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 اإلستعراببنية 

 بدر المقري

ضمن بعبارة أخرى، جمموع العناصر اليت ترتباط. وهي أو جهاز، حيكمه قانون اإل ا، هي نظام أو نسق،إصطالح  البنية 

 .1العالقات القائمة بينها، حقيقة وجودها

صتتتتتتتور .    ا ، وتالشتتتتتتتر دالة لذلك، على كل احلموالت الدينية وال ارخيية ل شتتتتتتتكيل صتتتتتتتورة  اإلستتتتتتت عرا وبنية 

 ي.امل لقر،  هو حصول صورة ذلك اآلخر يف عقل الصورة،  هي  ا به حيصل إدراك ذلك اآلخر. و أ ا ال صو  

ية هو أن املرستتتتتتتتتل، ابن اإلستتتتتتتتت عرابيف الدراستتتتتتتتتات  ، أن املنطلقAndré Miquel أندري  يكيلوقد بني 

حيلة على صرحه احلضاري
ُ
 .2احلضارة الغربية، هو الذي يقرأ اآلخر،  ب وظيف لغ ه امل

بالشتتر . إذ هو  ف، أك ر  ن دالل ه على أداة تواصتتلية تعر اإلستت عرايواحلقيقة أن األصتتل اللغوي يف ااطا  

ر .  الراهب ا املستتت عا،  ن خالل صتتتورة وتصتتتور يصتتتنعهما وحضتتتاري  أستتتام  مل ال راهني الالئحة لقرااة الشتتتر   قا ي  

 اان يع  ر إتقان العربية، شرط  ك  (1496 ويف عامت)Alonso de Espin  ألونسو دي إسبينياالقش ايل  واملس عر 

 .3األندلسسرتداد، ضد املسلمني يف يف حرو  اإل

يع  رون  عر ة العربية،  نذ نشتتتتوا نظا ه  يف  Ordre des Franciscains وكان اآلباا الفرنستتتتيستتتتكان

دة  عم   ا، وستتتتيلة للحفاى على الوجه ال ارخيي والديف اافي للمغر ، باع بار  أرضتتتت   1210إيطاليا الكا وليكية ستتتتنة 
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 Michel املستتيحي، األستت اذ  يشتتيل لولون-احلوار اإلستتال ي. وقد كان الراهب الفرنستتي املص يف يف قضتتايا 4بالدم

Lelong  ا هي لغة اآلخر، ا، إن  ا وحديث   أن العربية عند املس عربني قدم  ( محيد الصوا ، عند ا بني  1925)ولد سنة

 .5وك ن لغة األنا هي الوحيدة يف العامل، أو على األقل هي اللغة العاملة الوحيدة

الشتتتتتتتتتتتهادة  Louis Massignon (1883-1962) لوي  استتتتتتتتتتتنيونلعربية عند د اللغة اوهكذا جتستتتتتتتتتتت  

العميقة امل مثلة يف د وع الستتتتتتتتتتتتتتيدة هاجر، وهي الد وع األو  يف اإلويل. و ن ة ت حول العربية عند ، إ  قناة لغوية 

 .6تعيد امل لقي إ  السيد املسيح

إ  أن البحث يف ال صتتتتتتتتتتتتتتوف الباطف، هو يف احلقيقة إ اطة اللثام عن اللغة النصتتتتتتتتتتتتتترانية   استتتتتتتتتتتتتتنيونويذهب 

( عند . ه310ويف )ت احلالج  زالق الشتتتتتتتتطحات. وال علب بعد ذلك، إذا كانلم صتتتتتتتتو ة، إذا زاتوا إ    اهات و ل

 العراقي، الراهب 1953، يف ربيل  استتتتتتتنيونف . وال ترو أن يكل  7ا بالضتتتتتتترورة على لغة املستتتتتتتيح، حييل لغوي   استتتتتتتنيون

 .8دهان املوصلي، بإقا ة قدام خاص باحلالج، ألنه  ن رعيل القديسني

وإذا كان املقام تري   علق برد الشارد،  إن  ن أخالقيات املعر ة، إظهار الكفاية يف حل صورة الشر  باع بار  

 ا.ا، وتصور  يف  ضاا الغر  باع بار   ركز  ها ش  

و فاهيمه  ستتتتتتت عرا  تصتتتتتتتوراتها  ن صتتتتتتتورته، ألن لإيكون أنفل، إذا اع  رنا تصتتتتتتتور الشتتتتتتتر   رع  ولعل املل مس 

 ند اج يف خصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتياتجا ل، هو اإلر هو، يف إطا وق  اهية الشتتتتتتتتتر ، أي  ا به الشتتتتتتتتتر  هوأدواته اإلجرائية ل حقي

لشتتتر  يف حصتتتول صتتتورة ا ا. و ن الطبيعي أن ينعكس ذلك على تصتتتور الشتتتر ، ألن ال صتتتور هوالغر ، باع بار   ركز  

لقضتتتية الصتتتورة  خاصتتتة. وأجدر بنا أن نعطي يف هذا املقام، عناية اإلستتت عرايالعقل الغري، كما صتتتنع ها ةلية ااطا  
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ال يف اإلسال ي، ال ي   إدراكه إ األندلسالشر  ال يوجد إال مبقدار اند اجه يف الغر ،  ثلما أن تراث وال صور، ألن 

 .9(1949)ولد سنة  Olivier Royأولفيي رواي، ب عبري املؤرخ الفرنسي و إطار اإلسالم األور 

اإلستتتال ي،  ضتتتاا   حرك، ألنه  ول إ  قوالب  صتتتنوعة تثري اإلتراا بستتتحرها،  ثلما أ ا  األندلسإن تراث 

 .Claudine Grossir10كلودين كروسريتثري النفور ببشاع ها، كما ذهبت إ  ذلك الباحثة الفرنسية  

)تويف ستتنة  Daniel Norman دانييل نور انل املنهلي، كما ذهب إ  ذلك الباحث ال ريطاين والفيصتت

. ومل يكن 11ا ن  دى اس لاب ها اصوصيات الغر  باع بار   ركز   و أن تلك القوالب تك سب شرعي ها،ه (،1992

نويري العلماين يف دائرة الفكر ال تريبا بعد ذلك، أن تصتتتتنف كل أشتتتتكال الزندقة الفكرية يف الرتاث العري اإلستتتتال ي، 

 .12احلر، عند بعض املس عربني املعاصرين

ا  مل ن مثل نستتتق  ا أ على  واصتتتفات ااطا  الغري، كان طبيعي  يف أصتتتوله و روعه  يال   اإلستتت عرا وملا كان 

 ية:تعناصر  ددة، ت حك   يها تصورات  نهلية ووصفية، ت قاطل يف بىن عميقة وسطحية ،بالشاكلة اآل

 البنى العميقة -1

 يكون استتتتتت نباط ااصتتتتتتائيف الك رى للمرجعية الفكرية الغربية ستتتتتتهل املنال، بال نبيه إ  أه  األدوات الفكرية اإلجرائية،

 ا يف  سار النهضة األوربية. نذ اختاذ النهضة اإليطالية  نطلق   ،اليت اختذها الغر  عمدة

ستتت فادة  ن أستتتس املعر ة املوضتتتوعية، باإل تضتتتعينية، ووُ املؤستتتستتتة الدنقال  على اإل  قد بدأ يف هذا املستتتار

حقلي ال لريب والرياضيات، وأعطيت القيادة يف إدراك قوانني الطبيعة للعقل، ورجح النظام السياسي كفة نزع القداسة 

 .13عن السلطة
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غر  يف هذا  وقل ال واحلقيقة أن هذ  األدوات اإلجرائية اليت أمثرها عصر النهضة، صدعت ب حول جذري يف

العامل، إذ أصتتتتتتبح ينادي با مل بني الستتتتتتيطرة على الطبيعة، والستتتتتتيطرة على اإلنستتتتتتان. و ن ا  دادات ذلك، إضتتتتتتفاا 

