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م**طّٕوعلمأريّٓ

 

"احلؼقؼة الػؾسػقة ال تـػصل عن الؼقؿة، و الؼقؿة ال َتَترَسخ يف الـػس إاَل 

باحلرية، فإذا آمـا باحلؼقؼة و الؼقؿة و احلرية فؼد َمَؾْؽـا الطريق إىل 

 حتؼقق اإلنسان"

 م حمؿد بديع الؽس

 )تؽرميا له يف حلظاب ادلغادرة دون رجعة(

 

 

 ادلؼدمة:
مذاتم محّٕطة ماظغّٕبلمسيمرحؿ مسيماظػضاء محضارؼة( موطأبعاد م)طؿػاػقؿ، مواٌقارـة تشؽؾتمايّٓاثة

مرابعمعّٖدوج:
)سيمأبعادػامماالدؿؼالظقةحّٕطةمأصؽارمتـظريؼةمذاتمعلارم)عـماظـفضةمإديمسصّٕماِّغقار(متـشّٓمم-7

ماٌكؿؾػة(.
جؿؿاسقةمودقادقةمريؾتمسؾكمساتؼفامهقؼؾمػّٔهماِّصؽارماىّٓؼّٓةمإديمأصؼماظؿقؼؼمسيمحّٕطةمام-0

ماظقاضعماالجؿؿاسلموايضاريماظغّٕبل.
سيمحنيمأنمايّٓاثةمواٌقارـةمسيمصضائـامايضاريماظعّٕبلماإلدالعلموّٓمغػلفامحؿكماآلنموطأغفام

مإٌّطبماظغّٕؼبمسـفمواظّٓخقؾةمسؾقف.
مصؿاماظعقائؼ؟م
مذؽمميؽ مبّٓون مٌكؿؾػماظؾـك ماظؿارخيقة ماظصريورة مسي ماظعقائؼ مػّٔه مرصّٓ مواىّٖئقة–ـ م-اظؽؾقة

ظؾؿفؿؿعاتماظعّٕبقةماإلدالعقةمايّٓؼـةمإالمأغـامدقفمغفؿؿ،مسيمػّٔاماٌؼال،مبأحّٓمأوجفمػّٔهماظعقائؼ،م

                                                                                                                                                                 

ضلؿماظػؾلػة،مطؾقةماآلدابمأصؾمػّٔهماٌؼاظة،معّٓاخؾةمضّٓعتمسيمإرارمغّٓوةم"ايّٓاثةمسيمواضعماظػؽّٕماظعّٕبلماٌعاصّٕ"مواظيتمغظؿفامم*
 ؛مظؼّٓمأسّٓغامػقؽؾؿفاممبامؼالئؿمضّٕاءاتـاماىّٓؼّٓة.7999غقصؿربمم9إديمم1واظعؾقمماالجؿؿاسقة،مجاععةماىّٖائّٕمبؿارؼّْم

ماإلدالعقةم)جاععةموػّٕان(مباحثمسيمعّٕطّٖماِّغـّٕوبقظقجقامم** ماإلغلاغقةموايضارة ماظعؾقم ماٌؽؿؾات،مطؾقة أدؿاذمعشاركمسيمضلؿمسؾؿ
 .-وػّٕان–(مCRASCؿؿاسقةمواظـؼاصقةم)االج
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ماظؾـكم متؾؽ موباظؿقّٓؼّٓ مايّٓؼث، ماإلدالعل ماظعّٕبل مظؾػؽّٕ ماٌـؿفة ماظػؽّٕؼة ماظّٔػـقة ماظؾـك مسي اٌؿؿـؾ
م.ظّٔػـقةمواظػؽّٕؼةماٌؿعؾؼةمبايؼؾماٌعّٕسيماظػؼفلا

 . ادلواطـة، احلداثة: التحديد واالنتؿاء :1

 التحديد: 1.1
مLe Petit Larousseةماظػّٕغلقة،موتّٓلمسيمـغـباظؾم Citoyennetéطؾؿةمعقارـة،مػلمتّٕذيةمظؽؾؿةم

معاغل،مغّٔطّٕمعـفا::م"مأنماظػّٕدمظفمصػةماٌقارـ"موسيمغػّٗماظؼاعقسمحيّٓدماٌقارـمبأربعةمع
مسيماظؼّٓؼؿ:مػقماظشكّٙماظّٔيمؼؿؿؿعمحبؼماالغؿؿاءمظؾقاضّٕةم-7
مسضقمدوظة:موػقمبفّٔهماظصػةمظفمحؼققموواجؾاتمعشيّٓشيِغقةمودقادقة.م-0
م.سيمإرارماظـقرةماظػّٕغلقة،مصػةمتعقضماظلقّٓمواظلقّٓةم-3

مامس ماٌقارـموصؼمعشّٕورقةمعا ماظؼّٓميةمدالظة ماظققغاغقة مأدلتماَياِضّٕة مظؼّٓ مواظػعؾقف ،ماٌلاػؿة
صاٌلاػؿةمعؿعؾؼةمبّٓصعماظضّٕؼؾةمعـمأجؾمتلقريماظشؤونماظعؿقعقةمظؾقاضّٕة،مأعاماظػعؾمصقؿعؾؼمحبؼم
ماياضّٕة،م مبؼقاغني ماالظؿّٖام موواجب مظؾقاضّٕة ماظعؿقعقة ماظشؤون مظؿلقري مواظـؼّٓ ماظـظّٕ مسي اٌلاػؿ

،مصاٌقارـةماظققغاغقةمعـمحقثمػلموباظـؿقفةمعـمالمحيؼمظفماٌلاػؿةماٌاظقةمميؿـعمأنمؼؽقنمعقارـا
جاععةمظؾؿفؿؿعماظػاسؾم)باظّٓالظةماظيتمحّٓدغاػا(مصفلمسيمذاتماظؾقظةمعاغعةمظؾؿفؿؿعماٌـػعؾم)وصؼم

ماظـؼاصةماظلقادقةماٌفقؿـةمسيماياضّٕةمآغّٔاك(.
عؾ.مإنماظؿعؿقؿ،مصفلمتؿفاوزمحّٓودمعـطؼماإلغلانماٌـػماواهتشيـضـيّٖشيِظؼصيماظّٓالظةمايّٓؼـةمظؾؿقارـةمسيم

محققانمساضؾ،مظـمؼؽقنمإالمصاِساًل،ماٌلأظةمتؿعؾؼممبأدلةماظشّٕوطماظيتم طؾمإغلان،معـمحقثمػق
معـؤدّٗمظإلغلانماظػاسؾم مػق ماظؽاغطلمظالصطالح( م)باٌػفقم مظقؽقنمطّٔظؽ،مصاظؿـقؼّٕ ؼـؾغلمأنمتؿقصّٕ

ظّٓىماظػاسؾمِّغفمؼؼطعماظصؾةمععمطؾماغػعال،مطؾمدؾؾقة،مطؾمخضقعمعؼابؾموػؿمالمؼأتل،مصؽؾمصعؾم
ػقم"وجقدمباظؼقة"،متقصريماظشّٕوطمسؾكمعلؿقىماظػّٕدموطّٔامسؾكمعلؿقىماظؽؾقةماجملؿؿعقةمؼؤديمإديم

مهقظفمإديم"وجقدمباظػعؾ".
م مػل ماٌعـك مبفّٔا ماٌؿؿؿعصاٌقارـة ماٌلاػؿ، ماٌقارـ مصػة ممبفؿقعمماعؿالك مطّٔظؽ محقثمػق عـ

مذاتمرا ماٌلؿؼؾمايؼققمآٌّغقةمضؿـمجمؿؿعمدقادل،مصفلمػقؽؾقا مايّٕ بعمضاغقغلمتؤدّٗمظؾػّٕد
مدقاقم مسي م)اظؿعؾقؾ ماظّٓؼـاعقؽل مرابعفا موحبؽؿ مظؽـ مايّٓؼـة(، مباظّٓالظة م)اظّٓوظة ماظّٓوظة مسي اظعضق
مثؼاصقة،م مدقادقة، محققؼة مأبعادا مظؿؿكّٔ مواوزتف مبؾ ماظؼاغقغل، ماٌـطؼ محّٓود مسي متؾؼ ممل الحؼ(،

ماجؿؿاسقة،مإؼّٓؼقظقجقةمورعّٖؼة...
أغفامتعربممباخؿصار،م،معؽاغةمومتؿعمسيمصضاءمايّٕؼاتاغؿؿاءايققؼةمتّٓلمسؾكممإغفاموارتؾارامبفّٔه

سـموالدةماظػّٕدمايّٕ،ماٌلؿؼؾموبّٓونممتققّٖ.مإغفامعـؿقجمتارخيلمشريمعؽؿؿؾماإلنازم)وصؼمتصقراتم
مػربعاس(مصفقمسيمدريورةماظؿقؼؼمجيّٓمغػلفمسيمدميقعةماظؿققل.

