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1 مـتـقـدي
 

عنماظلفل،ميفمأؼاعـامػذه،معالحظةمأنماظعالضاتماظيتمتربطماٌؼدسمواظلقاديمؼظفرميفمأدادفام

ععا"مميفم-عوضفماٌؿؽؾمم:معنمأيمعوضعمدقاديمؼـطؾقماٌؿؽؾممظؿأدقسمخطابمسنمإغشاءم"اظؽقـوغة

مجمؿؿعمذيمثؼاصةمومتؼاظقدمإدالعقةم؟

معنماٌوضعماظذيمؼؽونمعـهماظؽالم مواٌعرصةم)صاغطالضا ماإلجراء اظيتمم(gnôsis،مؼؿعنيماٌـفجمو

معنمداخلماٌؼدسم متؼاممماًطاباتمحولماٌؼدسموماظلقاديموسالضؿفؿا ممعـفا ومعنمداخلماغطالضا

ماظعؾومم ماٌوضعماظـاظثمتؾنيمسنمغػلفا معنمػذا مخارجفؿا مأو،مادؿــاء،معنمعوضعمآخر اظلقاديم

نيمعواضقعفا،مؼوجدمباظطؾعمعوضوعماًطابمحولماٌؼدسماإلغلاغقةموماظعؾومماإلجؿؿاسقةماظيتمعنمب

مومحولماظلقادي،معنمداخلمطلمواحدمعنمػذؼنمايؼؾنيمغػلفؿا.

عـذمسصرماظـفضةمومعـذمسصرماألغوارم)أوماظؿـوؼرمطؿامذنؾومظـصرمأبيمزؼدمأنمؼلؿقهم(،مبدأتم

ماجملؿؿعاتما معؽلؾة ماظدوظة، مو ماظلقادقة ماظلؾطة مسن مطـائلفا مبإزاظة مسؾىمأوروبا ماظلقادة إلغلاغقة

غػلفا،مععؿربةمأؼاػامعصدرامظؽلمذرسقةمدقادقة.مإنمػذهماظوضعقةمػيماظيتمعؽـتمعنمزفورماظعؾومم

ماإلجؿؿاسقةموتطورػا.

م ماظؼرن مغفاؼة مبؿطورمXIXعـذ موعػروضة معلؿؾفؿة متأدقسمحداثة ماإلدالعيمذناول ماظعامل مو ،

ماظد مرجال مدؾطة مإضقام معؿفـًؾا مأوروبا، ميف ماظشرسقةماظرأمساظقة معصادر ميف ماظدغقوؼة موعؤدلاتفم ؼن

مجمؿؿعم مأي مؼدرج ماظعراق، معا محد مإىل مو مترطقا، مصؾادؿــاء مواظدوظة. ماظلقادة مواظلؾطة اظؼاغوغقة،

إدالعيمبصورةمطاعؾةمعصدرمدقادتهمومعؤدلاتهمضؿنمإرارهماًاص.مومػذامعامؼػلرمضعفماظؿػؽريم

جملؿؿعماإلدالعي.مومعنماٌػارضاتمأغهمعـذمغصفماٌوضوسيميفمعصادرماظؼاغونموميفمأصلماظدوظةميفما

ماظدؼنم معنمطـريمعنمرجال مسؾىماظرشم متدرسمبشؽلموادع، ماإلغلاغقة ماظعؾوم مو يفمشاظؾقةمم–ضرن،

اىاععاتميفماظعاملماإلدالعي،مومػذامعامؼػلرمأؼضاماظؼضاءمسؾىمأوظؽكماظذؼنمذناوظونمبصورةمغؼدؼة،م

مبوصػه(مخطابمرجالمدؼنممو/مأومخطابمرجالمدقادة.مماظـظرمإىلماًطابماظدؼينمطؿامػوم:م)أي

                                                                                                                                   

"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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متشرتكميفمطوغفاماختذتمعوضوسامهلاماٌؿارداتماإلجؿؿاسقةمم11تؼومم"إغلاغقات"مبـشرم غصا

ظؾؿؿدؼـني،موماظؿشؽالتماًطابقةماٌؤدلةمظؿوجفاتموعواضفمػؤالءماآلخرؼن،مأوماظـصوصماظؿأعؾقةم

ث،مباظـلؾةمظؿارؼخماىزائرماظـؼايف،محبؽممأغه،معـذماظيتمتعؿلمسؾىمتوضقحمادرتاتقفقؿفم.مإغهمحد

،متؾينماىاععقونمبصورةمضؿـقةمدؾوطامؼؽرسماٌراضؾةماظذاتقة،معؿؿـؾةميفماظلؽوتمXXبداؼةماظؼرنم

محقـؿام ماظيتمؼؿؾادظوغفا ماظشرسقة مإضرار مسؿؾقة ميف ماظلقادة مرجال مو ماظدؼن مبنيمرجال م ماظؿوارؤ سن

