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 متنّىعت مقاالث

 ألامير عبذالقادر 
ّ
 خرلا  تميزة في رؤياث متمحط

 *(1)عبذ الىهاب بلغراس

 مقذمت

وؤلاوؿاهُت ي اهخمذ بها الضعاؾاث الاحخماغُت تاإلاؿاثل ال مًحػخبر مؿإلت آلازغ 

هم ؤمً ًياص ًيىن غمً اوشغاالتها ألاولى. وػخلض ؤن  الفلؿفت التيحاهب  بلى

صىرة جدذ غىىان  ىا الػغبي، الضعاؾت التي ظهغثفي غاإلا في هظا اإلاجاٌاث ضعاؾال

 غىاضغ للخفىحر في هضوجحن صولُخحن  حمػذوالتي  ،1لاخر: العربي ناظرا ومنظىرا إليه

بلى حهض ؤؾٌى هما حاء  بداحتاإلاشغوع  ٍبلىو  .الىظغي خٌى حضلُت الظاث وآلازغ

(02 .ص، 1777 ،الؿاهغ لبِب) في ملضمت الىخاب
2. 

                                                                                                                                   
(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 

مً ؤهم  1777بحروث  ، مغهؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت،صىرة لاخر: العربي ناظرا ومنظىرا إليه 1
غليها البروفِؿىع الؿاهغ لببب  ؤشغفالضعاؾاث خٌى ضىعة آلازغ في الػالم الػغبي، ألاغماٌ التي 

صىرة ( وؾبػذ جدذ غىىان 1774و 1771)هضوجحن غاإلاُخحن غلى الخىالي  ؤشغاٌوالتي حمػذ 
 .لاخر: العربي ناظرا ومنظىرا إليه

ً خُث حاءث الضعاؾاث لخبحن ؤن  ،الظي يهمىا غلى وحه الخطىص هى هظغة الػغبي بلى آلازٍغ
ب صازل الاهخماء هي هظغة و ؤهظغة الػغبي غمىما بلى آلازغ هظغة جضازلُت ؤو حضلُت  آلازغ اللٍغ

 الػغبي زم البػُض زاضت بؾغاثُل باغخباعه آلازغ الػضو.
 ،للاصعؤما باليؿبت إلاا هخب خٌى ألامحر فيشحر هىا بلى ملاٌ خٌى هُفُت عئٍت آلازغ بلى ألامحر غبضا 2

، جغحمت هخاب غبض اللاصع شخصيت ألامير عبذ القادر من منظىر لاخر، شرشار عبذالقادر
 .31-19 ,2003 | 20-19،إنصانياث، للىؾخاف صوكا ؤهمىطحا
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الدؿاٌئ خٌى ألاها  الخؿاب ؤؾاؾا هى زؿاب خٌى الازخالف، فةن  هظا وإلاا وان 

 
 
 في هظا الجاهب غغوعي ؤًػا، طلً ؤه

 
ما ه ال ًلُم غالكت بحن خضًً مخلابلحن، وبه

ُ   ،هى حؼء مً الظاث ألازحرغالكت بحن ؤها جخيلم غىه وبحن آزغ، وهظا  بتر لها  هوهف

وهى غغوعي الهدشافها، بط  ،(01 .ص ،1777 لبِب،)ؾماء الػٍغف ؤخؿب صعاؾت 

في مجالي  به الُىمالضعاؾاث  جلغ  ما  اوهظ ؛ع الظاث ال ًىفطل غً جطىع آلازغ"جطى  

3ألالؿيُت والخدلُل الىفس ي
. 

زة، بحن  مؿإلتفي الفىغ الطىفي، بىضفها مؿإلت آلازغ ؤو الغحر ججمؼ  ضة ومخمح  فٍغ

غلى غىـ الفالؾفت واإلاخيلمحن الظًً ٌػخلضون بىحىص الغحر  بط اليؿبي واإلاؿلم،

ػخلضون ؤن   والؿىي، آلازغ ؤو الغحر مفاعق للظاث وزاعج  ؤي ؤن   ؤمغان وحىصًان،هما َو

ت-الفىغ الطىفي فةن   غنها، التي ًيخمي بليها ألامحر  وبالخطىص اإلاضعؾت ألاهبًر

 ،ن الغحر هى ما وكؼ غلُه الىحىص ؤو ما له وؿبت ؤو بغافت للىحىصؤ ًغي  -غبضاللاصع

ر ، مثلما حػب  عق بحن الظاث واإلاىغىع ولها جؼوٌما ًجػل الفىا ،واإلادضر فهى بغافي

الخماًؼ بحن الخلُلت  ن  ومً هىا فة ر الىثرة غً الىخضة،الىخضة غً الىثرة وحػب  

ت جماما باليؿبت للظاث وا إلاجاػ جماًؼ ضىعي فلـ بلى صعحت اوػضام الغحًر

 .(116. ، ص0222اللاصع،  ألامحر غبض)ؤلاوؿاهُت

ما ًضفؼ بلى الخضًث في هظا اإلالاٌ غً ألامحر غبض اللاصع وغً عئٍخه لآلزغ هى 

شخطِخه اإلاخمحزة التي حمػذ بحن مؿالب الخطىف والضًً ومؿالب الؿُاؾت 

والخغب في بؾاع الخطاثظ الظاجُت اإلاغجبؿت باهخماثه الخػاعي، والخطاثظ 

بحن الخػاعاث والضًاهاث. ؤلاوؿاهُت للخىاع والدؿامذ والػِش اإلاشترن، والخػاٌش 

خه بلى آلازغ مً زالٌ ملاعبت حػاكبُت  هلضم كغاءة في مىاكف ألامحر غبضاللاصع وعٍئ

وجؼامىُت إلاجمىغت مً ألاخضار التي مغ ث غليهفي الجؼاثغ وفي اإلاىؿلت اإلاغاعبُت، ؤو 

                                                                                                                                   
صىرة لاخر: العربي ناظرا  غمً هخاب لاخريت والتراجبٌشحر غلي الىجز في مؿاهمخه بػىىان  3

، بلى ؤن البرهان في اللؿاهُاث 431. ص 1777بحروث  الػغبُت، ، مغهؼ صعاؾاث الىخضةومنظىرا إليه
وفي الخدلُل الىفس ي غلى هظا صكُم حضا، وهدً هػُف هىا مىكف اإلاخطىفت الظًً ال ًغون 

ها وآلازغ مىحىصاث ألا  الظاث زاعج ألاها، غحر ؤن غلي الىجز ًغي ؤهه في الضعاؾاث الؿىؾُىلىحُت
عبؿها بالضعاؾاث اللؿاهُت والخدلُل  -خؿبه-لي ال ًمىً الخابحماغُت )حماغاث وؾبلاث ...و 

 الىفس ي، بط في اإلاجاٌ الؿىؾُىلىجي هىان مداطًغ ببؿخمىلىحُت غضًضة ال بض مً الاهدباه بليها. 
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بػض هفُه واؾخلغاعه بفغوؿا، زم مغوعه ببروؾت بترهُا فاؾخلغاعه بالشام باإلاشغق 

ت اهؿالكا مً جدبؼ  الػاإلاُت، وهخدبؼلػغبي، خُث صزل هىغا مً ا جدىالجه الفىٍغ

هما هدىاٌو بالضعاؾت هظه الصخطُت وهدً في ا، عهملاماجه وؤخىاله الطىفُت وجؿى 

ًاإلااللغن الخاؾؼ غشغ   :ُالصي، وهى بحن خػاعجحن مسخلفخحن وفي ظغفحن مخمحًز

ت، واإلاغخلت التي وان  مغخلت الاؾخػماع الفغوس ي وما ًدمله مً كُم صًيُت وخػاٍع

وهى في ألاؾغ وبالصه جدذ وؾإة -فيها باألؾغ في فغوؿا وهُف حػل مً هظه ألاػمت 

مضزال للخىاع الضًني والخػاعي والخػغف غلى آلازغ، زم ؤزحرا اؾخلغاعه  -الاؾخػماع

 بالشام وما هخج غىه مً هضج فىغي وبضاًت بغوػ عئٍت فلؿفُت ضىفُت مخياملت.

