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حبثقف امو  


 

 **(1)عبدالوهاب بلغراس

موضدم ماٌعاصرة، ماظػؾلػة ماػؿؿام مواظؿصقفمحمقر ماظػؾلػة مبني ماظعالضة ذؽؾت
،م1طاغتماالػؿؿاعاتمعـصؾةمحقلمحدودمػذهماظعالضةمودرجةمحققؼةمطؾمعـفؿام

مجاغب ماظعؼالغلممإدي مبني ماظؿؼابؾ مخالل معـ مايؼؾني مبني ماظؿؼابؾ إذؽاظقة
مواظغـقص ماٌـطؼل مبني مؼلؿقفملواظعارػل، معا مأبؾؾققمأو  Raymond)مرميقغد

Abellio) م ماٌطؾؼة" ماظؿارؼخمواظعاملمواظروح"اظؾـقة ،مواظيتمولدتماظيتمعقداغفا
مم2خاصةمػقدرل.مم،ـقظقجقنيحلؾفمععماظػقـقعق

مظ مباظؿؼاظقد مؼفؿؿ ماظػؾلػل ماظػؽر مبدأ مأذؽالؼد مصقفا ممبا ماٌكؿؾػة ماظصقصقة
م اظؿصقف موػؽذا مواىغراصقة، ماظؿارخيقة موتغرياتفا ماظدؼـقة" أصؾقتمػذهم"شري
عـمبعضممصقيفادؿػادماًطابماظالمجماالمخصؾامظؾدراداتماظػؾلػقة،مإذماألذؽ

ماًطابمم،عػاػقؿفا مادؿػاد مطؿا ماظؿلوؼؾمواظؼراءة، مإديماظعاملمو ميفماظـظرة خاصة
 3.اظػؾلػلمبلدواتمععرصقةمعؽـؿفمعـمعؼاربةمزاػرةماظؿصقفموعػاػقؿف

                                                                                                                                   
 1022 دطؿقراهميفماظػؾلػة،مإذرافمأ.د.محمؿدمسؾدماظالوي،مجاععةموػران،مدؼلؿربمأرروحة. 

 (2) Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
1 De Courcelles, D. (dir.), (2007) Les enjeux philosophiques de la mystique, Actes du 

colloque du Collège internationale de philosophie, Paris, éd. Jérôme Million, p. 366. 
2 Abellio, R. (1982), Approches de la nouvelle gnose, Paris, Gallimard, p. 08. 
3De Courcelles, D. (dir.), Les enjeux philosophiques de la mystique …, op.cit., p. 367. 
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يفمػذاماإلرارموضعماخؿقارغامسؾكمعقضقعمايدثماظؿارخيلميفماظؾقظةماظصقصقةم
صايدثمؼعاشمعـمررفماإلغلانميفمواضعمم،عـمخاللموربةماألعريمسؾدماظؼادر

م   حياولمأنمؼؿؿـؾميظؿفم،وػقماألعريمسؾدماظؼادرمػـام،حمدد،مشريمأنماظصقيف
م.مفاأومحيددفاموأحقاغامؼؼػزمصقض

ارتؾاطممػق دمقماظؾقظةماظصقصقةميفموربةماألعريمسؾدماظؼادرمعامؼربرمتقجفـا
م ماظصقصقة ماظؿفربة ماإلدالعلبػذه ماظعامل مسرصفا محادة مودقادقة مصؽرؼة م،ظروف

مجّلدم محقث ماألعري، مصقف مساش ماظذي معقالدي مسشر ماظؿادع ماظؼرن مبفا وغؼصد
م.االدؿعؿارماظػرغللمظؾفزائرم،مأييظؿفميفمضؾبمايدث
أيميفماظػرتةماظيتمبؾغمصقفامم،"اٌقاضػ"مطؿابؾداظؼادر،ميفمصنذامطانماألعريمس

مسـدم ماٌعروصة ماظعزظة مشرار مسؾك مسزظة مذّؽؾ مضد مجدا، معؿؼدعة معرحؾة تصقصف
صفؾمسزظؿفمػذهمجعؾؿفمخارجماظؿارؼخموباظؿاظلمخارجماظزعانمواٌؽان؟مم،اٌؿصقصة

ماظصقصقةم،وػؾمظؾؿؿصقف معـموربؿف عؽانموزعانمخاصنيمؼشؽؾمعـمم،اغطالضا
مخالهلؿامصريورتفموعاػقؿف؟م
ؾدراداتماظؿارخيقةماظيتماػؿؿتمباٌقضقع،مإضاصةمظمعـمبنيماظدراداتماظلابؼة

