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زمـاولماًطـابماظعؾؿـل،مأنمسمرتقمعـارؼمؼؿشابـؽمصقفامطـؾمعـماظدؼــلم
ماألصـرادممو واألدطـقريمواٌكقـالماظشعؾـلماظعام، ػلمعـارـؼمعشؽؾـةمعـمحقـاة

ماالجؿؿاسـلماٌؿش موظعؾمعامووجـقدػؿ ماظؿارسملماٌقشؾميفماظؼدم. ابؽ،مواغؿؿائفؿ
جمردممتػقمأنمػذهماٌـارؼ،مظقلمومؼدسقهمإشمماٌزؼدمعـماظؿؼصل، حث،اؼـريماظؾ

معؤدلاتمباذرتم مُذّقدتمسؾقفا مأرضقة مػل مبؾ ماظعراء، مسؾك صضاءاتمعؽشقصة
موزقػةماإلغؿاجمظؾققاةماالجؿؿاسقة،موتصدؼرمضقؿمظؽقػقةمبـاءمػذهمايقاة.

ظفمأنمؼـػعؾمععمماًطابماظعؾؿلموػقمؼالعسمذغافمػذهماألرضقة،مالمبدإنم
وبفذاممخصقبةموأجقاءموخصقصقةمػذهماألرضقة،مظقؿلـكمظفمحصدممثارػاماظقاغعة.

معشرؼـتتمأطؾفاميفمغفاؼةماظؼرنماظأاظصددمغؼػماآلنمسؾكمأرضقةمسؾؿقةمأخرىم
واظيتمتـاوظتمررحمم9112دـةممAISحنيماغعؼدتماىؿعقةماظدوظقةمظعؾؿماالجؿؿاعم

ماظعؾؿلم ماظؾؼاء مػذا محقثممتكضمسـ ماالجؿؿاسقة، ماظعؾقم ميف ماإلذؽاظقات راػـ
م:ماألطادميلمجمؿقسةمغؿائجمأػؿفا

جعؾمأداسماظؿقظقػمبنيمصروعماظعؾقمماالجؿؿاسقة،معـطؼامظؾؾقثمواٌعاىةمم-
ماظعؾؿقةميفمػذهماظعؾقم.

                                                                                                                                   
*
م.0229م–م0222جاععةموػرانم-أضمدماظعالويمؿؿاع،مهتمإذرافماظدطؿقر،رداظةمعاجلؿريميفمسؾؿماالج 

**م
مأدؿاذميفمسؾؿماإلجؿؿاعمجباععةموػران.مباحثميفمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقة. 

- Sous la direction de De Cauljac, Vincent et Roy, Shirey : Sociologies cliniques, 

hommes et perspectives.- 1993.- p. 12.
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ـماٌقضقع،مأومبصقرةمادؿـؿارمسـاصرمتشؽقؾةماظذاتماظعارصةميفماظؽشػمسم-
مأخرى،مإرمادمعلاحةمعـماظؿػاسؾماظؾـّاءمبنيماظذاتماظػردؼةمواظذاتماالجؿؿاسقة.
مباهلقؿـةم ماٌـارؼماٌقصقصةمدؾػا مأرضقةمسؾؿقة،مصايةمإلدؿؽـاه مأغفا غؿصقر
متصـعم متزال مال متؼؾقدؼة معؤدلات معـ مواٌؤدلة مواٌكقاظقة، مواٌقـقة اظروحقة

م،مواظؿؿاؼزماظـؼايفمواهلقّؼاتل.دالالتماالغؿؿاءمايضاري
مواظؿارؼخمواظؼقؿة،محمؾمجدلم مباالغؿؿاء ماظدالالتماظيتمتربطـا ظؼدمباتتمػذه
ذيمأوجفمعؿعددةموخمؿؾػةمععمواضعمسؿؾقةماظؿقدؼثماظلائدةميفمجمؿؿعاتـا،موعـم
مثؿمأضقتمبادؼةمظؾعقانمزاػرةماظــائقةماظؾـققؼةمسؾكمطاصةماٌلؿقؼاتمواألصعدة.

