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م**جؾقلم–حمؿدمسدةم

 

 

 

مإديم مبـا مدصعت ماظؼرن مػذا معـ ماألخرية ماظعشرؼة مخالل ماىزائر ماظعـػماظيتمساذؿفا مزاػرة إن
اظؾقثمسـماحملدداتماظـابعةمعـماظؾقـةماإلدالعقةموماٌـؾـؼةمعـمداخؾماظقدطماإلدالعلمومغؼصدمبفام

ماظقدطموماظيتمتشؽؾمحمدداتمظؾعالضاتمبنيمجمؿقسةماظعقاعؾموماظظر وفموماظؿـاضضاتمداخؾمػذا
اىزائرمومبعضماظدولماإلدالعقةمومساعالمأدادقامؼؿقددمعـمخاللمدؾقكمػذهماظدولماإلدالعقةمواهم

مبعضفامومؼؤثرمعؾاذرةمسؾكمزاػرةماظعـػ.
معؾاذر متـعؽس ماٌعؼدة ماظؿـاضضات معـ مجمؿقسة متػاسؾ متعرف ماإلدالعقة معلارمصاظلاحة مسؾك ة

اظعالضاتماظدوظقةماإلدالعقةمومطانمهلامتأثريمدؾيبميفماىزائرمألغفامتؾعبمدورامخترؼؾقاميفمأيمآظقةمم
مإدالعقةمظؾعؿؾماظؿضاعينمومتلؾبميفمسفزػامومسدممصعاظقؿفا.

إنماحملقرماألدادلماظذيمؼدورمحقظفمػذاماظؾقثمػقماظؿـاضضاتماظـاوةمسـماهلقؼةماإلدالعقةم
معـػمومتؿفؾكميفمعظفرؼـمأدادنيم:ماٌلؾـؾةمظؾ

مأوالم:ماخؿالفماألغظؿةماظلقادقةماإلدالعقةمحقلماظؿػلريماإلؼدؼقظقجلمظإلدالم.
م.ثاغقام:مسدممدضةمعػفقعلم"اظعاملماإلدالعل"موم"األعةماإلدالعقة"

 أوال : املظهر األول : اختالف األنظمة اإلدالمية حول التفسري االيديولوجي لإلدالم 

ألؼدؼقظقجقاتموماظعؼائدماٌؿؾاؼـةممظؿعطلمتػلرياتمخمؿؾػةمتراخلماظؿؿادؽموماظؿضاعـمتداخؾتما
اظداخؾلمومتزدادمضدرةماظدخقؾمسؾكماخرتاقماظـظاممومؼزدادماظؿـاصرموماظشؼاقماظلقادلمحقلماظؼضاؼام

تبموماظؼضاؼامغػلفامتؿغريمومؼرت اظيتمتؿطؾبماإلذياعمصؿؿغريماألوظقؼاتمومإدرتاتقفقاتماٌقاجفة،
مسؾكمذظؽمدرجةمساظقةممعـماظؿشؿتموماًؾطمبنيماألذقاء.

مطانم مو ماظردقل موصاة مبعد معؾاذرة ماظؿػلريماألؼدؼقظقجلمظإلدالم ماالخؿالفمحقل سرفماٌلؾؿقن
مظإلدالمم متػلرياتمدقادقة مظعدة معـطؾؼا مخيؾػف معـ محقل مبينمداسدة مدؼقػة ميف ماظذيمغشأ اظصراع

                                                                                                                                                                 
مممسـدعامغؿؽؾؿمسـماهلقؼةماإلدالعقةمصإغـامالمغؼصدماىاغبماظعؼائديماٌؿعؾؼمباظدؼـمومإمنامغؼصدمبفاماىاغبماظلقادلموماظؿارخيلم*

ايضاري.موماظـؼايفمو
.جاععةموػرانم–أدؿاذمحماضرمبؽؾقةمايؼققم**
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بؼلمعـفمبارزاميفماظعصرماياضرمعامغشاػدهمعـمخالفم ؼررؾعتماظؿارؼخماإلدالعلمبصراعمدعقيمعر
ذدؼدمبنيماظلـةموماظشقعة.مإنمػذاماًالفمؼشؽؾمخطرامأدادقامسؾكماألدرةماإلدالعقةمومؼعؿربمعـم