م ماحملاور ماألعري مأو ماٌمدسمظؾدوظة مأو ماٌؼاوم ماألعري مسؾك م،واإلغلاغلاظيتمترطز
ريموعقاضػف،مخاصةمألغفامهاولمأنمتمولمعلارماألعم4ادؿقضػؿـامدرادةمبروغقمإؼؿقان

   طؾماٌػارضاتممل،مبؽقغفمعؿصقصاموباظؿاظتقضػماٌؼاوعةمثؿمادؿؼرارهمبدعشؼبعدم
مؼةماظصقصقة؛أومعامؼؾدومأغفامعػارضةميفمحقاتفمجيبمأنمؼـظرمإظقفماغطالضامعـماظرؤ

م مأرروحة مجاغب مبفاديإدي ماظؿمعـري ماظصقيفمحقل ماًطاب ميف ماظقجقدؼة فربة
م5خطابماألعريمسؾداظؼادر.حقثمرطزميفمسرضفمسؾكم
غؽؿشػمرؤؼةمعغاؼرةمظؾؿارؼخُمؼْػَؿَرُضمأنمتؿفاوزمإديمم"اٌقاضػ"عـمخاللمطؿابم

مإديمرؤؼةمهاولماالضرتابمعـمرؤؼةم ماظلائدة،مغصؾمعـمخالهلا ماظرؤؼة مبعقد حد
إذراضقةمظؾؿارؼخمعـمعـطؾؼمأنماظقجقدماإلغلاغلمؼـطقيمسؾكمبعدمروحاغلمالمميؽـم

مـدماألعريمسؾدماظؼادرمواٌؿصقصةمجقػرماظقجقد.بؾمػقمسم،واػؾف
م مإذن، مهؾقؾ معـ ماحملاغطالضا م"اٌقاضػ"ظؿقى ماٌقضػمم،ؽؿاب م148خاصة

اظذيمؼربزمصقفماألعريمسؾداظؼادرماظقجقدموعراتؾفموطقػقةمتـزلماألمساءمواظصػاتميفم
                                                                                                                                   

م.اظػارابلم،مبريوت،مدار1خقري،مطمعقشقؾم،مترذيةاىزائريمسؾداظؼادر،م(1002). بروغقم،إؼؿقان 4
مظػؾلػ،م) 1007(.معـريم،بفادي 5 متلوؼؾقة ماظقجقدؼةميفماًطابماظصقيفم:معؼاربة اًالصميفممةاظؿفربة

 .،مضلؿماظػؾلػة،مجاععةموػراناظالوي،مأرروحةمدطؿقراهمدوظة،مإذرافمأ.مد.محمؿدمسؾدماإلدالم
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مواظـزول مباظصعقد مسرفماٌؿصقصة مؼلؿكميف معا مسؾكإرار مسؿؾـا مػذهمام، دؿكراج
مواظؾقظةماًصائص ماظزعان مسؾك مسرصاغقة،ماظداظة مصقصقة مرؤؼة مسؾك ثؿممبـاءا

معغا مغظرة ماظزعان مإدي متـظر ماظيت ماٌعاصرة ماظػؾلػات مبؾعض محبقثمعؼابؾؿفا ؼرة
مممممواظزعانماٌقضقسلمإديموسلمعرتؾطمباظذات.م،ؼؿققلماٌعقشمإديمعػفقم

مسؾك ماظؿارخيلمظألعريمسؾداظؼادرمذؽاالتاإلموبـاء ماٌلار واظذيمم،اظيتمترطفا
ماٌم مظؾؽـريمعـ مباٌػارضاتؼؾدو إنمملمغؼؾمتـاضضات،ميفمم،رخنيمواٌفؿؿنيمعؾقؽا

غعؿؾمسؾكمتؾقانمباظضؾطمصرغلاماالدؿعؿارؼة،ممعقاضػفموسالضاتفمخاصةمععماظغربمو
دومعـماٌػارضاتمسالضةمطؾمذظؽممبقاضػفماظػؽرؼةمواٌعرصقة،معقاضػموإنمطاغتمتؾ

مسؾكظــائقاتماٌقجقدةميفماظؼرآنماظؽرؼؿمامتقازياظصقصقةمماصطالحمميفمفاشريمأغ
م.ـليباظمأومسالضةمبنيماٌطؾؼموذؽؾمجدظقةم

 التجربة الصوفية لدى األمري عبدالقادر. 1

هؿؾماظؿفربةماظصقصقةمخصائصمختؿؾػمسـماظؿفربةماظػؾلػقةموظؽـفامهؿؾم
مؼصدرمسـمم،رػاغاتمصؾلػقة موعؼاربؿفامعـمخاللمعا معـماظؿطؾعمسؾقفا مميؽــا عا

مإديمم.6اٌؿصقصة مظؾقصقل مععرصة مطـؿط مأو مطؿـفج مباظصقيفمتؿؿقز ماًاصة صاظؿفربة
حاظةمعغاؼرةمأمسك،موضدمأذارمطؿابماظرػاغاتماظػؾلػقةمظؾؿصقفمإديمعدىماٌزجم

ماظشعري مواظعؿؾ ماظقدطك مباظؼرون ماٌرتؾط متؼؾقده ميف ماظؿصقف واظروعاغلقةممبني
  7األٌاغقة.