ػذاماظؿؾادلمومػذاماظؿوارؤمظؾلعيموراءماظلـؾطةموايػازمسؾقفا،ممؼرشؾونميفماسؿالءمطرديمايؽم.مإن

 مظهمتارؼخ،مؼـؾغيمطؿابؿهمبلرسة،مألغهمجزءمالمؼؿفزأمعنماٌأداةماٌؿفددةمبادؿؿرار،معأداةماظطالق

اظذيمملمؼؿقؼقمأبدامبنيمػذؼنماظعـصرؼن،موماظذيمؼوجدميفمصعلماظرابطةمغػلهم) مDIVORTIUMم(

تماإلدالعقة،معـذموصاةماظـيبمحمؿدم)ص(مومحادثةمدؼقػةمبينمداسدةماظطؼودقةموميفمتارؼخماجملؿؿعا

سربقةماظيتماغؿفتمبؿعقنيمأبيمبؽرماظصدؼقممطأولمخؾقػةمظؾؿلؾؿني.مومايالمأنماٌراضؾةمم–اظورنم

مأنم محبؽم مغػلفا، ماإلجؿؿاسقة ماظـعؾوم ماظؾاحـنيميف موزقػة موؾتميف مضد ماًصوص، مبفذا اظذاتقة

ماظورـ مواهلوؼةمايرطات ماالخؿالف محول مظؾكطاب ماٌـؿفة ماٌؤدلات ميف ماظدؼن متدعج مطاغت قة

ماظورـقة،مسازظةمغػلفا،معنمخاللمجوػرمعلعاػامغػله،مسنماجملؿؿعاتماالدؿعؿارؼة.

ومعنمػـامصؼدمهولمعاملمؼػؽرمم–ظؼدمأصؾحماظدؼنموماٌؿدؼـونمعوضوسامرابويماظؿػؽريمصقهممتاعام

ممصقه.صقهمإىلمعامظقسمضابالمظؾؿػؽري

ظؼدمبدأتماظؼطقعةمعنمرجالماظدؼنمأغػلفم،موذظكمألغفممملمؼعودواميفمحاجةمإىلماظلقادقني،م

مظؾؿفؿؿع،م…) مباظـلؾة مطـريا متعينمذقؽا ماًلاراتماظؽربىماظيتم مو ماظػراغ مظوررة مادؿغالاًل مو ،)

ماظػراغماظذيمؼـكرمجواغبماظـظمماظلقادقةماظدؼؽؿاتورؼة.مإنماالغؿؼ مٌلء المإىلماظعـفمصإغفممدارسوا

حزبقةموماالغؿكابقة،مضدمبنيمظؾؿفؿؿعمبأنماظدؼؽـؿاتورؼةماٌلؿؾدةمم-اٌؿطرف،مبعدماظؿؼـعاتماظؿعدد

ميؽنمأنمهلمحمؾفامدؼؽؿاتورؼةم)أطاظةمظؾؿفؿؿع(محقثمتؽونمأصعاهلاماألوىلمباظطؾعمػيماظؼضاءمسؾىم

ومايالمأغهمالذيءمأخطرمسؾىمأوظؽكماظذؼنماحرتصواماظؾقثماظعؾؿي،مأيمأغفممجعؾواماظشكمعفـؿفم.م

مومجودمرجلماظدؼنمعنماظؿشؽقكمأيماظربطمبنيمخطابهموممماردامتهماظػعؾقة.

مإنم مطؿا مطاغتمأومحمؿؿؾة. مصعؾقة متؾعقة مأو معنمطلمادؿعؾاد ممتاعا ماظؿػؽريمصعلمحر منمسؿؾقة إ

مجعؾؿـاممماردةمػذهمايرؼة،مووضعفامضقدماظؿـػقذماظقوم،موإذنمععرصةماًطرمومعواجفؿه،مػيماظيت

غؿفاوزماٌراضؾةماظذاتقة.مغعم،مإنماًطابمواٌؿاردات،مطلمممارداتمرجلماظدؼنمومطلمعؿدؼنمػيم

مممارداتمشريؼةموضعقة،مأيمأغفامعادةمظؾشكماٌـففيمإذنمعادةمظؾؿػؽري.
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أنمتػؽرميفمخؾقماظؽونموماإلغلانمػو،ميفماظـصوصماٌؼددة،مصعلمطالم،مطؿامغؼرأمذظكميفمطـريم

مؽؿبماظلؿاوؼة.عنمآؼاتماظ

إنماًؾقمإذنمضول،مومظلـامغػعلمذقؽامآخرمػـامشريمأنمغؼولمسنماظؼول،مأنمغػصل،موممنقزموم