 الشتتتتتتتتترعية على القطيعة بني الغر  والشتتتتتتتتتر ، وبني أهل ال نوير، وأهل الو نية والكفر وال وحا وا ملية، ور ل شتتتتتتتتتعار

 .14"إنقاذ اآلخر  ن ظال ي ه"

ن السادم  ال شابه وال لاذ ، والسائد يف القر القائ  على دالليَت  العالقة اإلنسانية ع جذور  فهومق البعد او 

الثقا ية  ا  ن خصتتوصتتياته، جمرد  إنستتان  ا وراا البحار  القرن ال استتل عشتتر، قواعد دراستتةعشتتر، وضتتل الفكر الغري يف

 .15واملوضوعية

.  غلقة، مت زج  يها الالعقالنية والوحشتتتتتية والبستتتتتاطة والغرابةحبيس دائرة  ،إنستتتتتان  ا وراا البحار قد أصتتتتتبح 

 ا بذاته.جود  ا باع بار   و خ بار، ألن الغر  ال ينظر إليه ب ات   وضوع لل لربة واإلإ  جمرد  و ول هذا اإلنسان،

-1856ة )ا ا معية ال ارخيية ا زائري، اليت أصدرهتRevue Africaine اجمللة اإل ريقية  ولو ت  لنا جتربة

ضتتتتتتتر، الذي د ب صتتتتتتتور هذا اإلنستتتتتتتان األبيض امل حا ي  ي  ا  عر ي  (، يف ستتتتتتتيا  املعر ة الكولونيالية، ألدركنا خطاب  1962

 أن له عصر األنوار، ومح له رسالة ال قدم، ليبشر هبا اإلنسان امل وحا.

ا يف ي  ستتتتتتتتتة رئيستتتتتتتتتالك رى، ألفينا دور الكنيالهتا وإذا اب غينا  ظاهر نشتتتتتتتتت ة املنظو ة الفكرية الغربية احلديثة و و   

، وعودةامل األرضذلك. و ن عال ات ذلك، خضتتتتتتتوع الكنيستتتتتتتة الكا وليكية ليستتتتتتتطورة ال وراتية، القائمة على  باد  

 والسيطرة عليها.

(، اليت ر ل  1291-1096على أصتتتتتتتول ترجل إ   رحلة احلرو  الصتتتتتتتليبية ) ال قدموهكذا ت ستتتتتتتس  فهوم 

 .16، اليت تضغن العداوة لسلطة البابا املعصو ةهرطقة الكفاراث جذور  يها شعار اج ث
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ة الز انية فت  كرة العصتتتتمة القائمة على وحدة الستتتتلطولبلوغ  قصتتتتد القطبية احلضتتتتارية والثقا ية والدينية، وظ  

 .17والروحية للكنيسة، يف الدعوة إ  إخضاع العامل للر ، والزحف على شعو   ا وراا البحار

ل  ؤستتتتتتستتتتتتة الكنيستتتتتتة، للنظر يف هذا ا إعمال الذهن يف  كرة إخضتتتتتتاع العامل للر ،  ن خال واتي   وقد يكون

 النسيج املنهلي واملفهو ي، الذي ال تزال سيما  قائمة إ  يو نا هذا يف  ساحات الفكر الغري.

  ن خالل ستتقوط ، بكا ل محول ها الدالة على ستتقوط املشتتروع احلضتتاري اإلستتال ي يف األندلس1492 ستتنة        

، إال Bernard Vincent برنار  انسان املؤرخ الفرنسي املعاصر دولة بف األمحر يف ترناطة، ال  يل يف املآل عند

ريس وف كولو ب كعلى هزمة الشر  يف الغر ، وعلى واح امللوك الكا وليكيني يف تغيري العامل،  ن خالل متويل محلة  

Christophe Colomb (1456-1501)18. 

، قرار 1493( قد أصتتتتتتتدر ستتتتتتتنة 1431-1503) Alexandre VI البابا اإلستتتتتتتكندر الستتتتتتتادم وكان

 .19لإمان ني إسبانيا وال رتغال، حىت ترضخ األ   ال ربريةتقسي  العامل ب

-Grégoire XV (1554تريغوار ااا س عشتتتتتتتتتتتتتترع بار بيان للقرار الذي أصتتتتتتتتتتتتتتدر  البابا ويف هذا اإل

أصبحت مبوجبه  رنسا، البنت البكر للمؤسسة البابوية،  ل  ا ي طلبه ذلك  ن جتنيد ، والذي 1535، سنة 1623)

. و 20يو يلي األور ا عن الكا وليكية، مبوازاة  ل ال وستل املركن اآلباا اليستوعيني للقيام ممالت تبشتريية يف الشتر ، د اع  

 د.العامل ا ديادية ملشروع إس عمار متثل األبعاد الفكرية اإلق ص ،Mercantilisme  ن ة أصبحت املركن يلية

، عند ت سيس 1820وإذا حنن سلطنا األضواا على تاريخ اإلرساليات اليسوعية، بدا لنا بلوتها العنفوان سنة 

 خطا  نشر املعر ة اارية ليسوع بني الو نيني، وبث بذور ااالص اإل ي بينه ، يف إطار  س عمرات  سيحية.
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 الشتتتر  العري و اإلستتتال ي، بذريعة محاية اإلرستتتاليات اليستتتوعية، وضتتتمان  قد ت ستتتستتتت  راكز عستتتكرية يف

يف ا زائر  Blancs Pèresاآلباا البيض السياسية ملؤسسات و  دت الشرعية القانونية. و توط  21اس مرارها واس قرارها

 .922يف املغر ،  نذ الربل األول  ن القرن  واحلماية القنصلية،  1868 ن سنة  اب داا  

تب غي هذ  . و ستتتتتتتتت عمار ا قبل اإلالك رى، أنه مثل لبنة رئيستتتتتتتتتة، يف  نظو ة  اإلستتتتتتتتت عرا إن  ن عال ات بىن 

 وعي ، يفالغر  الذي ال يقهراملنظو ة املستتتتتح الكلي لفضتتتتتاا الشتتتتتر ، أي  ا يوجد خارج الغر ،  ل ترستتتتتيخ دعائ  

 .Indigènes 23 األهايلوالوعي 

 David Livingstone (1813-1873) لفنكستتتتتتت وندا يد رى املستتتتتتت كشتتتتتتتف ال ريطاين وقد ستتتتتتت

عنه بقوله ستتتتتتتتنة  ة يف ذلك الوعاا الفكري، وع ر  اإلق صتتتتتتتتاديتكا ل احلقول الدينية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية والعستتتتتتتتكرية والثقا ية و 

: "ت طلب احلضتتتتتتارة الغربية لفرض هيمن ها، ترويج وتستتتتتتويق املب كرات ال قنية والصتتتتتتناعية.  هذا يستتتتتتدي الدين 1850

 د ة خرية للشعو  املس عمرة.وال قنية، خ

ا يف طاط  ا حلكو ة ترتب يف تنشتتتاة األطراف األكثر احنا   إننا ن يت إليها بصتتتف نا أعضتتتاا يف عر    فو  ، وخد  

 العائلة البشرية.

