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 النشر في املجلة:

علمية محكمة تعنى بالدراسات  سنوية مجلة مقاربات فلسفية، مجلة 

 عبة شواألبحاث الفلسفية، والترجمة، تصدر عن مخبر الفلسفة والعلوم اإلنسانية، 

 الفلسفة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم .

يسـر أسرة مجلة "مقاربات فلسفية" دعوتكم لإلسـهام بنشـر أبحاثكم 

ودراساتكم وترجماتكم العلمية األصيلة، التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 

المتعارف عليها، والمكتوبة بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية والتي 

 لم يسبق نشرها، وفق الشروط التالية: 

 وط النشرشر 

 ASJP البوابة الجزائرية للمجالت العلميةترسل المقاالت في شكل ملف مرفق عبر  - 1

 RTF.بنسق  Microsoft Wordللمجلة ، ويشترط أن يكون المقال مكتوبا ببرنامج 

، أما اللغة األجنبية فنوع الخط: 11، مقاسه: Sakkal Majalla)نوع الخط بالعربية: 

Times New Romanصفحة،  11(، يراعى في حجم المقال كحد أقص ى 12) ، مقاسه

 صفحة، بما فيها المصادر، الهوامش. 21والدراسات 

ـــ  :ترفق المادة المقدمة للنشر  - 2  ــ ـــ  بـ

 ةأو الفرنسيملخص للمقال أو الدراسة باللغة العربية و اللغة االنجليزية  -أ

وفي  لالتينية؛نبذة عن سيرة الباحث متضمنة اسمه بالعربية وبالحروف ا -ب

 في ترتيب 
ً
حالة وجود أكثر من باحث يتم مراسلة االسم الذي يجب أن يرد أوال

 األسماء. 

 مادة النشر تكون موثقة كما يلي:  - 3

بالنسبة للكتب: اسم المؤلف، "عنوان الكتاب"، دار النشر )الناشر(، مكان النشر  -

 وسنة النشر، رقم الصفحة. 

مؤلف، "عنوان المقال"، عنوان املجلة، العدد، مكان بالنسبة للمجلة: اسم ال -

 النشر وسنة النشر، رقم الصفحة. 

بالنسبة لمراجع االنترنت: اسم المؤلف، "عنوان المقال"، تاريخ التصفح، العنوان  -

 اإللكتروني كامال )يشمل الملف(. 

 . يرفق النص المترجم بالنص األصليفي حالة الترجمة -
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لمراجع والمصادر في آخر المقال، وترقم بالتسلسل حسب توضع اإلحاالت وا -

مراجع المقال هي فقط تلك المراجع والمصادر المقتبس منها )ظهورها في النص 

 فعال(. 

تخضع األعمال المقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها، كما يحق للمجلة )إذا رأت  - 1

مقدمة للنشر دون رة لذلك( إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة الو ضر 

 المساس بمضمونها ؛ املجلة غير ملزمة برد المقاالت غير المقبولة للنشر. 

 كل مقال يخالف شروط النشر، لن يؤخذ به.  - 1

 اآلراء الواردة باملجلة ال تعبر عن رأي هيئة التحرير. -6
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 :االفتتاحية

 ،  01:العدد  05املجلد تعود مجلة مقاربات فلسفية في عددها الجديد 

ركن ي ، ففالترجمة و  في و المنطق  محملة بعدة مقاالت في الفكر الغربي و العربي 

إرهاصات عبد القادر عدالة  جامعة معسكر حول  الدكتور  مقالة نجد   المقاالت 

و المقالة الثانية للدكتور    ريمون لول  عند الميغاريين، الرواقيين و  المنطق الرياض ي

المشاريع الحضارية العربية وميكانزمات ، جامعة مستغانم ،بعنوان العربي ميلود 

 د. بن دنيا سعدية، جامعة مستغانم، و جاءت مساهمة الدكتورة البديل المستقبلي

 حول أخالق ؛حوار األديان والحضارات والصراع على المقدس.حول 
ٌ
ة ماٌت نقديَّ مقّدِّ

 -جامعة السوربون   خلدون النبوانيعنوان مقالة للدكتور  قاش عند هابرماسالّنِّ 

مكانة الفلسفة في الساحة الثقافية في رباني الحاج   ثم مقالة للدكتور   .1باريس 

األسطورة والدين عند متبوعة بمقالة حول  .معسكر   جامعة  ، العربية اإلسالمية

 ،ميرسيا إلياد
 
 إلله جفالعبد ا للدكتور  د في أشكال القدس يالبحث عن األصلي والمقل

نظرية اإلبداع عند السادة الصوفية و أخرى حول                  من جامعة معسكر .

مركز يوسف بن تاشفين للدراسات واألبحاث من أجل    المصطفى مسالي أ/ بقلم،

 .               المغرباللغة العربية، 

 و هذا و نجد في هذا الركن العديد من المقاالت التي ساهم بها طلبة الدكتوراه  

تخيل الممثل  الفلسفي التي نشرت تشجيعا لهم على البحث العلمي و التأليف

هو  و         االجتماعي وأثره في تشكل النظرة األخالقية الحديثة عند تشارلز تايلر

و مقالة        ، 2محمد لمين دباغين سطيف جامعة  من لباحث بن هالل وليدعنوان ل

راف إشو   هشام مصباح للباحث:ماكس شيلر ونقد األخالق الصورية الكانطية حول 

التصوف و ثالثة عن          ،2جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة،  بوحناش نورة أ.د 

و أخيرا في ركن . -2-جامعة وهران ،بن صافي سعيد للباحث  بين التأصيلية والتأثيرية

مراد  دتــرجمــة : أ. بروس بيغول الفينومينولوجيا: تأمالت المنهجالترجمة نجد نص 

 جامعة مستغانم  قواسمي

 و الترجمات التي تخص الحقل تالدارساو  باألبحاثو في األخير ترحب املجلة دائما 

 .الفلسفي 
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   ر�مون�لول  عند�امليغار��ن،�الرواقي�ن�و  ا���إر�اصات�املنطق�الر�

  بجامعة�معسكر�–أ��–أستاذ�محاضر�          عدالة�القادر� عبد. د��

  adalaabdelkader@hotmail.fr: ال��يد��لك��و�ي��

�للشك��–إن�تار�خ�املنطق�يث�ت����    
ً
أن�املنطق�الر�ا����وليد�  -بما�ال�يدع�مجال

�. العصر�ا��ديث� و�ع���.  يقية�ثم�لوج�سرمز�ة�،�ج��ية�:  بثالث�مراحل وقد�مرَّ

�نحو�ترو�ض�
ً
�سابقا ��تجاه ��ان �حيث �؛ �املنطق �إ�� �الر�اضيات � �ردَّ �اللفظ �ذا

� � . املنطق �؛ ��خ��ة �املرحلة �و��ذه �القيمة �ثنا�ي �الر�ا��� �املنطق الصدق�( بلغ

  .  20ھ��مع�رسل�و�واي��يد����مطلع�القرن�الـ�ذروت) والكذب

�������� ��ذا �املوغِ املقالو�� �وا��ذور ��ر�اصات ��عض �عن �الكشف �سنحاول لة�ـ،

( إ���إقليدس�امليغاري�املعاصر�لسقراط� تصلدم�ل�ذا�املنطق�الر�ا���؛�إذ����القِ 

� �الش���و�و �الر�ا��� �إقليدس �ليواصلو ) . غ�� �الرواقيون �بدأهوسيأ�ي �ما �ا

� �لل�سق �غ���املقصود �التم�يد ��� �الرمزي امليغار�ون �با�شغال�م�. املنطقي وذلك

�بتوسيع �القضايا �منطق �وتدقيق ��عميق ، .���� �الرموز �إدخال �ع�� �عملوا كما

� �الصياغة �عن �القضو�ةللتعب�� �املتغّيـرات�الصور �و�ذا.  أي �إ���، باإلضافة

  .�باطي�منطق�القضايا�ع����يئة��سق�فر����استا�شغال�م�ب�ناء�

زي�الذي�اعتمده����أما�مسا�مة�ر�مون�لول�؛�فإ��ا�تنحصر�����سلوب�الرم      

�سلوب�الذي�لفت�ان�باه��عض�املناطقة�املحَدث�ن�أمثال��و��و . صياغة�نظر�تھ�

  . �املتون�" كم�املحمول�" وصاحب�نظر�ة� رائد�املرحلة�الرمز�ة�لي�ن���

ون�ماملنطق�الر�ا����؛�ا��ذور�؛�امليغار�ون�؛�الرواقيون�؛�ر��:ال�لمات�املفتاحية�

 .لول�

Résumé : 

                  L’histoire de la logique démontre incontestablement, que la 
logique des mathématiques  est  le produit des temps modernes. Cette logique 
a connu trois étapes : symbolique, algébrique et finalement logistique. Et dés 
cette dernière étape ; ce système logique bivalent, a atteint son point 
culminent au début du 20eme siècle, avec Russell et Whitehead.  
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                        Dans cet article, On va tenter de tirer au  lumière, quelques 
racines anciennes  fondées  et inculquées  par Euclide le Mégarien, le 
contemporain de Socrate. Et avec les Stoïciens, et leurs  travaux  pour 
développer la logique formelle traditionnelle ; ces racines sont consolidées et 
solidifiés. Et cela  parce que les  Stoïciens  ont développé et approfondi la 
théorie des propositions, comme ils ont utilisé les symboles pour désigner les 
variables, sans oublier leur grande invention à donner la forme d’un système 
hypothético-déductif à leur théorie des propositions. 

                        Quant à Ramon Lull ; sa participation consiste à utiliser les 
symboles en formant sa  théorie. Ce qui a attiré l’attention  de quelques 
logiciens modernes comme Leibniz et Hamilton. 

Mots Clés : Logique des mathématiques ; Racines ; Mégariens ; Stoïciens ; 
Ramon Lull.  

  :تم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد�

�بالشروط����������������� �ُ�ـع�� �الذي �الصوري �املنطق ��و �املحض �املنطق إن

� �لل���ان �ال��يحة �بالصور �أي �لالستدالل �. الصور�ة سھ �أسَّ  أرسطو�و�و�الذي

�وَّ ـوط �امليغار�ون � ره ��عده �من �فالسفة�. والرواقيون �وتوسيعھ ��شرحھ �قام ثم

� �ومسيحي�ن �مسلم�ن �من �الوسطى �الع. العصور ��� ��ثم�ش�د
ً
ال �تحوُّ � صر�ا��ديث

�
ً
�رمز�ا

ً
��ابتداء�من�لي�ن���؛�حيث�صار��سقا

ً
��كب��ا

ً
وأك���صور�ة�من�املنطق�ر�اضيا

يھ�عن�لغة�الكالم�. الصوري�التقليدي�
ّ
وإعادة�بنائھ�ع����يئة� و�ذا�،�ن�يجة�تخل

وقد�بلغ��ذا�ال�سق�الرمزي�الر�ا�����ذروتھ�مع�رسل�و�.  است�باطي �سق�فر����

�واي��يد���� العلوم�الر�اضية�إليھ�،��مر�الذي��ردُّ �،�حيث�تمَّ ��20بداية�القرن�الـ

� �اسم �تحت �"  شاع �اللوجس�يقية �" . ا��ركة �الرمزي�صار�كما �ال�سق ��ذا ي

" :  املش��ك��سبة�إ���عنوا�ن�كتاب�رسل�و�واي��يد��،" �PMسق�" ُيد���بـــــــالثنا�ي�

  " .مباديء�الر�اضيات

نا��نا�؛��الوقوف�ع����عض��ر�اصات�والبذور��و���ل�ذا�ما���ّم غ���أن�            

�والرواقي�ن�� � �امليغار��ن �اليونان �فالسفة �أعمال ��� �املتمثلة �الر�ا��� املنطق

مع�وجود�جذور�(املنطقية��و���أعمال�الفيلسوف�ر�مون�لول�����العصر�الوسيط�

ابن�الشيخ�الرئ�س�و �؛�إذ��ناك�آثار�أرسطو�نفسھ�وآثار�إقليدس�الر�ا����أخرى�

  .  )س�نا�
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لكن�،�كيف�يمكن�تصور�أن�فالسفة��اليونان�القدامى�وفالسفة�العصر�����������

دوا�ل�شأة��املنطق�الر�ا����ا��ديث�،�  و�و��الوسيط�املدرسي�ن�،�م�َّ
َّ

ر�ة�وليد�الذ

� �املعاصرة �املنطقية �و�فيتج�شتاين �رسل �مذ�ب �ا��ديثة���، �التجر��ية وحفيد

���ا��ساب�� 20والقرن�الـ��19ب�ن�القرن�الـ�ة�املعاصر �ةلر�اضيا� اتتجدَّ املس�وثمرة�

  والتحليل�وال�ندسة�؟�أل�س�����مر�مفارقة�وا��ة�؟

باتباع��املن���التحلي�����،نحاول��بيانھ�����ذا�املقال�املتواضع�سذلك��ما�             

��ل�ذه�املقار�ة�
ً
  . النظر�ة��الفلسفيةالنقدي�،�بما�نراه�مالئما

  التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليل

�ال            �خالل �من � �املوضوع �أو�سنعا�� �ل��ذور �
ً
�تبعا ��تية �الثالث � فقرات

  :و�ذا�،�كما�ي���.  �ر�اصات��الثالت��الواردة����العنوان�العام�للمقال�

 أوَّ 
ً
                                                                                                                                                   : �نامليغار�اليونانية��مع�ا��ذور�: ال

يغاري�،�امل) م��ق�،�370- 450 (إقليدس�ا��ركة�الفكر�ة�مع�بدأت��ذه�            

ي���،�وقد�ملع�� درس�فلسفة�برمنيدس�وعاصر�ز�نون�. و�و�أحد�تالميذ�سقراط�

ثمار�وقد�عمل��ثنان�ع���اس�. كرو�س�وتلميذه��فيلون� ����ذه�املدرسة�ديودور 

�ز�نون  ���� �وخاصة ،� ��ي�� �الك��ة�ا��دل �ملذ�ب �دحضھ ��� 
ً
�عمال ،� �وا��ركة

�ل �منطق �إرساء �املو  .لقضاياع�� �لتطو�ر در ستأ�ي �الرواقية �املنطق�سة        �ذا

� �مّم  ؛و�لورتھ �املناطقة �أمام �املجال �يفتح �حساب�َد ملحاا �نظر�ة �إلقامة     ث�ن

  1:سنو���إنجاز�امليغار��ن����النقاط��تية�،وفيما�ي����.القضايا�

وضع��ول��عض��.،�ديودور�و�فيلون يد�ايو�ول� : أش�ر�املناطقة�امليغار��ن�ثالثة - 1

�امل �الكذاب �مفارقة �أش�ر�ا ،� �يقولھ��:فارقات �ما �ف�ل ،� �يكذب �أنھ �رجل يقول

 و  ��يح�أم�باطل�؟
ً
: من�وضع��ذا�املنطقي�و�����ناك�مفارقة�أخرى�ش���ة�أيضا

 )� �) سقراط �بأن �أيقول �باطل �ع�� � �فالطون �سقراط، �بأن �يقول ع����وأفالطون

�  فَم �؛حق
ُ
�ن �صّدِ ن �أفالطون : ق �أم �بطبيعة� ؟سقراط �والثالث �الثا�ي �ا�تم ب�نما
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�املتصلة �الشرطة �بيَّ �.القضية �فيلون ـوقد �الذي��ن �النحو �ع�� �صدق�ا قواعد

  . ه�الرواقيون�واملنطق�الر�ا����فيما��عدقرُّ سيُ 

ف�و�يؤكد�ع���ا��انب�املادي�الدقيق��. فيلون �هديودور��عارض�أطروحة�تلميذ - 2

�الصوريللتضمُّ  �ا��انب �إ�� �باإلضافة ،� �القواع�.ن ��ذه ���ة �بأن �دفيقول

� �يتم �ال�� �الف��ة �ع�� �املتصلةتتوقف �القضية �يص���.  2إعالن �قد فبمرور�الزمن

 
ً
 �السابق���يحا

ً
 �والالحق�باطال

ً
  . والعكس���يح�أيضا

 : مثال�
ْ

���ذه�فإذا��ان���. "إذا��ان��ناك���ار�،�فأنا�أناقش: "�ذه�القضية��خذ

�أناقش�  �؛ال��ظة���ار�،�وأنا
ً
،�ألنھ�ي�تقل�من�صدق�إ����ي�ون�التضمن���يحا

 �.صدق�
ً
،�ألنھ�انتقال�من�صدق�إ����ولك���إذا�انقطعت�عن�الكالم�،�يصبح�خاطئا

 �.كذب�
ً
،�ألنھ��وعندما�يحل�الليل�وأنا�أواصل�الصمت�،�ي�ون�التضمن���يحا

 
ً
���يحا �يبقى ،� �الليل �حلول ��عد �ت�لمت �وإذا ،� �كذب �كذب�إ�� ألنھ��انتقال�من

  .انتقال�من�كذب�إ���صدق

3- � �بناء �سبق �ما �ع�� ،� �ديودور �يضع �القضية� مفا�يم �صدق �تحدد ج�و�ة

  :الشرطية�و�ذه�املفا�يم����

 : الضروري��-
ً
  . �ع���ما��و���يح�ولن�ي�ون�باطال

 : املمكن�
ً
  . �ع���ما��و���يح�أو�سي�ون���يحا

 : غ���الضروري�
ً
  . �ع���ما��و�باطل�أو�سي�ون�باطال

 : ملمتنع�ا
ً
  . �ع���ما��و�باطل�ولن�ي�ون���يحا

وتجدر��شارة�إ���أن��ذه�املفا�يم�ا���و�ة��ر�عة�قابلة�الشتقاق��عض�ا�            

ع�التقابل��رسطي�ع���ع�ش�يھ�بمر�َّ من�البعض��خر�عند�امليغار��ن�،�وفقا�ملر�َّ 

 إذا��ان�املمتنع�ما��و�باطل�ولن�ي�ون�: النحو���ي�
ً
،�فاملمكن��و�ما��و���يحا

 
ً
���يحا �أو�سي�ون ��. ��يح ��و�املمكن ��ذا ��ان ��و�ما��؛وإذا �الضروري فإن
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ً
�باطال �ي�ون �ولن �أو�سي�ون�.  ��يح �باطل ��و�ما �غ���الضروري �فإن ،� و�التا��

 
ً
 3. باطال

�
ً
  :ا��ذور�اليونانية�مع�الرواقي�ن�: ثانيا

      � �يأ�ي ،� �امليغار��ن ��246 -336(ز�نون �عد ��.ق �م) م �أ�شأ �معروفة�الذي درسة

�؛م��.د�اختفت�مع���اية�القرن�الثا�ي�ق�وإذا��انت�امليغار�ة�ق ."الرواقية�" باسم�

� �عمَّ الرو فإن ،� �قرو اقية  رت
ً
��نا ��.عديدة �ز�نون ��عد مار�وس��؛وأش�ر���صيا��ا

وأ�م�) م��.ق�� 207- 280 (كر�س�يوسو�) م��.ق���232  -264 (�ليان�سرو�ليوس�،�أ

  4: ما�قام�بھ�الرواقيون�ما�ي���

  : سمية�ا��سية�للمنطق�الروا��ال��عة�� : الفرع��ول�

�،بمع���.ذ�ب�الرواقي�ن�ا������،�التجر��������ذه�ا��اصية�يتج���م                   

�امليتاف��يقي��يتج� �يقولون� .اتجا��م �بل ،� �مع���التصور��رسطي �يرفضون ف�م

ول�س��ناك�،�و�فراد�الذي�لدينا�عن��شياء�ا��زئية�أن�التصور��و��نطباع�

ومن��.ق��و�ت�و�ن��ذه��ف�ار�ا��زئية�وموضوع�املنط�.تصور�ك���عام�أرسطي�

  .*�نا�،�فالقضية�ت�ون���صية�

               � �عالج�ا �ووصف �ل���يص�ا ��مراض ��� �الرواقي�ن �بحث �إن وال�سيما�،

ية�،��انت�وراء�نظر���م����املعرفة�،�و�ذه��انت�بّ ـالطو�كر�س�ب�  ث�ز�نون أبحا

� �منطق�م ��و� .**وراء ��نطباع �أي �التجر�ة �من ��ثر�ا��اصل �أن �يقولون إ��م

  .مصدر�املعرفة

            � �ا��زئية �الصورة �� L’imageف�ناك �القول �عن�ـاملعبِّ � lectonو�ناك ر

�املفارقات� �حل �من �تمكنوا ،� �و��ذا ،� �ال�لية �للتصورات �مجال �وال ،� الصورة

 : كما����قولنا��.�فالطونية�حول�اش��اك�املعا�ي�
ً
ف�ل��و��؛ إذا��ان�محمد�عظيما

  حاصل�ع���العظمة��ل�ا�أو��عض�ا�؟
ً
؟��فإن��ان��ل�ا�،�فكيف�ي�ون�غ��ه�عظيما

� �تنحّل وإن �املفارقات ��ذه �؟ ��ل�ا �بالعظمة �يوصف �فكيف ،� ��عض�ا عند���ان

 
ً
 �الرواقي�ن�،ما�داموا��عت��ون��ل�حادث�حادثا

ً
 �جزئيا

ً
 .مفردا
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�بدل                ��فعال �استعملنا ��وإذا ��شارة �اسم �استعمال �مع فال��؛الصفات

�أّي  �مث�يبقى ��ش�االت �املعطف"   : لأثر�لتلك ��ذا �يرتدي محمد�" و�"  . أحمد

    5" . ي��ك��ذه�ال��كة

�نظر���م�          �ع�� �تنعكس �املطلقة �الرواقية ��سمية ��ذه �أن �نالحظ و�كذا

 
َّ

  6.ع���القياس�املركب�لد��م��-بالتا���– و     بة�للمقوالت�والقضايا�املرك

 �؛فمن�حيث�ا�ع�اس�ا�ع���املقوالت                  
ً
،��يبدو�ذلك����ترتي��م�ل�ا�تصاعديا

 فأوَّ 
ً
��،�ال �املوضوع �مقولة �( توجد ��و��  ) املقولة

ُ
�ت �ثم �من�حمَ ، �صفة �عل��ا ل

� �يت�ون �ل�ي �و�الصفات ��و ال���ء �الصفة �الثانية( مقولة �أنھ��.)املقولة كما

 �.الصورة�،�يت�ون�ا��زء�أو�ال���ء��بانضمام�ال�يو���إ��
ً
��عد�ا�ي�ون�ال���ء�قابال

 ) املقولة�الثالثة�( ضية�ذاتية�ذ�صفات�عرَ ألخ
ً
ألخذ�صفة��س�ية�أي�صفة��،�وقابال

: الصفة�،�أحمد�: املوضوع�: مثال� . 7) املقولة�الرا�عة�(  �ضافة�إ������ء�آخر�

  .جالس�ع���يم�ن�ع��: جالس�،�صفة��ضافة�: ضية�مدرس�،�الصفة�العرَ 

يل�م�ل�ذه�املقوالت�ال���بامليتاف��يقيا�أك������تحلو�تج���ارتباط�املنطق�الروا���      

� ��ول� -   فاملوضوع��.وضعو�ا �،�مجزَّ  -�و�و�املقولة �وثانوي �موضوع�ن�أو�� �ا�� أ

�تقسي �ع���أساس �و�ذا �وثانية �إ���أو�� �للمادة �و���املقولة��.م�م �تأ�ي�الصفة ثم

� �ال���ء �،يت�ون �املوضوع �إ�� �بانضمام�ا �ال�� �ع( الثانية �القول�و�ذه �إ�� ودة

ثم��. )ضرب�من�ضروب�امليتاف��يقيا�و لصور�ة�واملادية�عند�أرسطو�،�و�بالعلت�ن�ا

ا���،�... اللون�،املقدار�ا��ركة�: تأ�ي�مقولة�ا��ال�ا��اصة�و���صفة�عرضية�مثل

ال�سبة�ل���ء�آخر�،�ا��ال�ال�س�ية�أي�صفة�ال���ء�ب: و�����ذه�مقولة�را�عة����

  ا��... كذا���سار � وأف�و�يم�ن�كذا�

               � ��نا �ومن �أرسطو ، �مقوالت �الرواقيون ��يرفض �نظر�م�العشر�، ��� أل��ا

� �جدوى �بدون �ال��عبِّ �؛عديدة �أ��ا �الصـحيث ��ل ����ر�عن �اللغة ��� �املوجودة الت

�  . رأ��م
ً
�حقا �أرسطو�أوسع �مقوالت �أن �إذ �؛ �فيھ �مبالغ �نقد �تضم�غ���أنھ �لك��ا ،

��ر�ع �بديل�م�و�ال�. مقوال��م �وضع �عند �م��ا
ً
�جانبا �استل�موا �قد �ي�ونوا �أن يبعد
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لة�منطق�م�باللغة�للتعب���ِص نا�إ���التطرق�أك���لِ يجرّ قوال��م�موا��ديث�عن� .�ذا�

   .اللغو�ة�التجر��ية��سميةعن�نزع��م�الفلسفية�

ديدة�الصلة�بمجال�القول�أن�موضوع�املقوالت�ش مما�ال�شك�فيھ،                         

� �يفرّ �.وأطرافھ �فالرواقيون �القول : قون�ب�ن ،� �وعملية��املقول ،� �القول �موضوع ،

�.) أي�العلة�الصور�ة�عند�أرسطو�( فاملقول��و�الصورة�الذ�نية�لل���ء�. القول�

�املقول  �بھ �يتصل �الذي �القائم �املادي ��و�ا��سم �القول ��و��.وموضوع والقول

( عملية�القول�،�ف���عملية�نفسية�ذات�طبيعة�ف��يولوجية�أما��.اللغة�الصوتية�

�و��فاملقول ،�إذن��.) رات�جسدية�مادية�ـ��من�خالل��غيُّ أي��شاط�نف����وذ��

  8.الطرف�الالمادي�����ذا�املجاله��وحد

�يالَح                     �نظروا�و�كذا �أن�الرواقي�ن �يتإظ �وما �املقوالت �مسألة ���ا��� صل

� �عن �حديث �والكالممن �القول �صرفية �نحو�ة �لغو�ة �نظرة ،� �منطقية�، أك���م��ا

  *** .صور�ة�

  و�ن�،�كيف�ا�عكست��ذه�الفلسفة�ع���مبحث�القضايا�لد��م�؟      

بل��ست�تج�من��. قف�عند����يل�الوقا�ع�الذر�ةيال�إن�املنطق�الروا���                   

 واقعة�مشاَ� 
ً
 دواقعة�يمكن�أن��شاَ� �دة�حاليا

ً
... إذا�"  :أدوات�الر�ط��،�مستعمال

� ��... " فإن �" و"، �" أو�"،  .  ا��" ..ألن"،
َّ
�مفأل �تت�ون �مقدمات �ذر�ة�فوا �قضايا ن

�أرسطو �مقدمات �عن �حدودمَ� ا�  وتختلف �من �تت�ون �ال�� ��ذه��. لية وأ�م

  .القضية�املتصلة�والقضية�املنفصلة: القضايا

�يبإن�ا�تمام�الرواقي�ن���ذه�              ن�ا�شغال�م�بالبحث�عن�الصالت�ـيّ ـالقضايا

�الت �ب�ن �ال �ا��وادث � صوراتب�ن �يقول . وا��دود �تجر��� �ا�شغال  ��ـبر���ف�و

BREHIER   " :استقرائ� �مناطقة �لغة  يتلك
َ
�عال �رؤ�ة �إ�� �بنا �تؤدي �مك�ن �من�وَّ ـم ن

�باملرَّ  �و�خالف ��عض �من ��عض�ا �ي�سلسل  وقا�ع
َ
�العال �ة ��رسطي  ( م

َ
م�عال

  .9")رات�ال�لية�التصو 
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موقف�م�حول�صدق�القضايا�أو�كذ��ا�،��عود��ز ـيّ ـإن��ذه�ا��اصية�ال���تم             

��و�أص �العمل �أن �يرى �الذي �ا��لقي �مذ���م �إ�� �أخالق �و�ل �فلسفة ��ل �.ل

  10.�و�الذي�يدفعھ�إ���العمل�وفعل�ا����،��سان�بصدق�املوقف�واقتناع��

�سؤ �،�و�ن          �بقي ��ستدالل �بموضوع �أخ���يتعلق �ا�عكست��؛ال و�و�كيف

  الفلسفة�الرواقية�ع���مبحث��ستدالل�عند�م�؟

�و�و�       ،� ��س�ولة �السابق �التحليل �من �ا��واب �استخالص �أن�: بإم�اننا طاملا

 
َّ

�املرك �القضايا �بصياغة �فقط �ا�تموا �بو�ـالرواقي�ن �واملنفصلة �املتصلة �من�بة �

فإ��م�سيضر�ون�عرض�ا��ائط�بالقياس�ا��م����؛جر��ية�فلسف��م��سمية�الت

�رسطي�،�ل�شتغلوا�باالستدالالت�املركبة�وحد�ا�من�استدالالت�متصلة�شرطية�

  .واستدالالت�منفصلة�،�كما�س��ى����الفرع�القادم�

  مالمح�املنطق�الروا���: الفرع�الثا�ي�

الرواقيون�ضرورة�التخ���عن�اللغة�العادية����صياغة�القضايا�املنطقية��ىرأ -1

 
ً
�رموزا �فوضعوا ،��  �.للقضايا

ً
�أعدادا �الرموز ��ذه �مثا�و�انت �ترتي�ية صياغة�: ل

،�لكن��إذا��ان��ول�إذن�الثا�ي: املث�ت�ع���النحو���ي�القياس�الشرطي�املتصل�

  .ذن�الثا�ي�إ�ول�

 ع�الرواقيون��توسَّ �-2
ً
 ���القضية�املركبة�وتناولوا�أعدادا

ً
كث��ة�من�القضايا��وأضر�ا

واعتنوا�. موضوع�عناية�فيلون�و���،�إ���جانب�القضية�الشرطية�املتصلةاملركبة�

"  ...فإن�...إذا��":و���" الروابط" بـ      و�ا�عناية�خاصة�بالثوابت�املنطقية�ال���سمَّ 

� �" و"، � ، "� � �" أو�... إما ،"� �أن �".... حيث �"   ...ألن" ، ، "�  ...و...ل�س
ً
� " معا �. وغ���ا

�ل�ل  �ووضعوا
َّ

�مرك �ـقضية �بة ،� �وكذ��ا �صدق�ا �ا�تمام�م��.قواعد �من و�الرغم

  و� بالرمز�ة
ً
 �؛للقضايا�وضع�م�رموزا

ً
  .للثوابت�املنطقية�فإ��م�لم�يضعوا�رموزا

�ش -  3 �ع�� �القضايا �منطق �إقامة ��� �الرواقية �إ�� �الفضل �فر����يرجع ��سق �ل

� �قدَّ �.است�باطي �أولية�فقد �مقدمات �ووضعوا ،� �وضوح ��� �للثوابت ��عر�فات موا
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 "  ا�ا�كر�س�بوسوقد�سّم . ط�قضايا�أخرى�م��ا�يمكن�است�با
ً
" استداللية��صورا

 
ً
  :11 ةلية�ال�تقبل�ال���ان�و���خمسأوَّ �وضرو�ا

 :لكن��ول�إذن�الثا�ي��.إذا��ان��ول�،��ان�الثا�ي� 1-3

  .ب�←}أ����˄  ) ب← أ�( { : موز�بالر 

  .لكن�ل�س�الثا�ي�إذن�ل�س��ول�. الثا�ي�،��ان�إذا��ان��ول��3-2

  أ�┐ ←} ب��┐ب���˄) ب��←أ�( { :  بالرموز�

 �ما�أنھب�3-3
ً
  .لكن��ول�إذن�ل�س�الثا�ي��. ل�س��ول�والثا�ي�معا

  ب�←┐}أ��˄) ب��˄أ�(  ┐{ : بالرموز�

  .ل�س�الثا�ي�إذن�لكن��ول��. أو�الثا�يإما�أن�ي�ون��ول��3-4

  ب�┐ ←} أ��˄) ب��Wأ�( { : بالرموز�

  إما�أن�ي�ون��ول�أو�الثا�ي�لكن�ل�س�الثا�ي�إذن��ول��3-5

  أ�←} ب��┐ ˄) ب�� Wأ�( { : بالرموز�

. عن�القياس�الشرطي�املتصل�بنوعيھ���عب��  2 والـ 1 الـ�ظ�أن�الصورت�نيالَح         

� � 4 الـ الصورت�نوأن � � ��عب���ع�5 والـ� �بنوعيھ �الشرطي�املنفصل �القياس أما��.ن

��عب���عن�ثابت�منطقي��ُ �؛ 3 الـ الصورة ل�س�كال�ما�: " ر�عنھ�بال�لمات�ـبَّ ـعفإ��ا

