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ذ ذؽتاب ذو ذػلدفوةادلنهاج رفاـاتذذ:إذكاؾوات
ذوذجتلواتذاإلقدقوؾوجواذاإلبدتموؾوجواذ

ذذأمحدذؽروؿي

عـموراءمػذاماظؾقث،ماظقضقفمسؾكماٌـفاجمعـمجفةموطؿابمإذؽاظقاتممغلؿفدف
صؾلػقةم)هدؼدطيامعؼدعةماظؽؿاب(ماظؽشػمسـماىلقرمواظروابطمبنيماٌدوغؿني،مومبقـفام
وبنيمعراعلمتقاجدمتدرؼسماظػؾلػةمسيماظـاغقيمعـمحقثمػلممنطمتػؽري،مؼشفدمظف،م

مأحد مػل ماظػؾلػة مصؿادة مواظَؿػُرد. مأػؿممباظَؿؿُقز مأحد مباظؿاظل مو ماظلقادؼة، ماٌقاد أػؿ
اٌػاتقحمظؿقدؼدماظدواصعماظيتمتقزػمعـمضؾؾماٌؤدلةماٌدردقةمعـمحقثمػلمعؤدلةم
ماإلؼدؼقظقجقةم ماظلؾطة موادرتاتقفقات متؿالءم معدردقة متـشؽة مظؿقؼقؼ ذيفقرؼة

مظؽ مراجع ماظؽقػقة ماٌؼاربة موصؼ م)األودي( مظؾؿقؾقؾ ماٌدوغؿني مإخضاع مإن قنماٌفقؿـة.
مضؾؾم متقزػمعـ مو ماظؼلؿ مسي مبقداشقجقةمصاسؾة موثائؼ مميـالن ماظدروس موطؿاب اٌـفاج
ماظقضتم مذات مسي موػؿا معؿػاوتني. مضدر مو مبدرجات مظؽـ مدقاء محد مسؾك مواٌعؾؿ اٌؿعؾؿ
ماظعؿؾقةم م مصاسؾق مو ماٌدردقة مظؾؿؤدلة ماظؿقجقفقة ماظؼاغقغقة ماظقثائؼ مبني موصؾ حؾؼة

م.مؿعؾؿم)أدادا(موطذامعػؿشماٌادةٌاظؾقداشقجقةمسيماظؼلؿم:ماٌعؾؿموا

متؿقركماإلذؽاظقةمضؿـمعـؾثمذيمثالثمأضطابمعؿػاسؾةم:

م)اٌـفاجموطؿابماإلذؽاظقات(.ماألول:مؼؿعؾؼمباٌدوغةمذاتفا

ماظـاغل:ماظؽػاءاتماًؿاعقةموماحملقرؼة.

مثاظـا:مصفرسماإلذؽاظقاتمواٌشؽالتماظػؾلػقةمعصيؿَقجممبؼدعةماظؽؿاب.

مؼلؿ مهدؼدطيا مميؽـمو مإؼدؼقظقجقة مدالالت مأؼة ماظؿاظل: ماظؿلاؤل ماظؾقث فدف
مادؿـؿاجفامعـمػذاماٌـؾثمذيماألضطابماظـالثةم؟

مذؽؾقا،م ماٌدوغة مبؿؼدؼؿ مؼؿعؾؼ م:ماألول موصؼمحمقرؼـ مجلؿمهؾقؾماٌؼاظة ؼؿقرك
صفقمؼلؿـدمسؾكماٌؼاربةماظقصػقةم)شريماالدؿدالظقة(مظؾؿدوغةمحمؾماٌعاؼـةموماظؿؼصل.م

                                                                                                                                        
وػران،ماىزائرمماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،ومباحثمعشاركممبرطزماظؾقثمسيم،مأدؿاذمجباععةموػران

م(.م3122أبرؼؾمم34)تقسيمؼقمم
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اغلمصقؿعؾؼمبؿقزقػماٌؼاربةماظؽقػقةمٌـفجمهؾقؾماٌضؿقنمظالدؿداللموادؿـؿاجمأعاماظـ
م.ضماظدالالتماظؽقػقةمهلذهماٌدوغةبع

ذادلدوـةذذكلواذـ

ذؽتابذاؾدروسذــ

مصؾلػقة مإذؽاظقات مآدابم1طؿاب مذعؾة ماظـاغقي، ماظؿعؾقؿ معـ ماظـاظـة ماظلـة ،
وصؾلػة،موزارةماظرتبقةماظقرـقة،مهتمإذرافموتأظقػمحلنيمبـمسؾدماظلالمم)عػؿشم
مسؾدم محلـ، مبقضؾل ماظدؼـ مذيال م: ماٌػؿشقن ماظؿأظقػ مسي مذارك مواظؿؽقؼـ(، اظرتبقة

م3118دقة،ماظرريانمعربوك،مسؾدمايؽقؿمبؾقؾقطة،ماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدر
م) مايفؿ معـ ماىزائر. م ماألودي( ممماٌؿقدط،اظطؾعة مظقن مذو عؼدعةممأخضر.ص

مص م)ص مصػقات مأربع معـ ماظؿـاظقةم6-3اظؽؿاب ماظصـقرة مسؾك معؤرخة مو معقضعة )
صرباؼرمم32،م)شرداؼة(،مسيم،محلنيمبـمسؾدماظلالممبرؼانمواهللمعـموراءماظؼصد:

-7مص:(.معنتماظدروسم)صم)ص:متةماظؽؿابمعـمصػقةمواحدةم.مأعامخا3118

مطربي:(معقزعمسؾكمأربعمإذؽاظقاتم454

(-مزيسمعشؽالتمصرسقةم)صمصماًارجل:سيمإدراكماظعاملمم-

-236صمسيماألخالقماٌقضقسقةموماألخالقماظـلؾقة:مأربعةمعشؽالتمصرسقةم)صمم-

332)

(418-334زيسمعشؽالتمصرسقةم)صمصمماظعؾقم:سيمصؾلػةمم-

(454-419)صمصممسيماظػـموماظؿصقفمبنيماظـليبموماٌطؾؼ:معشؽؾؿانمصرسقؿانم-

ماظػالدػة متعارؼػ مو ماظشروح ماٌرجعقة، ماإلحاظة مؼلؿفدف: مبفاعش معدظؾ اٌنت
مواٌػؽرؼـ.

