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دور التكىىلىجيا في ثطىر املديىة[ مديىة السليماهية أهمىذجا]
حسين اسماعيل علي
كعم ِلم الىفغ ,ولُت التربُت  ,حامّت هشمُان

املقدمة
ً
ؼهذث الثىسة الخىىىلىحُت جدىالث مخّذدة ِبر الّلىد املالُت مىز مىلْ هزا اللشن  ,ارا اسجبىذ اظاظا ِلى جضواج وظائل
الاجفاٌ ًِ بّذ مْ ؼبياث املّلىماث والتي اِىذ الى املجخمْ اهجاصاث وهجاخاث اكشب الى الخُاٌ مجها الى الىاكْ .
فالخىىىلىحُا بيل آلُاتها ووظائلها حّمل ِلى جىىس وحغُير املذًىت ورلً هشد فّل وبُعي لالوعان وي ٌِّؾ في املذًىت باِلى املشاجب
ظىاء في الجاهب الحماسي او ألاحخماعي وؼهذث في الّلذًً املالُين جىحهاث حذًذة حّني باالظخفادة مً الخىىس في الخلىُاث الجذًذة
وجىىٍش الاظتراجُجُاث الحمشٍت (املذن) راث الابّاد الحماسٍت والاحخماُِت والاكخفادًت ورلً مً رلً للُادة ِملُت جىىس املذًىت .
هزه الذساظت جخيىن مً ففلين وول ففل مً مبدثين  ,فاملبدث الاوٌ في الففل الاوٌ ًدىاوٌ الاواس الّام للذساظت  ,اما املبدث
الثاوي جىاوٌ جدذًذ املفاهُم و املفىلحاث الّل مُت  ,اما املبدث الاوٌ في الففل الثاوي جىاوٌ دوس الخىىىلىحُا في جىىس املذًىت اما املبدث
ً
الثاوي جىاوٌ دوس الخىىىلىحُا في جىىس املذًىت زلافُا  ,مً زم آلاظىدىخاحاث وكائمت املفادس و الهىامؾ .
الفصل الاول
الاطار الىظري واملنهجي للدراسة
املبحث الاول
الاطار العام للدراسة
 -1مشكلة الدراسة
( )1
ي
خىىة اخخُاس املؽيلت لها ِالكت ووُذة ومترابىت مْ الخىىاث الاخش للذساظت ولها جأزير هبير في حمُْ الخىىاث التي جلحها ,
وحعاِذ الباخث ِلى الذخىٌ في مىلىِت وجدذًذ حىاهبه الاظاظُت التي ًشاد دساظتها وجدلُل ِىاـشها الخيىٍيُت ( , )2الافت الى انها حّذ
الجضء الشئِس ي مً معيره البدث الّلمي الن الخدذًذ الذكُم ملؽيلت الذساظت ٌّني ولىح سؤٍت الباخث لغشك مؽشوُ الذساظت الىـىٌ الى
هخائج الذساظت( , )3والؽّىس باملؽيلت لذي الباخث ًذفّه الى مداولت اًجاد خل مىاظب للمؽيلت التي ٌؽّش بىحىدها والخّشف ِلى وبُّت
ً
ً
املؽيلت وجدلُلها الى ِىاـشها واحضائها الاظاظُت جدذًذها جدذًذا دكُلا وـُاغتها بّباساث واضحت ومدذدة(. )4
وهزه الذساظت (( ًذوس خىٌ دوٌ الخىىىلىحُا في جىىس املذًىت )) بمّنى الخىىىلىحُا هُف ازش ما صاٌ ًإزش ِلى جىىس املذًىت مً خُث
الجاهب املادي و الشوحي وهزا الخىىس الزي آلسمت مً وىسدظخان بفمل الخلذم الخىىىلىجي والظُما مذًىت العلُماهُت أهُذ أفشصث مّها
مجمىِت مً املؽاول ظىاء في الجاهب الحماسي او في الجاهب الاحخماعي لزا هدً بفذد دساظت هزه املؽاول  /الافت الى ان الخىىىلىحُا
ً
اـبدذ ظم ت مً ظماث مّالم الحماسة املّاـشة والتي اـبدذ فحها حهاص اليىمبُىجش ؼبىت املّلىماث الاهترهِذ جلّب دوسا هبيرا في وبُّت
الحُاة الاحخماُِت والاكخفادًت والعُاظُت والثلافُت املجخمْ املذًىت  ,وهزا الخلذم والخىىس للخىىىلىحُا في مذن اكلُم وىسدظخان الّشاق
ظاِذ ِلى ح غير همي الحُاة في ملجخمْ بؽيل ِام ومجخمْ املذًىت بؽيل خاؿ.