                                                                                                                                                                 
ػقمبـقةمعـماظعالضاتماٌقضقسقةمبنيمأوضاعمظؾؼقة،ؼصيلضيـِّٓموؼقجِّفماًطّٛماظيتمبفامؼؾقثمم-ايؼؾمباٌػفقمماظّٔيمحّٓدهمبقردؼق،ب.م-1

قاتفؿماًاصة".مأغظّٕماحملؿؾقنمظؿؾؽماِّوضاعمبشؽؾمصّٕديمأومذياسلمظقشيقضيؿقامأومؼصيقضيلِّـقاموضعفؿموظقػّٕضقامعؾّٓأماظرتاتبماِّغلبمي
بقردؼق.بموضاطقغتمج.د،مأدؽؾةمسؾؿماالجؿؿاع،مسيمسؾؿماالجؿؿاعماإلغعؽادل،متّٕذيةمسؾّٓماىؾقؾماظؽقر،مإذّٕافموعّٕاجعةمحمؿّٓم

 .99ص.مم-.7911م-بقدورو،مدارتقمبؼال.م
2- Voir citoyen, le Petit Larousse, Grand format. 
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م مايّٓاثة مطؾؿة مجLa modernitéأعا مصؿـري موبنيم، مبقـفا معـريا موخؾطا مهلا، مضاتال مدفاظقا ّٓال
مختؿؾػمجقػّٕؼا مدقدققظقجقا،ممعػفقعلمايّٓؼثمواظؿقّٓؼث،مسيمحنيمأغفا صفلم"ظقلتمعػفقعا

وظقلتمعػفقعامدقادقا،موظقلتمعػفقعامتارخيقامخاظصا...مظقلتمعػفقعا،مإجّٕائقامظؾؿقؾقؾ،مظقّٗم
م مممقّٖاتمايّٓاثة... مضقاغنيمايّٓاثة، مػـاك مػـاك مايّٓاثةبؾ مإؼّٓؼقظقجقة مايّٓاثة، مإغفامعـطؼ ،

مسؾقف" ماظلابؼة ماظؿؼؾقّٓؼة ماظـؼاصقة ماِّمناط معـطؼ مؼؿعارضمعع معـطؼ معؿؿقّٖ، محضاري صؿـطؼمممنـّٛ
ايّٓاثةمحيؿؾماِّبعادماٌقضقسقةمواظؽقغقة،موإؼّٓؼقظقجقةمايّٓاثةمهؿؾماِّبعادماظّٔاتقة،مأبعادماٌعـكم

م.واظيتمتـّٖعمإديماهلقؿـة

 ؿاء :االنت .1.1
مرقؼؾة،موصؼم متارخيقة مظصريورة محصقؾةمعؿفّٓدة ماٌقارـة،معـمحقثمػؿا مو مايّٓاثة ميؽـمرصّٓ

ماحملّٓداتماظؿارخيقةماظؿاظقة:
مطؿام ماظؾاػّٕة ماظالػقتقة ماجملؿؿعات معّٕحؾة ممتـؾ مإغفا ماظلقادل، ماظػؽّٕ مضؾؾ معا معّٕحؾة أوهلا:

أنمحمّٓداتماظػؽّٕماظلقادلموأرّٕهم،مإنمعؼقظةمعامضؾؾماظػؽّٕماظلقادلمتعينمظّٓؼـامؼصـػفامشقرؼػقؿّ٘
ماظػؽّٕؼةم مباٌـظقعة مسضقؼا معّٕتؾطة مظف ماٌـؿفة ماظّٔػـقة موسؿؾقاتف ماظّٓاخؾقة موبـقاتف اظلقدققظقجقة

م موتؾارطفمم–اظالػقتقة متغّٔؼف مومماردة(، م)تـظريا مدقادل مػق معا مطؾ متؤرّٕ ماظيت مصفل اٌاروائقة
مباحؿػاظقةمأوممتـعفموهّٕعفمجبّٖرموإطّٕاه.

اظػؽّٕماظلقادل،ماظيتمتؾّٓأمبؿأدقّٗمايؼؾماظّٔيمؼصيؿؽخملـمسيماآلصاقماظالحؼة،مبعؾؿـةمثاغقفا:معّٕحؾةم
مواظّٕوعاغقةم ماظققغاغقة ماظػرتة مسي ماظالػقت محؼؾ مسـ مادؿؼالظقؿف مهؼقؼ مخالل معـ ماظلقادل اظػؽّٕ
ماظػؾلػةماظلقادقة...م مإٌّحؾةماظيتمازدػّٕتمصقفا مظؾّٓؼـماٌلققل(،مإغفا )باظؿقّٓؼّٓمضؾؾمتؾينمروعا

مواظلقادةموزفق مغقؽقعاخ مأخالق موضقاغقـف، مأصالرقن مايؼم)ذيفقرؼة مظػؾلػة ماٌؾؽّٕة ماِّودي ماظؾّٔور ر
ماآلردطقني....(ماظـؿصيعشيْؾؿشيشية.

مايّٓؼث،م ماظعصّٕ مسي مهؼؼت مظؼّٓ ماظّٓوظة(، م)أضصّٓ ماٌؤدلاتل ماظلقادل مسؾؿـة معّٕحؾة ثاظـفا:
ماظغّٕبماي مارتؽّٖ ماظغّٕبل. ماظؿقؾقؾ–ّٓؼثمبؿؾقؼـاتمومتاؼّٖاتمخمؿؾػة،مسيماظػضاء سؾكمم-وصؼمػّٔا

مغقسلم ماجؿؿاسل مدقادل مظؿـظقؿ متّٓرجيقة مظصقاشة معالئؿ متارخيل مطرتاطؿ ماظلابؼة مإٌّاحؾ عؽادب
مغادرةم ماظغّٕبمبعؾؼّٕؼة ممتؽـ مظؼّٓ مظـؼؾ مبؾ مسؾقف، ماظلابؼة ماظؿـظقؿاتماجملؿؿعقة مأمناط مسـ وعؿؿقّٖ

ؿ،مآظقاتفموطّٔاماظقضقفمسؾكمعـطؼةمتارخيقامأنمؼّٓخؾمإديمساملمايّٓاثةماظلقادقة.مإنمصفؿمػّٔاماظرتاط
اظّٓاخؾلماٌؿقؽؿمصقفمميؽــامعـماٌلؽمبأحّٓمأدواتمإغارةماٌلؾؽ،مأوماٌلاظؽماٌؿؽـةماظيتمتؤديمبـام

مإديممتؾؽمايّٓاثةماظّٕحؿم"اظشّٕسل"مظؾؿقارـة.
صيم)بضؿماظؿاءموتلؽنيما ظـقن(مدؿصاغمايّٓاثة،معـمخاللمتـؿنيماٌؽادبماٌرتاطؿةماظلابؼة،مَصؿصيؾشيضيِق

م)أضصّٓم ماظّٓاخؾل معـطؼفا مؼؿقّٓد مجّٓؼّٓة مدقادقة مثؼاصة مباظـؿقفة موتشؽؾ ماظغّٕبل ماجملؿؿعل اظػضاء
أوال:معؤرّٕمماِّسماظػؾلػلماظعامايّٓاثة(مارتؽازامسؾكمُأدَّقضيـماثـنيمأحّٓػؿامؼغّٔيماآلخّٕموؼؿغّٔىمعـف،م

                                                                                                                                                                 
 اثة؛مظؽـمايّٓاثةمتؿفاوزػؿامعـمحقثماىقػّٕمواظشؽؾ.ايّٓؼثمواظؿقّٓؼثمعـمعؽقغاتمعـطؼمايّٓم-3

4- Baudrillard, J..- Modernité.- Paris, Encyclopedia Universalis, Tome 15, 1996.- p.552. 
 طؾمععـكم)باظّٓالظةماِّغرتوبقظقجقةمواظّٕعّٖؼة(مإنمتقصّٕتمهلاماظرتبةماًصؾة،متـّٖعمباظضّٕورةمإديماهلقؿـة.-5
مظؾؿعّٕصة.اِّم-شقروصقؿّ٘.ج.م-6 ماالجؿؿاسقة مواظـشّٕمم-رّٕ مظؾّٓرادات ماىاععقة ماٌؤدلة مبريوت، مخؾقؾ، مأريّٓ مخؾقؾ مد. تّٕذية

 .789-780ص.ص.مم-.7987واظؿقزؼع،م
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مضـقاغقـفامعـمخاللماظّٓورماٌؿؿقّٖمظؾعؼؾمسيمسالضؿفمباظؽقن،مغظّٕةمجّٓؼّٓةمظؾّٖعان،موجقدم رؾقعةمظـفا
عـمحقثمأنمعصّٓرمايؼمظـمؼؿأتكمإالمعـمإرادةمموأسمصؾلػةمايؼمثاغقا:اًاصةموحّٕؼةماإلغلان،م