زاضت فُما ٌؿمى الخطىف  ،الغئٍت ؤلاوؿاهُت لآلزغ بدُثُاتها الطىفُتسخلف ج

بً غغبي، غً هظغة  غىض ألامحر غبضاللاصع وغىض الشُش ألاهبر مديي الضًًالفلؿفي 

ػت، غً الفالؾفت وغلماء الىالم بل وختى  الىظغة بلى ؤلاوؿان مً  فهيغلماء الشَغ

ًىحض جمُحز  ال وبالخالي ؤؾماء هللا، بالخػبحر الطىفي،  4خُث وىهه ججلُا مً ججلُاث

الخجلي اهاث مً حػضص ألاؾماء ؤلالهُت. و غلى ؤؾاؽ الازخالف الضًني، فخػضص الضً

"بشغاق ؤهىاع  هى غىض الؿغاج الؿىس يو باإلاػنى الطىفي هى بشغاق طاث هللا وضفاجه. 

وهى الخدٌى  (141. ص، (ص ث)الؿىس ي، )كلىب اإلالبلحن غلُه".  وبكباٌ الخم غلى

 في اإلاخجلى له ًىلله مً خاٌ بلى خاٌ. ؤلالهي في الطىعة، وهى الخغحر

فةن  ، مؿإلت الغئٍت بلى آلازغ مغجبؿت بالخضعج في مغاجب الخطىف بطا واهذ

الكا مً جضعحه في اهؿال ًمىً ؤن جيىن بال بشيالُت آلازغ لضي ألامحر غبض اللاصع 

ه في واهذ جخؿىع عئٍخه بلى آلازغ اهؿالكا مً جضعحهُف مغاجب الخطىف والػغفان و 

اهؿالكا ؤًػا ، و وملاماجه وؤخىاله التي اؾخؿاع بلىغها اإلاغاجب الغوخاهُت والطىفُت

ت واإلاغاعبُت مغوعا بفغوؿا و الجغغافُت ؤ جىلالجهمً   ؤوعباو اإلاياهُت مً ألاعع الجؼاثٍغ

ت مخمحزة.  زم الاؾخلغاع في الشام واإلاشغق الػغبي بما فُه مً غىاضغ زلافُت وخػاٍع

  

                                                                                                                                   
، اإلاجلض الخاؾؼ، صاع لصان العرب، (ث.ص) الخجلي والجالء لغت بمػنى الخغوج. ؤهظغ : ابً مىظىع  4

 .022. ص ضاصع،
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 فلصفته ومنهجهالقادر  عبذألامير 

 جسترق 
 
ت الخجل )وؿبت البً غغبي( ول الفلؿفت الطىفُت  ي باإلاػنى ألاهبري هظٍغ

 ألامحر "شُاء هى ججل  مً ججلُاجه حػالىاللاصع، ومً هىا "فيل ش يء مً ألا  لؤلمحر غبض

اث اإلاىحىصة طلً ؾُفؿغ ول الازخالفاث والخػضصو  ،(73. ص ،0222 اللاصع، غبض

 ججلُاث إلاػاوي ألالىهُت. ألاصًان غلى ؤنها مظاهغ و ىاثف والؿبحن اإلالل والىدل و 

بلى حاهب هظه الغئٍت الفلؿفُت الطىفُت للىحىص ولإلوؿان، زمت غامل آزغ 

 هى ألاخىاٌ و  ؿابؼالهظا ًدضص 
 
بلى ى فيها الطىفي مً مغجبت واإلالاماث التي ًترق

ا هما هى الشإن في  اللاصع، يؿبت لؤلمحر غبضلباف ،5ؤزغي  ال ًخجه اججاها هظٍغ

ًخدضر غً  بط ،ملاماجه مىؿللت مً ججغبخه الظاجُت بل بن   ،ألاصبُاث الطىفُت

ؾلىوا  هخضر مً ؾحرجه الظاجُت ٌػخبر  وؤيل مىكف ، فالتي غاشها وزبرهاالخجغبت 

م الىضٌى بلى الخم وفي الىكذ هفؿه ًىشف غً مىكف مً آلازغ خؿب  هغلى ؾٍغ

غخلت زم مملاومخه للمؿخػمغ، بضاًت مً  ،الخضعج والترقيجلً اإلاغخلت التي كؿػها مً 

  ،0222 اللاصع، ألامحر غبض).، بلى اؾخلغاعه بالشامجىكف الخغب ووكىغه في ألاؾغ

اليىن واإلاسلىكاث ولها مظاهغ الخجلي ؤلالهي، هظا الخجلي اإلاؿخمغ واإلاخغحر  .(126. ص

ًخدىالن بخدٌى  واليىن والىحىص ،هى الظي ًجػل الػالم في ضىعة واملتبال اهلؿاع 

ا اؾخػضاص البشغ وازخالفاتهمة بضوعها جغجبـ بهظه ألازحر و ، الخجلُاث ؤلالهُت . ؤم 

خالف ججلُاتها في الطىع ث الخلُلت عغم ازهى الظي ًضعن زباف 6ؤلاوؿان اليامل

فالػاعف اليامل ٌػغفه في ؤي  ،ومً هىا فمػغفت اإلاخطىفت جخمحز غً غحرهم اإلاسخلفت،

ضىعة ًخجلى فيها، وفي ول ضىعة ًجٌز فيها، وغحر الػاعف ال ٌػغفه بال في ضىعة 

ىىغه بطا ججلى له في غحرها، وهى هىا ٌشحر بلى ازخالف الخجلُ اث اهؿالكا مػخلضه، ٍو

 ومً زم ازخالف ألاصًان. ،هما ؤهه ًلغ بازخالف الشغاجؼ ،مً ازخالف الشغاجؼ

                                                                                                                                   
مىذ له مً هللا.بباإلاجاهضة و  جيىن  "اإلالاماث" 5

 
 ظٌ الجهض والترقي بالػمل والخػبض، بِىما "ألاخىاٌ" ج

ىؿبم غلى ؤلاوؿان  ضمفهىم ؤلاوؿان اليامل في الفىغ الطىفي ألاهبري همىطحه الىبي مدم   6 )ص( ٍو
ضىعجه وهى بالفػل ال باللىة ولما خلم ضىعة الىماٌ ؤلالهي غلى اغخباع ؤن هللا زلم ؤلاوؿان غلى 

 ؤلاوؿان الغوحي.
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ما ًمىً ؤن وؿمُه ًىؿلم في البضاًت م ؤما مىهجه الطىفي فُخمحز في وىهه

ً الؿابلحن وؤخُاها  بطاللغآوي،  اهغي للىظ  الخفؿحر الظ ٌػغع ؤكىاٌ اإلافؿٍغ

لي ؤالالخلحن، زم بػض طلً ٌػغع  زاضت ابً )كىاٌ اإلاخطىفت في مىهجهم الخإٍو

خه ( زم في النهاًتغغبي زاضت بػض كؿؼ ؤشىاؽ -هما ٌػخبر هفؿه  ،ًبحن مىكفه وعٍئ

   -ومغاخل في الخطىف
ىخاب ل هومضعوا غً هللا مباشغة، فمثال في جلضًم ال ماو 

ٌ  املىاقف ت" : ًلى م والؿىت الىبٍى فت  بإهه ًضعن غً الخم بفهمه اللغآن الىٍغ الشٍغ

