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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".
ـصر حاؿد أبوزيد ؿفهوم اؾنص ،ص 90
"األؿر حمصور بني رب وعبد ،ػللرب طريق وؾلعود
طريق ،ػاؾعبد طريق اؾرب ػإؾوه غايته واؾرب طريق
اؾعبد ػإؾوه غايته".
محي الدين ابن عربي ،فتوحات مكة 193/3

ؿفهوم

اؾنص:

1

المؼـؽرمأحدغامسقدةماظدؼـمعـمجدؼدمظقشؽؾموبصقرةمعؽـػةمحمقرامظؾلفاالتم
اظػؽرؼة مداخؾ مجمؿؿعاتـا ماٌعاصرة ،مصاإلدالم مطدؼـ موطرتاث مصؽري مؼلرتد ماظققمم
حققؼؿفماٌطابؼةمظؿلارعماظؿارؼخميفمطؾماجملؿؿعاتماإلدالعقةمإغفمؼؾعبمدورامعـم

ضلؿماظػؾلػة،مجاععةموػرانم-ماظلاغقام -م
 -1م إن مععضؾة مضراءة ماظـص ماظؼرآغل مأصؾقت متـري محلادقة معػررة مأطـر معـ مأي موضت معضك مظدى مضراءم
اإلؼدؼقظقجقات ماٌـػعقة م ماظيت مأسؿؼد مأنمعامؼفؿفامعـموراءمذظؽمصفؿمجقاغؾفماظلطققةمصؼطمأعاماظؼراءاتم
اٌعاصرةمظؾـصمصصـعتممايدثماظؿـقؼريمحلبمإسؿؼادغا،مصفرأةممماردؿفامآلظقاتماظؼراءةمتعدتمحدودم
اظـصمظؿغقصميفمأشقارهموحاوظتمطشػمرؾؼاتفماٌؿقارؼةمٌدةمرقؼؾةمعـماظزعـ.
32

إنسانيات عدد  ،11ماي-أوت 2000

اظطرازماألولميفمسؿؾقةمإنازماإلؼدؼقظقجقاتماظرمسقةموايػازمسؾكمػذهماظعقدةمعـم
ضراء مممؿازؼـ مداخؾ معـظقعة ماظعؼؾ ماإلدالعل مأعـال محمؿد مأرطقن موغصر محاعدم
ابقزؼد موحلـ محـػل مورف مسؾد ماظرريـ موسؾل محرب ...محقث مادؿطاسقا مأنم
حيرطقا معـ مجدؼد مإذؽاظقات ماظـص م ماظدؼين ماظؽالدقؽقة مبرؤؼة مأطـــر محداثقةم
بؿقزقػفؿمآظقاتمصعاظةميفمإغؿاجماٌعرصةمحقلماظـصموطشػموتعرؼةمذظؽماظذيمالم
ؼعربمسـفموالمؼؼقظفمأومميؿـعمسـمضقظفموملمجيدوامأيمحرجميفمإذؿغاهلؿمباٌـاػجم
اظغربقة موتطؾقؼفا مألجؾ مصفؿ مرؾؼات ماظـص ماظدؼين مسؾك ماظرشؿ معـ موجقد مريؾةم
ذردةمضدػؿمعـؾفاموالمؼزالمميـؾفامذياساتماظؿؽػريميفمزعـماظؿػؽري .م
إنماظؼرآنمغصمظغقيمميؽـمأنمغصػفمبلغفمميـؾميفمتارؼخماظـؼاصةماإلدالعقةمغصام
حمقرؼاموظقسمعـمضؾقؾماظؿؾلقطمطؿامؼشريمغصرمحاعدمأبقمزؼدمأنمَغصِػَمايضارةم
اظعربقةماإلدالعقةمبلغفام"حضارةماظـص " 2مظؽـمػذامالمؼضعـامأعاممتلؾقؿمعطؾؼم
بلغفمميـؾمعرطزمايضارة.مبصقرةممشقظقة.مبؾمغرىمصقفممعقضقعمعلاسدموػاممسؾكم
صؿحماجملالمأعامماىدلمبنيماإلغلانمواظقاضعمعـمجفة،مومحقارهممععماظـصمعـم
جفةمأخرىموإذامطانماألعرمطذظؽمأيمإذامطاغتمايضارةمترتطزمحقلم"اظـص"مصالم
ذؽمأنماظؿلوؼؾمميـؾمآظقةمعـمأػؿمآظقاتماظؼراءةميفمإغؿاجماٌعرصة.موؼدسقغاماظققمم
اظؿلوؼؾ ماٌطؾؼ  ،Herméneutique Appliquéeظقس مصؼط مإدي متطؾقؼ subtilitas
 applicandiأورشاغقنممعـففلموإبلؿقؿقظقجلميفمضراءةماظرتاثماإلغلاغل،موإمنام
أؼضا مإدي متشؽقؾ موسل متلوؼؾل  conscience herméneutique.ضقاعف مايسم
اظؿارخيل مواظـؼدي ميف متـاول معقضقسات ماظرتاث .موسؼالغقة معؿؿقزة subtilitas
intelligendiفي مصقصمأصقظفمومماطؿـاهمترطقؾؿف  .ومعـمػذاماٌـطؾؼ،محاوظـامأنم
دمقؾمضراءةماظـصمإديمآظقاتمأطـرمحداثقة،مػدصفامعالءعةماظؾعدماٌقضقسلمظػفؿف.م
وإخراجف معـ متؾؽ ماظؼراءات ماإلدؼارقة ،ماظلطققة ،معع معراساتـا مبطؾقعة مايالمم
عللظة مرصض مبعض ماألرراف معـ مداخؾ ماظلقاج ماظدوشؿائل مظؾكطاب ماظدؼينم
اظؽالدقؽل موحؼـا ميف ممماردة ماظؼراءة مظؾـص مبكظقات مشربقة م مأروبقة .موإلمياغـام
بضرورة معقاطؾة ماظؿلارع ماظؿارخيل مظؾؿفؿؿعات م ماظؾشرؼة ،موحؼـا ميف ماٌلاػؿة،م
3

