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املقدس و العنف يف التجربة الصوفية : حالة مشال ذرق 

 الصحراء اجلزائرية

  *حممد خالد 

 . I :األدطورة و البعد الرمزي املعريف 
مإشممغظرؼةم مبؿققشلا معرورا متلعؾقة، مصردؼة مطؿؿاردة مغشلتفا، معـذ ماظصقصقة ارتؾطتماٌؿاردة

معػفقم محقل ماظـؼاش مو مباىدال ماٌـظؿ، مايرطل ماظشؽؾ ماختذت مومصؾلػقة تلوؼؾف،ماظؿصقف

طؿصطؾحممعشؿؼمعـماظصقفماظذيمؼرتدؼفماٌؿاردقنمحؿكمصارمسالعةمممقزةمشلؿ،مأومعـماظصػة،م

ومػلمعؽانممخاصمممأضقؿمخؾػماٌلفدماظـؾقيمباٌدؼـةمظػؼراءماٌلؾؿنيماظذؼـمالمعلوىمشلؿمومالم

م.اخل…1دارمؼؼقؿقنمصقف،مأومإشمماظصػلمعـماظصػاءماظروحلموماظـػللمظرجالماظؿصقف

معـظؿةم مصماسقة ممماردة مإشم موهقظت ماظصقصقة ماٌؿاردة مصقفا متؾؾقرت ماظيت ماٌرحؾة ويف

ماظعؿؾلماظؿطؾقؼلمظؾؿصقفمعؿكذةم ماظطابع مسؾقفا مػقؿـ مو مصؽاتماجملؿؿع مصمقع اذمطرتمصقفا

مخاللمم معـ ماجملؿؿع، مسؾك معؿػؿقة مدؼـقة مطؿمدلة ماظطرضقة، ماظزواؼا مسدل ماٌمدلاتل؛ اظشؽؾ

ماال ماظـإعؿداداتفا مو ماظـؼاشمـاصـــؼــــجؿؿاسقة ماعؿد ماظلقادقة، مو ماالضؿصادؼة مو ماظذلبقؼة مو قة

اىدلمإشمماظـلبماظشرؼػماظذيمأصؾحمخاصقةمصمقعماألوظقاءماٌلؾؿنيمعمدللماظطرقماظصقصقة،مو

تلوؼؾمرعزمارتداءماظصقف،موعامعدظقظفماألدطقري،موعامسالضؿفمبلدطقرةماظـلبماظشرؼػ؟مصؿامػقم

مؼـماظرعزؼـمباظؼدادةماظيتمأصؾحمؼؿؿؿعمبفاماألوظقاء؟ومارتؾاطمػذ

                                                                                                                                        
ماىزائر.م-ظؾؾقثمعامضؾؾماظؿارؼخ،ماإلغـروبقظقجقةموماظؿارؼخممباحثمباٌرطزمماظقرينم *
م؛ٌزؼدمعـماظؿػاصقؾمرمبماظرجقعمإشمماٌصادرماظؽالدقؽقةمظؾؿصقف.مطقؾقةماألوظقاء:مألبلمغعقؿماألصػفغاغلمم1

اظرداظةماظؼشرلؼة:مألبلماظؼادؿمماظؼشرليم؛مطشػماحملفقب:مألبلمسـؿانماظـففقؼريم؛ماإلحقاء:مألبلمحاعدم
ماىزءم ماإلدالعقة: ماٌعارف مدائرة م؛ مخؾدون مإلبـ ماٌؼدعة: م؛ ماظلفروردي ماسؿر ماٌعارف: مسقارف م؛ اظغزاظل
متلظقػمذاخت،مبقزورث،مترصمةمحلنيمِعـسمساملماٌعرصة،ماظطؾعةم متصقفم؛متراثماإلدالم معادة اًاعس:

 إخل.م…121 – 43ص.صمم-.1544اظـاغقة،ماىزءماظـاغل،ماظؽقؼت،م
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 الرمز و التجربة الينبوعية:. 1
ؾدومأنماظؿصقفماإلدالعلمػقماٌرحؾةماألخرلةميفمغظاممتعؾديمأدطقريمعغرقميفمؼ

رؼقسمعؿعؾؼةمباظؿضققةماظيتمؼؼدعفاماٌؿعؾد،مصدؼةمأومماظؼدم،مؼؼقممسؾكماحؿػاالتمو
مبؿؼدؼؿمأضققةمبشرؼة،مثؿمتطقرمصصارماظؾدؼؾمإرضاء،مأومأعالمباظقصرةموما ظدلطة.مبدأ
م م"صمؾ مشـؿا مذظؽ ماظم–سـ مصار مأخرلة معرحؾة مويف معـمدؼؾطؾش"، مذلء مضع مو ؾ

إخل.مبعؾارةمأخرىمصارم…اظصقفمرعزمذظؽمايققانمسؾكماظرأسمأومظؾلفمسؾكماظؾدن
اإلغلانمماظصقفمبدؼالمسـماىؿؾ،ماظذيمطانمبدورهمبدؼالمظؾؾشر.مصقضعماظصقفمسؾك

أدطقريمظصػاتماظغـؿمٌامأومأخذمأوممتـؾ،مأومظؾلف،مػقميفمذظؽماٌعؿؼدمسؿؾقةمغؼؾم
ققاةماًاظصةمعـماظذغقب،مطؿامندمتضققة،مورعزمظؾداءموـمصقانمعقميـؾفمػذاماي

قد،مأوماظؿطفرمومرؾبماًؾػـامسؿؾقةمربطمدقريمبنيماإلغلانموماظشاة،موماظغػرانم
معـمػـامغؼقلمصارمصقصقا.و

صاظصقيفمػقمصمؾماهلل،موماظصقصقةمػؿمزلنماهللمومعؾؽفموماألضاحلماٌفداةمظف،مإغفم
متؼربامهلل،مأومسدلمخدعةمبقؿفمومحرادةمععؾده؛محقثم ضربانمجبلؿفمبذاتفممغػلفا
سقضتماظضققةماظؾشرؼةميفمػذاماظـلؼماظؿعؾديمبايققانم"اظغـؿ"مثؿمهقظتماظضققةم

مصفقماظؾشر مزواره، مو مععؾده مًدعة مطؾف مبؿؽرؼسماظعؿر مإظقف ماهللمعـؼطعة مغذر مإشم ؼة
معرتؾطمبايقاةماٌقـقظقجقةمومالمؼـعزلمسـماظؿضققةمبلذؽاشلاماٌؿعددة.

