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 السوبرمانية االمريكية 
 دراسة تحليلية اجتماعية لواقع المجتمع االمريكي

 عبد الفتاح محمد فتحي. د                                 
 المقدمة 

ان الفكرة التي قادتني الى كتابة هذاا البثذه هذي ظاثيذاتي ءقرا تذي 
  social   ) ءسظاعي عن الظجتظع االظريكي ءطبيعته , ءالبنا  االجتظاعي 

structure) الاي يتالف ظنه هاا الظجتظع غير الظتجانس في تركيبته العرقيذة
ءاالجتظاعيذذذذة التذذذذي جعجذذذذ  ظنذذذذه ظجتظعذذذذا تثكظذذذذه نذذذذء  ظذذذذن ال ذذذذي  االجتظاعيذذذذة 

(Social Valuesت ذذء  عجذذى اسذذاس نذذتء  الظجتظذذع الذذى ال ذذءة ءالسذذيطرة ) ,
االظريكذي شذعءرا بذان ءالتفءق ءالشعءر بالغطرسة ظظا ءلذد لذدا افذراد الظجتظذع 

الظكان لجضعيف في خض  هاه الثياة الظادية الكاسرة ءان الظادة تصنع ال ي  
 , ءان الضذذذذعفا  ظكذذذذانخ  فذذذذي الخطذذذذءط الخجفيذذذذة لجظجتظذذذذع , ءتصذذذذنع االنسذذذذان

ءثتى عجذى الظسذتءا السياسذي نجذد الشذعءر بالعيظذة ءالغطرسذة تجذاه شذعء  
 , لسذيادة ءالسذيطرة السذءبرظانيةثيه يربى الفرد االظريكي عجذى قذي  ا , االرض

ءتتجسذد هذاه ال ذي  فذي  , ءان االظريكي هء االصل ءهذء السذيد فذي هذاا العذال 
ظجذذال السذذينظا ايضذذا  ثيذذه نجذذد االفذذا  االظريكيذذة تعكذذد فذذي ظضذذظءنخاعجى 

( ءتجسذذذذذذيد قذذذذذذي  Supermanism)ءالسذذذذذذيادة ءالسذذذذذذءبرظانية , فكرةال ءةءالغجبذذذذذذة
ظاد عجى الاا  في تكءين الظست بل اء جظذع ( ءاالعت(individualityالفردية

ءثتذى عجذى ظسذتءا  . الثرءة بعيدا عذن ظفذاهي  التضذاظن ءالتسذاند االجتظذاعي
االفا  التي ت د  لاطفال فاننا نجد انفسنا اظذا  افذا  تذتر  فذي نفذءس النشذ  

فنجذذد عجذذى سذذبيل  , االظريكذذي قيظذذا قااظذذة ايضذذا عجذذى ال ذذءة ءالتفذذءق ءالتعصذذ 
افذذا  الكذذارتءن التذذي ت ذذد  لاطفذذال تعذذتت ظثذذل هكذذاا اتجاهذذا   الظثذذال بعذذض

                                                           
 جاظعة الظءصلظدرس/ قس  االجتظا / كجية اآلدا / .  



 

 1044 

 م2006ـ1427(44/3تمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤ 

نثذذن , سذذنثرقخ , نذذدظره  )نثذذء ظفخذذء  السذذءبرظانية اا ناثذذي عبذذارا  ظثذذل 
 . االقءا( ءغيرها ظن العبارا  الشااعة في االفا  االظريكية

ان الظجتظذذذذذع االظريكذذذذذي اخذذذذذا يجسذذذذذد فذذذذذي نفذذذذذءس االظذذذذذريكين الشذذذذذعءر 
تثيذاه هذء عصذر اظريكذي بكذل ابعذاده الثضذارية  بالعيظة ءبان العصذر الذاي

ءالظدنيذذة ءنجذذد انفسذذنا ظذذرة اخذذرا اظذذا  افكذذار جديذذدة فذذي العنصذذرية ءالشذذءفينية 
فطالظذذذا ان الظانيذذذا الناتيذذذة عاشذذذ  عجذذذى فكذذذرة  , ءاسذذذتث ار الشذذذعء  االخذذذرا

الظانيذا فذءق الجظيذع( ءان العذال  فذي ثينذه هذء الظجذال الثيذءي اللظانيذا ) ءظبدأ
االظذذذر الذذذذذاي دفعخذذذا الذذذى غذذذتء بجذذذدان ظجذذذاءرة لخذذذا ءاشذذذعال نذذذار ثذذذر  الناتيذذذة 

ظجيذءن  60استظر  اكثر ظن خظس سنءا  راح ضثيتخا الظايين  اكثذر ظذن 
نسظة ظن االءربيين,نجد ان الصءرة تتكرر في عالظنا الظعاصر ءنثذن نعذي  

اظريكذا )عذال  ظن ان اظريكا ت ءل لج , نخاية االلفية الثانية ءابتدا  االلفية الثالثة
فبذذذرت  كتابذذذا  تعكذذذد هذذذاه , فذذذءق الجظيذذذع( ءان العصذذذر هذذذء عصذذذر اظريكذذذي

فءكءياظذا( فذي كتابذذه )فطجذع عجينذا الكاتذ  االظريكذذي اليابذاني االصذل , الث ي ذة
هنتكتذءن( الذاي يذدعي بذان العذال  الثذالي يشذخد )نخايا  التاريخ( ءاخذر ظثذل )

اخذرا اضذعف فضذا صرا  ثضارا  بين ثضارة غربية اظريكية ءثضارا  
عذذذذن الذذذذو فذذذذان الءاليذذذذا  الظتثذذذذدة االظريكيذذذذة تثذذذذاءل اضذذذذعاف ال ذذذذي  الرءثيذذذذة 
ءالدينيذذذة عنذذذد جظيذذذع الشذذذعء   ففذذذي اليابذذذان شذذذجع االظريكذذذان اليابذذذانيين عجذذذى 
الظسكرا  ءالظخدرا  ءاثال قي  الظتعة ءالجنس الضعاف هاا الشع  ال ءي 

دان العربيذذذة ءاالسذذذذاظية ءفذذذي البجذذذ, الظتظاسذذذو ءالظثذذذافي عجذذذى قيظذذذه ءسذذذذجءكه
تثاءل اظريكذا اضذعاف الذرءح الظعنءيذة العاليذة الظرتبطذة باالسذا  عذن طريذق 
اضذذذذذعافخظا اقتصذذذذذاديا ءث افيذذذذذا ءاخاقيذذذذذا ظذذذذذن خذذذذذال الغذذذذذتء الفكذذذذذري الث ذذذذذافي 

 . (1)االظريكي 

                                                           
 , أثسان ظثظد الثسن. د, نرجظة ءظراجعة  , ظعج  عج  االجتظا   , ظيشيل , دينكن ( 1)

 . 1981, بيرء , عة دارالطجيعة لجطبا
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ان اظريكذا ءلغذرض اضذذعاف خصذءظخا ءفذذرض الخيظنذة عجيخذذا التتذءانى ثتذذى  
ظاعيذة كسذاح ضذد خصذءظخا ظذن اجذل اضذعاف في اسذتخدا  االظذراض االجت

ظ اءظذذة الشذذعء  لسياسذذتخا ءتصذذدير قذذي  العبذذه ءالظتعذذة ءاالسذذتخاو السذذجعي 
ءالظخذذذدرا  ءالتركيذذذت عجذذذى االثذذذارة الجنسذذذية لتخذذذدير الشذذذعء  ءاضذذذعاف ال ذذذي  
العااجيذة السذجيظة ءالتشذذكيو فذي ال ذذي  الدينيذة ءالسذظاءية التذذي تذرفض االنغظذذاس 

 (1) . اقيةفي الظظارسة الاخ

 أهمية وهدف البحث
هنذذاو ظءضذذء  يثيذذر التسذذاعل , هذذل العذذال  الظعاصذذر اليذذء  هذذء عذذال  

أء الديكتاتءريذذذذة  , شذذذانا أ  أبينذذذا فذذذان العصذذذر االظريكذذذي . أظريكذذذيل ءلظذذذااا ل
ءظذذذذا يسذذذذظى بالنيذذذذا  العذذذذالظي الجديذذذذد  , العالظيذذذذة لجءاليذذذذا  الظتثذذذذدة ا ظريكيذذذذة

تشارلت كرءثاظر( في ثديه لصثيفة )يريكي ي ءل الكات  االظ . اصبح ث ي ة
ءكذذذل االظذذذ   , ل ذذذد دخجنذذذا فتذذذرة العصذذذر االظريكذذذي) 1998هيرالذذذد تربيذذذءن عذذذا  

ءفذذي خطذذا  الترشذذيح (. ترغذذ  فذذي ان تكذذءن فذذي الظءقذذع الذذاي ءصذذجته اظريكذذا
صذذرح ج جذذءرش بذذء  ج  1989لرااسذذة الجظخءريذذة  فذذي الءاليذذا  الظتثذذدة عذذا  

ءاءجذذذدنا عاجذذذا لشذذذجل  , نثذذذن الذذذاين ان ذذذانا أءربذذذاا باظريكذذذا )ظتبجثذذذا ءظتفذذذاخر 
نثن االن عجى اعتا  قذرن  , ءنءرنا العال  بث افتنا , ءءصجنا ال ظر , االطفال

 (2)ل اقءل سيكءن قرنا اظريكيا(. جديد فاي اس  سيثظجه هاا ال رن
لء تفثصنا هاه التصريثا  ءاالقءال التي تصدر عذن هذاا ءااو ظذن 

فاننذا نكتشذف ظذن هذاه التصذريثا   لءاليذا  الظتثذدة, كتا  ءظفكري اتعظا  ء 
 , ءاالقءال ظاين  عن نتء  نثء السءبرظانية الظتظثجة بالسيطرة ءالتذبجح ءالغذرءر

ان العصذر االظريكذي  ,  ءاالخذرءن فذي العذال  السذفجي. ءانخ  في العال  العجءي
 اليخرش عن كءنذه نسذخة طبذق االصذل ظذن السياسذة االظريكيذة التذي بذدا  فذي

                                                           
 . 170ظصدر سبق اكره ص , دينكن, ظيتشل  ( 1)
 قاظءس الظءرد , ظنير , البعجبكي  ( 2)
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ان نيذرة ظتفثصذة لءاقذع الظجتظذع االظريكذي  . اءربا في ال رن الخذاظس العشذر
نجد انه يشخد اعنذف االن سذاظا  السياسذية ءتعصذف بذه الظشذاكل االقتصذادية 
 , ءاالجتظاعيذذة ءالظاليذذة باةضذذافة هلذذى انذذه عذذن انذذه يعذذاني ظذذن البطالذذة ءالتشذذرد

 يدت. ءتعاطي الظخدرا  ءالجراا  ءانتشارظرض اال
لبثه ظثاءلة ظتءاضذعة السذتجا  صذءرة هذاا الظجتظذع بجانبيذه االيجذابي ان ا

ءال ا  الضء  عجى هاا الءاقع في اطار  , ظن تاءية التفرد االظريكي,  ءالسجبي
باسذذذذذذذذذذذذتخداظه ظفخذذذذذذذذذذذذء  السءبرظانيةاءالفءقانيذذذذذذذذذذذذذةالتي غذذذذذذذذذذذذد   , سءسذذذذذذذذذذذذيءلءجي

  social structure))قيظةاجتظاعيةءاعتبارية تجف البنا  االجتظاعي

داخذذذل , ءتغجذذذف نسذذذيق العاقذذذا  االجتظاعيذذذة ءاالنسذذذانية , لجظجتظذذذع االظريكذذذي
  . الظجتظع االظريكي ءخارجه اءصجته الى الشعءر بانه االقءا  ءاالءثد

البثه ظثاءلة ظتءاضعة لاجابذة عجذى سذءال كبيذر ءهذء لظذااا يشذعر الظجتظذع 
عجذذذذذ   الذذذذو فذذذذذي أطذذذذار ل! ءيثجذذذذذل(supermanism)االظريكذذذذي بالسذذذذءبرظانية 

,  فالبثذه يثتذءي عجذى ظباثذه ظستفيدا ظن تيرياتذه ءارا  ظفكريذهاالجتظا ,  
 اربعة. 

