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نظرية الحتمية القيمية  ،واألسلمة األصالةالتنظير العربي اإلسالمي بين 
  لألستاذ عبد الرحمن عزي أنموذجا

 اشساعد همـاذ :من إعداد األست

 جامعة الحاج لخضر باتنة

 

 ملخص المداخلة : 

ملعبفة استحضار اام بني ـمزمة التظي ر العب،ي  واالنص أل وعقم اإلنتاج كحدودزامية والتبعية ـاالهن
تكمن  هو ما حصزين كث را للقيام هبذه الدراسة اليت  إسالميتهاوبني أصالة شعوبظا العببية و  الغببية وأسلمتها

بتص يل أمزمة التظي ر العب،ي  مبتدئة ة ـتق ى واقع التظي ر العب،ي اإلسالمي بني األصالة واألسلمأمهيتها يف 
اه مكمن التالقي والتالغي ظكألصالة واألسلمة واستاتبيني وتشبيح م طلحي وحتديد أهم أسباهبا  مث 

وتوضيح نشأهتا   منوذج للدراسةأزي كـوالرتكيز على نيبية احلتمية القيمية لألستاذ عبد البمحن ع بيظهما 
ه االتصاق ـإلببامز أوج كمظهجية  )املقارنة( املقايسةو  الوصف بأسلو،يومصهومها وركائزها ومصاتيح فهمها  و 

  بداية من م ادرها الظيبيةة املعبفة  وأخ را تص يل مواطن األصالة يف ها وبني مدرسة أسلمظواالختالف بي
لتحتل مكانة  ومتيزها باألسبقية واالنصباد واالبتكار والتجديد  ومزجها بني املظهجية الغببية والعقلية الشبقية 

 خماضا وميالدا. إلنتاج املعبفة األصالة

 الكلمات الدالة : 

       العب،ي  األصالة  التأصيل  األسلمة  نيبية احلتمية القيمية  عبد البمحن عزي.التظي ر  
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 مقدمة : 

كث را ما تثار قضية عقم التظي ر العب،ي  وخت ص هلا جلسات حوار ونقاش سواء على مستوى 
ثقافية والتارخيية أسباب ذلك بالتخلي عن الرتاث واملبجعية ال تصسباملؤمتبات الوطظية أو الدولية  وغالبا ما 

للمجتمعات العببية واإلسالمية  وإهنزامية وتبعية الصكب العب،ي ومصكبيه لإلنتاج املعبيف الغب،ي  ورمبا هذا هو 
جوهب األمزمة ولبها  واليت من أهم إفبامزاهتا إعباض الدارسني وحىت الباحثني واملصكبين عن الكم اهلائل من 

جبدياهتا ومظطلقاهتا اليت تتعارض يف كث ر من األحيان مع أصول املعارف املستوردة وعدم استساغهم أل
 ثقافتهم وانتمائهم احلضاري والتارخيي والديين. 

  التظي ر العب،ي ببمز يف هناية القبن املاضي ما يسمى بتيار أسلمة املعبفة خضم ما يتخبط فيهيف و 
ة العببية اإلسالمية  للتحبر من السبات القاصد أساسا إىل حماولة تكييف الباع املعبيف الغب،ي مع العقلي

عدم أصالة العميق وحتقيق اخلطوة والظقلة من البكود إىل اإلنتاج واإلبداع  وأول ما اصطدم به هذا التيار 
  ما خلق إعباضا كب را على هذه الصكبة واملطالبة بتأصيل العلوم انطالقا من امل در املعبفة حمل األسلمة
 وصوال إىل املق د.

يف جمال  جتهاد فكبي وحماولة تظي رية  ولدت نيبية احلتمية القيمية لألستاذ عبد البمحن عزيوكا
اإلعالم واالت ال  حيث يعتربها الكث رون أمنوذجا لألصالة ملا حتتويه من مواطن تكتظصها األصالة يف مجيع 

 .مباحلها بداية من م ادرها وصوال إىل مزجها بني العقل العب،ي واملظهج الغب،ي

ويف هذه الدراسة  وكمحاولة لتشبيح واقع التظي ر العب،ي  ومقايسته انطالقا من فكبيت األسلمة 
اد مواحلتمية القيمية  وإثبات ما إذا كانت نيبية احلتمية القيمية نيبية أصيلة أم ال  وحتقيقا لذلك مت اعت

 العظاصب التالية كخطة تبشيدية هلذه الدراسة : 

اسة  ويتضمن : إشكالية الدراسة  أمهيتها وأهدافها  ضبط املصاهيم األساسية التعبيف مبوضوع الدر  -0
 املتمثلة يف : التظي ر العب،ي اإلسالمي  األصالة   األسلمة.

 اد املظهج الوصصي )املسحي(  واملظهج املقارن )املقايسة(.ممظهجية الدراسة : اعت -2

 أمزمة التظي ر العب،ي. -3

 بني األصالة واألسلمة.  -4
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 حلتمية القيمية كظموذج للدراسة.نيبية ا -5

            نيبية احلتمية القيمية وسؤال األصالة. -6

 التعريف بموضوع الدراسة :  -1

 إشكالية الدراسة : -أ

انطالقا من معطيات أفبمزهتا نتائج معيم الدراسات اإلنسانية واالجتماعية واجملسدة للشبخ الياهب   
والعمل على إقحامه وتطبيقه   اإلسالمية وبني است راد التظي ر الغب،ي والباطن بني أصالة اجملتمعات العببية

اليت ختتلف إختالفا أصيال مع ني رهتا الغببية    تطبيقا موامزيا على خمتلف اليواهب االجتماعية واإلنسانية
 ية لصكب الغب،ي صابغا إياه ب بغة إسالماملستحضب ل  بزوغ ما يسمى بتيار أسلمة املعبفةوانطالقا من 

تأيت هذه   صالةلألستاذ عبد البمحن عزي كظموذج لأل  وانطالقا من ميالد نيبية احلتمية القيمية يف اإلعالم
الدراسة لتطبح إشكالية عميقة وحمورية  تشكل شىت أبعادها أمزمة التظي ر العب،ي  لتحاول اإلجابة على 

 واألسلمة  من أمهها :  صالةجمموعة من األسئلة تتمحور معيمها حول متغ رين رئيسني مها األ

 ؟  أصالتهاة املعبفة ويف املقابل املق ود بأسلمما ما واقع التظي ر العب،ي اإلسالمي  و  -

 ؟  األصالة واألسلمةبني  التالقي والتالغيوجه ما هي أ -

      ؟ أصيلةهل نيبية احلتمية القيمية نيبية  -

 أهمية الدراسة :  -ب

م طلح تأصيل العلوم أو جاءت يف وقت كثب يف احلديث حول تكمن أمهية هذه الدراسة أهنا   
املعبفة  وحماولة الكث ر من الباحثني واملصكبين العبب أسلمة املعبفة  لذلك تعترب كإضافة نوعية لألحباث 

ىل أمهيتها يف إماطة   باإلضافة إصالةالبامية لإلطالع على خبايا التظي ر العب،ي وموقعه بني األسلمة واأل
نيبية احلتمية القيمية يف اإلعالم  وإثبات أصالتها واحلث على اعتمادها كظيبية موامزية للظيبيات م عن اللثا

     وكرتشيد نيبي ملختلف الدراسات واألحباث خاصة اإلعالمية واإلت الية. األخبى

 أهداف الدراسة :  -ج

 تبنو الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف من أمهها :   
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 واألسلمة.صالة واإلملام بكل ما يتعلق مب طلحي األ عن واقع التظي ر العب،ي اإلسالمي  الكشفحماولة  -

 معبفة أوجه االختالف واالتصاق بني امل طلحني. -

 اإلطالع أكثب وحماولة فهم أدق لظيبية احلتمية القيمية يف اإلعالم. -

 تلف الدراسات.التعبيف بظيبية احلتمية القيمية وأمهيتها كرتشيد نيبي ملخ -

  .يلةأصحماولة إثبات ما إذا كانت نيبية احلتمية القيمية نيبية  -

 ضبط المفاهيم األساسية :  -و 

 التنظير العربي اإلسالمي : -

 إذن فالتظي ر  (1)م دره نيب  نقول تظي ر األفكار مبعىن التأمل فيها مليا لوضعها كظيبيةالتظي ر   
يق د به وضع الظيبيات أو حماولة إنتاج الظيبية املستوفية للشبوط  الواسعمشتق من الظيبية  ويف مصهومه 

 واملبادىء والكيصية.