مطانم مإذؽاظقؿـا،موعـطؼمتشّؽؾمتصقرغا،مؼـطؾؼمعـماألصؾموسؾقف أداسمبـاء
مايادثةم ماظؿغري معظاػر مطؾ مععف موتزاوجت ماظؿقدؼث مواضع مسؾقف ماغؾـك اظذي
ماألصؾمتؾّدىميفمأجّؾمصقرهميفمتؾؽماٌؤدلاتماظروحقةمواظـؼاصقةم واظطارئة،مػذا

مواظيتمضاعت ماظؿارسمل، ميفمدقاضفا ماظزواؼا ميف ماٌؿؿـؾة بؿأرريمضطاعممواالجؿؿاسقة
ماظيتم ماظعربقةمواإلدالعقةموباًصقصماٌغاربقةمعـفا ماجملؿؿعقة وادعمعـمايقاة
ماظؼرنماظـاغلم ميفمبداؼة معـذمزفقرػا متـشؽؿفا،محقثمطاغتماظزاوؼة تطؾعتمبؼقؿ

ماحملقطماالجؿؿاسلماٌغاربل،سشر ماٌلؿقؼاتمم،متؿؿقضعميفمعرطز وهركمطاصة
ماألخرى ماظقزائػ مو مام،واظؾـك مومشالمإم:مظؼقلميؽـ ماٌغاربقة ماجملؿؿعات ن

إصرؼؼقاماإلدالعقةمضدمصدرتمعـمرحؿمعؤدلةماظزواؼة،معـمخاللمأدوارػاماٌـارةم
مبفامذاتماألبعادماٌكؿؾػة.

وبعدمأنمبدأتمسؿؾقةماظؿقدؼثمصعؾفامسـمررؼؼمعاممتمشردفمعـمبـكمهدؼـقةم
كمشرارمدائرماٌؤدلاتميفماٌرحؾةماالدؿعؿارؼة،مبدأتمعؽاغةماظزاوؼةموأدوارػاموسؾ

مػاعشم مسؾك ماٌطاف مغفاؼة ميف مظؿؾؼك ماألصؾل، معقضعفا مسـ متؿزحزح اظؿؼؾقدؼة
مإالم مإظقفا ماالجؿؿاسقة،مداطـةميفمرؼقدفامحمدودةميفمحرطقؿفا،مالمؼـظر ايقاة
متؾؼكمعـمخمزونماظؿارؼخماٌعؿاري،مأومحمطةماحؿػالمهضرم طؾـاؼةمصقرؼةممما

مريماجؿؿاسقةمذؿك.صقفامصقرماظذاطرةمعؿؾؾلةمتعاب
مؼراودمروادماظؾقثمصـلماظعؾقمم ماظلقدققظقجلماىقػريماظذيمبدأ واظؿلاؤلم

ماالجؿؿاسقةميفمػذاماجملالمػقمعامؼؾلم:

                                                                                                                                   
م-.سـقانماظدراؼةميفمعـمسرفمعـماظعؾؿاءميفماٌائةماظـاعـةمبؾفاؼةم:مأبقماظعؾاسمأضمدمبـمأضمدماظغربل2

.931.صم-.9199م،اظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع
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ماظروحقةم مواٌرجعقة ماظؿارسمقة ماظـشأة مذات ماظؿؼؾقدؼة ماٌؤدلات مبإعؽان ػؾ
مجدؼد معـ مدورػا متلؿعقد مأن مذؽؾ واظدؼـقة موبأي مععمم؟ متػاسؾفا معدى موعا ؟

م؟مؤدلاتماظؿقدؼـقةاٌ
مباذرتم متؼؾقدؼة ماظؿلاؤل،مؼؼؿضلموجقدممنقذجمٌؤدلة إنماإلجابةمسـمػذا

ويفمػذاماإلرارمطاغتماظزاوؼةماظعؾقؼةماظـؿقذجماظذيمؼؤطدمػذهمموربةماظؿقدؼث،
اظؿفربة،مصـؿةمإصماعمإشممحدماظلاسةمسؾكمأنماظزاوؼةماظعؾقؼةمضدمسؽلتممنطامعـم

م.ةمسؾكمدمقمحداثلاالدؿعادةمظؾؿؤدلةماظؿؼؾقدؼ
مجقاغبم مخالل معـ ماحملددة، مدرادؿـا معقضقع ماظعؾقؼة ماظزاوؼة معـؾت ظؼد

