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تـقـديـم
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عنماظلفل،ميفمأؼاعـامػذه،معالحظةمأنماظعالضاتماظيتمتربطماٌؼدسمواظلقاديمؼظفرميفمأدادفام
عوضفماٌؿؽؾمم:معنمأيمعوضعمدقاديمؼـطؾقماٌؿؽؾممظؿأدقسمخطابمسنمإغشاءم"اظؽقـوغة-ععا"مميفم
جمؿؿعمذيمثؼاصةمومتؼاظقدمإدالعقةم؟ م
صاغطالضامعنماٌوضعماظذيمؼؽونمعـهماظؽالم،مؼؿعنيماٌـفجموماإلجراءمواٌعرصةم( )gnôsisماظيتم
اغطالضاممعـفامتؼاممماًطاباتمحولماٌؼدسموماظلقاديموسالضؿفؿامعنمداخلماٌؼدسمومعنمداخلم
اظلقاديممأو،مادؿــاء،معنمعوضعمآخرمخارجفؿامعنمػذاماٌوضعماظـاظثمتؾنيمسنمغػلفاماظعؾومم
اإلغلاغقةموماظعؾومماإلجؿؿاسقةماظيتمعنمبنيمعواضقعفا،مؼوجدمباظطؾعمعوضوعماًطابمحولماٌؼدسم
ومحولماظلقادي،معنمداخلمطلمواحدمعنمػذؼنمايؼؾنيمغػلفؿا .م
عـذمسصرماظـفضةمومعـذمسصرماألغوارم(أوماظؿـوؼرمطؿامذنؾومظـصرمأبيمزؼدمأنمؼلؿقهم)،مبدأتم
أوروبا مبإزاظة مطـائلفامسن ماظلؾطة ماظلقادقةموماظدوظة ،معؽلؾة ماجملؿؿعاتماإلغلاغقةماظلقادةمسؾىم
غػلفا،مععؿربةمأؼاػامعصدرامظؽلمذرسقةمدقادقة.مإنمػذهماظوضعقةمػيماظيتمعؽـتمعنمزفورماظعؾومم
اإلجؿؿاسقةموتطورػا .م
عـذ مغفاؼة ماظؼرن م ،XIXمو ماظعامل ماإلدالعي مذناول متأدقس محداثة معلؿؾفؿة موعػروضة مبؿطورم
اظرأمساظقة ميف مأوروبا ،معؿفـؾًا مإضقام مدؾطة مرجال ماظدؼن موعؤدلاتفم ماظدغقوؼة ميف معصادر ماظشرسقةم
اظؼاغوغقة ،مواظلؾطة ماظلقادة مواظدوظة .مصؾادؿــاء مترطقا ،مو مإىل محد معا ماظعراق ،مؼدرج مأي مجمؿؿعم
إدالعيمبصورةمطاعؾةمعصدرمدقادتهمومعؤدلاتهمضؿنمإرارهماًاص.مومػذامعامؼػلرمضعفماظؿػؽريم
اٌوضوسيميفمعصادرماظؼاغونموميفمأصلماظدوظةميفماجملؿؿعماإلدالعي.مومعنماٌػارضاتمأغهمعـذمغصفم
ضرن،موماظعؾوم ماإلغلاغقة متدرس مبشؽلموادع ،مسؾى ماظرشممعن مطـريمعن مرجال ماظدؼن م– ميفمشاظؾقةم
اىاععاتميفماظعاملماإلدالعي،مومػذامعامؼػلرمأؼضاماظؼضاءمسؾىمأوظؽكماظذؼنمذناوظونمبصورةمغؼدؼة،م
اظـظرمإىلماًطابماظدؼينمطؿامػوم:م(أيمبوصػه)مخطابمرجالمدؼنممو/مأومخطابمرجالمدقادة.م م

"لقذ وضغ قسن ػلن االجحواع بجاهؼة بيز بيٌياى جحث جصزفي و سائله اإلجصالية لحٌسيق هذا الؼذد هي
هجلة إًسٌييات" .فليجذ هسؤله هٌا جشكزاجي الخالصة.