 - 2أهمية الدراسة والحاجة اليه
ً
ً
اـبذ الخىىىلىحُا مخغير مهم في جىىس املذًىت ومً املعخدُل فهم ٌاهشة جىىس املذًىت مادًا ومّىىٍا دون اللجىء الى الخىىىلىحُا ,
لزلً اـبدذ هّالكت الجضء باليل ال ًمىً ففل اخذهما ًِ الاخش  ,فّالكت الخىىىلىحُا بيل أحضائها باملذًىت باجذ ٌاهشة خماسٍت وِلمُت
وظمت مً ظماث الّفش الحذًث وهزا ًمم ِلُىا مذي اهمُت هزه الذساظت والحاحت الُه الٌهاس اهمُت الخىىىلىحُا هّامل مخغير في جىىس
املذًىت و هّامل معخلل في الجاهب الحمشي والثلافي
 - 3اهذاف الذساظت
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ً
ً
يهذف هزه الذساظت الى جىلُذ هُفُت جازير الخىىىلىحُا ِلى جىىس املذًىت خماسٍا واحخماُِا  ,وجدذًذ أهم الاظغ الحمشٍت للمذًىت
التي جلّب الخىىىلىحُا فحها دوس باسص في جىىسها  ,ألافت الى جأزير الخىىىلىحُا ِلى حغير وجىىس الجاهب الثلافي ملجخمْ املذًىت  ,وهزلً يهذف
البدث الى مّشفت الّالكت ما بين الجاهب الشوحي واملادي للمذًىت والخىىىلىحُا ًإزش ِلى أي حاهب مجهما أهثر مً الاخش.
 - 4مىهجُت الذساظت
( )5
ٌؽير مفهىم املىهج الى الىشٍلت التي ًدبّها الباخار لذساظت مىلىُ بدثه بمّنى هي الىشٍلت التي ٌعلىها الباخث في الاحابت وـل
الاظئلت التي جثيرها مؽيل البدث( )6لزا حّخمذ هزه الذساظت ِلى املىهج الىـفي مً خالٌ جدلُل الاظغ الحمشٍت للمذًىت مً خُث الجاهب
املّماسي والثلافي .
– 5فشلُت الذساظت
الفشلُت مً الخىىاث املهمت في البدىر الاحخماُِت خُث جىحه الباخث الى الحلائم وفهمها  ,لزلً فهى جخمين او اظخيخاج ًمىغها
ً
ً
( )7
وٍخبىاها الباخث مإكخا هؽشح بّن ما ًالخٍه مً الحلائم والٍىاهش لخيىن له مشؼذا في البدىر والذساظت املُذاهُت التي ًلىم بها الباخث
.
فالفشلُت الاظاظُت التي ٌّخمذ ِلحها هزه الذساظت هي ان مخشحاث ال خيىلىحُا بجمُذ ابّادها الفىشٍت والاكخفادًت والاحخماُِت
والثلافُت ظخإزش ِلى املذًىت  ,الن جلً املخشحاث جمثل الّىاـش امليىهت للمذًىت مً حهت ومً حهت اخشي جمثل املذًىت الحيز الحمشي الزي
جخفاِل فُه جلً الّىاـش .
املبحث الثاوي
ثحديات املفاهيم واملصطلحات العلمية
ان املفاهُم في اي بدث احخماعي هي بمثابت العىت الحذًذًت التي حعير ِلحها اللىاس فىما ان اللىاس ال ًمىً الىـىٌ الى مبخغاه دون
ظىت خذًذ  ,فىزلً البدث الاحخماعي ال ًدلم اهذافه بمىلىُِت الا ارا كام بمجمىِت خىىاث  ,جأحي في ـذاستها ِملُت جدذًذ املفاهُم ,
فُخىلب البدث جدذًذ مّنى املفاهُم التي ججشي الاخخالف ِلى مؽمىلُتها بدعب الاججاهاث الفىشٍت بّن املفىشًٍ مً احل جثبُذ املّنى
الزي ًدمله املفهىم في البدث (. )8
وجىاولذ الذساظت املفاهُم الخاـت بمىلىُ دساظدىا وهي (( الذوس,الخىىىلىحُا  ,الخىىس  ,املذًىت )).