مواظـاغلممطؿا ماٌصادر مبؼائؿة معؿعؾؼ ماألول مصفردني، معـ ماألخري مسي ؼؿشؽؾ
(،معؼلؿمإديمعصادرم:45م-مبقؿقؼاتماظؽؿاب،مباظـلؾةمظؼائؿةماٌصادرم)صمصم

عصدرطيامعرتبموصؼمايروفماألجبدؼة.مم(مبـم459 -456باظغةماظعربقةمعـم)صمص
م م)ص ماظػرغلقة مباظغة موعصادر مبـ موصم33( معرتؾة ماظالتقـقةمعصدرطيا مايروف ؼ

(ABCDم مجمؿقسف معا مأي ماحملؿقؼاتم295( مظػفرس مباظـلؾة مأعا )صمعصدرطيا.
مصرسقةم461 معشاطؾ مإدي معؼلؿة مبدورػا مإذؽاظقة موطؾ مإذؽاظقات مأربع مإدي مصؿؼلؿ ،)

                                                                                                                                        
مثاغقي،م1 ماظـاظـة ماظلـة ماظلالم، مسؾد مبـ محلني مإذراف: مصؾلػقة، ماىزائر،ممإذؽاظقات موصؾلػة، مآداب ذعؾة

م.3118م،دوم
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م معـ مم2عرضؿة مظؽؾمم27إدي ماظصػقات مضؾط معع معشؽؾة مظؽؾ ماظػرسل مباظعـقان عرصؼة
معـفا.

ذػهرسذاحملتوقاتذ:1ذرؼمأـظرذاجلدولذ

ماظصػقةماحملؿقؼاتماظرضؿ

 4معؼدعةماظؽؿابماٌؼدعة
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2 

3 

4 

5 

م6

ماٌشؽؾةماألوديمممممم
ماٌشؽؾةماظـاغقةممممم
ماٌشؽؾةماظـاظـةمممم

ماٌشؽؾةماظرابعةمم
ماٌشؽؾةماًاعلة

م............................سيماإلحلاسمواإلدراك
مسيماظؾغةموماظػؽر..................................

م.مسيماظشعقرموماظالذعقر...........................
مسيماظذاطرةموماًقال..............................

م........................سيماظعادةموماإلرادةم.......

8 

41 

66 

88 

213 

 236مسيماألخالقماٌقضقسقةمواألخالقماظـلؾقة.................ماإلذؽاظقةماظـاغقةم

مسيماألخالقمبنيماظـليبموماٌطؾؼ.........................ماٌشؽؾةماألودي 7
مسيمايؼققموماظقاجؾاتمواظعدل............................

م.........سيماظعالضاتماألدرؼةمواظـظؿماالضؿصادؼةمواظلقادقة
مسيماظشكصقةماىؿاسقةمواظشكصقةماظػردؼةموطراعةماإلغلان

237 

255 

281  

315 

8 

9 

: 

ماٌشؽؾةماظـاغقة
ماٌشؽؾةماظـاظـةم
ماٌشؽؾةماظرابعة

 333مسيمصؾلػةماظعؾقمم..........................................ماإلذؽاظقةماظـاظـةم

21 

22 

23 

24 

م25

ماٌشؽؾةماألوظل
ماٌشؽؾةماظـاغقةم
ماٌشؽؾةماظـاظـةم
ماٌشؽؾةماظرابعة

ماٌشؽؾةماًاعلةم

مسيمايؼقؼةماظعؾؿقةموايؼقؼةماظػؾلػقةماٌطؾؼة................
مسيماظرؼاضقاتموماٌطؾؼقة................................

مسيماظعؾقمماظؿفرؼؾقةمواظعؾقمماظؾققظقجقة.....................
ملانمواظعؾقمماٌعقارؼة........................سيمسؾقمماإلغ

مسيماإلبلؿقؿقظقجقاموضقؿةماظعؾؿ............................

334 

34: 

365 

383 

3:5 

 419مسيماظػـموماظؿصقفمبنيماظـليبموماٌطؾؼم................ماإلذؽاظقةماظرابعةم

26 

م27
ماٌشؽؾةماألودي

ماٌشؽؾةماظـاغقة
ماآلثارماظػـقةمواظؿفربةماظذوضقة...........................مسي

مسيماظؿصقفمبنيماظـليبمواٌطؾؼ..........................
41: 

438 

خامتةمماًامتة
ماظؽؿاب..............................................م

455 

 456ماظؽؿاب.................................معصادرموحمؿقؼاتمصفرداماظؽؿاب

م  



 أمحدذؽروؿي

79 

ذادلنهاجذذــ

ماظدرادقةم مظؾلـة ماظشعب. مخمؿؾػ مثاغقي ماظـاظـة مظؾلـة معقجفؿان موثقؼؿان إغفؿا
م.صقفاماظؽؿابماٌدردلم)درداموغصا(وػلمغػسماظلـةماظيتمغشرمم3119ـ  3118

مبرغاعجم موحمؿقؼات مبؽػاءات ماٌؿعؾؼ ماألول مذؼف مباٌـفاج، مؼؿعؾؼ مصقؿا مؼفؿـا، عا
،مضؿـمػذهماظصػقات،متعاجلماظقثقؼةماظؽػاءاتم(24 -5ذعؾةمآدابموصؾلػةم)صمصم

اٌطؾقبمانازػامثؿمجمؿؾماظؽػاءاتماحملقرؼةمواًاصةموسالضؿفامباحملؿقىماٌعرسيم
ؾماألدؿاذ،مصؿؿشؽؾماظقثقؼةمعـمثالثةمصصقل،مهلذهماظشعؾة.أعامصقؿامؼؿعؾؼمبقثقؼةمدظق

ؼراءةمظػؾلػةماظربغاعجم)وػلمتػصقالتمعقجفةمظألدؿاذمهدؼدطيامظؾؽػاءاتمبؼفؿؿماألولم
ؼراءةمألػداصفموحمؿقؼاتفماٌعرصقةموصؼمطؾمباًؿاعقةمواحملقرؼةمواًاصة(.موماظـاغلم

مظؾؿؼاظ ماظعؿؾل مباظقجف مصقفؿؿ ماألخري ماظػصؾ مأعا ماظشعب، معـ ماظػؾلػقةمذعؾة ة
موتؼقميفا.

ذبعضذاؾدالالتذاؾكوفوةذؾلمدوـةذ-

ذعلىذؿدتوىذادلنهجذ--

اسؿؾارماظرباعجماظػؾلػقةماىدؼدة،مومطـظرةمتربقؼةمجدؼدةمتؼدممسؾكماٌؼاربةمممثة
مصؾؿم ماظعؿقعقة. ماظلؾطات مأضرتف مطؿا ماظرتبقي ماإلصالح معػاتقح مأحد موػل باظؽػاءات
ؼصؾحماظربغاعجمعلؿؼالمسـمدقاقمؼـدرجمصقف،مبؾمأنماظؾقداشقجقاماٌعاصرةمضدمأضَرتم

وسـدعامؼؽقنمـمدقاقمؼطؾؼمسؾقفماٌـفاج،أغفمضطعةمعـمضؿـمضطعمأخرىمعدجمةمضؿ
ضؿـماٌؼاربةمباظؽػاءاتمصالمبدمظؾرباعجمأنمتؿكذمصقرةمبـائقةمعالئؿةممااٌـفاجمعدرج