مأػؿماظؿقدؼاتماظيتمتقاجفماٌلؾؿني.
متؿفؿعمحقلم مذياسة ماظطائػة ماظطقائػمو ميفمغشقء ماجؿؿاسقا متؿؾؾقر ذظؽمأنماًالصاتماٌذػؾقة

م.عذػبمتعؿـؼفمومتدسقمإظقفمومؼعدمطؾمعـمالمؼعؿـؼفمخارجامسـفامومظقسمعـفا
مترصضمأنم مضقؼة متؿققلمسصؾقة ماظطائػلمجيعؾمطؾمرائػة ماظؿؿزق مؼعاغلماظعاملماإلدالعلمعـ و
تؿعاونمأومتدخؾميفمأيمذؽؾمعـمأذؽالماظؿضاعـمععماظطقائػماألخرىمومػذامرؾعامعامؼشؽؾمأحدم

معلمومسقائؼف.اظعراضقؾمظؾؿضاعـماإلدال
ماظػؽرؼةم ماظـقاحل مسؾك مؼؼؿصر مال ماإلدالعقة ماظلاحة مسؾك ماظشقعة مو ماظلـة مبني ماًالف ممممممممممو
أوماالجؿفاداتماظػؼفقة،مومظقسمجمردمخالفمبنيماٌػؽرؼـمأومرجالماظدؼـمأومسؾؿاءماظشرؼعةمبؾمػقم

ومأصؾحماظؾعضمعـفؿم ـريا،خالفمؼؿـاولماألغظؿةماظلقادقة،مومأصؾحمضادةمػذهماألغظؿةمؼشعرونمبفمط
ؼرطزمسؾكماالغؿؿاءماٌذػيبماظدؼينمظـظاعفماظلقادلمومالمدقؿامبعدماغؿشارمصؽرةمم"اظصققةماإلدالعقة"م

مبؽؾمعامهلامعـماغعؽاداتمدقادقةمظؾؿفؿؿعاتموماظـظؿماإلدالعقة.
ةميفمصػلماظقضتماظذيمؼرطزماظـظامماإلؼراغلمسؾكماٌذػبماظشقعلماىعػريمطؿذػبمأدادلمظؾدوظ

ماٌذػبماظلينمصاالخؿالفماٌذػيبمسؾكم مسؾك مأخرىمترطز مدقادقة مأغظؿة ماٌؼابؾ ميف مند إؼران،
ماظذيم محقثماٌذػب مختؿؾػمعـ مإدالعقة مدقادقة مأغظؿة مغشقء ميف مدقادقا ماظدؼينمؼؿؾؾقر اظصعقد
ؿفامتعؿـؼفممبامؼعينمذظؽمعـماخؿالفميفمصؾلػةمايؽؿموميفماٌؤدلاتماظيتمؼلعكمطؾمغظاممإديمإضاع

ماٌؤػالتم م ماعؿالك مبعدم ماألغظؿة مبني ماالتفاعات متؾادل مإدي مؼؼقد مايؽؿ مصؾلػة ميف مممممممممصاالخؿالف
وماظصالحقاتميفممتـقؾماٌلؾؿنيمومالميفماظؿلؿلمبـم"اظـظامماإلدالعل".مصاظشقعةمعـالمؼـظرونمإديمطؾم

ؤػؾةمظؿؿـقؾماٌلؾؿنيمعامايؽقعاتماإلدالعقةمعـمسفدمأبلمبؽرمإديماظققممسؾكمأغفامحؽقعاتمشريمع
مذقعقة مطاغت ماظيت مايؽقعات مبؾعضفامسدا ماألغظؿة مثؼة مصؼدان مإدي مباظؿاظل مؼؤدي معا مػذا مو ممممممممم.

