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 مفهوم النص

مداخؾم مظؾلفاالتماظػؽرؼة معؽـػةمحمقرا مظقشؽؾموبصقرة معـمجدؼد ماظدؼـ مسقدة مأحدغا مؼـؽر ال
قؼؿفماٌطابؼةمظؿلارعماظؿارؼخميفمجمؿؿعاتـاماٌعاصرة،مصاإلدالممطدؼـموطرتاثمصؽريمؼلرتدماظققممحق

طؾماجملؿؿعاتماإلدالعقةمإغفمؼؾعبمدورامعـماظطرازماألولميفمسؿؾقةمإنازماإلؼدؼقظقجقاتماظرمسقةم
وايػازمسؾكمػذهماظعقدةمعـمضراءمممؿازؼـمداخؾمعـظقعةماظعؼؾماإلدالعلمأعـالمحمؿدمأرطقنموغصرم

..محقثمادؿطاسقامأنمحيرطقامعـمجدؼدمحاعدمابقزؼدموحلـمحـػلمورفمسؾدماظرريـموسؾلمحرب.
ماٌعرصةم ميفمإغؿاج مآظقاتمصعاظة مبؿقزقػفؿ محداثقة مأطـــر مبرؤؼة إذؽاظقاتماظـصماظدؼينماظؽالدقؽقة
حقلماظـصموطشػموتعرؼةمذظؽماظذيمالمؼعربمسـفموالمؼؼقظفمأومميؿـعمسـمضقظفموملمجيدوامأيمحرجم

رؾؼاتماظـصماظدؼينمسؾكماظرشؿمعـموجقدمريؾةمميفمإذؿغاهلؿمباٌـاػجماظغربقةموتطؾقؼفامألجؾمصفؿ
 .ذردةمضدػؿمعـؾفاموالمؼزالمميـؾفامذياساتماظؿؽػريميفمزعـماظؿػؽري

إنماظؼرآنمغصمظغقيمميؽـمأنمغصػفمبلغفمميـؾميفمتارؼخماظـؼاصةماإلدالعقةمغصامحمقرؼاموظقسمعـم
ماظعربقة مايضارة مَغِصَػ مأن مزؼد مأبق محاعد مؼشريمغصر مطؿا ماظؿؾلقط م"حضارةممضؾقؾ مبلغفا اإلدالعقة

ظؽـمػذامالمؼضعـامأعاممتلؾقؿمعطؾؼمبلغفمميـؾمعرطزمايضارة.مبصقرةممشقظقة.مبؾمغرىمصقفمم2 "اظـص
                                                                                                                                                                 

م-اظلاغقامم-ضلؿماظػؾلػة،مجاععةموػرانمم*
ماظيتمم-1 ماإلؼدؼقظقجقاتماٌـػعقةم إنمععضؾةمضراءةماظـصماظؼرآغلمأصؾقتمتـريمحلادقةمعػررةمأطـرمعـمأيموضتمعضكمظدىمضراء

،ماسؿؼادغااتماٌعاصرةمظؾـصمصصـعتممايدثماظؿـقؼريمحلبمأسؿؼدمأنمعامؼفؿفامعـموراءمذظؽمصفؿمجقاغؾفماظلطققةمصؼطمأعاماظؼراء
م.صفرأةممماردؿفامآلظقاتماظؼراءةمتعدتمحدودماظـصمظؿغقصميفمأشقارهموحاوظتمطشػمرؾؼاتفماٌؿقارؼةمٌدةمرقؼؾةمعـماظزعـ

 .9ص.م-.1998ل،ماظطؾعةماظرابعة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربم-عػفقمماظـص،مدرادةميفمسؾقمماظؼرآن.م-أبقزؼد،مغصرمحاعد.م-2
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عقضقعمعلاسدموػاممسؾكمصؿحماجملالمأعامماىدلمبنيماإلغلانمواظقاضعمعـمجفة،مومحقارهمععماظـصم
مترت مطاغتمايضارة مإذا مأي مطذظؽ ماألعر مطان موإذا مأخرى مجفة مأنمعـ مصالمذؽ م"اظـص" محقل طز

ماظؿلوؼؾم ماظققم موؼدسقغا ماٌعرصة. مإغؿاج ميف ماظؼراءة مآظقات مأػؿ معـ مآظقة مميـؾ اظؿلوؼؾ
أورشاغقنمعـففلممsubtilitas applicandi،مظقسمصؼطمإديمتطؾقؼ Herméneutique Appliquéeاٌطؾؼ

متلو موسل متشؽقؾ مإدي مأؼضا موإمنا ماإلغلاغل، ماظرتاث مضراءة ميف  conscienceؼؾلوإبلؿقؿقظقجل
herméneutiqueمض موسؼالغقةم. ماظرتاث. معقضقسات متـاول ميف مواظـؼدي ماظؿارخيل مايس قاعف

مترطقؾؿفمsubtilitas intelligendiعؿؿقزة مأنم3يفمصقصمأصقظفمومماطؿـاه ماٌـطؾؼ،محاوظـا .مومعـمػذا
وإخراجفمعـمتؾؽمدمقؾمضراءةماظـصمإديمآظقاتمأطـرمحداثقة،مػدصفامعالءعةماظؾعدماٌقضقسلمظػفؿف.م

عللظةمرصضمبعضماألررافمعـمداخؾمملطققة،مععمعراساتـامبطؾقعةمايالاظؼراءاتماإلدؼارقة،ماظ
اظلقاجماظدوشؿائلمظؾكطابماظدؼينماظؽالدقؽلموحؼـاميفممماردةماظؼراءةمظؾـصمبكظقاتمشربقةمأروبقة.م

م موحؼـا ماظؾشرؼة، مظؾؿفؿؿعات ماظؿارخيل ماظؿلارع معقاطؾة مبضرورة مواٌشارطةموإلمياغـا ماٌلاػؿة، يف
إديمذقدمعـؾمػذهماٌـاػجمظػفؿمواضعـاميفمسالضؿفمباظـصماظؼرآغلمماضطررغاألجؾمبـاءمساٌقةمصؽرؼة،م

م"اظؼرآن"م مسـمعاػقة مإالمحبـا مظقسميفمحؼقؼؿف م"اظـص" سؾكموجفماًصقص،مواظؾقثمسـمعػفقم
مظغقؼا،موػقمحبثمؼؿـاولماظؼرآنمعـمحقثمػقم"طؿا بماظعربـقةماألطرب،موأثرهمورؾقعؿفمبقصػفمغصا

مإذؽاظقاتمجقػرؼةم ماظؾقـثمأعام مػذا مصاظـؼرآنمطؿابماظػـماظعربلماألضدسموؼضعـا األدبلماًاظد"
؟موػؾميفمتقزقػـامآلظقاتماظػؽرماظغربلميفمصفؿماظـصممؼربزػامصعؾماظؼراءة.مطقػمغؿعاعؾمععماظـص

نيماٌـفجموايؼقؼة.مبنيمعامحيؿؾفمخرضاميؼقؼةماظرتاثم؟مأالمؼقجدمتـاضضميفمعـؾمػذهماياالتمب
م؟ماظـصماظرتاثلمعـمحؼقؼة،مومعامتؽؿـقفماٌـففقاتماألروبقةمعـمتلوؼؾموحػرموتـؼقب

