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 بحث مسار

  شهادة ذاثيةالعيش مع أنظمٍة معرفيٍة مختلفٍة: 

 )1(ساري حنفي

للض وكأُث في غائلٍت مخضًىٍت ومدافظٍت في أخُاء مضًىت صمكم ومسُمها )مسُم 

ً دمحم وزائغ، وغميَّ نالح اإلاػغفت الضًيُت بواهفخدذ غلى الحرمىن(.  فضل أزىيَّ الىبحًر

وزالض، الظًً ؾمدىا لي بمىاهبتهم في صعوؾهم الضًيُت مىظ وػىمت أظفاعي في 

ا، ختى ئهجي هىُذ أخضغ إلاكاًش  ًُّ الؿبػُيُاث مً اللغن اإلااضخي. وكض هىُذ فضىل

ْحن دمحم ؾػُض عمضان ال
َ

ت مخىاكضت، مشل الكُس بىظي ًيخمىن إلاضاعؽ مظهبُت وفىٍغ

عخمهما هللا، ووان الخالف  (9111-9111)ودمحم هانغ الضًً ألالباوي  (9121-2292)

غه والخىفحر في بػض ألاخُان. وأطهغ أن البىظي 
ُ

ٌكخضُّ بُنهما وبحن حماغخيهما، لضعحت الى

 أن وغحي بالفىغ ؤلاؾالمي بضأ 
َّ

وػذ ألالباوي بـ "ألاعجمي"، مكحًرا ئلى أنله ألالباوي. ئَّل

، وحىصث ؾػُض )ُوِلَض غام 9192-9121ع مؼ اللغاءة إلاالً بً هبي )ًخعىَّ 
ً

(، 9129( أوَّل

 (،9111-9121)(، وؾُض كعب 2291-9191(، ودمحم كعب )2222-9129ودمحم غماعة )

ضض اؾدبضاص  -وبالعبؼ، فان وغحي الؿُاسخي اإلاؼصوج  (.9191-9121)وؾػُض خىي 

كض حػلجي أهسغط  -الههُىوي ؤلاؾغائُلي  الىظام البػثي الؿىعي ووىلىهُالُت اإلاكغوع

ت. وهىان كغأُث  ا في مجمىغاٍث ؾُاؾٍُت أكغب ونٍف لها هي أنها ٌؿاٍع ا وفىغًٍّ ًُّ جىظُم

بَنهٍم ملخمض غابض الجابغي، وخؿً خىفي، ودمحم أعوىن، زم غبض هللا الػغوي، وهكام 

ً. ومؼ طلً، فلم أكعؼ مؼ  بػض حػُغ، ومىحر قفُم، ومِكُل فىوى، وآزٍغ
                                                           

ىُت في بحروث. 1  أؾخاط غلم الاحخماع، الجامػت ألامٍغ
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الصخهُاث ؤلاؾالمُت، خُث لػبُذ صوًعا مؼ نضًلي الخمُم اإلاهىضؽ نفىان اإلاىقلي 

غي الِؿاع اإلاهخمحن بالترار الػغبي ِ
ّ

ج ألفياع بػض مفى ؤلاؾالمي. ووان لهضًلي -في الترٍو

ت اإلاػاعضت مً عابعت الػمل  نفىان )ابً الؿلمُت، خُث جخفاغل الخىحهاث الِؿاٍع

ت ؤلاؾالمُت -الكُىعي والخؼب الكُىعي اإلاىخب الؿُاسخي، وهظلً بػض الخُاعاث الفىٍغ

ؤلازىاهُت واإلاىفخدت( الفضُل في هطِج جىحهاحي. فلض هىُذ أهغب مً صمكم وضىضائها 

ئلى الؿلمُت غىض نضًلي نفىان، وما ػلُذ أطهغ كغاءجىا إلااهفؿخى ماعهـ وإهجلؼ في 

ؾت اإلاضهُت وغلم الاحخماع، وهظا لُلت اللضع! وهظلً كض ػاوحىا مًػا بحن صعاؾدىا للهىض

بكيل ؾحر قغعّيٍ، خُث ًمىؼ هظام الجامػت مً الجمِؼ بحن ازخهاَنْحن في آٍن واخٍض. لم 

هىً هبدث آهظان غً فهم الػالم فلغ، ولىً وؿعى لخؿُحره )هما هي ملىلت ماعهـ 

 الكهحرة(.