 
ً
�يت"  معا �وسوف ، 

َّ
�املناطقةخ� �عنھ �شيفر�و�ق��حھ� � �و�أخذه �ب��س �يبعثھ �أن إ��

  .لتعديل�نظر�تھ�اللوجس�يقية�ع���رسل�

�من - 4 �قوان�ن �أي �نتائج �الرواقيون�اشتقاق ��حاول �ا��مس أي�( �ذه�املقدمات

  12:قوان�ن�فقط�،�م��ا�ما�ي���) 06 (ستة�وقد�أبقى�التار�خ�ع��. )  ديءاملبا

�و�. لكن��ول�إذن�الثا�ي�. إذا��ان��ول�،�فإنھ�إذا��ان��ول�،��ان�الثا�ي��4-1

  . )لكن�( ره��ول�مشتق�من�املبدأ��ول�وكذلك�شطره�الثا�ي��عد�قانون�شط
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ة�أخرى��ول��إذا��ان��ول�والثا�ي��ان�الثالث�،�لكن�ل�س�الثالث�،�ومن�ج��4-2

يص����ومنھ�،. قضية�واحدة�مركبة��)إذا��ان��ول�والثا�ي�(. ،�إذن�ل�س�الثا�ي�

 
ً
الثالثة�مع��و���مركبت�ن�املقدمة�أما�إذا��انت��.من�املبدأ�الثا�ي��القانون�مشتقا

)�� �الثالث �مع  واملعب�)�ول
َّ
�ـ �تص���النظر�ة��بالثا�ير�عنھ ،� �الثانية �املقدمة �ش�ل

  .مشتقة�من�املبدأ�الثالث�

ول�س�الثا�ي�إذن���ول لكن�،�ل�س�. إما�أن�ي�ون��ول�أو�الثا�ي�أو�الثالث��3 -4

  : ون�من�املبدأ�ا��امس�ع���مرحلت�ن�وُ�ست�بط��ذا�القان. الثالث�

مع�املقدمة�ل�س��ول��واحدة�وأخذناع���أنھ�قضية�ث�الأخذنا�الثا�ي�أو�الث�إذا�-

  .  ؛�أمكن�است�تاج�الثالث�من���املبدأ�ا��امس

�أو�الثالث�- �الثا�ي �أخذنا �  إذا �ل�س ��الثا�ي؛مع �است�تاج �منأمكن املبدأ��الثالث

  .ا��امس�

. إذن��ال�ال��ول��.ي�ون��ول� ولكن�. �ول إما�أن�ي�ون��ول�أو�ال�ي�ون��4 -4

�الرا�ع �املبدأ �من �مباشرة �القانون ��ذا �است�باط �يمكن �بوضع �وذلك �ي�ون�(، ال

  .نالحظ��نا�أن�الرواقي�ن�أدر�وا�أن�نفي�النفي�إثبات� .م�ان�الثا�ي�)�ول 

إقامة�منطق�القضايا�ع���ش�ل��سق�فر����،�فإن�ا�لفضل��ول����وعليھ       

� �الرواقية �املدرسة �إ�� ��عود �أرسطو�. است�باطي �عند �ا��انب �إبراز��ذا ��ان وإذا

�الرواق �عند �فإنھ �عميق؛ �وف�م �دقيقة �تأملية �دراسة �إ�� �الس�ولة�يحتاج �من ية

فقد�وضعت���عض�الثوابت�منذ�البدء�.  حت����نفس�ا�بھ�بم�ان�،�حيث�قد�صرَّ 

�كأف�ار�أو  �. لية لية� �أوَّ �ومقدمات� �وا��ة� ��عر�فات� )  . أي�مصادرات(ووضعت

واشتقت�من��ل�ذلك�قوان�ن،�ع����نحو��ما��قام��بھ���مناطقة��ور�اضيو���ذا�

  . العصر�

�عد��منطق�حساب�القضايا�����املنطق�الر�ا����و�كذا�،�عندما�سي�شأ�            

�
ً
�جزءا �الروا�� �ال�سق ��ذا � ـل ِ

ّ
�س�شك �؛ �املناطقة�قرون � � �سي�ب�َّ �حيث �؛ ��ل من

�والقوان� � �املباديء ��ذه � �املعاصرون �الرواقية �مبا. ن �إل��ا ديء��وسيضيفون

وقوان�ن�أخرى�،�قد�يختلف��عدد�ا�وتنظيم�ا�من��سق�إ���آخر�ومن�منطقي�إ���

  .آخر
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 وعليھ�،����
َ

ذ�عليھ�الرواقيون��من�أ��م��بالغوا�����نزع��م��الصور�ة�؛�ـفما�يؤاخ

حَس ـَس ـ�و�َح 
ُ
��ُيحسب��عل��م��ب�ل�م��و نة�ت

ً
،�ألننا��عرف�أن���ذه�و�ذا. ل�س�عيبا

� �بالضبط � �كعلم���،الصور�ة � �املنطق �علم � �تقدم �شروط �من �
ً
�شرطا � ـل ِ

ّ
�شك

  . 13صوري��نظري��محض�

 ــّ�ِ ��ُ� ن�املزايا�ال�بيد�أ����
ُ
�عض�النقائص�ال���لوال�ا�ل�ان�من��يخفـلت�ل�م�ال�ت

  –فلو�فرضنا��.آخر��شأن��أن�ي�ون�للمنطق�املر�َّ 
ً
أن�الرواقي�ن�استعملوا� -  مثال

 
ً
�للثوابت�ورموز ����منطق�م�رموزا

ً
( وض��عداد�ال��تي�ية�ـملتغ��ات�عِ اأ�سط�من�ا

ألمك��م�إجراء�العمليات�ا��سابية�املنطقية�،�لو�قاموا�بذلك�؛�... ) �ول�،�الثا�ي�

�و �أس�ل �عديدة�ألمك��م�- بالتا�� – �ش�ل �عالقات �بدون��.است�باط �يؤدي و�ذا

�تأث��� �من �عنھ �ينجم �وما ،� �القضايا �منطق �نظر�ة �و�عميق �توسيع �إ�� ��� شك

 ِ
ّ

��شك �نظر�ة �أ��ا �ال�سيما ،� �املنطق �مسائل �عل��ا�ـمختلف �تقوم �ال�� �القاعدة ل

  .النظر�ات��خرى�

 ثالث
ً
   ا��ذور�املدرسية�مع�ر�مون�لول :  ا

���������� ���و��� �توما � �عمل � ��ف�ار�) م1274  - 1224(لقد �ب�ن �التوفيق ع��

�. ثوليكية��رسطية��والعقيدة�ال�ا �
ً
�للعلم�تحضواعت���املنطق�عمال

ً
��تم�يديا

ً
��يا

لكن�،�جعل�منھ�املدرسيون��عد�ذلك���14.ذا�وج��ن�صوري�ومادي�والفلسفة�،�

��عن�الواقع�
ً
��متم��ا

ً
��فأفرغوه�.  علما

ً
���من��ل��محتوى�،�ليصبح�استدالال

ً
آليا

�للتفس���
ً
��وخاضعا

ً
ر�عنھ�����أش�ال�دائر�ة�صور�ا

َّ
وأبرز��. املاصد���املحض�املعبـ

صاحب�ال��عة�الصور�ة��والرمز�ة��) م1315  -1235(ر�مون��لول� املفكر��ؤالء�؛�

���و) 1716  -1646(���املنطق�،�والذي��سي�ون�لھ��تأث����عميق������تفك����لي�ن���

� ��-التا��ب�- و) 1856  -1788(تفك����املتون �الر�ا��� �املنطق ��شأة    15.ا��ديث��

� �لول �ر�مون �فمن�ومادام �؛ �العصر�ا��ديث �إ�� �يصل �املنطق �تار�خ ��� �تأث��� ذا

  .�نصاف�أن��عرض�أبرز�مالمح�نظر�تھ�

وقد�. قليدي�بديل�عن�املنطق�الت" فن�منطقي" عمل��ذا�املفكر��ع���إ�شاء��������

يتمثل����محار�ة��ديان��خرى�،���دفھ��ت�ش��ي�،". الفن�الكب��" كتابھ�بـــَعـْنـَون�

لذا�،�باركت�الكن�سة�إنجازه��   16.والسيما���سالم�،�والدعاية�للديانة�املسيحية�
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� � .�ذا �جيلسون �طر : "  يقول �عل��ا�إنھ ــَتـب
َ

�ك �قوائم ��� �تتمثل � �دفاعية �قة

ـبنا�مختلف��وضاع�املمكنة��ل�ذه�القوائم��التصورات��ساسية�،�
َّ

بحيث�م���رك

؛�استطعنا�أن�نحصل��ع����جميع�العالقات�ب�ن�التصورات��عض�ا��مع��عض�

                                                                         17 . "املطابقة���قائق��الديانة�املسيحية��ا��و�ر�ة

 �"الفن�الكب���" إن�كتابھ  
ً
 ـالسُّ : �ندسية�أر�عة��ستعمل�فيھ�أش�اال

َّ
م�املستقيم،�ـل

و���أش�ال�تت�ون�من�أحرف�ال��اء�ول�ل�حرف�داللة��.س�والدائرة،�املخمَّ املثلث

��ففي�. ةرمز� �لول ��ستخدم �والقدر�، �القضاء �الدائمسألة ����ش�ل �و�رض رة

�مركز  �بطليموس �نظر�ة �حسب ��ستع�.�ا �لول مكما  �ل
ً
�حرفا �حروف��عشر�ن من

� �الالتي�ية � .ال��اء �مبدأ �يرمز�إ�� �حرف �( و�ل �إ�� �أي �أو�ا��دود�) حد �واملبادئ ،

�مصنَّ  �أر�عة �إ�� �: فة �ال��ائية �ا��دود ،� �الصفات ،� ��ولية �،�ا��دود واملقوالت

من�أجل��نتقال�من�املعرفة����ا�لول وِّ ـه�ا��دود�بواسطة�عالقات�يكوت��كب��ذ

 :و�ذا�كما�ي����.��القضاء�والقدر�الطبيعية�إ���مع�

  

،��شرح�ايطول����إ�شاء�عالقات�ب�ن��ذه�الرموز�بطر�قة��ثم�يأخذ�لول         

و�ذه��حالة��نا�،�تقابل�ا�إحالة��ناك�،��.حيل�إ���رمز�آخرـــبحيث��ل�رمز�يُ 

أي��N أن�ب لول يقول� ؛و�كفي�كدليل�ع���ذلك�.ف�و�ش�ل�ال�يخلو�من�التعس

�يتعقَّ  �املا�ي ��ر��� � Oلـالسطح ��ر��� �تحت �السطح �يتعقل��.أي فكيف

 
ً
�ش�ئا �ا��امد �العادي  �ال���ء

ً
�العالقة��ماديا �من �الشبكة ��ذه �أن �ثم آخر�؟

 ترتكز�ع���معطيات�ت�ي
َّ
 ـ

ً
�رض����مركز�ال�ون�و����،�مثل�أنن�خطؤ�ا�علميا

� ��.ثابتة �و�ل �أجل �من �الشطحات  �ذه
َ
�رَ ـغ �العل�� �البحث �من �ل�س ���  ض

 ا��دود��ولية� الصفات� ا��دود��ولية� املقوالت�

               P:�م�ان�

 Q       : عدم��م�ان

 R   : املوضع��ع��

 S   : املوضع��سفل

 T             : ا��ركة

 X            : النقل�

 

  M                     :قوى�النفس�

 N        :السطح��ر����املا�ي

 O :السطح�تحت��ر����املا�ي

  F       :القدرة�

 G          :العلم�

 H        :�رادة�

 I         :العدل�

 K       :الرحمة�

 L         :الكمال�

  A      :هللا�الرب�

 A  :       Bمع���

 C  :القضاء�والقدر�

 D          :الصالة�
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� ��سالم��؛���ء �ضد �التعصب �وت��ير �باملسيحية �الت�ش�� ��� �يتمثل إذ

 .واملسلم�ن�بوجھ�أخص

 التفك���الوض���والعل���������ء�،�فمحتوى��ذه�النظر�ة�ل�س�منوعليھ       

��و�ال �. �بل �ت�ش��ي �ك���� �؛��و�ي �واملسلم�ن �كب���لإلسالم ��عداء ـن
َّ
�ُمـبط ،

��ا��لول��ب�ن�تصوراتھ���عسفية�ال��س�ند�إ���أية� حيث�أن�العالقات�ال���يكـّوِ

� �منطقية �املنطق�. ضرورة �وعاِلم � �الذرا�عية �مؤّسس � �ب��س �جعل و�و�ما

 املعاصر���عت����ذه�النظر�ة�مجرد�عبث�ال��ستحق�أن�يُ 
َ

ر����تار�خ�املنطق�ذك
�،و . 18 �ذلك ���مف مع  �ناما

ً
��علميا �اعتمد�ا��و�الطر��؛ف��ا �ال�� �الرمز�ة قة

 �بمع���،�أن�ما���ّم �.وال�أقل� ���بناء�نظر�تھ�ال�أك���صاح��ا�
ً
��������� منطقيا

و���.   قالوإنما�الكيفية�ال���قال���ا�ما�،� قالھ�لول �ال�س�م؛�لنظر�ة�ذه�ا

  .و�املتون�  ن���ال���نالت�إ��اب��ل�من�لي�

   :  ا��اتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 و�كذا،��            
ّ

مو �- �ش�ل�خاص - أن�الرواقي�نلنا���يتج� ا�الكث���للمنطق�قدَّ

و�ذا�،�با�شغال�م�بإدراج�الرموز����بناء�الصيغ�،�.  ھحديثالصوري�قديمھ�و 

�الرموز  ��ذه ��انت �بالثوابت�وإن �ال �باملتغ��ات ��عب���م�. خاصة فلو�شمل

� �
ً
�أيضا �الثوابت �جانب �الرمزي �آخر ؛ �شأن �املنطق �لتار�خ �انكّبوا�. ل�ان كما

�والسيما ،� �واملنفصل �املتصل ��ستدالل �قوان�ن �صياغة �ستدالالت� ع��

طة�
َ
ل

ْ
و���ذلك�إثراء�للمنطق�التقليدي�من�ج�ة�وتم�يد�) . أي��ست�ن�ية(املخ

و���النظر�ة��ساسية����. لبناء�نظر�ة�حساب�القضايا����املنطق�الر�ا����

� �النظر�ات ��افة �عل��ا �تقوم �إذ �؛ �املنطق �� �ذا �،�: خرى �املحمول حساب

� �العالقات �وحساب �الفئات �فض. حساب ،� �إقامة�و�ذا �محاول��م �عن
ً
ال

� �است�باطي �فر��� ��سق �ش�ل �ع�� �القضو�ة �ال���. نظر���م �ا��اصية و��

 
ُ
قم�ال���ظلت�تالحق��املنطق��رسطي،�وخاصة����ثو�ھ�ــد�عنھ�صفة�العُ بعِ ـت

  .املدر����الذي�خلعھ�عليھ�فالسفة�العصر�الوسيط�

الرمزي�الذي��أما�مسا�مة�ر�مون�لول�؛�فإ��ا�تنحصر�����سلوب������������

اعتمده����صياغة�نظر�تھ�،��ذا��سلوب�الذي�لفت�ان�باه��عض�املناطقة�
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 531،  املرجع السابق ،  صبدوي  - 10
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Abstract : 

This article presents some of the characteristics of our 
intellectual reality, despite the accumulation of projects of Arab 
civilizations and their intellectual and ideological diversity, but 
the recalcitrance that our societies have known for centuries is 
still the predominant feature of our current reality, We have 
therefore decided to shed light on the intellectual and procedural 
foundations of the contemporary Islamic project as one of the 
alternatives presented in our current reality and to clarify some 
of its characteristics in its intellectual ideas and the mechanism 
of its implementation in procedural practice. Especially after the 
introduction of some Islamic currents as an alternative to the 
existing dictatorships, we asked what were the theoretical 
foundations of these intellectual currents on their civilizational 
project and whether it was a conscious project of change.. 

Key words: 

 Thought ,Arabic, Islamic , civilization , history , state , time 
,West ,ideology ,future. 

  مدخل�

  � �إن �املتأمل �إ����� �عصر�ال��ضة �منذ �العر�ية �ا��ضار�ة �املشار�ع واقع

املا���،�دون���و�الزمنجميعا��القالب�الذي�يحتو��ايومنا��ذا�ي�بدى�لھ�جليا�ان�

�والزمن� �ا��ط ��ش�ل �املرتبط �ا��يا�ي �الزمن �ب�ن �الفرق ��� �ا��يد التمعن

نفسر�إخفاق�املشار�ع�ا��ضار�ة�الرامية�إ���التغي���باإلم�ان�أن�من��نا�التقدمي،�

�املا��� �الثالث �الزمان �أل�عاد �الوظيفي �البعد �إس�يعاب �-ا��اضر�-�عدم

� �نظر�ة �بفروض �وشرخ�ا �ع���املستقبل، �واحد ��عد �ضمن �أو��ستغراق عقيمة

حساب�بقية���عاد،�ألن�من�شأن�الفروض�النظر�ة��عد�ت��ير���ز�ا�أمام�واقع�

ع���عاتق�الزمن�غ���ا��اضر،�كتخطيء�املا����مثال�وجعلھ�لقي�التبعية�ما�أن�ت

�لھ�مسوغا�رئ�سيا����إنت�استھ،�أو��عراض�عن�واقع�ما�باتجاه�ما�لم�يحدث�أي�

���� �الواقع �تفيد �ال �مج�ولة �صورة �ع�� �فيھ �القبض �ومحاولة �املستقبل باتجاه

�عاد��خرى�أن�يو�ن����ء،�كما�أن�من�شأن��قبال�ع����عد�زم���واحد�دون��

الو���بالزمن،�كتحو�ل�املا����مثال�إ���مجرد�عملة�أثر�ة�قديمة�ل�ا�قيمة�لك��ا�
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� �ي�سلون �الذين ��مر�باملؤرخ�ن �و�تعلق �لإلستعمال، ��بطال،�غ���قابلة بحوادث

و�سردون�أفعال�وأخطاء�املا����دون�جعل�ذلك�إس�اما�م��م����تدعيم�ا��اضر�

�لذ �املستقبل، ����فضال�عن �كيفية �مجاوزة �لتكر�س �التقدم �فلسفات �بادرت لك

�املشروع� �مع �حدث �كما �تماما �ا��يو�ة، �تخلو�من �ال �بصورة �الزمن �مع �عامل�ا

�تجد� �ال �املعاصرة �العر�ية �الفكر�ة �التيارات ��عض �نجد �لذا �الغر�ي، ا��ضاري

����اعتماد�اس��اتيجيات��خر�ا��ضاري�والبحث����إم�انية�صياغ��ا�ع��� حرجا

�صع �ا��ضار�ة �الذات �ينظر�إ���يد �من ��ناك �املقابل ��� �وثب��ا، �تحقيق �أجل من

  .مجرد�مشروع�متجدد�����ستعمار�والغزو �ع���أ��ا��ذا�املشروع�و�ذه�الرؤ�ة

�إرتأينا �الفكري من�خالل��ذا�املدخل�النظري�ا��امل�ملالمح��لذا أن��واقعنا

�ع�� �الضوء �لل��سلط �و�جرائية �الفكر�ة املعاصر��وي �سالم�مشروع�سس

���طروحاتھ��لرا�ن،�وتوضيح��عض�مالمحھ،بدائل�املطروحة����واقعنا�اكأحد�ال

فما�����رضية�النظر�ة��.الفكر�ة�وآلية�تطبيق�ا�و�ع��ا����الواقع��جرا�ي�العم��

� ��ذه �عل��ا �تب�� �ال�� �ا��ضاري ��سالميةالتيارات �والوا����،مشروع�ا املدرك

    ش�ال�ا��ياة؟أل للتغ���امل�سارع�

   :ب�ن�يدي�املشروع� -

�العر�ي��سالمي�وقدرة�تيارا��ا�ع��� إن   حضور�الظا�رة��سالمية����عاملنا

�مم��ة �بصورة �وا��شد ���� التعبئة �ال �ا��اكمة �النخو�ات �إ�شغال �عنھ ترتب

أقطارنا�العر�ية��سالمية�فحسب�بل����العالم�بأسره�بالظا�رة��سالمية،�ضمن�

�املجتمعات�إطار� �فاعليتھ �عن ��غيب �جديد �عال�� �نظام �يفرض�ا ��ونية ثقافة

��سالمية ��سالمية�العر�ية �والظا�رة ��سالم �حول �والبحث �الكتابة �فأ��ت ،

�شغل�جل�الثقافة�السياسية�العاملية�املعاصرة�ح���صار�يصط���عل��ا�باملوضة�

�وا �والساسة �املس�شرق�ن �إ�تمام ��ستقطب �أ��ت �أ��ا ل��في�ن�باعتبار

�وغ���م �و�جتماع �النفس �وعلماء �لنظم�... والفالسفة �واملعارض�ن �م��م املؤ�دين

�املعاصرة ��سالمية �التيارات �الوجھ�وايديولوجيات �أوال��� �البحث �من �البد �لذا ،

  . املفا�ي���للعقل�العر�ي��سالمي��غية�معرفة�موقع�الو�ن�وتداركھ
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   : ي�املعاصر���إش�اليات�العقل�العر�ي��سالم��-1

ال��صية��سالمية�املعاصرة�ذات�بناء�فكري�متم���وخاص�باعتبار�ا�    

�معقدة �واقتصادية �واجتماعية �ثقافية �وأوضـاع �ب�ئات �ف. وليدة �أن�لذا �يجب ما

��ب���أن��عيھ�الذاكرة�الواعية�أن�إش�الية�العقل�العر�ي��سالمي�يف�م�جيدا�و 

املعاصر�ال�تكمن����القيم�أو����النصوص�إنما����كيفية�التعامل�مع��ذه�القيم�

�النصوص ��ذه �وتحليل �ف�م �أساليب �ال���. و�� �ا��ضار�ـة �لإلش�اليـات فاملتمعن

��شاش �أال�و�� �مرة �حقيقة �املعاصر�تطالعھ �خطابنا �الفكري�تصاحب �الت�و�ن ة

وحينما�تتعبنا�أو����ز�عن�"والثقا���والرو��،�فصرنا�مغرم�ن�بخطاب�الثنائيات�

�و�كذا�صار�الفكر�العر�ي�كما�يقول � "التلفيقية��إ��املخرج�من�مــأزق�الزوج�ن��أ�

�عابد ��محمد �مرجعية�"ا��ابري �مرجعيت�ن �ب�ن �إال�ل�شتد �ال���دأ �لصراع ميدانـا

و��ذا�تحددت��، 2"�ة�ت�ت���إ���املستقبلملا����ومرجعية���ضو تراثية�ت�ت���إ���ا

�- استمرار�ة�) (��ضة�–تأخر�(ه��زواج�املف�ومية�فق��ذ�ذا�الفكر�و �وأطر �معالم

�) (قطيعة �سياق��.)حداثة�–تقليد ��� �بن�ت �ال�� ��طر�املرجعية ��� ��ذه�فما ا

�املفا�يمية �و �زواج �؟ ���ذه �استمرار��ست�ناس �حدود ��� �تأمـما ��� ل�املرجعية

  .؟�البعث�ا��ضاري�امل�شود

ن��عاملنا�مع�قضايانا�بصورة�انفعالية�دون�تحكيم�منطق�الواقع�يز�د�إ    

� ��زمة �حدة �و �عقـو �� ��حباط �معا�ي �و�ن�� ��ش�اليات �ال��وض�د ال��ز�عن

ن�خالل�ف�م�النص�املو���فالبعث�ا��ضاري�الذي�ن�شده�ال�يتم�إال�م�،ا��ضاري 

ذلك��تأتلن�يو �ثقافتھ،ر�و ب�الواقع�املعاصر��عقليـة�مس�ن��ة�بروح�العصـاس�يعاو 

تحديد��سباب�ا�و الغـوص����أ�عـاد�ا��ك���غموضـو إال�بإعادة�طرح��ش�اليات�

الط�طـاوي�عن��رفاعة�يتحدثفال���أنتج��ا�دون�ما��عصب�أو�تطرف،�ة�ٍ ا��قيقيـ

� �فيقول �أو�أ" ذلك �البلدة �أن �املعلوم �من �تبنھ �قدر�املدينة �ع�� �ا��ضارة �من لغ

  . 3"�عد�ا�عن�حالة�التوحش�معرف��ا�و 

�و   �السائدة �التصورات ��ذه �ظل �ع���و�� �فرض �الرا�ن، �عاملنا معطيات

�السيا���� �والتحليل �ا��دية �املعاصر�املراجعة ��سالمي �العر�ي �السياسـي العقـل

� � �إزاء �املعمق �أطروحات �فكـر�و ثالث ��� �واسعا �فضاء �شغلت املجتمعات�واقع
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�و ��سالمية �و : ��أال �ا��كم �الدولةنظام �و ش�ل �آ، �ا��كم ��ذا �إ���لية إضافة

�ظا�رة�اجتماعية�إ���اليوم����مجتمعاتنا�تحولت�ال��طروحة��سالم�السيا����و أ

   . معقدة

 ���� ��� �النظر�ة ��ش�االت �يؤطر�ل�ذه �الذي �الرئ���� �ال�اجس ولعل

،�وال���تحتم�علينا�ضرورة�مراجعة�باآلخر�ا��ضاري �العر�ية��سالمية�عالقة��نا

،�لبناء�مشروع�مصا��ة�وتواصل�Autocritiqueاملشار�ع�الرا�نة�ع���نقد�الذات�

ن�نبلغ�نتائج�ونحقق�أدوات�نجدد�فيھ�ف�منا�ألسباب�ن�وصنا�ا��ضاري،�ساع�ن�أل 

�را�ن� �لف�م �كإضاءة ��سالمي �ا��ضاري �الواقع �وفق �بتعديل�ا �نقوم من��ية

   .لذاتا

  .التواصل�مع�الغ���لتأس�س�املعرفة�بالذات: �سالم�و�الغرب -2

لعل�أ�م�القضايا�ال���باتت��شغل�حاضرنا�كما�املستقبل�و�ش�ل����   

�املجتمع� �قضايا �ا��ديد �القرن �بداية �مع �املص���العر�ي �مالمح �وإمتدادا��ا عمق�ا

لتغر�ب،�املثقف�العر�ي�و�زمة�املد�ي،�العرب�والعوملة،�ال�و�ة�الثقافية،�تحدي�ا

�واقع�ا�و  ��� ��ش�اليات �ل�ذه �يؤسس �وما �العر�يـة، �والوحـدة �القومية �قضايا كذا

إنھ�قد�آن�ر�ا��ضاري،�فيقول�راشد�الغنو����ً �جرا�ي�عالقة��مة�العر�ية�باآلخ

�النقـص� �ومركبـات ��فعال �ردود �مواقع �تارك�ن �بالغرب �عالقتنا �لنطرح �وان

�بھ�والغرور� ��ستعيد �إسالمي �حضاري �مشروع �وضع ��� �للمسا�مة ��مل يحدونا

نقذ�م�اسب�املسلمون�موقعـ�م�كقوة�ك��ى����العالم���دي�إ���ا��ق�والعدل�وت

  .4الدماًر ��سانية�من�الضياع�و 

�رحلة  �أن �نجد ��عن البحث�لكن �وتحديد �العر�ية �الذات  باآلخرعالق��ا

لم��عد�يرى�الفكر�العر�ي�طر�قا�ل��الص�من��،،�لم�تتجاوز�ثالوثا�فكر�اا��ضاري 

� �ال��ضةالتخلف ��وتحقيق �ع���أحد �ع����،ثالثال أقطابھإال �ال��ضة �يجد أول�ا،

مماثلة�التار�خ�العر�ي�بالتار�خ�الغر�ي�أو�كما��ع���عن�ذلك�سالمة�مو����أنھ�إذا�

�يجد� �وثان��ما �الغرب، �من �إلينا �يأ�ي �النور �فإن �الشرق �من ��شرق �الشمس �انت

يمكنھ�ال��ضـة�ع���محاكـاة�التـراث��سالمي�حيث�يلتمس�من�مرجعية�السلف�ما�

�قـول�جمال�الدين��فغا�ي�����ذا�الصدًد�إذ�زال�ما�من�تجاوز�الو���املتخلف،�و 
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�لما�زال�ما�كـان�س�با����السقوط�حصل�ان�س�با����الصعود،�حصل�ال�بوط�و �

�توفيق�،الصعود �إ�� �داع �تيار�ثالث �إ�� �بي��ما�إضافة �ومزاوجة �النموذج�ن �ب�ن ية

�حدود� ��خر�ا��ضاري،�ًوعند �يواك��ا �ال�� �التحوالت �عن �منأى ��� �ال�نبقى ح��

خ���صالحية��و���رفاعة�الط�طاوي�و �ذه��تصاالت�يتموضع�أنصار�املدرسة�� 

�املتق �فكتابا��م �التو���� �وال��كيب�الدين �التحليل ��� �إرادة �عن �تكشف ار�ة

ب�ن�تأكيد�وفا��م� *إيمان�إسالمًي وفيق�املمكن�ب�ن�مواد�غر�ية�و التالبحث�عن�و 

   5"نوع�حياة�اجتماعية�عاي��ا��ؤالء�خالل�إقام��م�بأور�اللشر�عة�و 

ضرور�ة��مي�انزماتقد�سا�م����تبلور��ذا�الو���العر�ي،�البحث�عن�و  

إليجاد�البديل�املستقب��،�إضافة�إ���مجموعة�من��ش�االت�ال���حددت�آليات�

�و  �تأخر�املسلمون �ملاذا
ً
�ال��ضة �أبرز�ا�وأ�م�ا�سؤا�� �العر�ي، تقدم�التفك���للعقل

  كيف�يمكن�تجاوز�التأخر�السائـد����املجتمعـات�العر�ية؟غ���م؟�و 

���مواج�ة�القيم�الغر�ية�ال�و�تفرع�ع��ما�أسئلة�أساسية�تتعلق�بكيفية  

؟�الغرب�ما�حقيقتة�كما�طرح�ا�راشد�الغنو����ً�–���حمل��ـا�ر�ـاح�التغر�ـب�أال�و 

�ن �كيـف �سر�تفوقھ؟ �أفوما �من �نأخذ �أن �يجب �ماذا �معھ؟ �إلحياء�تعامل �اره

�و  �خشية�مدني�نا، �دون �ا��ديث �العالم ��� �وللدخـول �الالزمة، �القوة اك�ساب

�ؤكد�و  6"كـن�أن�نتفتـح�ع���الغـرب�مع�بقائنا�مسلم�ن؟الذو�ان؟�إ���أي�مدى�يم

�و�دعو . الغنو����ع���وجوب�طرح��ذا�املش�ل����اتجاه�ا��وار�الوا���مع�الغرب

�آخر  �جانب �الوطـن��من ��� �الرا�ن �الوضع �نقاش �طرح �ضرورة ��ًإ�� سم���أم�ن

�و العـر�ي �والسياسية ��يديولوجية �نواحيھ �جميع �من ،� �أساس �ع�� تقدير�غ���ا،

      7"��يحا�رأسما���العال��،�تقديرا�شامال�و آليات�التوسع�ال

�عر�ي،     �نقدي �خطاب �بلورة �ضرورة �و�� �أال �واحدة �حقيقة بنقد� ثمة

إدراك�ا��قائق�املطلقة�و �-لك����فكرنا�املعاصركما�يصطلـح�ع���ذ�–أب�ية�العقل�

�ي�بنفسھ�إلقاء��امال�لإليديولوجيا�الغر�ية،�فالغرب�يبحث�إ���ًأن�يلقي�الفكر�العر 

    8"���أحضان�العلمانية�

�ل�مواكبة��خر�ا��ضاري�تقت����منا�ان��اج�: �ذا�ما�يدعونا�لل�ساؤل و 

  ؟�فلسفاتھ��ش�ل�مطلقأساليبھ�أم�تب���
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�ب     �يتعلق �فيما �و أما �ااإلسالمي�ن، �ثقافة �بأن �م��م ��ونيةعتقادا ��سالم

يحاول�إدماج�ا��ياة�����دين�ً��ً أن��سالم�ل�ست�قصرا�ع���أمة�دون�غ���ا،�و 

�و  �ا��ياة، ��� �والدين �و أالدين �ثقافة �نھ �ال���و سياسة �قوتھ �بالفعل �وتلك اجتماع

� �أو�بلد، �أرض �تقتصـر�ع�� �ال �عامليـة �إيديولوجيـة �منھ ��ذا�و تجعل �من انطالقـا