مظؾـصم مواظلطققة ماظؼراءاتماظؿقرؼػقة مدوشؿائقة مغـػؾتمعـ مظؾـصموعؾـا ماظؿلوؼؾقة ماٌؿاردة إن
ػؽرماآلدالعلممبغاظؼمأصؾحمصعؾاماظؼرآغل،مطؿاموـؾـامإضاصةمإديمذظؽمعلزقماظــائقاتماظيتمدقفتماظ

ماظؿلوؼؾلماظؽـريمعـماألصؽارم ماٌـظقر مإذمميؽـمأنمغصقحمعـمػذا ماظعؼؾمواظـؼؾ" م"ثـائقة مطـ صؿقفا.
ماظؼراءةم مبػضؾ مإذ ماظػؾلػل. ماظدؼينمو ماظػؽريمو متراثـا مسـ مزؼد مأبق محاعد مؼشريمغصر مطؿا اٌلؿػزة

ماظال مإدي ماظدوام مسؾك معـػؿح مغص مأعام مغصؾح معـمnon-finiم غفاؼة-وآظقاتفا ماظعدؼد محيؿضـ مو ،
مصالم معـاػفـا، ميف مو مأذػاغـا، مبنيمجقاغبماظرتاثميف ماظؼائؿ ماظؿصدع مذظؽ متزؼؾ مصفل اإلحؿؿاالت.
مآظقاتم ممبـابة ماظؿػؽقؽ مو ماظؿلوؼؾ موؼعؿرب مشريه، مأو ماظققغاغل، ماظػؽر مسؾك ماإلدالعل ماظػؽر غؼقس

مسـدمحدوثماظرتاث،مبؾمند مباظقاضعماظراػـماظذيمظؾؼراءة،مالمميؽـمتـاوهلا مإنماضرتغا ماعؿدادا ػؿا
غعقشمصقفمذيقعا".م"صاظـصمبؽؾمعامحيؿؾفمعـمتراثمتػلرييمواضعمعؿعنيميفمحقاتـاماظققعقة،مويفم

ماظقاضع مػذا مؼشؽؾمحرطة ماٌعاصرة ماظـصم4ثؼاصؿـا مجمؿؿعاتم"اظـص"، مأغـا مأغػلـا مبف مغؾزم معا مو ."

                                                                                                                                                                 
م-.0222،مأصرؼؾم08جمؾةمصؽرموغؼد،ماظلـةماظـاظـة،ماظعددمم-عػؿاحماظؿلوؼؾميفمضراءةماظرتاثماإلغلاغل.م-ذقضل،مزؼـمحمؿد.م-3

 .62ص.
محاعد.م-4 مغصر مسربل.م-أبقزؼد، م مابـ ماظدؼـ مسـدمحمل ماظؼرآن متلوؼؾ ميف مدرادة ماظؿلوؼؾ، ماظـؼايفمم-صؾلػة ماٌرطز ماظرابعة، اظطؾعة

 .17-16ص.ص.م-.1998ل،ماظعرب
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المميؽـمأنمغؼقؿمأيمحضارةمأومثؼاصةمعؿؿادؽةممبعزلمماظؼرآغلموالمغرىمأيمحرطةمجملؿؿعـامبدوغف.مو
مباإل ماٌؿؿـؾةميفمطؾؿةماإلدالم.محقثماهللميفمسالضةمورقدة ماظـصمو غلان.مسـماظعالضةماظذيموضقفا

ممبلؼؾؾـا مجازصـا مضد ماظؼراءةمموغؽقن محاوظتمتؽرؼلف معا موػذا مبقـفؿا مأنمدمدثممتػصؾ محاوظـا ظق
حاوظتموزيءمػذهماظعالضة.مأؼـمغظروامإديماظؿؼدمموايضارةمماإلؼدؼقظقجقةماظـػعقةماٌغرضة،محقث

م.مبعزلمسـماهلل.مأسؿؼدمأنمػذامميـؾمباظـلؾةمظـامدرمضقاممأؼةمحضارةمتلؿؿدموجقدػامعـماظـص
صاظذيمأدسمايضارةمػقمذظؽمايقارمبنيماإلغلانمواظـص.م"صاألعرمحمصقرمبنيمربموسؾدمؼؼقلم

ؾعؾدمررؼؼ،مصاظعؾدمررؼؼماظربمصنظقفمشاؼؿف،موماظـرّبمررؼؼمحملماظدؼـمبـمسربل،مصؾؾربمررؼؼمومظ
م-اظـؼراءةمواجبم-اضرأمضالماهللمظـؾقفمحمؿدم–األصؾمعرتؾطمبـم"صعؾ"ماظؼراءة.مم"5.اظعؾدمصنظقفمشاؼؿف

واألخذمبفامأطـرمعـمضرورة.موإغـامػـامغؿفاوزمععـاػاماظلطقلمذظؽماٌرتؾطمباظؼقلمأغفامجمردمدقاقم
إديماظـص.مإنماألعرمشريمذظؽ.مصـاظؼراءةمصعؾمدقريمبلقطمؼؾغلماٌادةماٌؽؿقبةممإضايفمخارجلمؼضاف

،موطشػمLes codesظقؿؿؽـمعـمروحماظـص،مومتلؿعمصقتف،مإغفاممبـابةمسؿؾقةمتؼقممبػؽماظشػراتم
األدرار،موتعرؼةماظرعقز.موالمميؽـمأليمغصمأنمؼؽقنمغصامإالمبػعؾماظؼراءة،موالمأبؿغلميفمعؼاعلمػذام

وعلؿقؼاتفامألنماٌقضقعمالمؼؿطؾبمذظؽموحدؼـلمسـماظؼراءةمطؿامؼؿفؾكميفمسـقانم قزمسؾكماظؼراءةاظرتط
اٌؼالمعرتؾطمباآلظقةمواظـصمصاألوديممتارسماظؼراءةمسؾكماظـص.موماآلظقةمطؿامؼعرصفاماألدؿاذمرفمسؾدم

م مصلعا ماظـاغلمأخص، مو مسام مععـقنيمأوهلؿا ماظػـؾلػة"مهؿؾ م"صؼف مصفلماظرريـميفمعشروسف اظعام،
باظـلؾةمٍسـٍؾـقـّفمصفلمآظقةمخاصقةمإضاصقةمتؾقؼمطؾمسؾؿمؼشرتكميفمهصقؾمشريه،مصقؽقنمطؾمسؾؿم
مطانمدخقلمايلابميفماظػؼفمجيعؾمعـفمآظةمظـفموإذام مصنذا مبـؿـزظةمآظةمعـمآالتف. مآخر داخؾمسؾؿ

مادؿكداع مجفة معـ مسرضمظؾعؾقم مصػة مصاآلظة مآظؿف. معـفا مجعؾ ماظؼراءة ماظـصميف ميفمشريػامدخؾ فا
صارتمسؾقعامعؼصقدةمظذاتفامصقؽقنمظذظؽمطؾمسؾؿمعؼصقدامعـمماالدؿكدامحبقثمظقمصرفمســفامػذام