ومت ربط هذا امل طلح يف هذه الدراسة بكلميت )العب،ي اإلسالمي( ألن املق ود مظه خت يص   
دق حماولة إنتاج نيبية التظي ر باجملتمعات العببية اإلسالمية يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ومبعىن أ

عببية إسالمية تتماشى وأصالة هذه اجملتمعات مبباعاة مقوماهتا األساسية ومبادئها وعاداهتا وتقاليدها وهذا 
نتيجة ملا تصبضه وت بو إليه خمتلف الدراسات واألحباث اهلادفة أساسا إىل مباعاة خ وصية اجملتمعات 

 .التهاوحات تتصق مع قيمها وأصالعببية واإلسالمية ومتييزها بظيبيات وأطب 

 : األصالة -

اأَلْصُل: َأسصل كل شيء ومجعه ُأصول ال يَُكسَّب على غ ر   و األصالة كلمة مشتقة من األصل  
  .(2)ويقال: اْسَتْأَصَلْت هذه الشجبُة َأي ثبت َأصلها   ذلك  وهو اليْأُصول. يقال: َأصل ُمَؤصَّل

 :فيقول شبح احمللى على الورقات ىن األصل من خاللويورد الدكتور صربي حممد خليل مع  
بُُه. َكَأْصِل اْلَِْداِر  َأْي: َأَساِسِه. َوَأْصُل الشََّجبَِة  َأْي: َطَبفـَُها الثَّاِبُت يف … ْصلُ فَاأْل " َما يـُبـْىَن َعَلْيِه َغيـْ

                                                           
 .http://www.almaany.comقاموس املعاين  مادة تظي ر  من املوقع االلكرتوين  :   (1
 .http://www.baheth.info:    من املوقع االلكرتوين  أصالة  مادة الباحث العب،يقاموس  (2
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َوفـُُبوِع اْلِصْقِه  َغ ْرِِه. َكُصُبوِع الشََّجبَِة أِلَْصِلَها اأْلَْرِض. َواْلَصبُْع الَِّذي ُهَو ُمَقاِبُل اأْلَْصِل: َما يـُبـْىَن َعَلى
 .(1)"أِلُُصولِهِ 

أما الدكتور حسن علي الساعوري يف مقاله تأصيل العلوم االجتماعية فيصسب األصالة على أهنا   
دة البأي  األصالة يف اللغة تعين فيما تعين الثبات وجو  الثبات وجودة البأس واألساس القاعدة  فيقول :"

فاألصالة كل ما خالف الصبوع وهو الذي   وهي كذلك القاعدة واألساس املتني الذي يقوم عليه الشيء
تعتمد عليه هذه الصبوع يف الظشأة والوجود واالستمبارية  فإذا غاب األصل أو انعدم بالضبورة يظعدم كل ما 

 .(2)"صبوعتصبع مظه أو ما أسس عليه  كيف ال وقد قيل إن األصل تتبعه ال

  واملق ود باألصالة يف هذه الدراسة العودة إىل األصل والتشبث به يف عملية التظي ر وإنتاج الظيبية  
واالستعانة  مبعىن مباعاة خ وصية اجملتمعات العببية واإلسالمية وأصالتها أثظاء حماولة استحداث الظيبيات

ية واإلسالمية كل ما يبدها إىل األصل املتمثل يف اللغة   واملق ود بأصالة اجملتمعات العببباملبجعية احلضارية
 العببية والقبآن والسظة واملبادىء واملقومات والعادات والتقاليد واخل وصية يف شىت جماالت احلياة. 

 األسلمة :  -

املتأمل جيدا  أو إسالمية املعبفة من امل طلحات واملصاهيم احلديثة واملستجدة  أسلمة املعبفة  
لح جيده مكونا من كلمتني؛ كلمة أسلمة  وكلمة املعبفة  فاألوىل مبدها إىل اإلسالم  والثانية معظاها للم ط

جلي ومعبوف  وحني الببط بيظهما يضصي ذلك إىل معىن واحد ال ثاين له وهو مزج املعبفة باإلسالم 
عادة صياغتها مبا يتالءم مع غة إسالمية  وإعبفة الغببية ب بوإخضاعها لقواعده ومبادئه  وبالتايل صبغ امل

 الدين اإلسالمي.

"ممارسة الظشاط املعبيف كشصا : قد عبَّف الدكتور عماد الدين خليل مصهوم أسلمة املعبفة بكوهناو   
أمَّا الدكتور طه جابب "   وجتميعا وتوصيال و نشبا من مزاوية الت ور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة

                                                           
 د.صربي حممد خليل : تأصيل العلوم من مظيور حضاري  متوفب على مدونته االلكرتونية التالية : (1

 http://drsabrikhalil.wordpress.com/2011/06/30 
عاملي ألحباث اإلميان  االجتماعية  جملة أحباث اإلميان  العدد الثالث  املبكز الد.حسن علي الساعوري : تأصيل العلوم  (2

 .2  ص 0993السودان  
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ملعبفة متثِّل اْلانب الذي ميكن أن نطلق عليه اْلانب الظيبي من اإلسالم أو العلواين  فيقول: "أسلمة ا
 .(1)"اْلانب املعبيف الذي يقابل اْلانب الظيبي يف سواه

إن م طلح أسلمة العلوم وَصَلظا عبـب يقول مزه ر األعبج يف كتابه البسالة العاملية للحومزة العلمية :" 
املبادفة    (Islamism) اإلسالميةأي األسلمة  وم طلح  (Islamization) الرتمجة احلبفية لكلمة
جيبي جمبى االصطالح األول. وتلك   (Socialism)  أو االشرتاكية (Capitalism)مل طلح البأمسالية

ولكن الذين شّدوا البحال إىل الغبب للدراسة يف حقول   االصطالحات ال تبتبط بثقافتظا الديظية بشيء
أن يكون لإلسالم نيام معبيف مشابه للظيام املعبيف الغب،ي ومتصوق عليه. لكظهم نسوا   وااملعبفة التجبيبية متظّ 

   .(2)أن ثقافتظا الديظية ال تقبل جمبد اقتباس الظمط الغب،ي يف احلياة االجتماعية والديظية والعلمية

ب )الظ باين فم طلح )األسلمة( إذن  لصية مستحدثة مبتبطة بأسباب ال باع بني اإلسالم والغب   
ويف ضوء ذلك نصهم أن    أو العلماين(  وليس م طلحاً علمياً من م طلحات العبب واملسلمني املتقدمني

 .(3)قضية امل طلح تضم وراءها سياًل من األفكار واألهداف

واملق ود بأسلمة املعبفة أو إسالمية املعبفة يف هذه الدراسة هو استحضار املعبفة الغببية ونيبياهتا   
  وتكييصها لتتماشى مع خ وصية اجملتمعات العببية واإلسالمية عليها وأصوهلا وإضصاء اللمسة اإلسالمية

   احلضارية والديظية والثقافية. اوتتوافق مع مبجعيته

 :  منهجية الدراسة -2

من الظاحية املظهجية ميكن اعتبار هذه الدراسة من حيث نوعيتها أو منطها ضمن الدراسات   
ث الظيبية التحليلية  وتظدرج بدورها ضمن الدراسات األساسية يف مدلوهلا العام وحقلها الشامل  والبحو 
  وما يسمى بأسلمة املعبفة أو حبثا وصصيا وحتليليا خللصيات ومظطلقات التظي ر العب،ي اإلسالميلكوهنا 

لمبادئ لولة الصهم الشمويل والتدقيق   وحبثا استطالعيا واستكشافيا لظيبية احلتمية القيمية حملاإسالمية املعبفة
لتبيني مواضع التالقي والتالغي   وحبثا مقارنا ومقايسا بني م طلحي األصالة واألسلمة واألسس واملظطلقات

  بيظهما. 

                                                           
 .20هـ  ص  0424مزه ر األعبجي : البسالة العاملية للحومزة العلمية  كتاب الكرتوين   (1
متوفب على موقع مالك بن نيب  .مشكلة املعبفة  واخل وصية اإلسالمية عظد املصكب مالك بن نيبد. حممد بابا عمي :  (2

 .22/13/2102بتاريخ   http://www.binnabi.net/maqalate27.phpااللكرتوين التايل : 
 .د. حممد بابا عمي : املبجع السابق  ص ن (3
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 مما سلف ذكبه اعتمدت الدراسة على مظهجني أساسني مها :   

كميا   حتليال وحتليلها يف الواقع كما هي   على وصف الياهبة املؤسسالمنهج الوصفي )المسحي( :  -أ
وكيصيا  ومبا أن هذه الدراسة ضمن الدراسات الظيبية األساسية فقد استعني هبذا املظهج بطبيقة كيصية 
لإلطالع على مصهوم التظي ر العب،ي وفهم قضية األصالة واألسلمة  باإلضافة إىل تشبيح نيبية احلتمية 

لصهم ه من خلصيات معبفية ومبجعية حضارية ومصاتيح البد من إدراكها أدق وأمشل ملا متتامز ب لتأويلالقيمية 
  حقيقتها وكظهها ومدى أصالتها.

