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**

زمـاولماًطـابماظعؾؿـل،مأنمسمرتقمعـارؼمؼؿشابـؽمصقفامطـؾمعـماظدؼــلم
واألدطـقريمواٌكقـالماظشعؾـلماظعام ،و مػلمعـارـؼمعشؽؾـةمعـمحقـاةماألصـرادم
ووجـقدػؿماالجؿؿاسـل ماٌؿشابؽ،مواغؿؿائفؿماظؿارسملماٌقشؾميفماظؼدم.موظعؾ معام
ؼـريماظؾاحث ،ومؼدسقهمإشمماٌزؼدمعـماظؿؼصل،مػقمأنمػذهماٌـارؼ،مظقلت مجمردم
صضاءات معؽشقصة مسؾك ماظعراء ،مبؾ مػل مأرضقة مذُقّدت مسؾقفا معؤدلات مباذرتم
وزقػةماإلغؿاجمظؾققاةماالجؿؿاسقة،موتصدؼرمضقؿمظؽقػقةمبـاءمػذهمايقاة .م
إنماًطابماظعؾؿلموػقمؼالعسمذغافمػذهماألرضقة،مالمبدمظفمأنمؼـػعؾمععم
خصقبةموأجقاءموخصقصقةمػذهماألرضقة،مظقؿلـكمظفمحصدممثارػاماظقاغعة.موبفذام
اظصددمغؼػماآلنمسؾكمأرضقةمسؾؿقةمأخرىمأتتمأطؾفاميفمغفاؼةماظؼرنماظعشرؼـم
حنيماغعؼدتماىؿعقةماظدوظقةمظعؾؿماالجؿؿاعمAISمدـةم9112مواظيتمتـاوظتمررحم
راػـ ماإلذؽاظقات ميف ماظعؾقم ماالجؿؿاسقة ،محقث ممتكض مسـ مػذا ماظؾؼاء ماظعؾؿلم
األطادميلمجمؿقسةمغؿائجمأػؿفا :م م
مجعؾمأداسماظؿقظقػمبنيمصروعماظعؾقمماالجؿؿاسقة،معـطؼامظؾؾقثمواٌعاىةماظعؾؿقةميفمػذهماظعؾقم .م
*

رداظةمعاجلؿريميفمسؾؿماالجؿؿاع،مهتمإذرافماظدطؿقر،مأضمدماظعالوي-جاععةموػرانم0222م–م .0229م

