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 ٕٔطٍك اٌٝ "اٌّغـؿاث االصخّاع١ت ٌإلصالط اٌـ٠ٕٟ" باٌـخؤو١ـ عٍٝ رالد ِالعظاث أىاى١ت:

...اٌؼ. : حفاٚث أمِٕت اإلصالط، وز١لا ِا ٠خغـد اٌّفىلْٚ عنٓ ِفٙنَٛ اإلصنالط ٚحاك٠ؾنٗ ٚاؾهن١احٗأوال

، اٌنِٓ اٌخمٕٟ األولإلصالط. فٌه أْ اإلصالط ٠خطٍب رالرت أمِٕت: اٌىٓ ٔاؿكا ِا ٠خُ االٌخفاث اٌٝ حفاٚث أمِٕت 

اٌقٞ ٠خطٍنب اؾهن١اث ٚكإٜ ِٚرناك٠ك يىل٠نت، ا نايت اٌنٝ اٌّئىيناث اٌـاعّنت ٚاٌغا نٕت اٌخنٟ ح طنٟ ب نـا 

اٌننِٓ اٌي١اىنٟ اٌنقٞ ٠غنخُ  وثاَياا ٌبٍٛغ ٘قا اٌّطٍب؛ ِئىياح١ا ٌٙقٖ األيىاك. ٚلـ ال ٠ٍنِٕا اال ىٕٛاث ِ ـٚؿة 

( ٚاع١ننت بوننلٚكة -احفال١نناث عمٛل١ننت ِننزال-حننٛيل اكاؿة ى١اىنن١ت تلننـ حىننْٛ ِـيٛعننت أىاىننا ِننٓ صٙنناث ؽاكص١ننت

اإلصالط ٚأْ حلعاٖ ٚحٛيل ٌٗ اِىا١ٔاث أخراكٖ ٚحٛى١ك لاعـة صّٙٛكٖ
1

، ٚ٘نٛ ِٛ نٛه ٘نقٖ اٌـكاىنت: ثانثا؛ ٚ

٘ٛ األطٛي ٠ّٚخـ عمٛؿا ٚأص١اال أٚ بخ ب١ل ي١لٔأـ بلٚؿ٠ً ٠غخاس ِـٜ ط٠ٛال.اٌنِٓ االصخّاعٟ، ٚ
2

 

اْ اٌّمهٛؿ ٘ٛ اٌغالف اٌنِٕٟ إٌّاىب اٌقٞ ٠خمبً ي١ٗ اٌّضخّك ِراك٠ك اإلصنالط، ٠ٚبٍٛك٘نا ينٟ حّزالحنٗ 

ِّٚاكىاحٗ ٚطّٛعاحٗ ٚأعالِٗ، ٚأْ حهبظ يٟ صٍب ل١ّٗ.
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: ِآالث ِراك٠ك اإلصالط اٌـ٠ٕٟ،ثاَيا
4
بإٌظل اٌٝ ِآالث اٌّراك٠ك اإلصالع١ت اٌّ اصنلة اٌّلحىننة عٍنٝ  

اٌفىلة اٌـ١ٕ٠ت، ٠ظٙل ص١ٍنا  ن ت حؤر١ل٘نا ينٟ اٌّضخّنك يىنلا ٚؽطابنا ِّٚاكىنت. ٚاٌّالعنع أْ يعناث اصخّاع١نت 

ِؾخٍفت ال حخفاعً ِك أطلٚعاث ِٚمنٛالث أٌٚعنه اٌّفىنل٠ٓ أٚ اٌّهنٍغ١ٓ اٌضنـؿ. ٚبىٍّنت ٚاعنـة، ِنا ماي اٌفىنل 

ٟ اٌخ٠ٕٛلٞ بىً اؾه١احٗ ِٚـاكىٗ ب ١ـا عٓ عّك اٌّضخّك؛ أٞ يىلا ِغللا يٟ ٔؾب٠ٛخٗ. ٌٚٓ ٔبنقي صٙنـا اٌـ٠ٕ

وب١لا وٟ ٔـكن ٘قا اٌٛ ك، ع١ٓ إٌظل اٌٝ ١ّٕ٘ت األّٔاط اٌخـ١ٕ٠نت اٌخم١ٍـ٠نت ؿاؽنً اٌّضخّنك بهن١غٙا اٌّخٕٛعنت: 

أْ أىنبا  اٌون ت ح نٛؿ ِنٓ صٙنت أٌٚنٝ  اٌر ب١ت ٚاٌهٛي١ت ٚاٌغلو١ت ٚاٌيٍف١ت ٚغ١ل٘ا. ٚاٌٛا ظ باؿة اٌنلأٞ

                                                           
1
بنـأ ع١ناؿ يٟ ٘قا اٌي١اق، يٟ كأ٠ٕا ال بـ ِنٓ وينل اٌخغناٌت بن١ٓ اٌنـ٠ٕٟ ٚاٌي١اىنٟ عٍنٝ ِينخٜٛ اٌـٌٚنت، ٌٚنقٌه ٔنلٜ أْ ال ِضناي ٌإلصنالط اٌنـ٠ٕٟ بنـْٚ ِ -

يٟ اٌّغهنٍت ال حخبٕنٝ اال صن١غت ِنٓ صن١ي اٌنـ٠ٓ اٌّخ نـؿة ٚال حغ١ّٙنا اال ٌخغّنٟ ِهناٌغٙا ينٟ اٌينٍطت ٚاعنـٜ أىنو ِرنلٚع١خٙاتعاٌت  اٌـٌٚت ؿ١ٕ٠ا. ياٌـٌٚت

 اٌّغل  ٚاٌٍّّىت اٌ لب١ت اٌي ٛؿ٠ت ِزال(.

2
 22، ص 2009 ، حلصّت اٌٙاؿٞ اٌخ١ِّٟٛ، إٌّظّت اٌ لب١ت ٌٍخلصّت، اٌطب ت األٌٚٝ،قواػد نغت انحضاراث، بروديم فرَاَد -

3
 ٔضـ عٕـ ب١خل بلغنل ٚحِٛناه ٌٛوّناْ عٕاصنل صٛ٘ل٠نت ٌإلصابنت عنٓ اٌينئاي و١نت ٠ٕخمنً اٌينٍٛن اٌفنلؿٞ اٌنٝ ِئىينت اصخّاع١نت، ٠منٛالْ:" ياٌّئىيناث -

ينٟ غونْٛ أخماٌنٗ اٌنٝ األص١ناي  بٛصفٙا عمائك حاك٠ؾ١ت ِٚٛ ٛع١ت حضابٗ اٌفلؿ عٍٝ أٔٙا عمائك ال ٠ّىٓ أىاك٘ا ]...[ ٠خنا٠ـ ٚالك اٌ اٌُ االصخّناعٟ عضّنا

عننـد ِننا اٌضـ٠ننـة ]...[ ِٚننك فٌننه ينناٌٛالك ٚالننك حنناك٠ؾٟ ٠ٕخمننً اٌننٝ اٌض١ننً اٌضـ٠ننـ وخم١ٍننـ ال وننقاولة ىنن١ل٠ت".ٚ ٠ٛ ننغاْ فٌننه بّزنناي اؾهنن١ٓ عااننا حؤىنن١و 

ك "اٌينّاه"، يناٌّ ٕٝ األصنٍٟ غ١نل ِخناط ٌٙنُ ينٟ ٚبؤبٕائّٙا اٌٍق٠ٓ ٌُ ٠ ١راٖ ياٌرؾه١ٓ اٌٍق٠ٓ ٌُ ٠ ١راٖ حىْٛ ِ ليخُٙ باٌخاك٠ؼ اٌّئىيٟ حضلٞ عنٓ طل٠ن

اٌّغنـؿة  صٛكة اٌقاولة. ٌٚٙقا ٠هبظ  لٚك٠ا حؤ٠ًٚ ٘قا اٌّ ٕٝ ٌُٙ به١اغاث ِخٕٛعت ِغممت ٌٍّرلٚع١ت ]...[ ٠ٚهبظ ِٓ اٌولٚكٞ أ٠وا حط٠ٛل ا١ٌ٢اث

.[ ٚبمـك ِا ٠خغٛي اٌيٍٛن اٌٝ ِئىيت ٠هبظ ِٓ اٌّّىنٓ اٌخٕبنئ ألٌٛاْ اٌوبط االصخّاعٟ ِك ص ً اٌّئىياث حؤؽق اىال ِٛ ٛع١ا ٚحغ٠ٍٛٙا اٌٝ حاك٠ؼ ]..

