ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ .بس َا واؾر  -خامـة ؾياتة  -ادلزائر

ارلعاة ا ألهرثوتوًويج يف ؿاملَ الإساليم
ذ.بس َا واؾر -خامـة ؾياتة -ادلزائر

املَخط :

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر

Anthropology is a science
dedicated to the study of the human
being In a holistic way.
It is an inclusive science that
studies man in the context of the
society and culture to which he
belongs,
While
combining
approaches to natural, social and
human sciences.
In other words, this science
studies the origin and development
of human variability and social
behavior patterns across time and
space, Has its own original research
arobo-Islamic thought, this is what
we found with the anthropologist
"Akbar. S. Ahmed”.
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جمةل اًخلري الاحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلؾي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدذ اًثاًر

هتمت ا ألهرتوتوًوحِا تدزاسة الإوسان ذزاسة لكَة
مشوًَة جملموغ كميَ ادلًًِة واًثلافِة والاحامتؾَة،
اإهنا ؿمل الإوسان من ساوًة الاُامتم تفىرت ا ألحٌاش
وا ألؾراق اًخرشًة أبو الإوساهَة من حِر كميِا
وزلافذَ ،فِيي نٌل ٍرى لكوذ ًفي سرتواش مـرفة
لكَة ومشوًَة ً إالوسان يف ؿالكذَ ابمذداذاثَ
اًخازخيَة و حمَعَ ادللرايف ،ا ألمر اذلي ذفـيا اإىل
اًححر حول الإسِاماث اًيت اكهت يف ُذا اجملال
يف اًفىر اًـريب لإساليم ،أبي ادلزاساث اًيت
اخذعت تـمل الإوسان الإساليم؛ ًيجد أبن اًـامل
ا ألهرتوتوًويج اًحاهس خاين – أبنرب .ش .أبمحد -أبحد
أبؿالم ؿمل الإوسان املـارصٍن كد اكن هل ؾؼمي ا ألثر
يف ُذا اجملال خاظة يف مؤًفَ "حنو ؿمل الإوسان
الإساليم" حِر أبسمل ادلزاسة ا ألهرتوتوًوحِة
ووخَ توظَهتا اإىل اًـامل الإساليم تدزاسة اكن ًِا
من ادلدت و ا ألظاةل ما ًيوٍ ؾن أبهرثوتوًوحِا ؾرتَة
اإسالمِة كامئة تذاهتا.

Abstract :

ارلعاة الأهرثوتوًويج يف اًـامل الاساليم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

ملدمة:
مٌذ أبن وظئت كدما اذلواث الإوساهَة سعح املـموزت اإل ويه ثـمي ؾلَِا ،مرت يف
راهتا و أبخرى يف رس هَيوىهتا ،ثححر ؾن ُذا اًوحوذ ويف ُذا اًىون ،اإهَ رس اًعحَـة
اًخرشًة اذلي حياول أبن ٍىدضف مغوط ُذا اًىون و أبن ًلف ؿىل ضواتعَ وبًَاثَ ،فاكن
هخاخا ذلكل حلول من املـازف نٌل ساًت اوذًة من اًـَوم واملـازف.
وما اإن ضحط  -ول ٍزال -ما حيخاخَ من مـازف زايضَة وفزيايئَة وكريُا حىت اجتَ
اإىل اًححر ؾن رس هَيوهخَ ُو ،وؾن رس ا ألهؼمة املؤسساثَة اًيت ثخحمك فَِ نفرذ ًـُش
وسط حٌلؿةُ ،ذٍ ازلاؿة اًيت ثخخََِا مٌؼوماث سَوهَة هبا وحدُا حتدذ معريٍ اًفرذي
وازلاؾي من ُيا ذؾت اذلاخة لإزساء مداذئ ادلزاسة ا ألهرثوتوًوحِة يف رصخ اًفىر
الإوساين.
ُذٍ ادلزاسة اًيت ًحدو وٌَوُةل ا ألوىل أبهنا ذزاساث كد صاؾت وراغ ظَهتا يف
ا ألوساظ اًلرتَة أبول ،اإر ٍرحؽ اًفضي ٌَـلي اًلريب يف ضحط مداحهثا ومٌاجهِاُ ،ذٍ
اًحداُة أبو املسَمة اًيت مل ٍرط ا ألهرثوتوًويج اًحاهس خاين املـارص أ"بنرب ش أبمحد" هبا،
واكن هل موكفا ممزيا وفرًدا من ادلزاساث ا ألهرثوتوًوحِة يف اًفىر اًلريب ،حِر وضف ؾن
أبمه ا ألكاًَط اًيت اكهت يف مهنجِا مما هخج ؾيَ ؿدم ذكة هخاجئِا وهؼرايهتا اًيت رُحت اإٍهيا
يف ُذا اذللي املـريف ،نٌل أبهَ ذؿا لإزساء أبهرثوتوًوحِا اإسالمِة ًِا مداحر وكضااي ثلازة
ا ألهرثوتوًوحِا اًلرتَة يف تـغ مهنا وختاًفِا يف اًىثري من كضاايُا ،ذلا ذؾت اذلاخة
ًخبأسُس ا ألهرثوتوًوحِا الإسالمِة واًىضف ؾن أبمه كضاايُا ،فاكن تذكل – ؿىل حسة
ؿَميا – أبول من ذؿا ًخبأسُس ُذا اًـمل نٌل أبهَ أبول من ظيف مداحثَ ا ألوًَة يف اًفىر
الإساليم ،وحتََي ُذا يف ما ًًل:

 .1يف ماَُة ؿمل ا ألهرثوتوًوحِا
ا ألهرثوتوًوحِا ؿمل "من اًـَوم الإوساهَة هيمت تدزاسة الإوسان من حِر كميَ ازلاًَة،
ادلًًِة ،ا ألخالكِة ،الاكذعاذًة ،اًثلافِة ،الاحامتؾَة"( ،)1اإر ٍرنز ُذا اًـمل ؿىل اذلاث
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر
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بأ -املحاحر ا ألهرثوتوًوحِة:
اإن املححر ا ألسايس اًيت ثدوز حوهل ادلزاساث ا ألهرثوتوًوحِة ُو املححر الإوساين
ولك ما ًخـَق تَ من اًدًوًوحِا يف مجَؽ هواحَِ ومِاذًيَ وذلا اكهت ًِا ؿدت فروغ اتتـة
ٌَجاهة املدزوش يف اجملال الإوساين فذفرؾت اإيل:

 ا ألهرثوتوًوحِا اًفزيتلِة:
وُيا هتمت ادلزاسة تفزيًلا الإوسان من خالل اًخعوز اًـضوي ،نٌل هتمت تدزاسة وحتََي
اًيوغ اًخرشي ،أبي هتمت ابًححر ؾن ا ألظي الإوساين من مدد أبٍن بأساس َني ٌُل :مجؽ
وحتََي حفرايث الإوسان اًلدمي ،وذزاسة تياء و حرنة ا ألحِاء ا ألكرة ص هبا ابلإوسان
ونذكل كدزهتا ؿىل اًخىِف  -املوزفوًوحِا امللازهة -مذىئني ؿىل ا ألحزاء املخحلِة من ازلامج
واًفىوك واًـؼام ،فا ألثروتوًويج اًفزيًلي تـمهل ُذا اإمنا ٌضري اإىل ا ألهواغ الإوساهَة
املـارصت ،فلاًة ادلزاسة حمكن يف اًىضف ؾن الإوسان نيخاح ًـمََة اًخعوز مبا ًِا من
خعائط ومالمح فزيًلِة ،فضال ؾن أبهَ حياول كدز الإماكن اًىضف ؾن الاخذالف
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جمةل اًخلري الاحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلؾي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدذ اًثاًر