 نحن أصتتحا  دين  قدم و ستتامل. ونستت طيل بفضتتل ستتلوكنا، و ستتاعينا احلكيمة، أن نصتتبح رواد الستتالم، 

ا. ولذلك ستتتتتتتنعود لشتتتتتتتق طريق ال لارة واملستتتتتتتيحية.  ه ال تابع   العمل الذي ا و ستتتتتتتحوق  ئل  بالنستتتتتتتبة  نس ال يزال ها

 .24بدأنا "
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ا أن يثبت الغر  يف خطابه، دعائ  املركزية والقطبية األحادية، ب وجيه العلوم اإلنستتتتتتانية حنو اع ماد وليس تريب  

 .اإلنسان امل وحا يف  ا وراا البحار؛  عادلة  كرية بني ها أسطورية

 ،  ن خالل  ركزية الغر . ولذلكاآلخرا، يف تشتتتتتتتتتتتتتتييد أركان خطا   عريف يقرأ وتكمن خطورة ذلك  عر ي  

ستت بداد والبالدة والستتحر والوحشتتية اآلخر يف اإلية، خت صتتر إصتتطالح، قوالب 19ستتادت يف النصتتف األول  ن القرن 

 .25واحلرمي والالعقالنية والالتارخيية

أركان الصتتتتتتلة بني  قه  Ernest Renan (1823-1892)رينان  إرنستتتتتتتوقد رستتتتتتخ املفكر الفرنستتتتتتي 

فس وظائف ا له نا دقيق   قارن   اا  ن  قه اللغة، باع بار  علم   رع   اإلستتتتتتتتتت شتتتتتتتتتترا والعر ، مما جعل  Philologieاللغة 

 .26الفيزياا والكيمياا

ألنه  ،السررررررررررمدياإلنجيل  إرنستتتتتتتتتتتت رينانإ  احلفاى على  ا مسا   ا ر انية،  وهكذا يكون  فضتتتتتتتتتتتى تفو  

 .السا يةاحمليلة على  Obscurantisme الظال يةضمانة املس قبل يف  قابل 

، تعف األدىن يف الطبيعة اإلنستتتتتتتانية،  ن حيث دالل ها إرنستتتتتتتت رينان مطابقة الدرك األستتتتتتتفل للستتتتتتتا ية عند 

إرنستتتت وذهب  .27املكون اليهودياألخالقية والبيولوجية، ألن الستتتا ية ال تن ج احلضتتتارة واألستتتطورة والفن، باستتت ثناا 

 .28يف ال صلف ة املسلمني هي  ن دونية اإلسالم، الذي مل تشهد له البشرية  ثيال  يف اس نباطه إ  أن دوني   رينان

، أن احل مية 19الستتتتتتتتتتتتتائدة يف الفكر الغري، يف القرن  العرقي ال فو اد يف أطاريح نستتتتتتتتتتتتت ن ج  ن البحث امل   و 

ي، صتتتتتتبغة العقالنية والشتتتتتترعية األخالقية والقانونية. إذ أصتتتتتتبح احلديث عن ستتتتتت عمار العرقية أضتتتتتتفت على املشتتتتتتروع اإل

 .29 عن إن اج عقالين ذايتا للثقا ة البدائية وامل وحشة، والعاجزة أصال  ا  راد   ، حديث  اآلخر
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يلها وإخضتتتتاعها،  ن أجل إعادة تشتتتتك اآلخرملنهج العقالين لينرتوبولوجيا، استتتت يعا   قا ة ا يف اوأصتتتتبح  اب   

الغري، أن  ا يف ا هاز املفاهيميب دوات ال حليل العلمي، إ  الضتتتتتتتتتوابل املميزة لثقا ة املركز. ولذلك مل يكن أستتتتتتتتتاستتتتتتتتت  

دى  طابقة  كونات تلك احلضارات يكون  ا هو خارج الغر  وريث حضارات ك رى، ولكن األسام هو النظر يف  

 .30لضوابل املركز

مت ب حالف الدولة املركزية ، تدع  19ق ناع يستتتتتتتتتتتتتتهل بكون تشتتتتتتتتتتتتتتكيالت ااطا  الغري يف القرن ولعل اإل

ست بداد، باست   رير اجمل مل الشترقي  ن دولة اإلة والعلمية والدينية، يف إطار  شتروع اإلق صتاديواملؤستستات العستكرية و 

(، يع  ر 1798-1857) Auguste Comteأوكستتتتتتتتتتتتتت كونت احلضتتتتتتتتتتتتتارة واحلرية. وها هو املفكر الفرنستتتتتتتتتتتتتي 

 .31ا ل قدم الشر ا للنظام اإلنساين، وأساس  ا حقيقي  تعزيز   س عماراإل

ية ستتت عمار الستتتياستتتة اإل إ  أن   Jules Ferry (1832-1893)جول  ريي  وذهب الستتتياستتتي الفرنستتتي 

 .  32ا يف ان شار األ نع بار ال وسل شرط  إزدهار العام، ألن األصل هو اإل عا ل رئيس يف

أوهام املاركسية،  بوإذا  كانت األ انة العلمية تفرض علينا املكاشفة، ب ن  ب غانا يف هذا املقام، ليس هو تعق  

 إنه ليس هناك  ا حيول دون اإلشتتتتتارة إ  أنه ال يوجد  ا ميز ااطا  املاركستتتتتي عن باقي تشتتتتتكيالت ااطا  الغري 

 .اآلخريف رؤية 

رستتالة حضتتارية، ألن الغر   Karl Marx (1818-1883) كارل  اركسيف ك ابات   الشتتر  إستت عمار 

 ال يد ر يف الشر  إال ال صلف.
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عا ل  ، إنا يعد  1750ال ريطاين للهند، الذي كانت بداي ه ستتتتتتنة  ستتتتتت عمارأن اإلا، إ  قياستتتتتت    اركسوذهب 

 .33ي وسياسيإق صادر  ض  

الفرنستتتتتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتتتتت عمار( يف اع بار اإل1820-1895) Frederich Engels  ريدريك أولزومل يرتدد 

 رنستتتتتتتا نوذج للبورجوازية احلديثة، اليت  مل احلضتتتتتتتارة  ن  ال مدن وال قدم، أل ا علىا  ستتتتتتتاعد  أ ر   1830لللزائر ستتتتتتتنة 

والصتتتتتناعة والنظام وال نوير، يف أجواا بربرية اجمل مل ا زائري الشتتتتترقي، بل إن حدث إبادة ا يا الفرنستتتتتي للذين أعلنوا 

 .34، هو مبثابة  درسة حربية حي ذى هبا1860ية سنة س عمار ال مرد على اإلدارة اإل

ذها العميقة، هو أن املستتتتا ة يف العل  احلديث، طريقة اخت اإلستتتت عرا ني صتتتتورته يف بىن إن  ا نستتتتعى إ  متك

كز. ولنا ف  طلق يف كيا ا، ألنه ال ستتتلطة تعلو ستتتلطة املر ستتت ر تصتتتر   ،(اآلخر) الشتتتر ااطا  العري لستتت ر تور  قا ة 

إ   Napoléon Bonaparte (1769-1821)نابليون بونابرتأن ن دبر هذ  الفقرة  ن الرسالة اليت وجهها 

ل اهلل إننا و .وقد جاناك  لنعيد إليك  حقوقك  "إننا املستتتلمون احلقيقيون، :1798يوم  اين يوليوز  أهل اإلستتتكندرية

ونبيه والقرةن، أكثر  ن املماليك.  ما هي الفضتتتائل اليت ي ميز هبا هؤالا املماليك، حىت ملكون وحده ، كل  ا  عل 

ت بفضتتتتل ا. وقد أتيا و ضتتتتيلة، حىت يكون الشتتتتعب ستتتتعيد  ال حيك ، إال  ن كان أكثر حكمة وتعلم  إنه  احلياة رتيدة؟

ا على العدل وحسن ال نظي . وأ ا أولاك املسلمون امل عاونون  ل ا قائم  اهلل إ   صر، ألضل  كان النظام املد ر، نظا   

 .35النيب،  ل الكفرة واألو ان" األشرار،  قد حكمنا عليه  با الك، أل    الفوا يف خمالفة أل ر

د أستتتتتتتتتتتتتام  ركزي ه وقطبي ه األحادية، إحداث قطيعة  عر ية  ل جهاز  املفاهيمي وقد حاول الغر ، الذي وط  

ة ين هتتذ  القطيعتت، بعتتد احلر  العتتامليتتة الثتتانيتتة،  ن خالل قواعتتد  فتتاهيميتتة جتتديتتدة. و ن عنتتاو 19املوروث عن القرن 

 ي ا ديد.النظام العاملالشكلية،  عادلة 

                                                           

 .170 فحةصال (،1995 ، ؤسسة األماث العربية)بريوت:  مال أبو ديبترمجة ك ،ستشرا اإل ،إدوارد سعيد 33 
 .47 فحةصال (،2001 :بريوت) 49، العدد جتهاداإلجملة  ،ترمجة  ائر ديب "،الغر  وةخرو " ،بيصو بارخ 34 
 .128 فحةصال ،مقدمات االستتباع 35 