طاغتموماظؿقدؼثماظؼائؿةمصقفامعـمحقثماهلقؽؾمواظصدىمواالظؿقامماإلغلاغل،م
مسؾكمغصمايدؼثم ماظـفضقيماظذيمؼرتؽز ماإلصالحل مظؾطرح مجملدا مغداء أؼضا

ؼؾعثمهلذهماألعةمسؾكمرأسمّطؾمماظـؾقيماظصققحماظداسلمإشمماظؿفدؼدم:م"إنماهلل
م.4عائةمدـةمعـمرمددمهلامدؼـفا"

مؼقعـا مإشم ماظعؾقؼني مسرف ميف ماظعؾقي ماجملددم،وطان ماهللمم،ػق مرجال وآخر
ماجملددؼـميفمػذاماظعصر.

ماألدبقاتم مصػل مسؿقعا، ماٌقضقع محقل ماظلابؼة مباظدرادات مؼؿعؾؼ مصقؿا أعا
ؾمعؼاربةميفماظلقدققظقجقةماظلقدققظقجقةمػـاكمأػؿمدرادةمواظيتمتعدمعرجعمط

ممأػؿقةماحملػزاتماظروحقةمواألخالضقةميفمإرمادم اظدؼـقةموػقكماظيتمأوضحمصقفا
م مأصاضمذراحموممـ موضد ميفماظغرب، موايداثة مظؾقرباظقة متراثفمظمتصدواعـاخ ؼراءة

مطأعـال ماظدؼـ محقل مطؿابفم Raymond Aronاظلقدققظقجل ماظػؽرمم5يف )عراحؾ
مصراغدLes étapes de la pensée sociologique"ماظلقدققظقجل( مجقظقان يفمم6"

ماظؼراءةماظصادرةميفمآخرمسددمعـم طؿابفم"دقدققظقجقةماظدؼـمسـدمصقرب"،موأخريا
م" مL’année sociologiqueجمؾة مضدعفا "Boudonماٌعطكم مسؾك مصقفا ؼرطز

ماظعؼالغلميفماظؿشؽؾماظدؼينمواغؿظاعفموتطقرهمباٌـظقرماظػقربيمدائؿا.
                                                                                                                                   
3- Ageron, Charles-Robert : Confrérie Musulmane.- Encyclopédia Universalis, V. 6, p. 

359. 
حمغؼالمعـمعقدقسةمايدؼثماظـؾقيم0ج9223مرضؿمايدؼثم-.حمؿد:مذخريةمايػازم،بـمراػرماٌؼددل4

323صظؾدطؿقرمراظبمسؾدماظرضمان
5- Aron, R. : Les étapes de la Pensée Sociologique.- Editions Gallimard, 1997. 

.9طم،عرطزماإلمناءماظؼقعلم-.جقرجمأيمصاحلدقدققظقجقةمعاطسمصقرب،مترصمةم:مجقظقانممصروغد،6
7- Raymond, Boudon : La rationalité du religieux selon Max Weber.- In l'Année 

sociologique, 2001.- 51, p.p.  9-50.
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مصقؿا مأداداممأعا موعـظقعةماظطرقماظصقصقة،مصؼدماسؿؿدغا سمصمعقضقعماظزواؼا
مػذام ميف مأخصائققن مسؾقفا مأذرف ماظيت مواٌؿكصصة، ماٌقدقسقة ماظدرادة سؾك

،مهتم"Les vois d’Allahحقلم"اظطرقمإظــكماهلل"م"م S N R Cعـم اجملال
ٌلققةم،مغعؿؼدمأنمػذهماظدرادةماGille Veisteinومم Alexandre Popovicإذراف

اظيتمسؽػمسؾقفامراضؿمعـماظؾاحـنيمواٌؿكصصني،متعدمحبؼمأػؿمعرجعمأطادميلم
اظطرقميفماظعاملماإلدالعلموحؿكميفماظغربمإشممموميفمرصدموحبثمزاػرةماإلدالم

محدماآلن.
ماظؽؿاباتم مبادؿــاء مخاصة، ماظعؾقؼة ماظزاوؼة محقل مطؿب مٌا مباظـلؾة أّعا

ماظدؼـ ماظيتماػؿؿتمباظـظؿ مصقفاماظؽؾقغقاظقة ماظعؾقؼة مغصقبماظزاوؼة محقثمطان قة
مبفام ماالػؿؿام مواظيتمبدأ ماظعرؼؼة مباظزواؼا مغشأتفا،معؼارغة محداثة حمدودا،محبؽؿ