الإوساهَة من خالل ما حيَط هبا من مٌؼوماث وضـهتا و أبسست ًِا ،وإارا نيا هححر ؾن
ادلذوز اًخازخيَة ًِذا اًـمل فاإان جندٍ يف هناًة اًلرن اًخاسؽ ؾرش وتداًة اًلرن اًـرشٍن كد
تد أب تدلةل الثيوًوحِا أبو الثيوقرافِا اًيت اُمتت توظف ؿاذاث وثلاًَد اًضـوة اًحدائَة،
وابًخايل اًححر يف جممتـاهتا اًعلريت ،أبما ا ألهرثوتوًوحِا فلد اكهت "خمععة دلزاسة
الإوسان يف لك مؼاُرٍ ادلسدًة واًحَوًوحِةًَ ،خخذ الن يف اًولايث املخحدت ا ألمرٍىِة
مفِوم ذزاسة اًخعوز اًحَوًويج يف اًاكئياث اًخرشًة وثعوزمه اًثلايف ظَةل فرتت ما كدي
اًخازخي"(. )2
ًَخخذ املفِوم الين أبهَ اًـمل اذلي "ٍرثحط ؿاذت تفىرت ا ألحٌاش وا ألؾراق اًخرشًة
والإوساهَة من حِر كميِا وزلافهتا وُذا ٍلي ما ذكق فَِ ا ألهرثوتوًويج اًفرويس "لكوذ ًلي
سرتاوش"(.)3

ارلعاة الأهرثوتوًويج يف اًـامل الاساليم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

اًساليل "اًخيوغ الإوساين" ُذا ا ألخري اذلي ٍزًد من اًفِم ملضلكة اًخىِف الإوساين اًيت
ثـد مكضلك زئُس ٌدلزاساث ا ألهرثوتوًوحِة(.)4

 ا ألهرثوتودلَا الاكذعاذًة
وادلاهة الاكذعاذي هل ذزاس خَ الاهرثوتوًوحِة اًيت متزيٍ ؾن كريٍ واًيت ٍىون
اًسوق واًرشانة اًخجازًة جمال أبول ًِا ،فِياك اهؼمة اكذعاذًة جسوش اًـٌلل واًرشاكث
اًخجازًة واملؤسساث الاكذعاذًة.

 ا ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة:
هتمت ا ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة ابملححر اًثلايف اذلي هيمت ابًححر وذزاسة اًسَوك
الإوساين يف ماضََ وحاهرٍ ،وإارا اكهت اًثلافة ثضم اًـرف واًـاذاث واًخلاًَد ومجَؽ
املٌلزساث الإوساهَة فا ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة ثعة اُامتماهتا يف ذزش لك ُذا ،يف اًححر
ؾن أبظول اًثلافاث ومنوُا وثعوزُا اتخداء وظول حتََي اًخحاٍن واًدضاتَ اًلامئ تُهنا؛ ويه
ثيلسم اإىل:
ا ألزهَوًوحِا :فُس هتدف ذزاسة اًثلافاث اًلدمية نٌل هيمت تـمََة اًخعوز اًثلايف ٌَثلافاث
املـارصت من جفرُا اإىل ما بًت ًََ يف ا ألسمٌة املـارصت ،ويف ٍلَِا ذزاسة الإوسان يف
ؾعوزٍ اًلدمية من حِر اًححر يف ادلاهة املاذي ٌَثلافاث.
الزيوًوحِا :حرحىز ؿىل اًثلافة من حِر اًسَوك الإوساين أبًامن وخد و أبًامن اكن ،تدسجَي
ا ألصاكل وا ألمناظ اًسَوهَة يف خمخَف ا ألسمٌة واًـعوز سواء أباكن يف اجملمتؽ اًحدايئ أبو يف
اجملمتؽ املخحرض تلَة اًوظول اإىل ارلعائط اًثلافِة ٌَجٌلؿاث اًخرشًة اخملخَفة(. )5
اٌَلوايثٍ :ىون الاُامتم ابجملال اٌَلوي وـيرص من ؾيارص اًثلافة يف اًـيرص الإوساين،
ابؾخحازُا اًوس َةل ا ألوىل ًالزثحاظ اًخرشي و أبذات ًيلي ا ألفاكز واًخـحري ؾيَ حىت وإان اكن
ُذا اًخواظي ٍمتثي يف ظوز الإصازاث واًرموس وا ألصاكل واًعوز.
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اكن ُذا الاُامتم ابدلاهة اٌَلوي كد ًلي اُامتما هحريا مٌذ اًلرن اًساتؽ ؾرش واكهت تداًة
ادلزاسة فَِ هتدف اإىل مـرفة بأظي اٌَلاث وامللازهة تُهنا ،واًححر يف أبصاكًِا وثـلِداهتا
وثددؽ اس متراز ثعوزُا ومنوُا اًخازخيَني(.)6

 ا ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة:

ظةل اًلراتة :صلك موضوغ اًلراتة احملوز اًرئُيس اإن مل ٍىن حموز احملاول ًلك الاجتاُاث
واًيؼرايث ا ألهرثوتوًوحِة مٌذ جروسُا اإىل اًَوم ،و ًلد ػِرث اجتاُاث ومدازش يف
حتََي ُذا املححر ،واكهت كضَة اًلراتة يه اًلضَة اًيت حتدذث مبوحهبا اًخلاظـاث تني
()7
الاجتاُاث اًيؼرًة واملدازش ا ألهرثوتوًوحِة
اًزواح :ندزاسة لإحدى منارح اًرواتط الاحامتؾَة ،وإاوضاء ؾلد ملدش تني خًيس اذلهر
وا ألهىثُ ،ذٍ اًحًِة اًيت ًخحدذ هبا اًضلك ا ألول ٌَمجمتؽ الإوساين.
ادلٍن :اإن تداًة اًراساث ا ألهرثوتوًوحِة كد ازثحعت مؽ ادلزاساث ادلًًِة ،و أبهرثوتوًوحِا
ادلٍن أبوسؽ و أبمشي من ؿمل ا ألذاين( ،)8ركل أبن اًححر يف كضاايٍ ثضميت بأس ئةل نربى
اكهت حول ماَُة ا ألذاين ،وؾن ثعوز ُذا املدًول ؿرب اًخازخي الإوساين ،وؾن مدى
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر
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جمةل اًخلري الاحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلؾي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدذ اًثاًر

حرنز ادلزاسة يف ا ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة ؿىل اًسَوك الاحامتؾي ابدلزخة ا ألوىل،
حىت وإان اكن ُذا ا ألخري ًضم لك ا ألهؼمة اًلامئة تني أبفراذ اجملمتؽ اًواحد وما خيضؽ هل من
اهؼمة س َاس َة وؾحاذاث ذًًِة ،اإل أبثَ هيمت تخحََي اًسَوك الاحامتؾي ،فِيا اختذث
ادلزاسة اًعاتؽ اًلكي ل اًفرذي اذلي ًخجسد يف ازثحاظ اًفرذ ابلخر ،هَف ًؤسس ًِذٍ
اًـالكة وهَف حيَا هبا ،اإهنا ذزاساث ؿالكاث اًلريًةُ ،ذا ًة ادلزاسة ا ألهرثوتوًوحِا
الاحامتؾَة اًيت حمكن يف الاُامتم واًححر املرنزًني حول ذزاسة اًـالكة ابلخر .
وًـي أبجرس احملاوز اًيت ازحىزث ؿَهيا ادلزاساث يف ا ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة حمكن يف:
ثبأسُس اجملمتـاث :ميىن اًلول أبهنا اًلضَة ا ألوىل اًيت حبر فهيا ا ألهرثووًويج ،هَف اكن
ُذا اًخجمؽ اًخرشي ،و ًخحلِق أبي كاًة ،وثدضاتَ ظوز اجملمتـاث فذىون واحدت وؿاملَة،
أبم ختخَف ابخذالف اًحُئة و املياد ،مث هَف ٍىون اًخيوغ اًخازخيي ًِذٍ اجملمتـاث(... ،اإخل)