، اٌب١ٕنت االصخّاع١نت ٌٍٛالنك، حلصّنت أبنٛ بىنل بالناؿك، حغم١نك عنٛاؿ عٍنٟ، األ١ٍ٘نت ٌٍٕرنل ٚاٌخٛم٠نك، برغار بيرار ونواًااٌ اوياا بٗ، ِٚٓ حُ اٌي١طلة ع١ٍٗ"، 

 بخهلف. 87-86 -85 -84، ص2000ٌٝ، اٌطب ت األٚ

4
 اٌّمهٛؿ بـ"اإلصالط اٌـ٠ٕٟ" يٟ ٘قٖ اٌـكاىت. ىٕٛ ظ يٟ ِٛ  ٗ -



 

  

 

اٌننٝ حضننقك اٌفىننل اٌخم١ٍننـٞ يننٟ اٌّضخّننك ٚاوخيننابٗ طننابك "األيىنناك اٌزابخننت"، ِٚننٓ صٙننت أؽننلٜ صننـة األيىنناك 

 اإلصالع١ت.

 بالبحجج  المتخصصججي  بججي  يعججر  علمجج  سجج   إلجج  الدراسجج  هجج   تنتمجج : التطبيقجج  العلمجج  البحجج  ِسجج  

. رإن ازاتهجا الطبيعيج  العلجر  مقابج  فج  اإلنسجاني  العلجر  صجححي  سجاا  إلحاحيج  تحج  تطجرر الج   التطبيق 

 بهج ا رهجر راقعي ، مشكح  ع  أ رب  تقدي  أ  الحصر ؛ بالمعن  5"اإلنسا  لخدم  ر د العل " أ  ريفترض

 للبعجد األرلريج  إعطجا  مج  سجر  لج  امتجداد هجر بج  النظجر ، األساسج  البحج  مج  قطيع  أبدا يشك  ال المعن 

 . اال تماعي  للعلر  التطبيق 

 ألصجرلها إغفجا    در  اال تماعيج  المحددا  مقارب  ت سيد أ   م  الِس   ه ا نستدع  الدراس  ه   رف 

 .النظري 

عٍٝ أىاه ٘احٗ اٌّالعظاث، حـايك ٘قٖ اٌـكاىت عٍٝ أْ اٌفىل اٌـ٠ٕٟ اإلصالعٟ تؿاي ١نت اإلصنالط( ِّٙنا 

٠خغمنك  ونٟ ال اٌّضخّك اٌقٞ ٠ أٟ ِرناوً ب٠ٛ١ٕنت، اف ال ٠ىفنٟ أْ ٔضنـؿ اٌفىنل اٌنـ٠ٕٟبٍي ِٓ عـارت، ال ٠ئرل يٟ 

اإلصالط، وؤٔٙا عاللت الط١ت يٟ احضاٖ ٚع١ـ، بً البـ ِٓ طلط ِّىٓ اٌ اللت اٌرلط١ت األؽلٜ أ٠وا، حط٠ٛل 

تاٌماب١ٍنت ٌإلصنالط(.  وٟ ٠خمبً اٌفىل اٌـ٠ٕٟ اإلصالعٟ -ّٔٛفس اٌخ ١ٍُ يٟ عاٌخٕا -اٌّضخّك يٟ ِؾخٍت ِيخ٠ٛاحٗ

ٚلبً حغ١ًٍ ٘قٖ اٌفل ١ت ٚاٌـياه عٓ ٚصا٘خٙا، ٔيخ لض اٌّ ٕٝ اٌقٞ ٔينخ ًّ عٍنٝ  نٛئٗ ونال ِنٓ ِفٙنِٟٛ 

اإلصالط اٌـ٠ٕٟ ٚاٌّغـؿاث االصخّاع١ت ح١ّٙـا ٌّ اٌضت لو١ت اٌـ٠ٕٟ ٚاالصخّاعٟ يٟ اإلصنالط، رنُ ينٟ األؽ١نل 

 صخّاعٟ وٕخ١ضت ع١ٍّت ٠خٛؽا٘ا ٘قا اٌبغذ.آياق اإلصالط اٌـ٠ٕٟ ِٚطٍب ؽل٠طت اٌـخؤر١ل اال

اْ وٍّت "اصالط" ِٚرخماحٙا، عينب ِغّنـ اٌغنـاؿ، اىنخ ٍّج ِٕنق اٌمنـ٠ُ، اال أْ اىنخ ّاٌٙا ٌنُ ٠خضناٚم ينٟ 

اٌغاٌنب اٌّينخٜٛ اٌٍغننٛٞ، ٌٚنُ حهننبظ ِمٌٛنت ِلون٠نت اال ِننك اٌغلونت اٌخننٟ ب زٙنا صّناي اٌننـ٠ٓ األيغنأٟ ِٚغّننـ 

عبـٖ
6

أصبغج حيخ ًّ يٟ اٌغاٌب ٌإلااكة اٌٝ ٘قٖ اٌغلوت باٌقاث. ِٚٓ ٘قا "اإلصالط اٌـ٠ٕٟ "، عخٝ أْ عباكة

إٌّظٛك، ٠ّىٓ اٌغـ٠ذ عٓ حغٛي ؿالٌٟ يٟ ٚ ك اٌىٍّت، ألٔٙا أخمٍج ِٓ عمً اإلعاٌت اٌٍغ٠ٛت اٌ اِت اٌٝ عمً 

اإلعاٌت اٌخاك٠ؾ١ت اٌّ ١ّٕت.
7
األ١ّ٘نت ينٟ حغنٛالث اإلصنالط اٌخاك٠ؾ١نت، ٚ٘نٛ أْ  ال بـ ِٓ ا ايت ٍِّظ آؽل اـ٠ـ 

                                                           
5
 - Grawitz Madeline, Méthodes des sciences sociales, Editions Dalloz, 11 éd, 2001, p 478 

6
هٛصنا ِنك ٠لٜ ك ٛاْ اٌي١ّـ أْ حضلبت ِغّـ عبنـٖ ٠ّىنٓ بغنك ٚصنفٙا باٌغلونت اإلصنالع١ت ألٔٙنا حؤىينج عٍنٝ اانىا١ٌت اٌخمنـَ ب١ّٕنا ِنا صنا  ب نـ٘ا ؽ -

اإل االييت فاي فكار -انكيالَي شًس انديٍ  انجًاػات واحوالااااا انرجربات انسيا ايت انؼربياتاإلؽٛاْ اٌّي١ٍّٓ ٠رىً علوت اع١ا  أطٍمج ِٓ ىئاي ا٠ٌٛٙت. 

 237، ص2009، اٌربىت اٌ لب١ت ٌألبغاد إٌرل، اٌطب ت األٌٚٝ، رضواٌ انسيد

7
 30، ص 2003، ؿاك اٌط١ٍ ت،، اٌطب ت األٌٚٝ، ب١لٚث، خطاب اإلصالح انديُيقراءة جديدة في  يحًد ػبدِااٌغـاؿ ِغّـ،  -



 

  

 

اإلصالط اٌـ٠ٕٟ يٟ اٌخاك٠ؼ وناْ ٠نؤحٟ ينٟ ىن١اق ٌنُ حخّنا٠ن ي١نٗ اٌّضناالث ؿاؽنً اٌّضخّنك، ٚوناْ اٌنـ٠ٓ ٠منك ينٟ 

ِلون اٌّضخّك، ٚعوٛكٖ ِىزنت ينٟ ونً ِضناالث اٌغ١ناة، بنً اْ اٌغ١ناة االصخّاع١نت وٍٙنا ِطٛلنت ؿاؽنً إٌينك 

اإلصالط اٌـ٠ٕٟ ِ اصنلا، ي١نؤحٟ ينٟ ىن١اق حّنا٠ن اٌّضناالث ٚأخظناَ اٌغمنً اٌنـ٠ٕٟ  نّٓ  اٌّفا١ّٟ٘ ٌٍـ٠ٓ. أِا

اٌـٌٚت اٌغـ٠زت، اٌخٟ حغهل اٌـ٠ٓ يٟ ٚظائت ب ١ٕٙا، ٚاٌّفاكلت أْ اٌّلعٍنت اٌى١ٌٔٛٛا١ٌنت ٘نٟ اٌخنٟ يل نج ٘نقا 

لون١ت اإلصنالط اٌنـ٠ٕٟ ينٟ  اٌخّا٠ن ِٓ ؽالي األٚلاف ٚاٌخ ١ٍُ اٌـ٠ٕٟ. غ١ل أْ اٌّئونـ اٌنقٞ ال ٠مبنً اإلٔىناك أْ