:مصفقمأنمؼؽقنمصػةمذاتقةمظؾعضمظمظقةمجفةمظذاتفموعـمجفةمأخرىمآظةمظغريهموأعاماٌعـكماألخصم
ذرةمسؾكماظـص.معام.موآظقةماظؼراءةمدؿعرفمتطؾقؼاتفاماظصارعةمعؾا6شريػاماظعؾقممأيمصػةمهؼؼمدون

عـم Tissu  م = ؟مإغفموإذامطانمطؾؿةم"اظـص"ميفماظؾغاتماألروبقةمتعينمغلقفاماظـذيمغعـقفمباظـص
اظعالضاتماظؾغقؼةماٌرطؾةماظيتمتؿفاوزمحدودماىؿؾةمباٌعـكماظـقـقيمظإلصادة.ماألعرماظذيمؼمطدمأصؾم

اظعربقة،مومعـمادؿؼراءماظدالالتماٌؿعددةماذؿؼاضفامعـماظؾغةماظالتقـقةمصؾؿمؼؽـماألعرمطذظؽميفماظؾغةم
اظقاردةميفمظلانماظعربمالبـمعـظقر،مميؽـمأنمغشريمإديمدالظؿني:ماظدالظةمايلقةمٌعـكماظـصموظقمأنم

:مغصـتماظظؾقةمم"دالمغص"مباٌعـكماإلذياظلمػلماظظفقرموماالغؽشاف،مأعاماظدالظةمايلقةمطؼقظـا
مجق مرصع مغصماظدابة مأو مرصعؿف مأي ماظـصمجقدػا، ماظلري ميف ماظلرسة مسؾك محيـفا مظؽل مباٌؼقد دػا

اظـاغلمعـمايللمإديماٌعـقيمصاظدالظةماٌعـقةمظؾـصمػل:مغصمماالغؿؼالواظؿـصقصماظلريماظشدؼد.مأعام
 .7اظرجؾمدلظفمسـمذلءمحؿكمؼلؿؼصلمعامسـدهموبؾغماظـلاءمغصمايؼائؼمأيمدـماظؾؾقغ

                                                                                                                                                                 
 .193ص.م-اجملؾدماظـاظث.م-اظػؿقحاتماٌؽقة.م-ابـمسربل،محملماظدؼـ.م-5
 .151-152ص.ص.م-.1993اظطؾعةماظـاغقة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،مم-ودؼدماٌـفجميفمتؼقؼؿماظرتاث.م-رف،مسؾدماظرريـ.م-6
 .151-152ص.ص.م-.1997قة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،اظطؾعةماظـاغم-اظـص،ماظلؾطة،مايؼقؼة.م-غصرمحاعد. أبقمزؼد،م-7
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 :أركون وقراءة النص اإلسالمي

،مخاضعةمآلظقاتماظؿلوؼؾمPratique Discursiveؼينمسـدمأرطقنممماردةمخطابقةمؼغدوماظـصماظد
م ماظؿػؽقؽ مسؾك مبعدم ،Déconstructionاظؼائؿة معا مو مايداثة مصالدػة معـ مأرطقن مإدؿؾفؿفا مماردة

.مبؾمؼصرمسؾكمإسؿاهلاموؼدسقغامألجؾم8ايداثةماألروبقةموملمجيدمأيمحرجميفماظؿعاعؾمععمػذهماآلظقة
ظدؼينمعـمخالهلامألغفاماظضاعـماظقحقدمظؾػفؿماٌقضقسلماٌـػؾتمعـمضؾضةماإلدالعقاتمصفؿماظـصما

اظيتمهاولمحرعانماظعؼؾماإلدالعلمعـمضراءةماظـصماظؼرآغلم Orientalisme اظؽالدقؽقةماإلدؿشراضقة
وػقمؼشقدمعـاػففمعـماظعؾقمماإلغلاغقةماظغربقةماٌـؾعموميـؾمحمؿدمأرطقنمأحدمأػؿمأضطابماظعؼؾم
اإلدالعلمواظؼارئماٌؿؿازمظؾـصمبرؤؼةمحداثقةم/مومهؿؾموربؿفمخصقصقاتفامومنطموجقدػاموضاغقغفام
معرتاطؿةم مجمؿقسة مأغف ماظـصمسؾك مإدي ماظـظر مسؾكمضرورة مأرطقن مؼمطد ماٌؿؽـة، موإحاالتفا اظداخؾل

خرمرؾؼاتموعؿالحؼةمعـماظعصقرموايؼؾاتماظزعـقة،مإنمػذهماظؼرونماٌرتاتؾةمبعضفامصققمبعضفاماآل
.موالمميؽـمأنمغؿقصؾمإديمصفؿمحؼقؼةمسؿؼمػذهماظطؾؼاتمإديماظؼرونماظؿلدقلقةم9األرضماىققظقجقة

األوديمعـالمإالمباخرتاقماظطؾؼاتماظلطققةمواظقدطكمرجقساميفماظزعـمإديماظقراء.مواظؿػؽقؽمميـؾمآظقةم
اءماظـظرؼاتماٌكؿؾػة،مرؾؼاتماظـصماظيتمحاوظتمأنمختؿػلمعـمور Dévoiler عفؿةمالخرتاقموتعرؼة

ماظؼدادةمسـماظـص...مإغلميفمضراءتلم واظؿشؽقالتماإلؼدؼقظقجقةماٌؿـقسة،مألجؾمغزعماظؾداػةمورداء
ظؾػؽرماإلدالعلمؼشريمأرطقنمأحرصمسؾكماإلظؿزامممبؾادئماٌعرصةماظعؾؿقةموماحرتاممحؼقضفامعفؿامؼؽـم

م مو ماظلقؽقظقجل مو ماإلؼدؼقظقجل ممثماالجؿؿاسلاظـؿـ مأغف مضراءاتفمشري ميف مأرطقن مصعقباتمتقاجف ة
أسؿاقمم ؼعقؼمصفؿمDogmatiqueماظؿطؾقؼقةمسؾكماظـص.مواظيتمعـؾتمباظـلؾةممإظقفمدقاجامدوشؿائقــا

م–اظـصموأدرارهمويفمضؿةمػذهماظصعقبات،مندمترطقزماظػؽرماإلدالعلمسؾكمثققظقجقامتػقضقةماٌمعـم
ظؾعضمإضػاءمرابعماظؼدادةمواظؿؾفقؾقةمسؾكماٌعـكمشريماٌلؾؿ...مطؿامحاولمام–شريماٌمعـ،ماٌلؾؿم

م.10اظقادعماٌردؾمعـمضؾؾماهللمووحداغقؿفمباإلضاصةمإديمتؽرؼسمدوشؿائقةماظؼقؿماألخالضقةمواظدؼـقة

                                                                                                                                                                 
صقصماظـصقصمواٌقضقساتمؼلعكماظؿػؽقؽمإديم Stratagème.،مبراسةمودػاءStratégieإدرتاتقفقةم :Déconstruction اظؿػؽقؽم-8

مصقابم ماظــائقات. مسؾك ماظؼائؿ ماًطابماظقثقضل معـطؼ مم–طلر موػؿ مم–خطل، مذر مدرؼدا،م–حؼقؼة، مإدؿػاد موظؼد عمدسممخري.
اظؿػؽقؽقة،معـمدابؼقفميفمسؿؾقةمتؼقؼضمدسائؿماٌقؿاصقزؼؼامدونماظعؿؾمسؾكمواوزػا،مغقؿشف،مػاؼدشر،مصقطق.مإنماظؿػؽقؽقةمالمتراضبم