وهى في هالمه في هظا اإلاجاٌ  ،(60. ، ص0222اللاصع،  )ألامحر غبض "بالخفهم الغباوي

ضًً
 
ضا فةن  ":  ًساؾب الخاضت غحر اإلالل

 
وهى عغم ، "هالمي لِـ مػً بطا هىذ ملل

ه 
 
 ؤه

 
غه بالشُش ألاهبر ابً غغبي بال

 
بالخالي هى مً صغاة الفهم ٌػخبر شاعخا له و جإز

 . (21. ص ،0222اللاصع،  )ألامحر غبض وان ًلٌى صاثما هما الخلُضالجضًض للضًً 

ىضح ا في ٍو ما عض ي هللا غنهم،  وؤن اللىم" : كاثال املىاقف هخاب مىهجه هظٍغ

 
 

 ؤبؿلىا الظىاهغ وال كالىا لِـ اإلاغاص مً آلاًت بال
 
وا الظىاهغ غلى ما  ىا، بلم  ه   ف ؤكغ 

ولهظا جغي ولما حاء  ...شِئا ػاثضا غلى ما ٌػؿُه ظاهغها ٌػؿُه ظاهغها وكالىا فهمىا

غجه، ٌؿخسغج مً آلاًت وال ع ؾٍغ ً فخذ هللا بطحرجه وهى  خضًث مػنى ما ؤخض مم 

 ،(22. ص ،0222اللاصع،  )ألامحر غبض "هظا بلى كُام الؿاغت ىه اهخضي بلُه مً كبل

لها ًسخلف بازخالف ألاشخاص وبازخالف ألاػمان وهظا  ،ففهم آلاًاث اللغآهُت وجإٍو

  ٌ مؼ الػلم ؤن الخجغبت الطىفُت مبيُت غلى ، غلى الخؿىع وججضًض الفىغ الطىفي ًض

ل الظي في خض طاجه مؿإلت زاضت بالفغص اإلاخطىف، وهظا ما ًجػله ًاوٌ هى  الخإٍو

ال زاضا بىاء غلى حضلُت الظاهغ والباؾً، ما آلاًت اللغآهُت ؤو الخضًث الىبىي  جإٍو

ل هى الظي ًاؾـ مً زالله عئٍخه اغخبره ألامحر فهما ػاثضا غلى الظاهغ ، وهظا الخإٍو

 لآلزغ.

ًدخل الثىاجي ظاهغ/باؾً في الخلل اإلاػغفي الطىفي مىكػا ممازال للمىكؼ الظي 

الثلافت الػغبُت ؤلاؾالمُت، ًدخله الثىاجي لفظ/مػنى في الخلل اإلاػغفي البُاوي في 

اث الىظ  ل الخؿاب اللغآوي وفي جدضًض مؿخٍى ىظف الثىاجي ظاهغ/باؾً في جإٍو ٍو

ت ؤو  ت اإلاؿابم للظاهغ ومؿخىي الضاللت ؤلاشاٍع اللغآوي همؿخىي الضاللت اللغٍى

ت اإلاؿابم للباؾً ل باليؿبت لؤلمحر  ،(050. ص ،0222الجابغي، ). الغمٍؼ  والخإٍو



 عبذ الىهاب بلغراس

16 

غً الخلاثم الباؾىت اليامىت  الػىاثمبما ٌػغف ؤصاة لغفؼ الدجب ؤو  هى  غبضاللاصع 

يخلل باللفظ مً الظاهغ بلى  ،وعاء الظىاهغ ت والبُاهُت ٍو ففُه ًسترق الخضوص اللغٍى

 الىهاب بلغغاؽ، غبض).ما ٌػخبر خلُلت ؤي الخلُلت التي ٌشحر بليها اللفظ في اللغآن

 .(116. ص ،0211

لِؿذ ولُت ولِؿذ  غمىماوغىض الطىفُت  غبضاللاصع "الخلُلت" غىض ألامحر 

زاضت وظغفُت وهي خلُلت مغجبؿت بالىكذ  هيبل بضًت، ؤخلُلت غامت ومؿللت و 

بحن و  هافهي في طلً الىكذ وفي طلً اإلاىكف. وال ًمىً ؤن جىحض غالكت بُن ،وباإلاىكف

ت و  ،اإلاىاؾبت لها ؤي ال ًىحض مبرع غغوعي بحن الخلُلت في مىاؾبتها الظاهٍغ جإٍو

التي مً  هفؿها الخلفُتالباؾني، وهظه الخلفُت اإلاػغفُت في الغئٍت بلى الخلُلت هي 

 
 
 وخػاعة ولغت. غلُضةبنى ألاخيام واللُم وبالخالي الىظغة بلى آلازغ اإلاسخلف زاللها ج

وعبما هظا الظي ًفؿغ الىثحر مً اإلافاعكاث والغمىع الظي هجضه في مسخلف 

 اإلاىاكف التي ًلفها اإلاخطىفت مً مسخلف ألاخضار والتي هثحرا ما جبضو غحر ميسجمت

 .(024 .ص ،0211 الىهاب بلغغاؽ، غبض)

 لاخرإلى  رؤيتهو  عبذ القادر  ألامير 

لت إالغغبُت بلى غغوعة ؾغح مؿللض ؤشاع مدمض ؤعوىن بلى غضم جفؿً الؿلؿاث 

ػضًضة التي فالخجاعب ال همُخه في الىحىص البشغي بشيل حضي،البػض الغوحي وؤ

ش ألاصًان ٌ  ًلضمها جاٍع   ، جض
 
"بطا واهذ ال جؼاٌ جىحض  ىا باليؿبت لإلؾالم اإلاػاضغغلى ؤه

البنى ضُغا عوخاهُت في اإلاجخمػاث ؤلاؾالمُت اإلاػاضغة، فةن طلً غاثض بلى صًمىمت 

مً هىا و  ،(134. ص ،1771ؤعوىن، )" الاحخماغُت الخللُضًت واكخطاص اللىاغت ...

جظهغ كضعة الفىغ الطىفي غلى بغاصة جدُحن وججؿُض الخؿاب اإلادشيل غبر ول 

الغمؼي وما ٌؿمى بالخجغبت الطىفُت غ ؤهمُت البػض هًػا جظؤو الخجاعب الطىفُت، 

ول هظا ًجػل الطىفي  ى اإلافاعكاث ؤخُاها.، بل وبلالتي جاوٌ بلى الخغحر اإلاؿخمغ

ٌؿدثمغ الجاهب الغمؼي في الضًً زم ًؿىعه. ولهظا فةن عئٍت ألامحر غبضاللاصع بلى آلازغ 

 .-هما ؾبم طهغه-مغجبؿت بمغاجبه الغوخاهُت الطىفُت وجضعحه في ألاخىاٌ واإلالاماث 
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اهؿالكا مً اإلاغاخل  زالر مغاخل  بلى لآلزغ  كؿمىا هظغة ألامحر غبض اللاصع