م.ماظؾشّٕموواوزماظّٕؤىماٌعؿؼّٓةمأنمعصّٓرهمػقماظـظامماإلهلل،مأومػقماغعؽاسمظؾـظامماظطؾقعل
متّٓرجيقا ممت مايّٓؼث، ماظعصّٕ مسي ماظلقادقة ماالجؿؿاسقة ماظصّٕاسات مخضؿ مايؼققممسي ذّٕسـة

ماظـابّٚمجمؿقعمايّٕؼاتماإلغلاغقةمبّٓونمادؿــاء.مإنمػّٔهمايّٕؼاتم اإلغـلاغقةمايّٓؼـة،موسيمضؾؾفا
مؼغّٔؼفام مغلغ مظؾقّٓاثة، مايل ماظّٕحؿ ماظقضت مذات مسي موػل ماظـاعل، ماٌقارـة مظعصب ماظـؿصيششيؽخملؾة ػل

موغلقجمؼشؿؾفا.
ومبـكمخمؿؾػة.معؿؾاؼـة،متؿّٓاخؾمصقؿامصؿـطؼمايّٓاثةمؼلؾّّمداخؾمصضاءمعؿـقع،معؿعّٓدماِّبعاد،مذ

بقـفامضؿـممتػصؾمعالئؿ،معؿـاشؿموعؿفّٓد.مإغفم)أضصّٓماظػضاء(محيّٕكماجملؿؿعمسيمدؼـاعقؽقةمالمعـقؾم
هلامسيماواهماظعاٌقةمواِّبعادماإلغلاغقة،مإنمعـطؼمايّٓاثة،مؼػّٕضمغػلفمسؾكماِّبعادماظؽقغقةمبصػةم

مملمغّٓضيرك،مرشؾـ مذظؽمأم مأدرطـا مملمؼّٖسج،مإغفمعقضقسقة، مذظؽمأو مملمغّٕشب،مأزسفـا مسيمذظؽمأو ا
ؼؿفاوزمعقضقسقامايّٓودموباظؿاظلماظػضاءماظّٔيمأغؿففا،موػقمبفّٔامؼؤدّٗمظّٕحؿماٌقارـةماٌؿػؿؼةمدوعام

مواٌؿػؿقةمسؾكماظعاٌقةمبإدؿؿّٕار.
علارممصػلماظؾقظةماظيتمتؿشؽؾماٌقارـةمسيماظـلقجماالجؿؿاسلموماٌؤدلاتلموّٓمغػلفامعـّٓرجةمسي

مإديم"عؤدلة"مصعاظةموعـؿفةمتـلجمخققطماٌؤدلاتماالجؿؿاسقةمظؿؤولمػلمطّٔظؽمإديمصضاءم هقهلا
ماِّرضم ماِّرضم)أضصّٓ مضؾب مصعؾ ممبـابة مػل مصايّٓاثة ماظّٓاخؾل، معـطؼفا موصؼ موِظؿشيؿشيِؾضيِقـ ايّٓاثة،

ماالجؿؿاسقة(معـمأجؾماغؾـاقماٌقارـة.
مع معشّٕورا مؼؽقن مأن مإال ماظّٖرع مظػعؾ مميؽـ مايـضاريمصال ماظػضاء موسي مضؾبماِّرض. مبػعؾ لؾؼا
رشؿماحملاوالتماىادةماظيتمضاعتمػـاموػـاكمعـّٔم-اظعّٕبلماإلدالعلمصعؾمضؾبماِّرضمملمؼؿؿمبعّٓم

بؾمَطؿضيمػقمسلريمهؼقؼمذظؽمتارخيقا،مذظؽمِّنمايّٓاثةمػلمعـؾتمجمؿؿعاتفامصفلمم–سفّٓماظـفضةم
غػلفامسيمآنمواحّٓمطـظّٕؼةمتأدقّٗمصؾلػلمظؾعاملممعـطؼموععـكمإغفامطؿامؼؼقلمحمؿّٓمأرطقنم"متؼّٓم

مإديماظّٔاتماظعارصة،مإديم"اِّغا"،م ماِّوظقؼة مإؼالء مظؿغقريماجملؿؿعات،مسيماِّمنقذجماِّولمؼشيِؿٍؿ وطعؾؿقة
واظّٔاتماظؽاعـةمتؾؽ،ماظيتمطؼقؿةمأمسكمتضطؾعمباٌعـكموتؾينماظعاملموتؤدّٗماظّٕابطةماالجؿؿاسقة.م

اِّول(مالمميؽـفمأنمؼؤدّٗمذاتف،مصؽانمسؾقفمأنمؼـفؾمعـم"طاتاظقغ"معـموػقمبطؾقعؿفم)أيماِّمنقذجم
باظؿقّٓؼث،متؾؽمماالػؿؿاماظؼقؿ:مايّٕؼة،ماظػّٕد،ماظعؼؾ،ماظؽقغقة.موباٌؼابؾمسيماِّمنقذجماظـاغلمؼشيفضيّٕيم

ماٌعؼّٓمواٌؿعّٓدماِّذؽالمعـماياظةم)أ(ماجملؿؿعماظؿؼؾقّٓيمإديماياظةم)ب(ماالغؿؼالايّٕطةماظيتمتضؿـم
اجملؿؿعمايّٓؼثمععماظؿلاؤلمسـمأدؾابفامورصّٓمعقادؼـفامووصػمأرقارػاموتػقّٙمأذؽاهلا...مسيم
مدالظةم مؼأخّٔ ماظؿقّٓؼث ماظـاغل: ماِّمنقذج مأعا ماٌعقاري، مباظؿؼلقؿ مايّٓاثة متأخّٔ ماِّول: اِّمنقذج

م".ايقادؼة
ما مواظّٓؼـاعقؽقات مباآلظقات معقضقسقا معّٕتؾطة ماٌعقارؼة ماظؿؼققؿقة، ماظّٓالظة مممممممممظلقدققظقجؾةمإن

وماِّغرتوبقظقجقةماياعؾةمظؾؿعـكمواظيتمتشؽؾتم)ػّٔهماظّٓالظة(مسيمأحضاغفا،مصفلمعصيّٕشيذَّؿشيةم)اظشّٓةمسؾكم
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عـماظعلريمأنمغّٕىمبــقةمم-وػّٔامؼؿطؾبماظؿؾصّٕ–اظشنيموبػؿقفا(مومتصيّٕشيذِّؿصيمبرتذقؿاتفاماًاصة؛مظؽـم
لم)اظػضاءمايضاريماظضقؼماظّٔيمأغـفؾفا(،مايّٓاثةمتـقصّٕمسيماٌعـكم)اظّٕعّٖي(ماحملؾلماًصقص

باظّٕشؿمعـمأغفامتؿغّٔىمعـفمغصيلصيغطيامطـقػة.مصفلمتشيضـيّٖشيعمبطؾقعؿفامإديمأنمتؽقنمساٌقة،مطقغقة،مومػّٔهمػلم
حققؼؿفاماٌـريةمِّنمسـؼفامؼشيشضيّٕشيِئبُّمدوعامإديماظعؾكم)اظؿقدعموماالغـؿشار(،مصؿقؿؾمسيمحّٕطؿفاماِّصؼقةم

مصاظؽقغقةمػاػـامتؿّٖاوجمععمغّٖسةماهلقؿـةموؼصؾّّمأعّٕماظؿؿققّٖمبقـفؿامعلؿعصقا.حّٕطقةممماثؾةمسؿقدؼة،م
اظـؿقفةمععاداةماظؽقغقةمهتمورأةماهلقؿـة،مأوماإلغلقاقموراءماهلقؿـةموماإلسؿؼادماظقػؿلمباظظػّٕم

مباظؽقغقةمدونماظؿَّلشيؾُّّّمباِّدواتماظـؼّٓؼةمظؿأدقّٗماظّٔاتماظػاسؾةمسيماظعصّٕ.
حّٕماِّغا،موتشيضيّٓشيِحّٕصيمععاغقفاماظّٕعّٖؼة،مصػلمأحلـماِّحقالمتـؿجماهلقؿـة،مسيمذيقعماياالت،متـّٓ

ماواهم مسي ماالحؿضار مإدي ماِّغا مؼؤول ماِّحقال مأدقأ موسي مظألخّٕ( ماآلغا م)عؼاوعة ماٌؼاوعة مثؿ موعـ اظعّٓاء
موإعام مإغؾفار مإعا مبؾ مورػاغاتف موهّٓؼاتف مزعاغفا معؿطؾؾات موصؼ ماظّٔات متشؽقؾ مؼعاد مصال اظؿالذل،

،مإغؾفارمؼقظّٓماإلشرتاب،موطؾمإشرتابمػقمغػلمظؾؿقارـة،مإغفمغػلمظؾػعؾموتأدقّٗمظالغػعال،مإعؿعاض
ماٌؼاوعة،م معـطؼ ماظّٔاتموصؼ مسؾك ماإلغطقاء مإال مهؼؼ مصال ماٌضادة، مواظصّٓعة ماظصّٓعة إعؿعاضمؼقظّٓ

قىمواٌؾؽاتمواٌؼاوعةموإنمطاغتمتؾّٓومصاسؾة،مصفلمصاسؾةمإالمضؿـمبـقةماإلغطقاء،مصقؿؿمإدضيِؿـضيـّٖشيافمظؾؼ
محؿكمؼؿؿماالدؿـػاذ.