ارلعاة الأهرثوتوًويج يف اًـامل الاساليم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

ازثحاظ املضاؾر ابًضـريت ،مث ما اًفرق تني ادلايانث اًسٌلوًة وادلايانث ا ألخرى ومدى
ازثحاظ ادلٍن ابًسَوك اًفرذي وازلـي يف هفس اًوكت(.)9
اًـاذاث و اًخلاًَد :وفهيا ًلف ا ألهرثوتوًويج ؿىل ذزاسة ؿاذاث وثلاًَد كدَةل ما ،نٌل
ثححر ؾن أبظي ُذٍ اًـاذاث وؾن هَفِة ثوسؾِا ادللرايف ،ما يه ا ألس حاة اًخازخيَة اًيت
أبسست ًِذٍ اًـاذاث واًيت أبذث اإىل حىوهنا(.)10

ة -مهنجِا و ظَهتا ابًـَوم ا ألخرى:
ولك ؿمل من اًـَوم ًخوىخ املوضوؾَة وهيدف اإىل ذزاسة ذكِلة ؿَََ أبن ًضحط مهنجا
ًسري مداحثَ وادلزاساث ا ألهرثوتوًوحِة معوما ثخخذ من اًـمي املَداين مرنز ذزاساهتا،
لتد ً ألهرثوتوًويج أبن حيخم توحدت موضوؿَ -الإوسان -اإرا بأزاذ أبن ًعي اإىل حلائق
مـرفِة ظاذكة ،أبما اإرا انخفى ابًححر مبا جسـَ زفوف املىذحاث فِىون معهل خاواي مما
هتدف اإًََ ادلزاسة نٌل ٍىون معال ل خدوى ول فائدت مٌَ
ؿىل ا ألهرثوتوًويج اًياحج تـد بأن حيدذ كضَة ذزاساثَ أبن ًخلىص حتَََِا من اًواكؽ
املـاص اإر مٌَ ٍىون مجؽ املاذت اًـَمَة ل جيدُا خاُزت تي ًخددؽ ما حتوًَ ُذٍ امليؼوماث
الاحامتؾَة وما "جيمـَ من معدزٍ ا ألول ملدت صِر ًخعَة أبصِرا ًوضـَ يف س َاكَ اهؼري
املـريف"(.)11
ًلد اختذث ادلزاساث ا ألهرثوتوًوحِة يف اًفىر اًلريب مرنزًة اًفىر الإوساين مٌذ
الازُاض ا ألول ًِا
اإىل ًومٌا ُذاُ ،ذٍ ادلزاسة اًيت مل ٍر فهيا ا ألهرثوتوًويج اًحاهس خاين املـارص أ"بنرب
أبمحد"( )12سوى مجةل من اًيلائط وا ألكاًَط ذاؾَا ًلِام أبهرثوتوًوحِا اإسالمِة ًِا من ذكة
مواضَـِا ما ًخجاوس ادلزاسة اًلرتَة ،وُيا ىىون أبمام اإصاكل مـريف ٍمتثي يف ُاثَ
ا ألكاًَط اًيت وضفِا أبمحد يف ا ألهرثوتوًوحِا اًلرتَة ،وهَف أبسس ً ألهرثوتوًوحِا
الإسالمِة؟
وميىن أبن حنَي ُذا الإصاكل ابلؾامتذ ؿىل اًيلاظ اًخاًَة:
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 .2موكف أ"بنرب بأمحد" من ا ألهرثوتوًوحِا اًلرتَة:

بأ -يف تداايث اًـمل ا ألهرثوتوًويج :
اإن املخـازف ؿَََ يف اًساحة اًفىرًة الإوساهَة أبن ادلزاسة ا ألهرثوتوًوحِة يه ذزاسة
اسدضلكِا اًـلي اًلريب ُذا ا ألخري اذلٍن اكن أبول من فذح ابة مداحهثا وحدذ مجَؽ
مِاذٍهنا وفروؾِا ،وُذا ًُس حمي صم ؾيد اًىثري من اٌٌَلء واملفىرٍن "فا ألهرثوتوًوحِا
ؿٌَل اإوساهَا جتد أبظوهل يف امليعلة اًيت هدؾوُا اًلرة وؿىل حنو مَحوع يف زالزة أبو أبزتـة
تدلان أبوزوتَة يه :فروسا وجرًعاهَا اًـؼمى واًولايث املخحدت"( ،)13واس خلرث ُذٍ اًيؼرت
حىت اكذث حىون مسَمة ًيعَق هبا ا ألهرثوتوًويج يف أبي من ذزاساثَ ،ا ألمر اذلي ًزم
ؿىل الاظالغ ؿىل ما حواٍ اًفىر اًلريب يف ُذا اجملال.
ٍرى أ"بنرب أبمحد" بأن ادلزاساث ا ألهرثوتوًوحِة "اإن مل ثـخرب وًَدت ٌَلرة فِيي من
ظيـَ أبو تخحدًد أبنرث من ظيؽ الاس خـٌلز اًلريب ،وًىن ا ألمر ًُس نذكل ،فاإن أبؾٌلل
اجن خدلون – ثيـىس مبا فهيا من هؼرايث وماذت ؿَمَة ثـزسُا نخاابث تـغ املفىرٍن
اًلرتَني اذلٍن اكن هلم أبتـد ا ألثر مثي اكزل مازهس ،وماهس وجر ،وكَفرًدو ابزًخو وازوست
خَرن"(ُ )14ؤلء اذلٍن اكن هلم ا ألثر اًواسؽ يف ادلزاسة ا ألهرثوتوًوحِةًَ ،جد أ"بنرب أبمحد"
أبن ادلزاسة اًيت كام هبا ُؤلء يف ُذا اذللي املـريف اكهت حرحىز ؿىل اهخاح اإساليم
ابدلزخة ا ألوىل مفا كام تَ وجر يف ثعيَفَ ألهواغ اًزؿامة وما حتمهل هؼرًة ابزًخو ؾن ذوزت
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر
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مل حرق ادلزاسة ا ألهرثوتوًوحِة يف اًفىر اًلريب اإىل املس خوى اًفىري لأنرب أبمحد،
حِر رُة اإىل أبهنا ذزاساث مََئة اب ألكاًَط فاكدت يف نثري من ا ألحِان اإىل املهنج اًـَمي
املعَوة ،تي حىت أبهنا تيُت ؿىل ٍلوؿة من املحاذئ و اًيؼرايث اًفىرًة اًيت ظاقِا
املفىرون واًـٌَلء مؽ تداًة جفر ُذا اًـمل واًيت مل حىون وفق تًِان كوي مذني هؼرا
لخذالظ ا ألمر والاًخحاش اًفىري اذلي اجسمت تَ حلوهلم املـرفِة ،وميىن أبن حنرص
مجةل الاهخلاذاث واًسَحَاث اًيت وخدُا أ"بنرب أبمحد" يف ادلزاسة ا ألهرثوتوًوحِة معوما
وادلزاسة ا ألهرثوتوًوحِة اًلرتَة خعوظا يف اًيلاظ اًخاًَة:

ارلعاة الأهرثوتوًويج يف اًـامل الاساليم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

