح ؾُجذحن َان ٔق نذم قؿنس ٔزَد ذٍاح عاه سأاًَ .جلخطحذاس أناح عارٕبىح ئلاّ ضاذذنش ج ماُس ضاذذنشج ٔقاُم اعحعاح عباّ
جلىلش ئلٍٕح مه صَجٔح مخطبيس عبّ جلىكُ جلزْ ٔغحعذ عبّ سؤٔس جلُقحتع َجلكقاحت ذُماُـٌَ .ازي مٍ نماس ضاىٍل
ذٍح جلخطحذسن مػبمح َمنف رلف اسعطُ قحترَٔ" :ىرغٓ ان ٔكُن جلخطٕد قحدسج عباّ ئغراحش جلمطناح ندجش كبنٍاح فآ
جلكؿؽ جلمىطقٕنس  )...مه اؾل ان وشِ ذُماُـ ماح ٌآ جلكقاحت َ .ئرج قاح نؼ ؽاخـ آااش مكحؾناس احهثاسن فاونىاح
وغططٕع مه ؾحورىح ضيىٕذيَ .لٕظ ُٔؾذ ن
فه آاش ٔغطىطؽ وطحتؽ مطنحسذسَ :ئونمح جلؿذه َجلخطحذس ٌمح جلبازجن ٔيعارن
رلف" كطحخ جلخطحذسن ؿ ؿ  .)28-27فحلىقحؽحش جلؿحسٔس َجلخطد جلطٓ ضُبقّ جٖن قُه جلميحٌٕم جلطآ ؾاحوش
ذٍح جلػُسزن سذنمح ضرذَ لبىحغش جلعؿل مشذح مه ئمحعس جلُقص اَ مه قرٕال "جلياحتل جلخطاحذ نٓ"َ .لكىنٍاح عىاذ ماه
ٔىلش ئلٍٕح ذعٕه ااشِن ضُع نذ فشفس مٍ نماس ضُطٕكٍاح جلخطحذاس لطقبٕاد جلىلاش فآ ضباف جلمياحٌٕم ضقبٕراح ي ؽا ن
ف فآ اوناً
عٕؿعل جلىحط ٔقطشذُن مىٍح اكػش َٔشَوٍح ذُمُـ َٔذسكُن مخطبف اذعحدٌح.

