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 **كروميأمحد 

اظؼقؿةمالمتشيؿشيٕدشيْمم"ايؼقؼةماظػؾلػقةمالمتـػصؾمسـماظؼقؿة،مو
ايٕؼةمماظؼقؿةمومسيماظـػٗمإاَلمبايٕؼة،مصإذامآعـامبايؼقؼةمو

مصؼٓمعشيَؾْؽـاماظطٕؼؼمإديمهؼقؼماإلغلان"
محمؿٓمبٓؼعماظؽلؿم

مابماٌغادرةمدونمرجعة(طخ)تؽٕميامظفمسيم

 ادلقدمة

طأبعادمحضارؼة(مسيماظػضاءماظغٕبلمسيمرحؿمحٕطةمذاتم اٌقارـةم)طؿػاػقؿ،مو تشؽؾتمايٓاثةمو
مرابعمعٖدوج:

)سيمأبعادػامماالدؿؼالظقةحٕطةمأصؽارمتـظريؼةمذاتمعلارم)عـماظـفضةمإديمسصٕماِغقار(متـشٓمم-0
ماٌكؿؾػة(.

دقادقةمريؾتمسؾكمساتؼفامهقؼؾمػٔهماِصؽارماىٓؼٓةمإديمأصؼماظؿقؼؼم حٕطةماجؿؿاسقةموم-2
مايضاريماظغٕبل. سيماظقاضعماالجؿؿاسلمو

مايضاريماظعٕبلماإلدالعلم حنيمأنمايٓاثةموسيم محؿكمؿفقغػلمانٓجياٌقارـةمسيمصضائـا ا
ماظٓخقؾةمسؾقف.مومامإٌطبماظغٕؼبمسـفطأمنماآلنمو

مصؿاماظعقائؼ؟م

                                                                                                                                                                 
2111أوت-عاي00سٓدمإغلاغقاتعؼالمدؾؼمغشٕهمسيمجمؾةم *

غظؿفامضلؿماظيتم عٓاخؾةمضٓعتمسيمإرارمغٓوةم"ايٓاثةمسيمواضعماظػؽٕماظعٕبلماٌعاصٕ"مو»م طؿامؼؼقلماظػؼقٓمػق:مأصؾمػٔهماٌؼاظة، و
ماآلدابمو مبؿارؼْم اظػؾلػة،مطؾقة ماالجؿؿاسقة،مجاععةماىٖائٕ مضٕاءاتـام0666غقصؿربمم6إديمم4اظعؾقم مؼالئؿ ممبا مػقؽؾؿفا مأسٓغا ؛مظؼٓ

 .«اىٓؼٓة
مباحثم،اىٖائٕ ،00111، جاععةموػٕانم،ايضارةماإلدالعقةمسيمضلؿمسؾؿماٌؽؿؾات،مطؾقةماظعؾقمماإلغلاغقةموماأدؿاذاظػؼقٓمطانمم**

 .2100تقسيمدـةمم،وػٕانم،(CRASC)ماظـؼاصقةمسيمعٕطٖماِغـٕوبقظقجقاماالجؿؿاسقةموعشاركم
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م مٌكؿؾػماظؾـك ماظؿارخيقة ماظصريورة مسي ماظعقائؼ مػٔه مرصٓ مميؽـ مذؽ مواىٖئقة-بٓون م-اظؽؾقة
ظؾؿفؿؿعاتماظعٕبقةماإلدالعقةمايٓؼـةمإالمأغـامدقفمغفؿؿ،مسيمػٔاماٌؼال،مبأحٓمأوجفمػٔهماظعقائؼ،م

ماظع مظؾػؽٕ ماٌـؿفة ماظػؽٕؼة ماظٔػـقة ماظؾـك مسي متؾؽماظؾـكماٌؿؿـؾ موباظؿقٓؼٓ ٕبلماإلدالعلمايٓؼث،
.اظػؽٕؼةماٌؿعؾؼةمبايؼؾماٌعٕسيماظػؼفلماظٔػـقةمو

م1

 االنتماء  ادلواطنة، احلداثة: التحديد و .1

 التحديد 1 .1

م:Le Petit Larousseمحلبتٓلم و،مباظؾغةماظػٕغلقةم Citoyennetéقارـة،مػلمتٕذيةمظؽؾؿةماٌطؾؿةم
مسيمغػٗماظؼاعقسمحيٓدماٌقارـمبأربعةمععاغل،مغٔطٕمعـفا: "أنماظػٕدمظفمصػةماٌقارـ"مو

م.سيماظؼٓؼؿ:مػقماظشكٙماظٔيمؼؿؿؿعمحبؼماالغؿؿاءمظؾقاضٕةم-0
شيِغقةمو ػقمبفٔهماظصػةمظفمحؼققمومسضقمدوظة:موم-2 مدقادقة. واجؾاتمعشي
2اظلقٓة سيمإرارماظـقرةماظػٕغلقة،مصػةمتعقضماظلقٓموم-0

م.
،ماظػعؾ اٌلاػؿةموظؼٓمأدلتماَياِضٕةماظققغاغقةماظؼٓميةمدالظةماٌقارـموصؼمعشٕورقةمعامامسقفم

صاٌلاػؿةمعؿعؾؼةمبٓصعماظضٕؼؾةمعـمأجؾمتلقريماظشؤونماظعؿقعقةمظؾقاضٕة،مأعاماظػعؾمصقؿعؾؼمحبؼم
بؼقاغنيماياضٕة،مواجبماالظؿٖامم اظـؼٓمظؿلقريماظشؤونماظعؿقعقةمظؾقاضٕةمو اٌلاػؿمسيماظـظٕمو

عـمالمحيؼمظفماٌلاػؿةماٌاظقةمميؿـعمأنمؼؽقنمعقارـا،مصاٌقارـةماظققغاغقةمعـمحقثمػلممباظـؿقفة و
جاععةمظؾؿفؿؿعماظػاسؾم)باظٓالظةماظيتمحٓدغاػا(مصفلمسيمذاتماظؾقظةمعاغعةمظؾؿفؿؿعماٌـػعؾم)وصؼم

ماظـؼاصةماظلقادقةماٌفقؿـةمسيماياضٕةمآغٔاك(.
شيِظؼصي اظؿعؿقؿ،مصفلمتؿفاوزمحٓودمعـطؼماإلغلانماٌـػعؾ.مإنمماواهاظٓالظةمايٓؼـةمظؾؿقارـةمسيممتشيـضـي

طؾمإغلان،معـمحقثمػقمحققانمساضؾ،مظـمؼؽقنمإالمصاِساًل،ماٌلأظةمتؿعؾؼممبأدلةماظشٕوطماظيتم
معـؤدٗمظإلغلانماظػا مػق ماظؽاغطلمظالصطالح( م)باٌػفقم مظقؽقنمطٔظؽ،مصاظؿـقؼٕ سؾمؼـؾغلمأنمتؿقصٕ

ِغفمؼؼطعماظصؾةمععمطؾماغػعال،مطؾمدؾؾقة،مطؾمخضقعمعؼابؾموػؿمالمؼأتل،مصؽؾمصعؾمظٓىماظػاسؾم
طٔامسؾكمعلؿقىماظؽؾقةماجملؿؿعقةمؼؤديمإديممػقم"وجقدمباظؼقة"،متقصريماظشٕوطمسؾكمعلؿقىماظػٕدمو

مهقظفمإديم"وجقدمباظػعؾ".
ماٌعـكمػلم مبفؿقعمم،عـمحقثمػقمطٔظؽم،اٌؿؿؿعاعؿالكمصػةماٌقارـماٌلاػؿ،مصاٌقارـةمبفٔا

ماٌلؿؼؾم مذاتمرابعمضاغقغلمتؤدٗمظؾػٕدمايٕ ايؼققمآٌغقةمضؿـمجمؿؿعمدقادل،مصفلمػقؽؾقا
مو مظؽـ مايٓؼـة(، مباظٓالظة م)اظٓوظة ماظٓوظة مسي مدقاقم اظعضق مسي م)اظؿعؾقؾ ماظٓؼـاعقؽل مرابعفا حبؽؿ

مظؿ مواوزتف مبؾ ماظؼاغقغل، ماٌـطؼ محٓود مسي متؾؼ ممل مثؼاصقة،مالحؼ(، مدقادقة، محققؼة مأبعادا ؿكٔ
                                                                                                                                                                 

ؼقِجفماًطٛماظيتمبفامؼؾقثممؼصيلضيـِٓمو ػقمبـقةمعـماظعالضاتماٌقضقسقةمبنيمأوضاعمظؾؼقة،م،بقردؼقمقاربايؼؾمباٌػفقمماظٔيمحٓدهمم1
ظقػٕضقامعؾٓأماظرتاتبماِغلبميقاتفؿماًاصة".مأغظٕممظقشيقضيؿقامأومؼصيقضيِلـقاموضعفؿمواحملؿؾقنمظؿؾؽماِوضاعمبشؽؾمصٕديمأومذياسلم

