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املقدس و العنف يف التجربة الصوفية  :حالة مشال ذرق
الصحراء اجلزائرية
حممد خالد

*

 . Iاألدطورة و البعد الرمزي املعريف:

ارتؾطتماٌؿاردةماظصقصقة معـذ مغشلتفا ،مطؿؿاردةمصردؼةمتلعؾقة،معرورامبؿققشلامإشممغظرؼةم
صؾلػقة ماختذت ماظشؽؾ مايرطل ماٌـظؿ ،مباىدال مو ماظـؼاش محقل معػفقم ماظؿصقف موتلوؼؾف،م
طؿصطؾحممعشؿؼمعـماظصقفماظذيمؼرتدؼفماٌؿاردقنمحؿكمصارمسالعةمممقزةمشلؿ،مأومعـماظصػة،م
ومػلمعؽانممخاصمممأضقؿمخؾػماٌلفدماظـؾقيمباٌدؼـةمظػؼراءماٌلؾؿنيماظذؼـمالمعلوىمشلؿمومالم
دارمؼؼقؿقنمصقف،مأومإشمماظصػلمعـماظصػاءماظروحلموماظـػللمظرجالماظؿصقف…1اخل .م
ويف ماٌرحؾة ماظيت متؾؾقرت مصقفا ماٌؿاردة ماظصقصقة موهقظت مإشم ممماردة مصماسقة معـظؿةم
اذمطرت مصقفا مصمقع مصؽات ماجملؿؿع مومػقؿـ مسؾقفاماظطابعماظعؿؾلماظؿطؾقؼلمظؾؿصقف معؿكذةم
اظشؽؾ ماٌمدلاتل؛ مسدل ماظزواؼا ماظطرضقة ،مطؿمدلة مدؼـقة معؿػؿقة مسؾك ماجملؿؿع ،معـ مخاللمم
إعؿداداتفا ماالجؿؿاسقة مو ماظـــــؼـــاصـقة مو ماظذلبقؼة مو ماالضؿصادؼة مو ماظلقادقة ،ماعؿد ماظـؼاشم
واىدلمإشمماظـلبماظشرؼػماظذيمأصؾحمخاصقةمصمقعماألوظقاءماٌلؾؿنيمعمدللماظطرقماظصقصقة،م
صؿامػقمتلوؼؾمرعزمارتداءماظصقف،موعامعدظقظفماألدطقري،موعامسالضؿفمبلدطقرةماظـلبماظشرؼػ؟م
ومارتؾاطمػذؼـماظرعزؼـمباظؼدادةماظيتمأصؾحمؼؿؿؿعمبفاماألوظقاء؟ م
* مباحثمباٌرطزمماظقرينمظؾؾقثمعامضؾؾماظؿارؼخ،ماإلغـروبقظقجقةموماظؿارؼخم-ماىزائر .م
 1م ٌزؼدمعـماظؿػاصقؾمرمبماظرجقعمإشمماٌصادرماظؽالدقؽقةمظؾؿصقف.مطقؾقةماألوظقاء:مألبلمغعقؿماألصػفغاغلم؛م
اظرداظةماظؼشرلؼة:مألبلماظؼادؿمماظؼشرليم؛مطشػماحملفقب:مألبلمسـؿانماظـففقؼريم؛ماإلحقاء:مألبلمحاعدم
اظغزاظل م؛ مسقارف ماٌعارف :ماسؿر ماظلفروردي م؛ ماٌؼدعة :مإلبـ مخؾدون م؛ مدائرة ماٌعارف ماإلدالعقة :ماىزءم
اًاعس:معادةمتصقفم؛متراثماإلدالممتلظقػمذاخت،مبقزورث،مترصمةمحلنيمعِـسمساملماٌعرصة،ماظطؾعةم
اظـاغقة،ماىزءماظـاغل،ماظؽقؼت،م-.1544مص.صم…121 – 43مإخل.
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 .1الرمز و التجربة الينبوعية:

ؼؾدومأنماظؿصقفماإلدالعلمػقماٌرحؾةماألخرلةميفمغظاممتعؾديمأدطقريمعغرقميفم
اظؼدم،مؼؼقممسؾكماحؿػاالتمو مرؼقسمعؿعؾؼةمباظؿضققةماظيتمؼؼدعفاماٌؿعؾد،مصدؼةمأوم
إرضاء،مأومأعالمباظقصرةموماظدلطة.مبدأمبؿؼدؼؿمأضققةمبشرؼة،مثؿمتطقرمصصارماظؾدؼؾم
سـ مذظؽ مشـؿا م"صمؾ م– مطؾش" ،مويف معرحؾة مأخرلة مصار ماظؾدؼؾ مو مضع مذلء معـم
اظصقفمرعزمذظؽمايققانمسؾكماظرأسمأومظؾلفمسؾكماظؾدن…إخل.مبعؾارةمأخرىمصارم
اظصقفمبدؼالمسـماىؿؾ،ماظذيمطانمبدورهمبدؼالمظؾؾشر.مصقضعماظصقفمسؾكماإلغلانم
أومظؾلف،مػقميفمذظؽماٌعؿؼدمسؿؾقةمغؼؾمأوممتـؾ،مأومأخذمأدطقريمظصػاتماظغـؿمٌام
ميـؾفمػذامايققانمعـمصداءموتضققة،مورعزمظؾققاةماًاظصةمعـماظذغقب،مطؿامندم
ػـامسؿؾقةمربطمدقريمبنيماإلغلانموماظشاة،موماظغػرانمأوماظؿطفرمومرؾبماًؾقد،م
وعـمػـامغؼقلمصارمصقصقا .م
صاظصقيفمػقمصمؾماهلل،موماظصقصقةمػؿمزلنماهللمومعؾؽفموماألضاحلماٌفداةمظف،مإغفم
ضربانمجبلؿفمبذاتفممغػلفامتؼربامهلل،مأومسدلمخدعةمبقؿفمومحرادةمععؾده؛محقثم
سقضتماظضققةماظؾشرؼةميفمػذاماظـلؼماظؿعؾديمبايققانم"اظغـؿ"مثؿمهقظتماظضققةم
اظؾشرؼة مإشم مغذر ماهلل معـؼطعة مإظقف مبؿؽرؼس ماظعؿر مطؾف مًدعة مععؾده مو مزواره ،مصفقم
عرتؾطمبايقاةماٌقـقظقجقةمومالمؼـعزلمسـماظؿضققةمبلذؽاشلاماٌؿعددة .م
و ميف مضقء مػذا ماظـلؼ ماظؿعؾدي ماألدطقري ،مميؽـ مأن متػفؿ ماظؿؼاظقد ماظؿضققؼةم
اظلاعقة مجاػؾقة مطاغت مأم مإدالعقة ،مصاظؿصقف مطؿضققة مؼلؿدسل متقضققف موربطفم
بقـابقعفماظيتمػلميفماظؿقؾقؾماظـفائل،ماٌلؿؿرةمٌامدؾؼموضاممبفمابراػقؿمسؾقفماظلالم"م
صدؼف مالبـف ماظؾؽر مإزلاسقؾ" ميف معقدؿ مايج ،مو ماظيت مندػا متؿؽرر ميف ماظؿضققةم
اىاػؾقةموماإلدالعقةمسـدماظؽعؾة.مصنذامطانماٌلؾؿقنمؼؽرورنميفمذعائرمايجماظيتم
رزلفامشلؿمإبراػقؿ،ماظذيمبـكماظؽعؾة،مومصدىمابـفمبذبح.مصانماظصقيفميفمضػزةمروحقةم
ؼؿلاعك مصقق ماٌلظقف ،مظقؿـاول مسؿؾقة ماظػداء مغػلفا ،مصفق مؼؼػز مإشم م مذظـؽ ماظزعـم
اظلقريمومؼـدعجمصقف،مظقؽقنمذظؽماظػديمومذظؽماظذبح،مأيماظؽؾشماظذيمملممؼقظدم
عـمرحؿ،موماظذيمرسلمأربعنيمساعاميفماىـة،مإغفمأدادامطؾشمػابقؾماظذيمضؾؾفماهللم
وأصعدهمإشمماظلؿاء،مصفقمؼؿؿاػكميفماظؽؾـشمومعـمثؿمؼؼدممذاتفمضققةمطلمؼعقشم
اإلغلان ،مهدوه ماظرشؾة ميف مأن مؼؽقن مطؾش مػابقؾ ماظذي مؼؿؼؾؾف ماهلل مو مؼرصعف مإظقف،م
ؼرجع ماظصقيف مأدطقرؼا مإشم مذظؽ ماظزعان مو مايال ماظؾذؼـ مدؾؼا مايال مو ماظزعانم
اٌعروصني .م
صنغؿلاب ماظصقيف مإلبراػقؿ ،مؼؿؿ مسدل مسالضة مععـقؼة مضقاعفا ماظؿضققة مإشم مأضصكم
حدودػا مبؿؼدؼؿ ماظؼرابني مو معـفا ماظذات مغػلفا ،موظعؾك مارتؾاط ماظػؿقة مبنبراػقؿ مدظقؾم
إضايف مآخر ،مصاظػؿقة مدؾقك مؼؼقم مسؾك مإغؽار ماظذات مسؾك مطؾ معؾدإ مآخر ،مذظؽ مألنم
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هؼقؼماظذاتمؼلؿدسلماظؿضققةمباظذاتممغػلفا،مصنبراػقؿمرعزماظؿضققةممضدممابـفم
ظقضقلمبفمطؿامدؾؼمأنمأدؾؿمغػلفمظؾـرلانمومعاظفمظؾضقػانمومضؾؾفمظؾرضمان،موظذظؽم
اختذهماهللمخؾقال،مصفقموربةمؼـؾقسقةموممنطمأوظلمظؾطؼسماظصقيفماظؿضققيماظـذري .م
مصاظصقيفماظذيمؼؽررمأسؿالمإبراػقؿ،موؼؿصؾمبفمومؼفاجرمعـؾفمؼلعكمألنمؼؽقنم
خؾقؾماهلل،مؼقشؾميفمذظؽمبـفعؾمغػلفمتؾؽماظضققةمذاتفا،مصقؿؿاػكمباظؽؾشماظذيم
ضدم مصداء مإلزلاسقؾ م"يف محـاظة مماألذىموماشلالك"مأومبنزلاسقؾمغػلفماٌؿؼدممرقسام
ظؾذبحمضرباغامهللمومهؼقؼامظـذرمؼؼقممسؾكماظؿضققةمباإلغلانم"يفماظـفاة".مومبؿؼدؼؿم
ذاتفمدبققةمؼرىماظصقيفمأغفمسمؾد،مومؼصؾحمحاظؿؽذمصـــدؼــةمومضققةمومضدادة.م
وػؽذامؼؽقنمسؾارةمسـماظؽؾشمماظذيمظقالهمٌامطانماظـــعــربمومظؽاغتماظؽعؾةمومظؽانم
اإلدالممصاظؿصقفممماردةمرعزؼةممإلغؾفاسمأولمبؽرمعاء ومإلضاعةمأولمبقت،مومظؾـاءمم
أول مجمؿؿع ميف معؽة .مصفق مسؾارة مسـ مسؿؾقة مخؾؼ مدقرؼة مخارج ماظقاضع مو ماظؿارؼخم
ظؾققاة مغػلفا؛ مايقاة ماٌؾارطة محقل معاء معؼدس م"زعزم" مو مبقت معؼدس" ماظؽعؾة"موم
عدؼـةمعؾارطةم"معؽة.مصاظصقيفمؼؿؿاػكميفماإلثـنيمجدهمإزلاسقؾموماظؽؾشمومؼزؼؾمعام
بقـفمومبنيمرقرؿفمطؾمصرقمومطؾمبـــعــــد،مومبذظؽمصفقمؼعقدمخؾؼماإلدالمماظذيم
بدأمععمإبراػقؿ،موؼضقلمبذاتفممإلسادةمخؾؼماظؽقنموماجملؿؿعموماإلغلانموماظؾقتم
ايرامموماظدؼـ،مومبذظؽمصفقماسؿؾارؼامذكصمضروري،الدؿؿرارمايقاةموماظدؼـموظؾؼاءم
اظطؼقسمومتلطقدػامومإزفارمحؼقؼؿفامومحصقشلاماظؿارسملموماظػعؾل .2