سية�املل�مة�ل��ركة�املعطي�ًكـان��حتجاج�ع���الغرب��و�أحد�املوضوعات�الرئ�

�و �سالمي �من�ة، ��د�ى �ا��د �لتحقيق �كشرط �الغرب �ضد �الصراع ��ان ر�ما

�و �  �الذا�ي، �ا��صائص�ستقـالل �ولعل �ذاتھ ��سالمي �ل��طاب ��ول �املحرك �ان

�ع��� �ذلك �عن �ع��ت �قد �الثورة ��عد ��يرانية �الغر�ية �العالقات �طبعت ال��

    9" املستوى�السيا���

�يقول��  �إذ �ل�و���ا، �وطمس �للذات �لآلخر��و��غي�ب ��قصاء ��ذا لكن

  ".ف�م��خر��ساعد�ع���ف�م�الذات�": محمد�إقبال�أن

 : ضاري�ي�ب���أن�تتأسس�ع���قاعدت�ننرى�أن�عالقتنا�باآلخر�ا��لذا�

�ل��إحاللالتأس�س�ملن��ية�نقدية�لوضع��خر�موضوعا�للدراسة�من�خالل��- 01

�املمكنة �واملقار�ات ��التمايزات ��خر ��ذا �الفلسفية�لف�م �املستو�ات ��ل ع��

  .  والنفسية�و�جتماعية�والثقافية�والدي�ية

02 -����� �الدين �تضع �تواصلية �منفتحة ��عقالنية �عر�ية �تنو�ر�ة ���ظة اس�شراف

  .ولبناء�حوار�ومصا��ة�داخل�ذواتنا�نفس�ا،�ومع�ترا��ا�والغ��. حسابا��ا

  : الدولة��سالمية�ب�ن�املوروث�والتجديد� -3

ال�ساؤل�حول�طبيعة�الدولة�والبحث�عن�مي�ان��ما��ا�وعلل�ا� مع�حضور     

��سالمي� �واملجتمع �بالدولة �يتعلق �أخر ��ساؤل �العـر�ي �فكرنـا �يحضر وغائيا��ا

�عن� �نظر�ة ��سالمية �املجتمعات �عرفت ��ل ���ًي �الش�ل �ع�� �يطرح �أن و�مكن

  الدولة�؟�

�هللا�  �عبد �فيقول ��ف�ار�وت�ناقض �تتعارض �السؤال ��ذا �طرح و�مجرد

�: "العروي �الكيان��اصط��ناإذا �تنظر�إ�� �ال�� �وحد�ا ��� �الدولة �نظر�ة �أن ع��
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السيا����كتجسيد�للعقل�و�خالق�يحق�لنا�أن�نقول�أن�الفكر��سالمي�القديم�

� �فيھ ��ابنبما �ال �لكنھ �واجتماعيات �أخالقيات �يتضمن �نظر�ة�خلدون يتضمن

 
ً
�العـروي10 "الدولة �فيقول �التار�خيـة �الناحية �من �أما �الفكري �ا��انب �من ��ذا ، :

والصعو�ة�ال�تأ�ي�من�. إن�وصف�الدولة��سالمية�صعب�إن�لم�يكن�مستحيال"

�شأت�بكيفية�. قلة�املصادر�واملعلومات�بقدر�ما�تأ�ي�من�عملية�ت�ون�الدولة�ذا��ا

    11العر�ًي طبيعية����املجتمع�القب���

 �جتماعيةلكن�يظل��دف�الدولة��سا�����و��شكيل�إطار�العالقات��

�طر�ق��و�قتصادية �عن �وذلك �لتحر�ك�ا، �العائقة �العراقيل �أمام وا��يلولة

��سالمي� �فكرنـا ��� �حقيقة �يتجسد �و�ذا�ما �وال�شر�عات، �القوان�ن مجموعة�من

�الفك �بھ �جاد �ما �غاية �إ�� �املدينة �دولة ��شوء �واملعاصر�ر��سالميمنذ ،�ا��ديث

وفق��الذي��عت���نقطة�بداية����إعادة�تجديد��سس�املعرفية�للسياسة�املدنيةو 

� �ذلك �العصر�و��ون �يقتضيھ �تأس�س�"ما �وإعادة �املرجعية �القيم �بناء بإعادة

�ال��� �العر�ية �وا��ماعات �ا��ماعة �قيادة �م�ام �عاتق�ا �ع�� �تقع �ال�� الدولة

� �السلطنة �عن �و انفصلت �عل��ا �ومباد��ا�أصبح �حكم�ا �طر�قة ��� �نفس�ا �تقرر أن

   .12"ومقوماتھ�

  و�اعتبـار�أن�الفكر��سالمي�ا��ديث��ش�ل�مرجعيـة�أساسيـة����فكر�ا��ماعات

��سال  �علينا �وجب �املعاصرة ��التطرق مية �خالل �من �الدولـة �مسألـة التصور�إ��

�ل�ا �سالمي �ال��،ا��ديث �الرئ�سية �واملنطلقات �املفا�يم �أ�م ��� �أسست�فما �

  ؟�للدولة��سالمية�ا��ديثة

�يمدونا� �لم �الزمنية �ا��قبة ��ذه �مفكري �معظم �أن �القول يمكن

�للدولة�بل��ان�ترك���م�ع���وظائف�ا�والعناصر�امل�ونة�ل�ا�و�ذا�
ً
بمفا�يم�ًمحددة

الدولة�فنجده�جد�متأثر�حول�) 1873ـ1801(ما�يتج������تصور�رفاعة�الط�طاوي�

�الدولة� �عن �تختلف �ال�� �العصر�ة �الدولة �مف�وم �لنا �فقدم �الغر�ية، باملدنية

��ذه� �نظرتھ �تتضمن �ولم �والوطنية �الوطن �ملع�� �جديدا �مف�وما �وأعطى الدي�ية

�مبادئ� �كب���ب�ن �اختالف �وجود ��عدم �يق�ن �ع�� �نجده �بل �خالصـا �غر�يا �عدا
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�ا��اصة �واملبادئ ��سالمي �مقتضاه��الشرع �ع�� �أقيمت �ال�� �الطبيعـي بالقانون

  .دسات���أور�ا�ا��ديثـة�فال�يوجد��ناك�أي��عـارض�ب�ن�العلم��ور�ي�و�سالم

� �أقام �فقد �و��ذا �ع�� �الدولـة �القوة�"الط�طاوي �أساس�ت�ن�ً�ما رك��ت�ن

ا��اكمـة�ال���تضمن��ستقرار�والنظام����العالقات��جتماعية�والقوة�املح�ومة�

و���القوة���لية�املحرزة�لكمال�ا��ر�ة�املتمتعة�باملنافع�العمومية�فيما�يحتاج�

    13"صيـل�سعادتـھ����الدنيا��و�خرةإليھ���سان����معاشھ�ووجوده�وتح

إضافة�إ���الط�طاوي�الذي�آمن�بضرورة�تحقيق�ال��اوج�الفكري�الغر�ي� 

دين��فغا�ي�مع�املوضوع�من�والعر�ي����ظل�املعتقدات�الدي�ية�يتعامل�جمال�ال

العص�ية�: "�ما�وج�ة�أخرى�ف�و�يرًى�أن�الدولة�ال�تتحقق�إال�بتحقيق�عنصر�ن

�ھ�قوة�الدين�الذي�قامت�ع���أساسھ�و �بدو�أن��فغا�ي��عطي�أ�مية�لوالدين�و 

 ت
ً
  14 "وحد�العرب����قوة�العص�ية

�و�إ�مال�ما��ان�و��ذا�فاألفغا�ي�ِيؤكد�ع���أن�س�ب�سقوط�ا��ضارة��سالمية�

  .س�با����الصعود�أال�و��و�الدين�

�و  �السابقةإذن �املعطيات ��مقت��� ��سالمي�، �املوروث �إ�� و�العودة

ياعتباره�القاعدة��ساسية�ل�ل�البناء�النظري�ألي�مشروع�إسالمي����أي�عصر،�

    .يمكن�أن��عرج�ع���ش�ل�ا��كم����ظل�دولة��سالم��و��

   � �قبال �العرب �أن �القب��،�شك �مجتمع�م �طبيعة �بحكم ��سالم ل

�الكث �و افتقدوا �السيا���، �الفكر �أولو�ـات �من �ت�� �ما �سع��م�ذلك �عليھ رتب

لنا����حوادث�بداية�الدعوة�املحمدية�أدلة�و الزعامة�و  الق�رالدائم�ًللش�رة�واملال�و 

    15...."ع���تصور�زعماء�قر�ش�أل�داف�املجتمـع،�إذ�قالـوا�ملحمـد،�أتر�د�مل�ا�؟

ع���إثر�ظ�ور�الدعوة�املحمدية،�صار�املجتمع��سالمي�يحمل�تصورا�و 

�ل��ياة، �و �جديدا �واحد �نظام �وفق �صار�ي�تظم �غايات�بحيث �تحقيق �ع�� �عمل

�و يسام �ة، �الفردية ��عتبارات �مجتمو �حدد �ظل ��� �الشعور�ا��ماعية ��سوده ع

  التآ��،�ف�ل�يمكن�وصف��ذا�املجتمع�بالدولة�؟العام�بالتضامن�و 
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��سيو�ي �الغا�ي �عبد �وجو " يقول ��سالمي �التصـور �إ�� �إنتقلنا �ـر�الرسالـة�إذا

قد�حملت�م�شأ�الدولة��سالمية�و�..)م�634-571(-السالممحمد�عليھ�الصالة�و 

    16"تصورا��ا�

�و  �الدين �والشر�عة، �العقيدة �تتضمن ��سالم �العبادة�الدولةفرسالة ،

  .أسمـى�املبادئ��خالقية،�و السياسةو 

�� و �بدايا��ا �تحديد �لنا �يمكن ��سالمية، �الدولة �تار�خية �عن �حدي�نا �مع��� و��

غ���أن�. الرسول�الكر�مبيع���العقبـة��و���والثانية�ب�ن���اج��وس�وا��زرج�و 

التار�ـخ�ا��قيقـي�لقيام�دولـة�إسالمية�بدأ�مع���رة�الرسول�ص���هللا�عليھ�وسلم�

� �أر�ان �توافرت �حيث �ي��ب �اإ�� �و الدولة �و لناشئة �شعب �إقليم ��� طة�سلاملمثلة

�إرساء� �ع�� �والسالم �الصـالة �عليھ �عمل �وقد �الن��، ���ص ��� �ممثلة سياسية

��ذ ��نصار�دعائم �ب�ن �مؤاخاتھ �خالل �من �السلطة �م��د�و ه �و�ناء امل�اجر�ن

ينـة�والذي��عت���م�انا�للصالة�ومقرا�ل���ومة�ًإذن�لم��عد�محمد�عليھ�الصـالة�املد

�و لساو  �رسوال �املنورة �املدينة ��� �فـالم �و ن�يا �رسوال �كذلك �أصبح �بل ن�يا�حسب

�و  ��� �شؤون�الناس �ير�� �أن �عليھ �ف�ان �واحد، ����آن �وأن�حاكما �الي���ي املجتمع

أن�يتا�ع��شر��عاليم��سالم����شبھ�ا��ز�رة�العر�ية�يب���مؤسسات�الدولة�فيھ�و 

   17"و�خارج�ا

��ذه�ً �سياستھ �وتدعيم �ولتحقيق �ص�� �الرسـول �و وضع �عليھ سلم�هللا

� �و باعتباره �أساسي�ن �كمصدر�ن �والسنة �القرآن �ل�ا �دستورا �الدولة �انت�رئ�س

� �تلك �والن���منطلقھ �والعدل �والتعاون �ا��وار �كحسن ���سانية املبادئ

  .18"العبادصيحة�إ���جانب�إحتـرام�العقيدة�و النو 

��سالم،و    �لدولة �التأس�سية �اعتبار�البداية �الدستو ��مكن ر�ـة�الوثيقة

� �من �وال�� �والسالم �الصـالة �عليـھ �صاغ�ا �ا��ماعة�خالل�ال�� �أمور �نظمت ا

�و  �ا��قـوق �بتحديد �وذلك �و الو �سالمية �فرد ��ل �عاتق �ع�� �امللقاة جماعة�اجبات

�املحمدي �كنف�الدولة ��� ��ع�شون �و ممن �غ���م �أم �مسلم�ن �أ�انوا �مكن�ة�سواء

  :��وردت����ال��يفة�فيما�ي��اختصار��س��اتيجية�العامة�ال�
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�و �-1 �مف�وم��مة �إ���الفئـات�الغ���تحديد �جميعا،�إضافة الذي��شمل�املسلم�ن

  .مسلمة�املوالية�للمسلم�ن

  تحديد�صفات�املؤمن�ا��ق��-2

  ت�يان�الواجب�و�إبراز�ا��قوق �-3

�إضافة�إ����ذه�املبادئ�العامة�قام�نظام�ا��كم�����سالم�ع���نظام�الشورى���

  ا��كم�

  .غ���القضاء�دارة،��وع���مبدأ�العدل�واملساواة����القضاء�و و

و���ال��يفة�ال����عت���بحق�وثيقـة�حتو��ا�ال��يفة�ًإذن����أ�م�النقاط�ال���ا

سلم�منذ�ما�يز�د�ع���أر�عة�صف�ا�الن���محمد�ص���هللا�عليھ�و سياسية��امـة�و 

  19 "السياسية�لس�ان�ي��بة�و املدنيال���قررت�ا��قوق�و عشر�قرنا�من�الزمان�

����و  �ا��الفة �ش�ل ��ول �رئ�س�ا �وفاة ��عد ��سالمية �الدولة �اتخذت قد

� �انطالقا �و ا��كم �الشورى �ملبدأ �وتجسيدا �فيقول �خلدون �ابن ��عرف�ا " ا��الفة

�الن �مقت��� �ع�� �ال�افة �حمل ��� ��خرو�ة�ا��الفة �مصا���م ��� ظر�الشر��

�و  �إذ �إل��ا، �الراجعة �اعتبار�ا�الدنيو�ة �إ�� �الشرع �عند ��ل�ا �ترجع �الدنيا أحوال

�و� �الدين �حراسة ��� �الشرع �صاحب �عن �خالفة �ا��قيقة ��� �ف�� ��خرة بمصا��

    20"سياسة�الدنيا�بھ�

�نظر�او  ��� �ا��الفة �معينة�ًتولية ��شروط �إال �تتم �ال �الفق�اء بن�حدد�ا

�وسالم �والكفاية �والعدالة �العلم �و�� �أال �شروط �أر�عـة ��� �ا��واس�خلدون ة

    21"العملو�عضاء�مما�يؤثر����الرأي�و 

�ذا�السرد�املوجز�لتار�خية�الدولة�أو�ش�ل�ا��كم����ظل�الدولة��عقبو    

كما�يرى�مؤسس�تنظيم��خوان�املسلم�ن��-أن��سالم��سالمية�يمكن�أن�نقول�

�ف�و�دولة�ووطن�أو نظام�شامل�ي�ناول�مظا�ر�ا��ياة�جميعا�أنھ��ً�–حسن�البنا�

�و  �و ح�ومة �خلقأمة، �علم���و �أو �وقانون �ثقافة �و�و �وعدالة، �رحمة �أو وقوة

��ش�وفكرة،�كما��و�عقيدة�صادقة�و دعوة�أو�ج�و�ج�ـاد�و و ... قضاءو 
ً
   22"عبادة
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  .���املجتمعات�العر�ية�املعاصرة�جدل�الدي���واملد�ي  -4

�ع�� �التعر�ج �ونظام��عقب �الدولة �لش�ل �املحدد ��سالمي املوروث

�دسات��نا� �فأغلب �املعاصرة، ��سالمية �الدولة �ش�ل �عن �لن�ساءل ��عود ا��كم،

��سالم� �أن �ع�� �تؤكد �مادة �ع�� �تحتوي �و�سالمية �العر�ية �الدول ��� الوضعية

�الدولة �دولة�. دين ��� �و�ل �الدولة؟ �آخر�ل�ذه �لنمط �تأس�س �عن �البحث فلّما

  أم�مدنية؟�دي�ية�

� �حول �املطروحة ��ش�الية �" إن �إش�الية ���
ً
�ودولة �دين ��سالم �–�ل

محدثـة�الطرح�ال�ت�ت���إ���ال��اث��سالمي�مضمو��ـا�ً��ضـوي��–حسب�ا��ابري�

الذي�مازال�العرب�يأملون� 23"يجد�أصولـھ�وفصولھ����النموذج�ا��ضاري��ور�ي

أعطو�" ا��اسم�املتمثل����قول��سوع�لتحقيقھ����مجتمعا��م�فالنص�املسيحـي�

�قد�حدد�الرؤ�ا�املسيحية�حول�العالقة�ب�ن�الدين� ما�لقيصر�لقيصر�وما����ً

�فا��ياة��جتماعية�والسياسية�
ً
والدولة�أو�ب�ن�السلطة�الدي�ية�والسلطة�املدنية

���جزء�من�ا��يـاة��رضية�و�ل�قواعد�ا�وقيم�ا����أرضية�و��ذا�ف���ال��ش��ك�

ما� :،�و�نا�ي��ز�السؤال�الذي�يدور�حولھ�جدل�كب��24"مع�ا��يـاة�الروحيـة�����ء

ة����الفكر��سالمي؟�تحت�والدولة�املدني���أوجھ��ختالف�ب�ن�الدولة�الدي�ية��

ه��ش�الية�يرى�ا��ابري�أن��ذا�السؤال��ع���ضمنيا�وجود�فصل�ب�ن�سقف��ذ

الصعب�إقناع���ص�يفكر�من�داخل�الدولة�أو�للدولة�عن�الدين،�فمن�و الدين�

�ال��� �السلطـة �من ��سالم �حرمان �معناه �ل�س �الفصل �بأن��ذا �ال��اثية املرجعية

�شتمل�ع���أحكـام��أن�الدين" ففي�نظر��ذا��خ���،يجب�أن�تتو���تنفيذ��ح�ام

�و  �تنفذ �أن �التنفيذيجب �تتو�� �أن �يجب �ال�� �السلطة ��� �الدولة لذلك��،25"أن

�ا��ابري  ��يطالب ��لمة �م�ان �أح�اًم
ً
��لمة �بوضع �السؤال �صياغة ديًن،�بإعـادة

 و 
ً
�دولة

ً
��لمة �م�ان

ً
�سلطة �ا�،�لمة �ع�� �السؤال �التا��فيطرح ��سالم�: لش�ل �ل

  .سلطة�؟أح�ام�و 

�عديدة�    �من��يـة �إش�اليـات �تث�� ��سالم ��� �الدولة �دي�ية �مسألة إن

� �السلطة �خصوصية �ب�ن �املطلق �التباين �و منطق�ـا �كمؤسسة��سالمية الكن�سة

�التار�خ��سالمي�سالميـة�كما�جاء���ا��سالم�و فالدولـة�� "ًتيوقراطية�
ً
كما�عرف�ا
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ا��اكم�ف��ا�وكيل�ختيـار�والشورى�و � ودولة�مدنية�تقوم�السلطـة���ا�ع���البيعـة�

�
ً
   26"عند��مة�أو�أج���ل�ا

�تا �عرف�ا �ال�� �التيوقراطية �الدي�ية �الدولة �العصور�أما ��� �أور�ا ر�خ

� �حلوه �فما �الديـن �رجـال �و الوسطى�ًيحكم�ا �السماء، ��� �ف�و�محلول ��رض ما���

  . 27"ر�طوه�����رض�ف�و�مر�ـوط����السماء�

  :إس�شراف�مستقبل�املشروع�-5

����� �متباينة �نمطيات �أمام �يوقفنا ��سالمي �العر�ي �الواقع �استقراء إن

�الذي� �و�قتصادي �والسيا��� ��جتما�� �للنظام �الضروري �الش�ل �وتصور ف�م

�خالل� �من �وحلول �قواعد �من �طرحوه �فيما �تمايز�مفكرو�م �فقد �إليھ، نحتكم

�مرج �وحضار�ت�ن، �تار�خيت�ن �مرجعت�ن �ب�ن �وتداعيا��م �اس�يعا��م عبة�صور

  .التجر�ة��ور�ية�ومرجعية�التجر�ة�التار�خية��سالمية

�أن� �يمكن �ال�� �الطروحات �تتوا�� ��س�يعابية �العملية ��ذه �خضم و��

�حكم� �نظام �وجود ��� �مسوغا �ذاتھ ��ن ��� �ت�ون �وأن �خصبة �أرضية �ش�ل

�املعاصرة� ��سالمو�ة �املوسوعة ��� �عليھ �يصط�� �بات �ما �سقف �تحت متماسك،

��بال��وة �بالدولة�، �تتصل �مسائل ��و�مطروح �كما ��شمل �أنھ �نجد �املف�وم ذا

�الذي� ��خر�ا��ضاري �بصورة �دوما �تصطدم �ال��وة ��ذه �لكن �ا��كم، ونظام

فبات�مثقفونا�مفتنون���ذه�. إنت���أساليبا�غ���دي�ية����بناء�حضارة�رائدة�وراقية

�ومنجزا��ا �. ا��ضارة �الصدد ��ذا ��� �قطب �محمد �امل"و�قول �قال ثقفون�ح�ن

متحضرة،�ممكنة����ألنفس�م،��ا����ذي�أور�ا��افرة�جاحدة�ومع�ذلك�ف���قو�ة�

ب�نما�نحن�أ��اب�دين�ولكننا�ضعاف��! �رض�و���رغم�عدم�تدي��ا�ذات�أخالق

�أخالق �بال �أمة �فنحن �ذلك �عن �وفضال �إذن،��! متخلفون، �الدين ��ذا فلن��ك

���املقابل��، 28"!ولنفعل�كما�فعلت�أور�ا�ح�ن�ا�س��ت�عن�دي��ا�لتتقدم�وتتحضر

،�أنھ�ل�س�-أو�ما�باتوا��سمون�بالوسطي�ن�–يطرح�علينا�أ��اب�املن���التوفيقي�

�وعمومھ� �شمولھ ��� �الغر�ي �ا��ضاري �الن�� ��سل�وا �أن �املسلم�ن �من املطلوب

متنا��ش�وا�من�التخلف�ا��ضاري�فإن�طوق�نجا��ا�من��ذا�وت�املھ،�فإذا��انت�أ

�بالضرورة �مقلدين �ن�ون �أن �دون �من �ا��ضاري �و�حياء ��و�التجديد �.التخلف
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�من� �أ��ابھ �ي�تقل �أن �إ�� �ماسة �حاجة �املعاصر��� ��سالموي �فاملشروع لذا

� �املواقف �مرحلة �إ�� ��راء �أن. مرحلة �ع�� �دلت �تار�خيا �السابقة �التجارب �ألن

�إن�شار�سر�عة� �سبل �عن �املتولدة �العشوائية �والطموحات �الغوغائية التجمعات

 مل،�لذا�فمن�الواجب�أن�ي�تقل�العطة�ر�ما��ان�ضرر�ا�أك���من�نفع�اغ���مضبو 

�فعلية�- �ل��ضة �العمل��-املؤسس �إ�� �السط�� �العاطفي �ا��طاب �مستوى من

        .�جرا�ي�ا��اد

نا�ا�تأ�ي�بمثابة�إش�االت�فكر�ة�من�ثقة�عن�ال�م�إن��ذه��ش�اليات�ال���أورد��  

ال��ضوي،�و����ش�ل��اجس��ل�مفكر�يتوق�إ���تأس�س�مستقبل�متقدم�ألمتنا،�

� �ب�ل �من��حاطة �نتمكن �لم �لنع��ف�أننا �وإننا ��ذا�املشروع�و  جوانب�ذا مرامي

فرض�علينا� وصياغتھ�صياغة�شاملة،�و�ذا�ن�يجة�تقيدنا�بنموذج���ضوي�واحد

�املشروع ��ذا �أ��اب �صاغ�ا �ال�� �التنظ��ات �نطاق �ضمن �والقبوع ���. التقوقع

  .   مقابل�تراكمية��تجا�ات�و�شع��ا����الفكر�العر�ي�املعاصر

  :ال�وامش�و�حاالت�

ص  ،1996 ،1ط ،بريوت ،مركز دراسات الو�دة العربیة ،)ندوة ( يف الفكر العريب املعارص ا�هنضة ضا� التنو�ر و ق – 1
27 .  
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  .11ص  ،1992
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151 .  
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  .املقدس�ع��حوار��ديان�وا��ضارات�والصراع�

  بن�دنيا�سعدية،�جامعة�مستغانم. د

  

  : امل��ص

�التوتر� �و�ؤرة ��ول �الدفا�� �خط�ا �يمثل �ديانة �ألية �الدي�� �املقدس إن

�أي� �فإن �و�ذلك �البقاء، �عوامل �ع�� �يحافظ �الذي �التار��� �والش�ل والصراع

� ���ديدا ��ع�� �الدي�ية �ل��دود ��جتماعية�اخ��اق �والروابط �املحلية لل�و�ات

�املخزونات� �واس�ثمار �ا��ضار�ة �الصراعات �تفج�� �إ�� �يؤول �و�ذا والتار�خية،

�باألساس� �الدي�� �وإش�ار�املقدس �ا��ماعية �والذاكرة �والعادات �لألديان الرمز�ة

�الغر�ب �الوافد �مواج�ة ��� �ثقافيا �وسالحا �دفاعية �الصراع�.�وسيلة �ش�ل إن

اصر�إذ�يتخذ�املقدس�الدي���أسلو�ا�إيديولوجيا�للتعبئة�والتحر�ض�ا��ضاري�املع

�التار���� �الو�� �ع�� �والسيطرة ���سان �ع�� �ال�يمنة ��ع�� �فإنھ واملناورة،

�أية� �أمام �ا��دود �وغلق �التار�خ ���اية �نظر�ة ر�بھ
ّ

�ت�ش �كما �والشعوب ل��ضارات

�امل �الع�ش �ع�� �القضاء �ثمة �ومن �وا��وار، �ال�سامح �تر�د �وثقافة�حضارة ش��ك

  .�ختالف

وعليھ�تبحث��ذه�الدراسة�شروط�ا��وار�و�عي�ن��م�انات�ال���يمكن�

�من� �طرف ��ل ��� �املتوفرة �املعطيات �بتحديد �وال�سامح �السلم �عل��ا �يقوم أن

أطراف�ا��وار�ح���ت�ون�النتائج�امل��تبة�ع���ذلك�عقالنية�وقابلة�للطرح،�إذ�إنھ�

�حوار�مث ��ناك �ي�ون �أن �وتوازن�ال�يمكن �التار�خية �القوان�ن �يتخطى �ومطلق ا��

القوى�وفطرة�التنافس�كجزء�من�الطا�ع�ال�شري،�ولذلك�نحاول�����ذا�العمل�

أن�نحدد�املعطيات�ال���تقدم�فكرة�عن�طبيعة�ا��دود�ب�ن��ديان�وا��ضارات�

حيث�من�خالل��ذه�الطبيعة�يمكن�تفعيل�حوار�عقال�ي�حول�املقدس�بوصفھ�

 ��ع�اس�الر 
ً
  . مزي�ل��دود�واملسافات�و��عاد�الناشئة�حضار�ا

�املفتاحية �ال�سامح؛��:ال�لمات ��ع��اف؛ �التعّصب؛ �الدي��؛ �املقدس ا��وار؛

 .�خر
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  :مقدمة       

�عدم� ��� �ي�ون �إنما �وا��ضارات ��ديان �ب�ن �والصراع �جو�ر�الصدام إن

� �الصورة ��� �معا�داتھ، ��� �خطابھ، ��� �الثقة ��خر�وضعف �عن�ف�م �يقدم�ا ال��

�عوامل� �و�� �والتوّجس، �والرصد �للمناورة ��ام��� �مجال �ي�ش�ل �و��ذا نفسھ،

التوتر�والتصدع�والال�سامح،�و����ذا�العمق�ت�شأ�أش�ال�الصدام�وتمثلھ�مظا�ر�

  .الصراع�و�قتتال�ب�ن��ث�يات�و�ديان�والدول�وا��ضارات

�وا �وا��ضارات ��ديان �ب�ن �املرسومة �ا��دود �أن �العوامل�ذلك �ت�ش��ا ل��

�بحسب� �وتلو���ا ��خر�داخل�ا �ب��ز�صورة �تقوم �والتار�خية �والثقافية الدي�ية

�توج��ا� �التمايز�و�ختالف �نمط �توجيھ �فإن �ثمة �ومن �ما، �إيديولوجية أجندة

�تأّزم� �من �عليھ �ينطوي �وما �الال�سامح �تفعيل �إ�� �يؤدي �وعنصر�ا إيديولوجيا

دي�ية�وحضار�ة�عندما��شعر�بال��ديد����قيم�ا�واحتقان�انطالقا�من�أن��ل��و�ة�

ورموز�ا�الدي�ية�وقدسية�اختالف�ا�الدي���الذي��و�جو�ر�وجود�ا،�فإن�نظام�ا�

�القو  �من �أش�اال �ُ�عزز �قيمالدفا�� ��عث �إلعادة �والصدام �والعنف �املحلية�ة �ا

�الدي�ية �مقدسا��ا �عن �و�يذاء. والدفاع �بمشاعر��نتقام �ا��ّو�امل��ون �و�ذا

والثأر�يؤول�إ����عر�ض��خر�إ���كث���من�ال�شو�ھ�وال��ييف�وال��و�ن�و������سوء�

�وال�شدد� �وان�شار�التطرف �ا��وار�وال�سامح �فقدان �بدوره�إ�� �يؤدي الف�م�الذي

  .والغلو�وغ���ا�من�أش�ال�الكره�والتعصب

؟�وما����أسبا��ا�ودواع��ا�الرئ�سة؟�"حالة�سوء�الف�م"لكن�من�أين�ت�شأ�

ف�يمكن�أن�ي�ون�املقدس�الدي�������عده�العقدي�دافعا�للتعا�ش�وال�سامح�وكي

 الدي���بدال�من�التعصب�و�زدراء�ب�ن��ديان؟

  :ـ�املقدس�الدي���ب�ن�التعصب�والصراع1

�العقدية��� �ا��مولة �تلك ��خر��� �مع �والتعصب �الذات �مع �ال�شدد يبدأ

� ��� �والتصلب �والكرا�ية �العنف �بمعا�ي �لم�امل��ونة �وتصو�ر��خر�بصور الرأي

تقّر�ا��ديان�السماو�ة،�وذلك�ن�يجة���غالق�الدي���وعدم�تقّبل�حق��خر����

�العداء� �وتصعيد ��ديان �ازدراء �اتجاه ��� �ينعكس �و�و�ما �العقائدي، �ختالف

مع�ا،�مما�يؤدي�إ���تأجيج�ال��اعات�املجتمعية�والف�ن���لية�وان�شار�الصراعات�
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�وا��وامع��املذ�بية �والرموز �النصوص �حروب �ذلك �مظا�ر �ومن والطائفية،

  .واملراقد

إن�الدين�كمنظومة�قيم�روحية�ومعاي���أو�مبادئ�أخالقية�ال�يقوم��������

�العبادة� �كدور �املقدسة ��ماكن ��� �أيضا �يقوم �بل �فقط، �الشرعية النصوص

عملية����م�ان��ألن��يمان�ت��جمھ�ممارسة"والرموز�و�يقونات�الدي�ية،�وذلك�

��عينھ ��عتقدون�1"مع�ن �ال�� �واملمارسات �التصورات �بجميع ��و�مرتبط �ولذلك ،

����ل�دين�ودرجة����2ا،�إذ��عود�الفروق�ا��و�ر�ة�ب�ن��ديان�إ���قيمة�املقدس

�و�ديان� �دين ��ل ��� �تقوم �املع�� �و��ذا �لھ، �امل�ونة �للعناصر��ساسية التعا��

السماو�ة�با��صوص��الة�من�التقد�س�و�نتماء���ميع�املقدسات�الدي�ية�ال���

  .�عتقدون���ا�و��تمون���ا�إ���حضار��م

�وإيدي      �عسكر�ة �عنصر��عبئة �القديم، �ومنذ �الدين، ل
ّ
�ش� ولوجية�لقد

�ومصادر�الع�ش� �التوّسع �أماكن �ع�� �املتصارعة �ا��ضار�ة �والكيانات للديانات

�الدي�ية� �املقدسات �من �و�و�يتخذ �ا��يوش، �وتقو�ة �والعمران �العمالة وتجديد

�بوصف�ا� �والوحدة ��نتماء �تحقق �رمز�ة �تصورات �املش��ك �الدي�� والشعور

ا��ضارة�وتوحيد�الشعوب�الدافعية�العقدية�القادرة�ع���ضمان�وحدة�ال�و�ة�و 

  .وتحصي��ا�ضد�أي�دعوة�خارجية

�م�انة����� �أن �ع�� �يدل �ما �ع�� �التار�خية �الكتب �من �العديد وقد�طالعتنا

�امل��لة� �تقتصر�تلك �لم �بحيث �القدم �منذ �مصونة �وحرم��ا �الدي�ية املقدسات

��ديان� ��ل ��� �واحدة ��انت �بل �فقط ��سالمي �الدين �ع�� �الدي�ية للمعالم

��رضيةالسماو  �الديانات �ح�� �بل �التوحيدية��3ة، �السماو�ة �الديانات �تلتقي �إذ ،

