
 المركزية الغربية –حفريات الخطاب الغربي 
 د. بدر المقري

حفريات اخلطاب الغريب، املركزي الغربية، بدر املقري، االستتتتت، راب، االستتتتت، تتتتترا ،  تتتتتر        الكلمات المفتاحية: 
 اإلسالم، الصفاء ال ر ي.

ر ال صتتت ال،حقيب امل،دا لة، أي،رب أ مية جادة الصتتت اب، ماداا ام (2013-1947مل جيانب األستتت،اا ستتتامل يف ت  
 أكرب ان جمرد أد ات إجرائية. ،القدمي  ال صر ال سيط  ال صر احلديث  ال صر امل اصر

صتتتتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتتتيات ريب خلغء ال،اريخ، إا ال يرامي اخلطاب ارخيية، هي يف ج هرها اظهر الن،قاافهذه الق الب ال،
،ذكري ال أ  ااهجية ،أ  نافلة إجرائية ،اا فكري  .   ليس ترف  1رباآلخر  زاانه الف لي، ليك ن ال،اريخ يف املآ  كما يراه الغ

 ."ان ال زاان له ال ه ية له" مة اآلتيةيب ال،ارخيي يزكي املسل  ز يف ال،حقبأن ال،مي  

ان  ا مل يرتدد األستتتتتت،اا ستتتتتتامل يف ت، مل  عتتتتتت ء الو، يف ام، ار هذه ال صتتتتتتاية يف ال،حقيب ال،ارخيي، اظهر  
 .2 ين ال، يمي للغرباظاهر ال صاب اخليال

إن إظهار اا أعتتتتتتتتمر، يف ارا  الفكري للمركزية الغربية، ه  الكفي  ب، عيد ا عتتتتتتتت مية املقاربة. فقد صتتتتتتتتر  
املفكر ن األ ربي ن، يف بداية مصتتتتر الاهاتتتتة، اه،مااهي إجم ت ستتتتية جما  الستتتتيطرة مل  الط ي ة.  هكذا حق  ال حث 

 .3ري الط ي ةفرتاض املس   لسكانيات السيطرة مل  الط ي ة، باالية  إا  إاكانيات الق انني الط ي ال لمي، ت ل  

ن ا يب   ،تتذا ، فكرة ال،متتا تت  يف تك ين ملي الفيزيتتاء  ملي الكيميتتاء.   ان الا،تتائا الأ أدركهتتا الفكر األ ر 
 .4خال  ام،ماد املااها الرياعية فيهما،  خاصة ب د اي ع األنرت ب ل جيا  الطب ال لمي

ة احلركة ،  د أفا  اة ت س ،صاديأن تالزم ال أن ال لمي  ال أن اال حري باا أن ن ري يف هذا املقام، إجم 
، يف أجنلرتا  فرنستتتتتا  إستتتتت انيا  الربتغا ، إجم رستتتتتي ا امل ا تتتتتر ع الستتتتتيطرة مل  اإلنستتتتتان، 16ال،جارية يف بداية القرن 

 .5ا إجم ا ر ع السيطرة مل  الط ي ةاااف  
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ه   د أصتتتتتتت   ال (، Nicolas Machiavel"  1469-1527نيق ال اكيافي  "فكر الذرائ ي، كما دّب 
 ف ا دأ الغاية تربر ال ستتتيلة،يف ا تتتر ع الستتتيطرة مل  اإلنستتتان، إا  ظ   ستتتي ااا أستتت، ارج   1513ستتتاة  األميريف ك،ابه 

ا اجهة اإلنستتتان يف ارا  .  ف،  بذلو باب 6حجة يف تط ية حقلي الدين  األخال ، ل،حقي  أفاتتت  ال  امل املمكاة
 .7ةمها املقاربة امليكيافلي   ملا اصطل  مليه اما  راء ال حار، ب ح ية تا   اجلغرايف

(، مالاة دالة كربى يف René Descartes"  1596-1650ديكارت "دنا اخ،يار فكر  إاا حنن ت م  
ن ر داخلي اا ف   ع ي ي.  ه  اا  إميانه اجلازم ب صتتتتتتمة الكايستتتتتتة، ان خال  1640خ ستتتتتتاة ه رستتتتتت  ، فألن  17القرن 