 .واهؿالكا مً جىلالجه الجغغافُت ،حها في الخطىفواإلاغاجب التي جضع  

 لاخر محليا ومغاربيا

 مً ؾفىلت ألامحر غبضاللاصع  ،غاعبُتدلُت واإلاجبضؤ الفترة التي ؾمُىاها باإلا

بلى مغخلت شبابه وملاومخه لالؾخػماع الفغوس ي، وؾمُىاها مغاعبُت ليىنها حشمل غلى 

اإلاغغب ألاكص ى الظي وان ألامحر ًترصص غلُه  ،وبلى حاهب الجؼاثغ ،وحه الخطىص

ؿخػحن  ت الؾخػاهت بلىمغاثه بغافت ؤو  بفلهاثهَو  .الػؿىٍغ

ت مؼ اإلاغاخل التي جخماش ى  هظه اإلاغخلت مً الىاخُت الػغفاهُت الطىفُت والفىٍغ

مغخلت الخللي غغفها ألامحر في جضعحه في ملاماث الخطىف مؼ ما ًمىً حؿمُخه 

، وؤزىاء عخلخه للدج خُث وان مغافلا لىالضه الشُش مديي الضًًواللغاءة والاؾالع، 

ت والىلشبىضًتالشام وحػغ  ػاع الػغاق و   ،7ف غلى الؿغق الطىفُت زاضت اللاصٍع

شحر ألامحر في هخاب  بلى الطػىبت التي وان ًالكيها لضي مؿالػخه هخب  املىاقفَو

 ،0222اللاصع،  ألامحر غبض)وان ٌؿخػص ى غلُه فهمهااللىم )الطىفُت( وهُف 

 .(36. ص

ه لم ًىً كض جضعج  ؛في هظه الفترة واهذ مىاكفه جداوي مىاكف اإلاؿلم الػاصي
 
أله

ف والػغفان ًلٌى غً غحر ؤن  البػض ألازالقي وان باصًا غلى ؾلىهه.  .بػض في الخطى 

ذ  مغغما بمؿالػت هخب اللىم عض ي  ى 
 
هللا غنهم )ًلطض الطىفُت( مغخلت ضباه : "ه

لهم، فىىذ ؤزىاء اإلاؿالػت ؤغثر غلى ولماث جطضع مً  مىظ الطبا، غحر ؾالً ؾٍغ

ؾاصاث اللىم وؤوابغهم ًلف شػغي وجىلبؼ هفس ي منها مؼ بًماوي بىالمهم غلى 

اللاصع،  ألامحر غبض) ..."مغاصهم ألوي غلى ًلحن مً آصابهم الياملت وؤزالكهم الفاغلت

 .(37. ص ،0222

ت هما جخماش ى غلى وحه الخطىص،  مغخلت  مؼمً الىاخُت الطىفُت والفىٍغ

 الفغوس ي بلىهي غملُا جغجبـ بملاومخه وحهاصه غض الاؾخػماع : و  اإلاغابؿتة و الفخى  

                                                                                                                                   
ت مىحىصة بلىة في اإلاغغب الىبحر ؤما الىلشبىضًت فملغها  7 لخان ضىفُخان مشهىعجان )اللاصٍع ؾٍغ

 .(اإلاشغق وآؾُا
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ًلىم غلى الفخىة ؤو  الخطىف الظيالظلم، وهي الػىاضغ ألاؾاؾُت في  حاهب مداعبت

ؿمىنها غبضاللاصع  الظًً هخبىا غً ألامحر ألاوعبُىن هظه الفخىة الخظها  .8الغباؽ َو

س ي زطىضا وألاوعبي بطفت غامت، الفغو ،عئٍخه بلى آلازغاؾخمض  هامنالفغوؾُت، و 

له همؿخػمغ مدخل لبالصه، وجمثله ؤًػا مسخلفا غىه صًىا و الظو 
 
 خػاعة ولغت.ي جمث

ُ   املامهىا جخجؿض كُم الفخىة بىضفها  في  الصجاغت بللِـ فلـ في  اضىف

 ، 0227)بً جىوـ، .صفاغه غً اإلاؿخػػفحنحؿامده مؼ الخطىم وخماًخه و 

 (.05-04ص. 

هى في غؼ شبابه اإلاسخلفحن غىه جطضمه ألٌو مغة و  لليىن وللىاؽخه عئٍواهذ 

سا، بل ًغي فُه غ الفغوس ي الظي ًسخلف غىه صًىا و ًىاحه اإلاؿخػم خػاعة وجاٍع

غي فُه اإلاؿُخي ؤو غ اإلاغخطب لؤلعع واإلاؿخػب  اإلاؿخػم   الىطغاوي باإلافهىم ض ألهلها، ٍو

بال ؤهه، ومً حهت ؤزغي، وان ٌؿهغ غلى جإمحن  خضاٌو آهظان اإلاسخلف غىه غلاثضًا،اإلا

سضمه بُضًه وهظا مظوىع في مظهغاث  عاخت الػؿىغي الفغوس ي خُىما ًلؼ ؤؾحرا ٍو

 .9الىثحر مً الػباؽ الفغوؿُحن الظًً شهضوا غلى مػاملخه لؤلؾغي 

، وهى اإلاداعب واإلالاوم لالؾخػماع الفغوس ي، ؤن ول اللاصع غبض للض اغخبر ألامحر 

ما كاؾػا حىضي فغوس ي ًخم ؤؾغه ٌػخبر ؤؾحر خغب ال ٌؿمذ بةهاهخه، هم ا خغم جدٍغ

وان صاثما ًضغى حىىصه بلى مػاملت ألاؾحر كخل ألاؾحر وهى مجغص مً الؿالح، و 

ٌؿهغ شخطُا غلى مػالجت الجغحى واإلاغض ى  وانفغوس ي ؤو ألاوعبي مػاملت خؿىت، و ال

وفي خاٌ شيىي ألاؾحر مً ؾىء اإلاػاملت، حؿلـ اإلايافئت اإلاالُت التي مً ألاؾغي. 

وهي وبن واهذ مباصت ؤؾاؾُت  ،10واهذ حػؿى إلاً ًلضم ؤؾحرا وجدبػها غلىباث ؤزغي 

 ألامحر غبضاللاصع ًجؿضها ججؿُضا وامال وفػلُا. في الضًً ؤلاؾالمي بال ؤن  

                                                                                                                                   
الغباؽ في ضىعجه الخللُضًت هى وكىف بػؼ اإلاخطىفحن غلى خضوص الضًاع ؤلاؾالمُت مً ؤحل  8

 خماًتها مً ؤي غضوان زاعجي.
ٌ غلى ؾبُل اإلاثاٌ 9 ؤبى الػُض  جغحمه وجلضًم، ،القادر عبذ ألامير.(1775). بحرهذ، ، ًىهان واع

 .صاع هىمت :صوصو، الجؼاثغ
وهظا ما حػل فُما بػض ؤغضاصا مً ألاؾغي الفغوؿُحن اللضامى، الظًً جللىا غالحا مً كبل  10

" خُث وان ألامحر مػخلال، لخدُت مً ألامحر، ًإجىن مً مىاؾم هاثُت بلى كطغ "بى" وكطغ "ؤمبىاػ
 وان اإلاىخطغ باألمـ. 
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واهذ هظغجه لآلزغ جخماش ى مؼ اإلاغجبت ؤو اإلالام باإلاػنى الطىفي الظي بلغه وهى للض 

هىا ملام "الفخىة" وهي الطفت الخمُضة التي ًضٌ مػىاها الاضؿالحي غلى مػىاها 

دشمل الصجاغت والخلم والىغم، وهي وبن واهذ مفاهُم كغآهُت بال ؤن فاللغىي 

 وهىا هجض في بػؼ اإلاالفاث اإلاػاضغة فاغلُت.الفلؿفت الطىفُت حػلذ منها ؤهثر 

ؤلمحر غبضاللاصع الؿُاس ي لىغؼ الخضًثا غً ( 03-13. ، ص1772)اجُان بىهى، 

والطغاع الظي حمؼ الاخخالٌ الفغوس ي مً حهت، والػغب وألاجغان والىغاغلت في مضن 

اصع ملُاهت وجلمؿان ومؿخغاهم ومػؿىغ مً حهت ؤزغي. وهىا جمحز غبضاللمثل هثحرة 

لت مػِشخه البؿُؿت  زلافت واؾػت،و  تبضهاء وشجاغ بلى حاهب ؤؾلىب خُاجه وؾٍغ

 في اإلاإول واإلالبـ، ولها ضفاث حػلذ مىه في هظغ الىاؽ ؤمحرا غظُما.

