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*حممد غامل

م مؼوم معلاء ميفم1199مأصرؼلم91يف مادلدردي ماظؽؿاب م" ماظؾقث مصرضة مصوجؽت ،
واإلؼدؼوظوجيم"مخبربماخؿػاءمزعؾقفامرئقسماظػرضةمأمحدمطروعي،مماظـاغويم:مادلعريف

أصرؼلمعنماظلـةمم12مماظلؾتموطممطاغتمصدعؿـامطربىمحنيمسؾؿـاممبؼؿؾهمعلاءمؼو
ماظذيمداممذاتفا مغؿائجمحبــا مدراديمغعرضمصقه مؼوم مظؿـظقم مغلؿعد مطـّا مداسؿفا، .

ماألدؿاذم(1199-1111)ثالثمدـواتم مصؼدان مترك ماظػاجعة. مهلول متأجقؾه مصؼررغا ،
ماجلاععقنيم مواألداتذة ماظؾاحـني مرصاضه مودط مسؿقؼا محزغا مو مباظغا مأثرا مطروعي أمحد

.مسرصـاهمأطقدةبهمعنمخصالمطرميةمومطػاءةمتربوؼةمومسؾؿقةممواظطؾؾةمدلامطانمؼؿقؾى
ؿاس مإاّلم،مؼويفمباظؿزاعاتهمومالمتراهمبعدمطلمادلأل،مؼـاضشمومؼعربمسنمرأؼهمجبرأةؼل

معؾؿلؿا،معؿػائال...م

   :اإلنسان

أمحدمطروعي:مأدؿاذمباحثمعنمجاععةمومػران،معؿزوجمومأبمظوظدؼنميفمعرحؾةمم
اغؿؼؾتماظعائؾةمإديمحيممحماصظةمعنماظلاورةمبوالؼةمبشار.ماظصؾا،مدؾقلمأدرةمجزائرؼة

عنمأحقاءموػرانماظشعؾقةمومصقفامساشمأمحدمرػوظؿهمومصؾاهم.ماضطرماألبمإديماهلفرةم
مأب مظؼوت مهصقال مبفا مظؾعؿل مصرغلا ماالبؿدائيمإدي متعؾقؿه مطروعي مأمحد متؾؼى ـائه.

مجوانم ميفمدورة ماظؾؽاظورؼا ماظؿعؾقؿقةمإديمأنمهصلمسؾىمذفادة واظـاغويممبؤدلاتفا
صؿقصلمسؾىممم-ضلممسؾمماالجؿؿاعم–،مثمماظؿققمباجلاععةم-ذعؾةمآدابم-م9177

سـدئذماظؿققمباظؿعؾقمماظـاغويمصدّرسمعادةماظػؾلػةمم.9199ذفادةماظؾقلاغسميفمجوانم
مخاللم مبوػران ماظؿازي مابراػقم ماظشقخ مثاغوؼة مظطؾؾة مثم مادلكؿؾطة مأرزؼو مثاغوؼة ظطؾؾة

م.1111-9199اظػرتةم

ؼـدعجميفماحلقاةماظعاعةمؼداصع،مرشممماظـشاط،باحلقوؼةموممعػعؿًامؽًاطانمأدؿاذامطػـ
إديمهلنيمذروطماظعؿلممومادلعـوؼةمومؼلعىمادلضاؼؼات،مسنمحؼوقماألداتذةمادلادؼة

مواظؿدرؼس متؽوؼـه. متعؿقق مإدي مباحلاجة مذعر مصـالمثم ماظعؾقا مباظدرادات مصاظؿقق ،

                                                                                                                                            
*

م  مػرانأدؿاذ مو ماألغـروبجباععة ميف ماظؾقث ممبرطز معشارك مباحث مو مواظـؼاصقة، ماالجؿؿاسقة وػران،مم،وظوجقا

 اجلزائر
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م مدـة ماظلقادي ماالجؿؿاع مسؾم ميف مادلاجلؿري مجاععقةم9119ذفادة مغاضشمرداظة مإذ
مسـوان ماظلؾطةهت مأّنم: مصقفا مأبرز ماجلزائر ميف ماظػؾلػة متعؾقم مو ماإلؼدؼوظوجقا ،
مدؾطةممم"اظػؾلػة مدلطاظ  متلؿفق  مادلدردقة مادلؤدلة مضؿن موزقػؿفا حبؽم

