رؤية تحميمية نقدية لػ " منيجية [ نظرية ] الحتمية القيمية في اإلعالـ "

لمباحث المفكر األستاذ الدكتور عزي عبد الرحمف

أ.د .أحمد عيساوي

جامعة باتنة  -الجزائر

* [ المدخؿ ] مقاربة مفتاحية :

يىقؿ األستاذ " ىصير بكعمي " هقكلة لؤلستاذ " عبد الرحهف عزم " تعبر بصدؽ عف

حاؿ الهثقؼ الرسالي كالهحترـ جدا  ،كٌك يعاىي هف إكراٌات كرذائؿ ككاقع الىخبة العربية

الجاهعية اليهتخمفة  ،فيقكؿ  .. (( :حسبي فإف الفرد ال يحظى عادة بالتقدير الكافي ههف حكلً
كاىها في كثير هف األحياف ههف ٌـ أبعد ،كهف طمبتً ربها أكثر هف قرىائً هف األساتذة ،فرغـ أف

هعظـ تدريسي كاف في جاهعة الجزائر إالٌ أف هعظـ الكتابات عف إسٍاهاتي أتت هف جاهعتي
األهير عبد القادر بقسىطيىة كجاهعة باتىة . )) ..

1

كال تعميؽ لىا عمى ٌذا الهستكل األخبلقي كاالقتدارم الذم آلت إليً الىخب الجاهعية في

الهجتهعات الهتخمفة  ،كالذم يعكس حالة التيً كالضياع كالغيبكبة الحضارية كالرسالية ،سكل
حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ كٌك يخاطب الصحابي الجميؿ خباب بف األرت رضي

خباب  ،كلكىي أراكـ تستعجمكف  . )) ..كالهعىى الذم ىستخمصً
اهلل عىً  .. (( :إىٍا السىف يا ٌ
ألف
هف كصية رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ ٌىا تيمخصً الحكهة القائمة ( :البقاء لؤلصمح )ٌ ،

جفاء ،كأها ها يىفع الىاس فيهكث كسيهكث في األرض .
الزبد يذٌب
ن
كٌذا ها يفسر قمة الدراسات التي قاهت حكؿ ٌذي الىظرية الهتهيزة ،فعدا "حكارات
أكاديهية حكؿ ىظرية الحتهية القيهية " كها عرضً األستاذ " ىصير بكعمي " عف الطمبة كالباحثيف

الذيف اختاركا البحث في ىظيرة الحتهية القيهية ك" قراءات في ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ
"  ،كها ذكري األستاذ الدكتكر " هحهكد قمىدر " في دراستً القيهة " الحتهية القيهية اإلعبلهية

هقاربة أصيمة لعمكـ االتصاؿ " لـ تتعد األبحاث سكل بضع دراسات .

2

كاىً ها هف شؾ أف أم باحث إسبلهي رسالي في هجاؿ عمكـ كأبحاث اإلعبلـ كالفكر

االتصالي قد شعر بكثير هف الىشكة كالفرح عىدها قابؿ أبحاث األستاذ الدكتكر " عبد الرحهف

عزم " في هجاؿ الطرح القيهي الرسالي في ٌذا الهيداف العمهي كالحقؿ البحثي الهىٍجي الهتهيز،
الذم كاف كهازاؿ حك ار لىظريات كأبحاث كدراسات اآلخر العقبلىي الهادم البحت  ،أك اآلخر
الحداثي الهفرط في االٌتزاز كالتسارع كاإليغاؿ إلى هستكل ها فكؽ التقىي كالتكىكلكجي

 1انظر  :حوارات أكادٌمٌة حول نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم  ،دار الورسم للنشر والتوزٌع  ،الجزائر،
الطبعة األولى 1033 ،م  ،ص . 95
 2انظر  :قراءات فً نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم  ،منشورات مكتبة إقرأ  ،قسنطٌنة  ،الطبعة األولى ،
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كاإللكتركىيَّ ،
كعد أف ىظرية أك هىٍجية الحتهية القيهية ٌي ىظريتً التي طالها كاف يىتظرٌا لسد
كهىافسة الطرح الهادم كالكثىي كالديىي الهخالؼ كالبلديىي في هجاؿ البحث كالدرس اإلعبلهي

كاالتصالي .

كسرعاف ها اىتقؿ لجهع أك استرجاع التراث الفكرم كالهعرفي كالعمهي كالهىٍجي الخاص

باألستاذ عبد الرحهف كاالىكباب عمى قراءتً كدراستً كتحميمً ،ليستجهع بقراءاتً التحميمية الىقدية
1

،

تمؾ هعالـ ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ – عمى حد دعكة األستاذ " ىصير بكعمي " -
الهثي ًؿ البشرية
كليتبيف البديؿ الجديد في ٌذا الحقؿ الحافؿ كالزاخر بكؿ القيـ كالهبادلء ك ي
اإلىساىية ،عدا القيـ اإلسبلهية الفطرية السكية التي فطر اهلل الىاس عميٍا ،التي جاءت دراساتً

كأبحاثً لمتأكيد عميٍا ككضعٍا في هصاؼ الىظريات اليهىتظهة لمحقميف االتصالي اإلعبلهي
كالثقافي ،كالتي ستهكف الهؤسسات كالٍيئات كالكياىات الصاعدة هف التهتع بىعهة الهىجزات

الحضارية في ظؿ كسطية الفطرة اإلسبلهية كقيهٍا السكية .

كقد أىتج ٌذا الكضع الهعرفي الجديد أثىاء التعاهؿ هع هعالـ كهككىات ٌذي الىظرية،

جهمة هف الهبلحظات كاالىشغاالت ،كالتي لف ترتقي في هىظكرىا لهستكل االفتراضات ،كالتي
ىحب أف ىطرحٍا عمى شكؿ تساؤالت أك استفسارات في ٌذي الهداخمة  ،هتجىبيف قدر اإلهكاف

التقرير كالحكـ كالكصؼ كالثىاء ،إالٌ فيها ىراي هزية تىضاؼ لهجاؿ الطرح القيهي الرسالي،
العتبارات كثيرة لعؿ أٌهٍا تأدبىا هع أساتذتىا هف جٍة ،كحبىا لهعرفة الحقيقة بشكؿ أدؽ هف

شخص أستاذىا ،ألف الهعىى كها يقكلكف في بطف الشاعر .

كلكف قبؿ كؿ ٌذا كذاؾ ال بد لىا هف ىافذة هفتاحية استطبلعية في بعض كتابات

الباحث عزم عبد الرحهف التي تهت قراءتٍا قراءة هتأىية كتحميمية ،شكمت لىا هدخبل تأسيسيا
عاها ،كبعض القراءات التي قاهت حكلٍا  ،2كلكف ها يعىيىا بالدرجة األكلى أشٍر ىتاجاتً ،كٌي:

 " – 1تعثر الرسالة في عصر الكسيمة "  ،همتقى الفكر اإلسبلهي الثالث كالعشركف الهىعقد في
تبسة أياـ  28أكت  5 ..سبتهبر 1989ـ تحت شعار ىحك هجتهع إسبلهي هعاصر  .كقد أعاد
الباحث ىشرٌا في كتابً الهشترؾ هع األستاذ السعيد بكهعيزة  ،ص . 264 .. 248ككىت هف
بيف هف حضر همتقى الفكر اإلسبلهي الثالث كالعشركف بهديىة تبسة كسهعتٍا هف األستاذ هباشرة

 ،كأهتمؾ ىسخة أصمية هىٍا .

كٌي هف أٌـ كأسبؽ الدراسات كاألبحاث القيهية في هجاؿ البحث كالدرس اإلعبلهي التي

تيسجؿ لؤلستاذ .

 1انظر  :حوارات أكادٌمٌة حول نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم  ،دار الورسم للنشر والتوزٌع  ،الجزائر،
الطبعة األولى 1033 ،م  ،ص . 18 .. 17
 2انظر  :قراءات فً نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم  ،منشورات مكتبة إقرأ  ،قسنطٌنة  ،الطبعة األولى ،
3710هـ 1005م .
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 " – 2الرأم العاـ كالعصبية كالشكرل "  ،الهجمة الجزائرية لبلتصاؿ عدد  ، 5شتاء 1991ـ.

 " – 3كسائؿ االتصاؿ كالهجتهع الريفي في العالـ العربي  :أزهة الهىطمؽ كتهدف الرسالة " عدد
 6ك  7ربيع كخريؼ 1992ـ .

 " – 4التكاصؿ القيهي في الرحمة الكرتيبلىية " دار كىكز الحكهة  ،الجزائر  ،الطبعة األكلى،
ٌ1432ػ 2011ـ .

 - 5القيمة واإلعالـ والبنية البيولوجية لمعقؿ والتفكير ،مجمة المعيار ،جامعة األمير عبد

القادر لمعموـ اإلسالمية ،قسنطينة ،عدد  ، 16جمادة 1429/2ىػ جواف 2008ـ  ،ص .. 7

. 54

وتُعد ىذه الدراسة [ القيمة واإلعالـ والبنية البيولوجية لمعقؿ والتفكير ] مف أفضؿ
الدراسات التي قرأتيا بتوسـ وشغؼ ،وأعدت قراءتيا قراءة تحميمية مدققة وعميقة ،وىي أرفع

الدراسات الفكرية وأعمقيا ،وأعالىا تشخيصا ودقة ،ووضوحا معرفيا وفنيا وفكريا ومنيجيا مف
وجية النظر النقدية المنيجية اإلسالمية األكاديمية ،عمى الرغـ مف تنوع ينابيعيا ومصادرىا

العرفانية والعممية ،وتمدد جذورىا وجسورىا المعرفية والتأسيسية ،وامتداداتيا العممية والتجربية

األفقية والعمودية في عوالـ معرفية متنوعة إيديولوجيا ومنيجيا ولغويا واصطالحيا وعمميا لما
عند منجزات وتراكمات العقؿ اآلخر في مجاالت البحث القيمية ،واإلعالمية االتصالية ،والبيئية

والبيولوجية ،وىو ما وددت التنويو بو في مطمع ىذه التوقيعات والتأشيرات المعرفية .