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تؼومم"إغلاغقات"مبـشرم 11مغصامتشرتكميفمطوغفاماختذتمعوضوسامهلاماٌؿارداتماإلجؿؿاسقةم
ظؾؿؿدؼـني،موماظؿشؽالتماًطابقةماٌؤدلةمظؿوجفاتموعواضفمػؤالءماآلخرؼن،مأوماظـصوصماظؿأعؾقةم
اظيتمتعؿلمسؾىمتوضقحمادرتاتقفقؿفم.مإغهمحدث،مباظـلؾةمظؿارؼخماىزائرماظـؼايف،محبؽممأغه،معـذم
بداؼةماظؼرنم،XXمتؾينماىاععقونمبصورةمضؿـقةمدؾوطامؼؽرسماٌراضؾةماظذاتقة،معؿؿـؾةميفماظلؽوتم
سن ماظؿوارؤ م مبني مرجال ماظدؼن مو مرجال ماظلقادة ميف مسؿؾقة مإضرار ماظشرسقة ماظيت مؼؿؾادظوغفا محقـؿام
ؼرشؾونميفماسؿالءمطرديمايؽم.مإنمػذاماظؿؾادلمومػذاماظؿوارؤمظؾلعيموراءماظلـؾطةموايػازمسؾقفا،م
ظهمتارؼخ،مؼـؾغيمطؿابؿهمبلرسة،مألغهمجزءمالمؼؿفزأمعنماٌأداةماٌؿفددةمبادؿؿرار،معأداةماظطالقم
)مDIVORTIUMم( اظذيمملمؼؿقؼقمأبدامبنيمػذؼنماظعـصرؼن،موماظذيمؼوجدميفمصعلماظرابطةمغػلهم
وميفمتارؼخماجملؿؿعاتماإلدالعقة،معـذموصاةماظـيبمحمؿدم(ص)مومحادثةمدؼقػةمبينمداسدةماظطؼودقةم
اظورنم– مسربقةماظيتماغؿفتمبؿعقنيمأبيمبؽرماظصدؼقممطأولمخؾقػةمظؾؿلؾؿني.مومايالمأنماٌراضؾةم
اظذاتقة مبفذا ماًصوص ،مضد موؾت ميف موزقػة ماظؾاحـني ميف ماظـعؾوم ماإلجؿؿاسقة مغػلفا ،محبؽم مأنم
ايرطات ماظورـقة مطاغت متدعج ماظدؼن ميف ماٌؤدلات ماٌـؿفة مظؾكطاب محول ماالخؿالف مواهلوؼةم
اظورـقة،مسازظةمغػلفا،معنمخاللمجوػرمعلعاػامغػله،مسنماجملؿؿعاتماالدؿعؿارؼة .م
ظؼدمأصؾحماظدؼنموماٌؿدؼـونمعوضوسامرابويماظؿػؽريمصقهممتاعام– مومعنمػـامصؼدمهولمعاملمؼػؽرم
صقهمإىلمعامظقسمضابالمظؾؿػؽريمصقه .م
ظؼدمبدأتماظؼطقعةمعنمرجالماظدؼنمأغػلفم،موذظكمألغفممملمؼعودواميفمحاجةمإىلماظلقادقني،م
(…)،مومادؿغالالًمظوررةماظػراغمو ماًلارات ماظؽربى ماظيت م متعين مذقؽا مطـريامباظـلؾةمظؾؿفؿؿع،م
صإغفممدارسوامٌلءماظػراغماظذيمؼـكرمجواغبماظـظمماظلقادقةماظدؼؽؿاتورؼة.مإنماالغؿؼالمإىلماظعـفم
اٌؿطرف،مبعدماظؿؼـعاتماظؿعدد -محزبقةموماالغؿكابقة،مضدمبنيمظؾؿفؿؿعمبأنماظدؼؽـؿاتورؼةماٌلؿؾدةم
ميؽنمأنمهلمحمؾفامدؼؽؿاتورؼةم(أطاظةمظؾؿفؿؿع)محقثمتؽونمأصعاهلاماألوىلمباظطؾعمػيماظؼضاءمسؾىم
أوظؽكماظذؼنماحرتصواماظؾقثماظعؾؿي،مأيمأغفممجعؾواماظشكمعفـؿفم.مومايالمأغهمالذيءمأخطرمسؾىم
