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 األدطورة و البعد الرمزي املعريف:

ارتؾطتماٌؿاردةماظصقصقةمعـذمغشلتفا،مطؿؿاردةمصردؼةمتلعؾقة،معرورامبؿققشلامإشممغظرؼةمصؾلػقةم
عشؿؼممػفقمماظؿصقفمومتلوؼؾف،مطؿصطؾحاختذتماظشؽؾمايرطلماٌـظؿ،مباىدالموماظـؼاشمحقلمع
خاصممممقزةمشلؿ،مأومعـماظصػة،مومػلمعؽانعـماظصقفماظذيمؼرتدؼفماٌؿاردقنمحؿكمصارمسالعةممم

أضقؿمخؾػماٌلفدماظـؾقيمباٌدؼـةمظػؼراءماٌلؾؿنيماظذؼـمالمعلوىمشلؿمومالمدارمؼؼقؿقنمصقف،مأومإشمم
ماخل.…فاظصػلمعـماظصػاءماظروحلموماظـػللمظرجالماظؿصق

ماٌؿاردةماظصقصقةموهقظتمإشمممماردةمصماسقةمعـظؿةماذمطرتم ويفماٌرحؾةماظيتمتؾؾقرتمصقفا
ماظشؽؾم معؿكذة مظؾؿصقف ماظؿطؾقؼل ماظعؿؾل ماظطابع مسؾقفا مػقؿـ مو ماجملؿؿع مصؽات مصمقع صقفا
مإعؿداداتفام مخالل معـ ماجملؿؿع، مسؾك معؿػؿقة مدؼـقة مطؿمدلة ماظطرضقة، ماظزواؼا مسدل اٌمدلاتل؛

ماظـل ماال مإشم ماىدل مو ماظـؼاش ماعؿد ماظلقادقة، مو ماالضؿصادؼة مو ماظذلبقؼة مو ماظـؼاصقة مو جؿؿاسقة
متلوؼؾمرعزم مػق مصؿا ماظصقصقة، ماٌلؾؿنيمعمدللماظطرق ماألوظقاء اظشرؼػماظذيمأصؾحمخاصقةمصمقع

ماظشرؼػ ماظـل  مبلدطقرة مسالضؿف موعا ماألدطقري، معدظقظف موعا ماظصقف، مػذؼـممارتداء مارتؾاط مو ؟
م؟معزؼـمباظؼدادةماظيتمأصؾحمؼؿؿؿعمبفاماألوظقاءاظر

 . الرمز و التجربة الينبوعية:1
ؼـؾدومأنماظؿصقفماإلدالعلمػقماٌرحؾةماألخرلةميفمغظاممتعؾديمأدطقريمعغرقميفماظؼدم،مؼؼقمم

مإرضاء، مأو مصدؼة ماٌؿعؾد، ماظيتمؼؼدعفا مباظؿضققة مرؼقسمعؿعؾؼة ماحؿػاالتمو مباظقصرةممسؾك مأعال مممممأو
ما م"صمؾمو ماظؾدؼؾمسـمذظؽمشـؿا مصصار متطقر مبشرؼة،مثؿ مأضققة مبؿؼدؼؿ مبدأ طؾش"،مويفمم–ظدلطة.

                                                                                                                                                                 
ماىزائر.م-اظقرينمظؾؾقثمعامضؾؾماظؿارؼخ،ماإلغـروبقظقجقةموماظؿارؼخممباحثمباٌرطزم*
؛ماظرداظةماظؼشرلؼة:مٌزؼدمعـماظؿػاصقؾمرم ماظرجقعمإشمماٌصادرماظؽالدقؽقةمظؾؿصقف.مطقؾقةماألوظقاء:مألبلمغعقؿماألصػفغاغلم-1

ماظؼادؿ ماسؿرممألبل مسقارفماٌعارف: م؛ ماظغزاظل محاعد مألبل ماإلحقاء: م؛ ماظـففقؼري مسـؿان مألبل مطشػماحملفقب: م؛ اظؼشرلي
متلظقػمذاخت،ماظلفرورديم؛ماٌؼدعة:مإلبـمخؾدو متصقفم؛متراثماإلدالم ماًاعس:معادة ماٌعارفماإلدالعقة:ماىزء نم؛مدائرة

 .إخلم…922م–م65ص.صمم-.9766بقزورث،مترصمةمحلنيمِعـسمساملماٌعرصة،ماظطؾعةماظـاغقة،ماىزءماظـاغل،ماظؽقؼت،م
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مسؾكم مظؾلف ماظرأسمأو مسؾك مايققان مذظؽ ماظصقفمرعز معـ مذلء مضع مو ماظؾدؼؾ مصار مأخرلة عرحؾة
مصقضعم…اظؾدن مظؾؾشر. مبدؼال مبدوره ماظذيمطان ماىؿؾ، ماظصقفمبدؼالمسـ مأخرىمصار مبعؾارة إخل.

مظؾلف،مػقميفمذظؽماٌاظصقفمسؾكماإلغل أدطقريمظصػاتممعؿؼدمسؿؾقةمغؼؾمأومثمـؾ،مأومأخذانمأو
مايققانمعـمصداءمومتضققة،مورعزمظؾـققاةماًاظصةمعـماظذغقب،مطؿامندمػـام اظغـؿمٌامميـؾفمػذا

وماظغػرانمأوماظؿطفرمومرؾ ماًؾقد،مومعـمػـامغؼقلمصارمماإلغلانموماظشاة،سؿؾقةمربطمدقريمبنيم
مصقصقا.
صقيفمػقمصمؾماهلل،موماظصقصقةمػؿمزلنماهللمومعؾؽفموماألضاحلماٌفداةمظف،مإغفمضربانمجبلؿفمصاظ

بذاتفمغػلفامتؼربامهلل،مأومسدلمخدعةمبقؿفمومحرادةمععؾده؛محقثمسقضتماظضققةماظؾشرؼةميفمػذام
سماظعؿرماظـلؼماظؿعؾديمبايققانم"اظغـؿ"مثؿمهقظتماظضققةماظؾشرؼةمإشممغذرماهللمعـؼطعةمإظقفمبؿؽرؼ

مبلذؽاشلام ماظؿضققة مسـ مؼـعزل مال مو ماٌقـقظقجقة مبايقاة معرتؾط مصفق مزواره، مو مععؾده مًدعة طؾف
ماٌؿعددة.