اٌّضخّ اث اٌ لب١ت اىٍج ِلون إٌراط اٌخاك٠ؾٟ، ىٛا  يٟ عاللاحٙا ِك اٌمنٜٛ اٌ ظّنٝ، أٚ ينٟ ىن١اق اٌخفى١نل 

يٟ أاىاي اٌغىُ ٚاٌغ١اة اٌالئمت ٚاٌّلغٛ  ي١ٙا عما ِٓ طلف اٌر ٛ ".
8

 

-العشجري  القجر  بدايج  فج  اإلصجح  أ  يظهجر العشجري ، القجر  ربدايج  عشجر التاسج  القر  إل  ربالنظر

 انبعجا  ربعجد. 9"اإلسجحمي  حتج  رال العربيج  البلجدا  مج  أ  فج  الكامج  الن جا  لج  يكتجب لج  -العجرر  حسب

 فج  الرهجاب عبجد ب  محمد مث  شخصيا ، يد عل  اإلسح  إل  رالر رع ال ا  عل  تعتمد إصححي  حركا 

 اإلصحح  الفكر سيع  ما سرعا  اإلسحمي ، البحد ف  رغيرهما ليبيا ف  السنرسي  رالحرك  العربي  ال زيرة

 معال تج  مج  رالبجد رالدي  الم تم  أصاب داخليا خلح هناك أ " إل  االنتبا  إل  سيدفع  ما علي ، اآلخر تفرق

 رحداثتج  الغجرب بقجرة المفكرر  فهاال . اآلخر م  باالقتباس رك لك ب  رحد ، اإلسح  إل  بالر رع فقط ليس

 اإلصح ، رطلب الخل  لكش  رحدها  ات  إل  يرتد أ  علي  إسح  ع  يعبرر  أسحفه  كا  كما يستمررا ل 

 بجي  الراضج  التبجاي  اإلسجحمير  المفكجرر  أظهجر آنج اك، 10.التصجرر فج  أساسج  كبعجد اآلخجر سجيدخ  رإنما

 فج  أررربا ن ا  ضر  ف  مر   لتمييز رإن . أررربا ف  النشط  التفاعلي  ربي  اإلسحمي  الم تمعا  انحدار

 الم تمعججا  تفسجج  علجج  آنجج اك المسججلمر  المفكججرر  ركججز كمججا. اإلسججحم  العججال  مجج  شاسججع  أ ججزا  اسججتعمار

 اإلصجح  مج  التعجاط  هج ا نتجاج  مج  كجا  رقجد 11.فيهجا استشجر  الج   راال تماع  السياس  رالفساد المسلم 

 الماسسجج  بطبيعج " التقججد "ر" التجخخر" قضججيتا تفسجير تجج  أ  بعجد ربالسياسجج  السياسج  فجج  اإلصجح  كجج  اختجزا 

 12.السياسي 

                                                           
8
 44، ص 2011، اعـاؿ ٚحمـ٠ُ ِغّـ مك١ٔٓ، ؿاك حٛبماي ٚصاِ ت ِغّـ اٌؾاِو، اٌطب ت األٌٚٝ، انرهاٌ انثقافي وهّى انقطيؼتعّٛؿٞ عبـ هللا،  -

9
 131، ص 1981ٌطب ت األٌٚٝ، ب١لٚث، ، اٌّلون اٌزمايٟ اٌ لبٟ، ايفاوو اندونتاٌ لٚٞ عبـ هللا،  -

10
 121، ص 2007، ايل٠م١ا اٌرلق، اٌطب ت األٌٚٝ،  ؤال اإلصالح واناويتا يٍ انسياق انسهفي إنى يشروع انحداثت، أػراب إبراهيى -

11
-international press isstitute ،http://www.project، حما١ٌنننـ علوننناث ينننٟ اإلىنننالَ، عنننٓ اٌّٛلنننك اإلٌىخلٚٔنننٟ: انفيالناااي ػبااادِ األَ اااار  -

syndicate.org/commentary/islam-s-reformist-tradition/arabic : :20/04/2012تم٠اكة اٌّٛلك بخاك٠ؼ.) 

12
 6، ص 1985، اٌّلون اٌزمايٟ اٌ لبٟ، اٌطب ت األٌٚٝ، اٌـاك اٌب١وا ، اإلصالحيت انؼربيت واندونت انوطُيتأ١ًٍِٚ عٍٟ،  -



 

  

 

 ال بنيجر  بشجك  محجددا كجا  اإلسجحم  العربج  التجدار  داخج  الجدين  اإلصجح  فج  التفكير أ  إ  ، يتخكد

 ال اإلصجحح  الفكجر نصجر  مج  نج  كج  إ  حتج 13رالخارج، الداخ  أر راآلخر، ال ا  بإشكالي  في   دا 

 أر" األررربججار  التمججد " أر" المتحضججر العججال " أر" الغججرب" إلجج  ضججمني  أر صججريح  إشججارة مجج  يخلججر يكججاد

 الفتجرتي  فج  كبيجري  تيجاري  بجررز فيجر  تاريخيجا التحليج  به ا 14حمرد  هللا عبد يدف . إل "...الفرنسارير "

 15رالديمقراطيج ؛ التحجدي  رتيار رالم تم  الهري  تيار: هما اإلشكالي ، ه   حضرر عكسا رالمعاصرة الحديث 

 اإلصجححي  دعرتج  راعتبجر  الخاصج ، القجي  إحيجا  خجح  مج  المعنيج  الم تمعجا  بخصرصيا  األر  ارتبط

 أ ج  مج  أررربجا من جزا  مج  االسجتفادة رأهميج  بجالغرب الثجان  التيجار راقتجر  ال ا ، حا   م  نابع  داخلي 

 منه  تغيير ضرررة إل  حمرد  هللا عبد رينتب . األ نبي  المصال  يخد  خار يا اإلصحح  فكر  رُعدّ  التقد ،

 عججرل  إ ا ر اهتج ، يفقججد راحجد كج  أل  رالخججار  ، الجداخل  ثناجيج  منطلججق مج  اإلصجح  معال جج  فج  التحليج 

 الجبعض، بعضجهما علج  المطلبجي  تخثير إهما  الثناجي  له   العظم  المنه ي  المسارئ فم  اآلخر، ع  بمعز 

 16.  ري  تحرال  عر  ال   الراه  رالرق  ف  خصرصا

اْ ح١نناك اٌخغننـ٠ذ ٚاٌـ٠ّملاط١ننت، ىنن١ لف عننـة حطننٛكاث أّ٘ٙننا بننلٚم ح١نناك عبّننل عٕننٗ كانن١ـ بننٓ اٌننن٠ٓ
17
 

[1897-1839 "اٌّفىلْٚ اٌضـؿ"؛ لاَ اِخـاؿا ٌرؾه١اث اصالع١ت ٔٙو٠ٛت، ِزنً: صّناي اٌنـ٠ٓ األيغنأٟ]
18
 

-1817[ ٚاٌينن١ـ أعّننـ ؽنناْ ]189-1820]ٚؽ١ننل اٌننـ٠ٓ اٌخٛٔيننٟ [     -[     كياعننت كايننك اٌطٙطنناٚٞٚ

ٙنلث بنٛاؿك ِنٓ [...اٌنؼ. ٚظ1956-1874[ ِٚغّـ بٓ اٌغيٓ اٌغضنٛٞ ] 1938-1876[ِٚغّـ الباي ]1898

صٙت أٌٚٝ اباْ بلٚم ح١اك اإلىالَ األصٌٟٛ اٌي١اىٟ إٌّا٘ض ٌٍغـارنت ٚاٌمنائُ عٍنٝ "اٌغاو١ّنت اإل١ٌٙنت"، ِٚنٓ 

صٙت را١ٔت يٟ ِٛاصٙت اإلىالَ اٌلىّٟ اٌخم١ٍـٞ اٌّرلعٓ ٌخيٍط اٌـٌٚت اٌٛط١ٕت، ٚاٌقٞ ٠ طٟ يٟ ٔٙا٠ت اٌّطاف 

ح١ننناك "اٌّفىنننلْٚ اٌضنننـؿ" ٠خضينننـ ينننٟ أعنننـاؿ وب١نننلة ِنننٓ  ِبنننلك ٚصنننٛؿ اإلىنننالَ األصنننٌٟٛ. ٠ٚالعنننع ا١ٌنننَٛ أْ

