
 : المحلية للمخيلة الثقافية المصادر :3 ةرالمحاض

 دي على تدول دق L’Imaginaire المخيال دةرمف إن  : االجتماعي المخيال مومفه
 فتهروع Lacan Jacques  لكان جاك  نسيرالف النفسي  لالتحلي معال
 التمثالت نم عةومجم وه الجماعي المخيال :"  نسيةرالف جياولووبراالنث

 REPRESENTATIONS للمجتمع ريةطواألس " .

 المجتمعات ةرمسي بيعةط ددويح جهوي يذال الجماعي يذال ارطاإل وه فالمخيال
 درالف لمسار يةدالقاع بالشخصية االجتماعية موالعل في يسمى ما دديح كما  وحضارتها

 راألخ نع مجتمع ثقافة زيمي يذال وفه كهووسل

 فهارع ثبحي زميل تراي االجتماع معال فطر نم مداستخ  :جيولوسيوالس المخيال
 نضم بينهما والعالقة اتيةذال ةروالسي العام التاريخ مبفه لنا  يسمح ما لك بأنها

 نفسه ضعةوم رعب الشخصية تجاربه ميفه أن درللف نيمك أانه ضحوي اذوهك المجتمع
. اجتماعي وسياق زمنية حقبة نضم

 زومركال رالعناص نم لويتشك ادراألف حياة في ئيرالالم بالجان وه المخيال-
. والحكاية رةطواألس و جياولويدكاالي  ائهزأج خالل نم رهظوت رووالص

 على رةدالق كتمل االنسانية المجتمعات لك : االجتماعي للمخيال االجتماعية فائوظال
 لغة دتع زومرال هذوه  يسيدتق ابعطب ودهازت وفةرمع رغي يةزرم اشكال قخل

 في تكسبها التي عيةرالش قيطر نع المجتمع على تهاطسل تمارس التي المخيال
 افاتروالخ ريطلالسا يرالتعبي المجال وه اذن فالمخيال ، مراتهووتص ادراالف اذهان



 معال" ربانوك يرهن يسميه كما وفه ، يةديرالتج راتوالتص عةوومجم والحكايات
 " رةوالمص االفكار

 ةزمي ليصبح ديةرالف بةرالتج ىديتع ثحي جماعيا مكسبا يصبح يذال مالعال كذال
 اثداالح نم رالكثي فيها موتجمعه نفسها التاريخية ورةرللسي نوينتم ادرلالف كةرمشت

. اتروالخب والتجارب

 عالمية جيةولووبرانث اتزلمي حاملة انسانية جماعة التقاء دعن لويتشك رهظي فالمخيال
 تلتقي مادعن المخيال اذه يتجلى متى يعني خاص بيعيطو انساني معال مع

. المحلية صالخصائ مع والمتناقضة المانفية العالمية صالخصائ

 الثقافي واقعه دبع فيما سيصبح يذوال والدته ذمن دربالف طيحي يذال مالعال  اذه
 والتي مخيلته في درالف يحمله ما لك بمعنى االجتماعية التنشئة لبفع واالجتماعي

اقعيةوال بةرالتج نم يكتسبها

 نوارك دمحم رفك في يةزكرم اهمية موالمفه اذه ليحت : المحلية المخيلة مصادر
 سفلي  التاريخ دراسة في سالمارك او المادي فطرالت على لفع درك يستعمله يذال

 دوره بيلع يزمرال لالعام لب التاريخ كةرح ميحس يذال وه هدوح المادي لالعام
 نويمك  نهذال او الجماعية ةراكذال في تاريخيا ليتشك فالمخيال كةرالح هذه في

  ورهذبج بريض وفه العصيبة التاريخية اتظاللح في جياولويدواي سياسيا استغالله
 مثال ثدنتح اذهك التاريخية لاحرالم فمختل خالل تشكله رعب الالوعي اعماق في
 عبارة وه هنا فالمخيال ، االسالم دض بيرغ ومخيال برالغ دض اسالمي مخيال نع
 رد نم عووكن واعي ال لبشك ةظلح أي في تستشار التي روالص نم شبكة نع



 رةوص لتشك فئة لفك سالعك او سني دض شيعي لمتخي دجوي لب ن لالفع
. الجماعي عيوال في نمزال ورربم رةوالص هذه سخروت ىراالخ الفئة نع دةدمح

