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"ايؼقؼة ماظػؾلػقة مال متـػصؾ مسـ ماظؼقؿة،مممممممممممممم
وماظؼقؿةمالمتشيؿشيّٕدشيّْمسيماظـػّٗمإالَممبايّٕؼة،مصإذامآعـام
مع َؾؽْـا ماظطّٕؼؼ مإديم
بايؼقؼة مو ماظؼقؿة مو مايّٕؼة مصؼّٓ شي
هؼقؼماإلغلان" م
حمؿّٓمبّٓؼعماظؽلؿم م
(تؽّٕميا مظف مسي ميظابم
اٌغادرةمدونمرجعة) م

اٌؼّٓعة :م

تشؽؾتمايّٓاثةمواٌقارـةم(طؿػاػقؿ،موطأبعادمحضارؼة)مسيماظػضاءماظغّٕبلمسيمرحؿمحّٕطةمذاتم
رابعمعّٖدوج :م
 -1محّٕطة م مأصؽار متـظريؼة م مذات معلارم(عـماظـفضة مإدي مسصّٕ ماِّغقار) متـشّٓ ماإلدؿؼالظقةم(سيم
أبعادػاماٌكؿؾػة) .م
-0محّٕطةماجؿؿاسقةمودقادقةمريؾتمسؾكمساتؼفامهقؼؾمػّٔهماِّصؽارماىّٓؼّٓةمإديمأصؼماظؿقؼؼم
سيماظقاضعماالجؿؿاسلموايضاريماظغّٕبل .م
سي محني مأن مايّٓاثة مواٌقارـة مسي مصضائـا مايضاري ماظعّٕبل ماإلدالعل موّٓ مغػلفا محؿك ماآلنم
وطأغفامإٌّطبماظغّٕؼبمسـفمواظّٓخقؾةمسؾقف .م
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صؿاماظعقائؼ؟م م
بّٓون مذؽ مميؽـ مرصّٓ مػّٔهماظعقائؼ مسي ماظصريورة ماظؿارخيقة مٌكؿؾػ ماظؾـك م–اظؽؾقةمواىّٖئقة-م
ظؾؿفؿؿعاتماظعّٕبقةماإلدالعقةمايّٓؼـةمإالمأغـامدقفمغفؿؿ،مسيمػّٔاماٌؼال،مبأحّٓمأوجفمػّٔهماظعقائؼ،م
اٌؿؿـؾ مسي ماظؾـك ماظّٔػـقة ماظػؽّٕؼة ماٌـؿفة مظؾػؽّٕ ماظعّٕبل ماإلدالعلمايّٓؼث ،موباظؿقّٓؼّٓ متؾؽ ماظؾـكم
اظّٔػـقةمواظػؽّٕؼةماٌؿعؾؼةمبايؼؾماٌعّٕسيماظػؼفل .1م

.1ماٌقارـة،مايّٓاثة:ماظؿقّٓؼّٓمواالغؿؿاءم :م
1.1ماظؿقّٓؼّٓ :م

طؾؿة معقارـة ،مػل متّٕذية مظؽؾؿة م  Citoyennetéمباظؾغة ماظػّٕغلقة ،موتّٓل مسي م Le Petit

 Larousseم:م"مأنماظػّٕدمظفمصػةماٌقارـ"موسيمغػّٗماظؼاعقسمحيّٓد ماٌقارـمبأربعةمععاغل،مغّٔطّٕم
عـفا :م
-1مسيماظؼّٓؼؿ:مػقماظشكّٙماظّٔيمؼؿؿؿعمحبؼماالغؿؿاءمظؾقاضّٕة م
-0مسضقمدوظة:موػقمبفّٔهماظصػةمظفمحؼققموواجؾاتمعشيّٓشيغِقةمودقادقة .م
-3مسيمإرارماظـقرةماظػّٕغلقة،مصػةمتعقضماظلقّٓمواظلقّٓة .2م
ظؼّٓمأدلتمايَاضِّٕةماظققغاغقةماظؼّٓميةمدالظةماٌقارـموصؼمعشّٕورقةمعامامسقفماٌلاػؿةمواظػعؾ،م
صاٌلاػؿةمعؿعؾؼةمبّٓصعماظضّٕؼؾةمعـمأجؾمتلقريماظشؤونماظعؿقعقةمظؾقاضّٕة،مأعاماظػعؾمصقؿعؾؼمحبؼم
اٌلاػؿ مسي ماظـظّٕ مواظـؼّٓ مظؿلقري ماظشؤون ماظعؿقعقة مظؾقاضّٕة موواجب ماالظؿّٖام مبؼقاغني ماياضّٕة،م
وباظـؿقفةمعـمالمحيؼمظفماٌلاػؿةماٌاظقةمميؿـعمأنمؼؽقنمعقارـا،مصاٌقارـةماظققغاغقةمعـمحقثمػلم
جاععةمظؾؿفؿؿعماظػاسؾم(باظّٓالظةماظيتمحّٓدغاػا)مصفلمسيمذاتماظؾقظةمعاغعةمظؾؿفؿؿعماٌـػعؾم(وصؼم
اظـؼاصةماظلقادقةماٌفقؿـةمسيماياضّٕةمآغّٔاك) .م
تشيــ شيضيّٖظِؼصيماظّٓالظةمايّٓؼـةمظؾؿقارـةمسيمإواهماظؿعؿقؿ،مصفلمتؿفاوزمحّٓودمعـطؼماإلغلانماٌـػعؾ.مإنم
طؾمإغلان،معـمحقثمػقمحققانمساضؾ،مظـمؼؽقنممإالممصاسِالً،ماٌلأظةمتؿعؾؼممبأدلةماظشّٕوطماظيتم
ؼـؾغلمأنمتؿقصّٕمظقؽقنمطّٔظؽ،مصاظؿـقؼّٕم(باٌػفقمماظؽاغطلمظالصطالح)مػقمعـؤدّٗمظإلغلانماظػاسؾم
ِّغفمؼؼطعماظصؾةمععمطؾماغػعال،مطؾمدؾؾقة،مطؾمخضقعمعؼابؾموػؿمالمؼأتل،مصؽؾمصعؾمظّٓىماظػاسؾم
ػقم"وجقدمباظؼقة"،متقصريماظشّٕوطمسؾكمعلؿقىماظػّٕدموطّٔامسؾكمعلؿقىماظؽؾقةماجملؿؿعقةمؼؤديمإديم
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هقظفمإديم"وجقدمباظػعؾ" .م
صاٌقارـة مبفّٔا ماٌعـك مػل ماعؿالك مصػة ماٌقارـ ماٌلاػؿ ،ماٌؿؿؿع معـ محقث مػق مطّٔظؽ ممبفؿقعم
ايؼققمآٌّغقةمضؿـمجمؿؿعمدقادل،مصفلمػقؽؾقامذاتمرابعمضاغقغلمتؤدّٗمظؾػّٕدمايّٕماٌلؿؼؾم
اظعضق مسي ماظّٓوظة م(اظّٓوظة مباظّٓالظة مايّٓؼـة) ،مظؽـ موحبؽؿ مرابعفا ماظّٓؼـاعقؽل م(اظؿعؾقؾ مسي مدقاقم
الحؼ) ،ممل متؾؼ مسي محّٓود ماٌـطؼ ماظؼاغقغل ،مبؾ مواوزتف مظؿؿكّٔ مأبعادا محققؼة مدقادقة ،مثؼاصقة،م
اجؿؿاسقة،مإؼّٓؼقظقجقةمورعّٖؼة ...م
إغفاموارتؾارامبفّٔهمايققؼةمتّٓلمسؾكمإغؿؿاء،معؽاغةمومتؿعمسيمصضاءمايّٕؼات،مبإخؿصارمأغفام
