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  عبد القادر بودومة 

إن اؾذي أـشأ احلضارة، وأؼام اؾثقاػة جدل اإلـسان "

ؿع اؾواؼع ؿن جهة، وحواره ؿع اؾنص املقدس ؿن 

 ".جهة أخرى

 90 ـصر حاؿد أبوزيد ؿفهوم اؾنص، ص

األؿر حمصور بني رب وعبد، ػللرب طريق وؾلعود "

ػاؾعبد طريق اؾرب ػإؾوه غايته واؾرب طريق طريق، 

 ".اؾعبد ػإؾوه غايته

 3/193محي الدين ابن عربي، فتوحات مكة 
 

 :1ؿفهوم اؾنص

المؼـؽرمأحدغامسقدةماظدؼـمعـمجدؼدمظقشؽؾموبصقرةمعؽـػةمحمقرامظؾلفاالتم
ماظققمم مطدؼـموطرتاثمصؽريمؼلرتد مصاإلدالم ماٌعاصرة، مداخؾمجمؿؿعاتـا اظػؽرؼة

اٌطابؼةمظؿلارعماظؿارؼخميفمطؾماجملؿؿعاتماإلدالعقةمإغفمؼؾعبمدورامعـمحققؼؿفم

                                                                                                                                   

م-اظلاغقامم-ضلؿماظػؾلػة،مجاععةموػرانم 
مضراءمم-1 مظدى معضك موضت مأي معـ مأطـر معػررة محلادقة متـري مأصؾقت ماظؼرآغل ماظـص مضراءة مععضؾة إن

مج مذظؽمصفؿ موراء معـ مؼفؿفا معا مأن ماظيتمأسؿؼد م ماظؼراءاتماإلؼدؼقظقجقاتماٌـػعقة مأعا مصؼط ماظلطققة قاغؾف
مظؾـصمصصـعتممايدثماظؿـقؼريمحلبمإسؿؼادغا،مصفرأةممماردؿفامآلظقاتماظؼراءةمتعدتمحدودم اٌعاصرة

 .اظـصمظؿغقصميفمأشقارهموحاوظتمطشػمرؾؼاتفماٌؿقارؼةمٌدةمرقؼؾةمعـماظزعـ



 2000أوت -، ماي11إنسانيات عدد 

 

 32

اظطرازماألولميفمسؿؾقةمإنازماإلؼدؼقظقجقاتماظرمسقةموايػازمسؾكمػذهماظعقدةمعـم
محاعدم موغصر مأرطقن محمؿد مأعـال ماإلدالعل ماظعؼؾ معـظقعة مداخؾ مممؿازؼـ ضراء

محق محرب... موسؾل ماظرريـ مسؾد مورف محـػل موحلـ مأنمابقزؼد مادؿطاسقا ث
محداثقةم مأطـــر مبرؤؼة ماظدؼينماظؽالدقؽقة ماظـصم مإذؽاظقات مجدؼد معـ حيرطقا
بؿقزقػفؿمآظقاتمصعاظةميفمإغؿاجماٌعرصةمحقلماظـصموطشػموتعرؼةمذظؽماظذيمالم
ؼعربمسـفموالمؼؼقظفمأومميؿـعمسـمضقظفموملمجيدوامأيمحرجميفمإذؿغاهلؿمباٌـاػجم

مرؾؼ مصفؿ مألجؾ موتطؾقؼفا مريؾةماظغربقة موجقد معـ ماظرشؿ اتماظـصماظدؼينمسؾك
م.ذردةمضدػؿمعـؾفاموالمؼزالمميـؾفامذياساتماظؿؽػريميفمزعـماظؿػؽري

إنماظؼرآنمغصمظغقيمميؽـمأنمغصػفمبلغفمميـؾميفمتارؼخماظـؼاصةماإلدالعقةمغصام
حمقرؼاموظقسمعـمضؾقؾماظؿؾلقطمطؿامؼشريمغصرمحاعدمأبقمزؼدمأنمَغِصَػمايضارةم

مأعاممتلؾقؿمعطؾؼمم2 "دالعقةمبلغفام"حضارةماظـصاظعربقةماإل مالمؼضعـا ظؽـمػذا
بلغفمميـؾمعرطزمايضارة.مبصقرةممشقظقة.مبؾمغرىمصقفممعقضقعمعلاسدموػاممسؾكم
صؿحماجملالمأعامماىدلمبنيماإلغلانمواظقاضعمعـمجفة،مومحقارهممععماظـصمعـم

حقلم"اظـص"مصالممجفةمأخرىموإذامطانماألعرمطذظؽمأيمإذامطاغتمايضارةمترتطز
ذؽمأنماظؿلوؼؾمميـؾمآظقةمعـمأػؿمآظقاتماظؼراءةميفمإغؿاجماٌعرصة.موؼدسقغاماظققمم

ماٌطؾؼ متطؾقؼ،  Herméneutique Appliquéeاظؿلوؼؾ مإدي  subtilitas  ظقسمصؼط

applicandi   أورشاغقنممعـففلموإبلؿقؿقظقجلميفمضراءةماظرتاثماإلغلاغل،موإمنام
م موسل متشؽقؾ مإدي مايسم .conscience herméneutique تلوؼؾلأؼضا ضقاعف

معؿؿقزة موسؼالغقة ماظرتاث. معقضقسات متـاول ميف مواظـؼدي  subtilitas اظؿارخيل

intelligendi ومعـمػذاماٌـطؾؼ،محاوظـامأنم. 3صقصمأصقظفمومماطؿـاهمترطقؾؿفمفي
فؿف.مدمقؾمضراءةماظـصمإديمآظقاتمأطـرمحداثقة،مػدصفامعالءعةماظؾعدماٌقضقسلمظػ

مايالمم مبطؾقعة معراساتـا معع ماظلطققة، ماظؼراءاتماإلدؼارقة، متؾؽ معـ وإخراجف
ماظدؼينم مظؾكطاب ماظدوشؿائل ماظلقاج مداخؾ معـ ماألرراف مبعض مرصض عللظة
موإلمياغـام مأروبقة. م مشربقة مبكظقات مظؾـص ماظؼراءة ممماردة ميف موحؼـا اظؽالدقؽل

ماظؾشرؼة م مظؾؿفؿؿعات ماظؿارخيل ماظؿلارع معقاطؾة ماٌلاػؿة،مبضرورة ميف موحؼـا ،

                                                                                                                                   
 اظرابعة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،اظطؾعةمم-عػفقمماظـص،مدرادةميفمسؾقمماظؼرآن.م-أبقزؼد،مغصرمحاعد.م- 2

 .9.صم-.1998
 جمؾةمصؽرموغؼد،ماظلـةماظـاظـة،ماظعددم-عػؿاحماظؿلوؼؾميفمضراءةماظرتاثماإلغلاغل.م-ذقضل،مزؼـمحمؿد.م- 3

 .60ص.م-.2000،مأصرؼؾم28
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مظػفؿم ماٌـاػج مػذه معـؾ مذقد مإدي مإضطررغا مصؽرؼة، مساٌقة مبـاء مألجؾ واٌشارطة
معػفقمم مسـ مواظؾقث ماًصقص، موجف مسؾك ماظؼرآغل مباظـص مسالضؿف ميف واضعـا
"اظـص"مظقسميفمحؼقؼؿفمإالمحبـامسـمعاػقةم"اظؼرآن"مورؾقعؿفمبقصػفمغصامظغقؼا،م