مغصـَّف،مومغػؽر.مومعنمػـامصإنماظعاملمعوضوسـامومحننماظذؼنمغؾؿؽرهمجبعؾهمضوالمومجبعؾهمصعال.ممممممم

امغؿؾعماٌعـىمباٌػفوممالمعاماظذيمميقزغامسنمرجلماظذؼنماظذيمؼعقدماظؼول؟مميقزغامسـهمأغـممممم

مطوغفمم ماظػعل، موؿقد مميؿفـون معن مسؾى محمرعة ماألصؽار مإغؿاج مسؿؾقة مإن ماٌعـى. مباألعر مغؿؾع أن

مضؿةم معن مإغطالضا مإرتؽادقة، مػيمدائؿا مبطرؼؼة مؼؿؽؾؿون مطوغفم مو ماظؽالم، مو ماظؾغة مبؿقفري ؼؼوعون

م ماظـ مؼلريون مصإغفم مػؽذا مألغػلفم. ماظذيمعـقوه م"رداظة"ماٌؼدسماحملؿؽر محننيمألغػلفم معا "ػو"

جعلمطالمماهللمواضقا.مومسؾىمػذاماألداسمصإنمطالعهمؼصؾحمطالعفم،مومحقدماٌعـى،مالرؼبمصقه،م

.مإغفممإذنماإلظه.مصفممؼػؿون،مومذنرعونمعنم DelphesإىلمممPythieجازعامعـلماظوحيماظذيمأظؼاهمم

ميفمصورةمحؽممعؼدسمػوم معـطوضا مؼؼؿؾونمبػعلماظؽالم مػم مو االغؿلابمإىلماألعةمسنمررؼقماظؿؽػري.

مؼذبحم مأن مإبراػقم مهلل مأعر مبوادطؿه ماظذي ماظؽالم مصعل معـل معطؾؼة مبصورة ماظؿـػقذ ماظواجؾة اظػؿوى،

مإمساسقلم/مإدقاقمضرباغامهللموزظػى.م

طارؼؽاتورمظـم"مدؼالم"مؼصورمؼوممسقدماألضقىمطؾشًامػاربامبأدرعمعامؼؽون،موميفمأسؼابهمػـاكم

رجلمؼشفرمخـفرا.مؼؼولماظؽؾشمعؿطاؼرماظزبدم:مٌاذامؼرؼدونمذحبي؟مرشممأغينمظلتماعرأةمومظلتم

معـؼػام؟"

ماظلؾطةم مإغه مدؾب. مأي مظذظك مؼؼدم مال مباظؿضققة، مؼأعر مػو ماهللمو مصإن ماظـصوصماٌؼددة، يف

ماٌطؾؼة،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

اظؼرآغيمعػؿوحامضؾلمأنمؼردمسؾقهماظغؾقمػومذامته.مإنماظلؾطةماظدؼـقةمإمنامػيمدؾطةمرجالماظدؼن.م

إغفامدؾطةمحقاةمومعوت،مدؾطةممتؽنيمعنمايقاةمومتلؾقطامظؾؿوت.مظؼدمضالمععاوؼة،مطأولمحاطمم
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ػةماهلل.موم،م)عامععـاه(م:ماألرضمعؾكمهللمومأغامخؾق151ورينمسربيمظؾؿلؾؿني،مأثـاءمتـصقؾهمسامم

مطلمعامآخذهمؼعودمإظّي،مومطلمعامأترطهمظؾـاسمصإغهمعنمصضؾي".

ماظؾذانمؼؤدلانمضاسدةماظلؾطةماظلقادقةمظرجلماظدؼنماظذيمؼعزفمسؾىم إنماٌؽرموماظغصبمػؿا

وترماظلؾطةماظرعزؼةموماظلؾطةماظلقادقة،مشريمأغهمؼرؼدمأنمذنؽممومحده،معـؽًرامسؾىمرجالماظدؼنمطلم

ماطًؿامذرسًقا.إعؽاغقةمىعؾهمح

اظؿػؽريمػومػـا،مربطمضؿنمسالضة،مسالضةماًطابماظدؼينمطػعلمظؾؽالم،ماإلغلاغيمحصًرا.مػوم

صصلماظدؼنمسنماظؿػؽريماظدؼين،مغصماظؿػؽريمسنماظـص،ماظـصمسنماظـصماٌؤول.مإنمرجلماظدؼنمالم

دةمعطؾؼة،معنمميؾكمأنمؼػؽر،مإغهمؼشرع،مومؼؽرسماظؿشرؼع،مومؼصدقمسؾىماظؿشرؼعمعنمعرطزهمطـإرا

أسؾىماظعرشماٌغؿصب.ميفمػذهماياظة،مصإنمطلمتػؽري،مطلمغؼد،مطلمذـكمعـففيمؼصؾحم"طػرا".م