 - 6اإلعبلـ كالهجتهع رؤية س كسيكلكجية هع تطبيقات عمى الهىطقة العربية كاإلسبلهية لػ أ  .د
 .عبد الرحهف عزم  ،ك د  .السعيد بكهعيزة  ،دار الكرسـ لمىشر كالتكزيع ،الجزائر ،الطبعة

األكلى 2010 ،ـ .

وىو مؤلؼ إعالمي واتصالي متميز مف حيث الطرح والمنيج والقضايا والمعالجة ،وىو

مف تقديـ األستاذ المفكر والمعمـ المتميز في ىذا المجاؿ زىير إحدادف يحفظو اهلل ويرعاه،

ويضـ مجموعة مف األبحاث :الصحافة العربية في التاريخ والواقع ،مقاربات نظرية في بحوث

اإلعالـ :المنظور الوظيفي في بحوث اإلعالـ مقترب االستعماالت واإلشباعات والمقترب

المعرفي في بحوث وسائؿ اإلعالـ والمؤسسة والمرسؿ والمراقبة االجتماعية وتعثر الرسالة في
عصر الوسيمة والجميور والثقافة اإلعالمية االنترنيت والشباب وتأثير وسائؿ اإلعالـ في

األنظمة االجتماعية والمنيج في عموـ اإلعالـ والعولمة اإلعالمية .

185

وىو مف أرقى وأدؽ وأجدر ما كتب األستاذ ،ويستحؽ – بعد دراستي لو  -أف يكوف

بحؽ مصد ار أساسيا لطمبة اإلعالـ واالتصاؿ في الجامعة الجزائرية.

1

* الهعالـ الي ىهتىٌب ىي ىىة :
كقد تبيف لي هف خبلؿ قراءتي التحميمية العهيقة ،كالىقدية الهتأىية ،كالتفكيكية كالتركيبية

الهشار إليٍا في هطمع الهداخمة ،أىٍا تتسـ
لبعض هؤلفات كىتاجات الهفكر عبد الرحهف عزم ي
بالسهات التالية:
* المغة الىحتية :

إف القارلء لىتاجات األستاذ " عبد الرحهف "يجد ىفسً أىً أهاـ تشكيمة راقية هف األلفاظ

كالهعاىي كالهصطمحات ،كيتبيف سبلهة كدقة ككضكح لغتٍا ،فٍي لغة ىحتية هستقمة ،تىبىء عف

قدرة فائقة في التحكـ بىاصية المغة العربية التراثية كالهعاصرة في شقيٍا األدبي كالعمهي
كاالصطبلحي الدقيؽ ،كالسيها في حقؿ الدراسات االتصالية كاإلعبلهية عهكها كالفكرية الفمسفية

عمى كجً الخصكص ،األهر الذم ييكحي بتحكؿ قمـ الهفكر عبد الرحهف هف الشؽ اإلعبلـ
كاالتصالي صكب عكالـ الفكر كالفمسفة ىظ ار لضيؽ أفؽ الحقؿ كالفضاء البحثي اإلعبلهي
كاالتصالي الذم ضاؽ أك كاد يضيؽ عف أهثاؿ الهتهكىيف كالهتشبعيف هف بحكثً ،كالتي صارت

– في هعظهٍا  -تابعة لراٌف الهٍيهف التكىكلكجي كصاىع كهىتج الكسائط ،كٌك ها تهيز بً في
لغتً .

هع هبلحظة فاعمية القدرة العمهية كالتعبيرية عمى صياغة تراكيب كتعابير تستطيع حهؿ

الهعاىي الهقصكدة ،كالقادرة عمى صياغة الطركحات بالمغات الثبلث .
* الصراهة الهىٍجية :

القدرة عمى تفكيؾ كتهييز الهصطمحات الهىٍجية ( بحث ،تحميؿ ،هىٍج ،ىظرية،

استبياف ،كسيمة  ،) ..كدقة كصراهة العرض الهىٍجي الكاضح القسهات هف حيث :التدرج
كاالىتقاؿ في العرض كالتحميؿ كالتفكيؾ كالبىاء الجزئي فالكمي لمفكرة الرئيسة كاألفكار األخرل ،ها

ٌُ 1عد هذا الكتاب أهم كتاب قررته على طالب الماستر والدكتوراة قسم الدعوة والثقافة اإلسالمٌة بجامعة الحاج
لخضر بقسم العلوم اإلسالمٌة 3719-3717هـ 1037-1031م لدراسته التحلٌلٌة فً الجزء التطبٌقً .
فضال عن القراءات الموازٌة األخرى كـ :
 - 1قراءات فً نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم  ،منشورات مكتبة إقرأ  ،قسنطٌنة  ،الطبعة األولى 1433 ،هـ
2339م .
 - 2حوارات أكادٌمٌة حول نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم  ،دار الورسم للنشر والتوزٌع  ،الجزائر ،الطبعة
األولى 2311 ،م .
 – 3نصٌر بوعلً  ،اإلعالم والبعد الحضاري  ،دار الفجر  ،قسنطٌنة  ،الطبعة األولى 2337 ،م .
 – 4مجلة الدراسات اإلعالمٌة القٌمٌة المعاصرة  ،عدد  1و . 2
 – 5المجلة الجزائرٌة لالتصال الصادرة عن معهد علوم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر العاصمة .
 – 6موقع األستاذ عبد الرحمن عزي اإللكترونً .
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ييىبىء عف شخصية صارهة هف الىاحية الهىٍجية ،كٌذي سهة تغمب عمى الهشتغميف في حقكؿ
الدراسات اإلعبلهية كاالتصالية كاالجتهاعية كالىفسية كاإلىساىية عهكها .
* التهدد كالتجذر :

استيعاب كٌضـ هعارؼ كعمكـ كفمسفة اآلخريف كبخاصة هاي أىتج في حقؿ العمكـ

االجتهاعية كاإلىساىية ،كالسيها ها يكتب بالمغتيف اإلىجميزية كالفرىسية ،كالقدرة عمى ىقدي كاستبعاد
الهتأزـ كالقاصر كالهكتكر كالىاقص هىً هعرفيا كعمهيا كهىٍجيا كاصطبلحيا ،كالقدرة عمى إعادة
تسكيقٍا كفؽ هىطمقات كأطر كآليات التشبع القيهي الهرغكب هىٍجيا كغائيا لدل األستاذ عبد

الرحهف .

ككضكح الهىطمقات كاألطر الهرجعية كالهعرفية كالعرفاىية أيضا لدل األستاذ عبد الرحهف

هع قدرة فكرية كعمهية كفمسفية فائقة في التحكـ في الغايات كاألٌداؼ الخاصة كالعاهة ،السيها
فيها يريد تكصيمً في هجاؿ الخصكصية القيهية – حسب ىظريتً أك هىٍجيتً  -في هختمؼ

جكاىبٍا الشكمية أك الفمسفية ،كالسيها في جاىبٍا اإلجرائي.
* اإلىية كاالىفتاح :

اإلىي – عمى حد تعبير الهفكر الجزائرم الهرحكـ هكلكد قاسـ –
ييبلحظ بكضكح التهاسؾ
ٌ
كالتهدد ىحك ىتاجات اآلخر ،هاي يكحي لمهطمع الهبتدلء لمكٌمة األكلى كجكد بقايا هف ركاسب

عهميات التككيف كالتأطير كالتمقي األكلية أك اآلىية – بحكـ االطبلع كالتكاصؿ الهعرفي الدائـ

كالهستهر  -سكاء في الىسؽ الهعرفي كهصطمحات التراث الهادم في شقً اإللحاديي ( الحتهية )
 ،1أك الهىٍجي ( االستسبلـ لمهىاٌج التجريبية ) في شقٍا الهادم ،أك التأثرم في شقً الهعرفي

العمهاىي ( هىتجات الفكر الغربي) ،كلعمٍا تعكد أيضا إلى كضكح ظاٌرة كقكاعد االستحساف لدل

األستاذ " عبد الرحهف" حيث ال يرل بأسا في االستفادة هها عىد اآلخر شريطة الحضكر الكاعي
أثىاء عهمية األخذ عمى حد تعبيري في حكارات أكاديهية.

