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 بلؽتض وعر

نيؾؾي سالمة العامري،التصوف بإفروؼية يف العصر الوسيط، دار كونرتاست 
 9002تونس، ،لؾنشر

ؼتـاولذاظؽتابذعدأظةذاظوالؼةذواظتصوفذواظعالضةذبقـفؿاذيفذاظتجربةذاإلصرؼؼقةذ
ذ ذاظؼرن ذعن ذاألدغى ذاطغرب ذأو ذتوغس ذبفا ذذ38وؼؼصد ذاظؼرن ذإشم ذ30اهلجري

ذعؼ ذدتاهلجري.وؼتأظفذاظؽتابذعن ذو ذأنذذةدعة ذاطؼدعة ذيف أبوابذوخامتة.وجاء
ذباطرجعقةذ ذيفذارتبارفا ػـاكذخصوصقةذيفذاظتجربةذاإلصرؼؼقةذواصػصقةذخصوصا

ذاظوالؼة ذسربة ذأن ذاظؼدادة اإلدالعقة،طؿا ذختتؾفذسن ذاإلدالم ذيف ذاظواو( ذ)بػتح

Saintetéيفذاطدقحقةذمماذؼػرضذعراساةذاالختالفذبنيذاطصطؾحاتذعثلذتصوفذذ
SoufismeعؼابلذعقدتقكذذMystiqueذواظوالؼةذعؼابلذاظؼدادة.ذ

اظبابذاألولذاظتصوفذواظوالؼةذصقهذإذارةذإشمذأنذاظتصوفذتطورذععذاظوالؼةذيفذ
ذأنذ ذطؿا ذواظدـة(. ذاظـصقة)اظؼرآن ذباطرجعقة ذعرتبطا ذوزل ذواحدة ذروحقة سربة

ذذ30اظوالؼةذزفرتذسـدذاطدؾؿنيذيفذاظؼرنذ اظتؿققزذععذ–عقالديذارتبطتذباظـبوة
يفذحنيذاظؼدادةذسـدذاطدقحقنيذملذتعرفذإالذيفذذ-بقـفؿاذسؾىذعدتوىذاضوارق

ذظؾؿقالد.ذ37وذ38اظؼرنذ
ذإشمذ ذاظزػد ذعن ذاظروحقةذيفذاإلدالم ذظؾحقاة ذتارسمقا ذاظبابذسرضا ذيفذػذا وجاء
ذمتثؾواذ ذواطـاضب ذاطصادر ذخالل ذوعن ذصاطتصوصة ذاظوالؼة، ذعع ذباظتوازي اظتصوف

ذطتجربةذوالئقة.ذسربتفمذاظصوصقة
ذاظصوصقةذذامتثؾوذ–سؾىذشرارذصوصقةذاطشرقذ-اطتصوصةذيفذإصرؼؼقة،ذ سربتفم

طتجربةذوالئقةذذأدادفاذاطشروسقةذاظـصقةذ)اظؼرآنذواظدـة(ذاظيتذتعاعؾواذععفاذسنذ
ذ ذ"أبو ذػـا ذاطذطورة ذاظـؿاذج ذوعن ذاظؼراءة. ذإسادة ذذنصداررؼق صاحبذ–اظشاذظي

ذواظؽربى ذاظصغرى ذ)ت.وا-اظوالؼة ذاطـوبقة،546طزوشي ذوسائشة ذػذاذ ه( ذأن طؿا
وسؾىذإصرؼؼقةذطؾفاذبلذواطغربذأؼضا.وذتشريذذةاظوصفذؼـطبقذسؾىذاظػرتةذاصػصق

ذضيذحنيذزضرذيفذ ذعرادصاتفا اطؤظػةذإشمذشقابذعػردةذتصوفذيفذاطـاضبذوزفور
ذاظرتاجمذوأدبقاتذاظرحؾةذ،وػذاذدقؤديذإشمذبروزذععجمذصويفذمبرجعقاتذصرسقة.
ذظؾتصوفذيفذ ذسرضا ذطاعؾة ذصصول ذمخدة ذؼشؿل ذاظذي ذاظثاغي ذاظباب ذيف رد