ومجودمرجلماظدؼنمعنماظؿشؽقكمأيماظربطمبنيمخطابهموممماردامتهماظػعؾقة .م
إمنمسؿؾقةماظؿػؽريمصعلمحرممتاعامعنمطلمادؿعؾادمأومتؾعقةمصعؾقةمطاغتمأومحمؿؿؾة.مطؿامإنم
مماردةمػذهمايرؼة،مووضعفامضقدماظؿـػقذماظقوم،موإذنمععرصةماًطرمومعواجفؿه،مػيماظيت مجعؾؿـام
غؿفاوزماٌراضؾةماظذاتقة.مغعم،مإنماًطابمواٌؿاردات،مطلمممارداتمرجلماظدؼنمومطلمعؿدؼنمػيم
ممارداتمشريؼةموضعقة،مأيمأغفامعادةمظؾشكماٌـففيمإذنمعادةمظؾؿػؽري .م
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أنمتػؽرميفمخؾقماظؽونموماإلغلانمػو،ميفماظـصوصماٌؼددة،مصعلمطالم،مطؿامغؼرأمذظكميفمطـريم
عنمآؼاتماظؽؿبماظلؿاوؼة .م
إنماًؾقمإذنمضول،مومظلـامغػعلمذقؽامآخرمػـامشريمأنمغؼولمسنماظؼول،مأنمغػصل،موممنقزموم
غصـّفَ،مومغػؽر.مومعنمػـامصإنماظعاملمعوضوسـامومحننماظذؼنمغؾؿؽرهمجبعؾهمضوالمومجبعؾهمصعال.ممممممم م
مممممعاماظذيمميقزغامسنمرجلماظذؼنماظذيمؼعقدماظؼول؟مميقزغامسـهمأغـامغؿؾعماٌعـىمباٌػفوممالم
أن مغؿؾع مباألعر ماٌعـى .مإن مسؿؾقة مإغؿاج ماألصؽار محمرعة مسؾى معن مميؿفـون موؿقد ماظػعل ،مطوغفمم
ؼؼوعون مبؿقفري ماظؾغة مو ماظؽالم،مومطوغفم مؼؿؽؾؿون مبطرؼؼةمػي مدائؿا مإرتؽادقة،مإغطالضا معنمضؿةم
اٌؼدس ماحملؿؽر ماظذي معـقوه مألغػلفم .مػؽذا مصإغفم مؼلريون ماظـ م"ػو" معا محنني مألغػلفم م"رداظة"م
جعلمطالمماهللمواضقا.مومسؾىمػذاماألداسمصإنمطالعهمؼصؾحمطالعفم،مومحقدماٌعـى،مالرؼبمصقه،م
جازعامعـلماظوحيماظذيمأظؼاهممPythieممإىلم .Delphesمإغفممإذنماإلظه.مصفممؼػؿون،مومذنرعونمعنم
االغؿلابمإىلماألعةمسنمررؼقماظؿؽػري.مومػممؼؼؿؾونمبػعلماظؽالممعـطوضاميفمصورةمحؽممعؼدسمػوم
اظػؿوى ،ماظواجؾة ماظؿـػقذ مبصورة معطؾؼة معـل مصعل ماظؽالم ماظذي مبوادطؿه مأعر مهلل مإبراػقم مأن مؼذبحم
إمساسقلم/مإدقاقمضرباغامهللموزظػى.م م
ػـاكمطارؼؽاتورمظـم"مدؼالم"مؼصورمؼوممسقدماألضقىمطؾشاًمػاربامبأدرعمعامؼؽون،موميفمأسؼابهم
رجلمؼشفرمخـفرا.مؼؼولماظؽؾشمعؿطاؼرماظزبدم:مٌاذامؼرؼدونمذحبي؟مرشممأغينمظلتماعرأةمومظلتم
عـؼػام؟" م
يف ماظـصوص ماٌؼددة ،مصإن ماهلل مو مػو مؼأعر مباظؿضققة ،مال مؼؼدم مظذظك مأي مدؾب .مإغه ماظلؾطةم