ماظؿضققؼةم ماظؿؼاظقد متػفؿ مأن مميؽـ ماألدطقري، ماظؿعؾدي ماظـلؼ مػذا مضقء ميف و
مؼلؿد مصاظؿصقفمطؿضققة مإدالعقة، مأم مطاغت مجاػؾقة مواظلاعقة متقضققف ربطفمسل

بقـابقعفماظيتمػلميفماظؿقؾقؾماظـفائل،ماٌلؿؿرةمٌامدؾؼموضاممبفمابراػقؿمسؾقفماظلالم"م
ماظؿضققةم ميف متؿؽرر مندػا ماظيت مو مايج، معقدؿ ميف مإزلاسقؾ" ماظؾؽر مالبـف صدؼف
مطانماٌلؾؿقنمؼؽرورنميفمذعائرمايجماظيتم مصنذا ماإلدالعقةمسـدماظؽعؾة. مو اىاػؾقة

إبراػقؿ،ماظذيمبـكماظؽعؾة،مومصدىمابـفمبذبح.مصانماظصقيفميفمضػزةمروحقةممرزلفامشلؿ
ماظزعـم مذظـؽ م مإشم مؼؼػز مصفق مغػلفا، ماظػداء مسؿؾقة مظقؿـاول ماٌلظقف، مصقق ؼؿلاعك
اظلقريمومؼـدعجمصقف،مظقؽقنمذظؽماظػديمومذظؽماظذبح،مأيماظؽؾشماظذيمملممؼقظدم

غفمأدادامطؾشمػابقؾماظذيمضؾؾفماهللمعـمرحؿ،موماظذيمرسلمأربعنيمساعاميفماىـة،مإ
مؼؿؿاػكميفماظ مإشمماظلؿاء،مصفق مذاتفمضققةمطلمؼعقشمـؾؽوأصعده مؼؼدم معـمثؿ شمو

م مإظقف،ماإلغلان،مهدوه مؼرصعف ماهللمو ماظذيمؼؿؼؾؾف مطؾشمػابقؾ مؼؽقن مأن ميف اظرشؾة
ماظزعانم مو مايال مدؾؼا ماظؾذؼـ مايال مو ماظزعان مذظؽ مإشم مأدطقرؼا ماظصقيف ؼرجع

معروصني.اٌ
مأضصكم مإشم ماظؿضققة مضقاعفا مععـقؼة مسالضة مسدل مؼؿؿ مإلبراػقؿ، ماظصقيف صنغؿلاب
مدظقؾم مبنبراػقؿ ماظػؿقة مارتؾاط موظعؾك ماظذاتمغػلفا، معـفا ماظؼرابنيمو مبؿؼدؼؿ حدودػا
مذظؽمألنم مآخر، معؾدإ مطؾ ماظذاتمسؾك مإغؽار مسؾك مؼؼقم مدؾقك مصاظػؿقة مآخر، إضايف
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اتممغػلفا،مصنبراػقؿمرعزماظؿضققةممضدممابـفمهؼقؼماظذاتمؼلؿدسلماظؿضققةمباظذ
ظقضقلمبفمطؿامدؾؼمأنمأدؾؿمغػلفمظؾـرلانمومعاظفمظؾضقػانمومضؾؾفمظؾرضمان،موظذظؽم
ماختذهماهللمخؾقال،مصفقموربةمؼـؾقسقةموممنطمأوظلمظؾطؼسماظصقيفماظؿضققيماظـذري.

نمؼؽقنمصاظصقيفماظذيمؼؽررمأسؿالمإبراػقؿ،موؼؿصؾمبفمومؼفاجرمعـؾفمؼلعكمألم
خؾقؾماهلل،مؼقشؾميفمذظؽمبـفعؾمغػلفمتؾؽماظضققةمذاتفا،مصقؿؿاػكمباظؽؾشماظذيم
مرقسام ماٌؿؼدم مبنزلاسقؾمغػلف مأو ماشلالك" ماألذىمو م مإلزلاسقؾم"يفمحـاظة مصداء ضدم
مظـذرمؼؼقممسؾكماظؿضققةمباإلغلانم"يفماظـفاة".مومبؿؼدؼؿم ظؾذبحمضرباغامهللمومهؼقؼا

ةمومضققةمومضدادة.مــدؼــغفمسمؾد،مومؼصؾحمحاظؿؽذمصـذاتفمدبققةمؼرىماظصقيفمأ
ربمومظؽاغتماظؽعؾةمومظؽانمــعـــوػؽذامؼؽقنمسؾارةمسـماظؽؾشمماظذيمظقالهمٌامطانماظ

ومإلضاعةمأولمبقت،مومظؾـاءمم اإلدالممصاظؿصقفممماردةمرعزؼةممإلغؾفاسمأولمبؽرمعاء
مسـ مسؾارة مصفق معؽة. ميف مجمؿؿع ماظؿارؼخممأول مو ماظقاضع مخارج مدقرؼة مخؾؼ سؿؾقة

موم ماظؽعؾة" مبقتمعؼدس" مو معؼدسم"زعزم" معاء محقل ماٌؾارطة مايقاة مغػلفا؛ ظؾققاة
عدؼـةمعؾارطةم"معؽة.مصاظصقيفمؼؿؿاػكميفماإلثـنيمجدهمإزلاسقؾموماظؽؾشمومؼزؼؾمعام