 -2مأبقزؼد،مغصرمحاعد -.معػفقمماظـص،مدرادةميفمسؾقمماظؼرآن -.ماظطؾعةماظرابعة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،
-.1998مص.9.
-3مذقضل،مزؼـمحمؿد-.معػؿاحماظؿلوؼؾميفمضراءةماظرتاثماإلغلاغل-.مجمؾةمصؽرموغؼد،ماظلـةماظـاظـة،ماظعدد
،28مأصرؼؾم-.2000مص.60.
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واٌشارطة مألجؾ مبـاء مساٌقة مصؽرؼة ،مإضطررغا مإدي مذقد معـؾ مػذه ماٌـاػج مظػفؿم
واضعـا ميف مسالضؿف مباظـص ماظؼرآغل مسؾك موجف ماًصقص ،مواظؾقث مسـ معػفقمم
"اظـص"مظقسميفمحؼقؼؿفمإالمحبـامسـمعاػقةم"اظؼرآن"مورؾقعؿفمبقصػفمغصامظغقؼا،م
وػق محبث مؼؿـاول ماظؼرآن معـ محقث مػق م"طؿاب ماظعربـقة ماألطرب ،موأثره ماألدبلم
اًاظد"مصاظـؼرآنمطؿابماظػـماظعربلماألضدسموؼضعـامػذاماظؾقـثمأعاممإذؽاظقاتم
جقػرؼةمؼربزػامصعؾماظؼراءة.مطقػمغؿعاعؾممععمماظـص؟موػؾميفمتقزقػـامآلظقاتم
اظػؽرماظغربلميفمصفؿماظـصمخرضاميؼقؼةماظرتاثم؟مأالمؼقجدمتـاضضميفممعـؾمػذهم
اياالت مبني ماٌـفج موايؼقؼة .مبني معا محيؿؾف ماظـص ماظرتاثل معـ محؼقؼة ،مو معام
تؽؿـقفماٌـففقاتماألروبقةمعـمتلوؼؾموحػرموتـؼقب؟ م
إن ماٌؿاردةماظؿلوؼؾقةمظؾـصموعؾـامغـػؾتمعـمدوشؿائقةماظؼراءاتماظؿقرؼػقةم
واظلطققة مظؾـص ماظؼرآغل ،مطؿا موـؾـا مإضاصة مإدي مذظؽ معلزق ماظــائقات ماظيتم
دقفتماظػؽرماآلدالعلممبغاظؼمأصؾحمصعؾامصؿقفا.مطـم"ثـائقةماظعؼؾمواظـؼؾ"مإذم
ميؽـمأنمغصقحمعـمػذاماٌـظقرماظؿلوؼؾلماظؽـريمعـماألصؽارماٌلؿػزةمطؿامؼشريمغصرم
حاعدمأبقمزؼدمسـمتراثـاماظػؽريموماظدؼينمومماظػؾلػل.مإذمبػضؾماظؼراءةموآظقاتفام
غصؾحمأعاممغصمعـػؿحمسؾكماظدوام مإديماظال-غفاؼة م،non-finiمومحيؿضـماظعدؼدم
عـماإلحؿؿاالت.مصفلمتزؼؾمذظؽماظؿصدعماظؼائؿمبنيمجقاغبماظرتاثمميفمأذػاغـا،موم
يفممعـاػفـا،مصالمغؼقسماظػؽرماإلدالعلمسؾكماظػؽرماظققغاغل،مأومشريه،موؼعؿربم
اظؿلوؼؾموماظؿػؽقؽممبـابةمآظقاتمظؾؼراءة،مالمميؽـمتـاوهلامسـدمحدوثماظرتاث،مبؾم
ندػؿاماعؿدادامإنماضرتغامباظقاضعماظراػـماظذيمغعقشمصقفمذيقعا".م"صاظـصمبؽؾم
عامحيؿؾفمعـمتراثمتػلرييمواضعمعؿعنيميفمحقاتـاماظققعقة،مويفمثؼاصؿـاماٌعاصرةم
ؼشؽؾمحرطةمػذاماظقاضع."4مومعامغؾزممبفمأغػلـامأغـامجمؿؿعاتم"اظـص"،مماظـصمم
اظؼرآغلموالمغرىمأيمحرطةمجملؿؿعـامبدوغف.مومالمميؽـمأنمغؼقؿمأيمحضارةمأوم
ثؼاصةمعؿؿادؽةممبعزلمسـماظعالضةماظذيموضقفاماظـصموماٌؿؿـؾةميفمطؾؿةماإلدالم.م
حقثماهللميفمسالضةمورقدةمباإلغلان.موغؽقنمضدمجازصـاممبلؼؾؾـاممظقمحاوظـاممأنم
دمدث ممتػصؾ مبقـفؿا موػذا معا محاوظت متؽرؼلف ماظؼراءة ماإلؼدؼقظقجقة ماظـػعقةم
اٌغرضة ،محقث محاوظت موزيء مػذه م ماظعالضة .مأؼـمغظروامإديماظؿؼدمموايضارةم
 -4أبقزؼد،مغصرمحاعد -.مصؾلػةماظؿلوؼؾ،مدرادةميفمتلوؼؾماظؼرآنمسـدمحملماظدؼـمابـممسربل -.ماظطؾعةم
اظرابعة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل-.1998 ،مص.ص.17-16.
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مبعزل مسـ ماهلل .مأسؿؼد مأن مػذا مميـؾ مباظـلؾة مظـا مدر مضقام مأؼة محضارة متلؿؿدم
وجقدػامعـماظـص .م
صاظذيمأدسمايضارةمػقمذظؽمايقارمبنيماإلغلانمواظـص.م"صاألعرمحمصقرم
بنيمربموسؾدمؼؼقلمحملماظدؼـمبـمسربل،مصؾؾربمررؼؼمومظؾعؾدمررؼؼ،مصاظعؾدم
ررؼؼماظربمصنظقفمشاؼؿف،موماظـربّمررؼؼماظعؾدمصنظقفمشاؼؿف"  .ماألصؾمعرتؾطمبـم
"صعؾ"ماظؼراءة.م–اضرأمضالماهللمظـؾقفمحمؿدم -ماظـؼراءةمواجب -مواألخذمبفامأطـرم
عـ مضرورة .موإغـا مػـا مغؿفاوز مععـاػا ماظلطقل مذظؽ ماٌرتؾط مباظؼقل مأغفا مجمردم
دقاق مإضايفمخارجلمؼضافمإديماظـص.مإنماألعرمشريمذظؽ.مصـاظؼراءةمصعؾمدقريم
بلقطمؼؾغلماٌادةماٌؽؿقبةمظقؿؿؽـمعـمروحماظـص،مومتلؿعمصقتف،مإغفاممبـابةم
سؿؾقةمتؼقممبػؽماظشػراتم،Les codesموطشػماألدرار،موتعرؼةماظرعقز.موالمميؽـم
أليمغصمأنمؼؽقنمغصامإالمبػعؾماظؼراءة،موالمأبؿغلميف معؼاعلمػذاماظرتطقزمسؾكم
اظؼراءة وعلؿقؼاتفامألنماٌقضقعمالمؼؿطؾبمذظؽموحدؼـلمسـماظؼراءةمطؿامؼؿفؾكميفم
سـقانماٌؼالمعرتؾطمباآلظقةمواظـصمصاألوديممتارسماظؼراءةمسؾكماظـص.موماآلظقةمطؿامم
ؼعرصفاماألدؿاذمرفمسؾدماظرريـميفمعشروسفم"صؼفماظػـؾلػة"مهؿؾمععـقنيمأوهلؿام
ساممو ماظـاغلمأخص،مصلعاماظعام،مصفلمباظـلؾةمسٍـؾٍـقـّفمصفلمآظقةمخاصقةمإضاصقةم
تؾقؼمطؾمسؾؿمؼشرتكميفمهصقؾمشريه،مصقؽقنمطؾمسؾؿمداخؾمسؾؿمآخرمبـؿـزظةم
آظةمعـمآالتف.مصنذامطانمدخقلمايلابميفمماظػؼفمجيعؾمعـفمآظةمظـفموإذامدخؾم
اظـصميفماظؼراءةمجعؾمعـفامآظؿف.مصاآلظةمصػةمسرضمظؾعؾقممعـمجفةمادؿكداعفاميفم
شريػامحبقثمظقمصرفمســفامػذاماإلدؿكداممصارتمسؾقعامعؼصقدةمظذاتفامصقؽقنم
ظذظؽ مطؾ مسؾؿ معؼصقدا معـ مجفة مظذاتف موعـ مجفة مأخرى مآظة مظغريه موأعا ماٌعـكم
األخص مظألظقة :مصفق مأن مؼؽقن مصػة مذاتقة مظؾعض ماظعؾقم مأي مصػة مهؼؼ مدونم
شريػا  .موآظقة ماظؼراءة مدؿعرف متطؾقؼاتفا ماظصارعة معؾاذرة مسؾك ماظـص .معا ماظـذيم
غعـقفمباظـص؟مإغفموإذامطانمطؾؿةمم"اظـص"ميفماظؾغاتماألروبقةمتعينمغلقفا = م
Tissuعـماظعالضاتماظؾغقؼةماٌرطؾةماظيتمتؿفاوزمحدودمماىؿؾةمباٌعـكماظـقـقيم
ظإلصادة.ماألعرماظذيمؼمطدمأصؾماذؿؼاضفامعـماظؾغةماظالتقـقةمصؾؿمؼؽـماألعرمطذظؽميفم
اظؾغة ماظعربقة ،مو معـ مادؿؼراء ماظدالالت ماٌؿعددة ماظقاردة ميف مظلان ماظعرب م مالبـمم
5