�و�سالم( �املسيحية �وتتفق�) ال��ودية، �والعبادة �لل��ود �الدي�ية ��ماكن �بناء ��

� �املقدسات، �ف�ذه �عامة، �بصفة �الدي�ية �املقدسات �ع�� �املحافظة و�حكم�"ع��

�ير� �لإل�سانية �بال�سبة �تمثلھ �وما �ا��اصة �نظرا�طبيع��ا �القصوى �ا��ماية �ل�ا �

�للم�ان �املادي �ل�س�بالنظر�إ���الكيان �وم�ان��ا�ا��اصة �ملا�4"لقيم��ا �نظرا �وإنما ،

�والقدم� �القدسية �وعالمات �رموز �من �عامة �بصفة �الدي�� �املقدس �عليھ ينطوي

  .والط�ارة�و�رتباط�بالنبوة�والرسائل�السماو�ة
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أن��ماكن�الدي�ية�بوجھ�خاص،�وجدير�بنا��شارة�����ذا�السياق�إ�������

�الديانات� ��� �كب��ة �قدسية �تك���� �والرسل، ��ن�ياء �ومراقد �العبادة كدور

�أو� �تدن�س�ا �ال�يجوز �ومقدسة �مط�رة �كمقامات �الذكر، ��نفة �الثالث السماو�ة

التعدي�عل��ا،�وقد�ورد����القرآن�الكر�م�ما�يدل�ع���قيم��ا�وعلو�شأ��ا�مصداقا�

ع�"دنا�إبرا�يم�عليھ�السالم�لقولھ��عا���لسي
ّ

وط�ر�بي���للطائف�ن�والقائم�ن�والرك

�5"ال��ود �إسرائيل �لب�� �عز�وجل �وقولھ �وقلنا�"، �بميثاق�م �الطور �فوق�م ورفعنا

��ّ�دا �الباب �ادخلوا �6"ل�م �وع�� �جل �وقولھ �وا��دي�"، �لر�ك �اقن�� �مر�م يا

  .7"وارك���مع�الراكع�ن

���سانية����� �لصا�� �وامل�ان �املقدس �ب�ن �والتوا�� �التجاور �سيظل لذا

ف���املسلم�ن�إ���الكعبة�الشر�فة�أو�امل��د�"جمعاء�ع���مّر�العصور�و�زمان�

������8ق��� �وإنما �للم�ان ��� �ل�س �القيامة، �كن�سة �إ�� �املسيحي�ن أو���

�م �وجزءا �الروحية �حيا��م �من �فلذة �مع�ا �لرمز�ي�ون �و�ل�لعالمة �وجدنا�م ن

ولذلك�فإن�اح��ام�املقدسات��9"مشاعر�م�مرتبط�بتلك��ماكن�ع���مّر�العصور 

�يجب� �وإ�سا�ي �وأخال�� �دي�� �واجب �بخاصة �املقدسة �و�ماكن ��عامة الدي�ية

  .تأديتھ�و�ل��ام�بھ�ع���أوسع�نطاق

  : أش�ال�ومظا�ر�الصراع�حول�املقدس�الدي���ب�ن��ديان�وا��ضارات-2

�وضرورة�ع����� �الدي�ية �املقدسات �أ�مية �ع�� �الصر�ح ��تفاق ��ذا �من �الرغم �

�ن�يجة� �و�ذا �للصراع �محال ��ان �ما �كث��ا �الدي�� �املقدس �فإن �عل��ا، املحافظة

التعصب�والتطرف�ا��اصل�����ديان�حيث�يتحّول�الال�سامح�حول�املقدس�إ���

ع����-عادة-يفة�بصورة�عن"صراع�حضاري�ب�ن�الدول�وا��ضارات�وال���تتصارع�

�من� �دول �ت�نافس �الك��، �املستوى �وع�� �البعض، ��عض�ا �أرا��� �ع�� السيطرة

�وتتصارع� �ال�س�ية، �و�قتصادية �العسكر�ة �القوة �ع�� �مختلفة حضارات

�قيم�ا� �ترو�ج �ع�� �وت�نافس �الثالثة، �و�طراف �الدولية �املؤسسات �ع�� للسيطرة

�ا��اصة �والسياسية �� 10"الدي�ية �الستقطاب �وذلك �لم�، �وإن �ح�� �و�عبئ��م فراد

�أن� ��ع�� �و�ذا �للدين، �العامة �والقواعد �الدي�ية �واملمارسات �الطقوس يمارسوا

�حول� �مادية �ب��اعات �فقط �مرتبطا �ل�س �وا��ضار�ة �الدي�ية �الصراعات تار�خ
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�املقدس،� �ع�� �والتنافس �بالصراع �كذلك �يرتبط �وإنما �والسلطة �واملال �رض

يھ�التعصب�الدي��
ّ

  .و��غالق�العقائدي�والذي��غذ

�توّسعت��� �العر�ية �ا��ز�رة �شبھ ��� ��سالمية �الدعوة �ان�شار فبعد

�والرومانية� �والفارسية �العر�ية �ا��ضارات �وتصادمت ��سالمية الفتوحات

�للصراع� �التار��� �الش�ل �الصلي�ية �ا��روب �ومثلت �تمثل�ا، �ال�� و�ديان

� �باسم �والدي�� ��املقدسا��ضاري �ا��ضارة �قبل �حروب�من �وقدمت الغر�ية،

�التار�خية� �ا��وادث ��ذه �تبقى �ول�ذا �ذلك �عن �نموذجا ��ندلس ��� �س��داد

�إ��� �تتحول �ا��وادث ��ذه �أن �حيث �وا��ضارات، ��ديان �ب�ن �وحدودا فواصال

  .ذاكرة�تب���عل��ا��ديان�مرتكز�ا�ال�و�ا�ي�كعامل�من�عوامل�بنا��ا�وت�و���ا

لسماو�ة�ال��ودية�واملسيحية�و�سالم،�فإ��ا�وإذا�تحدثنا�عن��ديان�ا����

�لك��ا� �ا��الق �هللا �عن �واحد �تصورا �وتتقاسم �واحد �أصل�ا �توحيدية ديانات

تختلف����ش�ل�التصور�الدي���والطا�ع�الرمزي�الذي�تصبغھ�ع���تصور�ا�عن�

الذات��ل�ية،�و�و�ما�يمثل�ا��دود�الرمز�ة�بي��ا�ومصدر�الصراع�بي��ا�ألن�تبّ���

را�ما�يجعل�التصورات�الرمز�ة��خرى�خاطئة�و�و�أمر�منطقي،�ولقد�الحظ�تصو 

أنھ�ظ�رت�ب�ن�الديانات�الثالثة�عداوة�مستحكمة،�"شارل�جي�ب�������ذا�الصدد�

القومي�الضيق��فق،��-ف���ديانات�خرجت،�ع���حد�سواء،�عن�املف�وم�القديم

� �وا��ياة �وتفسر�الوجود �العاملية، �تر�د �و�� �أو�للعبادات، �تقر�با، �متماثلة �علل

،�و��ذا�فإن�الفوارق��ساسية�ب�ن��ذه�الديانات�تكمن����11"حسب�من���واحد

�املش��كة� �والرموز �و�ن�ياء �لإللھ �الدي�� �جو�ر�املقدس �عن �الرمز�ة التصورات

� �املقدسة �النصوص ��� �الفوارق ��ذه �وتنعكس �دين ��نجيل�(ل�ل التوراة،

  .ي�تفسر��ش�ل�مختلف���ش�ل�دالالت�ومعا�) والقرآن

كما��شمل��ذه�ا��دود���ع�اسات�الرمز�ة�����يقونات�الدي�ية�ال�������

� �التمايز�وال�و�ة، �مبدأ �وال�الل(تحمل �الصليب �السداسية، �رموز�) النجمة و��

�أن� �و�مكننا �دين ��ل ��� �للمقدس ��ساسية �للفروق �املؤّسسة �الدالالت ل
ّ
�ش�

�أد �بوصف�ا �صراعية �دالالت �من�نمنح�ا �انطالقا �للقتال �وأس��ة �حرب وات

ا��وادث�ال���تب���القواعد�امل�مة�للتصورات��جتماعية�املش��كة،�فب�نما��ش���

�حادثة� �إ�� �والصليب �املزعوم، �وال�ي�ل �السالم �عليھ �داوود �إ�� �ال��ودية النجمة
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صلب�املسيح�عليھ�السالم،�فإن�ال�الل����الدين��سالمي�ال��ش���إ�����ص�أو�

الصيام�وما�ي��تب��عده�من�(ثة�وإنما�إ���شع��ة�وا��ساب�الزم���املرتبط���ا�حاد

�شمل�)�� �جمع ��� ��سا�م �أل��ا ��سالم ��� �خاصة �رمز�ة �املئذنة �تمثل �كما ،

  .املصل�ن����الصالة�وصالة�ا��معة�با��صوص

�عن����� �مختلفة �تصورات �عن �فقط �ناشئا �ل�س �الدي�� �الصراع �أن بيد

ساس،�وإنما��و����ء�نا����عن���غالق�العقدي�ع���الدين�املقدس�الدي���باأل 

الذي�يت�ناه�صاحبھ�ح���يصبح��نتماء�إ���حضارة�معينة��ع����نتماء�إ���الدين�

�ومحّصنا� �متوارثا ��فراد �لدى �املقدس �تصور �ي�ون �و�نا �إليھ، ��س�ند الذي

ل�مجال�الصراع�وا
ّ
��الف،�ف���با��دود�الدي�ية�ل�ل�أمة،�و���ا��دود�ال����ش�

�تحقق� �أن �وتر�د �الدي�ية �ال�و�ات �خلف�ا �تحت�� �ال�� �وا��صون �ا��نادق بمثابة

�خاصية� �تفقد �أن �دون �وا��ضاري �والسيا��� ��قتصادي �والتحديث التقدم

�محافظا� �دي�� �خطاب ��ل ��� �املقدس �يبقى �املع�� �و��ذا �ال�و�ة، �ورابطة �نتماء

�ا �خالل �من �الرمز�ة �و�يمنتھ �ومركزه �قوتھ �والتعبئة�ع�� �الذات لتمركز�حول

  .الدي�ية�ألفراد�ا��ضارة�الواحدة

�الدي�ية،� �والرموز �املقدسات �اح��ام �توجب �و�ديان �الشرا�ع ��انت وإذا

فإن�التعصب�وازدراء��خر�ورفضھ��س�ب�معتقداتھ�واختياراتھ�الدي�ية�يؤدي�إ���

أماكن�العبادة�املس���ذه�املقدسات�والتعّدي�ع���حرم��ا،�ومن�أمثلة�ذلك�تدم���

�رموزه� �وطمس ��خر �حقائق �و�سفيھ �وتدن�س�ا �واملعابد �والكنا�س �املساجد

�و�قليات� �الدي�ية �القوميات �حقوق �ان��اك �إ�� �يؤول �مما �الدي�ية، وأيقوناتھ

��ديان� �ب�ن �ال�سامح �عدم �إ�� �يؤدي �و�ذا �العامة، �ا��ر�ات �وتض�يق �ث�ية

�وخ �وا��ضار�ة �الدي�ية �الصراعات �مقدسة�وتفج�� �أ��ا �ع�� �ا��روب وض

��وسائل� �باألساس، �الدي�� �وإش�ار�املقدس �لألديان، �الرمز�ة باس�ثمار�املخزونات

  .دفاعية�عن�حرمة�املقدسات�الدي�ية����مواج�ة��خر�املختلف

�أو� �الدي�ية �املقدسات �اس��داف �عن ��متناع �إ�� �الدعوة �من �الرغم وع��

يمكن�تجاوزه،�ملا����ذلك�من�خطورة�ع���إ�ان��ا�واعتبار�ا�بم��لة�خط�أحمر�ال�

العالقات�الدولية�وحالة�التعا�ش�ب�ن��ديان�وا��ضارات�باعتبار�أن�الصراعات�

�إ��� �تقود �أ��ا �كما �ضراوة، �وأشد�ا �الصراعات �أخطر�أنواع �من �دي�ية ألسباب
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�فإن� ��لھ، �ذلك �من �الرغم �ع�� �املختلفة، �الديانات �أتباع �ب�ن �وا��قد الكرا�ية

�م �ومزايدا��االبعض �السياسة ��� �الدي�ية �املقدسات �إقحام �ع�� �مصّرا �زال ،�12ا

�ع���حرمة��ق����الشر�ف   .ومن�ذلك�ما�يحدث�اليوم�من��عّدٍ

�الشعوب� �وجدان ��� �ك��ى �قيمة �تحتل �ستظل �املقدسة �الدي�ية فاألماكن

�يك����� �السياق ��ذا �و�� �وا��ضار�ة، �والتار�خية �الدي�ية ��و���م ��ع���عن أل��ا

�م�بط��القدس �ف�� �الثالث �السماو�ة �الديانات ��� �ك��ى �وقيمة �م�انة الشر�ف

��عٍد� الو���وم�د�الرساالت�السماو�ة�ومجمع�املعابد�و�يوت�هللا،�وان��اك�حرم��ا

�مشاعر� �إثارة �و�التا�� �املشاعر�الدي�ية �تجي�ش �إ�� �يؤدي ���سا�ي �املش��ك ع��

ع���حرمة��ق����������الغضب�والتعصب�والكرا�ية،�وما�يحدث�اليوم�من��عٍد 

�لعملية� �وتقو�ض �إج�اض �الدي�ية �املقدسات �واح��ام �حماية �عدم �أن �ع�� دليل

  .السالم

����� ��خر �من �الُر�اب �وإطالق�"إن �و�قصاء �املنع �منطق �إال �ُي�تج ال

الشعور�الدي���عميق�ال��س�ل�رده،�إذا�"وذلك�ألن��13"ا��روب�ع���الفكر��خر

وأي�مساس�بتلك��ديان�وذلك�الشعور�يحدث�قالقل��ما�اس�ث���لدى�ا��ماعات

�لتحقيق� �ال�شر�عات ��افة ��س�� �الذي �العام �والنظام �باألمن �فادحة وأخطار

�املجتمعات �لصا�� �عليھ �واملحافظة �الدي�ية�. 14"�ستقرار �وال�و�ة �ال�و�ة إن

�يقّدم�ا�خطاب�ما�ع���أ��ا�م�ّددة"بالتحديد� ى�عندما
ّ
،�ال�سيما�عندما�15"ت�شظ

يتعلق��مر�باملقدسات،�فحماية�املقدسات�الدي�ية�ال�تتحّمل�أمرا�وسطا�وان��اك�

حرم��ا��عٍد�ع���ا��ر�ة�الدي�ية�وا��قوق���سانية��و��ا�مسألة�تمس�الوجدان�

والعقيدة�و�لما�تخاذل�املجتمع�الدو���لوضع�حد�ل�ذه��ن��ا�ات��لما�أدى�ذلك�

  .�ابإ���تصاعد�العنف�وتنامي�التطرف�و�ر 

��ذا������ ��عتمد �بحيث �للصراع �منطق �عن �الدي�� �املقدس �يكشف وعليھ

�الديانات� �ب�ن �توفيقي �تقارب �أي �مس�بعدا �وا��اطئ �ال��يح �ثنائية �ع�� املنطق

� �إذ �الر��، �مستوى �ع�� �تناقضا �يحدث �أن �شأنھ �املنظورات�"من ��ذه �أن و�ما

�بي��ا�ينجم�عن�ذلك�أن�معظم�ا��ان�خاطئا ،�أو��ان�أيضا��انت�متناقضة�فيما

�كشفھ �الالحق �بالتار�خ �يف��ض �الذي �ا��اطئ �فجو�ر�ا��الف�16"أش�اال�للو�� ،

����دين�ما،� ��عت���مقدسا عقائدي�يرتبط�بتصور�رمزي�عن�املقدس�الدي��،�فما
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من�املمكن�أن�ي�ون�مد�سا����دين�آخر،�بل�ما��عد�إيمانا�وعقيدة�����ذا�الدين�

�ش�ل�لدى��ديان�عامال�أساسيا����إثبات��و�شرك�ووث�ية����ذاك�الدين�و�ذا�

�وت��ير�التعدي� �والدي�ية ��ث�ية ��قليات �مع �املضاد، �والعنف �العنف مشروعية

  . ع���حقوق�م�وكرام��م���سانية

لكن�إذا��انت�ا��ضارات�و�ديان�مقسمة���ذا�الش�ل،�فكيف�يمكن�����

  إقامة�حوار�بي��ا����ظل��ذه�ا��دود�والفواصل؟

  : مغاليق�التعصب�إ���آفاق�ا��وار�وال�سامحمن� -3

������������ �مف�وم �بأن �السياق ��ذا ��� �حنفي �حسن �املفكر حوار�"يذكرنا

املقصود�منھ����الغرب�أن�يخفف�التوتر�ب�ن�الشعور����حوار�ع���": "ا��ضارات

�الثقافة� �و�مومھ، �و�قتصاد �ومشا�ل�ا �السياسة �عن ��عيدا �الثقافة مستوى

�قتصاد�يفّرق�ا،�فبدال�من��ل�أش�ال�الصراع�ب�ن�من�يمل�ون�توّحد�الشعوب�و

ب�ن�املركز�واملحيط،�يمكن�عقد�حوار�(...) ومن�ال�يمل�ون،�ب�ن��غنياء�والفقراء�

،�غ���أن��ذا�17""حوار��ديان"ب�ن�الطرف�ن�تآلفا�ومحبة�وإخاء�كما��و�ا��ال����

أن�حوار�ب�ن��ديان�وأيا�يطرح�صعو�ات����التطبيق�ع���املستوى�العل��،�حيث�

�والتقار�ات� �ا��ضار�ة �التصورات ��� �تماثل �إ�� �بالضرورة �ال�يقود �طبيعتھ، �انت

املمكنة����وج�ات�النظر�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�و�ذا�لعدة�أسباب�

�ال� �أديان �تتقارب �كيف �إذ �تحديات، ��عّدة �محفوف �حوار��ديان �أن �أ�م�ا من

�البعض، �ببعض�ا �مستوى���ع��ف �ع�� �و�اق �طو�ل �بي��ا �الصراع �تار�خ �أن كما

  الالشعور�التار����ل��ضارات؟

�من�    �الثا�ي �النصف ��� �وا��ضارات �حوار��ديان �مسألة �ش�لت لقد

القرن�العشر�ن�إحدى�املسائل�الفكر�ة�والسياسية�امل�مة����ا��طابات�الدي�ية�

يمثل�واحدا�من�ا��دود�و�س��اتيجية����الغرب�كما����الشرق،�ذلك�أن�الدين�

املسيحية�أو�(ا��ضار�ة�ال���تقع�ب�ن�مجموع�ا��ضارات�والثقافات�م��ا�الغر�ية�

�)ال��ودية �وال�ندية �الص�نية ��سالمية، ��ا��ضارة �الشرقية �البوذية،�(، �سالم،

�دين�)ال�ندوسية ��ل ��� �قيمة�املقدس �إ�� ��ديان �ب�ن �الفروق�ا��و�ر�ة �و�عود ،

  .لعناصر��ساسية�امل�ونة�ل�ل�دينودرجة�التعا���ل
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����������� �ف�م�ا، �نحاول �ال�� ��شياء �ا��وار�مع ��� �ي�ون �جو�ر�الف�م وال�"إن

يتحقق�الف�م�إال�بامتالك�أفق�املساءلة�الذي��شتمل�بالضرورة�ع���أجو�ة�أخرى�

�الالحوار�18"ممكنة �وحالة �الالحوار، �حالة �إ�� �يؤول �الف�م �عدم �أن ��ع�� �و�ذا ،

ال�مع���ابتداء���وار�ب�نك�و��ن��خر�إذا�"ل�إ���العنف�أو�الصدام،�ألنھ��ذه�تؤو 

�أن� �ذلك �املع��، ��� �الفكر�وأصولھ �مستوى ��عض ��� �مش��ك �ب�نكما �يكن لم

ا��وار،�ابتداء،�إنما�يب���ع���أصل�فطري�وفكري��ش��ك�فيھ��ثنان�مع�وجود�

�ذل �إ�� �بالرجوع �فيحاولون �عل��ا �يختلفون �ومناطق �بالعقول�مسافات �املش��ك ك

�أوسع �وفاق �ع�� �و�تصا��وا �يتحاكموا �طبيعت�ن�19"أن �نم���ب�ن �أن �يمكن �ومنھ ،

  :لقاعدة�الف�م�املش��كة

�العالقات� �ولطبيعة �ال�شري �للذ�ن �املش��كة �املبادئ �وتتضمن �فطر�ة �طبيعة ـ

�والتخاطب� �الع�ش �طر�قة �و�تقاسمون �يتعا�شون �خالل�ا �من �وال�� ��سانية

  . افظون�ع���البقاء�جماعياوالتواصل�و�ح

ـ�طبيعة�فكر�ة�من�إ�شاء�العقل�و���الطرق�ال���تتفق�عل��ا�ا��ماعات�أو�الدول،�

�شؤو��م� �يديرون �خالل�ا �من �وال�� �واملعا�دات �و�تفاقيات �والقوان�ن �األعراف

  .و�نظمو�ا�و�جدون�حلوال�ملشا�ل�م

  :إم�انات�ا��وار�ب�ن��ديان�وا��ضارات -4

النا���يف��ض�وجود�إصغاء�متبادل�وخطاب�مف�وم�كما�يتأسس��إن�ا��وار �����

ع���شرط��ع��اف،�إذ�ال�يمكن��تفاق�مع�من�ال��ع��ف���م�أصال�أو�نقر�ل�م�

�الدم� �وحرمة �والكرامة ��ا��ياة �الك��ى ���سانية �القيم ��� �و�ش��اك بالوجود

�وا��ر�ة �و�من �السلم �وحقوق �يرتكز�ا��و ...واملقدسات �كما �مبدأ�إ��، ار�ع��

الف�م�الذي�ي�شأ�من�اش��اك���سان����اللغة�كجو�ر����ت�و�نھ�ولذلك��ل�كالم�

�و�نوع�من�ا��وار�ألن�الكالم��و�الكالم�إ�����ص�أخر�ن�تظر�منھ�أن�يجيب�أو�

�علق�أو�يناقش�أو�ينفذ�و�طبق،�و�ل�ا�أش�ال�حوار�ة،�متضمنة����أفعال�اللغة،�

�غادم��� �مع �القول �أمكننا �حوار"ح�� �ال� wir sind ein Gesprach"20" " نحن ألنھ

باآلخر��و�ستعانةيمكننا�ا��روج�من�دائرة�اللغة�ال���تحل�مبدأ�ا��وار�والتفا�م�

� �الغموض �حاالت �تحل ��و�لتباسكما �والشك �الف�م ولذلك�" و�رتيابوسوء



49 
 

ت�ون�ا��اجة�إ���ا��وار�ضرورة�إ�سانية�أساسية�وشرط�جو�ري����قيام�الوجود�

  :ال�شري�املش��ك،�ومنھ�يمكن�نجمع�شروط�ا��وار���سا�ي����العناصر�التالية

 .املتبادل�ب�ن�أطراف�ا��وار��ع��اف -

 .معرفة��خر����واقعھ�ومسلماتھ�ومبادئھ�وأ�دافھ -

 .توفر�النوايا�ا��سنة�و��داف�املشروعة -

- � �والتبادل �بالتفا�م ��سمح �تخاطب �لغة � و�ش��اكوجود �املع�� �و�تفاق��

 .حول�املرجع�الذي�تحيل�إليھ�ال�لمات�والعبارات

�أو�ضغط� - �لسلطة �ا��وار�ممارسا ��� �طرف �بحيث�ال�ي�ون توازن�السلطات

�إدارة� ��� �توفر�العدالة �أي ��خر، �الطرف �يمتلك�ا �ال�� �السلطة أك���من

 . ا��طاب�وا��وار�املتعلق�بھ

�املش - �للممارسة �قابل �خطاب �ا��وار�إ�� �تحول �حدود�إم�انية �ضمن ��كة

 .وقدرات��طراف�املتحاورة

�التواصل�      �تحقيق �بوظيفة �تقوم �إ�سانية �فعالية ��و �ا��وار �فإن وعليھ

� �توافقيا �بناء ���سانية �العالقات �و�ناء �خالل�ا��ضاري �من �ا��قيقة وتحصيل

�يقرو��ا��اتفاق �ال�� �با��قيقة �املعنيون ��م �الناس �أن �ذلك �املتحاورة، �طراف

�ع �قيمة�و�تفقون ��� �حوار�ال�ي�ون �أي �نجاح �فإن �ومنھ �ذاتھ �ا��طاب �ول�س ل��ا

   .موضوع�النقاش�وا��وار�وإنما����درجة�التوافق�والتفا�م

������ �القبول �بمدى �ا��وار�تتحدد �إم�انات �فإن ��خر��و�ع��افو��ذا بالطرف

وصيانة�حقوقھ�وضمان�حر�اتھ�والتغ���لصا���الرأي�الذي�تث�ت���تھ�وصدقھ،�

ك�يبدو�صعبا����حالة��ديان�املتصارعة�ع���مستوى�التصورات�العقائدية�وذل

�تفعيل� �تم �ما �إذا �ممكن �لكنھ ��لھ، �لذلك �املوج�ة �والرموز �الدي�ية واملقدسات

الرمزي�ل��دود�واملسافات�و��عاد����ع�اسحوار�عقال�ي�حول�املقدس�بوصفھ�

  . الناشئة�حضار�ا

ش�ب�ن��ديان�وا��ضارات�ي�ون�بإدارة�خطاب�ومن�ثمة�فإن�ال�سامح�والتعا�����

���القيمة��واش��اك�احواري�منفتح�حول�التقار�ات�املمكنة�ب�ن�املقدسات�الدي�ية�

صب�مذ����يف����إ���والقدسية،�ح���ال�يتحول�املكبوت�الدي���إ����ع�و�ح��ام
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�وخ �وعوقب �نتائج �ال�سامح �من �يجعل �و�ذا �الر�ان��و�ع��افيمة، املتبادل

  .رئ�����لتجاوز�أزمة�التمركز�الدي����طال��ال

  :قائمة�املصادر�واملرجع

 القرآن�الكر�م،�قراءة�ورش  

 1،�ط2ابن�منظور،�لسان�العرب،�املطبعة��مر�كية،�القا�رة،�ج.  

 �،13811: ر14/70،�)د،ت(جالل�الدين�السيوطي،�جامع��حاديث.  

 � �خطابات �ضمن �حوار�ا��ضارات، �تجارب �تقييم �حنفي، �حوار�حسن ��� �وغر�ية عر�ية

   .1�،2004ا��ضارات،�دار�السالم،�القا�رة،�ط

 حسن�عبد�هللا�ال��ا�ي،�أطروحات�ا��ر�ات��سالمية،����مجال�ا��وار�مع�الغرب،�ضمن�

� �"مجلة ��وسط �"شؤون �ملوضوع �إصدار�خاص �مركز�الدراسات�"، � �ا��ضارات صدام

   .�1�،1995س��اتيجية�والبحوث�والتوثيق،�ب��وت،�ط

 ترجمة� �وتطورا��ا، ��شأ��ا �املسيحية، �جن�ب��، �املكتبة�: شارل �محمود، �ا��ليم عبد

  ).د،ت(العصر�ة،�ب��وت،�

 مجلة�شؤون��وسط،�إصدار�خاص�: صامو�ل��تنغتون،�الصدام�ب�ن�ا��ضارات،�ضمن

�ب��وت،� �والتوثيق، �والبحوث ��س��اتيجية �مركز�الدراسات �ا��ضارات، �صدام بموضوع

  .1�،1995ط

 1�،2012الكر�م�ي���الز�باري،�سؤال�ال�و�ة�الكردية،�دار�الفار�ي،�ب��وت،�ط�عبد.  
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  .51، ص1، ط2أ�مر�ك�ة، القاهرة، ج
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  .37ا�ی��ة عند ا�ول �ري إالسالم�ة، مرجع سابق، ص لعىل حيیاوي، حامیة املقدسات - 12
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  .86ص
بیة وغربیة يف حوار احلضارات، دار السالم، القاهرة، حسن ح�في، تق�مي جتارب حوار احلضارات، مضن خطا�ت عر  - 17
  .57، ص2004، 1ط

18 - Gadamer, Vérité et méthode, trad: Pierre  Fruchon, Seuil, Paris, 1996, 

p393. 
جم� " صدام احلضارات: حسن عبد هللا الرتايب، ٔ�طرو�ات احلراكت إالسالم�ة، يف جمال احلوار مع الغرب، مضن - 19
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 نقديَّ �ماٌت مقّدِ 
ٌ
ِ حول��ة

ّ
  عند��ابرماسقاش�أخالق�الن

  1 بار�س�- جامعة�السور�ون�                                يخلدون�النبوا�. د

  

ع���ا��روج�من�مشروع��ابرماس����العقالنية�التواصلية��طموح�يقوم

لفتح��؛ال���وسمت�الفلسفة�ا��ديثة�منذ�دي�ارت�- ذاتية�املرجع -فلسفة�الذات�

الباب�أمام�فلسفة�ب�نذاتية�ال��عود�ف��ا�ا��قائق�والتصورات�نتاج�عقل�فردّي�

ي�ونقاش�عقال�ي�وإنما�حصيلة�إجماع�توافق�،فق�معاي��ه�ا��اصةيق�س��شياء�وَ 

والوصول�إ���حلول�للمشا�ل�ال���تخص�جميع�املشارك�ن�م��ّ �س���للف�م�والتف

�النقاش �التواص�. �� �مشروعھ ��ابرماس �ب�� �ع��  ����جتما�� :عّدة�ميادين�

�التواص�� �الفعل �)1981( نظر�ة ،� �ل��داثة ا��طاب ���يالفلسفثم  الفلسفي

،�)1991( ���أخالق�النقاش و�)1983( �خالق�والتواصل����خال���،�ثم�)1985(

�القانو�ّي����
ً
القانون� - ب�ن�ا��قائق�واملعاي���و��)1986( القانون�و�خالقوأخ��ا

   .)1992( والديمقراطية

�ب�ن��وقد
ً
وحرص�" الفضاء�العام"و�" الفضاء�ا��اص"مّ����ابرماس�مبكرا

أن�يحافظ�ع����ذا�التمي���ل�ي�يحقق��فراد�أنفس�م��ع������مشروعھ�التواص��

� �ال����� �املستوى �بي��م�ع�� �فيما ��جتما�� �التضامن �و�حققوا �ج�ة من

   . ���املجتمع�بوصف�م�أعضاءً 

نظر�ة��ابرماس����أخالق�أن�����ذا�البحث�أن��عرض�كيف��سنحاول 

 مال������والفضاء�العا�الفضاءوازنة�ب�ن�محاول��ا�املمن�رغم�ع���الو  - النقاش�

 �،لم�تن������ا��د�من�طغيان�املجتمع�ع���الفرد -
ُ
ع���الذاتية���خالقية�ةليّ وال�

د�و� �،��صيةالو  كيف��سنحاول�إذن�أن�نث�ت. ،�ا��ختالفو�جماع�ع���التفرُّ

و�ات�اجتماعية�ه�ال�تتحّدد،������اية��مر،�إال�بوصف�ا�ُ� دو�ات�الفردية�عنأن�ال�ُ 

�أب�نذاتية �النظ، �يمكن �ال �إال ي ��مر ���اية ��� �إل��ا �التواصل��ر �شبكة ضمن

�مشروع�،البي���صية �تز�� �مفا�يم ��� �و�ختالف �والفردانية �الفردية �ھوأن

� �م���التواص�� ��،ستو�اتھجميع رى
ُ
�ت �ال �ت�اد �إطار بحيث ��خالقية���� نظر�تھ

والس���نحو�التوافق�والتقارب��جماعوالدمج�وال�ل�وال�لية�و� �توحيدالب امل�شغلة

�ا�� �وال�ونية، ��ختالفات  �.وإلغاء
ً
�فلسفة �ذلك ��عيب �ال �نفس�ا���علن�قد عن

�اجتماعية �نظر�ة �بوصف�ا ��ذا �ينكر ��ابرماس �أن �لوال �للع، �ع���الطغيان ام
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نظر�تھ����الفعل�التواص���تحقق�بناء�الفرد�واملجتمع��ع���أّن �و�صرّ  ،ال�����ّ 

��ش�ٍل�سوّي 
ً
  . وتحقق�العدالت�ن�الفردية�و�جتماعية�وعادل�معا

 
ُ
�� �أن �سنحاول �ثانية �ناحية �من �عن�سائل �النقاش �أخالق ��� ��ابرماس نظر�ة

���عتاق �ع�� �واملجتمع �الفرد  �،مساعد��ا
ّ
�مث �طاملا �فكرة �من�و��

ً
��اجسا لت

� �النقدية �النظر�ة �وضمن��واجس �بل �فرانكفورت، �ملدرسة ��ول �ا��يل عند

  .ع����قل��و������مؤلفاتھ��ابرماسمصط��ات�

  :املصط��ات��خالقية�ومش�لة�ال��جمة�والداللة

�مفا�يَم  �ترجمة �عند �نفس�ا �العر�ية �اللغة �بفلسفة��كث��ةٍ �أجن�يٍة �تجد تتعلق

�حقيقية �مش�لة �أمام ��،�خالق �يمكن �نفكيف � بدقٍة  ��جمأن ذات�مصط��ات

 
ً
 دقيق�جذر�إغر�قي�أو�التي���قد�ال�تجد�ل�ا�مقابال

ً
  : من�قبيل ا

éthique/ethics،morale/moral،moralité/morality،mœurs/mores�،

déontologie/deontonlogyا��� ،� �؟ �إننا �نجد ��-ال
ً
� - غالبا �ذه� �ج��م�لدى

��عند�العرب�املصط��ات��خالقية
ً
رغم�ع���السوى��لمة�أخالق�ل��جم��ا�جميعا

� �اختالف �ودالال��امن �. معان��ا
ً
�أوأحيانا �بابت�ار��لمات �امل��جم�ن ��عض و�يج��د