اظذيمد،مومبذظؽمصفقمؼعقدمخؾؼماإلدالممــــعـــبقـفمومبنيمرقرؿفمطؾمصرقمومطؾمب
ؼضقلمبذاتفممإلسادةمخؾؼماظؽقنموماجملؿؿعموماإلغلانموماظؾقتمبدأمععمإبراػقؿ،مو
ومبذظؽمصفقماسؿؾارؼامذكصمضروري،الدؿؿرارمايقاةموماظدؼـموظؾؼاءمايرامموماظدؼـ،م

 .2 اظطؼقسمومتلطقدػامومإزفارمحؼقؼؿفامومحصقشلاماظؿارسملموماظػعؾل

 املعرفة و التجربة الروحية: .2

عماٌعرصةميفماظـظرؼةماظصقصقةمػقماهلل،موعدارػامصػاتفمومأزلاؤه،مالدؿقاظةمعقضق
ععرصةمذاتف.مومعـؾعمػذهماظرؤؼةمأنماظقجقدميفمغظرؼةماٌعرصةماظصقصقةمػقماهللمومحده،م

ماظؽقن مإالموؾقاتممأعا مػل مصؿا مأرضاػا، ماظذيمػق ماإلغلان مصقفا ماظـؿكؾقضاتممبا و
ما مأدىمػذا مضد مو مأزلائف. مو ماألداسماظـظريمظػؽرةمظصػاتف مظؾقجقد،مإشممػدم ظؿصقر

اظؿقحقدماٌلؿؿدةمعـماظشرؼعة،موماظؼـاضقةمباظػصؾمماٌطؾؼممبنيماهللموماظؽقنممبامصقفم
ماًاظؼم مبني مطقادطة مظؾشرؼعة مرصـض ماظقاضع ميف موػذا مبقـفؿا، ماىؿع مإشم اإلغلان

معؾاذرو ماظعؾد معـف ماهللمؼلؿؿدػا ماٌعرصة معصدر محقثمؼصؾح مسدلمعؼاعاتماإلغلان؛ ة
ظؼدمغؿجمسـمػذاماظؿصقرمظؾقجقدموماٌعرصة،مم.3أحقالمميرمبفامظؾقصقلمإشممهؼقؼمذظؽو

سدمماالسذلافمباظؿلوؼؾماظرزللمظؾـصماظدؼينم"اظؼرآن"مومععـاهمرصضمععريفمظألداسم

                                                                                                                                        
مسؾل.م-2 ماظؿصقف.م-زؼعقر، مغػلاغقة مو ماظصقصقة مم-اظعؼؾقة ماألوشم، ماظطؾعة ماظطؾعقة، مدار م-.1535برلوت،

م مسؾل.م10،12،03،04،05ص.ص. مترطل ماظربقع، ماإلدالعقة.م-؛ م ماٌقـقظقجقا ميف ماٌؼدس مو م-اظعـػ
 .114م–م112ص.ص.مم-.1551برلوت،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةماألوشم،م

 "1اظرجقعمإشمماٌصادرماظؽالدقؽقةمحقلماظؿصقفماظلابؼةماظذطرميفماشلاعشمرضؿم"مٌزؼدمعـماظؿػاصقؾمميؽـم-3
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ماٌؼررم مظفمحلبماظـصماظدؼـين،مو ماظقحقد ماحملؿؽر مباسؿؾارػا األؼدؼقظقجلمظؾلؾطة
عرصةمأدرارماظؼرآنمػقماهللموماظردقلمومُأوُظقماألعر،مباالسؿؿادمسؾكمغصمبلنماظؿلوؼؾمومع

دؼينمآخرمعـماظؼرآنمغػلف،مزمصرماظؿلوؼؾميفماهللموماظردقلموماظرادكنيميفماظـعؾؿ،م
معـفم مميـعفؿ مو م"اظلؾطة" ماألعر مألوظل ماظؿلوؼؾ محؼ مميـح م ماظذي مرصضماظـصم أي

ماظـصما متؾـقا مو مأوظلماألعر. مظقلقا مباسؿؾارمباسؿؾارػؿ مبابممماردؿف، ظذيمؼػؿحمشلؿ
أغفؿمعـماظرادكنيميفماظـعؾؿ،ماظعـارصنيمبلدرارماظؼرآن.مصلوظقاءمماهللمماٌمؼدونمبؽرعاتفم
ميفم مرصقعة مدرجة مبؾقشفؿ مسؾك مدظقال مو مشلؿ، متـؾقؿا مأؼدؼفؿ ماهللمسؾك اظيتمؼظفرػا

ؿماآلخرمشلؿمؿعرصة،مومتدسقؿامشلؿميفمعقاجفةمعـاوئقفؿمعـماظشقعةم"اًصـاطؿلابماظ
ةمومحؾػائفامعـماظػؼفاءمومشرلػؿم"ماظذؼـمزمصرونماظقالؼةميفمآلماظؾقتمــطـؾـبعدماظل

مومباظؿاظلمحصرمحؼممماردةماظؿلوؼؾمصقفؿ.
ماظيتم ماظؿلوؼؾ محؼ ممماردة معللظة متعاجل ماظيت ماظؼرآغقة ماظـصقص معـ ماغطالضا و

مظقشؿؾماظ مصقف متقدعقا مدؾػا" مبّقـا م"طؿا م مظقجف مو مبابم م"ايدؼث"مصؿقتمشلؿ لـة
معـفؿامو مو مزاػريموبارين، مععـقان مشلا مأن مإشم مظؾـصقصماظدؼـقة مصفؿفؿ ميف تقصؾقا

ماهللماظعارصنيمومعـمعلؿقاػؿمعـم معـمأوظقاء م"اظـكؾة" مظؾكاصة مباظؾارـماٌقجف أخذوا
متلوؼؾم ميف متقشؾقا مثؿ م"اىؿفقر"، مظؾعاعة ماٌقجف ماظظاػر مورصضقا ماألتؼقاء، اظعؾؿاء

خاصةمؿ،موفــؿ.مسـظلـة،مظؾؼضاءمسؾكمأيماعؿقازمؼـػردمبفمشرلػاظـصقصماظؼرآنموما
يفماظؾـداؼة،محقثماالغؿلابمإشممآلماظؾقت،مأيماظردقلمبرصضفمومسدمماالسذلافمبفم