6

-5مابـمسربل،محملماظدؼـ-.ماظػؿقحاتماٌؽقة-.ماجملؾدماظـاظث-.مص.193.
 -6رف،ممسؾدمماظرريـ-.مودؼدماٌـفجميفمتؼقؼؿماظرتاث-.ماظطؾعةماظـاغقة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل-.1993 ،
ص.ص.151-150.
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عـظقر ،مميؽـ مأن مغشري مإدي مدالظؿني :ماظدالظة مايلقة مٌعـك ماظـص موظقمأنم"دالم
غص"مباٌعـكمماإلذياظلممػلماظظفقرموماالغؽشاف،مأعاماظدالظةمايلقةمطؼقظـا:م
غصـتماظظؾقةمجقدػا،مأيمرصعؿفممأومغصماظدابةمرصعمجقدػامباٌؼقدمظؽلمحيـفام
سؾكماظلرسةميفماظلريماظـصمواظؿـصقصماظلريماظشدؼد.مأعاماإلغؿؼالمماظـاغلمعـم
ايللمإديماٌعـقيمصاظدالظةماٌعـقةمظؾـصمػل:مغصماظرجؾمدلظفمسـمذلءمحؿكم
ؼلؿؼصلمعامسـدهموبؾغماظـلاءمغصمايؼائؼمأيمدـماظؾؾقغ.
7

أرؽون وؼراءة اؾنص اإلدالؿي:

ؼغدو ماظـص ماظدؼين مسـد مأرطقن ممماردة مخطابقة
خاضعة مآلظقات ماظؿلوؼؾ ماظؼائؿة مسؾك ماظؿػؽقؽ م ،Déconstructionمماردةم
إدؿؾفؿفامأرطقنمعـمصالدػةمايداثةمومعامبعدمايداثةماألروبقةموملمجيدمأيمحرجم
يف ماظؿعاعؾ معع مػذه ماآلظقة  .مبؾ مؼصر مسؾك مإسؿاهلا موؼدسقغا مألجؾ مصفؿ ماظـصم
اظدؼين معـ مخالهلا مألغفا ماظضاعـ ماظقحقد مظؾػفؿ ماٌقضقسل م ماٌـػؾت معـ مضؾضةم
اإلدالعقات ماظؽالدقؽقة ماإلدؿشراضقة  Orientalismeاظيت مهاول محرعان ماظعؼؾم
اإلدالعلمعـممضراءةماظـصماظؼرآغلموػقمؼشقدمعـاػففمعـماظعؾقمماإلغلاغقةماظغربقةم
اٌـؾعموميـؾمحمؿدمأرطقنمأحدمأػؿمأضطابماظعؼؾماإلدالعلمواظؼارئماٌؿؿازمظؾـصم
برؤؼة محداثقةم/مومهؿؾموربؿفمخصقصقاتفامومنطموجقدػاموضاغقغفاماظداخؾلم
وإحاالتفا ماٌؿؽـة ،مؼمطد مأرطقن مسؾك مضرورة ماظـظر مإدي ماظـص مسؾك مأغفمجمؿقسةم
عرتاطؿةموعؿالحؼةمعـماظعصقرموايؼؾاتماظزعـقة،مإنمػذهماظؼرونماٌرتاتؾةمبعضفام
،Pratique Discursive

8

 -7مأبقمزؼد ،غصرمحاعد -.ماظـص،ماظلؾطة،مايؼقؼة -.ماظطؾعةماظـاغقة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،م-.1997م
ص.ص.151-150.
 -8ماظؿػؽقؽ  Déconstruction:إدرتاتقفقة م ،Stratégieمبراسة مودػاء .Stratagèmeصقص ماظـصقصم
واٌقضقساتمؼلعكماظؿػؽقؽمإديمطلرمعـطؼماًطابماظقثقضلماظؼائؿمسؾكماظــائقات.مصقابم–مخطل،موػؿم–م
حؼقؼة،مذرم–مخري.موظؼدمإدؿػادمدرؼدا،معمدسماظؿػؽقؽقة،معـمدابؼقفميفمسؿؾقةمتؼقؼضمدسائؿماٌقؿاصقزؼؼام
دونماظعؿؾمسؾكمواوزػا،مغقؿشف،مػاؼدشر،مصقطق.مإنماظؿػؽقؽقةمالمتراضبماظـصمعـماًارجمباسؿؾارػامغصم
خارجاغلم،Le Dehorsمطؿامرأتمصقفماٌارطلقةمواظقضعقةماٌـطؼقةموإمنامخيرتضفامظؿغقصميفمأسؿاضفموؼـكرطم
يفمغظاعفامعـ ماظداخؾ مباسؿؾارهمغص محيؿؾمجقاغقؿفم، Le Dedansماظـصمسـدمجاكممدرؼدامظقسمتـؾؽم
اظؾـقةماٌؿـادؼةمواٌؿؽاعؾةماظيتمتضؿـمادؿؿرارؼةمدالظةمجقػرؼةموخصقبةمرعزؼة،ماظـصمػقمرؾؼةمردقبقةمعـم
غصقصمتضربمجذورػاميفمأسؿاقماظعؼؾماظؾشريم(أغظرمتعرؼػماظـصموماظؿػؽقؽقةمسـدمحمؿدمأرطقن).
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صقق مبعضفا ماآلخر مرؾؼات ماألرض ماىققظقجقة  .موال مميؽـ مأن مغؿقصؾ مإدي مصفؿم
حؼقؼةمسؿؼمػذهماظطؾؼاتمإديماظؼرونماظؿلدقلقةماألوديمعـالمإالمباخرتاقماظطؾؼاتم
اظلطققةمواظقدطكمرجقساميفماظزعـمإديماظقراء.مواظؿػؽقؽمميـؾمآظقةمعفؿةمالخرتاقم
وتعرؼة  Dévoilerرؾؼات ماظـص ماظيت محاوظت مأن مختؿػل معـ موراء ماظـظرؼاتم
اٌكؿؾػة،مواظؿشؽقالتماإلؼدؼقظقجقةماٌؿـقسة،مألجؾمغزعماظؾداػةمورداءماظؼدادةم
سـ ماظـص ...مإغل ميف مضراءتل مظؾػؽر ماإلدالعل مؼشري مأرطقن مأحرص مسؾك ماإلظؿزامم
مبؾادئ ماٌعرصة ماظعؾؿقة مو ماحرتام محؼقضفا معفؿا مؼؽـ ماظـؿـ ماإلؼدؼقظقجل موم
اظلقؽقظقجل مو ماإلجؿؿاسل مشري مأغف ممثة مصعقبات متقاجف مأرطقن ميف مضراءاتفم
اظؿطؾقؼقة مسؾك ماظـص .مواظيت معـؾت م مباظـلؾة م مإظقف م مدقاجا م مدوشؿائقــا
 Dogmatiqueؼعقؼ مصفؿ أسؿاق م ماظـص موأدراره مويف مضؿة مػذه ماظصعقبات ،مندم
ترطقزماظػؽرماإلدالعلمسؾكمثققظقجقامتػقضقةماٌمعـم– مشريماٌمعـ،ماٌلؾؿم– مشريم
اٌلؾؿ...مطؿامحاولماظؾعضمإضػاءمرابعماظؼدادةمواظؿؾفقؾقةمسؾكماٌعـكماظقادعم
اٌردؾ معـ مضؾؾ ماهلل مووحداغقؿف مباإلضاصة مإدي متؽرؼس مدوشؿائقة ماظؼقؿ ماألخالضقةم
واظدؼـقة.
ندماظققمموسقـامأعامماظؼراءاتمأطـرمحققؼة،معؾدسةموعـؿفةمتؾؿعدمسـماظؿؼؾقدم
و ماإلتؾاع مو ماإلبؿداع ،ماظذي مارتؾط موٌدة مرقؼؾة مباظؼراءات ماظؽالدقؽقة موبعضم
اظؼراءات ماإلدؿشراضقة مإغـا مأعام محماوالت مال متـغؾؼ مسؾك مذاتفا مبادساء ماعؿالكم
حؼقؼةماظـصمتؿؾـكمآظقاتمأطـرمسؿؾقةمآظقاتماهلدمموماإلخرتاقموايػرمواظؿػؽقؽ،م
آظقات مأضؾ معا مؼؼال مسـفا مأغفا ممتؿؾؽ ماظؼدرة مسؾك مصفؿ مإخػاءات مبقارـ متراثـام
اٌعريف ،متضعـا مأعام ماظؿعؾؽة ماظالعـؼطعة مظالطؿشاف مواظؾقث مسـ مأدرار ماظػؽرم
اإلدالعل .مومتؿؾؽ مضراءات مأرطقن جرأة ماٌقاجفة ،متقاجف موبشدة ماًطاباتم
9