واظؿصقفمبـظرةمصؾلػقةمحمضةمػقمعؽانمظؿفربةمأغطقظقجقةمععؾـةماغطالضامعـم
م     وػلمسؼالغقةماٌؼرَّبم،طؿامأنم"اظعؼالغقةماظصقصقة"م8.جدظقةماظؾارـمواظظاػر

ماظعؼؾماٌَمَؼدم مؼلؿقفمرفمسؾدماظرريـ،مػلأو بؿفربةمحقةممةعرتؾطمغقةسؼالمطؿا
آلصاتماًؾؼقةموام،اآلصاتماظعؾؿقةمعـمورؼدموتلققساظصقيفممعـمخالهلامؼؿفاوز

 عـمآ.ممماعمَؼدمباسؿؾارهم9طاظؿظاػرمواظؿؼؾقد
تمسؾقفمإرػاصاتماظؿصقفمعـذمصؼدمبدمألعريمسؾداظؼادرماىزائري،باظـلؾةمظ

مصؾاه:ممؼؼقلماظصغر. معرحؾة مطؿبماظؼقممُتطـُ" سـ ممبطاظعة رضلمآمم-عغرعا
                                                                                                                                   
6 De Courcelles, D. (dir.), Les enjeux philosophiques de la mystique …, op.cit., p. 15. 
7 Ibid., p. 56. 
8 Ibid., p. 17. 

م.،مص3طماظعربل،ماظـؼايفماظؾقضاء،ماٌرطزم،ماظداراظعؼؾموودؼدماظدؼينماظعؿؾ ،(1000)م.رف ،اظرريـمسؾد 9
م.66
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م ماظصق–سـفؿ مشريمداظؽمررؼؼفؿ)ؼؼصد ماظصؾا، م(عـذ ماٌطاظعةمم،صقة صؽـتمأثـاء
معـمداداتماظؼقمموأطابرػؿمؼؼػمذعريموتـؼؾضمغػللم أسـرمسؾكمطؾؿاتمتصدر
ماظؽاعؾةم مآدابفؿ معـ مؼؼني مسؾك مألغل معرادػؿ مسؾك مبؽالعفؿ مإمياغل معع عـفا،

ماظػاضؾة.. ماظـضجميفماجملالماظصقيفم ".وأخالضفؿ معرحؾة عـػاهممأثـاءودقفمتربز
متـؿقموتؿطقرمسـدعامؼلؿؼرميفماظشاممبدعشؼ.ممؿودفـفميفمصرغلا،مث

مص م"اٌقاضػ" مطؿابف معّفأعا مؼد ماٌقضػمحملد ميف مواظصقصقة ماظعؼدؼة م132ؿقؼاتف
م" ماظعؾقةحقثمضال: ماظطائػة متؼقظف ماظصقصقة(-رضلمآمسـفا-طؾمعا ظفمم)ؼؼصد

ررؼؼؿفؿمعمدلةمدظقؾمعـماظؽؿابمواظلـةمسرصفمعـمسرصفموجفؾفمعـمجفؾف،مألنم
شريمأنمعـمسؾقعفؿمأعقراموجاغقاتمالمميؽـمأنمؼؼاممسؾقفامم،سؾكماظؽؿابمواظلـة
10.دظقؾموالمهدمحبد"

م 

 الوجود يف اخلطاب الصويف لألمري. 2

متصقرهممتؿؿقز مخالل معـ مظألعري ماًطابماظصقيف ميف مظؾقجقد ماظػؾلػقة اظرؤؼة
مواظعدم مم،ظؾقجقد ماظػالدػة. ماٌؿؽؾؿنيموتصقر متصقر مخيؿؾػمسـ متصقر صفقموػق

ؼرىمأنماظؿؿاؼزمبنيمايؼقؼةمواجملازممتاؼزمصقريمإديمدرجةماغعدامماظغريؼةممتاعام
ماحملض ماظقجقد مػق مطؿا مظؾذاتماإلغلاغقة مظػظامصاظغم،11باظـلؾة مصؼط متقجد ريؼة