هلذهماٌؼاربةم،معـدجمةمععفا،معؿؾقغةمبؿؾقؼـفامومعرتمسةمبرتدقؿاتفا.مصاحملؿقؼاتم
م مواًاصة ماحملقرؼة ماظؽػاءات م: ماواػني مسي معقزسة مظؾرباعج واظؽػاءاتماٌعرصقة

واظيتمتصبماًؿاعقة.ماألوديمتلؿفدفمصقاشةماظؽػاءاتموصؼمعامترعلمإظقفماإلذؽاظقةم
ماظؽػاءةماًؿاعقة.،سيماظـفاؼةمسيماظـاغقة

مؼؾل معا ماٌـفاج معدخؾ مبداؼة مسي مغؼدعفامغؼرأ ماظيت ماىدؼدة ماظػؾلػة مبراعج إن
م-)معـمػذهماظلـةماظدرادقةماغطالضام2ظؾلـقاتماظـالثةماظـاغقؼةمسيمذيقعمذعؾفا

وسيم.م3(متؼدممسؾكمأداسمغظرةمتربقؼةمجدؼدةمتعرفماظققممباٌؼاربةمباظؽػاءات

                                                                                                                                        
2
تؼينمرؼاضل،متلقريمومة،مسؾقممورؼؾق،ماظشعبماٌؼصقدةمػلم:مآدابمومصؾلػة،مظغاتمأجـؾقة،مرؼاضقات 

 اضؿصاد.

م.3اٌصدرماظلابؼ،مصمم3
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علاسدةمدقاقمذظؽمؼعؿربمأنمػذهماظـظرةماىدؼدةمتؼدممسؾكمادرتاتقفقةمتلؿفدفم
اظعاملماٌؿعؾؿمسؾكماظؿؽقػماظلرؼعموماظؿالؤمماظـاصعمععماٌؿغرياتماٌؿعددةماظيتمؼعرصفام

ماظيت ماٌلؿؿرة ماظققعقةمواظؿققالت محقاتفؿ مسي ماظـاس معـمؼعقشفا ممتؽـف ممثة موعـ ،
مماإلبداعماٌػقدمواٌشارطةمسيمبـاءمايضارةماإلغلاغقةماٌلؿؼؾة.

ماٌػقدؼـم ماظؿالؤم مو ماظؿؽقػ مسؾك ماٌؿعؾؿ معلاسدة مؼلؿفدف ماظػؾلػل اظدرس
سيمواظؿغرياتماظعاٌقةموماغعؽاداتفامسؾكمععقشماظـاسماظققعلموطقػمميؽـفماٌشارطةم

،ماغفمؼرعلمظؾؿػؿحمسؾكمايضارةماٌعاصرةم.موطأغفمؼرعلمايضارةماإلغلاغقةماٌلؿؼؾؾقة
ماصط معـطؼ مخماظب معـ ماظـشء مإخراج مبـفاؼةمإدي ماظؼائؾة مواعؿداداتف مايضارات دام

مواعؿداداتفم مايضارات محقار معـطؼ مإدي موإدخاظف ماظؼطؾقة ماألحادؼة موجربؼة اظؿارؼخ
اظؼائؾةمباظؿعددؼةماظؼطؾقةم.موذظؽمعـمخاللمعلؾؽنيمؼؿؽاعالمأحقاغا،موؼـػصالمأحقاغام

مظققعقة.أخرىم:ماظؿأػؾمظالرتؼاءمإديماظدراداتماىاععقةموخقضمععرتكمايقاةما

ؼؿقصؾماٌؿعؾؿمإديمماظؿاظقة:اسؿؿادامسؾكمهؼقؼموإنازماظؽػاءاتماًؿاعقةماظـالثةم
صؾلػةماظعؾقمممأوال،مماردةماظؿأعؾماظػؾلػلمسيمضضاؼامصؽرؼةمتؿعؾؼمباإلغلانمومحمقطفم

ماالتصالماٌؾاذرممبصدرماًريمومععاىؿفمماظقحدة.ومصؾلػةماظَؿلاعلمإديم مثاظـا،ثاغقا
م(.)صم

ماظطؾقعلممدمـ ماًارجل ماظعامل مإدراك ماظقادع، ممبعـاػا ماإلدراك معلأظة مأعام ػـا
موصعاظقةم موعؽاغة مسـف ماظـاوة مواظصريورات مهؼقؼف، موآظقات موأدوات واالجؿؿاسل،
ماألوجفم معؿعدد ماٌـفاج مبدالظة ماحملقط مػذا مطان موٌا ماظصريورات. مػذه مضؿـ اإلغلان

م مصفق مٌمسيواظؿفؾقات، مميؽـ مصال م؛ مأوجف مضؿـمأطؿؾ مؼـدرج مأن مإال  ماظؿػؾلػ ؿعّؾؿ
ماظؽؾقة،م مايؼقؼة مدون ماىزئقة مايؼقؼقة ماألخالضقة، ماٌعرصة مدون ماظـلؾقة اٌعرصة

ٌُؿعّذراٌؿؽـموا .متعضيؿؾماٌؼاربةمباظؽػاءاتمسؾكمهقؼؾمعرطزمالحؿؿالمدونماٌلؿققؾموا
موتلم4اظؿعؾؿمعـماٌعؾخملؿمإديماٌؿشيعؾخملؿ متشؽقؾمصردطيا معؾادرطيامعلؿؼاًلؿفدفمأدادطيا مغاضفطيا، ،

مذيمعلؤوظقةمسؾكمعلؿقىماظػؽرموماظعؿؾم.مم

،مدرسماظػؾلػةمػامػـامؼؾعبمدورطيامعػؿاحقامظؿقؼقؼمومانازمػذاماظـؿطمبدونمذؽ
عـماظؿـشؽةماٌدردقةماًؿاعقةمسيمعصبماظؿعؾقؿماظـاغقيمواٌالعحماٌرجقةمسـدميظةم

موصؼ ماظـلؼلماٌكرجات مأصالاظؿعؾري مؼـؿؾف مأمل مػقم. محقث معـ ماظػؽر، مؼؼظة مإدي رقن
رأسمعالمغؼديمباظؿعؾريماٌعاصر،مسـدعامعـؾماظػقؾلقفموطأغفمذبابةمواجملؿؿعموطأغفم

                                                                                                                                        
،مؾلػلم:مجدظقةماٌعرسيموماظؿعؾقؿ،مماظػؾلػة،ماظذاطرةموماٌؤدلة،مإذؽاظقةماظدرسماظػدلسؾدماهللمعق،مأغظرمم 4