تعرب مسـموالدة ماظػّٕد مايّٕ،ماٌلؿؼؾموبّٓون ممتققّٖ.مإغفا معـؿقج متارخيل مشريمعؽؿؿؾ ماإلنازم(وصؼم
تصقراتمػربعاس)مصفقمسيمدريورةماظؿقؼؼمجيّٓمغػلفمسيمدميقعةماظؿققل .م
أعامطؾؿةمايّٓاثةم،La modernitéمصؿـريمجّٓالمدفاظقامضاتالمهلا،موخؾطامعـريامبقـفاموبنيم
عػفقعلمايّٓؼثمواظؿقّٓؼث،مسيمحنيمأغفامختؿؾػمجقػّٕؼا 3مصفلم"ظقلتمعػفقعامدقدققظقجقا،م
وظقلتمعػفقعامدقادقا،موظقلتمعػفقعامتارخيقامخاظصا...مظقلتمعػفقعا،مإجّٕائقامظؾؿقؾقؾ،مظقّٗم
ػـاك مضقاغني مايّٓاثة ،مممقّٖات مايّٓاثة ...مبؾ مػـاك معـطؼ مايّٓاثة ،مإؼّٓؼقظقجقة مايّٓاثة،مإغفام
منـ ّٛمحضاري معؿؿقّٖ ،معـطؼ مؼؿعارض معع معـطؼ ماِّمناط ماظـؼاصقةماظؿؼؾقّٓؼة ماظلابؼة مسؾقف" 4مصؿـطؼم
ايّٓاثة محيؿؾ ماِّبعاد ماٌقضقسقة مواظؽقغقة ،موإؼّٓؼقظقجقة مايّٓاثة مهؿؾ ماِّبعاد ماظّٔاتقة ،مأبعادم
اٌعـكمواظيتمتـّٖعمإديماهلقؿـة .5م

.0.1ماالغؿؿاءم :م

ميؽـمرصّٓمايّٓاثةمموماٌقارـة،معـمحقثمػؿامحصقؾةمعؿفّٓدةمظصريورةمتارخيقةمرقؼؾة،موصؼم
احملّٓداتماظؿارخيقةماظؿاظقة :م
أوهلا :معّٕحؾة معا مضؾؾ ماظػؽّٕ ماظلقادل ،مإغفا ممتـؾ معّٕحؾة ماجملؿؿعات ماظالػقتقة ماظؾاػّٕة مطؿام
ؼصـػفا مشقرؼػقؿّ٘ ،6مإن معؼقظة معا مضؾؾ ماظػؽّٕ ماظلقادل متعين مظّٓؼـا مأن محمّٓدات ماظػؽّٕ ماظلقادلم
وأرّٕهماظلقدققظقجقةمموبـقاتفماظّٓاخؾقةموسؿؾقاتفماظّٔػـقةماٌـؿفةمظفمعّٕتؾطةمسضقؼامباٌـظقعةماظػؽّٕؼةم
اظالػقتقة م– ماٌاروائقة مصفل ماظيت متؤرّٕ مطؾ معا مػق مدقادل م(تـظريا مومماردة) ،متغّٔؼف موتؾارطفم
باحؿػاظقةمأوممتـعفموهّٕعفمجبّٖرموإطّٕاه .م
ثاغقفا:معّٕحؾةماظػؽّٕماظلقادل،مماظيتممتؾّٓأمبؿأدقّٗمايؼؾماظّٔيمؼصيؿؽخملـمسيماآلصاقماظالحؼة،م

- BAUDRILLARD, J..- Modernité.- Paris, Encyclopidia Universalis, Tome 15, 1996.- p.552.
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بعؾؿـةماظػؽّٕماظلقادلمعـمخاللمهؼقؼمادؿؼالظقؿفمسـمحؼؾماظالػقتمسيماظػرتةماظققغاغقةمواظّٕوعاغقةم
(باظؿقّٓؼّٓمضؾؾمتؾينمروعامظؾّٓؼـماٌلققل)،مإغفامإٌّحؾةماظيتمازدػّٕتمصقفاماظػؾلػةماظلقادقة...م
وزفقر ماظؾّٔور ماِّودي ماٌؾؽّٕةمظػؾلػةمايؼم(ذيفقرؼةمأصالرقن موضقاغقـف ،مأخالقمغقؽقعاخمواظلقادةم
صيعؾْؿشيـشية .م
اآلردطقني)....ماظـؿ شي
ثاظـفا :معّٕحؾة مسؾؿـة ماظلقادل ماٌؤدلاتل م(أضصّٓ ماظّٓوظة) ،مظؼّٓ مهؼؼت مسي ماظعصّٕ مايّٓؼث،م
بؿؾقؼـاتمومتاؼّٖاتممخمؿؾػة،مسيماظػضاء ماظغّٕبل.مارتؽّٖماظغّٕبمايّٓؼثم–وصؼمػّٔاماظؿقؾقؾ -مسؾكم
عؽادب مإٌّاحؾ ماظلابؼة مطرتاطؿ متارخيل معالئؿ مظصقاشة متّٓرجيقة مظؿـظقؿ مدقادل ماجؿؿاسل مغقسلم
وعؿؿقّٖ مسـ مأمناط ماظؿـظقؿات ماجملؿؿعقة ماظلابؼة مسؾقف ،مبؾ مظـؼؾ مظؼّٓ ممتؽـ ماظغّٕب مبعؾؼّٕؼة مغادرةم
تارخيقامأنمؼّٓخؾمإديمساملمايّٓاثةماظلقادقة.مإنمصفؿمػّٔاماظرتاطؿ،مآظقاتفموطّٔاماظقضقفمسؾكمعـطؼةم
اظّٓاخؾلماٌؿقؽؿمصقفمميؽــامعـماٌلؽمبأحّٓمأدواتمإغارةماٌلؾؽ،مأوماٌلاظؽماٌؿؽـةماظيتمتؤديمبـام
إديممتؾؽمايّٓاثةماظّٕحؿم"اظشّٕسل"مظؾؿقارـة .م
دؿصاغ مايّٓاثة ،معـمخالل م متـؿني مماٌؽادبماٌرتاطؿة ماظلابؼة ،مصَؿصيؾشيـضيقِـصي م(بضؿماظؿاءموتلؽنيم
اظـقن) ماظػضاء ماجملؿؿعل ماظغّٕبل موتشؽؾ مباظـؿقفة مثؼاصة مدقادقة مجّٓؼّٓة مؼؿقّٓد معـطؼفا ماظّٓاخؾلم
(أضصّٓمايّٓاثة)مارتؽازامسؾكمأُدَّقضيـماثـنيمأحّٓػؿامؼغّٔيماآلخّٕموؼؿغّٔىمعـف،ماِّسماظػؾلػلماظعامم
أوال:معؤرّٕمعـمخاللماظّٓورماٌؿؿقّٖمظؾعؼؾمسيمسالضؿفمباظؽقن،مغظّٕةمجّٓؼّٓةمظؾّٖعان،موجقدمرؾقعةمظـفام
ضـقاغقـفاماًاصةموحّٕؼةماإلغلان،موأسمصؾلػةمايؼمثاغقا:معـمحقثمأنمعصّٓرمايؼمظـمؼؿأتكمإالم
عـمإرادةماظؾشّٕموواوزماظّٕؤىماٌعؿؼّٓةمأنمعصّٓرهمػقماظـظامماإلهلل،مأومػقماغعؽاسمظؾـظامماظطؾقعل7م
 .م