م،محقثمندميفمػذاماظصددمأػؿمأثرمتارسملموععريفمؼؿـاولمم91عـذمأواخرماظؼرنم
حقلمذكصقةماظشقخماظعؾقيمبعدموصاتفممBerque.ماظزاوؼةماظعؾقؼةمطانمعـمتأظقػ

مم’ؿنيمبلـ ماإلصرؼؼقةم(9133)دــة ماجملؾة ميف مم.اٌـشقر سالضؿفممBerqueادؿـؿر
يفموصػمم’دــة 91ايؿقؿقةماظيتمطاغتمتربطفمباظشقخمابـمسؾققةموزاوؼؿفمرقؾةم

ماٌعطقاتماظؿارسمقةم معـ موطـريا ماظعؾقي، ماظشقخ مذكصقة موأبعاد مرؾقعة وهؾقؾ
ماظعشرؼـقا مبداؼة ميف ماظزاوؼة محبقـقاتمبـاء ماألضطارماٌؿعؾؼة ميف ماظطرؼؼ تمواغؿشار

ماٌكؿؾػة،موطذاماظؼضاؼـاماظالػقتقةمواظعرصاغقةماٌطروحةميفمصؽرماظشقخماظعؾقي.
ومثةمدراداتمأخرىمعـمػذاماظؼؾقؾمذاتمرابعمبققشرايفمضاممبفامأتؾاعماظطرؼؼم

معـماىزائرؼنيمأ مدقاء مإظـكمطؿابمم،عـماظغربقنيمماظعؾقؼة  Martinوغشريمػـا

Lings " Un saint soufi du XX Ahmed El Alouai"9مأعاماظدراداتماألطادعقةم،
محدودم ميف مؼذطر مأثـرا مهلا مصالمند موأرروحاتمجاععقة" م"ردائؾ ماٌقضقع حقل

م ميفمإصدار مإذاراتموظػؿاتموجدغاػا معاسدا موارالسـا ماهللحبــا مدعد مأبلماظؼادؿ
م مج ماظـؼايف ماىزائر متارؼخ محقل مٌشروسف م0األخري مج مؾاظم1،10، خصصفؿامذؼـ

ظدرادةماظزواؼامواظطرقميفماىزائرموعـفاماظزاوؼةماظعالوؼةمواظيتمأثارمحقهلاماظؽـريم

                                                                                                                                   
8- Alexandre, P. et Gilles, V. : Les voies d’Allah, les ordres mystiques dans le monde 

musulman, des origines à aujourd’hui.- Editions Fayard, 1995.
9- Lings, M. : Un Saint Soufi du XXème Siècle "Le Chikh Ahmed El-Alaoui".- Editions de 

Seuil, 1990.- Coll. Points sagesse.
.9119م،9طم،،مدارماظغربماإلدالعل1،مج0جم-.تارؼخماىزائرماظـؼايفم:مدعدماهللم،أبقماظؼادؿ10
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مبعضمايزازاتماظيتمطاغتمبنيماإلصالحقنيم مإثـارة مبفا مأساد ماظؿلاؤالت، عـ
مواظعؾقؼني.م

اٌشاركميفمم ErEric Geoffroyدونمأنمغغػؾمبعضماإلحاالتماهلاعةمعـمررف
م" ماظصقصقةمLes voies d’Allahطؿاب ماظشاذظقة ماٌدردة محقل مذاعؾة مبؿغطقة "

متارسمامواعؿدادامسربمصروسفا،مأػؿفاماظعؾقؼة.
مخبصقص مطانممأعا ماظؿقؾقؾقة ماٌقضقع مرؾقعة مصؾقؽؿ ماٌقداغقة، ماٌؼاربة تؼـقة

م مايقاة معلارات مظؿؼـقة ماظؿؼـقةمLes récits de vieاخؿقارغا مأغفا ماظيتمغعؿؼد ،
سؾماالجؿؿاسلمواألضقىماضؿقاعامظلّفؾمتصقراتفماٌرتؾطةماألطـرماخرتاضامظعقاملماظػا

