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 اكراتالّذرهان أمام  بتونس الرتاث األثرّي

 *عماد صولة

لماظعؾادةمؼؿـّزولمأحقاغامإظبمضربمعـماهلقسمذيمؼؿقّقاّظماالػؿؿاممباٌاضّلمإّن
ماظؽالدقؽّق ماإلذؽاظقة ماٌؿعّؾضؿـ مة ماظزعـ مبفاجس مرسبمأوؼة م"إظقاد" مؼلؿقف عا

م مجفة، معـ معّلباظؿؼّطواظؿارؼخ ماظيت ماظعـقػة مصػّؽعات ماظققم مذبؿؿعاتـا ؽتمت
إلغؼاذممرباوظةعينميفمىمغزسةماالرتدادماظّزمبامشّذمأومأتؾػؿفا،م،أواصرػاماظؿؼؾقدؼة
واظظػرمبرأمسالمرعزيمعشرتكمضابؾمظالدؿـؿارميفمتشؽقؾماهلقؼاتممحاضرمعػارق

كمحّؿ أوصؾقسمػـاكمعاضمطقؼقؼةمصقزؼائقةم،معـمجفةمأخرىمتـؾقتماٌراجعو
متارطبّق مربضة، ممتـّمّثمبؾة موالتمة مسؾقفمؾسادؿكداعاتمظف مؼطؾؼ مأداسمعا ك

عاتمشؾعمتطّؾتيتمسادةمعام"ماّظ1بعضماألغـروبقظقجقنيم"اظرتطقؾاتماظـؼاصقةمظؾزعـ
مؼعادمإّغواٌاضلمالمميؽـماحملاصظةمسؾقف،ممذظؽمأّن،مدصقـة أورشؾاتمععؾـةمو ؿا

مم.ػاظػاطسدمؼرّدإغؿاجفمطؿامطانم
مةماظيتمتؼقدماظؿقؾقؾماٌؼرتحمظؾعالضةمباٌاضلاظعاّعمنمػذهماٌؼقظةماظػرضقةومتؽّق

م ماظذاطرة مبـاء مإرار ماظذيمادؿكداعاتفاويف ماألثري ماٌقضقع مإظب مادؿـادا موذظؽ ،
مأػؿّق مؼؽؿلل مظقس مصرؼدة، مإحمصؼطة مؼلّؿـألغف مٌا ماألدادقة ماظؿؿظفرات كمدى
ماظزعـمػة،مصإذامعامؿامأؼضاموضؾؾمطؾمذلءمظدالظؿفماظزعـقةماٌؽـّتراثا،موإّغ اسؿربغا

                                                                                                                                   

م،متقغس.جاععةمتقغسماألوظب عؤّرخ،* 
1 Gell, A. (1992), The anthropology of time, cultural constructions of temporal maps and 

images, University Michigan, Éd. Berg. 
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مؼؼقلمباذالر مأصضؾقةميفماظطؾقعةماٌادّؼم،مصإّن2سالعةمطؿا ماألثرؼةممتـقفا ةمظؾؾؼاؼا
مبقصػفامذاػدامعؾؿقدامميارسمدورهميفمتـؾقتماظزعـموتشقؽؿف.ماٌاضلمتـقؾم
م ماظيتمإّن ماظعؿقؼة ماظقذائج مبايدؼثمسـ مؼؽؿػل معا اظؿقصقػماظؿؼؾقديمسادة
ةمدونمأنمؼأبفمباٌلاراتمايؼقؼقةمظؾؿػاسؾمرةماىؿاسّقاطّذإظبماظسـاصرماٌاضلممتشّد

مواّظ مدببقـفؿا مال ممؾقيت موعـ متقّتتـّقع مور ماطؿشافوغلقان محقثإسادة متأخذم،
وػقمعامم،3عؿـاضؾةةمظؿفربةمععقشةمواطرةمذؽؾمادرتاتقفقةمأطـرمعـفامعؼامسةمسػقّؼاظّذ
عقضقعمبقصػفمبؿقغسماظعالضةمباظرتاثماألثريماظؼدؼؿممإظبمإثؾاتفمسربمهؾقؾمعلغر

امرةمتؿـازعمصقؿامبقـفامعـمأجؾماظلقطرةمسؾقف،محّلوعؿغّقمزبؿؾػةمظذاطراترػانم
 مات.ماٌقاضعمواهلقّؼو،مضؿـمعلاراتمصراعماٌصاحلمععـكو

ميفم ماألثري مواظرتاث ماظشعؾقة ماىؿاسقة ماظذاطرة مبني ماظعالضة متشّؽؾت صؽقػ
م؟اظؿؼؾقديماجملؿؿعماظؿقغلل

مػلمخصائصماٌؿارو معا ماألرطققظقجقة مودة مذاطرةعا معـ مبفا ممّتممارتؾط بدؼؾة
ميظةمترّطزماٌشروعماالدؿعؿاري؟ماظعؿؾمسؾكمتؽرؼلفامادؿـادامإظبماظػضاءماألثرّي

موّلدتم موصقؿ ماظّذاطرتنيماظشعؾقة معـ مطّؾ مصعؾ ماظلقادةماظقرـّقورّدة مسؾك ة
مباظؾالد؟ماهلقؿـةمسؾكمايؼؾماألثرّياعقةمإظبماظّرةماالدؿعؿارّؼ
االجؿؿاسقةماظيتمأصضتمإظبماالغؿؼالمعـمادؿـؿارموقاضاتماظلقادقةمعامػلماظّلو
ػؼريهماظرعزّيمومإخضاسفمالدؿكداعاتمإظبمتميفمبـاءمذاطرةمورـقة،مرتاثماألثرّياظ

م؟غػعقة
مسالضؿفامو ميف ماظذاطرة مظدرادة معدخؾ معـ مأطـر ماظؼدؼؿ ماألثري ماظرتاث ظقس
مباٌاضّل مؼػّلو، معا مػق ماٌؽـّر ماػماالدؿكدام ماىؿاسقةظّذٌػفقم صارمماظذيماطرة

ؼداصعممؾفمبفاظػاطسماظذيمزّؾارتؾطمتشّؽضدمو،مةطالدقؽقاميفماألدبقاتماالجؿؿاسّق
،م"األررماٌرجعقة"قفمؼلّؿ اطرةمعشرورةمباالدؿـادمإظبمعااظّذمبادؿؿاتةمسـمصؽرةمأّن

م.4ظؾػردمادؿقضارمعاضقفماظشكصّلميؽـمربماظؿػاسؾمععماآلخرؼـمإذمصؼطمس

                                                                                                                                   

مباذالر2  ماظزعـم،) 2991( .شادؿقن، مخؾقؾجدظقة مترعبة مبريوتخؾقؾمأغبدم،، ماٌؤّد، ماىاععّق،   ةلة
 .299 .ص، اظؿقزؼعو اظـشرو ظؾدرادات

3 Candau, J. (2005), Anthropologie de la mémoire, Paris, Armand Colin, p. 110. 
4 Halbwachs, M. (1994), Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, p. 38-39. 
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مو مأغؽر مدبقـؿا موجقد مإظبماىؿاسّقماطرةاظّذرتاوس م"بادؿقد"، مأذار مأصال، ة
ماظـّ مأّناظظرصقاوحلبماظػؽاتممليّبرابعفا مالمهاصظمدقىممتمعالحظا اىؿاسة

م.م5اطراتماظػردؼةاظّذمزبؿؾػسؾكمبـقةماظرتابطاتمبنيم
ماىؿاسّقو ماظذاطرة معػفقم متشؽقؽماظؽـريؼـميفمسؾؿّقة مرشؿ ماظشلء ىمأّدذيماّظة

ظرمإظبمفمميؽـماظـّ،مصإّغ6اظؿؾاداتغظرامٌامؼـطقيمسؾقفمعـمشؿقضمومرصضفبفؿمإظبم
مسؿؾّل مطؿػفقم ماٌشرتطة م"طاغدوماظذاطرة مؼؼقل متؿفّؾاظّذصم."7طؿا مال مبصػةماطرة ك

وػقمعاممفاماظػضاء،أػّؿظعّؾمعـمتؤوؼفاموؿفامإظبمأررمتـّؾدائؿامؿامهؿاجمإّغوعؾاذرة،م
مسؾكماظرتاثماألثرّياسؿؿادامقمميفمععاىةممتـؾماٌاضلمعمالدؿكداممػذاماٌػفؼشّر
اطرةميفماىؿعم،محقثمتؽقنماظّذاٌؿعّددوظؽـمبعدمتأطقدمرابعفماٌؿقّركمو،ماظؼدؼؿ

 م،مواظذاطرةماٌؿقّرطةمعؼابالمظؾذاطرةماظلّاطـة.اطرةميفماٌػردبدؼالمسـماظّذ

I.  اكرة ركيولوجيا والّذألدلطة ابني املواقع األثروة القدمية
 االدتعماروة

عـقصرةميفمضقؿؿفاماظـػعقةماٌؾاذرة،مصادؿكدعتمةماظؼدميةماٌقاضعماألثرّؼتمزّؾ
مطؿؼارعم مادؿعؿالمبعضمعؽّقم،حفارةيفمأحقانمطـرية مأسقد ماٌعؿارؼة،طؿا مغاتفا

مو ًّطاألسؿدة ما ماٌؾاغل متشققد ميف ماظؿقفان، مةاظعاّعواصة م. ماٌعاملموتؼّدم سدؼد
ةمؼؿقغة،مذقاػدمسؾكمذظؽمبػضؾمعاماحؿقتفمعـمسـاصرمأثرّؼفاععماظزطاظؿارطبقة،م

قاقمواصاغامابـمخؾدونمبشفادتفمعـمػذاماظّلويفممعقاضعمضدمية.واضؿطعتمعـمععاملم
مغؼؾفمسـمععاؼـؿفمالضؿطاعمايفارةمعـم ؼةممبؼرراج،محقثمـاؼاماٌعّؾايخاللمعا

ماغؿ مإظب متقغس معدؼـة مأػؾ مظؾـائفؿك"هؿاج مايفارة مماعاظصـّمتلؿفقدوم،اب
مم."8 اظعدؼدةماألؼامصققاوظقنمسؾكمػدعفامم،حفارةمتؾؽمايـاؼا

عامؼلؿكرجقغفممبأخذؿاحمظألثرؼنيماظّلميفطاغتماظلؾطاتماظؿقغلقةمالممتاغعم
مػ معـ ماظـؿقـة ماٌعادن متلؿــك مأن مضؾؾ مأثرؼة مضطع ماظرتخقصذعـ مأّنحّؿم،9ا مك

                                                                                                                                   
5 Bastide, R. (1970), « Mémoire collective et sociologie du bricolage », in L’Année 

Sociologique, p. 65-107. 
ماظؿارؼخم،)1000(م.أغبدم،خقاجة 6 مبني ماظشعؾقة ماىؿاسقةو "اظـؼاصات ماظؿدوؼـو اظذاطرة  إذؽاظقات
 .21م.،مجقان،مص271تقغس،ماظعددمم،ايقاةماظـؼاصقة،م"اظؿقزقػو