موماظؿفائفامإديمادؿعؿالمودائؾماظؿكرؼبموماهلدممومإثارةماظػؿـةم"تصدؼرماظـقرة".
ماٌ موصؼ ماًاصة معؤدلاتف مإديمإضاعة ماخؿالفماٌؤدلاتمبلعلمطؾمغظام ذػبماظذيمؼعؿـؼفمأعا

ودعقفم)والؼةماظػؼقفماإلؼراغلمالمميؽـماألخذمبفاميفمأيمغظاممإدالعلمؼؿشربمعـمعذػبمأػؾماظلـة
إديمإضاعةمأغظؿةمضاغقغقةممخاصةمبفمدقاءميفماجملالماظلقادلمأوماالضؿصاديمأوماإلجؿؿاسل،مصقعينم

ؿقؼمسدمماظؿفاغسماظؾـققيمظدؼفامسدممواغسماىؿاسةماإلدالعقةميفمػقاطؾفاماظلؾطقؼةمومبذظؽمؼؿؿمتع
ومباظؿاظلمتعؿقؼمأدؾابماًالفموماظؿـاضضماظيتمتؼػمسؼؾةميفموجفمطؾمتضاعـمأوموحدة.مومإذامطانم
ماظؿػلريم محقل ماالخؿالف ميف ماظؼدؼؿ ماظؿؼؾقدي ماٌظفر مؼشؽؾ ماظشقعة مو ماظلـة مبني االخؿالف
                                                                                                                                                                 

.011ص1711اظطؾعةماظـاغقة،م-دارماظػؽرماظعربل.م-اظقحدةماإلدالعقة.م-أبقمزػرة،محمؿد.1
2- Voir CHENAL, Alain.- Les événements d’Iran : Pouvoirs.- n° 12, 1980.- p.p. 117-127. 

جمؾةم"اٌـار"،ماظلـةماألودي،ماظعددمم-بماىؿفقريماإلدالعلميفمإؼرانماإلؼدؼقظقجقةموماٌلؿؼؾؾ.ايزم-ومأؼضامسؾدماظعظقؿ،محلـ.
.81ص-اًاعس.

غػسماٌرجعماظلابؼ.-سؾدماظعظقؿ،محلـ.م3
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ػـاكمعظاػرمجدؼدةمهلذاماالخؿالفمماألؼدؼقظقجلمظإلدالمماظذيماعؿدمومادؿؿرميفماظعصرماياضر،مصإن
شريمعظفرماظلـةموماظشقعة،مػذهماٌظاػرماىدؼدةمصرضؿفامرؾقعةمايقاةماٌعاصرةمومصرضؿفامخمؿؾػم
ماظؿطقراتماظيتمعلتمايقاةماظلقادقةموماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةموماظػؽرؼةميفماظؾؾدانماإلدالعقة.

مظدوظل.طؿامصرضؿفامأؼضاماظؿطقراتماظيتمعلتماجملؿؿعما
مباإلدالممأنمتػلرهمومتؽقػمأحؽاعفموصؼمعؿطؾؾاتم مبؾغمتعؾؼفا معا صؽانمسؾكمطؾمحؽقعةمباظغا
ايقاةمومعؼؿضقاتفا،مومختؿؾػمسؿؾقةماظؿؽققػمأوماظؿؽقػمػذهمباخؿالفماألغظؿةمومباخؿالفماظطؾؼةم

األصؽارماظدؼـقةمماظلقادقةماظؼائدةموماٌقجفةميفمطؾمدوظةمصاظطؾؼةماٌذطقرةممتقؾمإديمتؽقػماظعقارػمو
م.وصؼماظعالضاتماظيتمتلؿـؾطفامرؾؼؿفامأوماظطؾؼاتموماظػؽاتماألضربمإظقفا

ماالجؿؿاسقةم ماظظروف مطاخؿالف ماألخرى ماظعقاعؾ مبعض معع ماظؿؽققػ مػذا مؼؿظاصر مسـدعا ممممممممممو
اإلدالمموماظؿارخيقةموماظلقادقةماظيتمعرمعـفامطؾمبؾدمإدالعلمندمأغػلـامأعاممتـقعمطؾريميفمعػفقمم

اظلقادلمخيؿؾػمباخؿالفماإلؼدؼقظقجقاتماظلقادقةماظيتمتعؿـؼفامطؾمدوظةمصفـاكم"اظدولماإلدالعقةم
اظـقرؼةماالذرتاطقة"ماظيتمتػلرماإلدالممباٌػاػقؿماالذرتاطقة،مومػـاكماظدولماإلدالعقةماظؾقرباظقةماظيتم