مبقاضعفماالجؿؿاسقةمودقاضاتفماٌكؿؾػة،مإنمتؼـقةمعلارمايقاةمتلؿحمظـاممبعرصةم
وربةماظػاسؾنيماظعؾقؼنيماظـكؾقؼني،موجمالمتػاسؾفؿمعـعماظعاملماًارجل،مصؼدم

م معـ ماٌؾاذر ماالضرتاب معـ ماٌقداغل مهؼقؼـا مرقر ميف معـمم12متؽـا مسؾقؼا صؼريا
مطإراراتميفمم،اىـلني مػاعة، معفـقة معراطز مزمؿؾقن معلؿقؼاتمجاععقة، ذوي

وعـمجفاتمخمؿؾػةمعـماظقرـ،موادؿطعـامعـمخاللمم،خمؿؾػماٌؤدلاتمايدؼـة
وأخرىمعؽؿقبةمبشؽؾمم،عامادؿفؿعـاهمعـمععطقاتمسؾـرمعؼابالتمععؿؼةموعطقظة

Autobiographiqueٌما مدقاضاتفؿ ميف مدمضر مأن ماظؿؼائفؿم، مخققط موغـلج ؿـقسة،
ماالظؿؼاءم مععاغلمػذا موغؽشػمسـ مواظؿقدؼـقة، ميفماٌؤدلؿنيماظؿؼؾقدؼة وتقاجدػؿ

موسـاصرهماٌشؽؾةمظف.
والمشرومأنمندميفمتراثـاماظعربلمواإلدالعلمسؾكمذاطؾةمعلاراتمايقاة،ميفمم

ماظع ماظـؼاصة مغظؿ معـ مععريف مصـ مطؾ ميف ماظرتاجؿ معـ ماهلائؾة ماٌـظقعات ربقةمتؾؽ
ماظصقصقةم ماظطؾؼات م: مند مباظذات ماظؿصقف مغظام مويف ماظؽالدقؽقة، اإلدالعقة

موايػـاوي، ماظؿؾؿلاغل معرؼؿ مابـ مو ماألصػفاغل ماظشعراغل، ترويممظؾلؾؿل،
معلاراتمدؾقكمأػؾماٌعرصةموتػاصقؾماظعؾقرمواالغؿؼالمبنيماًؾؼموايؼ.

ماٌقداغقة،مذ ماظـاجعةميفماٌعاىة مظؾؿؼـقة معؼدعاتموبعدمهرؼرغا ميفمبـاء رسـا
غظرؼةموسـاوؼـمععرصقة،محاوظـامبفامتأصقؾمجفازغاماٌػاػقؿلمعـففقاموسؾؿقا،مإنم
عامطانمؼعطلماظقجقدمواظدميقعةمظؾزاوؼةماظعؾقؼةموؼعؿرمأرجاءػا،موزمركموزائػفام

مصقر ميف ماإلدالعل ماٌؼدس مػق ماظؿفدؼدي، مدصعفا محؿك موعلؿقؼاتفممهبؾ اظعؾقا
مرا مسمؿزن ماظذي مباٌاورائلماظؼصقى، مسؿقؼة ماسؿؼادات معـ مؼلؿؿدػا مروحقة ضة

Surnaturelماظـظاممم ماٌؼدسماإلدالعلمػق موطانماظشؽؾماألطربميفممتظفر )اظغقب(
اظصقيفماظذيمؼـطؾؼمعـمحاظةمادؿـػارمطؾماظؼقىماظذاتقةمواظقجداغقةمواظطؼقدقةمعـم
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موعؿؼارم.أجؾممتـّؾماٌطؾؼ معؿقازؼة مسـمخطقط مسؾارة ماظصقيفمػق مظؽـفاماظـظام عة
واظؿصقفميفمغفاؼةماٌطافمػقمم-باظؿعؾرياظصقيف-طؾفامتـؿفلمإشممايضرةماإلهلقة

حماوظةماظؽائـماإلغلاغلماظؿأظفمظؽـميفمحدودماظشروطماإلغلاغقةمواٌقضقسقةمحؿـكم
مصاس موصداه موضعف مإّنمؾْقـؼؾؼك ماالجؿؿاسقة، مايقاة معـاحل اظؿصقفمأخصبمميف

مايؼقؼةم:مؼـمادؿطاعمأنمؼصـعمعغظامميفماظّد عـقنيمأدادقنيمعـمعـطؾؼمعػفقم
ماٌعـكماإلغلاغاوي.م–اٌعـكماٌطؾؼم