إنمصفؿماٌقارـةمسيمجمؿؾمأبعادػاموسيمبـقةمَأعضيِشفشيِؿفا،مواظعؿؾمسؾكمتشيششيؽُِّؾفامسيماظـلقجماالجؿؿاسلم
سيماظػضاءمايضاريماظعّٕبلماإلدالعل،مؼصيؿشيؽخملـمعـمػضؿمموباظـؿقفةمإدراجفامبؿـاشؿمسيمحّٓاثةمسؼؾقة
حقثمػقمذّٕطمضّٕوريمظؿؿؾؽمعقضعمصاسؾمسيمحضارةماإلغلانمبعّٓػاماظؽقغلماٌقضقسلموادؿقعابفمعـم

اظققم،مومؼصيؿشيؽخملـمطّٔظؽمعـممتؾؽماٌلاصةماظـؼّٓؼةم)اظؽاصقة(مواظّٕوحماىّٕؼؽةماظـاضؾةمظؾؽشػمسـمغّٖساتم
اهلقؿـة،مآظقاتفاماظصّٕحيةمواٌضؿّٕة،ماظـابؿةمأحقاغا،ماظّٖئؾؼقةمأحقاغامأخّٕى،ماٌرتبصةمبؽؾمتعؾريمحّٕم

مظؿفؾقاتمر ماٌؿففةممأسماٌالوعلؿؼؾ مواإلخرتاع( ماإلبّٓاع مسي ماىّٕأة ماظعؾؼّٕؼة، ماظؼّٓرة، )اظّٔطاء،
مظؾؿقزقػماًالقمسيمصضاءاتفاماِّصؾقةم)صضاءاتماِّغاماحملؾقة(.

 . ادلواطـة، احلؼل الػؼفي والعوائق الػؽرية:1

 . مؽانة ادلعرفة الػؼفقة يف حؼل إنتاج ادلعرفة:1.1
ماظّٕدا مإدؿؽؿال مو ماظقحل، ماىّٓؼّٓ،مبإغؼضاء ماجملؿؿع مسي مؼّٓب مبّٓأ م)ص(، ماظّٕدقل مووصاة ظة،

ماٌؼام(ماياجةمإلغؿاجماٌعّٕصةماٌؿعؾؼةم م)سيمػّٔا موعؿـقسةمعـفا اٌؿقدعمسيماِّعصارمإحؿقاجاتمجّٓؼّٓة
ماِّطلققظقجلم مو ماِّرقظقجل ماظـلؼ معع موعؿـاشؿة معالئؿة مععّٕصة مباإلغلان، موطّٔظؽ مباظؽقن، باهلل،

.مإنمحاجةماظػّٕدم)اٌلؾؿ(مواجملؿؿعماظـؿصيضيؿشيِؿلمإظقفمإديمضؾّٛم)سيمأدقمظؾـّٙماٌؼّٓسم)اظؼّٕآنمواظلـة(
اظؿػاصقؾ(متشّٕؼعقاماظعالضةماٌّٖدوجة:ماظعؿقدؼةمأوال،ماٌؿعؾؼةمباٌلؾؿموربفمواظيتمتؿشؽؾمعـماظعؼائّٓم
ماظعؾادات،مواِّصؼقةمثاغقامواٌؿعؾؼةمباٌلؾؿماظػّٕدموشريهم) بنيم)طشّٕطمظؾّٓخقلمسيمدائّٕةماإلميان(موطّٔا
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 أخّٕى.
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اٌلؾؿمواٌلؾؿ،مبنيماٌلؾؿموشريماٌلؾؿ،مبنيماظػّٕدموماىؿاسة،مبنيماىؿاسةمواىؿاسة(،مإغفامتؿشؽؾم
معـماٌعاعالت،موحاجةماجملؿؿعمظؾّٕدمسؾكماظعؼائّٓماٌغاؼّٕةمظإلدالممواجملادظةمظف.

مبؾقغ مدشيقشيؿشيَؾقنَّ ماٌعّٕصقة ماإلحؿقاجات مػّٔه مومتـؾ مػضؿ مأجؾ معـ مو مدريوراتف مسي ماظعؼؾ ممممممممفا،مإن
ومؼؿشؽؾموؼؿؾـنيمعقضقسقاموصؼمعـطؼمػّٔهماالحؿقاجات،موباظـؿقفةمظـمتؽقنمػّٔهماٌعّٕصةماٌـؿفةمإالم
ماٌعاغلم مواجملؿؿعموصؼ مسؾكماظػّٕد مظؾؿشاطؾماٌطّٕوحة ماٌؿطؾؾاتماظضّٕورؼة،مععاىة مهلّٔه علؿفقؾة

ماظّٕعّٖؼةمظؾـلؼماِّغطقظقجلمواِّطلققظقجلمظؾؿؼّٓس.
ؼفؿؿمبصقاشةماِّحؽامماظػؼفقة،موبعّٓهمسؾؿمأصقلماظػؼفماظّٔيمؼفؿؿمباٌعاؼريممصظفّٕمسؾؿماظػؼفماظّٔي

اظيتموعؾمتؾؽماِّحؽاممعشّٕسـة،مطؿامتشؽؾمسؾؿماظؽالمماظّٔيمدقفمحيؿؾمسؾكمساتؼفماظؾقثمسيم
ماِّدظةماظعؼؾقةمظؾّٕدمسؾكماظعؼائّٓماٌغاؼّٕة.م

مؼؿع مصقؿا مإال مأصقظف، مو ماظػؼفل مايؼؾ مسي مالجّٓال ماٌؾّٓأ، محقث مظألولمعـ مباظـلؾة مباظػّٕوع ؾؼ
مظؾّٓخقلم معلؾؼ مذّٕط ماإلميان مإن مظؾـاغل. مباظـلؾة مذّٕسقة متؽقن مأن مأجؾ معـ ماِّحؽام وآظقاتمضؾّٛ
داخؾمدائّٕةمدارماإلدالم،مواظؿلؾقؿممبلؾؿاتفمأعّٕمالمميؽـمواوزهمداخؾمػّٔهماظّٓائّٕة.مومباظؿاظلماظؼؾقلم

مباِّحؽام ماٌؿعؾؼة موغؿائفف مٌـطؼف مخارّٕ مبطقؾة ماظؽالعلممواإلذسان مايؼؾ مسي مأعا ماظؿشّٕؼع(، )أي
صاىّٓلمػقماٌؤدّٗمظف،محبؽؿمأغفمعقجفم)عـماظقجفةماٌؾّٓئقة(مخارجمدائّٕةماإلدالم،مإغفمعقجفمظؾّٕدم

مسؾكماظعؼائّٓماٌغاؼّٕة.
مآلظقةمميؽـموصػفام مظؾؿعّٕصة،مخضعمعقضقسقا ماظعؼؾماظعّٕبلماإلدالعل،مسيمإغؿاجف سيمعـظقرغا،

غقاة"مواِّرّٕافمتأتلمظؿؿؾـنيمحقظف.م-جمالمعغـارقللمممـؾمسيم"عّٕطّٖمباجملالماٌؿققرمحقلمغػلف،
ماٌغـارقللمصفلمهّٓدمحّٕطةماِّرّٕافمعـمحقثماظؿقجقف،م ماظـقاة،محبؽؿمرابعفا إنمآظقاتمإٌّطّٖ

م.ماظضؾّٛمواظؿقؽؿ
ماظـقاة،مواِّرّٕافممتـؾمجمؿؾماٌعارفماٌـؿفةمسيماظػضاءم مسيمإٌّطّٖ موأصقهلا ماظػؼفقة ماٌعّٕصة إن

يضاريماظعّٕبلماإلدالعل،مصاٌعّٕصةماظػؼفقة،مععّٕصةمدؼـقةمعصيششيِّّٕسفمظؾلؾقكماظػّٕديموماىؿاسلمصفلما
عّٕتؾطةمسضقؼامباظـّٙماٌؼّٓس،موسؾؿاءماِّصقلمباظّٕشؿمعـمأغفؿمسؾؿاءماجؿفاد،مصإجؿفادػؿمظـمؼؽقنم

ةمظعصّٕػؿ.موعـمإالمسيمحّٓودماظـّٙمووصؼمػّٔهمايّٓودمصؼّٛموضؿـمأرّٕموبـقاتماظعؾقمماظؾغقؼةمواظؾلاغق
ضّٓماحؿؾمعقضعامظقّٗمظفم"إنماظـّٙممػّٔاماٌـظقرمؼعؿربماظؾاحثمسؾّٓماىقادمؼادنيمأنماظػؼفماظلين

اًاظّٙمملمؼـػّٕدمبؿأدقّٗماٌـظقعةماظلؾػقة،موإمنامتأدلتمبقجفمساممسؾكمعصادرمتارخيقةمعػارضةم
اظّٓػّٕمملمؼؽـمذقؽاممظؾـّٙموإنمطاغتمعؿازيةمظفمطاإلذياعمواظؼقاسمصؾؼّٓمأتكمععماإلدالممحنيمعـ

دقىماظـّٙ،مثؿمأتكمسؾكماإلدالممحنيمآخّٕمعـماظّٓػّٕمأصؾّّماإلدالممصقفمػقماظـّٙمعـضاصامإظقفماظػؼفم
مواظػؽّٕ.