اٌطؾؼة،ماظؽقـوغةماألطقدة،ماألحد،ماظؼوي،ماألسؾىماألطرب،مذوماالدمماٌعظممتلعامومتلعنيمعرة .م
طذظكمػومعنمؼؿؽؾممبامسه.مطذظكمػومعنمؼؼررمسنمررؼقماإلسالنماظذاتيمأغهماظـارقماظرمسيمبادمم
اظـص .م
وظؽنماهللمأومضفمؼدمإبراػقممعنمصعلماظذبح،مومنامإدقاقم/مإمساسقلمومطاغتمأعؿانمسظقؿؿان.م
وملمؼـطقمأبدامبأؼةمصؿوى.مؼؾنيمغصرمأبومزؼدمعـؿؼداماًطابماظدؼين،مطقفمأنمرجلماظدؼن،مومػوم
ؼؤول مطالم ماهلل ،مو مذنوظه مإىل محق مدؼين ،مؼلؿقوذ مسؾقه مو مدنعل معـه معؾؽه ماًاص .مبوصػفمم
حمـطنيمظؾكطابمومدقرة،مصإنمرجالماظذؼنمؼلؿوونمسؾىمسرشماظلؾطة،مومؼغؾؼونمعامجعؾهماظـصم
اظؼرآغيمعػؿوحامضؾلمأنمؼردمسؾقهماظغؾقمػومذامته.مإنماظلؾطةماظدؼـقةمإمنامػيمدؾطةمرجالماظدؼن.م
إغفامدؾطةمحقاةمومعوت،مدؾطةممتؽنيمعنمايقاةمومتلؾقطامظؾؿوت.مظؼدمضالمععاوؼة،مطأولمحاطمم
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ورينمسربيمظؾؿلؾؿني،مأثـاءمتـصقؾهمسامم،151م(عامععـاه)م:ماألرضمعؾكمهللمومأغامخؾقػةماهلل.موم
طلمعامآخذهمؼعودمإظيّ،مومطلمعامأترطهمظؾـاسمصإغهمعنمصضؾي" .م
إنماٌؽرموماظغصبمػؿاماظؾذانمؼؤدلانمضاسدةماظلؾطةماظلقادقةمظرجلماظدؼنماظذيمؼعزفمسؾىم
وترماظلؾطةماظرعزؼةموماظلؾطةماظلقادقة،مشريمأغهمؼرؼدمأنمذنؽممومحده،معـؽرًامسؾىمرجالماظدؼنمطلم
إعؽاغقةمىعؾهمحاطؿًامذرسقًا .م
اظؿػؽريمػومػـا،مربطمضؿنمسالضة،مسالضةماًطابماظدؼينمطػعلمظؾؽالم،ماإلغلاغيمحصرًا.مػوم
صصلماظدؼنمسنماظؿػؽريماظدؼين،مغصماظؿػؽريمسنماظـص،ماظـصمسنماظـصماٌؤول.مإنمرجلماظدؼنمالم
ميؾكمأنمؼػؽر،مإغهمؼشرع،مومؼؽرسماظؿشرؼع،مومؼصدقمسؾىماظؿشرؼعمعنمعرطزهمطـإرادةمعطؾؼة،معنم
أسؾىماظعرشماٌغؿصب.ميفمػذهماياظة،مصإنمطلمتػؽري،مطلمغؼد،مطلمذـكمعـففيمؼصؾحم"طػرا".م
وطلمطػر،مردة.مومطلمردّةممسؼابفاماٌوت.موعاماظؼؿلمإنمملمؼؽنماخؿزاالمإىلمصؿت،مومصلكاًمظؾؽالم،م
ومإحاظةمسؾىماظعدم،مواظػوضى،مودػشةماظػؿقماألوىل…مػذهمأربعةمسشرةمغصًا.مإغفامععاذة،مومعصرحم
بفا ،مو ممماردة مظؾػصل مال مؼـؾغي مأن مغضاسف معؾكصاتفا ميف متؼدؼم مأطادميي ،مألن مأصضل معا مؼؼالم
بشأغفا،مػومأغفامتـدرجمطؾفاميفمإرارماٌأداةماظيتمؼؿؿؾصمعـفامطلمواحدمادؿققاء.مطؿامتـدمرجميفم
غػسماظوضت،ميفمإرارمايؼلماظوادعماظؾور،مجبعلمعامػومدقاديميفمأرضماإلدالممعلأظةمدغقوؼة .م