اإلؼدؼوظوجقاماظورـقةمادلفقؿـةمومادلؽوغةمعنمضطعمشريمعؿـاشؿةمتـزعمإديماظعدائقةمصقؿام
ماغؿصارم مإدي متعود مأزعة معن ماجلزائر ميف ماظؿػؾلف مصضاء مؼعاغي ماظلؾ  مهلذا بقـفا،

مؾقداشوجقا"م.دؾطانماإلؼدؼوظوجقامسؾىمدؾطانماظعؼلموماظ

 :األستاذ الباحث  

اظؿققماألدؿاذمأمحدمطروعيمباظؿعؾقمماجلاععي،موباظؿقدؼدمضلممم1111مخاللمدـة
اإلسالممواالتصالمبؽؾقةماظعؾومماإلغلاغقةمصأذرفمسؾىمتدرؼسمادلوادماظؿاظقة:معـففقةم

طانمظوضتمضصريمرئقلامظؾؼلممماظعؾومماالجؿؿاسقة،ماإلسالمماظـؼايفموتارؼخماظعؾوم.مطؿا
وسضواميفماظؾفـةماظعؾؿقة.مم

مأنم معؼررا ماظيتمطان ماظدطؿوراه مألرروحة ماظؾؿلاتماألخرية مؼضع مطان موصاته ضؾل
ماظؼادرم مسؾد ماظدطؿور ماألدؿاذ مإذراف مهت ماظعاصؿة ماجلزائر مجاععة ميف ؼـاضشفا
ماجلزائرم مجباععة مواالتصال ماإلسالم مععفد ميف مادلعريف ماإلغؿاج ماظيتمتؿـاول مو ذعؾان،

وظوجقةمجملؿوسةمعنمادلذطراتموماظردائلموهؾقلماألدسمادلعرصقةمومادلؼدعاتماإلؼدؼ
اجلاععقةم.ملمؼؿؿؽنماألدؿاذمطروعيمأمحدمعنمعـاضشةمػذهماظرداظةمألنمأؼاديمماظغدرم

.مشادرغاميفمصصلماظربقعم()غاظتمعـهميفمؼوممعنمأؼاممذفرمأصرؼلمعنمػذهماظلـةم
ؼاماظطقؾةموأنمأعـقؿـامأنمتؿفـدماظـواماظـشاط.ومػوميفمربقعمسطائهمعػعؿامباحلقوؼةموم

تؿصلمباظلؾطاتماجلاععقةميفموػرانموماجلزائرمظؿـظقممادلـاضشةمظرداظةماظدطؿوراهمبعدم
وػومأحقمبذظكمومأجدرم.م،(A titre posthume)ماظوصــــاة

ومداػمميفمم-CRASC-،ماغضمماظؾاحثمطروعيمأمحدمإديمعرطزغام1119يفماظلـةم
انازمعشارؼعمحبثممبعقةمجمؿوسةمعنماظؾاحـنيمتفؿممبإذؽاظقةماظلؾطةمومادلعرصةميفم

اجلزائرمومبالدمادلغربم:مأػؿفام:م

.1112- 1113،ماظـكؾةماظلؾطة:أعاطنمم،أعاطنمادلعرصةمحبث:عشروعم

م ميفمحبث:عشروع مادلدردي ماإلؼدؼوظوجيماظؽؿاب مو مادلعريف ماظـاغوي: ،1111-

1199.

ظألدؿاذمأمحدمطروعيمجمؿوسةمعنماظؾقوثمعـفامعامصدرمومعـفامعامملمؼصدرميفمم
ماجملالتماظورـقةمومادلغاربقةمغذطرمعـفامسؾىمدؾقلمادلـالمالماحلصرم:
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 مم1111دـةمم99إغلاغقاتماظعددمم–ماحلداثة و املواطنة و العقل الفقهي:
ماظعؼلم مأن مؼعرتفم" مادلوضفمإذ ميف مجرأة مو ماظؿقؾقل ميف ماظؾقثمسؿؼا مػذا أبدىميف
ميفمذاتماظوضتمإديمإخضاعمخمؿؾفماظعؼولم مؼـزع مو مداخؾقة اظػؼفيمخيضعمهلقؿـة
ادلعرصقةمهلقؿـةمآظقةمتعققمأيمهولمغوسيميفماظعالضةمبنيمادللؾمموماظطؾقعةمومبقـهم