صم،م3117 (CRASC)،معـشقراتماظؽرادؽم،متـلقؼمحمؿدمشاملمومأريدمطروعل3113مأطؿقبرم26-25وضائعم
م 239-235 صم:
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م مدوعطيا ماظذبابة مصؿأتل مؼـعدم مؼؽاد مغشارف مخاعؾ مرؾقعؿف معـ مصاظػقؾ م؛ حبرطؿفامصقؾ
موإؼابفا مذػابفا مَصقضـيعشيم،وغشارفا، ماظػقؾ مإلؼؼاز مصقف، ماٌرشقب مشري ماٌزسج ؿصيمصقتشيفا

مألصرادم مباظـلؾة ماظػقؾلقف مطذظؽ م؟ مواظؾؼاء ماظغذاء مراظؾا موايققؼة مبايرطة باظـشاط،
اجملؿؿعمؼعؿؾمسؾكمإؼؼازمحققؼؿفؿماظػؽرؼةموحدتفؿماظذطائقة،موطػاءتفؿماظـؼدؼةمعـم
مظؾؿـقؼرم مؼؤدس موػق م؛ مطاغط ماسؿرب مصؼد م، ماظقؼظ ماظعؼؾ مدور مصقفؿ مبعث مإسادة خالل

مبؼقظفم:ماظؿـقؼر: مسرصف مماظذي محؼممػق مسي ماضرتصف ماظذي متصقره معـ خروجماإلغلان
غػلفم،موػذاماظؿصقرمػقمسفزهمسـمادؿكداممسؼؾفمإال مبؿقجقفمعـمإغلانمآخرم]....[م

تقجقفمإغلانمـمؼصيقػخملزاغفمسؾكمادؿكدامماظعؼؾمبغريمؼصالمبدمعـماظعزممواظشفاسةماظؾذ
اظؽلؾمواىنبمػؿامسؾ ةمرضامرائػةمطؾريةمعـماظـاسمبأنمؼؾؼقامرقالممأنمم،5آخر

مضاصرؼـ، مطذظؽمسؾ ةمتّطقعماآلخرؼـممحقاتفؿ بعقدؼـمسـمِخؾَؼؿفؿماظطؾقعقة....موػؿا
وؼؾدومأنماألعرموطأنمطؾمواحدمعـفؿمؼؼقلمظـػلفمأنماظقصاؼةممسؾقفؿ،ظغرضماظقصاؼة

وماظراسلماظُروحلماظذيمؼغينممؽرمظل،ٌرحية،مصؿامداعتمأجدماظؽاتبماظذيمؼػمسؾّل
مضرورةمتدسقغلم مضؿريي...صؿاماياجةمألنمأجفدمغػلل،مصؾقلتمػـاك ضؿريهمسـ

ممم6.ظؾؿػؽري...معاداممشرييمؼؿؽػ ؾ،مومؼؿقؿؾمػذهماٌشؼةماظـؼقؾة

إذامطاغتماٌؼاربةمباظؽػاءاتمترعلمإديمتشؽقؾمادؿؼالظقةماظػردمومباظـؿقفةماغؾـاضفم
مؼؿأتك مظـ مؼصطؾغمصإغف محقـؿا مإال  ماٌدردقة مظؾؿؤدلة ماًؿاعل ماهلدف مػذا هؼقؼ

،مػقمأحدماٌػاتقحماٌفؿةماظذيمعـمخالظفماظعؼؾمباظؿـقؼرموؼلؾؽمعلؾؽف.موماظؿػؾلػ
مهؼقؼف.مصؾـمؼؽقنمخطابماظدرسماظػؾلػل،مإال مخطابم مادؿفداصفموؼعؿؾمسؾك ؼؿؿ
مإععانم مخطاب م، ماٌطؾقبة مباىرأة مو م ماظعؿؼ موسي ماظدائؿة ماٌلاءظة مخطاب اظؿػؾلػ،

م ماظقاضع، مسي موايقاة مواظقجقد ماإلغلان معلائؾ مسي مؼؿػؾلػموتأعؾ مإغلان ،ممطؾ
مطانص موإن محؿك مماإلغلان متأتلممسؿقعل موػؽذا ماًاصة، مبطرؼؼؿف مؼؿػؾلػ صفق

ماظعؼؾم معلؾؽ مسي مظؾدخقل ماظؼؾؾل ماظؿػؾلػ مػذا مظؿقزقػ ماظـاغقي مسي ماظؿالعقذ ذيفرة
،ماٌؽؿلبماٌعرسيمبـاءم،معـمخاللماظؿػاوضمواظؼؾقلماٌلؿـريمسؾكمأداسمػدمموإسادة

ماظلابؼ ماظذػين ماظدؼداطؿقؽققنم(le déjà là) ـ مذظؽ مسـ مؼعرب ماطؿلابمطؿا مظغرض .
.7اٌروغةمسيماظػؽرمواظـلؾقةمسيماألحؽام،مواظؿػؿحمسؾكماآلخر

م،،ماظؿفارب،ماظؿؿـالتاعمطؾمعامتؼدعفمايقاس،ماظؿكقالتإخضعـمخاللم
ماىاػزةاآل ماٌلؾؼة،ماظؼقاسد ماألحؽام ماٌقاضػ،ماظعؼائد،ماإلميان، ماًراصات،م،راء،

                                                                                                                                        
مم::أغظرمطروعلمأريد،ماظلؾطة؛ماإلؼدؼقظقجقامومتعؾؿماظػؾلػةمسيماىزائر،معرجعمدؾؼمذطره،مصمص:مم5
م 223أغظرمطروعلمأريد،ماٌرجعمغػلف،مص:مم6
م214 -::أغظرمطروعلمأريد،ماٌعرصةماظعاٌقةموماٌعرصةماظػؾلػقة،معرجعمدؾؼمذطره،مصمص:مم7
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م ماظـؼدؼةاظعاداتاألدارري، ماظروح ماظؿؼاظقد...ظصراعة مإديم8، ماإلصالح مؼفدف مإذ .
م ماظػؾلػل ماظدرس مسرب ماظطؾؾة ماالدؿؿرارؼةممتؽني مصؾب مسي متػؽريػؿ مإدراج إدي
م مسـ ماظؾاحث ماظؾشري مظؾػؽر ماظعؼالغقةاظؿارخيقة ماظلؾؾ مباغؿفاج ماعؿقانمايؼقؼة مو ،

ماظعامل،...ومتؽقـفؿ محقل مواظؿصقرات ماآلراء مغؼدؼمغلؾقة معقاضػ ماختاذ مإزاءمعـ ة
مواظلارؼة ماظرائفة ماألصؽار مإزاء مو مواألحؽاممم'ايؼائؼماٌطؾؼة'، ماٌكؿؾػة حقلماظؼضاؼا

.مضؿـمأصؼماظؿققلماظؾقداشقجلمسيماواهماٌؼاربةمسيماظؽػاءاتمإذمؼلفؾم9اٌلؾؼةم
مؼؾل:...وػؽذا،مصإنماٌقاضقع دماظؿؼؾقدؼةمضدمبدأتمتػؼمبقضؾلمحلـمذيالماظدؼـمعا