غير أىٍا في حقيقتٍا  -عمى حد كصؼ الباحث " هحهكد قمىدر" – كٌك يستكحي تفسير

األستاذ " عبد الرحهف " بأىٍا شكؿ هف أشكاؿ تجاىس الثىائي بيف " العقمية الشرقية " ك" الهىٍجية

الغربية " ،كلعمٍا حالة  -ىفسكفكرية  -هف حاالت التحميؿ كالىقد الذاتي لمهخزكف الهعرفي

الهستجمب كاعادة صياغتً بعد تىقيتً بعيدا عف إكراٌات كحتهيات الراٌف الغالب كالهٍيف ،كٌي

 1الحتمٌة نتٌجة طبٌعٌة لٌقٌنٌة تصورات ومعارف ومنجزات الحداثة وما بعد الحداثة فً عوالم التكنولوجٌات
خصوصا  ،وهً موجة حضارٌة ألّ َهت العقل ووثقت بقدراته الٌقٌنٌة الخارقة للتصدي لتعقد المشاكل العالمٌة ،
ّأثرت فً الفكر الغربً والعالم بأسره وهً التً أنجبت سلسلة الحتمٌات  [ :الحتمٌة التارٌخٌة  ،الحتمٌة البٌولوجٌة
 ،الحتمٌة اللغوٌة  ،الحتمٌة االقتصادٌة  ،الحتمٌة القٌمٌة العولمٌة " الخلق العالمً " ]  .انظر  :نبٌل علً  ،محورٌة
الثقافة فً مجتمع المعرفة رؤٌة عربٌة مستقبلٌة  ،كتاب العربً ٌ ، 63ونٌو 1030م  ،الثقافة العربٌة فً ظل
وسائط االتصال الحدٌثة  ،ص . 77
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هرحمة كحالة يهر بٍا العقؿ كالهجتهع لفترة ها ،تهٍيدا لمدخكؿ في الهرحمة الهكالية التي تضع

حدا لمتعاهؿ التأسيسي هع سابقتٍا ،ككىٍا هرحمة هستقمة تعتهد عمى التأصيؿ الذاتي .

1

* هحاكالت األسمهة:

كيبدك أٌـ هظٍر فيٍا الهحاكالت الجرئية كالكاضحة كالهباشرة في العكدة إلى الذات

كاكتشاؼ اآلخر بهعزؿ عىً كعف عىفً الهعرفي الخفي كقٍري الكسائطي الجمي ،كلعؿ هحاكلة
األسمهة الهحتشهة كالهغمفة إيديكلكجيا ،تحت غطاء البعد القيهي كستار أك هدخؿ فمسفي عمهاىي

ييجي يِّر التجاىس الثىائي 2الهعرفي كالهىٍجي السكم بيف الفضائيف الشرقي كالغربي ،هع ىية
الستبعاد هفٍكـ أك هصطمح األسمهة أك التأسيس اإلسبلهي الهعرفي الهستقؿ ،ها ييىبىء عف

اىصٍار تراكـ هعرفي خميط أك هزيج ،يحتاج إلى تصفية شاهمة لجيكب التبعية اإليديكلكجية
لمهاضي أك الراٌف الفكرم كالهعرفي الهكركث ،كقد بدا ذلؾ الخمط في كتاب ( حكارات أكاديهية
حكؿ ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ ) حكؿ هحدكدية كفقر الىص القرآىي عف هد العهمية

اإلعبلهية باألسس الفمسفية الكافية ،كاستبدالٍا بالهصطمح العمهاىي الهكركث هف كافدي الهاضي
كالراٌف ،كلعمٍا هحاكلة بدت في شكمٍا هظٍ ار هف هظاٌر الحياد الهىٍجي ،أك هحاكلة لمكقكؼ
هكقفا كسطا بيف دعاة األسمهة ،كالهىاكئيف لٍا ،أك لصعكبة كلكج الفضاء الفقٍي كالهقاصدم

الشرعي عبر بكاباتً الهعرفية كالهىٍجية الدقيقة.

* الحاجة إلى االىتقاؿ هف الىحت إلى الصقؿ الهعرفي:

إف الهتابع لكاقع الدرس كالبحث اإلعبلهي كاالتصالي األكاديهي العالهي يتبيف بسٍكلة

اىسداد األفؽ االتصالي كاإلعبلهي – كٌك هسدكد فعبل بحكـ الحتهية التبعية – ها يدفع

الهشتغميف بً إلى الهيؿ في دراساتٍـ لحساب التفكير الفمسفي كاالجتهاعي كالثقافي ،كىظ ار
الىسداد األفؽ البحثي في الفضاء االتصالي كاإلعبلهي ،ها ييىبىء باالىسبلخ هف أثر الكسيمة
لحساب الهضاهيف ،حيث يتأكد األثر العكسي ٌىا هف خبلؿ المجكء إلى دراسة تأثير الهضاهيف

عمى حساب تأثير الكسيمة بشكؿ جمي .

 1انظر  :عبد الرحمن عزي  ،دراسات فً نظرٌة االتصال  ،نحو فكر إعالمً متمٌز  ،سلسلة كتب المستقبل
العربً ( ، )16مركز دراسات الوحدة العربٌة  ،ص  ، 31نقال عن  :نصٌر بوعلً  ،قراءات فً نظرٌة الحتمٌة
القٌمٌة فً اإلعالم  ،منشورات مكتبة إقرأ  ،قسنطٌنة  ،الطبعة األولى 3710 ،هـ 1005م  ،بحث محمود قلندر ،
الحتمٌة القٌمٌة اإلعالمٌة مقاربة أصٌلة لعلوم االتصال  ،ص . 10
* مالحظة  :وقد مضى الباحث األستاذ " محمود قلندر " فً عوامله التمهٌدٌة إلى التأكٌد على هٌمنة
الراهن الغالب الرقمً المنهمر بسٌوله الرقمٌة وزخمه اإللكترونً والوسائطً السرٌع جدا والمذهل جدا والذي
ال تنقطع وال تتوقف عطاءاته  .انظر  :ص . 38
 2الثنائٌة مرحلة وحالة مزمنة تعتري الدارس األصٌل المتجذر والمنفتح معا  ،ولعلها ما ٌمٌز النخبة العربٌة
واإلسالمٌة المثقفة الفاعلة والمنتجة  ،عكس الفصٌلٌن اآلخرٌن الواقفٌن على طرفً التقلٌد واالنسالخ .
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كقد بدا ذلؾ كاضحا في ثبلثية ( الثقافة  ،القيهة  ،كسائؿ االتصاؿ )

1

 ،حيث تختزؿ

الكسائؿ االتصالية الفضاء الرهزم ،كتتهظٍر الثقافة في الفضائيف الفكرم كالسمككي ،كٌك عيف
ها يذٌب إليً هثقفك الشيعة في تىاكلٍـ لٍذي الثبلثية [ فكر ،فقً ،ثقافة ] ،التي تحتاج لتزكية

الفقيً ،كٌك الذم أشار إليً األستاذ " عبد الرحهف " باحتشاـ عىد تىاكلً لهصادر هرجعياتً ،حيث
رأل قياـ كهحاكالتً الذاتية في ٌذا الجاىب ،كأعتقد أىً بحاجة هاسة لتزكية الفقيً السىي ٌىا ،أك

اعتهاد هىٍجية البحث الهشترؾ أك الجهعي الههيز بتعدد كتىكع االختصاصات.

* الىخبكية الساهقة:

عدا الدراسة القيهة ( تعثر الهضهكف في عصر الكسيمة ) اإلعبلهية كاالتصالية ،التي

سهعٍا الباحث هباشرة هف األستاذ الدكتكر الهفكر عبد الرحهف عزم في همتقى تبسة حيث

فت عميً ،فالباقي أبحاث كدراسات فمسفية كفكرية ساهقة حسب هىاٌج البحث السائدة في
تعر ي
هجاؿ الدراسات األكاديهية ) :الهىٍج التجريبي ،الحدسي ،االجتهاعي ،التفكيكي ،التركيبي،
الهعرفي ،الهحتكل الهضهكىي) ،تتسـ بالىخبكية العالية جدا ،كبالطرح الدقيؽ الذم يعسر عمى

جهاٌير الباحثيف الجاهعييف كالسيها طمبة الدراسات الصفية ،ها يجعؿ الىظرية ىخبكية جدا،