[ ٚٔهنل عاِنـ أبنٛ م٠نـ     -    [ ٚأبٛ اٌماىُ عاس عّنـ ]-    اٌرؾه١اث، ِزً: صاؿق صالي اٌ ظُ ]

...[ -1920...[ ٚصّاي اٌبٕا ]-    [ ِٚغّـ اغلٚك ]    -    [ ِٚغّـ عابـ اٌضابلٞ ]    -    ]

[ ٚيوننً     -    [ ِٚاٌننه بننٓ ٔبننٟ ]…-1942ض١ننـ اٌرننليٟ ][ ٚعبننـ اٌّ    -    ِٚغّننـ أكوننْٛ]

                                                           
13
 يٟ اإلصالط اٌـ٠ٕٟ اٌبلحيخأخٟ.ٌُ حىٓ ٘قٖ ااىا١ٌت لائّت  -

14
ّّٛؿٞ عبـ هللا، ٔفو اٌّلصك، ص  -  42ع

15
ّّٛؿٞ ِفَٙٛ اٌـ٠ّملاطٟ باعخباك األيىاك إٌاظّت ٌٙقا اٌفىل ٌٍٚخ ب١ل عٓ اٌغلوت اإلصالع١ت عٍٝ اِخـاؿ اٌمل١ٔٓ اٌخاىك عرل ٚا -  ٌ رل٠ٓ.٠و١ت ع

16
 اٌّلصك ٔفيٗ، اٌهفغت ٔفيٙا. -

17
- Benzine Rachid, Les nouveaux penseurs de l’Islam, Albin Michel, coll «L’islam des lumières», Paris,      

18
 ص ، اٌخطٛكاث اٌغـ٠زت: اٌغـارت اٌ م١ٍت، حلصّنت عينْٛ اٌينلاٞ، صفضم انرح٠ًٍهفٗ يوً اٌلعّٓ   "اٌغـارٟ اإلىالِٟ األص١ً األٚي"، أظل:  -

 2010، 44-43، ِضٍت لوا٠ا اىال١ِت ِ اصلة، اٌ ـؿ 56-91

http://ar.wikipedia.org/wiki/1801
http://ar.wikipedia.org/wiki/1873


 

  

 

...[...اٌؼ. ٚبهلف إٌظل عٓ اٌؾهائص اٌفىل٠نت اٌخنٟ -    [ ٚعبـ اٌىل٠ُ ىلًٚ ]    -    اٌلعّٓ]

٠ئِٓ بٙا ٘قا اٌخ١اك عا١ٌا اٌمائّت أىاىا عٍٝ اٌي ٟ اٌٝ "االٔؾلاط اٌخاَ ِك اٌخ١ناكاث اٌلئ١ينت ٌٍخفى١نل اٌّ اصنل 

اٌٝ يُٙ أيوً ٌى١ف١ت اٌخ ب١ل عٓ اٌّباؿة اٌ ا١ٌّنت ِنٓ ؽنالي اٌخما١ٌنـ اإلىنال١ِت وّنا ي نً اٌض١نً  بٙـف اٌٛصٛي

اإلصالعٟ األٚي اٌقٞ عّنً عٍنٝ ح١ٙعنت اإلىنالَ ٌٍظنلٚف اٌغـ٠زنت"،
19
يبٔنٗ ال ماي ِضنلؿ اؾهن١اث ِ نٌٚنت  

غ١ل ِّزٍت أٚ ِٕؾلطت يٟ ِئىيناث ؿ١ٕ٠نت ِٛكٚرنت حاك٠ؾ١نا، ٚبنقٌه ٠خّنا٠ن عٍنٝ اإلىنالَ اٌلىنّٟ. ٚينٟ ٔفنو 

اٌٛلج ِاماٌج ِمٛالحٗ غ١ل ِئرلة اصخّاع١ا، ٚ٘قا ٠غمك ٌٗ اٌخّا٠ن أ٠وا ِك اإلىالَ اٌر بٟ ٚاإلىالَ اٌي١اىٟ. 

ط اٌـ٠ٕٟ ٌٍخ ب١ل عٓ ٘قا اٌخ١ناك، بناٌلغُ ِنٓ حرنخخٗ اٌخٕظ١ّنٟ ٚصن ٛبت اٌمنبض ٚيٟ ٘قٖ اٌٛكلت أىخؾـَ اإلصال

 عٍٝ بئكٖ اٌهٍبت يٟ اٌٛلج اٌلا٘ٓ.

 لكج . المختلفج  السرسجيرلر ي  المعا   ف  أثرا ل  ن د ل  20،"اال تماعي  المحددا " مفهر  ع  بحثنا إ ا

 .اال تماعيجج  المحججددا  بججد " اال تماعيجج  الماشججرا " هججر األحيججا  أغلججب فجج  رالمسججتعم  األقججرب المفهججر 

 عنهجا يستغن  أ  يستحي  ال   21الكم  البح  أدبيا  ف  المتغيرا  معن  نفس يحم  عا ، بشك  رالمصطل 

 بالعمجج  رعحقتهججا اال تماعيجج  بالمحججددا  رالمقصججرد. اإلمبريقيجج  أبحاثهمججا فجج  راالقتصججاد اال تمججاع علمججا 

 أ  مسجلم  مج  تنطلجق الت  الماركسي  النظري  ف  عمليا يت ل  الدراس  ه   ف  ل  ناسس كما السرسيرلر  ،

 مج  تنحجدر اال تماعيج  المحجددا  أ  عج  رفضجح. 22العكجس رلجيس الجرع  يحجدد الج   هجر اال تماع  الراق 

 الحالج  رمفهجر . راألنثج  الج كر قيمتج  ريتضجم  متغير، ال نس مفهر : مثح قيما، تتضم  فه  نظر ، مفهر 

 عمليجا اسجتثمارها يمكج  حتج  ر لجك ،23إل ...راألرم  رالمطلق رالمتزرج العازب قي  ريتضم  متغير العاجلي 

 أ  ننكجر أ  يمكج  ال:" في  يقر  رالرشتاي ، إليمانري  داال نصا نقتبس  لك رإلدراك. الت ريبي  الدراسا  ف 

 رساج  م  متنرع  عحقا  له  األفراد أ  راق  حر  يتمحرر اال تماع  للصراع خا  بتفسير يتميز ماركس

                                                           
19
 اٌف١الٌٟ عبـٖ األٔهاكٞ، اٌّلصك اٌيابك.  -

20
لخٕاعنا ٔيخ ١ل ِفَٙٛ اٌّغـؿاث االصخّاع١ت ِٓ عمً عٍُ اصخّاه اٌهغت، ٚٔمنَٛ بخ ـ٠خنٗ ٌـكاىنت ظنا٘لة اإلصنالط اٌنـ٠ٕٟ ينٟ اٌّضخّنك اٌّغلبنٟ ؽاصنت ا -

ٟ اإلصالط اٌـ٠ٕٟ. ٌٚمـ اىخ ًّ ٘قا اٌّفَٙٛ ألٚي ِلة ينٟ حمل٠نل "اٌّغنـؿاث االصخّاع١نت ٌٍهنغت" لهنـ اإلاناكة اٌنٝ صٍّنت بولٚكة ٚصٛؿ ب ـ اصخّاعٟ ي

لهنا  االصخّناعٟ، ِٓ اٌّغـؿاث أٚ اٌّئالاث اٌّئرلة حؤر١لا ِباالا يٟ صغت اٌفلؿ ؿاؽً اٌّضخّك، ِزً: األصٛي االصخّاع١ت، اٌخٛحل، باٌطفٌٛت األٌٚٝ، اإل

اعخّنـث كىن١ّا  2005اٌبطاٌت، اٌـعُ االصخّاعٟ، اإلؿِاْ، اٌغقا ، ٚىائً إٌمً...اٌؼ(. ٚلـ ى١ّج ٘قا اٌخٛصٗ  " اٌّماكبت االصخّاع١نت"، ِٕٚنق ىنٕت  اٌرغً،

 ٌـٜ إٌّظّت اٌ ا١ٌّت ٌٍهغت. 

21
 - Lawrenz w. Numan, The basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. Pearson Education. 

 
nd

 Edition. 2007, p 91 

22
 4، ص 1972، حلصّت ِٛك٠و ٘ٛىْٛ ٚصٍب١ل باؿ٠ا، اٌّطابك االصخّاع١ت، يساهًت في َقد االقر اد انسيا يِاكوو واكي،  -

23
- Ibidem. 