 - 1الذوس
ٌؽير ِالم الاحخماُ ((جاليىسد باسظىجش)) الى الذوس باهه ًمثل ظلىهُت مخبادلت الفشد مً خالٌ الاخخيان بجماِاث اخشي وَّشفها ((بانها
ِادة احخماُِت مىسوزت وملخبعت ال ؼّىسٍا في معلً الحُاة الُىمُت والّملُت( , )) )9وهدً هىا هشهض ِلى الذوس الزي ًلّبه الخىىىلىحُا في
جلذم وجىىس املذًىت مً خُث الجاهب املادي واملّىىي .
 - 2الخىىىلىحُا
امللفىد بالخىىىلىحُا هي مجمىِاث املجاالث املّشفُت  ,مً ِلمُت وجلىُت وهىذظُت واوعاهُت واحخماُِت والادا سٍت  ,والجهىد البؽشٍت
املبزولت في حمْ املّلىماث املخخلفت وجخضٍجها ومّالجتها وهللها وبثها واظترحاِها  ,وما ًيؽأ ًِ هزا وله مً جفاِالث بين هزه الخلىُاث
ً
ً
ً
واملّاسف مً حهت الاوعان املخّامل مّها معخلبال وان أم مخذما ومشؼذا بيافت خىاظت وأدساواجت حهت أخشي(.)10
فالخىىىلىحُا لِعذ مجشد أظالُب وآالث وِملُاث وادواث وبشامج ومّذاث ًمىً ؼشاؤها او مبادلتها وَعهل ِلى مً جفل آلُت ان ٌعخذِحها
ً
بعشِت  ,انها اًما مىكف هفس ي واحخماعي وحّبر ًِ مىهبت خالكت وكذسة ِلى جىٍُم املّشفت بدُث ًمىً الاهخفاُ بها ( , )11وجلّب
ً
ً
( ) 12
الخىىىلىحُا دوسا مهما في جىىس وهمى املذًىت مً خُث الجاهب املّماسي والفىشي خاـخت املذن التي جيىن في وشٍله للىمى خمشٍا وِمشاهُ ا
.
 - 3الخىىس
ً
ٌّخمذ مفهىم الخىىس اظاظا ِلى الخىىس الزي ًفترك ان ول املجخمّاث جمش خالٌ مشاخل مدذدة زابخت في معالً ًخذسج مً ابعي
االاؼياٌ الى اِلذها  ,واملفهىم اي الخىىس ًمخذ لِؽيل ِملُت الخغير الخذسٍجي التي جخم في ول املجخمّاث وحؽمل الخىٍُماث وادواس الافشاد
الت ي ٌّاد جدذًذها(. )13
وَؽير جلشٍش هُئت الُىوعيى الى ان الخغُير الاحخماعي ٌّني الخدىٌ والخىىس والخلذم فالخدىٌ هىُ مً الخغير املعخمش في خشهخه جخخز
ً
ً
اججاها واخذا مً اججاهاث الاسبْ فاما ان ًيىن الى الامام او الى الىساء ام الى الاِلى او الى الاظفل والخىىس هىُ اخش مً الخغير ًاخز ـىسة الىمى
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ً
ً
مً ؼيل بعُي الى ؼيل أهثر حّلُذا  ,اما الخلذم فال ٌّشف ظىي الاججاه الى الامام دائما بفشك الىـىٌ الى هذف مثالي ًخخزه املجخمْ او
ًدذده لىفعه وَععى لخدلُله (. )14
 - 4املذًىت
وظُاظُت وزلافُت وِمشاهُت جىمى وجىمى وجخىىس بؽيل دًىامُيي لمً خيز مياوي مّين ـ حّمل
املذًىت هي وخذة احخماُِت
( ) 15
ً ,مثل العيان الجاهب الاحخماعي والثلافي وٍمثل الجاهب الاكخفادي
وجشجبي ِلى وفم هٍام خاؿ بها ًخخلف مً مُذهت الى اخش
بىبُّت وهىُ اليؽاه اما الجاهب العُاس ي فُخمثل بالعلىت الاداسٍت والعُاظُت في املذًىت  ,فُما ًيىن الجاهب الّمشاوي بالىخل الىائبت (
الّىاـش الفيزًائُت امليىهت للمذًىت).