10

 -9م عـؾمػذهماٌؿاردةماظؿلوؼؾقةماظؼائؿةمسؾكمايػرمواظؿـؼقبمواظؿػؽقؽمتـدرجمضؿـمدراداتمتارؼخماألصؽارم
اظذي مأردك مدسائؿف ماظػقؾلقف ماظػرغلل معقشال مصقطق م(أغظر محػرؼات ماٌعرصة L’Archéologie du
،savoirمترذيةمداملمؼػقت).
 -10معلطحمال-عـقظل:مإدؿعؿالمدوظقزيماٌػؽرمخيؾؼماٌػاػقؿمسربمحرطةماٌػفقممذظؽمأنمأيمسؿؾقةمإغؿاجم
عـظقعةمععرصقةمالمتؿؿمخارجماٌػفقممأومبعقدامسـماظعؾاراتمواىؿؾ.مودمـمأعامماظـصمغؿققلمإديمعػاػقؿم
صؾلػقةمتؿقركمذػاباموإؼابامسربمأعؽـةموأزعـةموعشاػدمصفلممبـابةمصضاءاتم(دمـمغؽؿبمدائؿامعـمأجؾم
إسطاءمايقاةموعـمأجؾمهرؼرمايقاةمممامؼعؿؼؾفاموعـمأجؾمردؿماًطقطمظؾفروب.
Voir DELEUZE, Gilles.- Entretien avec Raymond Bellour et François Ewold.- in
Magazine Littéraire, N°257, Septembre 1988.
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اٌضكؿة Les Discours Hyperboliquesاظـيتمتمدطرماظرتاث Mythologisation