،مسؾٓماىؾقؾماظؽقر،متٕذيةماالغعؽادلأدؽؾةمسؾؿماالجؿؿاع،مسيمسؾؿماالجؿؿاعم ،(0644)مصاطقغت،مظقؼؽمو،مقردؼقب،مقارب
 .36م.صم،تقبؼال حمؿٓم،مداربقدورومعٕاجعةممإذٕافمو

2 Voir citoyen, le Petit Larousse, Grand format. 
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مرعٖؼة...ماجؿؿاسقة،مإؼٓؼقظقجقةمو
أغفاممباخؿصار،ممتؿعمسيمصضاءمايٕؼاتم،معؽاغةمواغؿؿاءارتؾارامبفٔهمايققؼةمتٓلمسؾكممإغفامو

ماظػٕدمايٕ،ماٌلؿؼؾمو معـؿقجمتارخيلمشريمعؽؿؿؾماإلنازم)وصؼممتعربمسـموالدة بٓونممتققٖ.مإغفا
مصفقمسيمدريورةماظؿقؼؼمجيٓمغػلفمسيمدميقعةماظؿققل.تصقراتمػربعاس(م

م مايٓاثة مطؾؿة مضاتالمهلا،موLa modernitéأعا موم،مصؿـريمجٓالمدفاظقا مبقـفا معـريا بنيممخؾطا
مو مايٓؼث مجقػٕؼامعػفقعل مختؿؾػ مأغفا محني مسي م"م3اظؿقٓؼث، معػفقعامصفل ظقلت

إجٕائقاممخاظصا...ظقلتمعػفقعامقعامتارخيقاظقلتمعػفمظقلتمعػفقعامدقادقا،مومومدقدققظقجقا،
مإؼٓؼقظقجقةم مايٓاثة، معـطؼ مػـاك مممقٖاتمايٓاثة...بؾ مضقاغنيمايٓاثة، مظقٗمػـاك ظؾؿقؾقؾ،
ماظلابؼةم ماظؿؼؾقٓؼة ماظـؼاصقة ماِمناط معـطؼ مؼؿعارضمعع معـطؼ محضاريمعؿؿقٖ، ممنـٛ مإغفا ايٓاثة،

مم4،"سؾقف مايٓاثة موصؿـطؼ ماٌقضقسقة ماِبعاد ممحيؿؾ ماِبعادممواظؽقغقة، مهؿؾ مايٓاثة إؼٓؼقظقجقة
م5.اظيتمتـٖعمإديماهلقؿـةماظٔاتقة،مأبعادماٌعـكمو

 االنتماء 2 .1

مو مظمميؽـمرصٓمايٓاثة معؿفٓدة محصقؾة متارخيقةمرقؼؾة،موصؼملاٌقارـة،معـمحقثمػؿا ريورة
ماحملٓداتماظؿارخيقةماظؿاظقة:

مطؿام ماظؾاػٕة ماظالػقتقة ماجملؿؿعات معٕحؾة ممتـؾ مإغفا ماظلقادل، ماظػؽٕ مضؾؾ معا معٕحؾة أوهلا:
مشقرؼػقؿ٘ ماظلقادلموم6،ؼصـػفا مأنمحمٓداتماظػؽٕ ماظلقادلمتعينمظٓؼـا مضؾؾماظػؽٕ أرٕهممإنمعؼقظةمعا
مو موماظلقدققظقجقة ماظٓاخؾقة ممبـقاتف مباٌـظقعة مسضقؼا معٕتؾطة مظف ماٌـؿفة ماظٔػـقة اظػؽٕؼةمسؿؾقاتف

موماٌاورائقة–اظالػقتقة م)تـظريا مدقادل مػق معا مطؾ متؤرٕ ماظيت مومصفل متغٔؼف تؾارطفمممماردة(،
مإطٕاه.مهٕعفمجبٖرمومباحؿػاظقةمأوممتـعفمو

مؼصيؿؽخملـ ماظٔي مبؿأدقٗمايؼؾ ماظيتمتؾٓأ ماظلقادل، ماظػؽٕ معٕحؾة ماظالحؼة،مم،ثاغقفا: ماآلصاق سي
اظٕوعاغقةممبعؾؿـةماظػؽٕماظلقادلمعـمخاللمهؼقؼمادؿؼالظقؿفمسـمحؼؾماظالػقتمسيماظػرتةماظققغاغقةمو
زفقرمموم)باظؿقٓؼٓمضؾؾمتؾينمروعامظؾٓؼـماٌلققل(،مإغفامإٌحؾةماظيتمازدػٕتمصقفاماظػؾلػةماظلقادقة...

مأصال م)ذيفقرؼة مايؼ مظػؾلػة ماٌؾؽٕة ماِودي مواظؾٔور مومرقن مغقؽقعاخ مأخالق اظلقادةممضقاغقـف،
ماآلردطقني....(ماظـؿصيعشيْؾؿشيشية.

مايٓؼث،م ماظعصٕ مسي مهؼؼت مظؼٓ ماظٓوظة(، م)أضصٓ ماٌؤدلاتل ماظلقادل مسؾؿـة معٕحؾة ثاظـفا:
ماظؿقؾقؾ-متاؼٖاتمخمؿؾػة،مسيماظػضاءماظغٕبل.مارتؽٖماظغٕبمايٓؼثممبؿؾقؼـاتمو سؾكمم-وصؼمػٔا

ؼةمطرتاطؿمتارخيلمعالئؿمظصقاشةمتٓرجيقةمظؿـظقؿمدقادلماجؿؿاسلمغقسلمعؽادبمإٌاحؾماظلاب

                                                                                                                                                                 
 اظشؽؾ.ماظؿقٓؼثمعـمعؽقغاتمعـطؼمايٓاثة؛مظؽـمايٓاثةمتؿفاوزػؿامعـمحقثماىقػٕمومايٓؼثموم3

4 Baudrillard, J. (1996), Modernité, Paris, Encyclopidia Universalis, Tome 15, p. 552. 
 عمباظضٕورةمإديماهلقؿـة.ـٖؼاظرتبةماًصؾة،ممإنمتقصٕتمظفماظٕعٖؼة( اِغرتوبقظقجقةموطؾمععـكم)باظٓالظةم 5
مظؾؿعٕصةم،)0650( .قرججم،شقروصقؿ٘م6 ماالجؿؿاسقة مخؾقؾم،اِرٕ مد. ماىاععقةمؾقؾخمريٓأم،تٕذية ماٌؤدلة مبريوت، ،

 .056-052مص.م،اظؿقزؼعماظـشٕمومظؾٓراداتمو
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مغادرةممو مسؾقف،مبؾمظـؼؾمظؼٓممتؽـماظغٕبمبعؾؼٕؼة ماظلابؼة ماظؿـظقؿاتماجملؿؿعقة مسـمأمناط عؿؿقٖ
مفطٔاماظقضقفمسؾكمعـطؼمطؿ،مآظقاتفموتارخيقامأنمؼٓخؾمإديمساملمايٓاثةماظلقادقة.مإنمصفؿمػٔاماظرتا

اظٓاخؾلماٌؿقؽؿمصقفمميؽــامعـماٌلؽمبأحٓمأدواتمإغارةماٌلؾؽ،مأوماٌلاظؽماٌؿؽـةماظيتمتؤديمبـام
مإديممتؾؽمايٓاثةماظٕحؿم"اظشٕسل"مظؾؿقارـة.