مجاػؾقةم ماظلاعقة ماظؿضققؼة ماظؿؼاظقد متػفؿ مأن مميؽـ ماظؿعؾديماألدطقري، ماظـلؼ مػذا ميفمضقء و
ماظيتمػل مبقـابقعف مربطف مو متقضققف مؼلؿدسل مصاظؿصقفمطؿضققة مإدالعقة، ماظؿقؾقؾممطاغتمأم يف

اظـفائل،ماٌلؿؿرةمٌامدؾؼموضاممبفمابراػقؿمسؾقفماظلالم"مصدؼفمالبـفماظؾؽرمإزلاسقؾ"ميفمعقدؿمايج،م
متؿؽررميفماظؿضققةماىاػؾقةموماإلدالعقةمسـدماظؽعؾة.مصنذامطانماٌلؾؿقنمؼؽرورنميفم وماظيتمندػا

مإبراػقؿ،ماظذيمبـكماظؽعؾة،مومصدىم مشلؿ ابـفمبذبح.مصانماظصقيفميفمضػزةمذعائرمايجماظيتمرزلفا
ماظلقريم ماظزعـ مذظـؽ مإشم مؼؼػز مصفق مغػلفا، ماظػداء مسؿؾقة مظقؿـاول ماٌلظقف، مصقق مؼؿلاعك ممممممروحقة
ومؼـدعجمصقف،مظقؽقنمذظؽماظػديمومذظؽماظذبح،مأيماظؽؾشماظذيمملمؼقظدمعـمرحؿ،موماظذيمرسلم

اهللموأصعدهمإشمماظلؿاء،مصفقمؼؿؿاػكميفمأربعنيمساعاميفماىـة،مإغفمأدادامطؾشمػابقؾماظذيمضؾؾفم
اظؽؾشمومعـمثؿمؼؼدممذاتفمضققةمطلمؼعقشماإلغلان،مهدوهماظرشؾةميفمأنمؼؽقنمطؾشمػابقؾماظذيم

ومممممممؼؿؼؾؾفماهللمومؼرصعفمإظقف،مؼرجعماظصقيفمأدطقرؼامإشممذظؽماظزعانمومايالماظؾذؼـمدؾؼامايالم
ماظزعانماٌعروصني.

مإلبرا مبؿؼدؼؿمصنغؿلابماظصقيف مأضصكمحدودػا مإشم ماظؿضققة مضقاعفا مععـقؼة مسدلمسالضة مؼؿؿ ػقؿ،
مبنبراػقؿمدظقؾمإضايفمآخر،مصاظػؿقةمدؾقكمؼؼقمم ماظذاتمغػلفا،موظعؾكمارتؾاطماظػؿقة اظؼرابنيمومعـفا

مآخر،مذظؽمألنمهؼ ماظذاتمسؾكمطؾمعؾدإ قؼماظذاتمؼلؿدسلماظؿضققةمباظذاتمغػلفا،مسؾكمإغؽار
ضدممابـفمظقضقلمبفمطؿامدؾؼمأنمأدؾؿمغػلفمظؾـرلانمومعاظفمظؾضقػانمومضؾؾفممقةصنبراػقؿمرعزماظؿضق

ماظؿضققيم مظؾطؼسماظصقيف مأوظل ممنط مو مؼـؾقسقة موربة مصفق مخؾقال، ماهلل ماختذه موظذظؽ ظؾرضمان،
ماظـذري.
صاظصقيفماظذيمؼؽررمأسؿالمإبراػقؿ،موؼؿصؾمبفمومؼفاجرمعـؾفمؼلعكمألنمؼؽقنمخؾقؾماهلل،مؼقشؾمم

مإلزلاسقؾم"يفمحـاظةمميفمذظؽم مصداء مصقؿؿاػكمباظؽؾشماظذيمضدم مذاتفا، متؾؽماظضققة بـفعؾمغػلف
األذىموماشلالك"مأومبنزلاسقؾمغػلفماٌؿؼدممرقسامظؾذبحمضرباغامهللمومهؼقؼامظـذرمؼؼقممسؾكماظؿضققةم

ضققةممباإلغلانم"يفماظـفاة".مومبؿؼدؼؿمذاتفمدبققةمؼرىماظصقيفمأغفمسمؾد،مومؼصؾحمحاظؿؽذمصـدؼةمو
ومضدادة.موػؽذامؼؽقنمسؾارةمسـماظؽؾشماظذيمظقالهمٌامطانماظعربمومظؽاغتماظؽعؾةمومظؽانماإلدالمم

ومإلضاعةمأولمبقت،مومظؾـاءمأولمجمؿؿعميفمعؽة.مصفقممأولمبؽرمعاءصاظؿصقفممماردةمرعزؼةمإلغؾفاسم
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ؾارطةمحقلمعاءمعؼدسمسؾارةمسـمسؿؾقةمخؾؼمدقرؼةمخارجماظقاضعموماظؿارؼخمظؾققاةمغػلفا؛مايقاةماٌ
ومممؼؿؿاػكميفماإلثـنيمجدهمإزلاسقؾ"زعزم"مومبقتمعؼدس"ماظؽعؾة"مومعدؼـةمعؾارطةم"معؽة.مصاظصقيف

اظؽؾشمومؼزؼؾمعامبقـفمومبنيمرقرؿفمطؾمصرقمومطؾمبعد،مومبذظؽمصفقمؼعقدمخؾؼماإلدالمماظذيمبدأم
ومموماظؾقتمايرامموماظدؼـ،نمععمإبراػقؿ،مومؼضقلمبذاتفممإلسادةمخؾؼماظؽقنموماجملؿؿعموماإلغلا