لت التي كضُتها أها ونفىان مؼ الك ُش حىصث وَّل ًمىً أن أوسخى الؿاغاث العٍى

ا، خُث جىاككىا في فىغ الجابغي وأعوىن  خه بئر عجم في حىىب ؾىٍع ؾػُض في كٍغ

خه وهغحؼ  ا هجلب الىخَب للٍغ : ئهىا هىَّ ف اللٌى وخؿً خىفي ومِكُل فىوى. ومً العٍغ

بالػؿل، خُث اقتهغ ؾػُض باهخاحه الػؿل اللظًظ في ؾهٌى اللىُعغة وهضابها. 

ى أهمُت حىصث ؾػُض 
َّ

خه الالغىفُت ؾاه -وجخجل في اهسغاط أهم  -ضي الهىي في هظٍغ

ؿُذ  ا والؿىظت. وكض أؾَّ اف الضمكلُت هضاٍع ت في بػض ألاٍع اجباغه في الشىعة الؿىٍع

فت مً بػض الكباب الظًً جغغغغىا في 
َّ
مجمىغت كغاءة للىخب في مسُم الحرمىن مإل

ىِق لخجضًض الفىغ ؤلاؾالمي، وهاحؿىا هى ؾإاٌ قىُب  بىجلت صًيُت، وقػغوا بالخَّ

ا إلاىاككت  ًُّ م ؾحرهم؟"، خُث هىا هلخلي أؾبىغ غ اإلاؿلمىن؟ وإلااطا جلضَّ أعؾالن: "إلااطا جأزَّ

ا التراث والحداثةهخٍب هشحرٍة. وأطهغ أهىا بضأها بلغاءة هخاب خؿً خىفي " "، وهُف هىَّ

". رةمن التراث إلى الثو هيخظغ بفاعؽ الهبر الىخاَب الظي أغلً غً نضوعه، وهى هخاب "

ل أن كغاءجىا هظه ؾخيهئ ألاحىاء لهظه الشىعة. وهىظا حاء الىبأ الؿػُض أن هظا  َُّ ا هخس هىَّ

ف مً أعبػت أحؼاء( مخاٌح في لبىان غام 
َّ
)وهظه فترة الخماؽ، خُث  9192الىخاب )اإلاإل

ًػا ئلى بحروث  مَّ جدغهذ ؾَغ
َ
 آهظان(. ومً ز

ً
 غظُمت

ً
أغعخىا الشىعة ؤلاًغاهُت صفػت

ٍم زاّمٍ  ً مً صزٌى لبىان غً ظٍغ
ُّ

مؿخسضًما بػض غالكاحي بفهٍُل فلؿعُجّيٍ للخمى

م الػؿىغي"، فالفلؿعُجي مشلي ٌػاوي هشحًرا مً ئمياهُت الظهاب ئلى ل ى "العٍغ ؿمَّ بىان. ٌُ
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 قًِئا 
َّ

ا أهىا قػغها آهظان بأن الػىىان الطخم لهظا الىخاب لم ًىلض ئَّل ولِـ ؾغًّ

ا 2292مخىاضًػا. وعبما هظه الخؿغة كض اؾخمغث ختى حاء الغبُؼ الػغبي غام  . للض هىَّ

هبدث صائًما غً فضاٍء لخالقي ألافياع اإلاخباًىت وجالكدها. وبالفػل، أوحضها نضًٌم لىا 

غ بال ِ
ّ
كُش حىصث ومضعؾخه، وهى عحل ألاغماٌ الؿىعي الفاضل واإلاشلف غضهان مخأز

ع بمؿاغضحي )ومؿاغضة نفىان( ئوكاء مىخبت " " في آلافاق وألانفسالؼعػوع، الظي كغَّ

ًبا الظي وان ًمىً الخهٌى لضًه غلى ول الىخب  كلب صمكم، وهى اإلايان الىخُض جلٍغ

اب  الخجضًضًت في الفىغ ؤلاؾالمي، وطلً باإلضافت ئلى اهفخاخىا غلى هشحٍر مً الىخَّ

جي، وغلي أوملُل،  حن مً مهضي غامل، وناصق حالٌ الػظم، والعُب جحًز الِؿاٍع

لذ هظه اإلاىخبت ئلى بىجلٍت للىلاف بحن هظه الاججاهاث  وخؿحن مغوة وؾحرهم. وكض جدىَّ

غخابت املخخلفت، ووان ابً غمتي ؾػُض حجحر مضًًغا للمىخبت، خُث اغخاص اؾخلبالىا ب

نضعه، ووان ٌكاعهىا في الىلاف بدماؾه اإلاػخاص، باإلضافت ئلى ئهغامىا بالكاي واللهىة. 