صـيم)بضؿماظؿاءمو تلؽنيماظـقن(ممدؿصاغمايٓاثة،معـمخاللمتـؿنيماٌؽادبماٌرتاطؿةماظلابؼة،مَصؿصيؾشيضيِق
ماجملؿؿعلماظغٕبلمو ماظٓاخؾلم)أضصٓمماظػضاء معـطؼفا مؼؿقٓد مجٓؼٓة مدقادقة مثؼاصة تشؽؾمباظـؿقفة

مؼغٔيماآلخٕمو مسؾكمُأَدقضيـماثـنيمأحٓػؿا مارتؽازا أوال:مماِسماظػؾلػلماظعامؼؿغٔىمعـف،ممايٓاثة(
مظـفام مرؾقعة موجقد مظؾٖعان، مجٓؼٓة مغظٕة مباظؽقن، مسالضؿف مسي مظؾعؼؾ ماٌؿؿقٖ ماظٓور مخالل معـ عؤرٕ

عـمحقثمأنمعصٓرمايؼمظـمؼؿأتكممصؾلػةمايؼمثاغقا:مأسمو،محٕؼةماإلغلانموضـقاغقـفاماًاصةم
مو ماظؾشٕ مإرادة معـ ممإال ماإلهلل، ماظـظام مػق معصٓره مأن ماٌعؿؼٓة ماظٕؤى ماغعؽاسمظؾـظاممواوز مػق أو

م.م7اظطؾقعل
مذٕسـة متٓرجيقا ممت مايٓؼث، ماظعصٕ مسي ماظلقادقة ماالجؿؿاسقة ماظصٕاسات مخضؿ ايؼققممسي

سيمضؾؾفاماظـابٚمجمؿقعمايٕؼاتماإلغلاغقةمبٓونمادؿــاء.مإنمػٔهمايٕؼاتمماإلغـلاغقةمايٓؼـة،مو
غلقجممومؼغٓؼفاػلمسيمذاتماظقضتماظٕحؿمايلمظؾقٓاثة،مغلغممػلماظـؿصيششيؽخملؾةمظعصبماٌقارـةماظـاعل،مو

مؼشؿؾفا.
صضاءمعؿـقع،معؿعٓدماِبعاد،مذومبـكمخمؿؾػة.معؿؾاؼـة،متؿٓاخؾمصقؿاممصؿـطؼمايٓاثةمؼلؾّمداخؾ

مضؿـممتػصؾمعالئؿ،معؿـاشؿمو مإغفم)أضصٓماظػضاء(محيٕكماجملؿؿعمسيمدؼـاعقؽقةمالممبقـفا عؿفٓد.
عـقؾمهلامسيماواهماظعاٌقةمواِبعادماإلغلاغقة،مإنمعـطؼمايٓاثة،مؼػٕضمغػلفمسؾكماِبعادماظؽقغقةم

ضيرك،مرشؾـامسيمذظؽمأومملمغٕشب،مأزسفـامذظؽمأومملمؼٖسج،مبصػةمعقضقسقة ،مأدرطـامذظؽمأممملمغ
مو مايٓود معقضقسقا مؼؿفاوز مومإغف مأغؿففا، ماظٔي ماظػضاء ماٌقارـةممباظؿاظل مؼؤدٗمظٕحؿ مبفٔا ػق

م.بادؿؿٕاراٌؿػؿقةمسؾكماظعاٌقةمماٌؿػؿؼةمدوعامو
ماالجؿؿاس مسيماظـلقج ماٌقارـة ماظيتمتؿشؽؾ مسيمملموصػلماظؾقظة معـٓرجة مغػلفا اٌؤدلاتلموٓ

عـؿفةمتـلجمخققطماٌؤدلاتماالجؿؿاسقةمظؿؤولمػلمطٔظؽمإديممعلارمهقهلامإديم"عؤدلة"مصعاظةمو
مو مايٓاثة، مضؾبماِرضم)أضصٓممصضاء مصعؾ ممبـابة مػل مصايٓاثة ماظٓاخؾل، معـطؼفا موصؼ ِظؿشيؿشيِؾضيِقـ

ماِرضماالجؿؿاسقة(معـمأجؾماغؾـاقماٌقارـة.
موصالممي مبػعؾمضؾبماِرض. معلؾؼا مؼؽقنمعشٕورا مإالمأن ماظٖرع مايـضاريممؽـمظػعؾ سيماظػضاء

ػـاكممػـامومأضقؿترشؿماحملاوالتماىادةماظيتم-صعؾمضؾبماِرضمملمؼؿؿمبعٓمم،اظعٕبلماإلدالعل
بؾمَطؿضيمػقمسلريمهؼقؼمذظؽمتارخيقا،مذظؽمِنمايٓاثةمػلمعـؾتمجمؿؿعاتفامم–عـٔمسفٓماظـفضة

مؼؼقلمحمؿٓمأرطقنم"تؼٓممغػلفامسيمآنمواحٓمطـظٕؼةمتأدقٗمصؾلػلممومصفلمعـطؼ ععـكمإغفامطؿا
مإديممظؾعاملمو ماظٔاتماظعارصة، مإدي ماِوظقؼة مإؼالء مؼشيِؿٍؿ ماِول مسيماِمنقذج مظؿغقريماجملؿؿعات، طعؾؿقة
ابطةمتؤدٗماظٕمتؾينماظعاملموماظٔاتماظؽاعـةمتؾؽ،ماظيتمطؼقؿةمأمسكمتضطؾعمباٌعـكموم"اِغا"،مو

                                                                                                                                                                 
 .03-01ص.مماظٓارماظؾقضاء،معٕطٖماظـؼاسيماظعٕبل،م،ايؼققمايٓؼـةماظؿشٕؼع.ماظعؼؾقةمآٌغقةموموماظضؿري  (،0665) .قاضس،مبـمساذقرم7
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ػقمبطؾقعؿفم)أيماِمنقذجماِول(مالمميؽـفمأنمؼؤدٗمذاتف،مصؽانمسؾقفمأنمؼـفؾمعـمماالجؿؿاسقة.مو
ماالػؿؿامباٌؼابؾمسيماِمنقذجماظـاغلمؼشيفضيٕيمم"طاتاظقغ"معـماظؼقؿ:مايٕؼة،ماظػٕد،ماظعؼؾ،ماظؽقغقة.مو

م ماظيتمتضؿـ مايٕطة متؾؽ موماالغؿؼالباظؿقٓؼث، مماٌعؼٓ ماِذؽال ماجملؿؿعماٌؿعٓد م)أ( ماياظة عـ
مو مأدؾابفا مسـ ماظؿلاؤل مايٓؼثمعع ماجملؿؿع م)ب( ماياظة موماظؿؼؾقٓيمإدي معقادؼـفا وصػممرصٓ

مو ماِمنقذجممأرقارػا مأعا ماٌعقاري، مباظؿؼلقؿ مايٓاثة متأخٔ ماِول: ماِمنقذج تػقٙمأذؽاهلا...سي
م8اظـاغل:ماظؿقٓؼثمؼأخٔمدالظةمايقادؼة".

اظٓؼـاعقؽقاتماظلقدققظقجؾةممعقارؼةمعٕتؾطةمعقضقسقامباآلظقاتموإنماظٓالظةماظؿؼققؿقة،ماٌ
شيَذؿشيةم)اظشٓةممٕوبقظقجقةماياعؾةمظؾؿعـكموـاِغمو ماظٓالظة(مسيمأحضاغفا،مصفلمعصي اظيتمتشؽؾتم)ػٔه

ماًاصة؛مظؽـممبػؿقفا(مومسؾكماظشنيمو شيِذؿصيمبرتذقؿاتفا مؼؿطؾبماظؿؾصٕمو–تصي عـماظعلريمأنمم-ػٔا
ايٓاثةمتـقصٕمسيماٌعـكم)اظٕعٖي(ماحملؾلماًصقصلم)اظػضاءمايضاريماظضقؼماظٔيمغٕىمبــقةم

شيعمبطؾقعؿفامإديمأنمتؽقنمساٌقة،مطقغقة،م أغـفؾفا(،مباظٕشؿمعـمأغفامتؿغٔىمعـفمغصيلصيغطيامطـقػة.مصفلمتشيضي
مومو م)اظؿقدع ماظعؾك مإدي مدوعا شيِئُب مؼشيشضي مسـؼفا مِن ماٌـرية مػلمحققؼؿفا صؿقؿؾمسيمماالغـؿشار(،مػٔه

ؼصؾّمأعٕماظؿؿققٖممحٕطؿفاماِصؼقةمحٕطقةممماثؾةمسؿقدؼة،مصاظؽقغقةمػاػـامتؿٖاوجمععمغٖسةماهلقؿـةمو
مبقـفؿامعلؿعصقا.

اظقػؿلمباظظػٕمماالسؿؼادمووراءماهلقؿـةمماالغلقاقاظـؿقفةمععاداةماظؽقغقةمهتمورأةماهلقؿـة،مأوم
مباظؽقغقةمدونماظَؿلشيُؾّمباِدواتماظـؼٓؼةمظؿأدقٗماظٔاتماظػاسؾةمسيماظعصٕ.