ومتلطقدػامومإزفارمممممبذظؽمصفقماسؿؾارؼامذكصمضروري،الدؿؿرارمايقاةموماظدؼـموظؾؼاءماظطؼقسم
م.حؼقؼؿفامومحصقشلاماظؿارسملموماظػعؾل

 . املعرفة و التجربة الروحية:2
مأزلاؤه،مالدؿقاظ مو مصػاتف ماهلل،موعدارػا مػق ماظصقصقة ميفماظـظرؼة ماٌعرصة مذاتف.معقضقع مععرصة مممممة

ومعـؾعمػذهماظرؤؼةمأنماظقجقدميفمغظرؼةماٌعرصةماظصقصقةمػقماهللمومحده،مأعاماظؽقنموماظـؿكؾقضاتممبام
صقفاماإلغلانماظذيمػقمأرضاػا،مصؿامػلمإالموؾقاتمظصػاتفمومأزلائف.مومضدمأدىمػذاماظؿصقرمظؾقجقد،م

وممشرؼعة،موماظؼـاضقةمباظػصؾماٌطؾؼمبنيماهللإشممػدمماألداسماظـظريمظػؽرةماظؿقحقدماٌلؿؿدةمعـماظ
مبنيماًاظؼ مطقادطة ميفماظقاضعمرصـضمظؾشرؼعة ماإلغلانمإشمماىؿعمبقـفؿا،موػذا مصقف ومماظؽقنممبا

اإلغلان؛محقثمؼصؾحمعصدرماٌعرصةماهللمؼلؿؿدػامعـفماظعؾدمعؾاذرةمسدلمعؼاعاتمومأحقالمميرمبفام
اظؿصقرمظؾقجقدموماٌعرصة،مسدمماالسذلافمباظؿلوؼؾماظرزللمم.مظؼدمغؿجمسـمػذاظؾقصقلمإشممهؼقؼمذظؽ

ظؾـصماظدؼينم"اظؼرآن"مومععـاهمرصضمععريفمظألداسماألؼدؼقظقجلمظؾلؾطةمباسؿؾارػاماحملؿؽرماظقحقدم
وماظردقلمومُأوُظقمممممممظفمحل ماظـصماظدؼـين،موماٌؼررمبلنماظؿلوؼؾمومععرصةمأدرارماظؼرآنمػقماهللم

ماظؿلوؼؾميفماهللمماألعر،مباالسؿؿاد معـماظؼرآنمغػلف،مزمصر ممسؾكمغصمدؼينمآخر م م ماظردقلمومم و
ومميـعفؿمعـفمممماظرادكنيميفماظـعؾؿ،مأيمرصضماظـصماظذيمميـحمحؼماظؿلوؼؾمألوظلماألعرم"اظلؾطة"م

باسؿؾارػؿمظقلقامأوظلماألعر.مومتؾـقاماظـصماظذيمؼػؿحمشلؿمبابممماردؿف،مباسؿؾارمأغفؿمعـماظرادكنيم
اظـعؾؿ،ماظعـارصنيمبلدرارماظؼرآن.مصلوظقاءماهللماٌمؼدونمبؽرعاتفماظيتمؼظفرػاماهللمسؾكمأؼدؼفؿمتـؾقؿاميفم
ومدظقالمسؾكمبؾقشفؿمدرجةمرصقعةميفماطؿلابماٌعرصة،مومتدسقؿامشلؿميفمعقاجفةمعـاوئقفؿمعـممشلؿ،

ـمزمصرونماظقالؼةميفمآلماظشقعةم"اًصؿماآلخرمشلؿمبعدماظلؾطةمومحؾػائفامعـماظػؼفاءمومشرلػؿ"ماظذؼ
ماظؾقتمومباظؿاظلمحصرمحؼممماردةماظؿلوؼؾمصقفؿ.

مبابم ماظؿلوؼؾماظيتمصؿقتمشلؿ محؼ ممماردة ماظيتمتعاجلمعللظة ماظـصقصماظؼرآغقة معـ ماغطالضا ممممو
ومظقجفم"طؿامبّقـامدؾػا"متقدعقامصقفمظقشؿؾماظلـةم"ايدؼث"مومتقصؾقاميفمصفؿفؿمظؾـصقصماظدؼـقةم

قانمزاػريموبارين،مومعـفؿامأخذوامباظؾارـماٌقجفمظؾكاصةم"اظـكؾة"معـمأوظقاءماهللمإشممأنمشلامععـ
اظعارصنيمومعـمعلؿقاػؿمعـماظعؾؿاءماألتؼقاء،مورصضقاماظظاػرماٌقجفمظؾعاعةم"اىؿفقر"،مثؿمتقشؾقاميفم

ؿلابمتلوؼؾماظـصقصماظؼرآنموماظلـة،مظؾؼضاءمسؾكمأيماعؿقازمؼـػردمبفمشرلػؿ.مسـفؿ،مومخاصةماالغ
يفماظؾـداؼة،محقثمطانمايالجمؼؼقلمدائؿامرداممفمومسدمماالسذلافمبفإشممآلماظؾقت،مأيماظردقلمبرصض

                                                                                                                                                                 
مسؾل.م-2 ماظؿصقف.م-زؼعقر، مغػلاغقة مو ماظصقصقة ماظطم-اظعؼؾقة ماظطؾعقة، مدار مبرلوت، ماألوشم، ص.ص.مم-.9757ؾعة

برلوت،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةمم-اظعـػموماٌؼدسميفماٌقـقظقجقامماإلدالعقة.م-؛ماظربقع،مترطلمسؾل.م90،91،05،06،07
 .996م–م991ص.ص.مم-.9772األوشم،م
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.مثؿمسؾكماٌـؿلؾنيمإظقفم"عامطانمحمؿدمأبامألحدمعـؽؿ"ميفمدكطمسؾكمػذاماالعؿقازماظذيمزمضقنمبف
ػاردلمإشممآلمبقتمتلوظقامععـكم"اظؾقت"ماظقاردميفمايدؼثماظـؾقيماظشرؼػ،ماظذيمؼـل مدؾؿانماظ