 دالبع الى ينبه اذ  المخيالت مصادر نم ردكمص رةطواالس باهمية نوارك مويهت
 يرالبش صالشخ منها نويتك التي االساسية االبعاد دكاح الخيالي او ريطواالس

. يةرالبش والثقافة

 العادات نع ركبي دح الى فتكش بوالشع نم بشع دعن ةرالمنتش ريطفاالسا
 كرتح رةطواالس ان" نوارك ىري ارطاال اذه وفي فيه ةدالسائ واالخالقيات دوالتقالي
 زافوالح كهرتح ال االنسان ان " والماديات سةوالمحس دوعوال كهرتح مثلما التاريخ
 الى رالجماهي جروتخ الناس يتهيج ما ارفكثي الخيالية روالص ايضا هرتسي وانما المادية
 الجماعي المخيال روت على برض دق شخصا ان درلمج الشارع

 في مخيال " نع نوارك ثديتح : المخيال مصادر نم ردمص السماوية بالكت
 ياناتدال متعالي لفك. واالسالم ديةوواليه المسيحية فيه كرتشت " الكتاب مجتمعات

 الحقيقة لويق يذال وه الله نوك هي ةدواح حقيقة سووالنف االذهان في سخرت الثالثة
 قيطر نع يةداالب النجاة لني نم االنسان نتمك التي لسائوال دديح يذال ووه

 مةدالمق رةوالص هذه ان ومكان زمان لك في صالح ووه قلطالم  قالح اتباع
 زكاة ،صالة، موص( المختلفة ضائروالف ينيةدال رالشعائ قيطر نع والمعاشة رللبش
. بها نمنيؤالم ىدل الخيال نم عون لتشكي في تساهم ) ،حج

 لويتمث. يةرالشع اعاتدواالب زومروال ريطلالسا ةركبي ةرذخي هي اما  فالمخيلة اذن
 التي المثاقفة رعب تناقلها مويت بالتنشئة بسرتت التي راتووالتص التمثالت عومجم في



 اولةدالمت واللغة ريطواالسا نووالفن واالدب نيدال قيطر نع تعميمها ميت
. يثةدالح االتصال لووسائ السياسي ابطوالخ

 : بيرالع المجتمع في اثةدالح ازمة: 4 ةرالمحاض

 اعطاست ذيذوال بيرالغ المجتمع في اثةدالح مسار نع االول لالفص في قناطرت دق كنا
 درالف قووتف الخاصة والمهارتية فيةرالمع دوالجه لبفض اثيةدالح الثقافة زرويف رطوي ان

 الجماعة على

 عملية ضحوت والتي االنتماء ازدواجية في برالع ناثييدالح ازمة عياد يرشك ددح دلق
 فيها نطويتخب التي ائمةدال ارطاالنش

 بيةرالغ اثةدالح ممفاهي وظفن مادعن نفنح رالفك في ازمة الى جعرت اثةدالح ازمة ان
 داللية ضىوف ثدتح زهاراف يذال الثقافي اقعوال لداخ بها طتبرت التي الالتدال ذات
 معه تتجاوب التي مالمفاهي ونذياخ نثيدالح نيرالمفك ضبع ان اذ الثقافي واقعنا لداخ

. والحضاري ينيدال اثهرت مع تتنافى التي مللمفاهي وندويتص

 اضحوال ضالتناق هي بيةرالع اثةدالح الى ىوعدال هارتثي ىراخ اشكالية حطرت كلذك
 دالتقالي على درالتم نم قلطتن التي يةوالنهض مرؤاه نبي برالع ناثيدالح في
 فالمتخل اقعووال ريزالم رالحاض ضورف روثةوالم

 نم عةومجم ورافقتها اثةدالح استيعاب يحاول بيرالع لوالعق19 نرالق نهاية ذمن
 ارطوا ثالثة خالل نم عيوال اذه وجاء بها عيوال ورةرصي في يةوالبني التوالتح



 اثةدللح الكلي دالص-

 بيرالع اقعوال على اثةدللح يطاالسقا االستيعاب-

 بيةرالغ اثةدبالح يدالنق عيوال-

 وطربالش ذاالخ الى دعا هماداح نييرفك نتياري الى اثةدبالح يدالنق عيوال طروانش
 ازمنة الى بيةرالع المجتمعات جولول بيةرالغ اثةدالح عليها تقام التي الفلسفية التاريخية