 

  

 

 فج  المهج  رال الرحيد العام  ليس الطبقا  صراع رأ  تماما صراب عل  يك  ل  ماركس أ  غير]...[ اإلنتاج

 24."إلجج ...ال ججنس النججرع، السياسج ، االنتمججا  الرضجج ،: أخججر  تفسجيري  بججداج  رظهججر  اال تمججاع ، الصجراع

 فج  مركزيجا نشجاطا باعتبجار  اآلرا ، اسجتطحع لنخخ : "بالقر  الفكرة له   االستعمال  البعد رالرشتاي  ريعط 

 مج  سلسجل  مسجت رب كج  علج  رنطجر  تمثيلي  عين  نشك  عادة، ب ؟ نقر  كي  السرسيرلر  ، الباح  عم 

]...[  التنجرع هج ا ح ج   يجد بشجك  نعجر  أ  در  متنرعج  أ ربج  المنتظر رم . محدد مرضرع حر  األسجل 

 الشجغ ،: مثج  اقتصجادي ،-السرسجير المتغيجرا  رمختلج  المحصجل  األ ربج  بي  ترابطا  إي اد نحار  ربعدها

 فج  داخ  األفراد م  صن  يستهد  متغير ك  أ  رعادة أحيانا نعتقد ألننا لما ا؟. إل ...التعلي  الس ، ال نس،

 المتغيرا  ه   حسب راألكيد. إل ...رالشيرخ الشباب رالنسا ، الر ا  األعما ، رر ا  األ را : معي  فضا 

 النجرع مج  بهج ا نقجر  أ  يمكننجا ال]...[  اال تماعيج  المتغيجرا  هج   نضج  لج  رإ ا. مختلف  ستكر  أ ربته  أ 

 25."الدراسا 

 نظريجج  فجج  اال تماعيجج  المتغيججرا  أهميجج  دقيججق بشججك  يشججر  ألنجج  طرلجج ، علجج  الججن  هجج ا استحضججرنا

 اال تماعيجج ، المتغيجرا  منطلجق مج  الراقج  تحليج  فج  التمشج  هج ا لكج . مجاركس حسجب اال تمجاع  الصجراع

 أركانجج  رأحججد السرسججيرلر   العمجج  صججلب فجج  بجج  رالرشججتاي ، يقججر  كمججا اال تمججاع علجج  تججرا  مجج  سيصججب 

 االختح  إلدراك تقني  متغيرا  كرنها م رد م  اال تماعي  المحددا  استعما  انتق  الصدد ربه ا. األساسي 

 فج  ا تمجاع  طاب   ا  مقارب  اعتبارها إل  الحياة ف  المختلف  األنشط  ت ا  اال تماعي  الفجا  بي  رالتمايز

 فج  التفكيجر للمصجلحي  ممكنجا يكج  لج  المعنج  هج ا رحسجب التجخثير، خريطج  رمعرفج  الجدين  اإلصجح  معال  

 عج  السجحر" رنزع العشري ، القر  ف  اال تماعي  العلر  ظهرر م  إال تظهر ل  ألنها اال تماعي ، المحددا 

 منه يا غاب  اال تماعي  المحددا  أ  االدعا  يمك  ل لك. الم تم  عل  العلمي  الهيمن  فر  ربررز "العال 

 .عرضيا حضر  لكنها المصلحي ، ع  رنسقيا

 التمجججاس رنقججاط الحججدرد تعيجججي  رال اإلسججحم ، التججاري  فججج  رالم تمجج  الججدي  بجججي  التمييججز الصججعب مجج 

 أ  رالحقيقجج . تحليليتججي  كمقججرلتي  إطحقهمججا علجج " الم تمجج "ر" الججدي " مفهججر  باسججتعما  خاصجج  راالفتججراق،

 الممارسج  يعنج  الجدي  فيصجب  التحليج ، فج  التقجد  أ ج  مج  المفهجرمي  تنسجيب علج  مرغما نفس  ي د الباح 

                                                           
24

 - Wallerstein Immanuel, « L’héritage de la sociologie, la promesse de la science sociale», Cahiers de recherche 

sociologique , n° 31, 1998, pp 9 à 5, Montréal: Département de Sociologie, UQAM. 

25
- Ibid. 



 

  

 

 أنماطجا الم تمج  ريغجدر. آخر إل  زما  رم  آخر إل  مكا  م  الممارسا  ه   تتعدد حي  للدي ، اال تماعي 

 لج  األهميج  الشجديد االبستيمرلر   التمييز ه ا إ . ررمزي  رثقافي  ا تماعي  رأنظم  رم اال  رأعمار رفجا 

 اليجرم  المعجي  رتجدري  فهج  ممكنجا صجار لقجد. الحجدي  العصر ف  اال تماعي  العلر  تطرر م  إال متاحا يك 

: نقصجد(. مثح المسلمي  عند النراز  مدرنا  ف  عَرضا إال)قب  م  األديا  علما  ل  ينتب  ل  أمر رهر للدي ،

 حي  ،26المختلف  الماسسا  خح  م  يمارسرن  ركما يرمه ، ف  الناس يعيش  ركما التاري  ف  هر كما الدي 

 عمجق رفج . الم تمج  فج  الحيريج  الم جاال  م  رغيرها راالقتصاد رالنفس راال تماع بالسياس  الدي  يتداخ 

 الجدي  إلج  النظجر أ  العلمجا ؛ عمرمجا مَثلج  الجدي  إلج  الج ا  نظجر ر ه  بي  تقاب  ينطر  ال ديد، التنار  ه ا

 ثج  -اإلسجحم  الم جا  فج  -المستشجرقر  مثلج  الج ا ، عج  منفصج  كمرضجرع رالجدي  رشررحا ، كنصر 

 شجديد إبسجتيمرلر   بحج ر نطجر  ي علنجا العلميج ، رأدراتج  التمييجز هج ا أ  الشك 27.بعد م  اإلنسانيا  علما 

 رالتطجابق التماه  لحظا  يكش  نقد  رباستر اع المسلم ، الم تمعا  تنرع سياق ف  بالم تم  الدي  عحق 

 28.راألقرا  األفعا  تنسيب رإمكاني  رالراق ، القاعدة بي  التباعد در   رقياس رالقطاج ، االنفصا  ربار

 -أطاللا ِٓ اٌفل ١ت اٌخٟ حٛصٗ ٘قا اٌبغذ يٟ وْٛ حط٠ٛل اٌّضخّك يٟ ِؾخٍنت ِينخ٠ٛاحٗ انلط صنٛ٘لٞ

ـّعٟ ي نال أْ اٌّ -باإل ايت اٌٝ اٌملا ة اٌّخضـؿة ٌٍٕص هنٍغ١ٓ ٌنُ وٟ ٠خمبً اٌّضخّك اٌفىل اٌـ٠ٕٟ اإلصالعٟ، ٔ

٠ٙخّٛا باٌّضخّك ينٟ ِنآي اإلصنالط، ٚأٔٙنُ ٚ ن ٛا اٌّضخّنك بن١ٓ لٛىن١ٓ ٚاوخفنٛا باىنخـعا  إٌّنا٘ش ٚاألؿٚاث 

اٌّلحبطت بإٌص ؿْٚ حخبك ِآي أيىاكُ٘ اإلصالع١ت ٚاإلطاله عٍٝ عٛائك اٌخؤر١ل ٚاالٔخرناك، ٚينٟ وٍّنت ٚاعنـة 

حف ١نً اإلصنالط اٌنـ٠ٕٟ اٌنٝ اٌهنـيت ٚكعا٠نت ٌُ ٠ىٓ اإلصالط ِرنلٚطا بّٛ نٛه اصنالعٗ؛ فٌنه أٔٙنُ حلونٛا 

األلـاك ؿْٚ اٌخـؽً ببصلا اث. ٌٚقٌه حينخّل كا١ٕ٘نت اٌينئاي: ٌّنافا ٌنُ ٠مبنً اٌّضخّنك اصنالط اٌّهنٍغ١ٓ  ِٚنا 

 اٌقٞ لاَ بٗ اٌّهٍغْٛ وٟ ٠ملبٛا يىلُ٘ اٌٝ اٌّضخّك  

ٌّغننـؿاث االصخّاع١ننت يننٟ اْ اإلصابننت اٌخننٟ حمننـِٙا ٘ننقٖ اٌـكاىننت، حخّزننً يننٟ اّ٘نناي اٌّهننٍغ١ٓ ٌّفٙننَٛ ا

اإلصالط. ٚاصلائ١ا ٔمَٛ بأخما  ِغـؿ اصخّاعٟ الؽخباك اٌفل ١ت ا٢ٔفت اٌقول، ٚٔمخنلط ِغنـؿ "اٌخ ٍن١ُ" ِ ننما 