                                                                                                                                                                 
سؿؾقاتماظؿقّٓؼّٓ،ماظضؾّٛ،ماظؿقجقفمواظؿقؽؿمملمتؽـمدائؿامغاصّٔةمبصقرةمآظقةموخطقة،مإذمسيمحاالتمسّٓةمطانمؼؼعم"متّٕد"مداخؾمم-11

دؾطؿفاماظؽاعؾةممالدرتجاعاظغاظبمؼأخّٔمأذؽالمعضؿّٕة،مظؽـمدّٕسانمعامآظقاتماظؿقؽؿمواإلذسانمتلؿعقّٓماٌؾادرةمػّٔامايؼؾمأومذاكموسيم
 وصؼمعػاسقؾمعؿـقسةموعالئؿة.مم

اظػؽّٕؼةموأٌّػؾقةمظؾػؽّٕماإلدالعل،موضّٓمػقؿـماظػؼفماظلينمسؾكمماالواػاتصـػماظػؼفمإديمصؼفمدين،مذقعل،مصقسي،موػّٔاموصؼمم-12
ظػؼفقةماِّخّٕى،مأغظّٕمد.مأبقماظػؿّّمبّٓويمسؾّٓماجملقّٓ،ماظؿارؼّْماظلقادلمواظػؽّٕيمظؾؿّٔػبماظلينمسيماٌشّٕقماإلدالعلمعـماماالواػات

)عؤظػمؼؤرخمٌلارمػقؿـةماظػؼفماظلينمسؾكمأٌّاػبماظػؼفقةمم7983اظؼّٕنماًاعّٗماهلفّٕيمحؿكمدؼقطمبغّٓاد،مساملماٌعّٕصة،مجّٓة،م
 اٌكاظػةمظف(.
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ومظؼّٓمصارتمظؾػؼفمعؽاغةمعّٕجعقةمعلاوؼةمٌؽاغةماظـّٙمسيماظـاحقةماظعؿؾقة،مثؿمراحتمتؾعبمسيم
مإٌّ ماظّٖعانمدورامواوزمبفّٔه جعقةمعؽاغةماظـّٙمبؼّٓرمشريمؼلري،مإنمتؽقؼـماظعؼؾماٌلؾؿمسؾكمعّٓار

م".حفؿماظػؼفمسيمػّٔهماٌـظقعةمأطربمعـمحفؿماظـّٙمسؾكموجفماظؿقؼقؼ
وٌامطانماجملؿؿعماإلدالعل،متارخيقا،مضّٓماغؼلؿمعـمحقثماظرتاتبماظػؽقيماالجؿؿاسلمإديماظعاعةم

غفامختضعمظؾػضاءماظـقاة،متّٓورمسيمصؾؽف،مإم-واًاصة،موخاصةماًاصة،مدـفّٓماظعاعةمتفؿؿمبإٌّطّٖ
مبكؿؾػماِّحؽامماظشّٕسقةمسيمأدقمم-وسؾكماظّٓوامم-اٌغـارقللمظؾقؼؾماظػؼفل،موػقمبفّٔامؼّٖودماظعاعةم

ماظعؾاداتم موذّٕورف، م)االسؿؼاد مواظّٕوحقة ماٌادؼة ماظققعقة ماظـاس محباجات موإٌّتؾطة جّٖئقاتفا
صيم)بػؿّّماظشنيموتلؽنيماظّٕاء(مواٌعاعالت(،مإغفمايؼؾماٌعّٕسيماظقحقّٓماظّٔيمسيمصضائفمؼصيضضيؾشيُّٛ،مؼصيششي ّٕضيسشي

اظلؾقكماظػّٕديمواىؿاسلمظؾؿلؾؿنيمواظـؿقفة،ماظؿؼـنيماظػؼفلم)بػعؾف،مومعػعقظف(م"ؼلطق"معقضقسقام
سؾكماظؾـقةماظّٔػـقةماظقجّٓاغقةماظلؾقطقةمظؾعاعة،مإغفمؼشؽؾفامباظصقرةماظيتمتالئؿفموتؿـاشؿمععفمبصقرةم

مإرالض ماظؿؿاػل مإديمحّٓ مظف موعطابؼة ماظقادعةمطؾقة، ماىؿفّٕة مواظيتممتـؾ م)أيماظعاعة( مبفّٔا موػل ا.
اٌشؽؾةمظؾؿفؿؿعماإلدالعل،متـػّٕمعـمطؾمجّٓلمسيماظعؼائّٓموباظؿاظلمعـماٌؿؽؾؿني.مصاٌعّٕصةماظػؼفقةمإذنم

مايّٗماٌشرتكم) مػقؽؾقا ماظيتمتشؽؾ مصفل موغػقدفؿ مأذػاغفؿ موإدي ماظعاعة مأضّٕبمإدي  Le sensػل

communمذػين مغلؼ مإغف مظّٓؼفؿ، ماظلِّؿضيِت( مسي مبـائقة مظعـاصّٕ معشؽؾ مبّٓالظةمHabitus)ممعغؾؼ )
مإرالضا،مصفلمعصيششيقِّذشية،مبؾمعصيششيقِّػةمظؾـقةمأذػاغفؿم"بقاربقردؼق" مسـفؿ مبعقّٓة ماظؽالعقة ماٌعّٕصة مأعا .

عصيِكؾَّةمبؼقاسّٓمإمياغفؿ،معصيّٖشيسضيِّٖسةمالرؿؽـاغفؿ،معصيعشيطخملؾةمظعّٖائفؿ،مصفلمالمتؿـاشؿمععممستماٌؤعـ،مإغفام
مأجؾ معـ مشّٕزوػا مظف، مععادؼة موطأغفا مظف موتؾّٓو ماظؾّٓؼفل، مساٌف مسـ مشّٕؼؾة ختّٕؼبماظلؿتممععّٕصة

اٌؿـاشؿمواآلغا،ماٌـاسيمظمخّٕ،مباظـؿقفةمتؽقنماٌعّٕصةماظؽالعقةمسيموضعمععاطّٗمظقضعماظلؿؽةمسيماٌاء،م
عـم–،مظّٔامدقّٓصعماظعؼؾماظعّٕبلماإلدالعلمصقؿؿماظشعقرمبـؼؾماٌاء،مومالمؼصيّٓضيرشيكماظعاملموطأغفمبّٓؼفل

سـماٌعّٕصةمم-أوال–صّٕفمأغظارماظعاعةمسؿؾقةمذاتمرابعمعّٖدوجموعؿؽاعؾ،مم-خاللمبـقؿفماِّدادقة
اظؽالعقةم"ظقضاؼؿفؿ"معـمطؾمعػلّٓةمإمياغقةم)عـمخاللمذّٕسقةماِّحؽامماظيتمهّٕمماظلؤالماظّٔيمدؽتم

مآظقاتماظـّٙمواظـؼؾمسؾكمحلابماظعؼؾم ماظعؿؾمسؾكمإدخالموتّٕجقّّمطػة ماظـّٙ( عـمم-ثاغقا–سـف
مباظصقر متّٓجقـف مثؿ متفّٔؼؾف ماظؽالعل، ماىّٓل مضّٙمأزاصّٕ ماظػؽّٕمأجؾ معع موؼؿؿػصؾ ماظيتمؼؿؼارع ة

اظػؼفلماظلينمهّٓؼّٓامسيمإٌّحؾةماِّوديموؼؿـاشؿمععمغلؼفماظػؽّٕيمسيمعّٕحؾةمثاغقةمظقصؾّّمجّٖءامعـفم
ؼؿؿاؼّٖمسـفمسيماظّٓرجةموظقّٗمسيماظطؾقعة،مصقالئؿماظلؿتموؼؿـاشؿمععف،مإنمصّٕضةماِّذاسّٕة،مضّٓمتشؽؾتم

معؿعؼؾ".مم-واٌلاجؾةمعـمعقضعم"دينعقضقسقامظؿقؼقؼمػّٔاماظغّٕض،مصؼّٓمَشَّّٔتماىّٓلم
ماظّٔيمػقمحؼؾمعغّٔي،معؤرّٕ،معّٕاضبموضابّٛمجملؿؾمسؿؾقةمإغؿاجم مإٌّطّٖ إنمداخؾمحؼؾماظـقاة

ماٌعّٕصة،مؼصطػمإغؿاجماٌعّٕصةماظػؼفقةمذاتفامعـمخاللمراصعؿنيمعؿؽاعؾؿنيمباظّٕشؿمعـمتعارضفؿا.
ظـاغقة:ماإلخؿالفماظّٔيمالمؼـؾغلمأنماظّٕاصعةماِّودي:مإذياعماِّعةمظغّٕضموحّٓةماظّٓوظة،ماظّٕاصعةما

مميّٗمباإلذياعموباظؿاظلمباظقحّٓة.