 .2املعرفة و التجربة الروحية:

عقضقعماٌعرصةميفماظـظرؼةماظصقصقةمػقماهلل،موعدارػامصػاتفمومأزلاؤه،مالدؿقاظةم
ععرصةمذاتف.مومعـؾعمػذهماظرؤؼةمأنماظقجقدميفمغظرؼةماٌعرصةماظصقصقةمػقماهللمومحده،م
أعا ماظؽقن مو ماظـؿكؾقضات ممبا مصقفا ماإلغلان ماظذي مػق مأرضاػا ،مصؿا مػل مإال موؾقاتم
ظصػاتف مومأزلائف.مومضدمأدىمػذاماظؿصقرمظؾقجقد،مإشممػدمماألداسماظـظريمظػؽرةم
اظؿقحقدماٌلؿؿدةمعـماظشرؼعة،موماظؼـاضقةمباظػصؾمماٌطؾؼممبنيماهللموماظؽقنممبامصقفم
اإلغلان مإشم ماىؿع مبقـفؿا ،موػذا ميف ماظقاضع مرصـض مظؾشرؼعة مطقادطة مبني ماًاظؼم
واإلغلان؛ محقث مؼصؾح معصدر ماٌعرصة ماهلل مؼلؿؿدػا معـف ماظعؾد معؾاذرة مسدل معؼاعاتم
وأحقالمميرمبفامظؾقصقلمإشممهؼقؼمذظؽ .مظؼدمغؿجمسـمػذاماظؿصقرمظؾقجقدموماٌعرصة،م
سدمماالسذلافمباظؿلوؼؾماظرزللمظؾـصماظدؼينم"اظؼرآن"مومععـاهمرصضمععريفمظألداسم
3

 -2مزؼعقر ،مسؾل -.ماظعؼؾقة ماظصقصقةمومغػلاغقةماظؿصقف -.مبرلوت،مدارماظطؾعقة،ماظطؾعةماألوشم،م-.1535م
ص.ص .م 10،12،03،04،05م؛ ماظربقع ،مترطل مسؾل -.ماظعـػ مو ماٌؼدس ميف ماٌقـقظقجقا م ماإلدالعقة-.م
برلوت،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةماألوشم،م-.1551مص.ص.م112م–م.114
-3مٌزؼدمعـماظؿػاصقؾمميؽـماظرجقعمإشمماٌصادرماظؽالدقؽقةمحقلماظؿصقفماظلابؼةماظذطرميفماشلاعشمرضؿم""1
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األؼدؼقظقجل مظؾلؾطةمباسؿؾارػاماحملؿؽرماظقحقدمظفمحلبماظـصماظدؼـين،موماٌؼررم
بلنماظؿلوؼؾمومععرصةمأدرارماظؼرآنمػقماهللموماظردقلمومأُوظُقماألعر،مباالسؿؿادمسؾكمغصم
دؼينمآخرمعـماظؼرآنمغػلف،مزمصرماظؿلوؼؾميفماهللموماظردقلموماظرادكنيميفماظـعؾؿ،م
أي مرصض ماظـص م ماظذي م مميـح محؼ ماظؿلوؼؾ مألوظل ماألعر م"اظلؾطة" مو مميـعفؿ معـفم
باسؿؾارػؿ مظقلقا مأوظلماألعر.مومتؾـقاماظـصماظذيمؼػؿحمشلؿمبابممماردؿف،مباسؿؾارم
أغفؿمعـماظرادكنيميفماظـعؾؿ،ماظعـارصنيمبلدرارماظؼرآن.مصلوظقاءمماهللمماٌمؼدونمبؽرعاتفم
اظيت مؼظفرػا ماهلل مسؾك مأؼدؼفؿ متـؾقؿا مشلؿ ،مو مدظقال مسؾك مبؾقشفؿ مدرجة مرصقعة ميفم
اطؿلابماظـؿعرصة،مومتدسقؿامشلؿميفمعقاجفةمعـاوئقفؿمعـماظشقعةم"اًصؿماآلخرمشلؿم
بعدماظلـؾـطــةمومحؾػائفامعـماظػؼفاءمومشرلػؿم"ماظذؼـمزمصرونماظقالؼةميفمآلماظؾقتم
ومباظؿاظلمحصرمحؼممماردةماظؿلوؼؾمصقفؿ .م
و ماغطالضا معـ ماظـصقص ماظؼرآغقة ماظيت متعاجل معللظة ممماردة محؼ ماظؿلوؼؾ ماظيتم
صؿقت مشلؿ مبابممومظقجفمم"طؿامبقّـامدؾػا"متقدعقامصقفمظقشؿؾماظلـةم"ايدؼث"م
وتقصؾقا ميف مصفؿفؿ مظؾـصقص ماظدؼـقة مإشم مأن مشلا مععـقان مزاػري موبارين ،مو معـفؿام
أخذوامباظؾارـماٌقجفمظؾكاصةم"اظـكؾة"معـمأوظقاءماهللماظعارصنيمومعـمعلؿقاػؿمعـم
اظعؾؿاء ماألتؼقاء ،مورصضقا ماظظاػر ماٌقجف مظؾعاعة م"اىؿفقر" ،مثؿ متقشؾقا ميف متلوؼؾم
اظـصقصماظؼرآنموماظلـة،مظؾؼضاءمسؾكمأيماعؿقازمؼـػردمبفمشرلػـؿ.مســفؿ،موخاصةم
االغؿلابمإشممآلماظؾقت،مأيماظردقلمبرصضفمومسدمماالسذلافمبفميفماظؾـداؼة،محقثم
طانمايالجمؼؼقلمدائؿامردامسؾكماٌـؿلؾنيمإظقفم"عامطانمحمؿدمأبامألحدمعـؽؿ"ميفم
دكط مسؾك مػذا ماالعؿقاز ماظذي مزمضقن مبف م  .ثؿ متلوظقا مععـك م"اظؾقت" ماظقارد ميفم
ايدؼثماظـؾقيماظشرؼػ،ماظذيمؼـلبمدؾؿانماظػاردلمإشممآلمبقتم"دؾؿانمعـامآلم
اظؾقتم"بـلنماٌؼصقدمبفمػقمبقت م"اهللمبؿقدقعمععـاه،مظقشؿؾمومؼلؿقسبمحؿكمعـم
ػقمعـمشرلماظعرب،مظقؿـادبمومؼؿطابؼمععماظـصماآلخر،ماظذيمؼـلبمصقفماظردقلم
إظقفماالتؼقاءمحؿكمومظقمطـاغقامعـماألحؾاشمومؼؿدلأمعـماألذؼقاءموظقمطاغقامعـمضرؼش"م
أغامجدمطؾمتؼلمومظقمطانمسؾدامحؾشقا،موبريءمعـمطؾمذؼلموظقمطانمضرؼشقا"،مومػقم
عاصؿحمبابماالغؿلابمإشممآلماظؾقتماظذيمأصؾحمزاػرةمبارزةمتلؿطقعمأيمصماسةمأنم
تؾففمباالغؿؿاء،مصقؿامصارمؼعرفمذظؽمباظـلبماظشرؼػماظذيمػقمزلةمطؾماألوظقاء .
4