الظبثذذه االءل يتثذذده عذذن ظءرفءلءجيذذة الظجتظذذع االظريكذذي ءطبيعتذذه 
,  ءجاءره االءلذذذذي ءيتنذاءل الظبثذه الثذاني ال ذي  االجتظاعيذة لجظجتظذع االظريكذي

ان الظبثه الثاله ظنذه يعكذد كظا  , طبيعتخا ءخصااصخا ءفي أي اتجاه تسير
( فذذذذي ترسذذذذيخ قذذذذي  الفرديذذذذة ءثذذذذ  الذذذذاا  capitalism)عجذذذذى دءر الراسذذذذظالية 
أظذا الظبثذه الرابذع فانذه يعذالق  , ) socail  conflict)ءالصذرا  االجتظذاعي 

كنتعذذذة عنصذذذرية تعصذذذبية ظسذذذتندا عجذذذى ارا  , ظءضذذذء  السذذذءبرظانية االظريكيذذذة
 . يكيءافكار  قادة ءتعظا  الظجتظع االظر 
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 مفاهيم البحث 
  Individualism)   )الفردية            

ظاه  ي ءل بان ظصالح الفرد تكءن فءق كل أعتبار ءان جظيذع ال ذي  
أء هذذذي نيريذذذة تنذذذادي بذذذان الظبذذذادرة  , ءالث ذذذءق ءالءاجبذذذا  تنبثذذذق ظذذذن االفذذذراد

 .ءالظصالح الفردية يج  أال تخضع لسذيطرة الثكءظذة أء الظجتظذع أء رقابتخظذا
ءالفردية شعءر أءتصرف ظن قبذل الشذخص الذاي يضذع ظصذجثته الخاصذة  (1)

ءهذذذذي نيريذذذذة اجتظاعيذذذذة تفضذذذذل الفعذذذذل الثذذذذر ءالتثذذذذرر الكاظذذذذل لظعت ذذذذد  , اءال
دة ان ظفخء  الفردية في عج  االجتظا  هء غير ظفخء  الفردية كع ي (2). االفراد

 ءعجذذذذذذذى ءجذذذذذذذه الخصذذذذذذذذذءص فذذذذذذذي بعذذذذذذذض , ةاخاقيذذذذذذذة.  فالظ صذذذذذذذءد بالفردانيذذذذذذذ
الظجتظعذا  الثديثة السيظا الصناعية ثيه يعتبر الفرد ءثده ظرجعية اساسذية 

ان الفذرد ثذر ءهذء الذاي ي ذرر . بالنسبة الى ااته ءالى ظجتظعذه فذي ءقذ  ءاثذد
 . ءيظارس ظعت داته بكل ثرية ءيعبر عن ارااه الخ , ظخنته ءيختار شريكته

ابق ظذع االثذءال اظا است اليته هاه فخي ثالذة ث ءقيذة يظكنخذا اال تتطذ
الءاقعية اال تطاب ا ظثاليا نيرا لءجذءد الظثضذءرا  الرسذظية ءالعرفيذة التذي تثذد 

ءالفرديذذة هذذي اصذذطاح ثذذديه اسذذتعظجه  . عظجيذذا ظذذن ثريذذة الفذذرد ءاسذذت اليته
الءل ظرة العال  ج تايكءفيجي ج في كتابة الديظ راطية في اظريكا ج الاي نشر في 

رديذذذة هذذذي فكذذذرة قديظذذذة تطفذذذى عجيخذذذا العءاطذذذف اال ان فكذذذرة الف , 1840عذذذا  
 . السذذذجبية ااا كانذذذ  تثيذذذر سذذذخط النذذذاس ءغضذذذبخ  قبذذذل فتذذذرة االصذذذاح الذذذديني

يخبرنذذذا جدءركذذذاي  ج بذذذان فكذذذرة الفرديذذذة كانذذذ  ظف ذذذءدة فذذذي الظجتظعذذذا  البداايذذذذة 
البسذذيطة التذذي تظيذذت  بءجذذءد ادءار قديظذذة ال يعتظذذد عجذذى نيذذا  ت سذذي  العظذذل 

                                                           
ءتارة التعجذي   , جغرافيذة العذال  الجديذد)االظريكيين( , ظثظذد ثاظذد)د( ءاخذرءن , الطااي ( 1)

-6 ص ,  1980سنة , طبعة أءلى , بغداد, دار الظعرفة  , ءالبثه العجظي  , العالي
7  
2



 

 1048 

 م2006ـ1427(44/3تمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤ 

تتكذذذذذءن ظذذذذن اشذذذذذخاص ظتشذذذذذابخين فذذذذذي شخصذذذذذياتخ   ءالتخصذذذذص فيذذذذذه فكانذذذذذ 
 . ءافكاره  ءظيءلخ  ءاتجاهاتخ 

ءقذذذد  . ءالفذذذرد يجذذذ  ان يعظذذذل لظصذذذجثة الظجظذذذء  ءالظصذذذجثة العاظذذذة
ءقذذال بانخذا ظضذذادة  , هذاج جافاطءنج فكذرة الفرديذذة ءاتخظخذا باالنذذل ءثذ  الذاا 

جذذذذ  لجظثاليذذذذة الطءباايذذذذة التذذذذي انتخجخذذذذا فذذذذي كتابذذذذه جالجظخءريذذذذةج فخذذذذء ظذذذذرض ي
كظا ان جظيع  . ال ضا  عجيه بفرس رءح الظثالية الجظاعية في نفسية الظءاطن

االديان السظاءية تتنذاقض ظذع االفكذار الفرديذة التذي ت ذف ظءقفذا ظعاكسذا لجذرءح 
الجظاعيذذة ءتذذدعء الذذى ضذذرءرة التذذتا  االفذذراد بالظبذذاد  الدينيذذة التذذي تذذدافع عذذن 

 . (1)اهداف ءظصالح الظجظذذء  
   (  Racialism   )العنصرية   

العنصذذذرأءالجنس هذذذء اصذذذطاح يطجذذذق عجذذذى ظجظءعذذذة سذذذكانية تتظيذذذت 
لكنذه اليءجذد فذءارق تفصذل  , بصفا  بايءلءجية ظشتركة ت رر العءاظل الءراثيذة

كظذذا اليءجذذد عءاظذذل ءراثيذذة بذذين  , الجظاعذذا  العنصذذرية الءاثذذدة عذذن االخذذرا
هنذذذذاو ارتبذذذاط بذذذذين ءظذذذن الجذذذذدير بالذذذاكر بانذذذذه لذذذيس  . ابنذذذا  العنصذذذر الءاثذذذذد

الصذذفا  الءراثيذذة البايءلءجيذذة ءال ذذدرا  الاكاايذذة أء الظتايذذا الثضذذارية لاجنذذاس 
اال ان االختافا  الياهرية في الظيخرالطبيعي ءالبذايءلءجي لافذراد ,  البشرية

قذذد تذذءدي فذذي يذذرءف ظعينذذة الذذى يخذذءر الذذءعي العنصذذري الذذاي  , أءالعناصذذر
ءالعنصذذر الذذرد  لكنذذه ظذذن الخطذذا  , الجيذذد يذذدفع الذذى االعت ذذاد بظبذذدأ العنصذذر

ال ذذذءل ان االختافذذذا  االجتظاعيذذذة ءالثضذذذارية ءالسذذذجءكية بذذذين ا فذذذراد  تتذذذلثر 
باالختافذذذا  العنصذذذرية الظءرءثذذذة طالظذذذا ان الفذذذرءق الثضذذذارية ءاالجتظاعيذذذة 

ءالعنصذذذرية  . تعتظذذذد اعتظذذذادا كبيذذذرا عجذذذى العءاظذذذل البيايذذذة ءالتظنيذذذة ءالجغرافيذذذة

                                                           
 39-38ص  , ظصدر سبق اكره   ( 1)
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الفذذذءارق االجناسذذذذية لظظارسذذذة التظييذذذذت االقتصذذذادي ءاالجتظذذذذاعي  نتعذذذة تسذذذذتغل
 (1). ءالسياسي

  Supermanismلسوبرمانية    ا
ظصطجح يشير الى اظتاو قءة خارقة تفذءق اظكانيذا  البشذر العذاديين 

بظعنذى الرجذل الخذارق أء   super  manءترقذى الذى ظصذاف االلخذة ظفردهذا 
 . (2)ثنااية أءفءق بشرية االنسان االظثل اء قءة أءظنجتا  است

 مورفولوجية المجتمع االمريكي ..  المبحث االول
تثتذذل اظريكذذا الشذذظالية بظسذذاثتخا التذذي تتيذذد عجذذى ثظانيذذة ظايذذين ظيذذل   

الظرتبذذة الثالثذذة فذذي الظسذذاثة بعذذد كذذل ظذذن قذذارة اسذذيا ءافري يذذا ءهذذي قذذارة ,  ظربذذع
  ت ذذع الجذذت  عجذذى شذذكل ظثجذذه ظ جذذء  قاعدتذذه فذذي الشذذظال ءراسذذه فذذي الجنذذء 

االكبذذذر ظذذذن ظسذذذاثتخا فذذذي الظنط ذذذة الظعتدلذذذة ءالجذذذت  االصذذذغر ضذذذظن الظنط ذذذة 
أن ظءقذذع اظريكذذا الشذذظالية بذذين الظثذذيط االطجسذذي ظذذن الشذذرق  . الظداريذذة الثذذارة

ءالظثيط الخادي ظن الغذر  ءبذين الظثذيط الظنجظذد الشذظالي ,ءخجذيق الظكسذيو 
 (3).   الظتثدة االظريكيةفي الجنء  له دءر في السياسة الدءلية لجءاليا

ان الجغرافيذذذذذة الطبيعيذذذذذة الظريكذذذذذا الشذذذذذظالية بتضاريسذذذذذخا أء أشذذذذذكالخا ءظناخخذذذذذا 
ءتربتخذذا الطبيعيذذة قذذد أثذذر  تذذاثيرا ظباشذذرا عجذذى اسذذتيطان ال ذذارة ءتعظيرهذذا ءعجذذى 

 (4). سكانخا ءتءتيعخ  ءنشاطخ  االقتصادي ءثياتخ  االجتظاعية ءالسياسية
 الية ظن ثاه ظجظءعا  بشرية رايسة هي يتالف سكان اظريكا الشظ 
  Red Indiansالخنءد الثظر ج:  -1

                                                           
1

 42ص , ظصدر سبق اكره ( 2)
 43ظصدر سبق اكره,  ص3
(4 ) Great  world  Encyclopedia ,Gally  press , printed in 

purtugal,1984 
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ثيه ءجد االءربيءن عند ءصءلخ  لجعال  الجديذد سذكانه االصذجيءن ظذن الخنذءد 
الثظذذذذر ءاالسذذذذيكظء ءكذذذذانء يعظجذذذذءن عجذذذذى صذذذذيد الثيءانذذذذا  ءالتراعذذذذة البداايذذذذة 

اظا   عذذ1600ءالرعذذي, ءكذذان لذذدخءل الثصذذان ظذذن قبذذل االسذذبان فذذي ثذذءالي 
في تغيير الكثير ظن العادا  ءالت اليد ءطرق الظعيشة لدا الخنءد ءاخا الرجل 
االبذذذذذيض بظسذذذذذاعدة الثصذذذذذان الذذذذذاي اسذذذذذتخدظءه كءسذذذذذيجة لجركذذذذذء  ءالظطذذذذذاردة 

