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عنماظلفل،ميفمأؼاعـامػذه،معالحظةمأنماظعالضاتماظيتمتربطماٌؼدسموماظلقاديمؼظفرميفمأدادفام
مظؿأدقسمخطابمسنمإغشاءم"اظؽقـوغة ععا"ميفم-عوضفماٌؿؽؾمم:معنمأيمعوضعمدقاديمؼـطؾقماٌؿؽؾم

مجمؿؿعمذيمثؼاصةمومتؼاظقدمإدالعقة؟
ماظؽالم، معنماٌوضعماظذيمؼؽونمعـه ماٌمصاغطالضا مو ماإلجراء ماظيتمgnôsisةم)ـعرصـؼؿعنيماٌـفجمو )

معنمداخلماٌؼدسم مسالضؿفؿا ماظلقاديمو ماٌؼدسمو ماًطاباتمحول متؼام معـفا معنمداخلماغطالضا و
ماظعؾومم مغػلفا ماظـاظثمتؾنيمسن ماٌوضع مػذا معن مخارجفؿا مآخر معوضع معن مادؿــاء، مأو، اظلقادي

نيمعواضقعفا،مؼوجدمباظطؾعمعوضوعماًطابمحولماٌؼدسماإلغلاغقةموماظعؾومماالجؿؿاسقةماظيتمعنمب
مومحولماظلقادي،معنمداخلمطلمواحدمعنمػذؼنمايؼؾنيمغػلفؿا.

عـذمسصرماظـفضةمومعـذمسصرماألغوارم)أوماظؿـوؼرمطؿامذنؾومظـصرمأبيمزؼدمأنمؼلؿقهم(،مبدأتم
ماجملؿؿعاتما معؽلؾة ماظدوظة، مو ماظلقادقة ماظلؾطة مسن مطـائلفا مبإزاظة مسؾىمأوروبا ماظلقادة إلغلاغقة

غػلفا،مععؿربةمأؼاػامعصدرامظؽلمذرسقةمدقادقة.مإنمػذهماظوضعقةمػيماظيتمعؽـتمعنمزفورماظعؾومم
مومتطورػا.ماالجؿؿاسقة

م ماظؼرن مغفاؼة مبؿطورمXIXعـذ معػروضة مو معلؿؾفؿة متأدقسمحداثة ماإلدالعيمذناول ماظعامل مو ،
ما مرجال مدؾطة مإضقام معؿفـًؾا مأوروبا، ميف ماظشرسقةماظرأمساظقة ميفمعصادر ماظدغقوؼة معؤدلاتفم مو ظدؼن

مأيمجمؿؿعم مؼدرج ماظعراق، معا محد مإىل مو مترطقا، مصؾادؿــاء ماظدوظة. مو ماظلقادة مواظلؾطة اظؼاغوغقة،
إدالعيمبصورةمطاعؾةمعصدرمدقادتهمومعؤدلاتهمضؿنمإرارهماًاص.مومػذامعامؼػلرمضعفماظؿػؽريم

يفماجملؿؿعماإلدالعي.مومعنماٌػارضاتمأغهمعـذمغصفماٌوضوسيميفمعصادرماظؼاغونموميفمأصلماظدوظةم
ماظدؼنم معنمطـريمعنمرجال متدرسمبشؽلموادع،مسؾىماظرشم ماإلغلاغقة ماظعؾوم يفمشاظؾقةمم–ضرن،مو

اىاععاتميفماظعاملماإلدالعي،مومػذامعامؼػلرمأؼضاماظؼضاءمسؾىمأوظؽكماظذؼنمذناوظونمبصورةمغؼدؼة،م
مو/مأومخطابمرجالمدقادة.مم)أيمبوصػه(مخطابمرجالمدؼنماظـظرمإىلماًطابماظدؼينمطؿامػوم:

م مبـشر م"إغلاغقات" ماٌؿارداتماالجؿؿاسقةمم36تؼوم مهلا ماختذتمعوضوسا مطوغفا متشرتكميف غصا
ظؾؿؿدؼـني،موماظؿشؽالتماًطابقةماٌؤدلةمظؿوجفاتمومعواضفمػؤالءماآلخرؼن،مأوماظـصوصماظؿأعؾقةم