 /éthiqueي��جم�مصط����م��عض�فنجد ،خلق�تراكيب��عّرِف��ذه�املصط��ات

ethics�� �و ��خالق، �morale/moral �علم �و �moralité/moralityباألخالق،

باألخالق��deontonlogy/déontologieباألعراف،�و��mœurs/moresباألخالقية،�و�

ومع�أن��ذا��ج��اد����ال��جمة�أمٌر�م�م�وج�ٌد�كب�ٌ��مش�ور�إال�أنھ�يظل�. الواجبة

 
ً
��"العلم"���علم��خالق؟�إن��لمة��éthique/ ethicsف�ل��،ناقصا

ً
�نا�تبدو�إضافة

؟�و�ل� –رغم�تنّوع�دالالتھ��– خط��ة�ملبحث
ً
�mœurs/moresال�يزعم�نفسھ�علما

�ومصط��� �املصط�� ��ذا �ب�ن �عند�ا �الفرق �ما �إذن ��عراف؟ ��

coutumes/custom� ي��َج� �الذي �إ��
ً
�أيضا �م ��غدو�����عراف ��كذا العر�ية؟

�إ���إش�الية�املصط��ات ضاف
ُ
�ت

ً
�فلسفية

ً
�املصط���إش�الية ح���. نفس�ا�ترجمة

إ����- بالفلسفة�ح���نحن�املشتغلون  –ال��جمة�دقيقة�فإننا�سنحتاج��نا�لو��انت�

  .من�الشرح�لضبط�الفرق�ب�ن��ذه�املصط��ات�وداللة��ٍل�م��ا�مز�ٍد 

� ��ذه �ب�ن �ا��لط �يتعلق ��ل ��املفا�يملكن �العر�ية��خالقية باللغة

��مر� �أن
ً
�أوال �لنع��ف  فقط؟

ً
�ب�أك����عقيدا �ال�سبة �اللغات��العر�يةللغة ��� منھ

��نجلوساكسونّية �أو �ولغة�م�أل��ا ،ال�ندوأورو�ية �ثقافة ��� �صيغت صط��ات
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�مفردات�( مختلفت�ن �ترجمة ��� �صعو�ة �املثال �س�يل �ع�� �رشد �ابن �واجھ كما

ألرسطو�لم�يكن�ل�ا�مقابل�ال����اللغة�وال����الثقافة�العر�ية�آنذاك�مثل�املسرح�

�وال�وميديا �. )وال��اجيديا �بالطبع �نواجھ �عندما�وقد �الصعو�ة �القدر�من نفس

��الفارا�ي�
ً
لكن�. وابن�رشد�إ���اللغات�الغر�يةن��جم�أعمال�الفالسفة�العرب�مثال

�
ً
�إّدا

ً
 التمي���ب�ن�املصط��ات��خالقية�يبدو�أمرا

ً
��صلح������اللغات�ذات��،أيضا

�أنفس�ما �الغرب �فالسفة �وعند �بل � ،لالتي��، �ال�ف�ا �فيلسوف �منوطيقا���و

  :بدورهالفر�����باول�ر��ور�ي�ساءل�

 �� ���ء ال ،يقال ا��ق ؟éthique و morale ب�ن التميّ�� يجب �ل

 فواحدة: ذلك يفرض ما ال�لمت�ن استخدام تار�خ �� أو الدال�� �صل

 و�لتا�ما لقديمة،ا �غر�قية من والثانية الالتي�ية، من منحدرة

 mœurs (ethos, mores).1 لا فكرة إ�� تحيالن

� �املصط���ن �ب�ن �الفرق �أن �ر��ور �كالم �خالل �من و��moraleنف�م

éthiqueوالفر�سية�� ��نجل��ية �مثل ��جن�ية �اللغات ��� �كذلك ولو�. غ���محسوم

�الفر�سية� �اللغة ��� �العامة �القوام�س ��عض �بمراجعة ��ذه �فرض�تنا �من تحققنا

�قاموس �ب�ن�� Le Petit Robertأو� Petit Larousseمثل
ً
�خلطا ��ناك �أن لوجدنا

�والداللة �نصط��يامل �الدور �ونفس �املع�� �نفس �لھ �يبدو�وكأن ول�س��،فكال�ما

� �ب�ن
ً
�تم���غالبا �ال �ال�� ��نجل��ية �اللغة �قوام�س ��� �منھ و���ethicsمر�بأفضل

moral .ومع�أن�قوام�س�الفلسفة�املختصة�تحاول�شرح�التمايز�ب�ن�املصط��ات�

�املطرو  �أعاله�خالقية ��ست��،حة �أننا �� إال �أن �تج ��عر�ف �ع�� �ذه�جماع

. الفالسفة�أنفس�مأمٌر�ال�يلقى�إجماع���ام��واختصاص��ّلٍ �املصط��ات�ووظيف��ا

�مع�
ً
�غالبا ������ ��ش�ل �املصط��ات ��ذه �ب�ن �تمي���م �الفالسفة �يقيم �كذا

�moraleل ر�ط�ا،�و با�����وا��ياة�الصا��ة�ا��يدة�éthiqueل ميل�مضطرد�لر�ط�ا

  .باملعاي���و�لزام��خال���كما�يفعل�ر��ور�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر

و�ما�أن�موضوعنا��و�أخالق�النقاش�عند��ابرماس�فسنحاول�أن�نوّ���املع���

  .  الذي�يمنحھ��ذا�الفيلسوف�ل�ذه�املصط��ات
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 عند��ابرماس�éthique/ethicsو�morale/moral الفرق�ب�ن�

� �ال �أشرناكما �فلسفة�أعاله، �لف�م �للمصط��ات �القامو��� �التعر�ف �يكفي

�،فيلسوٍف�ما،�فالفيلسوف�ا��قيقي�بنظرنا��و�من��عطي�داللة�جديدة�للمفا�يم

الذي��éthique/ethicsو�ذا�حال��ابرماس�الذي�يم���بوضوح،�من�ج�ٍة�أو��،�ب�ن�

��ع�د�لھ�بم�مة�امتحان�القيم�وتقديم�تصور�عن�ا��ياة��خالقية،�و،�من�ج�ٍة 

� �ب�ن �النقاش�morale/moralثانية، �املعاي���وقواعد �بفلسفة �ير�طھ ��ذا�. الذي

�يضطلع�بھ��ل�
ً
التمي���إذن�يمنح��ابرماس�ل�ذين�املصط���ن�داللة�جديدة�ودورا

�التداولية �التواصلية �نظر�تھ ��� ��ذين�. م��ما �ب�ن �يم�� ��ابرماس �أن ومع

�كمقارنة�أو��عنده�املصط���ن،�إال�أننا�ال�نجد��ذا�التمي�� 
ً
�ش�ٍل�مباشٍر�مشروحا

�للفرق�بي��ما �وصفّي مكن�للقارئ�أن��س�شف�ب�سر�،�ومع�ذلك�يكعرٍض�مدر��ّ�ٍ

�نصوصھ� �خالل �من �للمف�وم�ن ��ابرماس �يمنحھ �الذي �التمي���الوظيفي ذلك

��خالقية �املسائل ��عض �ملعا��ة كّرسة
ُ
�. امل �كذلك �لنا �تمي��� - يمكن إليضاح

� �املصط���ن �ب�ن ��ابرماس �الذي��-املعني�ن �املكثف �التمي�� �بذلك �س��شاد

�م��ج�� �أ�م �أحد ���عرضھ �بفلسفتھ�أعمالھ �املختص�ن �أبرز �و�أحد �الفر�سية إ��

  : عن�استخدام��ابرماس�ل�ذين�املصط���ن�و�و�كر�س�يان�بوش�ندوم�إذ�يقول 

،�أي��املعاي��بتطو�ر��morale �خالق�املعيار�ة��تم�
ً
وامتحا��ا�نقديا

� �بفضل�بقواعد �نحٍو��و�ّي �ع�� قَبَل
ُ
�ت �أن �ل�ا �يمكن �ال�� الفعل

ا�ع�اٍس�متبادل�لألدوار�واملواقع�و����ستجيب،�بوصف�ا�كذلك،�

�l’éthiqueأخالق�ما�يجب�أن�ي�ون�؛����ح�ن�أن�عادلةملعاي���حياٍة�

وامتحا��ا،�أي�بالقواعد�ال����سمح�بت�ب�ت��القيم��تم�بتطو�ر� ف��

�إل��ا �ن�ت�� ���ماعة �أو �للذات �ا��ّ�ِ�ة �ا��ياة �تق��ح�. شروط ال

�ل��ياة�و����ونية؛�ب�نما�تق��ح�أخالق�ما�
ً
�خالق�املعيار�ة�نموذجا

�إ����و�ٍة�ما
ً
�ل��ياة�وتحيل�أساسا

ً
      2 .يجب�أن�ي�ون�نموذجا

� �ع�� ��ابرماس ��عتمد �ألخالق���morale/moraleكذا �معياري �أساس لوضع

���يب�با�،التواصل ھ�،�الذي�ال�يخلو�من�معيار�ة����نظر�تéthique/ethics لب�نما

ما�يجب�أن�ت�ون�عليھ�أخالق�النقاش�وشروط�راز�ا��انب�املثا���أو�التواصلية،�إب

 .و�ذا�ما�سنحاول�عرضھ�للمصادقة�عليھ�أو�دحضھ�،التواصل�املثالية
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  :�ابرماس����أخالق�النقاشحول�نظر�ة�

ن�بمعا��ة�سؤال��خالق�عند��ابرماس،�ف�ذا��ع���إذ��علن�أننا�م�تمو 

�الش���� �مؤلفھ �ظ�ور �أعقبت �ال�� �املرحلة �تلك �سياق ��� �سندرسھ نظر�ة�أننا

�التواص�� �وعالقتھ��ش��� .)1981( الفعل ��خالق ��سؤال �ا�شغالھ �إ�� �ابرماس

� �بالقانون �الفر�سية �لل��جمة �كّرس�ا �ال�� �مقدمتھ ����م�) 1987(�� ملؤلفھ

  :بالقول 

�وا��ياة� �و�خالق �القانون �ب�ن �املعقدة �بالعالقة
ً
�حاليا فكر

ُ
أ

� ع��(Sittlichkeit)�خالقية �توسُّ �حول �أطروحا�ي �من وأتحقق

  3 .القانون�وال���قد�ت�ون�قاطعة�أك���مما�يجب

 

ال���تلك�سيعكف�بحثنا�إذن�ع���مؤلفات��ابرماس����فلسفة��خالق�

� �منذ �املا���ال مطلعظ�رت �القرن �من �ال�سعينات �بداية �وح��
ً
�تقر�با �،ثمان�نات

املؤسسة�ع���النقاش�" أخالق�املعرفة�الصورّ�ة"وال���قام�ف��ا�بتطو�ر�نظر�تھ����

تفك����ابرماس�) رى��غّ��أو�باألح(سنالحظ����بحثنا��ذا�كيف�تطور�. والتواصل

�مراحل �ع�� ��خالقية �املسائل �حول��إذ ؛�� �السابقة �آرائھ �من �العديد س��اجع

  .املوضوع

� �ال��م �أنجز�مؤلفھ �أن �و�عد �أنھ
ً
�التواص��يبدو�جليا �الفعل ،�نظر�ة

�ا��داثة� ��� ��جتماعية �النظر�ة �تلك �استكمال �الضروري �من �أن ��ابرماس وجد

� �التواصلية �ل�اوالعقالنية �مكمل �أخال�� ��عد �علم�. بإضافة ��علم ��ابرماس �ان

اليق�ن�أن�التواصل�يحتاج�إ���قواعد�ومعاي���تضبطھ�وإال�انت���إ���مجرد�ثرثرة�ال�

�عنف �أو �خصام �أو �تفا�م �سوء �إ�� �أو �ل�ا �يُ �،ن�يجة �ما �اسم��ُق طلِ و�و عليھ

ه شوَّ
ُ
�امل �معاي�. التواصل �وضع �إ�� �التواص�� ر�الفعل

ّ
�ُمنظ �س�� وضوابط��� لذلك

 املتحاورون��ل��م���ا��فرادُ أخالقية�للنقاش�إِن�ا
ً
�توصلوا�إ���نتائج�وحقائق�وحلوال

 
ً
�جميعا �عل��ا �يجمعون �معاي���.  ملشا�ل�م �إ�� �التواصل �حاجة ��ابرماس �شرح

  :  أخالقية�بدافع�أن�التعب���اللغوي 
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  مع��ً  يمتلك أن �ستطيع ال
ً
دا  باعات ع��قادرة� ذاٍت  لدى إال محدَّ

  ت�ون  قاعدة
ً
خرى، ذاٍت لو  ل�ا صا��ة

ُ
 �ستطيع وال. �قل ع�� أ

 ما �عب��ٍ  بتوظيف تقوم أن ذلك، �عد املنعزلة، املونادولوجية الذات

د مع�� ذي   4.خاص نحوٍ  ع�� تباع�ا،ا يتم بقاعدة إال محدَّ

  

�التخاطب�    �لغة ��� �العقال�ي �ال�امن ��ابرماس، �بحسب �التواصل، ُيحّرر

�ومفردات �العادية�اليومي �أن. ا��ياة �شك ��ھال
ً
�جدا ��عّوِل �النية���ذا �فكرة ع��

�التواصل ��� �وج�ات��،الطيبة �وتقر�ب �والتفا�م �للف�م �املتحاور�ن �استعداد أي

�منظورا��م �وتوحيد �يوحد��،نظر�م �الذي عاش
ُ
�امل �عامل�م �خلفية �ع�� وذلك

 
ُ
�ت �ال �بحيث �وأ�داف�م �فرَ تصورا��م �خارجة ��عود �وال �بالقّوة �ا��قيقة عن�ض

�ا��ارج �من �عل��م �مفروضة �أو �النقاش ��� �نقاش�م��،املنخرط�ن �حصيلة وإنما

��س�ية �بدور�ا ��� �توافقية، �حقائق �ع�� �مراجع��ا��؛وتواضع�م � �ل�م �يمكن إذ

�ع���ذلك
ً
�أو�اس�بدال�ا�والتخ���ع��ا�بأفضل�م��ا�إن�توافقوا�جميعا ال�. و�عديل�ا

�مع�م
ً
�ا�ديمقراطية،�بل��و��عيد�بناءبدأ�الشك�أن�مثل��ذا�الطرح�ي�ناسب�تماما

�كتابھ ���
ً
�الحقا �ليفعل ��ابرماس �سيج��د �كما �واملعاي��� وترميم�ا �ا��قائق  - ب�ن

  . القانون�والديمقراطية

�من�املثالية�أو�الطو�او�ة�ال���
ً
�����ابرماس�أن�نظر�تھ��ذه�تحمل�ش�ئا

من��س����يصعب�تطبيق�ا����العالم�املعاش�أو����عالم�اليوم�ع����قل،�ف�ناك

��خر�ن �ع�� �آراءه �يفرض ��س����،ألن �ما �بقدر �التفا�م �ير�د �ال �من و�ناك

ل�ذا�يتحدث��ابرماس��نا�عن�شروط�نقاش�مثالية�أو�. ملصا��ھ�ال��صية،�ا��

ال���تبدو��الدليل�أو�املرشد�الذي�يقود�سلوكنا�" حالة�الكالم�املثالّية"ب ما�يدعوه�

�ة" أو�مثل�   .   ابطة�عند�إمانيو�ل��انطأو�الض" الفكرة�املوّجِ

� �عنوان �يحمل ر�الذي
ّ

�املبك �مقالھ �ل��قيقةالنظ"�� �ال�س�ية سيضّمنھ�" ( ر�ات

����كتابھ�
ً
د��ابرماس�) منطق�العلوم��جتماعيةالحقا شروط�حالة�الكالم�"،�يحّدِ

  : يقدم�ا�كما�ي���بأر�عة�شروط" املثالية

 ك�ناملش��  ��ميع مت�افئة فرٌص  �ناك ي�ون  أن يجب) 1

 […] .تواص��ّ  بنظاٍم  الكالم أفعال لتوظيف النقاش �� �ف��اضي�ن
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�ع�� يحصلوا أن يجب) 2
ً
 التأو�الت، لعرض مت�افئة فرص جميعا

 أو ألش�لة، وكذلك والدالئل، والشروحات، واملطالب، والتأكيدات،

 إال النقاش �� ُيقبل ال) 3. الصالحية دعاوى  دحض أو ،�سو�غ

 فرص يمتل�ون   – ممثل�ن بوصف�م  – الذين ن ثو املتحد
ً
 مت�افئة ا

�شرح أي ضبطية، كالم أفعال لتوظيف �خالل  مواقف�م من

 الذين ن املتحدثو  إال النقاش �� ُيقبل ال ) 4  […]. وأمان��م ومشاعر�م

 فرص يمتل�ون   – ممثل�ن بوصف�م –
ً
 كالم أفعال لتوظيف مت�افئة ا

 وقبول  وفعل، ومنع، والسماح، و�ع��اض، الطلب، أي ضبطية،

    .5ا�� باملحاسبة، واملطالبة وكذلك�لالطالع الوعود،

��ابرماس � - يطلق �ال��اغماتية �بأف�ار�املدرسة
ً
�ادعاءات� -م�تديا اسم

� �الصالحية �أو�دعاوى �بوصفھ��validity claimsا��قيقة �ال��ص �يقولھ �ما ع��

�ا��قيقةا �بقول �لكنھ��،دعاء ��مر�كذلك، �ي�ون �وقد �حق، �ع�� �أنھ ف�و�يظن

يتوجب�عليھ�الدفاع�عما�يراه�حقيقة�با�����العقالنية�أمام�املش��ك�ن�معھ����

�عل��االنقاش �توافقوا �فإذا �بي��م�، �عل��ا �مجمع �كحقيقة ���ا �تقنع��،قبلوا �لم وإن

��غي �عليھ �وجب �ُمطلق�ا �ع��ا���� �أو�التخ�� �ا������. ��ا �وحد�ا قوى،��كذا

 
ً
 ن�تحظى�باإلجماع�و�تم�قبول�ا����من�لد��ا�فرصة�أل �،أي��ث�ت�عقالنيا

ً
 حقيقة

  . جميع�املتناقش�ن�عند

  

  مرجعيات�أخالق�النقاش�عند��ابرماس

�
ً
يب����ابرماس�مشروعھ����أخالق�النقاش�ع���أساس�معياري�معتمدا

انط����نقد�ع���جملة�مرجعيات�كأخالق�النقاش�عند��ارل�أوتو�أبل�ومشروع��

�ال��اغماتية �والفلسفة �اللغوي �التحليل �فلسفة �ع�� �وكذلك �العم�� لذا�. العقل

��عض��ولف�ٍم  �بأف�ار �مقارن��ا �نق��ح ��ابرماس �عند �النقاش �لنظر�ة أفضل

 
ّ
فقد��،لوا�بال�سبة�ل�ابرماس����مشروعھ��خال���أ�مية�كب��ةالفالسفة�الذين�مث

  . ن�الكث���م��ا����عملھمّ استفاد�من�أطروحا��م�وانتقد��عض�ا�وضَ 

  : �ابرماس�وأبل

���نظر�تھ�التواصلية�و�خاصة�����جان��ا��خال���تأثر��ابرماس�بأعمال�

مواطنھ�وزميلھ����الدراسة����جامعة�بون�الفيلسوف��ملا�ي��ارل�أتو�أبل�الذي�
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ة�ن������التوفيق�ب�ن�الفلسفة�التحليلية���غلوساكسونية�وال��اغماتية��مر�كي

� �بذلك
ً
�مشيدا ��ملانية �ترا�سندنتالية"وال���مونطيقا �إطار�" براغماتية ضمن

بمرجعية��انطية�تف���عن�نفس�ا�س���أبل�لوضع�أساس�. نظر�تھ����الب�نذاتية

وعمل�ع���إعادة�إحياء�دور�العقل�العم���ال��ا�سندنتا����،معيارّي�ألخالق�النقاش

�ع���فكرة��انط. ال�انطي�من�جديد
ً
حول�ا��دوس�القبلية�كحد��ّ��الزمان��ُمتكئا

�الساب �واملحدديوامل�ان �التجر�ة �ع�� ��ف��اضات�ق�ن �فكرة �أبل �يصوغ �ل�ا، ن

�ن�يجة� �إ�� �الوصول �أرادوا �ما �إذا �ا��وار�اح��ام�ا ��� �املش��ك�ن �ع�� �ال�� القبلية

�. منطقية�لنقاش�م�ولعصم��م�من�الوقوع����التناقض��دا�ي
ً
ا�تداًء�ب�انط�أيضا

  .��ح�أبل�أن�حقيقة��جماع�تلك����حقيقة�ترا�سندنتاليةيق

����الوقت�نفسھ�نظر�ة�أبل����أخالق��-يقوم��ابرماس�
ً
�وناقدا

ً
مستل�ما

� �الستكمال� -التواصل
ً
�ضرور�ا �وجده �معيارّي �أساس �ع�� �أخال�ّ� ��عٍد بإضافة

وثيق���ش�د��عمال��خ��ة�ألبل�ع����عاون . نظر�تھ�ا��اصة����الفعل�التواص��ّ 

�ع���بناء�قاعدة�معيار�ة�ألخالق�التواصل��سمح��إذ ؛ب�نھ�و��ن��ابرماس
ً
عمال�معا

���يحة ��س���بطر�قة �أن �شروط�. للنقاش ��� �البحث �إذن �الفيلسوف�ن ��م �ان

ج�يتعلق�وإم�انيات�الف�م�والتفا�م�املتبادل�أل��اص����حالة�نقاش�أو�كالم�ُمنتِ 

�ا �وحيا��م �مصا���م �و�مس �تخص�م ِ بقضايا
ّ
�يؤط �ال�� ��سميھ�ملش��كة �ما ر�ا

  ". العالم�املعاش"�ابرماس�

�لبناء�أخالق�نفس�ا�مرجعيات�أبل�الفلسفية�ع����عتمد��ابرماس�
ً
تقر�با

ن�ضمِّ و�و�يُ . ف�و��س�ند�ع����انط�وفلسفة�التحليل�اللغوي�وال��اغماتية�،النقاش

� �صور�ة �ألخالق �ا��اص �طرحھ
ً
�مقدما �و�طور�ا �أبل �نظر�ة للتواصل�منجزات

وألداء�املتحاور�ن�ولإلطار��جرا�ي�الذي�يمكن�لھ�أن��سمح�للمتناقش�ن�بالوصول�

�عل��ا �ُيجمعون �ن�يجة �املصل���. إ�� �النف�� ��دا�ي �العقل �ب�ن �أبل �يم���مع كما

�و��ن� ��ورك�ايمر�وأدورنو�ومار�وز �في���وكذلك �ماكس �النقاب �عنھ �كشف الذي

�ال �التواص�� ��ذيالعقل �لھ ران ِ
ّ
�ينظ

ً
 معا

ً
�عقال �املعاي���والقيم�بوصفھ �ع�� . يقوم

�ال لكنھ �ع�� �رغم م�من �يقّدِ ��ملاني�ن، �الفيلسوف�ن �ب�ن �والتعاون �التوافق �ذا

�با��صوص� �تتعلق �النقاش �أخالق ��� �أبل �لنظر�ة ��نتقادات ��عض �ابرماس

�عل��ا�أبل    .6بإلزامية��ف��اضات�ال��اغماتية�القبلية�ال���يصرُّ
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  :ط��ابرماس�و�ان

�النقاش� �ألخالق �بال�سبة
ً
�مركز�ا

ً
�مرجعا ��خالقية ��انط �فلسفة ل ِ

ّ
تمث

� �لصاحب �الفلسفي ��رث ���
ً
�دوما �وجد �الذي ��ابرماس �العم��ّ عند �العقل �نقد

�أو� �املعيار�ة �بالفلسفة ��مر ��علق �سواء �التواصلية �لنظر�تھ �ينضب �ال
ً
معينا

�ا�� �أو�بالقانون �املعرفة �أو��سؤال �العم�ّ� ��خالق�. بالعقل �فلسفة �يخص فيما

�الوقت �بنفس �منھ �و�تحرر ��انط �ع�� ��ابرماس ��عتمد
ً
��ستع���. أيضا �إذ ف�و

قاط�تقد�لديھ��عض�النِّ ،�فإنھ�ي�نقد�العقل�املحضالعديد�من�مفا�يم�صاحب�

�
ً
��عض�ا�ومطّورا

ً
من�ب�ن��ف�ار�ال����ستع���ا��ابرماس�من�. �ا��خر�عضَ طارحا

�ال�ونية� �مف�وم �نجد �والنقاش �التواصل �أخالق �حول �نظر�تھ ��� ف�ا ِ
ّ
�ليوظ �انط

"l’universalisme/ universalism ."ذا��� �ذاتية �ع�� ��ع��ض ��ابرماس غ���أن

�ال �التوظيف ��� �لھاملصط�� ����. �انطّي �أخذت �قد �الفكرة ��ذه �أن
ً
�جيدا �علم

الفلسفة��خالقية�عند��انط�موقع�ا��قيقة�الذاتية�ال���تفرض�نفس�ا�كحقيقة�

� �تنطبق �وم�اٍن،�ونية �زماٍن �أي ��� �ا��ميع �الواجب�و  ع�� �فيلسوف ���ص�ا

�لك�ولآلخر�نتصرّ " : �تية�خال���بالعبارة�
ً
�بحيث�تجعل�من�فعلك�قانونا

ْ
� ،7"ف

صبح�: "أو،����م�اٍن�آخر،
ُ
ن�رغبتك�من�أن�ت ِ

ّ
تصرف�فقط�بحسب�املبدأ�الذي�ُيمك

 
ً
��ونيا

ً
�املرجع. 8 "قانونا �ذاتية �فردية، �فإن�الصالحية��خالقية �ل�انط

ً
�وفقا �،إذن

�للقواعد�العقلية �
ً
�ال��م�الفرد�بالتصرف�وفقا لن�ي�ون�تصرفھ�سوى��بحيث�إذا

��و�ي �بناء. نموذج ��انط �حاول ���كذا �قاعدة �ع�� �العم�ّ� �ال�شر�ع�"العقل مبدأ

�". ال�و�ّي  �بوصفھ �املبدأ ��ذا ��انط  "يطرح
ً
�قطعيا

ً
�ا�ُ�كم�" أمرا �شروط �سبق

د�ا��خال�� �(  و�حّدِ �من �يجعل ��انط �" الواجب"لنتذكر�أن
ً
��ونيا

ً
�أخالقيا

ً
مبدءا

����ذاتھ
ً
�وغاية

ً
ب��انط�الواجب�ع���أي�مبدأ�أخال���آخر . ) ُمطلقا ِ

ّ
�النية��وإذ�ُ�غل

�صلبة� �معيار�ة �قاعدة �ع�� �بناءه �يحاول �فإنھ �أو�املصا��، �أو�العواطف، الطيبة

ھ�عملھ��عمل�الر�اضي�ن�الذين��عا��ون�شبِّ لذلك��ُ البحتة؛�و ��شبھ�قوان�ن�العلوم

  . املسائل�الر�اضية�بناًء�ع���معادالت�ر�اضية�دقيقة

�معيار  �قواعد �ع�� ��خالق �تأس�س ��ابرماس �أراد ��انط، �تضمن�مثل �وقوان�ن �ة

�ونتائجھ �وس��ورتھ �القْبلّية �مقدماتھ �املعيار�ة�. صالحية �الغاية ��ذه �أجل ومن

 9مبدأ�ال�ونية: ملبدئ�ن�اثن�ن�كأساس�ألخالق�النقاش�فيلسوف�التواصليؤسس�
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« U » principe d’universalisation�� �ا��طاب  D »  principe de »ومبدأ

discours .  

�ال�انطّي�من�خالل�مبدأ�ال�ونية�ي حاول��ابرماس�تضم�ن��مر�القط�ّ�

لكن�ع���خالف�. ���ال�امن�ال��اغما�ي�واملعياري�لالف��اضات�القبلية�كما�فعل�أبل

�
ً
�إجابة �ال�ونية �مبدأ �من �يجعل �الذي �و�و�عنأبل �معر�� ��ول �اثن�ن : سؤال�ن

�و�و �وجودّي �والثا�ي �ممكنة، ��خالقية ��ح�ام �ت�ون �الطر�قة�:كيف �ع�� ،

عرفة�ماذا��ع���،�م)أو��رسطوطال�سية�ا��ديدة�قد�يقول��ابرماس(لسقراطية�ا

،
ً
�أخالقيا �ت�ون �با��انب��أن �فقط �يحتفظ �أن �ال�و�ي �للمبدأ ��ابرماس ير�د

�املبدأ� ��ذا �بتحميلھ �أبل �ي�تقد �لذلك �الوجودي �ا��انب �عن �و�ستغ�� املعر��

�لھ �حاجة �وال �زائد �أخال�� ��ابرماس�. �10سؤال �عند �النقاش �أخالق �تظل �كذا

فة���ذا�الغالف�ا��يادي�البارد�تحت�مس���املعيار�ة�وا��قيقة
ّ
لكنھ،�يخفف�. ُمغل

�ال� �القط�� ��خال�� �ا��كم �برودة �إ���امن �بالتفاتھ �ذاتھ ��� ��و�غاية �الذي نطي

 مصا���املتحاور�ن�إذا��انت�مش��كة�ومتوافق
ً
�ول�س�إ���،عل��ا�من�قبل�ا��ميع�ا

  . �غليب�الواجب�عل��ا�كما��و�ا��ال�عند��انط

�� �ال�ونية �مبدأ ��ابرماس �عمل�ا��Uيخّوِل �املعاي���ومراقبة �ع�� �املصادقة م�ّمة

  : بحيث

 النتائج ت�ون  الذي للشرط �ستجيب أن صا�� معيار �ل ع�� يجب 

  ا��ان�ية و�ثار
ً
 ناتجة�عن  – ��ا الت�بؤ يمكن بطر�قة� – لھ وفقا

تلك� ت�ون  وأن واحد �ل مصا�� إرضاء �غاية وذلك ال�ونية مالحظتھ

   11.املعني�ن ���اص جميع قبل من إكراه دون  النتائج�مقبولة

شتَ 
ُ
�� �ل�ابرماس

ً
�ألخالق�وفقا

ً
�قانونا �بوصف�ا �املعيار�ة �القاعدة ��ذه ق

�ال� �القبلية ��ف��اضات �من �النقاش �املقدمة �ل���� �ال�ونية ا��اضعة��اغماتية

و���بذلك�ال��عود�قبلية��ش�ل�مطلق�وإنما�يمكن�للمتحاور�ن��غي���ا�. للنقاش

 
ً
�أو�خلال

ً
�إكرا�ا �ف��ا �وجدوا �أمٌر�مبد�،إن �يتغ���فقبلي��ا �أن �يمكن �فقط ن�يجة��ي

  . للنقاش

�يق��ح� �ال�انطّي، �الذاتية ���ن �من ��خالق �لُيخرج �ثانية و�خطوة

� �املبدأ ��(D)�ابرماس �ا��طاب �مبدأ �بحسب��discours/discourseأي ��و، الذي
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� ����اص�"�ابرماس، �إجماع �حاز�ع�� �إذا �إال
ً
�فعليا

ً
�صا��ا �ُيصبح معيار�ال

�الذي �بالنقاش�ي�ب�� ناملعني�ن �املشاركة �ع�� �القدرة �مبدأ�12."عل��م �D بفضل

�ا��وار ��� �املشارك�ن �إجماع �حصيلة ��خالقية �ا��قيقة �بجعل ��ابرماس  ،ين��

 أي�
ً
وإنما�خارجية�كذلك�ع����،لم��عد�داخلية�فقط�كما��انت�عند��انط�حقيقة

��ذا�الطرح��س�بدل��ابرماس��مر�القط�ّ��ال�انطّي�. الفرد�الذي�شارك�بصنع�ا

و�مع���آخر�ي�تقد�. بتوافق�تواض���ي�تج�عن�التواصل�املح�وم�بمعاي���أخالقية

صفھ�باملونولوغ�أي�حوار��ابرماس�فكرة��انط�حول�املبدأ�ال�و�ّي�الذا�ّي�الذي�ي

�لھ�بحيث�ال��عود�ا��قيقة�حقيقة�
ً
املرء�مع�نفسھ�و�ق��ح�النقاش�الب�نذا�ي�بديال

ل��ل�فرد����مجموعة�املتناقش�ن،�
ّ
ل�ا��ميع،�بل�حقيقة�ا��ميع�ال���تمث ِ

ّ
فرد�يمث

�شرح�. سبقھتوافق�وإجماع�عام�وتفا�م�متبادل�ي�تج�عن�النقاش�وال��أي�ن�يجة�

  :ھ��ذه�بالقول �ابرماس�فكرت

 
ً
  �خر�ن ع�� أفرض أن من بدال

ً
  جميعا

ً
  ي�ون  أن لھ أر�ُد  مبدأ

ً
 قانونا

،
ً
ضع أن ع��َّ  �ونيا

َ
خ

ُ
 أن�ُيمتحن�بالنقاش أجل من لآلخر�ن مبد�ي أ

  الثقل مركز معھ �عود ال انزالق يحدث �كذا. ال�ونية هادعاؤ 
ً
 مقيما

  ي�ون  أن ��ص �ل يتم�� فيما
ً
را  يث�� أن بدون  - التقدير عظيم ُمقدَّ

 
ً
  بوصفھ اع��اضا

ً
  قانونا

ً
 باإلجماع ا��ميع �ستطيع فيما بل -  �ونيا

  بھ �ع��اف
ً
  معيارا

ً
   13.�ونيا

���إعطائھ��ولو�ة�ع���الذاتية�ال��ع��ض��ابرماس�ع���ذاتية��انط�فقط�وإنما�

  .ع���ذاتية��يجل�كذلك�كما�س��ى 

  :�ابرماس�و�يجل

� �ال ل
ّ
�تمث �ال ��يجل �فلسفة �أن �لنظر�ة�شك

ً
�ُمل�ما �أو

ً
�مباشرا

ً
مرجعا

�عض�اع��اضات��يجل�ع���فلسفة��اس����أخالق�التواصل،�لكنھ��ستو���ابرم

��خالقية ��عض��،�انط �حول �الروح �لفيلسوف ��نتقادات ��عض �يقّدم كما

  . النقاط��خالقية

�ع���القوان�ن�املجّردة�لألخالق،��س�ند��يجل،� 
ً
،�وفق��ابرماسُمع��ضا

�قانون ش��كةع��
ُ
�امل �ا��ياة �. ية �الشاب ��يجل ��شيد �(�كذا لفھ

ّ
�مؤ روح���

�ومص���ا �الب�نذاتية�) املسيحية �ع�� ،
ً
�دوما ��ابرماس �بحسب ��خال�ّ�، موقفھ
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�ذات �العالقة �ع�� �فلسفة�/ول�س �أي �ا��ديثة، �الفلسفة �وسمت �ال�� موضوع

�املرجع �ذاتية ��ذ. الذات �متا�عة ��� �فشل �قد ��يجل �أن �يرى ��ابرماس �أن ا�بيد

  :الطر�ق�ح���آخره�وتحقيق�املصا��ة�ف�و�وفق�ما�ينقده

ما�أن�ي��أ�إ���الب�نذاتية�ا��اصة��عالقات�التفا�م،�و�ما�أنھ�ال�[...] 

