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ممخص الدراسة 

بحثت ىذه الدراسة اشتغاؿ حاسة السمع في الخطاب الديني، كأثر ىذه الحاسة عمى إنتاج المعرفة، محاكلة الكشؼ 

عف منطؽ الخمؿ في عدـ تمكف العربي مف إنتاج معرفة تؤىمو لدخكؿ باب التحديث الفكرم، كما يترتب عميو مف 

. تداعيات

 : فصكؿ، تناكؿ الفصؿ األكؿ مخطط الدراسة أربعةكفي سبيؿ إنجاز ىذه الدراسة، قاـ الباحث بتقسيـ الدراسة إلى

المقدمة، كاإلشكالية، كالفرضية، كمصطمحات الدراسة، كالمداخمة، كاألىمية، كمراجعة األدبيات، كالمنيجية، 

. كالمخطط يعكس ىيكمية دالة في الدراسة. كالصعكبات، كحدكد الدراسة

كتناكؿ الفصؿ الثاني حالة دراسية تمثمت في الكشؼ عف اشتغاؿ حاسة السمع في سكرة البقرة، فبحثت منطؽ الذكات 

بميس)األكالنية  ، ثـ منطؽ المؤمنيف كالكافريف في عبلقة كؿ مف ىذه الذكات بمفيكمي السمع (المبلئكة كآدـ كا 

. كخمص الفصؿ إلى مقكلة مفادىا أف اإليماف يقتضي الريبة مف السؤاؿ كمنطؽ التجربة. كالسؤاؿ

القراءة كاالستماع، كعبلقة بكخصص الفصؿ الثالث لدراسة أثر السمع في طقكس االقتراب مف النص سكاء بالتييؤ أك 

ىذه الطقكس باالقتراب أك االغتراب عف النص أك عف النفس، كبالتالي مسؤكليتيا في إنتاج المعرفة أك تجاكزىا 

. لصالح الطقكس ال سيما الطقس المكسيقي

كقد خمص الفصؿ إلى أف طقكس االقتراب مف النص ىي اشتغاؿ بامتياز لفعؿ السمع، فطقس االقتراب مف النص 

يقكد إلى االغتراب عف النفس، ليصبح تطقيس النص تجاكزا لو، لكنو يصبُّ في مصمحتو كسمطة تمتمؾ كٌؿ تقنيات 

.  الييمنة

بناء عمى قكة -، فبحث بداية تغير مفيـك الكالء "األسممة"كختمت الدراسة فصكليا في دراسة أثر السمع في مفيـك 

" ناء"، فػ "ناء" إلى اإلسبلـ، كذلؾ باالستناد إلى تغير في داللة ضمير المتكمميف الػ 1"الجاىمية"مف - المؤثرات السمعية

.  "العقيدة"النص القرآني كالسمكؾ اإليماني " ناء"، ك"القبيمة"الجاىمي 
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األكؿ في التجربة التاريخية التي : مف منطمقيف" األسممة"ثـ بحثت الدراسة غكاية السمع في فكرة التأصيؿ لمفيـك 

.   أعقبت مكت الرسكؿ، كالثاني في التجربة النصية القرآنية، كختمت الدراسة مباحثيا في دراسة الجامع كتقنية سمعية

القبيمة تمثمت في حادثة السقيفة، التي أعادت إنتاج " ناء"العقيدة إلى " ناء"كخمص الفصؿ إلى أف بكابة الردة مف 

مفيـك الكالء لمجماعة عمى أسس تبدك فييا القبيمة أحد أبرز المعالـ المنتجة، كخمصت الدراسة مف جانب آخر إلى أف 

نما يستنطؽ، كال تنسحب قداسة اجد لوتال " األسممة"الدعكة لمتأصيؿ لمفيـك   مكانا في النص ألف النص ال ينطؽ كا 

أما التأصيؿ في التجربة التاريخية فيك تأصيؿ في . النص عمى االستنطاؽ، كبالتالي ال يحؽ ألحد احتكار فيـ النص

. القبيمة كما تمخض عنيا مف حركب دمكية تحديدا في فترة عمي كمعاكية

الفاعمة في الدعكة، لما لمجامع مف أنظمة سمطكية سمعية " األسممة" أدكات لحدإ الجامع أفكانتيى الفصؿ أيضا إلى 

.  عند األفرادالبعد النقدم التدبر كتسيـ في إقصاء الخضكع كالكالء، كتعٌمـ

 المسؤكلة تبدك ككأنياكخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف اشتغاؿ حاسة السمع في الخطاب الديني 

النقد عند العربي المسمـ، الذم استغنى في تدينو الفطرم باالستماع عف التفكير، في مفارقة المقكالت البعد عف تغييب 

. مف أجؿ فقو كاقعو، فبل بد مف عممية تجاكز يحدثيا النقد تؤىؿ العرب مف دخكؿ دائرة التحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