شراح يكتبكف حكلٍا الشركح كالحكاشي .كٌك ها جعؿ التعقيد هيزة تتسـ بٍا الىظرية
كتحتاج إلى ٌ
عمى العكس هف الىظريات الغربية التي تتسـ بالسٍكلة كاليسر كالبساطة ،حتى كجدت لىفسٍا
 1انظر  :نصٌر بوعلً  ،قراءات فً نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم  ،منشورات مكتبة إقرأ  ،قسنطٌنة  ،الطبعة
األولى 3710 ،هـ 1005م  ،بحث السعٌد بومعٌزة  ،من حتمٌات التحدٌث إلى الحتمٌة القٌمٌة محاوالت قراءة
مقارنة لنظرٌة عبد الرحمن عزي  ،ص  . 91وعند شرحه للقٌمة ومصدرها فً نظر عبد الرحمن عزي أرجعها
بحسبه للدٌن فقط  ،ولكنها فً المنظومة التشرٌعٌة اإلسالمٌة تضم معها العقل كمنتج آخر للقٌم  ،وهً منطقة
االجتهاد واالستحسان والقٌاس والمصالح الرسلة  ،فالعقل المسلم السوي مسموح له بإنتاج القٌمة بشروط
االستناد لقواعد المرجعٌة  ،حٌث تلتقً الحكمة الربانٌة مع توافقات الحكمة الصحٌحة  ،وقد اثنى المولى تبارك
وتعالى على العقل فً القرآن الكرٌم  ،وجعله أربع مراتب حسب األستاذ [ عباس محمود العقاد ت 1964م ] [ :
العقل الوازع  ،العقل المدرك  ،العقل الحكٌم  ،العقل الرشٌد ] .
وعند [ الحكٌم الترمذي ت 323هـ ] العقل أربعة أقسام هً :
 – 1عقل الفطرة  – 2 .عقل الحجة  – 3 .عقل التجربة  – 4 .العقل الموروث .
 – 1عقل الفطرة  :وهو الذي ٌخرج به الصبً والرجل من صفة الجنون  ،فٌعقل ما ٌقال له  .وٌمٌز بٌن الخٌر
والشر  ،وٌعرف به الكرامة من الهوان والربح من الخسران ..
 – 2عقل الحجة  :وهو الذي به ٌستحق العبد من هللا تعالى الخطاب  ،فإذا بلغ الحلم ٌتأكد نور العقل الذي وصف
بنور التأٌٌد  ،فٌؤٌد عقله فٌصل إلى خطاب هللا تعالى .
 – 3عقل التجربة  :وهو أنفع الثالثة وأفضلها  ،ألنه ٌصٌر حكٌما بالتجارب ٌ ،عرف ما لم ٌكن بدلٌل ما قد كان ،
وهو ما قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  " :ال حكٌم إالا ذو تجربة  ،وال حلٌم إالا ذو عثرة " .
 – 4العقل الموروث  :وهو العقل الذي ٌمنحه السلف للخلف .
لمزٌد من التوسع انظر  :عباس محمود العقاد  ،التفكٌر فرٌضة إسالمٌة  ،مكتبة رحاب  ،الجزائر  ،دون طبعة
وتارٌخ  ،ص  .. 37وأحمد عٌساوي  ،مقاربات فكرٌة معاصرة  ،دار الكتاب الحدٌث  ،القاهرة  ،الطبعة األولى ،
3711هـ 1031م  ،ص . 97 .. 91
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هىاصريف جهاٌيرييف ،كٌك ها أشار إليً األستاذ ىصير بكعمي في حكاري كٌك يجيب عمى السؤاؿ

رقـ تسعة  ،كهفادي الشككل هف صعكبة فٍـ كتابات األستاذ عبد الرحهف .

1

أها دراسة " الرأم العاـ كالعصبية كالشكرل " فٍي بحث كهدخؿ هعرفي سياسي هف

هىظكر فكرم تراثي كهعاصر هعا ،تهت فيً عهميات هقاربة هعرفية لعرض هقاطع هف التراث

هضيئة تضاٌي الراٌف الهعرفي كالفكرم الغربي الهٍيهف بغرض االىتصار كالتأكيد عمى الذات،
ها ييىبىء عف هعاكدة التىيً إلى هىافع الطرح الخمدكىي في دراسة كهراقبة الحراؾ االجتهاعي
الهدىي كالريفي كالبدكم كظاٌرتي التحضر كالتخمؼ .
أها دراسة "كسائؿ االتصاؿ كالهجتهع الريفي في العالـ العربي :أزهة الهىطمؽ كتهدف

الرسالة " فقد عالجت بعهؽ هشاكؿ االىتقاؿ الريفي لمتعاهؿ القسرم هع هىجزات الهدىية الغربية

الهتهدىة كهخاطر ذلؾ عمى استهرار كصيركرة كأصالة التهاسؾ الثقافي في هجتهعات التقميد

الريفية ،ها تيىبىء عف رؤية تحميمية كقائية كتحذيرية لهخاطر االرتهاء في التبعية لآلخر ،كٌك
طرح ال يخرج عف السياؽ البىبي – ىسبة لهالؾ بف ىبي . -
ككذلؾ األهر بالىسبة لدراسة "التكاصؿ القيهي في الرحمة الكرتيبلىية " شكؿ هف أشكاؿ

التأصيؿ في تسهية الهقاصد كالفىكف التراثية كهحاكلة إخضاعٍا لمهضاهيف الهعرفية كالهىٍجية

كاالصطبلحية الهعاصرة ،فٍي ال تعدك أف تككف ىسقان كاضحان في تراكهات الهكتبة العربية في
عالـ الرحبلت كالكصؼ ،هغاير لهفٍكـ التقرير الصحفي ،كلعمٍا تشبً إلى حد كبير التقرير أك

كبيىً األستاذ في هقدهتً تمؾ.
الريبكرتاج الصحفي هع الفارؽ ،كٌك ها اكتشفً ٌ
* تعثر اىتشار الىظرية بسبب غياب الهثقؼ القيهي:

2

بدت ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ هتكاهمة هف الىاحية الىظرية كالعهمية التطبيقية

هف كجٍة ىظر كاضعيٍا كدارسيٍا كهىاصريٍا كهىتقديٍا ،كقد راعت كحرصت عمى استكهاؿ
سائر عىاصرٌا الفمسفية كالهعرفية كالهىٍجية هف خبلؿ عهمية التقعيد كالتىظير ،كلكىٍا تىاست أك
رأت أىً ليس هف هسؤكليتٍا ككظيفتٍا كضع كىشر كشرح أدبيات كآليات صىاعة الفرد الهثقؼ

القيهي ،الذم يحهؿ عمى عاتقً رسالة كغايات كأٌداؼ ىشرٌا كتطبيقٍا كتعهيهٍا عمى هستكل

الىخب الجاهعية أكال ،ثـ عمى هستكل الهؤسسات اإلعبلهية الهىتجة لمثقافة االتصالية ثاىيا .

كىعتقد أف عاهؿ غياب الىخبة القيهية ٌىا – بفعؿ حاالت الخىكس القيهي  -ركف فعاؿ

كهتغير هٍـ كرئيسي في ىجاح ىشرٌا كبديؿ ككعاء هعرفي كهىٍجي كعهمي في أٌـ هيداف حيكم

 1انظر  :حوار محمد هاشم كرٌم مع األستاذ نصٌر بوعلً السؤال التاسع  ،حوارات أكادٌمٌة حول نظرٌة الحتمٌة
القٌمٌة فً اإلعالم  ،دار الورسم للنشر والتوزٌع  ،الجزائر  ،الطبعة األولى 1030 ،م  ،ص . 80 .. 17
 2قامت مجموعة من تالمٌذ وأصدقاء األستاذ عبد الرحمن بدراسات مختصرة عن هذه األبحاث انظر  :حوار
محمد هاشم كرٌم مع األستاذ نصٌر بوعلً السؤال التاسع  ،حوارات أكادٌمٌة حول نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً
اإلعالم  ،دار الورسم للنشر والتوزٌع  ،الجزائر  ،الطبعة األولى 1030 ،م .
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إىساىي  .كقد يككف لعاهمي الزهف كالتدافع القيهي دكرٌها في ىشأة كبمكرة كفاعمية فصيؿ الىظرية

الهجهعات أيضا .
في عكالـ الفكر كالهعرفة كالٍيئات كالهؤسسات كالشركات ك ي
* خطكط كىتائج تصكرية :

كبعد ٌذي اإلضاءة الهعرفية كالهىٍجية الىقدية عف أٌـ كأشٍر ها كصؿ إليىا هف أبحاث

كدراسات األستاذ " عبد الرحهف " كأٌـ ها قي ِّد ىـ عىً ،ىحاكؿ أف ىتىاكؿ هعالـ رؤية تحميمية ىقدية
جديدة كقاعدة تهٍيدية لتفكيؾ الػ  [ :هىٍجية ] حسب الباحث عبد الرحهف ،ك[ الىظرية ] حسب
سائر الدارسيف  ،كالسيها بكعمي كبكهعيزة.

* الهقاربة الحقيقية :

* رؤية تفكيكية تحميمية ىقدية لكتاب :

[ هىٍجية الحتهية القيهية في اإلعبلـ كهقياس ( ع  .س  .ف ) لئلعبلـ كالقيـ ]

لمبركفيسكر عبد الرحهف عزم ،الدار الهتكسطية لمىشر ،تكىس ،الطبعة األكلىٌ1434 ،ػ

2013ـ .

أكال – الهبلحظات عمى الهقدهة:

تحتكم هقدهة الكتاب جهمة هف الهبلحظات الكاجب التىكيً بٍا  ،كٌي :

 – 1الحاجة إلى الهعرفة الشرعية:

العىكاف الكارد في التقديـ ( في الحاجة إلى فكر هىٍجي قيهي ) يستدعي الفٍـ عمى

ىسقيف  ،أها الىسؽ األكؿ فٍك  :افتراض فرد هىفتح غير هحصف إيديكلكجيا كديىيا كهعرفيا كثقافيا
كهىٍجيا  ،فٍك بحاجة إلى هثؿ ٌذا التحصيف الحاجي  .كأها الىسؽ الثاىي فٍك  :االستغىاء عف
ٌذا الدافع الحاجي بافتراض هىظكهة هؤسسة هرجعيا كهىٍجيا كهعرفيا كثقافيا ،فهف َّ
تك ىك ىف كتشبع
بالحد الكافي كالبلزـ هف القيـ خبلؿ سىي تعمهً األكلى تحصف كصار عاكسا لهحتكاي القيهي،
كٌىا تبدك جمية عبلقة الفقً بالفكر ،حيث تبدك حاجة الباحث في أم هجاؿ هف الهجاالت

لبلستىارة الفقٍية ،فالفقيً تبع لمهفكر كالدارس ،كٌك بدكري تابع لمفقً كالفقيً ،كقد يستجهعٍها
الباحث هعا ،كٌي غير هتأتية لمكثير هف الباحثيف الجهع بيىٍها .