 لطل  املنعى  املأوال : 

متؼدعقا ماظعارفمباهللمؼلؾؽمدؾقطا مأو مprogressisteمصاظػؼريماظلاظؽمإشمماهلل،
ظقؿـؾمطؾمدالالتماظؽؿالماإلهلقةميفماىؿالمواىالل،موباظؿاظلمصإنمايرطةميفم

قلتمحرطةمرجعقةموخؾػقةمبؾمػلمتصاسدؼةموادؿشراصقة،مصاظلريماظـظامماظصقيفمظ
إشمماهللممبفداماٌعـكمػقمدريمتؼدعلموتطقريمؼلعكمإشممهؼقؼماظؽؿالمعـمدونمأنم

مؼصطدممععمحرطةماظؿارؼخمأومؼعرضؾمخطمتطقرماجملؿؿعات.

 ثانيا : املنعى  اإلنساناوي

مآ مسؾك متؼقم مادرتاتقفقة مسؿؾقة موصؼ ماظصقيف ماظـظام ماظؿكّؾقةمؼؿقدد ظقات
مدق مشري مػق معا مطؾ مسـ ماظؿكّؾل مذامّيواظؿقّؾقة، ماإلغلاغقةممذأو ماظطؾقعة يف

موؼؼقيم مواالجؿؿاسقة، ماإلغلاغقة ماظطؾقعة مسمدم معا مبؽؾ مواظؿقّؾل واالجؿؿاسقة،
صقفامعقارـماإلرمابقةمواظػعاظقة،مإنمضقؿماظصدق،ماحملؾة،ماظؿعظقؿ،معـمذأغفامأنم

ماال مظالغػؿاح موادعا مجماال متػؿح ماٌعـك مإن مػقماإلجؿؿاسل، مؼؾدو ماظدصني غلاغل
مإغلاغقؿـام موحؼؼـا مسؿؼـا مطؾؿا ماٌطؾؼ، مضقؿ ممتـّؾـا مصؽؾؿا ماظؿأظف، مسؿؾقة ميف األصؾ
أطـر،موػذاماٌعـكمشريمععزولمسـماإلغلانماآلخرمبؾمػقماهلدفمواٌؼصدميفمغفاؼةم

ماإلغلاغقة،م،اٌطاف ماآلدرة مهؼقؼ ماهللم-أي موروح مم-صاهلل ميف ػذامحاضرة
اإلغلان،مصؿامسؾقفمإشممأنمؼؽشػمحفابمغػلفموؼرصعمششاوةماظقػؿمسـفامظؿشرقم

مايؼقؼة، ممشس ماظيتممسؾقف مواظعؿقؼة ماظغزؼرة ماٌعاغل موبفذه ماظصقيف باظؿعؾري
ماظػردؼةم مايرطة معلؿقى مسؾك مدقاء مذلء مطؾ ميف ماألسؾك ماٌـؾ تلؿفدف

مأ مواظؿؼدمممواالجؿؿاسقة ماظـفضة موصقر ماٌشارؼع معلؿقى مأبدؼةمسؾك متؽـ مأصؾؿ ،
موأحزابم ماهلل، مسطاء مابـ موحؽؿ ماظعدوؼة، مرابعة مسـد ماظقجقد موادؿقؼاق اظػرح
اظشاذظل،موسشؼماياّلج،موػقىمابـماظػارض،مأومصؿقحاتمابـمسربلموعــقؼاتم
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اظروعل،موعقاضػمسؾدماظؼادرماىزائري،موعـحماظعّؾقي،مطػقؾةمطؾفاميفمإسطاءمغػسم
،متلؿؾطـماظؽـريمعـماظدساعةمواظلـدماظروحلمجدؼدمورؤؼةموجقدؼةمحداثقةمأخرى

واظؼقؿل،معـمأجؾمحمقمأحؼابمتارسمقةمعـماىفاظة،موغلخمأصؽارمعقؿةمذابتم
أنم إشمماظؿػؽريماظعربلمواإلدالعلمعـذمسفقد،مويفمػذاماظصددمؼذػبمبقلمرؼؽقر

مواظعدعقة،م ماظعؾـقة مودقادة ماٌعـك، مصؼدان مأزعة مػل ماٌعاصرة ماجملؿؿعات أزعة
مخزاغامواغؿؼ م ماظصقيف ماإلدالعل معؼددـا ميف مظـا موإن مواضقة، مإغلاغقة معشارؼع اء

مسؿقؼامباٌعـكمظإلغلانموايقاةمواظقجقدمطؾف.