القائم على مقايسة ظاهبتني أو أكثب وتبيان أوجه اإلتصاق  المنهج المقارن )المقايسة( : -ب
ا املظهج  الكتشاف واالختالف  وملعبفة جوهب الظيبية وموقعها بني األصالة واألسلمة وجب اإلستعانة هبذ

مكمن االختالف والتشابه بني امل طلحني  للمساعدة على توطني نيبية احلتمية القيمية وإىل أيهما 
؛ إىل األصالة أم األسلمة  باإلضافة إىل مقايسة بسيطة بني تيار أسلمة املعبفة ونيبية احلتمية القيمية تظتمي

 بيظهما. عد وااللتقاءالتبامن حيث األسس واملبتكزات واألهداف ومواطن 

       

 أزمة التنظير العربي : -3

  تشكل أطبافه ومظاحيه مية يف حيز كب ر من الضعف والتشتتتتخبط جامعاتظا العببية واإلسال  
انعدام تظي ر عب،ي يوفب املادة العلمية واملعبفية من نيبيات ومصاهيم أصيلة للطلبة والدارسني وحىت الباحثني 

ما يدرس يف جامعاتظا هو نتاج مظيبين غببيني سواء على مستوى العلوم التطبيقية البحتة  واملصكبين  فجل
أو على مستوى العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ومل يسهم العامل العب،ي ولو بالقليل يف هذا االنتاج العاملي 

   خلطأ على ال واب.بدرجات متصاوتة يطغى فيها اوإمنا اعاد اجرتارها   للمعبفة والظيبيات العلمية

أن حالة الضعف هذه ليست وليدة اليوم  صاحل سليمان عبد العييم يف مقالة له :" األستاذيقول   
فقط  حيث تعود إىل عقود بعيدة  فإن الواقع العب،ي اآلن يكشف عن ضعف حاد يف التظي ر على كافة 

درجة كب رة إذا ما قارنا املظتج املعبيف وتيهب حالة الضعف واضحة ب  مستويات املظتجات املعبفية املختلصة
وال يتعلق األمب هظا فقط باملظتجات املعبفية اليت تبتبط ببظية اجملتمعات الغببية فقط    الغب،ي مبثيله العب،ي
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لكظه يتعلق أيضا بتلك املظتجات وثيقة ال لة باجملتمعات العببية ذاهتا  واليت يتصوق فيها املظتج الغب،ي على 
 .(1)"ب،يمثيله الع

واملساءلة اليت تصبض نصسها يف هذا املقال : ملاذا هذا البكود أو هذا االنعدام يف عملية إنتاج   
الظيبية العببية  هل سظبقى مستهلكني فقط ال مظتجني؟ ما أهم العوامل والعوائق احلائلة دون تظي ر عب،ي 

موقع املصكبين والباحثني العبب يف عملية  أصيل؟ هل مل يبق الصكب العب،ي بعد كي يظتج نتاجا تظي ريا؟ ما
 التظي ر العاملية؟ 

كلها أسئلة تتبادر إىل ذهن احمللل لواقع التظي ر العب،ي وأمزمته الشائكة  ويف قضية البحث والتظقيب   
املصضية إىل الستكشاف عوارض هذا الداء  يص ل األستاذ صاحل سليمان عبد العييم بعض األسباب 

بظاءات فكبية وأكادميية قائمة حالة اخلوف اليت تظتاب املصكب العب،ي من التظي ر نتيجة  : (2)من أمههاذلك 
انتشار الواقع السياسي االستبدادي يف   و على اهليمظة والتبعية والتقليد ال تشجع على اإلبداع وال حتض عليه
، ية واإلنسانية على السواءاالجتماعخاصة الكث ر من الدول العببية  واقع حيجب على تطور وتقدم العلوم 

  هيمظة التيارات احملافية على شعوب املظطقة اليت تعيق طبح توجهات نيبية جديدة خمالصة للمتعارف عليه
فمن املالحظ   املصكبين والدارسني أنصسهم مسئولية كب رة يف تقليص التظي ر وحتجيمه باإلضافة إىل حتمل

عاصبة والتكاسل عن االطالع على الرتاث العب،ي يف جمال ذلك الق ور املعبيف املبتبط باألجيال امل
 .خت  اهتم ناهيك عن الرتاث العاملي املعاصب

 واألسلمة :  األصالةبين  -4

أث رت وال تزال تثار بشكل ملصت قضية تأصيل العلوم أو أسلمتها ـ وأفضل يف هذه الدراسة   
ظ ب أصالة املعبفة ـ  وقد خط الكث ر من الباحثني استبدال كلمة تأصيل باألصالة لعلة نبيظها الحقا يف ع

يف شأن التصبقة بني التأصيل واألسلمة وأيهما أصلح وأصح  ويف خضم ما  واملصكبين كتبا ومقاالت عديدة
وتبيني أهم  ةحاول التطبق إىل كل م طلح على حدبني امل طلحني  سظأفبمز من تساؤالت وإشكاليات 
    ا.أوجه االتصاق واالختالف بيظهم

 
                                                           

  متوفب 2119، 2540صاحل سليمان عبد العييم: واقع التظي ر يف العلوم االجتماعية واإلنسانية  جملة احلوار املتمدن  العدد  (1
 .21/13/2102بتاريخ  http://www.ahewar.orgعلى املوقع االلكرتوين للمجلة :  

 املبجع نصسه. (2

http://www.ahewar.org/
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 : المعرفة أصالة -أ

  بين األصالة والتأصيل : -

أشبت سابقا أنين أفضل استخدام م طلح األصالة عوضا عن التأصيل  وذلك لالختالف 
والعلة الغالبة يف ذلك هي أن التأصيل يف معظاه العام هو  ،اْلوهبي بني امل طلحني سواء لغة أو اصطالحا

صيل هو استعارة شيء ما وحماولة دجمه يف األصل  وبالتايل التأصيل ال البد إىل األصل  ومبعىن آخب أن التأ
 عكس األصالة اليت هي يف معظاها احلقيقي أصل الشيء وجودته وجتذره.يأيت من اْلذور واألصول  

هي األصالة " :تأصيلويف هذا املقام يقول الدكتور حسن علي الساعوري مص ال الصبق بني األصالة وال    
اجملتمع فيها حيويًا مظصعاًل مبا فيه من قيم وت ورات فيبتدع األشكال التعب رية كاملؤسسات  اليت يكون

االجتماعية واالقت ادية والسياسية فت بح أعبافاً وتقاليد راسخة هي مسة الثقافة القومية السائدة. مث تستمب 
رقي اجملتمع يف سلمه  عملية االبتداع هذه من جيل إىل جيل فتتطور األشكال والوسائل مبتقية مع

عملية ليس فيها ابتداع  وإمنا هي استعارة األشكال واملؤسسات من جمتمعات ف أما التأصيل  احلضاري
أخبى ولكن بت ّبف  فتؤخذ هذه األشكال الوافدة وتضاف إليها تعديالت لتتكّيف مع الثقافة احمللية. 

ي... أي ت بغه ب بغة أصول اجملتمع وقيمه  ال ومن بعد ذلك نضيف إليها تطويبًا فيه نكهة الرتاث احملل
 .(1)"ب بغة الذين ابتدعوها

ويف املقابل  يستخدم الكث ر من املصكبين والباحثني م طلح التأصيل كمبادف مل طلح أسلمة 
الدكتور عبد البمحن رجب رائد من رواد تيار أسلمة املعبفة   املعبفة أو إسالمية املعبفة  ومن بيظهم املصكب

على البغم من  يقول يف مقال له بعظوان التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية معامل على الطبيق :" حيث
حداثة العهد حببكة أسلمة العلوم االجتماعية أو التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية  إال أن الشعور 

، (2)"ث رين مظذ وقت طويلباحلاجة إىل إصالح تلك العلوم من مظيور إسالمي قد كان أمبا يشغل بال الك
 تأصيل اإلسالمي للعلوم.الفاملالحظ من خالل كالمه أنه يسوي بني م طلح أسلمة املعبفة و 

                                                           
 .1د.حسن علي الساعوري : مبجع سابق   ص  (1
 د.إبباهيم عبد البمحن رجب : التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلجتماعية  من موقعه االلكرتوين إسالمية املعبفة :   (2

http://www.ibrahimragab.com      21/13/2102بتاريخ.  
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ال شك يف أن قضية التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية  أو إسالمية  ويقول يف مقام آخب :"
العاملي للصكب اإلسالمي يف األدبيات  املعبفة كما نباها ويباها كث ر من املصكبين  وكما يبكز عليها املعهد

 .(1)"قضية مظهج يف املقام األول -يف جوهبها-ال ادرة عظه 

كالمه األول والثاين جيد أن الدكتور عبد البمحن رجب ال يصبق بني م طلحي   بدقة يففاملتمعن 
إلسالمي  فهم التأصيل واألسلمة  وليس وحده يف هذا االجتاه بل معيم مصكبي املعهد العاملي للصكب ا

صالة على التأصيل لكي ال ختلط يساوون ويوامزون بني امل طلحني  وهذا ما جعلين أفضل م طلح األ
 مور بني األسلمة والتأصيل.األ

 إشكالية األصالة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية :  -

ما يسمى  حول كلية وجزئيةعلى مستوى العلوم اإلنسانية واالجتماعية إشكاليات وتساؤالت    
بتأصيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية  أو باألحبى مالمسة األصالة واملبجعية الثقافية واحلضارية يف صياغتها 
من حيث املصاهيم والظيبيات واملظاهج  واختلصت وتظاثبت البؤى بني الباحثني واملصكبين العبب حول كيصية 

 والتطبيقي مع متطلبات جمتمعاتظا الصكبية واحلضارية.التأسيس هلذه العلوم والتوافق بني إطارها الظيبي 

وعلى ذكب مصهوم األصالة جند أنصسظا دائما أمام معضلة املستورد واألصلي  ويف هذا املقام يقول   
هذا الطور االنتقايل الدكتور كمال عبد اللطيف يف مقاله تأصيل العلوم اإلنسانية يف الصكب العب،ي املعاصب :"

تمعاتظا وهي تزاوج يف حياهتا بني التقليد واملعاصبة  بني مظيومة القيم الرتاثية والظسق القيمي الذي تعبفه جم
الذي انتقل إليظا ضمن سياق يف ال  رورة التارخيية اجملتمعية يهيمن فيها الغبب بقيمه االستهالكية وبظيبته 

اخل حميطظا االجتماعي والظصسي اخلاصة لإلنسان واحلياة وامل  ر  يف هذا الطور بالذات نشأت وتظشأ د
والتارخيي معطيات ال مصب من مباعاهتا عظد كل حماولة لصهم ظواهبنا وتعقل معطيات وجودنا  سواء يف 