و تصنمه  Idôlatrieسؾكماظرشؿمعـماحملاوالتماٌـاػضةمظؾقدمعـمزحؼمعـؾمػذهم
اظؼراءاتمواطؿلاحفاماظلاحةمماظػؽرؼةمعـمضؾؾمدؾؽةماظعؼؾقةماظدوشؿائقة،مأوماظروحم
اٌـغؾؼة،مإنمسالضؿـاممباضقـامسالضةمجدظقةممؼؼػممسـدػامماٌػؽرمحمؿدمأرطقنميفم
ضراءتفماظعؾؿقةماٌقضقسقةمظؾـصماظؼرآغل،مإغفمالمعػرمعـممإسؿالماٌؿاردةماظؿػؽقؽقةم
ألصقلماظعؼؾماإلدالعلمبفدفمإسادةمودؼدمذرورفماظـظرؼةماٌلؿقؽؿةمبؽؾمضراءةم
ظؾؼرآن ،موغؼصد مباظؼراءة مػـا مباٌعـك ماألظلين مايدؼث موظقس مباٌعـك ماظؼراءاتم
اظشارحة مواظرواؼات ماٌكؿؾػة مضراءة محيرطفا ماظؾقث مواظؽشػ ،مإػؿؿاعفا ماظقحقدم
اإلبداعمعـمداخؾماظـصمعـمأجؾمخؾؼمخطقطمحماؼـةماظالعـقظقةمواظال-عؿؿاثؾة،م
غلج مذؾؽة ماظـص م مبصقرة مسـؽؾقتقة معـ محقث معا مهؿؾف معـ ماخؿالف موتعددم
وحماوظة مغػض ماظغؾار مسؾك مخراب ماٌعـك ماٌؾؿصؼ موظعدة مضرون مرقؼؾة مباظعؼؾقةم
األرثقذطلقةم– ماظدؼـقةموباظـصماظرتاتلمبصقرةمساعةمظؼدمواوزمأرطقنماظؿػادريم
واظشروحاتمإديمغؼدماظقحلمغػلف،موذظؽمباظؿعاعؾمععفمطؿعطكمخيضعمظؾؿعرصةم
اظـؼدؼة.مألجؾمهرؼؽماظال-عػؽرمصقف  L’impensableوتعرؼؿفمعـمخطابمحاولم
أن ؼمدطره  Mythologiserويف متػؽقؽف مػذا مادؿعؿؾ مآظقات معــؾ ماإلخـرتاق
 Transgressionخيرتق ماحملظقرات ماٌؿـقع مواٌؿؿـع ماًضقع مصقف موخاصةم
اظطابقػاتموطذامجدارماظصؿتمثؿمؼقزػماإلزاحة  Déplacerصاظؿػؽقؽمسـدمأرطقنم
ؼـطؾؼ معـماظؿشؽقؽممبامؼزسؿفماًطابماظدؼينمعـمضقلمظؾقؼقؼةموحيؿؽرمبفذام
األداءماٌعـكموميؿؾؽمأخالضقاتفمعلقفامطؾمحماوالتماظعؼؾمدمقمواوزمدوشؿائقؿفم
اٌرتؾطة مبشدة موبصراعة ممبفؿقسة معـ ماٌؾادئ ماظعؼائدؼة موترصض مبـػس ماظصراعةم
واظشدة مجمؿقسة مأخرى متعربػا مالشقة مال مععـك مهلا مطؿا مؼقزػ مأؼضا ماظؿفاوز
Dépassementجماوزةمطؾمعامبنعؽاغفمأنمؼعقؼمصفؿماظـصمػذامعامؼؼصدهمأرطقنم
باظروحماظدوشؿائقةموبػضؾماإلطؿشاصاتماىدؼدةمظعؾقمماإلغلانمواجملؿؿعممتمإسادةم
اظـظرمبصقرةممحؿؿقةمصقؿامحيؿؾفماٌعاشماظضؿينمظؾؿمعـنيمعـمعؼدس  Sacréأوم
شرائيبمعدػش Merveilleuxأومداحرموأدطقرةموساعؾمذػفلمأومطؿابلمأومخمقالم
أومسؼالغلمأومال-سؼالغلمػلميفمرقرماالغؿؼالمإديمحاظةماٌعروفماظصرؼح11مإنمػذهم
اظؿـاضضاتممتـؾممسةمحققؼةمظرتاثـا.
 -11مأرطقن،محمؿد -.ماظػؽرماإلدالعل،مضراءةمسؾؿقة -.مترذيةمػاذؿمصاحل،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةم
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ظؼدمأثارمحمؿدمأرطقنموجبدؼةمضضاؼامجمؿؿعاتماإلدالممواظدؼاغاتماظؿقحقدؼةم
األخرى ،مضؿـ مضراءاتف م ماظؿػؽقؽقة وتعؿرب معللظة محؼقق ماإلغلان ميف ماإلدالمم
أطـرػامتـاوالموأػؿقةمباظـلؾةمإظقفمحقثمسؿؾمسؾكمختؾقصفاممعـمبعدػامماظصداعلم
اظذيمغؾؿلفممبفردمضراءتـامأومتـاوظـامهلامأؼـمندماظؾعضمؼربطفامبصقرةمعؾاذرةم
باًطاب ماإلدالعل ماٌمدجل مواظشائع .مإن مأرطقن ميف مػذا ماٌؼاممالمؼـؽرمأنمضضقةم
حؼقق ماإلغلان مررح مشربل مأروبل محقث متقاصؼ مواإلسالن مسـفا مباظـقرة ماظػرغلقةم
 1789موند ميف معؼابؾ مػذا ماإلسالن موبشؽؾ مأطـر معؿؼدم مإسالن محياول مأن مؼدسلم
ظـػلفماظعصؿةمذظؽماظذيمحررهمجمؿقسةمعـمسؾؿاءماإلغلانموأداتذةماظؼاغقنموأسؾـم
سـف مبؿارؼخ  01مدؾؿؿرب م 1981يف مإحدى مجؾلات ماظققغقلؽق :مبادؿ ماإلسالنم
اإلدالعلماظعاٌلميؼققماإلغلان.موؼمطدمأرطقن وبعدمضراءتفماٌؿلعؾةماظعؼالغقةمهلذام
اإلسالن مأن مجؾ معقاده ماظـالث موسشرؼـ مترتؽز مسؾك ماآلؼات ماظؼرآغقة موايدؼثم
اظـؾقي.موعـمأػؿماٌؾادئماظؿؿفقدؼةمهلذاماإلسالن،مجاءمصقفم"غظرامظألصؾماإلهللم
هلذاماظؼاغقن،مصالمميؽـمأليمزسقؿمدقادلمأومأيمحاطؿمأومأيمجمؾسمغقابلمأنم
ؼؾغلمأومأنمؼـؿفؽمحؼققماإلغلانماظيتموػؾفاماهللمظف ".مؼـطؾؼمأرطقنميفمضراءتفم
ظؾؿللظةمعـماظلمالمسـماظؾعدماظؿارخيلمظؾؿفؿؿع،مإغفمخيصماظعالضةمبنيماظدؼـم
اإلدالعلموماٌػفقممايدؼثميؼققمماإلغلانممطؿامصاشؿفماظـقرةماظػرغلقة،مظؽـم
ػذامجيرغامإظـكمايدؼثمسـمدقابؼمماٌشؽؾةمإذممثةمبذورمتـاوهلاميفماظـصقصم
اظؽربىمظألدؼانمماظؿقحقدؼةمومعـطؾؼمأرطقنمميفمبداؼةمتلصقؾماٌشؽؾةمػقماظـصم
اظؼرآغلمصفؾممثةمحدؼثمخاصممبللظةمحؼققماإلغلانميفماظؼرآنم؟مؼشريممأرطقنمم
إديمأنماظؼرآنمؼؿؿقضعمداخؾمخطماظدؼاغاتماظؿقحقدؼةمعـؾفميفمذظؽمعـؾماظؿقراةم
واإلنقؾمإغفمالمؼؿؿقضعمداخؾمعـظقرماظقحلموبدؼفلمأنمندميفماظـصماظؼرآغلم
عـؾ معا مػق ماظشلن مباظـلؾة مظؾكطاب ماٌلققل معلؿقؼات معؿعددة مظؾكطاب مصـؿةم
12
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اظـاغقة،م-.1996
 -12م تـدرجممأسؿالمحمؿدممأرطقنممضؿـمضراءاتمصالدػةمعامبعدمايداثةميظةمتؾـقفماٌؿاردةماظؿػؽقؽقةممممم
ومايػرؼةمحبـامسـمأشقارموطـقزماظـص،مالمؼعرتفممبعـكمذاعؾمطؾقاميفماظـصمبؾمؼـصمسؾكمخصقصقاتم
اظعؾارةمومنطموجقدماظـصموتارخيقةمتلدقلفموتؽقؼـف،مصاظـصمععمأرطقنمؼغدومرؾؼةمجققظقجقةمعـمغصقصم
تضربمجذورػاميفمأسؿاقمتارؼخماظعؼؾماظؾشري،مراجعمحمؿدمأرطقن:متارخيقةماظػؽرماظعربلماإلدالعل،معرطزم
اإلمناءماظؼقعلمواٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةماظـاظـة.1998 ،
 -13مأرطقن،محمؿد -.ماظػؽرماإلدالعل،مغؼدمومإجؿفاد -.مترذيةموتعؾقؼمػاذؿمصاحل،مدارماظلاضل،ماظطؾعةم
اظـاظـة-.1998 ،مص.ص.315-314.
ص55.
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خطابمتشرؼعل،موخطابمدؼينموخطابمععريف،مرعزيموجمازي.متقجدمطؾمػذهم
اٌلؿقؼاتموطؾفامعـؿضؿـةميفماظـصمغػلفمتشؿغؾمبصػؿفامحمقرمتشؽقؾمسالضؿفام
مبلؿقؼاتمعؿػرضة.مٌاذا؟مذظؽمأنماظـصماظؼرآغلمػقمطالممؼراصؼمصعؾموظقسمطالمم
عـمأجؾماظػعؾمأومعؿعؾؼمباظػعؾمأيمػقماظؽؾؿةماظيتمتؼقلمعامتػعؾمويفمغػسماظقضتم
تـفزمصقفمصعالمعا.موػـامتؽؿـمحلبمأرطقنمضقةماظؾغةماظدؼـقة ،مظذامجيبمصفؿم
آؼاتفمباسؿؾارهم(اظـصماظؼرآغل)مؼلريموصؼمأحداثمتارخيقةمتؿزاعـمومعلؿفداتم
دوظةماٌدؼـةماظيتمأدلفامحمؿدماظـيب.موبعقدامسـماظؼراءاتماظلطققةماهلاعشقةم
ظؾـصمؼدسقغامأرطقنمإديمضراءتفمبصقرةمزعـقة  Diachroniqueظػظةم"علؾؿ"ماظيتم
تعينمسـدهماًضقعموماإلدؿلالممبؼدرمعامتعربمسـمسالضةمورقدةمبنيماإلغلانمواهللم
صـؿة مهاظػ مأو معقـاق مجيؿعفؿا ،مصاإلغلان محلب مػذا ماٌقـاق معقسقد مبايقاةم
اًاظدةمإذامعامغػذماظشروطمبدضةمأثـاءمايقاةماظدغقا.15مإنمحؼققماإلغلانموصؼمػذام
اٌقـاقماٌـصقصمسؾقفميفماظؼرآنمأطـرمتؼدعامباظؼقاسممإديمجقمحمقطمومتارؼخمدابؼم
(عـطؼةمذؾفماىزؼرةماظعربقة)موحؼققماإلغلانماظيتمأسؾـؿفاماظـقرةماظػرغلقةمبعدم
سصر ماألغقار مدقف متؽقن مذقؽا مخمؿؾػا ممتاعا مألن ماظؿارؼخ مإخؿؾػ ،مواجملؿؿعم
إخؿؾػ موألن ماظػؽر ماظؾشري مضد محؼؼ مإنازات ممل متؽـ مممؽـة ميف ماظؼرن ماظلابعم
اٌقالدي.
14