همحدث،مباظـلؾةمظؿارؼخماىزائرماظـؼايف،محبؽممأغه،معـذماظيتمتعؿلمسؾىمتوضقحمادرتاتقفقؿفم.مإغ
،متؾينماىاععقونمبصورةمضؿـقةمدؾوطامؼؽرسماٌراضؾةماظذاتقة،معؿؿـؾةميفماظلؽوتمXXبداؼةماظؼرنم

سنماظؿوارؤمبنيمرجالماظدؼنمومرجالماظلقادةميفمسؿؾقةمإضرارماظشرسقةماظيتمؼؿؾادظوغفامحقـؿامؼرشؾونم
مايؽم. مطردي ماسؿالء مظهمميف مسؾقفا، موايػاز ماظلـؾطة مظؾلعيموراء ماظؿوارؤ مػذا مو ماظؿؾادل مػذا إن

                                                                                                                                                                 
غقات".مصؾقفدماظؿـلققمػذاماظعددمعنمجمؾةمإغلماالتصاظقة"ظؼدموضعمضلممسؾمماالجؿؿاعمجباععةمبريمبقـقانمهتمتصريفمومدائؾهمم-1

 ظصة.ممعلؤظهمػـامتشؽراتيماًا
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مؼؿف مال مجزء مألغه مبلرسة، مطؿابؿه مؼـؾغي معـتارؼخ، ماٌأدـزأ ماظـن مبادـاة معأدـؿـؿـؿؿفددة اةمـرار،
ميفمصعلماظرابطةمم(Divortium) مالقـاظط ماظذيمؼوجد مبنيمػذؼنماظعـصرؼن،مو اظذيمملمؼؿقؼقمأبدا

ماظـيبمحمؿدم)ص(مومحادثةمدؼقػةمبينمداسدةمغػلهموميفمتارؼ خماجملؿؿعاتماإلدالعقة،معـذموصاة
سربقةماظيتماغؿفتمبؿعقنيمأبيمبؽرماظصدؼقممطأولمخؾقػةمظؾؿلؾؿني.مومايالمأنمم–اظطؼودقةماظورنم

اٌراضؾةماظذاتقةمبفذاماًصوص،مضدموؾتميفموزقػةماظؾاحـنيميفماظـعؾومماالجؿؿاسقةمغػلفا،محبؽمم
وماهلوؼةممممممرطاتماظورـقةمطاغتمتدعجماظدؼنميفماٌؤدلاتماٌـؿفةمظؾكطابمحولماالخؿالفمأنماي

ماظورـقة،مسازظةمغػلفا،معنمخاللمجوػرمعلعاػامغػله،مسنماجملؿؿعاتماالدؿعؿارؼة.
ملمؼػؽرم ومعنمػـامصؼدمهولمعام–ظؼدمأصؾحماظدؼنموماٌؿدؼـونمعوضوسامرابويماظؿػؽريمصقهممتاعام

مظقسمضابالمظؾؿػؽريمصقه.مصقهمإىلمعا
مإىلماظلقادقني،م ميفمحاجة مملمؼعودوا مبدأتماظؼطقعةمعنمرجالماظدؼنمأغػلفم،موذظكمألغفم ظؼد

مباظـلؾةمظؾؿفؿؿع،م…) مطـريا متعينمذقؽا ماًلاراتماظؽربىماظيتم ماظػراغمو مظوررة مادؿغالاًل (،مو
ماظػراغماظذيمؼـكرمجواغبماظـظمماظلقادقةماظدؼؽؿ مٌلء اتورؼة.مإنماالغؿؼالمإىلماظعـفمصإغفممدارسوا

حزبقةموماالغؿكابقة،مضدمبنيمظؾؿفؿؿعمبأنماظدؼؽـؿاتورؼةماٌلؿؾدةمم-اٌؿطرف،مبعدماظؿؼـعاتماظؿعدد
ميؽنمأنمهلمحمؾفامدؼؽؿاتورؼةم)أطاظةمظؾؿفؿؿع(محقثمتؽونمأصعاهلاماألوىلمباظطؾعمػيماظؼضاءمسؾىم

ؾواماظشكمعفـؿفم.مومايالمأغهمالذيءمأخطرمسؾىمأوظؽكماظذؼنماحرتصواماظؾقثماظعؾؿي،مأيمأغفممجع
مومجودمرجلماظدؼنمعنماظؿشؽقكمأيماظربطمبنيمخطابهموممماردامتهماظػعؾقة.