شيِحصيمععاغقفماظٕعٖؼة،مصػلمأحلـماِحقالممـٓحٕماِغا،موؼسيمذيقعماياالت،م ـؿجماهلقؿـة،مؼتشيضي
االحؿضارمسيماواهمسيمأدقأماِحقالمؼؤولماِغامإديممعـمثؿماٌؼاوعةم)عؼاوعةماآلغامظألخٕ(موماظعٓاءمو

مو إعامموماغؾفاررػاغاتفمبؾمإعاممهٓؼاتفموماظؿالذل،مصالمؼعادمتشؽقؾماظٔاتموصؼمعؿطؾؾاتمزعاغفا
ماعؿعاض مماغؾفار، مواالشرتابؼقظٓ مم، موماشرتابطؾ مظؾػعؾ مغػل مإغف مظؾؿقارـة، مغػل تأدقٗممػق

سؾكماظٔاتموصؼمعـطؼمماالغطقاءاظصٓعةماٌضادة،مصالمهؼؼمإالممؼقظٓماظصٓعةموماعؿعاضظالغػعال،م
ظؾؼقىممادؿـٖاف،مصقؿؿماالغطقاءإنمطاغتمتؾٓومصاسؾة،مصفلمصاسؾةمإالمضؿـمبـقةمماٌؼاوعةموماٌؼاوعة،مو

ماٌؾؽاتمحؿكمؼؿؿماالدؿـػاذ.مو
مو مأبعادػا مجمؿؾ مسي ماٌقارـة مصفؿ مومإن مَأعضيِشفشيِؿفا، مبـقة ماظـلقجممسي مسي متشيششيُؽِؾفا مسؾك اظعؿؾ

مو مإماالجؿؿاسل مسؼؾقةباظـؿقفة محٓاثة مسي مبؿـاشؿ 9دراجفا
ماإلدالعل،م  ماظعٕبل مايضاري ماظػضاء سي

ادؿقعابفمعـمحقثمػقمذٕطمضٕوريمظؿؿؾؽمعقضعمصاسؾمسيممؼصيؿشيؽخملـمعـمػضؿمبعٓػاماظؽقغلماٌقضقسلمو
ماإلغلانماظققم،مو مومحضارة م)اظؽاصقة( ماظـؼٓؼة ماظـاضؾةممؼصيؿشيؽخملـمطٔظؽمعـممتؾؽماٌلاصة اظٕوحماىٕؼؽة

اٌضؿٕة،ماظـابؿةمأحقاغا،ماظٖئؾؼقةمأحقاغامأخٕى،ممغٖساتماهلقؿـة،مآظقاتفاماظصٕحيةمومظؾؽشػمسـ

                                                                                                                                                                 
أغقاعمايٓاثةمسيماظلقاضاتماظعٕبقةماإلدالعقة،مماٌـؾـؼموماالدؿطالسلاظعؼؾمم،لانحاظعٕصاغلمحقارمأجٕاهم(، 0666) ؿٓأرطقن،محمم8

 .00/ 01بارؼٗ،مععفٓماظعاملماظعٕبل،ماظعٓدمم،(Mars)ماظعاملماظعٕبلمسيماظؾقثماظعؾؿل
مو 9 مؼؿطؾبمتقصريمذٕوطماظـفضة ماظعؼؾقة مومتشؽقؾمايٓاثة معـمجفة ماظؽاغطلمومهؼقؼفا مباٌػفقم دقادتفمعـمجفةمماغؾـاقماظؿـقؼٕ

 أخٕى.
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)اظٔطاء،ماظؼٓرة،ماظعؾؼٕؼة،ماىٕأةمسيماإلبٓاعمم10علؿؼؾمظؿفؾقاتمرأسماٌالماٌرتبصةمبؽؾمتعؾريمحٕمو
م(ماٌؿففةمظؾؿقزقػماًالقمسيمصضاءاتفاماِصؾقةم)صضاءاتماِغاماحملؾقة(.االخرتاعمو

 وائق الفكريةالع ادلواطنة، احلقل الفقهي و .2

 فة الفقهوة يف حقل إنتاج ادلعرفةمكانة ادلعر 1.2
ممباغؼضاء مومادؿؽؿالمواظقحل، ماىٓؼٓ،مماظٕداظة، مؼٓبمسيماجملؿؿع مبٓأ م)ص(، ماظٕدقل وصاة

اٌؿعؾؼةمعؿـقسةمعـفام)سيمػٔاماٌؼام(ماياجةمإلغؿاجماٌعٕصةممجٓؼٓةموماحؿقاجاتاٌؿقدعمسيماِعصارم
اِطلققظقجلممعؿـاشؿةمععماظـلؼماِرقظقجلمومطٔظؽمباإلغلان،مععٕصةمعالئؿةمومباهلل،مباظؽقن،مو

اجملؿؿعماظـؿصيضيؿشيِؿلمإظقفمإديمضؾٛم)سيمأدقممظؾـٙماٌؼٓسم)اظؼٕآنمواظلـة(.مإنمحاجةماظػٕدم)اٌلؾؿ(مو
اظيتمتؿشؽؾمعـماظعؼائٓمملؾؿموربفمواظؿػاصقؾ(متشٕؼعقاماظعالضةماٌٖدوجة:ماظعؿقدؼةمأوال،ماٌؿعؾؼةمباٌ

ماإلميان(مو ماظعؾادات،موم)طشٕطمظؾٓخقلمسيمدائٕة مومطٔا شريهمماٌؿعؾؼةمباٌلؾؿماظػٕدموماِصؼقةمثاغقا
اىؿاسة(،ممشريماٌلؾؿ،مبنيماظػٕدموماىؿاسة،مبنيماىؿاسةموماٌلؾؿ،مبنيماٌلؾؿموم)بنيماٌلؾؿمو

ماجملادظةمظف.مؿؿعمظؾٕدمسؾكماظعؼائٓماٌغاؼٕةمظإلدالمموحاجةماجملمإغفامتؿشؽؾمعـماٌعاعالت،مو
اٌعٕصقةمدشيقشيؿشيَؾقَنمبؾقغفا،مماالحؿقاجاتمتـؾمػٔهممعـمأجؾمػضؿمومإنماظعؼؾمسيمدريوراتفمو

باظـؿقفةمظـمتؽقنمػٔهماٌعٕصةماٌـؿفةممؼؿؾـنيمعقضقسقاموصؼمعـطؼمػٔهماالحؿقاجات،مومؼؿشؽؾمومو
م ماٌؿطؾؾات مهلٔه معلؿفقؾة موإال ماظػٕد مسؾك ماٌطٕوحة مظؾؿشاطؾ مععاىة موصؼمماظضٕورؼة، اجملؿؿع

ماِطلققظقجلمظؾؿؼٓس.ماٌعاغلماظٕعٖؼةمظؾـلؼماِغطقظقجلمو
بعٓهمسؾؿمأصقلماظػؼفماظٔيمؼفؿؿمباٌعاؼريممصظفٕمسؾؿماظػؼفماظٔيمؼفؿؿمبصقاشةماِحؽامماظػؼفقة،مو
ٔيمدقفمحيؿؾمسؾكمساتؼفماظؾقثمسيماظيتموعؾمتؾؽماِحؽاممعشٕسـة،مطؿامتشؽؾمسؾؿماظؽالمماظ

ماِدظةماظعؼؾقةمظؾٕدمسؾكماظعؼائٓماٌغاؼٕة.م
آظقاتممأصقظف،مإالمصقؿامؼؿعؾؼمباظػٕوعمباظـلؾةمظألولمومجٓالمسيمايؼؾماظػؼفلمومعـمحقثماٌؾٓأ،مال

ضؾٛماِحؽاممعـمأجؾمأنمتؽقنمذٕسقةمباظـلؾةمظؾـاغل.مإنماإلميانمذٕطمعلؾؼمظؾٓخقلمداخؾمدائٕةم
اإلذسانممباظؿاظلماظؼؾقلموماظؿلؾقؿممبلؾؿاتفمأعٕمالمميؽـمواوزهمداخؾمػٔهماظٓائٕة.مومدارماإلدالم،مو

غؿائففماٌؿعؾؼةمباِحؽامم)أيماظؿشٕؼع(،مأعامسيمايؼؾماظؽالعلمصاىٓلمػقممبطقؾةمخارٕمٌـطؼفمو
عقجفمظؾٕدمسؾكماظعؼائٓماٌؤدٗمظف،محبؽؿمأغفمعقجفم)عـماظقجفةماٌؾٓئقة(مخارجمدائٕةماإلدالم،مإغفم

ماٌغاؼٕة.
مآلظقةمميؽـموصػفام مظؾؿعٕصة،مخضعمعقضقسقا سيمعـظقرغا،ماظعؼؾماظعٕبلماإلدالعل،مسيمإغؿاجف

حقظف.ممؾـكاِرٕافمتأتلمظؿصيمغقاة"مو-عٕطٖباجملالماٌؿققرمحقلمغػلف،مجمالمعغـارقللمممـؾمسيم"
ماٌغـارقللمصفلمه ٓدمحٕطةماِرٕافمعـمحقثماظؿقجقف،مإنمآظقاتمإٌطٖماظـقاة،محبؽؿمرابعفا

                                                                                                                                                                 
 .أغظٕمإٌجعماظلابؼم،قاربمبقردؼقرأسماٌالمباٌػفقمماظٔيموزػفمم10
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11.اظؿقؽؿماظضؾٛمو
مم 

اِرٕافممتـؾمجمؿؾماٌعارفماٌـؿفةمسيماظػضاءممإنماٌعٕصةماظػؼفقةموأصقهلامسيمإٌطٖماظـقاة،مو
ِٕسفمظؾلؾقكماظػٕدي اىؿاسلمصفلممومايضاريماظعٕبلماإلدالعل،مصاٌعٕصةماظػؼفقة،مععٕصةمدؼـقةمعصيششي