**

م أدؿاذميفمسؾؿماإلجؿؿاعمجباععةموػران.مباحثميفمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقة .م
- Sous la direction de De Cauljac, Vincent et Roy, Shirey : Sociologies cliniques,
hommes et perspectives.- 1993.- p. 12.
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 مادؿـؿارمسـاصرمتشؽقؾةماظذاتماظعارصةميفماظؽشػمسـماٌقضقع،مأومبصقرةمأخرى،مإرمادمعلاحةمعـماظؿػاسؾماظؾـّاءمبنيماظذاتماظػردؼةمواظذاتماالجؿؿاسقة .م
غؿصقرمأغفامأرضقةمسؾؿقة،مصايةمإلدؿؽـاهماٌـارؼماٌقصقصةمدؾػامباهلقؿـةم
اظروحقة مواٌقـقة مواٌكقاظقة ،مواٌؤدلة معـ معؤدلات متؼؾقدؼة مال متزال متصـعم
دالالتماالغؿؿاءمايضاري،مواظؿؿاؼزماظـؼايفمواهلقؼّاتل .م
ظؼدمباتتمػذهماظدالالتماظيتمتربطـامباالغؿؿاءمواظؿارؼخمواظؼقؿة،محمؾمجدلم
ذيمأوجفمعؿعددةموخمؿؾػةمععمواضعمسؿؾقةماظؿقدؼثماظلائدةميفمجمؿؿعاتـا،موعـم
ثؿمأضقتمبادؼةمظؾعقانمزاػرةماظــائقةماظؾـققؼةمسؾكمطاصةماٌلؿقؼاتمواألصعدة .م
وسؾقفمطانمأداسمبـاءمإذؽاظقؿـا،موعـطؼمتشؽّؾمتصقرغا،مؼـطؾؼمعـماألصؾم
اظذي ماغؾـك مسؾقف مواضع ماظؿقدؼث موتزاوجت مععف مطؾ معظاػر ماظؿغري مايادثةم
واظطارئة،مػذاماألصؾمتؾدّىميفمأجؾّمصقرهميفمتؾؽماٌؤدلاتماظروحقةمواظـؼاصقةم
واالجؿؿاسقة ماٌؿؿـؾة ميف ماظزواؼا ميف مدقاضفا ماظؿارسمل ،مواظيت مضاعت مبؿأرري مضطاعم
وادعمعـمايقاةماجملؿؿعقةماظعربقةمواإلدالعقةموباًصقصماٌغاربقةمعـفاماظيتم
تطؾعتمبؼقؿمتـشؽؿفا،محقثمطاغتماظزاوؼةمعـذمزفقرػاميفمبداؼةماظؼرنماظـاغلم
سشر ،متؿؿقضعميف معرطزماحملقطماالجؿؿاسل ماٌغاربل ،موهركمطاصةماٌلؿقؼاتم
واظؾـك مو ماظقزائػ ماألخرى ،مميؽـ ماظؼقل م :مإن ماجملؿؿعات ماٌغاربقة مومشالم
إصرؼؼقاماإلدالعقةمضدمصدرتمعـمرحؿمعؤدلةماظزواؼة،معـمخاللمأدوارػاماٌـارةم
بفامذاتماألبعادماٌكؿؾػة .م
وبعدمأنمبدأتمسؿؾقةماظؿقدؼثمصعؾفامسـمررؼؼمعاممتمشردفمعـمبـكمهدؼـقةم
يفماٌرحؾةماالدؿعؿارؼة،مبدأتمعؽاغةماظزاوؼةموأدوارػاموسؾكمشرارمدائرماٌؤدلاتم
اظؿؼؾقدؼة متؿزحزح مسـ معقضعفا ماألصؾل ،مظؿؾؼك ميف مغفاؼة ماٌطاف مسؾك مػاعشم
ايقاةماالجؿؿاسقة،مداطـةميفمرؼقدفامحمدودةميفمحرطقؿفا،مالمؼـظرمإظقفامإالم
طؾـاؼةمصقرؼةمممامتؾؼكمعـمخمزونماظؿارؼخماٌعؿاري،مأومحمطةماحؿػالمهضرم