5

 -4م ؼؾدو مأن مػذا ماظرصض مذو مخؾػقة مدقادقة ،مظعالضؿف ممبؿاردة ماظلؾطة ماظيت مطاغت محؽرا مسؾك مبين مػاذؿ،م
و باظؿقدؼدمآلماظؾقتمطاعؿقازمخاصمبفؿ؛مومػقمعامؼظفرمبقضقحميفمثقراتمذظؽماظعصرماظيتمطاغتميفمأشؾؾفام
بؼقادتفؿ.
 -5معروة ،محلني -.م اظــزساتماٌادؼة ميفماظػؾلػةماظعربقةماإلدالعقةمدارماظػرابلماظطؾعةماًاعلةمبرلوتمظؾـانم
1541ماىزؤماظـاغلمصمصم152م–م.002
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وماًالصةمإذامطانماظقظلماظصقيفمضدماغؿلبمإشممإبراػقؿمسدلمسؿؾقةماظػديمالبـفم
إزلاسقؾ مرعزؼا مبارتداء ماظصقف مأو موضع مجزءا معـف مسؾك مجلؿف مدالظة مسؾك ماظؽؾشم
اظذي مصدي مبف مباسؿؾاره متـفـربة مؼـؾقسقة مو ممنط مأوظل مظؾطؼس ماظصقيف ماظؿضققيم
اظـذري .مصنن ماظؿفربة ماٌعرصقة ماظروحقة مضد مسؿؼت مػذا ماالغؿلاب معـ مخالل مربطفم
باظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمحػقدمإزلاسقؾمدعـقؼامومروحقا.مممامأػؾفمظؿؾؼلماٌعرصةم
عـماهللمعؾاذرة،مباسؿؾارهمورؼثماظقحلمالغؿلابفماظدعـقيمظشفرةمأبلماألغؾقاءمإبراػقؿم
سؾقف ماظلالم ،مو مععرصقا مظقراثة ماألغؾقاء مألن ماظعؾؿاء مػؿ مورثة ماألغـؾقاء ،مصؼد مورد ميفم
ايدؼثم"مسؾؿاءمأعيتمطلغؾقاءمبينمإدرائقؾ"موميفماألثرم"اظعؾؿاءمورثةماألغـؾقاء".موػذهم
اٌقزات مأو ماظصػات م مػل ماظيت معؽـت ماظقظل ماظصقيف معـ محماطات مو متؼؾقدماألغؾقاء،م
وادؿؾفاممدرلػؿمومواربفؿماظيتمصؿقتماظؾابمأعاعفؿمالطؿلابماظؼدادة،موباظؿاظلم
اظؿلربموماظؿغؾغؾميفمبـكماظذلطقؾةماالجؿؿاسقةماظؼؾؾقةميفماٌغربماظعربل،مصفؾمضؾائؾم
اٌـطؼة متـلب مظقظل مصاحل مؼؿصؾ مغلؾف مباظـيب مصؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ ،مصؽؾفا موصؾم
أجدادػا ماٌمدلقن مإشم معـطؼة مإضاعؿفؿ ماياظقة مضادعا معـ ماٌشرق معرورا مباظلاضقةم
ايؿراء.مومػذامعامدـفدمظفمأثراميفماٌعطقاتماظشػفقةماظيتمزودغامبفاماٌقدان،مومػقم
األعرماظذيمدقظفرمجؾقاميفمصرلورةماظؼدادةموماٌؼدس.