ي ٔمكه فٍم ٌزج جلذَس ئين ئرج ؾحَصوح جلطق نُسجش جلغحتذز جلطٓ ضكقش ميٍُم جلؿمحعس  )communityفٓ
جلكااذَد جلؿغشجفٕنااسن َفاآ وطااحق جلمااذن اَ جلمقحهعااحش اَ ج قٕااحو دجااال جلمااذنن ئرج ؾحَصوااح رلااف ئلااّ جلقااُه ذا ن
اأن
جلؿمحعس اعحعٍح جلطيحف عذد ماه ج فاشجد قاُه ؾمباس ماه جلقناحٔح َجلقإم عباّ وكاُ ٔؿعبٍام ٔكمباُن عاه جلعاحلم
ضق نُسج مؾطشكحن َٔك نذدَن جٌطمحمحضٍم َضطبنعحضٍم مع ضطبنعاحش ؽارٍٕس ٔكمبٍاح افاشجد آااشَن .ماه ٌازج جلمىلاُس
فح فشجد جلمىنَُن دجال جلكىٕغس ٔمكه ان ٔؾ نكبُج ؾمحعسَ .كزلف جلمؿمُعس مه جلع نمحه جلمىطلمٕه دجاال ٌٕكال
ٌم ٔؾ نكبُن أنح ؾمحعسَ .جلؿمحعس ٔمكه ان ضطؿغنذ أنح فٓ عذد مه ج فشجد جلزٔه ٔىطمُن ئلاّ مؿمُعاس ئغىٕناس
َٔقطىُن فٓ ق نٓ َجقذ .مه ٕش ان ٔعىٓ رلف ذحلنشَسز ن
ان ك نل ملٍش مه ملحٌش جلؿمحعس ٌُ وطٕؿس ممحسعاس
اطحذٕنس .وعمن ن
ئن جيوطمحو جلعشق نٓ عبّ عرٕل جلمػحه لإظ َلٕاذ ماح ٔطذجَلاً ج فاشجد ماه اطحذاحشن َي داال لبقاُه
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ئوؾحتً.الدين ن
ٓ فٓ قسم
والسياسة جيوطمحو ي ٔكيٓ َقذي فآ ذعال ج قٕاحن وؾاحو ؾمحعاس قُٔناسَ .ماه ٌىاحن ٔاأضٓ
َلكه رلف
جلخطحذ ن
دَس جلخطحذاس َضرااحده جلقاُه ذاإه ج فااشجد جلازْ ٔؿمعٍاام عااشق َجقاذن ئر ذممحسعااس جلقااُه جلخطاحذ نٓ ٔااطم نكه اَلثااف
ج فشجد مه جلعمل عبّ ضطُٔش مؿمُعس مه جلقٕم َجلمعطقذجش جلمؾطشكس ذٕاىٍم َابا افا ماه جلططبنعاحش َجٖماحه
ٔؾطش جلؿمٕع فٓ جلططبنع ئلًٕ.
َمه اقغه ج مػبس جلطٓ ٔمكه ان وغطكنشٌح فٓ مػل ٌزج جلمقحم لبرشٌىاس عباّ اٌ نمٕاس دَس جلخطحذاس فآ ماح
وكه مىً ذغرٕلن ضبف جلكشكس جلطٓ قحدٌح لُغش كٕىغ  )Martin Luther Kingفٓ جلُئاحش جلمطنكاذز ج مشٔكٕناس
ذاإه 1960َ 1950ن َكحوااص ادجز جلكااشج َجلقااشج آواازج عاابمٕنسن ضقااُم ذح عااحط عبااّ ضُعٕااس جلؿمااحٌٕش عرااش
جلىقحؽحش َئلقحو جلخطدن َكحوص غماشز رلاف جلىؾاحه جلخطاحذ نٓ جلازْ محسعاً لاُغش كُواغ َذاش فٕاً مإرد ؾمحعاس
جؽااطش افشجدٌااح فاآ جلااذعُز ئلااّ جلغاارم َجلمطحلرااس جلغاابمٕنس ذااأن ٔطمطنااع جلغااُد فاآ جلُئااحش جلمطنكااذز ج مشٔكٕنااس
ن
ضبطاف قاُه مؿمُعاس ماه جلقإم
ذكقُقٍم جلمذوٕنسَ .قاذ افباف لاُغش كُواغ سفقاس عاذد ماه صمرتاً فآ ابا ؾمحعاس
َجلممحسعحشن َضىؿض اعمحلٍح َاوؾططٍح مه اره ئلقحو جلخطاد .وعام لقاذ دعاح لاُغش ئلاّ ؾمباس ماه جلقإم ذطشٔقاس
ضعطمذ جلطأغٕش َج قىح ن مه وكُ جلمغحَجز َجلعذجلس َجلغبمَ .كحن ٔقُم ذحاطرحس عذد مه ج فكحس فٓ جلمكحفل جلعح نماس
مه قرٕل جلمٕض جلعىقشْ جلزْ ض نم سفنًن مقحذل جلذعُز ئلّ مشَسز ضُقنذ ج عشجقَ .كحن لُغش ٔغطقذم ج قذجظ
جلطحسٔخٕنس َجلُقحتعن لٕؿعبٍح وقد اعٕه جلؿمحٌٕش جلكحمشزن مػل جلطشٔقس جلطٓ ٔعحمل ذٍح جلغُد ج مشٔكٕنُن فٓ
امشٔكااحَ .كحوااص اطرطااً جلؾاإٍشز "عىااذْ قباام" جلطاآ القحٌااح ٔااُم  28اَش  1963امااحم مااشٔف اذشٌااحم لااىكبه
 )Abraham Lincolnذُجؽااىطه َاااره جلمغاإشز جلطاآ ولنمااص عااحعطثز لبمطحلرااس ذك ا ن جلغااُد فاآ جلعماال
ن
مقحف ج مم جلعلٕماسن َٔعا نم فٍٕاح
َجلك نشٔنسن كحوص ضبف جلخطرس ضكمل ضطبنعحش قحتبٍح ئلّ امشٔكح ؾذٔذز ضشقّ ئلّ
جلغرمن َضطك نُه جلمىحه جلطٓ ٔعحوٓ فٍٕح جلغُد مه غبم جلرٕل ئلّ َجقس لبكشنٔس َجلعذه أه ٔشِ ج عُد اذىحوي
ٔمغكُن ذأذىحو جلرٕلن َٔغٕشَن ؾىرح ئلّ ؾىد كأونٍم ئاُز َااُجشَ .قذ َفن لاُغش فآ وكاص لغاس ٔطكا نذظ ذٍاح
عه جلطكحمل َجيوغؿحم جلعىقشْ دجال امشٔكحَ .قذ الٍم قبماً ذأمشٔكاح مُقناذز عشقٕناح َمقحَمطاً جلغابمٕنس جلعذٔاذ
مه جلكشكحش جلذجعٕس ئلّ جلكقُق جلمذوٕنس جلطٓ جضنخزش مه مقطبكحضً ؾضوج مه معؿمٍح.
لقذ كحن لُغش ٔكطد َٔطكبنمَ .كحوص افكحسي ضؿذ هشٔقٍح ئلّ جلطعرٕشَ .كحوص ضُخطرش اره ئلقحو جلخطدن فمىٍح
مح ُٔقرلن َٔقرف ؾضوج ماه معاحسف ضحذعٕاً َجعطقاحدجضٍمن َمىٍاح ماح ُٔاشفلَ .كاحن اَلثاف جلازٔه ٔعطىقاُن افكاحسي
ٔطك نُلُن ئلّ ؾضو مه ضبف جلؿمحعس جلكرٕشز جلطٓ اعنغٍح لُغش عبّ جلطذسٔؽٌَ .كزج ضم نكه لُغش ماه ااره ؾٍاُدي
جلخطحذٕنس ان ٔؾٕنذ ؾمحعس اطحذٕنس ضغمف لألفشجد ذأن ٔي نكشَج َٔطقشنفُج فٓ ئهحس َقذز ؾحمعاس لمؿحذٍاس عاذد ماه
جلقنحٔح جيؾطمحعٕنس جلمٍ نمسن َضم نكه أنح مه ضطُٔش ؾمحعس وحؽطس َفحعبس مبطينس عباّ عاذد ماه ج فكاحس جلقُٔناسن
افرف لٍح فُش مؿبؿل ي ٔضجه فذجي ٔطش ندد ئلّ ُٔم جلىحط ٌزج