 نتائج الدراسة 
ماٌقضقعم محقل مواإلحارة ماظدضة مشاؼة ميف مغؿائج مإشم متقصؾـا مأغـا مغدسل ال

ماظؾقث مأرضقة محقل مسؾؿقا مػاجلا مذؽؾتمعؼاربؿـا موإمنا متعطفامم،اٌدروس، مل
ماٌلؿق مواالػؿؿام معـماظـظر ماحملؾقةمحؼفا ماظؿػؽريماظلقدققظقجقة ،مصؽؿمّؼْقـآظقة

مأػؾفام ماظؿؼؾقدؼةمؼؼقممبفا موعؤدلاتفا دمـمأحقجمإشممععرصةمسؿؾقةمبرتطقؾةمبـاغا
موذوؼفا.
امععماظػرضقاتماٌؼرتحةميفمإذؽاظقةماًعادؿطعـامطشػفمعـمغؿائجمتطابؼممتمعامإّن

مقسةمعـماالدؿكالصاتم:ماظؾقث،مأدىمتأطدػامإشممجمؿ
ماظصقيفمسؾكمهؼقؼماالغػؿاحمسؾكمم-9 معـطؼمايؼقؼةماظذيمؼؾقـفماظـظام ضدرة

ماظيتم ماظــائقة مؼؿفاور ماٌـطؼ مػذا مأن مذظؽ مخمؿؾػة، محداثقة موأوضاع عـفزات
ماٌطقع،م ماظعاصل/ ماظػادؼ، ماظؿؼل/ ماٌؤعـ، ماظؽاصر/ م: ماظشرؼعة مخطاب ؼؼقؿفا

ميفموؼصـػماىؿاساتمواألصرادمواجمل مأنمخطابمايؼقؼة ؿؿعاتميفمضقئفا،مإذ
ماظعؾقؼةمخطابمإغلاغاوي مػلمعلأظةمم،اظزاوؼة مأنمايؼقؼةميفمسؿؼفا مؼؤطد عرطز

مواظـؼاصاتمواألدؼان مصاظؾشر موباظؿاظل محمضة، مإغلاغقة موظقلت يفممؼلعْقنمإهلقة
ماطؿلابمجزءمعـفا.

ماالجؿؿاسلماظـؼايفمواظدؼينماٌؽرسميفماظزاوؼ مأداسماالغػؿاح مػقمإن ماظعؾقؼة ة
ماظقادعم ماالغؿشار معـ معّؽـفا ممما مخطابفا، ميف ماٌؾؾقر مظؾقؼقؼة ماٌعـك مػذا غؿقفة
ماالواػاتماظروحقةم معع مؼؿقاصؾ مساٌقا ماواػا متصؾح مأن مواٌؽـػمإشم واظلرؼع

تؿؿرطزمم-اظزاوؼةماظعؾقؼةم–واإلغلاغقةماظداسقةمإشمماظؿعاؼشمواظقحدة،مممامجعؾفام
ماظغر ماظعامل مضؾب ميف موؼلؿلقغماآلن ماألخري، مػذا موزمضـفا مبؾ مايداثل، بل

ماظؿفاوبمععفامبؾموحؿكماالغدعاجمواالذمراطمصقفا.

                                                                                                                                   
03.صم-.9119:ماظـظرؼةماظؿأوؼؾقةمسـدمرؼؽقرمدارماٌلريةمدـةمحلـم،بـمحلـ11
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أطدتماظدرادةمسؾكمأػؿقةماظعاعؾماظروحلميفمسؿؾقةماظؿـشؽةمداخؾماظزاوؼةمم-0
ماظػؼراءم مظدى ماغلقابقة مأو ماغعزاظقة مشري ماغدعاجقة متصقرات مإغؿاج ميف اظعؾقؼة