 .IIصريورة املقدس و القدادة

اٌؼدس محمقره ماإلغلان ،مو معصدره ماظدؼـ ،مخاصة ميف ماظدؼاغات ماظؿقحقدؼة،م
صاإلغلان مؼلؿؾفؿف معـ ماظدؼـ مو مؼؼقم مبؿػعقؾف مظقشؿؾ مبنذعاسف ماظػضاء ممبكؿؾػم
عؽقغاتف.موميفماظؿفربةماإلدالعقةماظيتمتعؿدلمصقرةماهللميفماألرضمصننمضدادةماإلغلانم
تلتلميفماٌؼدعة،مضؾؾمأيمذؽؾمآخرمعـماظؼدادةمعـفؿامطاغتمدرجؿفا،مباسؿؾارمأنم
ػذهماألذؽالمعـماظؼدادةممتماطـؿـــلابفاميفماظـغـاظــبمعـماإلغـلــانمومبقادطؿف .م
صاظؼدادةمعرتؾطةمبذاتماإلغلانمباظدرجةماألوشممومشلذامتلتلمحرعؿفمومسدمماظؿلاعحم
يفماغؿفاطفاميفماٌؼامماألولمضؾؾمحرعةماألعاطـماٌؼددةمغػلفا،موميفمعؼدعؿفاماظؽعؾةم
بقت ماهلل ماألول ،مصفـدم ماظؽعؾة مأػقن معـ مدػؽ ماظدعاء مزؾؿا مبغرل محؼ مرشؿ معا مشلذام
اٌؽانمعـمضدادةمتضعفميفماٌرتؾةماألوشممعـمثالثةمأعاطـمعؼددةميفماظدؼاغةماإلدالعقةم
سؾك ماإلرالق مو مػل م :ماظؾقت مايرام -ماظؽعؾة ،ماٌلفد ماألضصك م -مبقت ماٌؼدس،م
اٌلفدماظـؾقي .م
ظؽـ ميف ماجملال ماظعؿؾل مغلفؾ مبعض ماالخؿالف ميف معـؾع ماظؼدادة مو مدرلورتفام
اظؿارسمقةموميفمطؾماألحقالمصفلمطاعـةميفمذاتماإلغلان،مإالمأنمتػعقؾفامضدمؼؽقنم
سدلماالطؿلابمباظقراثةمأوممبففقدمذاتلمإراديمطؿامؼؾلم :م

 .1أذكال املقدس
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 اٌؼدسميفماظؾغةمػقماٌطفرموماٌــزهموماٌؾارك،مومعـمػذهماٌعاغلمصننماظؼدادةم
تؽؿلبمباظقراثة،مومػلمبفذاماظشؽؾمتصؾحمشرلمذاتقةمومالمختضعمإلرادةماإلغلانمبؾم
ػلمضقةمخارجةمسـفمومسـمإرادتف،مومػقمعامؼـطؾؼمسؾكمآلماظؾقتماٌطفرؼـمبصرؼحم
اظـصماظدؼينماظذيمؼمطدمذظؽمومؼـؾؿف،مصاظؼدادةمبفذاماٌــعــكمومػذاماظشؽؾمعؾـقةم
سؾكمرابطةماظدمموماظـلبماظعائؾل،ممصاظدلطةماظـؾقؼةمتلريميفمسروقمآلماظؾقتمبدونمم
جفدمذاتلممإرادي،موممتؿدمظؿشؿؾماظػضاءماالجـؿـؿـاسـلمومحؿكماظؽقن .م
 اٌؼدس مطػعؾ مإرادي مذاتل مؼؽؿلؾف ماإلغلان ممبففقده ماًاص مو مػل مررؼؼم
األوظقاءميفماالطؿلاب،ماظذؼـمميؽـفؿمبػضؾماجملاػدةمسدلماظرؼاضةماظدؼـقةمبعدماٌرورم
باٌؼاعاتموماألحقالمعـماظقصقلمإشممايؼقؼةماظيتمهي املعرب املوصل ظؾؼدادة،مومترتؽزم
يف مذظؽمسؾكممتػعقؾمماظؾعدماظالػقتلميفماإلغلانمظقطغكمسؾكماظؾعدماظـادقتلمصقف،موم
ػقمعامضالمبفمبعضماٌؿصقصةميفمتلوؼؾمععـكمم(خؾؼماإلغلانمسؾكمصقرتف)مطايالجموم
ابـمسربل .م

 .2جماالت املقدس و فضاءاته :