�من�
ً
�انطالقا �بتجاوزه ��سمح �ال�� �الطر�قة �بتلك يفكر�بالوض��

�منھ ��شأ �الذي �املبدأ �مبدأ��– نفس �من
ً
�انطالقا ،

ً
�تحديدا أي،

� �يخط�–الذاتية ��يجل �فإن �ا��داثة�، �لبناء ��ساسية �الغاية ئ

   14 .لنفس�ا

 
َ

�فق �� َد �كذا �فرصة �بنظر��ابرماس �الشاب �سلطة��يجل �من �عتاق

�ا��ل� �توّسل �عندما �ممكنة ��انت �ال�� �الفرصة ��ذه �نفسھ، �املتمركز�ع�� العقل

�ع��ا �تخ�� �ما �سرعان �ب�نذاتية �أخالق �طر�ق �. عن �س�ب ��ابرماس تخ����شرح

� �الب�نذاتية �عن �الطر�ق�إ�:بالقول �يجل ��ذا �عن �استعاض ��خ���قد ��ذا ن

ال���ل�س�ل�ا�جذور����حقبة�ا��داثة�وال���" ال�لية��خالقية"باستعادتھ�لفكرة�

� �ماٍض �استعادة �واملمارسات��مثا��ٍّ تحاول �اليونانية �املدينة ��� �وجوده
ً
مف��ضا

   15 .الدي�ية�ل��ماعات�املسيحية��و��

ال�لية�"�عيد�إنتاج�نوع�من�����نفس�ا�القية�ل�ابرماسلكننا�نرى�أن�الفلسفة��خ

��يجل" �خالقية �عند ��ابرماس �انتقد�ا �. ال�� �كتابھ ��� �يقولھ �ما
ً
�مثال ���لنقرأ

  : أخالق�النقاش

. رؤا�م تبادل ع�� ن واملستمعو  املتحدثون  �عّوِل  التواص��ّ  الفعل ��

 عل��م ي�ون  بي���صية، لعالقة �دا�ي املوقف �� بانخراط�م

 قادرة مسؤولة كذوات البعض ببعض�م متناظر �ش�ٍل  �ع��اف

�املعياري��.الصالحية دعاءاتا وفق فعل�ا توجيھ ع�� �السياق و��

م�ا��ياة،�تظل�توافقا��م�السلوكية�متقاطعة�فيما�بي��ا��عض�ا�
َ
لعال

�نحو�تباد�� ل الطر�قة ��ذه. باآلخر�ع�� ِ
ّ
ش�

ُ
 الضرور�ة اق��احا��م �

  املمكن البي��ّ  للتفا�م تحتية ب�ية التواص�� للفعل
ً
 النواة متضمنة

   16 .�كراه من ا��الية الب�نذاتية فكرة� – �خالقية
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ع،�و�قّرِب،� د�و�جّمِ إن��ذا�التأكيد�املتكرر�عند��ابرماس�ع����ل�ما�يوّحِ

�ووج�ات� �والسلوك �و�راء ��ف�ار �و�صل �وُ�قّرِب، �و�تقاطع �وُ�قاطع، وُ�شرك،

�
ً
�بذلك��ل�ما��و�فردي�و������ومتم���واست�نا�ي�يظ�ر�لنا�جليا

ً
النظر�مست�نيا

�با �ال�ابرماسية �النقاش �أخالق �ت�شغل �حد �أي �و�التصا���إ�� ��خالقية ل�لّية

�والفردانية� �الفردية �حساب �ع�� �لألخالق �العقالنية �و�املعيار�ة �جتما��

   . إنھ�علم��جتماع�ح�ن�يط���ع���علم�النفس. و�ختالف

 
ُ
�فِ� ت ��ذه �� ��� �نفس�ا �عن �التوحيدية �املفردات��خالق �من كث��

وال�ونية��consensusجماع�واملصط��ات�والتعاب���ال�ابرماسّية�من�قبيل�فكرة�� 

��راء،�ا�� �وتوحيد ن�. والتوافق �تتلوَّ �النقاش�ال�ابرماسية�أن �أخالق ��س�� �كذا

وتلون�ا��ميع�بلون�واحد�بحيث�تتحّدد�أ�داف�ا����تحقيق��جماع�الذي�تتقارب�

�وذلك�بمعا��ة��ل�ما��و�خال������وج�ات�النظر�واملصا���
ً
�فش�ئا

ً
فيھ��راء�ش�ئا

ل��والغايات
ّ
��عط �قد �والذي �وطارئ �واست�نا�ي �و����ّ� ��و�فردّي �ما وإسقاط

  :يقول �إذلنقرأ��ابرماس�. م�مة�التفا�م�املش��ك�وإجماع�املتحاور�ن

بالدخول����محا��ة�أخالقية،�يتا�ع�أولئك�الذين�ينخرطون�ف��ا�

�بناء� �إعادة �أجل �من �تفكرّي، �موقف ��� �التواص�ّ�، �شاط�م

 
ً
�ُمضطر�ا ��ان �الذي ����. �جماع �إذن، ��خالقية �ا���� تفيد

لكن�الصراعات�. �جماع،����إلغاء�الصراعات�ال���تولد����الفعل

�
ً
ال���تن�ثق����إطار�التفاعالت�املح�ومة�بمعاي���ف���تصدر�مباشرة

   17 .عن�اضطراب����التفا�م�املتبادل�حول�املعاي��

نقرأه�بوضوح�ب�ن�و�مع���آخر،�و�و�ما�ال�يقولھ��ابرماس�مباشرة،�لكننا�

ل�س��،�كذا. جماع�فالبديل��و�الصراع�وخلل����املعاي��إن�لم�يتحقق�� : هسطور 

 
ً
�أو�تواصال

ً
 �وَّ �مش�ناك�م�ان�فع�ّ��لالختالف�عند��ابرماس�إال�بوصفھ�عنفا

ً
أو��ا

 
ً
�معيار�ا

ً
  . ال�عقالنية�أو�خلال

  

  : ���عالقة��خالق�بالقانون�عند��ابرماس

�فق ،
ً
�قبال �ذكرنا �كما

ً
�تقر�با �الثمان�نات �منتصف �مع ��ابرماس ��ان د

��عالقة��خالق�بالقانون 
ً
�ان��ول��،وقد�عا����ذه�املسألة����نص�ن�لھ�،م�شغال
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� � القانون أو���Tanner Lecturesعنوان �محاضرت�ن�و�خالق �ع�� �يحتوي الذي

�بالقانون �،طو�لت�ن ��خالق �عالقة ��و�� ��� �القانون��،تناول �عالقة �الثانية و��

�الديمقراطي �بالسياق �باألحرى �أو �بداية�. بالسياسة، �مع ��ابرماس سيعود

��عنوان� �وم�م �كتاب���م ��� ��ش�ل�موسع �املسألت�ن ��ات�ن �ملعا��ة ال�سعينات

�واملعاي��� �ا��قائق �والديمقراطية -ب�ن �كتابھ�. القانون �من ��و�� �محاضرتھ ��

� �عنوان �تحمل �وال�� �قاعدة�"�ول �ع�� �ممكنة �الشرعية �ت�ون �أن �يمكن كيف

�الق�18"القانونّية؟ �الفلسفّي �السؤال �إ�� ��ابرماس ��خالق�يرجع �عالقة �حول ديم

� �بالقانون
ً
�جديدا �من�� �ا��داثة �مع �أخذ �ع����إذالذي �الوض�� �القانون تقّدم

ع���. أنماط�قانونية�أخرى�معروفة�مثل�القانون�الطبي���أو�القانون��ل��،�ا��

�واملؤسسات �مظا�ر�ا��ياة �ل�ل �ا��داثة �عقلنة �في���ع����،قاعدة �ماكس طالب

�قد� �رأيھ، �بحسب �ا��ديث، �فالقانون ��خالق �عن �القانون �بفصل �املثال س�يل

�عقلن��ش�ل��اف�وصار��ستمد�شرعيتھ�من�عقالن�تھ�ولم��عد�بحاجة�ل��وء�إ���

�والسياسة ��األخالق �ا��داثة �سياق ��� �عنھ �انفصل �ذ. ما شّرِع�وقد
ُ
�امل �ب

�ل��لط�/النمساوي  �محاولة �أن�أي �ليؤكد �ذلك �من �إ���أ�عد ��لزن ��ا�س �مر��ي

�ع���مع
ً
�حقيقيا

ً
ل�خطرا ِ

ّ
يار�ة�القانون�الوض���ب�ن�القانون�ا��ديث�و�خالق�تمث

ضبط�ا�ودق��ا�من��ب�ية��رمية�معيار�ة��ستمدُّ �-ن�ز وفق������ل�-الذي�يمتلك�

  . ب�ي��ا�ذا��ا

�ا��كم� �إ�� �النازي ��ش��ا�ي �القومي �ا��زب �رأس ��تلر�ع�� �وصول لكن

�ع��� �جّر�ا �ال�� �الثانية �العاملية �ا��رب �ثم
ً
�دستورّ�ا �وقانو�ّي �ديمقراطي �ش�ل

� �وفالسفة��ملانأملانيا �مشر�� �د�� �ذلك ���ل
ً
�صار�بد��يا �قد ��ان �ما إ���مراجعة

و�مع���مختصر�لم��عد�الدستور�. أي�فصل�القانون�ع����خالق�والقانونية: قبل�ا

�السياسّية �السلطة �لشرعية
ً
��افيا

ً
�ب�ن�. ضامنا �للعالقة �كب��ة �مراجعة �إذن تمت

�ان��وا�ان�من�ب�ن�الذين�. الشرعية�والقانونية����أملانيا�ولعالقة��خالق�بالقانون 

�كتاب� �من ��و�� �املحاضرة ��� ��عمل �لم �الذي ��ابرماس �يورغ�ن �امل�مة ل�ذه

�و ���خالقالقانون ��نا �نناقش�ا �إطار�ب�ية�ال�� ��� ��عتبار�لألخالق �إعادة إ��

�املحتوى� ��� ��خالق �أن �ع�� �كذلك �تأكيده �إ�� �وإنما �فقط، �ا��ديث القانون

�وأ��ا،�بنفس�الوقت،�تتعا���ع���القانون�لتضمن�عدم� ال�امن�للقانون�الوض�ّ�
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�القانون. انحرافھ �بتأس�س ��ية �قلب ��ابرماس �يحاول �الشرعية��كذا �ع�� ية

  .ول�س�العكس�كما�طالب�بذلك�في���و�لزن 

�منح� ��� �العام �الفضاء �إشراك �حول �فكرتھ �أن �يدرك ��ابرماس �ان

�أخالقية� �معيار�ة �إ�� �تحتاج �التواصل �خالل �من الشرعية

�� moral/moraleمضبوطة �موجھ��ethics/éthiqueوإ�� �برنامج �إ�� �أي للنقاش

  :حول��ذه�النقطة��خ��ة�يقول��ابرماس. للقانون�وضامن�ألخالقيتھ

لة�
َ
وال�إجراء�من��جراءات�يمكن�لھ�أن�يصل�إ���غايتھ�دون�أمث

idéalisationذه��جراءات� ح���ولو��ان�من�املمكن�ت�يان�أن��–�

� �ا���اجية �للممارسة �التواصلية �القبلية ��،��–�االف��اضات

�ضعيفة،� �ترا�سندنتالية �ضرورة ِل
ّ
مث

ُ
�ت �تتضمنھ، �الذي باملع��

   19.حتمية�ال�مفر�م��ا�أو�ال�يوجد�حل�الس�بدال�ا

د�ف��ا�ع���أنھ� ِ
ّ

�كذا��ان�ع����قل�موقف��ابرماس�����ذه�املحاضرة�ال���يؤك

�،
ً
�حّيا

ً
�مثاال موا �يقّدِ �ح�� �للكالم �مثا�� �سياق ��� �جادين �متحاور�ن �وجود يكفي

  . بفضل�أخالق�النقاش،�عن�النظر�ة��جرائية�للعدالة

 

� �كتابھ ��� ��ابرماس �واملعاي��س��اجع �ا��قائق �والد -ب�ن يمقراطية�القانون

�القانون�و�خالق����لألو��فبعد�أن�أعطى�. موقفھ�من�عالقة��خالق�بالقانون 

�وتلعب� �القانو�ّي �ال�سق �داخل �يوجد �الذي �املعياري �ال�امن �بوصف�ا
ً
�مم��ا

ً
م�انا

�دور� �من ��ابرماس ص
ّ
�قل ،

ً
�قيميا

ً
�توج��ا �القانون �توجيھ ���

َ
�ترا�س�تدنتاليا

ً
دورا

ي��تحظىفبعد�أن��انت��خالق��20.للقانون بال�سبة�وأ�مي��ا��خالق�
َ
���محاضر�

Tanner Lectures� ٍّتنفصل��بموقع�داخ���،
ً
�معيار�ا

ً
بال�سبة�للقانون�بوصف�ا��امنا

��القانون�والديمقراطية -ب�ن�ا��قائق�واملعاي���كتاب �� " عن�القانون�ليصبحا

�للمعاي��� �مت�امال نموذج�ن �لك��ما �متمايز�ن، ���ذا�. 21"نالعملية �ش����ابرماس

ا��صوص�إ���أن�القانون�و�خالق��انا�م��اكب�ن�أحد�ما�����خر����املجتمعات�

� �و�تمايزان �ينفصالن �راحا �لك��ما �ا��ديثة، �قبل �س��ورةما ��ورو�ية���� ا��داثة

�ي��اجع��ابرماس�عن�نقده�. ال���وضعت�تداخل�ما�موضع�سؤال�ومراجعة �كذا

�اس �في���حول �ماكس �انتقد�ا�لفكرة �قد ��ان �ال�� ��خالق �عن �القانون تقالل
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�
ً
�سابقا ��ول �كتابھ ��� �كتابھ ��� �تام �شبھ ��ش�ل �كيف�. الثا�يليت�نا�ا لنالحظ

�عن�املوقع�ال��ا�سندنتا���الذي��ان�قد�
ً
بھ����خالق��  خّص ي��اجع��ابرماس�مثال

� �� : "يقول �إذ ّي القانو�ال�سق �وضع �إ�� �تقودنا �أن ��خالق �ع�� �فوق�ل�س خالق

�معيار�ة ��رمية ��ناك ��ان �لو �كما ��ذ�22."القانون �ا��ديد��اس�ث�� املوقف

تو�أبل�ال���سيضم��ا����مقال�طو�ل�و ل�ابرماس�انتقادات�زميلھ�الفيلسوف��ارل�أ

  :نقرأ�فيھ

 �خ�� ال��ا�سندنتا�� - ال��اغما�ي �ساس �ابرماس يرفض ال

  وإنما ،فقط�لألخالق
ً
 ملبدأ املباشر نالتضمُّ  -  عامة بطر�قة -  أيضا

 من املبدأ��خ�� �ذا ع�� يتوجب �كذا النقاش؛ مبدأ �� �خالق

  �ن
ً
 محايد̓ ي�ون  أن وصاعدا

ً
  ا

ً
 أخالق تتوقف الطر�قة ��ذه. ʽمعيار�ا

 للفلسفة �سا��� امليدان ت�ون  أن عن �ابرماس عند النقاش

   23.العملية

� �حول �كتابھ ��� ��ابرماس �آخر�يميل �إ���و�مع�� �والديمقراطية القانون

�الوض�� �القانون �استقاللية �ت�ب�� �النظر�ال�� ��خالق�وج�ة �أن. عن �ال�ال�شك ھ

ع�نظر�تھ�أن�يموضّ �،�كما�يقول،،�وإنما�يحاول ور�ما�ال�يقصده��علن�ذلك�صراحة

�الطبي�� �والقانون �الوض�� �القانون �ب�ن �وسط �موقع �أخرج� .�� �قد �أنھ فبما

�خالق�من��سق�القانون�وصارا�ع���يديھ�ميدان�ن�منفصل�ن�فإنھ�ُ��يب�بنظر�تھ�

���الفعل�التواص���أن�تقوم�بدور�الوسيط�بي��ما،��ذه�النظر�ة�ال��،�بحسب�ما�

 24 ."تبحر�ب�ن���ور�الوضعية�ال�شر�عية�والقانون�الطبي��"،�نقرأ�عنده

� �أن �بيد �ا��قيقة، �بقول �استخدمنا��دعاء �لو �ا��قيقة، �بالضرورة ��ع�� ال

�تبحر�من� �سفي�تھ �أن �وا�� ��ش�ل �تكشف �الكتاب �فقراءة ��ابرماس، مفردات

�عنھ�نحو�بحر�القانون�الوض��ّ 
ً
  .ميناء��خالق�مبتعدة

  : خاتمة

�التواصل� �أخالق �أن �كيف ��عرض �أن �البحث ��ذا ��� �حاولنا لقد

�ا �لب�نذاتية �توحيدية �أخالق ��� ��ابرماس، �وجم��ّ عند ��و�عام �ما �ع�� �تقوم

�يط�� �مما د �ال�- وموّحِ �ع�� �رغم �الرأيمن �ل�ذا �النافية ��ابرماس �ادعاءات �- �ل

  . و�ختالف�ع����خالق�الفردية
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�ا �تحل �ا" نحن"ل �كذا �ال�ابرماسية�فامل�م�،"أنا"ل م�ان �النقاش �أخالق إلغاء����

��ست�ناار الفو  �من �النظر�والتخلص �وج�ات �ب�ن �والتقر�ب �حيث�ق �والفردي �ي

ال�شك�أن�من��خال�ّ��أن�تط���املص��ة�العامة�ع���. ي�تلع�ال�ل�مجموع�م�وناتھ

وال���قد�تقّدم���غي�ب��نا�والفردانية����املجتمع�وال�ل�ا��للا��اصة،�لكن�من�

ال�شك�أننا�. صورة�موار�ة�عن�املجتمعات�الشمولية،�ال�املجتمعات�الديمقراطية

�ل�ا�ع���س�يل�(ش�لة�قديمة�قدم�الفلسفة�نفس�ا��نا��عود�إ���طرح�م
ً
ثرا

ُ
نجد�أ

م�اع��اضات��شبھ�) ألفالطون �السفسطا�ياملثال����حوار�  - ولو�من��عيد� -ونقّدِ

اع��اضات�كركيجارد�ع���فلسفة�املطلق�ال�يجلية،�لكن�ال�بد�من�إثارة�املش�لة�

 
َ
�وت �ال��ص �فردانية �ف��ا طحن

ُ
�ت �مرة ��ل  م�ُ ��

َ
�وت �تحتدُ فرُ �ه �املجتمع��ه �ب�� ثقل

  .�س��الك�ومجتمعات�البعد�الواحد�ثقافةوآليات�التوحيد�و 

�ا��دين. ال �ب�ن �الصدع �رأب ��� �برأينا �التواصلية �بنظر�تھ ��ابرماس �ين�� : لم

��جتما��ّ �؛وا��ما��ّ �الفردّي 
ً
�دوما �لديھ �يتغلب �ال��إذ �وفلسفتھ �النف��ّ�، ع��

�احتفلت� �كما
ً
�مثال �وفرو�د �ماركس �ب�ن �املزاوجة �أش�ال �من

ً
�شكال �ح�� تقّدم

�ابرماس�فيلسوف�التصا���مع�الواقع�. أدبيات�ا��يل��ول�ملدرسة�فرانكفورت

�بامتياز�وعالِ  �ير�د، �الذي ��جتماع �م �خلق �ال�-وقد �ع�� �محاوالتھ�رغم ��ل من

ندري�خطر��ذا،�ل�س�ع����بداع�والتنوع�ا�سة،�ور�ما�مجتمعات�متج -وإن�اراتھ�

 
ُ
�لطغاة�يتخلصون�من�امل

ً
ختلف�ن�الثقا�ّ��فقط،�وإنما�ع���الصعيد�السيا��ّ��أيضا

�و�ُ  �ال��ع��ضون �من �ع�� �لإلبقاء �للواقع �أو�الرافض�ن �ع�� �بالواقع�جمعون القبول

 " بذلك���سمون ح���ولو�ام����م�ف
ً
�متجا�سا

ً
  ". مجتمعا

�ال ومع�أنھ� أحد�أ�م�نصوص�الفلسفة��فحسب،�وإنما�مؤلفات��ابرماس�أ�مَّ �ُ�َعدُّ

 �النقدية
ً
الذي��القانون�والديمقراطية - ب�ن�ا��قائق�واملعاي��،�فإن�كتاب�أيضا

� �تراجٍع ش�د �يحيلنا��وا�ٍ� �ع�� �باألخالق �القانون �عالقة ��ابرماس�من �موقف ��

���كتابھ��ذا�ال�. بامتياز�فيلسوف�التصا���مع�الواقع: إ����ابرماس�الذي��عرفھ

� �ع�� �التواصل �فيلسوف ��تنقية�عمل �من �القانونيةالقانون �سقط�و  مرجعيتھ

 
َ
لة�القانون�ومحاس�تھ�ال��ا�سندنتالية��خالقية�ال����ان�أ�اب���ا،�مع�أبل،�أمث

��� �إن
ً
�. التعب���أخالقيا �بنظرنا، �الكتاب، ��ذا �يحتفظ �محافظ��كذا بموقف

�الق �الوضع �مع �امليتصا�� �و�ف�ار �والعالم �لألشياء ����ائم �السائدة ؤسسة

�ا��ديثة �جان. املجتمعات �الفر���ّ� �القانون �فيلسوف �ك��فيغان��- ين�بھ فرا�سوا
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القانون� -ب�ن�ا��قائق�واملعاي��ل�ذه�النقطة�عند��ابرماس�الذي�يصف�كتابھ�

  :بالقول �والديمقراطية

شرعنة��شياء�أخرى�سوى� ھ�للقانون�ل�س�ل�ا�ن�يجةإن�إعادة�بنائ

� �شرعنة ��نا، �واملقصود ��جتماعيةʼالقائمة، �القانون ال����ʽدولة

�املعيار�ة� �من �كنوع ���ا �نفس�ا ��تحادية �أملانيا �جم�ور�ة �س�ّ�

�ال�امن� �عن �بذلك �يتخ�� ��ابرماس �وأن �لوجود�ا، الدستورّ�ة

النقدّي�والتوجھ���عتا�ّ��للنظر�ة�النقدية،�مع�أنھ�أكّد�عل��ما����

  25.الھ��و��أعم

ألعمال��ابرماس����أن��غفل���مية�الكب��ة�بنقدنا��ذا�ال�نر�د�ل��ظة� 

� �تلك �النقاش، �والدراسات�أخالق �والندوات ��بحاث �ك��ة �عل��ا ��ش�د ال��

وكذلك��ثر�الذي��،و�طروحات�ا��امعية�ال���حفلت�وال�زالت�تحفل�بمناقش��ا

دون�أن��ع���ذلك�أننا��ال�نرى��– لكننا�وددنا�.جيل�جديد�من�الفالسفة���تركتھ�

لفت��ابتغاءع����ذه�النظر�ة��أساسي�ن�أن�نث���اع��اض�ن -ف��ا�سوى�ما�ن�تقد�

نزوع�ا�التوحيدّي�ودمج�ا��زء�بال�ل،�رغم�محاول��ا��إذن��ان��ول : إل��ما�ن�باه�

نزعة���انت���إ� و�نتقاد�الثا�ي��و�أن��ابرماس�.برأينا�ف��تفادي�ذلك،�دون�أن�ت

� ���سّوغمحافظة �والسياسية�ا��الية �املؤسسة�القانونية ��واقع �أملانيا تحادية���

�بذلك�محاولة�عتق�الفرد�
ً
ص�القانون�من�ترا�س�تدنتالية��خالق�م��يا

ّ
عندما�خل

�و�ُ  �املؤسسات �سلطة �من �ال�ائلة �نا�ا �للفردية �ا��ديثةالساحقة �املجتمعات ���

  . ر�والفردانيةذرّ ات�التال���تّد���أ��ا�مجتمع
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Droit et démocratie, op.cit., p. 10. 

21   Ibid., p. 121. 

22 Ibid., p. 122. 

23 Karl-Otto Appel, "La relation entre morale, droit et démocratie. La 
philosophie du droit de Jürgen Habermas jugée du point de vue d’une 
pragmatique transcendantale", trad : Jean-François Kervégan, Les études 
philosophiques, no 1, 2001, p, 67-80. 

24 Ibid., p. 483. 

25 J.F. Kervégan, " Quel est le sens de ‘l’autonomie du droit’ ? A propos du 
débat Habermas / Luhmann ", Où en est la théorie critique, La Découverte, 
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�مع� �الصراع �من �طو�ل �تار�خ ��سالمي �العر�ي �السياق ��� للفلسفة

� �املختلفة �إ����يديولوجيات �قائما �الصراع ��ذا �يزال �وال �والسياسية، الدي�ية

اليوم،�كما�أن��ختالف�حول�م�انة�الفلسفة�ودور�ا�وأصال��ا����الثقافة�العر�ية�

�سالمية�ما�يزال�مثار�جدل�ونقاش�فكري�إ���حد�الساعة،�و�و�ما��سلط�عليھ�

�وموضو� �حوار�جاد �تأس�س �وتحاول �للنقاش، �وتطرحھ �الضوء �الدراسة ���ذه

  .�شأنھ

  .الفلسفة،�الثقافة،��يديولوجيا،�السياق،�امل�انة: ال�لمات�املفتاحية
Abstract :  
Philosophy in the Arab-Islamic context has a long history of 
conflict with various religious and political ideologies. This 
conflict remains today, and the difference between the status, 
role and originality of philosophy in the Arab-Islamic culture is 
still controversial and intellectual. Study the light and put it for 
discussion, and try to establish a serious and objective dialogue 
on it. 
Keywords: Philosophy, Culture, Ideology, Context, Status. 