محقث معـ ماظؼرآن مؼؿـاول محبث ماألدبلمموػق موأثره ماألطرب، ماظعربـقة م"طؿاب ػق
اًاظد"مصاظـؼرآنمطؿابماظػـماظعربلماألضدسموؼضعـامػذاماظؾقـثمأعاممإذؽاظقاتم
جقػرؼةمؼربزػامصعؾماظؼراءة.مطقػمغؿعاعؾممععمماظـص؟موػؾميفمتقزقػـامآلظقاتم
ماظػؽرماظغربلميفمصفؿماظـصمخرضاميؼقؼةماظرتاثم؟مأالمؼقجدمتـاضضميفممعـؾمػذه
معام مو محؼقؼة، ماظـصماظرتاثلمعـ محيؿؾف مبنيمعا موايؼقؼة. اياالتمبنيماٌـفج

متؽؿـقفماٌـففقاتماألروبقةمعـمتلوؼؾموحػرموتـؼقب؟
ماظؼراءاتماظؿقرؼػقةم مغـػؾتمعـمدوشؿائقة مظؾـصموعؾـا ماظؿلوؼؾقة ماٌؿاردة إن
ماظيت ماظــائقات معلزق مذظؽ مإدي مإضاصة موـؾـا مطؿا ماظؼرآغل، مظؾـص مواظلطققة
دقفتماظػؽرماآلدالعلممبغاظؼمأصؾحمصعؾامصؿقفا.مطـم"ثـائقةماظعؼؾمواظـؼؾ"مإذم
ميؽـمأنمغصقحمعـمػذاماٌـظقرماظؿلوؼؾلماظؽـريمعـماألصؽارماٌلؿػزةمطؿامؼشريمغصرم
حاعدمأبقمزؼدمسـمتراثـاماظػؽريموماظدؼينمومماظػؾلػل.مإذمبػضؾماظؼراءةموآظقاتفام

،مومحيؿضـماظعدؼدمnon-finiم غفاؼة-إديماظالمغصؾحمأعاممغصمعـػؿحمسؾكماظدوام
عـماإلحؿؿاالت.مصفلمتزؼؾمذظؽماظؿصدعماظؼائؿمبنيمجقاغبماظرتاثمميفمأذػاغـا،موم
ماظققغاغل،مأومشريه،موؼعؿربم معـاػفـا،مصالمغؼقسماظػؽرماإلدالعلمسؾكماظػؽر يفم

رتاث،مبؾماظؿلوؼؾموماظؿػؽقؽممبـابةمآظقاتمظؾؼراءة،مالمميؽـمتـاوهلامسـدمحدوثماظ
ندػؿاماعؿدادامإنماضرتغامباظقاضعماظراػـماظذيمغعقشمصقفمذيقعا".م"صاظـصمبؽؾم
عامحيؿؾفمعـمتراثمتػلرييمواضعمعؿعنيميفمحقاتـاماظققعقة،مويفمثؼاصؿـاماٌعاصرةم

".مومعامغؾزممبفمأغػلـامأغـامجمؿؿعاتم"اظـص"،مماظـصمم4ؼشؽؾمحرطةمػذاماظقاضع
مومالمميؽـمأنمغؼقؿمأيمحضارةمأوماظؼرآغلموالمغرىمأيمحرطةمجمل مبدوغف. ؿؿعـا

ثؼاصةمعؿؿادؽةممبعزلمسـماظعالضةماظذيموضقفاماظـصموماٌؿؿـؾةميفمطؾؿةماإلدالم.م
حقثماهللميفمسالضةمورقدةمباإلغلان.موغؽقنمضدمجازصـاممبلؼؾؾـاممظقمحاوظـاممأنم
ماظـػ ماإلؼدؼقظقجقة ماظؼراءة متؽرؼلف محاوظت معا موػذا مبقـفؿا ممتػصؾ عقةمدمدث

موايضارةم مإديماظؿؼدم مأؼـمغظروا ماظعالضة. م مػذه اٌغرضة،محقثمحاوظتموزيء

                                                                                                                                   
عةماظطؾم-صؾلػةماظؿلوؼؾ،مدرادةميفمتلوؼؾماظؼرآنمسـدمحملماظدؼـمابـممسربل.م-أبقزؼد،مغصرمحاعد.  - 4

 .17-16ص.ص.م-.1998 اظرابعة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،
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متلؿؿدم محضارة مأؼة مضقام مدر مظـا مباظـلؾة مميـؾ مػذا مأن مأسؿؼد ماهلل. مسـ مبعزل
م.وجقدػامعـماظـص

م"صاألعرمحمصقرم مبنيماإلغلانمواظـص. مذظؽمايقار مػق صاظذيمأدسمايضارة
ل،مصؾؾربمررؼؼمومظؾعؾدمررؼؼ،مصاظعؾدمبنيمربموسؾدمؼؼقلمحملماظدؼـمبـمسرب

مصنظقفمشاؼؿف ماظـرّبمررؼؼماظعؾد مشاؼؿف،مو األصؾمعرتؾطمبـمم"5.ررؼؼماظربمصنظقف
مضالماهللمظـؾقفمحمؿدم–"صعؾ"ماظؼراءة.م مأطـرمم-اظـؼراءةمواجبم-اضرأ واألخذمبفا

مجمردم مأغفا مباظؼقل ماٌرتؾط مذظؽ ماظلطقل مععـاػا مغؿفاوز مػـا موإغـا مضرورة. عـ
إضايفمخارجلمؼضافمإديماظـص.مإنماألعرمشريمذظؽ.مصـاظؼراءةمصعؾمدقريممدقاق

ممبـابةم متلؿعمصقتف،مإغفا مظقؿؿؽـمعـمروحماظـص،مو ماٌؽؿقبة مؼؾغلماٌادة بلقط
،موطشػماألدرار،موتعرؼةماظرعقز.موالمميؽـمLes codesسؿؾقةمتؼقممبػؽماظشػراتم

مإالمبػعؾماظؼراءة،موالمأبؿغلميف ماظرتطقزمسؾكمأليمغصمأنمؼؽقنمغصا معؼاعلمػذا
وعلؿقؼاتفامألنماٌقضقعمالمؼؿطؾبمذظؽموحدؼـلمسـماظؼراءةمطؿامؼؿفؾكميفم اظؼراءة

سـقانماٌؼالمعرتؾطمباآلظقةمواظـصمصاألوديممتارسماظؼراءةمسؾكماظـص.موماآلظقةمطؿامم
ؼعرصفاماألدؿاذمرفمسؾدماظرريـميفمعشروسفم"صؼفماظػـؾلػة"مهؿؾمععـقنيمأوهلؿام

اظـاغلمأخص،مصلعاماظعام،مصفلمباظـلؾةمٍسـٍؾـقـّفمصفلمآظقةمخاصقةمإضاصقةممساممو
تؾقؼمطؾمسؾؿمؼشرتكميفمهصقؾمشريه،مصقؽقنمطؾمسؾؿمداخؾمسؾؿمآخرمبـؿـزظةم
آظةمعـمآالتف.مصنذامطانمدخقلمايلابميفمماظػؼفمجيعؾمعـفمآظةمظـفموإذامدخؾم

