ادلنهاج ذو ذؽتاب ذ إذكاؾوات ذػلدفوة  :ذرفاـاتذ
اإلبدتموؾوجواذذوذجتلواتذاإلقدقوؾوجوا ذ
أمحدذؽروؿيذ ذ
غلؿفدف م عـموراءمػذاماظؾقث،ماظقضقفمسؾكماٌـفاجمعـمجفةموطؿابمإذؽاظقاتم
صؾلػقةم(هدؼدطيامعؼدعةماظؽؿاب)ماظؽشػمسـماىلقرمواظروابطمبنيماٌدوغؿني،مومبقـفام
وبنيمعراعلمتقاجدمتدرؼسماظػؾلػةمسيماظـاغقيمعـمحقثمػلممنطمتػؽري،مؼشفدمظف،م
باظؿَؿقُز مواظؿَػرُد .مصؿادة ماظػؾلػة مػل مأحد مأػؿ ماٌقاد ماظلقادؼة ،مو مباظؿاظل مأحد مأػؿم
اٌػاتقحمظؿقدؼدماظدواصعماظيتمتقزػمعـمضؾؾماٌؤدلةماٌدردقةمعـمحقثمػلمعؤدلةم
ذيفقرؼة مظؿقؼقؼ متـشؽة معدردقة متؿالءم موادرتاتقفقات ماظلؾطة ماإلؼدؼقظقجقةم
اٌفقؿـة .مإن مإخضاع ماٌدوغؿني مظؾؿقؾقؾ م(األودي) موصؼ ماٌؼاربة ماظؽقػقة مراجع مظؽقنم
اٌـفاجموطؿابماظدروسمميـالنموثائؼمبقداشقجقةمصاسؾةمسيماظؼلؿمومتقزػمعـمضؾؾم
اٌؿعؾؿ مواٌعؾؿ مسؾك محد مدقاء مظؽـ مبدرجات مو مضدر معؿػاوتني .موػؿا مسي مذات ماظقضتم
حؾؼة موصؾ مبني ماظقثائؼ ماظؼاغقغقة ماظؿقجقفقة مظؾؿؤدلة ماٌدردقة مو مصاسؾق م ماظعؿؾقةم
اظؾقداشقجقةمسيماظؼلؿم:ماٌعؾؿمواٌؿعؾؿم(أدادا)موطذامعػؿشماٌادة.م م
تؿقركماإلذؽاظقةمضؿـمعـؾثمذيمثالثمأضطابمعؿػاسؾةم :م
األول:مؼؿعؾؼمباٌدوغةمذاتفا (اٌـفاجموطؿابماإلذؽاظقات).م م
اظـاغل:ماظؽػاءاتماًؿاعقةموماحملقرؼة .م
ثاظـا:مصفرسماإلذؽاظقاتمواٌشؽالتماظػؾلػقةمعصيؿقَجممبؼدعةماظؽؿاب .م
و مهدؼدطيا مؼلؿفدف ماظؾقث ماظؿلاؤل ماظؿاظل :مأؼة مدالالت مإؼدؼقظقجقة مميؽـم
ادؿـؿاجفامعـمػذاماٌـؾثمذيماألضطابماظـالثةم؟ م
ؼؿقركمجلؿمهؾقؾماٌؼاظةموصؼمحمقرؼـم:ماألولمؼؿعؾؼمبؿؼدؼؿماٌدوغةمذؽؾقا،م
صفقمؼلؿـدمسؾكماٌؼاربةماظقصػقةم(شريماالدؿدالظقة)مظؾؿدوغةمحمؾماٌعاؼـةموماظؿؼصل.م

أدؿاذمجباععةموػران،مومباحثمعشاركممبرطزماظؾقثمسيماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،موػران،ماىزائرم
(تقسيمؼقمم34مأبرؼؾم.)3122م م
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أعاماظـ اغلمصقؿعؾؼمبؿقزقػماٌؼاربةماظؽقػقةمٌـفجمهؾقؾماٌضؿقنمظالدؿداللموادؿـؿاجم
بعضماظدالالتماظؽقػقةمهلذهماٌدوغة .م

ـذادلدوـةذذكلوا ذ
ـ

ـذؽتابذاؾدروس ذ

طؿاب مإذؽاظقات مصؾلػقة ،1ماظلـة ماظـاظـة معـ ماظؿعؾقؿ ماظـاغقي ،مذعؾة مآدابم
وصؾلػة،موزارةماظرتبقةماظقرـقة،مهتمإذرافموتأظقػمحلنيمبـمسؾدماظلالمم(عػؿشم
اظرتبقة مواظؿؽقؼـ) ،مذارك مسي ماظؿأظقػ ماٌػؿشقن م :مذيال ماظدؼـ مبقضؾل محلـ ،مسؾدم
اظرريانمعربوك،مسؾدمايؽقؿمبؾقؾقطة،ماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،م3118م
(اظطؾعة ماألودي) م ماىزائر .معـ مايفؿ ماٌؿقدط ،م مص مذو مظقن مأخضر .معؼدعةم
اظؽؿاب معـ مأربع مصػقات م(ص مص )6-3معقضعة مو معؤرخة مسؾك ماظصـقرة ماظؿـاظقةم
 :واهللمعـموراءماظؼصد م ،محلنيمبـمسؾدماظلالممبرؼان،م(شرداؼة)،مسيم 32مصرباؼرم
).معنتماظدروسم(صمص:م-7
.3118مأعامخامتةماظؽؿابمعـمصػقةمواحدةم(ص:
)454معقزعمسؾكمأربعمإذؽاظقاتمطربي :م
مسيمإدراكماظعاملماًارجل:مزيسمعشؽالتمصرسقةم(صمصم ) -م سيماألخالقماٌقضقسقةموماألخالقماظـلؾقة:مأربعةمعشؽالتمصرسقةم(صمصم-236)332
مسيمصؾلػةماظعؾقم:مزيسمعشؽالتمصرسقةم(صمصم)418-334مسيماظػـموماظؿصقفمبنيماظـليبموماٌطؾؼ:معشؽؾؿانمصرسقؿانم(صمصم)454-419اٌنتمعدظؾمبفاعشمؼلؿفدف:ماإلحاظةماٌرجعقة،ماظشروحمومتعارؼػماظػالدػة
واٌػؽرؼـ .م
طؿا مؼؿشؽؾ مسي ماألخري معـ مصفردني ،ماألول معؿعؾؼ مبؼائؿة ماٌصادر مواظـاغلم
مبقؿقؼاتماظؽؿاب،مباظـلؾةمظؼائؿةماٌصادرم(صمصم -م،)45:معؼلؿمإديمعصادرم
باظغةماظعربقةمعـم(صمص)459 -456مبـم معصدرطيامعرتبموصؼمايروفماألجبدؼة.م
وعصادر مباظغة ماظػرغلقة م(ص م ) مبـ م 33معصدرطيا معرتؾة موصؼ مايروف ماظالتقـقةم
( )ABCDمأي معا مجمؿقسف م 295معصدرطيا .مأعا مباظـلؾة مظػفرس ماحملؿقؼات (صم
 ،) 461مصؿؼلؿ مإدي مأربع مإذؽاظقات موطؾ مإذؽاظقة مبدورػا معؼلؿة مإدي معشاطؾ مصرسقةم
 1م إذؽاظقاتمصؾلػقة،مإذراف:محلنيمبـمسؾدماظلالم،ماظلـةماظـاظـةمثاغقي ،مذعؾةمآدابموصؾلػة،ماىزائر،م
دوم،م .3118م
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عرضؿة معـ م 2مإدي م 27معرصؼة مباظعـقان ماظػرسل مظؽؾ معشؽؾة معع مضؾط ماظصػقات مظؽؾم
عـفا .م
أـظرذاجلدولذرؼمذ:1ذػهرسذاحملتوقات ذ