"دؾؿانمعـامآلماظؾقتم"بـلنماٌؼصقدمبفمػقمبقت"ماهللمبؿقدقعمععـاه،مظقشؿؾمومؼلؿقس محؿكمعـمػقم
عـمشرلماظعرب،مظقؿـاد مومؼؿطابؼمععماظـصماآلخر،ماظذيمؼـل مصقفماظردقلمإظقفماالتؼقاءمحؿكموم

ومظقمطانمسؾداممممامجدمطؾمتؼلمظقمطـاغقامعـماألحؾاشمومؼؿدلأمعـماألذؼقاءموظقمطاغقامعـمضرؼشم"مأغ
حؾشقا،موبريءمعـمطؾمذؼلموظقمطانمضرؼشقا"،مومػقمعاصؿحمبابماالغؿلابمإشممآلماظؾقتماظذيمأصؾحم
زاػرةمبارزةمتلؿطقعمأيمصماسةمأنمتؾففمباالغؿؿاء،مصقؿامصارمؼعرفمذظؽمباظـل ماظشرؼػماظذيمػقم

م.زلةمطؾماألوظقاء
غؿل مإشممإبراػقؿمسدلمسؿؾقةماظػديمالبـفمإزلاسقؾمرعزؼاموماًالصةمإذامطانماظقظلماظصقيفمضدما

معـفمسؾكمجلؿفمدالظةمسؾكماظؽؾشماظذيمصديمبفمباسؿؾارهمتـفـربةم ماظصقفمأوموضعمجزءا بارتداء
ؼـؾقسقةموممنطمأوظلمظؾطؼسماظصقيفماظؿضققيماظـذري.مصننماظؿفربةماٌعرصقةماظروحقةمضدمسؿؼتمػذام

مباظـيبمص مأػؾفماالغؿلابمعـمخاللمربطف ممما مروحقا. مو محػقدمإزلاسقؾمدعـقؼا مودؾؿ ؾكماهللمسؾقف
ظؿؾؼلماٌعرصةمعـماهللمعؾاذرة،مباسؿؾارهمورؼثماظقحلمالغؿلابفماظدعـقيمظشفرةمأبلماألغؾقاءمإبراػقؿم
مظقراثةماألغؾقاءمألنماظعؾؿاءمػؿمورثةماألغـؾقاء،مصؼدموردميفمايدؼثم"مسؾؿاءم سؾقفماظلالم،مومععرصقا

ػلماظيتمؾقاء".مومػذهماٌقزاتمأوماظصػاتمءمبينمإدرائقؾ"موميفماألثرم"اظعؾؿاءمورثةماألغـأعيتمطلغؾقا
عؽـتماظقظلماظصقيفمعـمحماطاتمومتؼؾقدماألغؾقاء،موادؿؾفاممدرلػؿمومواربفؿماظيتمصؿقتماظؾابم

يفماٌغربمأعاعفؿمالطؿلابماظؼدادة،موباظؿاظلماظؿلربموماظؿغؾغؾميفمبـكماظذلطقؾةماالجؿؿاسقةماظؼؾؾقةم
اظعربل،مصفؾمضؾائؾماٌـطؼةمتـل مظقظلمصاحلمؼؿصؾمغلؾفمباظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ،مصؽؾفاموصؾم
معام مػذا مو مايؿراء. مباظلاضقة معـماٌشرقمعرورا مضادعا ماياظقة مإضاعؿفؿ مإشممعـطؼة ماٌمدلقن أجدادػا

رماظذيمدقظفرمجؾقاميفمصرلورةمدـفدمظفمأثراميفماٌعطقاتماظشػفقةماظيتمزودغامبفاماٌقدان،مومػقماألع
ماظؼدادةموماٌؼدس.

II صريورة املقدس و القدادة . 
اٌؼدسمحمقرهماإلغلان،مومعصدرهماظدؼـ،مخاصةميفماظدؼاغاتماظؿقحقدؼة،مصاإلغلانمؼلؿؾفؿفمعـم
اظدؼـمومؼؼقممبؿػعقؾفمظقشؿؾمبنذعاسفماظػضاءممبكؿؾػمعؽقغاتف.موميفماظؿفربةماإلدالعقةماظيتمتعؿدلم

اهللميفماألرضمصننمضدادةماإلغلانمتلتلميفماٌؼدعة،مضؾؾمأيمذؽؾمآخرمعـماظؼدادةمعـفؿامطاغتممصقرة
ميفماظغاظ معـماإلغلانم ماألذؽالمعـماظؼدادةممتماطؿلابفا مأنمػذه مدرجؿفا،مباسؿؾار م م م م م م م م ومم

مبقادطؿف.
عحميفماغؿفاطفامصاظؼدادةمعرتؾطةمبذاتماإلغلانمباظدرجةماألوشممومشلذامتلتلمحرعؿفمومسدمماظؿلا

يفماٌؼامماألولمضؾؾمحرعةماألعاطـماٌؼددةمغػلفا،موميفمعؼدعؿفاماظؽعؾةمبقتماهللماألول،مصفـدمماظؽعؾةم

                                                                                                                                                                 
ؼؾدومأنمػذاماظرصضمذومخؾػقةمدقادقة،مظعالضؿفممبؿاردةماظلؾطةماظيتمطاغتمحؽرامسؾكمبينمػاذؿ،مومباظؿقدؼدمآلماظؾقتمطاعؿقازمم-4