7 Candau, J., op.cit., p. 69. 
  179.،مبريوت،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،م)دونمتارؼخ(،مصاٌؼدعةم.ابـمخؾدون،مسؾدماظرغبان 8
 .811 عؾػ، 70 ،مصـدوقاظلؾلؾةماظؿارطبقةاألرذقػماظقرينماظؿقغلل،م 9
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ماظؾايمغػلفمطانمؼؼّد ماآلثار مإظبم مؼلؿحمباظؿػرؼطمصقفامم،ةأجـؾّقمجفاتمػداؼا أو
مذّب محدثمباٌعرضماظعاٌلمبؾـدنماغا مدقؽّرموػقم2812دـةمطؿا معا مدـة مم2807ر

مبارؼس موممبعرض ماظػضاءاتمم2882دـة مبإحدى مأوتقؽ مآثار مسرض مبـادؾة
م.مم10اجملاورةمٌؿقػماظؾقصر

مايؿاؼة مصرضت مإن متدّصم،وعا ماظّرحؿك مؼت غبالتموماالدؿؽشاصقةحالت
م.غػلفاماالدؿعؿارؼةهتمإذرافماإلدارةمؿةموريماردةمعـّظيفمذؽؾممماظؿـؼقبم

يفمماخؿؾػؿاامايراكموإنمذػدورامرئقلاميفماظؿؾشريؼةمةمواظعلؽرّؼوطانمظؾؿؤّدلؿنيم
مصؼاألػدافواًؾػقاتم ماٌؾّشمذأخمد، معفّؿاآلباء مسؾكمساتؼفؿ مإحقاءمرون مإسادة ة
م ماظؽـقلة مباظؾالد ماظيتموئشمحػظماظـؼاومعـمعبعماغطالضااظروعاغقة ماألثرؼة اظؾؼاؼا

عـحممنيحم2890سامماىزائرمماحؿاللإثرمماظؽمصعؾّقذؼدمبدأمظوم.قدمإظبمتؾؽماظػرتةعت
مععؾؿم مإلضاعة مضرراج، مبريصا مأرضمسؾكمػضؾة مضطعة ماظعاذر مظشارل حلنيمباي

م.م11كمبؼرراجميفمايؿؾةماظصؾقؾقةماظـاعـةاٌؿقّصم"ظقؼسدانم"دبؾقدامظذطرىم
مصؼدو مؼؾدومواضقا مبؼؿضاػامممّتماغؿؼائّقةةمإظبمسؿؾّقماألثرّيخضعماظرتاثممطؿا

مدّق مال ماظؼدمية ماظػرتة ميف مظؾػرتةمحصره مطاعؾ متغققب معؼابؾ معـفا ماظروعاغقة ؿا
غاتمةميفمعؽّقحّقالمتزالمـقشراصقةمثاإلوذقاػدػاماٌعؿارؼةممأّنايالموم،اإلدالعقة
ذيمميـحماظػرتةمدممػقماّظاؼؿطانماظوظؽـمم.وذاطرتفؿاظـاسمممارداتمطؿاميفماٌدؼـةم
صرتاتمعاممصإّنم،بعؾؼماٌاضلرةمععّطحبقثمتؽقنمبؼاؼاػامم،وعاغقةمػذهماٌؽاغةاظّر

ممماثال.ماػؿؿاعاععمذظؽمملمودموم،ضؾؾماظؿارؼخمالمتؼارنمبفامعـمػذهماظزاوؼة
م مطان مماألعرظؼد مجدؼدة مذاطرة متأدقس مأجؾ معـ مباٌاضل متالسب ػلممبـابة
م مبمسؿؿادااماالدؿعؿارؼةاظذاطرة مإظقفا مغظر مأثرؼة مبؼاؼا معؾؽّقاسؾك موثائؼ ةمسؿؾارػا
م متؼّدظؾؿاضل مأغفا ميّؼراٌا محففا ممم متارطبل مؼصؾحمباظّؿوم،12اظػضاءسؾك اظل
تمؼقعامعامععمعؼدممصؿّؽاةمتارطبقةمظشرسّقمادؿعادةمعامػقمإاّلماالدؿعؿاريايضقرم
اظؾالدميفمضرونمعـمظؿدخؾمم،خصقعفؿفؿمقطؿامؼلّؿاظغزاةممأوم،اظػاهنياٌلؾؿنيم

مم Gautier. "ل"شقتق المموصؼمتعؾرياظّظ

                                                                                                                                   
10 Karamti, Y. (2009), Patrimoine, Economie et Altérité, Essai sur la muséologie des 

mémoires entre deux rives, Paris, Museum National d’Histoire Naturelle, p. 182. 
11 Gutron, C. (2004), « Mise en place d’une archéologie en Tunisie: Le musée Lavigerie 

de Saint Louis de Carthage (1875-1932) », in Revue IBLA, Tunis, n° 194, p. 171. 
12 Payot, J.-P. (2001), La guerre des ruines. Archéologie et géopolitique, Paris, Choiseul, 

p. 46. 



 الرتاث األثرّي بتونس أمام رهان الّذاكرات

43 

II .اكرة اجلماعية الشعبية أمام اآلثار القدميةالّذ 

ماظؿق مصإن ماظشعيب ماظّذقػ معـظقر معـ ماألثرؼة مظؾؾؼاؼا ماىؿاسقةماظشائع اطرة
ماظّش مأّغعؾقة م"اىّفال"ػق مإظب متعقد مفا م؛ متعؾري ماظّزػق مظؾؿقؼقب صرتةممـّقؼععين

اظلمصفلمباظّؿوأدرطفا،مفمأّغدؾؼتماإلدالممأومماظيتمػلمتؾؽقؼؾةمجّدامرتارطبقةم
سؾقفمسؾكمعامػلممؾمضؾؾمأنمتلؿؼّراظذيمأخذتمصقفمذاطرتفؿمتؿشّؽخارجماظزعـم

بعداممؿؾ،مصإّغفميفماظـؼاصةماظشعؾقةمضبتصـقػقااٌصطؾحميفمأصؾفمطانممظؽـواآلن.م
معـ مؼـال مؼؽاد ماظرمسمجقػرمزبقاظقا ماإلدالم ميف مّلععـاه ماآلثارمص. مداعتمػذه ؿا

مةمدالظةمخاظقةمعـمأّؼ سرضقةموػاعشقةمماسؿربتصؼدمم،باٌـظقعةماإلدالعقةتربطفا
مم.اىؿاسقةمظؿلؼطمعـماظذاطرةم،سػاماظزعـمسؾقفا

ممتـّأّع ماظيت ماألثرؼة ماظؼطع ماظؿارطبّلمصفلم،ؾفاا مدقاضفا مسـ متـزاح متؽاد
مؼؼقؿفامايؼقؼّل معؾّغزا موضعا ممظؿأخذ ماضؿـ مواظّلسقامل موألدطقرة م،ماًقالقر

م ماظعفاؼب" م"دار ماٌؿقػ مأسؿرب ماظّذوظذظؽ مدار ماٌؤّرظقس مؼشؿفل مطؿا خقنماطرة
مـــاألثو مؼؽقمأناٌؿاحػممائققخّصاورؼقن مأّناظّلون، مذظؽ مؼعرضمعـممؾبميف عا

شرابؿفاموم،بذاطرةماجملؿقسةذبؿقساتمضدميةمداخؾماظػضاءماٌؿقػلمالمسالضةمهلام
مطذظؽمظقلتمألّغ مدمأنمبعضماظؼطعمسؾكماألضّؾفمعـماٌؤّطذاتفا،مإذمأّغميفمحّدفا

مٌا ممطاغتمعشابفة موم،ؼلؿكدعقغف أوؼـؿفقغف متؼع مألّغفا ماظّزإّغؿا مسـ معـقةبعقدا
سبـمغعؾؿمعدىمو،ماظؼائؿمأصالمسؾكماظؼرابةماالجؿؿاسلاظيتمذفدتمعقالدمطقاغفؿم

م.ّنماظؿارؼخمؼؾدأمباٌؤّدسأذظؽم"ماىـقاظقجلاإلغؿؿاءم"ؾماظّزعـممبرجعقةمتأثرممتـّ
يفمعاموةمباألعر،مإذامطاغتماجملؿقسةمػلماٌعـّقمالظةمإاّلصالموجقدمظؿارؼخمخارجماظّل

م ماظقاضعمشاعضا مذظؽمؼؾدو ارؼخمؼؿطابؼمحقـؽذمععمدؾلؾةم،مصاظّؿفمشرؼبطأّغووراء
ماظـّ مولب ماظعرب معـ ماغطالضا ماإلدالموؼؾدأ مأّعم،زفقر ماظؾقغققن اظروعاغققنموا
م."13ل،مصالمدؾقؾمحؿكمإظبماصرتاضموجقدػؿاظقغداو

طقػمتعاعؾماظعربمماظؿاظل:غؿفاػؾماظلؤالماظؽالدقؽلممأنرمسؾقـامؼؿعّذوػـام
مباظؾالد؟ماٌقاضعماألثرؼةموععماٌعاملم ػقمدؤالمتارطبلمبؼدرمعامػقمواظيتموجدوػا

عاممّؾطوالتماظؿؿـّوماٌؿكّقؾواتمفمؼضعـامظؾؿّقميفمذبالماظذػـّقّغأروبقظقجلممبامـغأ
مم.بؿعؾريمأرطقن"مماظـؼاصقةحلادّقؿـام"مؾؼشّؽ

                                                                                                                                   
مظقداتلصؾـ 13 م2991)م.ل، ماىزائر(، ماحؿالل مضؾؾ  تعرؼبماظلاحؾل،، (2890-2790) اٌغربماظعربل

 . 11. ص، غبادي،متقغس،مدارمدراسمظؾـشر
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مػـاكمجقابم مرؾعا مععروفموجاػز ماٌقاضعماألثرؼة مبنيمػفرة اًؾػقةموؼربط
مظؾعربماظػاهنيم مدقاء ماّظأواظؾدوؼة ماظرببر مؼؽـ ممل ماٌؾاغلمتشّقمهلؿم"ذؼـ فمإظب

ماٌدن مسـ ممصضال مؼؼقل مطؿا ماظؼرىمم،14خؾدونمابـ" معـ حبقثم"دؼطتماظؽـري
م.اٌراطزماظؼدميةبوباٌدنممارتؾطتايقاةمايضرؼةماظيتمماغفارتو،م"15اباخر

اظؿعاعؾمععماٌقاضعممصإّن،مسـمعـاضشةمػذهماإلذؽاظقةماظؿارطبقةوبعقدامف،مبقدمأّغ
أطـرمعـفمعامؼػرضفمعـمععطقاتمواألثرؼةمطانمطبضعمإظبمعـطؼماإلغؿشارميفماظػضاءم

