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 1المقدمة

ن عالمناااا المراواااي وشاااو وراااود يلااات و ااارة يااااووي  وا ااا  اللااايوب ال ا  وااا  إ
والريقواا  اليااف يس ااف  وا ااات ا اايرمايو  زاواااة ت ااينوا  سواايات ال ااروب الم اا  اة 

المثقاا  اللقوقااف الااني ومياان سن و ي ااي  لى وا اا  مرنااً  زاواااًا إلاا   فااف سمااح اللازاا 
ل وا   ووؤ ح فواه ط اي مريفوا  زاوااة لىيرااوا  و  من ان انويوالح فوه مع الغاو  اإل
  واسيال  اليؤى اليونو  .

وان لىمثقااا  اوي ي واااي ورواااا فواااه لى اااروب اطماااي فاااف ال وا ااا  والثقااا  فو اااا عىااا  
المزيمااااع يلي اااان زموااااع القااااو  المزيمرواااا   اعي ايشااااا القوماااا  اطسالقواااا  اط اااام  ااسااااي

 وي من ا  من الموىل  الرام  . 

الني ومثي قو   ن انالمثق  شو نلك اإل ؛ طنايا   المثق ون نظياً ووقع اتسيواي ل
زاااو ي ىرااات الثقافاا   ااالواقع نإإلاا   الثقافاا  الرىوااا وو اار  ع ااي ن ااا ه ال ياايي والرمىااف

ثقافاا   ااالواقع ال وا ااف وال ياايي  السااايزف لوااث انااه وي اااد وومثااي اويًا  ااايوًا فااف ي اا  ال
ال وا او  فااف ياون المثق ااون ت ومياان  لواب اااط وويزاع ال اا ب الي و اف تشيمااا  ال الاث
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ل   مماي   وظا   ال ى   ال وا و  لوالح ال  ق  اليف ويي  ون   ا فرىوًا إّت  وا    
 سيق  س ياي الينظومات ال وا و  وشو اللوب ال وا ف .  ورا  ينظو   وا ف

وشف   يمعشنا ال لث ايا   لو  لىقوى ال اعى  المليي  فف المز وراومن شنا   
ميايااو إلاا   وغيا ااوف فااف الي ااا ص واليوااايد ووااوتً  ن ااانير وااي سوااوي و  ورااف لموااي اإل

 مسيىااا  س ااايال ا وس اااما  ا شاااف زاناااب مااان زواناااب  لاااوابواط  ال اااى   والقاااوة والن اااون
  وشاااف  الن ااا   لىماااوا ن الو اااوى  الياااف و اااايك فو اااا  ااااللي   المؤ  ااا  ال وا اااو  لىاولااا 

 ىق   ه و لوايه وم يق ىه وموويف . وايسان القيايات المير

   :البحث إشكالية

والثقاف     ما سن المثق  شو الم يغي  المريف   ما شف و و  لىيغووي اتزيماعف 
لاانلك ت ااا ل اانا المثقاا    شااف قاعاااة الير ااوح طي م اايود لىن  اا  واليغووااي اتزيماااعف
مان  اى وات  ويوالوح  من اوي ي وي وىر ه من ازي قىاب الواقاع اتزيمااعف  ماا ولمىاه

م ايف الولوح ونلك عن  يوص عمىو   ووى  ومرقااة و ااش  إل   ل نا الواقع والرواة  ه
 ن ااو  اال وا ااو  واليااف و اااش  فااف  لااواب  ااا المثقاا    اايي فراااي ونلااك عاان  يوااص اط

 ومن سزي يولوح الرمىو  ال وا و   ريمى ا .  وقول ي ا ويلاوا م ايات عمى ا

  :ي ر  شنف الايا   لإلزا   عن ال ؤاي الي و ف اليالف  قا و ناًء عى  ما ي

ال وا او   لوابما   ور  الرالق  اليف ياي      ااطو  )ماشف   ور  اوي المثق ون 
  (فف المزيمع ؟

ات  وي ىاب نلاك اإلزا ا  عىا   اينيازاتإلا   ولي  يي ح مراال  الايا ا  وواوتً 
  :عاا من اط  ى  ال يعو  وشف

 شو م  و  اللوب ال وا ف؟ ق  ؟ ومامن شو المث  -1
 ال وا و  ؟  لوابسوج عالق  المثق ون  اط ما -2
 لااااوابمااااا شااااف سشاااا  النظيوااااات اليااااف يناولاااات ق ااااو  الرالقاااا   ااااون المثق ااااون واط  -3

 ال وا و ؟ 
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ال وا و  ؟ وشي له اوي فف ن وءشا ؟ وشي  لوابشي المثق  موزوا فراًل فف اط  -4
 و  ؟ له يرثوي فف م اي اللواة ال وا 

 ييوون اااا ني ال نواااا  ال وا ااااو  يلاماااي ازيماااااعف لم ااااايوع  لااااوابشاااي يوااااىح اط  -5
 الن    واليغووي . 

الراا  ل انف الايا ا  لاوي المثقا  فاف يقاا وع   ااييىك شف اط  ى  اليف ي يي اإل
 ال وا و  .  لوابوىيه  الوزوا اتزيماعف واللواة الثقافو  واط

  :فرضيات البحث

ورساان ميانااه  ااون الم اااشو  اإل اايالو  الغنواا   المرااانف الميافقاا   ن م  ااو  المثقاا إ  -1
  الاتتت .

المثق اااااون ي  ااااا  ت يااااارفياا وييوناااااون  واااااوية يايوزوااااا  س  ااااار  يثواااااي مااااان سي ف ااااا    -2
 اي شا  ف اات ميي  ا    لااى   ت و يىون   قا  فاف لاا ناي ا  وش  سسيى ازيماعو 

 ال  قات اتزيماعو  اليف وييون من ا المزيمع . 
ونلك   اليرثوي فف ال ى   ال وا و  فف ايسان القيايات الي يىإل   و ر  المثق ون  -3

 ال وا و  .  لوابعن  يوص اويش  الي وي فف يوزوه اط
   عىاا  سلياااموياانلك وااواغ    وااواغ   ااموي مزاايمر  إلاا   و اار  المثق ااون  -4

 لل و  .  ال يوية من س ياي   اسو  م ا ية ليا الواقع اون سن و يساموا شنف اط
  :الهدف من البحث

سن ال ااا  الي و ااف لمو ااود شاانا ال لااث ويماان فااف ي و اا  ايا اا  عىمواا  لااوي   
لواث سن   ال وا او  لواب ااط   ور  وزوشي وملوي الرالق  اليامن  اليف يي   المثق ون

ال وا ااو  لااوح ايي ا ااًا سلوااًا  ااي شااو ايي ااا  قااا   و  اايي فرىااف  لوابايي ااا  المثق ااون  اااط
واليااف ينوااب   ال رالواا  المي االاا   ااون عناوااي اللااوب ووظا  ااه ووظااا   المثقاا  عىاا 
  آسي عى  اليلوي فف  ى   النظا  ال وا ف . سو    يي
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  :أهمية البحث

ييزىاا  سشمواا  شاانف الايا اا  الرىمواا  فااف سن ااا يقااو   الي اا  عاان الغمااو  ال ااا ا  
ويقو   رمىو  إ ياو الاوي اللووي   ال وا و  لوابواط لوي الييا   الموزوا  ون المثق ون

 إاايةوالمىمااااوح والمىلااااوظ وال راااااي لىنسااااب الثقافواااا  والمثق ااااون   اااايىه الرااااا  فااااف عمىواااا  
وااااي   والياااف ماااان سالل ااااا  وينموي ااااا وي ويشااااا لااااوابوي اااووي اطنظماااا  ال وا ااااو  ع اااي اط

 يو ااااوح ال وا ااااات وات ااااييايوزوات اليااااف ل ااااا ايي ااااا  وعالقاااا   اااان ح اطشاااااا  وياااانلك
الي   عن اوي المثق ون فف اليلوتت اتزيماعو  وال وا و  فف المزيمع  ونلك  من 

 يا    ع وو  وشف اللوب ال وا ف .

  :منهجية البحث

سن ماان سشاا  مناااشث ال لااث الرىمااف اطيثااي مال ماا  إلزااياء شاانا ال لااث والااني   
ثقااا  اعيماااات عىواااه ز اااوا ال لاااث شاااو المااان ث النظااايي وقاااا  ااامىت يو اااوح م  اااو  الم

سشاااا   ياء الم ياااايون إلاااا   ال وا ااااو  ونلااااك  اااااليزود لااااوابويريواااا  المثقاااا  ويريواااا  اط
اطفياااي ويلىوى ااا ل اانف الرالقاا   ا ااينياجإن ياا    الماان ث اليلىوىاافإلاا   إ اااف   ال وا ااوون

ال وا او  مان ازاي إلاااث يلاوتت ازيماعوا  شاما  فاف المزيماع  لواب ون المثق ون واط
 ال وا و  اليف ييي    رالق  ع وو  مع المثق ون .  لوابونلك عن  يوص اط
  :هيكمية البحث

 :يي من شويىو  ال لث  مقام  وسي ر  م الث 
لواااث وي ااامن ثاااالث م الاااب  وينااااوي   نظااايي وم ااااشومف   اااايشاااو ي :األوللمبحثثثث ا 

 :يريوااا  المثقااا   والم ىاااب الثالاااث :والم ىاااب الثاااانف  م  اااو  المثقااا  :اطويالم ىاااب 
 ال وا ف. بيريو  اللو 

 .ال وا و  لوابوو ح سش  نظيوات النظ  ال وا و  وعالقي ا  اط :المبحث الثاني
 ووي من شناالم لث م ى ون:

 الوظو و  .  -النظيو  ال نووو  :اطويويناوي الم ىب 
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 ال وا و  واتيواي ال وا ف .  لواباط :والم ىب الثانف
لانلك اييروناا   ال وا او  لوابلمثق اون  ااطالرالقا  الياف ياي   ا ور ي عان :المبحث الثالث

 ثالث م الب: إل   يق ومه
 و ون اوي المثق ون فف الينظو  اللو ف .  :اطويالم ىب 

 ال وا و  .  لوابالم ىب الثانف: وو ح اوي المثق ون فف ن وء اط
شاااانا الم لااااث وي اااا  وااااوية و  وراااا  الرالقاااا   ااااون المثق ااااون وال ااااى    :الم ىااااب الثالااااث

 ات. ينيازو  .وسسويا السايم  واتال وا 

 األولاملبحث 
 نظري وهفاهيوي إطار
 هفهىم املثقف :األولاملطلب 

سن م  و  " المثق  " ورسن ميانه  ون الم اشو  اإل يالو  الغنو   المراانف الميافقا  
لماا ون اوي عىواه مان    الاتتت و و ق  شنا الم  او  قااايًا عىا  زانب اشيماا  ال االثون

 راا   وماان ال اايوية  ميااان فااف شاانا المقااا  وااي  ا اايريا   غناا  وينااود وسشمواا ثااياء و 
  اليوااويات الم مااا  الياااف قااام ا  رااا  الم يااايون لاااوي م  ااو  المثقااا   اتلياااه ومرانواااه

 (الوواا  الزمواااي الاااني وقاماااه )واااالح  و ااايو إلااا   وومياان اإل ااااية فاااف شااانا ال اااواص
  ق روااًا مميى ااًا  ير ويايااه  مااًا مليماااً " المثقاا  " لااوح م  و  :لم  ااو  " المثقاا  " إن وقااوي

ومان  ماا فواه مان فايا   من ايح   اي اناه م  او  ميماوج  وما ولمىه فف  وايه من ماالوي
  والماايء  اااف وشاانا مااا و اامح   اايوية اإل  سيثااي ممااا فوااه ماان اماايالء   اااغية م ااالات

ل  ال اااااء ماااان زاوااااا عىاااا  الاااااوا سو  و الميازراااا  الاا ماااا  غا ااااه  ااااي لااااوح  ن ااااف الم  ااااو  وا 
 ما يلاث فف شنا الم  و  نايه   وو ره فف  واص الميغويات اللااث  وال اي    ليزاواف
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وت ااا مان اإل اااية شناا  ااان م  ااو  المثقا  ولااا لاااوثًا   (1)مان ساااود وزايوح ويواااعات
ونس   من المثق اون ال ين اوون  (سموي ووت)لىير وي عن الموق  ال زاد لىيوا ف ال ين ف 

الااني اي اا   زيوماا    (ايو ااوح) اطواايا فااف  ااايوح عاان ال ااا   ال ين ااف الىاانون اافرااو 
 ي ماا    غواواناااإلاا    ااالن ف 1894او اام ي عااا   22ولياا  عىوااه فااف   السواناا  الرظماا 

مقالياه ال ا وية " سناف سي ا  "  (سمواي ووت)يياب  ثنااءوفف شنا اط  اليز ح لوالح المانوا
سنااايوي  :اا ماان المثق ااون ال ين ااوون سمثاااياليااف اافااع فو ااا عاان ايو ااوح ثاا  سن اايى مااع عاا

لىيوقواااع عىااا   واااان   الم ااا وي   لواااون  ىاااو  ولو اااوان شوااايو   ومي اااوي  يو ااات  فااايانح
 ال واان ون اي شانا   ي مو  "  وان المثق ون " الىنون ع يوا فوه عن يف    لي  المليم 

 راا شانا ال واان . وانق ا  الايسي الراا  1898ونااوي  14فف زيواة " لويوي " ال ين و  فف 
  وفاااف واااياد  اااون المر اااييون  الملايمااا  وم الاااب  يث وااات الرقو ااا  عاااااة اااون مؤواااا إل

والمر ايي ات اييايف النقااي ويلات يارثوي ال اغ    المر يي اليقىوااي المراااي لى اامو 
(  انوات مان 11مااة )إل   سعوات الملايم  وس   اللي   الثقافف لىم ييون ال ين وون

ويماات  (مليماا  الاانق  اليااف سلغاات اللياا  وس ىااص  ااياح )ايو ااوح إلاا  ويفراات  ال اازن
وعى  سثي شانف المواز ا  ال ييوا     رااشاا ال وا او  سني اي م  او  " المثقا  "   (2)ي ي يه 

وسوا ح عنواناًا لياي المماي اات الثقافوا    وايي   زوشيواًا  قوماه الن االو  وسيومياه النقاوا 
يي المواق  ال زاع   ا الظى  والظالمون وال   إل  وا  اية  اليف ياافع عن المظىومون

وقااا ي اا  فااف المماي اا  ال ييواا  سن " المثقاا  "  ااس    يااي س ااياي ات ااي ااا ال وا ااف
نقااي و ار  لىي اا  عان اللقوقا  وواااافع عان المظىاومون و اامن شانف المماي ا  النقاواا  

قي اا  اني اا  ات اايساا  عاان مواقاا  الم ياايون فااف مناواايي   الم اا  اون وال ااوي  م
                                                           

  2114ونوو و 21والح  و  يو   وزوف " المثق  " سو  يوية الي يوي فف الم  و   ال  ت   - 1
 :موقع سن اح 

/index.php/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-29-12/5462-2014-
06-21-12-12-12-40- http://anfasse.org 

   ااي اطولملما ال و   المثق  وال ى    ايا   فف ال يي ال ى  ف ال ين ف المراوي  ال  ر   - 2
 .  18   1991ال ىور    ويوت 
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 اااس ويملااوي   اااحوعىاا  شاانا اط  الااافاد عاان قااو  اللااص والراااي فااف المزيمااع ال وا ااف
م  ااو  "المثقاا  " عىاا  ييااا و الي اا  عاان اللقوقاا  نقاااوًا ويا المظااال  يوسوااًا لقااو  اللااص 

" اقاايب مااا  (زولوااان  ناااا)يمااا وواا      فااالم ييون اللقوقوااون  والسوااي والراااي والزماااي
ن  اا   لااون يااافر   الم اااعي المويافوووقواا  الزوا اا  والم اااائ الواااص مااع سإلاا   ويونااون
ف اااح ال  ااااا والاااافاد عااان ال ااار اء ويلااااي   إلااا  سي م ااااائ الرااااي واللاااص  ال اااامو 

وعىاا  شاانا النلااو  اااس م  ااو  " المثقاا  " ورساان اوي الويوااث   ال ااى   المرو اا  الغا اام  "
ع اي و ااوا  القاين اليا اع امن ال يعف لم  و  ال وى او  الاني ياان  اا اًا فاف القاين الثا

 الوياد ال ييي وال وا ف ماا  اون يزااي  (ايو وح)يي  ت يما مي ا قا ق و  اع ي  و 
وسواا ح م  ااو  " المثقاا  " لوااوقًا   سساايىال يااي ماان ز اا  واطنظماا  ال وا ااو  ماان ز اا  

وفااف شاانا    م  ااو  المراي اا  ال وا ااو  والنقااا لى ااى   ومقاومي ااا عناااما وقي ااف اتمااي
 :فاااف ييا اااه "  و اااوولوزوا المثق اااون " (ياااووي)وقاااوي عاااال  اتزيمااااد اتميوياااف   قاااا الم

ان اا    شاا  ويثااي  سو  المثق ااون شاا  المنلااايون ماان الي ناا  واتن واااء واليش ااان والميرىمااون
يمااا شاا  مرنوااون  ااالقو       ال لااث عاان اللقوقاا  واتلي اااظ   ااااطولااالمرنوااون  الايزاا  
وويااا ع   (1)ليااف ياايلي  فااف زماعاا  وفااف مزيمااع وفااف ل اااية يىااك ا  الزمرواا  والمقا اا 

لالااا  مااان اتلياااوا   الق ااااوا اللوووااا  فاااف إلااا   وليااان " المثقااا  " يلاااوي :قاااا الً  (ياااووي)
 .  (2)المزيمع وال وا   والثقاف  

 تعريف املثقف :املطلب الثاني
وظ اااي انريااااح الساواااو  اتزيماعوااا  وال وا اااو  لياااي نظاااا   وا اااف عىااا  ن اااوء 

يى اا الياف   شنف الي اويات  سسي سميًا   ورواً إل   مما زري ن و    من مزيمع  مثق ونال
  ورااااااا  ال و ااااااا  ال ييوااااااا  إلااااااا    ااااااااف  اإل  يافقااااااات ي اااااااوي المثق اااااااون  اااااااياًل وم اااااااموناً 

عىاااا   سساااايىسو  انري اااات  وااااوية  اليااااف واااااوي  اااامن ا م  ااااو  المثقاااا   وسواااااوولوزوي ا
                                                           

 ويوت    زويج ييوية  ااي اليياب الزاوا الميلاة :ويك   و وولوزوا المثق ون  ييزم زوياي لويى - 1
2118     18  . 

