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*

يف معلاء مؼوم م 91مأصرؼل م ،1199مصوجؽت مصرضة ماظؾقث م" ماظؽؿاب مادلدردي ميفم
اظـاغويم:مادلعريف مواإلؼدؼوظوجيم"مخبربماخؿػاءمزعؾقفامرئقسماظػرضةمأمحدمطروعي،م
وطممطاغتمصدعؿـامطربىمحنيمسؾؿـاممبؼؿؾهمعلاءمؼومماظلؾتم 12مأصرؼلمعنماظلـةم
ذاتفا .مداسؿفا ،مطـاّ مغلؿعدمظؿـظقم مؼوم مدرادي مغعرض مصقه مغؿائج محبــا ماظذي مدامم
ثالث مدـوات م( ،)1199-1111مصؼررغا متأجقؾه مهلول ماظػاجعة .مترك مصؼدان ماألدؿاذم
أمحد مطروعي مأثرا مباظغا مو محزغا مسؿقؼا مودط مرصاضه ماظؾاحـني مواألداتذة ماجلاععقنيم
واظطؾؾةمدلامطانمؼؿقؾى مبهمعنمخصالمطرميةمومطػاءةمتربوؼةمومسؾؿقةمأطقدة.مسرصـاهم
ؼلأل،مؼـاضشمومؼعربمسنمرأؼهمجبرأة،مؼويفمباظؿزاعاتهمومالمتراهمبعدمطلمادلؿاس مإالّم
عؾؿلؿا،معؿػائال...م م

اإلنسان:

مأمحدمطروعي:مأدؿاذمباحثمعنمجاععةمومػران،معؿزوجمومأبمظوظدؼنميفمعرحؾةم
اظصؾا،مدؾقلمأدرةمجزائرؼةمحماصظةمعنماظلاورةمبوالؼةمبشار.ماغؿؼؾتماظعائؾةمإديمحيم
عنمأحقاءموػرانماظشعؾقةمومصقفامساشمأمحدمرػوظؿهمومصؾاهم.ماضطرماألبمإديماهلفرةم
إدي مصرغلا مظؾعؿل مبفا مهصقال مظؼوت مأبـائه .متؾؼى مأمحد مطروعي متعؾقؿه ماالبؿدائيم
واظـاغويممبؤدلاتفاماظؿعؾقؿقةمإديمأنمهصلمسؾىمذفادةماظؾؽاظورؼاميفمدورةمجوانم
 9177م -مذعؾةمآداب،-مثمماظؿققمباجلاععةم– مضلممسؾمماالجؿؿاع -ممصؿقصلمسؾىم
ذفادةماظؾقلاغسميفمجوانم.9199مسـدئذماظؿققمباظؿعؾقمماظـاغويمصدرّسمعادةماظػؾلػةم
ظطؾؾة مثاغوؼة مأرزؼو مادلكؿؾطة مثم مظطؾؾة مثاغوؼة ماظشقخ مابراػقم ماظؿازي مبوػران مخاللم
اظػرتةم .1111-9199م
طانمأدؿاذامطػـؽاً معػعؿاً مباحلقوؼةموماظـشاط ،مؼـدعجميفماحلقاةماظعاعةمؼداصع،مرشمم
ادلضاؼؼات،مسنمحؼوقماألداتذةمادلادؼة مومادلعـوؼةمومؼلعى مإديمهلنيمذروطماظعؿلم
واظؿدرؼس .مثم مذعر مباحلاجة مإدي متعؿقق متؽوؼـه ،مصاظؿقق مباظدرادات ماظعؾقا مصـالم
*

أدؿاذ مجباععة مو مػران ،مو مباحث معشارك ممبرطز ماظؾقث ميف ماألغـروبوظوجقا ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة ،موػران،م