اغطالضامعـماسؿؾارماظؼدادةمغؼطةماالرتؽازميفماٌمدلةماظطرضقة،مومظؽقنماٌعطقاتم
اظؿارسمقةمالمتشرلمإشممموجقدماٌمدلةماظطرضقةممبـطؼةمسلالمذرقماظصقراءماظزاب،م
واد مرؼغ ،مووادي مدقف مبؾ مطؾ معا متشرل مإظقف مػق موجقد مبعض ماٌؿاردات ماظصقصقةمم
اظػردؼةمشرلماٌـظؿةميفمأيمذؽؾمحمؾلمومإنمطانمبعضماٌؿاردنيمؼـؿلؾقنمإشممبعضم
اظطرق ماظيت مطاغت معـؿشرة مخارج ماظـؿـطؼة ميف م مبداؼة ماظعصر مايدؼث معـذ ماظؼرنم
اًاعسمسشر،مإالمأغفمابؿداءمعـمتؾؽماظػذلةمحدثمتطقرمػاممباغدعاجماٌؼدسماٌقروثم
باٌؼدسماٌؽؿلبمسدلماهادمابـماظصؾبمععمابـماظؼؾبمأومباظؿقامماظطقينمباظدؼين،م
مما مأسطك مدصعا مضقؼا مظؾؿؼدس مو مصعاظقة ماجؿؿاسقة ،مبؿققل ماٌؼدس معـ ماظػرد مطؿقزةم
ذكصقةمإشمماٌمدلةمطاظقظلماٌمدسمظؾؼؾقؾةمأوماظؼطبمعمدسماظـطرؼؼةماظصقصقة،مممام
غؿج مسـف مارتؾاط ماٌؼدس مباظظاػرة ماظعؿراغقة مبدوؼة م مطاغت مأم مرؼػقة محضرؼة مسدلم
اظؿلدقسمأومإسادةماظؿلدقسمأوماٌؾارطةمظضؿانمايؿاؼةموماالدؿؿرارؼة .م
ظؼدمأدىمػذاماظؿققلمإشممترطقزمجمالمصعاظقةماٌؼدسمداخؾماظؿشؽقالتموماظؾـكم
االجؿؿاسقةمظؾؼؾائؾم-مبدوؼةمطاغتمأممرؼػقةم-محضرؼة،مسدلماظدورماظػعاّلمماظذيمظعؾفم
يفمتلدقسماظؼؾائؾماظؾدوؼةماٌعروصةمباٌـطؼة،معـؾمدقديمأحمؿدماظلاؼحماىدماٌمدسم
ظؼؾقؾة مأوالد ماظلاؼح ،مو مدقدي مغائؾ ماىد ماٌمدس مظؼؾقؾة مأوالد مغائؾ ،مسدل مصرسفام
باٌـطؼةمسرشمأوالدمزطرى…مإخل .م
أعاميفمعامؼؿعؾؼمباظعؿرانمايضري،مصؼدمطاغتمظؾؿؼدسماظدورماحملقريميفمسؿؾقةم
اظؿلدقسمطؿامػقماظشلنمععماظقظلمدقديمأعطرلمعمدسمبؾدةمأوالدمجاللماظؼدميةماظيتم
طاغت معقضعفا مسؾك ماظضػة م ماىـقبقة مظقادي مجدي م مجبقار مزاوؼؿف ماظيت متضؿ ماآلنم
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ضرزمفموماٌؼدلةماحملقطةمبف.مأومسؿؾقةمإسادةماظؿلدقسماظيتمضاممبفامتؾؿقذهمدقديم
أضمدمبـمداملموماظيتمبدأتمبؾـاءمدارماظضققفميفماظضػةماظشؿاظقةماٌؼابؾة،مبـاءمسؾكم
رؾبمعـمدقديماعطرلمومبرشؾةمعـماظقظلمدقديمسقلكمبـمأحمؿد،ممبعدمأنمعـعفم
صقضانماظقاديمعـماظعؾقرمإظقفمظدىمزؼارتفمظـف،موماغؿفتمخبرابماألوشم،مومسؿرانم
اظـاغقةماظيتمأصؾقتمغقاةماظؾؾدةماياظقة .م
ومأخرلامسدلمضؿان مايؿاؼةموماالدؿؿرارؼةمبنضػاءماظدلطةمسؾكماظعؿران،مطؿامػقم
اظشلنمععمعمدلةمعدؼـةمتقضرتماألعرلةماألرعؾةمتقؼرتمبعدمغػقفامعـمررفمأػاظلم
شؿّرةممرساؼامزوجفامدؾطانمشؿرةمبعدموصاتف،مومرردػامعـمررفمدؽانمبؾدةماظشؿّاسم
اظقاضعةمإشمماىـقبمجبقارمتقضرتمماياظقة،مباظدساءمشلامباًرلموماظدلطةمعـماظقاظلم
دقديمبقصمؾنيممواظلماٌلقؾةمبايضـة،مغؿقفةمإداءةمدؽانماظشؿّاسمععاعؾؿفمسـدعام
أتكمألخذماظؼػارةمعـفؿ،موماظؽرممومايػاوةماظيتمحظلمبفؿامعـمررفماألعرلة.مثؿمم
اظدورمماظذيمضاممبفمدقديمأحمؿدمبـمزملمدؾطانمواديمرؼغماظذيمتقشممايؽؿمظػذلةم
اغؿؼاظقة،ميفمتلعنيماغؿؼالماظلؾطةمعـماألعرلةمتقؼرتماظيتمملمختؾػمعـممؼرثفاميفم
ايؽؿممبعدموصاتفا،مإشمماظشقخمدؾقؿانمبـمجالبماظذيمأدسمحؽؿمأدرةمبينمجالبم
باٌـطؼةمبعؼدماتػاقمبقـفمومبنيماظلؽانمؼؿـازلممبقجؾفماظشقخمبـمجالبممسـماظدؼقنم
اظيتمطاغتمظفمذعّؿفؿمعؼابؾماسذلاصفؿمبلؾطؿفمسؾقفؿ .م

 .3عالقة املقدس باجملال :