إذمتـطقيماظعالضةمباظػضاءمسؾكمأبعادمؼدؼقظقجلمدؾيبمإزاءػا،مإتعؾريامسـمعقضػم
ؿاميفمتػاسؾمّغإوم،ػذاماٌـطؼمظقسمعغؾؼاو.م16خػقةموعؾمعـفمذررامربددامظؾلؾقك

اٌقاضعماألثرؼةمأطـرمرمػفرةمػقمعامؼػّلوم،عباسةماًاصةمبؽّؾذروطمايقاةمععم
م مضرىموعدنمبشؿالماظؾالد مإغشاء مسدم متأػقؾمعدنمعم،ابدؼؾةمسـفرشؿ ؼابؾمإسادة

مأخرى.مضدمية
مؾص مباظرعزّيمأّنؿا مؼؿداخؾ ماظّضم،اظقزقػل معـ ممتـّروريمطان ماٌقضقعمإسادة ؾ
موماألثرّي معاّداظؿالسبمبف محقازتف مبإسادة مؼلؿح ممبا مبإدؿعؿال مورعزؼا األدواتمؼا
ماظؿاظقة:

مالتسمية. 1
علارماظؿلؿقةمؼشؿؾممّنأمدقدريسؾكمأسؿالمديمماسؿؿاداالحظمظػلمذرتاوسم
م معرتابطة مسؿؾقات مثالث ماظؿعرؼػ مواظدالظةوػل متؿقّقم،17اظؿصـقػ لمحبقث

مسـفمعبقعمايؼائؼ معؿعالمتصدر مإظبمعصدر مغػلفا معـم،مصاظؿلؿقة مؿا مإاّلتلؿقة
م مبنيماٌلّؿوػل معػؿقح مظرػان مواٌلّؿترعبة ماظؿؿّؾل مإظب متلعك مبإسؿؾارػا مأومك ؽ

تربزممتالسبوراتمتقّتوعـمػقؿـةمة،مظذظؽمالمدبؾقممماردةماظؿلؿقةمايقازةماظرعزّؼ
بعضفامماخؿػاءيفمويفمزاػرةمتعاضبماألمساءمواٌقضقعمظـػسممادؿيفموجقدمأطـرمعـم

م ماظّظإضؾؾ موم،فقرسادة ماظققم مععاؼـؿف مميؽـ معا ماظؿقبقػق ماٌعفؿ مإحقاء غقعلميف
مظعدؼدماظػضاءاتممادؿكداعفاظشكصقاتمووباٌدنمماًاّصمتقيناظاّل أمساءمجدؼدة

ماٌغواٌطاسؿموعـؾماظـزلمةماظعصرّؼ ةمباظـلؾةمظؿلؿقةماألعاطـموزقػةمعرطزّؼوازات.

                                                                                                                                   
 .181.مصمعصدرمعذطقر،م.سؾدماظرغبان،مابـمخؾدون 14

15 Bonniard, F. (1934), La Tunisie du nord, le Tell septentrional, Paris, Paul Geuthner, p. 

335. 
16 Hall, E.-T. (1978), La dimension cachée, Paris, Seuil. 
17 Lévi-Strauss, C. (1990), La pensée sauvage, Paris, Plon, p. 194-259.  
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تؼطقعماظػضاءمبصػةمتلؿحمؼـزعمإظبماجملؿؿعممإظبماظذاطرةماىؿاسقةمباظـظرمإظبمأّن
م مذطرؼاتف مثابتمميقضعمصقف مإرار م18ؼلؿعقدػاوبؿشؽقؾ مؼلّؿو، معا ماظؾعػق مضـقف

اظرتابلمدمقأيماظؿفلمterritorialisation)مde la mémoire)مةاظذاطرمرتؼبتأوهققزم
 م.ظؾذاطرة

ماظؾدؼفّل ممعـ ماظّؾمإّناظؼقل ماٌؼؿضقات ماظرئقلل ماظداصع مطاغت ظؿغقريملاغقة
م ماٌدن موتلؿقات ماظّؾاظؼدميةاٌراطز مصإحالل ماظعربّق، ماظّؾغة معؽان ماظالتقـقةمة غة

ماألثرؼةمادؿقجب ماألعاطـ مأمساء ـّم،تغقري ماظؿعرؼبممتؿعّدىماظعؿؾقةمظؽ ذبّرد
م مظظؿكضع مؼتـظام مراح مؿشلؿقة ماٌؾادئ معـ معبؾة موصؼ ماّظوغؾ يتمهؽؿماظـؿاذج

التماهلقؽؾقةماظيتمأخذتمررؼؼفامداخؾماظـؼاصةماظشعؾقةماىؿاسةميفمإرارماظؿقّق
ػقمصعؾمتػؽقؽماظؾـقةماإلمسقةماظؼدميةمثؿمإسادةمبـائفامػـاممصاٌفّؿ،ميفمتؾؽماظػرتة
مؼؿقاصؼمععم مؼعينممتّؾؾفا،موعؿكّقواجملؿقسةمرػاغاتممبا اظػضاءماألثريمؽمػقمعا

معـماظذاطرةماىؿاسقة.ماقصؾحمجزءصم،اظغؿقضوكؾصمعـمحاظةماظالععـكمقظ

 ديس أدردوات الت. 2

ماألثرّيحقالماظؿقّد ماٌشفد مضبقؼفمعـمعؽّقمؼاتماظيتمصرضفا ععاملموغاتممبا
ماٌؿكّقم،اظؾدوؼةمأوةملؾةمإظبماظـؼاصةماظصقراوّؼباظـّشريمعأظقصةم ؾماظشعيبمإظبمىأ

ممغلجمضصصمحقل مغلؾةمبغقةمغشأتفا ماىؿاسة،محقثمتؿؽّرر ميفمذاطرة تأصقؾفا
عـماىـسمميفمػذاادؿــائقةممأوطائـاتمصققمرؾقعقةماٌؾاغلماألثرؼةماظضكؿةمإظبم

ةمذكصقاتمزبؿؾػةمذاتمتلؿقاتمخاّصبغطاءممتلربؾتمماتماظشػقؼةمومإناظلردّؼ
أوممػؤالءماعؿدادامراسؿؾامميؽـو.ماظصاّلحأواينيماظّصواظغقلموجالماظطقالمعـؾماظّر
م.اظؽرؼؿميفماظؼرآنوذطرػؿميفماألدارريمترّددمذؼـمظألضقامماظعؿاظؼةماظغابرؼـماّظععادالم

م مسؿؾؼة مإن مبـاة ماظشعؾقة ماظذػـقة متعؽس ماألثرؼة متعّؾاٌعامل معا مسـمبؼدر ر
م ماٌؽاغلمادؿقعابرباوالتماظذاطرة مم،اظػضاء سمؼضػلمسـماٌؼّدماغػصاظفذظؽمأّن
ممممespaceلمإظبمذبالمدرديمصقؿقّقماظػؼرماظدالظلوتػّؽؽماٌعـكموفاممسؾقفمرابعماإلب

 narratifم.م19ؽاتاظؿفّقواظالععؼقلمواألحالممومؾظؾؿكّقعقرـموم

                                                                                                                                   
18 Halbwachs, M. (1997), La mémoire collective, Paris, Albin Michel, p. 283. 

 .99 .صم،ماظدارماظؾقضاء،مدارمتقبؼالمظؾـشر،دسماإلدالعلاٌّؼم،(1001)م،غقرماظدؼـل،ماػاظّز19 
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 واوا واملزارات الّز. 3

م مطاغتماظطرق ماظّزوعـؾؿا مودقؾة مواؼا مطاغتمأؼضامإصرؼؼقألدؾؿة مطاعؾة مبصقرة ة
مال مإرارا ماٌقروث محؿقاء معا ممباإلضؾؾ مدالعل ماظغزؼرةثاإلقؿقؼاتف مـقشراصقة صؼدم،

ةمجغراصقامظؿشؿؾمزبؿؾػماٌـارؼممباميفمذظؽماألثرّؼتؿؿّددمراحتماًاررةماظقالئقةم
محقّظ محقث موعـفا معزارات مإظب مبعضمعقاضعفا مطايفارةممادؿكدعتت عقادػا

اٌشفدمملؿتمةتارطبقسـاصرمػلمغػلفاممأضقتاألسؿدةمظؿشققدمزواؼامدرسانمعامو
ؿفامػقّؼمةدّلذبماجؿؿاسقةرعزؼةمتعّقـمحضقرمعباساتموعاتمععؿارؼةمسالوماألثرّي
مم.اىؿاسقةمذاطرتفاو

معـمػذا مؼؿّؿم،يفمبعضماألحقانوم،بؾمأطـر ممتـّمادؿقعابم ماٌقاضعمعا مػذه ؾف
موثـّق مرؼقدقة ممماردات معـ ماألثرؼة مة مجـس مواظـّعـ ماألضاحل اًرجاتموذور

ماٌقمسّق ممبقضعمسؾكماظـّة ماظذيمنده مم"ضةد"قق مبؾاّلاالمبـادؾة خقظةممأّممحؿػال
م مبؼرة مذبح مسرب ممتاعا مطأضققة ماٌـطؼة مأػاظل مأدالصفؿمؼؼّدعفا مؼػعؾ مطان طؿا

مم.20بـػسماٌؽانماظروعان
عيبميفمضؾبماٌقاضعماألثرؼةمالمطبرجميضقرماٌؼدسماظّشماٌعـكمايؼقؼّلمإّنم

ماٌا ماظؿفلقد مسبق مبـزسؿفا ماىؿاسقة ماظذاطرة مإذغال معـطؼ مسـ ماظرعزّيودي
اظػراغماظدالظلمظألعاطـممادؿؾدالوم،ممارداتوذكصقاتمومعقاضعوأعـؾةممباغؿقال

 تأصقالمهلاميفماظذاطرة.ماألغطقظقجلؼؾمـاألذقاءمبـقعمعـماظو

III .اكراتل املاضي وصدام الّذمتّث  

 داحات صراعاملواقع األثروة  .1
نمسـمخالءماظعدؼدمعـماىغراصققنماٌلؾؿقوخقنماٌؤّروثماإلخؾارؼقنمظؼدمهّد

عقاتاموصأعلتمذعرىمم،سدممتعؿريماظعربمهلاواغفاماألصؾقنيماٌدنماظؼدميةمعـمدّؽ
عقدكمبـمغصريمطانمأثـاءمسقدتفمعـماظؼريوانممأّنحؿكم.م21شقاضامبؿعؾريماظؼداعكو

                                                                                                                                   
20 Bachchaoech, E. (2000), « Epigraphie et ethnographie d’une fête populaire de Dougga, 

en Tunisie, à la dédicace de ’laque duc de Thugga, en Afrique romaine », in comptes-

rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres, n° 114, p. 117-118. 
،مبريوت،ماظزؼاراتمسؾكمعاميفماٌدوغةمعـمشريػامعـماألعفاتواظـقادرم، (2999. )ابـمأبلمزؼدم،اظؼريواغل 21