-

.)Herrik, 2008:
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فآوالسياسة
جلٕاُمالدين
فكم وكه قسم
قحؾاس ئلاّ اطحذاس ماه ٌازج جلىاُ فآ غا نل ارفاحش عٕحعإنس َئٔذُٔلُؾٕناس ضكاحد ضعقاف

ذُقذز جلمؿطمع فٓ دَه جلشذٕع جلعشذ نٓن َضك نُه افشجدي ئلاّ ؾمحعاحش مطىاحقشزن س ام ماح ٔؿماع ذٕاىٍم ماه قُجعام
مؾطشكس فٓ جلبنغس َجلعشق َجلذٔه .ن
َئن ضُفنش مػل ٌزي جلخطحذاس ماه ؽاأوً ان ٔعطاف قباُخ جلؿماحٌٕش عباّ ؾمباس
مه جلشمُصن َٔغٍ م مه اره جعاطعمحه جلخطراحو عاذدج ماه جلقاُس َجيعاطعحسجش فآ ئٔؿاحد هشٔقاس ماه جلطيكٕاش
ٔؾطش فٍٕح ج فشجدن َٔط نم مه ارلٍح جلطعحمل مع جلقنحٔح جلمطشَقس َجعطٕعحخ جلميحٌٕم جلؿذٔذز جلطآ ؾاحوش ذٍاح
جلػُسزٌَ .زج مح ٔإٌنل جلخطحذاس لبقٕاحم ذُغٕياس ابا سَجذاو مؾاطشكس ؾذٔاذزن ضعا نضص جلؾاعُس ذمعىاّ جلؿمحعاس فآ
جليطشجش جلطٓ ٔنعف فٍٕح رلف جلؾعُس ؾشنجو مح ضُلنذي ذعل جلكُجدظ َكٕيٕنس ضأَٔبٍح َجلطعحمل معٍح مه جااطرف
فٓ َؾٍحش جلىلشَ .معىّ جلؿمحعاس َجلؾاعُس ذحيوطماحو ئلٍٕاح ٔطعا نضصجن أناح عراش جلاضمه ماه ااره جلطياحعرش
جلخطحذٕنس جلذجتشز ذٕه ج فشجد جلؿمحعس َذٕه افاشجد جلؿمحعاس َافاشجد ؾمحعاحش اااشَِ .لعا نل ٌازج ماح عىاحي ٌُؾاحن
ن
َضطغزِ مه اره جلخطحذحش جلرر ٕنس
قٕه جعطرش جلؿمحعحش كحتىحش ضعٕؼ