16

ؿعضلة تأويل اؾنص ،ـصر حاؿد أبوزيد:

و مدؿعرف مععضؾة ماظـص مصفؿا مآخر معع مضراءات مغصر محاعد مأبقزؼد ،مواظشلءم
اظذي أدػشـاميفمضراءاتف،مجرأتفمأوال،موطـاصةمععارصفمٌامهؿؾفمعـمعـابعمعؿعددةم
وخمؿؾػة،مصقؿقظؿفماٌعرصقةماظؽـقػةمجعؾتمعـمتلوؼؾفمتلوؼالمحققؼامومشـقا،مؼػؿحم
اجملالمأعاممحقارمعػؿقحمسؾكماظدوامموؼرىمأبقزؼدمأنمضدرغاماظققممػقماإلغػؿاحمسؾكم
ذيقعمعصادرماٌعرصةمحؿكمععمتؾؽماظقاصدةمعـماظغربموماظيتمبادؿؿرارمتضعـامأمام
عقضػماظصدعة،موعـماظضروريمادؿـؿارمػذهماظصدعة،مخالصامٌامحدثمععممعػؽريم
- ARKOUN, Mohamed ; BARRMANS, Maurice ; AROSIO, Mario.- L’Islam, Religion

14

et Société.- Interview dirigé par Mario AROSIO ; traduit de l’Italien par Maurice
BORRMANS.- Paris, Editions Cerf, 1982.- p.p.50-51.
- Ibid.- p.21.

15

-16مأرطقن،محمؿد-.ماظػؽرماإلدالعل،مغؼدمواجؿفاد-.مص.317.
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سصر ماظـفضة ،م ماظذؼـ مشػؾقا مسـ مطقػقة ماظؿعاعؾ معع ماظراػـ ،مصراحقا مؼضعقنم
ثــائقاتمتصادعقة،مجعؾتمعـماظػؽرمأطـرمرجعقةمسؾكماظرشؿمعـمذعاراتماظؿؼدمممممممممممممممم
وماظطؾقعة… محبقثمأغؿجمػذاماظػؽرمصراسا طـاميفمشـكمسـف،مصراعمعامػقمضدؼؿم
ععمايدؼث،ممومماألصقؾممععماٌعاصر،مواظلؾػمععماًؾػ…مملمغؿعاعؾمجقدام
وملمغػفؿمواضعـاماظذيمطانمغؿاجماظصدعة،مملمدماولمصفؿفامصفؿامعقضقسقامسؾؿقام
"أومحؿكمصـقا":ممعـؾمػذاماظصراعمثؾطمسزائؿماظعؼؾماإلدالعلمومعؾادراتفمعـمأنم
ؼؾاذر ميف موضع معلاػؿاتف موعشارطؿف ميف مبـاء ماظعاٌقة ،موأجد متشكقص م مأبقزؼدم
حملاوالتمضراءتفممظؾرتاثمجدممػاعةمصؿقضعـاميفماظعامل،مباظـلؾةمإظقفمػقمعقضعميفم
حاظةمحقارمجدظلممععماظغرب،مصلقاءماخرتغامعـماظرتاث أمماخرتغامعـماظغربم
صننماخؿقارغامضائؿمأصالممسؾكمايقارماظذيمؼدسؿمعقضعـاموإدراطـامعـؾمػذهماىدظقةم
ختؾصـا معـ محاظة ماظػقضك ماظيت مؼعاغل معـفا ماظـص ماظؿـقؼري ميف مضراءاتف ماظػؽرؼةم
اٌعرصقة،مصاٌؿؿقصميفمحاظؿـا اظـؼاصقةمالمؼـؽرمعـؾمػذهماظػقضك  .م
ؼؼػ مغصر محاعد مأبقزؼد موػق مظقس مبعقدا مسـ محماوالت مأرطقن ميف مممارداتفم
اظؿلوؼؾقة،مؼؼػمعقضػامأطـرمإجرائقة،مؼؾادرممبلاسدتفماظرتاثمظقسميفمذروحاتفم
وتػادريه،مإغفمالمؼؼػمسـدمعرحؾةماظؿدوؼـممبامريؾؿفمعـمبداؼةمظإلبداعمواًؾؼ،م
وال محياول مَغ ِعلَ معرحؾة ماإلتؾاع مواظؿؼؾقد مظقاضع ماظعؼؾ ماإلدالعل ،مبؾ مؼلعك مإديم
تشكقص مطؾقفؿا مإغطالضا معـ ماظؿفربة ماٌعاذة ،مإغف مؼؼرأ ماظـص ماظؼرآغل معؾاذرةم
ؼطرح مععضؾة ماظـص مباظشؽؾ ماظؿاظل :مطقػ مميؽـ ماظقصقل مإدي ماٌعـك ماٌقضقسلم
ظؾـص ماظؼرآغل؟ موػؾ ميف مراضة ماظؾشر ممبقدودؼؿفؿ موغؼصفؿ ماظقصقل مإدي ماظؼصدم
اإلهللميفمطؿاظفموإرالضف؟مإنمعـؾمػذهماألرروحاتمالمميؽـمأليمععرصةمععاىؿفام
دقىماظؼراءةماظـؼدؼةمومبكظقاتمتلوؼؾقةموحدػامبنعؽاغـامععاىةماٌعضؾة،مباسؿؾارػام
تؼػ مبصقرة مجدؼة مسـد مسـاصر ماظؾـقة ماٌشؽؾ معـفا مصعؾ ماظؼراءة ماظيت متطرحم
صعقباتمحقلم(اٌمظػم/ماظـصم/ماظـاضد)مأوم(اظؼصد/ماظـؼد/ماظؿػلري )،موغؾؿحم
17