  

�وال �الفلسفة � أثارت ��� �جدال �تث�� �العر�ية�التزال �الثقافية ساحة

�لضر  �وم��ر �ع��ا �مدافع �ب�ن �حول�ا �الناس �وانقسم �و��ن��سالمية، �وجود�ا، ورة

�فإ �وجود�ا، �عدم �لضرورة �وم��ر �ل�ا �الفلسفة�معاد �قوام ��و �العقل ��ان ن

�ع���أ��ا�تدفعنا�إ����عقل��ل�ما��و�محيط�بنا�وسند�ا�الذي��عتمد�عليھ�ف�ذا�

أو�واقع�تحت�مل�ات�إدراكنا�ووعينا،�والبحث�عن�ا��كمة�أينما�وجدت�وحيثما�

�ال �ضرور�ة �حاجة ��شياء �حقائق �فإدراك �حاجاتنا� حلت، �عن �أ�مية تقل

� �فالبد ��ان، �ع���أي �أمرا��ينا �ل�س �ا��قائق �تلك �إ�� �والوصول من�البيولوجية،

لل�شر�منذ��ساؤل�ا�عن�طبيعة�� واستعداد،�ذلك�ما�تمنحھ�الفلسفة�ج�د�وإرادة

� �أيقظ ��ساؤل �و��سان، �ال�ون ��� �إدراك�ا �وسبل �من�ا��قيقة الفكر�ال�شري
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�ل �واستالمھ �ثبا��ا�ر�ونھ ��� �ا��قيقة، �عن �البحث �إ�� �بھ �وانتقل �والكسل، لراحة

�وضوح ��� �و�اط��ا، �ظا�ر�ا ��� �و�س�ي��ا، �مطلقي��ا ��� �وغموض�او�غ���ا، �����ا ،

  .واختالف�ا�ا،����نزا���ا�وتواط��ا،����مطابق��ا�واقعي��ا�ومثالي�

�ال �مغامر، �محرج، �سؤال �الفلسفي، �السؤال �ب إن �و�فتح �الشك �يزرع اب�يماري،

�الز�ف �لرفع �مصراعيھ، �ع�� �سؤال��املس�وت�النقد �أو��غ���قصد، �بقصد عنھ

��ذ�ان��يحفر  ��� ��طر�القائمة �و�تجاوز �وغ��ه،�و�خ��ق �الس�ب �ل�ذا أو��عيان،

فكما�مألت�الفلسفة�العالم�بالش�وك،�أحيطت����نفس�ا�بالظنون�والش�وك����

���عصر��جاءت�ال�شر�ة�جمعاء،�و�ش�ل�أخص����ثقافتنا�العر�ية��سالمية�فقد

� �يمثل �الدين �فيھ �مصدره�ان �و�ان ��سا��� ��جتما�� �أو��الرابط �والنقل الو��

�قرآ �الدي�� �والسؤال��ناالنص �أصيال، �اعت���دخيال�ول�س �عدا�ما �ما �و�ل وحديثا

�وال�تزال� �العلوم �أم ��� �القديم �الزمن �ذلك ��� �الفلسفة ��انت �إذا ��نا، املطروح

�ذلك� �أو�ي���ب �ينطبق �ف�ل ��ذا، �يومنا �إ�� �الغرب �لثقافة �محايثا �شرطا تمثل

  .ع���ثقافتنا�العر�ية��سالمية�أم�أن��مر�يختلف�عن�ذلك؟

��ظة�الصراع�ب�ن�الفالسفة�وخصوم�م�من�أعداء�العقل�ومناوئيھ�قديمة،�ما�إن�

�ح��� �وال�ونية ��يمانية �ل��قائق �و�ر�ا�ي �منطقي �ف�م �تأس�س ��� �العقل شرع

�عتماد�ع���العقل�واح��ام�ظ�رت�فرق�وتيارات�ومذا�ب�تدعوا�إ���رفض��ذا�

�والتحلي �والنقد �للف�م �معيارا �وجعل�ا �وقواعده ��ؤالء�مبادئھ �موقف �ف��اوح ل

�للعقل �ال�امل �الرفض �ب�ن �ا�ا��صوم �حدود�والرفض ��� �بھ �يقبل �الذي ��ز�ي

� �تجاوز�ا �يمكن �ال �من�"معينة �العديد ��� �العق�� �الفالسفة �موقف �تج�� ول�ن

�فإن �وغ���ا �و�جتماعية �واملعرفية �العلمية �تج��املسائل ����ء- ھ ��ل ����- قبل

�التف �ومشروعية �ضرورة�الفلسفة ��ش���إثبات �وسط ��� �و�و�أمر�البد�منھ لسف،

  .1بأصا�ع����ام�والشك�للفلسفة�واملشتغل�ن���ا

�الفالسفة� �جعل �والعقيدة �الدين �ع�� �خطر �أ��ا �ع�� �الفلسفة �إ�� �النظر إن

�املوجودات� ��� �عقليا �بحثا �باعتبار�ا �ع��ا �الدفاع ��� �ينخرطون املسلم�ن

ھ،�ثم�أن�اعتماد�العقل�ضرورة�واملخلوقات�و�و�ما�يدعوا�إليھ�الدين����حد�ذات

إ�سانية��ستحيل�نف��ا�من�وجودنا�سواء�كنا�مؤمن�ن�أو�غ���مؤمن�ن،�فاإليمان�ال�

يل���العقل�بل�يحتاج�إليھ�قليال�أو�كث��ا،�إذ��ل��ام�بالدين�يتطلب�شرحھ�وف�مھ�

" وتوضيحھ�والو���بما�ي��تب�عن�إتباع�عقائده�وشرا�عھ�أو��بتعاد�ع��ا،�ف�ذا�



74 
 

�ا��صول�الك �أرادوا �إن �فلسفي �موقف �من �ل�م �البد �جميعا �الناس �أن �يرى ندي

ع���قدر�من�التفك���السديد�وح���خصوم�الفلسفة�مضطرون�للتفلسف�شاءوا�

�أبوا �عليھ�... أم �وال���نة �موقف�م ��عليل �عل��م �وجب �الفلسفة �رفضوا �إن أل��م

  2"وإعطاء�العلة�وال���ان�من�طبيعة�الفلسفة�

�الفلسف ��انت ����إذا �عميقة �حاجة �من �نا�عة �إذا �ف�� �وال��ا��ن �العلل ��ش��ط ة

�والرو��� �النف��� �و�طمئنان �اليق�ن �عن �البحث ��� �تتمثل �ال�شر، طبيعة

والفكري،�و�التا���فرفض�الفلسفة��و�قضاء�ع���املصدر�الذي�يل����ذه�ا��اجة�

إذ�الضرور�ة�و�ساسية����حياة�ال�شر�ع���عكس�ما�يظنھ�خصوم�ا�ورافضو�ا،�

�طقوس� �إ�� �يتحول �قد �بل �مع��، �بدون �إيمانا �يصبح �عقل �بدون ��يمان أن

  .وشعائر�بدون�قصد�وال�غاية،�أي�طقوس�وشعائر�فارغة�من�أي�محتوى 

ولعل�من�أسباب��ع��اض�ع���الفلسفة��و�ر�ط�ا�بب�ئة�أخرى،�غ���دي�ية�وغ���

��عصر�ال��  �ذلك �وارتباط �الوث�ية، �اليونانية �الب�ئة ��� ����إسالمية �والتدو�ن جمة

الف��ة�العباسية�تحت�رعاية�املأمون�ا��ليفة�العبا���،�لكن����حقيقة��مر،�إن�

�فقبل�"  �املأمون، �أيام �عصر�ال��جمة �مع �يبدأ �لم �املسلم�ن �عند الفكر�الفلسفي

ذلك��سن�ن�عديدة��ان��ناك�نقاش�ومؤلفات�حول�مشكالت�فلسفية�وعقائدية�

�اليونا �عقائد �عن �البعد ��ل �مثل�عيدة �والقدر،�: ن �القضاء، �العدل، التوحيد،

  .3إ��...ا��ر�ة���سانية،��يمان،�النبوة،��مامة

�فلسفية،� �مسائل �ول�ست �مسائل�كالمية ��ذه�املسائل �أن �يرى �من ��ناك إال�أن

�ونبوة� �وتوحيد �ألو�ية �من ���ا �يرتبط �وما �العقيدة �حول �تدور �موضوعا��ا ألن

��ا�عقلية�تتمحور�حول�العقل�وال�ون�و���وحر�ة�وحيد،�أما�الفلسفة�فموضوعا

طبيعة�الوجود�وما�يتھ�و��سان�وقيمتھ،�انطالقا�من�العقل�وحده�� تبحث�عن

�يجب� �التباس ��ذا ��� �أن �والواقع �دي�ية، �أو�عقائد �حقائق �أية �إ�� �ال��وء دون

  .توضيحھ،�و�و�أن�الفلسفة�ال�عالقة�ل�ا�بالدين����م�د�ا�و�شأ��ا��و��

� �و���إال�أننا �و�جتماعية �والثقافية �التار�خية �سياقا��ا �ل�ا �الفلسفة �بأن نقول

�من� �دي�ية �مضام�ن �لھ ��انت �القديم �الشرق �منذ �عموما �فالفكر �ع��ا، �عب��

�وح��� �وال�نود، �الفرس �إ�� �والص�ني�ن �املصر��ن �إ�� �والبابلي�ن السومر��ن

تصورات�الدي�ية،�بل�اليوناني�ن��انت�تفس��ا��م�لل�ون�املادي�محاوالت�مليئة�بال

���مة� ��س�ب �قر�انا، �سقراط �بدفع�ا �با�ضا �ثمنا �قدمت �اليونانية �الفلسفة إن
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�الفلسفة� �ب�ئة ��� ��ذا �وإن�ار��ل�ة، ����اد �و��مة �الدي�ية �بالعقائد املساس

�إسالمية� �عر�ية �ب�ئة ��� �بالك �فما ��ل�ة، �بتعدد �تؤمن �وث�ية �ب�ئة �و�� �صلية

ا�الو��،�ورك��ة��ذا�الدين�التوحيد�املطلق،�من�الوا���ثقاف��ا�دي�ية�مصدر�دي��

�ال� �ال�� �املطلقة �ا��قيقة �و�ش�ل �الفكر�والرؤ�ة، �مجاالت �يمأل�جميع �الدين أن

�مطلقة� �حقيقة �تملك �أ��ا �تد�� �لم �فالفلسفة �ذلك �ومع �أخرى �حقيقة تنافس�ا

� �ما ��ل �أو�النبوة ��و�الو�� �مصدر�ا �أن �تدع �لم �كما �الدين، ���قيقة ���منافية

�مختلفة� �طرق �ف�ناك �ا��قيقة، �إ�� �ا��اص �طر�ق�ا �ل�ا �الفلسفة �مر��و�أن

  .للوصول�إ���الغاية�نفس�ا

� �رشد �ابن �قرطبة �فيلسوف �دفع �ما �كتاب�) 1198- 1126(�ذا �تخصيص إ��

فصل�املقال�"لتوضيح�ا��لط�و�ضطراب����مسألة�الشر�عة�والفلسفة�عنوانھ�

فإن�معشر�املسلم�ن�" قائال�فيھ" " �تصال����تقر�ر�ما�ب�ن�الشر�عة�وا��كمة�من

�فإن� �الشرع �بھ �ورد �ما �مخالفة �إ�� �النظر�ال���ا�ي �ال�يؤدي �أنھ �القطع �ع�� �علم

            .4"ا��ق�ال�يضاد�ا��ق�بل�يوافقھ�و�ش�د�لھ

ال�يرى�ابن�رشد����الفلسفة�خطرا�ع���الدين،�إال�إذا�تم�ف�م�ا�ع���غ���وج��ا�

�ا�و�علم�ا�من�مصادر�ا�ا��قيقية،�ولم�يتم�التمكن�من�ال��يح،�ولم�يتم�أخذ

� �ف�و�يقول، �العقلية، �علوم�ا �النظر�"اك�ساب �أوجب �قد �الشرع �أن �تقرر وإذا

�املج�ول� �است�باط �أك���من ��عتبار�ش�ئا �و�ان �واعتبار�ا، �املوجودات ��� بالعقل

�املوجودا ��� �نظرنا �نجعل �أن �فواجب �بالقياس، �منھ �واستخراجھ �املعلوم ت�من

  . بالقياس�العق��

و��ن�أن��ذا�النحو�من�النظر�الذي�دعا�إليھ�الشرع،�وحث�عليھ،��و�أتم�أنواع�

  . النظر�بأتم�أنواع�القياس،�و�و�املس���بر�انا

وسائر�موجوداتھ�بال���ان،�و�ان�) �عا��(وإذا��ان�الشرع�قد�حث�ع���معرفة�هللا�

وسائر�املوجودات�) �عا��(هللا���مر�الضروري،�ملن�أراد�أن��علم) أو(من��فضل،�

�القياس� �يخالف �و�ماذا �وشروط�ا �ال��ا��ن �أنواع �أوال�فيعلم �يتقدم �أن بال���ان

� �والقياس �ا��د��، �القياس �ال�يمكن�) ا��طا�ي(ال���ا�ي �و�ان �املغالطي، والقياس

          5"ذلك�دون�أن�يتقدم�فيعرف�قبل�ذلك�ما��و�القياس�املطلق

��يح�����ست�باط�والقياس�وال���نة،�سنجد�أن�ما�قررتھ�إذا�اتخذنا�الطر�ق�ال

الشر�عة�بالو����ستطيع�ال���نة�عليھ�بالعقل،�فال�نقع����تضاد�أو�تناقض،�بل�
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نك�شف�أن�للشر�عة�طر�ق�ا����إقرار�ا��قيقة،�كما�للفلسفة�����خرى�طر�ق�ا�

�من �نف�م �العق��، �بالقياس �عل��ا �وال���نة �ا��قيقة �إ�� �الوصول �ابن���� �أن �ذا

رشد��عيد�معاداة�الفلسفة�إ���ا���ل���ا�وعدم�التمكن�من�علوم�ا�من�ج�ة�أو�

���ا� �يصرحون �وال �يظ�رو��ا �ال �أخرى �ألسباب �بأ��ا��ا �الضرر �إ��اق ��� رغبة

  .ألغراض����نفوس�م

����العالقة�ب�ن�الشر�عة� �بلغة�اليوم�فنقول�أن�ابن�رشد،�رأى�خلطا�من��يا أما

لبعض�ضرورة�تبعية�إحدا�ما�لألخرى�بالضرورة،�و�ذا�ما�ال�وا��كمة،�وتصور�ا

����إقرار�ا��قيقة� يمكنھ�أن�يحدث�الختالف�طبيعة�الن���الذي�ت�بعھ��ل�م��ما

  . ولو��انت����نفس�ا�عند��ل��ما

و�ع���ابن�رشد�عن�الضرر�الذي���ق�ب�ل�من�الفلسفة�والشر�عة�ع���السواء،�

� �ال"بقولھ، ��ذه �تخلل �مما �النفس �و�عتقادات�فإن �الفاسدة �من���واء شر�عة

�من� �قبل �من �ذلك �من �ل�ا �عرض �ما �و�خاصة �والتألم، �ا��زن �غاية ��� املحرفة

: ي�سب�نفسھ�ل��كمة،�فإن��ذاية�من�الصديق����أشد�من��ذاية�من�العدو

� �الرضيعة �و�خت �الشر�عة �صاحبة ��� �ا��كمة �أن �املصطبحتان�... أع�� و�ما

            .6"با��و�ر�والغر�زةبالطبع�املتحابتان�

�الذين� �الفلسفة،�من �ع�� �أو�املحسو��ن �ا��كمة �أل��اب �نقده �رشد �ابن يوجھ

� �س�نا �ابن �رأس�م �وع�� �املسائل، �و�أخلطوا �الف�م �1037-م980( أساءوا وأبو�) م

� �الغزا�� �1059(حامد ����) م1111 –م �وكفر�م �والفالسفة �الفلسفة ��اجم الذي

�ل �قابلة �خالفية، �وا��دوث،�مسائل �القدم �كمسألة �وجھ، �أك���من �ع�� لتأو�ل

ومسألة�البعث�ومسألة�القول�بأن�هللا��علم�ال�ليات�وال��علم�ا��زئيات،�إذ�يقول�

�وأفالطون�"  �و�قراط �كسقراط ��ائلة، �أسماء �سماع�م �كفر�م �مصدر وإنما

�وصف� ��� �وضالل�م �متبع��م �من �طوائف �وإطناب �وأمثال�م، �طال�س وأرسطو

�وحس �والطبيعية،�عقول�م، �واملنطقية، �ال�ندسية، �علوم�م �ودقة �أصول�م ن

�واس�بداد�م� �والفطنة�–وإال�ية، �الذ�اء �ا��فية،��-لفرط ��مور �تلك باستخراج

� �أ��م �ع��م �فضل�م�–وح�اي��م �وغزارة �عقول�م �رزانة �للشرا�ع��-مع منكرون

وحيل�والنحل،�جاحدون�لتفاصيل��ديان�وامللل،�ومعتقدون�أ��ا�نوام�س�مؤلفة�

�ذلك��7".مزخرفة ��� �يرا�� �ولم �ا��م�ور �أوساط ��� �املسائل ��ذه ��شر�الغزا�� بل

الفضائل�العلمية�وا��لقية،�ف�و�����ل�ما�جاء�بھ�����ذه�املسائل�اعتمد�ع���ابن�
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��سماعيلية� �الباطنية �مليولھ �انحيازا �أرسطو، �يد �ع�� �جاء �ما �حرف �الذي س�نا

ورغم�أن�الغزا���وجھ�للفالسفة�نقدا�. لولذلك�لم�يكن�موضوعيا����طرح�املسائ

قو�ا�فإن�ذلك�لم�يؤدي�إ���طي�صفحة�الفلسفة����السياق�العر�ي��سالمي،�بل�

استمرت�����نتاج�و�بداع����رقعة�جغرافية�أخرى�من�العالم��سالمي،��انت�

�ع���يد�ابن�رشد�وابن�باجة�وابن�طفيل�وغ���م� �س���املغرب�و�ندلس�وذلك

الذي�ظل�عالمة�فارقة����تار�خ�الفكر��سالمي�) 1406-1332(خلدون��مثل�ابن

بقولھ�" ��افت�ال��افت�" وقد�رد�ابن�رشد�ع���الغزا������كتابھ�. وال�شري�عموما

� �ال��افت��"فإن �كتاب ��� �املث�تة ��قاو�ل �مراتب �نب�ن �أن �القول ��ذا ��� الغرض

  .8"مرتبة�اليق�ن�وال���ان�أل�ي�حامد،����التصديق�و�قناع�وقصور�أك���ا�عن

لم�يقتصر�دور�م�ع���حفظ�" ل�ذا�نؤكد�القول�أن�الفالسفة�العرب�واملسلم�ن�

ال��اث�القديم�وترجمتھ،�بل��عدى�ذلك�إ���التفاعل�معھ�وإضافة�لبنات�جديدة�

�الفكر� �تأطر�بھ �الذي �لوال��طار�امليتاف��يقي �أنھ ��عتقاد �من �بالرغم �ب�يانھ، إ��

��سال  ��ستمد�العر�ي �طبقة �تحكم�ا �الطا�ع �خراجية �مركز�ة �دولة �ظل ��� مي

� �للتفس���وللعالم �ا��اصة �برؤ���ا �وتتمسك �الدين �من �تمكن�... مشروعي��ا لر�ما

     .9"العلم�العر�ي�من�املشاركة�بصورة�أك���فعالية����ا��ضارة���سانية

�� �جعل��ا �كث��ة �عوائق ���ا �عالقة �مالھ �و�ل �الفلسفة �القت �ذلك �ع���ومع ع�ش

ال�امش�ف�ذا�ابن�خلدون����مقدمتھ�يت�لم�عن�إبطال�الفلسفة�وفساد�منتحل�ا،�

وضرر�ا����الدين�كث��،�. �ذه�العلوم�عارضة����العمران�كث��ة����املدن" إذ�يقول 

�ف��ا �ا��ق �املعتقد �عن �و�كشف ��شأ��ا �يصدع �أن �من�. فوجب �قوما �أن وذلك

ھ،�ا������منھ�وما�وراء�ا�����،�تدرك�عقالء�النوع���سا�ي�زعموا�أن�الوجود��ل

ذواتھ�وأحوالھ�بأسبا��ا�وعلل�ا�باألنظار�الفكر�ة�و�ق�سة�العقلية،�وأن�ت��يح�

�مدارك� �من ��عض �فإ��ا �السمع، �ج�ة �من �النظر�ال �قبل �من ��يمانية العقائد

�محب� �اليونا�ي �و�و�باللسان �فيلسوف، �جمع �فالسفة، ��سمون �و�ؤالء العقل

ن�ذلك�وشمروا�لھ�وحوموا�ع���إصابة�الغرض�منھ،�ووضعوا�فبحثوا�ع. ا��كمة

�10".قانونا���تدي�بھ�العقل����نظره�إ���التمي���ب�ن�ا��ق�والباطل،�وسموه�باملنطق

ومع��ذا�عرفت�الفلسفة�انتعاشا����ف��ات�محددة�من�تار�خنا��سالمي،�إذ�أ��ا�

 "� �عامي �ب�ن �م��وظا �ازد�ارا �ش�دت �قد �وذلك�1058- 767/�ـ450-�150انت م،

� �الثقا�� ��جتما�� �ا��سد �قبل �من �بالرفض �تواجھ �أن ا��اضع�) املجتمع(قبل
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�أو�الشيعية �الس�ية �الثقافية�. إليديولوجيا��رثوذوكسية ��جتماعية �الظروف إن

�إال� ��ن �ح�� �غ���معروفة ��عد �فيما �جاء �الذي �للفشل �ثم �املؤقت �النجاح ل�ذا

    11.قليال

� �ضرورة �عن �أر�ون �منظور�يتحدث �من �و�سالمي � �العر�ي �الثقا�� �التار�خ قراءة

�إذ� ��سالمية، �ا��ضارة �داخل �الفكر�الفلسفي �تراجع �س�ب �لف�م سوسيولو��

إن��ضاءة�السوسيولوجية�ملص���الفلسفة����املناخ�العر�ي��سالمي�"يؤكد�قائال�

�الشا�عة �و�راء ��و�ام ��ل �تبدد �سوف �حصلت �ما �تفسر�لن. إذا �لن �سر�لك��ا ا

� �العقل � �املستمر�ب�ن �التوتر�والصراع ��صو���" �سالمي"ذلك �باملوقف املرتبط

  12".دخيلة"أو�" عقلية"و��ن�العقل�الفلسفي�املنفتح�ع����ل�العلوم�املدعوة�

إن��ذا���غالق�ع����ل�ما��و�عق������املسائل�النظر�ة�لھ�جذور�عميقة�داخل�

�ال �عبد �مصطفى �ف�ذا ��سالمية، �الفلسفة�الثقافة �لتار�خ �تم�يد �كتابھ ��� رازق

�. �سالمية �أو�العر�ية"يقول ��سالمية �الفلسفة �لفظ ��س���: أصبح �ملا شامال

  . فلسفة�أو�حكمة،�وملباحث�علم�الكالم

وقد�اشتد�امليل�إ���اعتبار�التصوف�أيضا،�من�شعب��ذه�الفلسفة،�خصوصا����

أصول�"تصوف،�بل�إنھ�اعت���الع�د��خ���الذي�ع���فيھ�املس�شرقون�بدراسة�ال

             13.من�الفلسفة��سالمية" الفقھ

�ذا�التوسع�لدائرة�املجال�الفلسفي��س���إ���البحث�عن�أصالة�فلسفية،�و�و�

يرا�ا����علم�الكالم،�و���أصول�الفقھ��ش�ل�أك���وضوحا،�ألن��ذه��صول����

�ي�ت �وطبعا ��سالم، �وفق�اء �لعلماء �العق�� �ا���د �رفض�ثمرة �إ�� ��مر��نا ��

يرى�أن�الفلسفة����تلك�� استقاللية�العقل�وجعلھ�تا�عا�لتصور�تيولو���محدد،

املحاوالت�ال���يبذل�ا���سان�عن�طر�ق�العقل�وطر�ق�التصفية،�ليصل���ا�إ���"

نموذج�الفيلسوف�املكتمل،�باعتباره�) أبو�حامد(معرفة�هللا،�لذلك�يبدوا�الغزا���

اللذين�لم�يقطعا�" أرسطو"ومن�" إبن�س�نا"يدان�الفلسفي�من�أك���أصالة����امل

� �بال�سبة ���يحا، �ذلك ��ان �وإذا �الطر�ق �نصف �الغزا��"إال ف�و�أيضا�" لإلمام

             14".��يح،�بال�سبة�لكبار�املتصوفة��سالمي�ن

�التفك��� �غ���قادر�ع�� �والعقل ��ل��، �الكشف ��� �بحث �الفلسفة �تصبح و�كذا

�ا �ا��قيقة�املنطقي �عن �للكشف �إل�� �نور �من �بتوجيھ ��و�مح�وم �بل ملستقل،

�من� �املوقف �عن �كث��ا �يختلف �ال �الكالم �علم �من �املوقف ��ان �ول�ذا �ل�ية،
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�ل�ا،� �وأساسا �مدخال�للفلسفة �اعت��وه �الذي �املنطق �وخاصة �وعلوم�ا الفلسفة

�ا �وأدا��ا �الفلسفة �بحرمة �كث��ون �ذلك ��� �واتبعھ �الصالح �ابن �أف�� ملنطق،�فقد

تحر�م�علم�الكالم�وا��دل����الدين،�الشاف��،�ومالك،�وأحمد�"ولقد�ذ�ب�إ���

  . ابن�حنبل،�وسفيان،�وأ�ل�ا��ديث�من�السلف

�خال�الشرك� �ما �ذنب، �ب�ل �عز�وجل، �هللا �يلقى �ألن �قولھ، �عن�الشاف�� �يروى إذ

اء�علم"با�،�خ���لھ�من�أن�يلقاه�����ء�من�علم�الكالم،�وقال�أحمد�ابن�حنبل�

أرأيت�إن�جاءه�من��و�أجدل�منھ،�أيدع�دينھ��ل�يوم�"وقال�مالك�" الكالم�زنادقة

  .                15"لدين�جديد

�ذه��شارات�تؤكد�الصعو�ات�ال���واج��ا�العقل�النظري����تار�خنا��سالمي،�

ومن�ثم��ل�ما�لھ�صلة�بالنظر�الفلسفي،�الذي��عطي�للعقل��امل�حر�تھ����الفكر�

،�وال�زالت��وضاع����نفس�ا�إ���اليوم،�ف�ل�استعمال�للعقل��و�طر�ق�والنظر

�تم� �لذلك �فاسد، �من�� ��و �العقل، �ع�� �يقوم �من�� �و�ل �وال�الك، الضالل

��و�أحد�م� �ف�ا �والفلسفة، �للعقل �بم�اجمتھ �و���اب �الغزا�� �نتصار�لروح

�" يقول  �يف�� �ولم �املن��، ��ذا �ع�� ��ستطيع، �ما �ب�ل �الغزا�� �عن�و��م قط

  . إ���أن�ان��ت�بھ�ا��ياة" ��افت�الفالسفة"م�اجمتھ�منذ�أن�ألف�كتابھ�القيم�

��ان� �وما �التوفيق، ��ل �موفقة �ا��رأة، ��ل �جر�ئة �محاولة ��ذا �كتابھ ��ان ولقد

��عض�ا� �أن �إذ �نفس�ا، ��راء ��و��دم �ل��ومھ، ��سا��� �وال�دف ��ول القصد

� ��دف ��ان �وإنما �للدين، �موافق �الذي�" الغزا��"��يح �العق�� �الن�� �دم

��راء ��ذه �إليھ ��16"اس�ندت �قائال �إن�"و�ضيف �يقول �أن �ير�د �الغزا�� فكأن

�ال�الك� �ومل�وا �ف��افتوا �رو�ة، �بال�إعمال �إل��ا �أسرعوا �بأشياء �خدعوا الفالسفة

  .   17" �بدي

�مسألة� �الفلسفة �مع �التعامل �من �جعل �بال�الك، �الفالسفة �ع�� �ا��كم إن

باملص����بدي�وال��ا�ي،�إما�ابتعاد�عن�الفلسفة�وتحقيق�النجاة�مص��ية،�تتعلق�

وا��الص�والسعادة��بدية�وإما��شتغال�بالفلسفة�وإعمال�العقل�ومنھ�ال�الك�

والشقاء��بدي،��ذا�ا��كم�القا����أحاط�الفلسفة���الة�من�ا��وف�والشعور،�

� �����اب �إ�� �أدى �مما ��عقلھ، ���سان �ثقة �وعدم �من�با��طر والتنصل

�والسلبية� �التناقض ��� �والوقوع �والرجاء �ا��وف �لعاطفة �وا��ضوع املسؤولية،



80 
 

والع�ش����عالم�يفتقد�إ����فق��خروي�والدنيوي�معا،�إذ�ال�إيمان�حقيقي�وال�

  . عقل�منفتح�وم���م�مع�ذاتھ

� �وغ���م، �تيمية �وابن �الغزا�� �حملة �خالل �من �يتقرر ��نا �التصورات�"ومن أن

�الر�ا�ي��الفلسفية �التفس����سالمي ��� �ل�ست �أو�الصوفية �م��ا �العقلية سواء

  .                                     18"القرآ�ي��صيل

لم�يتوقف��ذا�العزل�للفكر�الفلسفي����عصورنا�القديمة،�بل�استمر�إ���يومنا�

� �يقول، �والعق�� �التفك���الفلسفي �خصوم �أحد �ف�ذا ��ذه�" �ذا، �عاودت لقد

حاولة�نفس�ا����العصر�ا��ديث،�عندما�حاول��عض�املفكر�ن�دراسة��سالم�امل

  . من�خالل�الفلسفة،�وقد�واج�وا�نفس�املص��

�الذي� ��سالمي �املعرفة �أسلوب �ومنطلقھ �الفطرة، �قوامھ �قرآنيا، �من��ا �أن ذلك

���يح� �إسالمي �مف�وم �لت�و�ن �الوحيد �و�و�املنطلق �والقلب، �العقل �ب�ن يمزج

  .             19"�وانب�من�عقيدة�وشر�عة�وأخالقملختلف�ا�

يرفض�أ��اب��ذا�الفكر�املنطلق�العق���والفلسفي����جميع�مظا�ره�العقالنية�

�النظر�ة،� �املسائل ��� �تفك���عق�� �أي �ع�� ��نفتاح �يقبلون �فال والالعقالنية،

���ائيا،� �و��سان �والدين �العقل �ب�ن �و�فصلون �و�جتماعية، ��سانية

�و�حص �أنھ، �يرون �و�كذا �فقط، �والطبيعية �املادية �العلوم ��� ��انت�"رونھ إذا

الفلسفة��سالمية�املتا�عة�لل�لن�س�ية�اليونانية�قد�سقطت،�فإن�أعمال�الفارا�ي�

����مجال�العلوم�الطبيعية�والكيمياء�والطب�ما�تزال�حية��ش�د�ل�م� وابن�س�نا

�اب �يزال �وما �للفكر��سالمي، ��صيل �املنطق �قائما�ع�� �والفقيھ �القا��� �رشد ن

  .     20"ع���خالف�ابن�رشد�املتأثر�بالفلسفة�اليونانية

�العر�ية� �الثقافة �ساحة ��� �املتجذر �املوقف �عن �وجلية �وا��ة �صورة �ذه

�فلسفي� �اشتغال �ف�ل �وحديثا، �قديما �والتفك���العق�� �الفلسفة �من �سالمية

�و�نحصار�والط �بالفشل �عليھ �ومح�وم �ومنبوذ �الفكري�مرفوض �املش�د �من رد

والثقا���العر�ي��سالمي،�ولذلك�ف�و�مح�وم�عليھ�بالبقاء�ع���ال�امش،�محصور�

���فئة�محدودة�من�أفراد�املجتمع،�يتم�تصو�ر�م�ع���أساس�أ��م�خارج�ن�عن�

املألوف،�ومن�ثم�ال�يجب�أخذ�مواقف�م�وآراء�م�وأف�ار�م�ع���محمل�ا��د�من�

الدخول����نقاشا��م�وجد���م�باعتبار�ا�عقيمة�طرف�عموم�الناس،�وال�ي�ب���

�ذلك� �عن �و��تج �أخرى، �أحيانا �والصواب �ا��قيقة �طر�ق �عن �ومضللة أحيانا،
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�القابلية�لإلتباع�والتقليد����غياب��نخراط����النقاش�وا��دل�وال�ساؤل� طبعا

  . والبحث�عن�ا��قيقة

� �ا��ندي �أنور �يقول ��نا، �دعاوى "من �ومع�ا �الفلسفة �العقل��ا�عزلت إطالق

ووقف�ابن�حنبل�سدا�منيعا����محاولة�إخراج�"،�21،�ثم�يضيف"�املع��لة�وغ���م

   .22"�ذه��مة�من�مقررات�فكر�ا�وطبيعتھ�وفطر�تھ�إ���التفك���الفلسفي

��ذا�يتم�النظر�إ���التفك���الفلسفي�والعق���أنھ�خروج�عن�الفطرة،�فالفطرة����

� �ب�نما �و�نصياع، �والوالء �ا�����الطاعة ��� �وت�افؤ �ومواج�ة �تمرد الفلسفة،

�إخضاع� �يمنحھ �الذي �بالش�ل �ا��قيقة �يمتلك �أحد �ال �إذ �وال��ا��ن، و�دلة

�وعقالن�تھ� �حر�تھ ���سان �عن ��سقط �ال�� �فطرة �أية ��نا �والسؤال �خر�ن،

  .وقدرتھ�ع���الف�م؟�

�ثالثة �ا��اسمة، �ا��الصة �عن ��عالن �يتم �ومباشرة، �صر�حة �بصورة �و�كذا

  : أخطار�تواجھ�أصالة�الفكر��سالمي�املستمد�من�القرآن�الكر�م

  تفس��ه�فلسفيا�-1

  تفس��ه�صوفيا�-2

               23تفس��ه�عقليا�-3

خالصة�وا��ة،�تنفي��ل�ما��و�فلسفي�و�ل�ما��و�عق��،�بصفة�تامة�و��ائية�

�آخر�غ��� �ش�ئا �ال��ع�� �الفطرة �وكأن �الفطرة، ��و�م��ر �واحد �م��ر الف�م�تحت

  .والتفك���واعتماد�العقل

�ع��� �آثار�سلبية �من ��س�شراقية �الدراسات ��عض �تركتھ �ما �إ�� �باإلضافة �ذا،

� �فاملس�شرق ��سالمي، �العر�ي �الروح�" "بيكر"وعينا �تخضع �ب�نما �أنھ يرى

�فال� �تمي���فيھ، �ال ��ل ��� �الفردية �الذوات �فتف�� �ا��ارجية �للطبيعة �سالمية

��ف�ار�إال� ��جماعتتصور �واح��ام�. ع�� �تمتاز�بالفردية �اليونانية �الروح �أن نجد

�ع��� �أقدر �اليونانيون ��ان �فقد �ول�ذا �الفلسفي، �النظر �محك �و�ما الذاتية

   24.التفلسف�من�املسلم�ن

�العقلية�السامية� �ب�ن �املس�شرقون �من�التمي���الذي�أقامھ �مستمدة �الفكرة �ذا

صائص�جو�ر�ة�ثابتة،�وانتصروا�للثانية�والعقلية��ر�ة،�إذ�جعلوا�ل�ل�م��ما�خ

ع���حساب��و��،�فالعقلية�السامية،�ساذجة�و�سيطة�وسطحية�لذلك�ترفض�

� �ا��احظ ��وا ��ا �بل �وعميق، �ومعقد ��و�محدد �ما ����"�ل �ل�س �العرب �أن يرى
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مقدور�م�أن�يتفلسفوا�ألن�الفلسفة�إنتاج�عق���يحتاج�إ���إمعان�الفكر،�ول�ذا�

يحتاج�إ���بد��ة�حاضرة�كعلوم�اللسان�وفنون�القول�ون����فقد�برعوا�فقط�فيما

  .25"وشعر

�ينحصر� ��سالمية �العر�ية �الساحة ��� �الفلسفة �عليھ �وجدت �الذي �الوضع ف�ذا

�لل��ز� �عرضة �أ��ا �وإما �للتحر�م �عرضة �الفلسفة �أن �فإما �و�سوأ، �الس�� ب�ن

�و�س�بدل �اتجا��ا، �سلبية �مت�املة �رؤ�ة �ي�تج �و�ذا �القدرة، �أحسن��وعدم ��

�الكالم� �علم �وإما �الفقھ �أصول �أنھ �إما �ال��اث، �علوم �من ��علم �الفلسفة �حوال

الذي�عادة�ما�تجري،�التفرقة�ب�نھ�و��ن�الفلسفة��غرض��ستغناء�ع��ا�من�حيث�

�إ��� �خلدون �إبن �يذ�ب �السياق ��ذا �و�� �املوجودات، ��� �خالص �نظر�عق�� ��

� �أك���" القول، ��� ��ستدلون �املت�لم�ن �وجود�أن �ع�� �وأحوال�ا �بال�ائنات أحوال�م