ا يف جمموع ي  جذر  طيعة ا وهرية ت طلب إعادة النظروإذا كنا  لحاحني يف أن هذ  القطيعة شتتتتتتتتتتتكلية،  ين الق

،  نذ القرن Axiomes، واليت تصنف باع بارها  سلمات (اآلخر) الشر القواعد وال صورات واملفاهي  اليت تنمل 

 حية.السط اإلس عرا . وهو  ا سنسعى إ  بيانه يف بىن 19

 البنى السطحية -2

و  صتتتتتطلح الستتتتتطحية. والعنوان ا ا ل  ذ  البىن، ه اإلستتتتت عرا ا تستتتتت قي  به دعائ  النظر يف بىن اخرتنا الوحي نوذج  

 .Relectureإعادة القرااة 

ل ال نقيب بال   ل، وتوظيف اهو استتتتتتتتتت بد Jacques Berqueجاك بريك عند  اإلصتتتتتتتتتتطالحو دلول هذا 

ا ديدة، يف إعادة تشتتتتتتتتتتتتتكيل النصتتتتتتتتتتتتتوص الك رى، واق حا ها بطريقة خم لفة عن طرائق األجيال املك ستتتتتتتتتتتتتبات امل هلية 

 .36السابقة

-Régis Blachère (1900 ر يس بالشريدعوة املس عر  الفرنسي  إعادة القرااة،وتندرج يف  شروع 

ائي، الدعوة حدود  ا هو إجر . وت لاوز هذ  إ  إعادة ترتيب ستتور القرةن، ليكون  قاد النيف القرةين ستتهال   (1973

 .37ل بلغ حدود إعادة القرااة الكلية ألصول اإلسالم والسرية النبوية وال قسي  ال ارخيي للرسالة احملمدية

، هو كسر القاعدة اليت تصل السنة النبوية ب سبا  النزول، ألن تسلسل السور يوظف هو بالشريواملب دأ عند 

نطال   ن ا، ألن األصتتتتتل هو أن يكون اإل، دائرة  استتتتتدة  نهلي  بالشتتتتتريا يع  ر  اآلخر يف  صتتتتتل الستتتتتنة النبوية. وهو  

ال ارخيي للنيف القرةين. وعالوة على   النيف القرةين إلقا ة قواعد الستتتتتنة النبوية، و ن الستتتتتنة النبوية ل حديد ال ستتتتتلستتتتتل

رواية ودراية،  علوم احلديث، يكون يف تمة بستتتتبب هشتتتتاشتتتتة املعلو ات اليت تو رها بالشتتتتريذلك،  إن امل لقي حستتتتب 

 ل بام وال ناقض. ا على اإلوهو  ا  عل اجملال  ف وح  

                                                           

1 Berque (J.), Relire le Coran, éd.Albin Michel, Paris, 1993, p.14.                                        
37  -Blachère ( R.), Introduction au Coran, éd.Maisonneuve et Larose, Paris, 1991, p.8. 



دا   هو ا يف إعادة ترتيب ستتور ، وأ ا  ا عا وحيد  و هو  ا ي صذ  بالشتتري عمدة يف اع بار النيف القرةين  نطق  

 .38 ن با  ت كيد املعطيات  قل

توازن أنرتوبولوجي  ل عليه هو  قيق اك بريك، ألن املعو   علمة ك رى يف املشروع الفكري  إعادة القرااةوتع  ر 

 .39بني الغر  والشر ،  ن خالل توظيف  ناهج جديدة،  ن قبيل البالتة احلديثة، والسيميائيات، وعل  الداللة

 رجعيتتةصتتتتتتتتتتتتتتطبغتتت يف املرحلتتة الكولونيتتاليتتة، و تتا بعتتد الكولونيتتاليتتة، مبأُ نرتوبولوجيتتا بنتتا ال نبيتته إ  أن األ وحري  

  يف ية خالصتتة، ومل تعن تري أداة  عر ية يف ال حليل. وهو  ا توستتل يف دراستت ه األستت اذ عبد اهلل محودي،  لملإستت عمار 

 .40الشيخ والمريد ك ابه املرجعي

، يف تعريف إعادة قرااة النيف القرةين،  ل جاك بريكومكن أن ولي ذلك، بالرستتتتتتتتتتتتتت  أو احلد، الذي اع مد  

. و ليس Transmission du savoir absolu نقل املعر ة املطلقةالعل  أنه جعل املدار يف  شتتتتتتتتتتتتتتروعه على 

 إعادة ر ملصتتطلحهو يزع  صتتناعة حد خم صتت، و جاك بريكا يف  ا توستتل به ا واشتت باه   بالغة أن يستت نبل امل لقي، ال باستت  

 .   القرااة

أ ارات ذلك، أنه أعطى  صطلحه املركب محولة  ا يطابق قرااة جديدة لقصيدة شعرية، ال تغفل البنية و  ن 

 .41وإويال   الصوتية للقرةن باع بار  نداا  

ا للنيف القرةين، إنا هو  رتبل عند  بوحدة الكل، ألن النيف القرةين   عدد يف تفكيك   جاك بريكو ا يستتتتتتتميه 

عمدة عند  هي القول بوجود تفكك بنيوي يف النيف القرةين، ال حيلب  قل ديداك يك وحدته، وواحد يف تعدد . وال

 .42 لل رهانا قابال  ا  عر ي  ا كل  ا  ن ش نه أن يكون نظا   مسة الوحدة النصية، بل خيفي أيض  
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ب أوهتتام ا إ  تعقتت  ، داعيتت  إعتتادة القرااةأ ر  نهج  ،، هو اآلخرAndré Miquelأنتتدري  يكيتتل واق فى 

 .43 القرةن ها أسبا  النزول، يف أ ق إعادة تشكيل البنية العا ة ل فسرية، ويف  قد  ة ال قليدي  ة ال ارخيي  املناهج النقدي  

  الغري ا للنظر الصورة النمطية اليت صنعها ااطاينا وجوهنا شطر إعادة قرااة السرية النبوية، كان ال    وإذا ول  

 سل .للنيب الكرمي صلى اهلل عليه وةله و 

س اإلستتتتتالم إال ، مل يؤستتتتتع  جمرد  د    مدا   و ن املصائل الستتتتتائرة للصتتتتتورة النمطية الثاب ة يف املصيال الغري، أن  

 .44باألحبار والرهبان  بسبب الصرع وأز اته النفسية، واق داا

هو ينظر ل  ويل استت  و  ،Gerges Colin (1893-1977)جورج كوالن  ومل ي وان املستت عر  الفرنستتي

 يف إضفاا الشرعية ال ارخيية على الصيغ املع مدة يف اللغات الرو انية القدمة، وهي كاآليت: ، مد

- Mahoma .يف اإلسبانية 

- Majoma .يف ال رتغالية 

- Mahom وMhomet .يف الفرنسية 

- Maometto 45طاليةييف اإل. 

 يه إ  صتتورة نطية شتتاعت  إنا املفضتتي، جورج كوالنواألستتام يف الشتترعية ال ارخيية  ذ  البىن الصتتوتية عند 

رة سيد ة: صورة اإلله، أو صورة الو ن، أو صو ييف ةدا  الغر  القدمة. و القصد يف ذلك إ    الث صور نطية رئيس

 .46جهن 
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كانت دالة يف العصتتتتتتور الوستتتتتتطى، على الصتتتتتتن  أو الو ن، ة   Mammet أن كلمةاإلشتتتتتتارة إ   و ن احلق

ليام و عصتتر النهضتتة األوربية، الذي يصتتل العصتتر الوستتيل بالعصتتر احلديث. وقد استت عملها  يف Idolاستت بدلت بكلمة 

  ( بتتاملعىن ذاتتته، يف قولتته:1564-1616) W.Shakespeareشتتتتتتتتتتتتتتكستتتتتتتتتتتتتتبري 
 
ا نلعتتب  يتته   "هتتذا ليس عتتاملتت

Mammet  47ا باللسان"، ونشن  يه حرب. 
  