 .  9المواي ن  ه      - 2
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 س  اليرماي )المثق   رنه   الرىو  ال وا و عي  قاموح   اليرايو  المر اة لىمثق ون
و واوية    س  القايات ال ييو  الرالوا  الاني يايح ن  اه لىايا ا  واليرماي  سو والي يوي

 الرقي و ال يي  اًت   انه ال س  الني و يي ا سوالً   ساو  الق اوا الرموق  وال ا ي 
وااا  و واااوية  ااعاناااه ال اااس  الاااني وااانغمح فاااف اطعمااااي ال ييوااا  واإل  مااان الروا ااا 

 . (1)ال ن  اًت من الرمي الواوي(سو  اآلاابسو  ساو  فف لقوي الرى 

ياااايى فااااف المثق ااااون ف ن ااااا  (لىمو ااااوع  الرالمواااا  لىرىااااو  اتزيماعواااا )سمااااا  الن اااا   
ف اف ياايى  (منيزاف وم اي ىيف مسيىا  سعمااي الرىاو  فاف ال ى ا   والااون واآلااب وال ان)

وميازاع   نون و ايسامون فاف ايوااتي   ويزااي    يماوواً فو   سو ًا  رن   اط اسا  الىا
 ااارن  (يومااون سيون)وواايى   (2)والمزيمااع وال  وراا   ن ااانيزيواواا  وغام اا  ميرىقاا   اإل

وشااو الااني   ويزااي الرىااو   شاا  عماااي غوااي واااووون والمثقاا  شااو يزااي اطفياااي  المثق ااون
المثقاا  فااف  راا  ال ىاااان و الن اا   ليريواا    وال يااي ن ااانوااؤمن  نظيواا  مروناا  يزاااف اإل

وي ف سن ويون الميء قا ق   عاااًا   فف سفيوقوا ال مالو )ويى  رن  (سيون)ف ن   النامو 
. وسن ا  و ايلقون شانا .وغويًا من ال نون عى  مايزات اليىو  ليف و يلص شنا الىقب .

قا  والمث  (3) را  الوظاا   س اغايالىقب  مرن  سن   اقي  اوا الي ااءة الياف يميان   مان 
إلا   الني ومثي قو  الثقاف  الرىواا وو ار  ع اي ن اا ه النظايي والرمىاف ن انشو نلك اإل

وشاو الاني و ااد ووسىاص وومثاي اويًا فاف ي ا    زاو ي ىرات الثقاف  فف الواقع السايزفسن
سو  فييوااً سو  والمثقا  شاو الاني وماايح ن اا ًا نظيوااً   ال وا فسو  الثقاف   الواقع ال ييي

فالن ا  ال ييي واإلنياج المريفف شماا الرماوا ال قايي فاف   موع شنف الم يااتزسو  عمىواً 

                                                           

ي ال  ماز يوي مقام  إل  يىو  القانون   سفيا  ااوا   ويا  اوي المثق ون فف اليلوتت اتزيماعو  - 1
 . 66      1979زامر   غااا   وال وا  

  66سفيا  ااوا   ويا  مواي   ص نييف      - 2
     1962افوون المثق ون  ييزم :عااي وويونف  الميي   اتشىو    ويوت    يومون ايون - 3

221  . 
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فالثقافاا  مريفاا  وقوماا  سسالقواا    (1)يلاوااا م  ااو  المثقاا  فااف المزااالون اإلقىومااف والاااولف
ومن شنا المن ىاص اطسالقاف ييمان ث يؤويناا لىمثقا  لواث يياون الثقافا     اطول الايز  

يلقوق ااا  وااوية  ن ااانماان الغاوااات الي اايى اليااف ومياان لإل " مزموعاا  (يااان )يمااا وياشااا 
"  (يااان )و  اانا ييااون الثقافاا  فااف نظااي   ان القااًا ماان   وريااه الرقالنواا  "  لااية ويىقا واا 

وويااون " المثقاا  " فااف شاانف اللالاا   ااروًا   (2)" إلوااه  سعىاا  مااا ومياان لى  وراا  سن يييقااف
وفاف اا اية شانف الرالقا   اون الثقافا  والمثقا    وًا ليلقواص شانف الغاواات الثقافوا  الرىوااإن ان

سن " ال ىوك ع اية عن ييزم  عمىو  لىيوويات النشنو  المن ثق  عان ثقافا   :ومين القوي
وشااو اليااياث الثقااافف لىل اااية   مغمااوي  يااياث ثقااافف ويزاااووف  مااا فااال يا فااف سي مزيمااع

غوااي سن شاانا   عىوااه اليااف ونيمااف الو ااا وشااو ماان سااالي شاانا اليااياث وااايك الرااال  وولياا 
 وولااوي  اليااالف  ااون ال اايا  اليااياث عناااما ويزمااا وت ويزاااا و ااوي نلااو ال ااموي فااالوواي

ومان شناا يانات شنااك واى  اا يوا   اون يزااا المزيماع   و ون يامي إايايه لنايه وغويف "
و اااامن شاااانا اليوااااوي ومياااان إاياك شوواااا  "   (3)ويزاااااا ال اااايا فيااااي من مااااا وزاااااا اآلسااااي

 وىيه اللقوقو  مع الثقاف  واللواة والمزيمع .  المثق  " فف

 التعريف باحلا  السياسي :املطلب الثالث
 ساااي فااااللوب ال وا اااف إلااا   ت يواااب فاااف سن م  اااو  اللاااوب وسيىااا  مااان مزيماااع

مااع اللواااة ال  اايو  ايي ا ااًا  لااوابسيياا   ظ ااوي اط فقااا  انرياااح لواقااع ازيماااعف مرااون
سوي ااا  م  ااو  الاومقيا واا  والظاااشية اتنيسا واا  فقااا  ياانلك سيياا   م  ااو  اللااوب فااف  قوواااً 

                                                           

 .  21      2111   ويوت  المييو الثقافف الري ف  ملما مل وظ  الل وي والمثاق   - 1
ات الواقع الياشن واتفاص المنظوية  مزى  الولاة  المسياي  ن ع اتوي  الثقاف  الري و  ومر و - 2

 عاا غوي منيوي اليايو   
  44-51 . 
و  فف عوي الرى  والثقاف  والماي  الم يق ي الري ف  ن انع ا اهلل ع ا الااو   اليي و  والقو  اإل - 3

   نو ان 231ال ن  الر يون  الراا 
 .  81     66 -64   1988س يوي   
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إنا   فاللوب ال وا اف  عانت سوي ا  وواًل من الوياعات ما  ون اللايمون والمليومون
 رن اا   وت والات يانلك  لواث يمواوت لوااة المزيمراات  ير وي عن واقاع ازيمااعف مراون

وب ال وا اف من اا يريوا  وشنااك يراايو  عاوااة لىلا  ويراث  المناف اات  اا م  الواياد
ايلاااااا ا ااااسا  ورينقااااون ن ااااح الم اااااائ )إن ويرااااي  اللااااوب  رنااااه   ( نوااااامون يون اااايان)

وقااا ويا فااف المرزاا  اللاااوث لىيلىوااي ال وا ااف يريواا  اللااوب ال وا ااف   (1) (ال وا ااو 
)شو مزموع  منظم  ميون  من سع اء ورينقون مزموع  م ييي  من القو  وال وا اات 

اللواااااوي عىااااا  ال اااااى   ال وا اااااو  والمناواااااب الرامااااا  لغاااااي  ين وااااان  وشااااااف ا الاااااي وح
وو ااار  اللاااوب لىلواااوي عىااا  شااانف ال اااى   عاااااًة  اااال يص الا ااايويو    (2)ال وا اااات(

سو  الثويوااااا  لاااااوابوت اااااوما  اليناااااافح فاااااف اتنيسا اااااات الرامااااا  عىااااا  الااااايغ  مااااان سن اط
ووسيىاا    واص سشااااف االمناش ا  لىنظااا  قاا يمااايح الن اا  ال وا ااف ساايج الا اايوي ليلق

شااانف يرنااا   اليااارثوي فاااف  ؛ طنمزموعاااات المواااالحسو  اللاااوب عااان مزموعاااات ال اااغ 
مااااااى ملااااااوا مااااان سو  اتقييالاااااات الي ااااايورو  فاااااف لالااااا  مرونااااا سو  القااااايايات الليوموااااا 

الم ايي  فف اللي  و اليالف ين ون  وا ايه  منوا إل   فف لون و ر  اللوب  اللاتت
الياماي لى اؤون الراما  ووسيىا  اللاوب عان اللييا    ا ب شويىاه فاف المااى   فف اطقي

سن مماي   ال اى   الليوموا    الينظومف اطيثي نظامو  وال  ور  اطيثي يلاواا طشاافه
ساا اه اناه ويالا  لزمواع اطنوااي إلا   لو ت ال ا  الولوا الياف و ار  اللاوب ال وا اف

ومااان لواااث ان   ة لاليوااااي ال وا ااافلىينظاااو  ال وا اااف لىمزيماااع وقناااا سااةال وا اااوون و 
النظاااا  ال وا اااف لاااه سو اااا وظاااا   مياق ااا  يااارمون الساااامات الرامااا  ويزمواااع المواااالح 

وواي م الاب مان وماثى   وواواغ  يىاك الم الاب فاف  ايي اقييالاات ميما اي  وفاف   وا 

                                                           

ال وا و   ييزم  عىف مقىا وع ا الل ن  را  ااي الن اي لىن ي   لواب يزوه  اطمويوح او - 1
 . 2     1981 ويوت 

اواياو  المرز  اللاوث لىيلىوي ال وا ف  ييزم   موي ع ا اليلو  الزى ف   - 2 زو يي يو ييح وا 
 .  315     1999ااي الري و  لىمو وعات   ويوت 
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  لاااوابييوااا  اط  (1) (ا. ن وىااا  ع اااا اللىاااو  ياماااي)يقاااوي   لاااوابملاولي اااا ليريوااا  اط
من   من وز   نظي والاة لواباطإل   اشية  وا و  لييو  لنلك وورب النظي رن ا ظ

يرغىاااب الظاااواشي ال وا اااو  وميااان سن وياااون ل اااا  لوابفااااط  ثااا  يريو  اااا يريو اااًا  اااامالً 
 لاوابلوث ت وميان ي  ا  اط  وومين لنلك ايا ي ا من زوانب ميرااة  مالوتت ميرااة

 اللااوب نظاااية ينظوموااا إلااا   يافاا  فاااال ر  ونظااي إت  ايا ااا  شاانف الزواناااب  وت ايا ااي ا
سن اآلسااي  اعي اااي سن الينظااو  شااو الااني و اا ف عىاا  اللااوب سشمويااه وقااا واايى الاا ر  

سشااااا  اللاااوب النا رااا  مااان اطواوولوزوااا  الياااف ورينق اااا شاااف الراماااي اللااااي  فاااف يريوااا  
ب شف  اعي اي سن وظا   اللو   وشناك فيوص ثالث قا وق  عنا وظا   اللوب  اللوب

وييق اااا  ا. ن وىااا  ع اااا اللىااااو  ياماااي ماااالوتت يريواااا    سشااا  ماااا ومياااان سن ومواااو اللاااوب
  :(2)ال وا و  يما وىف  لواباط

  :يريو  اللوب  اعي ايف ينظوماً  -1
اطسااان  الماااالوي   إلااا  لاااون  ااايد فاااف يريوااا  اللاااوب  (او يزواااه)مااااي اط ااايان 

ع ااية عان يزماع لرااا مان  سن اللوب لاوح زماعا  والااة وليناه :وقوي لوث  الينظومف
يالىزااااان اللو واااا  والمناااااو وات وسق ااااا  اللااااوب   الزماعااااات الميناااااثية ع ااااي إقىااااو  الاولاااا 

وااي   فومااا  ون ااا الي ااا  الينظومااف الااني وقااو   (الزماعااات)واليزمرااات الملىواا  يااي شاانف 
ياايزف شيماف ووا ه اط ايان او يزواه  س ااحو وقو  عىا    عى  سز وة اللوب المسيى  

قااياااه( ويولاااون يوزواااه سع ااااءف واطع ااااء )الوزاااه الياااالف: سن منا اااىف اللاااوب  عىااا 
 .يون ورمىون عى  يوزوه الناس ونسوشؤتء اآل   اويش  وقومون  يوزوه مؤواي اللوب

  :م اا ه وسشاافهإل   يريو  اللوب  النظي -2

                                                           

ال وا و  فف الرال  المراوي  ااي ال يي الري ف  اليووت   لواباطا. ن وى  ع ا اللىو  يامي   - 1
1977     71 . 