. اثيةدالح

 تاريخية بةرتج صفهاوب بيقاتهاطوت اثةدالح روح نبي لالفص على مويق راخ يرفك وتيار
 منها االفادة امكلنية مع ىراالخ المجتمعات في بيقهاطت واستحالة بيةرالغ المجتمعات في
. اثيةدح ازمنة الى بيةرالع المجتمعات جوول عملية في

 دوق 1879 سنة زنرف كارل اعداب نم كلمة Historicisme: التاريخانية مومفه
 أي يصنع ما  اال ركدي ال يرالبش لالعق ان داك يذال وفيك فلسفة فيرلتع مهاداستخ

 كارل فهارويع )347 ص ،2005 ويرالع( التاريخي مالعال نوتك التي المنشات كتل
 مالمعج  وريكووب دونوب ظران . االجتماعي رالتغي نانيوق نع ثالبح بانها ربوب

. االجتماع ملعل يدالنق

 على ويرالع الله دعب دهادح كما التاريخانية دتعتم : والمنهجية هبيةذالم نبي التاريخانية
 المكتسبات ارثوت وعلى اهرمج وتتابع ورتهرصي ةدوح وعلى التاريخي رطوالت نانيوق

 رللفك ريذج دنق وه ابطالخ اذوه والسياسي فالمثق دور فعلية وعلى ، والتقنية الثقافية
 محاولته وفي اثةدالح رعص في بيرالع رالفك اليالج مفاهيمية ومحاولة انيدالتقلي



 المجتمعات ان ويرالع الله دعب ىري التاريخي رالتاخ ومساله  بيةرالع االزمة صلتشخي
 : ازمات ثالث نم ماوعم يعانيان نبييرالع روالفك بيةرالع

 هذه ترهظتم دوق. بروالغ بيرالع المجتمع نبي اجهةوالم سببها تاريخية ازمة-1
 اجتماعية انماط نم يحمله بما االستعماري ذجوالنم ةطرسي في اجهةوالم

. انيدالتقلي بيرالع امظالن لفش زتراب قةومتف وثقافية واقتصادية
 لتهيك التي العقالنية نم المثقفة النخبة فاقوم اختالف في تتجلى فالمثق ازمة-2

 مع انيةدوالتقلي اثةدالح بيطق نبي بيةرالع النخبة فاقوم وتتارجح بيةرالغ الثقافة
. انيةدالتقلي بتغلي الى راالم نهاية في تفضي مقاومة نم التارجح ها يسببه ما

 نم حاةومست متناقضة واقتصادية سياسية اختيارات نع ناتجة جيةولويداي ازمة-3
 ، اليةروالليب والماركسية نيةوطال اهمها نوم ماوعم متضاربة يةرفك تيارات
 قوف اتخاذها ميت واالقتصادية واالجتماعية السياسية اراترالق نوك الى اضافة
 ردود لوتتمث داالم ةدبعي ؤيةرل كلذب ةدمفتق رالقصي دباالم ةطتبرم افعال ردود

. لواالص الى دةوالع او االمام الى وبراله في هذه االفعال

 لقب ما المجتمع في اغيةطال انيةدللتقلي دنق شيئ لك لقب وه التاريخاني ابظالخ ان
 ةدوبعي منغلقة متصلبة ثقافة حلةرالم هذه ثقافة ريعتب ويرالع الله دفعب. االستعماري

. فووالتص واالدب الفقه فهي الثقافة هذه ناتومك اما اعداالب روح نع

 ثةدالمستح والحاالت اتدالمستج لك في االفتاء يفتهظو رواالم راهظب ميهت الفقيه-
.دالتقلي سرتك اراء كلذب  وهي فالسل اراء بالغال في ادمعتم



 موه البليغ الكالم ووه نواويدال رؤساء و الكتاب اختصاص نم وه االدب-
 اصالة لك نم وتخل فهي مانتجاته اما يفيوظال قيرالت نع نويبحث اشخاص
.نوالمضم قعم نوم وجمالية