الغذراض التجذارة  ( Bison)باصطياد الثيءانا  الءثشية ءظنخا ثذءر البسذءن 
الذذذى ثذذذدءه  بججذذذده الذذذاي كذذذان لذذذه اسذذذءاق رااجذذذة فذذذي أءربذذذا ءبسذذذب  الذذذو ادا

نتاعذذذا  ءثذذذرء  داظيذذذة بذذذين ال بااذذذل نفسذذذخا ءبذذذين الخنذذذءد ءاالءربذذذين ءبعذذذد ان 
أدركذذ  ال بااذذل الخنديذذة خطذذر الظجاعذذا  بسذذب  قجذذة اعذذداد هذذاا الثيذذءان الذذاي 
كذذان يشذذكل الظصذذدر الرايسذذي لطعاظخذذا ءغاااذذذخا ءكنتيجذذة لضذذغط التثذذذف ظذذن 

اال الخندية الءاثدة تجذء أضطر  ال ب , قبل االءربيين ظن الشرق باتجاه الغر 
االخذذذذرا بذذذذالتخجي عذذذذن ظنذذذذاطق صذذذذيدها ءالججذذذذء  الذذذذى ظنذذذذاطق اليرغذذذذ  فيخذذذذا 
االءربذذي ءانسذذثبءا الذذى الظنذذاطق الجافذذة الءاقعذذة فذذي الجنذذء  الغربذذي لجءاليذذا  

أخذذا االءربيذذءن عذذن ( 1). الظتثذذدة ثيذذه ت ذذي  االغجبيذذة ظذذنخ  اليذذء  فذذي ظخيظذذا 
ي أدخجءهذذا الذذى ثضذذارتخ  بذذدءن االشذذارة الخنذذءد الثظذذر الكثيذذر ظذذن االظذذءر التذذ

صذذذذذناعة الذذذذذتءراق الصذذذذذغيرة , ءظذذذذذن هذذذذذاه الصذذذذذناعا  , الذذذذذى أصذذذذذجخا الخنذذذذذدي
ءكذذالو الظثاصذذيل التراعيذذة كالذذارة  , ءاثايذذة التتثجذذق عجذذى الججيذذد , ءالرفيعذذة

ءالبطاطاءالطظاط  ءالتبغ ءالكاكاء ءال طن ءاالناناس ءالفجفل ءالفاصذءليا ءال ذر  
ل ذذذءل بذذذان الخنذذذءد الثظذذذر قذذذدظءا لاءربيذذذين لذذذيس ف ذذذط ثذذذرءة ءيظكذذذن ا , ءغيرهذذذا

 (2). ءانظا ايضا الظءارد الطبيعية , ثضارية قيظة

                                                           
 197, بيذرء  ,  1ترجظة بخيق شعبان ط , جغرافية العال  الصناعية  , بيار, جءرش  ( 1)

 . ءيعيشءن في عاقا  جنسية بدءن تءاش بنسبة اعجى , بنس  اكبر
 2ط, ال ذاهرة, عذال  الكتذ  , عجذ  الذنفس االجتظذاعي , ثاظد عبد السا  )د(  , تهران ( 2)

 . 132ص,  1977, 
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 The First  Immigrants   الظخاجرءن االءاال -2

بدا االءربيءن يختظءن بالعال  الجديد بعد اكتشذافه ظذن قبذل كريسذتءفر كذءلظبس 
سذذذذذتخداظخا كظنذذذذذاطق نفذذذذذءا ءا , فبذذذذذدا التسذذذذذابق الذذذذذى اسذذذذذتثظار ظافيخذذذذذا, 1492
 . ل ذذد تظيذذت  هجذذرة االءربذذين الذذى كذذل ظذذن الءاليذذا  الظتثذذدة ءكنذذدا . لتجارتخذذا

بفتذذرا  تاد  فيخذذا اعذذداد الظخذذاجرين ظذذن جخذذا  ظعينذذة ظذذن اءربذذا ف ذذد تظيذذت  
ظذذذذذذذثا بخجذذذذذذذذرة االيرلنذذذذذذذدنين ءااللظذذذذذذذذان  1860ء 1830الفتذذذذذذذرة الءاقعذذذذذذذة بذذذذذذذذين 

ءالثذذذذر  العاظجيذذذذة ..   1900ين سذذذنة أظذذذذا الفتذذذرة الءاقعذذذذة بذذذذ يين. ءاالسذذذكندناف
ف د جا  اغج  الظخاجرين ظن اقطار شرق أءربذا ءاقطذار  , 1914االءلى في 

اضذذافة الذذى اليابذذابين ءالصذذينيين كعظذذال  , ايطاليذذا( ءاليءنذذان)البثذذر الظتءسذذط 
 (1). ءظتارعين

 (  The American  Nigros)التنءش االظريكيءن  -3
لذاين جذا  بخذ  تجذار الرقيذق االسذبانيءن ءاالنكجيذت هذ  أثفذاد العبيذد أء الرقيذق ا

ءثتذذى الغذذي نيذذا   , 1600ظذذن افري يذذا الذذى اظريكذذا الشذذظالية ابتذذدا  ظذذن عذذا  
ءكذذان ججذذبخ  الذذى اظريكذذا الثاجذذة الشذذديدة الذذى  , الذذرق قذذي ال ذذرن التاسذذع عشذذر

ءشذبه الظداريذة الثذارة جنذء   , ءخاصة في الظنط ة الظدارية , االيدي العاظجة
ثيذه كانذ  الفكذذرة السذاادة انذااو هذي ان أصذجح االجنذذاس  , يذا  الظتثذدةالءال

باالضذذذافة الذذذى الثاجذذذة الظاسذذذة الذذذى  , البشذذذرية لجظنط ذذذة الظداريذذذة هذذذ  التنذذذءش
ءال طذذن  . االيذذدي العاظجذذة الاتظذذة النتذذاش بعذذض الظثاصذذيل الظداريذذة كذذالظءت

ثذذذذاه راينذذذا كيذذذف ان شذذذذع  اظريكذذذا الشذذذظالية ينثذذذدر ظذذذن  (2)ءقصذذذ  السذذذكر
الاين ه   ءالخنءد الثظر االظريكان , ظجظءعا  ه  االءربيءن ءالتنءش االفارقة

الذذذذف سذذذذنة  20الظسذذذذتءطنءن االصذذذذجيءن ءاجذذذذداده  ءصذذذذجءا ظذذذذن اسذذذذيا ثذذذذءالي 
اظذذا االءربيذذءن فذذانخ  اخذذاءا باالسذذت رار فذذي اظريكذذا الشذذظالية فذذي عذذا  . ظضذذ 

                                                           
 . 133ص  . الظصدر نفسه ( 1)
 . 175ص  , الظصدر نفسه  ( 2)
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د التنذءش لجعظذل فذي سنةأع ب  الو بداءا باستيراد العبي 600ءخال  , 1500
 , اظذذذا اليذذذء  فذذذان ظعيذذذ  النذذذاس فذذذي كنذذذدا هذذذ  ظذذذن السذذذالة االءربيذذذة . االرض

فذذذذذي الءاليذذذذذا  الظتثذذذذذدة  . ءاغجذذذذذ  اليذذذذذن انخذذذذذ  ظذذذذذن البريطذذذذذانيين ءالفرنسذذذذذيين
اظذذا البذذاقءن فخذذ  خجذذيط ظذذن  , السذذكان هذذ  ظذذن اصذذل تنجذذي 1/10االظريكيذذة 

الخنءد الثظذر يعيشذءن فذي  ظن .. . .  750فخناو بثدءد  , السالة االءربية
تتءفر في شذظال اظريكذا ظذءارد طبيعيذة ضذخظة ءالتذي  . كندا ءالءاليا  الظتثدة

ءكذذالو  , تتضذظن غابذذا  ءاسذذعة ءبعذذض االراضذذي التراعيذة النذذادرة فذذي العذذال 
كظا أن ثجثي االراضي االظريكية ظغطاة بالغابا  ءالتي , تءتيع لجثرءة الظعدنية

ءكذالو يسذتفاد ظذن االجذتا  الجافذة  , ناعا  الظختجفذةت ء  باستغالخا فذي الصذ
ة ظذذن الذذنفط اكثذذر ظظذذا ظذذن البسذذاتين فذذي رعذذي الظاشذذية ءتنذذتق الءاليذذا  الظتثذذد

لخذذاا  , ءاسذذتخداظخا لذذه اكثذذر ظذذن انتاجخذذا. العذذال  ار االخذذرا فذذيتنتجذذه االقطذذ
ءتعد الءاليا  الظتثدة ءاثدة  , فخي تعاني ظن ن ص ثاد في السنءا  الثالية

 1914اثتجذ  اظريكذا ظنذا عذا   (1). ن اكثذر االقطذار فذي انتاجخذا الصذناعيظ
طرثذذ   , الظركذذت االءل بذذين االظذذ  الصذذناعية ءعشذذية الثذذر  العالظيذذة الثانيذذة

ءالءاليذذا  الظتثذذدة  , فذذي السذذءق ثاثذذة اربذذا  السذذيارا  الظصذذنءعة فذذي العذذال 
 . تالطبيعي فذي العذال هي أءل ظنتق لجطاقة الكخربااية في العال  ءالبتذرءل ءالغذا

ان الصناعة االظريكيذة هذي نتيجذة ارتثذال هااذل فذي ظثذيط جديذد ظثذرء  ظذن 
أن  , الت جيذذذذذد التجذذذذذاري ءالثرفذذذذذي الظثجذذذذذي ثيذذذذذه الجذذذذذرأة تثذذذذذااي الجصءصذذذذذية

ءأءلذى الشذركا  االظريكيذة الكبذرا  , ظعسسي أءلى شركا  الخطذءط الثديديذة
ءهذذء عاظذذل قذذدي   (فجءربيجيذذ )فخذذاا  , كذذانءا ظذذن الذذاين كءنذذءا انفسذذخ  بانفسذذخ 

ء جنيسوج كان بااعا  , يعظل عجى ظعدية تسير ظن جتيرة سكا  الى نيءيءرو
أتذذى الذذى نيءيذذءرو  , جءغءلذذدج هذذء دبذذا  ججذذءد ظذذن بنسذذجفانيا , ظتجذذءال ءصذذرافا

 . ليسذذذذذذذذذجل فيخذذذذذذذذذا اختذذذذذذذذذرا  فذذذذذذذذذخ لججذذذذذذذذذراان جءدءرءهذذذذذذذذذءج تذذذذذذذذذاجر ظذذذذذذذذذءا  ء جش

                                                           
1
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ءلذيس هنذاو شذي يءقذف  , اسذبابدأ ظث , رءكفجرجظعسس شركة ستاندرءد اءيل
رجذذذاال كخذذذءال  تءلذذذءا عذذذن سذذذكره  فذذذي الظذذذال ءالذذذربح فذذذي البءرصذذذة ءربذذذح فذذذي 

فالصذءرة العاظذة لجظجتظذع  , اظا فيظا يتعجق بالجان  االجتظذاعي (1). االنتاجية
عجى اساس انه ظجتظع  1980االظريكي يءضثخا االثصا  الاي أجري عا  

لتركيبذذة العاظذذة ءنظذذط الثيذذاة ءارتفذذا  ءدنيذذاظيكي الثركذذة ظذذن ثيذذه ا , ظتغيذذر
ءظسذذتءا التعجذذي  ءتثسذذن الثالذذة االقتصذذادية ثيذذه بجذذغ عذذدد , ظعذذدال  الثيذذاة

ظشذيرا  , ظجيذءن نسذظة 3. 228سكان الءاليذا  الظتثذدة ثسذ  هذاا االثصذا  
% ءالذذذو بسذذذب  التذذذدفق الكثيذذذر 1. 1الذذذى تيذذذادة سذذذريعة غيذذذر ظتءقعذذذة بنسذذذبة 