 .199.م،مص20جزءم
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معّر مإذا م" ماٌشرق ممسبق مغزل ماألوظني، معدائـ معـ معدؼـة مأو مسادؼة رطعموخبربة
م.22طـريا"مبؽاءثؿمبؽكمم،يفمآثارػاورميفمععاٌفامصّؽوعشكمصقفامورطعؿنيم

مأّن متغّقمظؽـمؼؾدو ماظقضعمضد مسؾكماألضّؾػذا مواٌعاصرةممر يفماظػرتتنيمايدؼـة
م،دتمصققمعقاضعمأثرؼةؿامبشؿالماظؾالدمضدمذّقبدظقؾموجقدمعداذرمسدؼدة،مالمدّق

م محؼقؼة مصرض ماٌلؿماجؿؿاسقةمبا مطان ماظيت ماظؿارطبقة مايؼقؼة مإظب معؿرتضاف
م.إحقائفاوؼلعكمإظبمإسادةماطؿشاصفام

متصّقو ماألثرؼني متؼارؼر مور مباإلدارةمواىغراصقني ماٌرتؾطني ماظػاسؾني زبؿؾػ
م ماإلعؿعاض معشاسر ماّظواإلدؿعؿارؼة ماألػاظل محضقر معـ مـػقر ماٌقاضعداخؾ مممممممػذه

يؿاؼةمغشازامتارطبقامؼـؾغلمإزاظؿفموسـاصرمدخقؾةمماسؿربوا،مصؼدمأومحؿكمحقهلا
م مأصاظواٌقاضع مسؾك ممؿفااحملاصظة مذظؽ مم،متاعاعؼابؾ ماحملؾقةمطاغت اىؿاسات
ميفماياضر.ماظرتابقةمؿفاجزءامعـمػقّؼاجملالماألثريماظذيمادؿقرـؿفمتعؿربم

جملابفةمبنيمذاطرتنيمعؿـاضضؿنيميفماظؿعاعؾمععمامدريورةم"دضة"عـالموؼؽشػم
مدق ميف مو ماظقاضع مأرض مسؾك مرحاػا مدارت ماألثري مباهلقؿـةماٌقضقع معقدقم اق

ماػؿؿامم"دضة"جؾؾتمم،اىّؿوةمظطرفمسؾكمآخر.مصؿؿاعامطؼرراجماٌعرصّقواظلقادقةم
ماظغربقنيماّظ ماظؾالداظرحاظة مزاروا م23ذؼـ معؽّقصؿّف، ماظيتمتشّؽدوا ماٌعؿارؼة ؾمغاتفا

وعامإنمبدأتماألذغالمدـةم،ممنقذجامعؿؽاعالمظؾؿدؼـةماظروعاغقةمؼـدرماظعـقرمسؾقف
انمزاساتمععماظلّؽاظـّغشؾتممحؿكمCartonطارتقنممباظطؾقرافمهتمإذم2891
مم.وجدوامأغػلفؿمؼقاجفقنماظرتحقؾمإلخالءماٌقضعمظؾقاصدؼـماىدداظذؼـممقنياحملّؾ
لمباألػاظلماألّوماحؿؽاطفاظؿعاظلماظذيمبادرمبفماظطؾقبمطارتقنمعـذممظقاضعمإّناو
ماّظ ماظػفقةػق مػذه مأحدث مجؾبم،24ذي مإظب مدصعف ماظذي معغاربةمماظشلء سؿال

م مدـة مبداؼة معـذ مػـاك مم2892ظؾقػرؼات مماغطالقتارؼخ ماالدؿؽشاصقةايػرؼات
م.25األوظب

                                                                                                                                   
 ،1 اظؾشري،مبريوت،مجزءم،،مهؼقؼماظؾؽقشرؼاضماظـػقسم،(2989-2982)م.أبقمبؽرمسؾدماهللم،اٌاظؽل 22

 .210 .ص
23 Poinssot, C (1983), Les ruines de Dougga, Tunis, Institut National d’Archéologie et 

d’Arts, p.17. 
ايقاةمتقغس،مذبؾةم"، 2901-2891 اظؿارؼخ،محػرؼاتمدضةو،م"اظذاطرةماظشعؾقةم(1000).مربؿدم،علعقد 24

 .99.مص، جقان، 271 ،مسدداظـؼاصقة
25 La Dépêche tunisienne du 15 août 1891. 
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ظػائدةماظدوظة،مصإّغفؿمأوظؽؽماظذؼـمدبّؾقامسـمسّؼاراتفؿمسؾكموجفماظؾقعمحؿكمو
عؾؽامعباسقامشريماظؿصرفميفمصضاءماٌدؼـةمععؿربؼـمإؼاػاممدرسانمعامسادوامٌقاصؾة

ماظضغقراتمرمظؾؿػرؼطمصقفضابؾم مطّؾ اظغراعاتماظيتمدّؾطتمسؾكمواٌلاوعاتموشؿ
معـفؿ مواظؾعبمباظؿؿاثقؾميفماألرػالمميفمحنيمادؿؿّرم.سدد مأحقاغا ةمخاّصوطلرػا
م ممأرضقةإصلاد ماظيت مسـفااظػلقػلاء ماظؽشػ مأعؽـ ماألػاظو، مترك لمأخريا

محرّؼايققاغاتمتر مبؽؾ م26مةسك مزّؾ، مظصـاسةمطؿا متلؿكدم ماألثرؼة تمايفارة
مظؾغرضمباٌقضع.ممأصرانريمبعدعامأضقؿتماى

،مظرميفمسالضؿفؿمباٌقضعميفمضقءمحضقرماظػاسؾنيماىدداظـّم"دضة"أسادمأػؾمظؼدم
عامواظقضتماظذيمطاغتمصقفماإلدارةماظرمسقةمتؿقّصـممبشروسقةماٌعرصةماظعؾؿقةمصػلم

ةمققنممبشروسّقطانمػؤالءمؼؿلّؾ،موظقمسؾكمحلابماألػاظلمادؿقؼاضاتتؼؿضقفمعـم
بمسؾكمضدمترّتوماٌدنماظؼدميةوأخالضقةمبإسؿؾارػؿمأصقابمػذهماٌقاضعموإجؿؿاسقةم

ماظؿعارضػذ ماظؿّصما معلؿقى ميف ماظـؿائج معـ معبؾة مم،اٌؿارداتوقرات ماسؿربإذ
ظذامطاغتمرباوالتمم،األثرؼقنموجقدماألػاظلمتشقؼفامظؾؿارؼخموتفدؼدامهلذهماآلثار

ظيتمطاغقامؼلؿغؾقغفاموإزاظةمعؾاغقفؿممبامسؾكمبعضماألراضلمامواالدؿققاذترحقؾفؿم
المدقؿاماظزواؼامطزاوؼةمدقديمأغبدمودةمظدؼفؿميفمذظؽمتؾؽماظيتمهؿؾمصؾغةمعؼّد

مم.27طاثقظقؽقةإلغشاءمععاملمباظؽاعؾماظصقدمبؼرراجماظيتمػدعتم
ؾمصقفاماظؿدّخمويفمأحقانمطـريةمعلقتمعبقعماٌعاملماظؼائؿةمباٌقاضعماظيتممّت

فامجاءتمبؾمإّغم،ةةمضقؿةمتارطبّقالمهؿؾمأّؼماسؿربتودالعقةمعـفاممباميفمذظؽماإل
مأومالمؼؽقن.معلققّلمذيمحؿؿامػقمروعاغّلاّظمظؿطؿسماظؿارؼخمايؼقؼّل

  يولوجيا الشعبية واألركيولوجيا االدتعماروةاألركبني  .2
م مبقجقدمذخائر ماظشعؾقة ميفماظذػـقة مدائؿا ماٌعادنماظـػقلةارتؾطتماآلثار ،معـ

ماظشعؾّقمزّؾو مسؾكماظطرؼؼة مذائعةمدبايػر ميفماظؽـريمعـمجقاغؾفامةممماردة ؿؾط
تـؾينمسؾكمصؽرةم.موػلممبامعـمأضدعفاّروأبقابفمأػؿمأحدممفاممتـّؾبؾمظعّؾباظلقر،م

واسؿؿادمأدرارمايروفموحلاباتماألسدادمذبدوظةمظؽشػمايفبممتلكريماىان
خؾدونممالبـدؾؼمضدموم.وماظذخرية"كمذعؾقام"صؿحماٌاظقةمأعامؼلّؿمأودصائـماألرضمو

                                                                                                                                   
 .اٌصدرمغػلف 26

27 Gutron, C., op.cit., p. 173. 
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م مؼعؿؼدون مبؼقظف: مأصقابفا مواصػا ماظظاػرة مػذه مإظب مأذار اظلاظػةمماألعؿمأعقالأن
فامهتماألرضمزبؿقممسؾقفامطؾفامبطالدؿمدقرؼةمالمؼػضمخؿاعفامزبؿزغةمطّؾ
مسؾكمسؾؿف،مذظؽمإاّل مسـر مضبّؾمادؿقضرومعـ مواظؼربان،معا مواظدعاء ماظؾكقر معـ ف
مأّنبماألعصارمصأػؾ مؼرون ممإصرؼؼقة مطاغقا ماظذؼـ مدصـقاماإلصرنة مبفا ماإلدالم ضؾؾ
ممأعقاهلؿ موطذظؽ مإظب مباظؽؿاب ماظصقػ ميف مإظبممأنأودسقػا ماظلؾقؾ صبدوا

م".28ادؿكراجفا
عـظقعةمكذةمذؽؾمعّؿمدونمأنمتـقّؾتؾؽؿماٌؿارداتممفمٌـماٌـريمأنمتلؿؿّرإّغو
اظلقطرةمسؾكمعامدبؿزغفماٌقاضعميفمعؾقةمدعقامإظبماظـؼاصةماظّشمفاغلفؿدةمعقّحتؼـّقةم

م مععادنممثقـة. معـ معدّوغمأنميؽـموجقصفا ماظـؼاصة مػذه مسـاصر ماظؾعضمعـ ماند
،مأومعاثالميفممماردةمايػرؼاتم29عـذمأطـرمعـمضرنمضدميامأومحدؼـامطؿامصعؾمدوتل

ماظققماظلرّؼ مومة ماظيت ماالجؿؿاسلممل مايؼؾني ميف ماظؾاحـني ماػؿؿام مبعد وؾب
م.ذاتمغبقظةمدالظقةمثؼقؾةمدةفامزاػرةمضدميةمعؿفّدرشؿمأّغم،قجلواألغـروبقظ
ماٌفّؿ ممظؽـ ممأّنػق مضد ماظشعؾقة ماألرطققظقجقا مبدخقلممأخذتػذه مجدؼدا غػلا
مصاسؾنيم ماجؿؿاسقنيمواصدؼـ مإظب ماألثري، مأّنايؼؾ معـممإذ مصؼط مؼؽقغقا ممل ػؤالء
،ماراظؿّفوماجملّؿعنيومةؿامأؼضامعـماٌفؿؿنيمباآلثارماظؼدميإّغو،ماحملرتصنيماألثرؼني