 .(2)"مستواها الظصسي الصبدي اخلاص أو يف مستواها االجتماعي والسلوكي العام

ها الثقافية واحلضارية  فاألصالة وكلما ذكبت األصالة كلما تبادر إىل األذهان م راث األمة ومبجعيت  
حني من دون أصل وجتذر ال معىن هلا  والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ضمن اجملتمعات العببية اإلسالمية 

مباعاهتا ألصالة األمة واالنطالق من أصوهلا والتأسس على مبادئها ومقوماهتا تشكل اجتاها فكبيا وحضاريا 
                                                           

 .املبجع نصسه (1

جملة فكب ونقد  متوفبة على   الشبوط املعبفية والتارخيية  تأصيل العلوم اإلنسانية يف الصكب العب،ي املعاصبكمال عبد اللطيف :  (2
 .21/12/2102بتاريخ  http://www.aljabriabed.net/n18_02kamal.htmاملوقع االلكرتوين التايل : 
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قول الدكتور حسن علي الساعوري ثقافات األخبى  ويف هذا اإلطار ييف مواجهة االجتاهات الصكبية لل
األصالة هظا تشكِّل بظاًء فكبياً متميزاً يف مقابلة التيارات الصكبية للثقافات األخبى  هذا البظاء أو الظموذج :"

ه هذا الصكبي يشكِّل دائمًا الظسق املعياري الذي ي وغ جوانب السلوك االجتماعي  والتباين الذي ميثل
وذلك ما يعبف عظد  ، الظموذج املتميز هو الذي يعطي باعتباره تباكماً ثقافياً على أساس خاص حمدد املعامل

 . (1)"كث ر من الُكتَّاب برتاث األمة  أياً كانت هذه األمة

عادة ) ذلك امل راث املعظوي الذي تبكه السلف  -يق د تباث األمة – واملباد به ويضيف قائال :  
والذي يتعلق جبماعة معيظة تشعب بأنه يعظيها وخي ها  حيث ي  ر بالظسبة هلا مدخالً للصهم حبيث  للخلف 

ختضع كل القوالب واألشكال الوافدة إىل واقع جديد يكيصها ألوضاعه وأساليبه يف احلياة من مظطلق 
  امله مع األمم األخبىاصطباغها ب بغة وثقافة ذلك اجملتمع الذي نقلت إليه مما جيعله يغدو أصياًل يف تع

ًا هلا أجود مما قدم حيث قال: وقد أشار إىل هذه الياهبة املصكب اْلزائبي مالك بن نيب  وال جند تصس ر 
لمشكالت اإلنسان طبيعتها الخاصة فهي تختلف اختالفًا كليًا عن مشكالت المادة، بحيث ال )

 .(2)(...يمكن أن تطبق عليها دائماً حلول تستقى براهينها من الخارج

وصصوة الص ل يف إشكالية أصالة العلوم اإلنسانية واالجتماعية تتمحور أساسا حول تأسيس أصيل   
)من ومظهجية ونيبياتية )من املصاهيم(من م راث األمة وتارخيها  وصياغة قاعدة مصاهيمية هلذه العلوم انطالقا

  ومباعاة ية احلضارية والتارخيية والثقافيةواملبجع  السظةو نابعة من تباثها املؤسس على القبآن  الظيبية(
خ وصية اجملتمعات العببية واإلسالمية  واالعتماد على مظاهج املصكبين األوائل يف دراسة خمتلف اليواهب  

  وهذا خيل ظا من االجرتار وال ض ر يف تطويبها مبا يتوافق مع تطور العلوم احلديثة مظهجية وتقظية وأداة
وأغلبيته على ال واب حىت يف تظاول واست اغ أفكار   غببية الذي ال يصتأ يظصك من اخلطأاملتكبر للمعبفة ال

اآلخبين  وأعتقد أن ما تعانيه جمتمعاتظا من انص ام وهتبب يف خمتلف جماالت العلوم  وخاصة العلوم 
عن أصالته  ااإلنسانية واالجتماعية هو إحساس الدارس والباحث بغبابة املادة املعبفية املقدمة  وبعده

 ه  فكل ما ليس من األصل مظبوذ. وحضارته وثقافته وديظ

    
 أسلمة المعرفة : -ب

                                                           
 .3د. حسن علي الساعوري : مبجع سابق  ص  (1
 .4املبجع نصسه: ص (2
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  كلها ...اخل إسالمية املعبفة  التأصيل اإلسالمي للمعبفة  التوجيه اإلسالمي للعلوم  أسلمة املعبفة  
 صياغة م طلح م طلحات تبد من مقام إىل مقام  ومن باحث إىل باحث  وهذا يف حد ذاته إشكالية يف

 .موحد وبلورة فكبة مشرتكة هلذه املدرسة

 نشأة وبدايات أسلمة المعرفة : -

بصكبة هدف من   0969كتابات سيد نقيب العطاس يف كتاب نشبه عام أول بذرة كانت يف    
غ ر أن   حتبيب الظاس من التقاليد اخلبافية والثقافات احمللية والسيطبة العلمانية على التصك ر واللغة خالهلا

واملعهد العاملي  و م أ بدايات البظاء التظي ري هلذه الصكبة كانت مع مجعية العلماء االجتماعيني املسلمني يف 
إمساعيل الصاروقي وجعصب شيخ إدريس  باإلضافة إىل سيد حسني ن ب  خاصة يف كتابات  للصكب اإلسالمي

 .(1)والعطاس

  لوجية الغببيةو إسالمي على اإلمربيالية اإلبستمكبد فعل « أسلمة املعبفة»جاءت حماولة حيث 
لوجيا الغببية  جسدهتا كتابات سيد حممد الظقيب العطاس و على تقدمي انتقادات حادة لإلبستم يبتكزتظي ر ب

أشد االنتقادات ( »0925)نقض تغبيب املعبفة العطاس يف مقالة له:وإمساعيل راجي الصاروقي  فقد قدم 
الغببية؛ حيث أكد أن مذهب "الشكية" شاسع االنتشار  وهو الذي ال يعبف  لوجياو تدم رًا لإلبستم

 .(2)احلدود األخالقية والقيمية  واملظتمي للظيام املعبيف الغب،ي  وهو نقيض اإلبستملوجيا اإلسالمية

البحوث  خاصة يفالقضايا البئيسة للبحث األكادميي  أصبحت فكبة أسلمة املعبفة من و 
اْلَمظشورة يف اجملالَّت والكتب  "ولعلَّ أببمز االجتهادات البَّامية لتطويب مظهجيٍَّة معبفيٍَّة  والدراسات العديدة

إلمساعيل الصاروقي  مظشورٌة باإلجنليزيَّة   "إسالميَّة املعبفة: املبادئ وُخطَّة العمل"إسالمية رسالٌة بعظوان 
البِّسالُة خَتلَُّف األُمَّة إىل عاِمَلنْي: االمزدواجيَّة  وتبمَجها للعببية أبو سليمان وطه جابب العلواين  وأرجَعتِ 

اَهنْي؛ اإلسالمي والعلماين من جهة  وانعدام البُّؤية الواضحة لتوجيه  التعليميَّة  املتمثِّلة يف االنقسام بني اجتِّ
اه ال حيح من جهٍة أخبى  .(3)الصعل اإلسالمي يف االجتِّ

                                                           
 متوفب على املوقع االلكرتوين التايل: ا  مية وجتديد اخلطاب الديين ذاتي  احلداثة اإلسالعبد القادر قاليت :  (1

http://www.sudaneseonline.com .           25/12/2102بتاريخ :            
 .املبجع نصسه (2
 فب على املوقع االلكرتوين التايل:بليل عبد الكبمي: أسلمة املعبفة  إعادة صياغة امل طلح  متو  (3
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 وخطة العمل : العامة إسالمية المعرفة، المبادئ -

مباِدئ أوليَّة  فيهرصد   (1)الصاروقي راجي عبارة عن كتاب للمصكب إمساعيل مبكبات هذا العظ ب
  وهي تشكِّل اإلطار العامَّ املوجِّه لعملية األسَلَمة  "اْلمبادئ األوَّلية للمظهجية اإلسالمية:"حتت عظوان

ب اإلسالم  يف الوقت الذي تتصادى فيه الزالَّت فيجب على إسالميَّة املعبفة أن تلتزم مبا هو ِمن جوه
املظهجيََّة التقليدية؛ ذلك أنَّ إعادة تبتيب التخ ُّ ات احلديثة يف إطاٍر إسالمي  يتطلَّب إخضاَع نيبيَّاٍت 
ة  وطبائقها وأُسِسها إىل املبادِئ الُكلِّية اآلتية: َوْحدة اخْلَْلق  وحدة اْلَمخلوق  وحدة احلقيقة  وحدة احليا

 .(2)وحدة اإلنسانيَّة  وهي مباِدُئ ُتَشكِّل نيبيَّة الوجود

وقد قسم كتاب أسلمة املعبفة للصاروقي إىل أربعة ف ول  يبتدىء يف الص ل األول باملشكلة اليت 
اعتالل األمة  واألعباض البئيسية للمبض على ال عيد السياسي  االقت ادي  الثقايف والديين  مث  أساسها

مكمن الداء الظاتج عن الوضع الباهن للتعليم يف العامل اإلسالمي  وانعدام البؤية  أما الص ل التطبق إىل 
الثاين فقد خ  ه للواجب املطلوب الذي من أهم مظطلقاته توحيد نيامي التعليم اإلسالمي والعلماين  

 الص ل الثالث تظاول ويفغبس البؤية اإلسالمية  فبض تدريس احلضارة اإلسالمية  أسلمة املعارف احلديثة  
الت ور املظهجي ابتداء من جوانب الق ور يف املظهجية التقليدية  مث املبادىء األساسية للمظهجية اإلسالمية 

 املتمثلة يف وحدانية اهلل  وحدة اخللق  وحدة احلقيقة ووحدة املعبفة  وحدة احلياة  وحدة اإلنسانية. 