اظرضؿ م

احملؿقؼات م

اظصػقة م

اٌؼدعة م

عؼدعةماظؽؿاب م

4

سيمإدراكماظعاملماًارجل م
اإلذؽاظقةماألودي م
اٌشؽؾةماألوديمممممم م سيماإلحلاسمواإلدراك ............................م
2
اٌشؽؾةماظـاغقةممممم م سيماظؾغةموماظػؽر ..................................م
3
اٌشؽؾةماظـاظـةمممم م سيماظشعقرموماظالذعقر...........................م .م
4
اٌشؽؾةماظرابعةمم م سيماظذاطرةموماًقال ..............................م
5
 6م اٌشؽؾةماًاعلة م سيماظعادةموماإلرادةم ...............................م
سيماألخالقماٌقضقسقةمواألخالقماظـلؾقة .................م
اإلذؽاظقةماظـاغقةم م
سيماألخالقمبنيماظـليبموماٌطؾؼ .........................م
اٌشؽؾةماألودي م
7
اٌشؽؾةماظـاغقة م سيمايؼققموماظقاجؾاتمواظعدل ............................م
8
اٌشؽؾةماظـاظـةم م سيماظعالضاتماألدرؼةمواظـظؿماالضؿصادؼةمواظلقادقة .........م
9
اٌشؽؾةماظرابعة م سيماظشكصقةماىؿاسقةمواظشكصقةماظػردؼةموطراعةماإلغلان م
:

7
8
41
66
88
213
236
237
255
281
315

سيمصؾلػةماظعؾقمم ..........................................م
اإلذؽاظقةماظـاظـةم م
 21اٌشؽؾةماألوظل م سيمايؼقؼةماظعؾؿقةموايؼقؼةماظػؾلػقةماٌطؾؼة ................م
 22اٌشؽؾةماظـاغقةم م سيماظرؼاضقاتموماٌطؾؼقة ................................م
 23اٌشؽؾةماظـاظـةم م سيماظعؾقمماظؿفرؼؾقةمواظعؾقمماظؾققظقجقة .....................م
 24اٌشؽؾةماظرابعة م سيمسؾقمماإلغلانمواظعؾقمماٌعقارؼة ........................م
 25م اٌشؽؾةماًاعلةم م سيماإلبلؿقؿقظقجقاموضقؿةماظعؾؿ ............................م
سيماظػـموماظؿصقفمبنيماظـليبموماٌطؾؼم ................م
اإلذؽاظقةماظرابعةم م
سيماآلثارماظػـقةمواظؿفربةماظذوضقة ...........................م 41:
 26اٌشؽؾةماألودي م
سيماظؿصقفمبنيماظـليبمواٌطؾؼ ..........................م 438
 27م اٌشؽؾةماظـاغقة م
455
خامتةم
اًامتة م
اظؽؿاب..............................................م م
عصادرموحمؿقؼاتماظؽؿاب .................................م 456
صفرداماظؽؿاب م
333
334
34:
365
383
3:5
419

م
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ـ

ـذذادلنهاج ذ

إغفؿا موثقؼؿان معقجفؿان مظؾلـة ماظـاظـة مثاغقي مخمؿؾػ ماظشعب .مظؾلـة ماظدرادقةم
 3118ـ 3119موػلمغػسماظلـةماظيتمغشرمصقفاماظؽؿابماٌدردلم(درداموغصا) .م
عا مؼفؿـا ،مصقؿا مؼؿعؾؼ مباٌـفاج ،مذؼف ماألول ماٌؿعؾؼ مبؽػاءات موحمؿقؼات مبرغاعجم
ذعؾةمآدابموصؾلػةم(صمصم،)24 -5مضؿـمػذهماظصػقات،متعاجلماظقثقؼةماظؽػاءاتم
اٌطؾقبمانازػامثؿمجمؿؾماظؽػاءاتماحملقرؼةمواًاصةموسالضؿفامباحملؿقىماٌعرسيم
هلذهماظشعؾة.أعامصقؿامؼؿعؾؼمبقثقؼةمدظقؾماألدؿاذ،مصؿؿشؽؾماظقثقؼةمعـمثالثةمصصقل،م
ؼفؿؿماألولمبؼراءةمظػؾلػةماظربغاعجم(وػلمتػصقالتمعقجفةمظألدؿاذمهدؼدطيامظؾؽػاءاتم
اًؿاعقةمواحملقرؼةمواًاصة).موماظـاغلمبؼراءةمألػداصفموحمؿقؼاتفماٌعرصقةموصؼمطؾم
ذعؾة معـ ماظشعب ،مأعا ماظػصؾ ماألخري مصقفؿؿ مباظقجف ماظعؿؾل مظؾؿؼاظة ماظػؾلػقةم
وتؼقميفا .م