 
ً
حن، وزانت لذ صًىاًها، فهىان الخلُُذ بىشحٍر مً اإلاشلفحن الؿىٍع

َّ
ولػل اإلاىخبت كض قي

ان، والضهخىع هىاع غعفت،  مً الِؿاع اإلاػاعض )غلي هىع الضًً ألاجاسخي، وقىغي الٍغ

ً للُاصاث اإلاػاعضت وغبض املجُ ض غغفت...ئلخ(، كبل أن ٌؿمذ الىظام باوػلاص صواٍو

اض ؾُف، وألاجاسخي...ئلخ(.  غيها )ٍع ِ
ّ

 ومفى

في هظا الؿُاق، قػغُث بأهمُت هظه البىجلاث الهؿحرة َّللخلاء ألافياع، ولىً 

ت )وؾالًبا بحن باخث سب الِؿاٍع ت" بحن الىُّ ي قػغُث أًًضا بالكغور الػمُلت و"الخىفحًر

سب الضًيُت مً حهت أزغي. وؾُأحي  الػلىم الاحخماغُت وؤلاوؿاهُت( مً حهت، والىُّ

حن ًلجإون  ظهغ هظا الكغَر بكيل فاكؼ، مما حػل بػض الِؿاٍع ُُ الغبُؼ الػغبي ل

 
ً
ت للجِل لخسلُههم مً الهػىص الكػبي للخغواث ؤلاؾالمُت، لخهبذ اللعُػت صمٍى

(. وطلً غلى غىـ مداولت ال
ً

ً ؤلاقاعة ئلى صوع اللىي الخاعحُت في هظا )مهغ مشال ىشحًر

لحن.  ت مً هال الفٍغ َُّ مَّ ًبضو أن هظا الاهفهاٌ مىحىٌص بمىافلت ضمى
َ
 الهغاع. ومً ز

للض ظهغث صَّلَّلث ؾىؾُىلىحُا اللعُػت في أبداسي الؿابلت، فػلى ؾبُل اإلاشاٌ َّل 

لُىمُت، وإطا قاهضها جىحض هلاقاٌث بحن اإلاشلف الِؿاعي واإلاشلف الضًجي في الصخف ا

ا بُنهما في الخلفاػ فؿالًبا ما ًيىن غلى قيل مهاعغاحي مكهضي سجالي، هما هجضه 
ً

هلاق

ل هظا  ِ
ّ
غة. فال ٌكي  في بغهامج "الاججاه اإلاػاهـ" لفُهل اللاؾم غلى كىاة الجٍؼ

ً
مشال
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 لػللىت 
ً
2الخعاباث، بل للخجُِل "البافلىفي")إلاػلىلُت( السجاٌ بىجلت

 الِؿاعي ضض 

 للجماهحر لخػمُم 
ً
 ؾىُت

ً
الضًجي أو الػىـ. وهىظا جهبذ هظه الاؾخلعاباث الخاصة ماصة

الفىغ الخىفحري بأقياله الػلماوي أو الضًجي أو الفىغ الشىائي: الىظجي/الخائً، أو 

اإلاماوؼ/الػمُل. وجظهغ ؾىؾُىلىحُا اللعُػت أًًضا غىض خهغ أؾماء -اإلالاوم

 
ً
ً هضوة كُمذ في  اإلاكاعهحن في زالر وغكٍغ

ُ
 خٌى الاهخفاضاث الػغبُت أ

ً
أو مداضغة

ىُت في بحروث، بحن غامي  ، فمً بحن غكغاث اإلاكاعهحن 2291و 2299الجامػت ألامٍغ

 ً هىان فلغ مضغىان مً طوي الاججاهاث ؤلاؾالمُت، ملابل الػكغاث مً اإلاىظٍغ

حن. ووان هىان الىشحر مً ألاوعاق غً الخغواث ؤلاؾالمُت، ولىنها بلىٍن واخٍض  الِؿاٍع

ججُِصخّيٍ للخضًث غً "ؾغكت الشىعاث" مً ِكبل هظه الخغواث، و"غضم مهضاكُت 

معالبتهم بالضًملغاظُت"، وأن "ؾُض كعب ًبلى اإلالهم الخىظُمي والىظغي جدذ 

يا والؿػىصًت"...ئلخ. ولىً وان ًيبغي الاهخظاع ختى غام  غباءتهم"، وأنهم "غمالء ألمٍغ