إنمسؿؾقةماظؿػؽريمصعلمحرممتاعامعنمطلمادؿعؾادمأومتؾعقةمصعؾقةمطاغتمأومحمؿؿؾة.مطؿامإنممماردةم
عواجفؿه،مػيماظيتمجعؾؿـامغؿفاوزممػذهمايرؼة،مووضعفامضقدماظؿـػقذماظقوم،موإذنمععرصةماًطرمو

مػيم معؿدؼن مطل مو ماظدؼن مرجل ممماردات مطل ماٌؿاردات، مو ماًطاب مإن مغعم، ماظذاتقة. اٌراضؾة
مممارداتمشريؼةمومضعقة،مأيمأغفامعادةمظؾشكماٌـففيمإذنمعادةمظؾؿػؽري.

يفمطـريمعنمأنمتػؽرميفمخؾقماظؽونموماإلغلانمػو،ميفماظـصوصماٌؼددة،مصعلمطالم،مطؿامغؼرأمذظكم
مآؼاتماظؽؿبماظلؿاوؼة.

مشريمأنمغؼولمسنماظؼول،مأنمغػصل،موممنقزم مػـا مآخر مغػعلمذقؽا مظلـا مممممإنماًؾقمإذنمضول،مو
مومغصـَّف،مومغػؽر.مومعنمػـامصإنماظعاملمعوضوسـامومحننماظذؼنمغؾؿؽرهمجبعؾهمضوالمومجبعؾهمصعال.ممممممم

ول؟مميقزغامسـهمأغـامغؿؾعماٌعـىمباٌػفوممالمأنمغؿؾعمعاماظذيمميقزغامسنمرجلماظذؼنماظذيمؼعقدماظؼ
باألعرماٌعـى.مإنمسؿؾقةمإغؿاجماألصؽارمحمرعةمسؾىمعنمميؿفـونموؿقدماظػعل،مطوغفممؼؼوعونمبؿقفريم
اظؾغةموماظؽالم،مومطوغفممؼؿؽؾؿونمبطرؼؼةمػيمدائؿامإرتؽادقة،ماغطالضامعنمضؿةماٌؼدسماحملؿؽرماظذيم

وممفمم"رداظة"مجعلمطالمماهللمواضقا.صإغفممؼلريونماظـم"ػو"معامحننيمألغػلمعـقوهمألغػلفم.مػؽذا
صقه،مجازعامعـلماظوحيماظذيمرؼبممسؾىمػذاماألداسمصإنمطالعهمؼصؾحمطالعفم،مومحقدماٌعـى،مال

.مإغفممإذنماإلظه.مصفممؼػؿون،مومذنرعونمعنماالغؿلابمإىلماألعةمسنمررؼقم DelphesإىلممPythieمأظؼاه
اظؿؽػري.مومػممؼؼؿؾونمبػعلماظؽالممعـطوضاميفمصورةمحؽممعؼدسمػوماظػؿوى،ماظواجؾةماظؿـػقذمبصورةم
معطؾؼةمعـلمصعلماظؽالمماظذيمبوادطؿهمأعرمهللمإبراػقممأنمؼذبحمإمساسقلم/مإدقاقمضرباغامهللموزظػى.م
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مػاربامبأدرعمعامؼؽون،موميفمأسؼابهمػـاكم م"مدؼالم"مؼصورمؼوممسقدماألضقىمطؾشًا طارؼؽاتورمظـ
رجلمؼشفرمخـفرا.مؼؼولماظؽؾشمعؿطاؼرماظزبدم:مٌاذامؼرؼدونمذحبي؟مرشممأغينمظلتماعرأةمومظلتم

معـؼػام؟"
اٌطؾؼة،ميفماظـصوصماٌؼددة،مصإنماهللمومػومؼأعرمباظؿضققة،مالمؼؼدممظذظكمأيمدؾب.مإغهماظلؾطةم