اجلزائر
7
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ذفادة مادلاجلؿري ميف مسؾم ماالجؿؿاع ماظلقادي مدـة م 9119مإذ مغاضش مرداظة مجاععقةم
هت مسـوان :ماظلؾطة ،ماإلؼدؼوظوجقا مو متعؾقم ماظػؾلػة ميف ماجلزائر مأبرز مصقفا مأنّم
"اظػؾلػة محبؽم موزقػؿفا مضؿن مادلؤدلة مادلدردقة متلؿفق مدلطاظ مدؾطةمم
اإلؼدؼوظوجقاماظورـقةمادلفقؿـةمومادلؽوغةمعنمضطعمشريمعؿـاشؿةمتـزعمإديماظعدائقةمصقؿام
بقـفا ،مهلذا ماظلؾ مؼعاغي مصضاء ماظؿػؾلف ميف ماجلزائر معن مأزعة متعود مإدي ماغؿصارم
دؾطانماإلؼدؼوظوجقامسؾىمدؾطانماظعؼلموماظؾقداشوجقا"م .م

األستاذ الباحث :

خاللمدـةم1111ماظؿققماألدؿاذمأمحدمطروعيمباظؿعؾقمماجلاععي،موباظؿقدؼدمضلمم
اإلسالممواالتصالمبؽؾقةماظعؾومماإلغلاغقةمصأذرفمسؾىمتدرؼسمادلوادماظؿاظقة:معـففقةم
اظعؾومماالجؿؿاسقة،ماإلسالمماظـؼايفموتارؼخماظعؾوم.مطؿا مطانمظوضتمضصريمرئقلامظؾؼلمم
وسضواميفماظؾفـةماظعؾؿقة.مم
ضؾل موصاته مطان مؼضع ماظؾؿلات ماألخرية مألرروحة ماظدطؿوراه ماظيت مطان معؼررا مأنم
ؼـاضشفا ميف مجاععة ماجلزائر ماظعاصؿة مهت مإذراف ماألدؿاذ ماظدطؿور مسؾد ماظؼادرم
ذعؾان ،مو ماظيت متؿـاول ماإلغؿاج مادلعريف ميف مععفد ماإلسالم مواالتصال مجباععة ماجلزائرم
وهؾقلماألدسمادلعرصقةمومادلؼدعاتماإلؼدؼوظوجقةمجملؿوسةمعنمادلذطراتموماظردائلم
اجلاععقةم.ملمؼؿؿؽنماألدؿاذمطروعيمأمحدمعنمعـاضشةمػذهماظرداظةمألنمأؼاديمماظغدرم
).مشادرغاميفمصصلماظربقعم
غاظتمعـهميفمؼوممعنمأؼاممذفرمأصرؼلمعنمػذهماظلـةم(
ومػوميفمربقعمسطائهمعػعؿامباحلقوؼةموماظـشاط .مأعـقؿـامأنمتؿفـدماظـواؼاماظطقؾةموأنم
تؿصلمباظلؾطاتماجلاععقةميفموػرانموماجلزائرمظؿـظقممادلـاضشةمظرداظةماظدطؿوراهمبعدم
اظوصــــاةم(،)A titre posthumeموػومأحقمبذظكمومأجدرم.
يفماظلـةم،1119ماغضمماظؾاحثمطروعيمأمحدمإديمعرطزغام-CRASC-مومداػمميفم
انازمعشارؼعمحبثممبعقةمجمؿوسةمعنماظؾاحـنيمتفؿممبإذؽاظقةماظلؾطةمومادلعرصةميفم
اجلزائرمومبالدمادلغربم:مأػؿفام:م
عشروعمحبث:مأعاطنمادلعرصة،مأعاطنماظلؾطة:ماظـكؾة،م.1112- 1113
عشروع محبث :ماظؽؿاب مادلدردي ميف ماظـاغوي :مادلعريف مو ماإلؼدؼوظوجي ،م-1111
.1199