                                                           

 .80و 79 فح انصال (،1979 اي : عمان) أفكارجملة  "،صورة النيب  مد يف األد  األوري القدمي" ، مد الظاهر 47 



 اإلستعراببنية 
ن رتباط. وهي بعبارة أخرى، جمموع العناصر اليت تضمأو جهاز، حيكمه قانون اإل ا، هي نظام أو نسق،إصطالح  البنية 

 .48العالقات القائمة بينها، حقيقة وجودها

صتتتتتتتور .    ا ، وتالشتتتتتتتر دالة لذلك، على كل احلموالت الدينية وال ارخيية ل شتتتتتتتكيل صتتتتتتتورة  اإلستتتتتتت عرا وبنية 
 ر،  هو حصول صورة ذلك اآلخر يف عقل امل لقي.الصورة،  هي  ا به حيصل إدراك ذلك اآلخر. و أ ا ال صو  

ابن  ية هو أن املرستتتتتتتتتل،اإلستتتتتتتتت عرابيف الدراستتتتتتتتتات  ، أن املنطلقAndré Miquel أندري  يكيلوقد بني 
حيلة على صرحه احلضاري

ُ
 .49احلضارة الغربية، هو الذي يقرأ اآلخر،  ب وظيف لغ ه امل

هو  ، أك ر  ن دالل ه على أداة تواصتتلية تعرف بالشتتر . إذاإلستت عرايواحلقيقة أن األصتتل اللغوي يف ااطا  
ر .  الراهب ا املستتت عر يصتتتنعهما،  ن خالل صتتتورة وتصتتتو ا وحضتتتاري  أستتتام  مل ال راهني الالئحة لقرااة الشتتتر   قا ي  

 اان يع  ر إتقان العربية، شرط  ك  (1496 ويف عامت)Alonso de Espin  ألونسو دي إسبينياالقش ايل  واملس عر 
 .50سرتداد، ضد املسلمني يف األندلسيف حرو  اإل

يع  رون  عر ة العربية،  نذ نشتتتتوا نظا ه  يف  Ordre des Franciscains وكان اآلباا الفرنستتتتيستتتتكان
دة  عم   ا، وستتتتيلة للحفاى على الوجه ال ارخيي والديف اافي للمغر ، باع بار  أرضتتتت   1210إيطاليا الكا وليكية ستتتتنة 

 Michel املسيحي، األس اذ  يشيل لولون-. وقد كان الراهب الفرنسي املص يف يف قضايا احلوار اإلسال ي51بالدم
Lelong  ا هي لغة اآلخر، ا، إن  ا وحديث   أن العربية عند املس عربني قدم  ( محيد الصوا ، عند ا بني  1925)ولد سنة

 .52وك ن لغة األنا هي الوحيدة يف العامل، أو على األقل هي اللغة العاملة الوحيدة

الشتتتتتتتتتتتهادة  Louis Massignon (1883-1962) لوي  استتتتتتتتتتتنيوند اللغة العربية عند وهكذا جتستتتتتتتتتتت  
العميقة امل مثلة يف د وع الستتتتتتتتتتتتتتيدة هاجر، وهي الد وع األو  يف اإلويل. و ن ة ت حول العربية عند ، إ  قناة لغوية 

 .53تعيد امل لقي إ  السيد املسيح
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إ  أن البحث يف ال صتتتتتتتتتتتتتتوف الباطف، هو يف احلقيقة إ اطة اللثام عن اللغة النصتتتتتتتتتتتتتترانية   استتتتتتتتتتتتتتنيونويذهب 
( عند . ه310ويف )ت احلالج  زالق الشتتتتتتتتطحات. وال علب بعد ذلك، إذا كان   اهات و لم صتتتتتتتتو ة، إذا زاتوا إ ل

 العراقي، الراهب 1953، يف ربيل  استتتتتتنيونف . وال ترو أن يكل  54ا بالضتتتتتترورة على لغة املستتتتتتيح، حييل لغوي   استتتتتتنيون
 .55دهان املوصلي، بإقا ة قدام خاص باحلالج، ألنه  ن رعيل القديسني

تري   علق برد الشارد،  إن  ن أخالقيات املعر ة، إظهار الكفاية يف حل صورة الشر  باع بار  وإذا كان املقام 
 ا.ا، وتصور  يف  ضاا الغر  باع بار   ركز  ها ش  

و فاهيمه  ستتتتتتت عرا  تصتتتتتتتوراتها  ن صتتتتتتتورته، ألن لإولعل املل مس يكون أنفل، إذا اع  رنا تصتتتتتتتور الشتتتتتتتر   رع  
 ند اج يف خصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتياتجا ل، هو اإلر هو، يف إطا وة الشتتتتتتتتتر ، أي  ا به الشتتتتتتتتتر  هق  اهيوأدواته اإلجرائية ل حقي

ا. و ن الطبيعي أن ينعكس ذلك على تصتتتور الشتتتر ، ألن ال صتتتور هو حصتتتول صتتتورة الشتتتر  يف الغر ، باع بار   ركز  
ة لقضتتتية الصتتتورة صتتتخا. وأجدر بنا أن نعطي يف هذا املقام، عناية اإلستتت عرايالعقل الغري، كما صتتتنع ها ةلية ااطا  

ال يف اإلسال ي، ال ي   إدراكه إ األندلسالشر  ال يوجد إال مبقدار اند اجه يف الغر ،  ثلما أن تراث وال صور، ألن 
 .56(1949)ولد سنة  Olivier Royأولفيي رواي، ب عبري املؤرخ الفرنسي و إطار اإلسالم األور 

اإلستتتال ي،  ضتتتاا   حرك، ألنه  ول إ  قوالب  صتتتنوعة تثري اإلتراا بستتتحرها،  ثلما أ ا  األندلسإن تراث 
 .Claudine Grossir57كلودين كروسريتثري النفور ببشاع ها، كما ذهبت إ  ذلك الباحثة الفرنسية  

ة )تويف ستتن Daniel Norman دانييل نور انوالفيصتتل املنهلي، كما ذهب إ  ذلك الباحث ال ريطاين 
. ومل يكن 58ا ن  دى اس لاب ها اصوصيات الغر  باع بار   ركز   و أن تلك القوالب تك سب شرعي ها،ه (،1992

تريبا بعد ذلك، أن تصتتتتنف كل أشتتتتكال الزندقة الفكرية يف الرتاث العري اإلستتتتال ي، يف دائرة الفكر ال نويري العلماين 
 .59احلر، عند بعض املس عربني املعاصرين

ا  مل ن مثل نستتتق  ا أ على  واصتتتفات ااطا  الغري، كان طبيعي  يف أصتتتوله و روعه  يال   اإلستتت عرا وملا كان 
 عناصر  ددة، ت حك   يها تصورات  نهلية ووصفية، ت قاطل يف بىن عميقة وسطحية ،بالشاكلة اآلتية:
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 البنى العميقة -1
 ية اإلجرائية،املنال، بال نبيه إ  أه  األدوات الفكر يكون استتتتتت نباط ااصتتتتتتائيف الك رى للمرجعية الفكرية الغربية ستتتتتتهل 

 ا يف  سار النهضة األوربية. نذ اختاذ النهضة اإليطالية  نطلق   ،اليت اختذها الغر  عمدة

ستتت فادة  ن أستتتس املعر ة املوضتتتوعية، باإل تضتتتعينية، ووُ نقال  على املؤستتتستتتة الداإل  قد بدأ يف هذا املستتتار
 وأعطيت القيادة يف إدراك قوانني الطبيعة للعقل، ورجح النظام السياسي كفة نزع القداسة حقلي ال لريب والرياضيات،

 .60عن السلطة

واحلقيقة أن هذ  األدوات اإلجرائية اليت أمثرها عصر النهضة، صدعت ب حول جذري يف  وقل الغر  يف هذا 
اا اإلنستتتتتتان. و ن ا  دادات ذلك، إضتتتتتتف العامل، إذ أصتتتتتتبح ينادي با مل بني الستتتتتتيطرة على الطبيعة، والستتتتتتيطرة على