                                                                                                                                                                 
اظّٓارماظؾقضاء،مإٌّطّٖماظـؼاسيماظعّٕبل،مم-اظلؾطةمسيماإلدالم،ماظعؼؾماظػؼفلماظلؾػلمبنيماظـّٙمواظؿارؼّْ.م-ني.سؾّٓماىقاد،مؼادم-13

 .92ص.م-.7998
 واظؿصقراتماظيتمؼصّٓرماظػعؾموصؼفموباظؿـاشؿمععف.ماالدؿعّٓادات(مػقمغظاممعـمHabitusاظلِّؿضيتصيم)م-14
 .81ص.م-غػّٗمإٌّجعماظلابؼ.م-بقرودؼق.مبمومصاطقغت.ج.د.م-15
 .81ص.م-غػّٗمإٌّجعماظلابؼ.م-اٌـالمعـمبقرودؼقموصاطقغت.مادؿعّٕغام-16
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وبـاءمسؾكمػّٔامظـمؼؽقنماإلخؿالفماظػؼفلمذّٕسقامإالمإذامطانمعـّٓرجامضؿـموحّٓةماِّعةموباظـؿقفةم
مسيمايؼؾم ماىقػّٕؼة ماآلظقة ماظيتمػل موايّٕام( م)ايالل مجيقز مال مأو مجيقز مآظقة مإن ماظّٓوظة، وحّٓة

ٌكؿؾػمسؿؾقاتفماإلدؿقؿققظقجقةم)إنمطؾمعلؿقؼاتماِّحؽامماظشّٕسقةمتصطػموصؼماظػؼفلمواحملّٓدةم
تّٕاتبمذطل،مععؼقلموعـريمعـمعقضعمأسؾكموػقمجيقزمإديمعقضعمأدغكموػقمالمجيقز(،مػلمدالحمسيمؼّٓم

م محنيمؼؿفاوز ماظغؾؼ مآظقة مظؿقؼقؼ ماظػؼفاء موميّٗمماالخؿالفدؾطة ماِّريّٕ ماًّٛ ماظػؼفل مايؼؾ سي
ػـامظؿؿؼارعمدؾطةماظػؼفاءمععمدؾطةماِّعّٕاءمعقضقسقا.مأعامسيمحؼؾماىّٓلماظؽالعلمبقحّٓةماِّعة،مػا

صقؿكّٔماٌلعكمصقغةماظؿؼاربمواظـػقر،مصاظؿؼاربمعـماِّذاسّٕةمواظـػقرمعـماٌعؿّٖظة،مصػلماياظةماِّوديم
مسيماياظةماظـاغقةمظغّٕضماإلبعادموماإلضصاءمخارجماإل مأعا ذياعمظغّٕضماظؿؾقنمبؾقنماإلذياعمواظقحّٓة

مواظقحّٓة.
ماظػؽّٕيمظعؾؿم ماظـلؼ مإالمضؿـ مؼـّٓرج مأن متأدقّٗماظّٕأيمذّٕسا،محنيمشقابماظـّٙمالمميؽـ إن
م"صاظّٕأيم ماِّعة، موحّٓة مسؾك مظؾقػاز معّٔاػؾفا ممبكؿؾػ مظؾلـة ماظػؼفل ماإلذياع موػق مممممممممممماِّصقل

م معاالدؿقلانو مزفّٕ ماِّخري مػّٔا موأن ماظؼقاس، مذؽؾ مأخّٔا مريقّ٘، مدامل متعؾري محّٓ مسؾك ـريام،
مظالخؿالف مآثار مبؼصّٓمحمق ماظؿـظريمظإلذياع مأخريا موبّٕز متؾققـفا"ماالخؿالف، معـمأنممأو صؾاظّٕشؿ

عشّٕوسامإالمضؿـمػّٔاماإلرارمماالجؿفاداظػؼفاءمورجالماظػؽّٕمساعةمؼؼّٕرونماالجؿفاد،مصؾـمؼؽقنمػّٔام
ػازمسؾكموحّٓةمايمباواهوالمميؽـمأنمؼؽقنمخارجف،م"إنمطؾماٌػاػقؿماظػؼفقةماظّٕئقلقةمتؿلؾلؾم

ماظػؼفم مبأصقل ماظػؼف معـاػج مسالضة ماظيتمتطؾع ماظصارعة ماظؿؾعقة مسؾك ماظؿأطقّٓ موؼؾّٖم أٌّاػبماظلـقة،
بّٔاتفا،مصإغفمعـمضؾقؾماظؿفاصتمماالدؿؼاللوحؿكموأنمالحظـامأحقاغامسيمتؾؽماٌـاػجمبعّٚماظؿققمإديم

مادؿؼالالمماالجؿفادأنمغّٕىمسيم متصيكشيقِّلمظؾػؼف مايّٕ مظؾػؽّٕ مايؼمأنممازاءبمماردة ماالجؿفاداِّصقلمو
غػلفمسيمػّٔامايؼؾمطؿامأطّٓماظغّٖاظلمصقؿامبعّٓ،مظقّٗمعطؾقبا،مإذمحقّٖهماًصقصلمػقماظظـقاتموػقم

م".باظطؾعمػاعشلموضقؼمطؿقّٓؼّٓماظؼؾؾةمسيمحاظة...
إغفامآظقةمعضؿّٕةمتػعؾمصعؾفامعـمداخؾمبـقةماظعؼؾماظػؼفلماِّصقظلماظلينم)بّٓالظةمأصقلماظػؼف(م

ماظصّٕاعممصؿقّٓد مطؾّّ مأجؾ معـ مواٌلارات ماإلجؿفادات مػّٔه موتضارؼّٗ مإجؿفاداتف علاراتف،
مباظـؿقفةم مو م"اظغؾؾة" مظؿقؼقؼ ماظـاغقة مسؾك ماِّودي ماغؿصار مظصاحل مواظؾارـقة ماظلـة مبني اإلؼّٓؼقظقجل
اهلقؿـة،مايصقؾةمػلمأنم"...ػّٔاماًطاب،موعـّٔمغشأتف،مطانمؼّٕاودهمحؾؿماإلطؿػاءمبـػلفموطػاؼةم

معـماظؼّٕنماظّٕابعمورقؾةماًاعّٗماهلفّٕيمطانمذظؽمايؾؿمسيمرقرماظؿقؼقؼموبّٓأتمممؿؾؽا تفمومبّٓءا
م".باظؿقازيمتؾقحمسيماِّصؼمسالعاتمإغغالضفموغفاؼؿف

 

 احلؼل الػؼفي وعوائق إنبثاق احلداثة وادلواطـة: .1.1

                                                                                                                                                                 
م-ريقّ٘مدامل،ماظؿشؽقالتماإلؼّٓؼقظقجقةمسيماإلدالم،ماإلجؿفاداتمواظؿارؼّْ،متّٕذيةمعاطلقؿمرودغلقنموحمؿّٓمسّٖؼّٖمايؾابل.م-17

 .12ص.م-.7993دارماٌـؿكبماظعّٕبل،م
 .12ص.م-غػّٗمإٌّجعماظلابؼ.م-ريقّ٘،مدامل.م-18
 .13ص.م-غػّٗمإٌّجعماظلابؼ.م-ريقّ٘مدامل.م-19
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ماظشقّْم:محمؿّٓ مسؾك مظؾّٕد ماِّخضّٕ مظطقػة ماظؾاحـة ماظيتمأنّٖتفا ماظـؼّٓؼة ماظؼّٕاءة مبـممإن اظطاػّٕ
مآظقةممساذقر مسؾك مواظيتماسؿؿّٓتمصقفا مايؽؿ" موأصقل م"اإلدالم معؤظػف مسي ماظّٕازق مسؾّٓ مسؾل سؾك