مشل هبت غبض عؤوف وغبض الفخاح مىعو، اللظًً قاعوا في لالؾخماع لصخهُاٍث  2291

ووان الفضل بظلً لصخهُت لألبدار والؿُاؾاث واإلاغهؼ الػغبي  مإجمغ للجامػت

غهام فاعؽ في  )وان آن طان مضًغا إلاػهض  اإلافىغ اللبىاوي والؿُاسخي املخىً ظاعق متري 

 . اإلاغهؼ الػغبي(أمىاء مجلـ الجامػت وعئِـ 

ف جضًً  ٌٍ غغبٍُت هشحرٍة. فلض اغخاص اإلاخضًىىن حػٍغ ع أمشلت هظه اللعُػت في صو وجخىغَّ

الظي َّل بػضه وَّل كبله عمؼ  -اإلاغأة بما ئطا واهذ مذجبت أم َّل، وحػلىا الدجاب هى الغمؼ 

ل اؾخػباًصا للمغأة. وكض  - ِ
ّ
ت والعهاعة، أما لضي الىشحر مً ؾحر اإلاخضًىحن فهى ًمش للػفَّ

: فؿُفغضه العغف ألاٌو باللىة في ئًغان، بِىما حلب هظ
َ

ا الاؾخلعاُب الخعغف

ا غلى ػمً عفػذ ألاؾض أخي خافظ  ؾُمىػه العغف الشاوي باللىة في فغوؿا )وفي ؾىٍع

ِ أن خؼب النهضت في جىوـ كض حاء لخجاوػ هظا الخلؿُم 
ّ
ألاؾض(. ئَّل أهه مً خؿً الخظ

ب، غ ب وؾحر مذجَّ ر وؿاء ؾحر مذجباٍث هائباٍث في البرإلاان الازتزالي إلاا هى مذجَّ
َّ

ىضما عش

                                                           

، وهى هى الخاعج غً مىعم املخاججاث الػللُت، فهى عهً َّلقتراط اؾخجابي :الخجُِل البافلىفي2 
ن اللضعة غلى   مً أقياٌ الخػلم الترابعي، خُث ًىدؿب مىبه زاعجي مػحَّ

ً
مهعلر ًهف قىال

ت بمىبه آزغ، وهي ججغبت الػالم   افلىف.باؾخدضاع اؾخجابت الفغص الخانَّ
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وعئِؿت بلضًت جىوـ، ولُػعي عؾالت أهه لِـ خؼًبا لليؿاء اإلاذجباث خهًغا، بل لجمُؼ 

 اليؿاء.

هخب  2291وحؿخمغُّ زعاباث اللعُػت في وؾائل الخىانل الاحخماعي، ففي غام 

"الؿىؾُىلىحُا َّل جغي في  أخض أؾاجظة غلم الاحخماع في حامػت مؿغبُت غلى الفِؿبىن:

ؼ  الفلغ بأهه كضُع الغّبِ هما جخهىعه ألاصًان. فهي جغي أن الفلغ هابٌؼ مً ؾىء جىَػ

ا جإمً بأن الفلغ مً 
ً
ت بالضعحت ألاولى. ئن هىَذ ظالًبا أو أؾخاط الثروة، ئهه زعُئت بكٍغ

ر الكػبت وجظهب ئلى قػبت الضعاؾاث ؤلاؾالمُت  ". أكضاع هللا، أهصخً أن حؿّحِ

ول هظه الؿلفُاث ؾُىخب غنها فهمي حضغان ببراغت: "ألن بػض ؾاهجي ػمىىا 

الػغبي الخالي مؿيىهىن بؿلفٍُت ًتراهب فيها الضًجي والؿُاسخي، وألن مػاهضيهم 

ًضاصونهم في طلً، وفي ول شخيء؛ فان الخلابل اقخضَّ بحن العغفحن اقخضاًصا جىاٌو ول 

غ، وأهؼله في  ه. وكؼ اإلافهىم ظغٍف فُه مفهىم الخىٍى
َ
ْبل

ُ
َض مػها بغاَءجه وصَّللخه وه

َ
مجزلٍت فل

له اللهىع الػللي والىفسخي مً ؾُاكه اإلاػغفّيِ الىلِيّ ئلى ؾُاٍق  ضخُت اإلاخػاهضًً، وخىَّ