1

كٌك ها حاكؿ أف يبرري بدافع عاطفي األستاذ ىصير بكعمي في الحكار عىدها تعرض

لهشركع اإلعبلـ اإلسبلهي كهكقؼ األستاذ عبد الرحهف هىً ،فالتكقؼ بحسبً كاف ألسباب تقىية
 ،كالتقىية ٌىا الفقٍية كالشرعية التي تحتاج إلى هعرفة بالقكاعد األصكلية كالفقٍية كالهقاصد كفقً

التعاهؿ هع الىصكص كاىزالٍا عمى الكقائع كاألحداث كالقضايا  .كقد عقَّ ىد األستاذ ىصير بكعمي

 1ما ٌعزز هذا التصور الحوار الذي أجرته األستاذ رقٌة بوسنان مع األستاذ عبد الرحمن بدءا من سؤال رقم .. 9
وانتهاءا عند السؤال رقم  ، 30فً عالقة الفكر والبحث بالفقه والشرٌعة  .انظر  :حوارات أكادٌمٌة حول نظرٌة
الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم  ،دار الورسم للنشر والتوزٌع  ،الجزائر  ،الطبعة األولى 1030 ،م  ،ص . 19 .. 36
191

الهكقؼ كأضاؼ شيئا هف التساؤالت كاالفتراضات غير السميهة عىدها حكـ عميً بالجهمة التالية :

[ الهشركع – اإلعبلـ اإلسبلهي – يخمك هف األدكات كيجعؿ الىص ىٍاية تحميمً ]  ،كٌىا ىطرح
تساؤال هٍها حكؿ خمكدية الىص لىجمك الضباب الذم أضافً األستاذ ىصير في حكاري  ،كأعتقد

أف األستاذ " عزم " ال يقصد ذلؾ البتة  ،كيىأل بىفسً أف يعتبر البحث في ىظرية اإلعبلـ

اإلسبلهي أف يصبح الىص القرآىي الهرجعي غاية البحث العمهي .

1

 – 2غياب الهقايضة الهتكافئة :

الهقدهة يفترض فيٍا صاحبٍا طرحا هىٍجيا هغاي ار كهتهاشيا هع الىظرية القيهية  ،كلكف

سرعاف ها تتـ عهمية استعراض خميطة بيف هىاٌج البحث األصيمة كالكافدة  ،األهر الذم

يستدعيىا لتكضيح هسألة هٍهة جدا  ،حيث أف اآلخر لها استفاد هىا في عصكر الىٍضة كالبعث

كبعيد الحركب الصميبية ( ٌ690-497ػ 1291-1099ـ ) أخذ هىا عمها كهعرفة هصاىاف
أثىاء ي
هف هصادر هحهية  ،كهحفكظاف هف الزلؿ بضهاىة األطر الهرجعية الهقدسة  ،كهف عقؿ
هحص وف كهٍزكز قيهيا  ،كال
هحصف هحهي سكم كهتزف  .أها ىحف فىأخذ اليكـ هف عقؿ غير
ٌ
يهتمؾ غير هرجعية البحث كالىظر كالتجربة ( االهبيريقية ) ،التي أفرزت سيكال هف الفمسفات
العبثية كالبلهعقكلة كصكال لمىفكيكية كالبىيكية كالظاٌراتية ههثمة في عقؿ الحداثة كفمسفة كعقؿ ها

بعد الحداثة .

2

 – 3هحاكالت التخمص هف إكراٌات القاٌر الكقتي:

الطرح ٌىا ال يختمؼ عف أم كتاب في البحث الهىٍجي كالسيها ها عىد اآلخر،

كهحصمة الهسألة في فٍهي كجكد فرد باحث هخترؽ قيهيا كهٍزكز هعرفيا كهرجعيا ،تسعى ٌذي

الدراسة التي جاءت ىتيجة هطالبة جهاٌير طبلب اإلعبلـ كاالتصاؿ تكضيح كيفيات التأصيؿ
القيهي في الدراسات كاألبحاث التطبيقية ،كٌك في اعتقادم بحث استىتاجي أكثر هىً تأصيمي ،
حيث أف الرؤية القيهية اإلسبلهية يجب أف تككف ىابعة كصادرة عف ىسؽ الهىظكهة القيهية

اإلسبلهية هف الداخؿ األصيؿ بهىأل عف إكراٌات الكافد اليكهي كالكقتي الهٍيهف .

3

 – 4تدافعات العقؿ الغربي كالركح الشرقية :

إف هقياس ( ع  .س  .ف ) صىك هقاييس اآلخر هع فارؽ استبداؿ القيهة الشرقية أك

العربية أك الهحمية الكطىية ( اإلسبلهية التي لـ تصرح بٍا الدراسة أك تستبعدٌا ىتيجة الركاسب

 1انظر  :حوار محمد هاشم كرٌم مع األستاذ نصٌر بوعلً السؤال األول  ،حوارات أكادٌمٌة حول نظرٌة الحتمٌة
القٌمٌة فً اإلعالم  ،دار الورسم للنشر والتوزٌع  ،الجزائر  ،الطبعة األولى 1030 ،م  ،ص . 16 .. 17
 2ما ٌعزز هذا التصور الحوار الذي أجرته األستاذ رقٌة بوسنان مع األستاذ عبد الرحمن السؤال رقم ،31
وحضور شخصٌات التراث فً فكر وبحث األستاذ  .انظر  :حوارات أكادٌمٌة حول نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً
اإلعالم  ،دار الورسم للنشر والتوزٌع  ،الجزائر  ،الطبعة األولى 1030 ،م  ،ص . 16
 3انظر  :حوار محمد هاشم كرٌم مع األستاذ نصٌر بوعلً السؤال الرابع  ،حوارات أكادٌمٌة حول نظرٌة الحتمٌة
القٌمٌة فً اإلعالم  ،دار الورسم للنشر والتوزٌع  ،الجزائر  ،الطبعة األولى 1030 ،م  ،ص . 75 .. 77
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الهكركثة ) ،كيتـ عبر كضع القيهة الهتكقع ككىٍا األفضؿ بحسب الكزف الذاتي لٍا ،ها يفقدٌا
الحياد العمهي ،كيجعمٍا هف ىتاجات اآلخر ،فٍي ال تعدك أف تككف عهمية تفصيؿ ثكب شرقي

ىصفً غربي .

 – 5تكشيات هىٍجية :

أشار الهؤلؼ في الهقدهة إلى التسطيح البحثي الرائج في الدراسات كاألبحاث في الهىطقة

العربية كاإلسبلهية ،كٌك بحسبً ىاتج عف الفقر الفكرم كالتسيب األدكاتي حتى لها عىد اآلخر،
كٌك ها يؤكد أف ٌذا البحث كمً شكؿ هف أشكاؿ الهحاكاة الهىٍجية لها عىد اآلخر ،هع بعض

التحسيىات كالتكشيات القيهية الهتىاسبة كالهسألة الهبحكثة إعبلهيا كاتصاليا أك هضهكهىيا أك

كسيمة أك أث ار .

1

 – 6الهىظكهة القيهية اإلسبلهية :
يشير الباحث في الهقدهة

2

إلى أس العبلقة  -الصراع أك الصداـ أك التدافع حسب

الهصطمح القرآىي  -بيىىا كبيف الغرب كاآلخر عمى أىً حضارم ،حيث يحدد الكعاء الحضارم
هختمؼ آليات كهسببات كأٌداؼ العبلقة بيىىا كبيف اآلخر الهغاير ،كٌذا صحيح هف جهيع

رصع
الىكاحي الهختمفة لمدراسة ،كلكف الهبادلء القيهية لىظرية الحتهية القيهية االثىاعشر التي ٌ

بٍا الهفكر ىظريتً ،أعتقد أىٍا يجب أف تيحسـ في عالـ القيـ كهككىاتٍا في الهىظكهة الفكرية
اإلسبلهية  ،كٌي حسب الدراسات الفكرية كالفمسفية اإلسبلهية تتركز عمى خهس قيـ أساسية ،

كٌي  - 1 [ :القيـ العقدية الركحية  – 2 ،القيـ الكجداىية الىفسية كاالىفعالية – 3 ،القيـ الفكرية
كالعقمية  – 4 ،القيـ الجهالية كالفىية كالرهزية  – 5 ،القيـ األخبلقية كالسمككية ] عبر هىظكهات
كأىساؽ تكاصمية خاصة كلصيقة جدا بالبىاء األساسي آلليات االتصاؿ الشرعي لمفرد كشبكة

تكاصمً الجهعي كالكياىي  ،كتبدك سائر تهظٍراتٍا كتطبيقاتٍا في سائر الجكاىب األخرل التي
تفضؿ بٍا صاحب الىظرية  ،فقيهة اإليهاىية كاإلىساىية كالتربكية كاالجتهاعية كالىفسية كالمساىية

كالهكاىية كالزهاىية كاالتصالية كالسياسية عىد الباحث " عزم عبد الرحهف " هجرد تهظٍر لٍذي

القيـ الخهسة هعا الهذككرة آىفا  .كٌك في اعتقادم الجاىب الهبتكر في الثقؿ الىظرم لمهحتكم

الثقافي لمىظرية  ،كالذم يحتاج إلى رتؽ  ،حيث أف الطمبة الهحيطيف كالهٍتهيف بالىظرية يفتقركف

إلى الفٍـ العهيؽ لمبحث كالدرس اإلسبلهي األصكلي كالفقٍي كالهقاصدم كالعقدم  ،كقد بدا
كاضحا كجميا في الكثير هف الثغرات األخرل  ،كالسيها في الحكارات التي أجركٌا هعً .