عؾقممعـمجفةمادؿكداعفاميفماظـصميفماظؼراءةمجعؾمعـفامآظؿف.مصاآلظةمصػةمسرضمظؾ
شريػامحبقثمظقمصرفمســفامػذاماإلدؿكداممصارتمسؾقعامعؼصقدةمظذاتفامصقؽقنم
ماٌعـكم موأعا مظغريه مآظة مأخرى مجفة موعـ مظذاتف مجفة معـ معؼصقدا مسؾؿ مطؾ ظذظؽ
مدونم مهؼؼ مصػة مأي مظؾعضماظعؾقم مذاتقة مصػة مؼؽقن مأن مصفق األخصمظألظقة:

م6شريػا مدؿعرفمتطؾ. ماظؼراءة ماظـذيموآظقة معا ماظـص. مسؾك معؾاذرة ماظصارعة قؼاتفا
  م = غعـقفمباظـص؟مإغفموإذامطانمطؾؿةمم"اظـص"ميفماظؾغاتماألروبقةمتعينمغلقفا

Tissu عـماظعالضاتماظؾغقؼةماٌرطؾةماظيتمتؿفاوزمحدودمماىؿؾةمباٌعـكماظـقـقيم
ألعرمطذظؽميفمظإلصادة.ماألعرماظذيمؼمطدمأصؾماذؿؼاضفامعـماظؾغةماظالتقـقةمصؾؿمؼؽـما

مالبـمم ماظعربم مظلان ميف ماظقاردة ماٌؿعددة ماظدالالت مادؿؼراء معـ مو ماظعربقة، اظؾغة
                                                                                                                                   

 .193ص.م-اجملؾدماظـاظث.م-اظػؿقحاتماٌؽقة.م-ابـمسربل،محملماظدؼـ.م- 5
 -.1993 اظطؾعةماظـاغقة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،م-ودؼدماٌـفجميفمتؼقؼؿماظرتاث.م-رف،ممسؾدمماظرريـ. - 6

 .151-150ص.ص.
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مأنم"دالم مٌعـكماظـصموظق مايلقة ماظدالظة مأنمغشريمإديمدالظؿني: عـظقر،مميؽـ
غص"مباٌعـكمماإلذياظلممػلماظظفقرموماالغؽشاف،مأعاماظدالظةمايلقةمطؼقظـا:م

ؿفممأومغصماظدابةمرصعمجقدػامباٌؼقدمظؽلمحيـفامغصـتماظظؾقةمجقدػا،مأيمرصع
ماظـاغلمعـم ماإلغؿؼالم مأعا سؾكماظلرسةميفماظلريماظـصمواظؿـصقصماظلريماظشدؼد.
ايللمإديماٌعـقيمصاظدالظةماٌعـقةمظؾـصمػل:مغصماظرجؾمدلظفمسـمذلءمحؿكم

 .7ؼلؿؼصلمعامسـدهموبؾغماظـلاءمغصمايؼائؼمأيمدـماظؾؾقغ

 :اإلدالؿي أرؽون وؼراءة اؾنص

مخطابقة ممماردة مأرطقن مسـد ماظدؼين ماظـص ، Pratique Discursive ؼغدو

م ماظؿػؽقؽ مسؾك ماظؼائؿة ماظؿلوؼؾ مآلظقات مماردةم ،Déconstructionخاضعة
إدؿؾفؿفامأرطقنمعـمصالدػةمايداثةمومعامبعدمايداثةماألروبقةموملمجيدمأيمحرجم

ماآلظقة مػذه معع ماظؿعاعؾ مإسؿاهلا8يف مسؾك مؼصر مبؾ ماظـصمم. مصفؿ مألجؾ وؼدسقغا
مضؾضةم معـ ماٌـػؾت م ماٌقضقسل مظؾػفؿ ماظقحقد ماظضاعـ مألغفا مخالهلا معـ اظدؼين

ماإلدؿشراضقة ماظؽالدقؽقة ماظعؼؾم Orientalisme اإلدالعقات محرعان اظيتمهاول
اإلدالعلمعـممضراءةماظـصماظؼرآغلموػقمؼشقدمعـاػففمعـماظعؾقمماإلغلاغقةماظغربقةم

أرطقنمأحدمأػؿمأضطابماظعؼؾماإلدالعلمواظؼارئماٌؿؿازمظؾـصماٌـؾعموميـؾمحمؿدم
ماظداخؾلم موضاغقغفا مومنطموجقدػا مومهؿؾموربؿفمخصقصقاتفا م/ محداثقة برؤؼة
ماظـصمسؾكمأغفمجمؿقسةم مإدي ماظـظر مسؾكمضرورة مأرطقن مؼمطد ماٌؿؽـة، وإحاالتفا

رتاتؾةمبعضفامعرتاطؿةموعؿالحؼةمعـماظعصقرموايؼؾاتماظزعـقة،مإنمػذهماظؼرونماٌ

                                                                                                                                   
م-.1997،ماظطؾعةماظـاغقة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربلم-اظـص،ماظلؾطة،مايؼقؼة.م-غصرمحاعد. أبقمزؼد،م-7

 .151-150ص.ص.
م :Déconstruction اظؿػؽقؽم-8 مودػاءStratégieإدرتاتقفقة مبراسة ،.Stratagème ماظـصقصم صقص

م–خطل،موػؿمم–اظقثقضلماظؼائؿمسؾكماظــائقات.مصقابممطلرمعـطؼماًطاباظؿػؽقؽمإديممواٌقضقساتمؼلعك
خري.موظؼدمإدؿػادمدرؼدا،معمدسماظؿػؽقؽقة،معـمدابؼقفميفمسؿؾقةمتؼقؼضمدسائؿماٌقؿاصقزؼؼامم–حؼقؼة،مذرم

دونماظعؿؾمسؾكمواوزػا،مغقؿشف،مػاؼدشر،مصقطق.مإنماظؿػؽقؽقةمالمتراضبماظـصمعـماًارجمباسؿؾارػامغصم
خيرتضفامظؿغقصميفمأسؿاضفموؼـكرطمم،مطؿامرأتمصقفماٌارطلقةمواظقضعقةماٌـطؼقةموإمناLe Dehorsخارجاغلم

مغصمحيؿؾمجقاغقؿفم ماظداخؾمباسؿؾاره معـ مظقسمتـؾؽمLe Dedans يفمغظاعفا مدرؼدا ،ماظـصمسـدمجاكم
اظؾـقةماٌؿـادؼةمواٌؿؽاعؾةماظيتمتضؿـمادؿؿرارؼةمدالظةمجقػرؼةموخصقبةمرعزؼة،ماظـصمػقمرؾؼةمردقبقةمعـم

 أغظرمتعرؼػماظـصموماظؿػؽقؽقةمسـدمحمؿدمأرطقن(.غصقصمتضربمجذورػاميفمأسؿاقماظعؼؾماظؾشريم)
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مرؾؼاتماألرضماىققظقجقة ماآلخر مبعضفا مصفؿم9صقق مإدي مغؿقصؾ مأن مميؽـ موال .
حؼقؼةمسؿؼمػذهماظطؾؼاتمإديماظؼرونماظؿلدقلقةماألوديمعـالمإالمباخرتاقماظطؾؼاتم
اظلطققةمواظقدطكمرجقساميفماظزعـمإديماظقراء.مواظؿػؽقؽمميـؾمآظقةمعفؿةمالخرتاقم