متعطلمظؾؿػاػقؿماإلدالعقةمتػلرياتمومتطؾقؼاتمظقرباظقة.
معـمذاتمومػـاكما مثقرؼةمعلؿؿدة ظدوظةماإلدالعقةماظـقرؼةماظيتمتلعكمإديمإسطاءماإلدالممعػاػقؿ

اإلدالممدونمأنمتؼرتنمبأيمإؼدؼقظقجقةمشربقة،مومػـاكماظدوظةماإلدالعقةماظؿؼؾقدؼةماظيتمتلريمسؾكم
مغفجماإلدالعلماظلؾػل.

م.ػذاماظؿـقعمأصرزمسدةمأمناطمعـماإلدالعلماظلقادل
ديمومػـاكماظـؿطماإلؼراغلمومػـاكماظـؿطماٌغربلموماظؿقغللموماٌصريمومػـاكمصفـاكماظـؿطماظلعق

ماألغدوغقللم مو ماظرتطل ماظـؿط مػـاك مو ماظعراضل مو ماظلقري ماظـؿط مو ماىزائري ماظـؿط ماظؾقيبمو ممممممماظـؿط
ماظؾاطلؿاغل ماظـؿط متطؾقؼفامم…و مطقػقة ميف مخاصة متظفر مباظدؼـ مخاصة مسالضة مإدالعقة مدوظة صؾؽؾ

مظؾشرؼعةماإلدالعقةميفمدقادؿفاماظداخؾقةموماًارجقة.
ماىقاغبم ميف مصؼط مؼـقصر ممل مظإلدالم ماالؼدؼقظقجل ماظؿػلري مأن مإدي ماألخري ميف ماإلذارة مودر و

إلضؿصادؼةموماإلجؿؿاسقةموماظلقادقةماًارجقةمبالمتعدادمإديماٌؿعؾؼةمبؿطؾقؼاتماإلدالمميفماٌقادؼـما
متػلريماظعؼقدةمغػلفامعـمررفمايؽام.

مأحـقالم مبعض مبؿػلري معؿعؾؼة مدؼـقة مخالصات ميف ماإلدالعقة ماظلقادقة ماألغظؿة مبعض صدخؾت
ماظعؼقدةماإلدالعقةمومبلؾبمذظؽمسادتمزاػرةمتؽػريماٌلؾؿنيمظؾعضفؿماظؾعضمطؿامطاغتميفماظعصقر

ماألوديمظإلدالم.

                                                                                                                                                                 
محلـ.4 ماظلقادل.م-درطقس، ماظػؽر مو ماظدؼـقة ماظعددم-اإلؼدؼقظقجقة مسربقة، مدرادات مؼقغققم،1جمؾة مسشر ماظلادس اظلـة

.7-1.ص.ص-.1712
اظلابؼماإلذارةمإظقفامومػقمسددمخاصمسـمPouvoirsعـمجمؾة1712دـة10ظإلرالعمسـمخمؿؾػمػذهماألمناطمؼراجعماظعدد5

ماألغظؿةماإلدالعقة.
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ترىمأيمذؽؾمعـماظعالضاتماظدوظقةمومأيمضدرمعـماظؿضاعـمميؽـمأنمؼؼقممبنيمدولمبقـفامطؾمػذهم
مػقؼؿفام ممتـؾ ماظيت ماظدؼـقة مظعؼقدتفا ماظلقادل ماظؿطؾقؼ مو ماإلؼدؼقظقجل ماظؿػلري محقل اظؿـاضضات

ماإلضؾقؿقة؟
ماٌظفرماظـاغلمهلالعقةماهلقؼةماإلدالعقةمؼؽؿـميفم:م

 عدم دقة مفهومي "األمة اإلدالمية" و "العامل اإلدالمي" ثانيا :

مدولم مسـ مصادرا مرمسقا مخطابا مطاغت مدقاء ماٌعاصرة ماإلدالعقة ماظلقادقة ماألدبقات ممممممممممتطؾؼ
مسؾكماىؿاسةماإلدالعقةمسؾارةم"األعةماإلدالعقة"م مإدالعقا مدقادقا أومعـظؿاتمدوظقةمأومطاغتمصؽرا

دالعل"ميفمأحقانمأخرى،موماظعؾارتانمععامشريمواضـقؿنيمومشريمدضقؼؿنيمأحقاغامومسؾارةم"اظعاملماإل
ميفمهدؼدماهلقؼةماظلقادقةمظؾفؿاسةماإلدالعقة.