.)Hogan,

َجلك ن اونىح قٕه وبقٓ ولشز عؿبّ عبّ جلخطد جلطٓ ُٔبقٍٕح فرحـ مغحو جلقحدز جلغٕحعٕنُن َصعمحو ج قضجخ
َجلىؾطحو فٓ جلكقُه جلغٕحعٕنس َجلكقُقٕنس وؿذ ا برٍح ٔغٍم ذذسؾحش مطيحَضس-عه َعٓ فٓ ذعل ج قٕحن َعاه
ٕش َعٓ فٓ اقٕاحن كػٕاشز-فآ ضيشٔا جلؿماحٌٕش اكػاش ماه ضؿمٕعٍاح فحلازْ ٔمٕناض جلمؾاٍذ جلغٕحعا نٓ جلٕاُم كػاشز
جلخطد َضع نذد جلينحوجش جلطٓ ٔىطؽ فٍٕح جلغحعس جلخطادن َجلازْ ٔمٕناض ا باد ضباف جلخطاد ضكبنام اطرحتٍاح ذألغاىس
مخطبيسن َدفحعٍم عه مقحلف ؽخقإنس مطناحسذسن َفاذَسٌم عاه سؤِ قضذٕناس مإنقس َئٔاذُٔلُؾٕنحش مطذجفعاس
ضقعذ ذٍم عه كغش جلطاُق جلنإن جلازْ ٔي نكاشَن فٕاً َٔاشَن جلشذٕاع جلعشذا نٓ ماه ارلاًن َي ضم نكاىٍم ماه ئوؾاحو
ؾمحعس اطحذٕنس َجععس ضطنغع لمخطبف افشجد جلمؿطمعن َضغحعذٌم عبّ ان ٔبطينُج قُه قإم مؾاطشكس عباّ ماح ذٕاىٍم
مه جاطرفحشن َعبّ ان ٔكُوُج فينح َجقذج فٓ مؿحذٍس جلمؾحكل جلطٓ َؾذَج اويغاٍم ٔطخرنطاُن فٍٕاح ذعٕاذ جلشذٕاع
جلعشذ نٓن َان ٔقذسَج عبّ جلطخبنٓ عه قغحذحضٍم جلكضذٕنسن قٕه ضقطنٓ جلمقبكس جلُهىٕنس جلطخبنٓ عه رلف.
َجلك ن ن
ان فٓ اوُج جلخطحذس جلػرغس جلطٓ مرطٍح اسعطُ وُعح ٔقذس اكػش مه ٕشي عبّ ؾعل جلخطحذاس فآ
جلشذٕااع جلعشذا نٓ ضغااططٕع جلىٍااُك ذٍاازي جلُغٕيااس جلمطمػنبااس فاآ ذىااحو جلؿمحعااسن َضمطاإه عااشِ جلقاابس ذاإه افشجدٌااح
َضعضٔض ؽعُس جيوطمحو لذٍٔم وعىٓ ذزلف مح ٔعاشف ذحلخطاد جلطػرٕطٕنس/جيقطيحلٕناس  )epideictic oratoryجلطآ
جمطبعص ذذَس مٍ نم فٓ جلمؿطمع ج غٕى نٓن فكحوص فشفس ٔىطٍضٌح جلخطرحو ذٕه جلكٕه َجلكٕهن َكبنمح َقع قذظ اَ
ضعشنمص جلؿمحعس لخطش اَ ققنقص جوطقحسجَ .رلف لإلؽاحدز اماحم جلىاحط ذحلغابُ جلقأُم َضازكٕشٌم ذاحلقٕم جلىرٕباسن
قطنااّ ٔبطين اُج قُلٍااح َي ٔكٕااذَج عىٍااحن َجلاازْ ٔمٕنااض جلخطحذااس جلطػرٕطٕنااس مااه جلىااُعٕه جٖاااشٔهن وعىاآ جلخطحذااس
جلقنحتٕنس/جلمؾااحؾشٔنس