،مطؿامرأتمصقفماٌارطلقةمواظقضعقةماٌـطؼقةموإمنامخيرتضفامظؿغقصميفمأسؿاضفمLe Dehors اظـصمعـماًارجمباسؿؾارػامغصمخارجاغلم
موؼـكرطميفمغ مغصمحيؿؾمجقاغقؿف معـماظداخؾمباسؿؾاره ماٌؿـادؼةمLe Dedans ظاعفا مظقسمتـؾؽماظؾـقة مدرؼدا مجاكم ،ماظـصمسـد

واٌؿؽاعؾةماظيتمتضؿـمادؿؿرارؼةمدالظةمجقػرؼةموخصقبةمرعزؼة،ماظـصمػقمرؾؼةمردقبقةمعـمغصقصمتضربمجذورػاميفمأسؿاقماظعؼؾم
 أرطقن(.ماظؾشريم)أغظرمتعرؼػماظـصموماظؿػؽقؽقةمسـدمحمؿد

مدسائؿفمم-9 مأردك ماظذي ماألصؽار متارؼخ مدرادات مضؿـ متـدرج مواظؿػؽقؽ مواظؿـؼقب مايػر مسؾك ماظؼائؿة ماظؿلوؼؾقة ماٌؿاردة مػذه عـؾ
 ،مترذيةمداملمؼػقت(.L’Archéologie  du savoir اظػقؾلقفماظػرغللمعقشالمصقطقم)أغظرمحػرؼاتماٌعرصة

خيؾؼماٌػاػقؿمسربمحرطةماٌػفقممذظؽمأنمأيمسؿؾقةمإغؿاجمعـظقعةمععرصقةمالمتؿؿمخارجمم:مإدؿعؿالمدوظقزيماٌػؽرمعـقظل-علطحمالم-10
موإؼابامسربمأعؽـةموأزعـةموعشاػدم اٌػفقممأومبعقدامسـماظعؾاراتمواىؿؾ.مودمـمأعامماظـصمغؿققلمإديمعػاػقؿمصؾلػقةمتؿقركمذػابا

 أجؾمهرؼرمايقاةمممامؼعؿؼؾفاموعـمأجؾمردؿماًطقطمظؾفروب.مصفلممبـابةمصضاءاتم)دمـمغؽؿبمدائؿامعـمأجؾمإسطاءمايقاةموعـ

Voir DELEUZE, Gilles.- Entretien avec Raymond Bellour et François Ewold.- in Magazine Littéraire, N°257, 

Septembre 1988. 
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ماإلتؾاعم مو ماظؿؼؾقد مسـ متؾؿعد موعـؿفة معؾدسة محققؼة، مأطـر ماظؼراءات مأعام موسقـا ماظققم مممممممممند
م موٌدةاالبؿداعو ماظذيمارتؾط مأعاممم، مإغـا موبعضماظؼراءاتماإلدؿشراضقة مباظؼراءاتماظؽالدقؽقة رقؼؾة

مآظقاتماهلدمم مسؿؾقة ماظـصمتؿؾـكمآظقاتمأطـر ماعؿالكمحؼقؼة مبادساء مممحماوالتمالمتـغؾؼمسؾكمذاتفا
وايػرمواظؿػؽقؽ،مآظقاتمأضؾمعامؼؼالمسـفامأغفاممتؿؾؽماظؼدرةمسؾكمصفؿمإخػاءاتمبقارـمماالخرتاقوم

ريف،متضعـامأعامماظؿعؾؽةماظالعـؼطعةمظالطؿشافمواظؾقثمسـمأدرارماظػؽرماإلدالعل.مومتؿؾؽمتراثـاماٌع
ماًطاباتماٌضكؿة ضراءاتمأرطقن ماٌقاجفة،متقاجفموبشدة مLes Discours Hyperboliques جرأة

ماظرتاث متصـؿف Mythologisation اظـيتمتمدطر معـماحملاوالتماٌـاػضةممIdôlatrie مو ماظرشؿ سؾك
ماظدوشؿائقة،مظؾق ماظعؼؾقة ماظػؽرؼةمعـمضؾؾمدؾؽة ماظلاحة ماظؼراءاتمواطؿلاحفا ممدمعـمزحؼمعـؾمػذه

أوماظروحماٌـغؾؼة،مإنمسالضؿـاممباضقـامسالضةمجدظقةمؼؼػمسـدػاماٌػؽرمحمؿدمأرطقنميفمضراءتفماظعؾؿقةم
اإلدالعلمبفدفماٌقضقسقةمظؾـصماظؼرآغل،مإغفمالمعػرمعـمإسؿالماٌؿاردةماظؿػؽقؽقةمألصقلماظعؼؾم

ماألظلينم مباٌعـك مػـا مباظؼراءة موغؼصد مظؾؼرآن، مضراءة مبؽؾ ماٌلؿقؽؿة ماظـظرؼة مذرورف مودؼد إسادة
مواظؽشػ،م ماظؾقث محيرطفا مضراءة ماٌكؿؾػة مواظرواؼات ماظشارحة ماظؼراءات مباٌعـك موظقس ايدؼث

ماظالعـقظقة مداخؾماظـصمعـمأجؾمخؾؼمخطقطمحماؼـة معـ ماإلبداع ماظقحقد عؿؿاثؾة،م-واظالمإػؿؿاعفا
غلجمذؾؽةماظـصمبصقرةمسـؽؾقتقةمعـمحقثمعامهؿؾفمعـماخؿالفموتعددموحماوظةمغػضماظغؾارمسؾكم

م ماألرثقذطلقة مباظعؼؾقة مرقؼؾة مضرون موظعدة ماٌؾؿصؼ موباظـصماظرتاتلمبصقرةمم–خرابماٌعـك اظدؼـقة
مبا موذظؽ مغػلف، ماظقحل مغؼد مواظشروحاتمإدي ماظؿػادري مأرطقن مواوز مظؼد مطؿعطكمساعة مععف ظؿعاعؾ

 وتعرؼؿفمعـمخطابمحاولمأن L’impensable عػؽرمصقف-خيضعمظؾؿعرصةماظـؼدؼة.مألجؾمهرؼؽماظال
م Mythologiser ؼمدطره معــؾ مآظقات مادؿعؿؾ مػذا متػؽقؽف خيرتقممTransgressionاالخرتاقويف

 قزػماإلزاحةاحملظقراتماٌؿـقعمواٌؿؿـعماًضقعمصقفموخاصةماظطابقػاتموطذامجدارماظصؿتمثؿمؼ
Déplacer ماًطابماظدؼينمعـمضقلمظؾقؼقؼةم مؼزسؿف مأرطقنمؼـطؾؼمعـماظؿشؽقؽممبا صاظؿػؽقؽمسـد