تؿؽرس مػذه ماظـصوص مإىل معواجفة مخطر ماظؿػؽري ميف ماظوجود ،مسؾى ماألضل مصقؿا مبؼي معـه مضابالم
ظؾؿػؽريمصقه.مصؾقؿفـبماظؿلاؤلمحولمضقؿؿفا،مومظؿفـبمعلاءظؿفامحولمعالءعؿفا.مومظؽنمظـعرفمأنم
سدممعالءعؿفاماىذرؼةمتؽؿنميفمطوغفامصؿقت،مظؾؿرةماألوىلميفماىزائر،ماألبوابماٌغؾؼةمظؾؿػؽريميفم
"اظدؼين مو ماظلقادي" .موظــؾه مإىل مػذا ماظؿصرؼح ماًارج مسن مزعـه ممتاعا ميف مجمؿؿع معلقوق مبورأةم
االدؿعؾاد،معؿؾوسامباغؿػاضاتمدعوؼة،معـذمضرونم:م"م(…)…"مإصراراغامسؾىمإسؿالمعـففقاتمػذهم
اظعؾومموميفمعؼدعؿفاماظؿأوؼلم"م Herméneutiqueم"أسظممبؽـريمعنمأن مخنضعمظؾعؾةماإلضصاء،مومالم
ميؽنمأليمجفةمغزعمحؼـاميفممماردؿـامظؾؿأوؼلمصؿفؿامحاولماٌظؾؾونمصعلمذظكمدقفدونمأغػلفممأعامم
عـعرجاتماظؿطرفموماظؿعصبماٌؤديمإىلماإلرػابمباظضرورة 2".م
إنمأػؿقةمػذهماظـصوصمظقلت،مإذنمتؾكماظيتممؼؼدعفامظـاماٌوضوعمأوماظؿقؾقل،مومظقلتميفم
ضوهلا مبشؽل مجقد مأو مدَيّءمعامظدؼفامعنمضولمسنماٌؼدسمواظلقادي.مشريمأغهمعطؾوبمضراءتفامعنم
حقثمأغفا،معفدتماظقومميرؼةماظؿػؽري،ميفمعواجفةماىرميةماٌطؾؼةماٌؿؿـؾةميفمإزاحةماظؽؾؿةمايرةم
واظضؿريماير،ميفمجمؿؿع،مأصؾحمصقهماظعـف،مبادمماظدؼن،موإسدامماٌعـى،مسؾادةمتؼاممظوجهماظؼوىم
 -اًظز بودوهة ،ػبذ القادر -.هلخص هشاركحه أسفله.
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األطاظةمظإلغلان.مإنمػذهماظعؾادةمتضربمجبذورػاميفماظغؿوضموماظػوضىماظلابؼةمظؽلمدؼنم:مأيم
اظطاشوت.مومعاماظطاشوتمإالمادممظوثنمععروفميفماىزؼرةماظعربقةمعامضؾلماإلدالم،مثممإغهميفماإلدالمم
ادممألحدماظشقارني .م
إىل مأرواح م :مصراق مصضه ،مو مجقالظي ماظقابس ،مواحمؿد مبوخوبرة مو مسؾد ماظؼادر مسؾوظة ،مو مراػرم
جاسوت ،مو محمػوز مبودؾلي ،ممماردو ماظػصل ماٌػصوظون ،مإىل ماألئؿة ماٌغؿاظني ميف معلاجدػم مألغفمم
رصضوا ماظؾؾس ،مإىل ماظلقد مطالصري مأدؼف موػران م ،مإىل ماظرضود ماظلؾع م(دؾع مرضود) مبؿؾقرؼن ،مإىلم
اظصقػقني،مومإىلمسشراتماآلالفمعنمضقاؼاماظطاشوت،مداخلماىزائر،مومخارجفا،ممإىلمأرواحفمم
غؼدممػذاماظعددمعنمجمؾةم"إغلاغقات".ممم م
أحوذ بي ًؼوم
جزجوة هحوذ حوذاوي (بحصزف)
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