وحدد أهدافها يف عدة العمل لتجسيد فكبة األسلمة   والص ل البابع واألخ ر تطبق فيه إىل خطة
نقاط أمهها : إتقان العلوم احلديثة  التمكن من الرتاث اإلسالمي  إقامة العالقة املظاسبة بني الت ور 
اإلسالمي وبني كل جمال من جماالت املعبفة احلديثة  الببط اخلالق بني الرتاث اإلسالمي واملعبفة احلديثة  

صكب اإلسالمي يف املسار الذي يقوده إىل حتقيق سظن اهلل سبحانه وتعايل على أرضه. مث ساق االنطالق بال

                                                                                                                                                                                     

 http://www.alukah.net/Sharia/0/7442 .    25/12/2102بتاريخ :    
 بليل عبد الكبمي: أسلمة املعبفة  إعادة صياغة امل طلح  متوفب على املوقع االلكرتوين التايل: (1

 http://www.alukah.net/Sharia/0/7442 .    25/12/2102بتاريخ :    
إمساعيل راجي الصاروقي : أسلمة املعبفة  املبادىء العامة وخطة العمل  تبمجة عبد الوارث سعيد  دار البحوث العلمية   (2

 .0  ص 0923الكويت  
. 
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اخلطوات الضبورية إلجناح هذه اخلطة وأهدافها وعددها فيما يلي : إتقان العلوم احلديثة وتقسيمها إىل 
ختارات  التمكن فئات  املسح الشامل للصبوع أو التخ  ات العلمية  التمكن من الرتاث اإلسالمي: امل

من الرتاث: التحليل  تأسيس مدى املالءمة بني اإلسالم وفبوع العلوم احلديثة  التقييم الظقدي للعلم 
احلديث: بيان واقع الصبع العلمي  التقييم الظقدي للرتاث اإلسالمي: بيان واقع الرتاث يف أحدث صوره  

تحليالت والرتكيبات املبدعة  إعادة صياغة حتديد أهم مشكالت "األمة"  حتديد مشكالت اإلنسانية  ال
 .العلوم يف إطار اإلسالم الكتب الدراسية اْلامعية نشب املعبفة "املؤسلمة"

ومن بني أهم الكتب اليت ألصت يف هذا الشأن ـ أسلمة املعبفة ـ كتاب الدكتور حممد علي أبو ريان 
ن وجهة نيب إسالمية  حيث من أهم أهدافه من املعظون بـ : أسلمة املعبفة  العلوم اإلنسانية ومظاهجها م

املسامهة يف نشب فكبة أسلمة املعبفة من خالل إعادة الظيب يف شىت العلوم مبظيار خالل هذا الكتاب 
وقد اقتضت املعاين اليت أشبنا إليها جمملة أن نعبضها مص لة يف منت هذا  أسالمي  ويقول يف هذا الشأن :"
م يف ميدان أسلمة املعبفة  وذلك من حيث املظهج ب صة خاصة  وسيقت ب الكتاب الذي يستهدف اإلسها

حبثظا هظا على مظهج العلوم اإلنسانية  وحماولة أسلمة الظيب فيها بعد أن ظهبت بوادر أمزمة املظهج يف جمال 
 .(1)تلك العلوم يف هذه احلقبة املعاصبة"

 : يالتالقي والتالغ -ج

بني مصهومي األسلمة واألصالة أو كما حيبذ البعض تسميته بالتأصيل  إببامز مواطن االلتقاء والتباعد  
حبوث كث رة ورمبا تأليف عدة كتب ومقاالت مظصبدة  ذلك انطالقا مما قام  يستوجبأمب  للعلوم  اإلسالمي

من اليونان   به األولني من علماء هذه األمة اإلسالمية أثظاء تأصيلهم اإلسالمي للعلوم الوافدة إليهم
  حيث مزجوا املعبفة الوافدة مببادىء الدين اإلسالمي وأحلقوها باألصل املستخلص من لصبس وغ رهموا

كال من أسلمة املعبفة وفكبة أصالة أن  وما أمهين يف هذا العظ ب بالذات وأردت توضيحه هو   القبآن والسظة
معات العببية واإلسالمية تتوافق وهو تقدمي معبفة للمجت  العلوم أو التأصيل اإلسالمي للعلوم هدفهما واحد

 .  أي االتصاق على مستوى املقاصد ال غ رمع أصلها ومبادئها وحضارهتا ومبجعيتها الديظية والثقافية

                                                           
  0991يب إسالمية  دار املعبفة اْلامعية  م ب حممد علي أبو ريان : أسلمة املعبفة  العلوم اإلنسانية ومظاهجها من وجهة ن (1
 .2ص

. 
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ورمبا هذا هو وجه االتصاق الوحيد بيظهما  حيث أن االختالف بني الصكبتني أو أجه التباعد بيظهما    
والظيبة املتباعدة بيظهما خاصة  املتبعة ومبادىء وطبق العمل كب ر وكب ر جدا  خاصة من ناحية املظهجية 

يف كيصية توليد املعبفة  فصكبة األسلمة تقوم أساسا على املعبفة اْلاهزة املستوردة من الغبب  أما فكبة 
            وأصيلة خماضا وميالدا. األصالة فمظطلقها توليد معبفة فبيدة

 للدراسة :نظرية الحتمية القيمية كنموذج  -5

 من هو عبد الرحمن عزي ؟  -أ

حت ل املصكب اْلزائبي عبد البمحن عزي على شهادة الليسانس يف ال حافة من جامعة اْلزائب عام   
وعلى الدكتوراه يف سوسيولوجيا اإلعالم  (0921)وعلى شهادة املاجست ر يف ال حافة عام  (0911)
تغطية األخبار احمللية( يف )ذلك  عمل األستاذ حمبرا  من جامعة نورث تكساس بأمبيكا. وقبل (0925)عام

سظة  24جبيدة "الشعب" اليومية )اْلزائب( ملدة سظتني. و تتجاومز خربته يف التدريس و البحث و اإلشباف 
سظوات يف جامعة نورث تكساس   مث كأستاذ مساعد فأستاذ مشارك فأستاذ ملدة  3إذ عمل كمدرس ملدة 

سظوات بقسم االت ال باْلامعة  3الم و االت ال  جامعة اْلزائب مث كأستاذ ملدة سظة مبعهد علوم اإلع00
سظوات  أستاذ بقسم االت ال  4العاملية اإلسالمية ماليزيا مث كأستاذ بقسم اإلعالم جبامعة امللك سعود ملدة 

امعة الشارقة مظذ سظوات  مث أستاذ بكلية االت ال  ج 4اْلماه ري جبامعة اإلمارات العببية املتحدة ملدة 
2116(1). 

 نشأة النظرية : -ب

أول بوادر ليهور نيبية احلتمية القيمية كان يف هناية الثمانيظات من القبن املاضي  وبالضبط حني 
عليا حتديد مسار نيبيته بتقدمي   وصبح أنه بدأ فعليا م0925عاد األستاذ عبد البمحن عزي إىل اْلزائب سظة 

الظيبية االجتماعية الغببية احلديثة وتكييصها مع الواقع اْلديد وعالقاهتا باالت ال  يف كتابه: "الصكب 
أما عن تسميتها بـ: "نيبية   االجتماعي املعاصب والياهبة اإلعالمية االت الية: بعض األبعاد احلضارية

الصضل يف ذلك إىل طالبه ومزميله اآلن يف جامعة الشارقة األستاذ الدكتور  احلتمية القيمية يف اإلعالم فيعود

                                                           
 :متوفب على موقع مدونته االلكرتونية عن كثبباديس لونيس: اإلعالم واحلتمية القيمية )قباءة تعبيصية سبيعة(   (1

http://badislounis.blogspot.com. 22/02/2012. 
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وذلك بعد معارضتها باحلتمية التكظولوجية ملارشال ماكلوهان يف دراسة مهمة قام خالهلا   ن  ر بوعلي
 .(1)مبقارنة قيمة بني الظيبيتني

 مفهوم النظرية : -ج

لظيبية حديثة االستخدام  ظهبت نتيجة الشبخ قبل التطبق إىل املصهوم جتدر اإلشارة إىل أن ا
املوجود بني التظي ر الغب،ي وبني ثقافة وأصالة اجملتمعات العببية اإلسالمية  خاصة يف ظل ما يسمى بأسلمة 
املعبفة أو إضصاء صبغة اإلسالمية على املعبفة الغببية  حيث مع مبور الوقت اتضح أن هذا االجتاه ال ميكن 

 هذه اجملتمعات معبفيا وفكبيا وثقافيا.أن يليب متطلبات 

واملتأمل لتسمية هذه الظيبية جيد أهنا مكونة من ثالث كلمات هي : احلتمية  القيمية  اإلعالم  
ويق د باحلتمية اعتبار متغ ر واحد أنه احملبك األساس يف تصس ر أو فهم أي ظاهبة  واملتغ ر البئيس يف هذه 