مألحدمعـؽؿ"ميفم مطانمحمؿدمأبا مسؾكماٌـؿلؾنيمإظقفم"عا مردا طانمايالجمؼؼقلمدائؿا
مزمض ماظذي ماالعؿقاز مػذا مسؾك مدكط مبف م"اظؾقت. 4قن مععـك متلوظقا ميفمثؿ ماظقارد "

ايدؼثماظـؾقيماظشرؼػ،ماظذيمؼـلبمدؾؿانماظػاردلمإشممآلمبقتم"دؾؿانمعـامآلم
اهللمبؿقدقعمععـاه،مظقشؿؾمومؼلؿقسبمحؿكمعـم"ماظؾقتم"بـلنماٌؼصقدمبفمػقمبقت

ػقمعـمشرلماظعرب،مظقؿـادبمومؼؿطابؼمععماظـصماآلخر،ماظذيمؼـلبمصقفماظردقلم
"مإظقفماالتؼقاءمحؿكمومظقمطـاغقامعـماألحؾاشمومؼؿدلأمعـماألذؼقاءموظقمطاغقامعـمضرؼش
أغامجدمطؾمتؼلمومظقمطانمسؾدامحؾشقا،موبريءمعـمطؾمذؼلموظقمطانمضرؼشقا"،مومػقم
عاصؿحمبابماالغؿلابمإشممآلماظؾقتماظذيمأصؾحمزاػرةمبارزةمتلؿطقعمأيمصماسةمأنم

 .5ذظؽمباظـلبماظشرؼػماظذيمػقمزلةمطؾماألوظقاءمتؾففمباالغؿؿاء،مصقؿامصارمؼعرف

                                                                                                                                        
مػاذؿ،مم-4 مبين مسؾك محؽرا ماظيتمطاغت ماظلؾطة ممبؿاردة مظعالضؿف مدقادقة، مخؾػقة ماظرصضمذو مػذا مأن ؼؾدو
ماظيتمطاغتميفمأشؾؾو مؼظفرمبقضقحميفمثقراتمذظؽماظعصر معا مآلماظؾقتمطاعؿقازمخاصمبفؿ؛مومػق فامباظؿقدؼد

 بؼقادتفؿ.
ماظػرابلماظطؾعةماًاعلةمبرلوتمظؾـانمم-عروة،محلني.م-5 مدار ماإلدالعقة ماظعربقة ميفماظػؾلػة اظــزساتماٌادؼة

 .002م–م152اىزؤماظـاغلمصمصمم1541
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وماًالصةمإذامطانماظقظلماظصقيفمضدماغؿلبمإشممإبراػقؿمسدلمسؿؾقةماظػديمالبـفم
ماظؽؾشم مسؾك مدالظة مسؾكمجلؿف معـف موضعمجزءا ماظصقفمأو مبارتداء مرعزؼا إزلاسقؾ
ماظؿضققي ماظصقيف مظؾطؼس مأوظل ممنط مو مؼـؾقسقة متـفـربة مباسؿؾاره مبف مصدي ماظذي
مربطفم مخالل معـ ماالغؿلاب مػذا مسؿؼت مضد ماظروحقة ماٌعرصقة ماظؿفربة مصنن اظـذري.
باظـيبمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿمحػقدمإزلاسقؾمدعـقؼامومروحقا.مممامأػؾفمظؿؾؼلماٌعرصةم
عـماهللمعؾاذرة،مباسؿؾارهمورؼثماظقحلمالغؿلابفماظدعـقيمظشفرةمأبلماألغؾقاءمإبراػقؿم

مظقرا مععرصقا مو ماظلالم، ميفمسؾقف مورد مصؼد ماألغـؾقاء، مورثة مػؿ ماظعؾؿاء مألن ماألغؾقاء ثة
ػذهمايدؼثم"مسؾؿاءمأعيتمطلغؾقاءمبينمإدرائقؾ"موميفماألثرم"اظعؾؿاءمورثةماألغـؾقاء".مو

ماألغؾقاء،م متؼؾقد مػلماظيتمعؽـتماظقظلماظصقيفمعـمحماطاتمو ماظصػاتم اٌقزاتمأو
فؿمالطؿلابماظؼدادة،موباظؿاظلموادؿؾفاممدرلػؿمومواربفؿماظيتمصؿقتماظؾابمأعاع

اظؿلربموماظؿغؾغؾميفمبـكماظذلطقؾةماالجؿؿاسقةماظؼؾؾقةميفماٌغربماظعربل،مصفؾمضؾائؾم
موصؾم مصؽؾفا مودؾؿ، ماهللمسؾقف مباظـيبمصؾك مغلؾف متـلبمظقظلمصاحلمؼؿصؾ اٌـطؼة
مباظلاضقةم معرورا ماٌشرق معـ مضادعا ماياظقة مإضاعؿفؿ معـطؼة مإشم ماٌمدلقن أجدادػا

ؿراء.مومػذامعامدـفدمظفمأثراميفماٌعطقاتماظشػفقةماظيتمزودغامبفاماٌقدان،مومػقماي
 األعرماظذيمدقظفرمجؾقاميفمصرلورةماظؼدادةموماٌؼدس.