 لك يجتاح فانه يةدالتقلي المجتمعات في ثقافي نشاط ماه ليمث ووه فوالتص -
 بمجال مويهت نالصالحي االولياء اماتربك فوالتص مويتس . االجتماعية المجاالت

. عقالني دبع أي نم القاطا خاليا ارفك لينق فوالتص ان النقاد رويعتب طنالبا

 وما االستعمار لقب ما برالمغ في ةدالسائ الثقافة ان  ويرالعريعتب االساس اذه على
 هذه حاملي عالقة وفي تقوال سنف في يهوويق دالتقلي انتاج ساس على زتكرت هدبع

 نع ونزعاج مفه ، بيرالغ التقني مدالتق يمثله يذال ناهرال التاريخي اقعوبال الثقافة
 نع فاعدال الى مسعيه كل نم واالدهى االجتماعي اقعوال رلتغيي ناجع ليدب ميدتق

 جهوالت مودع الثقافي االنغالق الى ةوعدال خالل نم يةووالفئ الشخصية ممصالحه
 نارسيدال بوحس ، ومتجاوزة منغلقة ثقافة رلنش اذه ادى دوق ظالمحاف جيولويداالي
 ةرالمعاص االزمنة عقالنية لوتجه التاريخي رطوالت ذتنب الثقافة هذه ان

 حاول دوق ليواالص ينيدال ابطللخ صارما ادنق ايضا التاريخاني ابطالخ ظلي
 اعادة يزمرال لالحق على يواالسالم ابطالخ غيانطل هرتفسي في ويرالع الله دعب
 التي االزمة نع رتعبي وه ديدالج االسالم ان ارمعتب التاريخي سياقه الى ابطالخ اذه
 في شنعي والننا وحسبه االزمة هذله الوحل ميدتق دون  بيرالمغ المجتمع بها ريم
 علينا فانه اذوله جمعاء االنسانية على بيرالغ رالفك فيها نيهيم تاريخية حلةرم

 ضفري اذل المحلية الثقافات ريطوت دقص يعهطووت بيرالغ الثقافي المنهج استلهام
 نحالتي التاريخاني لالتحلي



 ناهرال قالنس ضرف على مبني تاريخي ال فقوم تبني لتتمث حالة-1
 فان اذوهك االستالب رجةدل بيةرالغ الثقافة مع طرالمف التماهي فقوم حالة-2

 في المهيمنة بيةرالغ الثقافة امتياز نفسه االن في ضفري التاريخاني ابطالخ
 ويتبنى دالجام جانبه نم يدالتقلي اثرالت وايضا بوالمتسل وانيدالع جانبها
 التجارب نم انكالقا الستيعابها بيةرالغ الثقافة على االنفتاح على مويق ثالثا يقاطر

. المحلية الثقافية

 الالعقالنية تبعيات نم يعاني رالمعاص بيرالع رالفك نوك في ايضا يرالجاب ىروي
 داح باعتباره اليزالغ داحم ابي مع طوالضب ىطسوال روالعص ذمن عليه تهيمن التي
 تولاله قلطم استحضار رعب الالعقالنية هيمنة ورسخ نيذالل رالفك رجاالت كبار
 في اللعقالنية ساس وتتجلى بيعةطال مع معالقه وفي مبينه فيما ادراالف عالقة في

 لالعق استعمال وازاحة السلفي او يوالماض جوالنم هيمنة في رالمعاص بيرالع رالفك
. اعداالب ذونب

 سسةؤم نهضة يقتضي رالمعاص بيرالع رالفك ازمة نم وجرالخ ان يرالجاب ىروي
 بمكاس والى قيراالغ عقالنية الى عوجرال قيطر نع الالعقالنية مع يعةطالق على

 اذه لفش يرالجاب مجريت االوروبي ارواالن روعص االسالمي رللفك هبيذال رالعص
 في المتمثلة االصالة نبي ضالتناق في مالحس مدبع افطالم نهاية في ابطالخ
 تارة بيرالغ ذجوالنم اليها زمري التي ةروالمعاص يطسيوال االسالمي بيرالع ذجوالنم
 الماضي عياندتست نمتناقضتي نتيروفك نجعيتيرم نبي يتارجح جعرالم اذه ان
. ىراخ تاره بيرالغ روالحاض بيرالع



 الثقافي عوالتن ربيدت في واالختالف  الهيمنة ، سوكوب داحم في ونهدتج لتفصي راكث
.