وطلمطػر،مردة.مومطلمرّدةممسؼابفاماٌوت.موعاماظؼؿلمإنمملمؼؽنماخؿزاالمإىلمصؿت،مومصلكًامظؾؽالم،م

إغفامععاذة،مومعصرحممػذهمأربعةمسشرةمغًصا.م…ومإحاظةمسؾىماظعدم،مواظػوضى،مودػشةماظػؿقماألوىل

مؼؼالم معا مأصضل مألن مأطادميي، متؼدؼم ميف مغضاسفمعؾكصاتفا مأن مؼـؾغي مال مظؾػصل ممماردة مو بفا،

بشأغفا،مػومأغفامتـدرجمطؾفاميفمإرارماٌأداةماظيتمؼؿؿؾصمعـفامطلمواحدمادؿققاء.مطؿامتـدمرجميفم

مإلدالممعلأظةمدغقوؼة.غػسماظوضت،ميفمإرارمايؼلماظوادعماظؾور،مجبعلمعامػومدقاديميفمأرضما

مضابالم معـه مبؼي مصقؿا ماألضل مسؾى ماظوجود، ماظؿػؽريميف مخطر معواجفة ماظـصوصمإىل تؿؽرسمػذه

ظؾؿػؽريمصقه.مصؾقؿفـبماظؿلاؤلمحولمضقؿؿفا،مومظؿفـبمعلاءظؿفامحولمعالءعؿفا.مومظؽنمظـعرفمأنم

بوابماٌغؾؼةمظؾؿػؽريميفمسدممعالءعؿفاماىذرؼةمتؽؿنميفمطوغفامصؿقت،مظؾؿرةماألوىلميفماىزائر،ماأل

مبورأةم معلقوق ميفمجمؿؿع ممتاعا مزعـه مسن ماًارج ماظؿصرؼح مػذا مإىل موظــؾه ماظلقادي". "اظدؼينمو

"مإصراراغامسؾىمإسؿالمعـففقاتمػذهم…(…االدؿعؾاد،معؿؾوسامباغؿػاضاتمدعوؼة،معـذمضرونم:م"م)

خنضعمظؾعؾةماإلضصاء،مومالمم"أسظممبؽـريمعنمأنمHerméneutiqueاظعؾومموميفمعؼدعؿفاماظؿأوؼلم"م

ميؽنمأليمجفةمغزعمحؼـاميفممماردؿـامظؾؿأوؼلمصؿفؿامحاولماٌظؾؾونمصعلمذظكمدقفدونمأغػلفممأعامم

م2عـعرجاتماظؿطرفموماظؿعصبماٌؤديمإىلماإلرػابمباظضرورة."

ماٌوضوعمأوماظؿقؾقل،مومظقلتميفم مظـا ماظـصوصمظقلت،مإذنمتؾكماظيتممؼؼدعفا إنمأػؿقةمػذه

معنممضوهلا معطؾوبمضراءتفا مشريمأغه معنمضولمسنماٌؼدسمواظلقادي. مظدؼفا معا مَدّيء مأو بشؽلمجقد

حقثمأغفا،معفدتماظقومميرؼةماظؿػؽري،ميفمعواجفةماىرميةماٌطؾؼةماٌؿؿـؾةميفمإزاحةماظؽؾؿةمايرةم

اظؼوىمواظضؿريماير،ميفمجمؿؿع،مأصؾحمصقهماظعـف،مبادمماظدؼن،موإسدامماٌعـى،مسؾادةمتؼاممظوجهم
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مظؽلمدؼنم:مأيم ماظػوضىماظلابؼة ميفماظغؿوضمو متضربمجبذورػا ماظعؾادة مإنمػذه مظإلغلان. األطاظة

اظطاشوت.مومعاماظطاشوتمإالمادممظوثنمععروفميفماىزؼرةماظعربقةمعامضؾلماإلدالم،مثممإغهميفماإلدالمم

مادممألحدماظشقارني.

مبوخوبر مواحمؿد ماظقابس، مجقالظي مو مصضه، مصراق م: مأرواح مراػرمإىل مو مسؾوظة، ماظؼادر مسؾد مو ة

مألغفمم ماٌغؿاظنيميفمعلاجدػم ماألئؿة مإىل ماٌػصوظون، ماظػصل ممماردو مبودؾلي، محمػوز مو جاسوت،

مإىلم مبؿؾقرؼن، مرضود( م)دؾع ماظلؾع ماظرضود مإىل م، مأدؼفموػران مطالصري ماظلقد مإىل ماظؾؾس، رصضوا

ر،مومخارجفا،ممإىلمأرواحفمماظصقػقني،مومإىلمسشراتماآلالفمعنمضقاؼاماظطاشوت،مداخلماىزائ

مغؼدممػذاماظعددمعنمجمؾةم"إغلاغقات".ممم
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