سي مخضؿ ماظصّٕاسات ماالجؿؿاسقة ماظلقادقة مسي ماظعصّٕ مايّٓؼث ،م م متّٓرجيقا مذّٕسـة مايؼققم
اإلغـلاغقةمايّٓؼـة،موسيمضؾؾفاماظـابّٚمجمؿقعمايّٕؼاتماإلغلاغقةمبّٓونمادؿــاء.مإنمػّٔهمايّٕؼاتم
صيشؽخملؾة مظعصب ماٌقارـة ماظـاعل ،موػل مسي مذات ماظقضت ماظّٕحؿ مايل مظؾقّٓاثة ،مغلغ مؼغّٔؼفام
ػل ماظـؿ شي
وغلقجمؼشؿؾفا .م
صؿـطؼمايّٓاثةمؼلؾّّمداخؾمصضاءمعؿـقع،معؿعّٓدماِّبعاد،مذومبـكمخمؿؾػة.معؿؾاؼـة،متؿّٓاخؾم
صقؿامبقـفامضؿـممتػصؾمعالئؿ،معؿـاشؿموعؿفّٓد.مإغفم(أضصّٓماظػضاء)محيّٕكماجملؿؿعمسيمدؼـاعقؽقةمالم
عـقؾمهلامسيماواهماظعاٌقةمواِّبعادماإلغلاغقة،مإنمعـطؼمايّٓاثة،مؼػّٕضمغػلفمسؾكماِّبعادماظؽقغقةم
بصػةمعقضقسقة،مأدرطـامذظؽمأممملمغّٓضيرك،مرشؾـامسيمذظؽمأومملمغّٕشب،مأزسفـامذظؽمأومملمؼّٖسج،م
إغفمؼؿفاوزمعقضقسقامايّٓودموباظؿاظلماظػضاءماظّٔيمأغؿففا،موػقمبفّٔامؼؤدّٗمظّٕحؿماٌقارـةماٌؿػؿؼةم
دوعامواٌؿػؿقةمسؾكماظعاٌقةمبإدؿؿّٕار .م
-
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صػلماظؾقظةماظيتمتؿشؽؾماٌقارـةمسيماظـلقجماالجؿؿاسلموماٌؤدلاتلموّٓمغػلفامعـّٓرجةمسيم
علارمهقهلامإديم"عؤدلة"مصعاظةموعـؿفةمتـلجمخققطماٌؤدلاتماالجؿؿاسقةمظؿؤولمػلمطّٔظؽمإديم
صضاءمايّٓاثة،موظِؿشيؿشيؾِـضيقِـموصؼمعـطؼفاماظّٓاخؾل،مصايّٓاثةمػلممبـابةمصعؾمضؾبماِّرضم(أضصّٓماِّرضم
االجؿؿاسقة)معـمأجؾماغؾـاقماٌقارـة .م
صال مميؽـ مظػعؾ ماظّٖرع مإال مأن مؼؽقن معشّٕورا معلؾؼا مبػعؾ مضؾب ماِّرض.موسيماظػضاءمايـضاريم
اظعّٕبلماإلدالعلمصعؾمضؾبماِّرضمملمؼؿؿمبعّٓم-رشؿماحملاوالتماىادةماظيتمضاعتمػـاموػـاكمعـّٔم
سفّٓماظـفضةم–مبؾم َطؿضيمػقمسلريمهؼقؼمذظؽمتارخيقا،مذظؽمِّنمايّٓاثةمػلمعـؾتمجمؿؿعاتفامصفلم
عـطؼموععـكمإغفامطؿامؼؼقلمحمؿّٓمأرطقنم"متؼّٓممغػلفامسيمآنمواحّٓمطـظّٕؼةمتأدقّٗمصؾلػلمظؾعاملم
وطعؾؿقةمظؿغقريماجملؿؿعات،مسيماِّمنقذجماِّولمؼشي ِؿؿٍمإؼالءماِّوظقؼةمإديماظّٔاتماظعارصة،مإديم"اِّغا"،م
واظّٔاتماظؽاعـةمتؾؽ،ماظيتمطؼقؿةمأمسكمتضطؾعمباٌعـكموتؾينماظعاملموتؤدّٗماظّٕابطةماالجؿؿاسقة.م
وػقمبطؾقعؿفم(أيماِّمنقذجماِّول)مالمميؽـفمأنمؼؤدّٗمذاتف،مصؽانمسؾقفمأنمؼـفؾمعـم"طاتاظقغ"معـم
اظؼقؿ :مايّٕؼة ،ماظػّٕد،ماظعؼؾ ،ماظؽقغقة.موباٌؼابؾ مسي ماِّمنقذجماظـاغل مؼشيفضيّٕي ماإلػؿؿام مباظؿقّٓؼث،م
تؾؽمايّٕطةماظيتمتضؿـماإلغؿؼالماٌعؼّٓمواٌؿعّٓدماِّذؽالمعـماياظةم(أ)ماجملؿؿعماظؿؼؾقّٓيمإديماياظةم
(ب) ماجملؿؿع مايّٓؼث معع ماظؿلاؤل مسـ مأدؾابفا مورصّٓ معقادؼـفا مووصػ مأرقارػا موتػقّٙم
أذؽاهلا ...مسي ماِّمنقذج ماِّول :متأخّٔمايّٓاثة مباظؿؼلقؿماٌعقاري،مأعا ماِّمنقذج ماظـاغل :ماظؿقّٓؼثم
ؼأخّٔمدالظةمايقادؼة ."8م
إن ماظّٓالظة ماظؿؼققؿقة ،ماٌعقارؼة معّٕتؾطة معقضقسقا مباآلظقات مواظّٓؼـاعقؽقات ماظلقدققظقجؾةم
واِّغرتوبقظقجقةماياعؾةمظؾؿعـكمواظيتمتشؽؾتم(ػّٔهماظّٓالظة)مسيمأحضاغفا،مصفلمعصيّٕشيذَّؿشيةم(اظشّٓةمسؾكمم
اظشنيموبػؿقفا)مومتصيّٕشيذِّؿصيمبرتذقؿاتفاماًاصة؛مظؽـم–وػّٔامؼؿطؾبماظؿؾصّٕ-معـماظعلريمأنمغّٕىمبــقةم
ايّٓاثةمتـقصّٕمسيماٌعـكم(اظّٕعّٖي)ماحملؾلماًصقصلم(اظػضاءمايضاريماظضقؼماظّٔيمأغـفؾفا)،م
باظّٕشؿمعـممأغفامتؿغّٔىمعـفمغصيلصيغطيامطـقػة.مصفلمتشيـضيّٖشيعمبطؾقعؿفامإديمأنمتؽقنمساٌقة،مطقغقة،مومػّٔهم
شيشّٕشيئِبُّمدوعامإديماظعؾكم(اظؿقدعموماالغـؿشار)،مصؿقؿؾمسيمحّٕطؿفام
ػلمحققؼؿفاماٌـريةمِّنمسـؼفامؼ ضي
اِّصؼقةمحّٕط قةممماثؾةمسؿقدؼة،مصاظؽقغقةمػاػـامتؿّٖاوجمععمغّٖسةماهلقؿـةموؼصؾّّمأعّٕماظؿؿققّٖمبقـفؿام
علؿعصقا .م
اظـؿقفةمععاداةماظؽقغقةممهتمورأةماهلقؿـة،مأوماإلغلقاقموراءماهلقؿـةموماإلسؿؼادماظقػؿلمباظظػّٕم
َّلؾُّّّمباِّدواتماظـؼّٓؼةمظؿأدقّٗماظّٔاتماظػاسؾةمسيماظعصّٕ .م
باظؽقغقةمدونماظؿ شي
ضيّٓحِّٕصيمععاغقفاماظّٕعّٖؼة،مصػلمأحلـماِّحقالمتـؿجماهلقؿـة،م
سي مذيقعماياالت،متـّٓحّٕماِّغا،موتشيـ شي