 خاصمبفؿ؛مومػقمعامؼظفرمبقضقحميفمثقراتمذظؽماظعصرماظيتمطاغتميفمأشؾؾفامبؼقادتفؿ.
اىزؤماظـاغلمصمم9763اظعربقةماإلدالعقةمدارماظػرابلماظطؾعةماًاعلةمبرلوتمظؾـانمماظــزساتماٌادؼةميفماظػؾلػةم-عروة،محلني.م-5
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أػقنمعـمدػؽماظدعاءمزؾؿامبغرلمحؼمرشؿمعامشلذاماٌؽانمعـمضدادةمتضعفميفماٌرتؾةماألوشممعـمثالثةم
م-اظؽعؾة،ماٌلفدماألضصكمم-اظؾقتمايرامأعاطـمعؼددةميفماظدؼاغةماإلدالعقةمسؾكماإلرالقمومػلم:م

مبقتماٌؼدس،ماٌلفدماظـؾقي.
ظؽـميفماجملالماظعؿؾلمغلفؾمبعضماالخؿالفميفمعـؾعماظؼدادةمومدرلورتفاماظؿارسمقةموميفمطؾم
األحقالمصفلمطاعـةميفمذاتماإلغلان،مإالمأنمتػعقؾفامضدمؼؽقنمسدلماالطؿلابمباظقراثةمأوممبففقدم

م:مذاتلمإراديمطؿامؼؾل

 . أذكال املقدس 1
 اٌؼدسميفماظؾغةمػقماٌطفرموماٌــزهموماٌؾارك،مومعـمػذهماٌعاغلمصننماظؼدادةمتؽؿل مباظقراثة،م

ماإلغلانمبؾمػلمضقةمخارجةمسـفم ماظشؽؾمتصؾحمشرلمذاتقةمومالمختضعمإلرادة ومسـممومػلمبفذا
مؼـطؾؼمسؾكمآلماظؾقتماٌطفرؼـمبصرؼحماظـصماظدؼينم معا مػق مؼـؾؿف،مإرادتف،مو مذظؽمو اظذيمؼمطد

صاظؼدادةمبفذاماٌعـكمومػذاماظشؽؾمعؾـقةمسؾكمرابطةماظدمموماظـل ماظعائؾل،مصاظدلطةماظـؾقؼةمتلريم
ميفمسروقمآلماظؾقتمبدونمجفدمذاتلمإرادي،مومثمؿدمظؿشؿؾماظػضاءماالجؿؿاسلمومحؿكماظؽقن.

 مررؼ مػل مو ماًاص ممبففقده ماإلغلان مؼؽؿلؾف مذاتل مإرادي مطػعؾ ميفماٌؼدس ماألوظقاء ؼ
االطؿلاب،ماظذؼـمميؽـفؿمبػضؾماجملاػدةمسدلماظرؼاضةماظدؼـقةمبعدماٌرورمباٌؼاعاتموماألحقالمعـم
اظقصقلمإشممايؼقؼةماظيتمػلماٌعدلماٌقصؾمظؾؼدادة،مومترتؽزميفمذظؽمسؾكمتػعقؾماظؾعدماظالػقتلميفم

مبعضما مبف مضال معا مػق مو مصقف، ماظـادقتل ماظؾعد مظقطغكمسؾك ميفمتلوؼؾمععـكم)خؾؼماإلغلان ٌؿصقصة
ماإلغلانمسؾكمصقرتف(مطايالجمومابـمسربل.

 . جماالت املقدس و فضاءاته :2
مالم ماٌعطقاتماظؿارسمقة مظؽقن مو ماظطرضقة، ميفماٌمدلة ماالرتؽاز مغؼطة ماظؼدادة ماسؿؾار معـ اغطالضا

اديمدقفمبؾمطؾمتشرلمإشمموجقدماٌمدلةماظطرضقةممبـطؼةمسلالمذرقماظصقراءماظزاب،موادمرؼغ،موو
بعضماٌؿارداتماظصقصقةماظػردؼةمشرلماٌـظؿةميفمأيمذؽؾمحمؾلمومإنمطانممعامتشرلمإظقفمػقموجقد

بعضماٌؿاردنيمؼـؿلؾقنمإشممبعضماظطرقماظيتمطاغتمعـؿشرةمخارجماظـؿـطؼةميفمبداؼةماظعصرمايدؼثم
ماٌؼدسماٌقروثم مباغدعاج مػام محدثمتطقر متؾؽماظػذلة معـ مابؿداء مأغف مإال ماًاعسمسشر، ماظؼرن عـذ

ل مسدلماهادمابـماظصؾ مععمابـماظؼؾ مأومباظؿقامماظطقينمباظدؼين،مممامأسطكمدصعامباٌؼدسماٌؽؿ
مطاظقظلم ماٌمدلة مإشم مذكصقة مطؿقزة ماظػرد معـ ماٌؼدس مبؿققل ماجؿؿاسقة، مصعاظقة مو مظؾؿؼدس ضقؼا
اٌمدسمظؾؼؾقؾةمأوماظؼط معمدسماظـطرؼؼةماظصقصقة،مممامغؿجمسـفمارتؾاطماٌؼدسمباظظاػرةماظعؿراغقةم

مايؿاؼةمبدو مظضؿان ماٌؾارطة مأو ماظؿلدقس مإسادة مأو ماظؿلدقس مسدل محضرؼة مرؼػقة مأم مطاغت م مممممممممممؼة
موماالدؿؿرارؼة.