ءيفضجءن  , ظريكيين يتتءجءن في سن ظتاخرءتبين ايضا ان اال , لجظخاجرين
  . ءيطج ءن اتءاجخ  ءتءجاتخ  , عددا اقل ظن االطفال

 القيم االجتماعية للمجتمع االمريكي   .. . .  المبحث الثاني
ءال ذي   , تعتبر ال ي  هذي اثذدا الظثذددا  الخاظذة لجسذجءو االجتظذاعي

ال ذذذي  عجذذذى انخذذذا ظذذذن ءينيذذذر الذذذبعض الذذذى , نتذذذاش الهتظاظذذذا  الفذذذرد ءالجظاعذذذة
ءانخذذا ليسذذ  ظجذذرد اخترعذذا  شخصذذية أء تجتصذذق , خصذذااص النذذء  البشذذري

 (2). بجظاعة ظعينة
يذذذذذذتعج  الفذذذذذذرد ال ذذذذذذي  ءيكتسذذذذذذبخا ءيتشذذذذذذربخا  , ال ذذذذذذي  نتذذذذذذاش اجتظذذذذذذاعي 

ءيستدخجخا تدريجيا ءيضيفخا الى اطاره الظرجعي لجسجءو ءيذت  الذو ظذن خذال 
لتفاعذذذل االجتظذذذاعي لذذذتعج  الفذذذرد ان عظجيذذذة التنشذذذاة االجتظاعيذذذة ءعذذذن طريذذذق ا

                                                           
اسذذذكندرية , دار الظعرفذذذة الجاظعيذذذة, عجذذذ  االجتظذذذا  الريفذذذي , غريذذذ  )د(, سذذذيد اثظذذذد  ( 1)
 186ص,  1988 , 5ط
الظكتذذذذ  , ظبسذذذطة( -الظجتظذذذع الريفذذذذي ءالثضري)دراسذذذة ظ ارنذذذة, ثسذذذن عجذذذي, ثسذذذن ( 2)

 . ص . 1989الثديه, الجاظعي 
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أي انذه ي يظخذا  , بعض الدءافع ءا هداف تفضل غيرها ءيفضجخا  عجى غيرهذا
  (1). اكثر ظن غيرها

تلثير ال ي  في السجءو : في كل جظاعة ءفي كل  ظجتظع تنتي  ظجظءعة ظن 
ءيطجذق عجذى هذاا نيذا   , ال ي  يشترو فيخا النذاس ءتذني  سذجءكخ  االجتظذاعي

ءالاي يختجف في , ج ال اا  في الجظاعة ءالظجتظع values  systemج .  ال ي
( ءال ي  2. )ظجظء  عن ني  ال ي  ال اا  في الجظاعا  أء الظجتظعا  االخرا
ءقصذذذارا  , ظذذذن الءسذذذاال الخاظذذذة فذذذي التظييذذذت بذذذين انظذذذاط االفذذذراد ءالجظاعذذذا 
بط بخذذ  بظعنذذى ال ذذءل ان ال ذذي  تتغجغذذل فذذي ثيذذاة النذذاس افذذرادا ءجظاعذذا  ءتذذرت

 . الثيذذاة ااتخذذذا التذذذي التذذرتبط ارتباطذذذا ءثي ذذذا بذذدءافع السذذذجءو ءاالظذذذال ءاالهذذذداف
ج ال ذذذي  بانخذذذا تصذذذءرا    klyed  klochoneءيعذذذرف كايذذذد كجكخذذذءن ج

ء  فذذال ي  تصذذءرا  عذذن الظءضذذء  الظرغذذ , ءهذذي جذذت  ظذذن الث افذذة لجتفضذذيل, 
 , ا  لجعذذال  الطبيعذذي , لجشخصيذذذة ا  نياظذذا فيذذه سذذءا  اكذذان نياظذذا اجتظاعيذذا, 

ءهي تصءرا  ت بجخا  , ءتتس  هاه التصءرا  بالعظءظية ءتثك  كل ني  الع ل
ءهذذاه التصذذذءرا  ليسذذذ   , ظجظءعذذة ظذذذن النذذاس هذذذ  اعضذذذا  فذذي ث افذذذة ءاثذذذدة

ظجذردة بذل تصذا  ظذذن كجظذا  ءيسذتدل عجيخذا ظذذن اشذكال السذجءو ءاالتثاهذذا  
فذي كتابذة جالشخصذية ءالبنذا ج  ,parsonsالخاصة ءالشااعة ءي ذءل جبارسذءنتج 

تثدد اثكذا  ال بذءل  , ان ال ي  تصءرا  تءضيثية لتءجيه السجءو في الظءقف
فيذذذذذخا الشخصذذية  ءهذذي  ءتتءثذذد ,ءتنبذذع ظذذن التجربذذة االجتظاعيذذة , اء الذذرفض

ءظذذذن  (3)عنصذذذر ظشذذذترو فذذذي تكذذذءين البنذذذا  االجتظذذذاعي ءالشخصذذذية الفرديذذذة 
ي باعتبذذذار ان ال ذذذي  عظءظذذذا هذذذي جظنتجذذذا  الظظكذذذن التركيذذذت عجذذذى البعذذذد الث ذذذاف
                                                           

عجذذذ  الذذذنفس االجتظاعي)دراسذذذا  نيريذذذذة , نظثظذذذد عجذذذي ال طذذذا, ظصذذذطفى)د(, فخظذذذي ( 1)
 . 165-164ص, 1977,  2ط, ال اهرة, ظكتبة       الخانجي, ءتطبي ا  عظجية

 . 166-165الظصدر نفسه ص  ( 2)
دار , دراسذذا  تكاظجيذذة لجنيريذذة االجتظاعيذذة, التفكيذذر االجتظذذاعي , اثظذذد)د(, الخشذذا  ( 3)

 . 648ص  , 1981, بيرء , النخضة العربية 
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اا يءجذذد تذذات  ضذذرءي بذذين , ث افيذذة ج تصذذدر عذذن البنذذا  االجتظذذاعي الذذءاقعي
كظذذا ان ال يظذذة تذذرتبط فذذي اصذذءلخا ءجءهرهذذا بعءاظذذل تاريخيذذة , ال يظذذة ءالسذذجءو

أء اهذذداف ينبغذذي  , ثيذذه تتججذذى ال ذذي  فذذي اشذذيا  ظرغذذء  فيخذذا , ءاقتصذذادية
ءال ي  االجتظاعية تثدد سجءو   (1)اتن تسعى الى تث ي هأء تء  , التءصل اليخا

االفذذراد ءالجظاعذذا  ءتبذذين ظذذدا ظطاب ذذة سذذجءكخ  لظاي بجذذه أء يرفضذذه الظجتظذذع 
ءيتءقذذذذذف قذذذذذءة النيذذذذذا  االجتظذذذذذاعي عجذذذذذى ظذذذذذدا التذذذذذءاتن بذذذذذين قذذذذذي  الظجتظذذذذذع 

ءاال يخذر  اثذار االنثذال االجتظذاعي  , ءاالتجاها  االجتظاعيذة السذاادة فيذه
جتظذذع ظظثجذذه فذذي تفكذذو االسذذرة ءالجريظذذة ءادظذذان الظخذذدرا  ءغيذذر الذذو فذذي الظ

كظذذذذا ان ال ذذذذي  تظثذذذذل جذذذذت  ظذذذذن التنيذذذذي  الذذذذاي  (2). ظذذذذن الظشذذذذاكل االجتظاعيذذذذة
يسذذيطر عجذذى سذذجءكنا ءيعكذذس ثاجاتنذذا ءاهتظاظنذذا ءاهذذدافنا باالضذذافة الذذى انذذه 
 يعكذذس بصذذءرة ظختجفذذة ءبذذدرجا  ظتباينذذة النيذذا  االجتظذذاعي الذذاي نعذذي  فيذذه
ءالتراه الث ذافي الذاي ءرثنذاه فيذه ءالتذراه الث ذافي الذاي نشذل فذي أثضذانه عجذى 
أن ظن الضرءري ان ننير الى ال ي  عجى اساس انخا التعكس ظجرد ثاجاتنذا 

ءلظذذا  (3)الخاصذة ءلكنخذا تعكذس ايضذا ظايثيذذ  عجيذه الظجتظذع ءظايعاقذ  بسذببه
تتضذذذار  فذذذي كانذذذ  الظجتظعذذذا  الظتطذذذءرة تثتضذذذن قيظذذذا ظتعارضذذذة أء قيظذذذا 

ءالظسذذذذتءيا  االجتظاعيذذذذة , كظذذذذا ان الذذذذءان التربيذذذة الظختجفذذذذة , بعذذذض الظءاقذذذذف
لذالو كذان ظذن الظتءقذع ان نجذد  , ءالث افية ءاالقتصذادية تعكذد قيظذا دءن اخذرا

ان التنيذذذذي  التعجيظذذذذي يختجذذذذف بذذذذاختاف الثضذذذذارة ءالث افذذذذة التذذذذي يعذذذذي  فيخذذذذا 
االجتظذذاعي الذذاي يعيشذذءن كظذذا تختجذذف بذذاختاف الطب ذذة أء الظجذذال  , النذذاس

                                                           
ص ,  1986 , 1ط, ال ذذذذاهرة , عذذذذال  الكتذذذ , تطذذذءر الفكذذذذر التربذذذءي, سذذذذعد, ظرسذذذي  ( 1)

495 . 
, الجذت  الثذاني, ءاسذعد صذ ر, ترجظة ثافي الجظذالي, تثءل السجطة , اليكس, تءفجر   ( 2)

 . 97ص, 1999, دظشق, ظنشءرا  اتثاد الكتا  العربي
 . 18ص, الظصدر نفسه  ( 3)
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الذذذذذى تفسذذذذذير التنييظذذذذذا   Ecologyءيسذذذذذعى االتجذذذذذاه االيكءلذذذذذءجي   (1)فيذذذذذه 
ءالتشذذكيا  االيكءلءجيذذة فذذي ضذذء  ال ذذي  الث افيذذة باعتبارهذذا ظتغيذذرا  اساسذذية 

عذذن   walter very"ءيتضذذح هذذاا االتجذذاه فيظذذا قدظذذه العاظذذة ءلترفيذذريج 
ة جذذذادة  البذذذرات دءر ال ذذذي  اسذذذتغال االرض فذذذيج بءسذذذطنج ظظذذذا يظثذذذل ظثاءلذذذ

الث افيذذة فذذي التنيذذي  االيكءلذذءجي لجظدينذذة عجذذى اسذذاس ان التءجيخذذا  ال يظيذذةج 
"values Orientation  يظكذذذذن اعتبارهذذذذا ظتغيذذذذرا  تثذذذذدد انظذذذذاط السذذذذجءو

عجذذى أن لجبراجظاتيذذة صذذدا شذذعبيا , االجتظذذاعي داخذذل اطذذار الظجتظذذع الظثجذذي
الظدفءعذذة الن ديذذة اكثذذر ظذذن ايظذذانخ   كبيذذرا ف ذذد يخذذر  ءسذذط قذذء  اظنذذءا بال يظذذة

ف ذذذذد خذذذذرش الظسذذذذتءطنءن فذذذذي االرض الجديذذذذدة ظغذذذذاظرين ءظ ذذذذاظرين  , بالتاظذذذذل
 , ءت جبذا  الطبيعذة ءكءارثخذا, ءظتعرضين الخطار غير ظتءقعة ظن هنءد ثظر

ءبخذذرءش الظسذذذتءطنين ءانغظاسذذذخ  فذذذي ثيذذذاة جديذذدة تطجبذذذ  ان يعظذذذل كذذذل فذذذرد 
ظع هذاه  . (2)ءيسخر الجيل ءيثار  , خاطرءيسخ  ءيدافع ءيبني ءيتعرض لجظ