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اظعّٓاء موعـ مثؿ ماٌؼاوعة م(عؼاوعة ماآلغا مظألخّٕ) موسي مأدقأ ماِّحقال مؼؤول ماِّغا مإدي ماالحؿضار مسي ماواهم
اظؿالذل ،مصال مؼعاد متشؽقؾ ماظّٔات موصؼ معؿطؾؾات مزعاغفا موهّٓؼاتف مورػاغاتف مبؾ مإعا مإغؾفار موإعام
إعؿعاض،مإغؾفارمؼقظّٓماإلشرتاب،موطؾمإشرتابمػقمغػلمظؾؿقارـة،مإغفمغػلمظؾػعؾموتأدقّٗمظالغػعال،م
إعؿعاض مؼقظّٓ ماظصّٓعة مواظصّٓعة ماٌضادة ،مصال مهؼؼ مإال ماإلغطقاء مسؾك ماظّٔات موصؼ معـطؼ ماٌؼاوعة،م
واٌؼاوعةموإنمطاغتمتؾّٓومصاسؾة،مصفلمصاسؾةمإالمضؿـمبـقةماإلغطقاء،مصقؿؿمإدضيؿِــضيـّٖشيافمظؾؼقىمواٌؾؽاتم
حؿكمؼؿؿماالدؿـػاذ .م
شيش ُّؽؾِفامسيماظـلقجماالجؿؿاسلم
إنمصفؿماٌقارـةمسيمجمؿؾمأبعادػاموسيمبـقةمأَعضي ِشفشيؿِفا،مواظعؿؾمسؾكمت شي
وباظـؿقفة م مإدراجفا مبؿـاشؿ مسي محّٓاثة مسؼؾقة 9ممسيماظػضاءمايضاريماظعّٕبلماإلدالعل،مؼ شيصيؿؽخملـمعـمم
ػضؿمبعّٓػاماظؽقغلماٌقضقسلموادؿقعابفمعـمحقثمػقمذّٕطمضّٕوريمظؿؿؾؽمعقضعمصاسؾمسيمحضارةم
اإلغلانماظققم،مومؼ شيصيؿؽخملـمطّٔظؽمعـممتؾؽماٌلاصةماظـؼّٓؼةم(اظؽاصقة)مواظّٕوحماىّٕؼؽةماظـاضؾةمظؾؽشػمسـم
غّٖساتماهلقؿـة،مآظقاتفاماظصّٕحيةمواٌضؿّٕة،ماظـابؿةمأحقاغا،ماظّٖئؾؼقةمأحقاغامأخّٕى،ماٌرتبصةمبؽؾم
تعؾريمحّٕموعلؿؼؾمظؿفؾقاتمرأسماٌال10م(اظّٔطاء،ماظؼّٓرة،ماظعؾؼّٕؼة،ماىّٕأةمسيماإلبّٓاعمواإلخرتاع)م
اٌؿففةمظؾؿقزقػماًالقمسيمصضاءاتفاماِّصؾقةم(صضاءاتماِّغاماحملؾقة) .م

.0ماٌقارـة،مايؼؾماظػؼفلمواظعقائؼماظػؽّٕؼة :م
.1.0معؽاغةماٌعّٕصةماظػؼفقةمسيمحؼؾمإغؿاجماٌعّٕصة :م

بإغؼضاء م ماظقحل،مومإدؿؽؿال ماظّٕداظة،مووصاة ماظّٕدقلم(ص)،مبّٓأمؼّٓبمسيماجملؿؿعماىّٓؼّٓ،م
اٌؿقدعمسيماِّعصارمإحؿقاجاتمجّٓؼّٓةموعؿـقسةمعـفام(سيمػّٔاماٌؼام)ماياجةمإلغؿاجماٌعّٕصةماٌؿعؾؼةم
باهلل ،مباظؽقن ،موطّٔظؽ مباإلغلان ،مععّٕصة معالئؿة موعؿـاشؿة معع ماظـلؼ ماِّرقظقجل مو مِّطلققظقجلم
ظؾـّٙم ماٌؼّٓسم(اظؼّٕآنمواظلـة).مإنمحاجةماظػّٕدم(اٌلؾؿ)مواجملؿؿعماظـؿصيـضيؿشيؿِلمإظقفمإديمضؾّٛم(سيمأدقم
اظؿػاصقؾ)متشّٕؼعقاماظعالضةماٌّٖدوجة:ماظعؿقدؼةمأوال،ماٌؿعؾؼةمباٌلؾؿموربفمواظيتمتؿشؽؾمعـماظعؼائّٓم
(طشّٕطمظؾّٓخقلمسيمدائّٕةماإلميان)موطّٔاماظعؾادات،مواِّصؼقةمثاغقامواٌؿعؾؼةمباٌلؾؿماظػّٕدموشريهم(بنيم
اٌلؾؿمواٌلؾؿ،مبنيماٌلؾؿموشريماٌلؾؿ،مبنيماظػّٕدموماىؿاسة،مبنيماىؿاسةمواىؿاسة)،مإغفامتؿشؽؾم
عـماٌعاعالت،موحاجةماجملؿؿعمظؾّٕدمسؾكماظعؼائّٓماٌغاؼّٕةمظإلدالممواجملادظةمظف .م
إن ماظعؼؾ مسي مدريوراتف مو معـ مأجؾ مػضؿ مومتـؾ مػّٔه ماإلحؿقاجات ماٌعّٕصقة مدشيقشيشيؿؾَقنَّ مبؾقغفا،مممممممممم
ومؼؿشؽؾموؼؿؾـنيمعقضقسقاموصؼمعـطؼمػّٔهماالحؿقاجات،موباظـؿقفةمظـمتؽقنمػّٔهماٌعّٕصةماٌـؿفةمم
إال م معلؿفقؾة مهلّٔه ماٌؿطؾؾات ماظضّٕورؼة ،مععاىة مظؾؿشاطؾ ماٌطّٕوحة مسؾك ماظػّٕد مواجملؿؿع موصؼم
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اٌعاغلماظّٕعّٖؼةمظؾـلؼماِّغطقظقجلمواِّطلققظقجلمظؾؿؼّٓس .م
صظفّٕمسؾؿماظػؼفماظّٔيمؼفؿؿمبصقاشةماِّحؽامماظػؼفقة،موبعّٓهمسؾؿمأصقلماظػؼفماظّٔيمؼفؿؿمباٌعاؼريم
اظيتموعؾمتؾؽماِّحؽاممعشّٕسـة،مطؿامتشؽؾمسؾؿماظؽالمماظّٔيمدقفمحيؿؾمسؾكمساتؼفماظؾقثمسيم
اِّدظةماظعؼؾقةمظؾّٕدمسؾكماظعؼائّٓماٌغاؼّٕة.م م
عـمحقثماٌؾّٓأ،مالجّٓالمسيممايؼؾماظػؼفلمومأصقظف،مإالمصقؿامؼؿعؾؼمباظػّٕوعمباظـلؾةمظألولم
وآظقات مضؾ ّٛماِّحؽام معـ مأجؾ مأن متؽقن مذّٕسقة مباظـلؾة مظؾـاغل.مإن ماإلميان مذّٕط معلؾؼ مظؾّٓخقلم
داخؾ م مدائّٕةمدارماإلدالم ،مواظؿلؾقؿممبلؾؿاتفمأعّٕ مالمميؽـ مواوزهمداخؾمػّٔهماظّٓائّٕة.مومباظؿاظلم
اظؼؾقلمواإلذسانمبطقؾةمخارّٕمٌـطؼفموغؿائففماٌؿعؾؼةمباِّحؽامم(أيماظؿشّٕؼع)،مأعامسيمايؼؾماظؽالعلم
صاىّٓلمػقماٌؤدّٗمظف،محبؽؿمأغفمعقجفم(عـماظقجفةماٌؾّٓئقة)مخارجمدائّٕةماإلدالم،مإغفمعقجفمظؾّٕدم