موجمازا.م
مطانم مشريموٌا مواحدا ماظقجقد، ماظؼائؾنيمبقحدة ماظصقصقة،مخاصة مسـد اظقجقد
م معؿعدد، ماألعريمعراتبماظقجقد،موطؾمعرتؾةمػلمصنغف ؼؿـزلمسربمعراتبمؼلؿقفا

ماظؼرآغقة ماآلؼة معـ معلؿـؾطة ماظرؤؼة موػذه مأضعػ. مبدرجة ماألول ماظقجقد :مغػلفا
ماظلؿقاتم 12"واألرض"آمغقر

مغػلمم. معـ مبد مواحدا،مال ماظقجقد مطقن وظؽلمؼربر
مايؼ موجقد مشري ماظقجقدات موطؾ معظاػرهمم)آ(،ماظغريؼة مأو مػق مإعا صاظؽؾ

م.13ووؾقاتف

                                                                                                                                   
 .89م،مدعشؼ،مدارماظقؼظة،مص.اظؿصقفمواألعريمسؾداظؼادر ،(2966).مجقادم،عرابط 10
ماألعريمسؾداظؼادر 11 م(1004). ماظػققضاتماظروحقةماٌقاضػ، اظؽقاظل،ممإبراػقؿمساصؿم،مهؼقؼاظلؾقحقةمو

م.118مص.اظعؾؿقة،مماظؽؿبمبريوت،مدار
م.35دقرةماظـقر،ماآلؼةمم12
م.210م،مص.ٌقاضػااألعريمسؾداظؼادر،مم13
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مسؾداظؼادر ماألعري مادؿعؿؾف ماظذي ماٌؿؿقز ماظؿلوؼؾ مبقادطؿفمم،ػذا مصّلر واظذي
ظؽـرةمسـمعراتبماظقجقد،مؼرويمعـمخالظفماظؿؽقؼـماظقجقديمأومطقػمتقظدتما

ماٌراتبمواظصقرم متشّؽؾ موجقدؼة مرؤؼة ماظؿفؾقاتميفمذؽؾ مسربمصقضمعـ اظقحدة
مواألمساءمأذكاَصفاموعقضقساِتفا.

واظؿصـقػماظذيموضعفماألعريمسؾداظؼادرمتصـقػمغصلمؼؼقممسؾكمأداسماظـصم
ماظؿلوؼؾماظؿلعؾلمظؾـصماظؼرآغلمم،اظؼرآغل مغؿقفة متصـقػموجقديمجاء مأؼضا وػق

ؼةمواًطاباتماظصقصقةمواظػؾلػقةمواظؽالعقةماظلابؼة،متلوؼؾمؼعقدمواألحادؼثماظـؾق
ربةمتزولمصقفاماظػقارقمواظػقاصؾمحمؾةمظؾقجقد،مووإديموربةمتقّحدمومجماػدةم

واٌرئلمطؾمعـفؿامؼشريمإديماآلخرموؼّعربمسـفماآلخرمصاظرائلمم.بنيماظذاتمواٌقضقع
ماظقحدةميفمعدردةمابـمسربل.متاعامطؿامتعربماظقحدةمسـماظؽـرةمواظؽـرةمسـم

م،بـمسربلممخيطقماألعريمسؾداظؼادرميفمصؽرتفمػذهمخطقاتمذقكفمحمقلماظدؼـ
م مسؾك مؼمطد مإذ ميفصفق ماإلهلقة مػذهمموؾقاتماألمساء مأن مسؾك مأؼضا مؼمطد اظعاَظؿ

مغفائقةموعـفمغؿقدثمسـمالم،اظؿفؾقاتمتؿفددمبادؿؿرارموباظؿاظلمؼؿفددماًؾؼ
ماًؾؼ،ماظؼقلمبػؽرةمودد،مأيمابـمسربلمأؼضامدهمظدىاٌكؾقضات،مومػذامعامن

صفقمؼؼقلمبالغفائقةماٌكؾقضاتمومأنمسؿؾقةماًؾؼمباسؿؾارػامععقارامظؾقجقدممسؾارةم
مجدؼدةم محُبؾة ميظة مطؾ ميف ماٌقجقد مؼظفر محبقث موعلؿؿرة مأزظقة محرطة سـ

م. 14واًاظؼمػقماىقػر
موالم،األعريمأنمطؾمعامؼقجدميفماظعاملمظفمعامؼؼابؾفميفمايؼقؼةماإلهلقةمؼعؿؼدمو

أومؼػعؾمذقؽامظقلتمظفمعـفمغلؾةمبقجفمعـماظقجقه.موؼلؿـدممآمميؽـمأنمخيؾؼ
م ماٌؿصقصة معـ ماحملؼؼني ماألذقاء–إدي محؼائؼ مؼعؾؿقن معلؿدالمم-اظذؼـ مؼؼقل طؿا