, الثيذذاة تكءنذذ  قذذي  جديذذدة هذذت  ال ذذي  ال ديظذذة التذذي ثظجخذذا الظخذذاجرءن ظعخذذ 
ءسذ ط  العذادا  ءالت اليذد اظذا   , فاالنسان بعظجه ال بالطب ة التي ينتظي اليخذا

أصذذبث  ال ذذي  السذذاادة فذذي الظجتظذذع االظريكذذي قذذءة  (3)ثتظيذذة الءاقذذع الظتثذذدي
يذذذرة عجذذى الظجتظعذذذا  االنسذذانية ءالذذذو لظذذا تظتجكذذذه اظريكذذا ظذذذن سذذذجطة تذذاثير كب

ءلذذذيس ,  عالظيذذذة نجذذذد تاثيرهذذذا الث ذذذافي الخااذذذل عجذذذى سذذذاار الكءكذذذ  االرضذذذي
الظ صءد هنا الجءدة بل الظ صءد هء التاكيد عجذى ان الث افذة االظريكيذة تنت ذل 

ظريكيذة فذان ظذايترج  ظذن الكتذ  اال , الى ظاءرا  الثدءد تث  صءرة أء اخرا
ءيتطجذذع عذذدد كبيذذر  , الذذى لغذذا  اجنبيذذة اكبذذر ظظذذا يتذذرج  فذذي االتجذذاه العكسذذي

                                                           
لعذال  الظعاصذرجكتا  ظنخجذي جاتظذة الراسذظالية ءالفكذر العربذي الساظرااي , شفيق)د(,  ا1

 .109, ص 1994, دار الكتا  لجطباعة ءالنشر, بغداد, 
دار الثداثة لجطباعذة , الظفاهي  االساسية في عج  االجتظا   , اثظد خجيل)د(  , خجيل ( 2)

 ص , 1974,   1ط, بيرء   , ءالنشر
  244ظصدر سبق  اكره ص   ( 3)
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ربيذة,  ءبشذكل خذاص ظن الناس في انثا  الظعظءرة الى ت جيد طذرات الثيذاة الغ
ءظءاقذذف االظذذريكيين ءاتيذذااخ  ءافكذذاره  ءظخترعذذاتخ  سذذءا   الطذذرات االظريكذذي, 

ة الث افة الشعبية االظريكية ءيتع  البعض ان جاابي , كان الو خطل ا  صءابا
ان االفذذذا   (1). التذذذي يتظتذذذع بخذذذا عالظيذذذا انظذذذا تنبذذذع ظذذذن تعذذذدد اصذذذءلخا االثنيذذذة

السذذذذينظااية ءالبذذذذراظق التجفتيءنيذذذذة االظريكيذذذذة هذذذذي االكثذذذذر شذذذذيءعا فذذذذي العذذذذال  ال 
ءظا ظن قءة اخذرا كبيذرة لخذا دءر يذاكر  , االفا  الرءسية أءاليابانية أءاالءربية

   (2).ياقفي هاا الس
 الراسمالية تاكيد للفردية   -المبحث الثالث :

الراسذذذذظالية نيذذذذا  سياسذذذذي اقتصذذذذادي اجتظذذذذاعي ي ذذذذء  عجذذذذى ثريذذذذة االفذذذذراد فذذذذي 
كذذذذاالرض ءراس الظذذذذال ءاظذذذذتاو ءسذذذذاال الصذذذذناعة   , اظذذذذتاو ءسذذذذاال االنتذذذذاش

ءالتراعة ءالتجارة الخارجيذة ءالداخجيذة ءجنذي االربذاح الناتجذة عذن هذاه الءسذاال 
ءقذذذد ظذذذر  الراسذذذظالية بعذذذدة  ,  ذذذء  عجذذذى الظنافسذذذة ءسذذذءق العذذذرض ءالطجذذذ ءت

ءبعذذدالثءرة الصذذناعية  , ظراثذذل, ففذذي البذذد  كانذذ  تعتظذذد عجذذى التبذذادل السذذجعي
ءاتسذذظ  فذذي البدايذذة بالفرديذذة ثذذ  تثءلذذ   , تطذذءر  لتصذذبح راسذذظالية صذذناعية
ءيذذذذذذذذذذرتبط ظفخذذذذذذذذذذء  الفرديذذذذذذذذذذة  (3). الشذذذذذذذذذذركا ()الذذذذذذذذذذى الجظاعذذذذذذذذذذا  الراسذذذذذذذذذذظالية 

(Individualism)  بذذذذبعض الظجتظعذذذذذا  الثديثذذذذذة السذذذذيظا الصذذذذذناعية ثيذذذذذه
تعتبذذر الفذذرد ءثذذده ظرجعيذذة اساسذذية بالنسذذبة الذذى ااتذذه ءالذذى ظجتظعذذه فذذي ءقذذ  

ءيختذذار شذذريكة ثياتذذه ءيظذذذارس  , ءهذذء الذذذاي ي ررظخنتذذه , فذذالفرد ثذذر , ءاثذذد
يذذذة ظعت داتذذذه بكذذذل ثريذذذةءيعبر عذذذن ارااذذذه اظذذذا اسذذذت اليته هذذذاه فخذذذي ثالذذذة ث ءق

يظكنخذذذذذا اال تتطذذذذذذابق ظذذذذذذع االثذذذذذذءال الءاقعيذذذذذة اال تطاب ذذذذذذا ظثاليذذذذذذا نيذذذذذذرا لءجذذذذذذءد 

                                                           
   245در سبق اكره ص ظص ( 1)
 . 246ظصدر سبق اكره ص   ( 2)
  .106,الكءي  ,ص  1978ظججة العجء  االجتظاعية,العدد االءل, السنة السادسة 3
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الظثضذذءرا  الرسذذظية ءالعرفيذذة ءالتذذي تثذذد عظجيذذا ظذذن ثريذذة الفذذرد ءاسذذت اليته 
(1) . 
أن الراسذذظالية انتشذذر  اءال فذذي الذذباد  max Weberالثذذي جظذذاكس فيبذذرج  

لية أشذذد انتشذذارا فذذي شذذظال البرءتسذذتانتية ءان ثركذذة التصذذنيع الظءاكبذذة لجراسذذظا
ءفذذي شذذظالي  , ءفذذي شذذظال فرنسذذا ظنخذذا فذذي جنءبخذذا , الظانيذذا ظنخذذا فذذي جنءبخذذا

ءيعجذل الذذو لءجذءد اكثريذذة ظذن البرءتسذذتان   , انكجتذرا ءايرلنذدة ظنخذذا فذي جنءبخذذا
باالضافة الى ان اصثا  رععس االظءال في الباد , في الشظال عن الجنء 

ءان البرءتسذذتان  بخذذاا الظعنذذى هذذ  يخذذءد  , ن الغربيذذة ظعيظخذذ  ظذذن البرءتسذذتا
ءي ذذذذءل فيبذذذذر ايضذذذذا ان البرءتسذذذذتان   (2). أءربذذذذا أء يخذذذذءد الطءااذذذذف الظسذذذذيثية

ءيذذرا ظذذاكس  , يتجخذذءن نثذذء الظصذذانع أظذذا الكاثءليذذو فيتجخذذءن نثذذء الثرفيذذة
فيبذذر ان السذذب  فذذي الذذو ان التثذذرر الذذديني الذذاي تظثجذذه البرءتسذذتانتية سذذيكءن 

ءظذذا داظذ  البرءتسذتانتية ظذاهبا يذدعء الذذى  , ظثجذه الرأسذظاليةتثذرر اقتصذادي ت
الثريذذذذةفان الراسذذذذظالية هذذذذي الءليذذذذدالطبيعي لخذذذذا النخذذذذا ت ذذذذء  عجذذذذى الثريذذذذة فذذذذي 

ءيذذذرا فيبذذذران الراسظاليذذذذة لذذذن تعذذذرف اال فذذذي الغذذذر  ءانخذذذا  (3)عاقذذذا  االنتذذذاش
ياهرةغربيةظثضة ءهي ليس  ظجرد العط  لجربح أء البثذه عذن الفااذدة بذل 

انخذا البثذه  , هي السيادة عن طريق التنيير الع جي لخذاه الذدءافع الاع انيذة
 , باستظرار في ظعسسة دااظة ءقااظة عجذى التنييذر الع جذي عن الفاادة الظتجددة

ءيثذذذاءل فيبذذذر تجظذذذس ( 4). انخذذذا البثذذذه عذذذن العااذذذد ءهذذذء الظثذذذرو االسذذذاس لخذذذا
ج    Spirit of  capitalismاالسذاس النيذذري أءيسذذظيه جرءح الراسذذظاليةج ج 

                                                           
 . 107ص , الكءي  , 1978,السنة السادسة,العدد االءل,ظججة العجء  االجتظاعية  ( 1)
دار النخضة , لجنيرية االجتظاعية دراسة تكاظجية,التفكير االجتظاعي ,اثظد)د(,الخشا  ( 2)

 . 643ص,  1988, بيرء , العربية
, تكريذا ابذراهي . ترجظذة د , االسطءرة ءالث ي ذة , االنسان التكنءلءجي, فيكتءر, فبركس3

 . 78ص,  1975, ال اهرة, ظكتبة االنججء الظصرية, ءيءسف ظيخاايل اسعد
 . 79الظصدر نفسه ص  ( 4)
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ءالرغبذة فذي  لديه ليس  هاه ال ااظذة عجذى االنانيذة ءالشذرة ءالطظذع , فالراسظالية
فخذذذذاه  , أي رأسذذذذظالية الرغبذذذذة العارظذذذذة فذذذذي الذذذذاه الكسذذذذ  بذذذذا ادنذذذذى تذذذذءر ,  

انظا الراسظالية  لديه هي ياهرة جظاهيرية ظرتبطة بالءعي أي ,  راسظالية فجة
ءالتنيذي  الع جذي الرأسذظالي  , ال فذي ظعسسذة دااظذةاالستعظال الع جي لرأس الظذ

ءيعرض فيبر رءح الرأسظالية في الظباد  التي ءضعخا جبنياظين  . لجعظل الثر
 (1)فرانكجين ج ءهي 

 الءق  هءالظال  -1
 الث ة هي الظال -2

 الظال بطبيعته يءلد  الظال -3

 الدافع الجيد هءكيفية الثصءل عجى ظال االخرين  -4

 ة لكس  ث ة الناساهظية االفعال اليءظي -5

 اليخءر بظيخر الرجل الشريف الءر  -6
االخاقيذذذذذا  البرءتسذذذذذذتانتية ءرءح  ))كتذذذذذ  فيبذذذذذر اطرءثتذذذذذه الظشذذذذذخءرة ثذذذذذءل 
ءل ذد كذان كتابذه هذاا ءظذايتال ظءضذع  , الراسظالية(( فذي ظطجذع ال ذرن العشذرين

أدعذى فيبذرأن  , ظناقشا  ءبثءه عديدة ءظتشذعبة ظذن الظنيذرين االجتظذاعيين
  ظرجعذذذذذه الذذذذذى يخذذذذذءر النيذذذذذا  الراسذذذذذظالي الثذذذذذديه ءأن العنصذذذذذر ت ذذذذذد  الغذذذذذر 

ءالفريدة ظن  (الع انية)االساسي لتنظية هاا النيا  يكظن في الثضارة الغربية 
ءان االخاقيذذذذذذة البرءتسذذذذذتانتية خاصذذذذذذة  , نءعخذذذذذا بذذذذذين كذذذذذذل ثضذذذذذارا  العذذذذذال 

الكالفينية التي بشر  بالعظل الظتءاصل ءكانذه ءاجذ  ثذء  بذين طياتخذا بذاءر 
ءتءصذذل فيبذذر الذذى ان الراسذذظالية قذذد نشذذا  ظذذن خذذال  (2). الراسذذظالية الثديثذذة