ماالجؿؿاسقةم ماظؾـك مو ماظؿشؽقالت مداخؾ ماٌؼدس مصعاظقة مجمال مترطقز مإشم ماظؿققل مػذا مأدى ظؼد
تلدقسماظؼؾائؾماظؾدوؼةمماظذيمظعؾفميفة،مسدلماظدورماظػعّالمحضرؼم-بدوؼةمطاغتمأممرؼػقةمم-ظؾؼؾائؾم

اٌعروصةمباٌـطؼة،معـؾمدقديمأحمؿدماظلاؼحماىدماٌمدسمظؼؾقؾةمأوالدماظلاؼح،مومدقديمغائؾماىدم
مإخل.م…اٌمدسمظؼؾقؾةمأوالدمغائؾ،مسدلمصرسفامباٌـطؼةمسرشمأوالدمزطرى
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دقسمطؿامػقمأعاميفمعامؼؿعؾؼمباظعؿرانمايضري،مصؼدمطاغتمظؾؿؼدسماظدورماحملقريميفمسؿؾقةماظؿل
ماظضػةم مسؾك ماظيتمطاغتمعقضعفا ماظؼدمية مجالل مأوالد مبؾدة معمدس مأعطرل مدقدي ماظقظل معع اظشلن
اىـقبقةمظقاديمجديمجبقارمزاوؼؿفماظيتمتضؿماآلنمضرزمفموماٌؼدلةماحملقطةمبف.مأومسؿؾقةمإسادةم

ماظضققف مدار ماظيتمبدأتمبؾـاء مو مدامل مبـ مدقديمأضمد متؾؿقذه مبفا ماظضػةمماظؿلدقسماظيتمضام يف
اظشؿاظقةماٌؼابؾة،مبـاءمسؾكمرؾ معـمدقديماعطرلمومبرشؾةمعـماظقظلمدقديمسقلكمبـمأحمؿد،مبعدم
أنمعـعفمصقضانماظقاديمعـماظعؾقرمإظقفمظدىمزؼارتفمظف،موماغؿفتمخبرابماألوشم،مومسؿرانماظـاغقةم

ماظيتمأصؾقتمغقاةماظؾؾدةماياظقة.
بنضػاءماظدلطةمسؾكماظعؿران،مطؿامػقماظشلنمععمعمدلةممومأخرلامسدلمضؿانمايؿاؼةموماالدؿؿرارؼة

عدؼـةمتقضرتماألعرلةماألرعؾةمتقؼرتمبعدمغػقفامعـمررفمأػاظلمشّؿرةمرساؼامزوجفامدؾطانمشؿرةمبعدم
وصاتف،مومرردػامعـمررفمدؽانمبؾدةماظشّؿاسماظقاضعةمإشمماىـقبمجبقارمتقضرتماياظقة،مباظدساءم

لمدقديمبقصمؾنيمواظلماٌلقؾةمبايضـة،مغؿقفةمإداءةمدؽانماظشّؿاسمشلامباًرلموماظدلطةمعـماظقاظ
ععاعؾؿفمسـدعامأتكمألخذماظؼػارةمعـفؿ،موماظؽرممومايػاوةماظيتمحظلمبفؿامعـمررفماألعرلة.مثؿماظدورم
ماغؿؼاظقة،ميفمتلعنيم اظذيمضاممبفمدقديمأحمؿدمبـمزملمدؾطانمواديمرؼغماظذيمتقشممايؽؿمظػذلة

عـماألعرلةمتقؼرتماظيتمملمختؾػمعـمؼرثفاميفمايؽؿمبعدموصاتفا،مإشمماظشقخمدؾقؿانماغؿؼالماظلؾطةم
ومبنيماظلؽانمؼؿـازلممبقجؾفممبـمجالبماظذيمأدسمحؽؿمأدرةمبينمجالبمباٌـطؼةمبعؼدماتػاقمبقـفم

ماظشقخمبـمجالبمسـماظدؼقنماظيتمطاغتمظفمذّعؿفؿمعؼابؾماسذلاصفؿمبلؾطؿفمسؾقفؿ.

 جملال :. عالقة املقدس با3

ايضريميفمعـطؼلماظزابمم-اخؿؾػتمػذاماظعالضةمومتـقستمبنيماجملؿؿعنيماظؾدويموماظرؼػلممظؼد
موواديمرؼغ،مومتشابفتميفماجملؿؿعنيمحل ماظرواؼاتماٌؿداوظةمعـمم:

اظعـػماٌاديماظصرؼح،مطؿامػقمايالمظدىمصروعمسرشمأوالدمزطريمأحدماظػروعماظرئقلقةمم *
األرؾسماظصقراوي،مشربموالؼةمبلؽرة،مبِادؿعؿالمضقةماظلالحمظؾلقطرةمظعرشمأوالدمغائؾ،مجـقبم

معالطفام مررد مبعد ماعؿالطفا مو محؿكمواديمرؼغمجـقبا، مواديمجديمسلاال معـ ماٌؿؿدة ماٌـطؼة سؾك
اظلابؼنيمعـمسرشماظلؾؿقةمومرضمانمجـقبامإشممحدودمواديمرؼغماظشؿاظقة.مصاٌؼدسمػـامإضاصةمإشمم

مؿؿاسقةماعؿدمتلثرلهمومتقدعمظقشؿؾماظػضاءماٌادي.عؽاغؿفميفماظؾـقةماالج
اظعـػماظرعزيم:ميفمعـطؼةمواديمرؼغمعـمخاللماظصراعمبنيمدقديمغاجلمومدقديمأحمؿدمم *

اظلاؼحمحقلماجملالمايققي،موماغؿفكمبطردمدقديمغاجلمعـماٌـطؼةمإشمماظلػقحماىـقبقةمىؾالم
دقديمغاجل،محقثمادؿقرـمأوالدماظلاؼحمماألوراسممبـطؼةماًـؼة،ماظيتمصارمؼطؾؼمسؾقفامخـؼة

عـطؼةمواديمرؼغمعـذمتؾؽمايادثةماظيتموضعتمبنيماظشقكني،موماظيتمترتؽزمحل ماظرواؼةماٌؿداوظةم
مسؾكمحلابم ماألضقى، مؼـؿفلمظصاح ماظؽراعة مو ماظعـػماٌادي، ماظذيمسمػل ماظؽراعل ماظؾعد سؾك

قنيميفماظؼقةمعادؼةمطاغتمأممروحقةمسؾكمأغفماظؽراعةماألضؾمضقة،مومتػصحميفماظـفاؼةمسـمعؽاغةماظقظ
رم متلفقؾمعالحظةمػاعةمتؿؿـؾميفمأنماظصراعميفماظـؿقذجماألولماًاصمباظعـػماٌاديمبنيمأوالدم
ماًاصم ماظـاغل ماظـؿقذج ميف ماظصراع مأن محني ميف مبدوؼة، مبنيمضؾائؾ مطان مرضمان ماظلؾؿقة مو زطري
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مبدو مؼقحلمبانممباظعـػماظرعزيمطانمبنيمرؼػّقلمدقديمغاجلمو ماظلاؼح،مومػقمعا دقديمأحمؿدم
ماظصراعميفماظـؿقذجماألولمطانمبنيمجمؿقساتمبشرؼةميفمحنيمطانمبنيمذكصقؿنيميفماظـؿقذجماظـاغل.