  المؼـؿجمذقؽامظقؽقنمضدهممباظػؽرةماألدادقةمسـمرؾقعةماظشلءموػلمأنم"اظشلء
مظؾـلكةماإلهلقة.موم ،15أومغؼقضف" يفممؼلؿـدمأيمأنماظـلكةماظؽقغقةمػلمصقرة
–واٌؼصقدمباظشاطؾةم .16"إديماآلؼةماظؼرآغقةم"ضؾمطؾمؼعؿؾمسؾكمذاطؾؿفطؾمذظؽم

مم.ضادهؼعامؼـادؾفمالمعامؼـاضضفمو-حلبماألعري

                                                                                                                                   
،مترذيةمصرؼدماظزاػل،ماظرباط،معرادؿماًقالماًالقميفمتصقفمابـمسربل،م(1006)م.ػـريم،طقربانم14

م.273.مظؾـشر،مص
ماٌرجعماظلابؼ.سؾداظؼادر،مماألعري 15

 .84 دقرةماإلدراء،ماآلؼة16 
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عامجيعؾمم،اىؿاساتموإنمطانماٌلظقفميفمصؾلػاتماظؿارؼخمأنمايدثمتصـعف
صنغفمم،ؼرتؾطممبامػقمخارجامسـمذاتماظػردايدثماظؿارخيلمعقضقسقاممبعـكمأغفم

دمـمأعاممتارؼخمؼؿشًؽؾمداخؾممسؿقعايفمحاظةماألعريمسؾداظؼادرموماياظةماظصقصقةم
عامجيعؾماظؿفربةماظصقصقةم اظذات،موباظؿاظلمؼمولماظصقيفماظعاَظؿماغطالضامعـمذاتف،

م.17وربةمصردؼةموصرؼدةمعـمغقسفام

معند األمري الزمان واللحظة الصوفية. 3

محقثمالمؼقظلماػؿؿاعام ماظزعانمتعاعالموزقػقا ماظصقيفمععمعػفقم ؼؿعاعؾماظػؽر
مظؾؿـظريمظؾؿػفقممإالمغادرا،م وععمذظؽمملمختؾماٌمظػاتماظصقصقةمعـمبعضمطؾريا

مح مابـمسربلميفمقلماظؾققثماًاصة مسـد منده مطؿا م"اظقضت" مأو ععاغلماظزعان
باظزعانمطنرارمظؾققادثموالمطدميقعةمماظصقيفمإذمالمؼعرتفم.18"اظػؿقحاتماٌؽقة"

صاظزعانمظدؼفمعـؾماٌؽانمميؽـمأنمؼلاصرمصقفميفمأيماواهمم،19ظؾقاالتماظشعقرؼة
ػـامجاءتمعـممطؿامميؽـمأنمحيضرمصقفموميؽـمأنمؼغقب.موم،ذاء،مأعاعامأومخؾػا
20المصرقمبنيمشقؾةماٌؽانموشقؾةماظزعان""م:اٌؼقظةماظصقصقة

. 
طؿػاػقؿمخاصةميفماظؿفربةمم"اظقضػة"وم"اٌقضػ"وم"اٌقاضػ"أػؿقةممإديمجاغب 

ماظصقصقة مواظيت مخالهلامميؽـ، مسؾداظؼادرممعـ ماألعري موربة مأػؿقة ادؿكالص
موعقضػامخاصامععمآ،أوموضػموضػةماظصقصقةمسؾكماسؿؾارمأغفمساشموربةمخاصةم

مصقصقةممإذ مؼشؽؾميظة مأنماٌقضػميفمذاتف ماآلنمسؾكماسؿؾار مأو ماظؾقظة هضر
ماألعري مايدثممسؾداظؼادرمؼعقشفا مؼعقش مخالهلا موعـ ماظصقصقة موربؿف يف
جيلدمم،21ووصؼامظرؤؼةمابـمسربلمحلبمضراءةم"ظقؾلمإؼشغل"م،فاظؿارخيل.مطؿامأغ

يفمسؿؾقةمتلوؼؾقةموضراءةمؼؿؿؽـمعـماظعقدةمإديمساملمايسمماظقاضػماظعارفماظذي
مدالظقةمؼعربمسـمايدثمعـمخاللماظؾقظةماظصقصقة.