سؾكماظعؼائّٓماٌغاؼّٕة .م
سيمعـظقرغا،ماظعؼؾماظعّٕبلماإلدالعل،مسيمإغؿاجفمظؾؿعّٕصة،مخضعمعقضقسقامآلظقةمميؽـموصػفام
باجملالماٌؿققرمحقلمغػلف،مجمالمعغـارقللمممـؾمسيم"عّٕطّٖ-غقاة"مواِّرّٕافمتأتلمظؿؿؾـنيمحقظف.م
إنمآظقاتمإٌّطّٖماظـقاة،محبؽؿمرابعفاماٌغـارقللمصفلمهّٓدمحّٕطةماِّرّٕافمعـمحقثماظؿقجقف،م
اظضؾّٛمواظؿقؽؿ.11مم م
إنماٌعّٕصةماظػؼفقةموأصقهلامسيمإٌّطّٖماظـقاة،مواِّرّٕافممتـؾمجمؿؾماٌعارفماٌـؿفةمسيماظػضاءم
ايضاري ماظعّٕبل ماإلدالعل ،مصاٌعّٕصة ماظػؼفقة ،مععّٕصة مدؼـقة م معصيششيِّّٕسف مظؾلؾقك ماظػّٕديمممممممممممممم
و ماىؿاسل مصفل معّٕتؾطة مسضقؼا مباظـ ّٙماٌؼّٓس ،موسؾؿاء ماِّصقل مباظّٕشؿ معـ مأغفؿ مسؾؿاء ماجؿفاد،م
صإجؿفادػؿمظـمؼؽقنمإالمسيمحّٓودماظـّٙمووصؼمػّٔهمايّٓودمصؼّٛموضؿـمأرّٕموبـقاتماظعؾقمماظؾغقؼةم
واظؾلاغقةمظعصّٕػؿ.موعـمػّٔاماٌـظقرمؼعؿربماظؾاحثمسؾّٓماىقادمؼادنيمأنماظػؼفماظلين12ممضّٓماحؿؾم
عقضعامظقّٗمظفم"إنماظـّٙماًاظّٙمملمؼـػّٕدمبؿأدقّٗماٌـظقعةماظلؾػقة،موإمنامتأدلتمبقجفمساممسؾكم
عصادرمتارخيقةمعػارضةمظؾـّٙموإنمطاغتمعؿازيةمظفمطاإلذياعمواظؼقاسمصؾؼّٓمأتكمععماإلدالممحنيمم
عـماظّٓػّٕمملمؼؽـمذقؽامدقىماظـ،ّٙمثؿمأتكمسؾكماإلدالممحنيمآخّٕمعـماظّٓػّٕمأصؾّّماإلدالممصقفمػقم
اظـّٙمعـضاصامإظقفماظػؼفمواظػؽّٕ .م
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ومظؼّٓمصارتمظؾػؼفمعؽاغةمعّٕجعقةمعلاوؼةمٌؽاغةماظـّٙمسيماظـاحقةماظعؿؾقة،مثؿمراحتمتؾعبمسيم
تؽقؼـماظعؼؾماٌلؾؿمسؾكمعّٓارماظّٖعانمدورامواوزمبفّٔهمإٌّجعقةمعؽاغةماظـّٙمبؼّٓرمشريمؼلري،مإنم
حفؿماظػؼفمسيمػّٔهماٌـظقعةمأطربمعـمحفؿماظـّٙمسؾكموجفماظؿقؼقؼ ."13م
وٌا مطان ماجملؿؿع ماإلدالعل ،متارخيقا ،مضّٓ ماغؼلؿ معـ محقث ماظرتاتب ماظػؽقي ماالجؿؿاسل م مإديم
اظعاعةمواًاصة،موخاصةماًاصة،مدـفّٓماظعاعةمتفؿؿمبإٌّطّٖ-ماظـقاة،متّٓورمسيمصؾؽف،مإغفامختضعم
ظؾػضاءماٌغـارقلل ممظؾقؼؾماظػؼفل،موػق مبفّٔا مؼّٖود ماظعاعة م م م م-وسؾكماظّٓوام -ممبكؿؾػماِّحؽامم
اظشّٕسقة مسيمأدق مجّٖئقاتفاموإٌّتؾطةمحباجاتماظـاسماظققعقة ماٌادؼةمواظّٕوحقةم(االسؿؼادموذّٕورف،م
صيشّٕضيسشيـصي م(بػؿّّ ماظشنيم
اظعؾادات مواٌعاعالت) ،مإغف مايؼؾ ماٌعّٕسي ماظقحقّٓ ماظّٔي مسي مصضائف صيمؼضضيؾشي ،ُّٛمؼ شي
وتلؽني ماظّٕاء) ماظلؾقك ماظػّٕديمواىؿاسل مظؾؿلؾؿني مواظـؿقفة ،ماظؿؼـنيماظػؼفل م(بػعؾف،مومعػعقظف)م
"ؼلطق"معقضقسقامسؾكماظؾـقةماظّٔػـقةماظقجّٓاغقةماظلؾقطقةمظؾعاعة،مإغفمؼشؽؾفامباظصقرةماظيتمتالئؿفم
وتؿ ـاشؿمععفمبصقرةمطؾقة،موعطابؼةمظفمإديمحّٓماظؿؿاػلمإرالضا.موػلمبفّٔام(أيماظعاعة)مواظيتممتـؾم
اىؿفّٕةماظقادعةماٌشؽؾةمظؾؿفؿؿعماإلدالعل،متـػّٕمعـمطؾمجّٓلمسيماظعؼائّٓموباظؿاظلمعـماٌؿؽؾؿني.م
صاٌعّٕصةماظػؼفقةمإذنمػل مأضّٕب مإدي ماظعاعةموإديمأذػاغفؿموغػقدفؿمصفلماظيتمتشؽؾمػقؽؾقامايّٗم
اٌشرتكم()Le sens communمظّٓؼفؿ،مإغفمغلؼمذػينمعغؾؼمعشؽؾمظعـاصّٕمبـائقةمسيماظلِّؿضيتِ14م
()Habitusمبّٓالظةم"بقاربقردؼق".15مأعاماٌعّٕصةماظؽالعقةمبعقّٓةمسـفؿمإرالضا،مصفلمعصيششيقِّذشية،مبؾم
كؾَّةمبؼقاسّٓمإمياغفؿ،معصيّٖشيسضيِّٖسةمالرؿؽـاغفؿ،معصيعشيطخملؾةمظعّٖائفؿ،مصفلمالمتؿـاشؿم
ِّػةمظؾـقةمأذػاغفؿمع ِ
صي
عصيششيق
ععممستماٌؤعـ،مإغفامععّٕصةمشّٕؼؾةمسـمساٌفماظؾّٓؼفل،موتؾّٓومظفموطأغفامععادؼةمظف،مشّٕزوػامعـم
أجؾمختّٕؼبماظلؿتماٌؿـاشؿمواآلغا،ماٌـاسيمظمخّٕ،مباظـؿقفةممتؽقنماٌعّٕصةماظؽالعقةمسيموضعمععاطّٗم
ظقضعماظلؿؽةمسيماٌاء،مصقؿؿماظشعقرمبـؼؾماٌاء،مومالمؼصيّٓضيرشيكماظعاملموطأغفمبّٓؼفل،16مظّٔامدقّٓصعماظعؼؾم
اظعّٕبل ماإلدالعل م–عـ مخالل مبـقؿف ماِّدادقة -مسؿؾقة مذات مرابع معّٖدوج موعؿؽاعؾ ،مصّٕف مأغظارم
اظعاعةم–أوال -مسـماٌعّٕصةماظؽالعقةم"ظقضاؼؿفؿ"ممعـمطؾمعػلّٓةمإمياغقةم(عـمخاللمذّٕسقةماِّحؽامم