ذبعضذاؾدالالتذاؾكوفوةذؾلمدوـة ذ-

-ذعلىذؿدتوىذادلنهج ذ

مثة ماسؿؾارماظرباعجماظػؾلػقةماىدؼدة،مومطـظرةمتربقؼةمجدؼدةمتؼدممسؾكماٌؼاربةم
باظؽػاءات موػل مأحد معػاتقح ماإلصالح ماظرتبقي مطؿا مأضرتف ماظلؾطات ماظعؿقعقة .مصؾؿم
ؼصؾحماظربغاعجمعلؿؼالمسـمدقاقمؼـدرجمصقف،مبؾمأنماظؾقداشقجقاماٌعاصرةمضدمأضرَتم
أغفمضطعةمعـمضؿـمضطعمأخرىمعدجمةمضؿـمدقاقمؼطؾؼمسؾقفماٌـفاج ،وسـدعامؼؽقنم
اٌـفاجمعدرجا مضؿـماٌؼاربةمباظؽػاءاتمصالمبدمظؾرباعجمأنمتؿكذمصقرةمبـائقةمعالئؿةم
هلذهماٌؼاربةم،معـدجمةمععفا،معؿؾقغةمبؿؾقؼـفامومعرتمسةمبرتدقؿاتفا.مصاحملؿقؼاتم
اٌعرصقة مظؾرباعج معقزسة مسي ماواػني م :ماظؽػاءات ماحملقرؼة مواًاصة مواظؽػاءاتم
اًؿاعقة.ماألوديمتلؿفدفمصقاشةماظؽػاءاتموصؼمعامترعلمإظقفماإلذؽاظقةمواظيتمتصبم
سيماظـفاؼةمسيماظـاغقة ،اظؽػاءةماًؿاعقة .م
غؼرأمسيمبداؼةمعدخؾماٌـفاجمعامؼؾل إنمبراعجماظػؾلػةماىدؼدةماظيتمغؼدعفام
مظؾلـقاتماظـالثةماظـاغقؼةمسيمذيقعمذعؾفا2ماغطالضا معـمػذهماظلـةماظدرادقة م(
)متؼدممسؾكمأداسمغظرةمتربقؼةمجدؼدةمتعرفماظققممباٌؼاربةمباظؽػاءات .3موسيم
 2اظشعبماٌؼصقدةمػلم:مآدابمومصؾلػة،مظغاتمأجـؾقة،مرؼاضقات،مسؾقممورؼؾقة،متؼينمرؼاضل،متلقريموم
اضؿصاد.
3ماٌصدرماظلابؼ،مصم .3م
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دقاقمذظؽمؼعؿربمأنمػذهماظـظرةماىدؼدةمتؼدممسؾكمادرتاتقفقةمتلؿفدفم علاسدةم
اٌؿعؾؿمسؾكماظؿؽقػماظلرؼعموماظؿالؤمماظـاصعمععماٌؿغرياتماٌؿعددةماظيتمؼعرصفاماظعاملم
واظؿققالت ماٌلؿؿرة ماظيت مؼعقشفا ماظـاس مسي محقاتفؿ ماظققعقة ،موعـ ممثة ممتؽـف معـم
اإلبداعماٌػقدمواٌشارطةمسيمبـاءمايضارةماإلغلاغقةماٌلؿؼؾة .م م
اظدرس ماظػؾلػل مؼلؿفدف معلاسدة ماٌؿعؾؿ مسؾك ماظؿؽقػ مو ماظؿالؤم ماٌػقدؼـم
واظؿغرياتماظعاٌقةموماغعؽاداتفامسؾكمععقشماظـاسماظققعلموطقػمميؽـفماٌشارطةمسيم
ايضارةماإلغلاغقةماٌلؿؼؾؾقة،ماغفمؼرعلمظؾؿػؿحمسؾكمايضارةماٌعاصرةم.موطأغفمؼرعلم
إدي مإخراج ماظـشء معـ مخماظب معـطؼ ماصطدام مايضارات مواعؿداداتف ماظؼائؾة مبـفاؼةم
اظؿارؼخ موجربؼة ماألحادؼة ماظؼطؾقة موإدخاظف مإدي معـطؼ محقار مايضارات مواعؿداداتفم
اظؼائؾةمباظؿعددؼةماظؼطؾقةم.موذظؽمعـمخاللمعلؾؽنيمؼؿؽاعالمأحقاغا،موؼـػصالمأحقاغام
أخرىم:ماظؿأػؾمظالرتؼاءمإديماظدراداتماىاععقةموخقضمععرتكمايقاةماظققعقة .م
اسؿؿادامسؾكمهؼقؼموإنازماظؽػاءاتماًؿاعقةماظـالثةماظؿاظقة :مؼؿقصؾماٌؿعؾؿمإديم
مماردةماظؿأعؾماظػؾلػلمسيمضضاؼامصؽرؼةمتؿعؾؼمباإلغلانمومحمقطفمأوال،مصؾلػةماظعؾقمم
ومصؾلػةماظؿَلاعلمإديماظقحدة .مثاغقاماالتصالماٌؾاذرممبصدرماًريمومععاىؿفمثاظـا،م
(صم ) .م
دمـ مػـامأعاممعلأظةماإلدراكممبعـاػاماظقادع،مإدراكماظعاملماًارجلماظطؾقعلم
واالجؿؿاسل ،موأدوات موآظقات مهؼقؼف ،مواظصريورات ماظـاوة مسـف موعؽاغة موصعاظقةم
اإلغلان مضؿـ مػذه ماظصريورات .موٌا مطان مػذا ماحملقط مبدالظة ماٌـفاج معؿعدد ماألوجفم
واظؿفؾقات ،مصفق مسي مأطؿؾ مأوجف م؛ مصال مميؽـ مٌؿعؾّؿ ماظؿػؾلػ مإال مأن مؼـدرج مضؿـم
اٌعرصة ماظـلؾقة مدون ماٌعرصة ماألخالضقة ،مايؼقؼقة ماىزئقة مدون مايؼقؼة ماظؽؾقة،م
اٌؿؽـمواالحؿؿالمدونماٌلؿققؾمواٌُؿعذّر.متعضيؿؾماٌؼاربةمباظؽػاءاتمسؾكمهقؼؾمعرطزم
اظؿعؾؿمعـماٌعؾخملؿمإديماٌؿشيعؾخملؿ 4موتلؿفدفمأدادطيامتشؽقؾمصردطيامعلؿؼالً،مغاضفطيا،معؾادرطيام
ذيمعلؤوظقةمسؾكمعلؿقىماظػؽرموماظعؿؾم.مم م
بدونمذؽ،مدرسماظػؾلػةمػامػـامؼؾعبمدورطيامعػؿاحقامظؿقؼقؼمومانازمػذاماظـؿطم
عـماظؿـشؽةماٌدردقةماًؿاعقةمسيمعصبماظؿعؾقؿماظـاغقيمواٌالعحماٌرجقةمسـدميظةم
اٌكرجات موصؼ ماظؿعؾري ماظـلؼل .مأمل مؼـؿؾف مأصالرقن مإدي مؼؼظة ماظػؽر ،معـ محقث مػقم
رأسمعالمغؼديمباظؿعؾريماٌعاصر،مسـدعامعـؾماظػقؾلقفموطأغفمذبابةمواجملؿؿعموطأغفم
 4ممأغظر،مسؾدماهللمعقدل،مإذؽاظقةماظدرسماظػؾلػلم:مجدظقةماٌعرسيموماظؿعؾقؿ،مماظػؾلػة،ماظذاطرةموماٌؤدلة،م
وضائعم 26-25مأطؿقبر م،3113متـلقؼمحمؿدمشاملمومأريدمطروعل،معـشقراتماظؽرادؽم(،3117 )CRASCمصم
صم 239-235 :م
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صقؾ م؛ مصاظػقؾ معـ مرؾقعؿف مخاعؾ مغشارف مؼؽاد مؼـعدم مصؿأتل ماظذبابة مدوعطيا محبرطؿفام
وغشارفا ،مذػابفا موإؼابفا ،مصقتشيفا ماٌزسج مشري ماٌرشقب مصقف ،مإلؼؼاز ماظػقؾ مصَقـضيعشيؿصيم
باظـشاط ،مبايرطةموايققؼة مراظؾاماظغذاء مواظؾؼاء م؟مطذظؽماظػقؾلقفمباظـلؾةمألصرادم
اجملؿؿعمؼعؿؾمسؾكمإؼؼازمحققؼؿفؿماظػؽرؼةموحدتفؿماظذطائقة،موطػاءتفؿماظـؼدؼةمعـم
خاللمإسادةمبعثمصقفؿمدورماظعؼؾماظقؼظم،مصؼدماسؿربمطاغطم؛موػقمؼؤدسمظؾؿـقؼرم
اظذيمسرصفمبؼقظفم:ماظؿـقؼر :مػقم مخروجماإلغلانمعـمتصقرهماظذيماضرتصفمسيمحؼم
غػلفم،موػذاماظؿصقرمػقمسفزهمسـمادؿكداممسؼؾفمإالمبؿقجقفمعـمإغلانمآخرم[]....م
صالمبدمعـماظعزممواظشفاسةماظؾذؼـمؼصيقػخملزاغفمسؾكمادؿكدامماظعؼؾمبغريمتقجقفمإغلانم