أنذاطدتشرضنيذؼـػونذذاظؾفجرة،ذسؾؿذ35ظؾفجرةذإشمذاظؼرنذذ38إصرؼؼقةذعنذاظؼرنذ
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ػـاذتشريذإشمذاظتجاربذاطبؽرةذعنذذػجري.ذ35وجودذتصوفذبإصرؼؼقةذضبلذاظؼرنذ
ذاظؼ ذعدردة ذزفور ذإشم ذدقّؿفد ذاظذي ذاطػرداتي ذاطعجم ذخالل ذاظؼرن ذيف ذ37ريوان

ه"ذوأتباسهذ،حقثذذ888وعنذمناذجذػذهذاطدردةذتذطرذ"ربقعذاظؼطانذت اهلجري.
ذحقثذاطؤدداتذ ذحقثذاظتأظقفذوعن ذعن ذاظصوصقة ذاصرطة ذػقؽؾة ذبداؼة تتجؾى

طؿاذتشريذػـاذإشمذأنذعتصوصةذ طاظربطاتذواطداجدذاظيتذطانذؼعؾمذصقفاذاظتصوف.
ذباطشر ذعتأثرؼن ذصؼط ذظقدوا ذأؼضا.إصرؼؼقة ذصقه ذأثروا ذبل ذاإلدالعي ذباظـدبةذذق أعا

ظعالضةذاألوظقاءذاظصوصقةذباجملتؿعذصؽاغتذتتأرجحذبنيذاالغؼطاعذسنذاظـاسذ،وبنيذ
ذعاطسذ ذمبػفوم ذطارؼزعاتي ذاظثاغي ذاشاغب ذوػذا ذهلم ذواالغبداط ذحوائجفم ضضاء

ذباظـدبةذظؾتصوفذاظدابقذظؾعفدذاصػصيذصإنذاظـؿوذجذاظوالئيذهلذهذاظػرتةذصقرب.
ذأو"اإلؼثقؼقةذ ذواظورع ذاظدؾطان، ذسن ذالبتعاده ذغظرا ذاجملتؿع ذسن ذباالغعزال ؼتؿقز
ذبنيذسؾومذ ذاشؿع ذاشواغبذاضارضة، ذسؾى ذاشاغبذاظروحي ذرغقان ذيف "اطتؿثؾة
ذزؼارةذ ذعثل ذظؾطؼوس ذاظتأدقس ذوبداؼة ذوحدؼث( ذ)صؼه ذاظشرسقة ذواظعؾوم اظتصوف

ذاألحالم. ذأوتػدري ذاظرؤى ذوتعبري ذاظصاصني ذأنذو أضرحة ذإشم ذػـا ذاظباحثة تصل
ذاصػصق ذعراحلذذةاطرحؾة ذعن ذعرحؾة ذجمرد ذػي ذبل ذظؾتصوف ذاطؤددة ظقدت
ذاظتطورذاظصويف.

ذاجملالذ ذداخل ذاإلصرؼؼي ذاظتصوف ذرجال ذحرطة ذإشم ذاظثاظث ذاظباب ذيف وتشري
وسؾىذذععذاظعؾمذأغفمذطاغواذعؤثرؼنذوعتأثرؼنذيفذاظوضتذغػده، اإلدالعيذاطغاربي،
طؿاذتشريذ غاربقةذاظثالثةذؼوجدذتشابهذطبريذيفذاظـؿوذجذاظوالئي،عدتوىذاألجزاءذاط

إشمذاهلجراتذاطختؾػةذطتصوصةذإصرؼؼقةذيفذاطغربذواطشرقذاإلدالعقني.ذوػذاذطؾهذ
ذأدىذإشمذتعددذاطدارسذواظتقاراتذاظصوصقةذيفذإصرؼؼقة.