صقفامصقرماظذاطرةمعؿؾؾلةمتعابريماجؿؿاسقةمذؿك .م
واظؿلاؤلمماظلقدققظقجلماىقػريماظذيمبدأمؼراودمروادماظؾقثمصـلماظعؾقمم
االجؿؿاسقةميفمػذاماجملالمػقمعامؼؾلم :م
 2أبقماظعؾاسمأضمدمبـمأضمدماظغربل م :مسـقانماظدراؼةميفمعـمسرفمعـماظعؾؿاءميفماٌائةماظـاعـةمبؾفاؼة-.م
اظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،م-.9199مص.931.
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ػؾ مبإعؽان ماٌؤدلات ماظؿؼؾقدؼة مذات ماظـشأة ماظؿارسمقة مواٌرجعقة ماظروحقةم
واظدؼـقة مأن متلؿعقد مدورػا معـ مجدؼد ؟ موبأي مذؽؾ م؟ موعا معدى متػاسؾفا مععم
اٌؤدلاتماظؿقدؼـقةم؟ م
إنماإلجابةمسـمػذاماظؿلاؤل،مؼؼؿضلموجقدممنقذجمٌؤدلةمتؼؾقدؼةمباذرتم
وربةماظؿقدؼث ،مويفمػذاماإلرارمطاغتماظزاوؼةماظعؾقؼةماظـؿقذجماظذيمؼؤطدمػذهم
اظؿفربة،مصـؿةمإصماعمإشممحدماظلاسةمسؾكمأنماظزاوؼةماظعؾقؼةمضدمسؽلتممنطامعـم
االدؿعادةمظؾؿؤدلةماظؿؼؾقدؼةمسؾكمدمقمحداثل  .م
ظؼد معـؾت ماظزاوؼة ماظعؾقؼة معقضقع مدرادؿـا ماحملددة ،معـ مخالل مجقاغبم
اظؿقدؼثماظؼائؿةمصقفامعـمحقثماهلقؽؾمواظصدىمواالظؿقامماإلغلاغل،مومطاغتم
أؼضا مغداء مجملدا مظؾطرح ماإلصالحل ماظـفضقي ماظذي مؼرتؽز مسؾك مغص مايدؼثم
اظـؾقيماظصققحماظداسلمإشمماظؿفدؼدم:م"إنماهلل مؼؾعثمهلذهماألعةمسؾكمرأسمطّؾم
عائةمدـةمعـمرمددمهلامدؼـفا" .4م
وطان ماظعؾقي ميف مسرف ماظعؾقؼني مإشم مؼقعـا ،مػق ماجملدد ،موآخر مرجال ماهللم
اجملددؼـميفمػذاماظعصر .م
أعا مصقؿا مؼؿعؾؼ مباظدرادات ماظلابؼة محقل ماٌقضقع مسؿقعا ،مصػل ماألدبقاتم
اظلقدققظقجقةمػـاكمأػؿمدرادةمواظيتمتعدمعرجعمطؾمعؼاربةميفماظلقدققظقجقةم
اظدؼـقةموػقكماظيتمأوضحمصقفاممأػؿقةماحملػزاتماظروحقةمواألخالضقةميفمإرمادم
عـاخ مظؾقرباظقة موايداثة ميف ماظغرب ،موضد مأصاض مذراح موممـ متصدوا مظؼراءة متراثفم
اظلقدققظقجل محقل ماظدؼـ مطأعـال  Raymond Aronميف مطؿابف 5م(عراحؾ ماظػؽرم
اظلقدققظقجل) م" "Les étapes de la pensée sociologiqueمجقظقان مصراغد 6ميفم
طؿابفم"دقدققظقجقةماظدؼـمسـدمصقرب"،موأخرياماظؼراءةماظصادرةميفمآخرمسددمعـم
جمؾة م" "L’année sociologiqueمضدعفا م Boudonؼرطز مصقفا مسؾك ماٌعطكم
اظعؼالغلميفماظؿشؽؾماظدؼينمواغؿظاعفموتطقرهمباٌـظقرماظػقربيمدائؿا .م
3