آخر  ،5مأنم ماظؽلؾمواىنبمػؿامسؾةمرضامرائػةمطؾريةمعـماظـاسمبأنمؼؾؼقامرقالم
حقاتفؿمضاصرؼـ ،مبعقدؼـمسـمخِؾؼَؿفؿماظطؾقعقة....موػؿامطذظؽمسؾةمتطّقعماآلخرؼـم
ظغرضماظقصاؼة سؾقفؿ،موؼؾدومأنماألعرموطأنمطؾمواحدمعـفؿمؼؼقلمظـػلفمأنماظقصاؼةم
سؾلّ مٌرحية،مصؿامداعتمأجدماظؽاتبماظذيمؼػؽرمظل ،موماظراسلماظرُوحلماظذيمؼغينم
ضؿريهمسـمضؿريي...صؿاماياجةمألنمأجفدمغػلل،مصؾقلتمػـاكمضرورةمتدسقغلم
ظؾؿػؽري...معاداممشرييمؼؿؽػؾ،مومؼؿقؿؾمػذهماٌشؼةماظـؼقؾة6 .مم م
إذامطاغتماٌؼاربةمباظؽػاءاتمترعلمإديمتشؽقؾمادؿؼالظقةماظػردمومباظـؿقفةماغؾـاضفم
صإغف مظـ مؼؿأتك هؼقؼ مػذا ماهلدف ماًؿاعل مظؾؿؤدلة ماٌدردقة مإال محقـؿا مؼصطؾغم
اظعؼؾمباظؿـقؼرموؼلؾؽمعلؾؽف.موماظؿػؾلػ،مػقمأحدماٌػاتقحماٌفؿةماظذيمعـمخالظفم
ؼؿؿمادؿفداصفموؼعؿؾمسؾكمهؼقؼف.مصؾـمؼؽقنمخطابماظدرسماظػؾلػل،مإال مخطابم
اظؿػؾلػ،مخطابماٌلاءظةماظدائؿةموسيماظعؿؼممومباىرأة ماٌطؾقبةم،مخطابمإععانم
وتأعؾ مسي معلائؾ ماإلغلان مواظقجقد موايقاة مسي ماظقاضع ،م مطؾ مإغلان مؼؿػؾلػ م ،م
صاإلغلانمحؿكموإن مطان م سؿقعل م مصفقمؼؿػؾلػمبطرؼؼؿفماًاصة،موػؽذا متأتلم
ذيفرة ماظؿالعقذ مسي ماظـاغقي مظؿقزقػ مػذا ماظؿػؾلػ ماظؼؾؾل مظؾدخقل مسي معلؾؽ ماظعؼؾم
اٌلؿـريمسؾكمأداسمػدمموإسادةمبـاءم،معـمخاللماظؿػاوضمواظؼؾقل،ماٌؽؿلبماٌعرسيم
ـ ماظذػين ماظلابؼ ( )le déjà làمطؿا مؼعرب مسـ مذظؽ ماظدؼداطؿقؽققن .مظغرض ماطؿلابم
اٌروغةمسيماظػؽرمواظـلؾقةمسيماألحؽام،مواظؿػؿحمسؾكماآلخر.7
معـمخالل إخضاعمطؾمعامتؼدعفمايقاس،ماظؿكقالت،ماظؿؿـالت،ماظؿفارب،م
اآلراء،ماٌقاضػ،ماظعؼائد،ماإلميان،ماألحؽامماٌلؾؼة،ماظؼقاسدماىاػزة ،ماًراصات،م
5مأغظرمطروعلمأريد،ماظلؾطة؛ماإلؼدؼقظقجقامومتعؾؿماظػؾلػةمسيماىزائر،معرجعمدؾؼمذطره،مصمص:م::م م
6مأغظرمطروعلمأريد،ماٌرجعمغػلف،مص:م 223م
7مأغظرمطروعلمأريد،ماٌعرصةماظعاٌقةموماٌعرصةماظػؾلػقة،معرجعمدؾؼمذطره،مصمص:م 214 -::م
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األدارري ،ماظعادات ،ماظؿؼاظقد...ظصراعة ماظروح ماظـؼدؼة  .8مإذ مؼفدف ماإلصالح مإديم
متؽني ماظطؾؾة مسرب ماظدرس ماظػؾلػل م إدي مإدراج متػؽريػؿ مسي مصؾب ماالدؿؿرارؼةم
اظؿارخيقةمظؾػؽرماظؾشريماظؾاحثمسـمايؼقؼةمباغؿفاجماظلؾؾماظعؼالغقة،موماعؿقانم
غلؾقة ماآلراء مواظؿصقرات محقل ماظعامل...،ومتؽقـفؿ معـ ماختاذ معقاضػ مغؼدؼة مإزاءم
األصؽارماظرائفةمواظلارؼة،مومإزاءم'ايؼائؼماٌطؾؼة' محقلماظؼضاؼاماٌكؿؾػةمواألحؽامم
اٌلؾؼةم .9مضؿـمأصؼماظؿققلماظؾقداشقجلمسيماواهماٌؼاربةمسيماظؽػاءاتمإذمؼلفؾم
بقضؾلمحلـمذيالماظدؼـمعامؼؾل...:وػؽذا،مصإنماٌقاضقع ماظؿؼؾقدؼةمضدمبدأتمتػؼدم
ضددقؿفا،موملمؼعدماالػؿؿاممؼـصبمسؾكمذيعمايؼائؼمواٌعؾقعاتموسؾكمحشقػامسيم
ذاطرةماظطاظب،مبؾمأصؾحماالػؿؿاممؼـصبمسؾكماظؾقثمسـماٌؾادئمواظؼقاسدماألدادقةم
اظيتمميؽـمأنمتعؿربمحمقرطيامتؿفؿعمصقفماٌعرصةماظيتمحيصؾمسؾقفاماظطاظبمعـمحقظف.م
مل مؼعد مواضعق ماظربغاعج مؼفؿؿقن مباٌقاد ماظدرادقة مواظػائدة ماٌرجقة معـ مدرادؿفا .مبؾم
أغفؿ مأصؾققا مؼضعقن ماألػداف ماٌرشقب مصقفا مأعام مأغظارػؿ ،مو مؼصقشقغفا مسي مظغةم
اظؽػاءات موؼؼقعقن معـ ممثة ،مباخؿؾار معقاد ماظدرادة مواظؿفارب ماظيت معـ مذأغفا مأنم
تؤديمإديمهؼقؼمػذهماألػداف 10.م
ظؽـم ضؿـمغلؼمإؼدؼقظقجلمذيماظلقادةمؼؿغذىمعـفمضطاعموادعمعـماظـشءمغلكطيام
طـقػةمسربمتعؾقؿماظػؾلػةمدردطيامومغصطيا.م"وايؼم–مطؿامؼالحظمحمؿقدماألعنيماظعامل–م
أنمتدرؼسماظػؾلػةمسيماٌرحؾةماظـاغقؼةمباظذاتم– معـمحقثمرابعفمايلاسموبـقؿفم
وارتؾارف ماٌؾاذر معع مصؽات مذات موزن مسددي موغقسل مخاص معفؿة مباظغة ماظؿأثر مسيم
اظؿقجقف ماظػؽري مواظـظري م(ظؾؿقجف ماظػؽري مواظـظري مسي مػذه ماٌرحؾة معصادر مأخرىم
تعؾقؿقةمواجؿؿاسقةمبغريمذؽ)،مظؽـمظعؾشيماظػؾلػةمتؼدمماظشؽؾماألطـرمتعؿقؿطياموورؼدطيام
وباظؿاظلمتأثريطيامسيماجملؿؿعمساعةموذظؽمظألدؾابماظؿاظقةم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 .2ألن مآالف ماظطؾؾة ماظذؼـ مؼدردقن ماظػؾلػة مسي مػذه ماٌرحؾة ماظـاغقؼة ،مؼؿأثرون ممبام
ؼدضيردقنمأومعامؼصيدشيرَسصيمهلؿ...وأشؾب مػؤالءمالمؼقاصؾقنمدرادةماظػؾلػةمبؾمتؿـقعم
وختؿؾػمدرادؿفؿمبعدماظـاغقيمأومؼؿففقنمعؾاذرةمإديماظعؿؾماالجؿؿاسلمحاعؾنيم
ععفؿمعامتردَبمسيمغػقدفؿموسؼقهلؿمعـمصؽرمغظريمإديمايقاةماظعؿؾقة
 .3ألن ماظطؾؾة مسي مػذه ماظلـ ،مغفاؼة معرحؾة ماٌراػؼة مػل مدـ ماألدؽؾة ماظؽؾرية ماظيتم
تؿعؾؼ مبؼضاؼا مجقػرؼة مسي مايقاة ...مؼصيفشي ِلؿصيقن مإدي محد مطؾري متقجففؿ ماظػؽريم
8مأغظرمطروعلمأريد،ماظلؾطة،ماإلؼدؼقظقجقامومتعؾقؿماظػؾلػةمسيماىزائر،مص:م 92م
 9محمؿدمشامل،ماظػؾلػةموماٌدردة،مضراءةمسيمعؼرتحاتماظؾفـةماظقرـقة،مسيماظػؾلػة،ماظذاطرةمواٌؤدلة،معرجعم
دؾؼمذطره،مصم:م:6م م
10مأغظرمػاعشمبراعجماظػؾلػة،م ،3119-3118صم:م 6م
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.4