ألهه لم ًىً كض جضعج  ؛في هظه الفترة واهذ مىاكفه جداوي مىاكف اإلاؿلم الػاصي

والفخىة  ،غحر ؤن البػض ألازالقي وان باصًا غلى ؾلىهه ،الخطىف والػغفانبػض في 

بل اإلاؿخػمغ -هظه التي مً زاللها حػامل مؼ آلازغ اإلاسخلف غىه صًىا وخػاعة 

وهىا جبضؤ  .هي في هظه اإلاغخلت ججمؼ بحن الخلُلت الغوخُت والخلُلت اإلااصًت -ألعغه

جطىع آلازغ  َػت فيبعهاضاث الغئٍت بالخلُلت التي جسخلف ولُا غً الغئٍت بالشغ 

 .الظي هى "بوؿان مثلً ال ًدم لً بًظائه"

 وربياأخر فرنصيا و لا 

ؤو ألامحر غبضاللاصع فغوؿُا الفغوؿُت وألاوعبُت، ؤزظث اؾم  جبضؤ الفترة التي

ؤؾغه وسجىه بفغوؿا بلى ؤن ؤؾلم ؾغاخه واهخلل بلى بغوؾت وؤوعبُا، ابخضاء مً 

واإلالطىص هىا الفترة التي وان فيها ؤهثر اخخياوا ، بلى صمشم بؿىعٍابترهُا زم 

حػلخه ًخػغف غلى  -وبن وان مىحىصا في فغوؿا-؛ بط ؤن شهغجه آهظان باألوعبُحن

، هظا آلازغ هفؿه ؤي الفغوس ي ؤو ألاوعوبي الىطغاوي اإلاسخلف 11الىثحر مً ألاوعبُحن

 صًىا وخػاعة ولىً هظه اإلاغة بطىعة ؤهثر وغىخا.

                                                                                                                                   
خُث ؤضبذ  1642الشام وبػض ؤخضار  في بكامخه بػض ؾخدشيل التي ؤوعبُا اشهغجه بما فُه 11

 مىغىع اخترام ملىن وخيام الػالم الغغبي.
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الخلىة والخإمل خلت في ؾلم الخضعج الػغفاوي ؤو الطىفي بمغخلتوجغجبـ هظه اإلاغ 

اها ؤؾحرا زم سجُىا في فغوؿا بػض جىكف الىفاح  والخػبض : وهي اإلاغخلت التي كػ 

ل اإلادىت بلى مىدت والطبر  .اإلاؿلح وفي هظه اإلاغخلت جظهغ كىة اإلاخطىف في جدٍى

ت  ؛مً ألاؾغ جسلظ  فغج و  والشىق بلى فلض عؤي ؤن الابخالء امخدان كابل ألن ًيىن مى 

 بلهُت بطا اؾخغل بطبر حمُل. 

شحر في هخابه بلى هظه الخلىة : "صزلذ مغة زلىة، فػىضما صزلتها اهىؿغث  َو

وبطا اإلاػغفت هىغة وألاوـ وخشت واإلاؿاًبت  هفس ي وغاكذ غلي ألاعحاء وفلضث كلبي،

دا ووٍال...فيان نهاعي لُ مشاغبت واإلاؿامغة مىاهغة، وؤي كغابت ؤعصتها  ال ولُلي ٍو

 
 
)ألامحر  "فيان هظا الابخالء الث بال الطالة،بها،فلم ًبم معي مً ؤهىاع الط    ث  ض  ػ  ب  ؤ

واهذ هظه الخلىة فغضت للخإمل والخفىحر  وهىظا (156. ص ،0222، اللاصع غبض

 الهاصت الػمُم، فيان ًلط ي ؤوكاجه في الظهغ والطالة والضغاء وواهذ جغص غلُه

 .(156. ص ،0222، اللاصع )ألامحر غبض.""الىاعصاث في الىكاجؼ مشحرة وآمغة بالطبر

 اللاصع في مشىاعه الطىفي ججغبت ًلؿػها ألامحر غبض ؤهم  حػخبر هظه اإلاغخلت 

هي بغضاص واؾخػضاص للمغخلت الىبري التي ؾُطل فيها بلى طعوة الخطىف ؛ فوالخُاحي

غا واهدشافاث ومداوعاث  ا غٍؼ والػغفان، هما ؤن هظه اإلاغخلت غغفذ بهخاحا فىٍغ

آلازغ اإلاخمثل في الفغوؿُحن وألاوعبُحن اإلاؿُدُحن بمسخلف فئاتهم، وفي هظه اإلاغخلت 

دلم ًلخلي بالشُش مدمض الشاطلي الل ؿىؿُني شُش الشاطلُت الظي وان ًاوؿه ٍو

ت وضىفُت  .مػه مؿاحالث شػٍغ

 ومىفُا زم سجُىا ؤؾحرا وكؼ وهى في كلب ؤوعبا خُىما  ،ألامحرًىدشف 

بلى حاهب الخضاع واإلاىغ الظي واحهخه به الؿلؿت الفغوؿُت الخاهمت  ،فغوؿا في

ًسخلفىن غً الظًً حػامل مػهم ؤزىاء ملاومخه  هىغا آزغ مً ألاوعبُحن ،آهظان

املقراض الحاد هخاب  جإلُففُخم ، مداوعتهماهدشافهم زم فِشغع في  لالؾخػماع،

وهى في ألاضل  .في دًن إلاشالم من أهل الباطل وإلالحاد لقطع لصان الطاعن

مي ػوعا بإهه ًبُذ الغضع عؾالت للغص غلى ؤخض اللؿاوؾت الظًً اتهمىا الضًً ؤلاؾال 
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مً الاغتراف بإهه لم ًىً ٌػغف شِئا غً مىؿللا  12ؤلفه في سجً ؤمبىاػ ،والخضاع