اًعفوت و ما اكن يف هؼرًة خَرن ؾن ػاُرت حراكث اًحيدول يف اجملمتؽ الإساليم لك ُذا
()15
ًمن ؾن أبثر اًـالمة وزائد ؿمل اًـمران اًخرشي "اجن خدلون".
فاجن خدلون ًـخرب زائد ؿمل اًـمران اًخرشي يف اًفىر الإساليم اذلي اكن جيمؽ
"مـَوماث ومالحؼاث مما خول هل أبن ٍىون ؿامل احامتغ معَق اًخفىري .وحاول خبربثَ اًرثًة
يف خمخَف اذلىوماث الإسالمِة اإضافة اإىل مالحؼاثَ وكراءاثَ اًواسـة أبن ًؤسس ذزاسة
اجملمتؽ اًخرشي يف أبصاكهل اخملخَفة اكفة ،وظحَـة خعائط لك صلك من ُذٍ ا ألصاكل
واًلواهني اًيت ثخحمك يف ثعوزٍ؛ حىت أبن تـغ اًىذاة اًلرتَني صِد أبن تـغ مداذئ اجن
خدلون ؾرصًة ؿىل حنو زائؽ ؿىل اًرمغ من أبهنا نخخت كدي مخسة مئة ؿام"( ،)16وإان اكن
ُذا ًدل ؿىل يشء فاإمنا ًدل ؿىل ما مدى هحوػ اًـلي الإساليم يف اذللي املـريف
ٌدلزاساث ا ألهرثوتوًوحِة.
وكدي "اجن خدلون" جند "اجن تعوظة" أبؾؼم زحاةل ؾرفَ اتزخي اًفىر الإوساين "فلد
اهعَق من موظيَ يف صٌلل اإفرًلِا ص حَ اًعحراوًة  ،واكن ٍلي ما كعـَ يف أبسفازٍ خالل
اًامثهَة و اًـرشٍن ؿاما ًخوكف ؿىل مخسة وس حـون أبًف مِي .مث أبمىل زواًخَ تبأمر مَيك
ؿىل َلد جن حزي ،وحىضف زواًة اجن تعوظة نثريا من املـَوماث ؾن اذلىوماث
الإسالمِة يف سماهَ ونذكل ثفعَالث من املٌلزساث الإسالمِة ادلًًِة واًثلافِة(.)17
وًضَف أ"بنرب أبمحد" أبن اًحريوين ٌس خحق ًلة أبتو ؿمل الإوسان ؾن خدازت ،حني
كام تححر ؾيَ حِر اندضف أبن ذزاس خَ ثلوم ؿىل مهنج ذكِق ؿَمي موضوؾيً ،لوم
ؿىل املالحؼة من ادلاخي ؿىل هعاق واسؽ يف اًثلافاث ا ألخرى ،والإفاذت من املاذت اًـَمَة
اًيت جتمؽ ابًخحََي احملاًد ،وابًر أبي اًربيء من اًِوى من تداًخَ ،وابس خخدام املهنج
امللازنًِ ،ذا اكن يف هنج اًحريوين اذلي ًـد من أبجرس ؿٌَلء الإوسان تبأزىق املـاًري املـارصت،
ومؤًفَ ":نخاة اًِيد" واحدا من أبمه املراحؽ اًيت حبثت يف حٌوة بس َا وخاضت قٌلزُا
حىت مثي أبمه معدز يف ذزاساث أبصد اًـٌَلء اًِيوذ املـارصٍن ذكة مالحؼة وُىذا ميىن
اًلول أبهَ ومٌذ حنو أبًف ؿام كام اًحريوين توضؽ أبساش ؿمل الإوسان(.)18
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر
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ُذا ومما ًؤسف هل أبن ؿمل الاحامتغ و ؿمل الإوسان كد وكف مؽ اجناساث "اجن
خدلون" و"اجن تعوظة" و'اًحريوين" و"املسـوذي" وكةل كََةل أبخرى ومل ٌضِد ُذا اًـمل
تـدمه أبي ثعوز ًَومٌا ُذا.
ة -ضـف املهنج يف ادلزاسة ا ألهرثوتوًوحِة اًلرتَة
ًذُة أ"بنرب أبمحد' اإىل أبن ما تين ؿَََ اًـمل ا ألهرثوتوًويج يف اًفىر اًلريب مل ٍىن كامئا
ؿىل أبسس مذَية تلدز ما اكهت ثخخَهل مجةل من اًيلائط ومن اًلر املـريف اإر اكهت
املاذت ارلام اًيت كامت ؿَهيا ابهوزت مؤًفاث اًلرتَني يف ؿمل الإوسان يف اًيعف اًثاين من
اًلرن اًخاسؽ ؾرش ثـمتد نخاابث تـثاث اًخيعري واًرحاةل يف اًلرهني اًثامن ؾرش واًخاسؽ
ؾرش ،و أبما كدي ركل فلد اكن ُياك اًىثري من اذلدش واًخخمني ؾن ا ألهؼمة اًرشًة
و أبظوًِا ،فاملاذت اًـَمَة املـمتدت مل حىن ابدلكِلة واملؤُةل ًلِام ؿمل ذكِق ظاذق وابًخايل
ثـمتد هخاجئَُ ،ذا من هجة ومن هجة أبخرى أبن ٍلوغ ما نخة ؾن ا ألهؼمة اًخرشًة يف
اًفىر اًلريب وما أبثو تَ يف اًلرن اًثامن ؾرش ؾن ازلاؿاث اًحدائَة مثي "َُوم"" ،بذم
مسَر"" ،فريحسن"" ،مٌدسىَِ" ،و"نيدزس ََ" ،وبخرون كريمه يف كازت أبوزواب وزمغ
ما أبثو من اإسِاماث اؾخد هبا اإل أبهنم مل ٍىوهوا من اًـٌَلء اًخجرًحُني نٌل مل ثلم اس خًذاخاهتم
ؿىل صواُد ميىن حفعِا ،تي اكهت ثعوزاهتم هخاح مداذئ مـؼمِا مما ثضميخَ زلافاهتم،
واكهوا يف اذللِلة فالسفة ومؤزخني خاؤوا من أبوزواب ومل ٍىوهوا من ؿٌَلء الإوسان نٌل هفِم
ُذا املععَح اًَوم( ،)19و لك ُذا ٍرحؽ اب ألثر اًسَيب ؿىل اًـمل و ؿىل هخاجئَ اًيت مل ٍزل
تـد ًـمتد ؿَهيا حىت ًومٌا ُذا ،ومن أبمثةل ركل أبن "اكن اًر أبي اًسائد حِيئذ ُو أبن
الإوسان املخحرض ل ميىن أبن خيرح ثيشء هل هفؽ من ذزاسة ظرًلة حِات ٍلوؿة كري
مذحرضت ،و كد زوي أبهَ حىت هناًة اًلرن اًخاسؽ ؾرش فاإن "حميس فرٍزز" حني س ئي ؾٌل
اإرا اكن ز أبى كط اإوساان من اًحدائَني اذلٍن نخة ؾن ؿاذاهتم اًـدًد من املؤًفاث ،أبخاة:
ل مسح هللا ،ومؽ ركل فاإن ُؤلء اًىذاة اكهوا تعوزت ل ميىن جتاَُِا ظالئؽ ؿٌَلء
الإوسان الإحامتؾي احملدزني !! ،زمغ أبن ادلزاسة ثخعَة اًخجرتة املَداهَة والاحذاكك
املحارش مباذت اًححر حىت حىون ذزاسة ؿَمَة ًلِيَة ،ومؽ ُذا جند أبن ؿمل الإوسان

ارلعاة الأهرثوتوًويج يف اًـامل الاساليم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