ي
ان املذًىت جمثل الحيز املياوي الزي جخفاِل فُه الّىاـش او الّىامل العُاظُت والاكخفادًت والثلافُت لمً خيز فيزًائي هخلى جخأزش وجإزش ول
واخذ باالخش مً حهت وجخأزش بالّىاـش الفيزًائُت وجإزش بها مً حهت اخشي (. )16
واكخفاد ًت

ً
ً
الفصل الثاوي :دور التكىىلىجيا في ثطىر املديىة ماديا ومعىىيا
املبحث الاول
دور التكىىلىجيا في ثطىر املديىة
 - 1الخىىس الّمشاوي في مذًىت العلُماهُت
ي
حّذ مذًىت العلُماهُت مً املذن الّشاكُت اللذًمت والغىُت بخاسٍخها الحماس والاحخماعي اللذًم  ,وهي مً اكذم املشاهض الحمشٍت
ً
التي ما صالذ كائمت ومإهلت بالعيان  ,وحّذ مذًىت العلُماهُت مً املىاوم الازشٍت التي ِاػ فحها الاوعان مىز اللذم وانها واهذ مشهضا لالكىام
اللذًمت مثل ((اللىلىبُِين واليىجين))( )17وجشحْ فىشة اوؽاء مذًىت العلُماهُت والاهخمام بها الى ((مدمىد باؼا بابان))ِم ((ابشاهُم باؼا))
ً
ً
ِام ( , )18()1871وجىىسث هزه املذًىت جىىسا ظشَّا ال ظُما في الجاهب الّمشاوي والحمشي  ,الافت الى انها اـبدذ مذًىت ججاسٍت وظُاخُت
مهمت (. )19
ً
ً
خُث بذأث مذًىت العلُماهُت بالخىظْ والخىىس ِمشاهُا وخمشٍا وبؽيل ملحىً في الخمعُيُاث مً اللشن الّؽشًٍ  ,واهخللذ
مذًىت العلُماهُت مً جللُذًت الى مذًىت مخدمشة ومخلذمت مً الىىاحي الّمشاهُت والحمشٍت وفخدذ فحها الىثير مً املفاوْ واملّامل وجىفشث
فحها ؼتى الخذماث الاحخماُِت والحماسٍت( )20وهزا الخىىس الزي ؼهذجه مذًىت العلُماهُت ًشحْ الى مجمىِت مً الّىاامل مجها ولّها
الاداسي ومىكّها الجغشافي والافت الى انها مذًىت مىفخدت جخأكلم وبعشِت مْ الخىىساث التي جدفل في مجاٌ الخىىىلىحُا وخاـت في الجىاهب
ً
املادًت فلى هىٍش الى مذًىت العلُماهُت هشي الجاهب الّمشاوي لهزه املذًىت اهثر اجدادا مْ الخىىىلىحُا وجأزي راتها  ,خُث الخىىىلىحُا في هزه
املذًىت جدذد ادائُت املبنى مْ اللُمت واملياهت الجمالُت مً خُث الجاهب الخلني )) ((Technicalوالزي ٌؽمل ِلى الاظاظُاث البىائُت
واملىٍىماث الخذمُت ووظائل ججهيز الىاكت  ,ومً خُث الجاهب الفني )) ((Artisticوَؽمل ِلى الؽيل وامللُاط امليؽأ ملخىلباث الىٌُفُت
( )21
ووظائل الاهاسة وغيرها  ,وٍيىن الجاهب الفني مجاٌ او معاخت الخّبير الّمشاوي
وٍإزش الخىىىلىحُا ِلى همي املعىً لهزه املذًىت مً خُث الؽيل الّمشاوي  ,خُث ٌّمل الخىىىلىحُا ِلى حغُير الاهماه العىىُت
والؽيل الّمشاوي لهزه املذًىت ِلى جىظُْ الخُاساث الخىىىلىحُت أمام الفشد واملجخمْ الخخباس ما هى مالئم خعب الامياهُاث والشغباث
ً
الشخفُت وبفّل جىىس وجلذم الخىىىلىحُا الحاـل في ؼتى املجاالث ادي الى ظشِت حشٍان الاخذار اوسجاما مْ اًلاُ الحُاة العشَْ والامش
الزي صاد مً فشؿ جلاسب الؽّىب مما أدي الى جبادٌ الافياس والاساء واملفاهُم بُجهما بعشِت  ,هزلً بذء ًٍهش وشاص ؼامل ًىاهب هزه
ً
ً
الخغيراث املخالخلت وخاـت في املجاٌ الّمشاوي في املذًىت الن املذًىت بففتها ٌاهشة فيزًائُت وهزه الٍاهشة  ,جخأزش بالخىىىلىحُا مادًا ومّىىٍا