ءل ذد تءصذل الذى الذو ظذن خذال تثجيذل  , االخاقيا  البرءتستانتية الظسيثية

                                                           
 . 79 الظصدر نفسه ص  ( 1)
 , 2ط, ال ذذاهرة, عذذال  الكتذذ , عجذذ  الذذنفس االجتظذذاعي , ثاظذذد عيذذد السذذا )د(, تهذذران  ( 2)

  . 170ص ,  1977
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ءالذذو الن هذذاه  Kalvinءكذذالفن   M. Lutherدقيذذق لتعذذالي  ظذذارتن لذذءثر 
قاظذذذذة التعذذذذالي  تسذذذذاعد عجذذذذى تثبيذذذذ  أشذذذذكال النشذذذذاط التذذذذي تعتبذذذذر ضذذذذرءرية ال

 (1). الظشرءعا  الراسظالية الصناعية
ءاالن ظذذااا عسذذى ان تكذذءن صذذءرة االنسذذان الصذذناعي التذذي تبذذرت اظاظنذذا ظذذن 
 , خذذذال هذذذاا العذذذرض الظذذذءجت الصذذذءل الثضذذذارة الصذذذناعية ءسذذذظاتخا الكبذذذرا

الءاقذذع انذذه لذذيس فذذي ءسذذع ايذذة ثضذذارة أءث افذذة ان تنذذتق اناسذذا ثتذذى ااا نثينذذا 
فيكءن لخ  جظيعا دءر اجتظاعي ءاقتصذادي أء يكذءن   ,جانبا الفرءق الجنسية

هذذذذاا الذذذذى انذذذذه اليظكذذذذن لجظيذذذذع  , لخذذذ  نظذذذذءاش ظشذذذذترو ظذذذذن نظذذذذااش الشخصذذذية
السذذظا  الغالبذذة عجذذى انخذذا نظذذااش ظسذذيطرة فذذي أي ظثتظذذع ظذذن الظجتظعذذا  أء 

غيذذر  , ان تكذذءن ظغذذايرة تظاظذذا لسذذظا  الرجذذل النظذذءاجي فذذي أي ظجتظذذع اخذذر
ءهذذ  أءلاذذو الرجذذذال , ل عذذن قذذادة الثضذذارة الصذذذناعيةانذذه ظذذن الظظكذذن ان ي ذذذا

الذذاين اتخذذاءا ال ذذرارا  الخاظذذة ءالذذاين ل ذذءا خيذذر جذذتا  ظذذن قبذذل الظجتظذذع ءالذذاين 
بغذذض النيذذر عذذن أي اعتبذذار ظذذن , كذذانءا ظءضذذع تبجيذذل ءاثتذذرا  ظذذن الجظيذذع

ل ذذذد   (2). انخذذذ  كذذذانءا يظكجذذذءن بعذذذض السذذذظا  الظشذذذتركة , اعتبذذذارا  الظنافسذذذة
يثية خصءصذذذا فذذذي صذذذءرتخا البيءرتيانيذذذة  هذذذي ءالعجذذذ  ءالنيريذذذة عظجذذذ  الظسذذذ

الدارءنية باالشتراو ظع بعض الثذءافت الثيءانيذة االصذجية عجذى انتذاش ثضذارة 
كانذذذذ  ابذذذذذرت سذذذذظاتخا انتذذذذذاش السذذذذجع الظاديذذذذذة ءاسذذذذتخاكخا عجذذذذذى أءسذذذذع نطذذذذذاق 

أء اعاعهذا , ءكب  غراات الجعذ  ءالتاظذل , ءاالغترا  عن الطبيعة ءظثاربتخا
ءقذذذذد جذذذذا  النظذذذذءاش البشذذذذري الذذذذاي  (3)تثءيجخذذذذا الذذذذى قنذذذذءا  النشذذذذاط التنافسذذذذيب

                                                           
, دار الفرقذذان, الظيسذذر فذذي عجذذ  الذذنفس االجتظذذاعي . تءفيذذق)د( ءاثظذذد بج ذذيس, ظرعذذي  ( 1)

 . 264ص  1984 2ط, االردن, عظان
 265الظصدر نفسه ص   ( 2)
 . 180ظصدر سبق اكره ص  , ( ثاظد )د, تهران  ( 3)
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تجسذذذد  فيذذذه هذذذاه السذذذظا  فخجذذذع عذذذن الثضذذذارة الصذذذناعية طابعخذذذا الخذذذاص 
   (1). ءعظل عجى أرسا  دعااظخا

 السوبرمانية االمريكية نزعة عنصرية .. . .  المبحث الرابع
جذذاه نفسذذي ب ءلذذه التعصذذ  هذذء ات prejudiceيعذذرف تهذذران التعصذذ  

ثاقد ظشثءن انفعاليا اء هء ع يدة اء ثكذ  ظسذبق ظذع أء ضذد جظاعذة أءشذي 
 , ءهء الي ء  عل سند ظنط ذي أء ظعرفذة كافيذة اء ث ي يذة عجظيذة , أء ظءضء 

ءهذذذذء يجعذذذذل  , ءظذذذذن الصذذذذع  تغييذذذذره اء تعديجذذذذه , ءان كنذذذذا نثذذذذاءل ان نبذذذذرره
ظذي ءيصذ  ءيشذءه ءاليرا ظااليجذ  ان يذرا فخذء يع , االنسان يرا ظايرا ف ط

ءيخذذذذ  الفذذذذرد اء الجظاعذذذذة لجشذذذذعءر ءالتفكيذذذذر ءاالدراو ءالسذذذذجءو  , ادراو الءاقذذذذع
ءيتءلذذد التعصذذ  عنذذد االطفذذال فذذي سذذن  (2). بطذذرق تتفذذق ظذذع اتجذذاه التعصذذ 

ءفي اثنااخا ءينت ذل  الذيخ  التعصذ  تجذاه االفكذار  , ظثل سن الظدرسة , ظبكر
ق الءسذط االجتظذاعي الذاي يثيذءن ءالظباد  ءالناس ءاالشيا  تدريجيا عن طري

ظعه ءظن ضظنه الظدرسة ءي ءا اكثر فاكثر ءيتخا ابعادا جديدة ظع الت د  في 
فالتعصذذذ  شذذذي ظكتسذذذ  ءظذذذتعج  ءان  (3). السذذذن ءالتفاعذذذل االجتظذذذاعي ءالذذذتعج 

لذذذيس هنذذذاو ايذذذة ادلذذذة فسذذذيءلءجية عجذذذى ءجذذذءد غريذذذتة تسذذذظى غريذذذتة التعصذذذ  
prejudice لتعصذذذذ  هذذذذء نتذذذذاش اجتظذذذذاعي تجعذذذذ  فا, أء ان التعصذذذذ  فطذذذذري

الثبذذرة ءالتصذذظي  دءرا اساسذذيا فذذي تنظيذذة ءتثبيذذ  دعااظذذه سذذءا  اكانذذ  خبذذرا  
كذذالو فذذان اتجاهذذا  التعصذذ  العنصذذري تخذذد  ظشذذاعر  (4). ايجابيذذة ا  سذذجبية

                                                           
, دار الفرقذذان , تءفيذذق)د( اثظذذد بج ذذيس الظيسذذر فذذي عجذذ  الذذنفس االجتظذذاعي, ظرعذذي   ( 1)

 ص  1984 2ط , عظان 
 . 275الظصدر السابق ص  ( 2)
ص  1985ظطبعذة جاظعذة الظءصذل , تاريخ الفكر االجتظاعي  , ظعن خجيل)د( ,عظر ( 3)

70 . 
 1988الكءيذذذذ  , العذذذذدد االءل, الظججذذذذد السذذذذادس عشذذذذر , ة ظججذذذذة العجذذذذء  االجتظاعيذذذذ ( 4)

 . 3ص
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التفءق العنصري لذدا الظتعصذبين ءخاصذة ااا كذانءا اءلاذو الذاين يعت ذدءن ان 
ءهكذاا نذرا ان  (1). جظذاعتخ  عجذى غيذره  خطل أء صءابا بتفذءق عنصذره  اء

التعصذذذ  العنصذذذري ظذذذن االظذذذراض االجتظاعيذذذة ءالسياسذذذية ءاالقتصذذذادية التذذذي 
 , تعذذاني ظنخذذا بعذذض الظجتظعذذا  الثديثذذة ءخاصذذة الءاليذذا  الظتثذذدة االظريكيذذة

ءيتخذذا التعصذذ  العنصذذري فذذي هذذاه البجذذدان طابعذذا شذذرعيا يظثذذل االلتذذتا  بذذال ي  
ية الساادة هناو ءينال الظتعصذ  العنصذري ت ذدير ءظءاف ذة ءالظعايير االجنظاع

ءتجعذذذذ   , ءاستثسذذذذان الظذذذذءاطنين االخذذذذرين الي سذذذذجءو تعصذذذذبي يصذذذذدر عنذذذذه
التيذذذارا  السياسذذذية ءاالجتظاعيذذذة ءاالقتصذذذادية الظسذذذتفيدة ظذذذن هذذذاا الءاقذذذع دءرا 
اساسذيا فذي الثفذذاي عجذى التعصذذ  العنصذري ءاالب ذا  عجيذذه ءتغايتذه ءاسذذتظراره 

 (2). جى ظصالثخاثرصا ع
في تفسير  socio-cultural   theoryت ءل النيرية الثضارية االجتظاعية  

بذذان التعصذذذ  ينظذذء ظذذذع الفذذرد فذذذي ثضذذاره ينتشذذذر فيخذذا التعصذذذ   , التعصذذ 
ءاالنسذان  , سءا  اكان تعصبا دينيا ا  طبيعيا ا  لءنيذا ا  عشذااريا ا  عنصذريا

ءارااخذذ   , ءتعجظذذه افكذذاره  , عذذهيذذتعج  الذذو ظذذن خذذال التفاعذذل ظذذع افذذراد ظجتظ
ءهكذذذذاا يتشذذذذر  الطفذذذذل تذذذذدريجيا , ءظاثيتذذذذه اسذذذذجءكخ  ءظذذذذءاقفخ  ءاتجاهذذذذاتخ 

الظعايير االجتظاعية الساادة في الثضذارة اء الث افذة التذي يثياهذا فذي جظاعتذه 
 (3). ءي تبس عنخا ظشاعرالتعص 

ساد  الكثيذر ءلءعدنا بالتاريخ الى الءرا  لءجدنا ان فكرة التعص  ءاالستعا  
ظذذن االظبراطءريذذا  ءالشذذعء  قذذديظا فخذذاا الظجتظذذع الرءظذذاني عذذا  فذذي صذذرا  

ءتطبعذذذءا فيظذذذا بعذذذد اكثذذذر ظذذذن غيذذذره  بطذذذابع ال سذذذءة  , دااذذذ  ءثذذذرء  ظسذذذتظرة
ءابعدتذذه عذذن  , ءظذذن خذذال الذذو يخذذر ال ذذرن الرءظذذاني بظيخذذر ال ذذءة, ءالعنذذف

                                                           
 . 204ص , الظصدرالسابق1
 1989تظءت  10, جريدة ال ادسية العراقية   ( 2)
 . 269ص, الظيسر في عج  النفس االجتظاعي  ( 3)
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يل لذه ءانذه قذاض لنفسذه اثترا  ث ءق االخرين فظا يراه ث ا فخءالثق الاي البد
ءيخر  في جنباتذه النتعذة الفرديذة عجذى ت ذدير , في الخير ءالشرعجى ثد سءا 
ءيخذذر  كذذالو االثذذارة ءاالنانيذذة الظفرطذذة ظظذذا , ءجذذءد الفذذرد ءاعذذا  شخصذذيته