 .  82ا. ن وى  ع ا اللىو  يامي  مواي   ص نييف      - 2
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مزموعا  منظما  مان النااح ازيمرات ) عى  سن اا لوابويري  اط  ال وى و   ويك
عان  يواص يلقواص اطشااا  والم ااائ   زي الرمي الم ييك ليلقوص موىل  الاو نمن ا

 . اليف ورينقون ا(

  :يريو  اللوب  رعي اي وظا  ه -3
زمىا  الوظاا   الياف إلا   يريو  اللوب  االنظيإل   شنا ال يوص من ال ق اء وموي

ماااون يو)ولرااي سشاا  شاانف الوظاااا   شااف وظو اا  يااولف اللياا  فاط اايان   وقااو    ااا اللااوب
ينظااو  اا اا  و ا  مزموعاا  ماان اطفاياا ورمىااون مرااًا ماان )ويراي  اللااوب عىاا  اناه  ( يون

و امن   اتلي اظ   ا(سو   واء فف نلك الرمي عى  يولف ال ى   ازي مماي   ال ى  
 (ا. ن وىا  ع اا اللىاو  ياماي)زوان  ا المسيى   يقاوي إل    النظي لوابملاول  يريو  اط

  ينظاو  و ا  مزموعا  مان اطفاياا)و  الاني ويراي  اللاوب  رناه نلن نموي لالسن  اليري 
ونلااك  الرمااي   وياااون  اان ح اليؤواا  ال وا ااو  ويرمااي عىاا  و ااع سفيايشااا مو ااع الين واان

وعىاا  يااولف   عىاا   اا  اي ااي عاااا ممياان ماان المااوا نون فااف واا وف    سو فااف  ن والااا
عااالوة   ف اانا اليريواا   (عىاا  اطقااي الياارثوي عىاا  قاايايات ال ااى ات اللايماا   سو اللياا 

  لىلااوب وو اامي المااالوتت المسيى اا  لااه عىاا  انااه وزمااع  ااون يافاا  الزوانااب اليااف نياايت
 .  (1) لوابويموو سو ا  رنه وزايي الي وي الني عيفيه اط

 املبحث الثاني
 السياسية زحاا نظريات النظن السياسية وصالتها باأل

 الىظيفية –النظرية البنيىية  :األولاملطلب 
وعىماااء   مواااان النظيواا  ال وا ااو  سو ااع الموااااون لرىاا  ال وا اا سو  مو ااود راااو

  شف اطولال وا   الىنون ويسووون فف شنا المواان عىو   سن وقوموا  م م  مواوز  
عمىواا  اليريواا  واليرمااو  واليواانو  ال اايويو  لوااواغ  الم اااشو  والثانواا  شااف ايي ااا  

                                                           

 .  82ا. ن وى  ع ا اللىو  يامي  مواي  ا ص      - 1
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فف منييايه  اان  (لاما ي وع)ويى الاييوي   يا ه  ور  المزيمع ال وا ف ووظا  ه وسغ
الايا   اليزيو وا  الياف ي امح  ايي اا  قواعاا الايلي  فاف )مقوا النظيو  ال وا و  شف 

 سوااويوير و ااا عىاا  نلاك يقااو  النظيواا  ال وا ااو  عىاا    (1) (الن اا  والي ااوي ال وا ااف
اقرف لىلقوقاا  ال وا ااو  ف ااف نظيواا  يزيو واا    مرناا  سن ااا يقااو  عىاا  اليلىوااي الااو  :عاواااة

وشااف نظيواا  عاماا    مرناا  سن ااا ي اامي زموااع سنااواد الن ااا  والي ااوي ال وا ااف يمااا سن ااا 
ليااا    نظيواا  ميي اا   مرناا  سن ااا ت ييي ااف  ااان ييااون مزاايا وواا  لىلقوقاا  ال وا ااو 

النظااا  ال وا ااف عىاا  انااه مااياا  لنظااا  إلاا   اللاايب الرالمواا  الثانواا  يقيو ااًا يااان وينظااي
ال ايىف عىا  ايا ا  اطنظما  ال وا او  وغااب  –ومن شنا غىب ال اا ع القاانونف   اللي 

 إ ااف اتزيماعف ال امي عى  ي يوي و ىوك اطز وة الليومو    اياتشيما   آثاي اإل
إلااا   غواااي سن شااانف النظاااية  وزماعاااات المواااىل   وزاااه عاااا  لاااوابيزاشاااي اوي اطإلااا  

ال ااااس  الااااني سواااااب عىاااا  ال وا اااا  النظااااا  ال وا ااااف قااااا يغواااايت فااااف غماااااي الي ااااوي 
فى  ورا النظا  ال وا ف وقيوي عى  ال نو    مو وعًا ون زًا منن الليب الرالمو  الثانو 

الا يويو   ي  ات و مي يانلك ات نوا  ال وا او  غواي الي امو  مثاي اليزمراات ال وا او  
اللييوااا  شااانف اليؤوااا  واي  اااا ظ اااوي نظيواااات ومنااااشث زاوااااة ي ااامح  المرالزااا  الواقروااا  

الز ا الرىماف الرمواص  وراو   ونع القيايو  لىنظا  ال وا ف مثي نظيو  الزماع  والو وة
عىاااا  ال وا اااا  فااااف يلىوااااي النظااااا   إ ااااايماااان سشاااا  الز ااااوا اليااااف  اااانلت فااااف  (المونااااا)ي 

ال وا ف وفص المن ث ال نواوي الاوظو ف عاي  النظاا  ال وا اف  واوية مسيى ا  وميمااووة  
نلااك النظااا  ماان الي اااعالت الااني ومياان إوزااااف فااف يااي )ه عىاا  انااه ويريفاا (المونااا)فمااثاًل 

المزيمرات الم يقى  والني ونزو وظا   الييامي والييو  ااسىواا و مواز ا  المزيمراات 
الي اواا  ا ايساا  و اا ي إياياف ز امانو   ايعو  فالنظاا  سو  عان  يواص ا ايساا  سيىاط

                                                           

من اة ا. ملما نوي م نا وع ا اليلمن الواللف  عى  ال وا    ون الينظوي والمراوية   -1
 . 24     1985   ينايو المراي   اإل
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ونيماااف   (1)(ل ااظ النظاااا  واليغوواااي ال وا ااف شاااو نظاااا  ويميااع  الوااا   ال ااايعو  ووماااايح
 عىا  اطلوااء الاني ف ا  الوظو ا  عىا  سن اا سي عمىوا إلا   اطوايالمنظوي الوظو ف فاف 

واسي م  و  الوظو   اا ية الرى  اتزيماعف عىا    ن ا  و    فف  قاء اليا ن اللفسو 
لوااااث نشااااب يثوااااي ماااان عىماااااء ال وا اااا    سواااااي  راااا  اتنثيو ولااااوزوون اتزيماااااعوون

وظو وااًا لايا اا  الاانظ   اً إ اااي و يلااون   طماايويوون  الاانات وفااف مقااامي   زا يا وااي الموناااا
سو اااااع ا اتزيماعواااا  سو  ال وا ااااو  فااااف  ااااا ي  ىاااااان الرااااال  م مااااا يياااان اواااااوولوزواي ا

عىا   إ اايمان ا ايو اليواايات النظيوا  فاف  وسو ح اليواي الوظو ف    اى    و قيوااوات
لوااااا   الممواااااوة ل ااااانا المااااان ث ييز اااااا فاااااف ا ااااايساا  نماااااونج سن ا  ال وا ااااا   وزاااااه عاااااا 

يلىوىو  فف ايا   النظا  ال وا ف  رااةي (Outputsالمسيزات ( و)Inputsالماسالت )
 اااان ماشوااا  المااااسالت والمسيزاااات ييملاااوي فاااف سن   (الااااييوي  اااويواا النزااااي)ووااايى 

و  قيواااااااازانااااااب اطنظماااااا  اتزيماعواااااا  واتإلاااااا   المزيمااااااع يولاااااااة مييامىاااااا  وي اااااامن
فااا ن  وعىواااه   ااامن شااانف اطنظمااا  المسيى ااا  (Subsystem)سنظمااا  فيعوااا    وال وا اااو 

النظااااا   إ ااااايي اااايي نظامااااًا مولاااااًا ساوااااًا فااااف  (المزاااااي ال وا ااااف)اللواااااة ال وا ااااو  
فاللواة ال وا و  نظا  سا  ييليك وفص قواعا مرون  ملااة وييمواو   اتزيماعف الرا 
مااع  يون ااا يساي   ال رالوااات ال وا ااو  اليااف ل ااا عالقاا  فااف المزي ساايىعان اطنظماا  اط

زوشيواا   م ااال  ال ااى   وال ااو ية وال ومناا  والقاايايات اليااف ل ااا سشمواا  قوااوى فااف لواااة 
 (المااسالت والمسيزاات)سن مويانويوا  عماي النظاا  ال وا اف وفاص نماونج   (2)المزيمع 

ا النماااونج و الواااوية وميااان يو اااول ا  اقااا  عااان  يواااص او ااااح الم ااااشو  الميرىقااا    ااان
  (3):اليالو 

                                                           

     2114ا.  وياو الما النزاي  ايا ات فف عى  ال وا    م  ر  وواية الثقاف   اي وي   - 1
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 .  16ا.  ويواا الما النزاي  المواي ن  ه      - 2
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ياارثوي الملااو  وال و اا  عىاا  النظااا  إلاا   ي ااوي شاانف الماااسالت :Inputsالماااسالت  -1
الم الاااااب ال وا اااااو  واتزيماعوااااا   :ا عىااااا  ماااااا وىااااافس ا اااااال وا اااااف وشاااااف ي ااااامي 

  :و  والثقافو  وشنا ومين ماللظ  نوعون من الماسالتقيوااوات
النظااااا  إلاااا   يىااااك اليااااف ييفااااعإلاااا    الاااابوي ااااوي شاااانف الم :Demandsالم الااااب  - س

وااااي القاايايات   اارن ا شاانف الم الااب ي اامي يوووااع المااوايا   ال وا ااف لمرالزي ااا وا 
 الم ال    المرىومات .   الم ايي  ال وا و   ينظو  ال ىوك  والسامات

الاااااع  والم اااااناة اليااااف يقااااا  لىنظااااا  إلاااا   وو ااااوي :Supportالاااااع  والم اااااعاة   - ب
مان الن اا ات ال ياوا  والزماعوا   يراالاو  لواث سن شانف الم ااناة ال وا ف من الم

يقوو  موقع النظا  فف المزيماع وشانف الم ااناة ي امي الااع  الماااي إل   اليف يؤاي
 (المااسالت)ا ايساا  فا ن  شيانا  (ال اعا  والاوتء)والاع  المرنوي  (افع ال يا ب)

النظااا  وملو ااه وسو ااا  ااون  الااي   ال راااي  ااونإلاا   يير وااي يلىوىااف  زاانب اتني اااف
 عناوي مسيى    من النظا  . 

الن اا ات الياف وقاو    اا النظاا  ال وا اف ا ايزا   إل   ي وي:Outputالمسيزات  -2
ويرسن  ايي  وا ا  الليوما  و يامز اا وقياياي اا وي امي   ال غو  عىوهسو  ل ى ات

ن يلاوااااا زموااااع ال ناااا  والوظااااا   اليااااف ي اااااش  فااااف شاااانف القاااايايات و اااااون ا ت ومياااا
 ن ا ات النظا   اق  . 

إلا   شف ع اية عن يلاوي زاوء مان المسيزاات :Feedbackاليغنو  ات ييزاعو   -3
 المرىوماات إعاااةسنن شاف ع ااية عان عمىوا    ماسالت زاواة يقا  لىنظا  ال وا ف

وان القاا مان شانف الم ما    يواموماتسو  ز او مرون من ازي القوا   يراوالتإل  
ن سي ر اا  (ال وا اا  فااف المنااا ص اتساانة  ااالنمو)فااف يياااب  (المونااا)اليم واواا  نيااي 

عىااااا  م ااااايوى  سسااااايىو  نظاااااا   وا اااااف واااااؤاي وظاااااا   عىااااا  م ااااايوى المااااااسالت
 فوما ويرىص  وظاا   المااسالت وشاف عاوااة ليان الاني ويرىاص  مو اود  المسيزات

 مرن   (Political Communication)شنا ال لث شف وظو   اتيواي ال وا ف 
و ونااه و ااون الاانظ    فص الم اايمي لىمرىومااات فومااا  ااون ولاااات النظااا  ال وا اافاليااا
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ااسي وسايج المزيماع ليا  وميان الوفااء  مسيىا  المي ى اات الوظو وا  فاف  سيىاط
شنف الوظو ا  اتيواالو  ياي  مان ساالي مزموعا  مان   زان ف الماسالت والمسيزات

 .  (1)ال وا و   لوابالو ا ي والمؤ  ات ولين سشم ا اط
 السياسية واالتصال السياسي زحاا األ :املطلب الثاني

  :يريو  اتيواي ال وا ف

ايوااي شااا  ويرىاص  ال وا ا ( وو ايمي )اتيواي ل وا ف  رنه  (ماينوي)ويري  
الم اااايغىون  ال وا اااا   غواااا  سو  عىاااا  يااااي م اااايووات اتيواااااي اليااااف و اااايسام ا ال ا اااا 

 (ملمااا  اان  ااروا ال  ااي ا.)وويرااي    (2) غاواا  ملااااة واشاااا  مقوااواةإلاا   الووااوي
عاما  سو  اتعالمواونسو  الن ا  ال وا ف الني وقو   ه ال ا ا )اتيواي ال وا ف  رنه 

سفااياا ال اارب والااني وريااح سشاااافًا  وا ااو  ملااااة ييرىااص  ق اااوا ال و اا  ال وا ااو  ويااؤثي 
ساااالي و ااااا ي  اللواااااة الساوااا  لالفااااياا وال اااروب ماااانسو  الاااايسي الراااا سو  فاااف الليومااا 

يريواا  اتيواااي  (المرزاا  اللاااوث لىيلىوااي ال وا ااف)وزاااء فااف   (3)اتيواااي الميرااااة 
عمىوا   اث شانف المرىوماات وي اىم ا مان سو  المرىومات اليف ي اث وي ايى )ال وا ف  رنه 

اتيواااي ال وا ااف فاا ن  . وعىوااه (4)زانااب الرناوااي المسيى اا  لولاااات نظااا   وا ااف مااا(
و  وشاااف الن اااا  ال وا اااف  وشاااو م ااامون الرمىوااا  اتيواااالو   ا اااسوقاااو  عىااا  عناواااي 

واإلعالموااون وال ااا    ال وا ااو  لااوابال وا ااو   والقااا    اتيواااي وشاا  ال ا اا  فااف اط
الااني وي اامن اطثااي المقوااوا فااف الن ااا   ااواًء يااان ميرىقااا  وظو اا  الياارثوي فااف ولاااات 

الم ااايي  ال وا ااو   وشااف يااي النظااا  ال وا ااف والم اااشم  فااف و ااع ال وا اا  الراماا  و 
ال وا اااو  . سن مااان سشااا  قناااوات  لاااوابو اااوى  يز اااا الن اااا  ال وا اااف الاااني يماي اااه اط

                                                           

 .  115     1985النظ  ال وا و   ويال  الم  وعات  اليووت   ا. يماي المنوفف  نظيوات - 1
  1997ا. ملما  ن  روا ال  ي  مقام  فف اتيواي ال وا ف  ميي   الر ويان  اليوا   - - 2

   16  . 
 .  18المواي ن  ه      - 3
اواياو - 4  .  324مواي  ا ص       زو يي يو ييح وا 
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  (ال وا او  لواباط)اتيواي ال وا ف شف المؤ  ات نات ال ا ع الينظومف ال وا ف 
لوااث يقااو  شاانف المؤ  ااات ماان سااالي سن اا ي ا الراماا   ااي   النسااب ال وا ااو  اللايماا  

ت الريو اا  ماان النااااح ووغىااب عىاا  سن اا ي ا  رن اااا يااي  عىاا  م اايوى و ناااف  الق اعااا
إلا    ان اتيواي ال وا ف وميان سن وقاو  (ا. ملما الموالل )و ووية اا م  . وويى 

الير  اا  ال وا ااو    زانااب مااا ياا  نياايف  اارغيا  ميااسىاا   اامن الوظو اا  ال وا ااو  مثااي
وماان ماللظاا    ي اليلاايو  ال وا اافمقا ااي الي ا اا  ال وا ااو  والي ااووص ال وا ااف مقا اا

و ااا ي اتيواااي ال وا ااف فااف إلاا   ال وا ااو  ومياان سن يىزاار لااوابشاانف الزوانااب سن اط
 و قيوااااتسو  سوقات ما ت يساام ا لىير  ا  ال ار و  وياء مقاوااشا و يامز اا ال وا او 

فف سوقات  ليرووا  وا ي ا س ان اطومات والليوب . يما ومين سن يىزرسو  اتزيماعو سو 
سو  الي ا   ال وا و  ويلقوص ايز  ال لن ال وا ف لىزم وي  ايزاف ق و  ماإل   سسيى

 وا اا  مرون  واتيواااي ال وا ااف وقااو  عىاا  ياايا   مزموعاا  ماان الروامااي واطز ااوة فااف 
الوظو اااااااا  اتيوااااااااالو  ا يااااااااااء ماااااااان اليس ااااااااو  وفقااااااااا لىماااااااااسالت واني اااااااااء  الين واااااااان سااء

 .(1)سوالمسيزات
  :السياسية واالتصال السياسي حاا األ

يمثي مؤ  ات  لواب ان اط عنا يلىوي ال و   ال وا و  لاليواي ال وا ف وظ ي
 وا ااو  منظماا  ي اا ي يزموااع الموااالح لزماعااات وف ااات مروناا  ويقااا  لىناااس ون سوااايًا 
ملاااااًا اواء الق ااااوا الااسىوااا  والسايزوااا  يماااا سن اااا ي اااط الليوماااات لي اااى  ال اااى   يماااا 

 لاوابفف موقع المراي ا  ين وان ال وا اات الياف يوانر ا الليوما  . لواث سن اط يياقب
ويقاااو   الرماااي  . (اطويال اااا ق  الااانيي فاااف ال واااي )يقاااو   مزماااي الوظاااا    ال وا اااو 

ليلقوااص  يامز ااا ال وا ااو  عاان  يوااص اتيواااي ال وا ااف  ااون ولاااات النظااا  ال وا ااف 

                                                           

 .  339     2112يواي ال وا ف  ااي وا ي الن ي  عمان  ا. ملما لماان الموالل   ات - 1
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إلااا   م الاااب ويروواااا واعااا  ياااريفلااا  إ المااااسالت . إنن المااااسالت ي اااوي إ ااااي ااامن 
  (1) :النظا  ال وا ف من المزيمع وال و   السايزو  واليف ومين يو ول ا يما وىف

  :وشنف الم الب ييسن عاة س ياي :الم الب -1
م الب ييرىص  ينظاو  ال اىوك اتزيمااعف   م الب مااو  ييرىص  ال ىع والسامات

وا اااو  والم ااااشم  فاااف و اااع ال وا ااا  م الاااب ييرىاااص  الم اااايي  ال   يرالقاااات الرماااي
 الرام  وم الب يموو  ييرىص  القو  واليموو اتزيماعو  . 