واظعؾؿلمحبلبمعامؼؿؾؼقغفمعـمإجاباتمحقلمتؾؽماظؼضاؼا،مودرسماظػؾلػةمعصدرم
صيعفِؿٌمعـمعصادرمػذهماإلجابات.
ألن مبراعج ماظدرادة ،مبراعج مرمسقة مواٌدردة مجفاز معـ مأخطر مأجفزة ماظؿقجقفم
اإلؼدؼقظقجلمواظلقادةماإلؼدؼقظقجقةمظؾـظامماظؼائؿمصإنمبرغاعجمتدرؼسماظػؾلػةمسيم
اٌرحؾةماظـاغقؼةمػقمباب معـ مأػؿمأبضيقابمػذاماظؿقجقفموػذهماظلقادة.ممباممتؾؽفم
اظػؾلػةمعـمعـاػجمغظرؼةمحمددةمتلاسدمسؾكمبؾقرةموتـؾقتماظدالالتمواظؼقؿماظيتم
11
ؼصيرادمتلقؼدػا
حيددماٌـفاجمثالثةمطػاءاتمخؿاعقةمظشعؾةمآدابمومصؾلػة .م
م

أـظرذاؾردمذاؾتخطوطيذاؾتاؾي ذ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؽػاءات اًؿاعقة

12

ذ

ممممممممممممممممممممممممممممماظؽػاءاتماًؿاعقةمممممممممممممممماظؽػاءاتماًؿاعقةممممممممممممممممممم م
م م
اظؽػاءةماًؿاعقة م
ماألوديممممممممممممممممم مممممممممماظـاغقةمممممممممممممممممممممممممممماظـاظـة م
م
مممممممممممم ممممممماردةماظؿأعؾماظػؾلػلممممممممممم مممممممماردةماظؿأعؾماظػؾلػلمممممممممممممم م
االهادماٌؾاذرم م
مممممممممممممسيمضضاؼامتؿعؾؼمباإلغلانموحمقطف ممممممم ممم مسيمضضاؼامتؿعؾؼمبػؾلػةماظعؾؿمٌصدرم
اًريممممممممممممممممممممممممممممممواظؿلاعلمإديماظقحدةمومععاىؿف م