II صريورة املقدس و القدادة . 
ماظدؼـ، معصدره مو ماإلغلان، محمقره ماظؿقحقدؼة،مماٌؼدس ماظدؼاغات ميف خاصة

مبؿ مؼؼقم مو ماظدؼـ معـ مؼلؿؾفؿف ممبكؿؾػمصاإلغلان ماظػضاء مبنذعاسف مظقشؿؾ ػعقؾف
عؽقغاتف.موميفماظؿفربةماإلدالعقةماظيتمتعؿدلمصقرةماهللميفماألرضمصننمضدادةماإلغلانم
تلتلميفماٌؼدعة،مضؾؾمأيمذؽؾمآخرمعـماظؼدادةمعـفؿامطاغتمدرجؿفا،مباسؿؾارمأنم

مبقادطؿف.انمومــلـبمعـماإلغــاظـغـلابفاميفماظـــؿـػذهماألذؽالمعـماظؼدادةممتماط
صاظؼدادةمعرتؾطةمبذاتماإلغلانمباظدرجةماألوشممومشلذامتلتلمحرعؿفمومسدمماظؿلاعحم
يفماغؿفاطفاميفماٌؼامماألولمضؾؾمحرعةماألعاطـماٌؼددةمغػلفا،موميفمعؼدعؿفاماظؽعؾةم
مشلذام معا مرشؿ مبغرلمحؼ مزؾؿا معـمدػؽماظدعاء مأػقن ماظؽعؾة مصفـدم بقتماهللماألول،

عفميفماٌرتؾةماألوشممعـمثالثةمأعاطـمعؼددةميفماظدؼاغةماإلدالعقةماٌؽانمعـمضدادةمتض
ماظؾقتمايرام م: مػل مو ماإلرالق مم-سؾك ماألضصك ماٌلفد بقتماٌؼدس،مم-اظؽعؾة،

ماٌلفدماظـؾقي.
مدرلورتفام مو ماظؼدادة معـؾع مبعضماالخؿالفميف مغلفؾ ماظعؿؾل ماجملال ميف ظؽـ

مضدمؼؽقنماظؿارسمقةموميفمطؾماألحقالمصفلمطاعـةميفمذاتم اإلغلان،مإالمأنمتػعقؾفا
مسدلماالطؿلابمباظقراثةمأوممبففقدمذاتلمإراديمطؿامؼؾلم:

 أذكال املقدس . 1
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 اٌؼدسميفماظؾغةمػقماٌطفرموماٌــزهموماٌؾارك،مومعـمػذهماٌعاغلمصننماظؼدادةم
تؽؿلبمباظقراثة،مومػلمبفذاماظشؽؾمتصؾحمشرلمذاتقةمومالمختضعمإلرادةماإلغلانمبؾم

ضقةمخارجةمسـفمومسـمإرادتف،مومػقمعامؼـطؾؼمسؾكمآلماظؾقتماٌطفرؼـمبصرؼحمػلم
ـكمومػذاماظشؽؾمعؾـقةمـعــاظـصماظدؼينماظذيمؼمطدمذظؽمومؼـؾؿف،مصاظؼدادةمبفذاماٌ

سؾكمرابطةماظدمموماظـلبماظعائؾل،ممصاظدلطةماظـؾقؼةمتلريميفمسروقمآلماظؾقتمبدونمم
ملمومحؿكماظؽقن.ـاسـؿـؿـضاءماالججفدمذاتلممإرادي،موممتؿدمظؿشؿؾماظػ

 مررؼؼم مػل ماًاصمو ممبففقده ماإلغلان مؼؽؿلؾف مذاتل مإرادي مطػعؾ اٌؼدس
األوظقاءميفماالطؿلاب،ماظذؼـمميؽـفؿمبػضؾماجملاػدةمسدلماظرؼاضةماظدؼـقةمبعدماٌرورم

ظؾؼدادة،مومترتؽزمهي املعرب املوصل باٌؼاعاتموماألحقالمعـماظقصقلمإشممايؼقؼةماظيتم
ذظؽمسؾكممتػعقؾمماظؾعدماظالػقتلميفماإلغلانمظقطغكمسؾكماظؾعدماظـادقتلمصقف،مومميف

ػقمعامضالمبفمبعضماٌؿصقصةميفمتلوؼؾمععـكمم)خؾؼماإلغلانمسؾكمصقرتف(مطايالجموم
مابـمسربل.

 . جماالت املقدس و فضاءاته :2
اٌعطقاتماغطالضامعـماسؿؾارماظؼدادةمغؼطةماالرتؽازميفماٌمدلةماظطرضقة،مومظؽقنم

اظؿارسمقةمالمتشرلمإشممموجقدماٌمدلةماظطرضقةممبـطؼةمسلالمذرقماظصقراءماظزاب،م
موواديمدقفم مرؼغ، مبعضماٌؿارداتماظصقصقةممواد موجقد مػق متشرلمإظقف بؾمطؾمعا

اظػردؼةمشرلماٌـظؿةميفمأيمذؽؾمحمؾلمومإنمطانمبعضماٌؿاردنيمؼـؿلؾقنمإشممبعضم
ماظؼرنم معـذ مايدؼث ماظعصر مبداؼة م ميف ماظـؿـطؼة مخارج معـؿشرة مطاغت ماظيت اظطرق

اٌؼدسماٌقروثماًاعسمسشر،مإالمأغفمابؿداءمعـمتؾؽماظػذلةمحدثمتطقرمػاممباغدعاجم
باٌؼدسماٌؽؿلبمسدلماهادمابـماظصؾبمععمابـماظؼؾبمأومباظؿقامماظطقينمباظدؼين،م
مطؿقزةم ماظػرد ماٌؼدسمعـ مبؿققل ماجؿؿاسقة، مصعاظقة مظؾؿؼدسمو مضقؼا مدصعا مأسطك مما
ذكصقةمإشمماٌمدلةمطاظقظلماٌمدسمظؾؼؾقؾةمأوماظؼطبمعمدسماظـطرؼؼةماظصقصقة،مممام

ما مارتؾاط مسـف مسدلمغؿج محضرؼة مرؼػقة مأم مطاغت م مبدوؼة ماظعؿراغقة مباظظاػرة ٌؼدس
ماظؿلدقسمأومإسادةماظؿلدقسمأوماٌؾارطةمظضؿانمايؿاؼةموماالدؿؿرارؼة.