  :وشنف ييسن اط ياي اليالو  :اليرووا والاع  -2
يرووا مااي مىماوح ويمثاي فاف افاع ال ايا ب ماثاًل  اعا  القاوانون واللاي  عىا  

النظااا  ال وا اف والياايا  الم اايي  ال وا ااو  والرماي لم اااناة  وا اات وقايايات   ي  وق اا
 يموو النظا  ال وا ف .

 ااان وظو اا  اتيواااي ال وا ااف فااف الماااسالت ياااي  (ملمااا نوااي م نااا ا.)وواايى 
ي الااني قيوااااعىاا  لييواا  النظااا  ال وا ااف ماان لوااث عالقيااه  الو اا  اتزيماااعف وات

راانص فيو وا  ي ىاوي الم الاب ال وا او  ويو وا  ي  ولي نه النظاا  ال وا اف ووي اعاي مراه
ويو واا  ا اايوراب النظااا   الموااالح ويو واا  اتيواااي  ااون مسيىاا  سزااواء القااوى ال وا ااو 

ال وا ف لىقوى اتزيماعو  ليقو   وظو ي ا واويشا ال وا ف يى ا  يويو  لي   اطشاا  
يىرب ال واياي ال وا او  الميسووا   (2)الرام  اليف ي  ي وي يي وزوا النظا  ال وا ف 

 لااااواب ااااو  اويا مىمو ااااًا وشامااااًا فااااف الياشوااااي ال وا ااااف ويلاااااوي اطال وا لااااوابمثااااي اط
ال وا و  سن يووغ ق اوا مسياية وان يثوي اشيما  الموا نون وان يزا ق اوا زاواة فاف 

. وعى    وي المثاي وي ىب النمونج الىو يالف لى وا    (3)ل اشا الاع  لىمي لون  سثناء
                                                           

 .  39     ا.  ويواا الما النزاي  مواي  ا ص- 1
  إ ينايو ا. ملما نوي م نا  النظيو  ال وا و  والرال  الثالث  المييب الزامرف اللاوث   - 2

1983     173 . 
ش ا   :قاين  فف وقينا اللا ي  ييزم غا يووي .سوه .المونا وزف  نز ا   اووي  ال وا ات الم - 3

 .  67     1997ع ا اهلل  الااي اتشىو  لىن ي  عمان  
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 ااااون اللااااايمون والمليااااومون ويىمااااا اوااا لزاااا   اتنيىووواااا  يااااافقًا ي واااايًا ماااان المرىومااااات
المرىوماااات المقامااا  يىماااا ياااان مرنااا  نلاااك ا اااالد سف اااي لىزم اااوي ويانااات ال وا اااات 
سف اااي ف اااف النمااااونج الىو يالاااف وياااون ماااان لاااص الزم اااوي سن ورااااي  الو اااا ي الي و ااااو  

وشاف واناعات  اسم  ومرقااة مقوااة مان ق اي   لاليواي ال وا ف مثي و اا ي اإلعاال 
 ااايمرون . فالوااال  نات القاااياء المثق اااون ييياااب عااان ال وا ااا    يوقااا  مسيى ااا  عااان الم

وال ااا  ماان اإلناعاا  يمااا واان  القااانون شااو سن  المزااالت الموااوية اليثو اا  اتني اااي .
ييون غوي منلاوة  وا وا فف لون سن الوال  غال اا ماا يياون مناواية طلاا اط ايا  

فااف  (المونااا)ن الز ااا الرىمااف الرموااص ي .وماان سااالي مااا يقااا  ن ااي وع سن ن ااو   ااا (1)
من سش  الز وا الياف  انلت فاف  ورايلىوي النظا  ال وا ف وفص المن ث ال نووي الوظو ف 

 ا ايرمايلواث يا    عىا  ال وا ا  تزاي إع ااء المالماح اللقوقوا  لىنظاا  ال وا اف إ اي
ث  وا اا يه يلىوىواا  فااف ايا اا  النظااا  ال وا ااف لواا رااةنمااونج الماااسالت والمسيزااات ياا

ومياان الااي   مااا  ااون النظااا  وملو ااه و و يااه الااسىواا  والسايزواا  وفااف ن ااح الوقاات وااي   
 وقاااو   اااه واتيوااااي ال وا اااف شاااو الن اااا  ال وا اااف الاااني   اااون عناواااي النظاااا  ن  اااه

 ال وا و  والني ويون له ياثويا عى  ولااات النظاا  ال وا اف وعىواه لوابال ا   فف اط
 ماي ااا وم ام ااا ليلقوااص م اا  ااا وافيايشااا و يامز ااا ال وا ااو  عاان يقااو   م لااواباطفاا ن 

 الماسالت .  إ اي يوص اتيواي ال وا ف  ون ولاات النظا  ال وا ف  من 

 الثالث املبحث
 السياسية زحاا واأل املثقفني بني العالقة
 احلابي والتنظين املثقف :األول املطلب

  اااون القا مااا  الرالقاااات نوعوااا  عىااا   ال وا ااا عىااا  فاااف اللو اااف النظاااا  م  اااو  وريماااا

 ال وا ااو  لااواباط عاااا و اايي  وا ااف نظااا  يااي ف ااف  مروناا  اوي فااف ال وا ااو  لااواباط

                                                           

 .  286 -285المواي ن  ه      - 1
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 ن ااا وا الثا ياا  الرالقااات ماان مزموعاا  وا ااييايوزواي ا ويلال اي ااا ويمثوى ااا ل ااويشا ولزاا 

 اللو ااف االم ا  م  ااو  ماع ي وااي لاا إلا  ويقااا ع م  او  وشااو  لاواباط نظااا  ي ام  والياف

 ل  اا  واس ا اا ماااسالً  اللو ااف النظااا  و اايي المرناا  .و  اانا الواال ف القاااموح فااف الميااااوي

 مع اللو ف النظا  يم والت   ور  ي وي   يي يلاا اليف ال وا ف النظا  ا يغاي  يوق 

 المماي ا  ماع لاواباط نظاا  ي اعاي م ايوى عىا  وانريح ما وشو  ييي المؤ  ايف الن ص

 واليقالواااا اتقياااياد نمااا  المؤ  اااات  ااايي سن اعي ااااي  عىااا  لىاولااا    اااايو والمؤ  ال وا اااو 

 يقا اااب عىاا  لااافواً  وي ااايي اللو ااف النظااا  ي  اااو  عىاا  إمااا ي ااااعا قااا ال ااا اة ال وا ااو 

مااا يياايالن سو ي واايان لو ااان :لو واا  ثنا واا  ظ ااوي لااا إلاا  ال وا ااو  اليوااايات  يااؤاي سن ااا وا 

 مااان ومق ولاا  م ااييي  و  ا ااااط الينظومواا  القااو  ناااتيا فيىمااا . م اايي  يرااوااا  ظ ااوي إلاا 

 والقووااا  الم ااايقية لىينظوماااات مواااوة وشااانف الثقافااا  قاااوة عىااا  الاااوالً  نلاااك ياااان يىماااا  الزمواااع

 عىو ااا وىيقااف سواااوولوزوا ف ااو اللااوب سمااا . (1) عىو ااا الياارثوي و ااي ورون  اااويش  والمثق ااون

 طي و  ا اااط الرناوااي سن نلااك ومرناا  (2) منظماا    يوقاا  ن اايشا   ااا    ااا مااؤمن زمااع

 :(3) شف لوب

  :اتواوولوزواً  " المريقا :سوتً 

 والمريقااات مراا يى اا سو ازيماعواا سو اونواا سو ثقافواً  سو واً اقيواا مريقااً  يان  واء 

  :ق مان اللوب عىو ا ويييو اليف

 وااعزم ي اااي مريقاااات عىاا  يقااو  اليااف ال اامولو  لااواباط يي ناشااا  ااامى  مريقاااات -

  . وغويشا و وا وا وازيماعوا وثقافوا وااقيوااو  اونوا اللواة منالف
                                                           

     2116  ا. ملما قا   القيوويف  نظيو  المنظم  والينظو  ال  ر  الثانو   زامر  اليووت - 1
382 . 

ما عيب واووال  المؤ    الزامرو  لىايا ات زان مايي يانيان  عى  ال وا    ييزم  مل - 2
 . 58والن ي   ويوت     

  :فااي  امو     وي القاوا لىلي  اليا ا  من وي عى  اليا   اتليييونف اليالف - 3
s1.php?id=6539&bn=234&page=18info.net.net/book-http://www.daawa  

http://www.daawa-info.net.net/books1.php?id=6539&bn=234&page=18
http://www.daawa-info.net.net/books1.php?id=6539&bn=234&page=18
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 عىاااا  يقااااو   ميسوواااا  سو  اااامولو  غوااااي سلااااواب يي ناشااااا  ااااامى  غوااااي مريقاااااات -

 لاواباط سن فواه ت اك ومماا . غوايف سو يقيواااات سو الثقافف الزانب فف ملااة مريقاات

 لااواباط شاانف سن إتَ   اليااايو  لااااثس مزيوااات يغووااي عىاا  واطقاااي اطقااوى شااف ال اامولو 

 المريقااات زمواع فاف ان ازاما سفيااشاا من يي ىب  اطن ؛لىي ققات غويشا من سيثي مري  

  . اللوب عىو ا وقو  اليف

  :ال  يي الرنوي :ثانواً 

 وشاااؤتء  اللاااوب ايياااان مااان ييااان   يولاياااه المؤمناااون سو اللاااوب إلااا  المنيماااون 

 اللاوب إلا  ينيماف الياف الرناواي شاف فالقاعااة  وقواااة قاعااة إلا  اللاي    ور  ونق مون

  وا اا   ي اا  يقااو  اليااف ال اايول  ف ااف القوااااة سمااا عىوااا قوااواا  م مااات ل ااا ييااون سن اون

 ييااون  ااو  ياانلك واللاااي القاعاااة فاا ن ولاانلك  مال ماا  يزاااشا اليااف القاايايات وسساان اللااوب

  . لزماً  القوااة س را 

  :المااي الرنوي ثالثا:

 موزاوااً  وياون سن ومينه ت  وقايايه لزمه فف ميوا راً  سو فقوياً  يان م ما اللوب 

  اون يي  ت اللو و  الاعوة ن ي عمىو  طن ؛منقول  وغوي منقول  سمواي عى  وريما سن اون

  . يا ر  ومؤ  ات ميايو من له  ا ت اللوب ف ن ينلك قىوى  يانت م ما منقول  امواي

  : الينظو :يا راً 

 ومواااو الاااني شاااو الرنواااي وشااانا  ال اااا ق  الرناواااي ياااي واااي   الاااني الرنواااي شاااو 

 وعىواه . اللاوب م  او  مان اقييب يىما ن  ه ينظو  اليواي ا ي اد ويىما اليواي عن اللوب

 مان الزمااشوي يثقو  فف ومىمو اً  شاماً  اوياً  وىر وا سن المثق ون مقاوي فف  ان  القوي ومين

 الراوا لاا لقا . اليثاق   مرن  سي  الثقاف  اني اي شو فالمقووا و ال وا  لواباط سالي

 سو ال اااايا و ااااي وع اليااااف الرمىواااا  شااااو اليثاااااق   ااااان واتنثيو ولوزوااااا اتزيماااااد عىماااااء ماااان

  يوااص عاان (المثق ااون) سساايى لزماعاا  الل ااايو  الواا ات ايي اااب سالل ااا ماان الزماعاا 

نا .  ون مااا والي اعااي اتيواااي  عمىواا  شااو لى اايا  الن اا   الثقااافف الييوواا  سو  اليثاااق يااان وا 
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 القااو  اني اااي عمىواا  ومثااي لىمزيمااع  الن اا   ف نااه الين اا   إ اااي فااف ياااسي ازيماااعف يرىاا 

 المقااووح شانف سن .غواي إلو اا اسىات الياف المزيمراات إلا  اتزيماعو  ليا واط والمقاووح

 الواااياد ظااااشية ل اااا ي ااا ب ماااا غال اااا المزيمراااات شااانف إلااا  اسىااات الياااف لياااا واط والقاااو 

 لاااواباط زمواااع سن ونااايى . (1) الاسوىااا  والقاااو  اطواااوى  القاااو   اااون الواااياد سي الل اااايي

 وناللاظ يماا اللوب إل  زن    سو وانيماءاي    يا    لي ب المثق ون مع يي اشي ال وا و 

  را  فف ي يدال سو ال زا ف قيايشا ايسان سو  اوااي يقو  ت ال وا و  لواباط  ان سلواناً 

  اسيوااااي اللاااوب قواااا  سن  لواااث  سيا  ااا  ويرسااان  اااالمثق ون ي يي اااا  اااي  الل ا ااا  الم اااا ي

وزا ف  يويي  فء و وفه ااسي المثق ون   . له وا 

 السياسية زحاا األ نشىء يف املثقفني دور :الثاني املطلب
 وان ال وا او  لاواباط قواا  فاف  اشمت وملااة مرون  عوامي عى  اليياب وي ص ت

 والروامااي ال وا او  يالرواماي الا ر  ماع  ر ا ا ميااسىاا  عواماي زمىا  ف نااك م اا واً  ياان

 ال وا ااو  لاواباط ن اوء فااف م ا اي   ايي  ااشمت  وغويشااا الن  او  والرواماي و قيواااات

 عواماااي ان ثااااص لااااوا وفاااف  المقاااامات لااااوا فاااف ي قااا  الم ااااشم  شااانف سن إتَ   واني اااايشا

 الوقااا ع مااع يي اعااي لواا  مر وااات إلاا  لنقى ااا الواعواا  و ن اااناإل يااةإلا يي ى  ااا مو ااوعو 

 ماان   قا  سو مروناا  زماعا  لمواالح وي اايزوب المسيى ا  و قيوااااوات ال وا او  واطلاااث

 ياااوفي  مزااايا اليونونااا  ييي اااب ت  لوابيااااط ال وا اااو  فالظااااشية . اتزيماعوااا  ال  قاااات

 الق اب موقاع ويلياي اللقوقا  مان والااً  زان اً  يمثي ف ف سولو  ومقامات مو وعو  ظيو 

 الق ااب و اااش  لاا  مااا اليىقااا ف اليوالااا  يوااص عاان النااوي ياايى ت لوااث  الظاااشية ماان ال ااالب

 سي  الي اعااي شاانا فااف فن اااناإل ال يااي عامااي ياااسي  يوااص عاان سىق ااا عمىواا  فااف الموزااب

 اايةاإلو  ز ا  مان عىا المي ا الرواماي  اون السىا  وعاا  واليمواو اإلاياك و ياي   ساي  مرن 