ذ ػهضكت مفاهُم أزغي هبري، ضاعبت  ذ "ػهضكخه"، مشلما جمَّ أًضًىلىجّيٍ "صوـ"، أي جمَّ

غ ضم مىه الخىٍى
َ
ر غً طلً أًًضا دمحم هاقمي3"في الفضاء هفؿه الظي ك في  4. وكض غبَّ

ٌ العغح الػلماوي "ئلى غلُضة قمىلُت أزغي، جخهغَّف هما لى أنها جلمُّ بيل  هُفُت جدىُّ

لها ئلى مغحػٍُت  - وإن غلى هدٍى ؾلبّيٍ مً زالٌ الالمباَّلة - كضاًا ؤلاوؿان وهى ما ًدّىِ

ز بها ألاوامغ الػلائضًت الضًاهُت".  ُملؼمٍت بأوامغ جياص جخهف باإلظالكُت هفِؿها التي  جخمحَّ

 أن ضُم الىفـ مً الغأي آلازغ َّل ًلخهغ غلى الػلماوي ملابل الضًجي، فهى 
َّ

ئَّل

صًت. فمً اإلامىً أًًضا اإلاؿاواة و ضُم هفـ مً اللُبرالُت في مفاهُمها في  ت والخػضُّ الخٍغ

ىُت  ىُت اهخلاص مغهؼ الىلُض بً ظالٌ للضعاؾاث وألابدار ألامٍغ في الجامػت ألامٍغ

لت أن ٌػّغِف الجمهىع الػغبي ئلى نىعٍة ازتزالٍُت واخضٍة  ببحروث، الظي اغخاص لفترة ظٍى

ٌٌ بحن  غً الىَّلًاث اإلاخدضة )أكغب ئلى قُعىت مفغظت(، وهاصًعا ما ًيىن هىان حض

                                                           

ا؟"، الػغبي الجضًض،3  ًُّ غ.. غغب   غلى الغابغ:، 2299 صٌؿمبر 29 فهمي حضغان، "ما الخىٍى
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2018/12/30/ غ-ما ا -الخىٍى ًُّ  .9- غغب

دمحم هاقمي، "اللُبرالُت الؿُاؾُت والػلل الػمىمي: بػًُضا غً الػلماهُت والضًاهُت"، مإؾؿت 4 
   https://cutt.us/pXcDq  ى الغابغ:، غل2291مإمىىن بال خضوص للضعاؾاث وألابدار، 

https://cutt.us/pXcDq
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ختى  اججاهاٍث مسخلفٍت ججخاح هظه الىَّلًاث. لظا لم ًىً مً اإلامىً َّل في هظا اإلاغهؼ وَّل

ؼ فىػ الغئِـ 
ُّ
 جغامب. الؿابم بحن هسب الػلىم الاحخماغُت في الىَّلًاث اإلاخدضة جىك

في هظا الؿُاق مً ضػف الغوح اللُبرالُت في اإلاىعلت، أظهغث أبداسي خٌى ئهخاج 

ىحذ بىخاب
ُ
، أن الىسبت الؿُاؾُت 5اإلاػغفت الػلمُت في الػالم الػغبي، التي ج

 غً بػض الؿلعاث الضًيُت-الاؾدبضاصًت 
ً

كض اؾخعاغذ اؾخؿالٌ الىضؼ  -فضال

 
ً
لها ألاحىبي( وؾُلت ؤلاقيالي للػلىم الاحخماغُت )وكأتها في ظل الػهض الاؾخػماعي وجمٍى

إللؿاء قغغُتها. ومً الىاصع في اإلاىعلت الػغبُت أن وؿمؼ غً "وعكت بُضاء" هخبها 

ت ومىاككتها في املجاٌ الػامباخشىن أ  .6واصًمُىن بىاًء غلى ظلٍب مً الؿلعاث الػامَّ

صة مً ِكبل الباخشحن الاحخماغُحن،  ؾالًبا ما حكػغ بػض الؿلعاث الضًيُت بأنها مهضَّ

خُث ًدىافـ ولٌّ منهما غلى مساظبت املجخمؼ. وغلى ؾبُل اإلاشاٌ، فلض أقغُث في صعاؾت 

ت غام  ت الػغبُت الؿىٍع ىهٍُت  9111لي خٌى جىظُم ألاؾغة في الجمهىٍع ئلى مىاظغاٍث جلفٍؼ