دفعخذذذذذ  هذذذذذاا الذذذذذى ثذذذذذه الرءظذذذذذان الذذذذذى ان اليسذذذذذجظءا اال بالظاديذذذذذا  الظجءظسذذذذذة 
الشذذذذيا  الظجذذذذردة فاصذذذذطبغ ال ذذذذانءن أي الث ذذذذااق الءاقعيذذذذة دءن ا, ءالظثسءسذذذذة
 (1)الشكجية طيجة عصر الرءظان ال دي .الرءظاني ب

الذذذى ان تغطيذذذة االعذذذا   1979تشذذير دراسذذذة اجراهذذذا تشذذذارلت ءثءرءتذذذءد عذذذا   
االظريكي لساار العال  ءعجى ءجه الخصذءص العذال  الثالذه تظيذل الذى التركيذت 

ءيسذذذذتخجص  . الشذذذذااة عجذذذذى االتظذذذذا  ءالكذذذذءاره ءالثذذذذءاده الظثيذذذذرة ءاالثذذذذداه
ن ذذس الذذرأي في ذذءل تتظيذذت غالبيذذة اخبذذار  1983الباثذذه ججذذارءال ج كذذالو عذذا  

ءتتنذذذذاءل ظءضذذذذءعا  ظثذذذذل ن ذذذذص الظذذذذءاد االساسذذذذية  , العذذذذال  الثالذذذذه بالسذذذذجبية
ءظذذذن  (2)..  جة ءالظذذذءاظرا  السياسذذذية ءالعسذذذكريةءالظجاعذذذا  ءالكذذذءاره الطبيعيذذذ

الشذذءفيتية ,  لعنصذذرية ءالتعصذ الصذءر التذذي تءضذح ظذذدا ايغذال اظريكذذا قذي ا
التذي تتبعخذا الصذثافة االظريكيذة ءالتذي تيخذذر العذر  فذي قءالذ  نظطيذة جاظذذدة 

ءيءضذذذح اثذذذد ظثذذذرري صذذذثيفة لذذذءس انججذذذءس الذذذو ب ءلذذذه ان  , غيذذذر ظشذذذرفة
الصذءرة العاظذة لجعربذذي لذدا غالبيذذة االظذريكيين هذي اظذذا انذه ظجيذذءنير اثذرا ظذذن 

ءعجذذذذذى اظتذذذذذداد عشذذذذذرا  السذذذذذنين ت ذذذذذد   (3)الذذذذذنفط اء ارهذذذذذابي اء راكذذذذذ  جظذذذذذال
اظا  , الشخصية العربية في ءساال االعا  االظريكية ءظنخا السينظا ءالتجفتيءن
ان  , بصذذءرة اصذذثا  الظجيذذارا  اء ارهذذاربين اء ظذذاخءاين بذذرقص هذذت الذذبطن

                                                           
 . 269الظصدر السابق ص  ( 1)

, دار العج  لجظايين , بيرء , طبارة, عنيف عبد الفتاح, ظع االنبيا  في ال ران الكري  2
  Southern  poverty low centerبدءن سنة ص ,  اثد العاظجين في 

 . 476تثءل السجطة , ظصدر سبق اكره ص 3
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ثيذذه تصذذءره   , هذذاه التصذذءرا  قااظذذة عجذذى اسذذاس اربذذع اكاايذذ  عذذن العذذر 
 (1)الدعاية الغربية كظا يجي : 

 أغنيا  بصءرة خيالية -1
 برابرة غير ظتثضرين -2

 ظخعءسءن جنسيا -3

 هرهابيءن ظثترفءن -4

ءظاتالذذذ  السذذذينظا االظريكيذذذة ظتظسذذذكة بنيرتخذذذا الذذذى العذذذر  كظجتظعذذذا  قبجيذذذة 
تجذذو النيذذرة االسذذتعظارية االسذذت الية ال ديظذذة التذذي  . ظتخجفذذة ثضذذاريا ءاخاقيذذا

اا بذالرغ  ظذذن ,  انية لجعذر تذن  عذن ث ذد دفذين عجذى التطجعذذا  ال ءظيذة ءاالنسذ
الت ذذد  االجتظذذاعي ءالعجظذذي فذذي الثيذذذذذاة العربيذذة اليذذء  ءالذذاي هذذء ث ي ذذة ءاقعذذة 
ي رهذا الغذذر  اال أن هنذذاو اصذذرارا خبيثذذاعجى ابذرات االنسذذان العربذذي عجذذى هيذذلة 

 (2). دظءي, عاطفي سااش , كاان بدااي شخءاني
ا الشذذذذعء  الظت دظذذذذة أن اشذذذد انذذذذءا  التعصذذذذ  هذذذء ظانشذذذذاهده هذذذذاا اليذذذء  لذذذذد 

فذذءق( ءالثضذذارة الغربيذذة )الظتفءقذذة(,  الظت)ءيتظثذذل فذذي عنصذذر الرجذذل االبذذيض 
ءل د اعطى التفءق الثضاري الظتعء  لصاثبه ث ءقا ءاظتياتا  ثسذ  ءجخذة 

ان ظاكان  تدعيه جعادج تدعيه االن بعض الدءل الكبرا  (3. )نير العنصريين
فاعرضذذ   , صذج  اليذه ظذن ثذرا  ءقذءةالتذي ركبخذا غذرءر العجذ  ءالظدنيذة ءظذا ء 

 , ءاسذذذذذتبعد  الشذذذذذعء  الصذذذذذغيرة الظغجءبذذذذذة عجذذذذذى أظرهذذذذذا , عذذذذذن سذذذذذبيل الثذذذذذق
ءاسذذتغج  ثرءاتخذذا ءسذذجك  فذذي السذذيطرة الدنياذذة عجيخذذا ظذذن اشذذعال الفذذتن ءشذذرا  
, الضذذذذظاار ءتفرقذذذذة الجظاعذذذذا  فذذذذي سذذذذبيل ظغانظخذذذذا ءظصذذذذالثخا االسذذذذتعظارية

                                                           
. 477ص  , تثءل السجطة 1
ظججذذة , الظخذذاطرر ءكيفيذة الظءاجخذة, عءلظذة الث افذة , كنعذان خءرشذذيد , عبذد الءهذا    ( 2)

 2000, بغذذداد , بيذذ  الثكظذذة, السذذنة الثانيذذة  , السذذادسالعذذدد  , ةدراسذذا  اجتظاعيذذ
 . 55ص 
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ءهاا ظانراه في الظجتظعا  الصناعية  (1). ءلسان ثالخا ي ءلجظن أشد ظنا قءةج
ثيه النتعة العرقية تتخا صءر االضطخاد الاي ي ع عجى اقجية ظذن االقجيذا  

غير ان هذاا النذء  ظذن الباثءلءجيذة االثتظاعيذة ييذل ثاليذا ,  عجى يد االكثرية
 *Mories Dessءيرا ظءريس ديذس  , صءره ظن صءر التخديد لجديظ راطية

قطذذذا  الطذذذرق الشذذذبا  ءالظعجبذذذين بالنذذذاتي هذذذ  فذذذي * أن صذذذغار الجصذذذءص ء 
ءهكذذذاا فانذذذه بغذذذض النيذذذر  . طذذذري خ  الذذذى ان يصذذذبثءا أرهذذذابيين فذذذي الذذذداخل

نذرا ان عجذى الثكءظذا  الديظ راطيذة ,  الصرا  الت جيدي بين االكثرية ءاالقجية
ان تجابذذه ثرءبذذا ظفتءثذذة بذذين جظاعذذا  االقجيذذا  عجذذى ظايثذذده فذذي جظيذذاظيج 

لكذذذذءبيين ءابنذذذذا  هذذذذاييتي اء فذذذذي اظكنذذذذة اخذذذذرا فذذذذي الءاليذذذذا  بذذذذين الظخذذذذاجرين ا
ففذذذذذي لذذذذذءس  , الظتثذذذذذدة بذذذذذين االفذذذذذري يين االظذذذذذريكيين ءاالسذذذذذبانيين االظذذذذذريكيين

انججءس يتنات  االظريكيءن ظن اصل ظكسيكي في سءق العظل ظذع االظذريكين 
 Longءهذي ظدينذة ظذذن ظذدن  Creat Neckءفذي  , اءي االصذءل الكءبيذة

IsIand  يتاداد التءتربين اليخذءد الظءلذءدين فذي الءاليذا   , ظن نيءيءروال ريبة
الظتثذذدة ءالظخذذذاجرين اليخذذذءد ال ذذذادظين ظذذذن ايذذذران الذذذاين يرفضذذذءن التنذذذاتل عذذذن 

اال أن االقجيذا   , ءبذدأ النيذا  فذي االنصذخار االجتظذاعي (2). اعرافخ  ال ديظة
د ءالب ذذذذا  العرقيذذذذة ءالدينيذذذذة ت ذذذذاء  ظثذذذذل هذذذذاا االنصذذذذخار ءتطالذذذذ  بثذذذذق الءجذذذذء 

ءكذان الظثذل االعجذى لجظجتظذع الصذناعي صذخر النذاس  , ظختجفين بكذل اعتذتات
اظذذذا الظثذذذل االعجذذذى الجديذذذد فذذذي  . اسذذذتجابة لثاجتذذذه الذذذى قذذذءة عظذذذل ظتجانسذذذة

االختاف ءالتنء  فانه اظر ينسذج  ظذع الصذفة الاظتجانسذة لجنيذا  الجديذد فذي 
غيذذرا  التذذي طذذرأ  خجذذق الثذذرءة ءفذذي ضذذء  ظعطيذذا  العصذذر الذذاي نعيشذذه ءالت

                                                           
ظججذذذذة دراسذذذذا  , الثذذذذر  النفسذذذذية فذذذذي الظجتظذذذذع العربذذذذي, كاظذذذذل رشذذذذيد)د(, الثظيذذذذري  ( 1)

,  2000ص , بغذذذذداد , بيذذذذ  الثكظذذذة , السذذذنة الثانيذذذة , العذذذدد السذذذذادس, اجتظاعيذذذة 
 78ص
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عجيذذه فذذي جءانبذذه كافذذة يجذذد العذذال  نفسذذه اظذذا  تثذذديا  جديذذدة فرضذذتخا الخيظنذذة 
التكنءلءجيذذذة التذذذي يظتجكخذذذا الغذذذر  ءخاصذذذة الءاليذذذا  الظتثذذذدة االظريكيذذذة التذذذي 
باتذذذذذ  تشذذذذذكل تخديذذذذذدا خطيذذذذذرا لث افذذذذذا  الكثيذذذذذر ظذذذذذن دءل العذذذذذال  ءعجذذذذذى ءجذذذذذه 

رءثذذذا  تثذذذ  ظسذذذظيا  الخصذذذءص الذذذدءل الناظيذذذة فبذذذرت  افكذذذار جديذذذدة ءط
 ))ءالنيذذذا  الذذذدءلي الجديذذذد((  ))  Globolization عديذذذدة ظثذذذل العءلظذذذة

ءجءهرهذا السذيطرة عجذى العذال   , ءالكءنية الجديدة(( ,غطاعها انساني ثضاري
ءااا كذذذذذان  , ءاخضذذذذذا  ث افاتذذذذذه ءقيظذذذذذة لنظذذذذذءاش الثضذذذذذارة الغربيذذذذذة االظريكيذذذذذة

اسذذذية ءاالفتصذذذادية باسذذذالي  االسذذذتعظار قذذذديظا ءثذذذديثا قذذذد فذذذرض الخيظنذذذة السي
فانذه يعذءد اليذء  ليسذتخد   , عسكرية ءاثتال جغرافي لظناطق كثيرة في العال 

ارا  التكنءلءجيا ءسيجة لجخيظنذة عجذى هذاه الشذعء  ءانظذاط تفكيرهذا تثذ  هذاه 
 (1). الظسظيا 