 و قيوااات والروامي  وال يلمان الاومقيا و   ون اليمووو و يي  سي سسيى ز   من ال اعى 

                                                           

   ااي مزاتوي لىن ي اطولا. ناظ  الزا وي  مو وع  عى  ال وا    الثقاف  ال وا و   ال  ر   - 1
 .  www.majdalawibooks.com :الموقع اتليييونف 116     2114يان  واليوووع  اط
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 الااواعف ن اااناإل إيااة و ااون لىي اعااي قا ىاا  سولواا  ومقااامات يروامااي وال ااويولوزو  وال  قواا 

 وي اص  ماا ظاو الين م ايوى إل  ويفر ا المقامات ويييوب شنف الي اعي عمىو  فف ياسي رااةي

 لىروامي  الن    . ؟ الواعو  يااةاإل شنف شف فما  اتزيماعو  الزماع  وم امح موالح مع

  ااي فل ااب يايوسواا يالوماااً  لاوح الاومقيا واا  لااواباط ياالو   ااان ( اوم وي) وقااوي  ال وا او 

 وا او ال  والم ااواة ال ار و  وال اوااة الاومقيا و  فالم اائ من قف  يالو  عام   ووية شو

  ااااان مو ااااىو() وقااااوي يمااااا (1)... وف م ااااا إلاياي ااااا مروناااا  سنظماااا  يي ىااااب اطيثيواااا  ولياااا 

 الييى )  ان سو ا غيام ف ووقوي (2) ..(ينظو   اون الرقي وايي ا سن ومين ت الاومقيا و )

  المرن  " ن   ا ينظ  سن اون من " ن   ا يىقاء من " م يقى  يووي وت " "ييموو ت ال  يو 

 ويز ااااا سن اون وماااان  قاااااة و اااااون منظماااون  اااااون سي مثق ااااون  ااااون ينظااااو  وت " ا اااعالو 

 " ميسووااون " س ااسا  ماان  اايول  فااف المماي اا  – النظيواا  لمزموعاا  النظاايي المظ اي
 وغويشاا الاومقيا و   ان القوي ومين  احاط شنا وعى  (3).. (وال ى  ف ال ييي اإلن اء فف

 شنف ووو  من شناك وين ل  ما الرقي وايي ا وان ي    سن ومين ت اتنيسا و  المزالح من

 وو ييشااا إاايي ااا   ااؤون ووىاا  عمىااف   اايي ووز اااشا وونظم ااا نظاايي إ اااي فااف الظااواشي

 فيايا  انيسا اات سو  يلماان سو اومقيا وا  شنااك يياون سن وميان ت سساي  مرن  سي لىزم وي

 الميزااااا الواقاااع و يوشاااا الياااف  وااااطول المر واااات ماااع وي ااااعىون مثق اااون اون مااان ومماي ااا 

 الىو يالاف ال ياي مثق او   اا ناااى  وا او  يمؤ  اات  اليونونا  ييي اب سن ق اي فالاومقيا و 

  اعي ايشااا سشموي ااا و ااييوا  ال ااى   مقالوااا عىاا    قااي    ااو يت سن  رااا عن ااا اافرااوا يمااا

 اللاوثااا   الاولااا فاااف اتزيماعوااا  وال  قاااات ال  اااات زمواااع للوااااة و س ا ااا و ااايوية لازااا 

                                                           

1- Gerald M. Pomper  " The Decline of Party in American Elections " 
Political Science Quarterly  (vol.92,No . 1 Spring 1977) P.22.  

2- Robert Michels  Political Parties  Glencoe  Free Press  1958  P. 25 .  
ااي ال ىور    ويوت   زاك مايك  وويف  فيي غيام ف ال وا ف  ييزم  زويج  يا و ف - 3

 1975   95  . 
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 (1) الرياح ولاوح الاومقيا وا  سىقات اليف شف ال وا و  لواباط يون عى  القا م  فالاعوة

 وال يلمان الاومقيا و  (سىص) عى  لواباط شنف سالي من المثق ون قاية لقوق  عن ين  إنما

 لااوب سو ينظااو  إلاا  ييقاا  سن سو ااا ومياان فااال وال  قواا  و قيوااااات لىروامااي  الن اا   سمااا .

 وت ناي ااا يرااف سن ومياان ت فال  قاا  والينظومااف ال ياايي الرنوااي ويااوفي لاا  مااا مرااون  وا ااف
 ييان لا  ما  وا ف لوب فف ن   ا ينظ  وان ال وا ف الن اي ميلى  إل  يي وي سن ومين

 ت وال اىويو  الن  او  الرواماي وان يماا .   اا ساواون () ع اووون مثق اون سىص عى  قااية
 لينظوم اااا واعوااا  إيااة يي ىاااب ع ووااا  ل ا اااو  مزااايا ف اااف  مااانظ ال اللاااوب لسىاااص يي اااف

 عىا  قاااي مانظ  وعاف إل  الر وو  الل ا و  شنف لقوااة مثق ون وزوا يي ىب سي  وقوااي ا

 اوي مرالزاا   واااا ونلاان  واليزاايا واا  القاإل فااف الوقااود وليزنااب .  وا ااف لااوب سىااص

 ساللاه من الني الرا  النظيي  اياإل ايلاو من ت ا  ال وا و  لواباط ن وء فف المثق ون

  اااادواإل السىاص فااف اللا ا  اويشا  وىر ااوا سن لىمثق اون ي اامح الياف الظايو  يىااك ف ا  وميان

 سلاااااث ماااان (الموقرواااا  النظيواااا ) يراااااو  . لااااواباط ومن ااااا ال وا ااااو  الظاااااشية إظ اااااي وفاااف

 نظااي وز اا  فشاا النظيواا  وشاانف . ال وا ااو  الظاااشية لسىااص ي  ااويات ير ااف اليااف النظيوااات

 المواوات وي ايو يلااا الياف شاف مرون  فيية وفف مرون  زماع  موق    ور  يون عى  يقو 
                                                           

1  - Kenneth Kolson  " Party Opposition and Political Development " The 
Review of Politics  (Vol.40.April 1978, No.2)P.163.  

 ()    وري ي الم يي اتو الف سن ونوو غيام ف سوي من وا  م  و  المثق  الر وي   لوث ق
شو المثق ون اليقىواوون مثي الماي ون والي ن  والموظ ون  اطويون  النود المثق ون إل  نوع

الين ونوون النون وواوىون فري اط واء ن   ا من زوي إل  زوي  اما النود الثانف ف و المثق ون 
الر ووون الني ويى غيام ف ان   ميي  ون  ووية م ا ية  ال  قات سو الم ايوع اليف ي يسا  

و  موالل ا وايي اب المووا من ال ى   وال و ية  وامن غيام ف  ان المثق ون المثق ون لينظ
الر ووون ميوي ون  ووية فاعى  فف المزيمع  سي ان   ويافلون  ووية ثا ي  ليغووي الرقوي 
واطفياي ويو وع لاوا ال وص   ريح المرىمون والي ن   النون و او ان   ونوعون إل  ال قاء فف 

المثق ون ف ن  لوث وؤاون الرمي ن  ه  ن   را  ن  سسيىوغاايوشا  ايز  سو  اماين   اون سن
الر ووون ش  عى  الاوا  فف لال  انافاد وليي   وفف لال  ي يي. انظي: سن ونوو  ووولونف  

 . 42.     1977 موي ييو   المؤ    الري و  لىايا ات والن ي   ويوت   :غيام ف  ييزم 



  السياسية حاا ألا مع عالقتكم وجدلية المثقفين دور طبيعة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

 والقواااة الوعاما  م يوى عى  سفياا مزموع  سو فيا ل يوو المال م  والمقامات والسوا  
 ثا  ومان الزماعا  موقاع يرواون فاف لىقا ا المييوو  والوظو   الم م  يلاا شنف فالنظيو  . (1)

 يماي الاني الزاواا الموقا  مان النازما  الم ايي للي المي وم  ال وا و  ات يزا ات اايةإ

 عىاا  يقااو  النظيوا  شاانف عنااا السالقا  فالقوااااة ل اانا  مواالل ا مااع ويوافااص  ماا  الزماعاا   اه

  اامن الواقااع مااع ال يااي ي اعااي وماااى الظاايو  شاانف وا اايوراب ف اا  ماان القا ااا قاااية ماااى

 ماان سشمواا  سيثااي (لونااون) زرااي مااا سن واايى (ليااويوي) ف الن اا    ااو  ال وا المماي اا  عمىواا 

اياك ل  ااا  اتعيوااوااا  غواااي قايياااه شاااو  القواااااة فاااف اتسااايون  لىرناوااااي فا قااا  و  ااايع   وا 

 وييزىا  يماا المماي ا  سو ال ياي م ايوى عىا   اواء   اا ص وزاوا ل اا ويان لا  الياف الزاواة

 الااني الزاوااا الموقااع افيوشااا اليااف الزاواااة واااتلىمر  ال وا ااو  ات اايزا ات إااية فااف قاييااه

 فاف سشاافاه ويلقواص إلواه ونيماف الاني اللاوب ل ايوو قووااً  وسماا سع ا   لوث اللوب  ه ميّ 

 ماوي افو  اوغاويو  زو ي اون) ظ اي لماانا ي  ي سو ا النظيو  .وشنف (2)  ال ى   ات ي ثاي

 وظ اي ولا   ومماي   فيياً  ق السال القوااة م يوى عى  (الناوي ع ا وزماي يا ييوو  يونغ

نا . ظايوف   ن اح وفاف الم ايوى شانا عى  غويش   مااى عىا  النظيوا  شانف  الب لاولناا وا 

 ياان ز    من  رنه النظيو  ل نف وفقا القوي ومين ال وا و  لواباط سىص فف المثق ون قاية

 مىواا ع فااف  والرمىااف النظاايي الم اايووون عىاا   ووااي ن اااي ع ااي اللا اا  الاااوي لىمثق ااون

 الزاواااة المواقاا  وا اايوراب لىي اعاي الي اواا  ماان فو اا  مااا قااايي   يانات  عناااما شاانف السىاص

 القاوي إلا  و اوي مماا ال وا او  لاواباط  ن اوء ثماايف سلوامومف الي اعاي شانا سع ا  والني

 فااف السالقاا  المثق ااون  قاااية ياايي   ال وا ااو  اللواااة فااف ن ااا  ا وقاااية لااواباط مولااا  ااان

 الز اااوا يغااا   رناااه سسااايى ز ااا  مااان  القاااوي وميااان سو اااا الموقروااا  لىنظيوااا  وفقااااو  المزيماااع

 عىاا  قااايي   عااا  سن إتَ   ال وا ااو  لااواباط سىااص فااف المثق ااون لاا ر  والنظيواا  ال ييواا 

 المقااامات يىاك ف ا  سو ياوفي وعااا  الو اا ونيماون الياف لىزماعاا  الزاوااة المواقاع ماع الي اعاي

 لااي و الياالف وفرالا  قووا  سلاواب ن اوء اون لااي لاواباط سىاص فاف ي ا   الياف و  ا اط

                                                           

1- Robert C. tucker ،" Pepsonality and Political Leadership " ،Political 

Science Quarterly ،(Vol.92,Fall 1977 ،No, 3) P. 383 .  

 2  - Ibid ،P. 386 .  



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

 ويىاك اللقوقا  شانف عىا  اليريواا وق اي الملااوتت شانف مثاي فف لىمثق ون اوي سي يىمح اون

 سن إلاا  اإل اااية ماان ت ااا ال وا ااو  لااواباط سىااص فااف المثق ااون لاااوي ولواا  يايوسواا   نمااانج

 ال ااااى   ماااان موقرااااه واساااايال   وتس لىلااااوب ال  وراااا   اااااسيال  وسيىاااا  يااااان الاااااوي شاااانا

 ال  قاااااات  اااااون ال اواااااى  اللااااااوا يانااااات فيىماااااا) اطوي لىراماااااي ف الن ااااا    ثانوااااااً  ال وا اااااو 

 . (1)   قواااا  سلااااواب ل اااايوو ي وااااية إميانواااا  شناااااك سن نلااااك عناااا  يىمااااا وااااىاة اتزيماعواااا 
 يايال  م ايوى عىا  فو اا المثق اون اوي سقيواي  المزيمراات شانف فاف ن ارت الياف لوابفاط

 فاف انيىيايا فاف وال ى ا و  ال ا وا  لىزمرواات ياان فا نا . (2) القواااة م يوى عى  شو مما سيثي

نا  ال يو اااانف الرمااااي لاااوب يا اااوح فاااف اويشاااا ع اااي اليا اااع القاااين  يواااي شاااايي) ياااان وا 

 شاانا فاا ن  اللااوب شاانا سىااص فااف  ااايواً  اوياً  يااوي( .ه.ج.او) ( ينايا ااو زااويجو) (شاااياي

 ال  قا  وعمااء  قوا  ماع  الي اايك يا   رااان ات  والقوااة المماي   م يوى إل  ويص ل  الاوي

  ال يو اااانف ال اااووعف لىلاااوب  الن ااا   سماااا (3) الم نوااا  والزمرواااات وعماءالنقا اااات الرامىااا س
 المثق ون اوي وين ل  1921 عا  ير و ه فمنن  ملاا   قف نظا  نو مزيمع فف ن ر الني

  الميلىاا  يىااك فااف ال ااووعو  اتممواا  اق ااا   قواا  مااع مقايناا  ااً زاا   ااو اً  اوياً  إت قواايااه فااف
  اا ا شاو يماا  الااومقيا ف ات اييايف اللاوب عان  واالهطن ؛ينيوزا  ون ار لا  اللوب ف نا

                                                           

 .  253     1973ا. وااص ات وا  عى  اتزيماد ال وا ف  م  ر  اطي اا   غااا   - 1
وا  ا قا من المثق ون فان   عازاًل  و  ويونون ولي   الن    لىقااة  وقوي مو ىو  إنا ل  ويون - 2

 ان الوعماء والقااة فف شنا الروي  (يويوي). يما ويى  Michaels  Op. Cit.,P.89مثق ون .. 
في ت  يويي ا سن ويونوا من المثق ون لما يي ى ه م م  القوااة من موااي فييو  ي يما من ا 

ي وي واليرقوا الني و وا فف اللواة فف الاوي اللاوث  القاية واتاياك . ينلك ويى  رنه ينيوز  لى
وما يي ى ه القوااة من م مات سعقا وسورب   ات لىوعو  سو القا ا اتعيماا عى  اي ي عاا ممين 

ون وات ي ايوون ي يما من   الموااي السالق  اليف يي ى  ا القوااة سيواومن المثق ون وات
(Tucker  Op. Cit.,P.387.) من غوي  لوابا المرن  ولي  إنا يان مؤ  ف اطسي   ن

 م م  القوااة ي ي  سن ويونوا من المثق ون . ف ن  المثق ون
الملاوتت ال ى و  ليلاوا مو وعه  ااي ال  ع والن ي  –ا. ع ا الي ا ال ران  عى  ال وا    - 3

  199     1971  اتشىو    غااا
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نمااا  ال اووعو  لااواباط مان اليثوااي لااى  منظمااات يمثااي يانات مزموعااات ايلااا ماان ن ار وا 

 ال ين او  الثاوية سعقااب فاف الو نوا  لزمروا ا فاف ن ارت الياف لواباط وان يما . (1) عمالو 

 ممااا سيثااي . وا ييايشااا سىق ااا ماان يياان لاا   الو اا   ال  قاا  سفااياا يوعم ااا واليااف 1786 عاا 

 سو اا وشيانا (2) وغوايش  (ومني ايوو يو او) س  ا ا سي ا  الياف ال ى ا   ليىاك يز وااً  يانت

 لواث ات اينانافو  والااوي يااو ىزو شولنااا فاف ن ارت الياف ال وا و  لواباط ل قو   الن   

 فاااف والاونوااا  ال اللواا  والزمرواااات والنقا اااات الليفواا  المؤ  اااات  قوااا  مااع المثق اااون  اااش 

 ال وا ااو  لااوابلأل  الن اا   .سمااا (3) والو ااايو  الومونواا  ال وا ااو  لااواباط مسيىاا  ير ااوح

 فاف لمثق اونا اوي ياان فقاا  وواىاا ملاااا   قواا نظامااً  يايث لا  مزيمراات فاف ن ارت اليف

 سن المثااااي  ااا وي فرىااا   والرمىاااف ال يااايي الم ااايووون عىااا  و ااايوواً  و اااولاً  سيثاااي ير و ااا ا

 م ااااشم   ااايوو إلااا  ساى مماااا وا ااالا   قواااا نظاماااا يااايث لااا  اطميويوااا  الميلااااة الوتواااات

 .فوا ااان ن ال اااى   نلاااو وقوااي اااا ال وا اااو  لاااواباط ير اااوح فاااف فرااااي و  ااايي المثق اااون

 والم يااي المؤ ااح الزوااي ماان (يول ااون) وقااوي يمااا وراااون واساايون شااامىيونو  وزو ي ااون

 (زو ي اااون)  ااا ية سن  اااي . (4) اطميويوااا  الميلااااة الوتواااات فاااف ال وا اااو  لاااواباط لن اااوء
  نظااي مقياااياً  وعوماااً  ليونااه ت  اطميويواا  الميلاااة الوتوااات يؤ اااء ماان غواايف  اا ية ييراااى

 مثق اااا ليونااه  ااي الميلاااة الوتوااات فااف اللااو ون نظااا  ومؤ ااح سااالص ليونااه وت اتميويااان

  سو اا واتوااوولوزف النظايي الم ايوى عىا   اي فل اب المماي   م يوى عى  ت  سميويواً 
                                                           

  1971ل ن زالي الريو ف  ااي المراي   القاشية  : زويج   اون  ي وي ال ييال وا ف ييزم - 1
   33  . 