- Ageron, Charles-Robert : Confrérie Musulmane.- Encyclopédia Universalis, V. 6, p.
359.

 4بـمراػرماٌؼددل،محمؿد:مذخريةمايػاز-.مرضؿمايدؼثم9223ج0حمغؼالمعـمعقدقسةمايدؼثماظـؾقيم
ظؾدطؿقرمراظبمسؾدماظرضمان ص 323

5

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

6

صروغد،مجقظقانم:مدقدققظقجقةمعاطسمصقرب،مترصمةمجقرجمأيمصاحل-.معرطزماإلمناءماظؼقعل،مط.9

7

- Raymond, Boudon : La rationalité du religieux selon Max Weber.- In l'Année
sociologique, 2001.- 51, p.p. 9-50.
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أعامصقؿا م سمصمعقضقعماظزواؼاموعـظقعةماظطرقماظصقصقة،مصؼدماسؿؿدغامأدادام
سؾك ماظدرادة ماٌقدقسقة مواٌؿكصصة ،ماظيت مأذرف مسؾقفا مأخصائققن ميف مػذام
اجملال عـم  S N R Cمحقلم"اظطرقمإظــكماهلل"م"، "Les vois d’Allahمهتم
إذراف Alexandre Popovicموم،Gille Veisteinمغعؿؼدمأنمػذهماظدرادةماٌلققةم
اظيتمسؽػمسؾقفامراضؿمعـماظؾاحـنيمواٌؿكصصني،متعدمحبؼمأػؿمعرجعمأطادميلم
يفمرصدموحبثمزاػرةماإلدالم مو ماظطرقميفماظعاملماإلدالعلموحؿكميفماظغربمإشمم
حدماآلن .م
أعّا مباظـلؾة مٌا مطؿب محقل ماظزاوؼة ماظعؾقؼة مخاصة ،مبادؿــاء ماظؽؿاباتم
اظؽؾقغقاظقة ماظيت ماػؿؿت مباظـظؿ ماظدؼـقة محقث مطان مغصقب ماظزاوؼة ماظعؾقؼة مصقفام
حمدودا،محبؽؿمحداثةمغشأتفا،معؼارغة مباظزواؼاماظعرؼؼةمواظيتمبدأماالػؿؿاممبفام
عـذمأواخرماظؼرنم91مم،محقثمندميفمػذاماظصددمأػؿمأثرمتارسملموععريفمؼؿـاولم
اظزاوؼةماظعؾقؼةمطانمعـمتأظقػ م .Berqueمحقلمذكصقةماظشقخماظعؾقيمبعدموصاتفم
بلـؿني م’ مدــة م( )9133ماٌـشقر ميف ماجملؾة ماإلصرؼؼقة .مادؿـؿر م Berqueمسالضؿفم
ايؿقؿقةماظيتمطاغتمتربطفمباظشقخمابـمسؾققةموزاوؼؿفمرقؾةم 91دــة’ ميفموصػم
وهؾقؾ مرؾقعة موأبعاد مذكصقة ماظشقخ ماظعؾقي ،موطـريا معـ ماٌعطقات ماظؿارسمقةم
اٌؿعؾؼة محبقـقات مبـاء ماظزاوؼة ميف مبداؼة ماظعشرؼـقات مواغؿشار ماظطرؼؼ ميف ماألضطارم
اٌكؿؾػة،موطذاماظؼضاؼـاماظالػقتقةمواظعرصاغقةماٌطروحةميفمصؽرماظشقخماظعؾقي .م
ومثةمدراداتمأخرىمعـمػذاماظؼؾقؾمذاتمرابعمبققشرايفمضاممبفامأتؾاعماظطرؼؼم
اظعؾقؼةمدقاء معـ ماىزائرؼني مأم معـماظغربقني ،موغشريمػـا مإظـك مطؿاب م Martin
،9" Un saint soufi du XX Ahmed El Alouai"Lingsمأعاماظدراداتماألطادعقةم
حقل ماٌقضقع م"ردائؾ موأرروحات مجاععقة" مصال مند مهلا مأثـرا مؼذطر ميف محدودم
حبــاموارالسـامعاسدامإذاراتموظػؿاتموجدغاػاميفمإصدارمأبلماظؼادؿمدعدماهللم
األخري مٌشروسف محقل متارؼخ ماىزائر ماظـؼايف مج م ،0مج م 10،1ماظؾذؼـ مخصصفؿام
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.
10