مً خُث الخىىس الحاـل في الجاهب الخلني والّلالهُت في اظلىب الخفىير( , )22وهزا ما ًىىبم ِلى مذًىت العلُماهُت فالخىىىلىحُا ادي الى
ً
جىىس وجلذم هزه املذًىت مً خُث الجاهب الّمشاوي هٍشا لخىفش وافت وظائل الخلىُت املخىىسة والافت الى كلت الخيلفت واخخفاسفي الىكذ
 الخىىس الحمشي ملذًىت العلُماهُتمً الخىأ الؽائْ اِخباس ان الخدمش هى مجشد همى املذن  ,خُث ًمىً ان جىمى املذن دون ان ًيخج رلً اي اسجفاُ في دسحت الخدمش
 ,وٍدذر رلً ِىذما ًىمى ِذد العيان الشٍف بمّذٌ معاوء او اهبر مً مّذٌ همى ظيان الحمش في فترة ما  ,اما الىمى الحمشي بمّىاه
الذًمغشافي فُّبر ًِ الىمى العياوي لللىاُ الحمشي دون الاخز بّين الاِخباس الىمى العياوي لللىاُ الشٍفي او الىمى الّام للعيان  ,اما
الخىىس الحمشي بمّىاه الّمشاوي فُّني الخىظْ او الامخذاد الّمشاوي لللىاِاث الحمشٍت بففت ِامت واملذن بففت خاـت (. )23
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ً
فمذًىت العلُماهُت مً املذن التي جىىسث وما صالذ في كُذ الخىىس في الجاهب الّمشاوي بؽيل ملحىً حذا فهىان ِىامل ِذة
ً
ليؽاءة وجلذم هزه املذً ىت خمشٍا ومً اهمها الّامل الخىىىلىجي  ,الن للخىىىلىحُا وٌائف احخماُِت وخمشٍت ِذة  ,خُث ًمىً افماِها
في خذمت الحُاة الاحخماُِت للمذًىت الن الّالكت ما بين املجخمْ الزي ٌعىً في املذًىت والخىىىلىحُا ِالكت حذلُت خُث ًإزش ول مجهما في
الاخش  ,فلّل الخىىساث الحمشٍت الحاـلت لهزه املذًىت هي هدُجت الخىىساث والاختراِاث التي خذزذ في مجاٌ الخىىىلىحُا ختى ادث الى
ٌهىس وبشوص ٌاهشة حذًذة التي حعمى ((الّىملت )) فلّىملت هٍاهشة خماسٍت واكخفادًت جشجبي بالخجاسة والاهفخاح الاكخفادي بين دوٌ الّالم
ومإظعاتهاالكخفادًت  ,وهزا بذوسه ادي وما صاٌ ًإدي الى املعاِذة في جمىٍل املؽاسَْ الحمشٍت وجىىسها مً الؽيل البعُي الى الؽيل اهثر
ً
جىىسا ظىاء املشجبىت باملجاالث الّلاسٍت او في مجاٌ الخذماث واملشافم الاظاظُت في خالت جخفُفها  ,وجمثل ٌاهشة الخىىس االخىىىلىجي
ً
ً
((الّىملت )) أججاها حذًذا في مجاالث الخىمُت الحمشٍت وخاـت للمذن التي وماصالذ في كُذ الخىىس همذًىت العلُماهُت  ,فالخىىىلىحُا الجذًذ
ً
 .جشهض ِلى الخىمُت الحمشٍت في جىظْ وجىىس املذًىت خمشٍا وفلا ملخىلباث الّفش الحذًث او املّاـش (. )24
وكذ ادي الخىىىلىحُا بيل آلُاتها املخىىس الى خذور حغيراث في الاداسة الحمشٍت ورلً هدى بشوص الؽفافُت في مإظعاث املذًىت الافت
ً
الى اهت ِمل ِلى ان ًيىن مِعشا لخىمُت املؽاسَْ الحمشٍت مً احل جىىٍشها  ,وهزلً ِمل وَّمل ال اًجاد خلىٌ أهُِت لخىىس البِئاث
الحمشٍت ولىال هزه الحلىٌ العشَّت ملا جىىسث هزه املذن واـبدذ مذن مفخىخت ومخىىسة في ؼتى املجاالث ( , )25فمذًىت العلُماهُت جأزشث
ً
ً
لهزه الخىىساث الخىىىلىحُت مادًا ومّىىٍا  ,اي اـبدذ هزه املذًىت جيخمي بفىستها الحمشٍت وِىاـشها الفيزًائُت الى وشوخاث الخلىُت
املخى ىسة  ,واـبدذ جدذ مإزشاث ـُاغت وحؽىُل البيُت الحمشٍت لهزه املذًىت كائمت في خُاة الفشد واملجخمْ بشمخه .