تتمحورذاؾكفاءاتذاخلتاؿوةذاألوىلذحول:ذ ذ
أوالً :مسؾؿ ماظـػس ماظذػين ،مإدراك ماظعامل ماًارجل ،مإذ مغالحظ ماظعؾارة ماظؿاظقةم
اٌؿعؾؼة مبفذه ماظؽػاءة م تؿعؾؼ مباإلغلان موحمقطف م مصاظرؤؼة ماٌؤررة مذات مرابعم
دقؽقظقجل معصيـؿَاة مسؾك معلؿقى متاج ماظؽػاءة ماًؿاعقة ماألودي م(اإلحلاس مواإلدراك،م
11حمؿدمأعنيماظعامل،مثالثمغصقص،مومثالثمعقاضػمعـمتدرؼسماظػؾلػة،مسيمتدرؼسماظػؾلػةموماظؾقثماظػؾلػلم
ضؿـماظقرـماظعربلمماجؿؿاعماًرباءمعراطشم(،مرؾعممبعقغةمعـماظققغلؽقم()UNESCOم -60-60مؼقظققم،2:98م
ص:م 216م
12مأغظرموثقؼةمبرغاعجماظػؾلػة،موزارةماظرتبقةماظقرـقة،معرجعمدؾؼمذطره،مص:م 6م
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اظؾغة مواظؿػؽري ،ماظؼدر مواظالذعقر ،ماظذاطرة مواًقال ماظعادة مواإلرادة) .متصيلؿشيفدشيفصي مػذهم
اظؽػاءاتمعـمخاللماإلذؽاظقةماألودي:م"إدراكماظعاملماًارجل"معقزسةمسؾكمزيلةم
عشؽالتمعؿعؾؼةمطؾمواحدةمعـفامبإحدىماٌقاضقعماحملددةمأساله .م
ثاغقا:مؼؾقؼمبفذاماظـؿطماإلبلؿؿقظقجلمذيماظـزسةماظلقؽقظقجقة،ماٌعرصةماظـظرؼةم
واظعؾؿقة مظؾ ؼقؿة ماألخالضقة م(عـ متؼققؿ موتؼقؼؿ مظؾلؾقك ماألخالضل مسي ماٌعقش ماظققعل).م
واغطالضا معـ مػذا ماٌـظقر ماإلبلؿقؿقظقجل ماظؼقؿل مؼدخؾ ماظربغاعج مإدي معقضقسات:م
اظعؿؾ ،ماالضؿصاد ،ماظلقادة ،ماظعدل ،ماظشكصقة ،ماظؽراعة ،ماٌصري ،معـ محقث مػلم
عقضقسات معدجمة مضؿـ ماإلذؽاظقة ماظـاغقة مطؿشؽالت مصرسقة .مبدون مذؽ ماٌؼاربةم
اظـلؼقة ماٌؤررة مظؾؿَعؾؿ مباظؽػاءات .متػرض مسؾك ماٌؿشيعؾخملؿ مأن مؼدرك ماىزء مضؿـ مغلؼفم
وظقسمضؿـمتؾعقضم(معـماظؾعض)معلؿؼؾمسـماظؽؾقةماظيتمؼـؿؿلمإظقفاموػؽذامظـمؼؿؿم
رؤؼةماٌقضقساتمسيماإلذؽاظقةمإال معـمخاللماألصؼماظذيمتشيطُؾمبفموػقمسيماإلذؽاظقةم
األودي .م
صـؿةمتراتبممععقارمغلؼل م
ممممممممممممممماظلقؽقظقجقةمممممممممممماألخالضقؼةمممممممممممماالجؿؿاسقات م
()2

()3

()4

صاألوديمععقارماظـاغقة،مواظـاغقةمععقارماظـاظـة .م
دمـممػـامأعاممإخضاعمإبلؿؿقظقجلمعؿعددماألوجفمظفصيمتؾعاتمإؼدؼقظقجقةمأطقدةم :م
إخضاع ماظؼضاؼا ماظػؽرؼة ماظيت متؿعؾؼ مباإلغلان موحمقطف مإدي معـطؼ مسؾؿ ماظـػسم
اظذػينمومباظؿعؾريماظلقؽقظقجل.موعـمثؿمإخضاعماألطلققظقجقامسيمغلكؿفاماألخالضقةم
هلذا ماظؿَعؾري موأخريطيا مإخضاع ماظشأن ماٌؿعؾؼ مباألدرة ،ماظعؿؾ ،ماالضؿصاد ،ماظلقادة،م
اظعدل...مظؾؿعقارؼـمداظػلماظذطر:ماظلقؽقظقجقةمموماألطلققظقجقةم .م
اظعؾقمموصؾلػةماظؿلاعلمإديماظقحدةم13متـؿؿقانمإديمبرادمؼغؿامخمؿؾػمإبلؿؿقظقجل،م
صاألودي معؤدلة مسؾك ماظعؼالغقة موتؽقؼـ ماظعؼؾ ماظعؾؿل موذرائطفا ماظؿَـفقفقة مواظـاغقةم
عؤدلة مسؾكمعـطؼماظؼؾبمواظؿػاغلماظروحل،موعـطؼماظؼؾبمالمحفّةمسؾقفمطؿامؼؼقلم
بادؽال.مسيمحنيمعـطؼماظعؼؾمػقمعـطؼمايفةمواالدؿداللم،مصاألولمؼلؿفدفمترضقةم
اظذاتمإديمأساظلماظصػاءماإلمياغلمواظـاغلمؼلؿفدفمعـطؼمإغؿاجماظعؾؿمضؿـمايؼقلم

 13صؾلػةماظؿلاعلمإديماظقحدة،محدمؼـؿؿلمإديماظعرصان،معدجمةمععفماإلدؿقؿقؼام(سؾؿماىؿال)مومػذهمععضؾةمأخرىم
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اٌعرصقةماٌكؿؾػة.ممثةمإدعاجمطػاءتنيمخؿاعقؿنيمضؿـمطػاءةمواحدة 14.مصؿصيؿقَعماألوديمسيم
اظـاغقة ،مواظـاغقة مسي ماألودي ،مصال مػق م(أي ماٌُؿعؾخملؿ م) معدرك مٌـطؼ مإغؿاج ماظعؾؿ موال مػقم
عدركمظؾذوقماظصقسي.مصـؿةمترجقحمظؾؿلؾؽني،محبؽؿمادؿؼالظقةمطؾمعـطؼمسـماآلخرم
وعامؼؿؾعفمعـمابلؿقؿقا .م
-