 – 7هحاكالت التخمص هف جيكب التبعية :

 1انظر  :عبد الرحمن عزي  ،منهجٌدة الحتمٌدة القٌمٌدة فدً اإلعدالم ومقٌداس ( ع  .س  .ن ) لإلعدالم والقدٌم ،الددار
المتوسطٌة للنشر  ،تونس  ،الطبعة األولى 3717 ،هـ 1031م  ،ص . 5
 2انظر  :منهجٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم ومقٌاس ( ع  .س  .ن ) لإلعالم والقٌم  ،ص . 30
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كبعد عرض الهؤلؼ الهفكر لمىظريات التي تىتظـ حقؿ الدراسات الهىٍجية في اإلعبلـ

كاالتصاؿ تكقؼ عىد هىٍجية الحتهية القيهية في اإلعبلـ كهستىداتٍا الهرجعية كالهؤسسة عمى
الهصادر التالية :

1

 – 1القرآف كالسىة .

 – 2إرث العمهاء الهسمهيف األكائؿ كذكر جهمة هف العمهاء .
 – 4األدكات الهعرفية البحثية الحديثة الدقيقة التي يهكف تكظيفٍا بكعي كألغراض أخرل .

كٌىا يبدك الهأزؽ الهعرفي كالهىٍجي في عدـ القدرة عمى التخمص هف إسار اآلخر

الهسيطر عمى عالـ التكىكلكجيا االتصالية كأبحاثٍا ،كٌك ها ال يهكف إىكاري أك اإلفبلت هىً

أكاديهيا ،حيث صار قدرىا الهحتكـ هاديا كهعىكيا كهىٍجيا .

كتبدك عهمية االتباع كاضحة في عدـ قدرتىا عمى خمؽ كتطكير هىاٌج بحث خاصة بىا،

كاعتبار التراث اإلىساىي هجرد ٌاهش ىتطمع إليً ،ال قدر هحتكـ ىتبعً بكعي أـ هف دكف كعي .

2

كقد بدا الهيؿ ىحك ٌيهىة ثقافة اآلخر  -عمى الرغـ هف هبلحظة هقكهات االعتزاز

بالذات األصيمة – في االىخراط الطكعي في راٌف الغالب الضكئي  ،الذم يعتهد عمى الصكرة

كالحركة ،كٌك ىقيض األصيؿ الفطرم الذم يعتهد عمى األذف كالسهع كالكمهة  ،فالقرآف دائها
ب حاسة السهع عمى البصر [ ،كقالكا لك كىا ىسهع أك ىعقؿ ها كىا في أصحاب السعير ] (
ييغمِّ ي

تبارؾ  ،) 10 :ك[ ختـ اهلل عمى قمكبٍـ كعمى سهعٍـ كعمى أبصارٌـ غشاكة كلٍـ عذاب عظيـ ]
( البقرة  .. ) 7 :هع ككىىا ىرل تعزيز الكمهة الهسهكعة ككىٍا تستجيب لىداء الفطرة ،هع ككف

األستاذ " عبد الرحهف " قد تىاكؿ ٌذي الهسألة الجكٌرية كعاهؿ كهتغير أساسي في التفريؽ بيف

الثقافتيف الشرقية كالغربية ،كلكىً ظؿ أسير الىسؽ الراٌف الكقتي الهٍيهف في عالـ الصكرة .

3

 – 8االىفتاح عمى الهشترؾ اإلىساىي :

إجازة استفادة الباحث هف الهشترؾ اإلىساىي الىظرم كالتطبيقي كالهىٍجي شريطة

االستعاىة بحضكر كعيً الدائـ في تعاهبلت الباحث هع جزئيات البحث  .كىقد الخطاب كالتراكـ

الهىٍجي الذم تضهً الهكتبة العربية كاإلسبلهية كيىتظـ أهر البحث كالباحثيف  ،باعتبار أف ٌذي

 1انظر  :منهجٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم ومقٌاس ( ع  .س  .ن ) لإلعالم والقٌم  ،ص . 31
 2انظددر دراسددتنا  :أثددر نظرٌددة الحتمٌددة التكنولوجٌددة علددى البحددث والدددرس اإلعالمددً واالتصددالً فددً الجامعددة
الجزائرٌة  ،رسكلة نفاٌات المهٌمن فً مراكز الردم الجدامعً  ،مددخل إلدى علدوم اإلعدالم واالتصدال  ،دار الكتداب
الحدٌث  ،القاهرة  ،الطبعة األولى 3717 ،هـ 1031م  ،ص . 319 .. 337
 3انظر  :حوار محمد هاشم كرٌم مع األستاذ نصٌر بوعلً السؤال الرابع  ،حوارات أكادٌمٌة حول نظرٌة الحتمٌة
القٌمٌة فً اإلعالم  ،دار الورسم للنشر والتوزٌع  ،الجزائر  ،الطبعة األولى 1030 ،م  ،ص  . 80 .. 77ونصٌر
بوعلً  ،قراءات فً نظرٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم  ،منشورات مكتبة إقرأ  ،قسنطٌنة  ،الطبعة األولى ،
3710هـ 1005م  ،بحث محمود قلندر  ،الحتمٌة القٌمٌة اإلعالمٌة مقاربة أصٌلة لعلوم االتصال  ،ص  17و . 19
194

الدراسة جاءت لتضع حدا لمخمط القائـ في العربية حكؿ الهىٍج كالهىاٌج  ،ها أكقع الباحث في
تىاقض داخمي حيث العكدة لمتأليؼ في الهىٍج هع كعي األستاذ في هقدهتً بككىً لف يضيؼ

هؤلفا جديدا في عالـ الهىاٌج .

1

ثاىيا – الهبلحظات عمى فصكؿ الكتاب :

كتضـ فصكؿ الكتاب جهمة هف الهبلحظات الكاجب التىبيً إليٍا  ،كٌي :

 – 1هحاكالت التكفيؽ :

كفي الفصؿ األكؿ هف الكتاب  ( :الهىٍجية كالهفٍكـ كالفرضية كاألداة ) ص 20 .. 17

عرض األستاذ " عبد الرحهف " جهمة هف الهؤلفات التي اطمعىا عمى أغمبٍا ،كخمص األستاذ إلى
إهكاىية استخداـ أم هرجع كبأم لغة يخدـ الهكضكع ،ها يفرض عمى الباحث القيهي أف يقكـ
بعهميتيف هعرفيتيف إىية ككافدة ثـ يحاكؿ التكفيؽ بيىٍها ،كٌذا ها يكشؼ عف حقيقة التبعية الفكرية

كالهىٍجية كتحقؽ حاالت القابمية في الىخبة التي ح ٌذر هىٍا " هالؾ بف ىبي " .

2

تحكؿ الفصؿ إلى كتاب تعميهي صفي حكؿ الهفاٌيـ  ،كٌك ها يتىافى كعهر كهرحمية
ثـ ٌ
كأدبيات اىتشار الىظرية كتعهيـ هصطمحاتٍا كسائر تفاصيمٍا  ،كأصكؿ كقكاعد هىٍج اىتشار

كذيكع أم ىظرية بيف الدارسيف يخالؼ هىطكؽ التعميهية التي بدت في الفصؿ األكؿ  ،ككأىها
يريد األستاذ أف يقكؿ لىا أف الهفاٌيـ الىظرية كاإلجرائية [ الببلغ ،الرحمة ،الهخياؿ اإلعبلهي،

الزهف اإلعبلهي الرهزم ،الزهف القيهي  ،الهكاف الرهزم القيهي  ،الرأسهاؿ الرهزم القيهي ،عىؼ

المساف كاإلعبلـ ،البىية القيهية المغكية  ،األخبلقيات القيهية اإلعبلهية  ،السكة القيهية اإلعبلهية،
القابمية اإلعبلهية لبلستعهار ،هعادلة اإلىساف البىابية  +اإلعبلـ  ،هقياس – ع  .س  .ف ، ] -
ٌي التي فٍهتٍا أىا فقط ،كالحقيقة غير ٌذا حسب هىطكؽ تعدد طرؽ التكصؿ لمهعرفة ،إذ لـ

ىعٍد لىظرية أف اىتشرت أك حاكؿ صاحبٍا ىشرٌا بٍذي الطريقة الهستعجمة ،ككأىها يريد أفي يمفت
ىظر الدارسيف لٍا بعد أف أداركا ظٍرٌـ لٍا في ظؿ حهأة الراٌف التكىكلكجي كاإللكتركىي

الهٍيهف ،كٌـ في غفمة عىٍا الٌتهاهات بحثية أخرل طغت عميٍا هف بيف سيكؿ هف طركحات
الغالب اإللكتركىي كالرقهي الكقتي .