املبحث الثاوي
ً
ً
دور التكىىلىجيا في ثطىر املديىة حضاريا واجتماعيا
أ  -الخثاكف الحماسي والاحخماعي للمذًىت
ان الّىامل الاظاظُت لبىاء الحماسة البؽشٍت هي افّاٌ في خيز أو ججمْ وجىاـل في ميان وصمان وان بين حمُّها ـلت دًىامُىُت
ًفذس ِجها ول مىىم مخيامل وهى ما وعمُه الحماسة  ,فلخىاـل هى الّىفش الاظاس ي في عجلت الدؽاكف الحماسي  ,فىما وحىد الّامل
الاحخماعي ًخمًّ وشٍم الخىاـل ِلى معخىي الجماِت او املجخمْ  ,فًّ وشٍله جمذ هزلً ِملُاث الخثاكف والخالكْ والخبادٌ والاِاسة
ً
الحماسٍت ِلى معخىي الجماِاث واملجخمّاث الاخشي  ,وارا جخُلىا ابّادا للمجخمْ وللخىاـل فان الاوٌ ًيىن را بّذ ساس ي ظيىوي  ,والثاوي
ًيىن را بّذ افلي خشوي وولها هزا ًدذر هدُجت الخىىساث الخىىىلىحُت للمذًىت (. )26
وهىان ِذة حعمُاث ملفهىم الخثاكف مثل الخماصج الثلافي  ,الاجفاٌ الثلافي  ,والخثلُف مً الخاسج  ,وَؽير مفىلح الخثاكف الى
ً
ً
ً
الخغير الحماسي الزي ًخم في ٌشوف خاـت ًدذر فحها اجفاٌ ؼذًذ بين خماسجين او اهثر مخىاكمخين جىاكفا ملحىٌا  ,وٍخممً حغيرا واظْ
ً
ً
الىىاق وظشَّا وعبُا في اي مً الحماسجين او ولتهما  ,اي هىان ِالكت الخأزير بين خماسجين مً خالٌ ِملُت الخثلُف لمً الابيُت الحماسٍت
ً
والاحخماُِت للمجخمْ ظىاء أواهذ ابيُت خماسٍت واحخماُِت مخلذمت ام هامُت فاملهم هى ان هىان جأزيرا في ِىاـش البىاء الحماسي والاحخماعي
للذوٌ الىامُت مً خالٌ الذوٌ املخلذمت وهزا الخأزير ًدفل بفّل الخىىس الخىىىلىجي الهائل لهزه الذوٌ ومً خالٌ ِملُت الخثاكف الزي
اـبدذ لشوسة ملحمت ( )27وهزه املذًىت اي مذًىت العلُماهُت هباقي بلُت املذن اـبدذ جدذ جازير ووأة هزه الّملُت و حّلذ مجها مبِىت
أًلت للخىىس والخلذم ًىم بّذ ًىم في الجاهبين الّمشاوي والحماسي .
فالحماسة واملجخمْ هما خلُي مً مادًاث وافياس وِلائذ وادب وفىىن وِىاـش وهٍم وِالكاث ًجخمّىن في صمان وميان الا وهى
ً
ً
املذًىت ميىها خماسة مُّىت  ,والخىىىلىحُا بألُاتها املخىىسة او الارسِت التي جمخلىها جإزش ِلى هزه الحماسة ظىاء أواهذ هزا الخازير ظلبُا أم
ً
أًجابُا أي أن الخىىإلىحُا ِىذما جإزش ِلى بىاء الحماسي آلاحخماعي للمجخمْ جخغير همي هزا البىاء الحماسي والاحخماعي في املجخمْ وٍيىن
حغي رها مً خالٌ الخأزير في ِىاـش وميىهاث هزًً البىائُين اللزان ٌّذان مً الشوائض الاولى للمجخمْ وبما ان هزه الّىاـش والاحضاء مترابىت
بّمها مْ البّن وول واخذ مجهما ًىمل الاخش فان اي حغُير في اي همي او اي ِىفش مً الّىاـش ًإزش وٍىشأ الخغير ِلى امليىهاث الاخشي ظىاء
أواهذ ِلى البىاء الحماسي او الاحخماعي  ,والخىىىلىحُا جإزش ِلى املذًىت مً خالٌ ِملُت الخثاكف والخىاـل وبالخالي ًلىد هزا الخأزي ر الى
الخغير والخىىس والخلذم في ظلىن ووبُّت الحُاة الاحخماُِت في مجخمْ املذًىت .