 .هاالء الفغوؿُحن

ن لىا ؤن مً ؤهم مػىكاث الخىاع بحن ألاصًان والثلافاث بن هظه اإلالىلت لؤلمحر جبح  

جطىعاث زاؾئت وبالخالي بىاء  غضم مػغفت ول ؾغف للؿغف آلازغ اإلاػغفت الالػمت،

غً هظا الخطىع الخاؾئ ؤو الىاكظ اوؿضاص ؤبىاب الخفاهم  مجٍىوؤخيام غامت، و 

مىهجُت الخىاع  لُدل مدلها الطضام والطغاع. بن   الخداوع بل اؾخدالخه،وضػىبت 

ف زم الػمل غلى الخػغ   جلخط ي ؤوال ؤن ًىؿلم اإلاداوع مً الاغتراف بىلطه وحهله

 . غلى آلازغ زم الاغتراف به

ـ ؾُاؾُا ٌػِش اإلاىفى  ججػل مىهلم هظه اإلاحزة الغوخُت الطىفُت هي التي  بىف 

  ُ اإلااؾـ لإلعهاضاث ألاولى و ضبذ مداوعا ؤ فلضلت، امىفاه زلىة فػ  وان بل  ،مغ

مً زالٌ ،(026 .ص ،0211، بلغغاؽ الىهاب غبض)خٌى خىاع ألاصًان والثلافاث 

في مسخلف الشاون الؿُاؾُت والاحخماغُت  جهمىاكشاو هباع اللؿاوؾت  جهمغاؾال

ٌ بلى حؿغ بحن الشغق والخضازت الغغبُت بل  ،والػلاثضًت والفلؿفُت غلى خض جدى 

اإلاىاكف البؿىلُت ، هجض وفي الىكذ هفؿه .(145. ص ،0221) بغوهى بًدُانحػبحر 

شاٌىفُتلضي هظه الصخطُت الطوالثباث والشمىر   "بُجى" ، فها هى ًغص غلى اإلااَع

"لى حمػذ فغوؿا ول ؾاثغ ؤمىالها زم زحرجني بحن ؤزظها وؤوىن  : بيل كىة وؾمإهِىت

فال جغاحػىوي بمثل  مػضما، الزترث ؤن ؤوىن خغا فلحراغبضا وبحن ؤن ؤوىن خغا فلحرا 

، بً ألامحر غبضاللاصع ،مدمض)" طلً الخؿاب فةهه لِـ غىضي بػض الخؿاب حىاب

 .(320. ص ،1742

بلي  ، خُث1631 بترهُا ؾىت "بغوؾه"بػض بؾالق ؾغاخه واهذ له مدؿت في 

اهخمامه  هىوما محز ألامحر في جلً الفترة خىالي زالر ؾىىاث ًضع ؽ بجامؼ الػغب. 

ٍدل و  1633ت ؾى"بغوؾه"  لُيخلل مً ،الػالمإلاؿلمحن في مسخلف مىاؾم بإخىاٌ ا

  واإلاػغفُت. مؿاعه اإلاػِص ي ٌػىـ ججغبخه الىحىصًت وغمىما فةن   .نهاثُا بضمشم

طهغي الػاكل وجىبُه "في هظه اإلاغخلت مً خُاجه هخب ألامحر غبض اللاصع عؾالت 

                                                                                                                                   
 السجً الظي سجً فُه في فغوؿا بػض ؤؾغه مً ؾغف الاؾخػماع الفغوس ي. 12
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في ألابدار الفلؿفُت غلى غهضه، وكض ؤضضعها  هبطىعة غامت بؾهام مىوهي  "الغافل

ه مً ؤغالم الفىغ ال جسغج غً صاثغة ألابدار  في وكذ واهذ فُه مباخث مػاضٍغ

:" ؤما بػض فلض بلغني ؤن غلماء فغوؿا هخبىا  الضًيُت وألاصبُت وغحرها. حاء في ملضمتها

ا، فغخذ مً اؾمي في صفتر الػلماء، وهظمىوي في ؾلً الػظماء، فاهتزػث لظلً فغخ

خُث ؾتر هللا غلي ختى هظغ غباصه بدؿً الظً بلي، زم ؤشاع غلي بػؼ اإلادبحن 

منهم بةعؾاٌ بػؼ الغؾاثل بليهم، فىخبذ هظه العجالت للدشبه بالػلماء وألاغالم، 

وفي  .13"عمُذ ؾهمي بحن الؿهام، وؾمُذ هظه الغؾالت، طهغي الػاكل وجىبُه الغافل

فلؿفُت وزلافخه الػلمُت التي جىم غً اؾالع غلى هظا اإلاالف جخجلى مىاكفه ال

ش والضًاهاث بلى حاهب الترار الطىفي  .الفلؿفت الُىهاهُت وؤلاؾالمُت والخاٍع

 هابػت مً الضًً ؤلاؾالميخىمت ؤلاوؿاهُت مً الاجطاٌ باآلزغ الو  جبض

ضضًلا وان هظا آلازغ ، ؾىاء الىبُلتألازالق الػغبُت مً و  في شيله الطىفي الغوخاوي

ىدشفىن الظي حػل ألاوعبُىن ٌػملىن غلى جغحمت  مغ ألا غضوا،  و ؤ  ةضىع  هطىضه ٍو

 ة غً الدؿامذ والخىاضل مؼ اليل.ز مخمح  

 وعامليا مشرقياخر لا 

 خُث بضاًتبترهُا واؾخلغاعه بالشام  "بغوؾه"جبضؤ هظه الفترة مً زغوحه مً 

ها في الخلُلت ت، بال ؤن  شغكُاإلاالاخخيان باإلاشغق الػغبي، لظا ؾمُىاها بمغخلت ألامحر 

هظغا لشهغجه وللاءاجه مؼ مسخلف الصخطُاث الػاإلاُت فُما  ؛ز بؿابؼ الػاإلاُتجخمح  

جخؿىع ؤهثر هظه الغئٍت وهظه الطىعة الياملت لؤلمحر في اللخظت الشامُت  بػض.

خُث جدبلىع شخطُت الفُلؿىف الطىفي  ،الضمشلُت، بػض اؾخلغاعه في ؾىعٍا

طاع ضِخه فُما ٌػغف  فلض ،بل ًضافؼ غً اإلاؿُدُحن ،ـظي ًخىؾ  ؤلاوؿاوي ال

                                                                                                                                   
 Le livre d’Abdelkader جدذ غىىان 1636 جغحمتها بلى الفغوؿُت ؾىتللض ضضعث  13

 اإلاىؿم الغئٍت في شخطِخه كىة جىمً ؤضُال غغبُا مفىغا الفغوس ي اللاعت  زاللها مً اهدشف
 ألاهبُاء عؾالت وؤن واخض، مػحن مً جيبؼ الثالر الضًاهاث ؤن بلى مىتهُا ؤلاؾالمي، الضًً ومخؿلباث

ؼ بلى تهضف جىً لم والغؾل ـ مجملها في حاءث بل والفلؿفُت الػلمُت اإلاػغفت جلٍى ت لخىَغ  خٍغ
 .الشػىب بحن والخػاون  والخب الدؿامذ في اإلاخمثلت ؤلاوؿان
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ىا  ،الضامُت غض اإلاؿُدحن في الشام 1642بإخضار  ٌ بلى ما ًمىً اغخباعه ملل  خدى  ٍو

 للغوخاهُت الشغكُت ومؿخػُىا بما ًمىً اغخباعه جدضًثا جلىُا غغبُا.

وضىفُا مؼ مغخلت الىضج الطىفي وهي اإلاغخلت التي  جغجبـ هظه اإلاغخلت غغفاهُا

دلم مبخغاه  حػخبر ؤؾٌى مغخلت في و  ،اإلاخمثل في الاؾخلغاع بضمشمًفً فُه ؤؾغه ٍو

حػمم فيها في غلىم اللىم  ،ىفي خُث صامذ كغابت الثالزحن ؾىتمشىاعه الط

ٌ  ،طىفُت( وحػغ ف غلى صكاثم الخلاثم)ال زلىجه ، وؤشهغ وحاٌ وضاٌ وازخلى واغتز

وؾمذ له  ،إلاىىعة والىشف اإلابحن هما ٌؿمُهإلاضة غامحن بحن مىت واإلاضًىت اصامذ 

 الشُىر في الخطىف ومنهم الشُش الفاس ي الظي ازخلى به في مىت. طلً بللاثه هباع  

ُ   ،ومً حهت ؤزغي  اث الؿُاؾُت واهذ له للاءاث ومىاظغاث مؼ مسخلف الصخط

ت زاضت ألاوعبُت، مىىخه  والػلمُت مً الاكتراب مً  -الغخالثبلى حاهب -والػؿىٍغ

 ،لخاؾؼ غشغ والخػغ ف غليها غً كغبالخلىُاث الخضًثت التي غغفتها ؤوعبا في اللغن ا

ـ بمطغ بلى  بغافت بلى خػىعه الىثحر مً ألاخضار اإلاهمت هخضشحن كىاة الؿَى

اعجه للػضًض مً البلضان الػغبُت وألاوع  بُت. وغً زلىجه بمىت ًلٌى ابىه حاهب ٍػ

 له الاعجلاء بال في غاع خغاء ... "وما جم  ": جدفت الؼاثغ" مدمض بً ألامحر غبض اللاصع في