2 - Merryn Williams (ed): Revolutions ' 1775-1830 ' (Middlesex ،Penguin 

books, 1971) P. 91.  

 لوابلال يوااة عن م ايي  المثق ون مع النقا ات الرمالو  والزمروات ال اللو  فف ير وح اط - 3
ثوية  :ا. ل ن ورب :يو  وال ووعو  فف الاوي اط ينانافو   سنظي ييابال وا و  ات ييا

 .  113     1968  ال الب فف الرال   ااي الرى  لىمالوون   ويوت
يول ون يونوث  نقال عن زوناولون مايييوت ياييي  وزون شويو  نظ  اللي  وال وا   فف  - 4

 القين الر يون  عي  ويقاو  ماشي 
 .  167     1961نك  القاشية . ن و   ااي اليي  
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 اتيلااا وموثااص ن ااناإل لقاوص إعاالن وواا غ ات ايقالي إلعاالن ال وا اف الم ناح ف و

 سي الثااانف لىرامااي  الن اا   .سمااا (1) اطميويواا  الىو يالواا  م اااائ فو مااا ييز ااا الااني ال وااايالف

 عاان  رواااة ن ااوءشا فيااية  قواات اليااف لااواباط سن فياايى ال وا ااو  ال ااى   ماان اللااوب موقااع

 ياناات سو وعمالواا  ا ااييايو  اسلوا اا اتغىااب عىاا  ياناات واليااف  ن اا وا واللياا  ال ااى   مواقااع

 الم اايووون عىاا  مثق ااونال اوي يراااظ  فاا ن  الثالااث الرااال   ىاااان فااف وا ااييايو  قومواا  اسلوا ا

  قوا  فاف عىواه شاو مماا و اولا سيثاي ياان وقوااي اا لاواباط شانف سىاص فاف والرمىف ال ييي

 مااى عىا  اً س ا ا وريماا (مو ىو) وقوي يما  الينظو  يان ولما  اللايم  ال وا و  لواباط

  اارو   المثاااي  اا وي عىاا  الرامىاا  ال  قاا  ياناات ولمااا  موااالل ا الزماعاا  ووعااف ي ااامن

 وال  قااااات ال  ااااات وياناااات (2)  ال اااايويو  الن اااااي م اااايىومات يااااوفوي عىاااا  قااااااية وغوااااي

 ووناسيواوا ل اا وياون سن لوامااً   ات  فقا موالل ا عى  الملافظ  عن عازوة الم لوق 

 م ااايىومات ياااوفوي م ااارل  سوااا لت ال ااا ب ل ااانا . (3) ومواااالل ا  اااؤون ا عىااا  لىملافظااا 

 اللييااا  ون اااوء . و ااايويو  مىلااا  م ااارل  لر اااووونا المثق اااون ق اااي مااان والن ااااي الينظاااو 

 ليي ) اطوي  شف مسيى    وعمالو  س ييايو  سلواب إل   را فوما يلولت اليف ات ييايو 

 ع ي اليا ع القين فف ن رت اليف الم م  واإلواوولوزو  المنش و  اللييات ي قو  (المثق ون

 ات اييايو  اواشااي  اان) سو اا القاوي إلا  (  ااويي) وونشب  ي (4)  الر يون القين و ااو 

 وليمان  ؤح  لز  ميي   شو مما سيثي فو ا المثق ون م اشم  لز   ماى ميي    اسلوا و 

  . (5)(ال يولويايوا

                                                           

 ومون مايين لو  ت  يزي ال وا    ييزم  سويي لمااي و يياءف  ااي اطفاص الزاواة   - 1
 .  167     1977   ويوت

2 - R. Michaels  Op. Cit., P.26.  
3 - Ibid ., P.93.  

 .  83     زان  وي  اييي  مواي  ا ص - 4
ت م اان   ون اتاوولوزو  ات ييايو  واتاوولوزو  ال يزواوو     ى ااويي  نقال عن  وايو   - 5

 .  14    1971  12مزى  الثقاف  الزاواة  عاا 
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 فااف ات ااييايو  لااواباط سوا ااي ماان ورااا والااني  اطلمااانف ات ااييايف لىلااوب ف الن ا  

 المثق اااون مااان مزموعااا  ق اااي مااان لت ااان الياااف ال اااسو  الز اااوا  يىاااك ن اااوءف وااايي    الراااال 

 اوغ ااتو  (لو ساات ول اااو و) (ت اااي فيانانااا) سمثاااي  ع ااي اليا ااع القااين فااف ات ااييايوون

 ال ااووعف لىلااوب  الن اا   ال اافء ون ااح . (1) ياوي اايف( ياااييو) (سنزىااو فيايوااكو) ( و ااي

 و ى اااا  وس اااااينة المثق ااااون ماااان مزموعاااا  وااااا عىاااا  1921 عااااا  ير ااااح والااااني  اتو ااااالف

 (وييا ااونفو) ( ياوغااا) سمثاااي  الو اا   ال  قاا  إلاا  ينيمااف   قواا  سوااوي وماان  مروونزااا
 وط اا اب . وغواايش  ... (غيام اافو) (امناااوتو) ( اا انوو)  وزيااا(و) (يولوااايفو) يا اايا(و)

 ول اعىوا   او الواا زناوب ماع مقاينا  لى اماي ال  قف  الي وي ميي    و اقيوااو  ازيماعو 

 مماا سيثاي الزناوب فف المثق ون شؤتء اوي يراظ   ال ماي فف و وو وال  النقا و  اللييات

 ن ااوء فااف المثق ااون اوي يااان فقااا الثالااث الرااال   ىاااان فااف سمااا . (2) ال ااماي فااف عىوااه يااان

 مااع وقاااح ت  مااا والمماي اا   ال يااي م اايووف عىاا  وي وااياً   ااايواً  واليقامواا  القومواا  لااواباط

 اليسىا  عواماي وان  يماا (الواناعو  المزيمراات) فاف تن ار الياف ال وا او  لواباط  قو 

 مااان ال ااار و  ال  اااات وليماااان ز ااا  مااان ال  قوااا  القوالاااب  و ااار  واتزيمااااعف ال  قاااف

 عمىواا  فااف ثويواااً  وسماااً  المثق ااون لاااوي  سع اات سساايى ز اا  ماان  اااادواإل السىااص م اايىومات

 اطوا اي الواونف  اووعفال اللاوب يواا ياان المثااي  ا وي فرىا  . لاواباط شانف مثاي إن اء

-LI TA  ااو – يااا لااف) ال يوفو ااوي ماان وييونااون 1921 عااا   اطولاا  ااواايف ظ اايت الااني
CHAO)  وغواايش  والواال وون الزااامروون واط اااينة    ياايف المياارثيون ال ى اا  ماان ومزموعاا 

 السىااص م ايوى عىاا  ت اللاوب شاانا فاف المثق اون اوي يز ااا وقاا . (3) المثق اا  الرناواي مان

 لااوابلأل  الن اا   .سمااا سو ااا الثويواا  المماي اا  م اايوى عىاا   ااي فل ااب ال ياايي ااد ااواإل

 واليااف الرموقاا  اتزيماعواا  اليلااوتت فااف واانيي اويا يليااي لاا  واليااف  ال رالاا  غوااي ال وا ااو 
                                                           

  1972  ال يا  وفف  ات ييايو  فف الليو   ييزم  ش ا  اواب  من ويات وواية الثقاف   ام ص - 1
   113  . 

     1974  ا  ااي ال ىور    ويوتييوي يف واسيون  اللوب وال  ق   ييزم  سالا عاو - 2
221 . 

 .  157ا. ل ن ورب  مواي  ا ص      - 3
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 القااااايات  اااار  فااااف وياااان لاااا  ال اااا ب فاااا ن واتنلااااالي  ال  ااااي من ااااا اليثوااااي موااااوي يااااان

 المر واات ماع الي اعي  ر  فف يان ما  قاي لىمثق ون و واتواوولوز ال ييو  واإلميانوات

 و  ا ااط والمقامات الروامي يىك إل  اتفيقاي وفف ز   من ال ا اة وال وا و  اتزيماعو 

 سسيى ز   من وم ياوم  فرال   وا و  سلواب لسىص مر ا وي اعىوا سن لىمثق ون ي مح اليف

 ف اااي شاااو لاانلك مثااااي اقاايب ولراااي لقوقاا ال شااانف وؤياااا ف ااىت الياااف لااواباط  رااا  ويااايو 

 المثق اااون مااان مزموعااا  ماااع  ااااييي  اااوي زاااان س  اااه الاااني (الثاااويي الااااومقيا ف اللاااوب)

 الااع  إلا  تفيقاايش   اي إميانوااي   ل ار  ت ينيوزا  الر ايون القين سوا   فف الو ايوون

 تقياايادا لااص  اامولو  عىاا  يقااو  اومقيا واا  ظاايو  فااف الزماشويواا  القاعاااة والاا  ال اار ف

   ا ميت اليف الزاوا الواقع و ون المثق ون  ون الي اعي فى ر  اط  اب ولن ح . (1) الرا 

 و رااا  وال يزواووااا  اإلق اعوااا  لاااواباط مااان يثواااي ف اااىت الثالاااث الراااال   ىااااان مزيمراااات

 ن اوء ماع اطماي شو ما  ريح الثالث الرال   ىاان وفف الري ف الو ن فف الو ايو  لواباط

 المثق اون وف ا  ي اعاي مان إت وولاا  لا  الواونف ال اووعف فاللوب  وال اعى  القوو  ابلو اط

 اتم يوالوااا  ال زمااا  عقاااب الواااون ازيالااات الياااف واتزيماعوااا  ال وا اااو  الي اااويات لزمىاا 

 ثويي ما من 1917 عا  اليو و  الثوية سثاييه وما ز   من الر يون القين  ااو  فف عىو ا

  يقاا  ماا ساالي مان .سسيى ز   من المايي و  إل  الوونوون مثق ونال من اليثوي ا يق ب
  ز ااوا إت  ا اايمياي وين اا  يؤ ااح سن ومياان ت ال وا ااو  لااواباط  ااان  ااينياجات ومياان

 اتزيمااااعف الواقاااع و يوشاااا الياااف الزاوااااة المر واااات ماااع الي اعاااي عىااا  وقاااايي   المثق اااون

 لىي اعااي واا اطول الم اايىومات يااوفي  و اااون (واقااع – مثق ااون) الي اعااي شاانا ف اااون الميزاااا

 اوي سي يىمااح ومياان وت  وا ااو  سلااواب قوااا  يوااوي ومياان  ت ال اعىاا  ااةاط يااوفي و اااون

 يااي   اليااف الواامومو  فالرالقاا  ن  اا ا  ال وا ااو  لااوابلأل وت لىمثق ااون ت و ااايو مل ااوح

 ي ايح الياف شاف اتزيمااعف عالواق مع الي اعي عى  المثق ون  قاية ال وا و  لواباط ن وء

                                                           

 .  112ييوي يف واسيون  مواي  ا ص      - 1
 * مو ىح ا يقه غيام ف من يولوايف  وويا اا ما فف ييا ات غيام ف . 
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  ياااون ي  اااويا ير اااف الياااف وشاااف ال وا اااو  لاااواباط و اااون المثق اااون  اااون الوظو وااا  الرالقااا 

  . * (زماعواً  مثق اً ) شو ال وا ف اللوب

 السياسية والسلطة املثقفىى الثالث: املطلب
 يلااث وشااف مزيمااع ليااي مالوماا ) شااف ( اتناووااه) وييااب ويمااا ال وا ااو  ال ااى   سن

  ااسىاه ويلاا الساو  عوو ه من ويلموه المزيمع شنا عىو ا وقو  اليف القواعا الييا  عى 

 و ايويو  م ما  ال اى   فا ن الو   و  نف . (1) (والزماعات اطفياا  ون المناف    ثاي من

 مان الي اا  م اال  ميي  ا  ال ايوية شانف فا ن نلاك ومع  الاول  سو لىمزيمع  واء وزوشيو 

 سنن  ال ايعو   م اال  ميي  ا  ف ن اا سسايى و ر ااية . ال وا او  ال اى   افيز الموا نون ق ي

 شاانا إلاا  وا ااينااا وعىوااه . (*) والمليااومون الليااا   ااون المي االاا  الرالقااات ماان نااود شناااك

 الرالقاا  شاانف فاا ن  ون مااا الي ااا م اايوى سي والمليااومون الليااا   ااون الرالقاا  ماان الم اايوى

 ال اى   ا ايرماي  اوء يمناع  الوا  ييمياع سن ولاب لوقاتا ن ح وفف  يعو   ييون سن وزب

 الوقااااا ع ماااان  اسوااااول ي اااايما  و س ا اااا مقومااااات  وزااااوا ال وا ااااو  ال ااااى   وزااااوا .واااايي  

 سو  وااوية ويريمااا يايي   واليااف المقومااات شانف سشاا  يلاوااا شناا والم اا  المسيى اا  اتزيماعوا 

 شف) ال ى    ان (اط وا صا.واا) وقوي لوث  ال ومن  وشف المثق ون وظو   عى  رسيى 

 ال اا اة ال اى   س اياي مان  ايي وال ومنا  . (والي روا  ال ايعو  ال او ية  اون اليا    ينظو 

 عىااا  ال ااو ية مماي اا  عىاا  الم ااو ية ال  قاا  قاااية إلاا   ي ااوي الميقاماا  المزيمرااات فااف

 الرمواص لثقااففا الي وص عى  يريما اليف اتزيماعو  ال ى    ا يساام ا ل ا  اليا ر  ال  ات

 وس ااام  (2). وال اعىوااا  وال ااايعو  الواااياد سو اااا المقوماااات ومااان المليومااا  ال  قاااات عىااا 

 مااان ا ااايقيايشا و ااامان اتزيماعوااا  اللوااااة وينظاااو  سىاااص شاااف  ال وا اااو  ال اااى   وظاااا  

                                                           

 .  216     ا.  وياو النزاي  مواي  ا ص - 1
ؤولوات واليوامات يقع عى  ال يفون واليف لاات من ق ي  مرن  وزوا واز ات وايزاشات وم  (*)

.  (ال  ...ال ال  واليلي  والافاد عن الري  والقانون  ويفاف ال ىا والناح ) :اآليفي ( اتناووه)
 .  217يازع ا.  ويواا النزاي  مواي  ا ص     

 .  196افيا  ااوا   ويا  مواي  ا ص      - 2
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  نوا   امن يماايح الوظو ا  شانف وان . اآلساي عىا  ال ر  ق ي من ال ومن  مماي   سالي

 ال وا ف اللوب  سن نييف و  ص يما ال وا و . لواباط وشف  ا يمياي مي وية مؤ    سو

 الوواوي شاف الرناواي شانف واشا  اللاوب فاف يوافيشاا مان ت اا و س ا ا عناواي مان وييون