 : روالحض  جياولوسيووس والسم جياولوسيوس :5 ةرمحاض

. الله دووج ، تيةوالاله ةدالعقي او ينيةدال ةراهظال وه : والسم



 اقعيةوال الممارسة  االجتماعي اقعوال في السامية ينيةدال ةراهظال روحض :روالحض
 ينيةدال ةراهظل

 روالحض على المبني لالتحلي وه دائما والزال كان نيدال جياولوسيوس وعرمش ان
 خصائصه داح وه يذال والسم رشؤم خالل  نم اقعوال في

 وحيرال الى ريشي يذال وعرالمش انه بمعنى اثةدالح نم ءازج وعرالمش اذه رويعتب
 للسماوي روالحض راخ بمعنى اقعوال ارض على السماوي انعكاس يعني المادي والى

. اقعوال في رهووحض وانعكاسه

 اصبح ثبحي المادي المعيار وه اجتماعي وه ما لك اصبح االجتماع لعلماء فالبنسبة
 حارص باعتباره نيدال بناء اعادة مت ثحي  االجتماعي لللتحلي عاوضوم نيدال

 وحينما دالزارسفيل لوب لويق فكما. يةرالبش عاتوالمجم احتياجات يلبي اجتماععيا
 عومجم كلذب دنقص فاننا جياولوسيوالس ظرن وجهة نم االديان/ نيدال نع ثدنتح

 سدالمق لوح هزكرالمتم او جهةوالم والممارسات سوقطوال زومروال اتدالمعتق
 بجان في وه نيدال ان  الصنهاجي سادري.... بيرالمغ ثالباح رويعتب ). والسم(

 ايضا ووه ، دوجوال رعناص فمختل لوح وتمثالت راتووتص وافكار اتدمعتق منه
 جهةوم وكلها معينة طوابرل وخاضعة )روالحض(زومربال حافلة وممارسات سوقط
 " ينيدال كوالسل عليها يبنى التي لةوالمق سدالمق ةرفك وتبقى" )والسم.( سدالمق ونح
 لويتشك  يةونيدال والجماعات ادراالف حياة على وفيسم االلهي مع ليتماث ما انه

 على ياناتدال لك في ليحي ال سدالمق نلك. سندالم يونيدال مللعال مفارق مكعال
 نوفيك والفاعلية دوالخل وعلى الحقيقة وعلى قلطالم نالكائ على لدي لب االله ةرفك

 طوابرال سسؤي يذال وه يناميدال التعارض اذوه  سندالم مع متعارض



 فاتروتص ممارسات واالله سدالمق وسم بمعنى سوقطوال والممارسات االجتماعية
 هذله دوتجسي رووحض تمثالت اال هي ما  ادراالف نبي طوارواب سوقطو وعادات

اقعوال ارض على سيةدالق

 اقعوال في متعارضان يوينيدال او سندوالم سدالمق معال ان مرغ مرغ نولك
 أي ضعيةوال هذوه ناخليدمت انهما لب  بيعةطبال نمنفصلي نمجالي سلي فهما

paul  شتلي لوب بحس متهرب يرالبش دوجوال متحك التي هي لاخدوالت التعارض
 Tillich تمثالت الحقيقة في هي ينيةدال اتدالمعتق وان نيدال رهوج وه سدالمق وان 

 االشياء تجاه فاتروتص ممارسات باعتباره نيدوالت سةدالمق االشياء بيعةط نع رتعب
 الممارسة الى لوالتمث ةروالفك دالمعتق نم انتقلنا دق نونك نيدالت ففي. سةدالمق

 الناس بها شيعي التي الكيفية الى أي ينيةدال والقناعات اتدالمعتق هذله اقعيةوال
 والتمثالت واالفكار اتدالمعتق هذه بيعةطف  االجتماعي السياق في ينيةدال مبتهرتج
 فرالتص كيفية نيدالمت على تملي التي هي هذه االنتقال عملية بيعةطو ينيةدال
 ارحاض ينيدال كوالسل كان مالعال في روناوالك ضرم انتشار ففي  كوالسل يقةطرو
 ضرالم اذه ان راعتب نم فهناك الناس اترتفسي في سدالمق روحض ىرن اننا او ةوبق
 نيدال وتجاهل او  نيدال نع ودابتع نيذالل رالبش فاترتص على الله نم انتقام وه