ف ذذد سذذعى نذذابجيءن بءنذذابر  عنذذد غذذتءه , ءلذذيس هذذاا التفكيذذر الغربذذي ءليذذد اليذذء 
يفذذرض الث افذذة الفرنسذذية ءالجغذذة الفرنسذذية ءاسذذالي  التفكيذذر الفرنسذذي  لجشذذرق ان

ءيذذرا الكثيذذر ظذذن االصذذءليين ءالذذءطنيين ءالثذذءريين  , عجذذى الذذدءل التذذي غتاهذذا
ءالتراثيين ان العءلظة الث افية اظبريالية ث افية تسعى الى تخجين العال  ءتجريده 

 ,   االرض قاطبذةظن خصءصياته ءفرض النظءاش الث افي الغربي عجى شذعء 
فالكءنيذذذة الظسذذذت بجية التذذذي تسذذذعى العءلظذذذة اليخذذذا ظذذذاهي فذذذي نيذذذره  اال كءنيذذذة 

التثتذر  االنسذان ءالتثذافي عجذى جذاءرة ءثضذارته ءظذءارده  , استعظارية كاابذة
ان ث ي ة انفراد الءاليا  الظتثذدة االظريكيذة قطبذا ظخيظنذا  (2). ءتجاربه ءث افاته

لءضع الدءلي الجديد الاي خجذف انخيذار االتثذاد في السياسة الدءلية في يل ا
السذذءفيتي تذذدفعنا الذذى ال ذذءل بذذان العءلظذذة الث افيذذة اليذذء  ظذذاهي االهيظنذذة الث افذذة 

                                                           
أرا  , ءالتجظذذذع الظعسسذذذي, التفذذذرد االظريكذذذي, الجذذذءا  عبذذذد الءهذذذا  ظثظذذذد  , الجبذذذءري   ( 1)

 .37ص  2001, السنة الرابعة  19العدد , ظججة الثكظة, ءافكار
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البذذر  بي ذذرش( )ءقذذد صذذرح بذذالو ظنذذا ظطجذذع ال ذذرن العشذذرين  , ءال ذذي  االظريكيذذة
( ءقذد اعجذن 3)عضء ظججذس الشذيءا االظريكذي قذااا جأن هذدفنا اظركذة العذال  ج

لذذذرياس االظريكذذذي جذذذءرش بذذذء  فذذذي خطذذذا  لذذذه اظذذذا  ظججذذذس الكذذذءنغرس بعذذذد ا
ان ال ذرن الظ بذل سذءف يشذخد انتشذار ال ذي  ) 1991العدءان عجذى العذراق عذا  

  (1). االظريكية ءنظط السجءو االظريكي في العال (
ءهذذذاا انذذذاار بغذذذتء صذذذريح لث افذذذا  العذذذال  اجظذذذع انطاقذذذا ظذذذن شذذذعءر التفذذذءق 

ءعجى رأسخا الءاليا  الظتثدة االظريكية  , ث ي ة العنصريةأن  . ءاظتاو ال ءة
لذذ  تكتذذف بفذذرض انظذذاط ظذذن التفكيذذر ءالسذذجءو الغربذذي االظريكذذي عجذذى شذذعء  

بذذذذل ان عصذذذذبيتخا ءعنصذذذذريتخا دفعتخذذذذا الذذذذى  , االرض ءظنخذذذذا الشذذذذع  العربذذذذي
ءاخذذذا  تذذذرءش افكذذذارا ضذذذد االسذذذا   , ظثاربذذذة االسذذذا  ءالثضذذذارة االسذذذاظية

ان الثظذذا  الظسذذعءرة ضذذد االسذذا   , خطذذر ال ذذاد  كظذذا يتصذذءرءنباعتبذذاره ال
 IsIamic Phobia . (2)ءبالتذذالي ضذذد العذذر  تثذذ  اريعذذة جاالسذذا  فءبيذذاج

فالبريطذذذذاني  , ءلخذذذذاه الثظذذذذا  قذذذذادة ءظنيذذذذرءن ءفاسذذذذفة ءكتذذذذا  ءظفكذذذذرءن
االظريكذذي جبيرنذذارد لءسذذيسج الذذاي قذذال ان االسذذا  يظثذذل ردة الفعذذل التاريخيذذة 

اليخذذذءدي, ءيذذذدعء الذذى ظثاربذذذة االسذذا  لجثفذذذاي عجذذذى -يراثنذذذا الظسذذيثيضذذد ظ
ءي ءل جهنري كيسنجرج ظنير السياسة االظريكية الذاي  . الءجءد الغربي سالظا

بعذذذد سذذذ ءط جذذذدار بذذذرلين جان  1990دعذذذى فذذذي ظثاضذذذرة لذذذه فذذذي بءلنذذذدة عذذذا  
جعيان ءلعل االدليل ءاضثا ل (3)بل هءاالسا  , العدء الث ي ي ليس  الشيءعية

ظذذذات ء  بذذذه اظريكذذذا ءثجفااخذذذا ظذذذن ثظذذذا  اضذذذطخاد ءاعت ذذذاال  لجظسذذذجظين فذذذي 
اظريكذا ءأءربذذا تثذذ  طااجذة االرهذذا  الذذدءلي خاصذذة بعذد اثذذداه الثذذادي عشذذر 

                                                           
   .  603ص  , طبعة بءالق  , ظادة ) ره  (  , لسان العر    , ابن ظنيءر  ( 1)
  .   60اآلية /  ,  سءرة ا نفال , ال رآن الكري (    2)
ظفخذذذذء  اةرهذذذذا  ءتعريفذذذذه ءقذذذذرار ظججذذذذس ا ظذذذذن  , ) الذذذذدكتءر (  , سذذذذخيل , الفذذذذتاءي (  3)

 , بغذذذذذداد  , الظججذذذذذة ال طريذذذذذة لجعجذذذذذء  السياسذذذذذية  , ( أيجذذذذذءل 11بخصذذذذذءص اثذذذذذداه )
     .  37ص  ,  2002
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ظذذن ايجذذءل التذذي تذذ  فيخذذا ظخاجظذذة بنذذايتي التجذذارة العالظيذذة فذذي نيءيذذءرو ءظ ذذر 
الظريكيذذة الظسذذجظين ءتارة الذذدفا  االظريكيذذة فذذي ءاشذذنطن ثيذذه اتخظذذ  االدارة ا

ءاعتبر  كل ظسج  هء ارهابي اءظشذارو فذي  , بانخ  ي فءن ءرا  هاه االثداه
االرهذذا  ضذذد الثضذذارة ا ظريكيذذة ثسذذ  تعظخذذا ان التسذذجط الذذدءلي االثذذادي 
ظن قبل اظريكا عجى النيا  العالظي ظكن الءاليا  الظتثدة االظريكية ظن ال فت 

  (1. )الطغيان ءالجبرء  الى ظءقع ال ءة االءلى الظتفردة في
 الخاتمة

فعظجيذذذة فخذذذ   , ان ظثاءلذذذة سذذذبرغءر الظجتظذذذع االظريكذذذي لذذذيس بذذذاالظر السذذذخل
يذذذءلق  , عظيذذذق لءاقذذذع الظجتظذذذع االظريكذذذي ببنااذذذه االجتظذذذاعي غيذذذر الظتجذذذانس

ءالباثه انظا سعى ظن خال بثثذه هذاا ان يسذخ   , الباثه في تءايا ظتداخجة
ء  عجىسذذذظة ظذذذن سذذذظا  الظجتظذذذع االظريكذذذي اسذذذخاظه ظتءاضذذذعة فذذذي ال ذذذا  الضذذذ

ءهي الشعءر جبالسءبرظانية ج التي باتذ  تشذكل قيظذة ءظعيذارا اجتظاعيذا لطبيعذة 
, ظنذا ان ءطذل  اءلذى جثافذل الخجذرا  االءربيذة الذى هذاا البجذد , هاا الظجتظذع

ال يظة االساسية التي ءقذف ءرا هذا  , ثيه اضث  الفردية بظعناها التصارعي
فكذذرين ءالظنيذذرين فذذي ث ذذل السياسذذة ءث ذذل االجتظذذا  ءصذذيغ  العديذذد ظذذن الظ

ءعجذذى ءجذذه التخصذذيص نيريذذا  الصذذرا   , العديذذد ظذذن النيريذذا  االجتظاعيذذة
 . االجتظاعي الثديثة

أن الرأسذذذذظالية ءبصذذذذفة خاصذذذذة رأسذذذذظالية النخذذذذ  ءالتذذذذي كانذذذذ  دااظذذذذا 
 ذ  ظذن قذد ث , ءبشكل عا  قااظة عجى ال ءة الظادية الظباشرة ءالعظل االجباري

 . خال الو أعي  فرصخا في الربح

                                                           
ءل لجنشذر بثذه ظ بذ , التذاريخ الظعاصذر ءاةرهذا  الصذخيءني  , تهير عجذي , النثاس  (1)

 , ضذذظن البثذذءه الظ دظذذة الذذى الظذذعتظر العجظذذي ا ءل لكجيذذة اآلدا / جاظعذذة الظءصذذل
 . 7ص  ,  2002تشرين ا ءل  9-10
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هذء ايذن يتجذه الظجتظذع االظريكذي فذي  . ءالسعال الاي يءاجذه الكثيذرين
 ءال ءة داخجيا ءخارجيال , يل هاه الغطرسة

عذا   1500أن س ءط رءظا قبل ثذءالي )ي ءل الظعرا جأدءارد جيبءنج 
اا ال ذذءل ءتتذذرد اصذذدا  هذذ(كذذان نتيجذذة طبيعيذذة ءثتظيذذة لذذدا ظابجغتذذه ظذذن عيظذذة

في كتابا  العديد ظن الظعرخين النيريين الظثذدثين الذاين يشذيرءن الذى الشذبه 
ءانثذال الظجتظعذا   , الكبير بين انثال رءظا خج يا ءاجتظاعيا قبذل سذ ءطخا

ءنرا الظذعرا البريطذاني جارنءلذد تذءينبي ج فذي  . في الظدن الغربية الكبيرة ثاليا
 , ظذذذا ءالءاليذذذا  الظتثذذذدة االظريكيذذذة ظعذذذاظءسذذذءعته جدراسذذذة التذذذاريخ ج يصذذذنف رء 

ءيثاءل لف  االنتباه الذى ان اظريكذا ظذر  ءتظذر االن فذي دءرا  ظشذابخة لتجذو 
ءفذي رأيذه ان اظريكذا يظكذن  , فتثجذل ءتثطذ , التي ظر  بخا رءظا ظن انتصذار

. ان تنتخي كظا انتخ  اظبراطءرية اغسطءس ءطايبرءس الى ان سا  في الذرءح
رد نيكسذءن : عنذدظا كذان رياسذا لجءاليذا  الظتثذدة االظريكيذة ءقد تثده ريتشا (

عن الثضارا  ال ديظة العييظة ءكيف تلثر  باالنثال الخج ي الاي ثطظخذا 
كظا أشار الى انذه بتصذءر ان الءاليذا  الظتثذدة االظريكيذة ت تذر   , في النخاية

تجذه اليذه ظن تجو الفترة في ثياتخا الثضارية  كظا يعت د هربر  ظءلر بذان ظاي
 , الكثيرءن اليء  هء التفكيذر فذي أءجذه الشذبه بذين عذال  رءظذا ءعالظنذا الثاضذر

فيثل باظريكا ظاثل  , ظتءقعين أن يعيد التاريخ نفسه ج فخل يعيد التاريخ نفسه
 بساب اتخا ظن الثضارا  ل! 
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Abstract 

American Supermanism 
Analytical sociological study of the American society 

  Dr. Abdulfatāh M. Fathi  
  The present study is a simple attempt to view the 

American society (negatively and positively).  It tries to 

shed light on reality of the American in the light of the 

sociology.  This study is an Answer to big question that 

poses itself : Why the American society feels of 

supermanism?    
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