ب  -مٍاهش الخىىس الحماسي والاحخماعي امللترن بالخىىىلىحُا ملذًىت العلُماهُت
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ً
ان الخىىىلىحُا بألُاتها ًإدي خخما الى جىىىلىحُاث ول ش يء بعبب جذاخلها الىبير للحُاة الاظاظُت  ,فالخىىىلىحُا ِىذما ًلىم
ً
بخىىٍش الجاهب الاكخفادي في املذًىت مثال ظخإدي الى الخىىس الجاهب الثلافي والعُاس ي اًما وبالخالي فان جىىىلىحُا ول ش يء ًإري بذوسه
جىىىلىحُا الص يء بزاجه ومجها املذًىت .
ان الخىىىلىحُا أزشث وظخإزش ِلى مذًىت واملذًىت اًما جإزش ِلى الخىىىلىحُا وكذ جيىن ِملُت الخأزش والخأزش هزه مخذاخلت اي خاـلت
في وكذ وخذ او جبذأ أخذهما ِلى الاخش زم ًبذأ خفىٌ الّى غ  ,وهزا ما ًدفل في مذًىت العلُماهُت  ,خُث ظخإزش الخىىىلىحُا ِل املذًىت
ً
في البذء لخخم ِملُت جىىىلىحُا املذًىت التي جيخج بذوس ها املذًىت الخىىىلىحُا مادًا ومّىىٍا والتي جفبذ ِىذئز اداة مهمت مً ادواث وؽش
ٌ
وجشوٍج ِملُاتها وجاخز هىا الخىىىلىحُا اظبلُت الخأزير ِلى املذًىت بعبب وبُّت الاهخاج الخخىُىي راجه والزي ًأحي همّملت جفاِل نهائي
ملخخلف حىاهب الحُاة الاظاظُت بأؼيالها وجىححهاتها املخخلفت  ,الاهت وبّذ اهخاج الخىىىلىحُت ظخأخز ِملُت الخأزير هزه باؼيالها املخذاخل
ً
ً
ً
بين املذًىت والخىىىلىحُا ووـىال الى جدلُم اهذافها فهي الان جمثل ؼىال حذًذا مً اؼياٌ العُىشة والهُمىت والاختراق الثلافي ٌعاِذها في
رلً ِملُت الاهخلاٌ مً الثلافت املىخىب اي (زلافت الىخاب امللشوء) الى زلافت ما بّذ املىخىب اي (زلافت الخىىىلىحُا املشئُت )) وهز ه الّملُت
هي مً مخىلباث ِفش الخىىىلىحُا واملّلىاث والتي حّلذ مً وظائل املؽاهذة والخلفضٍىن وؼبياث الاهترهِذ واللىىاث الفمائُت وغيرها
ً
مىبّا اظاظُا للمّشفت البعُىت او املبعىت التي ًمخلىها املؽاهذ او املخللى دون ان ًبزٌ اي حهذ فىشي وهلذي ودون ان ٌّبأ بخلفُاث
ً
ً
وابّاد الاخذار التي ٌؽاهذها ففاس املخللي مؽاهذا للحذر وجابّا له لِغ الا اـبدذ املؽاهذة حّني الفهم والادسان الزي ٌّني بؽيل اخش
هُمت زلافت الخىىىلىحُا املشئُت املإدًت الى جدىمُي الّاداث والخلالُذ والثلافاث والعلىهُاث ووشق الِّؾ بىمي واخذ هى همي الثلافت
ً
الاظتهالهُت الزي جبثه وجذِمه دوٌ بىظائلها املخلذمت ِملُا وجىىىلىحُا(. )28
فمً مٍاهش الخىىس الحماسي امللترن بالخىىىلىحُا هي :
ً
ً
 -1مً خُث وظائل الاجفاالث ؼهذث املذًىت اخذار وظائل الاجفاٌ واهثر جىىسا وما جضاٌ حؽهذ مما ظاِذ ِلى اهفخاخها خماسٍا ومً هزه
الىظائل املىباًل والبث الفمائي وؼبىت الاهترهِذ .
ً
 -2وظائل املىاـالث املخلذمت ولّل مً ابشصها مىاس العلُماهُت الزي ًشبىها بالّالم الخاسجي فمال ًِ الذوس الزي جلىم به هزه املذًىت في
ِملُت الخثاكف الحماسي والاحخماعي .
 -3الىمارج الحماسٍت املخىىسة الخففُلُت والاخخُاسٍت التي جفسح املجاٌ امام جىلّاث الؽباب .
 -4مىٍماث املجخمْ املذوي ِلى اخخالف اهذافها واسجباوها الثلافُت والخّاوهُت باملىٍماث الّاملُت املمازلت .
 -5الاصدهاس الّمشاوي املدعاسُ خُث ؼهذجه ااملذًىت والزي ًضٍذ مً بهجتها وجىىسها الحماسي.