ماظعقائؼم مبعّٚمأوجف ماظقضقفمسؾك معـ ممتؽــا مأرطقن، محمؿّٓ موزػفا مطؿا ماظّٓؼين ماًطاب تػؽقؽ
مواٌقارـة: مايّٓاثة موتشؽؾ مإلغؾـاق ماٌاغعة ماظّٓؼينماظـؿصيَؽقَّنماظّٔػـقة ماظعؼؾ ماظإن مؼفّٓفمإديم، ّٔي

حقلمجمؿقسةماظؼقؿماظعؼائّٓؼةمواظؼقاسّٓماظػؼفقةمم-هتمورأةمػقؿـةمضلّٕؼة-هؼقؼمإتػاقمبنيمأصّٕادهم
،مػّٔاماظعؼؾماظّٓؼينماظـؿصيَؽقَّن،موسؾكمرقلماظؿشّٕؼعقة،موؼلعكمإديموضعماظؾؼقةمسيمصػماٌؾؾمواظـقؾ

قظقجقةمعؿعؾؼةمبايػازمسؾكمتارؼّْماظػؽّٕماإلدالعل،مطانمإدؿفابةمعقضقسقةمٌؿطؾؾاتمدقادقةمإؼّٓؼ
مواظعؼائّٓيم ماظّٓؼين موتشؽقؾفا مواظلقؽقظقجقا ماظػؽّٕ موحّٓة مهؼقؼ مخالل معـ مواظّٓوظة، ماِّعة وحّٓة
مواظؿشّٕؼعل،ماظـؿصيؤشيدِّلشيةمظؾشكصقةماإلدالعقةماظؼاسّٓؼةماظـؿصيؾشيضيِقشيةمظؾلؿتمطؿـؿقجمٌـطؼماهلقؿـةماظلـقة.

وحلماإلمياغلمواظؿشّٕؼعلماظؼاغقغلمبؾمالمؼّٕىمإنمػّٔاماظؿشؽقؾمالمؼّٕىمضّٕورةمظؾؿػاضؾم"بنيماظّٕ
"ماظيتمطاغتموّٓؼّٓؼةمسيماظؾّٓاؼةمظفمأيمػاعّ٘مظؾقجقدماٌلؿؼؾ...موػقمبفّٔامؼؽّٕسمصؾلػةماِّصقل

عـمخاللمإععانماظّٕأيمواالجؿفاد،موشّٓتمعؿقفّٕةمسيماظـفاؼةم"المؼّٕىمظؾّٕوحاغلموماإلمياغلمعؽانم
م".طاغتمأصقالمظؾّٓؼـمأومأصقالمظؾػؼفمخارجماظؼـقاتماظؿأرريؼةماظيتمأرضيدشيؿضيفامإن

ومبفّٔاماإلسؿؾارماظػؽّٕماظّٓؼينمواحّٓ،مصفقمغلؼمالمؼؼؾؾماظؿفّٖئةمسؾكماإلرالقموباظؿاظل،مػقمغلؼم
ؼشؽؾمظؾّٕؤؼةماظيتمؼـؾغلمظؽؾمعؤعـمسيمطؾمزعانموعؽانمأنمؼؿغّٔىمعـفاموؼغّٔؼفا،مصقـظّٕمعـمخالهلام

مظـػلف،مهللموظؾقجقد،مومظؾكؾؼموماظعّٓم.
ؼؼّٓممصؽامؼضعمبفماٌػؽّٕمداخؾماإلذياعمم-حبّٖمموحلؿ–ؾماظػؼفلماظـؿصيقشيزخملػمهلّٔهماظّٕؤؼةمإنمايؼ

متلؿكؾّٙم مؼصيَؽػَّّٕ. مَصقصيْؼصشيكمو مخارجماإلذياع ماٌػؽّٕ مؼضعمبف موؼـّٖعمصؽا موإبّٓاسف، ماجؿفاده صي َصقصيششيّٕضيِس
فمؼؾؿفئمإديمظطقػةماِّخضّٕم"أنمردماظشقّْماظطاػّٕمبـمساذقرمعصيؤشيدَّّٗمعـمعـطؾؼمغظاممدؼينمعغؾؼ،م"إغ

مػّٔام مصفؿ مسـ ماظلينموؼعفّٖ ماإلذياع مخارج ماظّٕازق( مسؾّٓ م)سؾل ماظطّٕفماآلخّٕ متضع متؼؾقّٓؼة حفة
م".االجؿفادماظّٓؼينموػّٔهماٌؼاربةماظـؼّٓؼةمخارجماٌـظقرماِّرتقدودؽلماظلين

مردؼلل( م)ريادي ماظؾقث مسؾقف مأرؾؼ معا معع ماظـؼّٓؼة ماظؿقؾقؾقة ماظؼّٕاءة مػّٔه اظؿـاولممتؿؼارع
امػقمدقادلم)أومخطابماظلقاداتماظـالث(:ماًطابماظـؾقي،ماًطابماٌؾؽل،ماًطابماظـالثلمٌ

م.اظػؾلػل،مصاًطابماِّولمؼـؿؿلمإديماظالػقتمواظـاغلمإديماٌؾؽمواظـاظثمإديمآٌّنم)اظؾشّٕ(

                                                                                                                                                                 
أصّٓرماظشقّْماظطاػّٕمبـمساذقرمطؿقؾامسيمدؿةموثالثقنمصػقةمسـقاغف:م"غؼّٓمسؾؿلمظؽؿابماإلدالمموأصقلمايؽؿ"مؼّٕدمصقفمسؾكمم-20

 اظشقّْمسؾلمسؾّٓماظّٕازق.م
ِّولم"عـظقعةماظؼقاسّٓماٌؼّٕرةمواٌؼؾقظةمسيمصرتةمعامميقّٖماظعؼؾماظّٓؼينماٌؽقنم"بضؿماظؽافموصؿّّماظقاو"مسـماظقسلماظّٓؼينمػقمأنمام-21

مأرطقنم محمؿّٓ مؼلؿقفا مواظيت ماىابّٕي( مسابّٓ محملؿّٓ م)اظؿعّٕؼػ ماظؿارخيقة ماظػرتة متؾؽ مسي معطؾؼة مضقؿة مهلا متعطك معا تارخيقة
 اظؿؿققّٖمحملؿّٓمأرطقن(."باِّرتقدوطلقةماظلـقة"مأعاماظـاغلمصقؤدّٗمظؾظاػّٕةماظّٓؼـقةموصؼماِّبعادماظّٕوحاغقةماإلمياغقةماِّغطقظقجقةم)

اِّخضّٕمظطقػة،مضّٕاءةمسيمعـففقةماظػؽّٕماظلينموعلؾؿاتف:محقلمردماظشقّْماظطاػّٕمبـمساذقرمسؾكمسؾلمسؾّٓماظّٕازقم"غؼّٓمسؾؿلمم-22
 .93م.صم-.مIBAL N° 182, 1998, t 61ظؽؿابماإلدالمموأصقلمايؽؿمسيم

 .91ص.م-غػّٗمإٌّجع.م-اِّخضّٕ،مظطقػة.م-23
 .91ص.م-ػّٗمإٌّجعماظلابؼ.غم-اِّخضّٕ،مظطقػة.م-24
 .91ص.م-غػّٗمإٌّجع.م-اِّخضّٕ،مظطقػة.م-25
 اظؿـاولماظـالثلمظؾلقادلمسيماإلدالم.مماطؿشافؼعؿربماظؾاحثمردؼللمرياديمأنمإظؿؼائفمباظػؽّٕماإلدالعلماهلـّٓيمعؽـفمعـمم-26
(مبارؼّٗ،مععفّٓمMarsبلمسيماظؾقثماظعؾؿلم)عّٕـاملماظـعـة،ماظـؾّٓادؼـؿـعـماظؿؼؾقّٓماظؿعّٓديمإديمايّٓاثةماإلدم-ردؼلل،مريادي.م-27

 .719ص.م-.7999،م72/77اظعاملماظعّٕبل،ماظعّٓدم
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ظقصؾمإديماظؼقلم"مصؿـمدقاداتماإلدالمماظـالث:مصؿّٓموحّٓهمِعْؾقشياحطيامسـقّٓامسيماظعصقرمايّٓؼـةم
بماظّٓؼينماظؾقتم)وؼؼصّٓمغظّٕؼةماإلعاعة(ماظيتمتأخّٔمعشّٕوسقؿفامعـماًطابماظـؾقيموبّٔظؽماًطا

م".أصؾقتممبـابةماهلقؼةماظلقادقةمظإلدالم
إنمغظّٕؼةماإلعاعةماظيتمتلؿؾفؿماِّصؽارموماإلجؿفاداتمعـماظلقادةماظـؾقؼةمتلؿفقبموباظؿقّٓؼّٓم

مٌؿطؾؾاتماظلؤالماظقحقّٓمواظؽاسي.
ةماظّٕدقلم)ص(م؟معامػلماظشّٕوطماظيتمؼـؾغلمأنمتؿقصّٕمصقفم؟موضّٓمحّٓدتفمعـمػقماِّصؾّّمًالص

اِّدبقاتماظػؼفقةمعـمخاللمعصطؾّّماإلعاعةماظؽربىموػقمبابمعـمأبقابفامأغفمعؾقؼمباٌعّٕصةماظػؼفقةم
موباظؿاظلمخاضعمآلظقاتفاموضقاغقـفاماظّٓاخؾقةموػقمآخّٕماػؿؿامماظػؼقف،موتؾؽمػلماٌػارضة.