                                                           
26
، أٔظنل عٍنٝ ىنب١ً اٌّزناي: أوٛاي١فنا ٠1912 ٛؿ اٌخ١١ّن ب١ٓ اٌـ٠ٓ ٚاٌخـ٠ٓ اٌٝ اٌف١ٍيٛف ٚعاٌُ االصخّاه األٌّأٟ صٛكس ى١ًّ يٟ وخابٗ عٓ يٍينفت اٌنـ٠ٓ  -

 62، ص 2011، حلصّت عن اٌـ٠ٓ عٕا٠ت، ١٘عت أبٛ ظبٟ ٌٍزمايت ٚاٌخلاد، وٍّت، ػهى االجرًاع انديُيا اإلشكاالث وانسياقاثب١ٕٛ ٚباحرٟ أنٚ، ىا

27
 تغ١ل ِٕرٛك( 97، ص 1930-1900ٚصف١ت ِؾخاكة     و يونوجيا اإل الو انفرَسيت بانًغربا بيبهيوغرافياٌٛو١ٍٟ ٠ٛٔو -

28
، حلصّت أبٛ بىل بالاؿك، ؿاك إٌّخؾب اٌ لبنٟ، اٌطب نت األٌٚنٝ، اإل الو يٍ وجات َظر اإلَا تٟ ٘قا اٌضأب وخا : ص١لحن و١ٍفٛكؿ، ِٓ أُ٘ اٌـكاىاث ي -

اٌ ٍنُ ا" ٌى١ٍفٛكؿ ص١لحن، يٟ ٔـٚة "ِماكٔت األؿ٠اْ ب١ٓ اإل الو انيويي يقارَاا قراءة في اراب "اإل الو يالحظ، ا نوايهي يوَس. ٠ٕٚظل أ٠وا1993ٌبٕاْ، 

برلاوت ِك ِلون أؿ٠اْ ٌٍبغذ ٚاٌخلصّتتغ١ل ِٕرٛك(. ٕٚ٘ان اٌّرنلٚه اٌلائنـ  ١ٔٛ٠2011ٛ  28ٚ 27ٚاإل٠ـ٠ٌٛٛص١ا" إٌّ مـة بضاِ ت ِغّـ اٌؾاِو ٠ِٟٛ 

 كابطت اٌ مال١١ٔٓ اٌ ل .ٌ بـ اٌّض١ـ اٌرليٟ اٌقٞ صـك ي١ٗ أوزل ِٓ عرل٠ٓ وخابا حغج عٕٛاْ "اإلىالَ ٚاعـا ِٚخ ـؿا" ٚٔرلحٗ ؿاك اٌط١ٍ ت برلاوت ِك 



 

  

 

بّياّ٘خ١ٓ ع١ٍّخ١ٓ ِٓ ِلعٍخ١ٓ ِؾخٍفخ١ٓ ِٓ اٌخناك٠ؼ اٌّغلبنٟ اٌغنـ٠ذ ٚاٌّ اصنل، حنـي األٌٚنٝ عٍنٝ اٌنٛعٟ 

 عٍٝ اٌٛعٟ إٌظلٞ ٚإٌّٙضٟ، ّٚ٘ا:اٌخٍمائٟ باٌّغـؿ االصخّاعٟ، ٚاٌزا١ٔت 

ال ٠ّىٓ بؤٞ عاي ٔفٟ ا٘خّاَ ٚأؾلاط اٌّهنٍغ١ٓ اٌنـ١١ٕ٠ٓ بناٌّضخّك وّنآي ٌإلصنالط. ٌٚنٕ ط ِزناال بين١طا 

 باإلصالعٟ اٌّغلبٟ يٟ اٌملْ اٌخاىك عرل، ِغّـ بٓ اٌغيٓ اٌغضٛٞ. يٟ ِغا لح١ٓ ا١ٙلح١ٓ ؿايك اٌغضٛٞ

عٓ ح ١ٍُ اٌفخاة: وأج األٌٚٝ ب ٕٛاْ" اٌّغا لة اٌلباط١ت يٟ اصالط ح ١ٍُ اٌفخ١اث باٌـ٠اك اٌّغلب١ت"، ٚٔرنلث 

1934، ٚأؽلٜ حغج عٕٛاْ "ح ١ٍُ اٌفخ١اث ال ىفٛك اٌّنلأة" ىنٕت 1923يٟ حٛٔو ىٕت 
29

. ٠منٛي اٌغضنٛٞ ينٟ 

ّاه ِ ا، ١ٌٚو ٘ٛ بىّاٌٟ وّا ٠ظنٓ ِنٓ ٘قا اٌهـؿ: "اْ حلب١ت اٌبٕج ٚح ١ٍّٙا  لٚكٞ ِٓ ع١ذ اٌـ٠ٓ ٚاالصخ

ٌُ ٠ّ ٓ يٟ اٌّيؤٌت حؤِال ٚٔمـا ٚلـ أصّك اٌلأٞ اٌ اَ ؿاؽً اٌّغل  ٚؽاكصنٗ عٍنٝ أْ حلب١نت األِنُ ٘نٟ صنالط 

اٌىْٛ أٚ يياؿٖ ٚال ىب١ً ألِت أْ حغً اٌّغً اٌالئك ِٓ اٌللٟ اال بخ ١ٍُ اٌبٕج ٚحٙق٠بٙا ٚبمـك ح ١ُّ كلٟ اٌبٕج 

حللٝ األِت ٚبمـك ٔمهاْ فٌه اٌخ ١ُّ حٕغط األِت"اٌفىلٞ ٚاألؽاللٟ 
30

. ٠يخفاؿ ِٓ ِغا لحٟ اٌغضٛٞ أٔنٗ ال 

٠ّىٓ اٌي١ل ٔغٛ اإلصالط بـْٚ ح ١ٍُ اٌفخ١اث. ٠ٚرىً ٘قا اٌلبط بن١ٓ اإلصنالط ٚاٌخ ٍن١ُ ينٟ اٌّغهنٍت األؽ١نلة 

عخنلاف ال ٠خؤىنو عٍنٝ اعخلايا بؤْ ٘قا األؽ١ل ِغـؿ اصخّاعٟ ٌإلصالط اٌـ٠ٕٟ ٚاٌللٟ اٌغوناكٞ، غ١نل أٔنٗ ا

 ٚعٟ ِٕٙضٟ ٚال ٠ٕخظُ يٟ ٔيك ِخىاًِ.

غ١ل أْ لهـٔا ِٓ اٌّغـؿاث االصخّاع١ت ال ٠مت عٕـ ٘قا االكحبناط اٌنقٞ ال صنـاي ي١نٗ ِ اصنلا، بنً ٔٙنـف 

اٌٝ اىخزّاك اٌنٛعٟ باٌّغنـؿاث االصخّاع١نت ِنٓ أصنً حضناٚم عٛائنك حغنٛي اٌفىنل اٌنـ٠ٕٟ اإلصنالعٟ اٌنٝ رماينت 

 األِل ٠مٛؿٔا ِباالة اٌٝ اٌّلعٍت اٌزا١ٔت.ِضخّ ١ت. ٚ٘قا 

ٔفخننلض، وّننا كأ٠ٕننا ىننابما، أْ اٌّفىننل٠ٓ اٌضننـؿ ٌننُ حضننـ ِمننٛالحُٙ طل٠مٙننا ٔغننٛ اٌخننؤر١ل يننٟ اٌّضخّننك، ألْ 

فاث ؿالٌت وب١لة ينٟ اٌّغـؿاث االصخّاع١ت اٌمائّت غ١ل ١ِٙؤة/ِياعـة الىخمباي اٌفىل اإلصالعٟ. ٚىؤلـَ حضلبت 

٘قا اٌّٛ ٛه؛ أٔضنٔا ؿكاىت ١ِـا١ٔت عٛي عاللت اٌربا  باألؿ٠اْ،
31
حٙـف اٌٝ ِ ليت آكا  اٌربا  بؾهٛص  
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 104اٌّلصك اٌيابك، ص   أعلا  ابلا١ُ٘ -

30
. ٠مٛي اٌغضٛٞ أ٠ونا "ٌٚينج اكٜ ِنٓ عاصنت ٌبٕنج 146-139، اٌـاك اٌب١وا ، ص 1996، 7اٌغضٛٞ ِغّـ بٓ اٌغيٓ، ح ١ٍُ اٌبٕاث، ِضٍت أًِ، اٌ ـؿ  -

أٚ غ١ل٘ا ِّا ٠ف ٍٛٔٗ يٟ اٌرلق ٚأنٟ أكٜ ىنـ اٌنقكائك ٕ٘نا ٚاصبنا يٍٕمخهنل بٙنٓ عٍنٝ  اٌّغل  ]...[ أْ حـؽً ِـكىت را٠ٛٔت ٌخغٛم اصامة ؿبٍَٛ أٚ بىاٌٛك٠ا

 اٌخ ١ٍُ االبخـائٟ اٌقٞ ٠مخهل ع١ٍٗ ىٛاؿ األُِ اٌلال١ت يوال عٓ أِت ِزٍٕا ال ٠غهٍٗ ِٕٙا اال اٌم١ًٍ ِٓ اٌقوٛك".