،موملمؼعدماالػؿؿاممؼـصبمسؾكمذيعمايؼائؼمواٌعؾقعاتموسؾكمحشقػامسيمضددقؿفا
ذاطرةماظطاظب،مبؾمأصؾحماالػؿؿاممؼـصبمسؾكماظؾقثمسـماٌؾادئمواظؼقاسدماألدادقةم
اظيتمميؽـمأنمتعؿربمحمقرطيامتؿفؿعمصقفماٌعرصةماظيتمحيصؾمسؾقفاماظطاظبمعـمحقظف.م

مبا مؼفؿؿقن ماظربغاعج مواضعق مؼعد مبؾممل مدرادؿفا. معـ ماٌرجقة مواظػائدة ماظدرادقة ٌقاد
مظغةم مسي مؼصقشقغفا مو مأغظارػؿ، مأعام مصقفا ماٌرشقب ماألػداف مؼضعقن مأصؾققا أغفؿ
مأنم مذأغفا معـ ماظيت مواظؿفارب ماظدرادة معقاد مباخؿؾار ممثة، معـ موؼؼقعقن اظؽػاءات

م10تؤديمإديمهؼقؼمػذهماألػداف.

ضؿـمغلؼمإؼدؼقظقجلمذيماظلقادةمؼؿغذىمعـفمضطاعموادعمعـماظـشءمغلكطياممظؽـ
م–طؿامؼالحظمحمؿقدماألعنيماظعاملم–"وايؼممغصطيا.طـقػةمسربمتعؾقؿماظػؾلػةمدردطياموم

عـمحقثمرابعفمايلاسموبـقؿفمم–أنمتدرؼسماظػؾلػةمسيماٌرحؾةماظـاغقؼةمباظذاتم
موغ مسددي موزن مذات مصؽات معع ماٌؾاذر مسيموارتؾارف ماظؿأثر مباظغة معفؿة مخاص قسل

مأخرىم معصادر ماٌرحؾة مػذه مسي مواظـظري ماظػؽري م)ظؾؿقجف مواظـظري ماظػؽري اظؿقجقف
تعؾقؿقةمواجؿؿاسقةمبغريمذؽ(،مظؽـمظعؾشيماظػؾلػةمتؼدمماظشؽؾماألطـرمتعؿقؿطياموورؼدطيام

ممممممممممممممممممممممممموباظؿاظلمتأثريطيامسيماجملؿؿعمساعةموذظؽمظألدؾابماظؿاظقةم:مممممممممممممممممممم

ممبام .2 مؼؿأثرون ماظـاغقؼة، ماٌرحؾة مػذه مسي ماظػؾلػة مؼدردقن ماظذؼـ ماظطؾؾة مآالف ألن
مهلؿ...وأشؾب مؼصيدشيَرسصي معا مأو متؿـقعممؼدضيردقن مبؾ ماظػؾلػة مدرادة مؼقاصؾقن مال ػؤالء

وختؿؾػمدرادؿفؿمبعدماظـاغقيمأومؼؿففقنمعؾاذرةمإديماظعؿؾماالجؿؿاسلمحاعؾنيم
عـمصؽرمغظريمإديمايقاةماظعؿؾقةععفؿمعامترَدبمسيمغػقدفؿموسؼقهلؿم

مغفاؼة .3 ماظلـ، مػذه مسي ماظطؾؾة ماظيتممألن ماظؽؾرية ماألدؽؾة مدـ مػل ماٌراػؼة عرحؾة
مايقاة مسي مجقػرؼة مبؼضاؼا ماظػؽريم.تؿعؾؼ متقجففؿ مطؾري محد مإدي مؼصيفشيِلؿصيقن ..

                                                                                                                                        
م92عؾقؿماظػؾلػةمسيماىزائر،مص:مأغظرمطروعلمأريد،ماظلؾطة،ماإلؼدؼقظقجقامومتم8
مشاملم9 محمؿد مواٌؤدلة،معرجعماظػؾلػةموماٌدردة، ماظذاطرة ماظػؾلػة، مسي ماظقرـقة، معؼرتحاتماظؾفـة مسي مضراءة ،

مم6:،مصم:مدؾؼمذطره
م6صم:م، 3119-3118،مأغظرمػاعشمبراعجماظػؾلػةم10
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واظعؾؿلمحبلبمعامؼؿؾؼقغفمعـمإجاباتمحقلمتؾؽماظؼضاؼا،مودرسماظػؾلػةمعصدرم
عصيِفٌؿمعـمعصادرمػذهماإلجابات.

مجف .4 مواٌدردة مرمسقة مبراعج ماظدرادة، مبراعج ماظؿقجقفمألن مأجفزة مأخطر معـ از
مسيم ماظػؾلػة مبرغاعجمتدرؼس مصإن ماظؼائؿ ماإلؼدؼقظقجقةمظؾـظام اإلؼدؼقظقجلمواظلقادة
ممتؾؽفم ممبا ماظلقادة. موػذه ماظؿقجقف مػذا مأبضيقاب مأػؿ معـ مباب مػق ماظـاغقؼة اٌرحؾة
اظػؾلػةمعـمعـاػجمغظرؼةمحمددةمتلاسدمسؾكمبؾقرةموتـؾقتماظدالالتمواظؼقؿماظيتم

11قؼدػاؼصيرادمتل

مصؾلػة.حيددماٌـفاجمثالثةمطػاءاتمخؿاعقةمظشعؾةمآدابموم

م
ذاؾتاؾيأـظرذاؾردمذاؾتخطوطيذ

ذ12اًؿاعقةاظؽػاءاتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظؽػاءاتماًؿاعقةمممممممممممممممماظؽػاءاتماًؿاعقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

ماظؽػاءةماًؿاعقة

ماظـاظـةممممماظـاغقةممممممممممممممممممممممممممممممممماألوديمممممممممممممممممم

م

ممماردةماظؿأعؾماظػؾلػلمممممممممممممممممممممممماردةماظؿأعؾماظػؾلػلمممممممممممممممممممممممممم

ماالهادماٌؾاذرم

اظعؾؿمٌصدرمسيمضضاؼامتؿعؾؼمبػؾلػةممممممممممممتؿعؾؼمباإلغلانموحمقطفسيمضضاؼامممممممممممممم

مواظؿلاعلمإديماظقحدةمومععاىؿفممممممممممممممممممممماًريممممممممم

ذذ:حولتتمحورذاؾكفاءاتذاخلتاؿوةذاألوىلذ

م ماظؿاظقةمأواًل: ماظعؾارة مغالحظ مإذ ماًارجل، ماظعامل مإدراك ماظذػين، ماظـػس سؾؿ
ماظؽػاءة مبفذه مماٌؿعؾؼة موحمقطف مباإلغلان مرابعممتؿعؾؼ مذات ماٌؤررة صاظرؤؼة