ذتظفرذ ذحقث ذإصرؼؼقة ذيف ذاظصوصقة ذاضاررة ذسن ذاظرابع ذاظباب ذيف وتتحدث
ذاظبصرةاظتقارا ذعدردة ذيف ذممثؾة ذاظؼدمية ذاظبصري(، ت ذبغداد )اصدن  عدردة

ذو )اشـقد، ذاألدػم( اظشبؾي ذبن ذ)إبراػقم ذخرادان ذوعدردة ذاظؽرخي( ذذذذذذذذذععروف
ذاظػارض،  ذابن ذيف ذممثؾة ذاطتأخرة اظؼشرييذ احملاديب، اظششرتي، واظتقارات

ذبابنذسربيذوابنذدبعني.ذياظدفرذورد اظغزاظي، فاذتدتخرجذأربعةذعاذجعؾ عرورا
أذؽالذظؾتصوفذاإلصرؼؼيذيفذتؾكذاظػرتةذممثؾةذيفذأربعذعدارسذػي:ذعدردةذبغدادذ

ذاظؼاد اظؽربى، ذسبد ذاظغزاظي، اشقالغي،ذرعدردة ذمباذ عدردة ذاألغدظدقة اطدردة
ذزؿؾهذعنذاختالصات.ذ
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ذاطدؿى ذاضاعس ذاظباب ذاظبحرؼن" ويف ذاظػرتةذ"جمؿع ذسؾى ذاطؤظػة ذترّطز ،
ذوتذ ذاظبارزة،اصػصقة ذاظتقارات ذأػم ذعدؼنذ طر ذأبي ذإشم ذ)غدبة ذاطدؼين طاظتقار

ذاظتصوف ذطشروسقة ذأخالضقا ذضؿاغا ذوصاته ذبعد ذدقشؽل ذاظذي واظتقارذذ،اظغوث(
أمحدذبنذ )األخالضي(ذسؾىذاشاغبذاظػؾدػي، ياظشاذظيذاطغؾبذظؾجاغبذاإلؼثقؼ

ذ.ذخمؾوفذاظشابيذاظذيذتركذغظرؼةذسؿعذبنيذاظغـوصذواظبعدذاإلؼثقؼي
تطرحذيفذاظبابذاظدادسذذإذؽاظقةذاصاجةذإشمذاظشقخذيفذاظتصوفذوعاذرمبذأنذ

وإعؽاغقةذاالدتغـاءذسنذ بداؼةذزفورذاظزواؼاذيفذاظؼرنذاظثاعنذاهلجري، ؼتوصرذصقه،
ذاظتصوفذاظػردي، ذتدؿقته ذميؽن ذعا ذباظؽتبذأو ذوتعوؼضه ذإشمذجاغبذ اظشقخ ػذا

ذظظفورذاظطر وعنذ قذيفذاظؼرنذاظعاذرذظؾفجرة.اظتصوفذاطـظمذواظذيذدقّؿفدذأؼضا
ذوتؼادمذاألدوارذيفذاظػرتةذ ذاظتـاصسذبنيذاألوظقاءذواظتعاونذأحقاغا ػـاذدتتطورذصؽرة

ذباظوراثةذ اصػصقة. ذإعا ذآخر ذإشم ذذقخ ذعن ذاظطرؼؼة ذاغتؼال ذطقػقة ذإشم ذتشري طؿا
ذوإعاذإشمذاألصحاب. )األبـاء(ذأوذاإلخوان،

ذاظتصوف ذأن ذإشم ذاألخري ذيف ذاظؽاتبة ذوععتؼداتذذأذارت ععاشذدؼينذوروحي
ودؾوطقاتذاجتؿاسقةذوأغهذعرتبطذدائؿا،ذوأنذاطصادرذاطعتؿدةذتثبتذوجودهذابتداءاذ

وإنذعتصوصةذإصرؼؼقةذملذؼبتعدواذسنذاشواغبذاظـظرؼةذ عنذاظؼرنذاظثاظثذاهلجري.
طؿاذتشريذإشمذذوجودذتصوفذدينذوآخرذ واظصراساتذاظيتذسرصفاذاطشرقذاإلدالعي.