 الشتتتتتتتتترعية على القطيعة بني الغر  والشتتتتتتتتتر ، وبني أهل ال نوير، وأهل الو نية والكفر وال وحا وا ملية، ور ل شتتتتتتتتتعار
 .61"إنقاذ اآلخر  ن ظال ي ه"

رن السادم ق ال شابه وال لاذ ، والسائد يف الالقائ  على دالليَت  العالقة اإلنسانية ع جذور  فهومبعد اق الو 
الثقا ية  ا  ن خصتتوصتتياته، جمرد  إنستتان  ا وراا البحار  القرن ال استتل عشتتر، قواعد دراستتةعشتتر، وضتتل الفكر الغري يف

 .62واملوضوعية

حبيس دائرة  غلقة، مت زج  يها الالعقالنية والوحشتتتتتية والبستتتتتاطة والغرابة.  ،إنستتتتتان  ا وراا البحار قد أصتتتتتبح 
 ا بذاته.جود  ا باع بار   و خ بار، ألن الغر  ال ينظر إليه ب ات   وضوع لل لربة واإلإ  جمرد  و ول هذا اإلنسان،

-1856ا ا معية ال ارخيية ا زائرية )، اليت أصدرهتRevue Africaine اجمللة اإل ريقية  ولو ت  لنا جتربة
حضتتتتتتتر، الذي صتتتتتتتور هذا اإلنستتتتتتتان األبيض امل د ب ا ي  ي  ا  عر ي  (، يف ستتتتتتتيا  املعر ة الكولونيالية، ألدركنا خطاب  1962

 أن له عصر األنوار، ومح له رسالة ال قدم، ليبشر هبا اإلنسان امل وحا.

ا يف ي  ة رئيستتتتتتتتتالهتا الك رى، ألفينا دور الكنيستتتتتتتتتوإذا اب غينا  ظاهر نشتتتتتتتتت ة املنظو ة الفكرية الغربية احلديثة و و   
، وعودةامل األرضذلك. و ن عال ات ذلك، خضتتتتتتتوع الكنيستتتتتتتة الكا وليكية ليستتتتتتتطورة ال وراتية، القائمة على  باد  

 والسيطرة عليها.
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(، اليت ر ل  1291-1096على أصتتتتتتتول ترجل إ   رحلة احلرو  الصتتتتتتتليبية ) ال قدموهكذا ت ستتتتتتتس  فهوم 
 .63عداوة لسلطة البابا املعصو ة، اليت تضغن الهرطقة الكفار يها شعار اج ثاث جذور 

ة الز انية فت  كرة العصتتتتمة القائمة على وحدة الستتتتلطولبلوغ  قصتتتتد القطبية احلضتتتتارية والثقا ية والدينية، وظ  
 .64والروحية للكنيسة، يف الدعوة إ  إخضاع العامل للر ، والزحف على شعو   ا وراا البحار

ل  ؤستتتتتتستتتتتتة الكنيستتتتتتة، للنظر يف هذا العامل للر ،  ن خال ا إعمال الذهن يف  كرة إخضتتتتتتاعوقد يكون  واتي  
 النسيج املنهلي واملفهو ي، الذي ال تزال سيما  قائمة إ  يو نا هذا يف  ساحات الفكر الغري.

، بكا ل محول ها الدالة على ستتقوط املشتتروع احلضتتاري اإلستتال ي يف األندلس  ن خالل ستتقوط 1492 ستتنة        
، إال Bernard Vincent برنار  انسان املؤرخ الفرنسي املعاصر رناطة، ال  يل يف املآل عنددولة بف األمحر يف ت

ريس وف كولو ب كعلى هزمة الشر  يف الغر ، وعلى واح امللوك الكا وليكيني يف تغيري العامل،  ن خالل متويل محلة  
Christophe Colomb (1456-1501)65. 

، قرار 1493( قد أصتتتتتتتدر ستتتتتتتنة 1431-1503) Alexandre VI البابا اإلستتتتتتتكندر الستتتتتتتادم وكان
 .66لإمان ني إسبانيا وال رتغال، حىت ترضخ األ   ال ربريةتقسي  العامل ب

-Grégoire XV (1554تريغوار ااا س عشتتتتتتتتتتتتتترع بار بيان للقرار الذي أصتتتتتتتتتتتتتتدر  البابا ويف هذا اإل
نيد للمؤسسة البابوية،  ل  ا ي طلبه ذلك  ن جت، والذي أصبحت مبوجبه  رنسا، البنت البكر 1535، سنة 1623)

. و 67يو يلي األور ا عن الكا وليكية، مبوازاة  ل ال وستل املركن اآلباا اليستوعيني للقيام ممالت تبشتريية يف الشتر ، د اع  
 د.العامل ا ديمتثل األبعاد الفكرية اإلق صادية ملشروع إس عمار  ،Mercantilisme  ن ة أصبحت املركن يلية

، عند ت سيس 1820وإذا حنن سلطنا األضواا على تاريخ اإلرساليات اليسوعية، بدا لنا بلوتها العنفوان سنة 
 خطا  نشر املعر ة اارية ليسوع بني الو نيني، وبث بذور ااالص اإل ي بينه ، يف إطار  س عمرات  سيحية.
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ن ة محاية اإلرستتتاليات اليستتتوعية، وضتتتما قد ت ستتتستتتت  راكز عستتتكرية يف الشتتتر  العري و اإلستتتال ي، بذريع
يف ا زائر  Blancs Pèresاآلباا البيض السياسية ملؤسسات و  دت الشرعية القانونية. و توط  68اس مرارها واس قرارها

 .969يف املغر ،  نذ الربل األول  ن القرن  واحلماية القنصلية،  1868 ن سنة  اب داا  

تب غي هذ  . و ستتتتتتتتت عمار ا قبل اإلالك رى، أنه مثل لبنة رئيستتتتتتتتتة، يف  نظو ة  اإلستتتتتتتتت عرا إن  ن عال ات بىن 
 وعي ، يفالغر  الذي ال يقهراملنظو ة املستتتتتح الكلي لفضتتتتتاا الشتتتتتر ، أي  ا يوجد خارج الغر ،  ل ترستتتتتيخ دعائ  

 .Indigènes 70 األهايلوالوعي 

 David Livingstone (1813-1873) دا يد لفنكستتتتتتت ونرى املستتتتتتت كشتتتتتتتف ال ريطاين وقد ستتتتتتت
عنه بقوله ستتتتتتتتنة  ة يف ذلك الوعاا الفكري، وع ر  اإلق صتتتتتتتتاديتكا ل احلقول الدينية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية والعستتتتتتتتكرية والثقا ية و 

: "ت طلب احلضتتتتتتارة الغربية لفرض هيمن ها، ترويج وتستتتتتتويق املب كرات ال قنية والصتتتتتتناعية.  هذا يستتتتتتدي الدين 1850
 وال قنية، خد ة خرية للشعو  املس عمرة.

ا يف طاط  ا حلكو ة ترتب يف تنشتتتاة األطراف األكثر احنا   إننا ن يت إليها بصتتتف نا أعضتتتاا يف عر    فو  ، وخد  
 العائلة البشرية.