ظـمؼؽقنممصاجؿفادػؿسؾؿاءماِصقلمباظٕشؿمعـمأغفؿمسؾؿاءماجؿفاد،ممؼٓس،موعٕتؾطةمسضقؼامباظـٙماٌ
عـمماظؾلاغقةمظعصٕػؿ.مومبـقاتماظعؾقمماظؾغقؼةمومضؿـمأرٕموموصؼمػٔهمايٓودمصؼٛمومإالمسيمحٓودماظـٙمو

12ػٔاماٌـظقرمؼعؿربماظؾاحثمسؾٓماىقادمؼادنيمأنماظػؼفماظلين
ضٓماحؿؾمعقضعامظقٗمظفم"إنماظـٙم 

إمنامتأدلتمبقجفمساممسؾكمعصادرمتارخيقةمعػارضةمماًاظٙمملمؼـػٕدمبؿأدقٗماٌـظقعةماظلؾػقة،مو
اظؼقاسمصؾؼٓمأتكمععماإلدالممحنيمعـماظٓػٕمملمؼؽـمذقؽاممإنمطاغتمعؿازيةمظفمطاإلذياعمومظؾـٙمو

قفماظػؼفمدقىماظـٙ،مثؿمأتكمسؾكماإلدالممحنيمآخٕمعـماظٓػٕمأصؾّماإلدالممصقفمػقماظـٙمعـضاصامإظ
ماظػؽٕ.مو

معؽمو مظؾػؼف مصارت مظؼٓ ماظـٙ مٌؽاغة معلاوؼة معٕجعقة مبفٔهممعـاغة مواوز ماظعؿؾقة، اظـاحقة
ماٌـظقعةمأطربمعـمحفؿماظـٙمسؾكم إٌجعقةمعؽاغةماظـٙمبؼٓرمشريمؼلري،مإنمحفؿماظػؼفمسيمػٔه

م13وجفماظؿقؼقؼ".
اظرتاتبماظػؽقيماالجؿؿاسلمإديماظعاعةموٌامطانماجملؿؿعماإلدالعل،متارخيقا،مضٓماغؼلؿمعـمحقثم

مومو مبإٌطٖماًاصة، متفؿؿ ماظعاعة مدـفٓ ماًاصة، مختضعمم-خاصة مإغفا مصؾؽف، مسي متٓور اظـقاة،
مو ماظػؼفل، مظؾقؼؾ ماٌغـارقلل ممظؾػضاء ماظعاعة مؼٖود مبفٔا ماظٓواممو-ػق ماِحؽاممم-سؾك مبكؿؾػ

ذٕورف،مماظٕوحقةم)االسؿؼادمومقةماٌادؼةموإٌتؾطةمحباجاتماظـاسماظققعماظشٕسقةمسيمأدقمجٖئقاتفامو
صيم)بػؿّماظشنيمماظعؾاداتمو ضيسشي ُٛ،مؼصيششي اٌعاعالت(،مإغفمايؼؾماٌعٕسيماظقحقٓماظٔيمسيمصضائفمؼصيضضيؾشي

عػعقظف(مماظـؿقفة،ماظؿؼـنيماظػؼفلم)بػعؾف،موماىؿاسلمظؾؿلؾؿنيمومتلؽنيماظٕاء(ماظلؾقكماظػٕديمومو
اظٔػـقةماظقجٓاغقةماظلؾقطقةمظؾعاعة،مإغفمؼشؽؾفامباظصقرةماظيتمتالئؿفم"ؼلطق"معقضقسقامسؾكماظؾـقةم

م)أيماظعاعة(مومعطابؼةمظفمإديمحٓماظؿؿاػلمإرالضا.مومتؿـاشؿمععفمبصقرةمطؾقة،مومو اظيتممػلمبفٔا
باظؿاظلمعـماٌؿؽؾؿني.مماٌشؽؾةمظؾؿفؿؿعماإلدالعل،متـػٕمعـمطؾمجٓلمسيماظعؼائٓمومتـؾماىؿفٕةماظقادعةم

ماظػؼفقةصاٌ مومعٕصة ماظعاعة مومإذنمػلمأضٕبمإدي مأذػاغفؿ مايٗممإدي مصفلماظيتمتشؽؾمػقؽؾقا غػقدفؿ
ماظِلؿضيِتLe sens commun)ماٌشرتك مسي مبـائقة مظعـاصٕ معشؽؾ معغؾؼ مذػين مغلؼ مإغف مظٓؼفؿ، )14

 

                                                                                                                                                                 
خطقة،مإذمسيمحاالتمسٓةمطانمؼؼعم"متٕد"مداخؾمماظؿقؽؿمملمتؽـمدائؿامغاصٔةمبصقرةمآظقةموماظؿقجقفموسؿؾقاتماظؿقٓؼٓ،ماظضؾٛ،م 11

مايؼؾمأومذاكمو مآظقاتماظؿقؽؿمومػٔا ممسيماظغاظبمؼأخٔمأذؽالمعضؿٕة،مظؽـمدٕسانمعا ماٌؾادرة دؾطؿفاممالدرتجاعاإلذسانمتلؿعقٓ
 .عالئؿةماظؽاعؾةموصؼمعػاسقؾمعؿـقسةمو

ضٓمػقؿـماظػؼفماظلينمسؾكممأٌػؾقةمظؾػؽٕماإلدالعل،موماظػؽٕؼةموماالواػاتػٔاموصؼمممصؼفمدين،مذقعل،مصقسي،موصـػماظػؼفمإديم12
اظػؽٕيمظؾؿٔػبماظلينمسيماٌشٕقماإلدالعلمماظػؼفقةماِخٕى،مأغظٕمد.مأبقماظػؿّمبٓويمسؾٓماجملقٓ،ماظؿارؼْماظلقادلموماالواػات

م مجٓة، مساملماٌعٕصة، مبغٓاد، ماًاعٗماهلفٕيمحؿكمدؼقط ماظؼٕن مأٌاػبمم0650عـ ماظلينمسؾك ماظػؼف مػقؿـة مٌلار )عؤظػمؼؤرخ
 اظػؼفقةماٌكاظػةمظف(.

مؼم13 ماىقاد، ماظلؾػلمبنيماظـٙموم(،0665) .ادنيسؾٓ ماظػؼفل ماظعؼؾ مسيماإلدالم، ماظـؼاسيمم،اظؿارؼْماظلؾطة مإٌطٖ ماظؾقضاء، اظٓار
 .31مص.م،اظعٕبل

 باظؿـاشؿمععف.ماظؿصقراتماظيتمؼصٓرماظػعؾموصؼفموموماالدؿعٓاداتػقمغظاممعـمم(Habitus)اظِلؿضيتصيمم14
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(Habitus)م"بقارم معصيششيِقذشية،15بقردؼق"مبٓالظة مصفل مإرالضا، مسـفؿ مبعقٓة ماظؽالعقة ماٌعٕصة مأعا بؾمم.
ِٖسةمالرؿؽـاغفؿ،معصيعشيطخملؾةمظعٖائفؿ،مصفلمالمتؿـاشؿم شيسضي عصيششيِقػةمظؾـقةمأذػاغفؿمعصيِكَؾةمبؼقاسٓمإمياغفؿ،معصي

زوػامعـمسٖطأغفامععادؼةمظف،ممتؾٓومظفمومفل،موععممستماٌؤعـ،مإغفامععٕصةمشٕؼؾةمسـمساٌفماظؾٓؼ
تؽقنماٌعٕصةماظؽالعقةمسيموضعمععاطٗمغا،ماٌـاسيمظمخٕ،مباظـؿقفةماِمأجؾمختٕؼبماظلؿتماٌؿـاشؿمو

ضيرشيكماظعاملموطأغفمبٓؼفل ظٔامدقٓصعماظعؼؾمم16،ظقضعماظلؿؽةمسيماٌاء،مصقؿؿماظشعقرمبـؼؾماٌاء،مومالمؼصي
ماِدادقة-اظعٕبلماإلدالعلم مذاتمرابعمعٖدوجموم-عـمخاللمبـقؿف عؿؽاعؾ،مصٕفمأغظارممسؿؾقة

ماظعاعةم
"ظقضاؼؿفؿ"معـمطؾمعػلٓةمإمياغقةم)عـمخاللمذٕسقةماِحؽامماظيتمسـماٌعٕصةماظؽالعقةمم-أوال-

اظـؼؾمسؾكممتٕجقّمطػةمآظقاتماظـٙمومهٕمماظلؤالماظٔيمدؽتمسـفماظـٙ(ماظعؿؾمسؾكمإدخالمو
م ماظعؼؾ ماظيتمم-ثاغقا-حلاب مباظصقرة متٓجقـف مثؿ متفٔؼؾف ماظؽالعل، ماىٓل مضٙمأزاصٕ مأجؾ عـ