 )forensic oratoryجلااذجتشز عبااّ جلعااذه َجلخطحذااس جلمؾااُسٔنس

deliberative

 )oratoryجلطٓ ضذَس عبّ جلىحفع َجلنحسنن اونٍح ي ضخب مُجؾٍس ذٕه هشفٕه مطقحذبٕه ٔخطبيحن فٓ جلشاْن َٔغعّ
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ئلّالدين
ل َجقذ مىٍمحقسم
ك ن
والسياسةلشأً َضيىٕذ ساْ اقمًٌَ .زج مح ٔؿعل جلمقاحلف فآ كا نل ماه جلخطحذاس جلقناحتٕنس
جيوطقحس

َجلخطحذااس جلمؾااُسٔنس ضطااذجفع َجلطىااحفظ ذاإه ج فااشجد ٔكطا نذ اقٕحوااح .ا نمااح فاآ جلخطحذااس جلطػرٕطٕنااسن فاار مؿااحه لبمقااحلف
جلزجضٕنسن َك نل اطٕد ٔطش ويغً عبّ ٌُجٌحن َٔك نُه َؾٍس جلخطحخ مه جلكذظ جلزْ ٌاُ ذقاذد ئغحسضاً َضخبٕاذي
ئلااّ مااح ٔخااذم مقاابكطًن لااه ٔؿااذ مااه جلؿمٍااُس ضيااحعرن ذاال عاإُلنذ عىااذٌم ؽااعُسج ذأونااً اعااحو جعااطػمحس جلكااذظ.
فحلمؿطمعحش عبّ جاطرفٍح لم ضىؾة ٌزج جلىُ مه جلخطحخ جلزْ ٔطؿغنذ فٓ ئلقاحو اطاد جقطيحلٕناس ٔكاشؿ جلىاحط
عبّ قنُسٌحن ئين لكٓ ضُفنش جليشؿ فشجدٌحن قطنّ ٔعرنشَج عه ج سظ جلقٕمٓ جلزْ ٔمطبكُوً َٔعٕذَج ذىحو رلف
ج سظ جلزْ ٔطنقف ذحلكشكس ي ذحلغكُن َجلؿمُد .فحلؿمحعحش ي ضيطأ ضؿا نذد فٍمٍاح لازجضٍح َلماح ُٔعا نذ عىاذ افشجدٌاح
إشج َققنحن َرلف مه اره ععٍٕح جلاذؤَخ ئلاّ ئٔؿاحد جلقابس ذإه جلقإم َجلمعطقاذجش جلقذٔماس َجلكاُجدظ جلؿذٔاذز
َجلُقحتع جلطحستس مه وكُ جلكشَخ َجلمُش.

.)Condit, 1985:

َقحؾس جلمؿطمعحش ئلّ ٌزج جلىُ مه جلخطحذس ضكُن اؽ نذ فٓ جليطشجش جلطٓ ضؾٍذ فٍٕح اقاذجغح مشذكاس َمػٕاشز
لبقب ن مه وكُ مح ضم نش ذً مؿطمعحش جلشذٕع جلعشذا نٓ جٖن ماه اقاذجظ ََقاحتع ي ٔاضجه جلىاحط مذٌُؽإه َقٕاحسِ
امحمٍااحن ٕااش قااحدسٔه عبااّ فٍمٍااح َجعااطٕعحذٍحن لخشَؾٍااح عااه جلمااألُف َجلمىطلااشن َلؾا نذز ضغااحسعٍح .فمااه كااحن
ٔطق نُس ان ٔأضٓ عبّ جلررد جلعشذٕنس ُٔم ضخشؼ فًٕ جلؾعُخ سجفعس فُضٍحن مىحدٔاس ذغاقُه ج ولماس جلعحضٕاس جلطآ
ضككمٍح ذقرنس مه قذٔذن فطىؿف فٓ رلفن َضذال فٓ هُس ؾذٔذ َمغحس ٕش مك نذد ي ضعاشف عُجقراً َي ضاذس
وٍحٔطًن َضعٕؼ لكلحش مه جلطقبند َعذم جيعطقشجسن َٔطاأسؾف ؽاعُسٌح ذإه جلشؾاحو َجلٕاأطن َذإه جلططبناع ئلاّ
مغاطقرل ؾمٕال َجلخااُف ماه مؿٍااُه ي ٔعاشف اقااذ ئلاّ أاه ٔمكااه ان ٔقاُدَ .مغااإَلٕنس جلخطٕاد فاآ مػال ٌاازي
جلبنكلحش ؾغٕمسن ونً مذع نُ ئلّ ان ٔيغنش لبؿمٍُس ٌزج جلكاذظ جلازْ ٌا نضٌمن َان ٔغاطىذ فآ رلاف جلطيغإش جلازْ
ٔق نذمً لٍم ئلاّ ابيٕناحضٍم جلقٕمٕناس َجيعطقحدٔناسن قطناّ ٍٔا نذب ماه سَعٍامن َٔأااز ذأٔاذٍٔم ئلاّ فٍام ماح ٔاذَس قاُلٍم
َٔؿشْ امحم وحغشٍٔم مه َقحتع مشذكس .فحلخطحذس جلطػرٕطٕنس ضغحعذ عباّ جعطكؾاحف جلاذييش جلطآ ٔكمبٍاح جلكاذظ
جلؿذٔذ ئلّ جلؿمحعسن َعبّ جلطبُٔف ذمح ٔمكه ان ضقىعً ضبف جلؿمحعاس لمُجؾٍاس رلاف جلكاذظ فحلؿمحعاحش ضكطاحؼ
ذٕه جلكٕه َجلكٕه ئلّ مه ٔعشنفٍح َٔز نكشٌح ذأٌ نم جلطؿحسخ جلطٓ ٔؾاطش فٍٕاح افشجدٌاحن نن جيوطماحو ئلاّ جلؿمحعاس
ٔعىٓ مه اٌا نم ماح ٔعىآ ضماحٌٓ رلاف جلياشد َماح ضمطبكاً جلؿمحعاس ماه سماُص َقإم َاعاحهٕش َئسظ غقاحف نٓ ي ٔىيا ن
ف
جلخطرحو جلطػرٕطٕنُن عه جعطكنحسي فٓ اطرٍم.
وعمن كم وكه فٓ قحؾس ٌزي ج ٔنحم جلطٓ ضططحلّ فٍٕح اقذجظ عحفيس ضكحد ضقطباع جلمؿطماع جلعشذا نٓ ماه ؾازَسين
ئلّ اطحذاس ضػرٕطٕناس ضؿماع جلىاحط َي ضياشنقٍمن َضُػرناطٍم عباّ جلمراحدب جلطآ ضؿمعٍامن َٔيباف ممحسعاٌُح فآ ئٔؿاحد
اسمٕنس مؾطشكس ضعشنف جلمُجهىٕه ذأويغٍم فٓ جلبنكلحش جلقعرس جلطٓ ضٍط نض فٍٕح ج سك ضكص اقذجمٍمن َضز نكشٌم
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والسياسة
ئسظ الدين
ذمح لذٍٔم ماه قسم
ماه جلقإم َجلمعطقاذجشن قطناّ ٔطعشنفاُج عباّ اويغاٍم ماه ؾذٔاذن َٔعٕاذَج فٍام رَجضٍامن
مؾاطش

َٔعُدَج ئلّ جلخٕمس جلطٓ ضإٍَٔم.
َكم ٔؾعش جلُجقذ مىنح ذحلخٕرس َجلكغشز َجلٕأط اقٕحوحن قٕه ٔغطكنش ماح ٔىطؿاً اطرحؤواح ذمىحعارس جلمب نماحش
جلطآ ضىااضه عبٕىااح كا نل ٔااُمن مااه اقحَٔاال ي ضغاامع فٍٕااح ئين كٕاال جيضنٍااحم ئلااّ ٌاازج جلطااشف اَرج ن َج عااشج ذااذَن
جيعطىحد ئلّ ادلنس قحهعس ئلّ ضكمٕل ٌازي جلؿٍاس اَ ضباف مغاإَلٕنس ماح ٔكقال ماه ج طٕاحيش َجويؿاحسجش .ي ٌاذف
ٔك نش جلخطٕد ئين جلشكُخ عبّ جلكذظن َضكُٔباً ماه مىحعارس كاحن ٔمكاه ان ضكاُن فشفاس لبا نم جلؾامل َعطاف
جلقبُخ عبّ ج سظ جلقٕم نٓ جلمؾطش َوذجو جلؿمٕع ئلّ جلطقحسخن ئلاّ ذٕاحن قضذا نٓ فاؽنن ضٍإمه عبٕاً وراشز جيضنٍاحم
َجلمقحمحزن َٔغٍم فٓ ضغزٔس جلخرف َجلطاُضنش ذإه جليشقاحو جلغٕحعإنٕهن ذال َذإه جلماُجهىٕه جلازٔه ٌام فآ وٍحٔاس
ج مش مكحٔح ٌزج جلبنُن مه جلخطحذس.
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