مدقق مصؿقت ممحبقث مجدؼدة مإسادة ميف مبعقد محد مإظب اٌقضقعمماطؿشافداػؿت
معـممّثواألثريم مظدىماألػاظلماظيتظؿؿقّظمادؿغالظفةمإسادة ماآلثار مملمدمبذظؽموارة

م مؼعرصقغفا مؼؽقغقا مصم،ضؾؾعـ ماظؾعض مصار معـفؿ مبقع مسؾك ماألثرّؼؼؼؾؾ ةماظؼطع
ماظؿارطبقة،م30ضرراجمغػلفحؿكمأعاممعؿقػممظألوروبقني مضقؿؿفا ،مصإنمملمؼدرطقا

مصؼدمباتقامعؿػّطـنيمسؾكماألضّؾمظؼقؿؿفاماٌادؼة.
:معؿؼابؾؿنيممتـؾمذػـقؿنيدةمذبّرراتمتصّقوبنيمعػاػقؿمؼؽـمملمشريمأّنماظؿـازعم

مسؾؿّق مذػـقة ماألوروبققن ماظقاصدون مميـؾفا متارطبقة مذػـّقوة مأدطقرؼة زبقاظقةمة
تالتمازبقؿمرشؿمعقضقسقؿفماظظاػرةمالمؼؽادمؼػؾتمعـملذاماظؿؼػاظل.مصفميـؾفاماأل
اظرتتقبموطماإلخؿالفمصقلؿكدمماظعؾؿمودقؾةمظؾؿصـقػمفمؼؾّلإذمأّغم،اإلؼدؼقظقجقا
ماألػاظلسمأوظقؼةماٌعرصةماظؿارطبقةمسؾكماٌعارفماألدطقرؼةماظيتمحبقزةممبامؼؽّر

                                                                                                                                   
 .909 .،مصعصدرمعذطقرابـمخؾدون،م 28

29 Doutté, E. (1909), Magie et religion dans l’Afrique du Nord, Alger, Adolphe Jourdan, 

p. 265-268. 
30 Gutron C., op.cit., p. 173.  
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كماظػاسؾنيمةماظيتمهّرّقػاغاتمايؼقؼاظّرووايالمأنمذظؽمطبػلماإلدرتاتقفقاتم
ماالميفمايؼؾماألثري.اظقاصدؼـ،م أومقنياالجؿؿاسقني،ماحملّؾ مصإّن شبراطمضؿـمظذا
م معـ مواحد ممادؿعادةعشروع ماظؿارطبقة محدوثماظذاطرة مدون مضبؾ ممل اظروعاغقة،

ماظّد ماٌلقققنيمواألثرؼنيماظّرصداعاتمبنيماألثرؼنيمعـمرجال مسقنيماظؿابعنيمؼـ
ماالدؿعؿ مـظإلدارة موارؼة، مؼـدرج ماٌلار شقطؾرمععممDelattreاألبمدظرتصراعميفمػذا

Gaucklerم.اظػـقنموعدؼرمإدارةماآلثارماظؼدؼةمم
باءماٌلقققنيميفمجاغبمعـفمسـمغؼصماظؽػاءةمظدىماآلماعبومإذامطانمذظؽمغا
ػاغاتماظيتمدمسـمرؾقعةماظّرمجقاغبمأخرىمعـفمعؿقّظفميفصإّغم،اٌؾاذرؼـمظؾقػرؼات

راٌامأّنمػذهماآلثارمالمتعـقفؿمإاّلمبؼدرمعاموّلدهمعـمؿميفمععاىؿفؿمطاغتمتؼقدػ
ماٌلققل م مايضقر مطاغتمعؾؽقة ماألثرؼةمماألراضلهلذا ماٌقاضع مسؾقفا اظيتمتؼع

،م31بنيماألثرؼنيمورجالماظدؼـماٌلقققنياظؿـازعمعصادرممأػّؿعـمهدؼدامبؼرراجم
مأّن ماظذاطرةمذظؽ مذبّلدات مأػّؿ مأحد مػق مصباظؿّاوم،اٌؽان ماظّلإظل مسؾقفمن قطرة
مغػلفامادؿداعة ماظؿصّرم،ظؾذاطرة مسؾك ماٌلقققني ماآلباء مإصرار مػذهمصؽان ميف ف

حقاءماٌشروعمإبداصعمإسادةمواٌقاضعماألثرؼةمعـمعـطؾؼمأغفؿماظقرثةماظشرسققنمهلام
ماشبراطأنمؾمصقفا.مشريماألصؾقةماظيتمتشّؽاٌلققلمباظؾالدمضؿـمأررهماظؿارطبقةم

مقاىؿ ماإلدؿعؿاريموع ماٌشروع مّصضؿـ مر ماألرضقة مظؿؽاعؾماألدوارماظّؾاٌعقارؼة ازعة
سؾكماٌعطقاتماألثرؼةمماسؿؿاداطانمبؾقرةمذاطرةمجدؼدةممصاٌفّؿم،بنيمػؤالءمومأوظؽؽ

م،االدؿعؿاريؾمايضقرمّصعـممثةمتؤوم،واظؿارطبقةمتلؿحمبربطماٌاضلمباياضر
 دؿؽؿاهلا.ادؼـقةمعـماظقاجبمطبقةمأومرعفمبقصػفمرداظةمحضارؼةمتاصؿؼّد

IV. ماكرة الوطنية الرمسيةل الّذالرتاث األثري وتشّك
م ماظرمسقة ماإلدؿعؿارؼة ماظػرتةمشريماظرمسّقواحؿؽرتماألجفزة ماًطابمحقل ة

مذظؽم ميف معلؿغّؾة ماإلدؿعؿارؼة ماظذاطرة مصقاشة مإرار ميف ماظؾالد متارؼخ معـ اظؼدمية
م مباٌعرصةماظؿارطبقةمعؼابؾمذاطرة ماٌكقالتػّردػا مو مإظبماألدطقرة م،ذعؾقةمعشدودة

فماظعؾؿميفمعقاجفةماًراصةمواىفؾ،مصؽانمأنمىأمبعضمكمبداماألعرمؼؼّدمموطأّغحّؿ
ماإلدالعقةماظيتمتؽادمتؽقنمضدمرؿلتميفماظؾقثم اظؾاحـنيماظؿقغلقنيمإظبماظػرتة

مآغذاك.مماظؿارطبلماظرمسّل

                                                                                                                                   
31 Karamti, Y.,op.cit., p. 95. 
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م مذّدوضد ماٌؤّرد مرؤوفمغبزة مأػؿّقخ مسؾك ماظؿة مدالح ميف مارؼخ عشروعمتؽرؼس
م مإظغاء مسرب ماالحؿالل ماظؼائؿة ماىؿاسقة مربّؾواظذاطرة مبدؼؾة مذاطرة مػلمإحالل فا

م ماظروعاغقة مجبذورػا ماالدؿعؿارؼة ماظذاطرة مإؼدؼقظقجقاموحؿؿا معـ مغبؾؿف عا
م.م32اىؿفقرؼة

مػ ماظذوٌؼاوعة مععرطة مإرار ميف ماظلقادة مذه ماهلقؼةواطرة معػّر، مال عـممطان
مضؾؾماإلاٌاضلمعمادؿقعاب مخّطا مإدراجفمضؿـمعلار مػقؼةمدالعلمو مبـاء لمسبق
ماهلقّؼعؿؿّق مػل ماظقرـّقزة موةة مهلذب. معـاضضة مظقلت ماظؼدمية ماظػرتة متصؾح همذظؽ

ػقميفماظغاظبمعـموم،خماألػؾلصراحماٌؤّر،م"ؿامإحدىمتؽقؼـاتفاماألدادقةاهلقؼةموإّغ
ماٌؤّداظّز مواظقرـقةسؿاء ماإلصالحقة مبام،لنيمظؾقرطة معامظـّؼـفؿؽ ماٌاضل ؾشمسـ

ؼعقدمومبطاظفأطرىمذظققلمماػؿؿاممظؽمأّيذيمملمؼؽـمصبدمضؾؾمذدالعلماّظضؾؾماإل
األباسدمعـمماألجدادضراءةماظؿارؼخمواضعامايروبماظؼرراجـقةمواظروعاغقةموبطقالتم

دمبنيمصـعفماظؿعارضماظؼدؼؿماٌؿفّدؼيفماٌرحؾةماإلدالعقةميفمدقاقمواحدمواظرببرم
كمذعقبميتمهّرةماّظوحماإلدؿؼالظقةمبؾماظقرـّقاظّرومواألوروبّلمضّلاظعـصرؼـماظشر

م."33اٌغربمعـدماظعفقدماظغابرة
سؾكمماألسقانوماظعائالتسـمةميفمايدؼثماظؽؿابةماظؿارطبّقمرتصاسبمأنوبعدم

م ميف منده معا ماظلـددقة"شرار ماظزعان"،"وم"ايؾؾ مأػؾ مّتامإهاف مأغظارففت
جاءتمطؿاباتماظؾشريم"وم.مواؼةماإلدؿعؿارؼةعضادمظؾّرومساّمتارؼخماظـكؾةمإظبمطؿابةم

دقماظصّاوم،سؾدماظعزؼزماظـعاظيبموحلـمحلينمسؾدماظقػابميفمعرحؾةمأوظبومصػر
ظؿـقتمصقرةمماألربعقـاتشريهمعـدموسؾلماظؾؾفقانموؼـماظؿالتؾلمصالحماظّدوعازؼغم
ماظّؿمذإم،عغاؼرة معـ مطفزء ماإلدالعل مضؾؾ معا ماٌاضل معع متعاعؾت ماظقرينارؼخ
ماظلؽانمو معؼاوعة متربز مبطرؼؼة ماإلماألصؾقنيصاشؿف ماظروعاغقةميفمهلقؿـة عربارقرؼة

م ماظقثـقة مم."34اٌلقققةوعرحؾؿفا ماإل"م،ظؽذعؼابؾ مجاء مظؾرببرمصؼد مظقؿقح دالم
م.35"اٌشرضقةمأصقهلؿجقعمإظبماظّرورمعـماضطفادماظرومماظؿقّر

                                                                                                                                   
32 Hamza, R. (1995), « L’Histoire nationale, d’une histoire-mémoire à une histoire-

problème, Tunisie, in Rawafid, n° 1, première année, p. 38. 
ماظؾطقػ،ماهلرعادل 33 مسؾد ماظرعز،م(1000). ماالدؿعؿارّؼة:معـالمتقغسمادرتاتقفقاتماٌقاجفة مظؾقداثة ؼة

 .279. ص ،تأظقػمعباسل،متقغس،ماظدارماظعربقةمظؾؽؿابم،واىزائر،مضؿـماظـؼاصةمواآلخر
 .اٌرجعمغػلف،ماظصػقةمغػلفا 34