نا ال اى    فاف و مح  وا ف لوب فيي ال ى   إل   و ماح ت  وا اف لاوب شنااك ياان وا 

 فاف وياون (ال اى  )  يواص عان إن   وا اف  لاوب لاوح ف او عىو اا لىقا   و ار  وت فو ا

 الرماي فاف الي و او  م اا اه وي امن الني المن ث سو ال ينامث ي  وص وقاييه اللوب إميانو 

  الو اااا والوواااوي ال اااى   عىااا  لال ااايوالء عمىواااا ي اااا  ال وا اااو  لوابفااااط . ال وا اااف
 وواول ا ءويا من وي ا  (الم ايي ) زو واً  سو يىواً  ومماي ي ا عىو ا اللووي فف وييغب

 زانب إل  عام  موالح عن ور ي الني  ينامز ا ي  ص سن عىو ا لوول ا سو ال ى   إل 

 السالفاات وزااءت . يامىا  واتزيماعوا  ال وا او  الم اؤولو  ييلماي ال وا او  لواباط سن

 يلااااااا سول اااااا :مي اونااااا  يوز اااااات ثاااااالث ليلااااااا وال اااااالثون الييااااااب واز ااااات الياااااف الزالوااااا 

 المزاااي ي  ااح :وثانو ااا . ال ااى وي شافااه إلاا  لىووااوي لىلااوب ولواااة  يو ااوى اتنيسا ااات

 اطسواي اليوزاه .سماا الساوا  ظيوفاه ماع ويياواء  ينا ا ه اليف الو وى  تسيواي اللوب سما 

 لىلااوب ال ااى وي ال ااا  يلقوااص  وا اا ي ا يااي  اليااف اليو واا  إلاا  الي اايص عااا  و  ااي ف ااو

  و ا  فاف يراود الياف لاواباط  لاص إزلافاا ويراا فقاا  اتنيسا اات الو اا ي يىاك لوي .وان

 يلقواااص وماااع . (1)الاومقيا وااا  اتنيسا وااا  الرمىوااا  عىو اااا يييياااو الياااف لأل اااح يماماااا م يقاااية

 المثق  اوي سشمو  شنا ي يو ال ى    موقع إل  الوووي فف الرمىف شافه ال وا ف اللوب

  عىو اا الملافظا  سو ال وا و  ال ى   عى  ات يلوان فف شافه اللوب ولقص وليف ويرثويف
س ااع ا سايىاط وال  قات ال  ات مثق ف من ممين عاا اي ي اليواء من ت ا و  ل ومنا  وا 

   قيااه لوااالح وال ومناا  ال اايعو  ي يوااي وظو اا  ومماي اا   ال  قاا  المثقاا  فايي ااا  . اللااوب

 ومياان وت  ال  قاا  شاانف موااالح عاان المر ااي ال وا ااف اللااوب سااالي ماان إت وااي  ت   رالواا 

 سن لواااث  ال وا ااو  ال اااى    وا اا   إت اليامىاا  وال ومنااا  ال اايعو  ي يواااي وظو اا  مماي اا 

                                                           

واويشا فف الين    ال وا و  فف اقىو  ييا يان الرياص  ي ال   ابلو و اح و لف لواي  اط - 1
 . 187     2113ماز يوي  يىو  القانون وال وا   زامر  والح الاون  اي وي  
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 ي يويشااا وملاولاا  الو ااا ونيمااون اليااف لىزماعاا  ال اايعو  إ اا اء شااف المثق ااون م مااات ا اايو

 وياون سن إتَ  ال اى   لوي الوياد ويرا ت ل نا   يميه المزيمع عى   ى ي ا شومن  وفي 

 فاااف (غيام اااف) وااايى لااا  . و ااايعوي ا ال اااى   ازاااي مااان المثق اااون  اااون سوااااوولوزوا واااياعاً 

 ييمثاي وظا   لمماي       (ال وا و  ال ى  ) اللايم  ال    ي يرون ي  ا  إت المثق ون

 ال  قااا  ي ي ااا ا الياااف لىوز ااا  ع وواااا الزمااااشوي غال وااا  انقوااااا ياااامون ويرناااف ال ومنااا  فاااف

 الياف ال  اات  ا   سي ال او ية ف اف الثانوا  الوظو ا  سماا   اتزيماعوا اللواة عى  اللايم 

 ولواث . (1) لىاولا  اليا را  القماع سز اوة ا ايساا  ساالي مان  اى وا ي ااود ت سو إوزا وا ينقاا

 ا ااي ثايشا ماان و ااى ي ا قوي ااا ي اايما اللايماا  ال وا ااو  لااواباط فااف المثق ااون وظو اا  سن

 يمثي  اايواإل اطز وة سن فف يوب فال . والثقافو   وال وا و و قيوااات ال الا مقايات عى 

 ويااون سن وي ااف فااال   وا ااف نظااا  ليااي اللقوقواا  المااي ة وشااف المزيمرااات فااف  ااايواً  مياناااً 

 ز ااااو وياااوفي سن ت اااا  اااي لم اااياليه مي  مااااً  المزيماااع تليوازاااات ماااايياً  ال وا اااف النظاااا 

 يوماون) وقاوي   اللوااة ونا   لاف اقاعو  إلا  الم ا وية القايايات  يلووي وي وي ي وء إاايي

 نقا  شنااك يان إنا ل ن   ووية ورمي سن و ي وع ت   وا ف نظا  سي إن لقاً ) :( يون

 إلا  ق رااً  ي يقي وفييواً  واً اقيوااو  ازيماعواً  الميسى   الاول  سن . (المسيوون وناايواإل فف

 .وق اااف (2) الرامااا   الوظاااا  لياااولف سيواااا وات والس اااية الي ااااءة سوااالاب والااا  ال نواااون

 ونيماف الياف الزماعا  فاف وم مياه ويرثويف واويف لوظو يه المثق  لمماي   الولوح المن ص

 مااان وزرااي ت وظا  ااه لمماي اا  الن ااا  شاانا سن إتَ   ميث اااي  فييوااا ن ااا ا  اللااوب سي الو ااا

   يااية و يي ااا إن ااان يااي لازاا  ف اانف فقاا  الييااب إلاا  ولياااج الااني ال ااس  نلااك المثقاا 

 و اون و ياي ماا  اون الرالقا  مان يولاا  اي و يي شو  ما يولا ت المثق  وسشىو  فزااية . رون م

 ال وا اااو  الم ااايووات عىااا   وزاااه سيماااي عىااا   م مياااه المثقااا  وقاااو  سن وطزاااي  ورماااي ماااا

 و ااون ال ياايي  اااحاط  ااون اا ااب وعمااي ليياا   ااا ع يرساان سن وزااب والثقافواا  و قيوااااوات

 سو  وظو اا  وقومااوا سن ال وا ااو  لااواباط سااالي وماان المثق ااون  فرىاا . المو ااوعف  اس ا اا

                                                           

 .  172سن ونوو  ووولونف  مواي  ا ص      - 1
 .  54يومون  يون  مواي  ا ص      - 2
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 مان  ونلاك ال وا اف والمزيماع الماانف المزيماع ووعمااء والليوم  الاول  يزاي سىص م م 

 اعيماااً  الرام  الوظا   ليولف والس ية الي اءة سولاب واسيواي  ن  ه اللوب سع اء  ون

واء ( ااابالمنا المياااان فاااف المنا اااب اليزاااي) م ااااس عىااا   ع اااو مااان وي ىاااب الم مااا  شااانف وا 

 ملو ه و من ويون سن سي قا ااً  ويون سن  ن  اً   وا وا عنوياً  ويون سن المثق  اللوب

  اااي فل اااب لىقواااااة ت الالومااا  الرناواااي الواقاااع مااان و ااايما وان ن  اااه ووزاااه سن عىااا  قاااااياً 

 غنا  ت الياف و  ا ااط ال ايو  من والااً  نلك وراو   وقوااي ا سواوولوزواً  الزماشوي إلعااا

 الليااا   اسيواااي اللااوب قوااا  .سن عىو ااا والملافظاا  ال ااى   إلاا  اللااوب ووااوي فااف عن ااا

 ويرىاص شناا فااطمي اللايم  ال وا و  ال و   ييوون إل  ي ا  عمىو  شف ال وا و  واليوااي

 و لاث وليناه الزمااشوي وي ا  مي اح عان فقا  و لاث ت فااللوب  ساوا  (انيقاء)  رمىو 

 ال وا او  واليؤوا  والي يواي اليياوون لواث مان ساوا  وي ااءات مواوا ات ني  س  عن

 فاف ميمايح  اس  مان لاه  اا فاال  اللاوب ومثى اا الياف لىزماعا  مماثال وياون طن ؛ووىح

 ييااوون فاف المثقا  واوي لىنساب ال وا اف اليوظواا   رمىوا  ويرىاص فوماا (1) اللاوب وا و 

 وا وة يوزاا قمياه فف ي ي  المزيمع إل  نظي (ن ومو  ) ان ف ن  ال وا و  النسب وينووي

 سي إواالح سن ( اومون) يسى  مناه مزيماع طي م يب ت واقرا الو وة يانت ولما  وا و 

 الرىماااء إلاا  اللياا  م ماا  ي ااينا سن ون غااف لااه وي رااا النس اا   يغوااي إت ويااون ت لياا  نظااا 

 النس اا  اييياااو  اايوية  قناعيااه عاان وي اا  الااني اطمااي الوااناع  يزاااي وي اااي وال نااانون

 ياي لااى فا ن النس ا  يوظوا  وطزاي . (2) اط ايي اتنيمااء ولاوح المؤشالت عى  ال وا و 

 الاوي  وفف وال وا وون وناايواإل الموظ ون اسيواي سو ليرون ملااة إزياءات  وا ف نظا 

 وال وا و  المناوب شنف ف ن وفين ا و يو انوا اطميويو  الميلاة الوتوات مثي الاومقيا و 

 مثاااااي ال وا اااااوون الماااااوظ ون  ليااااان يافوااااا  مواشاااااب لاواااااه مي اااااح طي ي اااااموا من ام يولااااا 

 يمينوا ممن  الو    الرىواسو ال  قات س ناء من ويونوا طن ؛وموىون ال وا وون الم اييون

                                                           

 . 111ا. ن وى  ع ا اللىو  يامي  مواي  ا ص      - 1
 .  47     1985  ا. يماي المنوفف  نظيوات النظ  ال وا و   ويال  الم  وعات  اليووت - 2
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 فااف النسااب ياناات  المييالواا  اليايوسواا  اللقااب .ع ااي (1) منا اا   ثقافاا  عىاا  اللوااوي ماان

  مزيمر ااا ثغاايات و ااا  المثق ااون ع ااي ال وا او  الليياا  ي ااووي فااف اويشااا ي ا ااي المزيماع
 اطما  وعاف وواواغ  والثقافا  المريف  وناع  ع ي ال وا و  ولييي ا م ويي ا  فاص و ىوية

  يواص سن ورناف ت وشانا  والي اوي اليقاا  اون يلاوي الياف الرق ات ويزاوو الن و   ايزاف

نما  وياً ومو  مر ااً  وعمى ا النس   ن ا    ياي م الون  والرياقواي  الرق ات اا ماً  مىط شو وا 

 اليايوسواا  اطلقاااب مسيىاا  فااف ال وا ااو  النس اا  ياناات شنااا وماان . ال وا ااف الرااياك فنااون

 المثق اون  اه وقاو  سن ون غاف الاني اإل اييايوزف الاوي سن . اليقف   وي فف الي لوات يقا 

 فا ن اتزيمااعف الو ا  فاف المريفا  يرماو و  ال وا ف الوعف سىص طزي النسب ينووي ع ي

 اتزيماعواا  السوااايات ينقوا  إلاا  يقاوا اليااف والاايؤى اطفيااي وااناع  فاف ويز ااا النس ا  اوي

 النس ا  اوي فا ن وعىواه ويقواشاا  لألما  ال وا اف الاوعف يواو  اليف اتزيماعو  ال    ف ف

 الرواماي سىاص فف م اشم وال اليقا    ي ويو وح اليسي وناع  فف ويز ا  اطول  الايز 

 اتنيسا اااات .ي ااايي (2) ال وا اااف اويف وم ا اااية المزيماااع  القااا طن ؛والمو اااوعو  النايوااا 

 الرماي ويواواي الااومقيا ف النظاا  قواعاا لواواغ  شااميون سااياون مرااً  ال وا و  لوابواط

  واااوية  ااايؤثي اتنيسا وااا  والااانظ  اط اااالوب ي ااااون فااا ن ولااانلك المسيى ااا   ال ىااااان فاااف   اااا

 لوواااة ياافع اليف اط  اب عن النقاب يي   يما ال وا و  لواباط وظا   عى  مىلوظ 

 فااللوب . (3) اآلساي اون مرونا  انيسا وا  مواوات نو  ىا فف ال وا و  الينظومات يىك سشمو 

  ر ااىوب اطساان عنااا عىو ااا والياارثوي المزيمااع وف ااات  اايا ح يافاا  ا اايمال  ويلاااوي ال وا ااف

ي اء إلقناد اللوب ثقي ويزه  ونما الرا  اتقيياد  لاإلاتء اتسيوااي عىو ا وقع اليف ال    وا 

 ويو اوح  واان فاف المثقا  اوي الميلىا  شانف فف وو يو . (4) المقوا اتنيساب فف  روواي ا

 لىم اااايالت ي  م ااااا فااااف الس ااااوية  ااااالغ اوياً   ووىرااااب اللقااااوص وماشواااا  اتليوامااااات ماشواااا 

                                                           

 .  94مواي  ا ص       غا يووي .سوه. المونا وزف  اووي - 1
 . 55ملما مل وظ  مواي  ا ص      - 2
 .  73و اح و لف لواي  مواي  ا ص      - 3
 .  19المواي ن  ه      - 4



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

 ا اي اعت وماييا  واعوا  يانات ماا ميا  لاواباط ولانافان لى اا   عى والرمي والمروقات 

 اويا لاواباط يىرب . يغ اي ا يلقوص إل  والليومات ال ى ات يىزر  اغ   قوة ييون سن

 يغوااب ت ولين ااا المي االون اسيواااي وفااف اتنيسا واا  الرمىواا  ماان  اطولاا الميلىاا  فااف زاانيوا

 وي و اف م ا اي غواي سثاياً  فواه يماايح وشاف لونالمي ا  اون اتسيوااي سي  الثانو  عن م ىقا

 اتنيسا وا  الن قاات مان اطي اي الزاوء ياؤمن وشاف اتنيسا وا  لمىياه فاف المي اح  اع  ونلك
 س ساواا  اسيوااي الماوا نون قواا  شاو واتنيساب المي لون   يروون لواباط يقو  لنلك (1)

 واسيوااي لواب ااط ويرىاص فوماا.و  (2)لاواباط مسيىا  ق ي من المقييلون المي لون  ون من

 وسيااي الاني النظاا  سن اا :الياالف شاو واقرو  وسيثيف لىاومقيا و  يريو  ا    سن . اللايمون

 اتسيوااي عمىوا   ومان واللاية الوالول  اتنيسا اات  يواص عان اللاايمون الملياومون فواه

 لواييى  ويالا  يسابلىمن الناسب وير ف  موز  ا اليف اليمثوي نظيو  القانون عىماء  وي شنف

 وقااا القومواا  ال ااوااة اطماا  نا ااب شااو الااني ال يلمااان ويمثااي ال اايي و  اانا  ا اامه  وويوااي 

 .وفااف ()* لاواباط نماو   راي  اليمثواي ونظيوا  اتنيسا اات واقرا  الرمواص اليلاووي سوااب

 اطميويوا  اطا واات اي ات  لواث ال اى وي اللاوب موقاع مان لالوماات المثق  إااية يو و 

اايي اا اطوما  مو اوع  الااوي مان غويشاا من ثيسي  ل اا. اً س ا ا اطميويوا  اليزي ا  ميسانة وا 

ناد واللوات لوث من يسيى  ال وا و  النظ  سن ومع  اليفورا  الم ايووات عناا القياي وي

 يقووم اا وس اىوب مرىوماي اا موااي وان يي اون  إااية يي ايوح  وان ال ى وي اللوب فف

 اطوماااات سن لواااث  واتزيماعوااا  الثقافوااا  ال ياوااا  والقاااو  اتيوااااي وب ر اااال ويلىوى اييااااثي

 .وفاااف (3) الثقافااا  مااان مق ولااا  ايزااا  وعىااا  مماي ااا  ل ااا  سي ااااء سنااااح ورالز اااا سن ي اااياعف

 ولاااوح اطومااا   ااية ااا المرناااف ال يواااص الزم ويوااا  ي اااوح وقاااوا اطميويوااا  الميلااااة الوتواااات

 سن و ااره ف ااف . اطوماا  إااية عمىواا  فااف ي و ااا نويااو  لينااه  لااه ي و اااً  ويااون سن  ال اايوية
                                                           

 . 366اوفيزوه  مواي  ا ص     مويوح  - 1
 .  357المواي ن  ه    - 2
 .  356  نظي   نا الواا مويوح اوفيزوه  مواي  ا ص ا (*)
  1988ا. ياظ  شا   نرمه  الوزوو فف ات ييايوزو   يىو  الرىو  ال وا و   زامر   غااا   - 3

   221 . 