اظلؾؿمومػقمعقزةمعمدللماظعؿرانماظرؼػلمومايضري،مبؾمػؿمضقاؼاماظعـػمطؿامػقمايالمم *
لماظذيمتقصؾمإشممحؾمدؾؿلمٌعضؾةماظدؼقنمععماألعرلةمتقؼرتماٌـػقةمأوماظقاظلمدقديمأحمؿدمبـمزم

مأوالدم مٌمدسمبؾدة مباظـلؾة مػلمغػسماظقضعقة مو مبـمجالب، مدؾقؿان ماظشقخ متقضرتمو بنيمدؽان
جـاللماظؼدميةمحقلمزاوؼةمدقديمأعطرلمسؾكماظضػةماىـقبقةمظقاديمجدي،ماظذيمحاولميفماظـؾداؼةم

ن،مومعـعمعـماإلضاعةمععفؿ،مصعادمبعدماإلضاعةميفمبؾدةمدقديمخاظد،مومظؽـفمرصضمعـمررفماظلؽا
مظإلضاعةم ماظلؽان ماظؿقاق مأعا مظؾؾؾدة. ماظيتمصارتمغقاة مأعطرل مدقدي مزاوؼة مجبقار ماإلضاعة مإشم ررده
باظؾؾدةمصؼدمطانمؼغؾ مسؾقفماظطابعماظلؾؿل،محـقثمؼؿؿمضدوممبعضفؿمبصػةمالجؽنيمصارؼـمعـمبطشم

جفةمأسداءمعذلبصنيمبفؿ،مومأخرلامطؿلاسدؼـمأومطـفدةمبطؾ معـماظلؽانماألصؾقنيمٌقامأسدائفؿ،
مإخل.م…بصػؿفؿمحرصقني،مأومغاذريمسؾؿمومععرصة

مػذاميفمعامسمصماجملالميفمبعدهمايققي،مأعاميفمبعدهماإلغلاغلماظؾشري،مصفقمؼؿؿاؼزمعـم:م
االخؿالفمحقلماٌمدلنيمذويماألصقلماظدعقؼة،محقثمتصؾحماٌعطقاتمغادرةمحؿكمتؽادمم *

اجملؿؿعماظرؼػلماظؼروي،معـؾمسدممتقصرمععطقاتمطاصقةمحقلمذكصقةماظـفاعؾماىدمتؽقنمعـعدعةميفم
اٌػذلضمطؿمدسمظعرشمأوالدماشلاعؾمبلوالدمجالل،معؼابؾموجقدمطؿقةمغقسقةمعـماظـؿعطقاتمحقلم
زطريماىدماٌػذلضمطؿمدسمظعرشمأوالدمزطريمأحدمصروعمسرشمأوالدمغائؾمعؿؿققرةمحقلمذفرةم

بفا،ماعؿدادامعـماىقؾماياظلمعرورامبلقديمغائؾ،مومإدرؼسماألطدلموماغؿـفاءماظـل ماظيتمزمؿػظقنم
مباظردقلمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ،مسدلمحػقدهمايلنيمبـمسؾلمومصارؿة.

مسؾكمم * ماظـؿقذجان محقثمؼؿقصر ماىاغ ماظروحل، ميف ماظؿطابؼ محد مإشم ماظؿشابف مو االغلفام
مد محقل ماٌمدلنيمعؿؿققرة مػمالء محقل مغقسقة مطراعاتمععطقات معـاض مو معـ مهؿقي ممبا رلػؿ،

عـلقبةمشلؿ،متدلزمدورػؿميفمتشؽقؾماجملؿقساتماظؾشرؼةميفماظعؿرانمبـقسقفماظؾدويمومايضري،مطؿام
ػقمايالمععمدقديمايؾشلماىدماٌمدسمظػرعماٌالظطقةمعـمسرشمأوالدماشلاعؾ،مومدقديمسؾلمبـم

مرطاتماٌؿػرسةمعـمسرشمأوالدمزطري.صرعمأوالدمحممدسمظعشرلةمأوالدمضرؼـحرطاتماىدماٌ
يفمبعدهماإلغلاغلماظؾشريمؼمديمقاذمسؾكماجملالمايققيمومعؽاغؿفمإنمػذاماالخؿالفميفماالدؿق

مأػؿقةماجملالمايققيميفماجملؿؿعنيماظؾدويم مػلم:مرشؿ مباظؿلفقؾمو مجدؼرة مػاعة مإشممغؿقفة مممممبـا
ماظرؼػلمايضريمطؿعؾؿمزمددمػقؼؿفؿا،مصننماظؼؾائؾم معـمو اظؾدوؼةمتمطدمطذظؽمإضاصةمسؾكمػقؼؿفا

خاللمذفرةماظـل ماظيتمهاصظمسؾقفامطصؽمؼدلرموجقدػامومػذامضدمؼعقدمظعدممادؿؼرارػامومتـؼؾفام
مماظدائؿماظذيمؼػرضفمغشارفاماالضؿصاديماٌؿؿـؾميفمحرصةماظرسل،مرشؿماعؿالطفامجملالمحققيمحمددم