35 Hamza, R. (1998), « L’Histoire nationale et édification étato-nationale dans la Tunisie 

moderne et contemporaine », Tunisie, in Rawafid, n° 4, p. 16. 
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م معع ماإلمإسالنظؽـ ماظلقادّلودؿؼالل ماًصؿ ماإلم،اظؿؼؾقديمزوال دؿعؿارمأي
ماظتغّق مظعؾة مإذاطرةذرتمضقاسد مبقصػفامتزاؼدتمعطاظبمصقاشةماهلقّؼم، ماظقرـقة ة

مغػلفا ماظقرـقة ماظدوظة مظؾـاء موم،ذررا مادؿدسكمعزؼد معا اطرةمذسؾكماظماألذغالػق
بذظؽمراحمؼؿؾؾقرمعػفقمم"اظؿقغلقة"مو،موتؽرؼلفامصضاءمظالدؿـؿارماظرعزيمظؾؿاضل

مإرارا معقّجمباسؿؾارػا مظؿؿـؾماٌاضلعـّظوفا ممّنأشريمم.ؿا ماظؿقغلقة ملمؼعدمعضؿقن
،مLa roumitéإظبماظروعقةٌمم،مأومباألصّحLa francitéدمباظؼقاسمإظبماظػرغلقةمؼؿقّد
مباظؼقاسمإظبماظعربقةماإلدالعقة،موذظؽمسربماظؿؿاؼزمسـفاإّغو مافمأّنخشريمو.م36ؿا

يتماّظوةمطؿعطكمجغرايفموثؼايفمـّقؾمصؽرةماظدوظةماظقرلمضدمنؿمسـمتشّؽػذاماظؿقّق
مبلأظةمظقسمؽقعةمظرةمإظبماظؿارؼخمربباتتمعطؾؾامدقادقامالمشـكمسـف،مظؿصؾحماظـّ

ماّظطذظؽموصقلب،مبؾممةاهلقّؼ ماظقرـقة ماظّريتموّلبايؼقؼة طةمهلذاموحماحملّرد
م مواظؿارؼخ ماظؼصقى. موشاؼؿف مظذظؽ، مممّتادؿؿؾاسا مسؾك اٌـادؾاتممإحقاءاظرتطقز
ماظّراظقرـق ماظؿارؼخ موضعفا ماظيت مة ماالػؿؿومسل ماظقضت مغػس مباظػضاءاتميف ام

م.ضدميةم عقاضعماثرؼةاظؿارطبقةمعـمععاملمو
كؾةماظلقادقةمواظـؼاصقةماظصاسدةمفمملمتؽـمػـاكمضطقعةميفمغظرةماظـّّغأوماظقاضعم
ماألثريظؾرتاثم مزّؾ، معـصّؾمصؼد مبقـؿاماالػؿؿام مواظؾقزغطقة ماظروعاغقة مسؾكماظػرتة ا

 ارـثؼمبؿـظقؿماٌعفدماظقرينمظماٌؿعّؾماألعرمؼأتملم.مو37ؿؾتماظػرتاتماظلابؼةمهلاػأ
وشريمخافمم.38اظػـقنماظصادرمبعدمدـقاتمعـماالدؿؼاللمجبدؼدميفمػداماجملالو
ماظّصذمأّن موثقؼ ماظـّظؽ مػده متؽقؼـ مبطؾقعة موؾة ماٌـقدرةمجؿؿاسّقاإلماألصقلكؾة ة
هلاماالغدعاجميفماظؿعؾقؿمايدؼثممأعؽـمغرىماظيتّصصفلمعـماظربجقازؼةماظ،معـفا

مقفامظؾؿػفقمماظغربلمظؾؿارؼخ.تؾـّباظؾالدمودخقلماىاععاتماظػرغلقةممبامؼعينم
مطاغذوإ ما ماألرطققظقجقة ماٌؿاردة مت ماظؿغّقإصم،رؿغّقتمل مايؼقؼّلن ميفممر ؼؽؿـ
ماظّلاإل مرار مذاّظماإلؼدؼقظقجلوقادل مي ماؼفقؽؾفبات مصار، مأطـرمةفعقّجمتصؼد
ممرصأطـ مسبق مرمسّقذبـاء مورـقة ماظاطرة مبدل ماإلذة مدؿعؿارؼةاطرة م. ممبا همذػمأّنو
مبعدّذاظ مبقرضقؾة ماظزسقؿ مذكصقة محقل ممتققرت مضد مخصقعفمماطرة إزاحة

م مصؼد ماٌعطقاتماظؿارطبّقّزواظلقادقني، مظػتمطؾ مة مردؿ ماظؾطؾ ماالدؿــائّلصقرة

                                                                                                                                   
36 Ibid, p. 22. 
37 Khouaja, A. (2007), « Diversité culturelle : mythe ou réalité ? (Réexamin de la notion 

du « patrimoine populaire » dans la société tunisienne), in (Collectif), Diversité et 

similarité culturelle, Tunis, CERES, p. 48. 
38 Ibid. 
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مغرجلّقو ماألوحدإرضاء ماظزسقؿ ممة مظقؿشابف مععبقرضقؾة، مذظؽ مصفقم39أتاتقركميف .
دةمعؿعارضةمععمغاتمربّدةمذاتمعؽّقصماظؾالدموباسثم"األعةماظؿقغلقة"مطفقّؼزبّؾ

صطقؾةمثالثنيمساعا،محؽؿمبقرضقؾةم"،مطؿامالحظمػشاممجعقطوماظعربقة.ةمصؽرةماألّع
مأّن مإذ ماظؿعؾري، مجاز مإذ مملمؼؽـمدقىممطّؾمععماظؿارؼخ، بايرطةممتذطريخطابف

مذك محقل ماٌؿؿرطزة مإّغاظقرـقة متؼرؼظقةمصف: مطلرية مإظقف ماٌـظقر ماظؿارؼخ ف
م.40متفقدؼة"و

عؿقاصؾمظـضالمػؤالءممضؿـمخّطجمغضاظفمؼـدرمأّنعلؽقغامبػؽرةمبقرضقؾةمطانم
متػّق معع ماظعظؿاء ممّنألقمرػقػمظف مرأمثطػاحف م. مؼؼقلمسـ مطؿا مؼقشررةمذصفق اتف

مبفامحّدماغؾفارهقرضقؾةمحؿكمبؾغمؾؾعؾمعؾفؿةمظتمذكصقةمحـّزّؾو.م41نحيمذاّظ
ؿقاضعمــصـػكتمايقاةميفماظ،مسؿرمجدؼدمظؾعصرماظؼدؼؿطؿبمظؽمذبو.ماظؿؿاػلمععفا

مولتمحّؾؿطاوماألثرؼة ماظقرـ معػاػقؿ مغلفؿفا متقغلقة مصأضقتم،وظةاظّدوماألّعةة
م مدّضوضرراج مإلوماىّؿوة مذباال مماٌاضلمدؿـؿاربالرصبقا مأعـ متؽرؼس اطرةمذجؾ

ماإل مرابعفا مطبػك مؼؽـ ممل ماإلؼدؼقظقورـقة مجل مدصع ممبا مضصائل حؿفاجماإلإظب
م.مظؾؿقروثماظؼدؼؿمتأوؼالتفاةمواطرةماظشعؾّقّذثمباظسربماظؿشّؾمارصضفوبؾمم،سؾقفا
موضعمحّديفمملمتػؾحماٌعرصةماظؿارطبقةماظيتمراحتمتـشرمععمتعؿقؿماظؿعؾقؿمو

ماظشعؾقةميفمذبالماظرتاثمذهلقؿـةماظ ةمبنيمقبؾمتؾؾقرتمثـائم،اظؼدؼؿماألثرّياطرة
مورـّقاذ مرمسّقطرة مة مة ماظدوظة ماظـّوترساػا مذعؾّقذوماظرمسقةكب معفؿشةاطرة م،ة
امذراتمػّذعـمعؤمظعّؾو.ماظؿأوؼؾوماالغؿؼاءيفممعـطؼمخاّصحّقةمععؿؿدةمسؾكمفامظؽـّو

بقـؿامم،عـفامذعؾقةأطـرممةرساؼةمرمسّقمتمربّؾزّؾماألثرؼةاٌقاضعممأّنػقمماالغؼلام
م معربّقاظماألصقلاتمذحظقتماٌدنماظعؿقؼة معـماظؿعارػماإلة مبـقع ماألػؾّلدالعقة

مؼؾدوميفمطـرةماىؿعقات مؽغشأاظيتممطؿا مصؾادؿــاءم.غباؼؿفاوتمبفدفمصقاغؿفا
جؿؿاسلمبؾؾقغمدرجةماظـؼاصقةماظيتممسحمهلاممتقضعفاماإلوكبماظلقادقةمبعضماظـّ

ماظؿارطبّل ماظقسل ممأطـرمّنإصم،عـ ماإلواظؼطاسات مزّؾاظػؽات مجؿؿاسقة اطرتفامذت
ماظؼدؼؿ.ماألثريسـماٌكزونممـأىمب

                                                                                                                                   
 . 34.ص ،متقغس،مدارمتربماظزعان،اظقجفماآلخرمظؾؿفؿؿعماظؿقغلل ،)1000(م.ربؿقد،ماظذوادي 39
 ،ماظصػقةمغػلفا.اٌرجعمغػلف 40
،ماٌعفدمرواصدةماظؾـاءماظقرين"،مذبّؾوةمبنيماإلرثماالدؿعؿاريم"اظرتاثمواهلقّؼ.،(1008).محػقظم،ابلرّؾم41

 .211 .ص، 29 دتقغس،ماظعدم،قةاألسؾكمظؾقرطةماظقرـ
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 .Vاالنتفاعية اكرةذىل الإالوطنية اكرة ّذمن ال 

م معع متؿاظل ماظقرـقة ماظدوظة معشروع ماظشعيّبوإخػاضات ماظقسل باظطابعممتـاعل
اظقرـقةممتماالسؿؼادميفمصؽرةؿفاممبامصّؿؼدؼقظقجقإيمدبػقفمذاّظاظؿؿقؼفلمومضصائّلاإل
يفمدؿؿرارماالرمّذظامماظلقادلمبعدمبقرضقؾةمبؿعـضؿـاعماّظاوم،42عـمجفةوظةمدورماظّدو

ظتمذروطمتؾّدم،ؾطةاظّلإظبميتمضادتفمروفماّظاظّظواطرةمحبؽؿمتؽقؼـفمذهماظذػادؿـؿارم
م ماظرتاث معع ماظرمسّقم،األثرّياظؿعاعؾ ماظلقادة مصكؾػ ماٌعؾـة مأجفزتفاوة

عـممعـظقعةمأراحتمتـشم،أخرىكمداخؾفامتارةمحّؿو،متارةاٌكؿؾػةمماظؾريوضرارقة
رمشـقؿةمتلّكترطةمأومدقىمماألثرؼةاطرةمذاٌقازؼةمملمتعدمصقفاماظماألثرؼةاٌؿارداتم
تمتربزمذبداؼةماظؿلعقـاتمعـماظؼرنماٌـؼضلمأخمذغؿػاعمبفا،مصؿـظإلطؾماظقدائؾم
ماإل ماٌؽـّزاػرة ماألثرّؼدؿكدام مسربػمظؾؼطع مّتاإلومايػرمة ماظؿفارّيوفار ماظؿداول