  السياسية حاا ألا مع عالقتكم وجدلية المثقفين دور طبيعة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

228 

 اإلزااااياء ي و اااا  فااااف الم ااااااية وورساااان  عىو ااااا اليييوااااو ون غااااف اليااااف اطوماااا  م اااامون ولاااااا

 وو اع سن سلواناا وو ىاب  اي اايةاإل عمىوا  عىا  ووياقاب و اي  انه يما إلاايي ا الينظومف

 عمىواا  فاا ن  وااغوي صفيواا فااف اطوماا  إااية عمىواا  ينلوااي وعناااما . لالوماا  ومنااف  ااق 

 ماان مؤل اا  سن ااا الموااغية ال اايص شاانف سوااا   وماان  مييووااا  ا رااا  اايرسن القااياي واانع

 ول اا  عىااو    وويرااوي  وميسووااون ال وا ااو  الثقافاا  مزاااي فااف وموشااو ون ي ااوءون يزاااي

 ووريفااون ال وا ااو   ااشالوو ياماا  اياواا  عىا  سناااح وشا  مناايظ  ي يوااص الرماي عىاا  ا ايرااا

  . واليو وح وات ي واي اإلفواح قا ىو  ول   اطموي واويون يو 
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 الخاتمة
 ساالي مان الملاويي مو اوعه م ااشاة  اإلمياان والني شنا ال لث إيما  ميلى   را

 ال  قااااات مااااع يااااي     اليااااف  زالو الرالقاااا و  المثق ااااون اوي    وراااا  ويرىااااص الااااني عنوانااااه

 ولىنسااااب لىمثق ااااون ومىلااااوظ مىمااااوح اوي لوزااااوا نيوزاااا  ال وا ااااو  لااااوابواط اتزيماعواااا 

 اليووااي يا  المن ىاص شانا .ومان ال وا او  لااواباط سنظما  وي اووي إااية عمىوا  فاف الثقافوا 

  :اآليفي وشف ال لث من م يسىو  اتا ينياز اعي ايشا ومين اليف النقا  من عاا إل 

 ال وا ااااو  لاااوابلأل الرامااا  النظيواااا  زواناااب  رااا  ايا اااا  ساااالي مااان ويزىااا  :سوت

  :وىف ما  ونوالمثق

 مااان وميااان يريوااا  إلااا  الوواااوي ووااارب والاااا سن فاااف و اااا ك وا اااع يم  اااو  الثقافااا  -1

 مان ياي منظاوي  ااسيال  يسيىا  ف اف  ال وا و  لواب اط المثق  اوي يلاوا سالله

 يرااااااات لواااااث ال وا ااااا  عىمااااااءو  واتوااااااوولوزوون وال و اااااوولوزوون اتنثيو ولاااااوزوون

 زمواااع  رن ااا لىثقافاا  اطمثااي الم  ااو  يلاوااا ياا  شاانا ومااع  الثقافاا  يااايح اليااف اللقااوي

 يماااا اللواااة و يا اااص واآلااب ال نااون ي اامي وشاااف   رونااه مزيمرااا ييمواااو اليااف ال اامات

 الثقافاا   ويميىااك والمريقاااات واليقالوااا القااو  نظاا  نو ن ااانلإل و  ا اااط اللقااوص ي اامي

  اه ساوا  قافا ث مزيماع لياي سن لواث  اليرموموا  الوا   من اا الممواوات من مزموع 

 الساواااو  انريااااح وتلظناااا سساااي. إلااا  زواااي ومااان سساااي إلااا  إن اااان مااان ينيقاااي وشاااف

 ماان ن ااؤش  زرااي ممااا المثق ااون ن ااوء عىاا   وا ااف نظااا  ليااي وال وا ااو  اتزيماعواا 

 اليراايو  عىا  رسيى ا سو  واوية انري ات  ااويشا والياف   وروااً  اماياً   سي إل  مزيمع

  . لىمثق ون المر اة
 يافقات اليف الي ويات    ب ونلك ال وا ف لىلوب و امي عا  يريو   عو  إ يالو  -2

 الياااف اللاوثااا  المزيمراااات فاااف واني اااايشا ال وا اااو  لاااواباط لن اااوء وااا اطول الميالاااي

 الوقاااات ن ااااح وفااااف مسيى اااا  وازيماعواااا  و اقيوااااااو   وا ااااو  عوامااااي  زمىاااا  ايي  اااات

 وميان ولنلك ميرااة الوتتم ل ا ييون سن ومين ال وا و  الظواشي يرغىب لواب فاط

 ال وا ااف اللااوب م  ااو  يلاوااا ياا  نلااك عىاا  وير و ااا . ميرااااة زوانااب ماان ايا ااي ا



  السياسية حاا ألا مع عالقتكم وجدلية المثقفين دور طبيعة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

222 

 اليؤوااا  اان ح وياااون اطفااياا ماان مزموعاا  و اا  ينظااو   اعي ااايف الي ااوي وزااايي الااني

 عىاا  والااا  ن فااف  الرمااي ونلااك الين واان مو ااع سفيايشااا و ااع عىاا  ويرمااي ال وا ااو 

  . اللي  يولف وعى  و وف   فف الموا نون من ممين عاا اي ي   
 الوواوي فاف الااا ب  اروه شف لىلوب الي يى الوظو   سو زمورا الوظا   سش  من سن -3

 الوظاا   مان  مزموعا  يقاو  ال وا او  لاوابواط . قياياي اا عىا  واليارثوي ال اى   إلا 

 وييااوون  اا لىمراي  لااواباط ينظااو   من ااا لااواباط يااي   ااا يقااو  اليااف ماان ساناا  يلااا

 . ال وا و  اليوااي وييوون الزماشوي يغ ات عن والير وي الرا  اليسي ويوزوه
 ويانس ا ااا ق اااويان يي ااح  ال وا اااو  الااانظ  ونظيوااات لاااواباط ايا ااا  سااالي مااان :ثانوااا 

  :وشف
 لااااواباط فااااف ال ا اااا   ااااه وقااااو  الااااني ال وا ااااف الن ااااا  شااااو ال وا ااااف اتيواااااي سن - س

  م ام ا يقو  لوابفاط ال وا ف النظا  ولاات عى  ىموحم يرثوي له والني ال وا و 

 ولااات  ون ال وا ف اتيواي  يوص عن ال وا و  و يامز ا وسفيايشا م اا  ا ليلقوص

 وملو ااه النظااا   ااون الااي   ومياان (ال وا ااف اتيواااي) و وا اا يه  ال وا ااف النظااا 

  . ن  ه  النظا عناوي  ون ن  ه الوقت وفف والسايزو  الااسىو  و و يه
 منظما  سفيااي مزموع  يي ن  ايزاشاي ا و مسيى  ال وا و  لواباط  ان القوي ويمين  - ب

 ازيماعواا    قاا  سو ف اا  موااالح عاان لىير وااي اطمثااي النمااونج يمثااي ال وا ااف ل ااىوي ا

  . مرون 
 ال وا او  لاوابواط المثق اون  اون القا ما  الرالقا  م اامون يلاواا مزااي وفف :يا راً 

  :اليالو  نقا ال يوا ي 

 الزااود وس ااع فيمااا الينظااو  ولاااة فااف مىمو اااً  اوياً  وىر ااوا سن المثق ااون مقاااوي فااف سن -س 

 غاوا  عىا  يياون سن ون غاف ال وا او  لاواباط ف ن ينلك اقوقون  وان  ا  ينظو  إل 

 قايايات ي ناف اللاوب عىا   يراون الرىماف الاوعف مان قوة الينظو  سن و ما . الينظو  من

 اوياً  وىر اااان وال ااا   الينظاااو  عنواااي سن . عناااه وير اااي الواقاااع ماااع دييرااااو ومواقااا 

 ويوقا  وال ا   الينظاو  قاوة مقاااي عىا  إن  ال وا او  لاواباط لوااة فف وشاما ي و وا
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 لي ااب المثق ااون مااع يي اااشي لااواباط سن ولوااث ال وا ااو   لوايااه فااف اللااوب نزاااح

  اسيواااي اللااوب قوااا  فاا ن    اا  وات يي اااا اللااوب إلاا  زاان    سو وانيماااءاي   سيا  اا 

  . له واوزا ف  يويي  فء و وفه ااسي المثق ون
 سىااص عمىواا  فااف والرمىااف النظاايي الم اايووون عىاا  والمىلااوظ ال ااايو الاااوي لىمثق ااون  -ب 

 وقااااية لاااواباط ماااوالا  اااان القاااوي إلااا  واااافع  ماااا ال وا اااو  لاااواباط وين اااو  ون اااوء

 ت لوابفاااط المزيمااع فااف السالقاا  المثق ااون  قاااية ياايي   ال وا ااو  اللواااة فااف ن ااا  ا
 ماااع الي اعاااي عىااا  وقااااياي   المثق اااون  ز اااوا إت  ا ااايمياي وين ااا  يؤ اااح سن وميااان

  . الميزاا اتزيماعف الواقع و يوشا اليف الزاواة المر وات
 و ااع شااف ساايىاط الينظومااات  قواا  عاان ال وا ااو  لااواباط يموااو اليااف الساوااو  سن  -ج 

 يلقواص  اان لناا وي اون . و  ا ااط سشاااف ا مقاما  فاف إلو اا والوووي ال وا و  ال ى  

 سشموا  وي ايو . وسسالقوا  وثقافو  سواوولوزو  وظا   مماي   لواباط وىو  ال ا  شنا

 وقاو  لون اا  ال اى   موقاع إلا  الوووي فف شافه ال وا ف اللوب يلقوص مع المثق 

 يوااناو  يماا إلواه  ونيماف الاني لو اه لواالح وال ومنا  ال ايعو  ي يواي  وظو ا  المثق 

 النساب ويياوون الي اوءة  اايوااإل  ااطز وة وات ايران  يياوون فف لىمثق ون الي وي الاوي

 الرمىواا  فااف زاانيوا اوياً  لااواباط ويىرااب يمااا  اطومااات إااية وفااف  ويثقو  ااا ال وا ااو 

  . المي لون اسيواي وفف اتنيسا و 
 لااواباط وسااالقف اإلواااوولوزوات وااانرف شاا  ق ااونالمث  ااان  القااوي ماان ت ااا سيامااا

 و ايما لا  ماا  وا اف لوب طي فييو  سو ثقافو  وظو   سو  يووي ومين ت   يي ال وا و 

 مماي اا  وماان  إلو ااا ونيمااون اليااف لىزماعاا  المثق ااون وظو اا  ماان وظو يااه اونامويواا  اطسوااي

 و اإلمياان . اللاوب وشاو فال وا ا الينظاو  س اياي ايقا  من ورا ينظو   من الوظو   شنف

  . ال ا اة عاوم  المثق ون  اون ال وا و  لواباط  ان القوي
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 :الممخص
وان   ن اوي المثق ون عمومًا زالف وميناق  وشو سن وي  وا ووو الوا الوايادإ

اامت الم اايو   ااالقوة وال اااوء الم  وااع لى ااى   سونمااا ياناات ويىمااا يااان نلااك وق اايوا الوت
ممينًا سن الثقاف  وال وا    المرن  الرا  شما ن ح ال فء وعى  ايوااي ي واي ووي اااتن 

فاطعماااي   ال وا اا  يثقافاا  واليرامااي مااع الثقافاا  ي وا اا إلاا   إن ومياان النظااي  السااامات
مااي الثقافوا  شاف واطع  ال وا و  شف سعماي فنو  عظوم  وياؤاي وظو ا  زمالوا  لى ارب

سفرااااي  وا اااو  وياااؤاي وظو ااا  يي ووااا  وم مااا  ن اااالو  فاااف ياااا وي ال ااارن الراااا  وينظاااو  
 الرالقات  ون اطفياا . 

ال وا و  ويسح اطماي سن م ما   لوابالرالق  الزالو   ون المثق  واط شنا وريح
  المثقاا  اطوااوي شااو سن ويااون ال اااشا عىاا  الروااي الااني و اايسا  س ااىو ا  اا اًل ولغاا

وا اال  وو ااينا عىاا  مرىومااات اقوقاا  وسيقااا  واالول وقيا ن ثا ياا  ونلااك  رااا يلااييف ماان 
اطوشااا  وي لاايف فااف الرىاا  ويوز ااه نلااو إوقاااظ الااوعف الاااومقيا ف عنااا المااوا نون  يافاا  

 اااؤون اولاااي   واليااااسي فاااف  إااية  قااااي   اتزيماعوااا  وياااوعوي    رشموااا  الم اااايي  فاااف 
وة ال االوق  اليااف ي وااي  ااون الناااح وويااون نلااك عاان  يوااص  ااال  ال  اااء الرااا  واليناوااا

ال وا ااااو  و اااانلك ييااااون م ماااا  المثقاااا  شااااف الياااااسي الثقااااافف فااااف اطو اااااد  لااااواباط
 اتزيماعو  وال وا و  . 

شياااااانا ييماااااان الوظو اااااا  الرمومواااااا  لىمثقاااااا  فااااااف اإلقاماااااا  فااااااف اللقااااااي ال وا ااااااف 
واليزااايؤ عىااا  الساااايوج  ماااا يرااااني ف ماااه و اااني الز اااا ماااان ازاااي ف ااا  واتزيمااااعف  سوت

لىملاولااا   ثانواااا . يماااا سن اتلياااوا  ال وا اااف مااان ق اااي المثقااا  وزرىاااه واااااقًا ماااع ن  اااه 
 عويف . إل   مسىوًا طفيايف ومنيمواً 

و  زمراء شو الينيوي  ما ي  يزاشىه ن اني ما ويون سف ي ايح وقامه المثق  لإل
 يا ص عماي  اوىا  إل   واإل ايةوينا وه وم اشاة ووية سو ع ن اقًا مما يي مه ال ى   

 وفيح المغالوص وفيح اآلفاص .
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ABSTRACT: 

The role of intellectuals in general is controversial and 

contradictory:  

 To expose and clarify the conflict and to overcome the 

silence imposed by the force and the obedient calm of power 

wherever and wherever possible . Culture and politics in the 

general sense are the same and in great contact and exchange 

services . politics can be viewed as a culture and dealing with 

culture as politics is a great work of art and performs and 

educational function and a fundamental task in the management of 

public affairs and the organization of interpersonal relations . This 

reflects the dialectical relationship between the intellectual and the 

social classes on the one hand ،the intellectual and the political 

parties on the other . The witness' to the age that uses an easy 

method and a clear language and based on accurate information 

and accurate numbers and fixed evidence and after the liberation 

of delusions and sailing in science and directed towards a 

wakening democratic awareness among citizens of all social 

classes and sensitize them the importance of participating in the 

management of their city and intervene in the public judiciary and 

denouncing the abyss that prefer between people and be through 

the political parties and therefore the task of the intellectual is the 

cultural intervention in the social and political conditional ،so the 

public function of the educated to stay in the political and social 

and make an effort to understand what cannot be understood and 

dare to go out to try again as the political commitment by the 

intellectual makes him sincere to himself and to the end of his 

time perhaps the best lesson provided by the intellectual of 

humanity is to recall what was ignored and forgotten and see a 

broader picture of what the authority and the reference to 

alternative work opening the sheds and opening the horizons . 