ظؼدماخؿؾػتمػذاماظعالضةمومتـقستمبنيماجملؿؿعنيماظؾدويموماظرؼػلم -مايضريم
يفمعـطؼلماظزابموواديمرؼغ،مومتشابفتميفماجملؿؿعنيمحلبماظرواؼاتماٌؿداوظةمعـمم
 :م
* ماظعـػماٌاديماظصرؼح،مطؿامػقمايالمظدىمصروعمسرشمأوالدمزطريمأحدم
اظػروعماظرئقلقةمظعرشمأوالدمغائؾ،مجـقبماألرؾسماظصقراوي،مشربموالؼةمبلؽرة،م
باِدؿعؿالمضقةماظلالحمظؾلقطرةمسؾكماٌـطؼةماٌؿؿدةمعـمواديمجديمسلاالمحؿكمواديم
رؼغمجـقبا،موماعؿالطفامبعدمرردمعالطفاماظلابؼنيمعـمسرشماظلـؾؿقةمومرضمانمجـقبام
إشممحدودمواديمرؼغماظشؿاظقة.مصاٌؼدسممػـامإضاصةمإشممعؽاغؿفميفماظؾـقةماالجؿؿاسقةم
اعؿدمتلثرلهمومتقدعمظقشؿؾماظػضاءماٌادي .م
* ماظعـػماظرعزيم:ميفمعـطؼةمواديمرؼغمعـمخاللماظصراعمبنيمدقديمغـاجلم
و مدقدي مأحمؿد ماظلاؼح محقل ماجملال مايققي ،مو ماغؿفك مبطرد مدقدي مغاجل معـم
اٌـطؼةمإشمماظلػقحماىـقبقةمىؾالماألوراسممبـطؼةماًـؼة،ماظيتمصارمؼطؾؼمسؾقفام
خـؼةمدقديمغاجل،محقثمادؿقرـمأوالدماظلاؼحمعـطؼةمواديمرؼغمعـذمتؾؽمايادثةم
اظيتموضعتمبنيماظشقكني،موماظيتمترتؽزمحلبماظرواؼةماٌؿداوظةمسؾكماظؾعدماظؽراعلم
اظذيمسمػلماظعـػماٌادي،مومؼـؿفلمظصاحبماظؽراعةماألضقى،مسؾكمحلابماظؽراعةم
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األضؾمضقة،مومتػصحميفماظـفاؼةمسـمعؽاغةماظقظقنيميفماظؼقةمعادؼةمطاغتمأممروحقةمسؾكم
أغف مرمب متلفقؾ معالحظة مػاعة متؿؿـؾ ميف مأن ماظصراع ميف ماظـؿقذج ماألول ماًاصم
باظعـػماٌاديمبنيمأوالدمزطريموماظلؾؿقةمرضمانمطانمبنيمضؾائؾمبدوؼة،ميفمحنيمأنم
اظصراعميفماظـؿقذجماظـاغلماًاصمباظعـػماظرعزيمطانمبنيمرؼػقّلمدقديمغاجلمومبدوم
دقدي م مأحمؿد م ماظلاؼح ،مو مػق معا مؼقحل مبان ماظصراع ميف ماظـؿقذج ماألول مطان مبنيم
جمؿقساتمبشرؼةميفمحنيمطانمبنيمذكصقؿنيميفماظـؿقذجماظـاغل .م
* ماظلؾؿمومػقمعقزةمعمدللماظعؿرانماظرؼػلمومايضري،مبؾمػؿمضقاؼاماظعـػم
طؿامػقمايالمععماألعرلةمتقؼرتماٌـػقةمأوماظقاظلمدقديمأحمؿدمبـمزملماظذيمتقصؾم
إشممحؾمدؾؿلمٌعضؾةماظدؼقنمبنيمدؽانمتقضرتموماظشقخممدؾقؿانمبـمجالب،مومػلم
غػس ماظقضعقة مباظـلؾة مٌمدس مبؾدة مأوالد مجـالل ماظؼدمية محقل مزاوؼةمدقديمأعطرلم
سؾكماظضػةماىـقبقةمظقاديمجدي،ماظذيمحاولميفماظـؾداؼةماإلضاعةميفممبؾدة مدقديم
خاظد،مومظؽـفمرصضمعـمررفماظلؽان،مومعـعمعـماإلضاعةمععفؿ،مصعادمبعدمرردهمإشمم
اإلضاعةمجبقارمزاوؼةمدقديمأعطرلماظيتمصارتمغقاةمظؾؾؾدة.مأعاماظؿقاقماظلؽانمظإلضاعةم
باظؾؾدةمصؼدمطانمؼغؾبمسؾقفماظطابعماظلؾؿل،محـقثمؼؿؿمضدوممبعضفؿمبصػةمالجؽنيم
صارؼـ معـ مبطش مأسدائفؿ ،مأو مطـفدة مبطؾب معـ ماظلؽان ماألصؾقني مٌقاجفة مأسداءمم
عذلبصنيممبفؿ،مومأخرلامطؿلاسدؼـمبصػؿفؿمحرصقني،مأومغاذريمسؾؿمومععرصة…م
إخل .م
ػذاميفمعامسمصماجملالميفمبعدهمايققي،مأعاميفمبعدهماإلغلاغلماظؾشري،مصفقم
ؼؿؿاؼزمعـم:م م
* ماالخؿالف محقل ماٌمدلني مذوي ماألصقل ماظدعقؼة ،محقث متصؾح ماٌعطقاتم
غادرةمحؿكمتؽادممتؽقنمعـعدعةميفماجملؿؿعماظرؼػلماظؼروي،معـؾمسدممتقصرمععطقاتم
طاصقة محقل مذكصقة ماظـفاعؾ ماىد ماٌػذلض مطؿمدس مظعرش مأوالد ماشلاعؾ مبلوالدم
جالل،معؼابؾموجقدمطؿقةمغقسقةمعـماظـؿعطقاتمحقلمزطريماىدماٌػذلضمطؿمدسم
ظعرش مأوالدمزطريمأحدمصروعمسرشمأوالدمغائؾمعؿؿققرةمحقلمذفرةماظـلبماظيتم
زمؿػظقنمبفا،ماعؿدادامعـماىقؾماياظلمعرورامبلقديمغــــائــؾ،مومإدرؼسماألطدلم
وماغؿـفاءمباظردقلمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ،مسدلممحػقدهممايلنيمبـمسؾلمومصارؿة .م
* ماالغلفام م مو ماظؿشابف مإشم محد ماظؿطابؼ ميف ماىاغب ماظروحل ،محقث مؼؿقصرم
اظـؿقذجانمسؾكمععطقاتمغقسقةمحقلمػمالءماٌمدلنيمعؿؿققرةممحقلمدرلػؿ،ممبا
هؿقي معـ معـاضب مو مطراعات معـلقبة مشلؿ ،متدلز مدورػؿ ميف متشؽقؾ ماجملؿقساتم
اظؾشرؼةميفماظعؿرانمبـقسقفماظؾدويمومايضري،مطؿامػقمايالمععمدقديمايؾشلم
اىدماٌمدسمظػرعماٌالظطقةمعـمسرشمأوالدماشلاعؾ،مومدقديمسؾلمبـمحرطاتماىدم