3

 – 2هخاطر رسكمة ىفايات الهٍيهف الثقافي :

كها اقترح أيضا – كبحسب الهىٍجية التعميهية التي اختارٌا لتعهيـ ىظريتً – حاص ار

لعد كحساب
الفرضيات فقط بيف عادات االتصاؿ كاألثر ،كٌك عيف التبعية الهىٍجية كالبحثية ٌ

 1انظر  :منهجٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم ومقٌاس ( ع  .س  .ن ) لإلعالم والقٌم  ،ص  31و . 37
 2انظر  :منهجٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم ومقٌاس ( ع  .س  .ن ) لإلعالم والقٌم  ،ص . 10 .. 37
 3انظددر  :منهجٌددة الحتمٌددة القٌمٌددة فددً اإلعددالم ومقٌدداس ( ع  .س  .ن ) لإلعددالم والقددٌم  ،ص  . 16 .. 10فهووو –
حفظه هللا – ٌقوم بعمل األنبٌاء والمرسولٌن تجواه أقووامهم الغوافلٌن  ،فهوو ٌرٌود لهوم – للنخبوة الجامعٌوة  -خٌورهم
وما ٌفٌدهم وٌنفعهم وهم فً غفلة معرضون .
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ىفايات الهٍيهيف عمى حقؿ الكسائط ،دكف أف ييىظٌر فاتحا األفؽ أهاـ الىخب لمتعاهؿ هع فرضياتً
1
الىظرية ،كٌكذا أتـ الفصؿ كمً ،فرضيات بحسبً .
 – 3التكرار لمتأكيد :

كفي الفصؿ الثاىي ( دراسة الجهٍكر ) صار التفصيؿ كالشرح هىصبا في عهمية التفريؽ

بيف هفٍكـ البحث كالهىٍج كتعريفٍها الدقيؽ ،كها يجب أف ييطمؽ كها ال يجكز لً أف يطمؽ عمى
البحث أك الهىٍج ،كتحكؿ الفصؿ إلى هجرد طرح ىقدم كفمسفي هىٍجي بحت ،كاعتقادم أف

األهر لك أخذ هىحى التأسيس كالضبط ،كقي ٌعد بخطكط عاهة كعبلهات كبرل ألفضى لمدقة
2
كالجدكل .
 – 4استفراغ الكافد الهٍيهف :

كفي الفصؿ الثالث (تحميؿ الهضهكف ) ص  55 .. 45اقتفى األستاذ " عبد الرحهف "

خطى هىٍج الدراسات البحثية األكاديهية  ،كاستفرغ ها عىد اآلخر هف تراكهات كتقعيدات هع

بعض اإلشارات التراثية الهحتشهة كالصدؽ كاالستقاهة ،ككاف الفصؿ هجرد عرض لهفردات
الدراسات الهضهكىية كفؽ هعطيات الىظريات الهطركحة كتعريؼ دراسة الهحتكل كالهسألة الكهية

كالشكؿ كالهحتكل الظاٌرم كالفئات ككحدات تحميؿ الهحتكل .

3

 - 5إىساف كثقافة الهرحمة :

كفي الفصؿ السادس التطبيقي عف البيئة الجزائرية ص  75 .. 67بدت الصكرة –

حسب رؤيتىا  -عاهة كبعيدة عف التشخيص الشاهؿ لتشكيؿ هعالـ كهكاصفات الصكرة الحقيقية

الفردية كالجهعية لمفرد الهتخمؼ الهكركث عف عٍد ها بعد سقكط دكلة الهكحديف 1286ـ
ٌ 687ػ ،كعف ثقافة هرحمة التخمؼ ،إذ أىٍا تشكؿ حجر الزاكية في االىطبلؽ لهعالجة ككضع
خططىا اإلعبلهية كاالتصالية كالثقافية لغسؿ هخمفات كآثار التخمؼ عبر التكاصؿ الثقافي هع

الذات الهتردية  ،هع الت ىبيً إلى أف األستاذ " عبد الرحهف عزم " تفضؿ بتكضيحٍا كشرحٍا عىد
تىاكلً " الكاقع كالخياؿ في الثىائية اإلعبلهية " هرتك از عمى تحميبلت كفٍكهات " هالؾ بف ىبي "

في " شركط الىٍضة " حيث اعتبار أم هشكمة في صهيهٍا هشكمة حضارية .
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 1انظر  :منهجٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم ومقٌاس ( ع  .س  .ن ) لإلعالم والقٌم  ،ص . 19 .. 16
 2انظر  :منهجٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم ومقٌاس ( ع  .س  .ن ) لإلعالم والقٌم  ،ص . 73 .. 15
 3انظر  :منهجٌة الحتمٌة القٌمٌة فً اإلعالم ومقٌاس ( ع  .س  .ن ) لإلعالم والقٌم  ،ص . 99 .. 79
 4نحو تأسدٌس فكدر إعالمدً حضداري متمٌدز  ،مجلدة المسدتقبل العربدً  ،السدنة  ، 38العددد  ، 361مدارس أفرٌدل
3557م  ،نقال عن  :السعٌد بومعٌزة  ،من حتمٌات التحدٌث إلى الحتمٌة القٌمٌة محاولدة قدراءة مقارندة لنظرٌدة عبدد
الرحمن عزي  ،ص  . 97فً الكتاب الذي أعده ونسقه األستاذ نصٌر بوعلً  ،قراءات فدً نظرٌدة الحتمٌدة القٌمٌدة
فددً اإلعددالم  ،منشددورات مكتبددة إقددرأ  ،قسددنطٌنة  ،الطبعددة األولددى 3710 ،هددـ 1005م  .وانظددر دراسددتنا  ،التخلددف
والوعً المنشطر  ،عن إنسان وثقافة مرحلة التخلف  ،منهج التغٌٌر بالقراءة  ،كتاب سلسلة روافد  ،الكوٌت .
* إنسان المرحلة :
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 - 6الهقاييس كردـ الثغرة القيهية :

كفي الفصؿ السابع ( هقاييس القيـ كاالتجاٌات ) ص  ، 83 .. 79استأىس األستاذ "

عبد الرحهف عزم " هكتفيا بعرض سمـ القيـ كٌيكمتٍا في هقاييس اآلخر كتقسيهاتٍا  ،هعتب ار ذلؾ

واعتقادي أن المسألة تكمن فً التأكد من آلٌة الوعً المتكامل لدى الدارسٌن  ،وبخاصة وهم ٌتعاملون
مع المشكلة أفقٌا وعمودٌا  ،حٌوث أفضوت مفوردات تجوزيء المشوكلة إلوى تبو اٌن معوالم الفصول بوٌن حودي المسوٌرة
الحضووارٌة لؤلمووة  ،علووى المسووتوٌٌن الفووردي والكٌووانً  ،إذ بووات موون الصووعب تجوواوز معضوولة التعاموول مووع الفوورد
المتخلف الذي ٌتصف بالصفات اآلتٌة :
 - 1الفرد المنشطر بٌن زموانٌن  ،زموان الحضوارة العربٌوة اإلسوالمٌة الزاهوً الزاهور الوذي أفول مون واقوع وحكوم
وتوجٌه الحٌاة الٌوم  ،وبٌن زمن تعٌس بئٌس قبٌح متعثر ذلٌل فاسد .
 – 2الفرد الذي ال ٌعٌش عصره البتة  ،بل هو غائب بإرادته واختٌاره  ،أو ُمغ اٌب عنه بالرغم منه .
 – 3الفرد الذي صار ٌمثل ظاهرة اجتماعٌة وثقافٌة وفكرٌة وتربوٌة وأخالقٌة عامة تشمل جمٌع أفوراد المجتموع
العربً واإلسالمً  ،ولٌس حالة فردٌة ٌمكن محاصرتها وعالجها .
 – 4الفرد الذي صوار ٌشوكل حالوة انتكاسوة حقٌقٌوة وانفالتوة سولوكٌة وقٌمٌوة باتجواه تعزٌوز قوٌم البوداوة علوى قوٌم
الحضارة والتحضر والمدنٌة  ،على الرغم مون آالف الودوالرات التوً أُنفقوت مون أجول بنواء مودن ومدنٌوة متطوورة
لخدمته وجعله بعٌدا عن قٌم البداوة التً تبدو جلٌة فً تعامله مع منجزات الحضارة المعاصرة .
 – 5الفرد الذي صار ٌجسد روح االنهوزام والتراخوً  ،وواقوع القابلٌوة لالسوتعمار  ،والتبعٌوة لآلخور القووي فكرٌوا
وثقافٌا ومعرفٌا وأخالقٌا ..
 – 6الفرد الوذي تتنازعوه عقودتان متباٌنتوان  [ :االسوتعباد  ،العبودٌوة ]  ،فهوو مسوتعد ألن ٌموارس دور الودكتاتور
والعبد أٌضا فً حالة توفر وانتفاء الظروف .
 – 7الفرد الذي تتحكم فٌه عقدة بروز األنا الفردي على األنا الجمعً وانعدام تووازن خنووس األنوا الفوردري علوى
حساب األنا الجمعً .
 – 8الفرد الُمعقد بعقدة ال ُذهان  ،على حد تشخٌص المفكر مالك بن نبً  ،حٌث ٌعتقود الفورد المتخلوف قدرتوه علوى
فعل كل شًء  ،واستبساط واستسهال كل شًء .
وهنووا ٌكموون دور الوووعً بالمشووكلة انطالقووا موون وعووً حالووة الفوورد المنووتكس حضووارٌا  ،والووذي هووو منوواط
النهضة واالنكسار  .وهو ما جهله أو تجاهل عنه منظرو النهضة .
* ثقافة المرحلة :
وال ٌكفً فقط للدارسٌن الوعً بإنسان مرحلة التخلف فحسب  ،بل ٌجوب وجوبوا عٌنٌوا الووعً الحقٌقوً
والصووادق والووواقعً بنوعٌووة الثقافووة السووائدة فووً مرحلووة الخنوووس الحضوواري  ،إذ ٌمكننووا وصووف ثقافووة المرحلووة
السائدة  ،التً نحاول التدافع معها بالمواثفات والمعالم التالٌة :
 - 1فهً ثقافة  ،غلبة نزعة المدٌح والثناء والحمد والشكر الممل .
 – 2فهً ثقافة  ،غلبة نزعة التعلق بالماضً والتشظً معه .
 – 3فهً ثقافة  ،غلبة نزعة التسامً واالستعالء والتفاخر بالماضً التلٌد .
 – 4فهً ثقافة  ،غلبة نزعة الشاعرٌة واألحالم والطوباوٌة والتعلق بالخٌال .
 – 5فهً ثقافة  ،غلبة طابع االعتزاز بالكم والحجم والشكل .
 – 6فهً ثقافة  ،غلبة نزعة التجزيء والتفكٌك والتفتٌت  ،ومقولة  [ :فٌها قوالن ] .
 – 7فهً ثقافة  ،غلبة نزعة المظاهرٌة والشكالنٌة واالحتفالٌة والمهرجانٌة .
 – 8فهً ثقافة  ،العجز عن إدراك روح المدنٌة وحقٌقة الحضارة الغربٌة  ،وغٌرها من حضارات آسوٌا الناهضوة
الٌوم .
 – 9فهً ثقافة  ،التعلق بمظاهر وشكالنٌة المدنٌة الغربٌة والتفكٌر فً الحصوول السوهل علوى منتجاتهوا  ،ولوٌس
التفكٌر الجاد فً محاولة أنتاجها وتصنٌعها .
 -13فهوً ثقافوة  ،عودم القودرة علوى الوتحكم فوً أدوات إنتواج المدنٌوة وتسوٌٌرها والوتحكم فٌهوا  ،ثوم الوتخلص مون
نفاٌاتها  ،فً عصر الفٌضان النفاٌواتً وغورق البشورٌة فوً مسوتنقع القوذارات الكٌمٌاوٌوة والبٌولوجٌوة والنووٌوة
وغٌرها من مخلفات اإلنسان الحداثً المتوحش .
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الجٍد كافيا لرتؽ ثغرة القيـ الهٍدكرة لدل الىخب الهفكرة في العالهيف العربي كاإلسبلهي ،فضبل