أبقماظؼادؿ،مدعدماهللم:متارؼخماىزائرماظـؼايف-.مج،0مج،1مدارماظغربماإلدالعل،مط،9م.9119
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عـ ماظؿلاؤالت ،مأساد مبفا مإثـارة مبعض مايزازات ماظيت مطاغت مبني ماإلصالحقنيم
واظعؾقؼني.م م
دونمأنمغغػؾمبعضماإلحاالتماهلاعةمعـمررف  ErEric Geoffroyماٌشاركميفم
طؿاب م" "Les voies d’Allahمبؿغطقة مذاعؾة محقل ماٌدردة ماظشاذظقة ماظصقصقةم
تارسمامواعؿدادامسربمصروسفا،مأػؿفاماظعؾقؼة .م
أعا مخبصقص متؼـقة ماٌؼاربة ماٌقداغقة ،مصؾقؽؿ مرؾقعة ماٌقضقع ماظؿقؾقؾقةمطانم
اخؿقارغا مظؿؼـقة معلارات مايقاة م ،Les récits de vieماظيت مغعؿؼد مأغفا ماظؿؼـقةم
األطـرماخرتاضامظعقاملماظػاسؾماالجؿؿاسلمواألضقىماضؿقاعامظلفّؾمتصقراتفماٌرتؾطةم
مبقاضعفماالجؿؿاسقةمودقاضاتفماٌكؿؾػة،مإنمتؼـقةمعلارمايقاةمتلؿحمظـاممبعرصةم
وربةماظػاسؾنيماظعؾقؼنيماظـكؾقؼني،موجمالمتػاسؾفؿمعـعماظعاملماًارجل،مصؼدم
متؽـا ميف مرقر مهؼقؼـا ماٌقداغل معـ ماالضرتاب ماٌؾاذر معـ م 12مصؼريا مسؾقؼا معـم
اىـلني ،مذوي معلؿقؼات مجاععقة ،مزمؿؾقن معراطز معفـقة مػاعة ،مطإرارات ميفم
خمؿؾػماٌؤدلاتمايدؼـة،موعـمجفاتمخمؿؾػةمعـماظقرـ،موادؿطعـامعـمخاللم
عامادؿفؿعـاهمعـمععطقاتمسؾـرمعؼابالتمععؿؼةموعطقظة ،موأخرىمعؽؿقبةمبشؽؾم
 ،Autobiographiqueمأن مدمضر ميف مدقاضاتفؿ ماٌؿـقسة ،موغـلج مخققط ماظؿؼائفؿم
وتقاجدػؿ ميف ماٌؤدلؿني ماظؿؼؾقدؼة مواظؿقدؼـقة ،موغؽشػ مسـ مععاغل مػذا ماالظؿؼاءم
وسـاصرهماٌشؽؾةمظف .م
موالمشرومأنمندميفمتراثـاماظعربلمواإلدالعلمسؾكمذاطؾةمعلاراتمايقاة،ميفم
تؾؽ ماٌـظقعات ماهلائؾة معـ ماظرتاجؿ ميف مطؾ مصـ مععريف معـ مغظؿ ماظـؼاصة ماظعربقةم
اإلدالعقة ماظؽالدقؽقة ،مويف مغظام ماظؿصقف مباظذات مند م :ماظطؾؼات ماظصقصقةم
ظؾلؾؿل ،ماظشعراغل ،ماألصػفاغل مو مابـ معرؼؿ ماظؿؾؿلاغل موايػـاوي ،مترويم
علاراتمدؾقكمأػؾماٌعرصةموتػاصقؾماظعؾقرمواالغؿؼالمبنيماًؾؼموايؼ .م
وبعدمهرؼرغامظؾؿؼـقةماظـاجعةميفماٌعاىةماٌقداغقة،مذرسـاميفمبـاءمعؼدعاتم
غظرؼةموسـاوؼـمععرصقة،محاوظـامبفامتأصقؾمجفازغاماٌػاػقؿلمعـففقاموسؾؿقا،مإنم
عامطانمؼعطلماظقجقدمواظدميقعةمظؾزاوؼةماظعؾقؼةموؼعؿرمأرجاءػا،موزمركموزائػفام
بؾ محؿك مدصعفا ماظؿفدؼدي ،مػق ماٌؼدس ماإلدالعل ميف مصقره ماظعؾقا موعلؿقؼاتفم
اظؼصقى ،ماظذي مسمؿزن مراضة مروحقة مؼلؿؿدػا معـ ماسؿؼادات مسؿقؼة مباٌاورائلم
 Surnaturelم(اظغقب)موطانماظشؽؾماألطربميفممتظفرماٌؼدسماإلدالعلمػقماظـظامم
اظصقيفماظذيمؼـطؾؼمعـمحاظةمادؿـػارمطؾماظؼقىماظذاتقةمواظقجداغقةمواظطؼقدقةمعـم
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أجؾممتـّؾماٌطؾؼ .ماظـظامماظصقيفمػقمسؾارةمسـمخطقط معؿقازؼةموعؿؼارعةمظؽـفام
طؾفامتـؿفلمإشممايضرةماإلهلقة-باظؿعؾرياظصقيف -مواظؿصقفميفمغفاؼةماٌطافمػقم
حماوظةماظؽائـماإلغلاغلماظؿأظفمظؽـميفمحدودماظشروطماإلغلاغقةمواٌقضقسقةمحؿـكم
ؼؾؼك موضعف موصداه مصاسؾقْـ ميف معـاحل مايقاة ماالجؿؿاسقة ،مإنّ ماظؿصقف مأخصبم
غظامميفماظدّؼـمادؿطاعمأنمؼصـعمععـقنيمأدادقنيمعـمعـطؾؼمعػفقممايؼقؼةم:م
اٌعـكماٌطؾؼم–ماٌعـكماإلغلاغاوي .م