قعت: أما الكُش، فهى الكُش دمحم ؾػُض عمضان خامُت الىظِـ اقترن فيها قُش وها

البىظي الظي ًغي أن ؤلاؾالم ٌػاعض هشحًرا مً أقياٌ جىظُم ألاؾغة. وأما الىاقعت، 

 
ٌ
 مىالُت

ٌ
ت طاث اإلاىهبت الىخُضة، وهي أنها بػشُت فهي عئِؿت الاجداص الػام للمغأة الؿىٍع

 ضمً
ً
مجاٌ غلم الاحخماع  للىظام الاؾدبضاصي. مؼ أن جىظُم ألاؾغة ًلؼ مباقغة

ت ؿدكغ أيٌّ مً غلماء الاحخماع في هظه اإلاىاككاث الػامَّ ٌُ  أهه لم 
َّ

  .والضًمىؾغافُا، ئَّل

 ٌ بأهظمٍت مػغفٍُت مسخلفٍت أؾىخجي  مغعثهجي أل اغخبر هفسخي مدظىظا  ،أزحرا أكى

ا، وحػلخجي أعي حجم الكغور بحن هسٍب  ًُّ وفي أخؿً ألاخىاٌ جخجاهل  جخسانمشخه

ر مػها ت في ول اهخاجي الالىاخضة ألازغي وَّل جخدضَّ بدثي ، وجبيُذ اإلالاعبت الخىاٍع

. فلم أهً في ًىم مً حػاملذ مػها باختراموالفىغي لخجؿحر الهىة بحن هظه الىدب التي 

هلض للىلض  َّل ًىحضأي  الىلض لهضف الخىاع. هماإو للمجخمؼ ألاًام أؤمً بالىلض الغاصًيالي 

َّل ُتي فمشال أها ىحغلى ؾىؾُىلوهظا ًىػىـ وإهما هلض مغبىط بفلؿفت أزالكُت، 

                                                           

ؿاؽ أعفاهِخِـ، البدث الػغبي ومجخمؼ اإلاػغفت: هظغة هلضًت حضًضة )بحروث: مغهؼ 5  ؾاعي خىفي وَع
 .(2291 صعاؾاث الىخضة الػغبُت،

جلت الػغبُت لػلم الاحخماع، امل ،إضافات .مػغفت ُمْىَخجت ولىً ؾحر مْىِخجت). 2299(ؾاعي خىفي، 6
(40)، 1-91 . 
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اإلاُتها أومً بػاإلالاعبت الخلىكُت لخلىق ؤلاوؿان مؼ أهجي  ؾبر غىانغغً فلغ  أبدث

(univerisalist) ًسخلف مػه ؤلاوؿان أخياما أزالكُت مخػامال مؼ مً هُف ًبجي  وإهما

الفغص. ظبػا ؾخلىم وهي أكل مً اللبٌى بدلىق  (الػمىميوالاغتراف )الدؿامذ 

ولىً آزظا بػحن الاغخباع  ؾىؾُىلىحُت الػمىم التي اجبىاها بالضفؼ باججاه الخلىق 

خلٌى للهغاغاث التي أن أبدث غً  "الاهخلالُتالت ضالػ"مُضان  جيللض مىى. الؿُاق

ملاعباث جخجاوػ املجاٌ  اُبيخم ،ئن واهذ ضض الاؾدبضاص أو ضض الاؾخػماع ،وػِكها

الاغتراف حبر الضغع غً الطخاًا و اإلاهالخت و  غًالبدث في ( اث)أي املخاهماللاهىوي 

ذ لي الاحخماع في غلم للض اكىػذ ػمالئي  .والػفى اإلاكغوط والاغخظاع اإلاإجمغ  فيبالخهٍى

 الجىىبيألهجي حئذ مً الػالم  2299غام في  للجمػُت الضولُت لػلم الاحخماعالضولي 

ت زىائُاث  َّل أخملولىىجي  (عئِـ مً الكماٌ 91بػض )  خضًت )قغق/ؾغب،ماهاٍو

  .(جغاوؿخيخاٌ/باظجي، الخ جغار/خضازت، غالمي/ؾُاقي،

ليها مىظ لىحُتي اخملها للػالم مً زالٌ اليلماث الغئِؿُت التي ألى ؾُوها هي ؾى 

 أحىضةخمل لػلم الاحخماع، ااإلاإجمغاث الضولُت والىظىُت للجمػُاث الىظىُت مضة في 

 والخىاع وعبغ هظا الػلم بالفلؿفت ألازالكُت.الخػضصًت وغلم الاحخماع اليىوي 





 

 

 

 