فتخص اإلعالم واالت ال  ويعين ذلك أن أي عظ ب أو ظاهبة إعالمية  الظيبية هو القيمة  أما الياهبة
يصسب أو يصهم من حيث قببه أو بعده من القيمة  أما القيمية فيق د هبا االرتقاء  أي ما يسمو يف املعىن  
ما  والقيمة معظوية وقد يسعى اإلنسان إىل جتسيدها عمليا كلما ارتصع بصعله وعقله إىل مظزلة أعلى  والقيمة

يعلو عن الشيء ويبتبط باملعاين الكامظة يف الدين  وأخ را اإلعالم واملباد به رسالة اإلعالم بوسائله التقليدية 
 .(2))ال حف  اجملالت  اإلذاعة  التلصزيون( واْلديدة )االنرتنت  اإلعالم االجتماعي  ...اخل(

بيات االت ال احلديثة تبكز على ويعلق األستاذ عبد البمحن عزي عن نيبيته قائال :" يتضح أن أد
الوسيلة  وأن وسائل االت ال أساس الثقافة املعاصبة  ويرتدد القول أنظا يف ع ب الوسيلة  إال أن مقاربتظا 
هذه تقوم على أولوية الثقافة على وسائل اإلعالم  فالثقافة تستوعب وسائل اإلعالم بيظما تشمل وسائل 

ثقافة  أي ذلك اْلزء الذي يظتقل إىل وسائل اإلعالم  ويف مظيورنا   فإن اإلعالم جزءا حمددا وحمدودا من ال
 ".األوىل التساؤل : ماذا تصعل الثقافة بوسائل اإلعالم  وليس ماذا تصعل وسائل اإلعالم بالثقافة

البسالة أساس عملية االت ال رغم أن الوسيلة تؤثب يف طبيعة البسالة شكال يف قائال :"ويض  
بسالة متثل املبجع يف ضبط العالقة بني الثقافة ووسائل اإلعالم  فالثقافة مبجعية ثابتة يف ومضمونا  فال

التاريخ وتتجدد بالصعل واملمارسة  أما الوسيلة فقد تولدت يف فضاء الثقافة وسعت إىل التعب ر عن بعض 

                                                           
 املبجع نصسه. (1

 .01ص   2100  دار املتوسط للظشب  تونس 0حلتمية القيمية يف اإلعالم  طعبد البمحن عزي: دعوة إىل فهم نيبية ا (2
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 رية فإهنا مل ت بح مياهب هذه األخ رة  وإذا كانت وسائل االت ال قد أنتجت ما يسمى بالثقافة اْلماه
 .(1)الثقافة يف حد ذاهتا  كما أن الثقافة اْلماه رية وليدة اجملتمع اْلماه ري وليس العكس"

 النظرية :مفاتيح وركائز  -ج

يف دراسة لألستاذ ن  ر بوعلي أوضح من خالهلا مصاتيح فهم نيبية احلتمية القيمية  اليت كان له 
 : (2)املصاتيح يف الظقاط التاليةحيث ف ل أهم هذه الصضل يف تسميتها  

 إن نيبية احلتمية القيمية يف اإلعالم كبظية تتضمن عظاصب البظاء التالية: -0 

 علوم اإلعالم واالت ال كمادة خام. -أ

 الصكب االجتماعي املعاصب يف القبن العشبين كمادة مستوردة. -ب

 كمادة حملية.الرتاث العب،ي اإلسالمي على سبيل االجتهاد وليس الظقل   -ج

 القبآن الكبمي مبثابة االمسظت الذي ميسك الظيبية بإحكام. -د

أسبقية الظيبية ككل على األجزاء: فظيبية احلتمية القيمية يف اإلعالم هي ذلك الكل املبكب من  -2
دراسات وأحباث نيبية عبد البمحن عزي  ويستحيل فهمها ما مل يكن هظاك إملام بعدد معترب من دراساته 

ليت تزيد عن مخسني دراسة تظطلق كلها تقبيبا من إشكالية واحدة هي كيصية فهم الياهبة االت الية ا
 واإلعالمية فهما قيميا وحضاريا.

أسبقية العالقة على األجزاء أو القيمة احملددة هلا: تتضح هذه الظيبية أكثب عظد إمعانظا الظيب يف العالقة  -3
  ألن ذلك سيقود إىل التغلغل يف الدواخل وتوليد املعاين العميقة اليت حتكم دراسات عزي عبد البمحن

للظيبية)...( وتعترب القيمة هي احللقة أو العالقة بظيويا اليت متسك أحباث املصكب وجتعلها مساقط ال تتحبك 
 إال ضمن دائبة الظيبية.

لعام؛ أي جيب استحضار إن عظاصب نيبية احلتمية القيمية ال حتمل أي معىن إال يف إطار السياق ا -4
 العوامل االجتماعية والثقافية واحلضارية والتارخيية اليت ساعدت على تبلور هذه الظيبية.
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 : (1)أما فيما خيص البكائز فقد بيظها األستاذ عبد البمحن عزي من خالل الظقاط التالية 

 تمي إليها اجملتمع.أن يكون االت ال نابعا ومظبثقا من األبعاد الثقافية احلضارية اليت يظ -

أن يكون االت ال تكامليا؛ فيتضمن االت ال السمعي الب بي  واملكتوب والشصوي الشخ ي مع  -
 الرتكيز على املكتوب ألنه من أسس قيام احلضارات.

 أن يكون االت ال قائما على مشاركة واعية من طبف اْلمهور املستقبل ال أن يكون أحاديا متسلطا. -

 ال دائما حامال للقيم الثقافية والبوحية اليت تدفع اإلنسان واجملتمع إىل االرتقاء والسمو.أن يكون االت  -

واْلديب بالذكب هظا أن هذه الظيبية استوفت الشبوط الالمزمة لتولد كظيبية قائمة يف حد ذاهتا  وما   
ة جبميع جوانبها تأليف ذكبناه سلصا فيما خيص الظيبية ال يعترب إال كقطبة من حبب واسع  ويستدعي لإلحاط

وتقدمي عدة كتب وقباءات يف شىت عظاصبها التكويظية  كمصاهيم الظيبية وافرتاضاهتا  مبادئها ومبتكزاهتا  
انطالقاهتا وجذورها احلضارية والثقافية ...اخل  وهذا يقع على عاتق الباحثني واملصكبين لإلسهام والظهوض 

 يص إىل التعميم.  هبذه الظيبية وتعبيصها ونقلها من التخ 

 : نظرية الحتمية القيمية وسؤال األصالة -6

من أهداف هذه الدراسة  إن مل نقل من أمهها هو إثبات ما إذا كانت نيبية احلتمية القيمية نيبية   
وسأحاول بلوغ هذا املسعى من خالل تبيني أوجه األصالة يف الظيبية  ولكن قبل ذلك أود أن ، أصيلة أم ال
 مقارنة بسيطة بني نيبية احلتمية القيمية وفكبة أسلمة املعبفة. اعقد ولو 

 بين الحتمية القيمية وأسلمة المعرفة :  -أ

كتبوا حول الظيبية  وواضع الظيبية   نخمتلف الذي وقباءات يف هذه الظقطة بالذات سأستعني بآراء  
بية احلتمية القيمية يف اإلعالم دعوة إىل فهم نييف كتابه   حيث يقول بذاته  األستاذ عبد البمحن عزي

أما االختالف بني تقليد " أسلمة  "موضحا الصبق األساسي بني مظيوره وبني أفكار رواد أسلمة املعبفة :
فيكمن يف نيبنا يف اآليت : تعمل نيبية احلتمية القيمية يف   املعبفة" ونيبية احلتمية القيمية يف اإلعالم

ديدية" للمعامل الرتاثية وتوظيف بعض األدوات املظهجية اليت تطورت يف اإلعالم على املزج بني قباءة "جت
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الغبب يف دراسة الياهبة اإلعالمية املعاصبة يف املظطقة العببية واإلسالمية  بيظما يسعى تقليد " أسلمة 
ؤية املعبفة" على إضصاء األسلمة على املعبفة الغببية القائمة )يف شىت اجملاالت( اليت تظسجم مع )الب 

اإلسالمية(  وقد يكون ق د هذا التقليد الظيب إىل هذه العملية من باب "بضاعتظا ردت إليظا" أو من باب 
 .(1)"أن كل ما هو صاحل من أصل تلك البؤية"

وعملية  بني احلتمية القيمية وأسلمة املعبفة يتجسد أساسا يف م در املعبفة ن االختالفمفمك  
ملعامل الرتاثية بقباءة جتديدية وتوظيف أدوات مظهجية متطورة يف الدراسات   فاألوىل تعتمد على اتوليدها

اء صصة اإلسالمية عليها وإضص يف شىت اجملاالت  الغببية  أما الثانية فتعمد على اْلاهز من املعبفة الغببية
 مع البؤية اإلسالمية. حىت تظسجم

أما نقدي فيعود إىل  "مة املعبفة قائال:ويف ذات السياق يبني األستاذ عبد البمحن عزي نقده ألسل  
أنين وجدت كتاباهتم تعتمد على الكث ر من اْلاهز من املعبفة وتضصي عليها طابع األسلمة  ويف ذلك نوع 
من الكسل الصكبي ورمبا سطو على جهد اآلخبين  كما أن هذا الطبح حتول مع الزمن إىل خطاب أكثب 

 .(2)مظه مبظهج مصتوح"