اٌمدسمظعشرلةمأوالدمضرؼـممصرعمأوالدمحرطاتماٌؿػرسةمعـمسرشمأوالدمزطري .م
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إن م مػذا م ماالخؿالف ميف ماالدؿققاذ مسؾك ماجملال مايققي مو معؽاغؿف م ميف مبعدهم
اإلغلاغلماظؾشريمؼمديمبـامإشممغؿقفةمػاعةمجدؼرةمباظؿلفقؾمومػلم:مرشؿمأػؿقةم
اجملالمايققيميفماجملؿؿعنيماظؾدويموماظرؼػلمايضريمطؿعؾؿمزمددمػقؼؿفؿا،مصننمم
اظؼؾائؾماظؾدوؼةمتمطدمطذظؽمإضاصةممسؾكمػقؼؿفامعـمخاللمذفرةماظـلبماظيتمهاصظم
سؾقفامطصؽمؼدلرموجقدػامومػذامضدمؼعقدمظعدممادؿؼرارػامومتـؼؾفاماظدائؿماظذيمؼػرضفم
غشارفا ماالضؿصادي ماٌؿؿـؾ ميف محرصة ماظرسل ،مرشؿ ماعؿالطفا مجملال محققي محمددموم
ععذلف مبف .ميف محني مأن ماظؼؾائؾ ماظرؼػقة مال متعطل مأػؿقة مطؾرلة مظشفرة ماظـلبم
الدؿؼرارػاميفمجماشلامايققي،مومػقموضعمؼالئؿمغشارفاماالضؿصاديماٌرتؽزمأدادام
سؾكماظػالحةمومايرف .
أعاميفماظعصرمايدؼثمصننماظصراساتماظـاتـفةممسـماظؿققالتماالجؿؿاسقة،مأوم
بلؾب محماوالت ماظلؾطة م ماٌرطزؼة مممـؾة م ميف مباؼؾقؽ ماظشرق مبلط مغػقذػا مواظؿقؽؿم
عؾاذرةميفماٌـطؼةمعـذمعـؿصػماظؼرنم،14مبـزعمعـصبمذقخماظعربمعـمأدرةمبقسؽازم
اظدواودةماظذؼـمطاغقامؼؿقارثقنممػذاماٌـصبمعـذماظعفدمايػصل،مومتممإضرارهميفماظعفدم
اظعـؿاغلمسدلمزرعمسائؾةمشرؼؾةمسـماٌـطؼة،معـمخاللمتـصقبماظشقخمماياجمبـمضاغةم
يفمعـصبمذقخماظعرب،مومحماوظةمتقدقعمغػقذمػذهمماألدرةمبـزعمعشقكةمتقضرتمعـم
أدرةمبينمجالب،ماظذؼـمطاغقامؼؿقارثقنمايؽؿمصقفامعـذماظؼرن م 11مومتـصقبمأحدم
أصرادممأدرةممبـمضاغةمصقف.مظؼدمأدتماظصراساتمماظـاوةمسـممػذهماظلقادةمإشممهطؿم
اظؾـكماالجؿؿاسقةماظؼدميةمذاتماظـؿطماإلدعاجلماشلالظلمومطؾمأذؽالماظلؾطةماحملؾقةم
باٌـطؼةميفماظـؾثماألول من اظؼرنم 15ممامأدىمباظـؿقفةمإشممتقدقعمجمالمومعؽاغةم
اٌؼدس؛محقثمواوزمعرحؾةمتلدقسماظؼؾقؾةمأوماظؼرؼة،مإشممتلدقسمعامؼشؾفماظػدراظقةم
اظؼؾؾقةماظيتمتضؿمجمؿقساتمخمؿؾػةمعـماظؼؾائؾماظؾدوؼةموماظرؼػقةمايضرؼة،مومتشؿؾم
عـارؼمذادعةمعـمبقاديمومأرؼافمومحضرميفمذؽؾمررقمصقصقة،مومػقماظقضعماظذيم
ؼؾدومأغفمأثرمسؾكماألعرلمسؾدماظؼادرميفماخؿقارمخؾقػؿفمباٌـطؼةم؛محقثمسنيميفمػذام
اٌـصب ماظشقخ ميلـ مبـ مسزوز مذقخ ماظطرؼؼة ماظرضماغقة مبفا ،مرشؿ محماوالت مذقخم
اظعربمباٌـطؼةماظشقخمصرحاتمبـمادعقدميفمايصقلمسؾكمػذاماٌـصبمععماألعرل،م
حقثمأصؾحمظؾصراعمععمأومبنيماألوظقاءمعمدللماظطرقماظصقصقةمأومصروسفاممبـطؼةم
سلالمذرقماظصقراءمحضقرامضقؼا .م
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صػل معـطؼة ماظزاب مطان ماظصراع مبني متالعقذ ماظشقخ مدقدي محمؿد مبـ مسزوز مغاضؾم
اظطرؼؼةماظرضماغقةمإشمماٌـطؼةمومعـمبعدهماظشقخمدقديمسؾلمبـمسؿرمعمدسمصرسفام
بطقظؼة،مممـالميفمطؾمعـماظشقخماٌكؿار،موماظشقخمسؾلماىروغل،ماظذيماغؿفكمبطردم
األولمعـمبؾدةمدقديمخاظدمإشممأوالدمجاللممأؼـمأدسمماظزاوؼةمماٌكؿارؼة،مأومرردهم
عـ مأصراد م مسشرلتف محلب مرواؼة مأخرى ،مو مػقماظصراعماظذيمهقلمإشممصراعمبنيم
اظؾؾدتني .م
أعاميفمعـطؼةمواديمرؼغمصؿؿـؾميفماظصراعمبنيماظشقخمبـمجالبمدؾطانمتقضرتموم
دقديماياجمسؾلماظؿؿادقينمعمدسماظزاوؼةماظؿفاغقةمبؿؿادنيمبلؾبمتدخؾمدقديم
اياجمسؾلميفماظصراعمبنيمصرعمأدرةمبـمجالبمايؽامميفممتادنيمععمدؾطانمتقضرتم
وماغغؿاسمضؾائؾماٌـطؼةميفماظصراع،مومباألخصمضؾائؾمعـطؼةمواديمدقفمطلحالفم
ظؾؿققرؼـماٌؿصارسني .
إنمػـذاماٌكلمظؾؿؼدسمبنغغؿادفميفممماردةماظعـػمؼعطلمظـامصؽرةمسـماظؿغرلاتم
اظيتمسرصؿفاماٌـطؼةمحقثمخضعتمظـؿقذجماإلدعاجماٌرابطلماظذيمطانمدائداميفمشربم
اٌغربماظعربلمعـفقامبذظؽممنقذجماإلدعاجماشلالظلماظذيمطانمدائداميفمذرضف  .ومؼػلرم
بصقرة م مدضقؼة مو مواضقة مارتؾاط ماظعـػ مباٌؼدس م؛ مصؿؿادس ماٌؼدسمأيمهقظفمإشمم
عمدلةمؼمديمإشممهركمآظقةماظعـػمومؼػؿحماجملالمٌؿاردؿف،مألنمماظرػانمسـدئذم
ؼصؾحماظلقطرةمسؾكماظػضاء .م
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