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مربقطه ومظؾقّؿام ثؼايف-اظلودقو اظـؿودجطوظب:م بقؿقـامو دوعرؼشر ػاؼدي

متعؿؼدمومأػؿقؿه،مومظؾقّؿامماالجؿؿاسقةماالدؿكداعاتمعنمذيؾة اظدرادة ػذهمتعرض
مساملمأؼًضامإمنامومصقلبمععؿارؼةمخصائصمذومعؽانمذبردمظقسماظػضاءمػذامأنماظؾاحـؿان
مخاضًعامععؾوعةمومضّقمموصقمعلّقرمداخؾه،ماالجؿؿاسقةمظؾققاةماحملّددةمأررهمظهمعصّغرماسياجؿؿ

ماٌمدلةمبفذهماًاصةماظـؿطقةماظؼواسدمعنمجملؿوسة ماٌؼابؾةمررؼؼةماظؾاحـؿانمتلؿعؿل.
مضدماظصورة،مبوادطة ماالجؿؿاعمسؾممدبصصمضؿنماٌـدرجةماظؽقػقةماٌؼاربةمػذهممسقتمو
معامبؼدرماحملؾقةموماظػضاءاتمػذهمظرواد اىؿاساتقة ةاظقوعقمايقاةموهؾقلمبدرادةماظصورة
ماالجؿؿاسقةمايقاةمسؾىماحملاصظةمجيبمعامبؼدرماظعـاؼةمومظؾرتعقمماٌمدلاتمػذهمهؿاج
م.اٌعاصرةماالجؿؿاسقةمظألدوارماالدؿفابةموماٌلؿفداتمععماظؿؽّقفمخاللمعنمضؿـفا

ماٌؼابؾةم- ايداثةم- اييموزائفم-مايّؿامم-مثؼاصقة دودقو أمناط :اٌػؿاحقةماظؽؾؿات

 .اٌؿودطم-اظصورةممبوادطة

مظؾفدلمعـريةمصضاءات:مايّؿاعاتم:بروطوب بقؿقـا

معاممتؼرتح ماٌعاغيماالجؿؿاسقةمحولمايّؿاعاتمو معلائؾة ماظعدد ميفمػذا عنمخاللمعؼاهلا
مبعد معا ماظـظرؼة مسؾى متعؿؿد مو ماظؼاػرة، مو مصاس مأغؼرة، مدعشق، ميف ماٌؿواجدة مو  جاورػا

ظؾؾاحـة،مإذامطاغتمايّؿاعاتمتعؿربم باظـلؾة .جـدرؼة أغـروبوظوجقة وصقمعؼاربة اظؽوظوغقاظقة
ماٌع مػيمصضاءاتمإلغؿاج ماٌمدلة مؼـؾغيمأنمتغػلمأنمػذه مال ماظـؿقفة مصننمػذه اغيماٌؿعددة

 .ذباالتمظعالضاتماظلؾطةمبنيمزبؿؾفمصاسؾقهمومػذهماظعالضاتمعؿغّقرةمعنمعدؼـةمإديمأخرى

ميفم إن ماظـؼايف ماظؾعد مأػؿقة معن متؼّوي مبفا ماٌرتؾطة ماٌفن متعدد مو مايّؿاعات موزائف تعدد
م.اظؿقؾقل

 غظرؼةمعامبعدم-ماٌرأةم–مجلد،ماظـوعم-مأغـروبوظوجقام–مرّياعاتماٌػؿاحقة:ماظؽؾؿات

مصاس. –اظؼاػرةم –أغؼرةم –دعشقم –اظؽوظوغقاظقةم

ماظؼرارمصـّاعموماحملؾقنيماٌؼقؿنيمتػاسل:ماىؿفورموماظعؾمماظؿؼاءمعارذالك:مإؼؾلي
مايّؿاممحول