ؼؿـاشؿمععمغلؼفماظػؽٕيمسيممينمهٓؼٓامسيمإٌحؾةماِوديموؼؿؿػصؾمععماظػؽٕماظػؼفلماظلمؼؿؼارعمو
معـفمؼؿؿاؼٖمسـفمسيماظٓرجةمو ؼؿـاشؿممظقٗمسيماظطؾقعة،مصقالئؿماظلؿتمومعٕحؾةمثاغقةمظقصؾّمجٖءا

َٔتماىٓلمو اٌلاجؾةمعـممععف،مإنمصٕضةماِذاسٕة،مضٓمتشؽؾتمعقضقسقامظؿقؼقؼمػٔاماظغٕض،مصؼٓمَش
معؿعؼؾ".ممم-عقضعم"دين
ضابٛمجملؿؾمسؿؾقةمإغؿاجممداخؾمحؼؾماظـقاةمإٌطٖماظٔيمػقمحؼؾمعغٔي،معؤرٕ،معٕاضبموإنم

ماٌعٕصة،مؼصطػمإغؿاجماٌعٕصةماظػؼفقةمذاتفامعـمخاللمراصعؿنيمعؿؽاعؾؿنيمباظٕشؿمعـمتعارضفؿا.
اظٔيمالمؼـؾغلمأنمماالخؿالفاظٕاصعةماِودي:مإذياعماِعةمظغٕضموحٓةماظٓوظة،ماظٕاصعةماظـاغقة:م

مباظؿاظلمباظقحٓة.مٗمباإلذياعمومي
باظـؿقفةمماظػؼفلمذٕسقامإالمإذامطانمعـٓرجامضؿـموحٓةماِعةموماالخؿالفبـاءمسؾكمػٔامظـمؼؽقنممو

م)اياللمو مأومالمجيقز ماظٓوظة،مإنمآظقةمجيقز ماىقػٕؼةمسيمايؼؾمموحٓة ماظيتمػلماآلظقة ايٕام(
)إنمطؾمعلؿقؼاتماِحؽامماظشٕسقةمتصطػموصؼمملؿقؿقظقجقةباحملٓدةمٌكؿؾػمسؿؾقاتفماإلماظػؼفلمو

ػقمالمجيقز(،مػلمدالحممػقمجيقزمإديمعقضعمأدغكمومعـريمعـمعقضعمأسؾكمومتٕاتبمذطل،مععؼقلمو
سيمايؼؾماظػؼفلماًٛماِريٕمماالخؿالفسيمؼٓمدؾطةماظػؼفاءمظؿقؼقؼمآظقةماظغؾؼمحنيمؼؿفاوزم

ععمدؾطةماِعٕاءمعقضقسقا.مأعامسيمحؼؾماىٓلمميٗمبقحٓةماِعة،مػاػـامظؿؿؼارعمدؾطةماظػؼفاءممو
اظـػقرمعـماٌعؿٖظة،مصػلمماظـػقر،مصاظؿؼاربمعـماِذاسٕةموماظؽالعلمصقؿكٔماٌلعكمصقغةماظؿؼاربمو

موماياظةماِوديمظغٕضماظؿؾقنمبؾقنماإلذياعمو مسيماياظةماظـاغقةمظغٕضماإلبعاد مأعا اإلضصاءمماظقحٓة
ماظقحٓة.مخارجماإلذياعمو
متأدق محنيمشإن مظعؾؿمٗماظٕأيمذٕسا، ماظػؽٕي ماظـلؼ مضؿـ مإال مؼـٓرج مأن مميؽـ ابماظـٙمال
ماِعة،مماِصقلمو مظؾقػازمسؾكموحٓة ماظػؼفلمظؾلـةممبكؿؾػمعٔاػؾفا ماإلذياع متعؾريمػق سؾكمحٓ
م مدامل مريق٘، مواالدؿقلانمو"صاظٕأي ماظؼقاس، مذؽؾ مأخٔا معـريامم، مزفٕ ماِخري مػٔا أن

                                                                                                                                                                 
 .54مص.م،غػٗمإٌجعماظلابؼم،.ظقؼؽمتصاطقغموم،قاربقردؼقمبم15
 .54 ص.م،غػٗمإٌجعماظلابؼم،ظقؼؽمصاطقغتموبقارماٌـالمعـمبقرودؼقممادؿعٕغام16
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صؾاظٕشؿمعـمأنمم17أومتؾققـفا"ماالخؿالفاظؿـظريمظإلذياعمبؼصٓمحمقمآثارمم،أخريام،بٕزم،موظالخؿالف
ماظػؽٕ مورجال مم،ساعةم،اظػؼفاء مػٔا مؼؽقن مصؾـ ماالجؿفاد، مػٔامماالجؿفادؼؼٕرون مضؿـ مإال عشٕوسا

ايػازمسؾكممباواهالمميؽـمأنمؼؽقنمخارجف،م"إنمطؾماٌػاػقؿماظػؼفقةماظٕئقلقةمتؿلؾلؾمماإلرارمو
ؼؾٖمماظؿأطقٓمسؾكماظؿؾعقةماظصارعةماظيتمتطؾعمسالضةمعـاػجماظػؼفمبأصقلممظلـقة،مواوحٓةمأٌاػبم

بٔاتفا،مصإغفمعـمضؾقؾمماالدؿؼاللأنمالحظـامأحقاغامسيمتؾؽماٌـاػجمبعٚماظؿققمإديممحؿكموماظػؼفمو
مايؼمأنمماالجؿفاداظؿفاصتمأنمغٕىمسيم ماِصقلمو مادؿؼالالمبإزاء مظؾػؼف متصيكشيِقل مايٕ مظؾػؽٕ مماردة

ماًصقصلمػقمماالجؿفاد مبعٓ،مظقٗمعطؾقبا،مإذمحقٖه ماظغٖاظلمصقؿا مأطٓ مايؼؾمطؿا مسيمػٔا غػلف
م18اظظـقاتموػقمباظطؾعمػاعشلموضقؼمطؿقٓؼٓماظؼؾؾةمسيمحاظة...".

ػؼفلماِصقظلماظلينم)بٓالظةمأصقلماظػؼف(مإغفامآظقةمعضؿٕةمتػعؾمصعؾفامعـمداخؾمبـقةماظعؼؾماظ
م معلاراتف، مماجؿفاداتفصؿقٓد مػٔه ماظصٕاعمماالجؿفاداتوتضارؼٗ مطؾّ مأجؾ معـ واٌلارات

مو م"اظغؾؾة" مظؿقؼقؼ ماظـاغقة مسؾك ماِودي ماغؿصار مظصاحل مواظؾارـقة مبنيماظلـة باظـؿقفةمماإلؼٓؼقظقجل
طػاؼةممبـػلفموماالطؿػاء،مطانمؼٕاودهمحؾؿمعـٔمغشأتفماهلقؿـة،مايصقؾةمػلمأنم"...ػٔاماًطاب،مو

بٓأتممرقؾةماًاعٗماهلفٕيمطانمذظؽمايؾؿمسيمرقرماظؿقؼقؼمومبٓءامعـماظؼٕنماظٕابعمومممؿؾؽاتفمو
م19غفاؼؿف".موماغغالضفباظؿقازيمتؾقحمسيماِصؼمسالعاتم

 ادلواطنة احلداثة و انبثاقاحلقل الفقهي وعوائق  2.2
ردماظشقْم:محمؿٓماظطاػٕمماظيتمعقضقسفامأنٖتفاماظؾاحـةمظطقػةماِخضٕإنماظؼٕاءةماظـؼٓؼةماظيتم

اظيتماسؿؿٓتمصقفامسؾكمآظقةممأصقلمايؽؿ"مومسؾكمسؾلمسؾٓماظٕازقمسيمعؤظػفم"اإلدالمموم20بـمساذقر
ماظعقائؼم مبعٚمأوجف ماظقضقفمسؾك معـ ممتؽــا مأرطقن، محمؿٓ موزػفا مطؿا ماظٓؼين ماًطاب تػؽقؽ

ماٌقارـة:متشؽؾمايٓاثةمومومالغؾـاقاظٔػـقةماٌاغعةم
ماظـؿصيَؽَقن ماظٓؼين ماظعؼؾ 21،إن

م  مهؼقؼ مإدي مؼفٓف مماتػاقاظٔي مأصٕاده مػقؿـةم-بني مورأة هت
ماظعؼائٓؼةموم-ضلٕؼة ماظؼقؿ ماظؿشٕؼعقة،مومحقلمجمؿقسة ماظػؼفقة ؼلعكمإديموضعماظؾؼقةمسيمماظؼقاسٓ