31
 صل، ِلون أؿ٠اْ ٌٍبغذ ٚاٌخلصّت. تغ١ل ِٕرٛك(ٌٛو١ٍٟ ٠ٛٔو، حمل٠ل اٌـ٠ٓ ا٢ؽل: صٛكة األؿ٠اْ عٕـ اٌربا  اٌّيٍُ اٌّ ا -



 

  

 

عـة لوا٠ا ح خبل ِٓ صٍب عـارت اٌخفى١ل يٟ ا٢ؽل اٌـ٠ٕٟ، ٚواْ اٌل٘اْ أْ ٔغهً عٍٝ ح ـؿ ا٢كا  ِٓ ؽالي 

آ١ٌنت اٌّغنـؿاث االصخّاع١نت وّنا ب١ٕنا أعنالٖ، غ١نل أْ اٌّفاصنؤة  الخهناؿ٠ت اٌّّىٕنت باىنخ ّاي-االؽخالياث اٌيٛى١ٛ

وأج ٟ٘ أْ إٌخائش أىفلث عٓ غ١ا  أ٠ت ؿالالث اعهائ١ت حغٕنٟ اٌخغ١ٍنً، بهن١غت أؽنلٜ: ال ٠نٕ ىو اؽنخالف 

 اٌّغـؿاث االصخّاع١ت اٌقٞ ١ّ٠ن اٌ ١ٕت عٍٝ اٌ اللت ِك األؿ٠اْ بؤٞ اىً ِٓ األاىاي. ٚاٌغم١مت أْ ٘قٖ اٌّفاصنؤة

يٟ عـ فاحٙا حٕطٛٞ عٍٝ ٔخ١ضت وبلٜ: اْ ١ّٕ٘ت اٌخفى١ل اٌنـ٠ٕٟ اٌخم١ٍنـٞ، ؽاصنت اٌخٕرنعت االصخّاع١نت اٌخم١ٍـ٠نت، 

% ِنٓ اٌرنبا  اٌّينخضٛ  صنلط بنؤْ  8229أؿٜ اٌنٝ حضنأو اٌّ ناكف ٚاٌّّاكىناث. ٌمنـ أظٙنلث إٌخنائش أْ 

حـ٠ٕٗ عاؿٞ
32

ٚ٘ٛ حـ٠ٓ ٠ّىنٓ أْ ٠ينّٝ  "اإلىنالَ اٌّغلبنٟ"، 
33

% ٔخناس اٌخ ٍن١ُ 7824أغٍنب اٌ ١ٕنت . وّنا أْ 

اٌ ِّٟٛ باٌّٛاصفاث اٌخنٟ ٠لىنّٙا اإلىنالَ اٌّغلبنٟ. ٚينٟ ٔظلٔنا، ينبْ اٌّغنـؿ االصخّناعٟ اٌّخ ٍنك باٌخٕرنعت، 

ٚالبننـ أْ ٔ خبننلٖ ِغننـؿا، أيمننـ بننالٟ اٌّغننـؿاث أ١ّ٘خٙننا اٌخؤر١ل٠ننت يننٟ عاللننت اٌرننبا  باألؿ٠نناْ عٍننٝ أىنناه يىننل 

 اصالعٟ ِخٕٛك.

فاإال حغ١ٍٕا ع١ٍٗ اٌـكاىت األٌٚنٝ ِنٓ ٔٛعٙنا ينٟ اٌّغنل  ب ٕنٛاْ "اإلىنالَ ا١ٌنِٟٛ: بغنذ ِزاي آؽل أوزل ح

عٛي اٌم١ُ ٚاٌّّاكىاث اٌـ١ٕ٠ت باٌّغل "
34

. العع يل٠ك اٌخنؤ١ٌت احضا٘نا ٔغنٛ عمٍٕنت اٌّّاكىناث اٌـ١ٕ٠نت ِ ننما 

بطابك اٌفلؿ٠ت
35

، باإل نايت اٌنٝ % ِٓ اٌّيخضٛب١ٓ أُٔٙ ال ٠هنٍْٛ ؿاؽنً اٌّينضـ ١ِٛ٠نا67ع١ذ صلط عٛاٌٟ 

حلاصك اٌّّاكىاث اٌضّاع١ت،
36
% ِٓ اٌ ١ٕت أْ ٌُ ٠ينبك ٌٙنُ م٠ناكة أعنـ األ نلعت. ٠ٚفينل 68اف أؿٌٝ عٛاٌٟ  

اٌّئٌفْٛ ٘قٖ اٌغاٌت ب اٍِٟ حطٛك ِيخٜٛ اٌغ١اة ٚحٛى١ك اٌخّـكه
37

 -، رنُ أخٙنج اٌـكاىنت اٌنٝ إٌخ١ضنت اٌىبنلٜ

(. ِنا Secularisationأؾلط يٟ صن١لٚكة اٌ ٍّٕنت ت يٟ وْٛ اٌّغل  -ٟٚ٘ اٌفل ١ت إٌّطٍك يٟ ا٢ْ ٔفيٗ

أ ىنو عٍنٝ اٌّّاكىناث اٌـ١ٕ٠نت ينٟ  -ٚحطنٛك ِينخٜٛ اٌغ١ناة -٠ّٕٙا، افْ، حؤو١ـ اٌـكاىت عٍٝ أْ ح ّن١ُ اٌخ ٍن١ُ

 احضاٖ عمٍٕخٙا. ٚال اه أْ أعـ أُ٘ أ٘ـاف اإلصالط اٌـ٠ٕٟ اٌّخٕٛك حط٠ٛل ح اًِ عمالٟٔ ِك اٌـ٠ٓ. 
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  9ٌٛو١ٍٟ ٠ٛٔو، حمل٠ل اٌـ٠ٓ ا٢ؽل...اٌّلصك اٌيابك، ص  -

33
- Burke edmund III, « Introduction: Inventing Moroccan Islam », in The ethnographic state, (non publié). 

 .االصخّاه بضاِ ت ِغّـ اٌؾاِو باٌلباط ٔيؾت ِللٛٔت حيٍّخٙا ِٓ اٌـوخٛك ِغّـ ؿ٘اْ، أىخاف عٍُ

ّغلبٟ" ٚ٘نٛ اٌخ١ّنن ٠العع اٌّئكػ األِل٠ىٟ اؿِٛٔـ بٛكن أْ اٌّغل  ٠ ـ اٌبٍـ اٌٛع١ـ حمل٠با اٌقٞ ٠خؾق اىً اإلىالَ ي١ٗ اىّا ِغـؿ ٠طٍك ع١ٍٗ "اإلىالَ اٌ

ـٚا أانىاٌٗ. ِنا ٘نٛ اإلىنالَ اٌّغلبنٟ  كغنُ أْ اٌبناعز١ٓ ٌنُ ٠خفمنٛا عٍنٝ ٚكصن 1900اٌقٞ واْ ٠ ١ٗ اٌّغاكبت عبل اٌخاك٠ؼ رُ صا  اٌّلالبْٛ األٚكٚب١ْٛ ِٕق 

خمـاث ٚاٌّّاكىناث ح ل٠ت ِغـؿ ٌىٓ أغٍبُٙ ٠خفك أٔٗ ٠خوّٓ ب ـ٠ٓ: االعخماؿ يٟ ابٗ لـاىت اٌٍّه اٌقٞ ٠ خبل ىٍطأا ٠غىُ اٌّئ١ِٕٓ. رُ اىخّلاك ا١ٛه اٌّ 

بلبنل(، ِزنً: اٌ ن١ٓ اٌرنل٠لة ٚاٌنخالعُ بن١ٓ اٌ رنائل عبنل اٌمنلاب١ٓ، ٚعننٚ ىنٍطت اٌلعّنت ٚاٌرنفا  اٌـ١ٕ٠ت ٚاٌيغل٠ت ب١ٓ ىىاْ اٌّغل  اٌملٚٞ تؽهٛصنا اٌ

 تاٌبلوت ٚاٌيؾط( ٌرؾه١اث ِؾهٛصت.