ماظؿققلمإشممترطقزمجمالمصعاظقةماٌؼدسمداخؾماظؿشؽقالتموماظؾـكم ظؼدمأدىمػذا
عّالمماظذيمظعؾفمحضرؼة،مسدلماظدورماظػم-بدوؼةمطاغتمأممرؼػقةمم-االجؿؿاسقةمظؾؼؾائؾم

يفمتلدقسماظؼؾائؾماظؾدوؼةماٌعروصةمباٌـطؼة،معـؾمدقديمأحمؿدماظلاؼحماىدماٌمدسم
مصرسفام مسدل مغائؾ، مأوالد ماٌمدسمظؼؾقؾة ماىد مغائؾ مدقدي مو ماظلاؼح، مأوالد ظؼؾقؾة

مإخل.م…باٌـطؼةمسرشمأوالدمزطرى
قريميفمسؿؾقةمأعاميفمعامؼؿعؾؼمباظعؿرانمايضري،مصؼدمطاغتمظؾؿؼدسماظدورماحمل

اظؿلدقسمطؿامػقماظشلنمععماظقظلمدقديمأعطرلمعمدسمبؾدةمأوالدمجاللماظؼدميةماظيتم
ماآلنم ماظيتمتضؿ مزاوؼؿف مجبقار مظقاديمجديم ماىـقبقة م ماظضػة مسؾك طاغتمعقضعفا
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ضرزمفموماٌؼدلةماحملقطةمبف.مأومسؿؾقةمإسادةماظؿلدقسماظيتمضاممبفامتؾؿقذهمدقديم
دأتمبؾـاءمدارماظضققفميفماظضػةماظشؿاظقةماٌؼابؾة،مبـاءمسؾكمأضمدمبـمداملموماظيتمب

رؾبمعـمدقديماعطرلمومبرشؾةمعـماظقظلمدقديمسقلكمبـمأحمؿد،ممبعدمأنمعـعفم
مإظقفمظدىمزؼارتفمظ ماغؿفتمخبرابماألوشم،مومسؿرانمـصقضانماظقاديمعـماظعؾقر ف،مو
ماظـاغقةماظيتمأصؾقتمغقاةماظؾؾدةماياظقة.

مػقممومأخرلامسدلمضؿان ايؿاؼةموماالدؿؿرارؼةمبنضػاءماظدلطةمسؾكماظعؿران،مطؿا
معـمررفمأػاظلم مغػقفا متقؼرتمبعد ماألرعؾة متقضرتماألعرلة معدؼـة اظشلنمععمعمدلة
شّؿرةممرساؼامزوجفامدؾطانمشؿرةمبعدموصاتف،مومرردػامعـمررفمدؽانمبؾدةماظشّؿاسم

باًرلموماظدلطةمعـماظقاظلماظقاضعةمإشمماىـقبمجبقارمتقضرتمماياظقة،مباظدساءمشلام
دقديمبقصمؾنيممواظلماٌلقؾةمبايضـة،مغؿقفةمإداءةمدؽانماظشّؿاسمععاعؾؿفمسـدعام
مثؿمم معـمررفماألعرلة. ماظيتمحظلمبفؿا مومايػاوة ماظؽرم معـفؿ،مو ماظؼػارة أتكمألخذ
اظدورمماظذيمضاممبفمدقديمأحمؿدمبـمزملمدؾطانمواديمرؼغماظذيمتقشممايؽؿمظػذلةم

ميفماغؿؼاظ مؼرثفا متقؼرتماظيتمملمختؾػمعـم قة،ميفمتلعنيماغؿؼالماظلؾطةمعـماألعرلة
ايؽؿممبعدموصاتفا،مإشمماظشقخمدؾقؿانمبـمجالبماظذيمأدسمحؽؿمأدرةمبينمجالبم
باٌـطؼةمبعؼدماتػاقمبقـفمومبنيماظلؽانمؼؿـازلممبقجؾفماظشقخمبـمجالبممسـماظدؼقنم

مطؿفمسؾقفؿ.اظيتمطاغتمظفمذّعؿفؿمعؼابؾماسذلاصفؿمبلؾ

 . عالقة املقدس باجملال :3
ايضريمم-ظؼدماخؿؾػتمػذاماظعالضةمومتـقستمبنيماجملؿؿعنيماظؾدويموماظرؼػلم

يفمعـطؼلماظزابموواديمرؼغ،مومتشابفتميفماجملؿؿعنيمحلبماظرواؼاتماٌؿداوظةمعـمم
م:

مايالمظدىمصروعمسرشمأوالدمزطريمأحدمم * مػق اظعـػماٌاديماظصرؼح،مطؿا
رئقلقةمظعرشمأوالدمغائؾ،مجـقبماألرؾسماظصقراوي،مشربموالؼةمبلؽرة،ماظػروعماظ

بِادؿعؿالمضقةماظلالحمظؾلقطرةمسؾكماٌـطؼةماٌؿؿدةمعـمواديمجديمسلاالمحؿكمواديم
ؾؿقةمومرضمانمجـقبامـرؼغمجـقبا،موماعؿالطفامبعدمرردمعالطفاماظلابؼنيمعـمسرشماظل

إضاصةمإشممعؽاغؿفميفماظؾـقةماالجؿؿاسقةمإشممحدودمواديمرؼغماظشؿاظقة.مصاٌؼدسممػـام
ماعؿدمتلثرلهمومتقدعمظقشؿؾماظػضاءماٌادي.

اجلمـاظعـػماظرعزيم:ميفمعـطؼةمواديمرؼغمعـمخاللماظصراعمبنيمدقديمغم *
معـم مغاجل مدقدي مبطرد ماغؿفك مو مايققي، ماجملال محقل ماظلاؼح مدقديمأحمؿد و

اًـؼة،ماظيتمصارمؼطؾؼمسؾقفاماٌـطؼةمإشمماظلػقحماىـقبقةمىؾالماألوراسممبـطؼةم
خـؼةمدقديمغاجل،محقثمادؿقرـمأوالدماظلاؼحمعـطؼةمواديمرؼغمعـذمتؾؽمايادثةم
اظيتموضعتمبنيماظشقكني،موماظيتمترتؽزمحلبماظرواؼةماٌؿداوظةمسؾكماظؾعدماظؽراعلم
اظذيمسمػلماظعـػماٌادي،مومؼـؿفلمظصاحبماظؽراعةماألضقى،مسؾكمحلابماظؽراعةم
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ومتػصحميفماظـفاؼةمسـمعؽاغةماظقظقنيميفماظؼقةمعادؼةمطاغتمأممروحقةمسؾكمماألضؾمضقة،
ماًاصم ماألول ماظـؿقذج ميف ماظصراع مأن ميف متؿؿـؾ مػاعة معالحظة متلفقؾ مرمب أغف
باظعـػماٌاديمبنيمأوالدمزطريموماظلؾؿقةمرضمانمطانمبنيمضؾائؾمبدوؼة،ميفمحنيمأنم