الإحامتؾي املـارص ًدٍن ابًىثري ًِؤلء اًـٌَلء من اًلرن اًخاسؽ ؾرش زمغ ما ٌضوة أبؾٌلهلم
من هلائط و أبخعاء.
اكن فرٍزز مثي نثري من مـارصًَ ًـىن تدزاسة اًـاذاث اًيت اكن ٍىذة ؾهنا من
خمخَف أبحناء اًـامل ،أبانش مل ًخوافر ألكَهبم سوى اًلََي من اًخدزًة اًـَمي أبو كري مدزتني
ؿىل الإظالق وهبذا فلد اكن ًدزش ثكل اًـاذاث خازح اإظازُا الاحامتؾي ،اذلي ًـعهيا
مـياُا اذللِلي(.)20
أبما يف اًلرن اًثامن ؾرش واًخاسؽ ؾرش فلد ؾين اًىذاة اًفروس َون ابجملمتؽ اًخرشي
و تعحَـخَ ،وظحَـة اًيؼم الاحامتؾَة اًخرشًة ،وحرنز اُامتهمم ؿىل حوُر اجملمتؽ ذون اتزخي
ثعوزٍ.
ًلد ؾين "هوهت" نٌل ؾين بأس خارٍ "سان س ميون" ابًخبأهَد ؿىل أبن اجملمتـاث أبهؼمة
كامئة وًُست جمرذ جتمـاث أبفراذ ،مبـىن أبهيا ل هيؼر اإىل كرًة أبو مدًية ؿىل أبهنا جتمؽ من
اًياش ،وًلد أبذزك املفىرون اًفروس َون أبهَ ماذامت اجملمتـاث أبهؼمة فالتد و أبهنا ثخىون من
أبحزاء ثخفاؿي فامي تُهنا .وز أبوا نذكل أبهَ من اًرضوزي أبن حىون ثكل ا ألحزاء راث ؿالكاث
فامي تُهنا أكحزاء ومؽ اجملمتؽ هوحدت مذاكمةل مىوهة مهنا .ؿىل وسق خيضؽ ًلواهني مضاهبة
ًلواهني اًعحَـة .كواهني لتد  -من حِر املحد أب -أبهَ ميىن اندضافِا ،مبـىن أبهَ ًيك هفِم
حرهَة اجملمتـاث ؿامة أبو أبي جممتؽ تـَيَ فال تد و أبن هخوظي اإىل اندضاف اًلواهني اذلامكة
ٌَيؼام الاحامتؾي واًيت ثـمي ؿىل حفغ هَان اًيؼام لكَ ،متاما نٌل ُو اذلال يف حماوةل فِم
أبي تًِة ظحَـَة حِة من ثكل اًيت كوزن هبا اجملمتؽ اًخرشي رصاحة أبو ثَمَحا .وُذا الاجتاٍ
اًحًِوي يف ذزاسة اجملمتـاث اًحًِوًة ٍراٍ أ"بنرب أبمحد" خعريا ومضَال يف هفس اًوكت زمغ
ما حيمهل من اإجياتَاث وحس ياث(.)21

 .3أ"بنرب بأمحد" وثبأسُس ا ألهرثوتوًوحِا الإسالمِة:
ذؿا أ"بنرب أبمحد" اإىل ثبأسُس أبهرثوتوًوحِا اإسالمِة ثخجاوس ما اكن من هلائط يف
ذزاساث اًفىر اًلريب ًِذا اجملال ،فِو ًيؼر اإىل أبمهَة اًـمل من ابة فِم اذلاث ذلاهتا من
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ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذ .بس َا واؾر  -خامـة ؾياتة  -ادلزائر

بأ -ثـرًف ؿمل الإوسان
ؾرف أ"بنرب أبمحد" ؿمل الإوسان ؿىل أبهَ "حتدًدا ُو ذزاسة الإوسان وًىن ما من ؿمل
تـَيَ ٌس خعَؽ ذزاسة الإوسان من اكفة حواهحَ( ،)23ذلا اخذط لك ؿمل من اًـَوم تدزاسة
خاهة من ُذٍ ادلواهة فاكن ما اخذط تَ ؿٌَلء الإوسان الاحامتؾَني أبن زنزوا اُامتهمم
ؿىل ذزاسة اًياحِة الاحامتؾَة يف حِات الإوسان.
حبر أ"بنرب أبمحد" يف ذلةل املععَح يف اًفىر اًلريب فوخد أبن ًِذا اًـمل ؿالكة تـَوم
اإوساهَة أبخرت ففي جرًعاهَا ًـين ثيشء من اًخوسؽ ؿدذا من فروغ ادلزاسة اخملخَفة تُهنا
ذزخاث من اًـالكة اًوزَلة اًيت ثـوذ أبحِاان اإىل أبن ثكل اًفروغ منت مـا اتزخيَا ندزاساث
مذعوزت ًـمل الإوسان فـمل ثعوز الإوسان ،وؿمل باثز ما كدي اًخازخي ،وؿمل اًخلٌَة اًحدائَة،
وؿمل اًثلافة امللازن ،وؿمل زلافة اجملمتؽ ،ثدزح لكِا ؿاذت يف ٍلوؿة واحدت من ؿمل الإوسان
الاحامتؾي حتت ؾيوان خامؽ ًِا ُو "ؿمل الإوسان"( ،)24وُذا ما ؾرف ؾن ؿامل الإوسان
الاحامتؾي فرمغ ختععَ يف ُذا اجملال اإل أبهَ ًًسة ًيفسَ ؿىل ا ألكي مشول ذزاس خَ
ًلك ما ًخـَق ابذلَات الاحامتؾَة واًثلافِة ٌَمجمتـاث اًيت ًدزسوهنا.

ة -ثـرًف ؿمل الإوسان الإساليم
حيدذ أ"بنرب أبمحد" ؿمل الإوسان الإساليم تبأهَ "ذزاسة اجملمتـاث الإسالمِة ؿىل ًد
ؿٌَلء مَزتمني ابملحاذئ اًضامةل اًيت خاء هبا الإسالم  -الإوساهَة واملـرفة واًدسامح -ثكل
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر
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خالل ذزاس هتا ًثلافة الخر فِو ٍرى أبن "املِمة ا ألوىل ًـمل الإوسان (ا ألهرثوتوًوحِا) يه
مساؿدثيا ؿىل أبن هفِم بأهفس يا ؾن ظرًق ذزاسدٌا ًثلافة الخرٍن ،وؿىل أبن حنس أبن
اًياش مجَـا يف حوُرمه وحدت واحدت" (.)22
فـىل الإوسان أبن ًدزك أبهَ مدضاتَ مؽ الخر يف حوُرٍ ويف اُامتماثَ ا ألساس َة،
ا ألمر اذلي ًرتثة ؿَََ فِم الخر واًلِام ابًزتاماث مـَية اجتاٍ الخر ،وهؼرا ألمهَة ُذا
اًـمل وحة اإزساء أبسسَ وـمل هل مداحر ومٌاجه ؿَمَة مٌعلِة ثؤذي اإىل مـازف ًلِيَة
ًـخد هبا يف ذزاساث ل حلة.

ارلعاة الأهرثوتوًويج يف اًـامل الاساليم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

املحاذئ اًيت متىٌيا من اإؾعاء ذزاساثيا ٌَمجمتـاث اًلدََة و اًلروًة اًعلريت ،ماكهنا ذاخي
الإظاز الأنرب ٌدلزاساث اًخازخيَة واًفىرًة ً إالسالم"( ،)25و ًًدَ أبمحد ؿىل بأن ُذٍ
ادلزاسة حىون يف ادلاهة الاحامتؾي الإساليم ل اًـلدي .و ذلا ًدغ لثحاغ املهنج ا ألوسة
يف ُذٍ ادلزاسة و املمتثي يف:

ث -املهنج ا ألوسة ٌدلزاساث ا ألهرثوتوًوحِا
اإن املاذت ارلام ملوضوغ ادلزش يف املحاحر ا ألهرثوتوًوحِة ُو  -الإوسان ،-فاُامتماث
ؿامل الإوسان مٌعحة ابدلزخة ا ألوىل ؿىل اًياش اذلٍن ميثَون املاذت ارلام دلزاساثَ ،نٌل أبن
اُامتمَ ًيعة تدزخة أبصد حول ما ُو ؿام ومضرتك تني جممتـاث اًخرش وابًخحدًد ؿىل
اًؼواُر اًثاتخة املضرتنة يف زلافاهتا ،وًِذا فـٌَلء الإوسان الاحامتؾَني ل ثـيهيم ذزاسة لك
أبهواغ اًـالكاث الاحامتؾَة يف اجملمتـاث اًيت ًلومون تدزاس هتا وإامنا ٍرنزون اُامتهمم ؿىل
هوغ اًـالكاث اًيت حتمك اًـاذاث اًيت حمتزي تؼاُرت الاس مترازًة.
اًوس َةل ا ألمثي يف ادلزاسة ا ألهرثوتوًوحِة املـارصت ،ثدسم ابًخبأهَد ؿىل اًخجرًة،
وحتدًد وػَفة لك يشء يف اجملمتؽُ ،ذا املهنج اذل ًـمتد اخملرب وخعوت أبوىل يف ادلزاسة،
ًلوم ترتثُداث ؿَمَة ذكِلة :فِو ٌسمؽ حواز الخر جمتـنٍ ،زوز املياظق ،حيرض اًخجمـاث
جاكفة بأهواؾِاً ،الحغ اًخرصفاث واًسَوهَاثٌ ،سبأل اًياش ؾن ؿاذاهتم ،حىت ٍىون
واحدا مهنم وحزءا مهنم ًُس خعَؽ أبن ٍىون اًعوزت ادلكِلة واًاكمةل دلزاس خَ(.)26
ومٌَ هلف ؿىل اإصاكل مـريف ٍمتثي يف ضحط مداحر ا ألهرثوتوًوحِا الإسالمِة ؾيد
أ"بنرب أبمحد"

ج -مداحر ا ألهثوتوًوحِا الإسالمِة:
ميىن حرص مداحر ا ألهرثوتوًوحِة اًيت حبر فهيا أ"بنرب أبمحد" يف ما ًًل:

 اًسَوك الاحامتؾي ٌَفرذ املسمل:

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر
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جمةل اًخلري الاحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلؾي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدذ اًثاًر

ٌضلك اًفرذ ادلزئَة ا ألوىل اًيت ًخىون مهنا اجملمتؽ وما اإن حندذ سَوك اًفرذ املسمل اإل
وهخـرف ؿىل مِاكهزيماث وبًَاث اجملمتؽ الإساليم ،مفا يه ظوزت اًحاحر املسمل يف ؿمل
الإوسان يف اًـامل؟
ٍرى أبمحد بأن املسمل من وهجة اًيؼر املثاًَة ًـُش حِاثَ ظحلا ملا أبمر تَ هللا خي
زياؤٍ .وًىن من وهجة اًيؼر اًـمََة فاإهَ كد ل ًفـي ركل.
وُيا ىرى أبن اًفرذ املسمل مذياكضا مؽ ما هل من مداذئ اًواحة ثعحَلِا وٌسري وفلا ملا
هط ؿَََ اًضازغ ،ومؽ ما جيسدٍ وًخـامي تَ ؿىل أبزط اًواكؽ ،ل ميخثي ًِا و ميخثي ملحاذئ
كريُا ُيا ًدساءل أبمحد مرت أبخرى ُي اذلي حيرك اجملمتؽ يف هؼر املسمل اًرقحة أبم ؿدم
اًرقحة يف فـي ما أبمر تَ هللا خي زياؤٍ؟ وإارا اكن ا ألمر نذكل فاإن ؿىل املسمل أبن ًحذل
كعازى ادلِد ًَخعاتق اًواكؽ مؽ املثال.
مث ل جيد أبمحد أبي حرح يف اًححر ؾن ُذٍ اًلضَة ويف حتَََِا يف اإظاز هؼرايث
املدزس خني اًىدريثني ٌدلزاساث الاحامتؾَة يف اًلرة - ،اًفرذًة امليؼمة واًضموًَة امليؼمة-
فبأهعاز اًفرذًة ٍرون أبن الإوسان يف اجملمتؽ يف ذوز من ًحذل أبكىص ادلِد وبأحس يَ من
أبخي معَحخَ وٍرون أبن اًخـامي يف اجملمتؽ ثخاتـاث من ثحاذل املعاحل ،أبما اًضموًَون
فريون أبن اذلي حيرك الإوسان ُو هؼام ً ألوضاغ يف الاكذعاذ ويف اجملمتؽ ًخجاوس مس خوى
ا ألفراذ.
اإن ُذٍ ادلزاساث هتدف اإىل ضحط اًلوى احملرنة ٌَمجمتؽ اًخرشي فاجملمتؽ هل حرنخَ
ولك حبر يف اًؼواُر الاحامتؾَة ل ًوخَ اإىل اًىضف ؾن ظحَـة ثكل اذلرنة ًيحدز اإىل
مال ًـدو جمرذ اًخدزًحاث اًـَمَة .فبأي اإظاز ُو ظاحل ًخحََي اًسَوك الاحامتؾي
ٌَمسمل؟ ُي ًيعَق من مدد أب اًرحب وارلسازت اًفرذي اذلي ٍىس حَ أبو ًعَحَ يف جسهل
اًضخيص؟ أبم ًُلدز ا ألمر ؿىل حسة فائدثَ أبو هرزٍ ٌَميؼومة الاحامتؾَة اذلي ُو
حزء مهنا؟
ًذُة أبمحد اإىل أبن املسمل ٌسكل ا ألمر اًثاين وًفضهل ،ألن الإسالم ًبأمر ابلؾخياء
ابملعاحل ا ألساس َة ارلاظة ابًفرذ واًيت ًِا ؿالكة ابًحُئة .وؿالكاثَ ابًياش  -أبفراذا
وحٌلؿاث -فالإسالم ذٍن احامتؾي ،و أبثر ركل ؿىل املسمل واحض ،فِو حزء من ا ألمة وحزء

ارلعاة الأهرثوتوًويج يف اًـامل الاساليم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

من اجملمتؽ اذلي ًًمتي اإًََ ،وحيدذ هل ُوًخَ الاحامتؾَة واًوضؽ املثايل ٌَمسمل ُو أبهَ من
انحِة مرثحط مبجمتـَ اذلي ًـُش فَِ ومن انحِة أبخرى فِو مرثحط اب ألمة ويه متثي اجملمتؽ
الأنرب ابًًس حة هل .ذلا جند أبن اُامتم ا ألهرثوًويج املسمل ًيعة ؿىل ادلامـة خبالف
ا ألهرثوتوًويج اًلريب اذلي ًيعة اُامتمَ ؿىل اًفرذ.

 مس خوايث اجملمتؽ الإساليم
كام أبمحد تدزاسة حتََََة اس خعاغ وفلِا ثعيَف اجملمتؽ الإساليم اإىل مس خوايث زاؾى
فهيا اًدسَسي اًخازخيي اًـام وهوغ تياء اجملمتؽ وثيؼميَ ،ميىن أبن حنرصُا يف:

 منورح اًلعاؿاث اًلدََة الإسالمِة:ٍرى أبهَ أبول منورح اإساليم ؾرفَ اًخجمؽ اًخرشي ،وُو اٍمنورح املزتامن مؽ تداًة
الإسالم ،ول ٍزال كامئا اإىل اًَوم ،وكد ٌضمي اًَوم اًحدو واًربجر واًحخنت وُذٍ اًلدائي
ثيدرش من أبكىص صٌلل اإفرًلِا اإىل اًضٌلل اًلريب ٌَحاهس خان ،وُو منورح مـروف اًسٌلث
ومدضاتَ يف اًىثري من اًوحوٍ ،فَِ اإحساش ؾيد اًفرذ ثضخعَة اًلدَةل ،وثفِم ٌَلواهني
اًسازًة فهيا ؿىل حنو ؾؼمي اًخعوز ،واًفرذ ٍرى اًـامل من خالل ماكهَ ؿىل جشرت سالًخَ.