اوي واهفخذ له باب الىاعصاث واؾخظهغ مً اللغآن آًاث ومً  ووكؼ له الفخذ الغب 

 ،1742اللاصع،  بً ألامحر غبض ،مدمض) ؤخاصًث صخُدت" لىبىي االخضًث 

 .(073. ص

 هدُجت مػغفُت حػىص و ججغبت وحىصًت طاجُت  املىاقفوكض وان مالفه 

ل لت لخإٍو ىع اإلاػغوف بحن بحن الظاث الػاعفت واإلاىغ ًياص ال ًفطل ،بلى جلالُض غٍغ

ٌ واإلااو    
ا غً ألازغ الطىفي الظي  .وهظا ما حػلها مغخلت الىضج الطىفي ٌ،اإلااو  ؤم 

ػت والخلُلت  جغهه ألامحر في بالص اإلاشغق غمىما وؾىعٍا زطىضا، فللض بحن ؤن الشَغ

م ؤهل هللا حػالى ولم ًؼصص للشغع "ال ًىفطالن  عى ؤهه شم عاثدت مً ؾٍغ وول مً اص 

في هظه . (27. ص ،0222 اللاصع، ألامحر غبض) "جباغا فهى مفتر هظاباحػظُما وللؿىت 

سُت، وهي ألاؾٌى في خُاجه اإلاػغفُت و الفترة ف الخاٍع
 
املىاقف في التصىف ، ؤل
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ً زالزت مجلضاث زاضت بالخطىف غلى غغاع هخاب موهى  ،14والىعظ وإلارشاد

ت وجبؿُـ فُه جفؿحر آلًاث كغ  ،البً غغبي الفخىخاث اإلاىُت آهُت وشغح ألخاصًث هبٍى

سُلػلُضة بلى حاهب ل  .... تاإلاؿاثل الىحىصًت والخاٍع

غي بػؼ الضاعؾحن ؤن الىخاب حاء بةلخاح مً ( 1744، مغابـ حىاص ومنهم) ٍو

 15البُؿاع بػؼ الػلماء الظًً واهىا ًترصصون غلُه آهظان ومنهم الشُش غبض الغػاق

اح بىا ؤهل البلض، وزغحىا ولهم ل  "للض فغ  : املىاقفوحاء في جدلُم هخاب 
 
اه  ُ ل 

 
 ،ل

  ٌ ٌ  "واليؿاء   الغحا للض اؾخلبلني الضمشلُىن ؤخؿً اؾخلباٌ ":  وفي مىكؼ آزغ ًلى

وا ًىم صزىلي مضًىتهم هُىم غُض، فالغحاٌ واليؿاء كض حؿابلىا ؤمامي الغاس ي ) "وغض 

  .(42. ص ،1775 حىعج،

ولِـ فلـ غلى  ،مً اإلاىاكف التي جضٌ غلى مياهت ألامحر في ؾىعٍا غمىماو 

 ؾىتالتي خضزذ في الؿاثفُت طاث الجزغت هى ألاخضار واإلاجاػع  ،اإلاؿخىي الطىفي

عاح ضخُتها آالف اإلاؿُدُحن، خُث جضزل ؤوال لخماًت اللىاضل ألاحاهب و  1642

  ججغؤال ؤخض و  .لى بِخه، كبل ؤن ًخضزل بالجِشوؤصزلهم ب
 
ه غلى إلاـ خغمت صاعه أله

 .مً خُث اليؿب شغفاءؤخض ال

الفغؾان الظًً واهىا مػه وجمىً مً بهلاط زم بػض طلً زغج بمجمىغت مً 

مً غمنهم ؤغػاء ؤلاعؾالُاث  ،آلاالف مً اإلاؿُدُحن بلى حاهب الظًً آواهم في بِخه

ة مالُت ليل مً ًإجُه بمؿُخي اٌ صًً وعهبان، هما ؤهه وغؼ ميافإألاحىبُت وعح

به غلي "بهني لم ؤفػل بال ما جىح لخماًخه. وهىا عص  غلى ميافئُه مً ألاوعبُحن :

بػض هظه ألاخضار،  (14. ص ،0221 بًدُان،بغوهى ) فغاثؼ الضًً ولىاػم ؤلاوؿاهُت"

يؿب ول  اإلابضؤاللاصع الطىفي اإلاخػمم مً زالٌ  هجض ألامحر غبض  ً الظي ًجػله 

ت  هما ٌػخلض، هى الظي ًغفؼ ،حػالىألن هللا  ؛مػغفت باهلل بلى هللا ال فغىه حجاب الغحًر

مؿخمضة مً الىظغة بلى  هظا ألازحر لهظا فالىظغة بلى  ،مؼ هللا ومؼ ؤلاوؿان لهامجاٌ 

ةهىا و الخالم،   ؛فالطىفي ًيؿب ول مػغفت باهلل بلى هللا الغئٍت الطىفُت. جىمً كى 

ت وؤلازىِىُت ختى بظلً هما ٌػخلض ،حػالى ألن هللا ، ًغفؼ غً الػاعف حجاب الغحًر

                                                                                                                                   
 .الصبىحيت املىاقف الروحيت والفيىطاثٌػغف ؤًػا باؾم  14
 ابً البُؿاع مً غلماء الشام في جلً الفترة. 15
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فالخىخُض الخلُلي ، لظا، (114. ص، 1747 )هُيلؿىن، ًطبذ الػاعف غحن اإلاػغوف

الػلل في  هما ؤن   ،دلم بال في ملام الفىاء الطىفي وػواٌ ؤلاخؿاؽ بالخفغكتال ًخ

هظه ألاخضًت التي  ،-هللا-هظغهم ًيخج ضىعة مدضزت مطىىغت ال جمثل ؤخضًت اللضًم 

وبحن  ،واإلاىغىعبحن الظاث  ،فت بحن ؤلاوؿان وعبهجلخط ي خؿبهم جىخُضا ًلغي اإلاؿا

 .(122. ص، 1770 )هاجي حىصة، الػاعف واإلاػغوف

ألاصًان، وفي  : "بن   كاثال هاووحهاءصمشم غلماء غبض اللاصع زاؾب ألامحر للض 

ؤو  حل  وؤكضؽ مً ؤن جيىن زىجغ حهالت ؤو مػٌى ؾِشملضمتها الضًً ؤلاؾالمي ؤ

ي  ضغزاث  هظالت جضو 
 
مً ؤن ججػلىا لشُؿان عهم بها ؤفىاه الخثالت مً اللىم ؤخظ

. (071. ص ،1744 مدمض بً ألامحر،) "با، ؤو ًيىن له غلى هفىؾىم ؾبُالالجهل هطِ

اللُم هظه الصخطُت بها  ثث التي مغ  مً هظه ألامثلت، وفي مسخلف اإلادؿا جخجلى

  ٌ غلى كبٌى آلازغ والاغتراف به  ؤلاوؿاهُت وألابػاص الطىفُت الغوخاهُت التي جض

 والدؿامذ بل الخضخُت مً ؤحله.