مدوشؿائقؿفم مواوز مطؾمحماوالتماظعؼؾمدمق معلقفا مأخالضقاتف موميؿؾؽ ماٌعـك ماألداء مبفذا وحيؿؽر
دةمجمؿقسةمأخرىماٌرتؾطةمبشدةموبصراعةممبفؿقسةمعـماٌؾادئماظعؼائدؼةموترصضمبـػسماظصراعةمواظش

جماوزةمطؾمعامبنعؽاغفمأنمؼعقؼممDépassement تعربػامالشقةمالمععـكمهلامطؿامؼقزػمأؼضاماظؿفاوز
ماإلغلا مظعؾقم ماىدؼدة ماإلطؿشاصات موبػضؾ ماظدوشؿائقة مباظروح مأرطقن مؼؼصده معا ماظـصمػذا نمصفؿ

مبصقرة ماظـظر ماٌعاشماظضؿينمظؾؿمعـنيمواجملؿؿعممتمإسادة محيؿؾف مصقؿا ممممم Sacré معـمعؼدسحؿؿقة
مشرائيبمعدػش مسؼالغلممMerveilleux أو مطؿابلمأومخمقالمأو موساعؾمذػفلمأو موأدطقرة مممأومداحر

إنمػذهماظؿـاضضاتممتـؾممسةمحققؼةمم11سؼالغلمػلميفمرقرماالغؿؼالمإديمحاظةماٌعروفماظصرؼح-أومال
 .ظرتاثـا

                                                                                                                                                                 
 55ص.م-.1996اظعربل،ماظطؾعةماظـاغقة،ممترذيةمػاذؿمصاحل،ماٌرطزماظـؼايفم-اظػؽرماإلدالعل،مضراءةمسؾؿقة.م-أرطقن،محمؿد.م-11
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مواظ مجمؿؿعاتماإلدالم مضضاؼا موجبدؼة مأرطقن محمؿد مأثار مضؿـمدؼاغاظؼد ماألخرى، تماظؿقحقدؼة
وتعؿربمعللظةمحؼققماإلغلانميفماإلدالممأطـرػامتـاوالموأػؿقةمباظـلؾةمإظقفمحقثمم12اظؿػؽقؽقةمضراءاتف

سؿؾمسؾكمختؾقصفامعـمبعدػاماظصداعلماظذيمغؾؿلفممبفردمضراءتـامأومتـاوظـامهلامأؼـمندماظؾعضم
اظشائع.مإنمأرطقنميفمػذاماٌؼاممالمؼـؽرمأنمضضقةمؼربطفامبصقرةمعؾاذرةمباًطابماإلدالعلماٌمدجلمو

وندميفمعؼابؾمم1789حؼققماإلغلانمررحمشربلمأروبلمحقثمتقاصؼمواإلسالنمسـفامباظـقرةماظػرغلقةم
ػذاماإلسالنموبشؽؾمأطـرمعؿؼدممإسالنمحياولمأنمؼدسلمظـػلفماظعصؿةمذظؽماظذيمحررهمجمؿقسةمعـم

يفمإحدىمجؾلاتماظققغقلؽق:مم1981دؾؿؿربمم21سـفمبؿارؼخممسؾؿاءماإلغلانموأداتذةماظؼاغقنموأسؾـ
مأرطقن موؼمطد ماإلغلان. ماظعاٌلميؼقق ماإلدالعل ماإلسالن مهلذام بادؿ ماظعؼالغقة ماٌؿلعؾة مضراءتف وبعد

مأػؿم موعـ ماظـؾقي. موايدؼث ماظؼرآغقة ماآلؼات مسؾك مترتؽز ماظـالثموسشرؼـ معقاده مجؾ مأن اإلسالن
الن،مجاءمصقفم"غظرامظألصؾماإلهللمهلذاماظؼاغقن،مصالمميؽـمأليمزسقؿماٌؾادئماظؿؿفقدؼةمهلذاماإلس

ماهللم مأنمؼـؿفؽمحؼققماإلغلانماظيتموػؾفا مأيمجمؾسمغقابلمأنمؼؾغلمأو مأو مأيمحاطؿ دقادلمأو
".مؼـطؾؼمأرطقنميفمضراءتفمظؾؿللظةمعـماظلمالمسـماظؾعدماظؿارخيلمظؾؿفؿؿع،مإغفمخيصماظعالضةم13ظف

اٌػفقممايدؼثميؼققماإلغلانمطؿامصاشؿفماظـقرةماظػرغلقة،مظؽـمػذامجيرغاممبنيماظدؼـماإلدالعلمو
مت مبذور ممثة مإذ ماٌشؽؾة مدقابؼ مسـ مايدؼث ماظؿقحقدؼةإظـك مظألدؼان ماظؽربى ماظـصقص ميف مممممممممـاوهلا

ماظـصماظؼرآغلمصفؾممثةمحدؼثمخاصممبللظةمحؼققم ومعـطؾؼمأرطقنميفمبداؼةمتلصقؾماٌشؽؾةمػق
اظؼرآنم؟مؼشريمأرطقنمإديمأنماظؼرآنمؼؿؿقضعمداخؾمخطماظدؼاغاتماظؿقحقدؼةمعـؾفميفمذظؽماإلغلانميفم

عـؾماظؿقراةمواإلنقؾمإغفمالمؼؿؿقضعمداخؾمعـظقرماظقحلموبدؼفلمأنمندميفماظـصماظؼرآغلمعـؾمعام
مخطابمتشرؼعل،موخطابم مظؾكطابمصـؿة مظؾكطابماٌلققلمعلؿقؼاتمعؿعددة مباظـلؾة ماظشلن ػق

ميفماظـصمغػلفمدؼينموخطا معـؿضؿـة ماٌلؿقؼاتموطؾفا مطؾمػذه متقجد مرعزيموجمازي. بمععريف،
مٌاذا ممبلؿقؼاتمعؿػرضة. متشؽقؾمسالضؿفا محمقر مطالمممتشؿغؾمبصػؿفا مذظؽمأنماظـصماظؼرآغلمػق ؟

ؼراصؼمصعؾموظقسمطالممعـمأجؾماظػعؾمأومعؿعؾؼمباظػعؾمأيمػقماظؽؾؿةماظيتمتؼقلمعامتػعؾمويفمغػسم
مص متـفز ماظدؼـقةاظقضت ماظؾغة مضقة مأرطقن محلب متؽؿـ موػـا معا. مصعال مآؼاتفم14قف مصفؿ مجيب مظذا ،

باسؿؾارهم)اظـصماظؼرآغل(مؼلريموصؼمأحداثمتارخيقةمتؿزاعـمومعلؿفداتمدوظةماٌدؼـةماظيتمأدلفام
 حمؿدماظـيب.موبعقدامسـماظؼراءاتماظلطققةماهلاعشقةمظؾـصمؼدسقغامأرطقنمإديمضراءتفمبصقرةمزعـقة

Diachroniqueظػظةم"علؾؿ"ماظيتمتعينمسـدهماًضقعموماإلدؿلالممبؼدرمعامتعربمسـمسالضةمورقدةمم

                                                                                                                                                                 
تـدرجمأسؿالمحمؿدمأرطقنمضؿـمضراءاتمصالدػةمعامبعدمايداثةميظةمتؾـقفماٌؿاردةماظؿػؽقؽقةمومايػرؼةمحبـامسـمأشقارموطـقزمم-12