يمطانمبنيمرؼػّقلمدقديمغاجلمومبدوماظصراعميفماظـؿقذجماظـاغلماًاصمباظعـػماظرعز
مبنيم مطان ماألول ماظـؿقذج ميف ماظصراع مبان مؼقحل معا مػق مو ماظلاؼح، م مأحمؿد م دقدي

مجمؿقساتمبشرؼةميفمحنيمطانمبنيمذكصقؿنيميفماظـؿقذجماظـاغل.
اظلؾؿمومػقمعقزةمعمدللماظعؿرانماظرؼػلمومايضري،مبؾمػؿمضقاؼاماظعـػمم *

ٌـػقةمأوماظقاظلمدقديمأحمؿدمبـمزملماظذيمتقصؾمطؿامػقمايالمععماألعرلةمتقؼرتما
إشممحؾمدؾؿلمٌعضؾةماظدؼقنمبنيمدؽانمتقضرتموماظشقخممدؾقؿانمبـمجالب،مومػلم
مدقديمأعطرلم مزاوؼة محقل ماظؼدمية مجـالل مأوالد مٌمدسمبؾدة مباظـلؾة غػسماظقضعقة

دقديممسؾكماظضػةماىـقبقةمظقاديمجدي،ماظذيمحاولميفماظـؾداؼةماإلضاعةميفممبؾدة
خاظد،مومظؽـفمرصضمعـمررفماظلؽان،مومعـعمعـماإلضاعةمععفؿ،مصعادمبعدمرردهمإشمم
اإلضاعةمجبقارمزاوؼةمدقديمأعطرلماظيتمصارتمغقاةمظؾؾؾدة.مأعاماظؿقاقماظلؽانمظإلضاعةم
باظؾؾدةمصؼدمطانمؼغؾبمسؾقفماظطابعماظلؾؿل،محـقثمؼؿؿمضدوممبعضفؿمبصػةمالجؽنيم

مأو مأسدائفؿ، مبطش معـ مأسداءمممصارؼـ مٌقاجفة ماألصؾقني ماظلؽان معـ مبطؾب طـفدة
مطؿلاسدؼـمبصػؿفؿمحرصقني،مأومغاذريمسؾؿمومععرصة م…عذلبصنيممبفؿ،مومأخرلا

مإخل.
ميفمعامسمصماجملالميفمبعدهمايققي،مأعاميفمبعدهماإلغلاغلماظؾشري،مصفقم ػذا

مؼؿؿاؼزمعـم:م
ماٌم * محقثمتصؾح ماظدعقؼة، ماٌمدلنيمذويماألصقل عطقاتماالخؿالفمحقل

غادرةمحؿكمتؽادممتؽقنمعـعدعةميفماجملؿؿعماظرؼػلماظؼروي،معـؾمسدممتقصرمععطقاتم
مبلوالدم ماشلاعؾ مأوالد مظعرش مطؿمدس ماٌػذلض ماىد ماظـفاعؾ مذكصقة محقل طاصقة
جالل،معؼابؾموجقدمطؿقةمغقسقةمعـماظـؿعطقاتمحقلمزطريماىدماٌػذلضمطؿمدسم

مغائ مصروعمسرشمأوالد مزطريمأحد ماظـلبماظيتمظعرشمأوالد محقلمذفرة ؾمعؿؿققرة
ؾ،مومإدرؼسماألطدلمــائــــزمؿػظقنمبفا،ماعؿدادامعـماىقؾماياظلمعرورامبلقديمغ

موماغؿـفاءمباظردقلمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ،مسدلممحػقدهممايلنيمبـمسؾلمومصارؿة.
مؼؿقصرمم * محقث ماظروحل، ماىاغب ميف ماظؿطابؼ محد مإشم ماظؿشابف مو م االغلفام

محقلمدرلػؿ،ماظـؿقذجانمس م ماٌمدلنيمعؿؿققرة مبا ؾكمععطقاتمغقسقةمحقلمػمالء

ماجملؿقساتم متشؽقؾ ميف مدورػؿ متدلز مشلؿ، معـلقبة مطراعات مو معـاضب معـ هؿقي
مػقمايالمععمدقديمايؾشلم اظؾشرؼةميفماظعؿرانمبـقسقفماظؾدويمومايضري،مطؿا

ـمحرطاتماىدماىدماٌمدسمظػرعماٌالظطقةمعـمسرشمأوالدماشلاعؾ،مومدقديمسؾلمب
ماٌمدسمظعشرلةمأوالدمضرؼـممصرعمأوالدمحرطاتماٌؿػرسةمعـمسرشمأوالدمزطري.



 0222أوت -، ماي11إنسانيات عدد 

 

 75

مبعدهم ميف م معؽاغؿف مو مايققي ماجملال مسؾك ماالدؿققاذ ميف ماالخؿالف م مػذا م إن
مأػؿقةم مباظؿلفقؾمومػلم:مرشؿ مإشممغؿقفةمػاعةمجدؼرة اإلغلاغلماظؾشريمؼمديمبـا

وماظرؼػلمايضريمطؿعؾؿمزمددمػقؼؿفؿا،مصننمماجملالمايققيميفماجملؿؿعنيماظؾدويم
اظؼؾائؾماظؾدوؼةمتمطدمطذظؽمإضاصةممسؾكمػقؼؿفامعـمخاللمذفرةماظـلبماظيتمهاصظم
سؾقفامطصؽمؼدلرموجقدػامومػذامضدمؼعقدمظعدممادؿؼرارػامومتـؼؾفاماظدائؿماظذيمؼػرضفم