 -6اصدهاس الحشواث الادبُت والفىُت والفىشٍت والثلافُت راث املماسظاث الحماسٍت
 -7جفاِذ الخذمااث الثلافُت التي مً ؼانها حّضٍض معيرة الخىمُت الحماسٍت.
 -8الخىىساث الّلمُت والجامّاث التي اظخدذزذ في املذًىت ومجها الجامّت الامشٍىُت والخىىس الزي ؼهذجه حامّت العلُماهُت في اظخدذار
ً
ولُاث وجخففاث ِلمُت وادبُت فمال ًِ فخذ مذاسط ِاملُت فحها .
اما مظاهر ا لتطىر الاجتماعي املقترن بالتكىىلىحيا فهي
 -1حؽهذ املذًىت اهماه الحُاة الاحخماُِت الجذًذة غير املتزمخت وال املخّفبت لزًىٌ املاض ي .
 -2الاهفخاح او الخىهج الاحخماعي املخدشس غير امللُذ بالىمارج الاحخماُِت البالُت.
 -3جىىس الاهٍمت الاحخماُِت اللُمت بما ًالئم سوح الّفش
 -4اهىالق الّالكاث الاحخماُِت الثاهىٍت التي بىظّها ان جدل مدل الّالكاث الاحخماُِت الاولُت في هثيرمً مشافم الحُاة
 -5الخىىس العُاس ي في مجاٌ الحشٍت والذًملشاوُت وخلىق الاوعان فلذ اـبذ لها ـذي هبير بين افشاد مجخمْ املذًىت
 -6جمخْ املشاءة اليىسدًت بالىثير مً خلىكها وماظهمتها في حمُْ مجاالث الحُاة املخخلفت .
 -7الافت الى الخىىس الّمشاوي الهائل في ؼتى املجاالث لهزه املذًىت
الاستيتاجات
 -1جخميز البيُت الحمشٍت ملذًىت العلُماهُت بىحىد خفائق فشٍذة ًخميز الهبيل الحمشي وجيىٍىاجه الفمائُت وِىاـشه الفيزًائُت لها ,
والزي حاءث هدُجت جفاِل الاوعان مْ بُئخه الثلافُت والحماسٍت والتي جمثل خالـت ججاسب ومماسظاث وىٍلت وان للضمً وامليان دوس
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اظاط فحه ا  ,أِىى بيُتها الحمشٍت الخفىـُت والهىٍت فلذ اوّىعذ الّالكاث الاحخماُِت واملفاهُم واللُم املعدىذة الى الخىىىلىحُا
مً الىاخُت الفيزًائُت ِلى الهُئت الحمشٍت للمذًىت هيل وِلى الّىاـش امليىهت لها فاهخجذ مذًىت خمشٍت وِمشاهُت مخجاوعت
 -2جىمً حذلُت الّالكت ما بين ا ملذًىت والخىىىلىحُاا في ان مخشحاث الخىىىلىحُا ( ابّادها الثلافت والاحخماُِت والاكخفادًت ) جمثل في
هفغ الىكذ مذخالث املذًىت  ,فالخىىىلىحُا جىذسج في ظُاق الخغيراث والخىىساث التي جدفل ِلى معخىي الّالم هيل .
ً
 -3ان املذًىت هي هيخاج جفاِل اللُم الفىشٍت وباملّىىٍت م ً حهت واملادًت والفيزًائُت مً حهت اخشي  ,فخخيىن بالخالي بيُتها الفيزًائُت حّبيرا
خُا وـادكا ًِ اللُم الفىشٍت العابلت والحماسة للمجخمْ  ,أي ان ؼيل املذًىت ٌّبر ًِ هىٍت اي مجخمْ وؼّب امت ما  ,ألهه مفهىم
الهىٍت في املذًىت بؽيل خاؿ ًترهَ ِلى مبذأ هٍشي مفادة ان الّىاـش والاؼياٌ واملفشداث حّىغ همي خُاة الؽّب واملجخمْ الزي
ًيخجها والزي ًخممً الّاداث والخلالُذ واظالُب الخفىير ورلً مما ًلْ لمً مفهىم الثلافت والجىاهب الفيزًائُت والزي ًلْ لمً
مفهىم الجىاهب املادًت ( الخىىىلىحُا))
الهىامش املصادر
 - 1د .اخعان مدمذ الحع ً  ,اـىٌ البدث الاحخماعي  ,ه , 3مىخبت الاهجلى املفشٍت  ,اللاهشة 1971م  ,ؿ 139
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