 نحن أصتتحا  دين  قدم و ستتامل. ونستت طيل بفضتتل ستتلوكنا، و ستتاعينا احلكيمة، أن نصتتبح رواد الستتالم، 
لشتتتتتتتق طريق ال لارة واملستتتتتتتيحية.  ه ال تابع   العمل الذي  ا. ولذلك ستتتتتتتنعودا و ستتتتتتتحوق  بالنستتتتتتتبة  نس ال يزال هائل  

 .71بدأنا "

ا أن يثبت الغر  يف خطابه، دعائ  املركزية والقطبية األحادية، ب وجيه العلوم اإلنستتتتتتانية حنو اع ماد وليس تريب  
 .اإلنسان امل وحا يف  ا وراا البحار؛  عادلة  كرية بني ها أسطورية

 ،  ن خالل  ركزية الغر . ولذلكاآلخرا، يف تشتتتتتتتتتتتتتتييد أركان خطا   عريف يقرأ وتكمن خطورة ذلك  عر ي  
ستت بداد والبالدة والستتحر والوحشتتية اآلخر يف اإلية، خت صتتر إصتتطالح، قوالب 19ستتادت يف النصتتف األول  ن القرن 

 .72واحلرمي والالعقالنية والالتارخيية
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أركان الصتتتتتتلة بني  قه  Ernest Renan (1823-1892)إرنستتتتتتت رينان وقد رستتتتتتخ املفكر الفرنستتتتتتي 
فس وظائف ا له نا دقيق   قارن   اا  ن  قه اللغة، باع بار  علم   رع   اإلستتتتتتتتتت شتتتتتتتتتترا والعر ، مما جعل  Philologieاللغة 

 .73الفيزياا والكيمياا

ألنه  ،اإلنجيل السررررررررررمدي إرنستتتتتتتتتتتت رينانإ  احلفاى على  ا مسا   ا ر انية،  وهكذا يكون  فضتتتتتتتتتتتى تفو  
 .السا يةاحمليلة على  Obscurantisme الظال يةضمانة املس قبل يف  قابل 

، تعف األدىن يف الطبيعة اإلنستتتتتتتانية،  ن حيث دالل ها إرنستتتتتتتت رينان مطابقة الدرك األستتتتتتتفل للستتتتتتتا ية عند 
إرنستتتت وذهب  .74اليهودياألخالقية والبيولوجية، ألن الستتتا ية ال تن ج احلضتتتارة واألستتتطورة والفن، باستتت ثناا املكون 

 .75يف ال صلف ة املسلمني هي  ن دونية اإلسالم، الذي مل تشهد له البشرية  ثيال  يف اس نباطه إ  أن دوني   رينان

، أن احل مية 19الستتتتتتتتتتتتتائدة يف الفكر الغري، يف القرن  العرقي ال فو اد يف أطاريح نستتتتتتتتتتتتت ن ج  ن البحث امل   و 
ي، صتتتتتتبغة العقالنية والشتتتتتترعية األخالقية والقانونية. إذ أصتتتتتتبح احلديث عن ستتتتتت عمار العرقية أضتتتتتتفت على املشتتتتتتروع اإل

 .76 عن إن اج عقالين ذايتا للثقا ة البدائية وامل وحشة، والعاجزة أصال  ا  راد   ، حديث  اآلخر

عها، يلها وإخضتتتتا ن أجل إعادة تشتتتتك اآلخرا يف املنهج العقالين لينرتوبولوجيا، استتتت يعا   قا ة وأصتتتتبح  اب   
الغري، أن  ا يف ا هاز املفاهيميب دوات ال حليل العلمي، إ  الضتتتتتتتتتوابل املميزة لثقا ة املركز. ولذلك مل يكن أستتتتتتتتتاستتتتتتتتت  

يكون  ا هو خارج الغر  وريث حضارات ك رى، ولكن األسام هو النظر يف  دى  طابقة  كونات تلك احلضارات 
 .77لضوابل املركز

مت ب حالف الدولة املركزية ، تدع  19ااطا  الغري يف القرن  ق ناع يستتتتتتتتتتتتتتهل بكون تشتتتتتتتتتتتتتتكيالتولعل اإل
ست بداد، باست   رير اجمل مل الشترقي  ن دولة اإلة والعلمية والدينية، يف إطار  شتروع اإلق صتاديواملؤستستات العستكرية و 

(، يع  ر 1798-1857) Auguste Comteأوكستتتتتتتتتتتتتت كونت احلضتتتتتتتتتتتتتارة واحلرية. وها هو املفكر الفرنستتتتتتتتتتتتتي 
 .78ا ل قدم الشر ا للنظام اإلنساين، وأساس  ا حقيقي  تعزيز   س عماراإل
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ية ستتت عمار الستتتياستتتة اإل إ  أن   Jules Ferry (1832-1893)جول  ريي  وذهب الستتتياستتتي الفرنستتتي 
 .  79ا يف ان شار األ نع بار ال وسل شرط  إزدهار العام، ألن األصل هو عا ل رئيس يف اإل

أوهام املاركسية،  بتفرض علينا املكاشفة، ب ن  ب غانا يف هذا املقام، ليس هو تعق  وإذا  كانت األ انة العلمية 
 إنه ليس هناك  ا حيول دون اإلشتتتتتارة إ  أنه ال يوجد  ا ميز ااطا  املاركستتتتتي عن باقي تشتتتتتكيالت ااطا  الغري 

 .اآلخريف رؤية 

رستتالة حضتتارية، ألن الغر   Karl Marx (1818-1883) كارل  اركسيف ك ابات   الشتتر  إستت عمار 
 ال يد ر يف الشر  إال ال صلف.

عا ل  ، إنا يعد  1750ال ريطاين للهند، الذي كانت بداي ه ستتتتتتنة  ستتتتتت عمارأن اإلا، إ  قياستتتتتت    اركسوذهب 
 .80ي وسياسيإق صادر  ض  

الفرنستتتتتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتتتتت عمار( يف اع بار اإل1820-1895) Frederich Engels  ريدريك أولزومل يرتدد 
 رنستتتتتتتا نوذج للبورجوازية احلديثة، اليت  مل احلضتتتتتتتارة  ن  ال مدن وال قدم، أل ا علىا  ستتتتتتتاعد  أ ر   1830ائر ستتتتتتتنة لللز 

والصتتتتتناعة والنظام وال نوير، يف أجواا بربرية اجمل مل ا زائري الشتتتتترقي، بل إن حدث إبادة ا يا الفرنستتتتتي للذين أعلنوا 
 .81هو مبثابة  درسة حربية حي ذى هبا، 1860ية سنة س عمار ال مرد على اإلدارة اإل

ذها العميقة، هو أن املستتتتا ة يف العل  احلديث، طريقة اخت اإلستتتت عرا إن  ا نستتتتعى إ  متكني صتتتتورته يف بىن 
كز. ولنا ف  طلق يف كيا ا، ألنه ال ستتتلطة تعلو ستتتلطة املر ستتت ر تصتتتر   ،(اآلخر) الشتتتر ااطا  العري لستتت ر تور  قا ة 

إ   Napoléon Bonaparte (1769-1821)نابليون بونابرتة  ن الرسالة اليت وجهها أن ن دبر هذ  الفقر 
ل اهلل إننا و .وقد جاناك  لنعيد إليك  حقوقك  "إننا املستتتلمون احلقيقيون، :1798يوم  اين يوليوز  أهل اإلستتتكندرية

ونبيه والقرةن، أكثر  ن املماليك.  ما هي الفضتتتائل اليت ي ميز هبا هؤالا املماليك، حىت ملكون وحده ، كل  ا  عل 
ت بفضتتتتل ا. وقد أتيا و ضتتتتيلة، حىت يكون الشتتتتعب ستتتتعيد  إنه ال حيك ، إال  ن كان أكثر حكمة وتعلم   احلياة رتيدة؟

ا على العدل وحسن ال نظي . وأ ا أولاك املسلمون امل عاونون  ل ا قائم  ملد ر، نظا   اهلل إ   صر، ألضل  كان النظام ا
 .82األشرار،  قد حكمنا عليه  با الك، أل    الفوا يف خمالفة أل ر النيب،  ل الكفرة واألو ان"
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ملفاهيمي اد أستتتتتتتتتتتتتام  ركزي ه وقطبي ه األحادية، إحداث قطيعة  عر ية  ل جهاز  وقد حاول الغر ، الذي وط  
ة ين هتتذ  القطيعتت، بعتتد احلر  العتتامليتتة الثتتانيتتة،  ن خالل قواعتتد  فتتاهيميتتة جتتديتتدة. و ن عنتتاو 19املوروث عن القرن 
 النظام العاملي ا ديد.الشكلية،  عادلة 