مجملالمحققي ماعؿالطفا مرشؿ ماظرسل، ماالضؿصاديماٌؿؿـؾميفمحرصة موممغشارفا حمدد
ماظـلبم مظشفرة مطؾرلة مأػؿقة متعطل مال ماظرؼػقة ماظؼؾائؾ مأن محني ميف مبف. ععذلف
مايققي،مومػقموضعمؼالئؿمغشارفاماالضؿصاديماٌرتؽزمأدادام الدؿؼرارػاميفمجماشلا

 .6سؾكماظػالحةمومايرف

مسـماظؿققالتماالجؿؿاسقة،مأوم مايدؼثمصننماظصراساتماظـاتـفةم ميفماظعصر أعا
موبلؾبمحماوالتم مغػقذػا مبلط ماظشرق مباؼؾقؽ ميف م مممـؾة ماٌرطزؼة م اظؿقؽؿماظلؾطة

،مبـزعمعـصبمذقخماظعربمعـمأدرةمبقسؽازم14عؾاذرةميفماٌـطؼةمعـذمعـؿصػماظؼرنم
متممإضرارهميفماظعفدماظدواودةماظذؼـمطاغقامؼؿقارثقنممػذاماٌـصبمعـذماظعفدمايػصل،مو

عـمخاللمتـصقبماظشقخمماياجمبـمضاغةماظعـؿاغلمسدلمزرعمسائؾةمشرؼؾةمسـماٌـطؼة،م
يفمعـصبمذقخماظعرب،مومحماوظةمتقدقعمغػقذمػذهمماألدرةمبـزعمعشقكةمتقضرتمعـم

ماظؼرن معـذ مؼؿقارثقنمايؽؿمصقفا مبينمجالب،ماظذؼـمطاغقا ومتـصقبمأحدمم11مأدرة
أصرادممأدرةممبـمضاغةمصقف.مظؼدمأدتماظصراساتمماظـاوةمسـممػذهماظلقادةمإشممهطؿم

ظؾـكماالجؿؿاسقةماظؼدميةمذاتماظـؿطماإلدعاجلماشلالظلمومطؾمأذؽالماظلؾطةماحملؾقةما
ممامأدىمباظـؿقفةمإشممتقدقعمجمالمومعؽاغةم 157اظؼرنماألول من باٌـطؼةميفماظـؾثم

اٌؼدس؛محقثمواوزمعرحؾةمتلدقسماظؼؾقؾةمأوماظؼرؼة،مإشممتلدقسمعامؼشؾفماظػدراظقةم
ومتشؿؾممخمؿؾػةمعـماظؼؾائؾماظؾدوؼةموماظرؼػقةمايضرؼة،اظؼؾؾقةماظيتمتضؿمجمؿقساتم

عـارؼمذادعةمعـمبقاديمومأرؼافمومحضرميفمذؽؾمررقمصقصقة،مومػقماظقضعماظذيم
ؼؾدومأغفمأثرمسؾكماألعرلمسؾدماظؼادرميفماخؿقارمخؾقػؿفمباٌـطؼةم؛محقثمسنيميفمػذام

م مرشؿ مبفا، ماظرضماغقة ماظطرؼؼة مذقخ مسزوز مبـ حماوالتمذقخماٌـصبماظشقخميلـ
ماٌـصبمععماألعرل،م اظعربمباٌـطؼةماظشقخمصرحاتمبـمادعقدميفمايصقلمسؾكمػذا
ممبـطؼةم معمدللماظطرقماظصقصقةمأومصروسفا مبنيماألوظقاء حقثمأصؾحمظؾصراعمععمأو

مسلالمذرقماظصقراءمحضقرامضقؼا.
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مغاضؾم مسزوز مبـ مدقديمحمؿد ماظشقخ مبنيمتالعقذ ماظصراع ماظزابمطان صػلمعـطؼة
ؼؼةماظرضماغقةمإشمماٌـطؼةمومعـمبعدهماظشقخمدقديمسؾلمبـمسؿرمعمدسمصرسفاماظطر

بطقظؼة،مممـالميفمطؾمعـماظشقخماٌكؿار،موماظشقخمسؾلماىروغل،ماظذيماغؿفكمبطردم
األولمعـمبؾدةمدقديمخاظدمإشممأوالدمجاللممأؼـمأدسمماظزاوؼةمماٌكؿارؼة،مأومرردهم

م مأخرى، محلبمرواؼة مسشرلتف م مأصراد ماظذيمهقلمإشممصراعمبنيمموعـ ماظصراع ػق
ماظؾؾدتني.

أعاميفمعـطؼةمواديمرؼغمصؿؿـؾميفماظصراعمبنيماظشقخمبـمجالبمدؾطانمتقضرتموم
دقديماياجمسؾلماظؿؿادقينمعمدسماظزاوؼةماظؿفاغقةمبؿؿادنيمبلؾبمتدخؾمدقديم
ماياجمسؾلميفماظصراعمبنيمصرعمأدرةمبـمجالبمايؽامميفممتادنيمععمدؾطانمتقضرت
وماغغؿاسمضؾائؾماٌـطؼةميفماظصراع،مومباألخصمضؾائؾمعـطؼةمواديمدقفمطلحالفم

 .8ظؾؿققرؼـماٌؿصارسني

مصؽرةمسـماظؿغرلاتم ماٌكلمظؾؿؼدسمبنغغؿادفميفممماردةماظعـػمؼعطلمظـا إنمػـذا
اظيتمسرصؿفاماٌـطؼةمحقثمخضعتمظـؿقذجماإلدعاجماٌرابطلماظذيمطانمدائداميفمشربم

ومؼػلرم. 9ـفقامبذظؽممنقذجماإلدعاجماشلالظلماظذيمطانمدائداميفمذرضفاٌغربماظعربلمع
مإشمم مصؿؿادسماٌؼدسمأيمهقظف ماظعـػمباٌؼدسم؛ مارتؾاط مواضقة مو مدضقؼة م بصقرة
مؼػؿحماجملالمٌؿاردؿف،مألنمماظرػانمسـدئذم عمدلةمؼمديمإشممهركمآظقةماظعـػمو

مؼصؾحماظلقطرةمسؾكماظػضاء.
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