أوال  :املنعى امللطل
صاظػؼري ماظلاظؽ مإشم ماهلل ،مأو ماظعارف مباهلل مؼلؾؽ مدؾقطا متؼدعقا مprogressisteم
ظقؿـؾمطؾمدالالتماظؽؿالماإلهلقةميفماىؿالمواىالل،موباظؿاظلمصإنمايرطةميفم
اظـظامماظصقيفمظقلتمحرطةمرجعقةموخؾػقةمبؾمػلمتصاسدؼةموادؿشراصقة،مصاظلريم
إشمماهللممبفداماٌعـكمػقمدريمتؼدعلموتطقريمؼلعكمإشممهؼقؼماظؽؿالمعـمدونمأنم
ؼصطدممععمحرطةماظؿارؼخمأومؼعرضؾمخطمتطقرماجملؿؿعات .م

ثانيا  :املنعى اإلنساناوي
ؼؿقدد ماظـظام ماظصقيف موصؼ مسؿؾقة مادرتاتقفقة متؼقم مسؾك مآظقات ماظؿكؾّقةم
واظؿقؾّقة ،ماظؿكؾّل مسـ مطؾ معا مػق مشري مدقيّ مأو مذاذ ميف ماظطؾقعة ماإلغلاغقةم
واالجؿؿاسقة ،مواظؿقؾّل مبؽؾ معا مسمدم ماظطؾقعة ماإلغلاغقة مواالجؿؿاسقة ،موؼؼقيم
صقفامعقارـماإلرمابقةمواظػعاظقة،مإنمضقؿماظصدق،ماحملؾة،ماظؿعظقؿ،معـمذأغفامأنم
تػؿح مجماال موادعا مظالغػؿاح ماالجؿؿاسل ،مإن ماٌعـك ماإلغلاغل ماظدصني مؼؾدو مػقم
األصؾ ميف مسؿؾقة ماظؿأظف ،مصؽؾؿا ممتـّؾـا مضقؿ ماٌطؾؼ ،مطؾؿا مسؿؼـا موحؼؼـا مإغلاغقؿـام
أطـر،موػذاماٌعـكمشريمععزولمسـماإلغلانماآلخرمبؾمػقماهلدفمواٌؼصدميفمغفاؼةم
اٌطاف ،مأي مهؼقؼ ماآلدرة ماإلغلاغقة -،مصاهلل موروح ماهلل -محاضرة ميف مػذام
اإلغلان،مصؿامسؾقفمإشممأنمؼؽشػمحفابمغػلفموؼرصعمششاوةماظقػؿمسـفامظؿشرقم
سؾقف ممشس مايؼقؼة ،مباظؿعؾري ماظصقيف موبفذه ماٌعاغل ماظغزؼرة مواظعؿقؼة ماظيتم
تلؿفدف ماٌـؾ ماألسؾك ميف مطؾ مذلء مدقاء مسؾك معلؿقى مايرطة ماظػردؼةم
واالجؿؿاسقة مأم مسؾك معلؿقى ماٌشارؼع موصقر ماظـفضة مواظؿؼدم ،مأصؾؿ متؽـ مأبدؼةم
اظػرح موادؿقؼاق ماظقجقد مسـد مرابعة ماظعدوؼة ،موحؽؿ مابـ مسطاء ماهلل ،موأحزابم
اظشاذظل،موسشؼمايالّج،موػقىمابـماظػارض،مأومصؿقحاتمابـمسربلموعــقؼاتم
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اظروعل،موعقاضػمسؾدماظؼادرماىزائري،موعـحماظعؾّقي،مطػقؾةمطؾفاميفمإسطاءمغػسم
جدؼدمورؤؼةموجقدؼةمحداثقةمأخرى،متلؿؾطـماظؽـريمعـماظدساعةمواظلـدماظروحلم
واظؼقؿل،معـمأجؾمحمقمأحؼابمتارسمقةمعـماىفاظة،موغلخمأصؽارمعقؿةمذابتم
اظؿػؽريماظعربلمواإلدالعلمعـذمسفقد،مويفمػذاماظصددمؼذػبمبقلمرؼؽقر مإشم أنم
أزعة ماجملؿؿعات ماٌعاصرة مػل مأزعة مصؼدان ماٌعـك ،مودقادة ماظعؾـقة مواظعدعقة،م
واغؿؼاء معشارؼع مإغلاغقة مواضقة ،موإن مظـا ميف معؼددـا ماإلدالعل ماظصقيف م مخزاغام
سؿقؼامباٌعـكمظإلغلانموايقاةمواظقجقدمطؾف .م