ماظـص Dévoiler وتعرؼة ماظـظرؼاتممرؾؼات موراء معـ مختؿػل مأن محاوظت اظيت
ماظؼدادةم مورداء ماظؾداػة ماٌؿـقسة،مألجؾمغزع اٌكؿؾػة،مواظؿشؽقالتماإلؼدؼقظقجقة
مأحرصمسؾكماإلظؿزامم ماإلدالعلمؼشريمأرطقن مظؾػؽر مضراءتل مإغلميف ماظـص... سـ
موم ماإلؼدؼقظقجل ماظـؿـ مؼؽـ معفؿا محؼقضفا ماحرتام مو ماظعؾؿقة ماٌعرصة مبؾادئ

مضراءاتفماظلقؽق ميف مأرطقن متقاجف مصعقبات ممثة مأغف مشري ماإلجؿؿاسل مو ظقجل
مدوشؿائقــا م مدقاجا م مإظقف م مباظـلؾة م معـؾت مواظيت ماظـص. مسؾك  اظؿطؾقؼقة

Dogmatique مصفؿ ماظصعقبات،مندم ؼعقؼ مػذه مويفمضؿة ماظـصموأدراره م أسؿاق
شريمم–ؾؿمشريماٌمعـ،ماٌلم–ترطقزماظػؽرماإلدالعلمسؾكمثققظقجقامتػقضقةماٌمعـم

مرابعماظؼدادةمواظؿؾفقؾقةمسؾكماٌعـكماظقادعم محاولماظؾعضمإضػاء مطؿا اٌلؾؿ...
ماألخالضقةم ماظؼقؿ متؽرؼسمدوشؿائقة مإدي مباإلضاصة مووحداغقؿف ماهلل مضؾؾ معـ اٌردؾ

 .10واظدؼـقة

ندماظققمموسقـامأعامماظؼراءاتمأطـرمحققؼة،معؾدسةموعـؿفةمتؾؿعدمسـماظؿؼؾقدم
ماإلبؿد مو ماإلتؾاع موبعضمو ماظؽالدقؽقة مباظؼراءات مرقؼؾة موٌدة مارتؾط ماظذي اع،

ماعؿالكم مبادساء مذاتفا مسؾك متـغؾؼ مال محماوالت مأعام مإغـا ماإلدؿشراضقة اظؼراءات
حؼقؼةماظـصمتؿؾـكمآظقاتمأطـرمسؿؾقةمآظقاتماهلدمموماإلخرتاقموايػرمواظؿػؽقؽ،م

مإخػاءاتم مصفؿ مسؾك ماظؼدرة ممتؿؾؽ مأغفا مسـفا مؼؼال معا مأضؾ متراثـامآظقات بقارـ
ماظػؽرم مأدرار مسـ مواظؾقث مظالطؿشاف ماظالعـؼطعة ماظؿعؾؽة مأعام متضعـا اٌعريف،

مأرطقن مضراءات مومتؿؾؽ ماًطاباتم اإلدالعل. موبشدة متقاجف ماٌقاجفة، جرأة

                                                                                                                                   
عـؾمػذهماٌؿاردةماظؿلوؼؾقةماظؼائؿةمسؾكمايػرمواظؿـؼقبمواظؿػؽقؽمتـدرجمضؿـمدراداتمتارؼخماألصؽارمم- 9

ماٌعرصة محػرؼات م)أغظر مصقطق معقشال ماظػرغلل ماظػقؾلقف مدسائؿف مأردك  L’Archéologie  du اظذي

savoir.)مترذيةمداملمؼػقت، 
عـقظل:مإدؿعؿالمدوظقزيماٌػؽرمخيؾؼماٌػاػقؿمسربمحرطةماٌػفقممذظؽمأنمأيمسؿؾقةمإغؿاجم-علطحمالم-10

ماظـصمغؿققلمإديمعػاػقؿم مسـماظعؾاراتمواىؿؾ.مودمـمأعام مبعقدا مأو مخارجماٌػفقم عـظقعةمععرصقةمالمتؿؿ
مصضاءاتم)دم موأزعـةموعشاػدمصفلممبـابة مسربمأعؽـة موإؼابا متؿقركمذػابا معـمأجؾمصؾلػقة ـمغؽؿبمدائؿا
 إسطاءمايقاةموعـمأجؾمهرؼرمايقاةمممامؼعؿؼؾفاموعـمأجؾمردؿماًطقطمظؾفروب.

Voir DELEUZE, Gilles.- Entretien avec Raymond Bellour et François Ewold.- in 

Magazine Littéraire, N°257, Septembre 1988. 
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 Mythologisation اظـيتمتمدطرماظرتاث  Les Discours Hyperboliques اٌضكؿة

اوالتماٌـاػضةمظؾقدمعـمزحؼمعـؾمػذهمسؾكماظرشؿمعـماحمل  Idôlatrie و تصنمه
اظؼراءاتمواطؿلاحفاماظلاحةمماظػؽرؼةمعـمضؾؾمدؾؽةماظعؼؾقةماظدوشؿائقة،مأوماظروحم
اٌـغؾؼة،مإنمسالضؿـاممباضقـامسالضةمجدظقةممؼؼػممسـدػامماٌػؽرمحمؿدمأرطقنميفم

ظؿػؽقؽقةمضراءتفماظعؾؿقةماٌقضقسقةمظؾـصماظؼرآغل،مإغفمالمعػرمعـممإسؿالماٌؿاردةما
ألصقلماظعؼؾماإلدالعلمبفدفمإسادةمودؼدمذرورفماظـظرؼةماٌلؿقؽؿةمبؽؾمضراءةم
ماظؼراءاتم مباٌعـك موظقس مايدؼث ماألظلين مباٌعـك مػـا مباظؼراءة موغؼصد ظؾؼرآن،
ماظقحقدم مإػؿؿاعفا ماظؾقثمواظؽشػ، محيرطفا مضراءة مواظرواؼاتماٌكؿؾػة اظشارحة

عؿؿاثؾة،م-طقطمحماؼـةماظالعـقظقةمواظالاإلبداعمعـمداخؾماظـصمعـمأجؾمخؾؼمخ
موتعددم ماخؿالف معـ مهؿؾف معا محقث معـ مسـؽؾقتقة مبصقرة ماظـصم مذؾؽة غلج
مباظعؼؾقةم مرقؼؾة مضرون موظعدة ماٌؾؿصؼ ماٌعـك مخراب مسؾك ماظغؾار مغػض وحماوظة

مأرطقنماظؿػادريمم–األرثقذطلقةم مساعةمظؼدمواوز موباظـصماظرتاتلمبصقرة اظدؼـقة
ماظقحلمغػلف،موذظؽمباظؿعاعؾمععفمطؿعطكمخيضعمظؾؿعرصةمواظشروحاتمإديمغ ؼد

وتعرؼؿفمعـمخطابمحاولم L’impensable عػؽرمصقف-اظـؼدؼة.مألجؾمهرؼؽماظال
ماإلخـرتاق Mythologiser ؼمدطره أن معــؾ مآظقات مادؿعؿؾ مػذا متػؽقؽف  ويف

Transgression  موخاصةم مصقف ماًضقع مواٌؿؿـع ماٌؿـقع ماحملظقرات خيرتق
صاظؿػؽقؽمسـدمأرطقنم Déplacer قػاتموطذامجدارماظصؿتمثؿمؼقزػماإلزاحةاظطاب