مهلا.مماالجؿؿاسّلو
ػـاكموم،غلانحؾؿامضدميامراودماإلمايصقلمسؾكماظؽـقزمزّؾمأّنعـمدوحةمالمعـ
اظشعيبمعـؾمطؿابمأظػمماألدباماجملالمسؾكمشرارمعامؼعؽلفمذيفمػمطاعؾإرثم

.مصؽانماظؿـؼقبمسـماآلثارمػقم43دؾقؿويفمحؽاؼةمجقدرمععمأخقؼفمداملممظقؾةموظقؾة
بضربةمحظمأومبقادطةماظؽـقزماٌكػقةماظيتمؼعـرمسؾقفاممألدطقرةولقدمعؾؿقسم
مخاّص مضؾقؾععرصة مملمتؿحمدقىمظػؽة معـماظـاسمة قرماظّلورونماىانمؼلّكمّمـمة

ةميفمبقارـماألرضمشػمايفبمظؾؾقغماظذخائرماٌلؿؼّرتلؿحمبؽتؼـقاتمشاعضةمو
م.اٌؾاغلماظؼدميةو

م مظؽـ مصؼط،اٌال ممبؾم،ظقسمزبقاال معادؼة مضقؿة مأؼضا محقثماجؿؿاسّقوػق ة،
ماميـّ ماظقدقؾة م44ٌطؾؼةؾ مبؿعؾريم، ماظدغقا" مرحك مسؾقف متدور ماظذي م"اظؼطب أو

مشاؼةمةمهقؼؾمغػلّلسربمسؿؾّقومثّؿم،45اىاحظ مغػلفا بذظؽمو،م46تصؾحماظقدقؾة

                                                                                                                                   
،مبريوت،معرطزمدراداتماظقحدةماجملؿؿعمواظدوظةميفماٌغربماظعربل،م)2991( .سؾدماظؼادرم،اهلرعادل 42

 .219 .صماظعربقة،
 .00-99 .،مص1جزءم، 1000، 9 اظـشر،مط:و،مبريوت،ماظدارماظـؿقذجقةمظؾطؾاسةمظقؾةوأظػمظقؾةممطؿاب 43

44 Simmel, G. (2008), Philosophie de l’argent, Paris, PUF/Quadrige, p. 7. 

 .ص، هؼقؼماياجريمرف،ماظؼاػرة،مدارماٌعارف،ماظؾكالءم،طؿاب،م(2972).مسؿرومبـمحبرم،اىاحظ45 

270. 
46 Simmel, G., op.cit., p. 8. 
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سؾكماظـققممياظةماظؿؾعقةماٌردقعةميفمطؾمإغلانمصاٌالمػقممبـابةماظقػؿماٌقضقسّل
م.47"اٌالمصؾلػةم"مزميؾ"ميفم"بقـفماظذيم

مٌؿارداتمضدميةمتـّؿرامدؿؿرااامفبقصػتؼّدممةمؼاتماظلرّؼطاغتمايػرسادةمعام
ماظؾقثمسـمزبارجمواػؿةمظؾػؼروػقماظطؿعمماألدادلاتمداصعفامذسـمجفؾموذعق

مو مايرعان. مػتعّزوصروف مذز ماظؿؼارؼر ماظؿػلري موماألعـّقةا اظؼضائقةماحملاطؿات
ماٌّؿ ماالّتومباظؿـؼقبصؾة ماآلثار ميف مؼؿقّراّظوفار مطان معا مسادة ممطيت مأذكاصصقفا

م شمظؽميفمايؼقؼةمدقىمضفقجمؼشّقذملمؼؽـموم.اظشعؾقةماألوداطعـمعـقدرون
مداخؾمذؾؽاتمحؼقؼقةمظإلسؾكمغشاطمعـّظ ممّتؿ معا مسؾكمشرار مباآلثار طشػفمموار

م.1020دـةم
اإلحؿػازموماألثرؼةمماردةموؿقعماظؼطعمذرستميفماظربوزميفماظقضتمغػلفموم

داخؾقةمأومسـاصرمععؿارؼةممعـزظّقةمفامدؼؽقراتإلدؿكداعمأوبفامطؿفؿقساتمغادرةم
مذ محّؿكمإغشائّقةمأومزخرصّقةاتموزقػة مأّنوم. مػلمماجؿؿاسقةصؽاتممؼؾدو بعقـفا

جددمملمتؽـممأثرؼاءم.مصػلمزرفمزعينموجقزمأرّؾدؿكدامإلاماذدتمعـؾمػاظيتمطّر
م ممأصقلهلؿ ماظلؾؿ ميف مباظصعقد مهلؿ متلؿح مم،االجؿؿاسلرؾؼقة مإّغؿا مادؿـؿرواو
م.م2987غقصؿربمم7دؾطةمععممclientélismeاظزبقغقةموتماظؼرابةموماٌصاػرةمصال
ممألّغفؿوم ماظقجاػة مإظب مؼػؿؼدون موضعفؿمماالجؿؿاسقةطاغقا مظؿؽرؼس اظضرورؼة
مم،اىدؼد مدعقا ماغؿقاهلاصؼد ماٌاظّلمإظب مرأمساهلؿ مؼػّلممبضاسػة متعطّشمبا فؿمر
برغاعجماًقصصةمميفمإرارةمعؿقعّقةماظلاتماالضؿصادّؼاٌؤّدطقمسؾكمربدودمظؾّلاظاّل
مو ممتاؼزػؿ مضّقماسؿؿاداماالجؿؿاسلهؼقؼ مسؾك مدائؿا ماٌال مظدؼفؿمألّغفة مؼؽـ ،ممل

م،سـفاحؼقؼقامبدؼالمثؼاصقة،مأصقالموتؽقؼـا،م-ػقؼؿفؿماظلقدققمباظـظرمإظبمرؾقعة
ضصقرػؿمإظبممتأثقثىؤواميفممأنصؽانم،ملبسراضةماظـّواٌاضلماظـضاظلموطاٌعرصةم

مماذػ مذاّظماألثرّياٌكزون معؿـاول ميف مطان مغباؼةممأؼدؼفؿي معـ مبف مضبظقن ٌا
م.مةاظدوظةماٌعـّقنيميفمدؾقؾمذظؽمأجفزةمعلؿغّؾ
دممنطامصفعؾقامعـفمسالعاتموّلم،األثريرثمدؿكدامماإلاحؿؽرواماامصؼدمذوبف
ػلماإلثؾاتماظعؿؾلمماألذواقمذ"إم.االجؿؿاسقةدونمبفمسـمدائرماظػؽاتموضقامؼؿػّرذ
معػّرال ممخؿالفمال مؼؼقلعـف ماظؿّوم،بقردؼقمطؿا مسؾك ماظؼائؿ ميفمقاظذوق مػق معا دؼد

                                                                                                                                   
47 Ibid. 
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مغ مإال مػقايؼقؼة مو مأخرى مألذواق مرصضا مأي ما مصـّؿم.48ظمخرؼـ"باظؿاظل وزقػةمة
سؾكموجفماإلعبال،مظؽـمعامػقممobjetأليمشرضمم fonction distinctiveمتققزؼةم

عالوةمسؾكمربؿقؼاتفماظـػلاغقةمصم،ضدؼؿمؼـطقيمسؾكمصائضمدالظلمبؿعؾريم"دوران"
م ماألصؾ، موغؼاوة ماٌاضل مبأصاظة م"بقدرؼاوحقثماالغؾفار مهؾقؾ مصإنمرباسؿؿاد ،"

ققماظذيمؼػصحمسـفمدمواظغرابةماظـؼاصقةمسؾكماظـّاظغرضمطـريامعامؼـفضمسؾكماظؿػّر
ـّ  فدمسؾكماألمناطماٌأظقصةمرشؿمحداثؿفا،مذظؽمأّغغزسةماظؿؿّرمواٌقضةمأؼـمتشؿّدماظػ
مدب" ماظغرضماظؼدؼؿ ماظصـاسلميف ظقصؾحمم49ة"اظقزائػماألوظّقوؿػلممساتماإلغؿاج
ماظؿػّقتذّو مظؿققؼؾ مرباوظة ماظؼدؼؿ ماالضؿصادّيق متػّقمواالجؿؿاسّلمق مرؾقعلمإظب ق
م.مةماحرتامماظؿػاوتماالجؿؿاسلماظؼائؿمسؾقفعـممّثوـماظؼؾقلمبف،مؼؿعّق

مارت مبشأن م"تقطػقؾ" معالحظة مأػؿقة م متؽؿـ مػفـا متذّووظعّؾ ماظؼؾاط ؼؿمدق
مباألردؿؼرارقةو ماٌاضل ميف م50االدؿغراق ماظدرادة. مدقاق ماخؿؾػ موإن وبصقغةم،
دة،مبؾمػلمسؾكماظعالضةمباٌاضلمالمتـشأمبصقرةمذػاصةمسػقؼةمومذبّرم،مإّنرىخأ

"صاظؼدؼؿمظقسمشريماظـفاحماالجؿؿاسلماظذيمغؾقثمظفمسـمذرسقةم،ماظعؽسممتاعا
ممم.51وإضرارمغؾقؾ"مةوراثو

الغؿعاشمتربةمعـادؾةموّصرمدؿكدامماىدؼدمػذاماالؽفماظؿقؾقؾمأّنمالمطبطمّمامو
ؿةمحؿكمداخؾمإظبمسؿؾقاتمدطقمعـّظمتظهّقظؾثمأنمعامميتاظاظلرّؼةمايػرؼاتم
ععاىؿفاممأوىردػامماألثرؼةصقفاماظؼطعمػظماظػضاءاتماظيتمهواٌكازنمواٌؿاحػم
ماظقرينمظؾرتاثمغػلفاتمطؿؼّر مغم،ااٌعفد مأن مسؿؾقادون ؿةماظـفبماٌـّظمتـلك

متؿّؿ مماظيتمطاغت مبعضماٌلؤوظني معـ مبإؼعاز ماٌعـقةمميفحقـا مواٌصاحل اإلدارات
دقديماظؼصقرماظرئادقةمبعنيمدراػؿمومطشػتضدموم.ؿقارؤمعـفؿمأحقاغابباآلثارمأوم

موومظرؼػـاظ مضرراج مإظب ماظيتمتعقد ماظايؿاعاتموتؾؽ معـ ذواتمشكصقاتمسدد
ماظلقادّلاظـّ ماظـّمٌاظّلاومػقذ محفؿ متعّرسـ ماظذي مفب ماظذاطرة مظف م،ماألثرؼةضت