اظيتمهّٕمماظلؤالماظّٔيمدؽتمسـفماظـ)ّٙماظعؿؾمسؾكمإدخالموتّٕجقّّمطػةمآظقاتماظـّٙمواظـؼؾمسؾكم
حلاب ماظعؼؾ م–ثاغقا -معـ مأجؾ مض ّٙمأزاصّٕ ماىّٓل ماظؽالعل ،متفّٔؼؾف مثؿ متّٓجقـف مباظصقرة ماظيتم
ؼؿؼارع موؼؿؿػصؾ معع ماظػؽّٕ ماظػؼفل ماظلين مهّٓؼّٓا مسي مإٌّحؾة ماِّودي موؼؿـاشؿ معع مغلؼفماظػؽّٕي مسيم
عّٕحؾةمثاغقةمظقصؾّّمجّٖءامعـفمؼؿؿاؼّٖمسـفمسيماظّٓرجةموظقّٗمسيماظطؾقعة،مصقالئؿماظلؿتموؼؿـاشؿمععف،م م
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إنمصّٕضةماِّذاسّٕة،مضّٓمتشؽؾتمعقضقسقامظؿقؼقؼمػّٔاماظغّٕض،مصؼّٓمشََّّٔتماىّٓلمواٌلاجؾةمعـمعقضعم
"دين-معؿعؼؾ".مم م
إنمداخؾمحؼؾماظـقاةمإٌّطّٖماظّٔيمػقمحؼؾمعغّٔي،معؤرّٕ،معّٕاضبموضابّٛمجملؿؾمسؿؾقةمإغؿاجم
اٌعّٕصة،مؼصطػمإغؿاجماٌعّٕصةماظػؼفقةمذاتفامعـمخاللمراصعؿنيمعؿؽاعؾؿنيمباظّٕشؿمعـمتعارضفؿا .م
اظّٕاصعةماِّودي:مإذياعماِّعةمظغّٕضموحّٓةماظّٓوظة،ماظّٕاصعةماظـاغقة:ماإلخؿالفماظّٔيمالمؼـؾغلمأنم
ميّٗمباإلذياعموباظؿاظلمباظقحّٓة .م
وبـاء مسؾك مػّٔا مظـ مؼؽقن ماإلخؿالف ماظػؼفل مذّٕسقا مإال مإذا مطان معـّٓرجا مضؿـ موحّٓة ماِّعةم
وباظـؿقفةموحّٓةماظّٓوظة،مإنمآظقةمجيقزمأومالمجيقزم(اياللموايّٕام)ماظيتمػلماآلظقةماىقػّٕؼةمسيم
ايؼؾ ماظػؼفل مواحملّٓدة مٌكؿؾػ مسؿؾقاتف ماإلدؿقؿققظقجقة م(إن مطؾ معلؿقؼات ماِّحؽام ماظشّٕسقةم
تصطػموصؼمتّٕاتبمذطل،مععؼقلموعـريمعـمعقضعمأسؾكموػقمجيقزمإديمعقضعمأدغكموػقمالمجيقز)،م
ػلمدالحمسيمؼّٓمدؾطةماظػؼفاءمظؿقؼقؼمآظقةماظغؾؼمحنيمؼؿفاوزماإلخؿالفمسيمايؼؾماظػؼفلماًّٛم
اِّريّٕموميّٗمبقحّٓةماِّعة،مػاػـامظؿؿؼارعمدؾطةماظػؼفاءمععمدؾطةماِّعّٕاءمعقضقسقا.مأعامسيمحؼؾم
اىّٓلماظؽالعلمصقؿكّٔماٌلعكمصقغةماظؿؼاربمواظـػقر،مصاظؿؼاربمعـماِّذاسّٕةمواظـػقرمعـماٌعؿّٖظة،م
صػلماياظةماِّوديمظغّٕضماظؿؾقنمبؾقنماإلذياعمواظقحّٓةمأعامسيماياظةماظـاغقةمظغّٕضماإلبعادموماإلضصاءم
خارجماإلذياعمواظقحّٓة .م
إن متأدقّٗ ماظّٕأي مذّٕسا ،محني مشقابماظـّٙمالمميؽـمأنمؼـّٓرجمإالمضؿـماظـلؼماظػؽّٕيمظعؾؿم
اِّصقل موػق ماإلذياع ماظػؼفل مظؾلـة ممبكؿؾػ معّٔاػؾفا مظؾقػاز مسؾك موحّٓة ماِّعة ،م"صاظّٕأي موم
اإلدؿقلان ،مسؾك محّٓ متعؾري مدامل مريقّ٘ ،مأخّٔا مذؽؾ ماظؼقاس ،موأن مػّٔا ماِّخري مزفّٕ معـريام
ظإلخؿالف،موبّٕزمأخرياماظؿـظريمظإلذياعمبؼصّٓمحمقمآثارماإلخؿالفمأومتؾققـفا" 17مصؾاظّٕشؿمعـمأنم
اظػؼفاءمورجالماظػؽّٕمساعةمؼؼّٕرونماالجؿفاد،مصؾـمؼؽقنمػّٔاماإلجؿفادمعشّٕوسامإالمضؿـمػّٔاماإلرارم
والمميؽـمأنمؼؽقنمخارجف،م"إنمطؾماٌػاػقؿماظػؼفقةماظّٕئقلقةمتؿلؾلؾمبإواهمايػازمسؾك موحّٓةم
أٌّاػب ماظلـقة ،موؼؾّٖم ماظؿأطقّٓ مسؾك ماظؿؾعقة ماظصارعة ماظيت متطؾع مسالضة معـاػج ماظػؼف مبأصقل ماظػؼفم
وحؿكموأنمالحظـامأحقاغامسيمتؾؽماٌـاػجمبعّٚماظؿققمإديماإلدؿؼاللمبّٔاتفا،مصإغفمعـمضؾقؾماظؿفاصتم
أنمغّٕىمسيماإلجؿفادممماردةمظؾػؽّٕمايّٕمتصيكشيقِّلمظؾػؼفمادؿؼالالمبإزاءماِّصقلمومايؼمأنماإلجؿفادم
غػلفمسيمػّٔامايؼؾمطؿامأطّٓماظغّٖاظلمصقؿامبعّٓ،مظقّٗمعطؾقبا،مإذمحقّٖهماًصقصلمػقماظظـقاتموػقم
باظطؾعمػاعشلموضقؼمطؿقّٓؼّٓماظؼؾؾةمسيمحاظةم ."18...م
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إغفا مآظقة م معضؿّٕة م متػعؾ مصعؾفامعـ مداخؾ مبـقةماظعؼؾماظػؼفلماِّصقظل ماظلين م(بّٓالظةمأصقلم
اظػؼف) مصؿقّٓد معلاراتف ،مإجؿفاداتف موتضارؼّٗ مػّٔه ماإلجؿفادات مواٌلارات معـ مأجؾ مطؾّّ ماظصّٕاعم
اإلؼّٓؼقظقجلمبنيماظلـةمواظؾارـقةمظصاحلماغؿصارماِّوديمسؾكماظـاغقةمظؿقؼقؼم"اظغؾؾة"ممممومباظـؿقفةم
اهلقؿـة،مايصقؾةمػلمأنم"...ػّٔاماًطاب،موعـّٔمغشأتف،مطانمؼّٕاودهمحؾؿماإلطؿػاءمبـػلفموطػاؼةم
ممؿؾؽا تفمومبّٓءامعـماظؼّٕنماظّٕابعمورقؾةماًاعّٗماهلفّٕيمطانمذظؽمايؾؿمسيمرقرماظؿقؼقؼموبّٓأتم
باظؿقازيمتؾقحمسيماِّصؼمسالعاتمإغغالضفموغفاؼؿف ."19م