مادؿفابةسؾكمرقلمتارؼْماظػؽٕماإلدالعل،مطانممػٔاماظعؼؾماظٓؼينماظـؿصيَؽَقن،موم22،اظـقؾمصػماٌؾؾمو

                                                                                                                                                                 
مداملم،ريق٘م17 م(0660) .بـ ماإلدالم، مسي ماإلؼٓؼقظقجقة ماظؿشؽقالت مموماالجؿفادات، متٕذية ،مرودغلقناظؿارؼْ،
 .11ص.م،دارماٌـؿكبماظعٕبلم،سٕؼبمؿٓحمم،ايؾابلموم،اطلقؿع

 .11 ص.م،إٌجعماظلابؼم،املدبـمريق٘،مم18
 .10 ص.م،فغػلإٌجعمم،املدبـمم،ريق٘م19
ؼٕدمصقفمسؾكمم،أصقلمايؽؿمغؼٓمسؾؿلمظؽؿابماإلدالمموم،ثالثقنمصػقةمسـقاغفماظطاػٕمطؿقؾامسيمدؿةموبـمساذقرمأصٓرماظشقْمم20

 اظشقْمسؾلمسؾٓماظٕازق.م
اٌؼؾقظةمسيمصرتةممصؿّماظقاو"مسـماظقسلماظٓؼينمػقمأنماِولم"عـظقعةماظؼقاسٓماٌؼٕرةمومعامميقٖماظعؼؾماظٓؼينماٌؽقنم"بضؿماظؽافموم21

مو ماىابٕي( مسابٓ محملؿٓ م)اظؿعٕؼػ ماظؿارخيقة ماظػرتة متؾؽ مسي معطؾؼة مضقؿة مهلا متعطك معا مأرطقنممتارخيقة محمؿٓ مؼلؿقفا اظيت
 اظلـقة"مأعاماظـاغلمصقؤدٗمظؾظاػٕةماظٓؼـقةموصؼماِبعادماظٕوحاغقةماإلمياغقةماِغطقظقجقةم)اظؿؿققٖمحملؿٓمأرطقن(.مباِرثقدوطلقة"

غؼٓمم،علؾؿاتف:محقلمردماظشقْماظطاػٕمبـمساذقرمسؾكمسؾلمسؾٓماظٕازقمضٕاءةمسيمعـففقةماظػؽٕماظلينمو،م(1998)م.طقػةظم،ٕاِخضم22
 .30صممIBAL N° 182, t 61سؾؿلمظؽؿابماإلدالمموأصقلمايؽؿمسيم
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اظٓوظة،معـمخاللمهؼقؼممعقضقسقةمٌؿطؾؾاتمدقادقةمإؼٓؼقظقجقةمعؿعؾؼةمبايػازمسؾكموحٓةماِعةمو
مو ماظػؽٕ موموحٓة موماظلقؽقظقجقا ماظٓؼين مومتشؽقؾفا مظؾشكصقةمماظعؼائٓي ماظـؿصيؤشيِدلشية اظؿشٕؼعل،

مؿتمطؿـؿقجمٌـطؼماهلقؿـةماظلـقة.اإلدالعقةماظؼاسٓؼةماظـؿصيؾشيضـيِقشيةمظؾل
اظؿشٕؼعلماظؼاغقغلمبؾمالمؼٕىممإنمػٔاماظؿشؽقؾمالمؼٕىمضٕورةمظؾؿػاضؾم"بنيماظٕوحلماإلمياغلمو

اظيتمطاغتموٓؼٓؼةمسيماظؾٓاؼةمم23ػقمبفٔامؼؽٕسمصؾلػةماِصقل"مظفمأيمػاع٘مظؾقجقدماٌلؿؼؾ...و
ـفاؼةم"المؼٕىمظؾٕوحاغلموماإلمياغلمعؽانمشٓتمعؿقفٕةمسيماظماالجؿفاد،مومعـمخاللمإععانماظٕأيمو

م24خارجماظؼـقاتماظؿأرريؼةماظيتمأرضيدشيؿضيفامإنمطاغتمأصقالمظؾٓؼـمأومأصقالمظؾػؼف".
باظؿاظل،مػقمغلؼمماظػؽٕماظٓؼينمواحٓ،مصفقمغلؼمالمؼؼؾؾماظؿفٖئةمسؾكماإلرالقموماالسؿؾارومبفٔام

ماظيتمؼـؾغلمظؽؾمعؤعـمسيمطؾمزعانمو ممعؽانمأنمؼشؽؾمظؾٕؤؼة معـمؼغٓؼفاموؼؿغٔىمعـفا ،مصقـظٕ
ماظعٓم.مظؾكؾؼمومظؾقجقد،مومخالهلامظـػلف،مهللمو

ؼؼٓممصؽامؼضعمبفماٌػؽٕمداخؾماإلذياعمم-حبٖمموحلؿ–إنمايؼؾماظػؼفلماظـؿصيقشيزخملػمهلٔهماظٕؤؼةم
صيماجؿفادهمو ضيِس تلؿكؾٙمؼصيَؽَػٕ.ممؼـٖعمصؽامؼضعمبفماٌػؽٕمخارجماإلذياعمَصقصيْؼصشيكمومإبٓاسف،مومَصقصيششي

ظطقػةماِخضٕم"أنمردماظشقْماظطاػٕمبـمساذقرمعصيؤشيَدٗمعـمعـطؾؼمغظاممدؼينمعغؾؼ،م"إغفمؼؾؿفئمإديم
مخارجماإلذياعماظلينمو ماظٕازق( م)سؾلمسؾٓ متؼؾقٓؼةمتضعماظطٕفماآلخٕ مػٔام حفة ؼعفٖمسـمصفؿ

م25اظلين".ماِرثقدوطللػٔهماٌؼاربةماظـؼٓؼةمخارجماٌـظقرمماالجؿفادماظٓؼينمو
اظؿـاولماظـالثلمم26حثمرياديمردؼللاعامأرؾؼمسؾقفماظؾارعمػٔهماظؼٕاءةماظؿقؾقؾقةماظـؼٓؼةمععمتؿؼ

ماًطابم ماٌؾؽل، ماًطاب ماظـؾقي، ماًطاب ماظـالث(: ماظلقادات مخطاب م)أو مدقادل مػق ٌا
م27.اظـاظثمإديمآٌنم)اظؾشٕ(ماظـاغلمإديماٌؾؽموماظػؾلػل،مصاًطابماِولمؼـؿؿلمإديماظالػقتمو

صؿـمدقاداتماإلدالمماظـالث:مصؿٓموحٓهمِعْؾقشياحطيامسـقٓامسيماظعصقرمايٓؼـةمظقصؾمإديماظؼقلم"م
بٔظؽممؼؼصٓمغظٕؼةماإلعاعة(ماظيتمتأخٔمعشٕوسقؿفامعـماًطابماظـؾقيموماًطابماظٓؼينماظؾقتم)و

م28".أصؾقتممبـابةماهلقؼةماظلقادقةمظإلدالم
باظؿقٓؼٓممعـماظلقادةماظـؾقؼةمتلؿفقبمومجؿفاداتاالمإنمغظٕؼةماإلعاعةماظيتمتلؿؾفؿماِصؽارمو

م:اظؽاسيمٌؿطؾؾاتماظلؤالماظقحقٓمو
ضٓمحٓدتفم عـمػقماِصؾّمًالصةماظٕدقلم)ص(م؟معامػلماظشٕوطماظيتمؼـؾغلمأنمتؿقصٕمصقفم؟مو

ػقمبابمعـمأبقابفامأغفمعؾقؼمباٌعٕصةماظػؼفقةم اِدبقاتماظػؼفقةمعـمخاللمعصطؾّماإلعاعةماظؽربىمو
متؾؽمػلماٌػارضة. ػقمآخٕماػؿؿامماظػؼقف،مو ضقاغقـفاماظٓاخؾقةمو باظؿاظلمخاضعمآلظقاتفامو و

                                                                                                                                                                 
 .32مص.م،اظلابؼ إٌجعم،طقػةاِخضٕ،مظم23
 . 32مص.م،اظلابؼمغػلف إٌجعم،طقػةظاِخضٕ،مم24
 .31مص.،مغػلف إٌجع،مطقػةظاِخضٕ،مم25
 اظؿـاولماظـالثلمظؾلقادلمسيماإلدالم.مماطؿشافباظػؽٕماإلدالعلماهلـٓيمعؽـفمعـمماظؿؼاءهؼعؿربماظؾاحثمردؼللمرياديمأنمم26
مم(،0666) .اديردؼلل،مريم27 ماظؿعٓديمإديمايٓاثة بارؼٗ،م،م(Mars،ماظعاملماظعٕبلمسيماظؾقثماظعؾؿلم)االدؿؾٓادؼةعـماظؿؼؾقٓ