مواإلدراك، م)اإلحلاس ماألودي ماًؿاعقة ماظؽػاءة متاج معلؿقى مسؾك معصيـَؿاة مدقؽقظقجل

                                                                                                                                        
سيمتدرؼسماظػؾلػةموماظؾقثماظػؾلػلم،مومثالثمعقاضػمعـمتدرؼسماظػؾلػة،مثالثمغصقص،محمؿدمأعنيماظعامل11

مUNESCO)ضؿـماظقرـماظعربلمماجؿؿاعماًرباءمعراطشم،)مرؾعممبعقغةمعـماظققغلؽقم ،م2:98ؼقظققمم-60-60(
م216:مص
م6أغظرموثقؼةمبرغاعجماظػؾلػة،موزارةماظرتبقةماظقرـقة،معرجعمدؾؼمذطره،مص:مم12
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مواظؿػؽري موام،اظؾغة ماظذاطرة مواظالذعقر، ماظؼدر مواإلرادةًقال مػذهم(اظعادة متصيلؿشيفدشيفصي .
مزيلةم مسؾك معقزسة ماًارجل" م"إدراكماظعامل ماإلذؽاظقةماألودي: مخالل اظؽػاءاتمعـ

مأساله.عشؽالتمعؿعؾؼةمطؾمواحدةمعـفامبإحدىماٌقاضقعماحملددةم

،ماٌعرصةماظـظرؼةمبلؿؿقظقجلمذيماظـزسةماظلقؽقظقجقةثاغقا:مؼؾقؼمبفذاماظـؿطماإل
مظؾ ماظققعل(.مواظعؾؿقة ماٌعقش مسي ماألخالضل مظؾلؾقك موتؼقؼؿ متؼققؿ م)عـ ماألخالضقة ؼقؿة

معقضقسات:م مإدي ماظربغاعج مؼدخؾ ماظؼقؿل ماإلبلؿقؿقظقجل ماٌـظقر مػذا معـ واغطالضا
مػلم محقث معـ ماٌصري، ماظؽراعة، ماظشكصقة، ماظعدل، ماظلقادة، ماالضؿصاد، اظعؿؾ،

مصرسق مطؿشؽالت ماظـاغقة ماإلذؽاظقة مضؿـ معدجمة ماٌؼاربةمعقضقسات مذؽ مبدون ة.
مباظؽػاءاتاظـ مظؾَؿعؾؿ ماٌؤررة مغلؼفملؼقة مضؿـ ماىزء مؼدرك مأن ماٌؿشيعؾخملؿ مسؾك متػرض .

وظقسمضؿـمتؾعقضم)معـماظؾعض(معلؿؼؾمسـماظؽؾقةماظيتمؼـؿؿلمإظقفاموػؽذامظـمؼؿؿم
متشي ماظذي ماألصؼ مخالل معـ مإال  ماإلذؽاظقة مسي ماٌقضقسات ماإلذؽاظقةمرؤؼة مسي موػق مبف ُطؾ

م.األودي

مصـؿةمتراتبممععقارمغلؼل

ماظلقؽقظقجقةمممممممممممماألخالضقؼةمممممممممممماالجؿؿاسقاتممممممممممممممم
                       (2           )                      (3       )                (4) 

ماظـاظـة.واظـاغقةمععقارمماظـاغقة،صاألوديمععقارم

مدمـممػـامأعاممإخضاعمإبلؿؿقظقجلمعؿعددماألوجفمظفصيمتؾعاتمإؼدؼقظقجقةمأطقدةم:

ماظـػسم مسؾؿ معـطؼ مإدي موحمقطف مباإلغلان متؿعؾؼ ماظيت ماظػؽرؼة ماظؼضاؼا إخضاع
اظذػينمومباظؿعؾريماظلقؽقظقجل.موعـمثؿمإخضاعماألطلققظقجقامسيمغلكؿفاماألخالضقةم

ماٌؿ ماظشأن مإخضاع موأخريطيا ماظَؿعؾري ماظلقادة،مهلذا ماالضؿصاد، ماظعؿؾ، مباألدرة، عؾؼ
ماظعدل...مظؾؿعقارؼـمداظػلماظذطر:ماظلقؽقظقجقةمموماألطلققظقجقةم.

،مإديمبرادمؼغؿامخمؿؾػمإبلؿؿقظقجلمتـؿؿقانم13اظعؾقمموصؾلػةماظؿلاعلمإديماظقحدةم
ماظَؿـفقفقة موذرائطفا ماظعؾؿل ماظعؼؾ موتؽقؼـ ماظعؼالغقة مسؾك معؤدلة واظـاغقةممصاألودي

،موعـطؼماظؼؾبمالمحّفةمسؾقفمطؿامؼؼقلمسؾكمعـطؼماظؼؾبمواظؿػاغلماظروحلمعؤدلة
بادؽال.مسيمحنيمعـطؼماظعؼؾمػقمعـطؼمايفةمواالدؿداللم،مصاألولمؼلؿفدفمترضقةم
مضؿـمايؼقلم اظذاتمإديمأساظلماظصػاءماإلمياغلمواظـاغلمؼلؿفدفمعـطؼمإغؿاجماظعؾؿ

                                                                                                                                        
13
 مىعدجمةمععفماإلدؿقؿقؼام)سؾؿماىؿال(مومػذهمععضؾةمأخر،محدمؼـؿؿلمإديماظعرصان،مصؾلػةماظؿلاعلمإديماظقحدة 
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صؿصيؿَقعماألوديمسيمم14.ػاءتنيمخؿاعقؿنيمضؿـمطػاءةمواحدةاجمطاٌعرصقةماٌكؿؾػة.ممثةمإدع
مػقمماظـاغقة، موال ماظعؾؿ مإغؿاج مٌـطؼ معدرك م( ٌُؿعؾخملؿ ما م)أي مػق مصال ماألودي، مسي واظـاغقة

،محبؽؿمادؿؼالظقةمطؾمعـطؼمسـماآلخرموقماظصقسي.مصـؿةمترجقحمظؾؿلؾؽنيعدركمظؾذ
موعامؼؿؾعفمعـمابلؿقؿقا.

ذؿدتوىذؿدوـةذاؾكتابذعلىذ--

ؼالحظمأنمعفـددلماٌـفاجمواظؽؿابماٌدردلمظؾػؾلػةموصؼماإلصالحماجؿفدوامبؼقةم
مضؾؾم مٌا ماٌدردل مواظؽؿاب مظؾربغاعج مواألؼدؼقظقجل ماإلبلؿؿقظقجل ماهلقؽؾ ظؿفاوز
مميـؾم م ماظذي ماظقعؼقبل محمؿقد مظألدؿاذ مخاضعة مصقف ماظلقادة مطاغت مواظذي اإلصالح

ؿدرؼسماظػؾلػةمسيماظـاغقيمعابنيماظلؿقـاتمواظؿلعقـاتمعـماظؼرنم"األدؿاذماٌرجعم"مظ
اٌاضلمباظرشؿمعـماظؿعدؼالتماظيتممتتمسؾكمعلؿقىماظربغاعجمواظؽؿابمواظذيمداػؿم

مصقفامطـريمعـماألداتذةممواٌػؿشنيمواظيتمهؿاجمإديمععاؼـةموتؼصلم.