موتؽ متلدقلف ماظـصموتارخيقة مومنطموجقد ميفماظـصمبؾمؼـصمسؾكمخصقصقاتماظعؾارة قؼـف،ماظـص،مالمؼعرتفممبعـكمذاعؾمطؾقا
صاظـصمععمأرطقنمؼغدومرؾؼةمجققظقجقةمعـمغصقصمتضربمجذورػاميفمأسؿاقمتارؼخماظعؼؾماظؾشري،مراجعمحمؿدمأرطقن:متارخيقةم

 .1998اظػؽرماظعربلماإلدالعل،معرطزماإلمناءماظؼقعلمواٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةماظـاظـة،م
محمؿد.م-13 مإجؿفادم-أرطقن، مو مغؼد ماإلدالعل، ممترذيةم-.اظػؽر ماظـاظـة، ماظطؾعة ماظلاضل، مدار مصاحل، مػاذؿ م-.1998وتعؾقؼ

 .315-311ص.ص.
14- ARKOUN, Mohamed ; BARRMANS, Maurice ; AROSIO, Mario.- L’Islam, Religion et Société.- Interview 

dirigé par Mario AROSIO ; traduit de l’Italien par Maurice BORRMANS.- Paris, Editions Cerf, 1982.- p.p.50-

51. 
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مبايقاةم معقسقد ماٌقـاق محلبمػذا مصاإلغلان مجيؿعفؿا، معقـاق مهاظػمأو مواهللمصـؿة بنيماإلغلان
ماٌقـاقماٌـصقصم15اًاظدةمإذامعامغػذماظشروطمبدضةمأثـاءمايقاةماظدغقا .مإنمحؼققماإلغلانموصؼمػذا

سؾقفميفماظؼرآنمأطـرمتؼدعامباظؼقاسمإديمجقمحمقطمومتارؼخمدابؼم)عـطؼةمذؾفماىزؼرةماظعربقة(موحؼققم
مألنماظؿارؼخم ماظػرغلقةمبعدمسصرماألغقارمدقفمتؽقنمذقؽامخمؿؾػاممتاعا ماظـقرة اإلغلانماظيتمأسؾـؿفا

ماظؾشريمضدمحؼؼمإنازاتمملمتؽـمممؽـةميفماظؼرنماظلابعمإخؿؾػ،مواجملؿؿعمإخؿؾػموألنماظ ػؽر
 .16اٌقالدي

 :معضلة تأويل النص، نصر حامد أبوزيد

ماظذي مواظشلء مأبقزؼد، محاعد مضراءاتمغصر معع مآخر ماظـصمصفؿا مدؿعرفمععضؾة ميفم و أدػشـا
اٌعرصقةماظؽـقػةمضراءاتف،مجرأتفمأوال،موطـاصةمععارصفمٌامهؿؾفمعـمعـابعمعؿعددةموخمؿؾػة،مصقؿقظؿفم

جعؾتمعـمتلوؼؾفمتلوؼالمحققؼامومشـقا،مؼػؿحماجملالمأعاممحقارمعػؿقحمسؾكماظدوامموؼرىمأبقزؼدمأنم
ضدرغاماظققممػقماإلغػؿاحمسؾكمذيقعمعصادرماٌعرصةمحؿكمععمتؾؽماظقاصدةمعـماظغربموماظيتمبادؿؿرارم

صامٌامحدثمععممعػؽريمسصرمتضعـامأعاممعقضػماظصدعة،موعـماظضروريمادؿـؿارمػذهماظصدعة،مخال
اظـفضة،ماظذؼـمشػؾقامسـمطقػقةماظؿعاعؾمععماظراػـ،مصراحقامؼضعقنمثــائقاتمتصادعقة،مجعؾتمعـم

طـاميفم حبقثمأغؿجمػذاماظػؽرمصراسام…اظػؽرمأطـرمرجعقةمسؾكماظرشؿمعـمذعاراتماظؿؼدمموماظطؾقعة
ماٌعاصر معع ماألصقؾ مو مايدؼث، معع مضدؼؿ مػق معا مصراع مسـف، ماًؾػشـك مواظلؾػمعع ملمم…،

مسؾؿقام معقضقسقا مصفؿا مصفؿفا مدماول ممل ماظصدعة، مغؿاج مطان ماظذي مواضعـا مغػفؿ مومل مجقدا ممممممممغؿعاعؾ
موضعم ميف مؼؾاذر مأن معـ معؾادراتف مو ماإلدالعل ماظعؼؾ مسزائؿ مثؾط ماظصراع مػذا معـؾ مصـقا": محؿك "أو

محمل متشكقصمأبقزؼد موأجد ماظعاٌقة، مبـاء ميف موعشارطؿف مػاعةمعلاػؿاتف مظؾرتاثمجد مضراءتف اوالت
 صؿقضعـاميفماظعامل،مباظـلؾةمإظقفمػقمعقضعميفمحاظةمحقارمجدظلمععماظغرب،مصلقاءماخرتغامعـماظرتاث
مػذهم معـؾ موإدراطـا معقضعـا ماظذيمؼدسؿ مايقار مسؾك مأصال مضائؿ ماخؿقارغا ماظغربمصنن معـ ماخرتغا أم

ماظـص ماظػقضكماظيتمؼعاغلمعـفا معـمحاظة ماٌعرصقة،مماىدظقةمختؾصـا ماظػؽرؼة اظؿـقؼريميفمضراءاتف
م.17قضكـػـذهماظــؾمػـاظـؼاصقةمالمؼـؽرمع صاٌؿؿقصميفمحاظؿـا

ؼؼػمغصرمحاعدمأبقزؼدموػقمظقسمبعقدامسـمحماوالتمأرطقنميفمممارداتفماظؿلوؼؾقة،مؼؼػمعقضػام
عرحؾةماظؿدوؼـمأطـرمإجرائقة،مؼؾادرممبلاسدتفماظرتاثمظقسميفمذروحاتفموتػادريه،مإغفمالمؼؼػمسـدم

مبامريؾؿفمعـمبداؼةمظإلبداعمواًؾؼ،موالمحياولمَغِعَلمعرحؾةماإلتؾاعمواظؿؼؾقدمظقاضعماظعؼؾماإلدالعل،م
بؾمؼلعكمإديمتشكقصمطؾقفؿامإغطالضامعـماظؿفربةماٌعاذة،مإغفمؼؼرأماظـصماظؼرآغلمعؾاذرةمؼطرحم

؟موػؾميفممضقسلمظؾـصماظؼرآغل:مطقػمميؽـماظقصقلمإديماٌعـكماٌقمععضؾةماظـصمباظشؽؾماظؿاظل
موإرالضف مطؿاظف ميف ماإلهلل ماظؼصد مإدي ماظقصقل موغؼصفؿ ممبقدودؼؿفؿ ماظؾشر مػذهممراضة معـؾ مإن ؟

                                                                                                                                                                 
15-  Ibid.- p.21. 