                                                                                                                                   
 .،مص9،مبريوت،معرطزمدراداتماظقحدةماظعربقة،طبـقةماظعؼؾماظعربل،م(1004).محمؿدمسابدم،اىابري 17

355. 
 ابـمسربلم:واظـاغقةم.ؽقة،مبريوت،مدارمصادرنمد.متاظػؿقحاتماٌم،اسؿؿدغامسؾكمعصدرؼـم:مابـمسربل 18

م.اظؼاػرة،ماهلقؽةماظعاعةمظؾؽؿابم،ومإبراػقؿمعذطقرم،مهؼقؼمسـؿانمحيقلػؿقحاتماٌؽقةاظ،م(2986)
 .351 .صم،عرجعمدابؼاىابري،مم19
 .ٌرجعمغػلفا 20

21 Echghi, L. (1992), Un temps entre les temps, (préf. de Christian Jambet), Paris, les éd. 

du Cerf. 
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صنذامطانماظزعانميفماظؿصقرماظققغاغلمزعاغامدائرؼامؼؿؾعمايرطةماظدائرؼةمم،وػؽذا
وإذامطانماظزعانميفماظػؽرماٌلققلمزعاغامعؿصالمصاسدامؼـطؾؼمعـمابؿداءم ظؾؽقاطب،
ماًالص،اًؾ مغفاؼة مإدي معؿؼطع، ؼ معـؽلر مزعان ماظعرصاغل ماظزعان وسؾكم صنن

22اظعؿقممميقؾماظػؽرماظعرصاغلمإديمإغؽارماظزعـمأومختطقفموواوزه
م .

م مظألعري ماظذيمغعرصفممسؾداظؼادرباظـلؾة ماظزعان معـ ماظقحقد ماىزء مػق اياضر
موأغػلـام،باإلحلاس مبلجلادغا مغعقشف ماظذي ماظقحقد ماظزعان ممساهمم،وػق وهلذا

وٌامطانمم.اآلصاقماظذيمؼؼاسممبؼاؼقسمصؾؽقةماظصقصقةمزعانماألغػسميفمعؼابؾمزعان
   صنغفمؼعقشمحاضرهمم("اظصقيفمابـموضؿف")حاضرماظصقيفمعرتؾطامبؾقظؿفماآلغقةم

معغاؼرة مبصقرة موظؽـ مايداثل مؼعقشموضؿف مبؿعؾريغا ممتدؼدمم،أو مسؾك مؼعؿؾ صفق
ميظؿفمظدرجةمربطفامباألبدؼة.

م"المؼؿفؾكمايؼممطؾموّؾو مإذ مسـمخؾؼمجدؼد مظألعريمسؾارة إهللمباظـلؾة
معرتني"، مواحد مصموباظؿاظلمبادؿ مؽؾميظة مغقسفامػلميظة معـ موصرؼدة جدؼدة

وشريمضابؾةمظؾؿؽرار.موؼؿؾؼكماظصقيفماظؿفؾلماإلهللمبقادطةماظؼؾبمباسؿؾارهماٌرآةم
م،اظؼؾبموباظؿاظلميفماظػردوطؾمتغريميفماظؿفؾلمُؼقدثمتغرياميفمم،ظؾؿفؾلماإلهلل
مبؾمويفماظعامل.

م ماهُلـا ميف ماإلهلل مايضقر مأثر ماظصقصقة ماظؾقظة ميف م واآلنمiciؼالحظ
maintenantوآمػقماظذيمحيددمذؽؾمذظؽمايضقرميفماًؾؼموػقماظذيمحيددمم

ماظؾقظة. متطرصاممنذاصمخمؿؾػماألذؽالماظيتمتؿكذػا طانمايالجميفميظؿفمأطـر
ألغفميفمتؾؽماظؾقظةمالماألزلموالماألبدمم،"أغامايؼ"م:عـمخاللمذطقؿفماٌشفقرة

مباظـظر مععـك مظف مؼشؽالن مضؾؾفمطاغا مرآػا ماظيت ماظقؼني ميظة ماألعريمم،إدي صنن
"ضقؾتمظلمم:سؾداظؼادرمطانمأطـرممتادؽاميفميظؿفموملمؼعربمسـفامباظطرؼؼةمغػلفا

موػلميظةمتؿفددمدائؿامععمآموععماإلغلان.مم،ؾفا"مسؾكمحدمتعؾريهوملمأض
م ماٌقضػ ميف مؼمطد مسؾداظؼادر ماألعري مند مذظؽ ماظؿؿلؽمم44وعع مضرورة سؾك

مباسؿؾارػا مآدمباألدؾاب ماظعارصنيعـ ماظعادؼةم"م،اب مواألدؾاب ماىارؼة صاظعقائد
مآ مصقفامم"ثّؾؿفا مايؼ مؼشفد مألغف مسـفا مايؽؿ مؼرصع موإمنا مؼـػقفا واظعارفمال
وباظؿاظلماظػاسؾمم،المتلثريمهلاميفمذلءمممامجرتمبفماظعادةم،أيماألدؾابم،وألغفا