ذبـؿ ذاطختؾػة.خوارجي ذتأثريذطلذ اذجفؿا ذتربز ذاضصوصقاتذاإلصرؼؼقة ذإرار ويف
ذاطرابطنيذ،إشمذ ذبعد ذخاصة ذاطـطؼة ذيف ذاظذيذبرز ذاظغزاظي ذأبيذحاعد اطدارسذعن
 اطدردةذاألغدظدقةذممثؾةذيفذاظتقارذاألطربيذواظدبعقينذ)ابنذسربيذوابنذدبعني(،

ؾوفذاظشابي،ذطؿاذأنذإشمذجاغبذأبيذعدؼنذاظغوثذوأبيذاصدنذاظشاذظيذوابنذخم
ذأّعي. ذذبه ذوآخر ذسؾؿقا ذسرصتذتصوصا ذسرصتذذاطـطؼة ذاطرحؾة ذػذه ذأن ذػو واألػم

ذاظطرضقةذ ذواطرحؾة ذاظوراثيذظؾؿشقخة ذظالغتؼالذإشمذاظـؿط ذالحؼا ذميّفد ذصوصقا عدارا
حقثذتتػرعذاظطرقذعنذررؼؼةذواحدةذوتـتشرذ اظيتذتربزذيفذاظؼرنذاظعاذرذظؾفجرة،

ذـارق.جغراصقاذيفذذتىذاط

 عبد الوهاب بؾغراس
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مركز  ،صػحة 972سامل لبيض، اهلووة :اإلسالم، العروبة، التونسة،
ذ9002 الدراسات الوحدة العربية، بريوت،

ذعنذ ذطثري ذيف ذاالػتؿام ذعن ذبؽثري ذحظقت ذاظيت ذاطوضوسات ذعن ذاهلوؼة تعد
ذاظدقاقذ ذػذا ذيف ذررح ذضد ذو ذاالجتؿاسقة. ذاظعؾوم ذجماالتذيف اظدراداتذوسربذسدة

اطػفومذاظذيذؼبؼىذشاعضاذعنذاالدتخدامذذاالظتباسذيفذزدؼدذعػفومذاهلوؼة،ذػذا
بنيذاظؼوىذاظورـقةذوذاطـظؿاتذاألجـبقة.ذجاءذطتابذداملذظبقضذطؿحاوظةذإلثراءذ
ذثالثذ ذبني ذعوضعفا ذزدؼد ذو ذتوغس، ذيف ذاهلوؼة ذعضاعني ذظتؼدؼم ذو ذاظـؼاش ػذا

ذثوابتذأدادقةذيفذاجملتؿعذاظتوغديذوذػيذاإلدالم،ذاظعروبة،ذاظتوغدة.ذ
ذبتؼدؼمذحمدداتذعـفجقة،ذضَدمذاطؤظفذط ذذتابهذإشمذدتةذصصول،ذادتفلذأوهلا
ذاظدرادة ذعربرات ذاظـػوذذ و ذتودع ذو ذاظعاطقة ذواظتحوالت ذاظدقادات ذعن اغطالضا

ذإشم ذاظيتذتدعى ذاصدؼثة، ذباظرأمساظقة ذسربذسـه ذعا ذأو ذػدفذذاألعرؼؽي، زؼقق
ذاظدوظة، ذبدل ذسؾ اهلوؼة ذواظعؿلذسؾىذىباظرتطقز ذاظؾغة، ذو دموذذارػؿزوؼ اظدؼن

ذاظتغرياتذبعدذأحداث ذغتجتذطلذػذه دبتؿرب،ذذ33ذاطصاحلذواطتطؾباتذاظراػـة.
حقثذسؿدتذاإلدارةذاألعرؼؽقةذإشمذتبينذعشروعذاهلوؼةذيفذدقاداتفاذاساهذاظشرقذ
األودط،ذوذأخذذبذظكذاظصدارةذيفذخمتؾفذاظـؼاذاتذاألطادميقةذواظدقادقةذحولذ