له بعظوان  أمحد عبديل يف مقالةبني أسلمة املعبفة واحلتمية القيمية يقول األستاذ  وبظيبة توفيقية
  مزعم أن هذه الظيبية جتيب جزئيا على انشغال تقليدي لكنأنيبية احلتمية القيمية بني األصالة والتأصيل :"

عقدة    إرثا إنسانيا دون ببؤية حداثية جتمع بني االسلمة مع التصاعل االجيا،ي مع الظيبية الغببية باعتبارها
الظ وص الرتاثية بأدوات فكبية ومظهجية عالية املستوى بعضها خاصة متثل  وبني التأصيل الذي يستقبا

ال ميكن تصكيكه وتأويله إال بأدوات مشاكلة لليت بين هبا   وبعضها  إذاستجابة الشرتاط المزم من الرتاث 
 .(3)"دْلةألأن ختل به ما دامت خالية من اخارجة عظه دون 
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 مواطن األصالة في نظرية الحتمية القيمية. -ب

عن  حديثهيف معبض األستاذ السعيد بومعيزة من شهادات األصالة لظيبية احلتمية القيمية  شهادة 
حماضبة من حماضبات األستاذ عبد البمحن عزي قائال " إذا كانت هظاك نيبية أصيلة وغ ر غببية يف اإلعالم 

 .(1)"اها إال هذهواالت ال  فال أر 

 : (2)مصادر النظرية -1

أصالة شيء من عدمه تتحدد أساسا من م دره  ونلمس أصالة نيبية احلتمية القيمية من أصالة 
م ادرها  فاألستاذ عبد البمحن عزي يف رحلته التظي رية انطلق بداية من مبجعيته وأصالته الثقافية واحلضارية 

 واملتجلية يف امل ادر التالية : 

ومها اللبظة األوىل واألساسية اليت انطلق مظها األستاذ عبد البمحن عزي لتحديد : النص القرآني والنبوي -1
 أبعاد نيبيته  وباخل وص خمتلف املصاهيم اليت تظاوهلا وبالذات مصهوم القيمة ومدلوهلا يف القبآن الكبمي.

خالل ونستشف ذلك ب ورة جلية من الغزايل وابن القيم والظورسي   ث :نصوص التجديد في الترا -2
أخالقيات إعالمية يف البؤية   واملعظونة بـ :2100 لسظة 5دراسته املظشورة يف جملة كظومز احلكمة اْلزائبية ع 

 الظورسية الظورانية(.

ابن خلدون  انطالقا من املدرسة اخللدونية ومبادئها وأسسها الظيبية  فمن بني  الخلفية االجتماعية : -3
املدارس االجتماعية يف القبن العشبين وتأمالت حول  األستاذ يف هذا اجملال دراسة معظونة بـ :  دراسات

الص ل معظونة بـ:  دراسة ثانيةو . 0921سظة  559جملة املستقبل العب،ي ع    مظشورة يفاملظيار اخللدوين
ية االت ال : حنو فكب نيب الثالث )البأي العام والع بية والشورى : دراسة نقدية( يف كتابه دراسات يف 

 .2113ز  ال ادر من مبكز دراسات الوحدة العببية ب روت إعالمي متمي
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مظطلقا حضاريا للصكب احلضاري لألستاذ عبد البمحن  مالك بن نيبحيث ميثل الخلفية الحضارية :  -4
حتت عظوان :  عزي واستدل به يف عدة مواقف يف خمتلف دراساته وكتبه ومقاالته  وخ ص له دراسة كاملة

 .2119 لسظة جملة املعيار   نشبت يف اإلعالم يف فكب مالك بن نيب

وإن كانت هذه اخللصية ال متت بأية صلة ألصل األستاذ وأصالته ولكن أفادته من  الخلفية الغربية : -5
اذا لبا وأستاخالل األدوات واملظاهج للظهوض بصكب أصيل متطور مسايب للع ب  وقد اكتسبها حني كان ط

: الياهباتية  التصاعلية    وأهم هذه الظيبيات هي الظيبيات الغببية ومظاهج  أدواتبالغبب من خالل 
كتابه الصكب االجتماعي املعاصب والياهبة     وقد ف ل ذلك األستاذ من خالل البمزية  البظيوية  الظقدية

   . 0995   سظةاالعالمية االت الية: بعض األبعاد احلضارية

 سبقية واالنفراد : األ - 2

يف صياغة نيبية   احلتمية القيمية سبق من عاصبه ومن مل يعاصبه عزي من خالل نيبيتهفاألستاذ 
مصهوم جديد على الساحة التظي رية اإلعالمية  أال وهو مصهوم القيمة واعتمادها  هلا األسبقية يف تظاول 

ن أدراساته:" خمتلف القيمة كحتمية يف مصهوم  ويوضح مبتغاه من تبين كمتغ ر حتمي يف العملية االت الية 
 .(1)وال يكون هذا األخ ر م در القيمة بل أداة هلا ) أي تتجسد فيه القيمة("  القيمة تؤسس اإلنسان

يف مقالة له حتت عظوان : من حتميات التحديث إىل  ويف هذا املقام يقول األستاذ السعيد بومعيزة  
ة تظطلق من مظطلق حضاري قيمي مبختلف أبعاده مما جيعلها تتميز عن الكث ر احلتمية القيمية :"فهذه الظيبي

من الظيبيات اليت حتاول تصس ر ظواهب عامل اْلظوب ب صة عامة والبلدان العببية واإلسالمية ب صة خاصة 
عايش خارج سياقاهتا الطبيعية من ناحية؛ ومن ناحية أخبى  فهي ال حتاول إلغاء الظيبيات األخبى وإمنا تت

معها على مستوى بعض املسائل الواقعية واملظطقية  عدا مستوى القيمة الذي تتصبد به وهذا هو سب متيزها 
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وقوهتا التصس رية وم در ثقلها املعبيف  ولكن يف ذات الوقت " تقدم ت ورا نقديا وإبداعيا وتظي ريا يف 
   (1)املظطقة العببية واإلسالمية غ ر معهود  إال ما ندر"

ظلمسه كذلك من كالم األستاذ بومعيزة  والذي فحواه أن الظيبية تقدم ت ورا فاإلنصباد والتصبد أما 
نقديا وإبداعيا وتظي ريا يف املظطقة العببية واإلسالمية غ ر معهود  فهي متصبدة يف عملية توليد املعبفة من 

مي املعبفة وإنتاجها من خالل   وكذلك متصبدة يف مظهجية تقدخالل الت ور الظقدي واالبداعي والتظي ري
       املزج بني العقلية الشبقية واملظهجية الغببية. 

  التجديد :االبتكار و  -3

أهم مسة يف املصكبين هي االبتكار والظقد  وجتسدت هذه ال صة يف شخص األستاذ عبد البمحن 
حلة  املخيال اإلعالمي  الزمن : اإلبالغ  الب عزي بابتكاره ملصاهيم جديدة توجه مسار الظيبية  من أمهها 

اإلعالمي  املكان البمزي  البأمسال البمزي  عظف اللسان واإلعالم  السكة القيمية اإلعالمية  األخالقيات 
القيمية اإلعالمية  القابلية اإلعالمية للتبعية  معادلة اإلنسان : الرتاب  الزمن  اإلعالم  البظية البيولوجية 

 للقيمة والتأث ر. 

التجديد فظلمحه من خالل مقوالت األستاذ من أمهها )البسالة هي القيمة(  عكس ما قاله أما 
)الوسيلة هي البسالة(  فهذه نيبة جتديدية ومستقبلية ملصهوم عملية االت ال   يف احلتمية التقظية ماك لوهان

بمحن عزي جيد هذا ارئ واملتمعن يف دراسات وأحباث املصكب عبد الـإن الق:"ن  ر بوعلييقول األستاذ 
اهلاجس املبكزي )البسالة هي القيمة(  أي أن يكون االت ال دائما حامال للقيم الثقافية والبوحية اليت تدفع 
باإلنسان واجملتمع إىل االرتقاء والسمة  وهو ما يظعكس إجيابيا على حميط اإلنسان املعظوي واملادي سواء 

اك لوهان يف مقولته الوسيلة هي البسالة يعين واقع جمتمعه اآلين على املستوى احمللي أو الدويل  وإذا كان م
ذه املقولة )البسالة هي القيم( اليت اقتبسظاها خالل قباءتظا ـالل هـد البمحن عزي من خـ)أي احلاضب( فإن عب
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ون عليه اإلعالم يف كتلة اجملتمع اإلسالمي وغ ر ـبنو هبا املستقبل  أي ما يظبغي أن يكـيف أحباثه ي
 .(1)اإلسالمي

ي من صميم قباءات الدارسني خاصية االبتكار والتجديد يف فكب األستاذ عز أيضا نستشف و 
إن حماولة ختليص )الوعي ب يف أحد حواراته قائال :"ين أببمزهم األستاذ ن  ر بوعلي  حيث جيلصكبه  وم
مبجعية حقيقية هو أحد  ن األطب املبجعية الغببية ومن نقل الظ وص الرتاثية اليت ال تشكلـبالذات( م

بمي إليها نيبية احلتمية القيمية اإلعالمية  وليس معىن هذا اهلبوب إىل األمام ـاألهداف األساسية اليت ت
والتخلي عن كل ما هو قدمي )الرتاث( ومعاداة كل ما هو حديث. وكل ما يف األمب هو الدعوة إىل إبداع 

اآلخب )الغبب( إىل موضوع للعلم بدال من أن يكون دائما  األنا يف مقابل تقليد اآلخب  وإمكانية حتويل
 (2)م درا للعلم

 : "العقلية الشرقية" والمنهجية الغربية" المزج بين -4

وهو ما متيز به األستاذ عبد البمحن عزي عن باقي معاصبيه من املصكبين والباحثني العبب  حيث 
ظهجية  واستكمل الظقص يف مظهجية علماء الصكب هبم الرتاث واملبجعية احلضارية من الظاحية املانشغل 

 :"حيث قال أقبه يف معبض حديثه وهذا ما  .احلضاري اإلسالمي بأدوات التحليل يف املظهجيات الغببية
بدأت أحبث يف الياهبة اإلعالمية يف املظطقة العببية استظادا إىل الصكب االجتماعي الغب،ي املعاصب والذي 

الصكب االجتماعي املعاصب و  " أو مسامها و أنا يف أمبيكا  فكان كتا،ي األولاحتّكيت به إما دارسا 
 (3) الياهبة اإلعالمية االت الية: بعض األبعاد احلضارية."