 اٍمنورح اًـامثين :بأو منورح جممتؽ اًثىٌة يف الإسالم،وُو ًدٌاكغ ثضدت مؽ اٍمنورح ا ألول ،ػِر ُذا اٍمنورح أبايم تَف اًخازخي الإساليم
رزوت اجملد فلد ثوظي اًـامثهَون اإىل حي مذلن ٌَمضلكة اًلدََة .واس خعاؾوا بأن ًلذَـوا
الاهامتء اًلدًل والاكَميي من خذوزٍ.

 منورح ا إلسالم يف زتلة الاس خـٌلز اًلريب:وُو منورح اًلرهني ا ألخريٍن واٍمنورح اذلايل أبًضا ُو اٍمنورح اذلي ثؼِر تَ اجملمتـاث
الإسالمِة ،فلد أبخضؽ اًلرة املسَمني واس خـمرومه ،وكام اًلرتَون يف ُذٍ املرحةل
مبحاوةل مس متَخة ًَعوزوا الإسالم يف ظوزت اًخـفن والاحنالل.
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر
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 -منورح حصوت الإسالم:

 اٍمنورح اًىــامي:وُو اٍمنورح ا ألظًل واًاكمي ٌَمجمتؽ الإساليم املثايل يف ؾِد اًرسول ظىل هللا ؿَََ
وسمل ،وُيا وحة حتََي اًامنرح الاحامتؾَة اًيت أبسست هل حتََال ذكِلا نٌل هلف ؿىل
ٍلوغ اًسَوك اذلي اكن ًيؼم ُذٍ اًامنرح نيؼام اًحُت وثلاًَد ادلخول ،كضَة اًرتاتط –
اًزواح -من ذاخي اجملموؿة ومن خازهجا.
وإارا نيا وسـى ًخبأسُس اٍمنورح اًاكمي لتد و أبن حندذٍ أبول ًيخين ؿَََ امنورح
اذلاهرُ ،ذا اٍمنورح اذلي حدذٍ أبمحد يف صخعَ ظىل هللا ؿَََ وسمل أكسوت حس ية
ًلذدى هبا وحىون اٍمنورح ا ألمثي ٌَسَوك الإساليم ،فوحة اًوكوف ؿىل سريثَ اًـعرت
واس خًداظ وحتََي ما اكن مٌَ من أبذواز اإحامتؾَة من أبة ،سوح ،ظدًق(...اإخل) ،ووسلط
ُذا ؿىل وكذيا اذلاهر حفان اًيؼر اإىل صخعَ ظىل هللا ؿَََ وسمل من خاهحَ الاحامتؾي
ثددـا ًسَونَ وًخرصفاثَ ،فالحزال اًىذاابث يف اًسريت اًيحوًة انكعة ووحة حتَََِا مبا ًفِد
حاهر اًسَوك الإوساين.

 .4ثوظَاث أ"بنرب بأمحد" ًـمل ا ألهرثوتوًوحِا الإسالمِة:
ثـخرب ا ألهرثوتوًوحِا الإسالمِة ؿمل فيت اكن أ"بنرب أبمحد" أبول من انذى هبذٍ ادلزاسة
يف اًـامل الإساليم ،وًلد حدذ ًِا مسازُا تخحََي وضحط ألمه مداذهئا نٌل ضحط ًِا مهنجِا
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر
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جمةل اًخلري الاحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلؾي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدذ اًثاًر

ُو اٍمنورح املـارص ٌَمجمتـاث الإسالمِة ،وٍرى أبن أبكرة اًحالذ ألن حىون زمزا
ً إالسالم سواء يف ذلؼاث جمدٍ أبو الن يه اًحاهس خان ،وإان كِام اًحاهس خان يف راثَ ًِو
زمز يح ٍهنضة الإسالم وكدزثَ ؿىل مجؽ مشي أبثحاؿَ ،وامس ؿامصهتا زمز بخر لإحساسِا
ادلاخًل تلدزُا :اإسالم أبابذ مـياٍ موئي الإسالم.
ول هدزي اإن اكن أبمحد كد وظي اإىل مثال اٍمنورح ارلامس ؾن حتََي ؿَمي
موضوؾي أبم حاذ ؾيَ.

ارلعاة الأهرثوتوًويج يف اًـامل الاساليم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

اًـَمي ،هخاجئ وظي اإٍهيا من خالل ثدازك اًيلط اذلي اكن يف ادلزاساث اًلرتَة ،وحىت
ًضمن ًِذا اًـمل اس مترازًة موفلة ذؿا اإيل تـغ اًخوظَاث هذهر مهنا:
 هروزت ثويخ املوضوؾَة ول جيدز اب ألهرثوتوًويج املسمل أبن ًَلي ابدلزاساث اًلرتَة
أبو تدزاساث كري املسَمني ،تي ؿَََ أبن ٌس خفِد مهنا وًبأخذ ما ًـَيَ يف ذزاس خَ.
ً ـخرب ؿمل الإوسان أبذات ُامة دلزاسة اجملمتؽ الإساليم ،وفَِ اًىثري مما ميىن أبن ًلدمَ
ًفِم املضالكث الاحامتؾَة املـارصت وحَِا ذلا وحدت اًيلاظ اًخاًَة.
 أبن ٍىذة اتزخي احامتؾي مُرس ذلَات اًرسول ظىل هللا ؿَََ وسمل خياظة فَِ
مؤًفَ املسمل انرب ؿدذ من اًلراء مسَمني وكري مسَمني ؿىل أبل ٍىون مؤًفا ؿَمَا حبثا
ول ملَلا ؿىل اًلازئ.
 جية نخاتة نخاة منوريج زفِؽ املس خوى يف ؿمل الإوسان و ثمت حرمجخَ اإىل اٌَلاث
اًىربى يف اًـامل الإساليم ،وجية أبن ٍىون ظاذلا ملس خوى ادلزخة ادلامـَة ا ألوىل،
وتَ أبحزاء خاظة جلك مٌعلة زلافِة نربى .
 جية اإفراذ نخاة يف ؿمل الإوسان ًلك مٌعلة اإسالمِة وثوسًـَ يف اًـامل الإساليم،
و ٍرحش اتخداء ًالخذَاز امللرة ؾن مٌعلة اًـريب وابهس خان ؾن حٌوة بس َا
وإاهدوهُس َا ؾن حٌوة رشق بس َا نامنرح زلافِة حلرافِة ممزيت ،وًًدلي أبن حىون ُذٍ
اًىذة ثس َعة واحضة هبا ظوز مضوكة وميىن اس خـٌلًِا يف اًلكَاث وادلامـاث.
 جية ثيؼمي و جضجَؽ سايزاث ًـٌَلء الإوسان ثلعي اًحالذ الإسالمِة نٌل جية اًلِام
مبرشوؿاث مضرتنة.
 جية اًلِام تدزاساث ملازهة ظوًةل ا ألخي ؾن اًلعاؿاث الاحامتؾَة ،جساؿدان ؿىل
فِم أبفضي ،وؿىل اًخوظي إاىل اس خًذاخاث ثخـَق ابجملمتؽ الإساليم ومضالكَ اًـاخةل
املـارصت.
 اًلعاؿاث اًيت ًًدلي ذزاس هتا ميىن أبن حىون نٌل ًًل :اًفالحون ،اًلدائي ،املدن،
وٌَلعاغ ا ألول ٍرحش ذزاسة كرًة ابهس خاهَة ،وكرًة مرصًة ثـمتد ثلََداي ؿىل ص حاكث
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر
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27