0.0مايؼؾماظػؼفلموسقائؼمإغؾـاقمايّٓاثةمواٌقارـة :م

إنماظؼّٕاءةماظـؼّٓؼةماظيتمأنّٖتفاماظؾاحـةمظطقػةماِّخضّٕمظؾّٕدمسؾكماظشقّْم:محمؿّٓماظطاػّٕمبـم
ساذقر 20مسؾكمسؾلمسؾّٓماظّٕازقمسيمعؤظػفم"اإلدالمموأصقلمايؽؿ"مواظيتماسؿؿّٓتمصقفامسؾكمآظقةم
تػؽقؽ ماًطاب ماظّٓؼين مطؿا موزػفا محمؿّٓ مأرطقن ،ممتؽــا معـ ماظقضقف مسؾك مبع ّٚمأوجف ماظعقائؼم
اظّٔػـقةماٌاغعةمإلغؾـاقموتشؽؾمايّٓاثةمواٌقارـة :م
ماظـؿؽَقَّن،21ماظّٔي مؼفّٓفمإديمهؼقؼمإتػاقمبنيمأصّٕادهم-هتمورأةمػقؿـةم
إنماظعؼؾماظّٓؼين صي
ضلّٕؼة-محقلمجمؿقسةماظؼقؿماظعؼائّٓؼةمواظؼقاسّٓماظػؼفقةماظؿشّٕؼعقة،موؼلعكمإديموضعماظؾؼقةمسيمصػم
،مػّٔاماظعؼؾماظّٓؼينماظـؿؽَقَّن،موسؾكمرقلمتارؼّْماظػؽّٕماإلدالعل،مطانمإدؿفابةم
صي
اٌؾؾمواظـقؾ 22م
عقضقسقةمٌؿطؾؾاتمدقادقةمإؼّٓؼقظقجقةمعؿعؾؼةمبايػازمسؾكموحّٓةماِّعةمواظّٓوظة،معـمخاللمهؼقؼم
وحّٓةماظػؽّٕمواظلقؽقظقجقاموتشؽقؾفاماظّٓؼينمواظعؼائّٓيمواظؿشّٕؼعل،ماظـؿصيؤشيدِّلشيةمظؾشكصقةماإلدالعقةم
اظؼاسّٓؼةماظـؿصيؾشيـضيقِـشيةمظؾلؿتمطؿـؿقجمٌـطؼماهلقؿـةماظلـقة .م
إنمػّٔاماظؿشؽقؾمالمؼّٕىمضّٕورةمظؾؿػاضؾم"بنيماظّٕوحلماإلمياغلمواظؿشّٕؼعلماظؼاغقغلمبؾمالمؼّٕىم
ظفمأيمػاعّ٘مظؾقجقدماٌلؿؼؾ...موػقمبفّٔامؼؽّٕسمصؾلػةماِّصقل"23ماظيتمطاغتموّٓؼّٓؼةمسيماظؾّٓاؼةم
عـمخاللمإععانماظّٕأيمواالجؿفاد،موشّٓتمعؿقفّٕةمسيماظـفاؼةم"المؼّٕىمظؾّٕوحاغلموماإلمياغلمعؽانم
خارجماظؼـقاتماظؿأرريؼةماظيتمأرضيدشيؿضيفامإنمطاغتمأصقالمظؾّٓؼـمأومأصقالمظؾػؼف ."24م
13
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ومبفّٔاماإلسؿؾارماظػؽّٕماظّٓؼينمواحّٓ،مصفقمغلؼمالمؼؼؾؾماظؿفّٖئةمسؾكماإلرالقموباظؿاظل،مػقمغلؼم
ؼشؽؾمظؾّٕؤؼةماظيتمؼـؾغلمظؽؾمعؤعـمسيمطؾمزعانموعؽانمأنمؼؿغّٔىمعـفاموؼغّٔؼفا،مصقـظّٕمعـمخالهلام
ظـػلف،مهللموظؾقجقد،مومظؾكؾؼموماظعّٓم .م
ماظـؿقشيزخملػ مهلّٔه ماظّٕؤؼة م–حبّٖم موحلؿ -مؼؼّٓم مصؽا مؼضع مبف ماٌػؽّٕ مداخؾم
إن مايؼؾ ماظػؼفل صي
صيشّٕضيسِـصي ماجؿفاده موإبّٓاسف ،موؼـّٖع مصؽا مؼضع مبف ماٌػؽّٕ مخارج ماإلذياع مصَقصيؼْصشيك مو صيمؼؽَػَّّٕ.م
اإلذياع مصَق شي
تلؿكؾّٙمظطقػةماِّخضّٕم"أنمردماظشقّْماظطاػّٕمبـمساذقرمعصيؤشيدَّّٗمعـمعـطؾؼمغظاممدؼينمعغؾؼ،م"إغفم
ؼؾؿفئمإديمحفةمتؼؾقّٓؼةمتضعماظطّٕفماآلخّٕم(سؾلمسؾّٓماظّٕازق)مخارجماإلذياعماظلينموؼعفّٖمسـم
صفؿمػّٔاماالجؿفادماظّٓؼينموػّٔهماٌؼاربةماظـؼّٓؼةمخارجماٌـظقرماِّرتقدودؽلماظلين ."25م
تؿؼارع مػّٔه ماظؼّٕاءةماظؿقؾقؾقة ماظـؼّٓؼة معع معامأرؾؼمسؾقفماظؾقثم(رياديمردؼلل) 26ماظؿـاولم
اظـالثلمٌامػقمدقادلم(أومخطابماظلقاداتماظـالث):ماًطابماظـؾقي،ماًطابماٌؾؽل،ماًطابم
اظػؾلػل،مصاًطابماِّولمؼـؿؿلمإديماظالػقتمواظـاغلمإديماٌؾؽمواظـاظثمإديمآٌّنم(اظؾشّٕ) .27م
ظقصؾمإديماظؼقلم"مصؿـمدقاداتماإلدالمماظـالث:مصؿّٓموحّٓهم ِعؾْقشياحطيامسـقّٓامسيماظعصقرمايّٓؼـةم
اًطاب ماظّٓؼينماظؾقتم(وؼؼصّٓمغظّٕؼةماإلعاعة)ماظيتمتأخّٔمعشّٕوسقؿفامعـماًطابماظـؾقيموبّٔظؽم
أصؾقتممبـابةماهلقؼةماظلقادقةمظإلدالم ."28م
إنمغظّٕؼةماإلعاعةماظيتمتلؿؾفؿماِّصؽارموماإلجؿفاداتمعـماظلقادةماظـؾقؼةمتلؿفقبموباظؿقّٓؼّٓم
ٌؿطؾؾاتماظلؤالماظقحقّٓمواظؽاسي .م
عـمػقماِّصؾّّمًالصة ماظّٕدقلم(ص)م؟معامػلماظشّٕوطماظيتمؼـؾغلمأنمتؿقصّٕمصقفم؟موضّٓمحّٓدتفم
اِّدبقاتماظػؼفقةمعـمخاللمعصطؾّّماإلعاعةماظؽربىموػقمبابمعـمأبقابفامأغفمعؾقؼمباٌعّٕصةماظػؼفقةم
وباظؿاظلمخاضعمآلظقاتفاموضقاغقـفاماظّٓاخؾقةموػقمآخّٕماػؿؿامماظػؼقف،موتؾؽمػلماٌػارضة .م
29
إغفمبفّٔامضّٓمجّٕىم"اغّٖالقمعضؿّٕمعـماظلقاداتمسيماإلدالم،مإديمدقادقةماإلدالم "مو مماظغؾؼم
اظـفائل مواظـؿقفة ماظؿارخيقة م"تفاوى ماًطاب ماظػؾلػل مذو ماِّصؾ ماظققغاغل م(وطان مبؤرة مإلبؿؽارم
ايّٓاثة ماظغّٕؼؾة) مواخؿػك معـ معـظقعة ماٌعارف ماإلدالعقة ،مومتت مأدؾؿة ماًطاب ماٌؾؽل م"عّٕآةم