داديذػوذ:ذػلذرحتذاصداثةذيفذذؽؾفاذاطـطؼة،ذظقضعـاذاظؽاتبذأعامذدؤالذأ
ذسنذ ذاطتؿاؼزة ذو ذاطختؾػة ذاغتصرتذاهلوؼةذيفذتوغسذمبضاعقـفا ذأم اظغربيذاطشاع؟

ذعضاعنيذتؾكذاصداثة،ذإذاذضبؾـاذبأنذاظثاغقةذتـاضضذاألوشم؟ذذذ
ذؼعّرصهذ ذطّل ذخاليف، ذطؿػفوم ذزدثذاظؽاتبذسـفا ذاهلوؼة ذمبعـى ذؼتعؾق صقؿا

ظـاذسدةذتعرؼػات،ذعـفاذاطػفومذاإلجرائيذظؾفوؼةذاظذيذحدبذزاوؼته،ذوبفذاذضدمذ
ذاإلثـقةذ ذو ذاطفـقة ذاشزئقة ذباهلوؼات ذاطػفوم ذُؼِعـَى ذال ذاظدرادة. ذػذه ذيف استؿده
ذاظواحد،ذ ذاجملتؿع ذعشرتكذبنيذأبـاء ذػو ذمبا ذُؼِعـَى ذإمنا ذو ذاظطائػقة، ذو ذذذذواظؼبؾقة

ذاظ ذسؾىذأغفؿا ذاظؽاتبذسـصريذاظدؼنذواظؾغة ذظـا ذؼؼدم ذاطشرتكذبنيذأصرادذو عـصر
ذاظعفدذ ذعـذ ذتوغس، ذيف ذتارسمي ذطإذؽال ذاهلوؼة ذؼطرح ذطؿا ذاظواحد. اجملتؿع

حقثذؼعرضذظـاذأػمذعواضفذبورضقبةذعنذاإلدالمذ االدتعؿاريذإشمذاصؽمذاظبورضقيب
ذوذاظؾغةذاظعربقة.ذ

ذاظـصوصذاطؤددةذ ذيف ذخطابذاهلوؼة ذبدرادة ذابتدأه ذاظذي ذاظثاغي ذاظػصل ذذذذأعا
ذاظتشر ذحقاةذو ذاظيتذتـظم ذاظؼواغنيذاألدادقة ذجمؿوع ذبفا ذوؼؼصد ؼعاتذاظؼاغوغقة،
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ظـاذاظؽاتبذصقهذعوضفذػذهذاظـصوصذذماجملتؿعذوذاظدوظةذ)ذاظددتورذواطقثاق(،ذضد
عنذاهلوؼة،ذوذطقفذحاوظتذأنذترضيذطلذاألررافذدواءذطاغتذاظـخبذاظتؼؾقدؼةذ

ديذععذاصػازذسؾىذتوجهذأوذاصزبذاظددتوريذاظؼدؼمذأوذعاذؼعرفذباظدؼوانذاظدقا
ذيفذخطابذاألحزابذاظدقادقة،ذ ذاهلوؼة ذعػفوم ذإشم ذطذظك ذأذار اصزبذاصاطم.
مبختؾفذاساػاتفاذوتقاراتفا،ذواظيتذحددػاذيفذأربعذضوىذرئقدةذمتثؾتذيفذأوالذ
ذاظتوجه ذذات ذأحزابفا، ذو ذحرطاتفا ذمبختؾف ذاظؾقرباظقة ذو ذاظددتورؼة  اظؼوى

ذاظؼوى ذاظعروبيذاظؼوعي،ذوتؾقفاذذ"اصداثيذاظغربي"،ذثاغقا اظؼوعقةذاظعربقةذببعدػا
ذ)اإلخوانذ ذاإلخواغي ذاالعتداد ذذي ذاإلدالعي ذاظتقار ذمتثل ذاظيت ذاإلدالعقة اظؼوى
اطدؾؿني(ذاطتأثرذيفذغظرهذباظثورةذاإلؼراغقة،ذوذأخرياذاظؼوىذاظقدارؼةذاطارطدقةذاظيتذ