-ذعلىذؿدتوىذؿدوـةذاؾكتاب ذ

ؼالحظمأنمعفـددلماٌـفاجمواظؽؿابماٌدردلمظؾػؾلػةموصؼماإلصالحماجؿفدوامبؼقةم
ظؿفاوز ماهلقؽؾ ماإلبلؿؿقظقجل مواألؼدؼقظقجل مظؾربغاعج مواظؽؿاب ماٌدردل مٌا مضؾؾم
اإلصالح مواظذي مطاغت ماظلقادة مصقف مخاضعة مظألدؿاذ محمؿقد ماظقعؼقبل ماظذي م مميـؾم
"األدؿاذماٌرجعم"مظؿدرؼسماظػؾلػةمسيماظـاغقيمعابنيماظلؿقـاتمواظؿلعقـاتمعـماظؼرنم
اٌاضلمباظرشؿمعـماظؿعدؼالتماظيتممتتمسؾكمعلؿقىماظربغاعجمواظؽؿابمواظذيمداػؿم
صقفامطـريمعـماألداتذةممواٌػؿشنيمواظيتمهؿاجمإديمععاؼـةموتؼصلم .م
مطؾ متػؾلػ م[ ]...محمؽقم مبغائقة مرؾب محؼقؼة مواحدة معـ محقث ماٌاػقة،م
عؿفددة ماٌظفر مبصقرة مدائؿة مو مػؽذا مؼؿؿقضع ماظؽؿاب ماٌدردل م(عا مضؾؾ ماإلصالح)م
ضؿـ معلعك مبـقة ماظؿػؾلػ ،مهدؼد مررضف ،مواالظؿزام مبغائقؿف موصؼ مععقار ماظـلؼم
األردطقراظقللم–وسيمحدودهمصؼط -ماظذيمؼؤدسمظؾقؼقؼةماظـابؿةمسيمعاػقؿفاماظعارؼةم
عـمطؾمتغريمجقػري،مصاىدلمواظـؼاشمواظـؼد،مواألخذمواظردمؼـصبمإذنموصؼطمسؾكم
علؿقىماٌظاػرماٌؿغريةمهلذهمايؼقؼةموذظؽمعـمأجؾمهؼقؼماظصَؼؾماظدائؿمهلامظؿؽقنم
غاصعة مأطـر مصأطـر مصقؿؾـاػا ماظـشء ماظدارس مظؾػؾلػة مظقؿقؼؼ ماالرؿؽـان ماٌطؾقبم
واٌرشقبموصؼماٌـظقعةماإلؼدؼقظقجقةماظرعزؼةماٌفقؿـة 15 .م
إنمػذاماٌعقارماٌاػقي،ماٌؤدسمسؾكمجقػرمعؾادئماظعؼؾماألردطقةمواٌؿؿـؾمسيم
عؾدأماهلقؼةموعشؿؼاتفام:مسدمماظؿـاضضمواظـاظثماٌرصقعمواظذيمؼصيـؿِجصيمسـفمرؤؼةمظؾعاملم
واًاظؼ،مظؾطؾقعةمواجملؿؿعمواٌعرصة.مػقماحملقرماٌـففلم–ماإلبلؿؿقظقجلماٌفقؽؾم
ظؾؿدوغةماٌدردقةماظػؾلػقةمٌامضؾؾماإلصالحم–مٌؾارطةموتردقخمعـمضؾؾماظػاسؾماٌرطزيم
حمؿقدماظقعؼقبل .م
ػذهماالجؿفاداتمعـمضؾؾمػؤالءماظػاسؾنيموسيمضؾؾفؿمذيالماظدؼـمبقضؾلمحلني،م
أصضتمإديمصقاشةمعـفاجموطؿابمعدردلمؼعؿؿدانمسؾكمرمسقةماٌؼاربةمباظؽػاءاتمعـم
 14المؼـؾغلمإدعاجمأغظؿةمابلؿؿقظقجقةممعؿؾاؼـةمسيماىقػرموماألداسمضؿـمعـطؼمطػاءةمخؿاعقةممواحدة،مصـقـم
ػـامأعاممغلؼقفماصطـاسقة،مصالسؿؾارماٌالعحمػـامػقمأنمطؾمغظاممابلؿؿقظقجلمغلؼمطػاءةمخؿاعقةمواحدةمومعقحدةمم
تؼابؾفمومتالئؿف
15
مأريدمطروعل،ماظلؾطةموماإلؼدؼقظقجقامومتعؾؿماظػؾلػةمسيماىزائر،مص:م251م م
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أجؾ مهؼقؼ ماظؿققؼرات ماىذرؼة مسي مػقؽؾ ماظربغاعج مواظؽؿاب ماٌدردل موذظؽ موصؼم
آظقؿنيمايذفمواظدَعجماٌضؿرتني .م
باؾندبةذؾألوىل:ذآؾوةذاحلذفذوذاؾدّؿجذ(ذأـظرذاجلدولذرؼم2:ذ)ذذذ ذ

مم م

اآلظقة م
ايذف م
اظدَعج م

اٌقضقع م
اظذطاء
اظؿعؾؿ
عـاػجماظؾقثمسـدمعػؽريماإلدالم م
اإلرادة
اظذوقماظػينم(مسؾؿماىؿال)
اظذوقماظعرصاغلم(ماظؿصقفم) م