ماٌاػم محقث معـ مواحدة محؼقؼة مرؾب مبغائقة محمؽقم م]...[ متػؾلػ قة،مطؾ
مدائؿة مبصقرة ماٌظفر ماإلصالحمعؿفددة مضؾؾ م)عا ماٌدردل ماظؽؿاب مؼؿؿقضع مػؽذا (مو
ماظؿػؾلػ مبـقة معلعك مررضفم،ضؿـ ماظـلؼمهدؼد مععقار موصؼ مبغائقؿف مواالظؿزام ،

اظذيمؼؤدسمظؾقؼقؼةماظـابؿةمسيمعاػقؿفاماظعارؼةمم-وسيمحدودهمصؼط–األردطقراظقللم
ـؼد،مواألخذمواظردمؼـصبمإذنموصؼطمسؾكمعـمطؾمتغريمجقػري،مصاىدلمواظـؼاشمواظ

علؿقىماٌظاػرماٌؿغريةمهلذهمايؼقؼةموذظؽمعـمأجؾمهؼقؼماظَصؼؾماظدائؿمهلامظؿؽقنم
ماٌطؾقبم ماالرؿؽـان مظقؿقؼؼ مظؾػؾلػة ماظدارس ماظـشء مصقؿؾـاػا مصأطـر مأطـر غاصعة

م15.ةماإلؼدؼقظقجقةماظرعزؼةماٌفقؿـةواٌرشقبموصؼماٌـظقع

مسيم مواٌؿؿـؾ ماألردطقة ماظعؼؾ معؾادئ مجقػر مسؾك ماٌؤدس ماٌاػقي، ماٌعقار مػذا إن
عؾدأماهلقؼةموعشؿؼاتفام:مسدمماظؿـاضضمواظـاظثماٌرصقعمواظذيمؼصيـِؿجصيمسـفمرؤؼةمظؾعاملم

اإلبلؿؿقظقجلماٌفقؽؾمم–.مػقماحملقرماٌـففلماظؼ،مظؾطؾقعةمواجملؿؿعمواٌعرصةواً
ٌؾارطةموتردقخمعـمضؾؾماظػاسؾماٌرطزيمم–ةمٌامضؾؾماإلصالحمظؾؿدوغةماٌدردقةماظػؾلػق

محمؿقدماظقعؼقبل.

ػذهماالجؿفاداتمعـمضؾؾمػؤالءماظػاسؾنيموسيمضؾؾفؿمذيالماظدؼـمبقضؾلمحلني،م
أصضتمإديمصقاشةمعـفاجموطؿابمعدردلمؼعؿؿدانمسؾكمرمسقةماٌؼاربةمباظؽػاءاتمعـم

                                                                                                                                        
14
صـقـم،مالمؼـؾغلمإدعاجمأغظؿةمابلؿؿقظقجقةممعؿؾاؼـةمسيماىقػرموماألداسمضؿـمعـطؼمطػاءةمخؿاعقةممواحدة 

صالسؿؾارماٌالعحمػـامػقمأنمطؾمغظاممابلؿؿقظقجلمغلؼمطػاءةمخؿاعقةمواحدةمومعقحدةمم،مػـامأعاممغلؼقفماصطـاسقة
 بؾفمومتالئؿفتؼا

مم251أريدمطروعل،ماظلؾطةموماإلؼدؼقظقجقامومتعؾؿماظػؾلػةمسيماىزائر،مص:مم 15
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ماظرب مػقؽؾ مسي ماىذرؼة ماظؿققؼرات مهؼقؼ موصؼمأجؾ موذظؽ ماٌدردل مواظؽؿاب غاعج
مآظقؿنيمايذفمواظَدعجماٌضؿرتني.

ذ(ذذذذ2أـظرذاجلدولذرؼم:ذ)ذوذاؾّدؿجذاحلذفآؾوةذذؾألوىل:باؾندبةذ

ممم
ماٌقضقعماآلظقة

مايذف
اظذطاء
اظؿعؾؿ

معـاػجماظؾقثمسـدمعػؽريماإلدالم

ماظَدعج
اإلرادة

)مسؾؿماىؿال(ماظذوقماظػين
م)ماظؿصقفم(ماظذوقماظعرصاغل

متمحذفمثالثةمعشؽالتمعؿعؾؼةممبقضقعم:ماظذطاء،ماظؿعؾؿ،موعـاػجماظؾقثمسـدم
معػؽريماإلدالم،مومتمإدعاجماإلرادةمواظذوقماظػينمواظذوقماظعرصاغلم)اظؿصقف(.م

سيماظربغاعجممُأدرجاظذيمو،م"عـاػجماظؾقثمسـدمعػؽريماإلدالمدرسم"إنمادؿؾعادم
مطاغتم مواظيت ماٌاضل ماظؼرن معـ ماظؿلعقـات مسي مإدخاهلا ممت ماظيت ماظؿعدؼالت ضؿـ
مواألصقظقني مواظػؼفاء، مواٌؤرخني، ٌُقِدثني ما مععارف مأن مإدي ماالغؿؾاه متلؿفدف

)اٌشؿغؾنيمسؾكمأصقلماظػؼف(مػلمععارفمإغلاغقة،مغلؾقة،مخاضعةمٌـطؼم"اظـقازلم"م
قاضاتماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمظألعصارمواألزعان.موباظؿاظلمػلمأومعامغطؾؼمسؾقفماظققمماظل

مإديم مؼرعل مواظذي مظؾؿؿشيعؾخملؿني متدرؼلف ماٌراد ماإلبلؿؿقظقجل ماٌـطؼ مضؿـ معفؿة حؾؼة
مإدراكماٌؼدسمسيمتعاظقف،موإدراكماٌدشيغسمسيمأغلقؿفموغلؾؿقفم.