ذاظـاصري.ذذذذسربتذسنذعوضػفاذعنذاهلوؼةذعنذخاللذاظتوجهذاظعربيذاظؼوعيذ
اغتؼلذاظؽاتبذيفذاظػصلذاظثاظثذإشمذعػفومذاهلوؼةذيفذاضطابذاظـؼابيذظقعرضذ
ذاظوضتذ ذإشم ذاالدتعؿاري ذاظعفد ذيف ذزفرت ذاظيت ذاظـؼابقة ذاصرطات ذخمتؾف ظـا

ذاظـؼابيذدـة ذاظعؿل ذبدأ ذتوغس. ذيف ذظؾفوؼة ذومتثؾفا ،ذزتذادمذ3097 اصاضر،
دتذعنذخاللذاغطالضفاذأغفاذذاتذرابعذ"جاععةذسؿومذاظعؿؾةذاظتوغدقونذ"،ذاظيتذب

ذبع ذإشمذذدورينذضوعيذإدالعيذععذشقابذاظبعدذاإلصرؼؼي،ذظتتغريذعواضػفا زوهلا
ذاظـؼابيذ ذظؾعؿل ذسربة ذأػم ذبدوره ذؼعد ذاظذي ذو ذظؾشغل. ذاظتوغدي ذاظعام االزاد
ذاظتجربةذ ذػذه ذيف ذاالدتؼالل. ذبعد ذورئقسذاظدوظة ذوضائده اطواطبذظؾحزبذاصاطم

اظتوجفاتذاظيتذتبـاػاذو ذأخرىذيفذخطابهذاساهذاالغتؿاءذواهلوؼة،زددتذععامل
خاللذخمتؾفذاظػرتاتذاظيتذسرصتفاذاطـطؼةذاظعربقة.ذوذعنذأػمذاظؼضاؼاذاظيتذاػتمذ
بفاذاالزادذ"ذعدأظةذاظتعرؼب"ذظؽنذاطؤظفذرطزذسؾىذصرتةذاالدتعؿارذوذملذؼتطرقذ

ذاسا ذعواضفذاالزاد ذأعا ذاظبورضقبقة. ذصؿرتذبثالثذإشمذاظػرتة ذاظعربقة، ذاظؼضاؼا ه
عراحلذعتباؼـةذعرحؾةذ"اظدسمذوذاطداغدة"ذيفذاألربعقـات،ذعرحؾةذ"اطواضفذاظدؾبقةذ

 حتىذاظقوم.ذ3054ذإشمذ"اظتضاعنذواطداغدة"ذعنذة"ذيفذاضؿدقـات،ذوعرحؾةذاظعود
أعاذاإلدالمذيفذخطابذاالزادذصإغهذملذزمظذبأيذاػتؿام،ذوؼردذاظؽاتبذذظكذإشمذأنذ

ذشؾبذذمبهذعنذذويذاظتوجهذاظقداريذأوذاظؼوعيذاظعروبي.أ

ذاظرتبوي،ذحقثذ برزذأخصصذاظػصلذاظرابعذظؾخطابذحولذظؾفوؼةذيفذاظـظام
أنذتوغسذسرصتذأولذعشروعذإصالحذتربويذذراطدارذاظتارسميذهلذاذاظـظام،ذباستبا

وذاظذيذدارذسؾىذخطىذاظرئقسذاظداسيذإشمذتوحقدذاظتعؾقمذععذاصػازذذ3063ذدـة
ذحتىذدـةس ذآخر ذتعرفذأيذإصالح ذمل ذو ذاظتوغدقة. ذاظؼوعقة ،ذ3003ذؾىذاهلوؼة
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حقثذحددذاالغتؿاءذاظعربيذاإلدالعيذيفذإرارذاهلوؼةذاظتوغدقة،ذظؽنذػذاذاإلصالحذ
حقثذرطزذذ9339ذمحلذطثريذعنذاظتـاضضاتذأثـاءذاظتطبقق.ذذجاءذبعدذذظكذذإصالح