متمحذفمثالثةمعشؽالتمعؿعؾؼةممبقضقعم:ماظذطاء،ماظؿعؾؿ،موعـاػجماظؾقثمسـدم
عػؽريماإلدالم،مومتمإدعاجماإلرادةمواظذوقماظػينمواظذوقماظعرصاغلم(اظؿصقف).م م
إنمادؿؾعادمدرسم"عـاػجماظؾقثمسـدمعػؽريماإلدالم"،مواظذيمأُدرج مسيماظربغاعجم
ضؿـ ماظؿعدؼالت ماظيت ممت مإدخاهلا مسي ماظؿلعقـات معـ ماظؼرن ماٌاضل مواظيت مطاغتم
تلؿفدف ماالغؿؾاه مإدي مأن مععارف ماٌُقدِثني مواٌؤرخني ،مواظػؼفاء ،مواألصقظقنيم
(اٌشؿغؾنيمسؾكمأصقلماظػؼف)مػلمععارفمإغلاغقة،مغلؾقة،مخاضعةمٌـطؼم"اظـقازلم"م
أومعامغطؾؼمسؾقفماظققمماظلقاضاتماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمظألعصارمواألزعان.موباظؿاظلمػلم
حؾؼة معفؿة مضؿـ ماٌـطؼ ماإلبلؿؿقظقجل ماٌراد متدرؼلف مظؾؿؿشيعؾخملؿني مواظذي مؼرعل مإديم
إدراكماٌؼدسمسيمتعاظقف،موإدراكماٌدشيغسمسيمأغلقؿفموغلؾؿقفم .م
صققحمأنمإدخالماظذوقماظعرصاغلم(اظؿصقف)مضرورةمعؾقةمغؿقفةمايضقرماٌؾػتم
سيمغلقجماٌؤدلاتماظـؼاصقةمواظدؼـقةمظؾؿققطماالجؿؿاسلمظؾؿؿشيعؾخملؿمعـمجفةموتقازغفام
بني مايؼقؼة ماٌطؾؼة مظؾربقبقة م( ماظؿلاعل مإدي ماظقحدة م) مواظؿعدد مسي مرؾب ماٌلاظؽم
ظؾقصقلمإظقفا.مظؽـمدونمأنمغعؿربماظذوقماظعرصاغلمأداةمظؾؿعؾري،موماظؿأرريمظؾؿؿعؾؿنيم
ذاتماظؾعدماألحادي .م
باظـلؾةمظؾـاغقةم:مآظقةماظدعجم(أغظرمإديماىدولمرضؿم )ماٌؿؿـؾةمسيماظـلؼقةماٌـؿفةم
ظؾؿشؽؾة،مصؼدممتماالغؿؼالمعـمآظقةمعؤدلةمظؾـقةمبرغاعجمعصيفقؽَؾمسؾكمأغلاقماٌػاػقؿم
ذاتماظؿعؾريماألردطقراظقللم(عؾدأماهلقؼة)مإديمآظقةمغلؼقةمعـؿفةمطؿشؽؾةمخاضعةم
ظرتتبمتػرؼعلم(اإلذؽاظقةمأوال،مؼؿػرعمسـفامعشؽالتمثاغقا).مؼؾدومظـامأنمػذاماظـلؼم
اإلبلؿؿقظقجل ماىدؼد ماياطؿ مٌـطؼ مإغؿاج ماظقثائؼ ماظؾقداشقجقة ماٌػؿاحقة مظؾؿعؾقؿم
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باظؽػاءاتمسيمعادةماظػؾلػةممملمؼؿؿماظؿػؽريمصقفمبصػةمطاصقةمغؿقفةمعـطؼماالدؿعفالم
اظذيمحؽؿمغشاطماظؾفـةماظقرـقةمظؾؿـاػجمواجملؿقساتماٌؿكصصةمظؾؿقادماٌؾقؼةمبفام
اظيتمتؽػؾتممبلؤوظقةمصقاشةماٌـاػجموعامترتبمسـفامعـمعـطؼموآظقاتموزخملػؿشيامبفذام
اظؼدرمأومذاكمسـدمػـددةماظؽؿابماٌدردل .م
أػؿماالجؿفاداتماظيتممتتمظؿفاوزماٌـطؼماإلبلؿؿقظقجلماألردطقراظقللماٌلقطرم
سؾك معدوغة ماظؽؿاب معا مضؾؾ ماإلصالح مػق ماظؿقرر معـ ماظؿعؾري ماٌاػقي ماٌؤدس مسؾكم
(عؾادئماظعؼؾ)،مإذمغؼرأمعؼدعةمطؿابماظدروس مإذؽاظقاتمصؾلػقةم 16محنيمؼؿقدثم
حلنيمبـمسؾدماظلالممسـمأػؿقةماظؽػاءاتماًؿاعقةمعـمحقثمأغفامتلؿفدفم :م
 .2تأصقؾمروحماظؿػؿح مواالسؿدالمسيمإبداءماٌقضػمواظرأيموعروغةماظؿصرفمععم
األخر.
 .3إدعاجماظػردمسيماظؽقانماالجؿؿاسلماظعاممطػردٍمغاجحمٍ،معـؿجمٍموصعالٍ.
 .4سؼؾـة مأداظقب ماظؿعاعؾ معع ماألصؽار مواظقضائع مواألذقاء ممما مؼصيقلِرصي ماظؿؽقػم
ععفا.
صَرصيوح ماظؿػؿح مو ماالسؿدال ،مسؼؾـة مأداظقب ماظؿعاعؾ ،مو مإدعاج ماظػرد مسي ماظؽقانم
االجؿؿاسلمتؿقؼؼمبقدائؾمهددػامعؼدعةماظؽؿابمسؾكماظصقرةماظؿاظقةم :م
أوالًم:ممتؽنيماظػؽرمعـمتـؿقةمعـففقةماظصَقرغة،ماظؿقؾقؾمواظرتطقبمواالدؿدالل،م
وػلمآظقاتمسيمجمؿؾفامعرتؾطةمباظعؼؾـةمواٌعؼقظقةم .م
ثاغقام:مترضقةمأمناطماظؾقثمواظؿؼصلمسؾكمأداسمعـمهريماٌقضقسقةماظعؾؿقةم
وػل ممماردة مسي ماظؿػؽري متؿقؼؼ مظؿؿعني ماظعؼؾ مغقع معـ ماالدؿؼالظقة ماظـلؾقة مسـم
اإلذؽاظقاتمواٌشؽالتمواظؼضاؼاماٌطروحةمأعاعف،مػذهماٌلاصةمبنيماٌؿأعؾموعقضقسفم
متؽـفمعـمإدراكمععؼقظقةماألذقاءمالَماغػعاالتفام .م
ثاظـام:متػعقؾماىاغبماظعؿؾلمسيماظؿصديمٌكؿؾػماٌشؽالتمواظلعلمإديمحؾفا.م
األعر م اظذيمؼـؼؾماٌؿشيعؾخملؿمعـموجاػةماٌؾادئمواظؿصقراتماظـظرؼةماظيتممتؽـشيمعـفامإديم
غلؾقة ماظقضائع موخمؿؾػ ماٌؿاردات ماظيت مؼشاػدػا مسي مسقامل محمقطف ماالجؿؿاسلم
واظـؼاسيمواظلقادلماحملؾلمواظعاٌل .م

ذ
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خامتةذ ذ
ظعؾَ مػذه ماظرؤؼة ماٌؤدلة مظؾؿـفاج مواظؽؿاب ماٌدردل ممتـؾ ،معؾؿقطيا معغاؼرطيا مٌدوغةم
اظؽؿاب ماٌدردل ماظقعؼقبقة محبؽؿ مهررػا معـ معـطؼ ماٌعقار ماٌاػقي ماظذي ماسؿؿدم
إبلؿقؿقظقجقا م مظصقاشة ماٌدوغة ماٌدردقة مسي ماظـالثني مدـة مبعد ماالدؿؼالل م ..مإذم
تلؿفدفماإلعؽانمواظؿػؿحمسؾكماظؿققالتماظعاٌقةممبػارضاتفاماألظقؿةمأحقاغاموماآلعؾةم
أحقاغا م أخرى ،مباظؿقدؼد ماظؼقؿ ماإلغلاغقة ماظعاٌقة ماظيت مػل معفؿشة مغؿقفة مسقٌةم
عصيأعضيرطةمذاتماظؼطؾقةماألحادؼةماٌلقطرةم.مإال مأنمػذاماإلعؽانمواظؿػؿحمعصيلشيقَجمبـلؼم
إبلؿؿقظقجلمالممتؽخملـماٌؿشيعؾخملؿشيمعـماطؿلابماظـؼدماٌعرسيمواىرأةماظػؽرؼةمحنيماظقضقفم
سؾكماٌشؽالتماٌػؿقحةمسؾكمواضعفماٌعقشل .م
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