 الخاجمت

، بن   لُت غباعة  الىحىص ؤو اليىن في عئٍت ألامحر غبض وزالضت اللٌى اللاصع اإلاُخافحًز

مت ألاٌو ؤؾاؾها ؤؾماء هللا الخؿنى اإلاىبثلت غً ألاؾماء الػا ؤو صوعة غً صاثغة

ل حضلُتوآلازغ، الظاهغ والباؾً
 
 و  ،بحن اإلاؿلم واليؿبي ، حشي

 
فُه بما -م ججػل الػال

وهظه الثىاثُاث ؤو اإلافاعكاث الشبيهت بالثىاثُاث  ،هى اؾم هللا الظاهغ -ؤلاوؿان

م والتي جمح   ىً اؾدُػابها بال ال ًم، و ز الخؿاب الطىفي ولهاإلاىحىصة في اللغآن الىٍغ

وهى باؾً بال غمً فال ًمىً الخضًث غً ؤٌو وهى آزغ وغً ظاهغ  ،في بؾاع الضوعة

 بضاًتها غحن نهاًتها، وفلا لآلًت اللغآهُت "هما بضؤهم حػىصون".حػلً هظه الضوعة التي 

ر  ول  مؼ خؿًوالخػامل الالدؿامذ  إلابضؤباغخباعه ًاؾـ  ،الفىغ الطىفيٌػب 

هفؿه ُجض الظً آلزغ االاهخمام بالغاقي غً  الخػبحر  ،ألاؾغاف واإلاظاهب والضًاهاث

 لالهخمام باآلزغ هظا الخإؾِـ بن   .بشيل ؤو بأزغ هظا الفىغ  غمًبالػغوعة 

ال ٌػغف الخم  ضاخبه ن  ؤ، وطلً اهؿالكا مً ًيىن ؤزالكُاكبل ؤن  مػغفي جإؾِـ

 
 

هجض اإلادشبؼ بالفىغ الطىفي لهظا ، (115. ص ،0222 اللاصع، ألامحر غبض) بالخمبال
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لخمـ  وبن واهذ ضىعة .هالبشغي ولالغخمت ؤلالهُت للىىع ًضغى هللا لجمُؼ الىاؽ، ٍو

ختى مىخطف اللغن الخاؾؼ غشغ، ضىعة غامت غً  -ال ؾُما الغغب ألاوعبي-آلازغ 

 ؤنهلم ًسالؿها  ،بلضان جخلضم
 
الخماًؼ الضًني ظل   شػىع بالضوهُت، غلى اغخباع ؤن  بال

الخماًؼ ألاؾاس ي والخاؾم في جىحُه الىظغة بلى آلازغ وفي جلُُم ؤوغاغه، ولظلً 

وخافظذ اإلاىاظغاث مؼ آلازغ  ،"صاع الىفغ والخغب"الخمُحز بحن "صاع ؤلاؾالم" و ضلجىا

  ،ولم ًىدشف اإلاغاعبت ؤوعبا ،غلى مفهىمها الضًني وبساضت الفلهي

بال مؼ مىخطف اللغن الخاؾؼ غشغ، وهىظا بضؤث  ،ؾغاػ ًضغى بلى ؤلاعجاب وفم

م آلازغ، و ؤالضهشت  ر غبضاللاصع في مغاخله ىظغة جىؿبم غلى ألامحهظه المام جلض 

ت )وؿبت البً ألاولى ، لىً مؼ جضعحه في اإلالاماث الطىفُت وجبيُه للفلؿفت ألاهبًر

 .16غغبي الشُش ألاهبر( حغحرث هظغجه

 مخضعحا  فاباغخباعه مخطى  فةن ألامحر غبض اللاصع،  ،وبىاء غلى طلً

 ،ًبدث فُما وعاء ألاصًان في اإلالاماث واإلاغاجب، ال ًبدث في ألاصًان غلى ازخالفها، بل

لهظا فهى بط ًخلغ ب مً آلازغ اإلاسخلف صًىا فهى ًخلغ ب  الخم ؤو هللا،هى  وهضفه وهمه

ً دىم غلى ، وال ًمً هللا  ،فُما ججلى لهم فُهؤلاله ؤو هللا  هم ٌػبضون فغ ألن  ىبالآلازٍغ

ً   ، وما اغخلض بال ما غبض بال هللافي الخلُلت ول غابض ؤو مػخلض  وبالخالي واهذ  افُه ؤ

ومً هىا ال بض مً الىظغ بلى باؾً ألاصًان ال  يها،اغخلض ف ؤو الطىعة التي غبضها 

التي هي وخضة الظاث  ص الظاهغي بلى الىخضة الباؾىُتظاهغها، والػبىع مً الخػض  

 .الطغاغاث الضًيُت واإلاظهبُتججاوػ  بظلً ًخم  و  ،17ؤلالهُت

ت ؤلاوؿان غىض ألامحر غبض ال ت الاوؿان اإلاخمثلت في حىهغ هظٍغ لاصع هى مغهٍؼ

"وحىص الاوؿان هى اإلالطىص بالظاث واللضعة ؤلاوؿاهُت في الػالم: ؤلاعاصة الىغامت و

غا عوخُا صًيُا، فهى ًبضؤ مؼ  ع فىغجه هظه غً ؤلاوؿانٍبر  و  ،مً وحىص الػالم" جبًر

جخم لإلوؿان، و جفؼ اإلاغجبت الىحىصًت بهظا جغ زلم هللا لإلوؿان غلى ضىعجه، و  فىغة
                                                                                                                                   

اللاصع وزؿاباجه جلً الػباعاث الخللُضًت التي جمحز بحن ما  لم وػض هجض في هخاباث ألامحر غبض 16
ٌؿمى "صاع ؤلاؾالم وصاع الخغب" بل صغىة بلى الخيامل بحن اإلااصي والغوخاوي.)ماصًت الغغب وعوخاهُت 

 .الشغق ؤلاؾالمي(
الىظغة الباؾىُت للضًاهاث جدل  مشيلت ما ٌؿمى الُىم "ضغاع ألاصًان" وجفػُل صًً غلى آزغ،  17

 لطىص ؤن ول ضاخب صًً ًخػبض خؿب صًاهخه.واإلا
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هظه الطفت لإلوؿان صون  حػالى في ألاؾماء الالهُت و مشاعهت "الاوؿان اليامل" هلل

م. ت  غحره غلى ؾبُل الدشٍغف والخىٍغ ا ما ًخػلم باألضٌى الفىٍغ ت الخلفُت و ؤم  الىظٍغ

لا ىجضهاف اللاصع، غبض ألامحرلضي  وهى جطىع  ،في ؤخض ؤهم مىغىغاث اإلاُخافحًز

خه ومطحره وهى مىغىع طو اوػياؾاث ؾُاؾُت، جلً  ،ؤلاوؿان في الػالم واليىن وخٍغ

 
 
ت التي جمث امالجه في خُاجه ومػغتها هؿُاؾت جؿبُلُت الها وؤغاص ضُألاضٌى الفىٍغ

ٌ مً وحىص ؤلاوؿان ًخمثل في اإلاػغفت باهلل  زلافُا،ؾُاؾُا واحخماغُا و  فاللطض ألاو 

 .باهلل جخم مً زالٌ ضفاجهوغباصجه واإلاػغفت 

  ٌ الجمؼ ؤو الجضٌ بحن الظاهغ وؾلىواجه غلى  لؤلمحر ىاكف الطىفُتاإلا جض

 ، بحنبحن الغُب والشهاصة ما ٌؿمى في اضؿالخهم باللغاءة اللغآهُت،ؤي  والباؾً،

ومً هىا جيخلل كىاهحن الؿبُػت مً غالم الخـ بلى غالم الخُاٌ  .الخم والخلم

  ،طف به ول فىانمبضع للمػنى غلى غغاع الخُاٌ الظي ًخ  
 
ص بلى الفغق ؤو ه ٌػى غحر ؤه

ضح لىا خُاجه ومً هىا جخ   ،ؤي مشاهضة الىثرة بػحن الىخضة ما ٌؿمى بالفغكان،

 .خُاةالاحخماغُت والؿُاؾُت ومشاعهخه في ول مؿخلؼماث ال
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