مبفذام موحيؿؽر ماًطابماظدؼينمعـمضقلمظؾقؼقؼة مؼزسؿف معـماظؿشؽقؽممبا ؼـطؾؼ
األداءماٌعـكموميؿؾؽمأخالضقاتفمعلقفامطؾمحماوالتماظعؼؾمدمقمواوزمدوشؿائقؿفم

ماظعؼائدؼ ماٌؾادئ معـ ممبفؿقسة موبصراعة مبشدة موترصضمبـػسماظصراعةماٌرتؾطة ة
ماظؿفاوز مأؼضا مؼقزػ مطؿا مهلا مععـك مال مالشقة متعربػا مأخرى مجمؿقسة  واظشدة

Dépassement جماوزةمطؾمعامبنعؽاغفمأنمؼعقؼمصفؿماظـصمػذامعامؼؼصدهمأرطقنم
باظروحماظدوشؿائقةموبػضؾماإلطؿشاصاتماىدؼدةمظعؾقمماإلغلانمواجملؿؿعممتمإسادةم

أوم Sacré  ؿؾفماٌعاشماظضؿينمظؾؿمعـنيمعـمعؼدساظـظرمبصقرةممحؿؿقةمصقؿامحي
أومداحرموأدطقرةموساعؾمذػفلمأومطؿابلمأومخمقالم Merveilleux شرائيبمعدػش
إنمػذهمم11سؼالغلمػلميفمرقرماالغؿؼالمإديمحاظةماٌعروفماظصرؼح-أومسؼالغلمأومال

 .اظؿـاضضاتممتـؾممسةمحققؼةمظرتاثـا

                                                                                                                                   
مسؾؿم-أرطقن،محمؿد.م-11 ماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةمم-قة.اظػؽرماإلدالعل،مضراءة ترذيةمػاذؿمصاحل،ماٌرطز
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جمؿؿعاتماإلدالممواظدؼاغاتماظؿقحقدؼةمظؼدمأثارمحمؿدمأرطقنموجبدؼةمضضاؼام
ماظؿػؽقؽقة م مضراءاتف مضؿـ ماإلدالمم 12األخرى، ميف ماإلغلان محؼقق معللظة وتعؿرب

أطـرػامتـاوالموأػؿقةمباظـلؾةمإظقفمحقثمسؿؾمسؾكمختؾقصفاممعـمبعدػامماظصداعلم
اظذيمغؾؿلفممبفردمضراءتـامأومتـاوظـامهلامأؼـمندماظؾعضمؼربطفامبصقرةمعؾاذرةم

مأنمضضقةمباً مالمؼـؽر ماٌؼام مأرطقنميفمػذا مإن طابماإلدالعلماٌمدجلمواظشائع.
ماظػرغلقةم مباظـقرة مسـفا مواإلسالن محقثمتقاصؼ مأروبل مشربل مررح ماإلغلان حؼقق

مؼدسلمم1789 مأن محياول مإسالن معؿؼدم مأطـر موبشؽؾ ماإلسالن مػذا معؼابؾ ميف وند
وأداتذةماظؼاغقنموأسؾـممظـػلفماظعصؿةمذظؽماظذيمحررهمجمؿقسةمعـمسؾؿاءماإلغلان

مبؿارؼخ مم01 سـف ماإلسالنم 1981دؾؿؿرب مبادؿ ماظققغقلؽق: مجؾلات مإحدى يف
وبعدمضراءتفماٌؿلعؾةماظعؼالغقةمهلذام اإلدالعلماظعاٌلميؼققماإلغلان.موؼمطدمأرطقن

موايدؼثم ماظؼرآغقة ماآلؼات مسؾك مترتؽز موسشرؼـ ماظـالث معقاده مجؾ مأن اإلسالن
دئماظؿؿفقدؼةمهلذاماإلسالن،مجاءمصقفم"غظرامظألصؾماإلهللماظـؾقي.موعـمأػؿماٌؾا

هلذاماظؼاغقن،مصالمميؽـمأليمزسقؿمدقادلمأومأيمحاطؿمأومأيمجمؾسمغقابلمأنم
".مؼـطؾؼمأرطقنميفمضراءتفم13ؼؾغلمأومأنمؼـؿفؽمحؼققماإلغلانماظيتموػؾفاماهللمظف

ةمبنيماظدؼـمظؾؿللظةمعـماظلمالمسـماظؾعدماظؿارخيلمظؾؿفؿؿع،مإغفمخيصماظعالض
اإلدالعلموماٌػفقممايدؼثميؼققمماإلغلانممطؿامصاشؿفماظـقرةماظػرغلقة،مظؽـم
ميفماظـصقصم متـاوهلا مإذممثةمبذور ماٌشؽؾة مإظـكمايدؼثمسـمدقابؼم مجيرغا ػذا
ماظؿقحقدؼةمومعـطؾؼمأرطقنمميفمبداؼةمتلصقؾماٌشؽؾةمػقماظـصم اظؽربىمظألدؼانم

ظةمحؼققماإلغلانميفماظؼرآنم؟مؼشريممأرطقنمماظؼرآغلمصفؾممثةمحدؼثمخاصممبلل
إديمأنماظؼرآنمؼؿؿقضعمداخؾمخطماظدؼاغاتماظؿقحقدؼةمعـؾفميفمذظؽمعـؾماظؿقراةم
واإلنقؾمإغفمالمؼؿؿقضعمداخؾمعـظقرماظقحلموبدؼفلمأنمندميفماظـصماظؼرآغلم
مظؾكطابمصـؿةم معلؿقؼاتمعؿعددة مظؾكطابماٌلققل مباظـلؾة ماظشلن مػق معا عـؾ
                                                                                                                                   

 55ص. -.1996اظـاغقة،م
متؾـقفماٌؿاردةماظؿػؽقؽقةمممممم-12 مايداثةميظة مبعد معا مأرطقنممضؿـمضراءاتمصالدػة م مأسؿالمحمؿد تـدرجم

مومايػرؼةمحبـامسـمأشقارموطـقزماظـص،مالمؼعرتفممبعـكمذاعؾمطؾقاميفماظـصمبؾمؼـصمسؾكمخصقصقات
اظعؾارةمومنطموجقدماظـصموتارخيقةمتلدقلفموتؽقؼـف،مصاظـصمععمأرطقنمؼغدومرؾؼةمجققظقجقةمعـمغصقصم
تضربمجذورػاميفمأسؿاقمتارؼخماظعؼؾماظؾشري،مراجعمحمؿدمأرطقن:متارخيقةماظػؽرماظعربلماإلدالعل،معرطزم

 .1998 اإلمناءماظؼقعلمواٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةماظـاظـة،
ترذيةموتعؾقؼمػاذؿمصاحل،مدارماظلاضل،ماظطؾعةمم-.اظػؽرماإلدالعل،مغؼدمومإجؿفادم-حمؿد.أرطقن،مم-13

 .315-314ص.ص.م-.1998 اظـاظـة،
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رؼعل،موخطابمدؼينموخطابمععريف،مرعزيموجمازي.متقجدمطؾمػذهمخطابمتش
معـؿضؿـةميفماظـصمغػلفمتشؿغؾمبصػؿفامحمقرمتشؽقؾمسالضؿفام اٌلؿقؼاتموطؾفا
مبلؿقؼاتمعؿػرضة.مٌاذا؟مذظؽمأنماظـصماظؼرآغلمػقمطالممؼراصؼمصعؾموظقسمطالمم