ماظؽقـوغةماألطقدة،ماألحد،ماظؼوي،ماألسؾىماألطرب،مذوماالدمماٌعظممتلعامومتلعنيمعرة.
طذظكمػومعنمؼؿؽؾممبامسه.مطذظكمػومعنمؼؼررمسنمررؼقماإلسالنماظذاتيمأغهماظـارقماظرمسيمبادمم

ماظـص.
نمسظقؿؿان.موظؽنماهللمأومضفمؼدمإبراػقممعنمصعلماظذبح،مومنامإدقاقم/مإمساسقلمومطاغتمأعؿا

وملمؼـطقمأبدامبأؼةمصؿوى.مؼؾنيمغصرمأبومزؼدمعـؿؼداماًطابماظدؼين،مطقفمأنمرجلماظدؼن،مومػوم
م ماهللؼؤول مبوصػفممطالم ماًاص. معؾؽه معـه مدنعل مو مسؾقه مؼلؿقوذ مدؼين، محق مإىل مذنوظه مو ،

ـصمحمـطنيمظؾكطابمومدقرة،مصإنمرجالماظذؼنمؼلؿوونمسؾىمسرشماظلؾطة،مومؼغؾؼونمعامجعؾهماظ
مضؾلمأنمؼردمسؾقهماظغؾقمػومذاته.مإنماظلؾطةماظدؼـقةمإمنامػيمدؾطةمرجالماظدؼن.م اظؼرآغيمعػؿوحا
إغفامدؾطةمحقاةمومعوت،مدؾطةممتؽنيمعنمايقاةمومتلؾقطامظؾؿوت.مظؼدمضالمععاوؼة،مطأولمحاطمم

ومممممةماهلل.م،م)عامععـاه(م:ماألرضمعؾكمهللمومأغامخؾقػ873ورينمسربيمظؾؿلؾؿني،مأثـاءمتـصقؾهمسامم
مطلمعامآخذهمؼعودمإظّي،مومطلمعامأترطهمظؾـاسمصإغهمعنمصضؾي".

إنماٌؽرموماظغصبمػؿاماظؾذانمؼؤدلانمضاسدةماظلؾطةماظلقادقةمظرجلماظدؼنماظذيمؼعزفمسؾىموترم
اظلؾطةماظرعزؼةموماظلؾطةماظلقادقة،مشريمأغهمؼرؼدمأنمذنؽممومحده،معـؽًرامسؾىمرجالماظدؼنمطلم

مهمحاطًؿامذرسًقا.إعؽاغقةمىعؾ
مػـا،مربطمضؿنمسالضة،مسالضةماًطابماظدؼينمطػعلمظؾؽالم،ماإلغلاغيمحصًرا.مػوم اظؿػؽريمػو
صصلماظدؼنمسنماظؿػؽريماظدؼين،مغصماظؿػؽريمسنماظـص،ماظـصمسنماظـصماٌؤول.مإنمرجلماظدؼنمالم

إرادةمعطؾؼة،معنمميؾكمأنمؼػؽر،مإغهمؼشرع،مومؼؽرسماظؿشرؼع،مومؼصدقمسؾىماظؿشرؼعمعنمعرطزهمطـ
ممأسؾىماظعرشماٌغؿصب.ميفمػذهماياظة،مصإنمطلمتػؽري،مطلمغؼد،مطلمذـكمعـففيمؼصؾحم"طػرا".م
ومطلمطػر،مردة.مومطلمرّدةممسؼابفاماٌوت.موعاماظؼؿلمإنمملمؼؽنماخؿزاالمإىلمصؿت،مومصلكًامظؾؽالم،م

م مإحاظة ماظػؿقو مودػشة مواظػوضى، ماظعدم، مم…األولمسؾى مسشرة مأربعة مععاذة،مػذه مإغفا ممممممممغًصا.
ومعصرحمبفا،موممماردةمظؾػصلمالمؼـؾغيمأنمغضاسفمعؾكصاتفاميفمتؼدؼممأطادميي،مألنمأصضلمعام
ؼؼالمبشأغفا،مػومأغفامتـدرجمطؾفاميفمإرارماٌأداةماظيتمؼؿؿؾصمعـفامطلمواحدمادؿققاء.مطؿامتـدمرجم