موؿعماظؿكصصاتمعؿعّددةمعؼاربةماٌؼالمػذاميفماٌؼرتحةماظشعؾقةمايّؿاعاتمدرادةمتؿؾع
معنمعَؽـتماظعؾؿيماظعؿلميفماظطرؼؼةمػذهمومشريػم،موماظؾقـيماجملالمػذاميفماٌؿكصصنيمبني
مأنماظؼولمميؽنمو .(praxis) اظعؿؾيماظؿطؾققمررؼقمسنمإظقفامتوصلممَتمعؾاذرةمغؿائجمبؾورة
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مالدباذماٌوضوعميفماًربةمذويمشريمإذراكمسؿؾقةمحولمؼؿؿقورماظدرادةمػذهميفماٌفمماىاغب
مظؾعؾؿاءماًارجقةماٌعارفمبنيمتربطمظؽيماألدواتمبعضموضعتمظذامدبصفم،ماظيتماظؼرارات
م.احملؾيماٌلؿوىمسؾىمظؾؿفؿؿنيماظداخؾقةموماٌفارات
ماٌشارطةمطاغتمصؼدمهلا،ماجملاورةماألحقاءمومايّؿاعاتمحاظةمدرادةمخبصوصمأعا
مبقـفامعنمغذطرمسدؼدةمألدؾابماٌشروعمػذاميفمذياسقة ماٌفؿؿني،مععارفمعنماالدؿػادة:
ماألحقاءمطلميفماظعؿؾقةمبفذهماظـفوضمأجلمعنماٌعوضاتموإدراكمعصايفممومرشؾاتفممعراساة
م.ذاتقامتـظقؿفامومظؾقّؿامماجملاورة

مم–ايّؿاعاتم :اٌػؿاحقةماظؽؾؿات مم-اظعؾؿاء مماظؾقرم-اظعاعة م-اظرباطلقسمم-اٌؿودط

م.اظذاتيماظؿـظقم

موماٌؿارداتممممممممممايّؿام:مراػنم:رععون-مبـغربؼطمغورؼةمومسادلمخدجية
ماظطؼوس

مععمعؼارغةمواػؾهمميؽنمالمواضًعاماٌغاربقةماظؾدانميفمايّؿاممسؾىماظرتددمتؼاظقدمتعؿرب
ماظدرادةممسقتمظؼد.مدورؼامومعصرمعـلمبؾدانميفمضقؿؿهمتراجعمسنمتؿقدثماظيتماٌعطقات
مايرّؼةموماظـظاصةمباظؿطّفر،مأداًداماٌرتؾطةموماظػضاءمهلذاماٌؽوغةماظعـاصرممبعاؼـةماٌقداغقة
ماٌؿارداتمأنمضلـطقـةمرّياعاتمبعضمحاظةمععاؼـةمخاللمعنماظدرادةمتمطد.مايدؼثموتؾادل
م.اٌؽانمػذاموماجملؿؿعمبنيماظعالضةمتغّقرمسؾىمطؾفامتمطدماٌكؿؾػةماظطؼوسمو

اجؿؿاسقةممصضاءاتم-رؼوسممومممارداتم-عقداغيممهؼققم-رّيامم :اٌػؿاحقةماظؽؾؿات

 .ضلـطقـةم-اييمم-اظـظاصةمم-احملظوراتمم-

مماظعـؿاغيماظعفدميفٌلؽنمجزائريممِضؾبمذومرّيامم:جعالظي درؼوش ةؾقن

 طؼد و اضؿصادي، بادؿؼرار عصقوبا تودعا اظعـؿاغقة اظػرتة خالل اىزائر عدؼـة سرصت

 تطورػا يف دورا اٌؿودط االبقض اظؾقر علؿوى سؾى اٌدؼـة ػذه الزعت اظيت ظؾلؿعة طاغت

 متقزت اظيت اظؼصور بقـفا عن اٌعامل عن اظعدؼد ظؾـاء اظػرتة ػذه عّفدت طؿا اظعؿراغي،

 ظالدرتخاء خاصة رّياعات جـؾاتفا يف احؿوت عفؿة، ذياظقة و ذباظقة خبصائص

م.اظراحة و
ماٌؼرتحمعنمررفمغؾقؾةمحياول مايّؿ جعالظي درؼوش اٌؼال تماًاصةماعااظؿطرقمهلذه
مسشرميفماٌوجودة ماظؿادع ماظؼرن مخالل ماظيتمسرصتمترعقؿاتمسدؼدة مو مسزؼزة" مدار م" ممممممضصر

 .9111دـةمميفومتعؿؿدماظؾاحـةمسؾىمغؿائجماألحباثماألؼدؼوظوجقةماظيتممتمإجراؤػام

 سزؼزة راد -األرطقوظوجقةم األحباث -مايّؿاعاتماًاصةم-اظؼصورمماٌػؿاحقة:ماظؽؾؿات

ماىزائر. –بايم
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ماظؿلػقلمومإسادةمايؿاؼةمبنيماظؿارخيقةمايّؿاعاتم:ايؾشيمسالء