18

 -17مأبقزؼد ،مغصر محاعد -.مإذؽـاظقات ماظؼراءة موآظقات ماظؿلوؼؾ -.ماٌرطز ماظـؼايف ماظعربل ،ماظطؾعة ماظرابعة،م
-.1996مصم.14
-18ماٌرجعمغػلف-.مص،19ماظؼصد/اظـص/اظػفؿ.معغاعرةمأبقزؼدماظؽؿابقةموجرأتفامتؽؿـميفمحماورتفمظـصقصم
تراثقةممػاعةمكم"ابـمسربل"مودقؾقؼفمواٌعؿزظة… مإنماظػفؿمالمؼؽقنمواظـصماظؾغقيمثابتمعادامماٌدظقلميفم
حاظة متغري مدائؿ موخؾؼ مجدؼد .مؼلؿقي ميف مذظؽ ماظـص ماظؾغقي ماظعادي،مواظـصماظؼرآغل ماظدالمسؾكمحرطقةم
اظقجقدماظدائؿةم"إنماظؾغةمضقةمدالظقةميفمذاتفاموعؾفامضابؾةمظؿعددماظؿػلرياتمسؾكمعلؿقىماظدالظةماظقضعقةم
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سربمػذهماٌعضؾةماهلاجسماٌمرقمٌػؽرغا،مطقػقةماإلدفامميفمبؾقرةمومتلدقسمععرصةم
سؼؾقةمباظـصماظؼرآغلم(اٌؼدس)مإذماٌالحظمطؿامؼؼقلمأبقزؼد:م"أنمعامجيؿعـامدمـم
اٌلؾؿقنمعقجقدميفماظـص،موؼـؾغلماظؿلؾقؿمبذظؽ،مظؽـماظقصقلمإظقفموبؾقشفمظـم
ؼؽقنمإالمعـمخاللماظؼراءةماظؿلوؼؾقة،مباسؿؾارماظؿلوؼؾماظعؿؾقةماألعـؾمظؾؿعؾريمسـم
سؿؾقاتمذػـقةمسؾكمدرجةمساظقةمعـماظعؿؼميفمعقاجفةماظـصقصمواظظقاػر .م م
باإلضاصةمإديمععاداتفمظؾؼراءاتماٌمدىةماٌؽردةمًطاباتماظعـػماظػؽريمتؾؽم
اظؼراءاتماظـيتمحقظتماظـصمإديمبققمالمؼلؿعمعـفمدقىمأصقاتماٌقجفني،موظقسم
صقتماظـص،مصؾقؼفمشقابمطؾلمظؽقـقغؿف،مألغفممتمتـاوظفمعـمعـظقرمعمدجل،مػؿفم
اظقحقدماظؿؽؾؿمبادؿماظـص،مومظقسماظـؿؽؾؿمألجؾماظـص.مومتربزمسؾكمخالفمذظؽم
وزقػةماظؿلوؼؾماظيتمتلعكمإديمصفؿماظقاضعمصالمصؽرمخـارجماظقاضعماٌؿضؿـمىؿقعم
أذؽال ماظؿعارض مواظؿؾاؼـ ،مإذ مال مؼـؾغل محصر مدرادة ماظـرتاث مسؾك ماٌاضل،م
واجرتار مأصؽار مأجماده ،مصاظعالضة مبني ماٌاضل مواياضر مسالضة متقاصؾ موجدلم
تلؿقجبمضراءةماٌاضلمظػفؿفموواوزهمالمظؿؼدؼلف مصالمذؽمإذنمطؿامؼرىم–حاعدم
أبقمبزؼد-م أنماظؿلوؼؾموػقماظقجفماآلخرمظؾـصمميـؾمآظقةممػاعةممعـمآظقاتماظـؼاصةمممممممممم
و مايضارة ميف مإغؿاج ماٌعرصة موتؼقدغا مضضقة ماظؿلوؼؾ مإدي مدرادة معػاػقؿ مو معؼقالتم
اظؼداعكمسـماظؾغةمجبقاغؾفاماٌكؿؾػةمخاصةمعـماظزاوؼةماظػؾلػقة،مواظؽشػمسـ
األدس ماألغطقظقجقة مباٌعـك ماظقجقدي ،مواٌعرصقة ماظيت مذؽؾت مػذا ماٌػفقم مطؿام
ميؽـفمبؾقرةمومإغؿاجمماظؽـريممعـماٌػاػقؿماظـؼدؼةمواظؾالشقةميفماظرتاث،موخاصةم
صقؿامؼرتؾطمباظؿصقف ،مإغـامعطاظؾقنمأطـرمعـموضتمعضكمبادؿـؿارمػذاماظػضاءم
19