.  حسرت 8با   أ ر رتقاء الثقايف ال قال ين يفكييف رؤي،ها لل امل، اة اظاهر االاس،فادت ااه الكايسة الكا  ل كية، يف ت
(، التتتتذي دمتتتتا إجم  راءة تتتتتاريخ Georg Hegel"  1770-1831 هيغتتتت "لثتتتتااهتتتتا امل ريف اة  املركزيتتتتة الغربيتتتتة

ر  الذي ات الغرب، مكس ال تتتا،ال  حدس ااته، يف إعار خصتتت صتتتي  اام خبصتتت صتتتية الفرد يف ل،ز االاإلنستتتانية، ب تتتر  
 .9يامحي فيه كيان الفرد، ألنه جمرد ان كاس للماهية

ه. ستتتتتت،  اداحد د اجلدلية اهليغيلية، هي حد د الغرب، ألنه ال ي جد خارج الغرب غري ال تتتتتتر  باستتتتتت، داد    إن  
نستتتتا ين يف ة مل   اب،ني فكريني رئيستتتتني. فأاا الثابت األ  ، فه  اخ،زا  ال،اريخ اإل لذلو كانت اجلدلية اهليغيلية، حميل

حاتتتارات الغرب، ألن حاتتتارات ال تتتر  اقرتنة تاريخ الغرب.  أاا الثابت الثا ين، فه  أن حاتتتارات ال تتتر  أد  ان 
د بالفطرة، ألن املا،مي إليه استتتتتت، ا باحلرية ال تتتتتتكلية،  تخ،صتتتتتت  كان ج هر ال تتتتتتر  ماد هيغ  جماال    ا بالز ا .  ان ث  د ا  

 .10خبال  الغرب الذي تك ن ال قالنية يف جماله، عاااة للحرية املطلقة

لت الص رة الامطية لل ر  اة تط ر الرأمسالية، إجم ا امل فكرية تسلي ب،ف   اركزية الغرب، مل  حساب  حت   
ن يف الغرب، يف حاجة إجم حتصتتتتني جماهلا، مل يك األاة-الد لةهاا تتتتية اا ي جد خارجه، أي ال تتتتر .  ملا كانت  اائية 

 .11األاة يف الغرب-ا يامن األان للد لةا اس، ا ي  ية عد ال ر ، ج هر  س، مار ا أن ت ،رب اهليغيلية احلر ب االغري   

لإلنستتتتتتتانية  ائقةا،  ه  اا ي اد  القيمة الف  الغرب حاتتتتتتتاري  إن املركزية الغربية خت،ز  ا تتتتتتتهدها امل ريف يف تف    
مل   "رتنابلي ن ب ناب"محلة ر للم،لقي ال،مس حت   تيستتتتتتت   ا يف ت تتتتتتتكي  اخلطاب،.  إاا كان الو ا ،مد  12اخلالصتتتتتتتة
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(، إجم  يمة ااافة Charles Pellat"  1914-1992 ار  بال "، ماد املس، رب الفرنسي 1798اصر ساة 
 .13ن  اث لدخ   ارحلة ال،جدد  االاؤهال   أص   ال ر  أمادت ال ر  إجم املدار ال املي. ف هذه احلملة،

 ال تزا  املركزية الغربية ارت طة يف ب ض خطاباهتا، بفكرة الصتتتفاء ال ر ي. فقد  ام فري  ان األع اء املني،صتتتني 
يف ملي اجلياات، يف ال اليات امل،حدة األاريكية  كادا  بريطانيا  إستتتتتتتتتتتترائي ، بحبجناز نارب  أ اث جاياية يف الغ تتتتتتتتتتتتاء 

و ال،جارب أن ايزة تلو ال ياة، هي ان،ماؤها إجم نستتتتت  .   د أكدت ن،يجة تل1997اة ان الااس ستتتتتاة املنياعي ل ي  
ستتتتت  تلو الا،يجة املفاجئة الكربى ل،لو ال،جارب، هي إ  ات صتتتتتفاء ن احلاخااات يف جمالني جغرافيني تخ،لفني، ب  إن  

 .14إعار الصفاء ال ر ي،  جة أن اجلياات ت راتيةيف  ك، ا   د صاف هذا اال  ال ياة ااذ احلاخام األ  .