ادلوارـةم،مومؼؿؾوأمإديماالغؿؼالمعنماظعؼلموبنيماحلداثةم،ماظػضاءماظذيمضؿـهمتزدػرم
اظػؼفيمإديمصضاءماظوسيماإلمياغيماظرح مظـؤدسمحداثةمتؾؿؼيمععماحلداثةماظغربقةميفم

وادلوارـةم".مإحداثقاتماإلغلان

 م"عصطػىممالنخب و ابستومولوجوا اإلصالح الرتبوي مطؿاب مضؿن :
دللاجؾةماظيتمدارتمبنيم"،مساجلمصقهمام1112اجلزائرمم–األذرفمادللارموماألسؿالمم

مإديمادلـفجم معلؿـدا ماظؿعؾقم ماهللمذرؼطمحولمرػاغاتمإصالح مسؾد عصطػيماألذرفمو
اظؾـقويمصؾنيمأنماخلالفمبنيمعشروعمتربويمحداثيمؼلعىمإديمإخراجماظؾغةماظعربقةم
مسؾىم معؿػؿح متربوي مصضاء مضؿن موإدعاجفا ماظؿؼؾقدؼة ماظـؼاصة مخماظ  معن اظػصقى

ادلعاصرةمومبنيمعشروعمتربويمعغاؼرمؼرؼدمإبؼاءماظػعلماظرتبويمماظدراداتماظؾقداشوجقة
مالم ماظلقادة مػذه مضؿن ماإلصالح متصور ميف مادلفقؿن ماظؿؼؾقدي ماظـؼايف مادلوروث ضؿن

خارجفا.

 :ضؿنمطؿابم"اظػؾلػةمواظذاطرةمم:املدرسوةاملعرفة العاملة و املعرفة  الفلسفة
ؼـاضشمصقهماظعالضةمبنيماظػؾلػةمم«.1113عمعؾؿؼىمعغاربي،مطرادكمائوضمادلؤدلة:وم

معـطقم معدردقةمحيؽؿفا مطؿعرصة ماظػؾلػة مو مغظرؼة معـطقمومصراعة مسادلةمهلا طؿعرصة
م مسؾى ماظؼدرة مؼعؾم معـطق مػو متلؿضقفمماظؿػؾلف.آخر مػي مو مادلدردقة، صادلؤدلة

ماظؿػؾلفم مسؾى ماظؼدرة مسؾى ماظؿعؾم مإغضاج مصقه مؼؿم مإديمرحم ماظػؾلػقةمهوهلا ادلعرصة
صقؾلوصا.دلنمؼـشدمظقؽونممؼعّؾدمادللؾكماظذيمبدوره

المخيػىمسؾىمأحدمأنماألدؿاذماظؾاحثمأمحدمطروعيمطانمعـذماظـؿاغقـاتمعنمم.3
مغؼاب مادلاضي معدغقااظؼرن مغاذطا مو مدقادقا موعـاضال مأحباثهمقا مإثراء مإدي مؼلعى ،

باظواضعمعؾؿيموتلاؤالتهمبؿفربؿهماظـضاظقةمادلؿـوسة،مطانمواسقامبضرورةمربطماظؾقثماظ
.مملمؼؽنمدوشؿائقامبلمطانمعؿػؿقامؼـفلمعنمعصادرماظعؾمموادلعرصةماجملؿؿعيمومرػاغاته

مدونماالػؿؿامممبـابعفا.مؼصّحمصقهمبقتمابنمسربي:م

مم"ومظقسمباإلعؽانموماظؿـربم....إنمشراعيمباظربقمومحمله"ممممممممممممممم

مظكممصؼدغاكم ماهلل مغلأل مصقك... مســــــزاؤغا ماظؾدل. مو ماظعطاء معؼؿؾل مأغتميف و
 اظرمحةموادلغػرة،ممومظعائؾؿكماظصربموماظلؾـوان.