مضّٓمجّٕىم"ا مبفّٔا "مومتماظغؾؼمغّٖالقمعضؿّٕمعـماظلقاداتمسيماإلدالم،مإديمدقادقةماإلدالمإغف
مإلبؿؽارم مبؤرة م)وطان ماظققغاغل ماِّصؾ مذو ماظػؾلػل ماًطاب م"تفاوى ماظؿارخيقة مواظـؿقفة اظـفائل
م"عّٕآةم ماٌؾؽل ماًطاب مأدؾؿة مومتت ماإلدالعقة، ماٌعارف معـظقعة معـ مواخؿػك ماظغّٕؼؾة( ايّٓاثة

"،مطؿاممتمصؿّّمإلسادةمإغؿاجمأوروبل"مسيمحنيماظغّٕبمحشيقََّظفمإديموصػٍةمحؽؿ–ماِّعري"ذومأصؾم"مػـّٓي
موالمماًالصة مظقحّٓػا مغشيؿشيؿَـّؾفا موظقّٗمعـمشريػا، معـفا مغلؿؾفؿ ماظؼلّٕؼة، ماهلقؿـة مإدي متـّٖع طؿعـك

مصؼّٛمتؿشؽؾمػقؼؿـاماظلقادقةموؼؿـؿّٛماظػّٕدماٌؤعـم موسيمحّٓودػا ماظّٕعّٖي،مصػلمحّٓودػا وجقدمظغريػا
مايّٓاثةموصؼف ماٌلؾؿقن مواجف مايّٓؼـة، ماظؿعّٓدؼة مإدي ماظلقادل ماظالػقتل معـ ماإلغؿؼال م"صعقض ا،

بـؿقذجمواحّٓمػقماِّمنقذجماظـؾقيم...واغطالضامعـمػّٔهماظؾقظةموظقّٗمضؾؾفامتشيؿَّماغّٖالقماإلدالممسيمخؾّٛم
م".بنيماظّٕوحلمواظّٖعاغل

سؾكمأداسمم–ميانموصّٕضمرؤؼةمضلّٕؼةومبفّٔاماظغؾؼمسؾكماظّٕؤؼةماظؿعّٓدؼةمظؾلقادةموظإلغلان،موظإل
تـّٖعمإديماهلقؿـةموتؾقحمم-عـؿقجمصؼفلمأصقظلمعؼّٓسمظفمحمّٓداتفماظّٖعـقةماٌعّٕصقةموماإلبلؿقؿقظقجقة

بعصاماظؿؽػريمواظؿػفري،محفؾتمسـامإعؽاغقةمتارخيقةمواجؿفادؼةمػقمتأدقّٗمظؾقّٓاثةموػلمتـؾـؼمعـم
متضارؼّٗماظعؼؾماظعّٕبلماإلدالعلموعلاراتفماٌعؼّٓة.

مبؼاءم مإن مواظطؾقعل، ماظؿارخيل متشؽقؾفا مسي ماٌقارـة مُأوصّٓتماِّبقابمأعام ماٌاغع مػّٔا مبؿشؽؾ و
مؼؿؿـؾف،مػقم ماظّٕعّٖيمو موؼشؽؾمغظاعف مؼـؿّٔجف، مو ماٌلؾؿ مؼصقغ معـػّٕدا ماظـؾقيمسيماظلقادة اظـؿقذج

إلبعادمإٌّطّٖمإديمآظقةما–غؿقفةمًضقعمجمؿؾمحؼقلماٌعّٕصةم)خاصةمحؼؾماظلقادة(مإديمحؼؾماظـقاةم
اٌضؿّٕةمظؽـماظػاسؾة،مظؽؾمعامميؽـمأنمؼؤديمإديمهقلمغقسلمداخؾمآظقاتماظعؼؾماظعّٕبلماإلدالعلم

موصؼمدؼـاعقؽقةمبارـقةمداخؾمرؾؼاتماظعؼؾمغػلف.
اِّعّٕماظّٔيماغؿفتمإظقفمظطقػةمًضّٕمحنيمذػؾتمإديمرّٕحمصؽّٕةمضّٕورةمتؽقؼـمخنؾةمعـماظـػؼفاءم

إلدالعقةمؼشؽقمعـمذغقرمخطريمؼؿؿـؾمسيماغعّٓامموجقدمصؽةمعـماىّٓد:م"اظقاضعماظّٕاػـمظؾؿفؿؿعاتما
مذظؽمبنيماىؿاػريماٌؤعـةم مو مايّٓاثة ماٌؿشؾعمبػؾلػة ماظقدقّٛ متؾعبمدور مأن ماإلدالم،مميؽـ سؾؿاء
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 .718ص.م-غػّٗمإٌّجعماظلابؼ.م-ردؼلل،مريادي.م-29
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ماظّٓؼـقة" ماظؿعّٓدؼة،معـماظغؾؼمإديممواٌعّٕصة مإديمرحابة ماظػؽّٕؼة معـماِّحادؼة واظّٔؼـمؼؿؽػؾقنمبـؼؾـا
عـماظؿشّٕؼعموصؼمعـطؼماإلعاعةماظؽربىم–تقدوطلقةماظلـقةمإديماإلميانماِّغؿقظقجلماإلغػؿاح،معـماِّور

محضـفام موسي مايّٓاثة موتؿشؽؾ متـصفّٕ ماىّٓؼّٓة ماظّٕؤؼة مػّٔه موسي ماظؾشّٕؼة، مآٌّن موصؼ ماظؿشّٕؼع إدي
ماٌقارـة.

 اخلالصة:
م ماظػؼفل مايؼؾ ماظؿقؾقؾم-إن مػّٔا مسـاصّٕ مخالل م)اِّرتقدوطلقةم-عـ مداخؾقة مهلقؿـة مخيضع

اظلـقة(موؼـّٖعمػقمطّٔظؽ،موسيمذاتماظقضتمإديمإخضاعمخمؿؾػمايؼقلماٌعّٕصقةماِّخّٕىمهلقؿـؿفا،مإنم
مظؽؾمهـقلم ماٌاغعة ماظػؽّٕؼة مو ماظّٔػـقة مظؾعقائؼ ماحملّٕكمواجملؿع مػلماحملقر ماٌّٖدوجة ماآلظقة ػّٔه

م موبني مبقـف مو مثاغقا مايّٕؼة موبني موبقـف مأوال مواظطؾقعة ماٌلؾؿ مبين ماظعالضة مسي مايؼمغقسل عصّٓر
)اظؿشّٕؼع(مثاظـامإديمايّٓاثةماظيتممتـؾماظػضاءماظّٔيمضؿـفمتّٖدػّٕماٌقارـةمظرتتؼلمباظػّٕدمإديماِّبعادم
اإلغلاغقةمضؿـمجّٔورمتصيِقعلءصيمإديماظؿػؿّّ؛مضؿـمأصقلمإمياغقةمعؿـاشؿةمومحضارةماظققممتصيؿشيؽخملـماظػّٕدمعـم

ماالدؿؾفامموماظعطاء،ماِّخّٔموماظـؼّٓمبّٔطاءمومطػاءة.
تطؾبمزحّٖحةمهّٓؼّٓاتماٌعـكموخؾكؾؿفامظؿؿقّٕرمعـمػقؿـةماظعؼؾماظّٓؼينماٌؽقنموتصريمإديممإغفا

ماإلمياغقةم ماظّٕوحاغقة ماِّبعاد موصؼ ماظّٓؼـقة ماظظاػّٕة مَصؿؤدَّّٗ ماظّٕحب ماإلمياغل ماظّٓؼين ماظقسل صضاء
ؿـلاخاماِّغطقظقجقةماظيتمؼؽقنمعّٕطّٖػاماإلغلانمسيمجمؿؾمأبعاده،مصقصيؤشيدَّّٗمػـاميّٓاثؿـا،موظقّٗمإد

يّٓاثةمشريغا،متؾؿؼلمحّٓاثؿـامحبّٓاثؿفؿمسيمإحّٓاثقاتماإلغلان،مسيمإحّٓاثقاتماٌقارـة،مسيمإحّٓاثقاتم
ماظؼقؿ،موتؿؾاؼـمسـفامسيماٌعـكمباٌػفقمماِّغرتوبقظقجلمواظّٕعّٖي.
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