20

21

اظظاػرة مظؾغة مابـ مسربل ".مصؿقحات معؽة،مراجع مأبقزؼد م(حاعد) مإذؽاظقاتماظؼراءة موآظقاتماظؿلوؼؾ،12 ،
اٌرجعمغػلف-.مص.192.
-19ماٌرجعمغػلف-.مص.192.
 -20ؼشريمغصرمحاعدمأبقزؼدمبفذاماظصددمسؾكمأنمإصرارهميفمادؿكداممعػفقمماظؿلوؼؾمإمنامػقممبـابةماظعقدةمإديم
األصؾ.مإنمطؾؿةمتلوؼؾمػلماظيتمادؿكدعفامضداعكماٌػلرؼـمأعـالمحمؿدمبـمجرؼرماظطربيم(ت  310ػـ )
اظذيمارؾؼمسؾكمطؿابفم"يفماظؿػلريمجاععماظؾقانمسـمتلوؼؾمآيماظؼرآن".
 -21مؼـػؿح ما ظؿلوؼؾ مبـصقرة مجؾقة مسؾك ماظـص ماظعرصاغل مظدى مأبقزؼد ،مصاألعر مال مؼؿقضػ مسـد محدود ماظـصم
اظؼرآغل مصقلب مبؾ محؿك مإذؽاظقة مطقػ مغؼرأ ماظعرصان ماإلدالعل .معلاءظة معفؿة مباظـلؾة مإظقف ،مصاظؿفربةم
اظعرصاغقة مباسؿؾارػا محمؿقى مأغطقظقجل موععطك مصقـقعقـقظقجل موتلدقس متارخيل متـؿج مخطابا مهلا مدالظؿفام
وغظاممزفقرػا،مجيؿعمبنيماظػؽرمواظذطر،مبنيماظؿػؽريمواظؿدبري،مراجعمغصرمحاعدمأبقزؼد:مصؾلػةماظؿلوؼؾم
سـدمابـمسربل.
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اظؽـقػ ،مواظذي مؼرؼد مأن مؼعرب مسـ مغػلف مأغف مغص ،مسامل مؼرؼد مأن مؼـػفر ،موالم
ميؽـ متػفريه موغَلِػِفِ مإال محبضقر ماٌـؼػ ماظال-عرتدد مأي ماٌؾادر مو ماظالعـفزم،م
صاحب ماٌقضػ ،موغشقة ماٌكاررة متغؿره مباسؿؾارػا مأصؾ موجقده ،موػـا مويف مػذهم
اظؾقظةمباظذاتمتؽؿـمضقؿةمومإجرائـقةماظؿلوؼؾ.مإنماظؿقديمحلبمأبقزؼدمظقسم
اظعؿؾ مسؾك مرياؼة ماظرتاث عـ ماظؿشؿت مو ماظضقاع ،مصاألوظقؼة ميف ماٌـرحؾة ماظيتم
غعقشفاميفماظزعـماياضرمػقمرياؼةموجقدغامغػلف.مبعدمأنمأصؾحماظؿقاظػمبنيم
اظعدومواظؼقىماظرجعقةماٌلقطرةميفماظداخؾمحؼقؼةمبارزة :معـؾمػذاماظقضعمخؾؼم
غقسا معـ ماظؿقدي ماٌضاسػ معـ مضؾؾ معشارؼع ماظؿـقؼر ،مظؽـ مػؾ منح م العقل
اإلدالعلميفمزسزسةمأغلاقماظروحماظدوشؿائقة؟موػؾمادؿطاعمإزاحةمعـطؼماإلغغالق
و ماهلقؼة ماظؼائؿ مسؾك مادؿعالئقة ماًطاب ماظرجعل ،مواظـؼاصة ماظلائدة مبؿعؾري م–
أدوغقس -مػؾمادؿطعـامعـقاطؿةماظعؼؾمواظؿشؽقؽميفمإعؽاغاتفماٌعرصقة؟مأنماٌلؾّؿم
بفمػقمناحماظعؼؾماإلدالعلمحاظقاميفممإغؿاجمضراءمومغؼادمممؿازؼـ،مؼؿلرجققنم
بني محمـة ماظلمال ،موعفـة ماٌلاءظة ،معـ مأعـال ،محلـ محـػل ،مأرطقن موأبقزؼدم
(حاعد) موسؾل محرب… محاوظقا مسؾك ماظدوام مإجياد مآظقات مضراءة مود م مايؾقلمم
ضؾؾماغػفارمماظقضعممسؾقـاممبؼقادةمماألغظؿةمماظؽـؾقاغقة Les régimes totalitaires
ماظيت مهلـ متقزؼع مأداظقب ماظردع مواإلضـاع  ،dissuasionموإظؼاء ماًطاباتم
اٌػكؿة  Discours emphatiquesحقلمعامؼؼالمسؾكماظؿؼدممومايرؼة،موماظقسل،م
ومايداثة.مورؾقعةمامظـظؿموماإلؼدؼقظقجقاتمععفامهقلماظــصمإديمساظـؿمواحــدم
عقحـد  Monde uniqueؼقحد مطؾ ماظذػـقات موؼؿكذ مظـػلف مرابع ماألضـقم
 Hypotaseومإدي ممنقذجمأصؾل  archétypeومؼؿؿماسؿؾارهمحؼقؼةمعطؾؼة،معلقفةم
باظـظرة/اظروحماظدوشؿائقةمتضػلمسؾقفامػاظةماظؼدادة،موماظؿؾفقؾقة،موسؾقفمصنغفمالم
خيػك مسؾقـا مبلغف ممثة معؼددات مجدؼدة موأدؼان محدؼـة مػل ماإلؼدؼقظقجقات ،مإذم
اظػؽر ماإلؼدؼقظقجل متغؾب مبصقرة مجؾقة مسؾك ماظػؽر ماظعؾؿل  ،موخاصة مسؾقمم
اإلغـلان،مومععماإلؼدؼقظقجقاممتمتؽرؼسمشطردةماظعؼؾمممـالميفماظـزسةماظعؼالغقةم
وجربوتف  Rationalismeعـذ مبداؼة مسصر ماألغقار مباظغرب  ،Lumièresوسصرم
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-22مأبقزؼد،مغصرمحاعد-.معػفقمماظـص،مدرادةميفمسؾقمماظؼرآن-.ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،
 -23حرب،مسؾل -.مغؼـدماظـص -.ماٌـرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةماألودي-.1993 ،مص -.218مإنماٌلؾؿمبفم
ععمغفاؼةماظؼرنماظعشرؼـمأنمأوػامماإلؼدؼقظقجقامادؿطاست أنمتؽؿلحمطؾماٌـظقعاتماظػؽرؼة،موخاصةمسؾقمم
اإلغلان،مظدىمتؾؼكمادرتاتقفقةماإلغػالتمعـمضؾضؿفامواردةمإديمعامبعدمػذاماظؼرن.
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اظـفضةمسـدغامومأبقزؼدمؼمطدمسؾكماظؼراءةماٌقضقسقةمظؾـصماظؼرآغل،مصنغفمؼـػؾتم
عـمطؾمضراءةممنطقةمغلؼقةمعغؾؼةموػذامعامملمؼدرطفمبعضمعـمتعاعؾقامععمغؼدماظـؼدم
عـمأعـالمجابرمسصػقر وسؾلمحرب .م
صاألول مؼؿكقف ممما مدقمول مإظقف معشروع مأبقزؼد ،مإذ مؼرى مأغف مال مميؽـ مأليم
عػفقممعقضقسلمظإلدالممأنمؼؿفاوزماألرروحاتماإلؼدؼقظقجقة ،مظؽــامغرىمبلغفم
وسؾكماظرشؿمعـمطقغـامطائـاتمتعقشمواضعـاميفمخمؿؾػموؾقاتفماظلــقدـققظقجقةم
وماظؿارخيقةموماإلضؿصادؼة،مإالمأنمتلوؼؾـامحياولممأنمخيرتقموؼؿفاوزموؼزحزحم
سربمآظقاتماظؼراءةمتعؿقؿماًطابماٌضؾؾ،مبدونمأنمغؼعميفمصخماظؾعؾة،مسؾقـامأنم
مناردفامعـمداخؾفامسؾكمأرضفامععمأخذمايذرمسدمماظـــقضــقعميفمعـــػــارضـــةم
ومادؿعالئقة معػررة،مصالمأجد،مسؾكمػذاماألداس،مأي عاغعمعـمضراءةماظـصموأغام
عؿفردمعـمأمساءماظعَؾَؿِ.مظؽـمأدؽؾةموختقفمجابرمسصػقرمسؾكمماظرشؿمعـمذظؽم
تؾؼك معشروسة ،مإذ مغؾؼل مسؾك ماظلمال محقل مإعؽاغقة مهدؼد معػفقم معقضقسلم
ظإلدالممبعقدامسـمسالضاتماظؿـاصماٌعؼدةمومذؾؽةمالمؼػارقمصقفاماظـصمتلوؼالتف؟م
إن مإناز مأبقزؼد ميف مدرادؿف مظؾـص ماظؼرآغل ،موأن متـادل ماظؾعد ماإلؼدؼقظقجلم
صؾنعؽاغـامأنمنعؾفمؼؿفؾك،ميظةمهؾقؾفمآلظقاتماذؿغالماظـص،مويفمحبـفمسـم
ذروطمإعؽانماظقحل،مأملمغؼؾمأنمطؾمضراءةمظؾـصمإمنامػلمضراءةمبروطلؿقة،محقثم
ؼـؼطعمسربػاماظؼارئمأجزاءماظـصموجيذب مإظقفمأجزاءمأخرىمحـكمتـلفؿمععم
اظؿلوؼؾماظذي ؼـؼرتحفمومؼػرضفمسؾكماظـص .
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- 24مسصػقر،مجابر-.مػـقاعشمسؾكمدصرتماظؿـقؼر-.ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةماألودي-.1994 ،
 -25م ؼـشؾف ماظؼارئ مبِ ِؾرُوطِلِت ،موبروطلت مػذا مضارع مررؼؼ مؼقغاغل مطان مؼعذبمضقاؼاه مبطرؼؼةمصرؼدةمعـم
غقسفا :مطان مظف مصراذان ،مصراش مطؾري موصراش مصغري ،مصؽان مؼطرح ماٌلاصرؼـ ماظطقؼؾل ماظؼاعة مسؾك ماظػراشم
اظصغري،مواظؼصرييماظؼاعةمسؾكما ظػراشماظطقؼؾ،موحياولمأنمجيعؾفؿمسؾكمضدماظػراش.مراجـعمع.ماظعرويم
وسؾدماظػؿاحمطقؾقطق:معلاءظةماظؼراءةمعـمطؿابماٌـففقةميفماألدبمواظعؾقمماإلغلاغقة،مدارمتقبؼال،ماظطؾعةم
اظـاغقة-.1993 ،مص.20.
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