اِّعري"ذومأصؾم"مػـّٓيم–أوروبل"مسيمحنيماظغّٕبمح َّشيقظَفمإديموصػةٍمحؽؿ،"30مطؿام ممصؿّّمإلسادةم
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إغؿاجماًالصة31مطؿعـكمتـّٖعمإديماهلقؿـةماظؼلّٕؼة،مغلؿؾفؿمعـفاموظقّٗمعـمشريػا،مغشيؿشيؿـَّؾفامظقحّٓػام
وال موجقد مظغريػا ماظّٕعّٖي ،مصػل محّٓودػا موسي محّٓودػا مصؼ ّٛمتؿشؽؾ مػقؼؿـا ماظلقادقة موؼؿـؿ ّٛماظػّٕدم
اٌؤعـموصؼفا ،م"صعقضماإلغؿؼالمعـماظالػقتلماظلقادلمإديماظؿعّٓدؼةمايّٓؼـة،مواجفماٌلؾؿقنمايّٓاثةم
بـؿقذجمواحّٓمػقماِّمنقذجماظـؾقيم...واغطالضامعـمػّٔهماظؾقظةموظقّٗمضؾؾفامتشيؿَّماغّٖالقماإلدالمممسيم
خؾّٛمبنيماظّٕوحلمواظّٖعاغل ."32م
ومبفّٔاماظغؾؼمسؾكماظّٕؤؼةماظؿعّٓدؼةمظؾلقادةموظإلغلان،موظإلميانموصّٕضمرؤؼةمضلّٕؼةممممممم–م
سؾكمأداس معـؿقجمصؼفلمأصقظلمعؼّٓسمظفمحمّٓداتفماظّٖعـقةماٌعّٕصقةموماإلبلؿقؿقظقجقة -متـّٖعمإديم
اهلقؿـةموتؾقحمبعصاماظؿؽػريمواظؿػفري،محفؾتمسـامإعؽاغقةمتارخيقةمواجؿفادؼةمػقمتأدقّٗمظؾقّٓاثةم
وػلمتـؾـؼمعـمتضارؼّٗماظعؼؾماظعّٕبلماإلدالعلموعلاراتفماٌعؼّٓة .م
و مبؿشؽؾ مػّٔا ماٌاغع مأُوصّٓت ماِّبقابمأعام ماٌقارـة مسي متشؽقؾفاماظؿارخيل مواظطؾقعل ،مإن مبؼاءمم
اظـؿقذجماظـؾقي مسي ماظلقادةمعـػّٕدامؼصقغماٌلؾؿمو مؼـؿّٔجف،موؼشؽؾ مغظاعف ماظّٕعّٖيمومؼؿؿـؾف،مػقم
غؿقفةمًضقعمجمؿؾمحؼقلماٌعّٕصةم(خاصةمحؼؾماظلقادة)مإديممحؼؾماظـقاةم–إٌّطّٖمإديمآظقةماإلبعادم
اٌضؿّٕةمظؽـماظػاسؾة،مظؽؾمعامميؽـمأنمؼؤديمإديمهقلمغقسلمداخؾمآظقاتماظعؼؾماظعّٕبلماإلدالعلم
وصؼمدؼـاعقؽقةمبارـقةمداخؾمرؾؼاتماظعؼؾمغػلف .م
اِّعّٕماظّٔيماغؿفتمإظقفمظطقػةمًضّٕمحنيمذػؾتمإديمرّٕحمصؽّٕةمضّٕورةمتؽقؼـمخنؾةمعـماظـػؼفاءم
اىّٓد:م"اظقاضعماظّٕاػـمظؾؿفؿؿعاتماإلدالعقةمؼشؽقمعـمذغقرمخطريممؼؿؿـؾمسيماغعّٓامموجقدمصؽةمعـم
سؾؿاءماإلدالم،مميؽـمأنمتؾعبمدورماظقدقّٛماٌؿشؾعمبػؾلػةممايّٓاثةمومذظؽمبنيماىؿاػريماٌؤعـةم
واٌعّٕصةماظّٓؼـقة"م33مواظّٔؼـمؼؿؽػؾقنمبـؼؾـامعـماِّحادؼةماظػؽّٕؼةمإديمرحابةماظؿعّٓدؼة،معـماظغؾؼمإديم
اإلغػؿاح،معـماِّورتقدوطلقةماظلـقةمإديماإلميانماِّغؿقظقجلم–عـماظؿشّٕؼعموصؼمعـطؼماإلعاعةماظؽربىم
إدي ماظؿشّٕؼع موصؼ مآٌّن ماظؾشّٕؼة ،موسي مػّٔه ماظّٕؤؼة ماىّٓؼّٓة متـصفّٕ موتؿشؽؾ مايّٓاثة موسي محضـفام
اٌقارـة .م
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اًالصة :م

إن مايؼؾ ماظػؼفل م -معـ مخالل مسـاصّٕ مػّٔا ماظؿقؾقؾ -مخيضع مهلقؿـة مداخؾقة م(اِّرتقدوطلقةم
اظلـقة)موؼـّٖعمػقمطّٔظؽ،موسيمذاتماظقضتمإديمإخضاعمخمؿؾػمايؼقلماٌعّٕصقةماِّخّٕىمهلقؿـؿفا،م
إنمػّٔهماآلظقةماٌّٖدوجةمػلماحملقرماحملّٕكمواجملؿعمظؾعقائؼماظّٔػـقةموماظػؽّٕؼةمماٌاغعةممظؽؾمهـقلم
غقسل مسي ماظعالضة مبين ماٌلؾؿ مواظطؾقعة مأوال موبقـف موبني مايّٕؼة مثاغقا مو مبقـف موبني معصّٓر مايؼم
(اظؿشّٕؼع)مثاظـامإديمايّٓاثةماظيتممتـؾماظػضاءماظّٔيمضؿـفمتّٖدػّٕماٌقارـةمظرتتؼلمباظػّٕدمإديماِّبعادم
اإلغلاغقةمضؿـمجّٔورمتقِعلءصيمإديماظؿػؿّّ؛مضؿـمأصقلمإمياغقةمعؿـاشؿةمومحضارةماظققممت شيصيؿؽخملـماظػّٕدمعـم
صي
االدؿؾفامموماظعطاء،ماِّخّٔموماظـؼّٓمبّٔطاءمومطػاءة .م
إغفامتطؾبمزحّٖحةمهّٓؼّٓاتماٌعـكموخؾكؾؿفامظؿؿقّٕرمعـمػقؿـةماظعؼؾماظّٓؼينماٌؽقنموتصريم
إدي مصضاء ماظقسل ماظّٓؼينماإلمياغل ماظّٕحب مصَؿؤدَّّٗ ماظظاػّٕةماظّٓؼـقة موصؼ ماِّبعاد ماظّٕوحاغقة ماإلمياغقةم
اِّغطقظقجقةماظيتمؼؽقنمعّٕطّٖػاماإلغلانمسيمجمؿؾمأبعاده،مصقصيؤشيدَّّٗمػـاميّٓاثؿـا،موظقّٗمإدؿـلاخام
يّٓاثة مشريغا ،متؾؿؼل محّٓاثؿـا محبّٓاثؿفؿ م مسي مإحّٓاثقات ماإلغلان ،مسي مإحّٓاثقات ماٌقارـة ،مسيم
إحّٓاثقاتماظؼقؿ،موتؿؾاؼـمسـفامسيماٌعـكمباٌػفقمماِّغرتوبقظقجلمواظّٕعّٖي .م
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