متعؾريمإحدىماظػؼريات،مطؿاماظـكؾقؼنيمويفمتشؽقؾمصـمصـاس مسؾكمحد ةمايقاة
ماظعؾقيم ماظػؼري مظدى ماظروحقة ماظرتضقة مبني ماٌقجقدة ماظعالضة مسـ ماظدرادة طشػت
ماظعاعؾماظروحلميفماظؿـشؽةم مواظـؼاصقة،محقثمعـؾ ماالجؿؿاسقة اظـكؾقيمواظرتضقة
اظعالوؼة،مأحدماحملػزاتماٌـؿفةمظؾـكؾةمايدؼـة،مصؿػفقمماًصقصقةموعؼاعفام

مبشؽؾمععنيمإشممإغؿاجمذمؾةمحدؼـةمذاتماالرتؾاطمباٌرجعقةماظروحقة.مانؼؤّدؼ
إنمتقاجدماإلراراتمواظـكبماٌؿعؾؿةمداخؾماظزاوؼةماظعؾقؼة،مؼؤطدماظؿـادؼمم-3

اٌقجقدمبنيماٌؤدلاتماظؿقدؼـقةمواظؿؼؾقدؼة،مإذمؼؿقؼؼمعـمذظؽمضابؾقةماٌؤدلةم
مؽاظف.اظؿؼؾقدؼةمسؾكمادؿقعابمععطقاتماظؿقدؼثموأذ

معـمم-1 مومنط ماظعؼالغقة، مأذؽال معـ مذؽؾ مبروز مسـ مأؼضا ماظدرادة طشػت
االدؿؼالظقةمداخؾماظزاوؼةماظعؾقؼة،مأوجدهماىقؾماظعؾقيماىدؼد،مجقؾماظـكؾةم
موؼـظرمهلامذقخمخاظدمبـمتقغسمرعزمػذهماظـكؾة،موصاحبم اٌـؼػةماظيتمؼؼقدػا

ماظربوتقل مباإلصالح ماظشؾقفة ماظزاوؼة مداخؾ مسـاصرماإلصالحات ممتـؾت ؿاغيت،
ماظؼرنم مغفاؼة ميف متأدس ماظذي ماىؿعقي ماظؿـظقؿ مذظؽ ميف مواالدؿؼالظقة اظعؼالغقة
مخاللم معـ ماظزاوؼة موزائػ مسؼؾـة مزماول مواظذي ماظـكؾة متؾؽ مضؾؾ معـ اظعشرؼـ
إرمادمإرارمتـظقؿلمهلامحمؽقممبؼقاسدموععاؼريمظؿقجقفمصعؾماظزاوؼةميفماجملؿؿع،م

ؼالغلمؼؿفاوبمععماٌؤدلاتماظرمسقةموؼؿؾادلمععفامإذمالمبدمظؾزاوؼةمعـمإرارمس
ماًربات،موؼؿؽاعؾميفمأداءماٌفام.

وعـمػـامبدأمزمدثماظػصؾميفموسلماظػاسؾنيم)اظػؼراءماظعؾقؼنيماظـكؾقؼني(مبنيم
اظزاوؼةمطؿؽانمظؿققنيميظاتماٌؼدسميفماظدوراتماظققعقةماألدؾقسقةمواحملطاتم

روحل،مثؿماىؿعقةماظيتممتـؾمولقدماظػعؾماالحؿػاظقةماظيتمتؤديمدورماظشقـماظ
االجؿؿاسلمبؽؾمأػداصفموأبعاده،مصرشؿموجقدماالرتؾاطماظقثقؼمبقـفؿا،ممثةمذؽؾم

غلؿشعرمأّنماٌقضقعمعطروحميفمضقءممـاويفماألخريمإّغم.عـماالدؿؼالظقةمبدأتمتؿشؽؾ
قةماإلذؽاظقةماحملددةميفمإرارماجؿفادغاماظلقدققظقجل،مػقمأطربموأطـرمدعةمسؾؿ

عـماىفدماٌؾذول،مظؽــامغعؿؼدمأغـامحاوظـامصؿحمغقاصذمسدؼدةمظؾؾقثماٌعؿؼمحقلمم
ماٌرجعقةماظروحقةمواظدؼـقة.مميػذاماظػضاءماٌؤدسمذ

وعاماغؽشػمظـامعـمدالالتمدقدققظقجقة،مم،ضدمزادغامػذاماىفدماٌؿقاضعوم
مضؾؼامععرصقا،موتعطشاميفمحبماظؾقث.م