عطلمأػؿقةمطؾرلةمظشفرةماظـل مالدؿؼرارػاميفمجماشلامومععذلفمبف.ميفمحنيمأنماظؼؾائؾماظرؼػقةمالمت
م.ايققي،مومػقموضعمؼالئؿمغشارفاماالضؿصاديماٌرتؽزمأدادامسؾكماظػالحةمومايرف
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أعاميفماظعصرمايدؼثمصننماظصراساتماظـاتـفةممسـماظؿققالتماالجؿؿاسقة،مأومبلؾ محماوالتم
اموماظؿقؽؿمعؾاذرةميفماٌـطؼةمعـذمعـؿصػماظؼرنماظلؾطةمماٌرطزؼةمممـؾةميفمباؼؾقؽماظشرقمبلطمغػقذػ

ػذاماٌـص معـذماظعفدممزماظدواودةماظذؼـمطاغقامؼؿقارثقن،مبـزعمعـص مذقخماظعربمعـمأدرةمبقسؽا96
مسـماٌـطؼة،معـمخاللمتـصق م مشرؼؾة مسائؾة ماظعـؿاغلمسدلمزرع ميفماظعفد مإضراره ممتم مو ايػصل،

ماظعر معـص مذقخ ميف مضاغة مبـ ماياج معشقكةماظشقخ مبـزع ماألدرة مػذه مغػقذ متقدقع محماوظة مو ب،
ومتـصق مأحدمأصرادمم93تقضرتمعـمأدرةمبينمجالب،ماظذؼـمطاغقامؼؿقارثقنمايؽؿمصقفامعـذماظؼرنم

أدرةمبـمضاغةمصقف.مظؼدمأدتماظصراساتماظـاوةمسـمػذهماظلقادةمإشممهطؿماظؾـكماالجؿؿاسقةماظؼدميةم
م97أذؽالماظلؾطةماحملؾقةمباٌـطؼةميفماظـؾثماألولمعـماظؼرنمذاتماظـؿطماإلدعاجلماشلالظلمومطؾم

ممامأدىمباظـؿقفةمإشممتقدقعمجمالمومعؽاغةماٌؼدسم؛محقثمواوزمعرحؾةمتلدقسماظؼؾقؾةمأوماظؼرؼة،م
ماظرؼػقةم مو ماظؾدوؼة ماظؼؾائؾ معـ مجمؿقساتمخمؿؾػة ماظيتمتضؿ ماظؼؾؾقة ماظػدراظقة مؼشؾف متلدقسمعا إشم

رؼمذادعةمعـمبقاديمومأرؼافمومحضرميفمذؽؾمررقمصقصقة،مومػقماظقضعمايضرؼة،مومتشؿؾمعـا
ماٌـص م اظذيمؼؾدومأغفمأثرمسؾكماألعرلمسؾدماظؼادرميفماخؿقارمخؾقػؿفمباٌـطؼةم؛محقثمسنيميفمػذا
ماظشقخم ماظعربمباٌـطؼة محماوالتمذقخ مرشؿ مبفا، ماظرضماغقة ماظطرؼؼة مذقخ مسزوز مبـ اظشقخميلـ

قلمسؾكمػذاماٌـص مععماألعرل،محقثمأصؾحمظؾصراعمععمأومبنيماألوظقاءمصرحاتمبـمادعقدميفمايص
معمدللماظطرقماظصقصقةمأومصروسفاممبـطؼةمسلالمذرقماظصقراءمحضقرامضقؼا.

صػلمعـطؼةماظزابمطانماظصراعمبنيمتالعقذماظشقخمدقديمحمؿدمبـمسزوزمغاضؾماظطرؼؼةماظرضماغقةم
ماظشقخمدقديمسؾلمبـمس معـمبعده مو مبطقظؼة،مممـالميفمطؾمعـماظشقخمإشمماٌـطؼة ؿرمعمدسمصرسفا

اٌكؿار،موماظشقخمسؾلماىروغل،ماظذيماغؿفكمبطردماألولمعـمبؾدةمدقديمخاظدمإشممأوالدمجاللمأؼـم
أدسماظزاوؼةماٌكؿارؼة،مأومرردهمعـمأصرادمسشرلتفمحل مرواؼةمأخرى،مومػقماظصراعماظذيمهقلم

مإشممصراعمبنيماظؾؾدتني.
يمرؼغمصؿؿـؾميفماظصراعمبنيماظشقخمبـمجالبمدؾطانمتقضرتمومدقديماياجمأعاميفمعـطؼةمواد

سؾلماظؿؿادقينمعمدسماظزاوؼةماظؿفاغقةمبؿؿادنيمبلؾ متدخؾمدقديماياجمسؾلميفماظصراعمبنيمصرعم
مبـمجالبمايؽامميفمثمادنيمععمدؾطانمتقضرتموماغغؿاسمضؾائؾماٌـطؼةميفماظصراع،م ومممممأدرة

م.واديمدقفمطلحالفمظؾؿققرؼـماٌؿصارسنيباألخصمضؾائؾمعـطؼةم
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ماظؿغرلاتماظيتمسرصؿفام مسـ مصؽرة مظـا ماظعـػمؼعطل ميفممماردة مظؾؿؼدسمبنغغؿادف ماٌكل مػـذا إن
اٌـطؼةمحقثمخضعتمظـؿقذجماإلدعاجماٌرابطلماظذيمطانمدائداميفمشربماٌغربماظعربلمعـفقامبذظؽم

ميفمذرضف مدضقؼةمومواضقةمارتؾاطماظعـػممنقذجماإلدعاجماشلالظلماظذيمطانمدائدا مؼػلرمبصقرة مو .
ماظ مآظقة مؼمديمإشممهرك معمدلة مإشم مصؿؿادسماٌؼدسمأيمهقظف ماجملالمباٌؼدسم؛ مؼػؿح عـػمو

ماظرػانمسـدئذمؼصؾحماظلقطرةمسؾكماظػضاء.مٌؿاردؿف،مألن
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