 .023مص.م،01/00ععفٓماظعاملماظعٕبل،ماظعٓدم
 .025مص.م،اظلابؼمإٌجعم،اديردؼلل،مريم28
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متماظغؾؼمموم29إغفمبفٔامضٓمجٕىم"اغٖالقمعضؿٕمعـماظلقاداتمسيماإلدالم،مإديمدقادقةماإلدالم"
م"تفاوىماًطابماظماظـفائلمو ماظؿارخيقة م)واظـؿقفة ماظققغاغل ماِصؾ مذو مبمػؾلػل مؤطان مرالبؿؽارة

مو ماظغٕؼؾة( مومايٓاثة ماٌعارفماإلدالعقة، معـظقعة معـ م"عٕآةمماخؿػك ماًطابماٌؾؽل متتمأدؾؿة
طؿاممتمصؿّمإلسادةمإغؿاجمم30أوروبلمسيمحنيماظغٕبمحشيَقَظفمإديموصػٍةمحؽؿ"،–ذومأصؾمػـٓيمماِعري
الممغشيؿشيؿـَؾفامظقحٓػاموظقٗمعـمشريػا،ممطؿعـكمتـٖعمإديماهلقؿـةماظؼلٕؼة،مغلؿؾفؿمعـفاموم31اًالصة

ؼؿـؿٛماظػٕدماٌؤعـممسيمحٓودػامصؼٛمتؿشؽؾمػقؼؿـاماظلقادقةموموجقدمظغريػاماظٕعٖي،مصػلمحٓودػامو
م م"صعقض مايٓاثةمماالغؿؼالوصؼفا، ماٌلؾؿقن مواجف مايٓؼـة، ماظؿعٓدؼة مإدي ماظلقادل ماظالػقتل عـ

ماِمنقذجماظـؾقي...و ماظؾقظةمبـؿقذجمواحٓمػق معـمػٔه ماغٖالقماإلدالممسيمموماغطالضا متشيَؿ ظقٗمضؾؾفا
م32اظٖعاغل".مخؾٛمبنيماظٕوحلمو

ماظغؾؼمسؾكماظٕؤؼةماظؿعٓدؼةمظؾلقادةمومو سؾكم–مصٕضمرؤؼةمضلٕؼةمظإلميانمومظإلغلان،مومبفٔا
تـٖعمإديماهلقؿـةمم-اإلبلؿقؿقظقجقةمأداسمعـؿقجمصؼفلمأصقظلمعؼٓسمظفمحمٓداتفماظٖعـقةماٌعٕصقةمو

اجؿفادؼةمػقمتأدقٗمظؾقٓاثةمماظؿػفري،محفؾتمسـامإعؽاغقةمتارخيقةموماظؿؽػريموتؾقحمبعصاممو
معلاراتفماٌعؼٓة.مػلمتـؾـؼمعـمتضارؼٗماظعؼؾماظعٕبلماإلدالعلمومو

ماظؿارخيلمومو مسيمتشؽقؾفا ماٌقارـة ماٌاغعمُأوصٓتماِبقابمأعام مإنمبؼاءمممبؿشؽؾمػٔا اظطؾقعل،
م ؼؿؿـؾف،مػقممؼشؽؾمغظاعفماظٕعٖيمومؼـؿٔجف،مومؼصقغماٌلؾؿمواظـؿقذجماظـؾقيمسيماظلقادةمعـػٕدا

إٌطٖمإديمآظقةماإلبعادم–غؿقفةمًضقعمجمؿؾمحؼقلماٌعٕصةم)خاصةمحؼؾماظلقادة(مإديمحؼؾماظـقاةم
اٌضؿٕةمظؽـماظػاسؾة،مظؽؾمعامميؽـمأنمؼؤديمإديمهقلمغقسلمداخؾمآظقاتماظعؼؾماظعٕبلماإلدالعلم

مؾمرؾؼاتماظعؼؾمغػلف.وصؼمدؼـاعقؽقةمبارـقةمداخ
اِعٕماظٔيماغؿفتمإظقفمظطقػةمًضٕمحنيمذػؾتمإديمرٕحمصؽٕةمضٕورةمتؽقؼـمخنؾةمعـماظـػؼفاءم

اظقاضعماظٕاػـمظؾؿفؿؿعاتماإلدالعقةمؼشؽقمعـمذغقرمخطريمؼؿؿـؾمسيماغعٓامموجقدمصؽةمعـماىٓد:م"
اٌعٕصةممذظؽمبنيماىؿاػريماٌؤعـةمومسؾؿاءماإلدالم،مميؽـمأنمتؾعبمدورماظقدقٛماٌؿشؾعمبػؾلػةمايٓاثةمو

،ماالغػؿاحاظٔؼـمؼؿؽػؾقنمبـؼؾـامعـماِحادؼةماظػؽٕؼةمإديمرحابةماظؿعٓدؼة،معـماظغؾؼمإديمموم33"ماظٓؼـقة
م مماِرثقدوطلقةعـ ماإلميان مإدي مإديم–ماِغطقظقجلاظلـقة ماظؽربى ماإلعاعة معـطؼ موصؼ ماظؿشٕؼع عـ

مو ماظؾشٕؼة، مآٌن موصؼ ماظماظؿشٕؼع مػٔه موسي متـصفٕ ماىٓؼٓة مومٕؤؼة مايٓاثة محضـفاممتؿشؽؾ سي
ماٌقارـة.

  

                                                                                                                                                                 
 .25 ص.م،فغػلإٌجعمم،اديردؼلل،مريم29
 .025م.صم،فإٌجعمغػلم،اديردؼلل،مريم30
ُٓغضيقشيِقؼة،مإذمأحقالمتعينماًالصةمظٓىمإبـمخؾٓونم)سيماٌؼٓعة(:م"ريؾماظؽاصةمسؾكمعؼؿضكماظـظٕماظشٕسلمسيمعصايفؿمم31 اِخٕوؼةمواظ

 ٌصاحلماآلخٕة".ماسؿؾارػااظٓغقامتٕجعمطؾفامسـٓماظشارعمإديم
 . 025 ص.م،فغػلمإٌجعماظلابؼم،اديردؼلل،مريم32
 .41 ص.،ماظلابؼمإٌجعم،طقػةاِخضٕ،مظم33
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 اخلالصة

م ماظػؼفل مايؼؾ ماظؿقؾقؾم-إن مػٔا مسـاصٕ مخالل م)م-عـ مداخؾقة مهلقؿـة ماِرثقدوطلقةخيضع
سيمذاتماظقضتمإديمإخضاعمخمؿؾػمايؼقلماٌعٕصقةماِخٕىمهلقؿـؿفا،ممؼـٖعمػقمطٔظؽ،موماظلـقة(مو

ػلماحملقرماحملٕكمواجملؿعمظؾعقائؼماظٔػـقةموماظػؽٕؼةماٌاغعةمظؽؾمهـقلمإنمػٔهماآلظقةماٌٖدوجةم
مومغقسلمسيماظعالضةمبني مومبقـفموماظطؾقعةمأوالموماٌلؾؿ بنيمعصٓرمايؼممبقـفمومبنيمايٕؼةمثاغقا

)اظؿشٕؼع(مثاظـامإديمايٓاثةماظيتممتـؾماظػضاءماظٔيمضؿـفمتٖدػٕماٌقارـةمظرتتؼلمباظػٕدمإديماِبعادم
حضارةماظققممتصيؿشيؽخملـماظػٕدمعـمماإلغلاغقةمضؿـمجٔورمتصيِقعلءصيمإديماظؿػؿّ؛مضؿـمأصقلمإمياغقةمعؿـاشؿةمو

ماظعطاء،ماِخٔموماظـؼٓمبٔطاءمومطػاءة.ماالدؿؾفاممو
ريملتمعـمػقؿـةماظعؼؾماظٓؼينماٌؽقنموخؾكؾؿفامظؿؿقٕرممإغفامتطؾبمزحٖحةمهٓؼٓاتماٌعـكمو

ماظقسلماظٓؼينم ماإلمياغقةمإديمصضاء ماظٕوحاغقة ماِبعاد موصؼ ماظٓؼـقة اإلمياغلماظٕحبمَصؿؤَدٗماظظاػٕة
مادؿـلاخاظقٗمماِغطقظقجقةماظيتمؼؽقنمعٕطٖػاماإلغلانمسيمجمؿؾمأبعاده،مصقصيؤشيَدٗمػـاميٓاثؿـا،مو

يٓاثةمشريغا،متؾؿؼلمحٓاثؿـامحبٓاثؿفؿمسيمإحٓاثقاتماإلغلان،مسيمإحٓاثقاتماٌقارـة،مسيمإحٓاثقاتم
ماظٕعٖي.مٕوبقظقجلموـتؿؾاؼـمسـفامسيماٌعـكمباٌػفقمماِغماظؼقؿ،مو