صعؾارةمم"األعةماإلدالعقة"مالمتعطلمععـكمدقادقامومالمإجؿؿاسقامدضقؼا،مإغفامالمتطابؼممعػفقممم
م"ميفماظػؽرماظلقادلماظغربل.nationاألعةم"

لقادلماإلدالعلمهلامسدةمععاغلمومدالالت،مومػذاماظؿعددميفماٌعاغلموماظدالالتماألعةميفماظػؽرماظ
ؼصعبمأنمؼؼقؿمػقؼةمألنمػذهماألخريةمتؼقممسؾكموحدةماٌعـكمظؼدمإدؿعؿؾماظؼرآنماظؽرؼؿمطؾؿةمأعةميفم
لمسدةمععاغلمومادؿعؿؾفامعػؽروماإلدالممأعـالماظػاربلموماٌاورديموماظؾغداديمومإبـمخؾدونميفمععاغ

.مصعؾارةم"األعةماإلدالعقة"مالمتعينمأطـرمعـماذرتاكمجمؿقسةمعـماظـاسميفمدؼـمواحدمومضدمخمؿؾػة
ؼؽقغقامخمؿؾػنيميفمطؾمذلءمإبؿداءمعـماظدؼـمغػلفماظذيمؼـؼلؿقنمصقفمإديمعذاػبموذقعمإديماخؿالفم

ماظلقادا ميف ماألخرية مػذه ماخؿالف مو مدوهلؿ ماخؿالف مو ماظقرـقة مو ماظؼقعقة ماظداخؾقةماغؿؿاءاتفؿ مممممممت
موماًارجقةموميفماالرتؾاراتماظدوظقة.

ومظقسمسؾارةم"اظعاملماإلدالعل"مأطـرموضقحامعـمسؾارةم"األعةماإلدالعقة"مصفلمبدورػامتػؿؼرمإديم
ماٌعـكماظلقادلموماالجؿؿاسلماحملدد.

اوزمععـكمصؼدمتعينمجمؿقسةماظدولماإلدالعقةم)ععمبؼاءماظغؿقضميفمهدؼدمػذهماألخرية(مومضدمتؿف
اظدولمظؿعينمطؾماظـاسماظذؼـمؼعؿـؼقنماإلدالممدقاءمذؽؾقامدوالمإدالعقةمأومطاغقامأضؾقاتمأومجاظقاتم

م.يفمدولمأخرىمومعرتؾطقنمبفامدقادقامومإجؿؿاسقامومثؼاصقامومإضؿصادؼا
ظؼدمحاولمبعضماظؾاحـنيمإنمؼعطلمعـمسؾارتلماألعةماإلدالعقةموماظعاملماإلدالعلمععـكمحمددام

إغفمإذامطانموجقدماظعاملماإلدالعلمومجمؿؿعماظدولماظذيمؼؿأظػمعـفميفماظقضتماياضرمضدمم…ؼقلصق
ماظؿعارػماظذيمجيؿعممشؾماٌلؾؿنيمصإنمعلاحاتم مو ماظرتابط ماظؿؿادؽمو معـمخالل مباظػعؾ هؼؼ
ماألرضماظيتمؼضؿفاماظعاملماإلدالعلمومجمؿؿعماظدولماإلدالعقةمالممتـؾمباظػعؾمطؾماٌلاحاتماظيت
ؼعقشمصقفاماٌلؾؿقن،مومعامعـمذؽميفمأنماٌلؾؿنيماظذؼـمؼعقشقنميفمذؽؾمأضؾقاتمضؿـمدولمطـريةم
يفماظشرقموماظغربمالمميؽـمأنمغلؼطفؿمعـمايلابمأومانمغلؿؾعدػؿمبأيمحالمعـماألحقالمومػؿم