 .317.صم-اظػؽرماإلدالعل،مغؼدمواجؿفاد.م-أرطقن،محمؿد.م-16
 .11مصم-.1996ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةماظرابعة،م-إذؽـاظقاتماظؼراءةموآظقاتماظؿلوؼؾ.م-أبقزؼد،مغصرمحاعد.م-17



 عبد القادر بودومة 

 168 

مبنعؽاغـام مبكظقاتمتلوؼؾقةموحدػا مو ماظـؼدؼة مدقىماظؼراءة األرروحاتمالمميؽـمأليمععرصةمععاىؿفا
اٌشؽؾمعـفامصعؾماظؼراءةماظيتمتطرحممععاىةماٌعضؾة،مباسؿؾارػامتؼػمبصقرةمجدؼةمسـدمسـاصرماظؾـقة

ماظؿػلري ماظـؼد/ م)اظؼصد/ مأو ماظـاضد( ماظـصم/ م)اٌمظػم/ ماٌعضؾةم18(صعقباتمحقل موغؾؿحمسربمػذه ،
اهلاجسماٌمرقمٌػؽرغا،مطقػقةماإلدفامميفمبؾقرةمومتلدقسمععرصةمسؼؾقةمباظـصماظؼرآغلم)اٌؼدس(مإذم

ـماٌلؾؿقنمعقجقدميفماظـص،موؼـؾغلماظؿلؾقؿمبذظؽ،م:م"أنمعامجيؿعـامدمماٌالحظمطؿامؼؼقلمأبقزؼد
ماألعـؾم ماظؿلوؼؾماظعؿؾقة ماظؿلوؼؾقة،مباسؿؾار مظـمؼؽقنمإالمعـمخاللماظؼراءة موبؾقشف ظؽـماظقصقلمإظقف

مم19.ظؾؿعؾريمسـمسؿؾقاتمذػـقةمسؾكمدرجةمساظقةمعـماظعؿؼميفمعقاجفةماظـصقصمواظظقاػر
م مظؾؼراءاتماٌمدىة مععاداتف مإدي مًطاباتماظعـػماظػؽريمتؾؽماظؼراءاتماظـيتمباإلضاصة اٌؽردة

حقظتماظـصمإديمبققمالمؼلؿعمعـفمدقىمأصقاتماٌقجفني،موظقسمصقتماظـص،مصؾقؼفمشقابمطؾلم
ظؽقـقغؿف،مألغفممتمتـاوظفمعـمعـظقرمعمدجل،مػؿفماظقحقدماظؿؽؾؿمبادؿماظـص،مومظقسماظـؿؽؾؿمألجؾم

مومتربزمسؾكمخالفمذظؽموزقػةماظؿلوؼؾ ماظقاضعمصالمصؽرمخـارجماظقاضعمماظـص. اظيتمتلعكمإديمصفؿ
اٌؿضؿـمىؿقعمأذؽالماظؿعارضمواظؿؾاؼـ،مإذمالمؼـؾغلمحصرمدرادةماظـرتاثمسؾكماٌاضل،مواجرتارم
ماٌاضلمظػفؿفم متقاصؾموجدلمتلؿقجبمضراءة مسالضة مبنيماٌاضلمواياضر مصاظعالضة مأجماده، أصؽار

أنماظؿلوؼؾموػقماظقجفماآلخرمظؾـصمم-حاعدمأبقمبزؼد–رىمصالمذؽمإذنمطؿامؼم20وواوزهمالمظؿؼدؼلف
ميـؾمآظقةمػاعةمعـمآظقاتماظـؼاصةمومايضارةميفمإغؿاجماٌعرصةموتؼقدغامضضقةماظؿلوؼؾمإديمدرادةمعػاػقؿم

ماظػؾلػقة،مواظؽشػمسـ ماٌكؿؾػةمخاصةمعـماظزاوؼة معؼقالتماظؼداعكمسـماظؾغةمجبقاغؾفا األدسم و
قجقدي،مواٌعرصقةماظيتمذؽؾتمػذاماٌػفقممطؿامميؽـفمبؾقرةمومإغؿاجماظؽـريمعـماألغطقظقجقةمباٌعـكماظ

،مإغـامعطاظؾقنمأطـرمعـموضتم21اٌػاػقؿماظـؼدؼةمواظؾالشقةميفماظرتاث،موخاصةمصقؿامؼرتؾطمباظؿصقف
عضكمبادؿـؿارمػذاماظػضاءماظؽـقػ،مواظذيمؼرؼدمأنمؼعربمسـمغػلفمأغفمغص،مساملمؼرؼدمأنمؼـػفر،م

ماٌـؼػماظالوالممي مإالمحبضقر موَغِلِػِف ماظالعـفزم،مصاحبماٌقضػ،م-ؽـمتػفريه مو مأيماٌؾادر عرتدد
وغشقةماٌكاررةمتغؿرهمباسؿؾارػامأصؾموجقده،موػـامويفمػذهماظؾقظةمباظذاتمتؽؿـمضقؿةمومإجرائـقةم

                                                                                                                                                                 
ؽؿابقةموجرأتفامتؽؿـميفمحماورتفمظـصقصمتراثقةممػاعةمكم"ابـماظؼصد/اظـص/اظػفؿ.معغاعرةمأبقزؼدماظ،م19مصم-اٌرجعمغػلف.م-18

إنماظػفؿمالمؼؽقنمواظـصماظؾغقيمثابتمعادامماٌدظقلميفمحاظةمتغريمدائؿموخؾؼمجدؼد.مؼلؿقيميفمذظؽمم…سربل"مودقؾقؼفمواٌعؿزظة
قةميفمذاتفاموعؾفامضابؾةمظؿعددماظؿػلرياتماظـصماظؾغقيماظعادي،مواظـصماظؼرآغلماظدالمسؾكمحرطقةماظقجقدماظدائؿةم"إنماظؾغةمضقةمدالظ

،م10سؾكمعلؿقىماظدالظةماظقضعقةماظظاػرةمظؾغةمابـمسربل."مصؿقحاتمعؽة،مراجعمأبقزؼدم)حاعد(مإذؽاظقاتماظؼراءةموآظقاتماظؿلوؼؾ،م
 .190.صم-اٌرجعمغػلف.

 .190ص.م-اٌرجعمغػلف.م-19
ادؿكداممعػفقمماظؿلوؼؾمإمنامػقممبـابةماظعقدةمإديماألصؾ.مإنمطؾؿةمتلوؼؾمؼشريمغصرمحاعدمأبقزؼدمبفذاماظصددمسؾكمأنمإصرارهميفمم-20

اظذيمارؾؼمسؾكمطؿابفم"يفماظؿػلريمجاععماظؾقانمسـم(مػـم312مػلماظيتمادؿكدعفامضداعكماٌػلرؼـمأعـالمحمؿدمبـمجرؼرماظطربيم)ت
 ".تلوؼؾمآيماظؼرآن

مجؾقةمسؾكماظـصماظعرصاغلمظدىمأبم-21 ماظـصماظؼرآغلمصقلبمبؾمحؿكمؼـػؿحماظؿلوؼؾمبـصقرة مالمؼؿقضػمسـدمحدود قزؼد،مصاألعر
موععطكم مأغطقظقجل محمؿقى مباسؿؾارػا ماظعرصاغقة مصاظؿفربة مإظقف، مباظـلؾة معفؿة معلاءظة ماإلدالعل. ماظعرصان مغؼرأ مطقػ إذؽاظقة

ماظؿػؽريمواظؿدبري،مراجعمغصرمصقـقعقـقظقجلموتلدقسمتارخيلمتـؿجمخطابامهلامدالظؿفاموغظاممزفقرػا،مجيؿعمبنيماظػؽرمواظذطر،مبني
 .حاعدمأبقزؼد:مصؾلػةماظؿلوؼؾمسـدمابـمسربل



 النص و آلوات القراءة عند حممد أركون،... 