عف خىكسٍا الهرجعي كالسمككي الفردم كالجهعي لدل هككىات الكياىات العربية كاإلسبلهية .
 – 7عالـ القيـ :

كفي الفصؿ الثاهف عف ( هقياس ع  .س  .ف ) لمقيـ ص  90 .. 87أجاد بدقة

تصكيب كتشخيص عالـ القيـ ،كٌك في اعتقادم أدؽ فصؿ هف الىاحية الطركحات الهىٍجية
كالهضهكىية كالديىية كالفمسفية أيضا ،كٌك تجسيد هعيارم لهسابر كهكازيف سمـ القيـ في
الهىظكهات القيهية السكية عهكها ،كفي هىظكهة القيـ لمديف اإلسبلهي خصكصا ،هع تأكيدىا عمى

اعتبار قدرة العقؿ الهسمـ عمى إىتاج القيـ كفؽ التأسيس القرآىي كالىبكم.

 – 8صعكبة قياس القيـ :

كلكف الفصؿ التاسع عف ( هقياس ع  .س  .ف  .لئلعبلـ كالقيـ – هستكل دراسة

الجهٍكر ) ص  ،103 .. 93غابت أك طغت أك فرضت ىفسٍا  -بحكـ الهكركث كالراٌف
التكاصمي الهىفتح هع ثقافة اآلخر كلدقة الحاجة لمهصافي كالهرشحات الشرعية  -عمى الىسؽ

الهعرفي كالفكرم كالهىٍجي لؤلستاذ " عبد الرحهف " هسألة أساسية  ،كٌي  :صعكبة قياس القيـ ،
كٌك عائد لمثغرة الهعرفية في هختمؼ العمكـ الشرعية كالسيها هكقؼ اإلسبلـ هف تجسيد القيـ

كالعهؿ بٍا ،أك التظاٌر أك االفتخار بٍا ،حيث سيطرة عالـ الغيب عمى سائر األعهاؿ ،كٌيهىة
ثقافة السر كالتكاضع كاالبتعاد عف الرياء كالظٍكر المذيف ٌها صىك الشرؾ في الهىظكهة الديىية

اإلسبلهية ،كٌك ها يجب التىبً إليً .

فهف الصعب قياس القيـ الركحاىية الكاجب تجسدٌا في العهؿ كػ  [ :التقكل  ،اإلخبلص،

كاالستقاهة ،كالصدؽ  ] .. ،في شكؿ استهارة أك استبياف أك اعتراؼ أك بأم شكؿ هف أشكاؿ

االستبياف ،فىحف ىرل الظاٌر كاهلل يعمـ بالسرائر كبخائىة األعيف كها تيخفي الصدكر ،كٌك أهر
ييرل بعض آثاري في الكاقع هع ككىً غير قابؿ لمقياس البتة .
 – 9هبلحظات هدرسية :

كفي الفصؿ الثاىي عشر ( أخطاء هىٍجية ) ص  121 .. 113ال تعدك أف تككف هجرد

هبلحظات يقدهٍا الهشرؼ أك الهؤطر لطبلبً ككىٍا هف العثرات الىاتجة عف عدـ التهكف هف

الهىٍج  ،ككذلؾ األهر في الفصؿ الثالث عشر ( هغالطات هىٍجية ) ص ، 127 .. 125

ككذلؾ الفصؿ الرابع عشر ( قيـ الباحث ) ص  ، 131أعتقد أىٍا ال تعدك ككىٍا صفات كأخبلؽ

الباحث .

* رؤية استىتاجية :

كبعد ٌذا العرض التحميمي كالىقدم لها سبؽ ،كالذم أردىاي أف يككف هقتضبا ،كالسيها

عىد عرض الهككىات الفكرية كالعقدية كالتصكرية كالتطبيقية لىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ
لؤلستاذ الدكتكر الهفكر اإلسبلهي العالهي " عبد الرحهف عزم " تبيىا ها يمي :
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 – 1ىخبكيتٍا الساهقة كشهكليتٍا الهعرفية كهيزة هضافة لمهعرفة اإلسبلهية .
 – 2ضآلة الىخب الجاهعية الكاعية كالهؤهىة بٍا .

 – 3حاجتٍا لىخب جاهعية هتهيزة ككاسعة التراكـ الهعرفي كالهىٍجي األفقي كالعهكدم .
 – 4جدارتٍا لسد كهؿء كتعكيض الراٌف كالغالب االتصالي اإللكتركىي العكلهي .
 اليوامش و المراجع :

 .1حكارات أكاديهية حكؿ ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ  ،دار الكرسـ لمىشر كالتكزيع ،
الجزائر ،الطبعة األكلى 2011 ،ـ  ،ص . 59

 .2قراءات في ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ  ،هىشكرات هكتبة إق أر  ،قسىطيىة  ،الطبعة
األكلى ٌ1430 ،ػ 2009ـ  ،ص  34ك . 35

 .3ع بد الرحهف عزم  ،دراسات في ىظرية االتصاؿ  ،ىحك فكر إعبلهي هتهيز  ،سمسمة كتب
الهستقبؿ العربي ( ، )28هركز دراسات الكحدة العربية  ،ص  ، 13ىقبل عف  :ىصير بكعمي
 ،قراءات في ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ  ،هىشكرات هكتبة إق أر  ،قسىطيىة  ،الطبعة

األكلى ٌ1430 ،ػ 2009ـ  ،بحث هحهكد قمىدر  ،الحتهية القيهية اإلعبلهية هقاربة أصيمة
لعمكـ االتصاؿ  ،ص . 20

 .4ىصير بكعمي  ،قراءات في ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ  ،هىشكرات هكتبة إق أر ،
قسىطيىة  ،الطبعة األكلى ٌ1430 ،ػ 2009ـ  ،بحث السعيد بكهعيزة  ،هف حتهيات

التحديث إلى الحتهية القيهية هحاكالت قراءة هقارىة لىظرية عبد الرحهف عزم  ،ص . 52

 .5عباس هحهكد العقاد  ،التفكير فريضة إسبلهية  ،هكتبة رحاب  ،الجزائر  ،دكف طبعة كتاريخ
 ،ص  .. 14كأحهد عيساكم  ،هقاربات فكرية هعاصرة  ،دار الكتاب الحديث  ،القاٌرة ،
الطبعة األكلى ٌ1433 ،ػ 2012ـ  ،ص . 57 .. 53

 .6عبد الرحهف عزم  ،هىٍجية الحتهية القيهية في اإلعبلـ كهقياس ( ع  .س  .ف ) لئلعبلـ
كالقيـ ،الدار الهتكسطية لمىشر  ،تكىس  ،الطبعة األكلى ٌ1434 ،ػ 2013ـ  ،ص . 9

 .7ىحك تأسيس فكر إعبلهي حضارم هتهيز  ،هجمة الهستقبؿ العربي  ،السىة  ، 16العدد
 ، 183هارس أفريؿ 1994ـ  ،ىقبل عف  :السعيد بكهعيزة  ،هف حتهيات التحديث إلى
الحتهية القيهية هحاكلة قراءة هقارىة لىظرية عبد الرحهف عزم  ،ص  . 54في الكتاب الذم

أعدي كىسقً األستاذ ىصير بكعمي  ،قراءات في ىظرية الحتهية القيهية في اإلعبلـ ،

هىشكرات هكتبة إق أر  ،قسىطيىة  ،الطبعة األكلى ٌ1430 ،ػ 2009ـ .
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