ويفمغػسماظقضتمعـمأجؾماظػعؾمأومعؿعؾؼمباظػعؾمأيمػقماظؽؾؿةماظيتمتؼقلمعامتػعؾم
،مظذامجيبمصفؿم14تـفزمصقفمصعالمعا.موػـامتؽؿـمحلبمأرطقنمضقةماظؾغةماظدؼـقة

مؼلريموصؼمأحداثمتارخيقةمتؿزاعـمومعلؿفداتم م)اظـصماظؼرآغل( مباسؿؾاره آؼاتف
مسـماظؼراءاتماظلطققةماهلاعشقةم موبعقدا ماظيتمأدلفامحمؿدماظـيب. ماٌدؼـة دوظة

مب مأرطقنمإديمضراءتف مزعـقةظؾـصمؼدسقغا ماظيتم Diachronique صقرة ظػظةم"علؾؿ"
تعينمسـدهماًضقعموماإلدؿلالممبؼدرمعامتعربمسـمسالضةمورقدةمبنيماإلغلانمواهللم
مبايقاةم معقسقد ماٌقـاق مػذا محلب مصاإلغلان مجيؿعفؿا، معقـاق مأو مهاظػ صـؿة

ػذامم.مإنمحؼققماإلغلانموصؼ15اًاظدةمإذامعامغػذماظشروطمبدضةمأثـاءمايقاةماظدغقا
اٌقـاقماٌـصقصمسؾقفميفماظؼرآنمأطـرمتؼدعامباظؼقاسممإديمجقمحمقطمومتارؼخمدابؼم
ماظـقرةماظػرغلقةمبعدم ماظعربقة(موحؼققماإلغلانماظيتمأسؾـؿفا )عـطؼةمذؾفماىزؼرة
مواجملؿؿعم مإخؿؾػ، ماظؿارؼخ مألن ممتاعا مخمؿؾػا مذقؽا متؽقن مدقف ماألغقار سصر

مإن محؼؼ ماظؾشريمضد ماظػؽر ماظلابعمإخؿؾػموألن ماظؼرن ميف ازاتمملمتؽـمممؽـة
 .16اٌقالدي

 :ؿعضلة تأويل اؾنص، ـصر حاؿد أبوزيد

مواظشلءم مأبقزؼد، محاعد مضراءاتمغصر معع مآخر ماظـصمصفؿا مدؿعرفمععضؾة و
أدػشـاميفمضراءاتف،مجرأتفمأوال،موطـاصةمععارصفمٌامهؿؾفمعـمعـابعمعؿعددةم اظذي

تمعـمتلوؼؾفمتلوؼالمحققؼامومشـقا،مؼػؿحموخمؿؾػة،مصقؿقظؿفماٌعرصقةماظؽـقػةمجعؾ
اجملالمأعاممحقارمعػؿقحمسؾكماظدوامموؼرىمأبقزؼدمأنمضدرغاماظققممػقماإلغػؿاحمسؾكم
أمام ذيقعمعصادرماٌعرصةمحؿكمععمتؾؽماظقاصدةمعـماظغربموماظيتمبادؿؿرارمتضعـام

يمعقضػماظصدعة،موعـماظضروريمادؿـؿارمػذهماظصدعة،مخالصامٌامحدثمععممعػؽر

                                                                                                                                   
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. 
15-  Ibid.- p.21. 

 .317ص.م-اظػؽرماإلدالعل،مغؼدمواجؿفاد.م-أرطقن،محمؿد.م-16
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مؼضعقنم مصراحقا ماظراػـ، معع ماظؿعاعؾ مطقػقة مسـ مشػؾقا ماظذؼـ م ماظـفضة، سصر
ثــائقاتمتصادعقة،مجعؾتمعـماظػؽرمأطـرمرجعقةمسؾكماظرشؿمعـمذعاراتماظؿؼدمممممممممممممممم

طـاميفمشـكمسـف،مصراعمعامػقمضدؼؿم حبقثمأغؿجمػذاماظػؽرمصراسام…وماظطؾقعة
ملمغؿعاعؾمجقدامم…واظلؾػمععماًؾػععمايدؼث،ممومماألصقؾممععماٌعاصر،م

ماظذيمطانمغؿاجماظصدعة،مملمدماولمصفؿفامصفؿامعقضقسقامسؾؿقام وملمغػفؿمواضعـا
"أومحؿكمصـقا":ممعـؾمػذاماظصراعمثؾطمسزائؿماظعؼؾماإلدالعلمومعؾادراتفمعـمأنم
مأبقزؼدم متشكقصم موأجد ماظعاٌقة، مبـاء ميف موعشارطؿف معلاػؿاتف موضع ميف ؼؾاذر

اءتفممظؾرتاثمجدممػاعةمصؿقضعـاميفماظعامل،مباظـلؾةمإظقفمػقمعقضعميفمحملاوالتمضر
معـماظرتاث ماخرتغا معـماظغربم حاظةمحقارمجدظلممععماظغرب،مصلقاء أمماخرتغا

صننماخؿقارغامضائؿمأصالممسؾكمايقارماظذيمؼدسؿمعقضعـاموإدراطـامعـؾمػذهماىدظقةم
ماظـصماظؿ ماظيتمؼعاغلمعـفا ماظػقضك محاظة معـ ماظػؽرؼةمختؾصـا ـقؼريميفمضراءاتف

م.17اظـؼاصقةمالمؼـؽرمعـؾمػذهماظػقضك اٌعرصقة،مصاٌؿؿقصميفمحاظؿـا
مممارداتفم ميف محماوالتمأرطقن مسـ مظقسمبعقدا موػق مأبقزؼد محاعد ؼؼػمغصر
مإجرائقة،مؼؾادرممبلاسدتفماظرتاثمظقسميفمذروحاتفم مأطـر اظؿلوؼؾقة،مؼؼػمعقضػا

ؿدوؼـممبامريؾؿفمعـمبداؼةمظإلبداعمواًؾؼ،موتػادريه،مإغفمالمؼؼػمسـدمعرحؾةماظ
مإديم مؼلعك مبؾ ماإلدالعل، ماظعؼؾ مظقاضع مواظؿؼؾقد ماإلتؾاع معرحؾة مَغِعَل محياول وال
معؾاذرةم ماظـصماظؼرآغل مؼؼرأ مإغف ماٌعاذة، ماظؿفربة معـ مإغطالضا تشكقصمطؾقفؿا
ماٌقضقسلم ماٌعـك مإدي ماظقصقل مطقػمميؽـ ماظؿاظل: ماظـصمباظشؽؾ مععضؾة ؼطرح

ماظؼصدممظؾـص مإدي ماظقصقل موغؼصفؿ ممبقدودؼؿفؿ ماظؾشر مراضة ميف موػؾ اظؼرآغل؟
اإلهللميفمطؿاظفموإرالضف؟مإنمعـؾمػذهماألرروحاتمالمميؽـمأليمععرصةمععاىؿفام
دقىماظؼراءةماظـؼدؼةمومبكظقاتمتلوؼؾقةموحدػامبنعؽاغـامععاىةماٌعضؾة،مباسؿؾارػام

معـف ماٌشؽؾ ماظؾـقة مسـاصر مسـد مجدؼة مبصقرة متطرحمتؼػ ماظيت ماظؼراءة مصعؾ ا
ماظؿػلري ماظـؼد/ م)اظؼصد/ مأو ماظـاضد( ماظـصم/ ،موغؾؿحم18(صعقباتمحقلم)اٌمظػم/