                                                                                                                                   
 .356.ص ،عرجعمدابؼماىابري، 22
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باألدؾابماًارجقةميفمتداخؾفامأومجدظقؿفاممظألخذمصفقمإذنمؼدسقممايؼقؼلمػقمآ.
مععماظغقب.م

صقةمصقدلمسؾكمعامؼلؿكميفماصطالحمماظصقأعامايدثماظؿارخيلميفميظةماألعري
بنيماظغقبمم،ؿعمأوماىدلمبنيماظظاػرمواظؾارـباظؼراءةماظؼرآغقةمأيماىماظصقصقة
أومايؼمواًؾؼ،موعـمػـامتـؿؼؾمضقاغنيماظطؾقعةمعـمساملمايسمإديممواظشفادةم

ساملماًقالموػقمخقالمعؾدعمظؾؿعـكمسؾكمشرارماًقالماظذيمؼؿصػمبفمطؾمصـانم
م ماظػرقمرداعنيمودماتنيموشريػؿ،عـ مإدي مؼعقد مأغف مؼلؿكمم)اظػرضان(مشري معا أو

متؿضحمظـامحقاتفماالجؿؿاسقةمواظلقادقةمم،مبشاػدةماظؽـرةمبعنيماظقحدة وعـمػـا
موعشارطؿفميفمطؾمعلؿؾزعاتمايقاة.

باظػؿحماظرباغلمأوماظؽشػ،مإذممغتمضراءتفمتؼقممسؾكمعامؼلؿكمسـدماٌؿصقصةوطا
ػذاموطاغتماآلؼةماظؼرآغقةمتلتقفمتؾؼقامأومسربماظرؤؼامأوماظقاضعةمطؿامطانمؼلؿقفا،م

مععماألوربقنيم مخاصة معػارضاتميفمتعاعؾف مؼؾدو معا مسؾكمصفؿ مأنمؼلاسدغا بنعؽاغف
صفلمذاتمدالظةمم،ػـامسؾارةمسـمإذارةمباٌعـكماظلقؿقائلاظؼرآغقةمواآلؼةممآغذاك.
مرعزؼ مأيمؼموهلا مععـاػا مؼلؿؾطـ مظؾؿضاعنية مواظيتمهؿؾفاموصؼا عـمخاللمعامم.

مؼلؿقحقفمعـمػذهماإلذارةمؼؿعاعؾمععماًؾؼمطؾفمباإلضداممأوماظعزوف.م

 خامتة

مأنم مميؽـ معا موصقؾلقفمتارؼخ معؿصقصا مباسؿؾاره ماألعريمسؾداظؼادر مظـا مضدم ظؼد
موضر ماظؿارؼخ مضراءة مبقادطؿفا مؼؿؿ معػاػقؿقة مذؾؽة ماظؿارخيلغلؿقف مايدث .ماءة

مأدادفام موجقدؼة مدورة مسـ مسؾارة ماٌقؿاصقزؼؼقة ماظـاحقة معـ ماألعري مسـد واظؿارؼخ
ماظعاعة ماألمساء مسـ ماٌـؾـؼة مايلـك مآ ماظظاػرمموػل:مأمساء مواآلخر، األول

اظقجقدمماىدظقةمبنيماٌطؾؼمواظـليبماظيتموعؾماظعاملمأومأواظــائقةممػذهواظؾارـ.م
وػذهماظــائقاتمأوماٌػارضاتماظشؾقفةمباظــائقاتماٌقجقدةميفمم،اظظاػردؿمآمػقما

م ماظؽرؼؿ مطؾف–اظؼرآن ماًطابماظصقيف مم-واظيتممتقز مادؿقعابفا حلبم-المميؽـ
صالمميؽـمايدؼثمسـمأولموػقمم،إالميفمإرارماظدورةمأوماظدائرةم-األعريمسؾداظؼادر

ماظدو مػذه مضؿـ مإال مبارـ موػق مزاػر موسـ ماظيتآخر مغفاؼؿفامرة مسني ،مبداؼؿفا
مِغ مدورة مسـ مسؾارة م"طؿامُؿاَؼَفوباظؿاظلماظقجقد ماظؼرآغقة مظمؼة موصؼا مسنيمبداؼؿفا فا

مبدأطؿمتعقدون".
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عـمسؾداظؼادرممتـاضضاتميفمدريةماألعريمعـمػذهماظشؾؽةمتلؿحمظـامبػفؿمعامؼؾدو
معلار ماٌشؽالتماظيتمترطفا ُمحماِربمظمهخالل معـ ماظؿارخيل مإدي أدريمالدؿعؿار