 بلقادات ترتؾط اظيت و اظؿارخيقة ايّؿاعات تمرر اظيت ايؿاؼات أغواع اٌؼال ؼلؿعرض
 االجؿؿاسقةمممم اٌمدلة هلذه اظؿفاري و االضؿصادي ظؾـشاط اٌلّقرة احملؾقة باظؼواغني و اظوضف
مأعؽنماظيتماٌؼارغات هقل و .اٌفؿة اظرتاثقة اٌمدلات إرار ضؿن ترساػا اظيت باظؼواغني و

متعدد إدي أغؼرةمومصاسمدعشق،مضلـطقـة،معنمطلميفماظؿارخيقةمايّؿاعات بنيمػذه إجراؤػا
 إذؽاظقة دقاقمضؿن ايؿاؼة ألغظؿةماظؿطرقمعللظةمتلتي طؿا اٌكؿؾػة،مايؿاؼةمعـظوعات
ماظالعادي. و اٌادي اظرتاث سؾى احملاصظة

 -اظالعاديم اظرتاث -اٌاديم اظرتاث -اظوضفم -ايؿاؼةم -ايّؿامماٌػؿاحقة:م اظؽؾؿات
 صاس. -أغؼرةم -دعشقم -ضلـطقـةم -ضواغنيم

ماٌعاصرةمعصرميف"مايّؿام"مسؾىماظطؾبم:ذفقبماظدؼنمطؿال دؼـا

      اظقوم عصر يف ظؾقّؿاعات اإلجؿؿاسقة اظؼقؿة تراجعمزاػرةمسؾىماظضوءماٌؼال ػذا ؼلؾط
 طاغت إذا و .عـفا سقـة مشؾت اظيت اٌقداغقة اظـؿائج عنمدؾلؾة تعؾقل سؾى ذظك يف ومؼعؿؿد
مطاغتماٌؾاغيمعنمظـوع اظـؼايفماظرتاثمسؾىمايػازممبللظة عرتؾطة اٌوضوع ػذا تـاول عن اظغاؼة
 اظـؿطقة اظصور ظؿلثري باظؿقؾقل تطرق اٌؼال أن إال اظعؿراغي، احملقط عن جزءامتزالمالمو

 ػذه غشاطمادؿؿرارؼةمسؾىمعؾاذرمبشؽلمتمثرماظيتمو اٌؾقوثون سـفامؼعّؾر اظيت اظلؾؾقة
مسؾىماٌرتّددونمػممعن:مػيمسـفاماإلجابةماظورضةمهاولماظيتماألدادقة األدؽؾة .ايّؿاعات
م ؟ اظػضاءات ػذهماآلخرماظؾعضمؼؼارعمٌاذامترّددػم؟مأدؾابمػيمعاماظقوم؟معصرميفمايّؿاعات
-اظلؾؾقةم اٌواضفم-اظـؿطقةم اظصور -االجؿؿاسقةم اظؼقؿة -ايّؿامماٌػؿاحقة:م اظؽؾؿات

  .عصر -اظرتاثم

م مخارر: مأبو اإلدالعقة.م ظؾؿدؼـة اظعؿراغي اظـلقج ضؿن اظؿؼؾقدؼة يّؿاعاتارودي
معؿودطقة عدن سدة يف عؼارغة درادة

 يف ظؾقّؿاعات اىغرايف اظؿوزؼع اظؿارخيقةم،ظؿقؾقل اظدرادة خالل عن اظؾقث، ػذا ؼلعى
ماٌكؿؾػةماظوزائفمذاتماٌـشكتمبعضمجبوار متوضعفا وطقػقة أدؾاب وتؼصي اٌدن بعض
مسالضؿفاماضؿصادؼة،مدؼـقة،) متؿعرض طؿا .هلاماجملاورةماظعاعةماظػراشاتمععمخدعاتقة(،مو

ماألدؾابمبنيماظػصلمميؽنمالمإذماٌدن،مػذهميفمظؾقّؿاعاتماالجؿؿاسيمظؾدورمعوجزمبشؽل
ماظقوعقةمبايقاةمالرتؾارفامغظرًاماالجؿؿاسيمدورػامومبنيماٌدؼـةميفمايّؿاعات ظؿوزؼعفا اٌؽاغقة
ماٌراجعمواألرروحاتماظؽؿبميفماظؾقثمسؾىماظدرادةمتعؿؿد .اٌـارقمػذهمظشعوب ماظيتمو
متـاوظتماظيتمأوموماالجؿؿاسقة،ماظعؿراغقةماظـواحيمعنماإلدالعقةماٌدنمؼختارمظدرادةمتعرضت
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ميفماظؾاحـنيمععماظعؾؿيموماظـؼاشماٌقداغيماظعؿلمظذظك أضف ، اظؿؼؾقدؼةمايّؿاعاتمعوضوع
م.اٌعـقةممبشروعماظؾقث زؼارةمخاللماٌكؿؾػةماالخؿصاصات