                                                                                                                                   
محاعد.م-17 مغصر ماظؿلوؼؾ.م-أبقزؼد، موآظقات ماظؼراءة ماظرابعة،مم-إذؽـاظقات ماظطؾعة ماظعربل، ماظـؼايف اٌرطز

 .14صمم-.1996
،ماظؼصد/اظـص/اظػفؿ.معغاعرةمأبقزؼدماظؽؿابقةموجرأتفامتؽؿـميفمحماورتفمظـصقصم19صم-.اٌرجعمغػلفم-18

إنماظػفؿمالمؼؽقنمواظـصماظؾغقيمثابتمعادامماٌدظقلميفمم…تراثقةممػاعةمكم"ابـمسربل"مودقؾقؼفمواٌعؿزظة
مواظـصماظؼرآغلماظدالمس مؼلؿقيميفمذظؽماظـصماظؾغقيماظعادي، مجدؼد. موخؾؼ متغريمدائؿ ؾكمحرطقةمحاظة

اظقضعقةموعؾفامضابؾةمظؿعددماظؿػلرياتمسؾكمعلؿقىماظدالظةماظقجقدماظدائؿةم"إنماظؾغةمضقةمدالظقةميفمذاتفام
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سربمػذهماٌعضؾةماهلاجسماٌمرقمٌػؽرغا،مطقػقةماإلدفامميفمبؾقرةمومتلدقسمععرصةم
سؼؾقةمباظـصماظؼرآغلم)اٌؼدس(مإذماٌالحظمطؿامؼؼقلمأبقزؼد:م"أنمعامجيؿعـامدمـم

قجقدميفماظـص،موؼـؾغلماظؿلؾقؿمبذظؽ،مظؽـماظقصقلمإظقفموبؾقشفمظـماٌلؾؿقنمع
ماظؿلوؼؾقة،مباسؿؾارماظؿلوؼؾماظعؿؾقةماألعـؾمظؾؿعؾريمسـم ؼؽقنمإالمعـمخاللماظؼراءة

مم19.سؿؾقاتمذػـقةمسؾكمدرجةمساظقةمعـماظعؿؼميفمعقاجفةماظـصقصمواظظقاػر
باتماظعـػماظػؽريمتؾؽمباإلضاصةمإديمععاداتفمظؾؼراءاتماٌمدىةماٌؽردةمًطا

اظؼراءاتماظـيتمحقظتماظـصمإديمبققمالمؼلؿعمعـفمدقىمأصقاتماٌقجفني،موظقسم
صقتماظـص،مصؾقؼفمشقابمطؾلمظؽقـقغؿف،مألغفممتمتـاوظفمعـمعـظقرمعمدجل،مػؿفم
اظقحقدماظؿؽؾؿمبادؿماظـص،مومظقسماظـؿؽؾؿمألجؾماظـص.مومتربزمسؾكمخالفمذظؽم

ديمصفؿماظقاضعمصالمصؽرمخـارجماظقاضعماٌؿضؿـمىؿقعموزقػةماظؿلوؼؾماظيتمتلعكمإ
ماٌاضل،م مسؾك ماظـرتاث مدرادة محصر مؼـؾغل مال مإذ مواظؿؾاؼـ، ماظؿعارض أذؽال
موجدلم متقاصؾ مسالضة مواياضر ماٌاضل مبني مصاظعالضة مأجماده، مأصؽار واجرتار

حاعدم–صالمذؽمإذنمطؿامؼرىمم20تلؿقجبمضراءةماٌاضلمظػفؿفموواوزهمالمظؿؼدؼلف
أنماظؿلوؼؾموػقماظقجفماآلخرمظؾـصمميـؾمآظقةممػاعةممعـمآظقاتماظـؼاصةممممممممممم-بزؼدمأبق

معؼقالتم مو معػاػقؿ ماظؿلوؼؾمإديمدرادة مضضقة موتؼقدغا ماٌعرصة ميفمإغؿاج مايضارة و
 اظؼداعكمسـماظؾغةمجبقاغؾفاماٌكؿؾػةمخاصةمعـماظزاوؼةماظػؾلػقة،مواظؽشػمسـ

ماظق مباٌعـك ماألغطقظقجقة مطؿاماألدس ماٌػفقم ماظيتمذؽؾتمػذا مواٌعرصقة جقدي،
ماظؽـريممعـماٌػاػقؿماظـؼدؼةمواظؾالشقةميفماظرتاث،موخاصةم مإغؿاجم مو ميؽـفمبؾقرة

مباظؿصقف مؼرتؾط ماظػضاءم21صقؿا مػذا معـموضتمعضكمبادؿـؿار معطاظؾقنمأطـر مإغـا ،

                                                                                                                                   

موآظقاتماظؿلوؼؾ، مإذؽاظقاتماظؼراءة م)حاعد( مأبقزؼد مراجع مصؿقحاتمعؽة، مسربل." مابـ مظؾغة ، 12 اظظاػرة

 .192.صم-اٌرجعمغػلف.
19

 .192.صم-اٌرجعمغػلف.م- 
صرمحاعدمأبقزؼدمبفذاماظصددمسؾكمأنمإصرارهميفمادؿكداممعػفقمماظؿلوؼؾمإمنامػقممبـابةماظعقدةمإديمؼشريمغ -20

 (ػـ 310 األصؾ.مإنمطؾؿةمتلوؼؾمػلماظيتمادؿكدعفامضداعكماٌػلرؼـمأعـالمحمؿدمبـمجرؼرماظطربيم)ت

 ".اظذيمارؾؼمسؾكمطؿابفم"يفماظؿػلريمجاععماظؾقانمسـمتلوؼؾمآيماظؼرآن
مام-21 ماظـصمؼـػؿح محدود مؼؿقضػمسـد مال مصاألعر مأبقزؼد، مظدى ماظـصماظعرصاغل مسؾك مجؾقة مبـصقرة ظؿلوؼؾ

مصاظؿفربةم مإظقف، مباظـلؾة معفؿة معلاءظة ماإلدالعل. ماظعرصان مغؼرأ مطقػ مإذؽاظقة محؿك مبؾ مصقلب اظؼرآغل
م موععطك مأغطقظقجل محمؿقى مباسؿؾارػا مدالظاظعرصاغقة مهلا مخطابا متـؿج موتلدقسمتارخيل ؿفامصقـقعقـقظقجل

وغظاممزفقرػا،مجيؿعمبنيماظػؽرمواظذطر،مبنيماظؿػؽريمواظؿدبري،مراجعمغصرمحاعدمأبقزؼد:مصؾلػةماظؿلوؼؾم
 .سـدمابـمسربل



 2000أوت -، ماي11إنسانيات عدد 

 

 22

موالم مؼـػفر، مأن مؼرؼد مسامل مغص، مأغف مغػلف مؼعربمسـ مأن مواظذيمؼرؼد اظؽـقػ،
ماظالمي ماٌـؼػ محبضقر مإال موَغِلِػِف متػفريه ماظالعـفزم،م-ؽـ مو ماٌؾادر مأي عرتدد

مػذهم مويف موػـا موجقده، مأصؾ مباسؿؾارػا متغؿره ماٌكاررة موغشقة صاحبماٌقضػ،
اظؾقظةمباظذاتمتؽؿـمضقؿةمومإجرائـقةماظؿلوؼؾ.مإنماظؿقديمحلبمأبقزؼدمظقسم