 169 

وظقؼةمعـماظؿشؿتموماظضقاع،مصاأل اظؿلوؼؾ.مإنماظؿقديمحلبمأبقزؼدمظقسماظعؿؾمسؾكمرياؼةماظرتاث
مأنمأصؾحماظؿقاظػمبنيم مبعد مغػلف. موجقدغا مػقمرياؼة ميفماظزعـماياضر ماظيتمغعقشفا يفماٌـرحؾة

:معـؾمػذاماظقضعمخؾؼمغقسامعـماظؿقديم22 اظعدومواظؼقىماظرجعقةماٌلقطرةميفماظداخؾمحؼقؼةمبارزة
محماظدوشؿائقةاٌضاسػمعـمضؾؾمعشارؼعماظؿـقؼر،مظؽـمػؾمنحماظعؼؾماإلدالعلميفمزسزسةمأغلاقماظرو

ماًطابماظرجعل،مواظـؼاصةم مسؾكمادؿعالئقة ماظؼائؿ ماهلقؼة ماإلغغالقمو معـطؼ مإزاحة موػؾمادؿطاع ؟
؟مأنماٌلّؾؿممػؾمادؿطعـامعـقاطؿةماظعؼؾمواظؿشؽقؽميفمإعؽاغاتفماٌعرصقةم-أدوغقس–اظلائدةمبؿعؾريم

لرجققنمبنيمحمـةماظلمال،مبفمػقمناحماظعؼؾماإلدالعلمحاظقاميفمإغؿاجمضراءمومغؼادمممؿازؼـ،مؼؿ
محرب موسؾل م)حاعد( موأبقزؼد مأرطقن محـػل، محلـ مأعـال، معـ ماٌلاءظة، مسؾكمم…وعفـة حاوظقا

ماظؽـؾقاغقة ماألغظؿة مبؼقادة مسؾقـا ماظقضع ماغػفار مضؾؾ مايؾقل مود مضراءة مآظقات مإجياد  Lesاظدوام

régimes totalitaires مواإلضـاعم مأداظقبماظردع متقزؼع ماًطاباتم dissuasionاظيتمهلـ موإظؼاء ،
حقلمعامؼؼالمسؾكماظؿؼدممومايرؼة،موماظقسل،مومايداثة.مورؾقعةممDiscours emphatiquesاٌػكؿةم

مواحــدمعقحـد ماإلؼدؼقظقجقاتمععفامهقلماظــصمإديمساظـؿ مو مظـظؿ ؼقحدمطؾممuniqueم Monde ا
مرابعماألضـقم مظـػلف مإديممنقذجمأصؾلمHypotase ماظذػـقاتموؼؿكذ ماسؿؾارهمم archétype و مؼؿؿ و

ماظؿؾفقؾقة،موسؾقفم ماظؼدادة،مو مػاظة متضػلمسؾقفا مباظـظرة/اظروحماظدوشؿائقة حؼقؼةمعطؾؼة،معلقفة
ماظػؽرم مإذ ماإلؼدؼقظقجقات، مػل محدؼـة موأدؼان مجدؼدة معؼددات ممثة مبلغف مسؾقـا مخيػك مال صنغف

ـلان،مومععماإلؼدؼقظقجقاممتم،موخاصةمسؾقمماإلغ23اإلؼدؼقظقجلمتغؾبمبصقرةمجؾقةمسؾكماظػؽرماظعؾؿل
ماظعؼالغقةموجربوتف ماظعؼؾمممـالميفماظـزسة ماألغقارمم Rationalisme تؽرؼسمشطردة مبداؼةمسصر عـذ

مظؾـصماظؼرآغل،مLumièresم باظغرب ماٌقضقسقة مؼمطدمسؾكماظؼراءة مأبقزؼد مو مسـدغا ماظـفضة ،موسصر
طفمبعضمعـمتعاعؾقامععمغؼدماظـؼدمعـمصنغفمؼـػؾتمعـمطؾمضراءةممنطقةمغلؼقةمعغؾؼةموػذامعامملمؼدر

م.وسؾلمحرب أعـالمجابرمسصػقر
معقضقسلم معػفقم مألي مميؽـ مال مأغف مؼرى مإذ مأبقزؼد، معشروع مإظقف مدقمول مؼؿكقفممما صاألول

،مظؽــامغرىمبلغفموسؾكماظرشؿمعـمطقغـامطائـاتمتعقشم24ظإلدالممأنمؼؿفاوزماألرروحاتماإلؼدؼقظقجقة
قدققظقجقةموماظؿارخيقةموماإلضؿصادؼة،مإالمأنمتلوؼؾـامحياولمأنمخيرتقمواضعـاميفمخمؿؾػموؾقاتفماظل

وؼؿفاوزموؼزحزحمسربمآظقاتماظؼراءةمتعؿقؿماًطابماٌضؾؾ،مبدونمأنمغؼعميفمصخماظؾعؾة،مسؾقـامأنم
مصالم معػررة، مادؿعالئقة مو ميفمعػارضة ماظقضقع مسدم مايذر مععمأخذ مسؾكمأرضفا مداخؾفا معـ مناردفا

عاغعمعـمضراءةماظـصموأغامعؿفردمعـمأمساءماظَعَؾِؿ.مظؽـمأدؽؾةموختقفم داس،مأيأجد،مسؾكمػذاماأل
جابرمسصػقرمسؾكماظرشؿمعـمذظؽمتؾؼكمعشروسة،مإذمغؾؼلمسؾكماظلمالمحقلمإعؽاغقةمهدؼدمعػفقمم

ذؾؽةمالمؼػارقمصقفاماظـصمتلوؼالتف؟مإنمإنازمموعقضقسلمظإلدالممبعقدامسـمسالضاتماظؿـاصماٌعؼدةم
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ماإلغػالتمعـم مظدىمتؾؼكمادرتاتقفقة ماإلغلان، مسؾقم موخاصة ماٌـظقعاتماظػؽرؼة، مطؾ متؽؿلح مادؿطاستمأن ماإلؼدؼقظقجقا مأوػام أن
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مدرادؿفمظؾـصماظؼرآغل،موأنمتـادلماظؾعدماإلؼدؼقظقجلمصؾنعؽاغـامأنمنعؾفمؼؿفؾك،ميظةمأبقزؼدميف
هؾقؾفمآلظقاتماذؿغالماظـص،مويفمحبـفمسـمذروطمإعؽانماظقحل،مأملمغؼؾمأنمطؾمضراءةمظؾـصمإمنام
مأخرىمحـكم مأجزاء ماظـصموجيذبمإظقف ماظؼارئمأجزاء مسربػا محقثمؼـؼطع مبروطلؿقة، مضراءة ػل

 .25ؼـؼرتحفمومؼػرضفمسؾكماظـص اظؿلوؼؾماظذيمتـلفؿمعع
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