و مل يكن هذا االنشغال معبفيا بل مظهجيا.   مث انشغلت "هبمِّ" الرتاث إىل حني ويضيف قائال :"
اإلشكاالت اليت تعامل معها العلماء و الباحثون املسلمون  و أعىن بذلك أنين مل أكن أهتم باملسائل و

                                                           
 .49 ص  املبجع السابقبوعلي ن  ر :  (1
الم )حوار مع عبد البمحن عزي ون  ر رقية بوسظان  حممد هاشم الكبمي : حوارات أكادميية حول نيبية احلتمية القيمية يف اإلع (2

 .52 – 50ص   ص 2101بوعلي(   دار الوسم للظشب والتومزيع  اْلزائب  
السعيد بومعيزة : حوار مع األستاذ عبد البمحن عزي  مبكز األصالة للدراسات  متوفب على املوقع االلكرتوين للمبكز :  (3

http://www.assala-dz.net  21/13/2102بتاريخ. 
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أي وإمنا مبقاربتهم   اخل ...األوائل و احملدثون كابن خلدون و ابن طصيل و ابن القيم و مالك بن نيب
ذلك ما يف التصاصيل  و  "قد بدت يل مظاهجهم متطورة لكظها "ناق ةمظهجيتهم يف دراسة اليواهب. و 

لغببية املعاصبة اليت هي أكثب تطورا ليس يف املقدمات الظيبية و لكن يف أدوات استكملته باملظاهج ا
 .(1)"التحليل. و بتعب ر آخب  فإنك جتدين أمزج بني "العقلية الشبقية" و "املظهجية الغببية

يف إجابته عن سؤال حواري   حمتوى حديث األستاذ عزي ويص له األستاذ ن  ر بوعليويشبح 
سؤال له عالقة باجملال املظهجي واألدوات اليت يتحبك يف إطارها أو يوظصها األستاذ عبد هذا الحيث قال:" 

فهو يظطلق من البظيوية اليت تستخدم أداة )التضاد الثظائي( يف   البمحن عزي يف مقاربة الياهبة اإلعالمية
 املعىن وليس يف دراسة اللغة كمؤسسة مستقلة وتبى أن اللصظ يصهم يف مقابلته مع لصظ آخب يغايبه يف

قارنة بيظها...وبالصعل ال املبىن  ويستخدم عبد البمحن عزي هذه األداة يف مقاربة الظيبيات االت الية وامل
هم أي نيبية مبعزل عن سياق الظيبيات األخبى  فظيبية احلتمية القيمية اإلعالمية تصهم بشكل جيد ميكن ف

ع إىل دراسة وتبيان جتزؤ هذه الظيبية وتوفب إطارا يظتقدها  لكن عظد مقارنتها باحلتمية التقظية  كما أهنا تدف
هم احلتمية القيمية ليس البحث أو االنشغال بالعيوب يف الظيبيات األخبى وإمنا التعب ر عن الذات والتميز 

 .(2)الثقايف واحلضاري

:" يتضح من  ويضيف األستاذ حممد قلظدر موضحا بدايات التأصيل عظد األستاذ عبد البمحن قائال 
كلمات عبد البمحن عزي يف تقدميه جملهوده التظي ري أنه مل يظص م عن الرتاث العلمي الغب،ي الذي نبتت 
على تببته جذور فكبه التأصيلي  بل استوعب مظاهجها وأساليبها ليبين عليها أوال مظاهج نقده لذلك 

يم األساسية للمجتمع املوصوف  وقد عرب الصكب  مث ليستظبط مظها اجتاهات تظي رية مستقلة تستظد إىل الق
اه الرتاث الغب،ي ودراسته مستغببا" )على ومزن مستشبق( باستكظعبد البمحن عزي عن هذا املوقف بقوله : 

  .(3)باعتباره قادما إليه خب وصياته اليت جتعله أقبب إىل املتق ي مظه إىل الغائص"

                                                           
 مبجع سابق.السعيد بومعيزة : حوار مع األستاذ عبد البمحن عزي   (1
 .52ص : املبجع السابق  رقية بوسظان  حممد هاشم الكبمي  (2

  مظشورات مكتبة اقبأ  قسظطيظة  0بوعلي ن  ر وآخبون : قباءات يف نيبية احلتمية القيمية يف اإلعالم  ط (3
 .09  ص2119اْلزائب  
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مية  وهي جمموعة من عظاصب مستظتجة من هذه هي بعض مواطن األصالة يف نيبية احلتمية القي
طبف الباحث من خالل فهمه املتواضع للظيبية  ورمبا الدارس بعمق للظيبية والباحث يف ماهيتها بدقة 
  سوف يستكشف ويستظبط عدة أوجه وجوانب غ ر اليت ذكبناها تبسخ أصالة هذه الظيبية خماضا وميالدا

 .وم درا ومق دا
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 خاتمة : 

أساسا يف أمزمة التظي ر املتمثلة استعباضه ومظاقشته يف ضوء عظاصب هذه الدراسة   من خالل ما مت
العب،ي وجتليات واقعه االهنزامية  وقضية األصالة أو التأصيل وأسلمة املعبفة  ومكمن التالقي والتالغي بني 

ة من الظشأة واملصهوم نيبية احلتمية القيمية لألستاذ عبد البمحن عزي وحماولة قباءهتا بدايمث امل طلحني  
اعتبارها قصزة ب  ومقايستها بصكبة أسلمة املعبفة  وإببامز مواطن األصالة فيهاومصاتيح فهمها وأببمز ركائزها  
لتوليد وإنتاج فكب عب،ي عية  وبث روح املبادرة واالبتكار لتحبيبه من التب نوعية يف جمال التظي ر العب،ي

وبعد جزر ومد  قافية والديظية والتارخيية للمجتمعات العببية األصيلة يتماشى مع املبجعية الث إسالمي أصيل
 وحماولة ربط بني عظاصب الدراسة مت استخالص واستظتاج ما يلي : 

من أهم أسباب واقع التظي ر العب،ي واقع مأساوي  ذو طابع اهنزامي وتبعي ملاكيظة اإلنتاج املعبيف الغببية   -
بظاءات فكبية وأكادميية قائمة وف اليت تظتاب املصكب العب،ي من التظي ر نتيجة ختبطه يف هذا احليز  حالة اخل

انتشار الواقع السياسي االستبدادي يف   و على اهليمظة والتبعية والتقليد ال تشجع على اإلبداع وال حتض عليه
ية على شعوب املظطقة هيمظة التيارات احملافو ، الكث ر من الدول العببية  واقع حيجب على تطور وتقدم العلوم

املصكبين والدارسني    باإلضافة إىل حتملاليت تعيق طبح توجهات نيبية جديدة خمالصة للمتعارف عليه
 .أنصسهم مسئولية كب رة يف تقليص التظي ر وحتجيمه

مل يبق بعد إىل   أسلمة املعبفة أو إسالميتها  أو كما حيبذ البعض تسميته بالتأصيل اإلسالمي للعلوم -
رجة حيقق من خالهلا مبتغى ومبمى طاليب العلم  وحىت الباحثني واملصكبين  والدليل والربهان على ذلك د

 .املعارضة اليت يتلقاها هذا االجتاه  خاصة قضية مدلول امل طلح وتسميته ناهيك عن مضمونه ومبادئه

وسع من التأصيل  ألهنا مأخوذة خمتلصان متام يف املعىن والداللة  فاألصالة أ األصالة والتأصيل م طلحان -
من األصل  أما التأصيل فهو ملحق باألصالة  وفضلت استخدام م طلح األصالة يف هذه الدراسة عوضا 

 عن م طلح التأصيل ألن الكث ر من رواد فكبة أسلمة املعبفة يساوون بني األصالة والتأصيل.

رمبا االتصاق فقط على مستوى املقاصد   مكمن االختالف بني احلتمية القيمية واألسلمة واسع جدا  -
ولكن االختالف يف كل شيء عدا املقاصد  ومواطن األصالة يف نيبية احلتمية القيمة كث رة ومتعددة من 

  .أمها  أصالة امل ادر  األسبقية واالنصباد  االبتكار والتجديد  واملزج بني العقلية الشبقية واملظهجية الغببية
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فكبة لألصالة من  قببكمحالة للتظي ر وكاجتهاد للظهوض بالصكب العب،ي هي أ  يميةنيبية احلتمية الق -
لمعبفة الغببية وصبغها ب بغة أية صلة  فهي يف جمملها استحضار لأسلمة املعبفة اليت ال متت لألصل ب

     إسالمية.
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