ماظرتاث مرياؼة مسؾك مصاأل اظعؿؾ ماظضقاع، مو ماظؿشؿت ماظيتمعـ ماٌـرحؾة ميف وظقؼة
ميفماظزعـماياضرمػقمرياؼةموجقدغامغػلف.مبعدمأنمأصؾحماظؿقاظػمبنيم غعقشفا

:معـؾمػذاماظقضعمخؾؼم22 اظعدومواظؼقىماظرجعقةماٌلقطرةميفماظداخؾمحؼقؼةمبارزة
م منح مػؾ مظؽـ ماظؿـقؼر، معشارؼع مضؾؾ معـ ماٌضاسػ ماظؿقدي معـ العقل  غقسا

 روحماظدوشؿائقة؟موػؾمادؿطاعمإزاحةمعـطؼماإلغغالقاإلدالعلميفمزسزسةمأغلاقماظ
م مبؿعؾري ماظلائدة مواظـؼاصة ماظرجعل، ماًطاب مادؿعالئقة مسؾك ماظؼائؿ ماهلقؼة –و

ػؾمادؿطعـامعـقاطؿةماظعؼؾمواظؿشؽقؽميفمإعؽاغاتفماٌعرصقة؟مأنماٌلّؾؿمم-أدوغقس
مغؼادمممؿازؼـ،مؼ مو مإغؿاجمضراء ميفم ؿلرجققنمبفمػقمناحماظعؼؾماإلدالعلمحاظقا

موأبقزؼدم مأرطقن محـػل، محلـ مأعـال، معـ ماٌلاءظة، موعفـة ماظلمال، بنيمحمـة
محرب موسؾل مايؾقلممم…)حاعد( م مود مآظقاتمضراءة مإجياد ماظدوام مسؾك حاوظقا

 Les régimes totalitaires  ضؾؾماغػفارمماظقضعممسؾقـاممبؼقادةمماألغظؿةمماظؽـؾقاغقة

مواإلم  ماظردع مأداظقب متقزؼع مهلـ ماًطاباتم dissuasionضـاعاظيت موإظؼاء ،
حقلمعامؼؼالمسؾكماظؿؼدممومايرؼة،موماظقسل،م  Discours emphatiques اٌػكؿة

ومايداثة.مورؾقعةمامظـظؿموماإلؼدؼقظقجقاتمععفامهقلماظــصمإديمساظـؿمواحــدم
ماألضـقم  Monde unique  عقحـد مرابع مظـػلف موؼؿكذ ماظذػـقات مطؾ   ؼقحد

Hypotase مإدي محؼقؼةمعطؾؼة،معلقفةم archétype ممنقذجمأصؾلو ماسؿؾاره مؼؿؿ و
باظـظرة/اظروحماظدوشؿائقةمتضػلمسؾقفامػاظةماظؼدادة،موماظؿؾفقؾقة،موسؾقفمصنغفمالم
مإذم ماإلؼدؼقظقجقات، مػل محدؼـة موأدؼان معؼدداتمجدؼدة ممثة مبلغف مسؾقـا خيػك

ماظعؾؿل ماظػؽر مسؾك مجؾقة مبصقرة متغؾب ماإلؼدؼقظقجل موخا23اظػؽر مسؾقمم، صة
اإلغـلان،مومععماإلؼدؼقظقجقاممتمتؽرؼسمشطردةماظعؼؾمممـالميفماظـزسةماظعؼالغقةم

مباظغرب  Rationalisme وجربوتف ماألغقار مسصر مبداؼة وسصرم، Lumières عـذ

                                                                                                                                   
 .1991 اٌرطزماظـؼايفماظعربل،م-عػفقمماظـص،مدرادةميفمسؾقمماظؼرآن.م-أبقزؼد،مغصرمحاعد.م-22

إنماٌلؾؿمبفمم-.218 صم-.1993 األودي،اٌـرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةمم-غؼـدماظـص.م-حرب،مسؾل. -23
أنمتؽؿلحمطؾماٌـظقعاتماظػؽرؼة،موخاصةمسؾقمم ععمغفاؼةماظؼرنماظعشرؼـمأنمأوػامماإلؼدؼقظقجقامادؿطاست

 .اإلغلان،مظدىمتؾؼكمادرتاتقفقةماإلغػالتمعـمضؾضؿفامواردةمإديمعامبعدمػذاماظؼرن
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اظـفضةمسـدغامومأبقزؼدمؼمطدمسؾكماظؼراءةماٌقضقسقةمظؾـصماظؼرآغل،مصنغفمؼـػؾتم
امعامملمؼدرطفمبعضمعـمتعاعؾقامععمغؼدماظـؼدمعـمطؾمضراءةممنطقةمغلؼقةمعغؾؼةموػذ

م.وسؾلمحرب عـمأعـالمجابرمسصػقر
مأليم مالمميؽـ مؼرىمأغف مإذ مأبقزؼد، معشروع مإظقف مدقمول مؼؿكقفممما صاألول

،مظؽــامغرىمبلغفم24عػفقممعقضقسلمظإلدالممأنمؼؿفاوزماألرروحاتماإلؼدؼقظقجقة
ققظقجقةمـقدــوؾقاتفماظلوسؾكماظرشؿمعـمطقغـامطائـاتمتعقشمواضعـاميفمخمؿؾػم

مأنمخيرتقموؼؿفاوزموؼزحزحم ماإلضؿصادؼة،مإالمأنمتلوؼؾـامحياولم مو ماظؿارخيقة و
سربمآظقاتماظؼراءةمتعؿقؿماًطابماٌضؾؾ،مبدونمأنمغؼعميفمصخماظؾعؾة،مسؾقـامأنم

ةمـــارضــػـــقعميفمعــقضـــمناردفامعـمداخؾفامسؾكمأرضفامععمأخذمايذرمسدمماظ
عاغعمعـمضراءةماظـصموأغام عػررة،مصالمأجد،مسؾكمػذاماألداس،مأيمومادؿعالئقة

ماظرشؿمعـمذظؽم مظؽـمأدؽؾةموختقفمجابرمسصػقرمسؾكم ماظَعَؾِؿ. عؿفردمعـمأمساء
معقضقسلم معػفقم مهدؼد مإعؽاغقة محقل ماظلمال مسؾك مغؾؼل مإذ معشروسة، تؾؼك

صمتلوؼالتف؟مظإلدالممبعقدامسـمسالضاتماظؿـاصماٌعؼدةمومذؾؽةمالمؼػارقمصقفاماظـ
ماإلؼدؼقظقجلم ماظؾعد متـادل موأن ماظؼرآغل، مظؾـص مدرادؿف ميف مأبقزؼد مإناز إن
صؾنعؽاغـامأنمنعؾفمؼؿفؾك،ميظةمهؾقؾفمآلظقاتماذؿغالماظـص،مويفمحبـفمسـم
ذروطمإعؽانماظقحل،مأملمغؼؾمأنمطؾمضراءةمظؾـصمإمنامػلمضراءةمبروطلؿقة،محقثم

ماظـصموجيذب ماظؼارئمأجزاء مععممؼـؼطعمسربػا مأخرىمحـكمتـلفؿ مأجزاء إظقف
 .25ؼـؼرتحفمومؼػرضفمسؾكماظـص اظؿلوؼؾماظذي
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