                                                                                                                                                                 
م.1712بريوت،ماظطؾعةماظـاغقة،مدارماظطؾقعة،مؼـاؼرمم-عػفقمماألعةمبنيماظدؼـموماظؿارؼخ.م-د.مغصار،مغاصػ.6
املميفمػذهماياظةمطؿامتلؿعؿؾميفمعقادؼـمأخرىمشريمدقادقةمصـؼقل"ساملمايققان"م"ساملماظـؾات"م"اظعاملماظؼروي".تلؿعؿؾمطؾؿةمس7
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ابمجزءمالمؼؿفزأمعـماظؾـاءمظألعةماإلدالعقةمومطقنماألرضماظيتمؼعقشقنمصقفامظقلتمداخؾةميفمحل
األرضماظيتممتـؾماظعاملماإلدالعلمالمؼعينمإدؼاطمحؼفؿميفماالغؿؿاءمظألعةماإلدالعقةمومإسؿزازػؿمبفذام
متعرؼػم مو مغؼؾؾممبػفقم مأن ماإلدالعلمو متعرؼػمظؾعامل مو مغؼؾؾممبػفقم مثؿمجيبمأن معـ مو اإلغؿؿاء

ماإلدالعقة".معلؿؼؾمظألعة،مومظقسمشرؼبمإنمؼؽقنماظعاملماإلدالعلمأضقؼمعـمأنمؼلؿقسبم"ماألعة
؟(ممغػفؿمعـمػذاماظـصمأنماظعاملماإلدالعلمػقمجمؿقسةماظدولماإلدالعقةم)عامػلماظدوظةماإلدالعقة

مومأنماألعةماإلدالعقةمػلمجمؿقعماٌلؾؿنيمصققماألرضمإالمأنمػذاماظؿعرؼػمالمحيؿؾمأيمدضةمسؾؿقةم
اظلقادقةمصفلمتلؿعؿؾمومالمؼؼقممسؾكمأيمععقارمدضقؼمومغؾؿسمػذاماظغؿقضمبقضقحميفماًطاباتم

مدضقؼ،م مدونمهدؼد ماإلدالعقة"مذيقعفا م"اظدول مو م"اظعاملماإلدالعل" مو ماإلدالعقة" سؾاراتم"األعة
أحقاغامبؽقػقةمعـػصؾةمومأحقاغامعرتادصةمومالدقؿامسـدعامؼؽقنماًطابمذامعضؿقنمإؼدؼقظقجلمطؿام

معقة.ػقماظشأنميفماإلسالغاتموماظؾالشاتماظصادرةمعـماٌؤمتراتماإلدال
ماألعرمجيعؾماظؾاحثمؼؿلاءلمسـماٌضؿقنماظدضقؼمهلقؼةماظعالضاتماظدوظقةماإلدالعقةمػؾم ومػذا

م؟م؟معـمػؿماظػاسؾقنميفمػذهماظعالضاتمػلمػقؼةمأضؾقؿقةمأومساٌقة
م؟معامػلماظػؽرةماظؼائدةميفماظقضتماياضرمهلذهماظعالضات

م؟مومػؾمؼصؾحماظدؼـموحدهمظقشؽؾمػذهماظػؽرة
دؼـميفماظعالضاتماظدوظقةمألواخرماظؼرنماظعشرؼـمإلجيادمػقؼةمجملؿقسةمعـماظدولمومػؾمؼصؾحماظ

م؟ممبعضفامؼعؾـمسـمرابعماإلدالعلمومبعضفاماآلخرمؼرصضمػذاماظطابعمومؼعؾـمسـمإواػـفماظعؾؿاغل
ومطؾمػذهماألدؽؾةمتؿضاربمحقهلاماألجقبةمومبذظؽمتؾؼكماهلقؼةمػالعقةمشريمدضقؼةمومشريمواضقةم

ما متؾؼك معصدرمو مو معضاعنيمخمؿؾػة مذات ماإلدالعقة ماظدوظقة ماظعالضات ماظيتمتقجف ماألدادقة ظػؽرة
مخالصاتمومتـاضضاتمطـريةمبنيماظدولماإلدالعقة.