تذاألجـبقة.ذأعاذاظتعؾقمذاظعاظيذسؾىذتدسقمذاظؾغةذاظعربقة،ذوتودقعذاالػتؿامذباظؾغا
ذاظورـقةذاظؾغةذاظعربقةذوذاظػرغدقة. صإغهذملذسمرجذعنذغطاقذازدواجقةذاظؾغة

وذالرتباطذاهلوؼةذباضطابذاظطالبيذساشهذاظؽاتبذيفذاظػصلذاضاعسذعتتبعاذذ
ذاظيتذذطدرية ذاصرطة ذػذه ذاالدتؼالل. ذإشم ذاظعثؿاغي ذاظعفد ذعن ذاظطالبقة اصرطة

ذج ذرؾبة ذسؾىذاظؾغةذتزسؿفا ذاحملاصظة ذأوظوؼاتفا ذاظزؼتوغة،ذحقثذجعؾتذعن اعع
ذاإلدالعي. ذواغتؿائفا ذاصرطةذ اظعربقة ذمتاذت ذاظػرغدقة ذاصؿاؼة ذصرض وعع

اظطالبقةذععذعدارذاصرطاتذاظورـقةذواألحزابذاظدقادقةذوذتوجفاتفاذوذعطاظبفاذ
ذحولذاظؾغةذواالغتؿاءذواظدؼن.

ذاظؽتابذآذ ذظـا ذيفذاظػصلذاظدادسذضدم ذاهلوؼة،ذحقثذو ذبـاء ذحولذصؽرة راءه
ذظؽتبفم ذ ذغؼدؼة ذضراءة ذسؾىذ1غاضشذبعضذاظؽتابذاظتوغدقنيذعنذخالل ذرد ذصؼد ،

اهلوؼةذذ–واغتؼدذطتابذشقاضذساذورذ عداصعاذسنذاظؾغةذاظعربقةذواإلدالم. اظتقؿوعي
ذاظتوغدقة ذ-اظؼوعقة ذاهلوؼة،ذ ذاظيتذتصـع ذػي ذاظدوظة ذأن ذصؽرة ذعن ذاغطؾق ذذذذذذذذذذاظذي

ذبني ذاهلوؼة،ذو ذصـاسة ذاظدوظة ذحاوظت ذعفؿا ذاهلوؼةذ أغه ذعع ذدتتصادم صإغفا
ذاحملؾقة.

أعاذخامتةذاظؽتابذصؽاغتذسبارةذسنذذسرضذظؽلذعاذمتذتؼدميهذذعؾّخصاذطشؽلذ
ذاظؼط ذضطبني، ذبني ذاظتوغدقة"،ذباهلوؼة ذأغصار"اهلوؼة ذميّثؾه ذاظذؼنذ األول و

غدي،ذوذػمذعنذتوظواذزعامذؼعتربوغفاذخؾقطاذعنذسدةذػوؼاتذعرتذسربذاظتارؼخذاظتو
ذأغصارذجدلذاهلوؼة،ذ ذاظؼطبذاظثاغيذصفم ذأعا ذو ذعـذذاالدتؼالل. ذيفذاظدوظة اصؽم

ظقـتفيذإشمذاظتعرضذذضطرذ اظذؼنذميّثؾونذاجملتؿعذبأطؿؾهذحدبذوجفةذغظره.
اظعوطةذسؾىذاهلوؼة،ذذظكذاصصنذاظذيذتأويذإظقهذاجملتؿعاتذظؾحػازذسؾىذذاتفاذ

 وذتواجدػا.

ي محزة بشري  
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ذ  ذتوغس ذاظتقؿوعي، ذظؾفادي ذاألول ذ ،3034-3065اظؽتاب ذاصاعي، ذسؾي ذجمؿد ذدار ذذذذذذذذذ،9335صػاضس،
ذظؾدراداتذ ذاظتوغدي ذاطعفد ذاظتوغدقة،توغس، ذاظؼوعقة ذساذور،اهلوؼة ذسقاضذبن ذظصاحبه ذاظثاغي ذاظؽتاب و

  .3006اإلدرتاسقة،ذ