 الى عرالتض الى الناس عاد كما االرض في الله وددح وتجاوزو  الله نع وداوابتع
 نينيدالمت رغي وحتى نينيدفالمت ضرالم اذله جرمخ ايجاد نع مالعل زعج مادبع الله

  اليطاالي سئيرال وحتى  البالء رفع منه نالبيط نخائفي نعيرمتض الله والى عادوا
 ةراهظف اذن . السماء لوحل توبقي تانته االرض لوحل ان داحوال فربالح قال

 طوابرال وحتى سوقطو وعادات افعال لفك . متالزمتان تانراهظ رووالحض والسم
. ومتعالية سامية ىولق االمتثال على مبنية هي رالبش نبي



 ظروين اتدالمعتق نم ماظن االديان راعتب اذ ايضا ةرالفك هذه على رفيب دكؤوي-
 لهاوح نم دحوت ان تاعطاست ماتظومن الحياة ميظلتن انساقا باعتبارها اليها
 خاصا اهتماما رفيب ىطاع هنا نم خاص لبشك نمنيؤالم نم ةركبي عاوجم
 بغية كذل لك  مالفعاله نهطويع يذال وللمعنى ادرلالف العملية كياتوللسل

 مفاتهرتص نع تنتج التي االجتماعية النتائج للمجم لافض لتحلي على لوالحص
.

 رعب ظممن يزرم لاصوكت نيدلل ديدج جياولوسيوس راوتص وليام لوب جان حرواقت
 في االجتماعية فعاليته رهظت ثبحي ) والسم( سسؤم حيوب ةطتبرم اتدومعتق سوقط
 نيدال نم حاةووالمست نتبعها التي دالتقالي على ديعتم سنفعله ما لك ان أي  اقعوال

. السامي

 واثارها ينيةدال مالوالع مبفه لنا تسمح ينيةدال ةراهظلل جياولوسيوالس فالمقاربة اذن
 خالل نم االجتماعية

 مع عالقة في ادراالف نبي طبري اجتماعي كنشاط ينيدال النشاط على زكيرالت-
 ارراستم الى ديؤي يزمرال مالعال دووج ) وبالسم روالحض عالقة( يزمرال مالعال

طوابرال

 يعني  تهطوسل اشتغاله قنس ددويح والمكان مانزال في ريستم جهاز نيدال نوك-
 يسمح ومكان زمان لك في يصلح نووكقان ةطكسل نفسه ضريف نيدال ان
الناس حية ميظبتن

 في قهوثوالم وفةرالمع والممارسات التمثالت نم عةومجم وه نيدال نوك-
. اقعوال في صبالن قةوثوالم ينيةدال مالتعالي قبيطت اعادة . صونص



 ةراهظك ينيةدال ةراهظال اودرس نيذال االجتماع علماء ماه نم مدوركاي رويعتب 
 هاراهظم فومختل ينيةدال ةراهظال صخصائ في ثالبح به ادى ثحي  اجتماعية
 ديجس المجتمع يعني( نفسه المجتمع وه نيدال عوضوم بان ارراالق الى وابعادها

 للمجتمع رةوص نوتك ان ودتع ال طوطمال في ةدالمتجس فااللهة ) ينيةدال مالتعالي
 ديوطت الى مجتمعة فدته نيدلل المشكلة ....... واالحتفالية سيةوقطال ةطفاالنش
 دور دتاكي اعطاست يقةطرال وبهه ادراالف نبي االجتماعي نبالتضام االحساس مدعائ

 سيةوقطال التجمعات ان اذ. الجماعات لداخ ادراالف نبي كالتماس زيزتع في نيدال
 رطووت معينة جماعة الى االنتماء سح ميةطوطال ةرالعشي اعضاء ىدل سخرت
 لالحتفاالت جماعي روحض . ادراالف نم اسمى اخالقية ةولق التبعية سح ميهدل
 سامية خفية ةولق لتبعية دتاكي------- سيةوقطال

 ما لك نبي العالقة على دكؤت انما ينيةدال ةراهظلل تحليلها في دائما جياولوسيوفالس
. اقعوال ارض على رهاووحض وتمثالتها تيواله متعالي سامي وه