ؾػتمصققحمأنمإدخالماظذوقماظعرصاغلم)اظؿصقف(مضرورةمعؾقةمغؿقفةمايضقرماٌ
موتقازغفام مجفة معـ مظؾؿؿشيعؾخملؿ مظؾؿققطماالجؿؿاسل مواظدؼـقة ماظـؼاصقة ماٌؤدلات مغلقج سي
ماٌلاظؽم مرؾب مسي مواظؿعدد م( ماظقحدة مإدي ماظؿلاعل م) مظؾربقبقة ماٌطؾؼة مايؼقؼة بني
ظؾقصقلمإظقفا.مظؽـمدونمأنمغعؿربماظذوقماظعرصاغلمأداةمظؾؿعؾري،موماظؿأرريمظؾؿؿعؾؿنيم

م.ذاتماظؾعدماألحادي
(ماٌؿؿـؾةمسيماظـلؼقةماٌـؿفةمباظـلؾةمظؾـاغقةم:مآظقةماظدعجم)أغظرمإديماىدولمرضؿم

ظؾؿشؽؾة،مصؼدممتماالغؿؼالمعـمآظقةمعؤدلةمظؾـقةمبرغاعجمعصيفقَؽؾمسؾكمأغلاقماٌػاػقؿم
ماهلقؼة(مإديمآظقةمغلؼقةمعـؿفةمطؿشؽؾةمخاضعةم م)عؾدأ ذاتماظؿعؾريماألردطقراظقلل

ؼؾدومظـامأنمػذاماظـلؼمم.أوال،مؼؿػرعمسـفامعشؽالتمثاغقا(مظقةظرتتبمتػرؼعلم)اإلذؽا
مظؾؿعؾقؿم ماٌػؿاحقة ماظؾقداشقجقة ماظقثائؼ مإغؿاج مٌـطؼ ماياطؿ ماىدؼد اإلبلؿؿقظقجل
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باظؽػاءاتمسيمعادةماظػؾلػةممملمؼؿؿماظؿػؽريمصقفمبصػةمطاصقةمغؿقفةمعـطؼماالدؿعفالم
قساتماٌؿكصصةمظؾؿقادماٌؾقؼةمبفاماظذيمحؽؿمغشاطماظؾفـةماظقرـقةمظؾؿـاػجمواجملؿ

اظيتمتؽػؾتممبلؤوظقةمصقاشةماٌـاػجموعامترتبمسـفامعـمعـطؼموآظقاتموزخملػؿشيامبفذام
ماظؼدرمأومذاكمسـدمػـددةماظؽؿابماٌدردل.

أػؿماالجؿفاداتماظيتممتتمظؿفاوزماٌـطؼماإلبلؿؿقظقجلماألردطقراظقللماٌلقطرم
مػق ماإلصالح مضؾؾ معا ماظؽؿاب معدوغة مامسؾك ماظؿعؾري معـ مسؾكماظؿقرر ماٌؤدس ٌاػقي

حنيمؼؿقدثمم16إذؽاظقاتمصؾلػقةمم(،مإذمغؼرأمعؼدعةمطؿابماظدروس)عؾادئماظعؼؾ
محلنيمبـمسؾدماظلالممسـمأػؿقةماظؽػاءاتماًؿاعقةمعـمحقثمأغفامتلؿفدفم:

مععم .2 ماظؿصرف موعروغة مواظرأي ماٌقضػ مإبداء مسي مواالسؿدال ماظؿػؿح مروح تأصقؾ
األخر.
إدعاجماظػردمسيماظؽقانماالجؿؿاسلماظعاممطػرٍدمغاجحٍم،معـؿجٍمموصعاٍل. .3
ماظؿؽقػم .4 مؼصيقِلرصي ممما مواألذقاء مواظقضائع ماألصؽار معع ماظؿعاعؾ مأداظقب سؼؾـة

ععفا.
ماالسؿدال مو ماظؿػؿح ماظؿعم،َصرصيوح مأداظقب ماظؽقانماعؾسؼؾـة مسي ماظػرد مإدعاج مو ،

مبمسؾكماظصقرةماظؿاظقةم:االجؿؿاسلمتؿقؼؼمبقدائؾمهددػامعؼدعةماظؽؿا
أواًلم:ممتؽنيماظػؽرمعـمتـؿقةمعـففقةماظَصقرغة،ماظؿقؾقؾمواظرتطقبمواالدؿدالل،م

موػلمآظقاتمسيمجمؿؾفامعرتؾطةمباظعؼؾـةمواٌعؼقظقةم.
ماظعؾؿقةم ماٌقضقسقة مهري معـ مأداس مسؾك مواظؿؼصل ماظؾقث مأمناط مترضقة م: ثاغقا

ماظعؼ مظؿؿعني متؿقؼؼ ماظؿػؽري مسي ممماردة مسـموػل ماظـلؾقة ماالدؿؼالظقة معـ مغقع ؾ
اإلذؽاظقاتمواٌشؽالتمواظؼضاؼاماٌطروحةمأعاعف،مػذهماٌلاصةمبنيماٌؿأعؾموعقضقسفم

ممتؽـفمعـمإدراكمععؼقظقةماألذقاءماَلماغػعاالتفام.
ثاظـام:متػعقؾماىاغبماظعؿؾلمسيماظؿصديمٌكؿؾػماٌشؽالتمواظلعلمإديمحؾفا.م

معـفامإديمماألعر شي اظذيمؼـؼؾماٌؿشيعؾخملؿمعـموجاػةماٌؾادئمواظؿصقراتماظـظرؼةماظيتممتؽ 
م ماٌؿاردات موخمؿؾػ ماظقضائع ماالجؿؿاسلمغلؾقة محمقطف مسقامل مسي مؼشاػدػا اظيت

م.ظـؼاسيمواظلقادلماحملؾلمواظعاٌلوا

ذ  
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ذخامتةذ

ماٌؤد ماظرؤؼة مػذه ممتـؾظعَؾ ماٌدردل مواظؽؿاب مظؾؿـفاج مٌدوغةملة معغاؼرطيا معؾؿقطيا ،
ماسؿؿدم ماظذي ماٌاػقي ماٌعقار معـطؼ معـ مهررػا محبؽؿ ماظقعؼقبقة ماٌدردل اظؽؿاب
مإذم م.. ماالدؿؼالل مبعد مدـة ماظـالثني مسي ماٌدردقة ماٌدوغة مظصقاشة م إبلؿقؿقظقجقا
تلؿفدفماإلعؽانمواظؿػؿحمسؾكماظؿققالتماظعاٌقةممبػارضاتفاماألظقؿةمأحقاغاموماآلعؾةم

مسقٌةممأحقاغا مغؿقفة معفؿشة مػل ماظيت ماظعاٌقة ماإلغلاغقة ماظؼقؿ مباظؿقدؼد أخرى،
مبـلؼم معصيلشيَقج مواظؿػؿح ماإلعؽان مػذا مأن مإال  م. ماٌلقطرة ماألحادؼة ماظؼطؾقة مذات عصيأعضيرطة
إبلؿؿقظقجلمالممتؽخملـماٌؿشيعؾخملؿشيمعـماطؿلابماظـؼدماٌعرسيمواىرأةماظػؽرؼةمحنيماظقضقفم

مسؾكمواضعفماٌعقشل.مسؾكماٌشؽالتماٌػؿقحة

مبوبلووغراػوةذوبوداغوجوةؿعاملذ
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