م-جغرايفممتوزؼع - سؿراغي ربقط - عؿودطقةمعدنم- ساعة رّياعاتم:اٌػؿاحقة اظؽؾؿات

ماجؿؿاسي.مدور

مظؾفلدماالجؿؿاسقةماظرػاغاتطارظقي:م سؿر ماظؿادعماظؼرغنيميف)اٌغاربيممايّؿام.
مماإلحقاءمأوماظزوالماظدوام،مبني(ماظعشرؼنمومسشر

محؽؿتماظيتماألخالضقةموماظـؼاصقةموماالجؿؿاسقةماظرػاغات طارظي سؿرمعؼالمؼلؿعرض
 هؾقل ثؼاصقة و تارخيقة عؼاربةمضؿنمحياولموماظـظاصة،موماىلدمومايّؿاممبنيماظعالضة
مبنيمظؾعالضةماٌـظمماظؿواصؾيمدورهمؼلؿعرضمطؿاماٌغاربقة،ماٌـطؼةميفمتواجده صريورات
 اىلد بوادطة اظػؼراءموماألشـقاءمبنيماظؿلوؼةمو بقـفؿاماظػصل عللظيت و اظـلاء و اظرجال
ماٌغرب ذبؿؿعاتمبنيماظعالضةماخؿالفمحاظةمادؿعراض اٌؼال ؼػّوت ال .ذباظه ضؿن " 

مسؾىمذظكمبعدمتالهمعامومسشرماظؿادعماظؼرنماإلدالعي"مخالل "اٌشرق ذبؿؿعاتمو اإلدالعي"
معلائلميف أغـروبوظوجقة ضراءةمؼؼرتحمبلماظؿقّضر،مثؼاصةمسؾىمػاعامعمذراماسؿؾارهمعنماظرشم
مسؾىماٌؽانمرػاغاتمتلثريميفموماظـلاء،موماظرجالمبنيماألدوارمتؼلقمموماالجؿؿاسيماظؿؿّقز
م.اظرؼف ومايضرمبنيماظؿػرؼق ػذهماٌمدلةميف سالضة يف و اىلد،

مم:اٌػؿاحقةماظؽؾؿات مم-ايّؿام م اظربادؼغمم-اىلد مم-االدالعي م-اظرؼفمم-ايضر

ماظؾؾدانماٌغاربقة.مم-وػرانمم-اٌلاواةمم–اظعؿوعيمماظػضاء

مبؿؾؿلانماظشعيبمايّؿام:مومشةمبو اهلادي

ماياضرة،مممػذهمسرصؿفا اظيتماظؿؼاظقدموماظرتاثمحاظةمتؾؿلانميفماظؿؼؾقديمايّؿاممؼعؽس
مٌـظوعاتماٌشؽؾةمواظـؼاصقةماالجؿؿاسقةماظوزائفمعنمجزءمسؾىماظضوءمؼلّؾطماٌؼالمطانمإذامو

معؽّوغامبوصػهمايّؿاممعللظةمأنمإالماذؿغاظه،مآظقاتميفمتؿقؽمماظيتماالجؿؿاسقةماٌؿاردات
 هؾقلمومظدرادةمعدخالمجيعؾفامبشؽلمعطروحةماظؿؾؿلاغيماحملؾيمظؾؿفؿؿع ػوؼاتقا ومثؼاصقا
ماٌمثرماظعواعلميفماظؾقثمإن .باظـظاصةماٌؿؿابعةماألجقالمسالضاتموماظدؼينموماظشعيب اٌكقال
 ال طؿا اظلابؼة األدوار عع ضطقعات وجود تـػي ال عؾـى بوصػه ايّؿام تواجد ادؿؿرارؼةميف
م.ظؾـظاصة االجؿؿاسقة اظؼقؿة و عؽاغؿه تغّقر تـػي

 اٌكقالم-اظشعيبم اٌكقال - اظرتاثم-االجؿؿاسقةمماظؼقؿةم-ايّؿاممم:اٌػؿاحقةماظؽؾؿات
ممتؾؿلان.م-اظدؼينم

 