نتائج الدراسة

ال مغدسل مأغـا متقصؾـا مإشم مغؿائج ميف مشاؼة ماظدضة مواإلحارة محقل ماٌقضقعم
اٌدروس ،موإمنا مذؽؾت معؼاربؿـا مػاجلا مسؾؿقا محقل مأرضقة ماظؾقث ،ممل متعطفام
آظقةماظؿػؽريماظلقدققظقجقة ماحملؾقةمحؼفامعـماظـظر مواالػؿؿامماٌلؿقؼّقْـ،مصؽؿم
دمـمأحقجمإشممععرصةمسؿؾقةمبرتطقؾةمبـاغاموعؤدلاتفاماظؿؼؾقدؼةمؼؼقممبفامأػؾفام
وذوؼفا .م
إنّمعامادؿطعـامطشػفمعـمغؿائجمتطابؼممتاعًامععماظػرضقاتماٌؼرتحةميفمإذؽاظقةم
اظؾقث،مأدىمتأطدػامإشممجمؿقسةمعـماالدؿكالصاتم:م م
 -9مضدرةمعـطؼمايؼقؼةماظذيمؼؾقـفماظـظامماظصقيفمسؾكمهؼقؼماالغػؿاحمسؾكم
عـفزات موأوضاع محداثقة مخمؿؾػة ،مذظؽ مأن مػذا ماٌـطؼ مؼؿفاور ماظــائقة ماظيتم
ؼؼقؿفا مخطاب ماظشرؼعة م :ماظؽاصر /ماٌؤعـ ،ماظؿؼل /ماظػادؼ ،ماظعاصل /ماٌطقع،م
وؼصـػماىؿاساتمواألصرادمواجملؿؿعاتميفمضقئفا،مإذمأنمخطابمايؼقؼةميفم
اظزاوؼةماظعؾقؼةمخطابمإغلاغاوي ،معرطزمؼؤطدمأنمايؼقؼةميفمسؿؼفامػلمعلأظةم
إهلقة موظقلت مإغلاغقة محمضة ،موباظؿاظل مصاظؾشر مواظـؼاصات مواألدؼان مؼلعقْن ميفم
اطؿلابمجزءمعـفا .م
إن مأداس ماالغػؿاح ماالجؿؿاسل ماظـؼايف مواظدؼين ماٌؽرس ميف ماظزاوؼة ماظعؾقؼة مػقم
غؿقفة مػذا ماٌعـك مظؾقؼقؼة ماٌؾؾقر ميف مخطابفا ،ممما معؽّـفا معـ ماالغؿشار ماظقادعم
واظلرؼع مواٌؽـػ مإشم مأن متصؾح ماواػا مساٌقا مؼؿقاصؾ معع ماالواػات ماظروحقةم
واإلغلاغقةماظداسقةمإشمماظؿعاؼشمواظقحدة،مممامجعؾفام– ماظزاوؼةماظعؾقؼة -متؿؿرطزم
اآلن ميف مضؾب ماظعامل ماظغربل مايداثل ،مبؾ موزمضـفا مػذا ماألخري ،موؼلؿلقغم
اظؿفاوبمععفامبؾموحؿكماالغدعاجمواالذمراطمصقفا .م
11
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-0مأطدتماظدرادةمسؾكمأػؿقةماظعاعؾماظروحلميفمسؿؾقةماظؿـشؽةمداخؾماظزاوؼةم
اظعؾقؼة ميف مإغؿاج متصقرات ماغدعاجقة مشري ماغعزاظقة مأو ماغلقابقة مظدى ماظػؼراءم
اظـكؾقؼنيمويفمتشؽقؾمصـمصـاسةمايقاةمسؾكمحدمتعؾريمإحدىماظػؼريات،مطؿام
طشػت ماظدرادة مسـ ماظعالضة ماٌقجقدة مبني ماظرتضقة ماظروحقة مظدى ماظػؼري ماظعؾقيم
اظـكؾقيمواظرتضقةماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،محقثمعـؾ ماظعاعؾماظروحلميفماظؿـشؽةم
اظعالوؼة،مأحدماحملػزاتماٌـؿفةمظؾـكؾةمايدؼـة،مصؿػفقمماًصقصقةموعؼاعفام
ؼؤدّؼانمبشؽؾمععنيمإشممإغؿاجمذمؾةمحدؼـةمذاتماالرتؾاطمباٌرجعقةماظروحقة .م
-3مإنمتقاجدماإلراراتمواظـكبماٌؿعؾؿةمداخؾماظزاوؼةماظعؾقؼة،مؼؤطدماظؿـادؼم
اٌقجقدمبنيماٌؤدلاتماظؿقدؼـقةمواظؿؼؾقدؼة،مإذمؼؿقؼؼمعـمذظؽمضابؾقةماٌؤدلةم
اظؿؼؾقدؼةمسؾكمادؿقعابمععطقاتماظؿقدؼثموأذؽاظف .م
 -1م طشػت ماظدرادة مأؼضا مسـ مبروز مذؽؾ معـ مأذؽال ماظعؼالغقة ،مومنط معـم
االدؿؼالظقةمداخؾماظزاوؼةماظعؾقؼة،مأوجدهماىقؾماظعؾقيماىدؼد،مجقؾماظـكؾةم
اٌـؼػةماظيتمؼؼقدػاموؼـظرمهلامذقخمخاظدمبـمتقغسمرعزمػذهماظـكؾة،موصاحبم
اإلصالحات مداخؾ ماظزاوؼة ماظشؾقفة مباإلصالح ماظربوتقلؿاغيت ،ممتـؾت مسـاصرم
اظعؼالغقة مواالدؿؼالظقة ميف مذظؽ ماظؿـظقؿ ماىؿعقي ماظذي متأدس ميف مغفاؼة ماظؼرنم
اظعشرؼـ معـ مضؾؾ متؾؽ ماظـكؾة مواظذي مزماول مسؼؾـة موزائػ ماظزاوؼة معـ مخاللم
إرمادمإرارمتـظقؿلمهلامحمؽقممبؼقاسدموععاؼريمظؿقجقفمصعؾماظزاوؼةميفماجملؿؿع،م
إذمالمبدمظؾزاوؼةمعـمإرارمسؼالغلمؼؿفاوبمععماٌؤدلاتماظرمسقةموؼؿؾادلمععفام
اًربات،موؼؿؽاعؾميفمأداءماٌفام .م
وعـمػـامبدأمزمدثماظػصؾميفموسلماظػاسؾنيم(اظػؼراءماظعؾقؼنيماظـكؾقؼني)مبنيم
اظزاوؼةمطؿؽانمظؿققنيميظاتماٌؼدسميفماظدوراتماظققعقةماألدؾقسقةمواحملطاتم
االحؿػاظقةماظيتمتؤديمدورماظشقـماظروحل،مثؿماىؿعقةماظيتممتـؾمولقدماظػعؾم
االجؿؿاسلمبؽؾمأػداصفموأبعاده،مصرشؿموجقدماالرتؾاطماظقثقؼمبقـفؿا،ممثةمذؽؾم
عـماالدؿؼالظقةمبدأتمتؿشؽؾ.مويفماألخريمإغّـامغلؿشعرمأنّماٌقضقعمعطروحميفمضقءم
اإلذؽاظقةماحملددةميفمإرارماجؿفادغاماظلقدققظقجل،مػقمأطربموأطـرمدعةمسؾؿقةم
عـماىفدماٌؾذول،مظؽــامغعؿؼدمأغـامحاوظـامصؿحمغقاصذمسدؼدةمظؾؾقثماٌعؿؼمحقلمم
ػذاماظػضاءماٌؤدسمذيماٌرجعقةماظروحقةمواظدؼـقة.م م
ومضدمزادغامػذاماىفدماٌؿقاضع ،موعاماغؽشػمظـامعـمدالالتمدقدققظقجقة،م
ضؾؼامععرصقا،موتعطشاميفمحبماظؾقث.م م
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