خامتة:
مىن أبن خنَط يف ذزاسدٌا ُذٍ اإىل أبمه اًيخاجئ اًيت ثوظَيا اإٍهيا واملمتثةل يف:
ً ـخرب ؿمل ا ألهرثوتوًوحِا ؿٌَل يف كاًة من ا ألمهَة ركل أبن اًـلي اهخلي اإىل اًححر يف
ادلزئَاث اًيت جضلك راثَ سواء ااكن ركل ماذاي أبم مـيواي ،فبأملت ادلزاسة جاكمي
حِثَاث الإوسان سواء من خاهحَ اًثلايف ،الاحامتؾي ،الاكذعاذي ،اًس َايس وكريُا.
 اإن املاذت ارلام ٌدلزاساث ا ألهرثوتوًوحِة ُو الإوسان راثَ ،نٌل أبن املهنج اًـَمي
املـمتد فهيا ُو املهنج الاس خلرايئ اًخجرًيب اذلي ًـمتد املالحؼة وثدوٍهنا ،فاًخجرًة
وامللازهة ،ذلا ثـخرب ادلزاسة املَداهَة يف ا ألهرثوتوًوحِا أبمه من اًيؼرًةُ ،ذٍ ا ألخريت اًيت
جس خًدط من ا ألوىل ثحاؿا.
 مل حىن ا ألهرثوتوًوحِا من اتخداغ اًـلي اًلريب واتزخي اًفىر الإوساين صاُد ؿىل
اإسِاماث لك من اجن تعوظة ،ان خدلون ،اًحريوين ،اجن مسـوذ...وكريمه يف ُذا
اجملال ،اإل أبهَ ميىن اًلول أبن ؿمل الإوسان الإسالم كد تد أب ووكف مؽ ُؤلء وُذا حلا
مما ًؤسف هل.
 اكهت ذؾوت رصحية ً ألهرثوتوًويج اًحاهس خاين املـارص " أبنرب أبمحد" وُو ًَح ؿىل
اإزساء ذؿامئ ا ألهرثوتوًوحِا الإسالمِة يف اًفىر الإوساين ،مذوخِا يف ركل الاس خفاذت
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائر
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جمةل اًخلري الاحذؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌلؾي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدذ اًثاًر

اًري .أبما خبعوض اًلدائي فريحش اًربجر واًحخنت مكواضَؽ اخذَازُا ظحَـي ،و أبما ؾن
املدن فريحش اًلاُرت واملدًية امليوزت ولُوز.
 وجية أبن ٍىون دلًيا اإظاز واحض ٌدلزاساث الاحامتؾَة اًـمََة وارلاظة ابًخمنَة
حىت ًخُرس ًيا ختعَط أبفضي ٌَمجمتؽ الإساليم يف اًلرن اًـرشٍن.
 اس خخراح ومجؽ ا ألحزاء املخـَلة تـمل زلافة اجملمتؽ وتـمل الإوسان من نخاابث املؤًفني
املسَمني اًىداز وإافراذ ٍلوؿة جمدلاث خاظة هبا ،ومثي ُذا اًـمي حيخاح فَِ ؿامل
الإوسان اإىل مـوهة ؿٌَلء اًرتاج الإساليم( ).

ارلعاة الأهرثوتوًويج يف اًـامل الاساليم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

من ذزاساث الخر من كري املسَمنيً ،ىن يف اًوكت هفسَ هروزت اًخفعن ملا ًـخد تَ
من ُؤلء خعوظا و أبهَ كد وضف ؾن اًـدًد من ا ألخعاء املهنجَة اًيت ؾىرث ظفو
ذزاساهتم ومؽ ُذا كد أبسست ثضلك أبو تبخر ًـدًد من اًيؼرايث ا ألهرثوتوًوحِة يف
اًفىر اًلريب.
 بن ا ألوان دلزاساث أبهرثوتوًوحِة اإسالمِة ،ذزاساث حىون يف املس خوى اًـَمي
والأاكذمييًِ ،ا من مداحر ومٌاجه ومعاذز ما خيول ًِا أبن حتلق اذلمل الإوساين يف
حتلِق اٍمنورح ا ألمثي ٌَمجمتؽ ا إلساليم.

اًِوامــــش
 -1مععفى ثََوٍن ،مدخي ؿام يف ا ألهرتوتوًوحِا ،ظ ،1ذاز اًفازايب ،تريوث 2111م ،ض 21
 -2مازك أبوحَِ ،خان تول هولٍن ،وبخرون ،ا ألهرثوتوًوحِا ،ظ ،1ذاز اًىذاة ادلدًد ،تريوث2118 ،مط .13
 -3مععفى ثَوٍن ،مدخي ؿام يف ا ألهثوتوًوحِا ،ض.21 ،
 -4فازوق مععفى اسٌلؾَي ،ا ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة( ،ذ-ظ) ،اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىذاة ،الاسىٌدزًة1979 ،م ،ض..27
 -5رشًوث س ميوز ،موسوؿة ؿمل الإوسان -املفاُمي و املععَحاث ا ألهرثوتوًوحِة ،إارشاف خاجر ؾعفوز ،ظ ،2املرنز اًلويم ٌَرتمجة،
اًلاُرت2119 ،م ،ض. 69
 -6فازوق مععفى اسٌلؾَي ،ا ألهرثوتوًوحِا اًثلافِة ،ض ض 39-28
 -7ؾحد هللا ؾحد اًرمحن ًدمي ،لكوذ ًفي سرتاوش ،كراءت يف اًفىر ا ألهرثوتوًويج املـارص ،ظ ،1امليخخة ،تُت اًلربن ،اًححرٍن،
1998م،ض.46
8
- André Mary, Les Anthropologues et la religion, France, 2010, P 9.
 -9لكوذ ًفي سرتاوش ،ا ألهرثوتوًوحِا الاحامتؾَة ًلأذاين ،حر :أبسامة هخِي ،ظ ،1املرنز اًلويم ٌَرتمجة ،اًلاُرت2115 ،م ،ض .32
 -10لكوذ ًفي سرتاوش ،ا ألهرثوتوًوحِة اًحًِوًة ،حر :مععفى ظاحل( ،ذ-ظ) ،مًضوزاث ا إلزصاذ اًلويم ،ذمضق1977 ،م ،ض .21
 ،Perti –J- Pelto -11ذزاسة ا ألهرثوتوًوحِا – املفِوم و اًخازخي ،حر :اكػم سـد ادلٍن ،ظ ،1تُت اذلمكة اًـرايق ،تلداذ2111 ،م،
ض .55
 -12بأنرب.ش .بأمحد  :من أبؿالم ؿمل الإوسان املـارصٍن ،ودل و وضبأ و أبمت مراحي ثـَميَ ا ألوىل يف وظيَ اًحاهس خان ،حىت حعي ؿىل
ادلزخة ادلامـَة ا ألوىل من خامـة اًحيجاة ؿام 1961م ،حعي ؿىل ذنخوزاٍ اًفَسفة من مدزسة ادلزاساث اًرشكِة والإفرًلِة جبامـة
ًيدن ؿام 1978م .نخة اًـدًد من اًححوج واًىذة يف جمال ختععَ ،حىت ًفت اإًََ أبهؼاز ؿٌَلء الإوسان ؿىل اًعـَد ادلويل ،واكن
اًىثري مما نخة خاظا ابملسَمني يف وظيَ اًحاهس خان ،أبوًئم اذلٍن ودل تُهنم وًـُش و ًـمي اًَوم تُهنم .اكن امذَاسٍ سخدا يف أبن ٌس يد
اإًََ اًـدًد من املياظة اًـَمَة املرموكة ،فاكن أبول من ثوىل مٌعة املدٍر اًـام ٌَمرنز اًلويم ٌَخمنَة اًرًفِة يف "اإسالم أبابذ" ،نٌل
ثوىل مٌعة مدٍر مرنز اًـَوم الاحامتؾَة جبامـة جروسنت ابًولايث املخحدت ،ومبـِد اًخمنَة ادلوًَة جبامـة ُازفازذ ا ألمرٍىِة ولمذَاسٍ
اًـَمي مٌحخَ خامـة واص يعن ذزخة ا ألس خارًة اًرشفِة.
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