مظؾغرب ماظـؼايفم،وحماِور مأو مايضاري ماظؾعضماظؿعاؼش ممساه معا ماسؿربهممأو بؾ
مظػرغلا". ماظيتمماظؾعضم"صدؼؼا ماٌػاػقؿقة مباظشؾؽة ممسقـاه معا مخالل معـ إذن،

وػلممتؾقانمسالضةمطؾمذظؽممبقاضػفماظػؽرؼةمواٌعرصقة،ممميؽــاضدعفامظـاماألعري،م
وإنمطاغتمتؾدومعـماٌػارضاتمشريمأنماألدبقاتماظصقصقةموعؾفامماظيتممقاضػاٌ

عقازؼةمظؾــائقاتماٌقجقدةميفماظؼرآنماظؽرؼؿمواٌؿؿـؾةميفمصػاتماًاظؼ،موباظؿاظلم
يفمػذهمدمـمأعامممخطابمصقيفمعؾينمسؾكماىؿعمبنيماظؿـاضضاتمأومعامؼلؿكم

مم.باظؼرآنمواظػرضانمأيماىؿعمواظؿػرؼؼماألدبقات
ماألغطقظقجقةيفمور مبنيمم،بؿف ماىؿع مخالل معـ ماظؾقظة مؼؿؿـؾ ماألعري ند

مواٌعقشمأيمؼؿؿـؾمايدثممتـالمذاتقا مالمؼؿؿـؾماظؾقظةمبكغقؿفامم،اٌػفقم وهلذا
مإديم ماألذقاء محيقل موعؾف ماظيت ماظؿلوؼؾقة ماظؼدرة مخالل معـ مععـاػا مؼؾدع وإمنا

وطؾفؿميفمم،حؿكماظػؼفاءمةموالماٌؿؽؾؿنيموالصرؤؼؿفمظقلتمرؤؼةماظػالدػم،أضدادػا
ممرأؼف معـماألذقاء،مبؾمرؤؼة ؼلؿؾطـقنماألحداثمماظذؼـماظصقصقةؼؽؿػقنمباظظاػر

 وخيرجقنماظضدمعـماظضدميفمصقرةمعؿؽاعؾة.م
مخمؿؾػم ميف ماألعري ماظيتمساذفا ماٌقاضػ مخمؿؾػ معا محد مإدي مظـا مؼػلر وػذا

ؿـال،ميفمحضقرهمتدذنيمصمػمأغفمطانمدائؿاميفمسؿؼمايدث.عراحؾمحقاتفموطق
م ماظلقؼس ماحملضـاة ماظدغققي مايدث مػذا مإدي مصقصقةممغظر مبـظرة موعزاؼاه ض

م ماظعامل،بباسؿؾاره معرآةمحملقر مميـؾ مأرضقا ممرزخا متعؾريمبروغقم–وطلغف سؾكمحد
مظـاس.ؽؾماؼرؼدمأنمؼضؿماظلؿاءمإديماألرضمعـمأجؾماٌصؾقةماظؽربىمظم-إؼؿقان
مػذاطؿ مجيعؾـا مما متػلري مسؾداظؼادراألغػفؿ مظؾغربمعري ماٌادي موػقمظؾؿػقق ،

مأن ماٌادي، مذاتماظطابع ماظغربقة مايداثة متؾؽ معـ ماإلهلقة مايؽؿة مسـ مؼؿلاءل
دظقؾمسؾكمتعددماظغربلماألمساءماإلهلقةمتمثرمعؾاذرةميفماظعاملماظظاػرموػذاماظؿػققم

ماإلهلقة ماألمساء موسالعةموتغري ماٌمثرة ماإلهلقة ماألمساء مآثار سؾكمم"صاٌكؾقضات
ندهمؼلخذموعـمجفةمأخرىممم؛"وؾقاتمايؼمصفقماٌضؾمواهلاديمواٌعزمواٌذل

ماظؿػ مػذا محنيمؼػلر ماظقضتمذاتف ميف ماإلهلقة مأو ماظؽقغقة موتلثرمباظلــ ماٌادي قق
يفمطقنماٌغؾقبمدائؿامؼـظرمإديماظغاظبمبعنيماظؽؿالمصقؼؿديمبفمم،اٌلؾؿنيمباظغرب

مميفمطؾمذلءموؼؿؽؾؿمبؾلاغف.
ماظصقصقة ماٌػاػقؿقة موجفتماظشؾؽة مطؿا دؾقكماألعريمسؾداظؼادرمموػؽذا،مصنغف

 ودريتفماظذاتقة،موّجفتمأؼضاممصؽرهماظػؾلػلمواظؿارخيل،مأيمرؤؼؿفمظؾعامل.م
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