34
- Elayadi Mohammed&Rachik Hassan&Tozy Mohamed, L’islam au quotidien: Enquete sur les valeurs et les 

pratiques religieuses au Maroc, Editions Prologues 2007 

35
 51اإلىالَ ا١ٌِٟٛ، اٌّلصك اٌيابك، ص  -

36
 62اٌّلصك ٔفيٗ، ص  -

37
- Ibid, p 226-    



 

   

 

 اال تماعيجج  األبحجا  بانعجدا  اعتججر  السياسج ، لإلسجح 38برر ججا فرانسجرا الفرنسج  الباحجج  دراسج  أثنجا 

 رسج  حجار  متعجددة، تقجديرا  علج  اعتمجادا لكج  السياسج ، لإلسجح  اال تماعيج  ال ج رر مج  للتخكد األكاديمي 

 الطاب  حديث  ا تماعي  شراج  م  أنه  تبي . السياس  اإلسح  لمناضل  اال تماعي  للخصاج  تقريبي  صررة

 بر   فيندر ر  الداجمر  راألعضا  الشباب، فج  إل  ريتنتمر ( رالتعلي  الصغيرة العام  رالرظاج  ال امع ) 

 أر ت جار أر العجا  القطجاع فج  مرظفجر  أر رمحاسجبر  مدرسجر  فهج : المهنيج  الحيجاة فج ( مثح ترنس ف )عا 

 األرسجاط أكثجر رهج  قصجيرة، مجدة منج  المجد  فج  يعيشر  أيضا ره . الخا  القطاع ف  حرفير  أر ساجقر 

 أصح، إلي  ينتمر  ال   العاجل  الرسط أما.   ررها م  اقتحعها بسبب رالثقافي  االقتصادي  الناحي  م  معاناة

 مج  العدليج  الملفجا  إلج  مجثح برر جا رل جخ. للغاي  الصغيرة الدخر   ر  رم  الفقيرة، الطبقا  م  فمعظمه 

 الطرق م   لك رغير ،=<?7 سبتمبر ف  ضده  أحكا  صدر  ال ي  الترنسيي  رظاج  عل  يتعر  أ  أ  

 .المباشرة غير

 التججخثير خريطج " نسجمي  أ  يمكجج  مجا أر ،39السياسج  اإلسججح  لظجاهرة اال تماعيج  األسججس فجإ  اليجر ، أمجا

 الباحثي  م  أ يا  تر   بفع  رغيرها العربي  البلدا  ك  ف  تفاصيلها بمختل  راضح  أصبح " اال تماع 

 أ انججب آخججرر  بججاحثر  بجج  قججا  نفسجج  راألمججر. السياسجج  اإلسججح  دراسجج  إلجج  البحججر  رمراكججز ال امعججا  فجج 

 علج  بجالمغرب الم جا  هج ا فج  عديجدة رالدراسجا  رالطراجقج ، الشجعب  اإلسجح  ظجاهرة يخ  فيما رمحلير 

 المعجرر  رمج . المغاربج  البجاحثي  إل  راألنكلرساكسرنيي  الكرلرنياليي  الباحثي  أعما  م  بد ا المثا  سبي 

 علج  رهيمنتهجا تلعبهجا، التج  السياسجي  الرهانجا  إلج  يعجرد التدينيج  الظراهر به   العلم  االهتما  أ  شك در 

 .المطا  نهاي  ف  بالسياس  مرتبطا المعرف  رها  ريبق . العا  الفضا 

 إلج  تعجرد التج  الجدي  فج  اإلصجححي  رراا " ال جدد المفكجرر " لتيجار الزمنج  االمتداد إل  الير  ربالنظر

 اال تمجاع  التجخثير مرحلج  إلج  االنتقجا  ف  التفكير الضرررة م  يصب  40العلم  إنتا   رغزارة عقرد أربع 

 اختزاليج  مج  رالخجررج الخاصج ، القاعا  رمغادرة رهمرمه  الناس بقضايا الملتح  الراقع  الحضرر رتعزيز
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، ص 2001، حلصّنت ٌنٛك٠ٓ مونلٞ، حمنـ٠ُ ٔهنل عاِنـ أبنٛ م٠نـ، ؿاك اٌ ناٌُ اٌزاٌنذ، اٌطب نت اٌزا١ٔنت، اإل الو انسيا ايا صاوث انجُاوببٛكصا يلأيٛا،  -
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39
 ٚلـَ اٌباعزْٛ يٟ ؿكاىاحُٙ ِئىياث االٔخراك: اٌّيضـ ٚاٌضٍياث اٌخلب٠ٛت...اٌؼ. -

40
 ح خبل ِغٛك٠ت اٌّيؤٌت اٌفىل٠ت عٕـ ٘قا اٌخ١اك ٔمطت لٛة يٟ ِمابً بالٟ األّٔاط اٌخـ١ٕ٠ت. -



 

   

 

 يقتضج  مجا رهجر الم تمج ، نسجق داخج  مج  الدين  اإلصح  شمرلي  إل  الدي  نسق داخ  م  الدين  اإلصح 

 :بخطرتي  القيا 

 إَجاز خريطت انرأثير االجرًاػيا

 علج  التعر  خح  م  التنرير  الدين  لإلصح " الراهن  الحال " عل  التعر  إل  الخريط  ه   تهد 

 دراسا  إن از  لك، ك  م  راأله . الحاضن  الماسسا  رحصر التراص ، قراج  رإعداد المفكرة الشخصيا 

 تعيجي  أ ج  م  الدين  اإلصح  ه ا م  تتفاع  الت  رطبقيا رمهنيا ر نسيا عمريا اال تماعي ، للفجا  رصدي 

 نجدرك رنحج . التنجرير  لإلصجح  سرسجيرلر   كمدخ  ترسيعها عل  رالعم  الماثرة، اال تماعي  المحددا 

 اال تماعيج  المحجددا  مقاربج  تسجتر  كج  لرحجد  كجا    غيجر الدراس  ه   اعتمدت  ال   اال تماع  المحدد أ 

 كمجا أخجر  محددا  الستكما  دارب ت ريب  تفكير إل  العم  ه ا يحتاج ل لك الدين ، لإلصح  مقنعا مدخح

 اال تماعيج  المحجددا  تطجرير أ ج  م  الدراسا  عشرا  أن ز  الت  للصح  العالمي  المنظم  م  الشخ  هر

 أظهجر  لقجد. الجدين  اإلصجح  فج  حاسج  تجخثير ل  سيكر  مثح الُعمر محدد أ  ريبدر .الصح  للحق  المناسب 

 األكثجر الفججا  مقابج  ف  الديني  الحداث  م  االقتراب إل  الفج  ه   مي  رالدي  الشباب حر  الدراسا  مختل 

 .العمر ف  تقدما

 بهورة انًقوالث اإلصالحيت انؼًهيتا

 إنشجا  خجح  مج  الم تمج  إلج  اإلصجحح  الفكجر تقريب ف  الشررع" الراهن  الحال " معرف  عل  يترتب

 .التنجرير  المجدن  الم تمج  مج  التعجار  شجراكا  رعقجد رالبجرام ، اإلستراتي يا  رتقرير الداعم  الماسسا 

 مج  التفاعج  علج  ريشج عه  الناس يفهم  مبسط بشك  اإلصححي  المقرال  بلررة األرلريا  رأس عل  رتخت 

 اإلسجح "بـ فنعت  ال دد، المفكرر  تيار يعرف  ال   المخزق ه ا بلقزيز اإلل  عبد أدرك لقد. التنريري  حمرالتها

 طابع  م  بالرغ  لك . 42سياسي  رليس  فكري  إشكاليت  أ   لك الم تم ، ع  انفصال  إل  ملمحا 41"النظر 

 43.الدين  اإلصح  مهم  إل   ميعا المعاصر اإلسح  قر  أقرب التيار ه ا أ  عل  بلقزيز ياكد التنظير ،
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، اٌّلوننن اٌزمننايٟ اٌ لبننٟ، اٌننـاك 2001األٌٚننٝ، ، اٌطب ننت اإل ااالو وانسيا ااتا دور انحرااات اإل ااالييت فااي صااوؽ انًجااال انسيا اايبٍمن٠ننن عبننـ اإلٌننٗ،  -

 203اٌب١وا ، ص 
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