  ان مالاات ت ك  اإلسالم، يف خطاب املركزية الغربية:
نية زه، ألن ال ربة باتتتتمان إنستتتتانية دياية ك  ه  أن يق   اإلستتتتالم مدم  ي   :ال الاة األ جم  تتتتر       اإلستتتتالم

 اية ه  ك هنا حاتتارة غربية، ألن ك  جما   قايفحتق   حدة الغرب.  ان ت  ات الو، أن األصتت  يف احلاتتارة اإلستتال
 .15ا فيه بالار رةي جد فيه اإلسالم، يك ن الغرب حاعر  

 .16ان أص   الاص ص املقدسة اليه دية  الاصرانية :فرمية الاص القرآ ين ال الاة الثانية

ية كاااة يف اقدار استتتتتتتتتت،جاب،ه ألد ات املرجة اإلجرائية. فمركز   :ال الاة الثالثة اركزية الاص الرتا ي اإلستتتتتتتتتتالاي
ر جي " (، ان جاس  قافة الصتتتتتتتتليب، ماد املستتتتتتتت، رب الفرنستتتتتتتتي. ه309-244  "أيب م د اهلل احلالج"نصتتتتتتتت ص 
أيب ملي احلستتتتتتتتتتتتتن ".  ال ت د  أن تك ن اركزية نصتتتتتتتتتتتتت ص Roger Arnaldez"  1911-2006)17أرنالديز 

، ان جاس ر ح ال،اتتافر بتت  ال،مرد الأ حتملهتتا األمرا  "جتتا  بري "م(، ماتتد 1691-1630  "الي ستتتتتتتتتتتتتتي املغريب
 .18األاازيغية  الرببرية(، يف  جه اهل ية اإلسالاية

 "reinhart Dozyرياارت د زي " تل ح اركزية الاصتتتتتت ص األدبية األندلستتتتتتية ماد املستتتتتت، تتتتتتر  اهل لادي 
 "Ernest Renanإرنستتتتتتتتتتتتتت رياان "ا مل  ااها يف صتتتتتتتتتتتتتيغة ال،ف   ال ر ي  الدي ، ستتتتتتتتتتتتتري   (1820-1883 
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17 Arnaldez ( R.), Hallâj ou la religion de la Croix, Paris, Plon, 1964, p.18. 
18 Berque (J.), AL-Yousi : problèmes de la culture marocaine au XVIIème siècle, Centre Tarik ibn 
Zyad, Rabat, 2001, p 69. 



ه  ال تتامر األكثر مفة  (هتتتتتتتتتتتتتتتتت456 مام ت يف  "ابن حزم األندلستتي"إجم أن  "د زي"(. فقد اهب 1823-1892 
 .19،ها، تاا ض احلاارة املسيحية ب ف،ها  مذري،هاألنه األكثر اسيحية، اا داات احلاارة اإلسالاية ب  قي  

إجرائية غري  بحبستتقا  أد ات :ت  قافية  فكرية مربية  إستتالايةتفكيو ظ اهر   اتتايا  إ تتكاال ال الاة الراب ة
بام، اره عحية للقمة الفكري ب د صد ر ك،ابه  (،1973-1889  "عه حسني"ا ع مية.  ان الو تاميط ص رة 

 Alfred ألفريتتد دريف س"، يف صتتتتتتتتتتتتتت رة الاتتتتتتتتتتتتتتتتابط الفرنستتتتتتتتتتتتتتي اليه دي 1926ستتتتتتتتتتتتتتاتتة  في الرععععععععععععر ال ععا لي
Dreyfus" 1859-1935،)   ا ، راز  1906  1894 ي بتتاخليتتانتتة ال ظم ،  أصتتتتتتتتتتتتتت حتتت  اتتتتتتتتتتتتتتي،تته بنيالتتذي اهت

 .20لل،صفية الفكرية يف فرنسا، خال  حكي اجلمه رية الثالثة
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