مظألدؿاذمأمحدمطروعيمجمؿوسةمعنماظؾقوثمعـفامعامصدرمومعـفامعامملمؼصدرميفم
اجملالتماظورـقةمومادلغاربقةمغذطرمعـفامسؾىمدؾقلمادلـالمالماحلصرم :م
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 احلداثة و املواطنة و العقل الفقهي م– مإغلاغقاتماظعددم 99مدـةم 1111م:م
أبدى ميف مػذا ماظؾقث مسؿؼا ميف ماظؿقؾقل مو مجرأة ميف مادلوضف مإذ مؼعرتف م" مأن ماظعؼلم
اظػؼفي مخيضع مهلقؿـة مداخؾقة مو مؼـزع ميفمذات ماظوضت مإدي مإخضاع مخمؿؾف ماظعؼولم
ادلعرصقةمهلقؿـةمآظقةمتعققمأيمهولمغوسيميفماظعالضةمبنيمادللؾمموماظطؾقعةمومبقـهم
وبنيماحلداثةم،ماظػضاءماظذيمضؿـهمتزدػرمادلوارـةم،مومؼؿؾوأمإديماالغؿؼالمعنماظعؼلم
اظػؼفيمإديمصضاءماظوسيماإلمياغيماظرح مظـؤدسمحداثةمتؾؿؼيمععماحلداثةماظغربقةميفم
إحداثقاتماإلغلانموادلوارـةم".
 النخب و ابستومولوجوا اإلصالح الرتبوي م :مضؿن مطؿاب م"عصطػىم
األذرفمادللارموماألسؿالمم– ماجلزائرم 1112م"،مساجلمصقهمادللاجؾةماظيتمدارتمبنيم
عصطػيماألذرفمومسؾدماهللمذرؼطمحولمرػاغاتمإصالحماظؿعؾقممعلؿـدامإديمادلـفجم
اظؾـقويمصؾنيمأنماخلالفمبنيمعشروعمتربويمحداثيمؼلعىمإديمإخراجماظؾغةماظعربقةم
اظػصقى معن مخماظ ماظـؼاصة ماظؿؼؾقدؼة موإدعاجفا مضؿن مصضاء متربوي معؿػؿح مسؾىم
اظدراداتماظؾقداشوجقةمادلعاصرةمومبنيمعشروعمتربويمعغاؼرمؼرؼدمإبؼاءماظػعلماظرتبويم
ضؿن مادلوروث ماظـؼايف ماظؿؼؾقدي مادلفقؿن ميف متصور ماإلصالح مضؿن مػذه ماظلقادة مالم
خارجفا.
 الفلسفة :املعرفة العاملة و املعرفة املدرسوة:مضؿنمطؿابم"اظػؾلػةمواظذاطرةم
ومادلؤدلة :موضائعمعؾؿؼىمعغاربي،مطرادكم .»1113مؼـاضشمصقهماظعالضةمبنيماظػؾلػةم
طؿعرصةمسادلةمهلامعـطقمومصراعةمغظرؼةموماظػؾلػةمطؿعرصةمعدردقةمحيؽؿفامعـطقم
آخر مػو معـطق مؼعؾم ماظؼدرة مسؾى ماظؿػؾلف .مصادلؤدلة مادلدردقة ،مو مػي متلؿضقفم
ادلعرصة ماظػؾلػقة مهوهلا مإدي مرحم مؼؿم مصقه مإغضاج ماظؿعؾم مسؾى ماظؼدرة مسؾى ماظؿػؾلفم
اظذيمبدورهمؼعؾّدمادللؾكمدلنمؼـشدمظقؽونمصقؾلوصا.
 .3مالمخيػىمسؾىمأحدمأنماألدؿاذماظؾاحثمأمحدمطروعيمطانمعـذماظـؿاغقـاتمعنم
اظؼرن مادلاضي مغؼابقا موعـاضال مدقادقا مو مغاذطا معدغقا ،مؼلعى مإدي مإثراء مأحباثهم
وتلاؤالتهمبؿفربؿهماظـضاظقةمادلؿـوسة،مطانمواسقامبضرورةمربطماظؾقثماظعؾؿيمباظواضعم
اجملؿؿعيمومرػاغاته.مملمؼؽنمدوشؿائقامبلمطانمعؿػؿقامؼـفلمعنمعصادرماظعؾمموادلعرصةم
دونماالػؿؿامممبـابعفا.مؼصحّمصقهمبقتمابنمسربي:م م
ممممممممممممممم"إنمشراعيمباظربقمومحمله....مومظقسمباإلعؽانموماظؿـرب"م م
مصؼدغاك مو مأغت ميف معؼؿؾل ماظعطاء مو ماظؾدل .مســــــزاؤغا مصقك ...مغلأل ماهلل مظكم
اظرمحةموادلغػرة،ممومظعائؾؿكماظصربموماظلؾـوان.
1