ا يف جمموع ي  جذر  طيعة ا وهرية ت طلب إعادة النظروإذا كنا  لحاحني يف أن هذ  القطيعة شتتتتتتتتتتتكلية،  ين الق
،  نذ القرن Axiomes، واليت تصنف باع بارها  سلمات (اآلخر) الشر وال صورات واملفاهي  اليت تنمل  القواعد

 السطحية. اإلس عرا . وهو  ا سنسعى إ  بيانه يف بىن 19

 البنى السطحية -2
و  صتتتتتطلح الستتتتتطحية. والعنوان ا ا ل  ذ  البىن، ه اإلستتتتت عرا ا تستتتتت قي  به دعائ  النظر يف بىن اخرتنا الوحي نوذج  

 .Relectureإعادة القرااة 

ل ال نقيب بال   ل، وتوظيف اهو استتتتتتتتتت بد Jacques Berqueجاك بريك عند  اإلصتتتتتتتتتتطالحو دلول هذا 
املك ستتتتتتتتتتتتتبات امل هلية ا ديدة، يف إعادة تشتتتتتتتتتتتتتكيل النصتتتتتتتتتتتتتوص الك رى، واق حا ها بطريقة خم لفة عن طرائق األجيال 

 .83سابقةال

-Régis Blachère (1900 ر يس بالشريدعوة املس عر  الفرنسي  إعادة القرااة،وتندرج يف  شروع 
. وت لاوز هذ  الدعوة حدود  ا هو إجرائي، إ  إعادة ترتيب ستتور القرةن، ليكون  قاد النيف القرةين ستتهال   (1973

 .84النبوية وال قسي  ال ارخيي للرسالة احملمديةل بلغ حدود إعادة القرااة الكلية ألصول اإلسالم والسرية 

، هو كسر القاعدة اليت تصل السنة النبوية ب سبا  النزول، ألن تسلسل السور يوظف هو بالشريواملب دأ عند 
نطال   ن ا، ألن األصتتتتتل هو أن يكون اإل، دائرة  استتتتتدة  نهلي  بالشتتتتترياآلخر يف  صتتتتتل الستتتتتنة النبوية. وهو  ا يع  ر  

ال ارخيي للنيف القرةين. وعالوة على   ةين إلقا ة قواعد الستتتتتنة النبوية، و ن الستتتتتنة النبوية ل حديد ال ستتتتتلستتتتتلالنيف القر 
، يكون يف تمة بستتتتبب هشتتتتاشتتتتة املعلو ات اليت تو رها علوم احلديث رواية ودراية، بالشتتتتريذلك،  إن امل لقي حستتتتب 
 ل بام وال ناقض. ا على اإلوهو  ا  عل اجملال  ف وح  

دا   هو ا يف إعادة ترتيب ستتور ، وأ ا  ا عا وحيد   ا ي صذ  بالشتتري عمدة يف اع بار النيف القرةين  نطق  و هو 
 .85 ن با  ت كيد املعطيات  قل

                                                           

1 Berque (J.), Relire le Coran, éd.Albin Michel, Paris, 1993, p.14.                                        
84  -Blachère ( R.), Introduction au Coran, éd.Maisonneuve et Larose, Paris, 1991, p.8. 
85   -Ibid., pp.246-254. 



توازن أنرتوبولوجي  ل عليه هو  قيق علمة ك رى يف املشروع الفكري  اك بريك، ألن املعو   إعادة القرااةوتع  ر 
 .86وظيف  ناهج جديدة،  ن قبيل البالتة احلديثة، والسيميائيات، وعل  الداللةبني الغر  والشر ،  ن خالل ت

رجعيتتة صتتتتتتتتتتتتتتطبغتتت يف املرحلتتة الكولونيتتاليتتة، و تتا بعتتد الكولونيتتاليتتة، مبأُ نرتوبولوجيتتا بنتتا ال نبيتته إ  أن األ وحري  
يف    محودي،  لملذ عبد اهللية خالصتتة، ومل تعن تري أداة  عر ية يف ال حليل. وهو  ا توستتل يف دراستت ه األستت اإستت عمار 

 .87الشيخ والمريد ك ابه املرجعي

، يف تعريف إعادة قرااة النيف القرةين،  ل جاك بريكومكن أن ولي ذلك، بالرستتتتتتتتتتتتتت  أو احلد، الذي اع مد  
. و ليس Transmission du savoir absolu نقل املعر ة املطلقةالعل  أنه جعل املدار يف  شتتتتتتتتتتتتتتروعه على 

 إعادة ر ملصتتطلحهو يزع  صتتناعة حد خم صتت، و جاك بريكا يف  ا توستتل به ا واشتت باه  يستت نبل امل لقي، ال باستت   بالغة أن 
 .   القرااة

و  ن أ ارات ذلك، أنه أعطى  صطلحه املركب محولة  ا يطابق قرااة جديدة لقصيدة شعرية، ال تغفل البنية 
 .88وإويال   الصوتية للقرةن باع بار  نداا  

ا للنيف القرةين، إنا هو  رتبل عند  بوحدة الكل، ألن النيف القرةين   عدد يف تفكيك   جاك بريكو ا يستتتتتتتميه 
وحدته، وواحد يف تعدد . والعمدة عند  هي القول بوجود تفكك بنيوي يف النيف القرةين، ال حيلب  قل ديداك يك 

 .89 لل رهانا قابال  ا  عر ي  ا كل  ا  ن ش نه أن يكون نظا   مسة الوحدة النصية، بل خيفي أيض  

ب أوهتتام ا إ  تعقتت  ، داعيتت  إعتتادة القرااةأ ر  نهج  ،، هو اآلخرAndré Miquelأنتتدري  يكيتتل واق فى 
 .90 القرةن ها أسبا  النزول، يف أ ق إعادة تشكيل البنية العا ة ل فسرية، ويف  قد  ة ال قليدي  ة ال ارخيي  املناهج النقدي  

  الغري ا للنظر الصورة النمطية اليت صنعها ااطاقرااة السرية النبوية، كان ال    ينا وجوهنا شطر إعادة وإذا ول  
 للنيب الكرمي صلى اهلل عليه وةله وسل .

س اإلستتتتتالم إال ، مل يؤستتتتتع  جمرد  د    مدا   و ن املصائل الستتتتتائرة للصتتتتتورة النمطية الثاب ة يف املصيال الغري، أن  
 .91باألحبار والرهبان  ابسبب الصرع وأز اته النفسية، واق دا
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هو ينظر ل  ويل استت  و  ،Gerges Colin (1893-1977)جورج كوالن  ومل ي وان املستت عر  الفرنستتي
 ، يف إضفاا الشرعية ال ارخيية على الصيغ املع مدة يف اللغات الرو انية القدمة، وهي كاآليت: مد

- Mahoma .يف اإلسبانية 

- Majoma .يف ال رتغالية 

- Mahom وMhomet .يف الفرنسية 

- Maometto 92طاليةييف اإل. 

 يه إ  صتتورة نطية شتتاعت  ، إنا املفضتتيجورج كوالنواألستتام يف الشتترعية ال ارخيية  ذ  البىن الصتتوتية عند 
رة سيد ة: صورة اإلله، أو صورة الو ن، أو صو ييف ةدا  الغر  القدمة. و القصد يف ذلك إ    الث صور نطية رئيس

 .93جهن 

كانت دالة يف العصتتتتتتور الوستتتتتتطى، على الصتتتتتتن  أو الو ن، ة   Mammet أن كلمةاإلشتتتتتتارة إ   و ن احلق
ليام و يف عصتتر النهضتتة األوربية، الذي يصتتل العصتتر الوستتيل بالعصتتر احلديث. وقد استت عملها  Idolاستت بدلت بكلمة 
 "هتتذا ليس  ( بتتاملعىن ذاتتته، يف قولتته:1564-1616) W.Shakespeareشتتتتتتتتتتتتتتكستتتتتتتتتتتتتتبري 

 
ا نلعتتب  يتته   عتتاملتت

Mammet  94ا باللسان"، ونشن  يه حرب. 
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