مقاديميفمأرضماإلدالممعلأظةمدغقوؼة.يفمغػسماظوضت،ميفمإرارمايؼلماظوادعماظؾور،مجبعلمعامػومد
تؿؽرسمػذهماظـصوصمإىلمعواجفةمخطرماظؿػؽريميفماظوجود،مسؾىماألضلمصقؿامبؼيمعـهمضابالمظؾؿػؽريم
مظؽنمظـعرفمأنمسدمم مو محولمعالءعؿفا. مظؿفـبمعلاءظؿفا مصؾقؿفـبماظؿلاؤلمحولمضقؿؿفا،مو صقه.

ماىزائر،ماألبوابماٌغؾؼةمظؾؿػؽريميفم"اظدؼينمعالءعؿفاماىذرؼةمتؽؿنميفمطوغفامصؿقت،مظؾؿرةماألوىلميف
وماظلقادي".مومظــؾهمإىلمػذاماظؿصرؼحماًارجمسنمزعـهممتاعاميفمجمؿؿعمعلقوقمبورأةماالدؿعؾاد،م

وممغامسؾىمإسؿالمعـففقاتمػذهماظعؾوم"مإصرارا…(…عؿؾوسامباغؿػاضاتمدعوؼة،معـذمضرونم:م"م)
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ظممبؽـريمعنمأنمخنضعمظؾعؾةماإلضصاء،مومالمميؽنمأليم"أسمHerméneutiqueيفمعؼدعؿفاماظؿأوؼلم"م
جفةمغزعمحؼـاميفممماردؿـامظؾؿأوؼلمصؿفؿامحاولماٌظؾؾونمصعلمذظكمدقفدونمأغػلفممأعاممعـعرجاتم

م2اظؿطرفموماظؿعصبماٌؤديمإىلماإلرػابمباظضرورة."
ماظؿقؾقل،مو مأو ماٌوضوع مظـا مؼؼدعفا ماظـصوصمظقلت،مإذنمتؾكماظيتم مػذه ظقلتميفممإنمأػؿقة

معنم معنمضولمسنماٌؼدسموماظلقادي.مشريمأغهمعطؾوبمضراءتفا مظدؼفا معا مَدّيء مبشؽلمجقدمأو ضوهلا
حقثمأغفا،معفدتماظقومميرؼةماظؿػؽري،ميفمعواجفةماىرميةماٌطؾؼةماٌؿؿـؾةميفمإزاحةماظؽؾؿةمايرةم

ؾادةمتؼاممظوجهماظؼوىمواظضؿريماير،ميفمجمؿؿع،مأصؾحمصقهماظعـف،مبادمماظدؼن،موإسدامماٌعـى،مس
مظؽلمدؼنم:مأيم ماظػوضىماظلابؼة ميفماظغؿوضمو متضربمجبذورػا ماظعؾادة مإنمػذه مظإلغلان. األطاظة
اظطاشوت.مومعاماظطاشوتمإالمادممظوثنمععروفميفماىزؼرةماظعربقةمعامضؾلماإلدالم،مثممإغهميفماإلدالمم

مادممألحدماظشقارني.
ماظقابس مجقالظي مو مصضه، مصراق م: مأرواح مراػرمإىل مو مسؾوظة، ماظؼادر مسؾد مو مبوخوبرة مواحمؿد ،

مألغفمم ماٌغؿاظنيميفمعلاجدػم ماألئؿة مإىل ماٌػصوظون، ماظػصل ممماردو مبودؾلي، محمػوز مو جاسوت،
مإىلم مبؿؾقرؼن، مرضود( م)دؾع ماظلؾع ماظرضود مإىل موػران، مأدؼف مطالصري ماظلقد مإىل ماظؾؾس، رصضوا

ت،مداخلماىزائر،مومخارجفا،مإىلمأرواحفمماظصقػقني،مومإىلمسشراتماآلالفمعنمضقاؼاماظطاشو
مغؼدممػذاماظعددمعنمجمؾةم"إغلاغقات".ممم

 أمحد بن نعوم
 ترمجة حممد محداوي )بتصرف(
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