ةممبؿاحػمؾمضؿـمدصاترماىردماًاّصبمواآلخرمعلّفصؿؽاتماظؼطعمبعضفامعفّر
مم،اظدوظة مبؽقػّقسـر معلؿعؿؾة معـمرسقغةمسؾقفا مذوقمواتمزبؿؾػةمالمدبؾق يفمدقء

                                                                                                                                   
48 Bourdieu, P. (1995), La distinction, critique sociale du jugement, Tunis, Cérès Editions, 

p. 82.  
49 Baudrillard, J. (1995), Pour une critique de l’économie politique du signe, Tunis, Cérès 

Editions, p. 24. 
50 Tocqueville, A. (1986), De la Démocratie en Amérique, Paris, Robert Laffont, p. 467. 
51 Baudrillard, J., op.cit., p. 24. 
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ماألحقان مطـري ممّتو. ماظقضتمغػلف مميف مماضؿطاعصقف اٌقضعمسشراتماهلؽؿاراتمعـ
ماظعاٌل،م،بؼرراجماألثري ماظرتاث مضؿـ ماظّصماٌدرج مبـزع مضؾؾممةاألثرّؼؾغة سـفا
ماظؿػقؼتم قامهقؼؾفامإظبمعؼادؿمـنيمتقّظتػاضؾقةمألذكاصمععّقمعارباظؾقعمبأدصقفا

مظؿشّق مباػظة مبقعتمبأمثان معا مدرسان مصقالدؽـقة مصقضفا مباتتمواضعاممتد صكؿة
مأّؼمصعبحبقثمؼم،عػروضا متلقؼإجراء مة ماظصػة مإلدرتجاع مػذهممةاألثرّؼة ألطـر

مظذظؽ ماظعاظقة ماٌادؼة معـمم.اٌـارؼمغاػقؽمسـماظؽؾػة ظتمبعضمحّقػذا،مبؾمأطـر
مصاّت مإظبمتقغس، مأغظارػا ماظعاٌقة ميفماآلثار مضاسدةمكذؾؽاتماالوار مصقفا دتمهلا
مطّؾ مإصرؼؼقا ممشال مسرب مغشارفا معـفا ماغطالضا متؾاذر موفا، مأثؾؿت بعضمضد

ماظيتمماالخؿؾارات ماظػـقة ماظقرينمظؾرتاثمسؾكمضطعمأجراػا ماٌعفد حفزػامأعؽـ
ماظعدؼدمعـفامعؿأتمعـماىزائرموظقؾقا.مػلمبصددماظؿفرؼب،مأّنو

امباٌعـكماظؿارطبلمواظلقدققظقجلمخاصةمسؾؿّقوروريمأخالضقامدقؽقنمعـماظّض
ماظـّ معلارات محقل مدرادات مإجراء ماّظوفب متعّراظؿكرؼب ماٌؽّقيت مهلا غاتمضت

مظؾّذادّؼاٌ مة مدّقماألثرؼةاطرة مال ممأّغفاوؿا مباظؽـريباتت ممتلؿأثر ماظـؼاذاتعـ
ماظعاّع ماإلاإلجؿؿاسقة مطشػ مبعد مة ممبأغقاسفسالم ماألثرؼة ماظؼصقرماًزائـ بعدؼد

مأو،م1022جاغػلمم21اٌـازلمبعدمو مأّنخذماألعر اظؼضاؼامسدؼدممصؾغةمضضائقةممبا
مؼمباآلثار.تؿعّؾؼاتمحقلمعؾػاتماظػلادماظؿقؼقووجقهماظـظامماظلابؼمماٌرصقسةممضّد

مؼفّؿمأّنمإاّل ماجملالممـاعا ميفمػذا ماظؿغريماظدراعاتقؽلماظذيمحدثميفمرأدا ػق
ميفممادؿـؿارهغؿؼالمعـمسربماإلماألثرّياظؿعاعؾمععماظرتاثم معشرتطة مذاطرة يفمبـاء
إظبماظؿالسبمبفمبقصػفمرأمسالمطبضعمإظبمم،ثؿمورينمادؿعؿاريإرارمعشروعمثؼايفم

اظقرـقةموطرةماظذّاوةمهلاممبلائؾماهلقّؼصؾةمجدؼدةمالممةاجؿؿاسّقصؽاتمماحؿؽارات
مأطرب مسؾك مبايصقل مسالضة مهلا معا ماٌادّؼمبؼدر ماإلعؿقازات معـ مضدر تؽرؼلفاموة

م.سالعةمظؾؿؿاؼزماإلجؿؿاسّل

 خامتة 

م مطشػمهؾقؾ ماظرتاثماألثرّي مارتؾاراتف معـظقر ماظؿـاضضمبنيماظذاطربعـ ات
مطصق معادّؼدؽقغقؿف مرة ميفماياضر مطائـة ماٌاّدوة شائبمعـممظشلءيماآلغلممتـقؾف

م مجفة، معـ ماٌؿقّظواٌاضل ممتـّدؼـؿاعقؿف مسـ مأخرى.مدة مجفة معـ ماياضر ميف ؾف
ةمرئقلةمعاّدعـمحقثمػلمقاغةماظّصوصؾقلتماظؾؼاؼاماألثرؼةمربضمحفارةمظؾقػظم

ؾةمعشّؽمذاطرةأؼضاممؿامػلل،موإّغاظػـّواٌعؿاريمواألرطققظقجلموظؾؾقثماظؿارطبلم
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م مبؾ مإّغحقهلا، مُتفا مإاّلال محقثممدرك مخالهلا، مضقؿةممتأخذعـ ماألثرؼة اظعـاصر
اظذطرىمم-عقظقجقةمظؾصقرةقبػضؾماظدالظةماظػقـذظؽمموم،valeur de signeاظعالعةم

مؼـؽشػمؿامعشققنمدالظّقإّغوم،طشلءمشريمرباؼدةماألثرمعادّؼو ادؿكداعاتمسربما
حبقثمؼؿداخؾماٌاضلمم.ظـظامماٌقضقساتمأوماألذقاءمراوصؼمهؾقؾمبقدرؼمعضؾقرة
دريورةمبـاءمواطرةمبقصػفامرػاغامكمصقفماظّذعزيمتداخالمتؿفّؾباظّرمياٌاّدباياضرمو

مثابؿا مععطكمجاػزا معـفا متعّدم.أطـر مػـا معـ ماظؼدؼؿ ماٌاضل معػفقم ماآلثارمود صقر
مادرتاتقفقات،مصؽّؾومرػاغاتطفامعـمعامضبّروددماظذاطراتمرؾؼامظؿّعمدةمظفاجملّل

ماضقفا.اظلمٌباظّؿو،ماغفاـذاطرة،مػلمبشؽؾمعاممخاظؼةمظزع
ةمتزسؿماظؿقاصؾمععمتمػذهماآلثارميفماظؾداؼةمظؾـاءمذاطرةمادؿعؿارّؼظؽـمادؿـؿّرو

م ماظروعاغل مإثؾاتمماٌلققّلاٌاضل مأجؾ ماظػضاءم"تارطبلمحّؼ"عـ عؼابؾمم،سؾك
ما مزعـفا مدائرة مخارج مأدرجؿفا مذعؾقة ماىؿاسقة،مماًاّصمألصؾّلذاطرة بفقؼؿفا

مظؾـتمأنمغبخملصإّغ معا ةماألّعووظةماظّدوؾتمبدالالتمجدؼدةمعرتؾطةممبػاػقؿماظقرـمفا
ا،معضؿقغامدقادقامأطـرمعـفمورـّقمأخذتاطرةماظقرـقة،مضؾؾمأنمؾماظّذيفمدقاقمتشّؽ

ماظّلو مظؾؿؾادل مضقؿة متشؽقؾتلؿققؾ مإسادة مذروط مضؿـ ماٌومؾعل راتبمــــتقزؼع
ماال موجؿؿاسقة ماظققم. ماظؿقغلل ماجملؿؿع ميف ماٌعقارؼة مغّبواألغلاق ماغؿشار كمعا

مايػرؼاتماظلرّؼ مطّؾاالّتوة مو ماآلثار ميف مذؾؽاتمأغشؽتممفار مضؿـ مضدؼؿ مػق عا
م ممإحدىظؾغرضمدقى ماألثريمماًطريةاٌؤذرات مظؾؿكزون ماظرعزي ماظؿػؼري سؾك

مبػعؾم اإلؼدؼقظقجلمباٌعـكمماظؿأصقؾماظـؼايفمأومحؿكوماظؿأدقسعشارؼعمعـمبرته
اظقرـقة،مظقـؽػئمسؾكمغػلفمعقضقسامواظؿؼؾقديمظؾؽؾؿة،مغاػقؽمسـمعلأظةماهلقؼةم

ماظعؾؿقة معادّؼونيمظدىماٌكؿّصمظؾؿعرصة ماظـّومظؾؿػاخرةمةمدؾعّقذاطرة مأو فبماظؿؿاؼز
م.ممةايؼقؼّقماألغـروبقظقجقةوتؽادمتؽقنمعػرشةمعـمربؿقؼاتفاماظؿارطبقةم

   املصادر و املراجع

م.811،معؾػم70،مصـدوقم،ماظلؾلؾةماظؿارطبقةاألرذقػماظقرينماظؿقغلل

م.،مبريوت،مدارماظؽؿبماظعؾؿقة،مدونمتارؼخاٌؼدعةم.ابـمخؾدون،مسؾدماظرغبان

م.هؼقؼماياجريمرف،ماظؼاػرة،مدارماٌعارفم،اظؾكالءم،طؿابم،(2972.)اىاحظ،مسؿرومبـمحبر

م.،متقغس،مدارمتربماظزعانؿفؿؿعماظؿقغللاظقجفماآلخرمظؾم،(1000).ماظذوادي،مربؿقد
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م،20جزءمم،اظـقادرموماظزؼاراتمسؾكمعاميفماٌدوغةمعـمشريػامعـماألعفاتم،(2999).ماظؼريواغل،مابـمأبلمزؼد

م.بريوت

م.بريوتم،1زءمجم،مهؼقؼماظؾؽقشماظؾشري،رؼاضماظـػقس ،(2989-2982) .اٌاظؽل،مأبقمبؽرمسؾدماهلل

ماظؼادر مسؾد ماهلرعادل، م(2991). م، ماٌغربماظعربلواجملؿؿع ميف مدراداتماظقحدةماظدوظة معرطز مبريوت، ،

م.اظعربقة

ماظؾطقػ مسؾد م)اهلرعادل متقغسمم(،1000 . معـال ماالدؿعؿارؼة: مظؾقداثة ماظرعزؼة ماٌقاجفة ادرتاتقفقات

م.،متأظقػمعباسل،متقغس،ماظدارماظعربقةمظؾؽؿاباآلخرواىزائر،مضؿـماظـؼاصةمو

مشادؿقن ماظزعـم،(2991)م.باذالر، ماٌؤّدجدظقة مبريوت، مخؾقؾ، مأغبد مخؾقؾ، مترعبة ماىاععقةم، لة
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