الباري�وصفاتھ،�و�و�نوع�استدالل�م�غالبا،�وح���إذا�نظر�املت�لم����املوضوعات�

�نظر� �أما �أو�املوجد، �الفاعل �ع�� �تدل �أ��ا �حيث �من �ينظر�ف��ا �فإنھ الطبيعية،

  26".الفيلسوف�����ل�يات،�ف�و�نظر����الوجود�املطلق�وما�يقتضيھ�لذاتھ

�ف �التفك���وعليھ، �أمام �الطر�ق �قطع �إ�� �يرمي �الكالم، ��علم �الفلسفة اس�بدال

� �فمسائل �بالشرع، �واس�بدالھ �العمل �عاطال�عن �العقل �جعل �بل �وراء�"ا��ر، ما

�بھ� �و�سعد �املجتمع �بھ �ي�تظم �الذي �ومسائل�ال�شر�ع �ومسائل��خالق، الطبيعة

ث�����ذه�املسائل���سانية،��ل�ا�مسائل�ال�شأن�للعقل���ا،�ألن�العقل�إذا�بح

    27".بالذات�مستقال�بنفسھ�فإنھ�ال�يصل�ف��ا�إ���ن�يجة�يتفق�عل��ا�ا��ميع

��و� �و�ذا ��و�ال�دف ��ذا �وال�باملجتمع، �وال�باألخالق �بامليتاف��يقا �للعقل ال�صلة

املبت��،�إنھ��عطيل�العقل،�ومن�ثم��عطيل�الفكر،�ومنع�الرأي�ب��ة��جماع،�

  . و�الو���ذاتھ؟وكأن��تفاق�و�جماع��

ل�ذا�يذ�ب�الباحث�املغر�ي،�كمال�عبد�اللطيف�������يصھ�للوضع�الذي��انت�

إن��يمنة�" وما�تزال�عليھ�الفلسفة����ثقافتنا�العر�ية��سالمية،�إ���حد�القول،�

الرؤ�ة�الفكر�ة�الال�وتية�كب�ية�فوقية�ملتحمة�بالتار�خ�العر�ي،�منذ�زمن�النبوة�

سة�الفلسفية����أفق�ا�املتنور�والتنو�ري�غائبة�أو�حاضرة����والشعر،�يجعل�املمار 

�إ���دمج�اللوغوس����الو��،� �إ���ت��ير�مشروعيتھ،�وإما صورة�موقف��س���إما

�حيث� �بحاضرنا �تتعلق �بل �وحد�ا، �الوسطى ��عصورنا �ال�تتعلق �املسألة ��ذه إن
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�وامل�شر�بأسب �بتكف���الفالسفة �القا��� �الصالح، �ابن �فتوى قية��ستمر�صدى

  . 28"الال�و�ي�ع����ل�فاعلية��شر�ة

�والر�بة� �ا��وف �من �حالة �أفرز �التفك���الفلسفي، �ع�� �املضروب �السياج إن

�الفلسفة� �خصوم �يد �ع�� �ل�س �الفلسفي، �ا��طاب �مع �التعاطي ��� والغموض

فحسب�بل�يحصل�ذلك�ع���يد�أتباع�ا�واملدافع�ن�ع��ا�واملنخرط�ن����فضاءا��ا�

وخطابا��ا�التار�خية�والنقدية،�مما�يؤكد�عمق��زمة�و�عقيد��العقالنية�والتنو�ر�ة

م�ونا��ا�كما�أشار�أر�ون�فيما�سبق�من�صفحات��ذا�املقال،�فاألمر�إذن�يتطلب�

�الفالسفة� �فيھ �وقع �الذي �املأزق ��ذا �أك���تفصيال�لف�م �ومتعمقة �شاملة دراسة

�القدي �تار�خينا ��� �والعقالنية �النقدية �ا��طابات �ورا��م، �وا��ديث،�ومن م

فظا�ر�ي�التناقض����املواقف�وال��اجع�عن�املبادئ�كسمة�للمشتغل�بالفلسفة�"

� ����... عندنا �الفكر�الفلسفي �و�امشية �و�ؤس �محنة �العمق، �بكث���من تحددان

       29"محيط�الثقافة�العر�ية�املعاصرة

� �أحيانا �عليھ �أطلق �أو�ما �ال��اجع، �وذلك �التناقض �الثقافية"�ذا مر��و�أ" الردة

���صيات� �مع �ذلك �يحصل �عندما �خاصة �فعال، �والد�شة �ا����ة �ع�� يبعث

�العمر��عود� ����خر�ف �و�� �نفس�ا �لتجد �حيا��ا، �وألجل�ا�أفنت �بالفلسفة عاشت

�نزعة� �من �يزخر�بھ �ما �ب�ل �ال��اث �أحضان ��� �ف��ت�� ��ول، �املر�ع �إ�� أدراج�ا

�وتقو  �وترسيخ �تكر�س ��� �يز�د �و�و�ما �العقالنية، � �املعادية�ال�وتية �التيارات �ة

�. للتفك���الفلسفي�والعقال�ي فإن�سيادة�الفكر�الال�و�ي����جميع�مظا�ر�"و�ل�ذا

�نتاج�الثقا������الوطن�العر�ي،��ع���بالضرورة�ندرة�املمارسة�النظر�ة�الفلسفية�

إذ�ال�تمتلك�املمارسة�النظر�ة�الفلسفية�أي�حضور�تار����. من�حقل��ذا��نتاج

  .                                                                                   30"يط�الثقافة�العر�ية�املعاصرةواسع����مح

��وساط� �داخل �صدى �لھ �ل�س �نخبو�ا، �فكرا �الفلسفي، �الفكر �بقي و�ذلك

�املدنية� �ب�شر�قيم ���تمام �اليوم، �الضروري �من �وعليھ �الواسعة، �جتماعية

� �يتحول�واملواطنة �ح�� �املسؤولية �تحمل �و�� �الرأي ��� �ال��صية و�ستقاللية

�وا��قيقة� �عقلنة، �إ�� �والتقد�س ��سامح، �إ�� �والتعصب �انفتاح، �إ�� ��غالق

  . املطلقة�إ���رأي�واج��اد،�والالمعقول�إ���معقول 

إننا�نحتاج�اليوم�إ���انفتاح�أك���ونقد�أك���ومناظرات�فكر�ة�وسياسية�أك��،�من�

 �� �العل���أجل �والدليل �وال���ان �وا���ة �العقل �أساسھ �عالم ��� نخراط



84 
 

�امل��لت�ن،� �ب�ن �وامل��لة �والتوحيد، �العدل �حدود، �عند �الوقوف �بدل واملوضو��

والوعد�والوعيد،�و�مر�باملعروف�والن���عن�املنكر،�وغ���ا�من�املسائل�ال���ال�

�� �إال�بحر�ة �ال�يؤمن �تار��� �زمن ��� �ورا��ا �من ����طائل �والثقة �وحقوقھ �سان

�وحر�اتھ� �حقوقھ �بضياع �كرامتھ �تضيع �دو��ا �من �ال�� �العقلية �وقدراتھ إم�انياتھ

�بل� �واملجتمع، �و�خالق �الدين �ع�� �خطرا �الفلسفة �فل�ست �وا��ماعية، الفردية

  . إن�غياب�التفك���الفلسفي��و�ا��طر�ع���حياة���سان����جميع�أ�عاد�ا

� �"فا��ابري �الدولة �أن �يرى �تتحمل �ال الفلسفة�" وقاحة"الالديمقراطية

�... والفالسفة �عادت �سياسية�أيضا �تتحدث�" الدولة"وألسباب أو��عض��و�أم��ا،

�التطرف �ملواج�ة �الفلسفة �ضرورة �ترفع�... عن �ال�� �الديمقراطية �القوى �أما إ��،

�املد�ي"شعار� �لم�" املجتمع �ما �ناقصا �الشعار�سيظل ��ذا �ملضمون �تصور�ا فإن

�الفلسفةتحضر�في �مجتمع�. ھ ����ء ��ل �وقبل �أوال ��و �املد�ي �املجتمع �ل�س أو

        .31"وأك���من�ذلك�روح�ا�وقوام�ا؟" املدينة"او�ل�ست�الفلسفة�ب�ت�"  املدينة"

�مدنية� �أي �تحقق �شرط �ف�� �ضرورة، �من �أك�� �اليوم، �الفلسفة �تبدوا ل�ذا

�و�ع��اف،� �وا��وار�والتفا�م �ال�سامح �قيم �ع�� �فكر�مفتوح �أل��ا وديمقراطية،

�ا��ياة���سانية،�فالفلسفة�بخطا��ا� كقيم�يفرض�ا�و�ستلزم�ا�العقل�وتقتض��ا

  . النقدي،��ساعد�ع���تجديد�الف�م،�وتجديد�روح�التعا�ش
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  �سطورة�والدين�عند�م��سيا�إلياد

د����أش�ال�القد���
َ
  البحث�عن��ص���واملقل

  جامعة�معسكر�����������������������������������������عبد��لھ�جفال. د

  امل��ص

�عت�ــــــــ��م��ســــــــيا�إليــــــــاد�مــــــــن�أبــــــــرز�املفكــــــــر�ن�اللــــــــذين�قــــــــدموا�مشــــــــار�ع�فكر�ــــــــة�حــــــــول�

فكـــــــرة�القد�ـــــــ���ف�ــــــ��تـــــــرتبط�أساســـــــا�ا��انــــــب�املقـــــــدس�مــــــن�حيـــــــاة���ســـــــان،�أمــــــا�

بمظ�ــــــــر�ن�ســــــــا�م��ــــــــل�م��مــــــــا�و�شــــــــ�ل�فعــــــــال��ــــــــ��نحــــــــت�أشــــــــ�ال�الفكــــــــر�ال�شـــــــــري�

�الفلســــــــــــــــفة�والعلــــــــــــــــم�نا�يــــــــــــــــك�عــــــــــــــــن�الفــــــــــــــــن�والتــــــــــــــــار�خ؛�املقصــــــــــــــــود�بالــــــــــــــــذكر��ــــــــــــــــو�

�ســـــــطورة�والـــــــدين�أو�مـــــــا�يصـــــــط���عليـــــــھ�عـــــــادة�بالقد�ـــــــ���ســـــــواء��ـــــــ��شـــــــ�لھ��ول�

عــــــل�مــــــن�موضــــــوع�القد�ــــــ���الــــــدي���أو��ــــــ��شــــــ�لھ�الثــــــا�ي�امليثولــــــو��،��ــــــل�ذلــــــك�يج

عنـــــــــد�م��ســـــــــيا�إليـــــــــاد�مجـــــــــاال�خصـــــــــبا�للدراســـــــــة��ســـــــــتحق�أن�ين�ـــــــــ�ي�ألجلـــــــــھ�القلـــــــــم�

الفلســــــــــــــفي؛�ودون�موار�ــــــــــــــة�ســــــــــــــنحاول�مــــــــــــــن�خــــــــــــــالل��ــــــــــــــذه�الدراســــــــــــــة�املتواضــــــــــــــعة�

اســـــــــــ�نطاق�النصـــــــــــوص�ال�ـــــــــــ��صــــــــــــاغ�ا�إليـــــــــــاد�للتعب�ـــــــــــ��عــــــــــــن�أ�ـــــــــــم�جوانـــــــــــب�حيــــــــــــاة�

الـــــــدي��؛���ســـــــان�وأقـــــــدم�ا�ع�ـــــــ���طـــــــالق�و�ـــــــو�القد�ـــــــ����ـــــــ��شـــــــ�ليھ��ســـــــطوري�و 

أمــــــا�إشــــــ�الية��ــــــذا�املقــــــال�فقــــــد�تمحــــــورت�حــــــول�عالقــــــة��ســــــطورة�بالــــــدين�عنــــــد�

�ــــــــذا�املفكـــــــــر،�عالقــــــــة�ال�يمكـــــــــن�إدراك�ــــــــا�ســـــــــوى�مــــــــن�خـــــــــالل�الفصــــــــل��ـــــــــ��ترات�يـــــــــة�

�ــــــل��علــــــم�: �ــــــذين�املظ�ــــــر�ن،��ــــــذه��شــــــ�الية�يمكــــــن�صــــــياغ��ا�ع�ــــــ��النحــــــو���ــــــي

ســــــــــطورة��ــــــــــ����ســــــــــان�ســــــــــرد��ســــــــــاط���مــــــــــن�خــــــــــالل�تجر�تــــــــــھ�الدي�يــــــــــة؟�أم�أن�� 

 ال���جعلت�من���سان��ائنا�متدينا؟

résumé 
Mircea Iliade est l'un des penseurs les plus importants qui ont fourni des projets intellectuels 
sur l'aspect sacré de la vie humaine, l'idée de divine sont essentiellement de deux phénomènes 
liés à chacun d'eux a contribué efficacement aux formes de sculpture de la pensée humaine 
comme la philosophie et de la science, et encore moins l'art et l'histoire, destiné mentionner est 
le mythe et  la religion, ou ce qu'on appelle habituellement « le sacré » aussi bien dans son 
premier religieux ou sous la forme de la seconde mythologique, fait  Mircea Iliade un champ 
fertile pour l'étude qui  mérite d'être un sujet d’étude philosophique, le problème de cet article 
a mis l'accent sur le mythe lié à la religion chez Mircea Eliade, une relation ne peut être perçue 
que par le chapitre de la hiérarchie de ces deux phénomènes, ce problème peut être formulé 
comme suit: es que l'être humain a appris  Listé les légendes à travers son expérience 
religieuse?   
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  :مقدمة  

ين�خاصة�إذا��عت���املن���الب�يوي�مفتاح�إدراك�العالقة�ب�ن��سطورة�والد

أدركنا�أن�مرسيا�إلياد�قد�استخدم�الب�يو�ة�الرمز�ة�ال����عت���نقطة�تقاطع�ب�ن�

��مر� �و�تعلق �بالدي��، ��سطوري �عالقة �لنحت �إلياد �وظف�ما �ب�يو��ن أسلو��ن

والب�يو�ة�)  F. désosseur 1857-1913(بالب�يو�ة��كما�أراد�ا�فرديناند�د�سوس���

�ش� �ليفي ��لود �أراد�ا �كما ��و�) C. Lévi-Strauss 1908- 2009(�اوس �واملقصود ،

الب�يو�ة�وعالق��ا�بالرمز�و�ن��و�ولوجيا؛�نقول�ذلك�ألن�البحث�عن�العالقة�ب�ن�

��و�أمر�متعب� �إلياد �مرسيا �قدمھ �الذي �الفكري �املشروع ��� �والدين �سطورة

الفصل����للغاية،�ح���أننا�ن�اد�نجزم��عد�قراءات�عديدة�ملدوناتھ�أنھ�يتحا����

موضوع�العالقة�ب�ن��سطوري�والدي��،��مر�الذي�لم��سلم�بھ�لس�ب�واحد�و�و�

�غ��� �فمن �إلياد، �مرسيا �يقدمھ �الذي �الفكري �للمشروع �بال�سبة �املوضوع قيمة

املمكن�أن�يتجنب�مرسيا�إلياد�الفصل����مثل��كذا�عالقة�علما�أ��ا�تمثل�جزئية�

  .غفال�ارئ�سة�ال�يمكن�بأي�حال�من��حوال�إ

يتحدث�مرسيا�إلياد�عن�ب�ية��سطورة�ووظيف��ا�فيظ�ر�موقفھ�من�العالقة�

تنطوي�معا�شة�: " ال���تر�ط��سطورة�بالدين،�وقد�تجسد�ذلك����النص���ي

�ال��� �ا����ة�العادية �من �تم���ا �حيث �من �حقيقية، �دي�ية �خ��ة �ع�� �ساط���إذا

�العادية �حياتنا ��� ��1"نخت���ا �م�ن �فمن �إلياد�، �مرسيا �أن �لدينا �ي��ز �النص ذا

�باملع��� �دي�ية �تجر�ة �تتضمن ��سطورة �أن �بمع�� �الدي��، ��سطوري يضمن

ا��قيقي،�أي�أن���سان�الذي�نظم��ساط���إنما��ان�يجسد����الوقت�نفسھ�

� �مكتملة �دي�ية �ومعتقدات(تجر�ة �إ���)طقوس �بحاجة �الزلنا �ذلك �رغم �لكن ؛

يا�إلياد�ت��ز�عالقة��سطوري�بالدي���عند��ذا�شوا�د�أخرى�من�نصوص�مرس

  .املفكر

�لعالقة� �يتطرق �ألنھ �إلياد �م��سيا �كتابات ��� �ا�تمامنا �النصوص �أثار�أحد لقد

�سطوري�بالدي���من�خالل�التطرق�ملف�وم���سان�املتدين،�أي�أن��ذا�النص�

: " متنھ���يأخذ�العالقة�����تجاه��خر�أي�من�الدي���إ����سطوري،�والنص�

�ا��و�ر �أن �عنده �الدي�� �إ�سان����سان �ع�� ��ذا �ي�� �الوجود، �سبق
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املجتمعات�البدائية�والشرقية،�مثلما�ي���ع���ال��ودي�واملسي���واملسلم،�لقد�

���� �حدثت �قد �ا��وادث �من �سلسلة �ألن �اليوم ��و�عليھ �ما �إ�� ���سان وصل

ذ�تفعل�ذلك�فل�ي�تفسر�لھ�كيف��صل،�و�ذه�ا��وادث�ترو��ا��ساط��،�و���إ

ت�ًون�ع����ذا�النحو،�وملاذا،�وعند���سان�الدي���إن�الوجود�ا��قيقي��ص���

�ب�تائجھ،� �و�سلم �البد�ي �التار�خ ��ذا �ع�� �ف��ا �يطلع �ال�� �ال��ظة ��� �يبدأ إنما

  .2"والتار�خ�البد�ي��و�دائما�تار�خ�إل��

�أ�ميتھ�� ��ش���إ�� �أن �علينا �وجب �النص �ل�ذا �بالتأو�ل �التطرق وقبل

وقيمتھ����الوقت�نفسھ،�ف�ذا�النص�ي�����عالقة�ب�يو�ة�ب�ن��سطوري�والدي���

�النص� ��ذا �خالل �ومن �إلياد �مرسيا �أن �كما �الدراسة، ��ذه �منطلق �يؤكد بما

�و�� �والدي�� ��سطوري �عالقة ��� �يفصل �الذي �املباشر �ا��كم �إ���يتجنب �أ

،�لذلك�)�سطورة�والدين(الرمز�ة�ع���املستوى�اللغوي�للتعب���عن�ب�ية�املقدس�

�الرمز�ة؛� ��ذه �ت�س���عليھ �الذي �املع�� �عن �للكشف �كمن�� �التأو�ل � س�ستخدم

��سطوري� �عالقة �أن �إ�� �القارئ �ي�بھ �أن �إلياد �مرسيا �يحاول �النص �خالل فمن

�ا ��ل �ع�� �تنطبق �ضبط�ا �ير�د �ال�� �الدي�ية�بالدي�� �واملنظومات لنماذج

���سان� �ع�� �تنطبق �ف�� �ش�ل�ا، ��ان �وم�ما �زما��ا ��ان �م�ما و�سطور�ة

�أو�" البدا�ي" �مسيحيا �أو ���وديا ��ان �سواء �ا��ديث ���سان �ع�� �تنطبق كما

مسلما؛�فاإل�سان�يصبح�متدينا�إذا�اطلع�ع���التار�خ�املقدس،�أي�التار�خ��ل���

نقلھ�إ�����سان�لتفسر�لھ�حالتھ�مع�القد����عن�طر�ق�الذي�تتكفل��سطورة�ب

كشف��سباب�والغايات��مر�الذي�ينقل���سان�من�مرحلة��طالع�ع���التار�خ�

،�مع���ذلك�أن��سطوري�إذ�يروي�)�يمان(املقدس�إ���مرحلة�ال�سليم�ب�تائجھ�

�ا �حالة �من �أي �املعرفة �إ�� �ا���ل �من ���سان �ينقل �مقدسا �إ���تار�خا لالتدين

حالة�التدين،�وال��ع���ذلك�أن�املرحلة��سطور�ة�سبقت�مرحلة�التدين�وم�دت�

�كباب� �والدنيوي �الدي�� �ب�ن �الفاصل �ا��د ��� ��سطورة �أن ��ع�� �بقدر�ما ل�ا

� �الشارع �ب�ن �يفصل �الذي �الدنيوي (الكن�سة �) امل�ان �املقدس(واملعبد ،�)امل�ان

�� �فتحھ �إن �الذي �الباب ��� �باملقدس�فاألسطورة ��تصال �من �س�تمكن �سان

والدنيوي����الوقت�نفسھ،�نقول�ذلك�ألن��سطورة�ال�تنفصل�عن�الواقع�بل�إن�

جل��ساط���تقدم�حلوال�لإل�سان�ف���ترتبط�بما�يواج�ھ���سان����الواقع�من�
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��ل��� �النموذج �إ�� �ال�روب �نقل �لم �إن �إال�بالرجوع �ال�تحل �واستف�امات أزمات

  .املقدس

�عت����ل�ما�سبق�مجرد�أف�ار�اس��اللية�يمكن�ل�ا�أن��ع�ن�القارئ�ع���  

ف�م�ما��و�آت،�فعالقة��سطوري�بالدي���ال�يمكن�أن�تف�م�عند�مرسيا�إلياد�إال�

�املفكر،� ��ذا �نصوص �باس�نطاق �لھ ��سمح �مفتاحية �ب�لمات �القارئ �أمسك إذا

��� �املفتاحية �ال�لمات ��ن: و�ذه �الرمز�ة، �وعليھ�الب�يو�ة، �العاملية؛ ��و�ولوجيا،

يحق�لنا��ن�أن�نطرح�سؤ��مفصليا�حول�عالقة��سطوري�بالدي���عند�مرسيا�

�من� �إ���املبت�� �ع���الوصول �ذلك �س�ساعدنا �عنھ ��جابة �من �تمكنا �فإن إلياد،

���ي �مفاده �والسؤال �كب��؛ �بنجاح �الدراسة �أل�م�: �ذه �الذي ��و �التدين �ل

  ساط���ال���استخدم�ا�للتعب���عن�قداسة��ل��؟��سان�إلبداع�� 

  

 و���أوال�ي -1

أن��عا���" الو����وال�ي"ير�د�مرسيا�إلياد�من�خالل�استخدامھ�ملف�وم�

� �الو�� �إ�� �برد�ا �الدين �أصل �دي�ية�) oracle(مسألة �ذو�أصول �املقدس في�ون

من�الباب��إل�ية�ال�أسطور�ة�إ�سانية،�و����إلياد�إ���موضوع�الو���وأصل�الدين

�ال�رمسية �املتون �أحدثتھ �الذي ��ثر�البالغ �إ�� �تطرق �إذ �ف�م�ال�رم���، ��

�الفكر�ال�شري� �ب�ن �بالر�ط ��يطالية �لعصر�ال��ضة �التأس�س �و�� �فالطونية

عموما����مختلف�تجلياتھ�والو���باعتباره�معرفة�منح�ا�هللا�لإل�سان؛�ع����ذا�

  .ارنا�إل���تم�بالو���لإل�سان�ساس�سي�ون�مصدر�الدين�وسائر�أف�

��عدد� �لفكرة �سابق �التوحيد �أن �القول �يمكن ��وال�ي �الو�� �فكرة �من انطالقا

،�ومع���)هللا(�ل�ة�باعتبار�أن�املبدأ����مسلمة�الو����وال�ي��و�أحادية�املصدر�

�فال� �التار�خ، �خارج �الدين �بوضع ��وال�ي �الو�� �يفسر�مبدأ �إلياد �مرسيا �أن ذلك

� �وال�محليةوجود �عاملية�ال�إقليمية �واحدة �ديانة ��ناك �بل �فكرة�3ألديان �تحيلنا ؛

الو����وال�ي�أيضا�إ���مسألة�بالغة���مية����املشروع�الفكري�ملرسيا�إلياد�و���

�صول�الشرقية�للدين�ردا�ع���املسيحية��قليمية�ال���غرس��ا�كنا�س�القرون�
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�مر�الذي��4بأت�ب�بوة�ع�����بن�مر�مالوسطى،�فال�رمسية�سبقت�املسيحية�وت�

يجعل�املتون�ال�رمسية�ذات�مصداقية�ك��ى�و�مك��ا�من�أن�ت�ون�مصدرا�للدين�

علما�أن��رمس�مصري��صل��عكس�ثقافة�الشرق�و�ؤكد����الوقت�نفسھ�تالقح�

�و�عت��� ��عد، �فيما ��ف�ار�املسيحية ��� �ح�� �تأث���ال�رمسية �خالل �من الثقافات

غة���مية�بال�سبة�ملرسيا�إلياد�رغم�أ��ا�تتعلق�بالتفاصيل�فقطـ،�ذلك�نقطة�بال

�إيطاليا� �عرف��ا �ال�� �ال��ضة ��� �سا�م �رئ�سا �عامال �ال�رمسية �املتون ��انت إذ

  .خاصة�وأورو�ا����ش���املجاالت

�و���   ��وال�ي �الو�� �فكرة �تتضم��ا �جو�ر�ة �مسألة �إ�� �سبق �ما ينقلنا

��ع �ال�� �العلمانية �الفكرة �املش�لة�رفض �لكن �الدين، �أصل ��� ��سطورة ت���أن

عند�مرسيا�إلياد�أنھ�لم�يقدم�نصا�صر�حا�ي�ب���فيھ�فكرة�الو����وال�ي،�فقد�

�من� �تمكن �النظ���إذ �منقطعة �فينومينولوجية �ب��اعة �املسألة �ل�ذه �إلياد تطرق

��عليق�أح�امھ�مجسدا�أر����طوار�الفينومينولوجية�ال�كما�نظر�ل�ا��وسرل�بل

  .كما�أراد�ا��و�أن�تطبق

�مش�لة� �و�� ��وال�ي، �والو�� �الدين �مسألة �أمام �واحدة �مش�لة تبقى

عو�صة�ال�يمكن�ف�م�ا�إال�بمقار�ة�تمكننا�من�كشف��ذه�املش�لة،�واملقصود��نا�

�لو� �ففرضا �القديم، ��� �الدي�ية �الظا�رة �واقع ��ان �كما �املش�لة �مماثلة باملقار�ة

للدين�عند�مرسيا�إلياد�و�النظر�إ���عمق�التار�خ��سلمنا�بأطروحة�الو���كمصدر 

�ت��ير��ذه� �شأ��ا �من �ال�� ��دلة �تقديم �من �نتمكن �لن �فسوف �املسألة ��ذه ��

�الباليولي��� ��و�التار�خ ���سان �عن �معلوم �تار�خ �أقدم �أن �والس�ب الفرضية،

ه�و�مكن��سمية��ذ) �د�ى،��وسط�و�ع��(الذي�يقسم�عادة�إ���ثالثة�أقسام�

املرحلة�بالقاع�ال��يق�الذي�ال�يقدم�آثارا�كتابية��عرفھ�أو�ت��ز�لنا�ما��ان�عليھ�

� �العصر�)�نا���(��سان �ذلك ��د�ى(�� ���سان�)خاصة �أيضا �و�مر��شمل ،

���� �عاش �الذي �النياندرتا�� �العاقل �باإل�سان �عليھ �يصط�� �ما �أو النياندرتا��

� ��وسط �العاقل�) homo sapian niandertalisis(العصر�الباليولي�� و��سان

فيما��عد؛�ف�ل�ما��و�متوفر�آثار�صامتة�تحتاج�إ���تأو�ل�أو�إن����القول�قراءة�

�ع��� �والرسوم �الدفن �وطرق �التماثيل �تتضم��ا ��انت �ال�� �الرمز�ة �ع�� تقف

�مرسيا� �حسب �غ���وا��ة �الدي�ية �التجر�ة �يبقي �ذلك �و�ل �الك�وف جدار�ات
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ليل�الكتا�ي�املطلوب�فس�توفر�فيما��عد�لكن�املش�لة��نا����أن�،�وأما�الد5إلياد

� ��سطورة �ش�ل �سيأخذ �مقدس(النص �حما���، �شعري، �جما��، �ما�) ف�� و�ذا

حدث����ا��ضارة�السومر�ة�ال���ش�دت�أو���النصوص�الدي�ية�ح���أن�مرسيا�

النص�،�و�تجسد��ل�ذلك����6"التار�خ�يبدأ�من�سومر: "إلياد�ع���عن�ذلك�بالقول 

وإ��ا�تتعلق�بالوثائق��و���املكتو�ة�وال����عود�أصل�ا�لأللف�الثالثة،�ولكن�: " ��ي

؛�عندئذ�ال�يمكننا�وضع�7"�ذه�الوثائق��عكس،�بالتأكيد،�عقائد�دي�ية�أك���قدما

�يق��ح�ا� �ال�� ��وال�ي �الو�� �فرضية �وتبقى �والدين ��سطورة �ب�ن �فاصل حد

  .امرسيا�إلياد�بدون�أدلة�ت��ر�

�يخدم� �بما �والدين ��سطورة �ب�ن �للفصل �أخرى �قراءة �تقديم يمكننا

فرضية�الو����وال�ي،�و�ذه�القراءة�س�تعامل�ف��ا�مع�واقع�الدين�والكتابة�كأثر�

�سبق� �ما ��ل �يفرض�علينا �الكتابة؛ �لتلك �الطا�ع�امليثولو�� �عن �نا�يك �منھ البد

�إال� �يظ�ر�للباحث �أن �ال�يمكنھ �الدين �أن �فكرة �لكن�قبول ��ساط��، �خالل من

ماذا�لو�أقرت��ساط���ذا��ا�بفرضية�الو����وال�ي؟�سي�ون�ذلك�المحالة�دليال�

��وال�ي� �الو�� �لفكرة �و�ؤسس �حول�ا �ليلتف ��سطورة �مصداقية �ع�� �عتمد

الذي�يضع�الدين�قبل��سطورة�بأن�يث�ت�مصدره��ل��،�يقول�مرسيا�إلياد����

�الشأن �املمكن: " �ذا �تار�خ��من �ف��ا ��ستعيد �شيقة، �بدراسة �املرء �يقوم أن

عندئذ�تصبح��8))"بالو���ال�رم�����وال�ي((�سطورة�الدي�ية�والثقافة�املتعلقة�

�عليھ� �حصل �دي�� ��صل ��� �املقدس �باعتبار�أن �املقدس �تار�خ ��ع�� �سطورة

  .��سان�بو���إل���أوال�ي

اج�ا�الكب���وتأث���ا����مختلف�أف�ار�واج�ت�فكرة�الو����وال�ي�انت�اسة��عد�رو 

ال��ضة��ور�ية�ما�ب�ن�القرن�الرا�ع�عشر�والسادس�عشر،�والس�ب��و�فلسفات�

��ازو�ون� �إ��اق �بھ �قام �الذي ��العمل ��وال�ي �الو�� �أطروحة �رفضت عديدة

)isaac casaubon (� �ال�رمسية�1614سنة �املتون �أن �خاللھ �من �أث�ت �والذي م

�دراس �حسب �وحيا �ب�ن�ل�ست �ما �كت�ت �نصوص �مجرد ��� �بل �بحتة، �لغو�ة ة

�الوضعية� �عن �نا�يك �واملسيحية، �ال�لي�ية �ب�ن �للتوفيق �والثالث �الثا�ي القرني�ن

ال���تؤمن�باملادة�والطبيعة�والوجودية�ال����عت�����سان�خالقا�وصا�عا����ح�ن�
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�أو�� �هللا �أو �عاجز�و�ل�ة ���سان �أن �فكرة �يتضمن ��وال�ي �الو�� لھ��أن

  .ل�ساعده

 �ساط���ا��ية -2

�الطر�قة،� �بنفس �ال�ل �مع �يتعامل ��ساط���وال �ب�ن �إلياد يم���مرسيا

�مع� �املساواة �قدم �ع�� �توضع �أن �يمكن �أو�أساط���الدمار�ال فأساط���الت�و�ن

�إ��� �النبات �من �نوع �خروج �كيفية �أو�عن �مع�ن �سلوك �عن �تح�ي أساط���أخرى

�9الوجود �فإن �ذلك �إ�� �ضف �قدم�، �ع�� ��خرى ��� �ال�توضع �ساط���اليونانية

املساواة�مع��ساط���الشرقية�القديمة�باعتبار�أن�اليوناني�ن�ال�يمتل�ون�أسطورة�

�شعائر�ا؛� �متنا �أو�ح�� �أو�معتقدا �طقسا �تتضمن �أي �بالدين، �عالقة �ل�ا واحدة

�ي �بأمر�جلل �تتعلق ��ساط���ال�� ��� �إلياد �مرسيا �عند ����فاألساط���ا��ية حدث

�وا��يال� ��ع���ا��قيقة�ال�الو�م ��انت �أل��ا �بالدين �أساط���ترتبط �و�� الوجود،

الف���كما�زعم�ذلك�اليونانيون�من�منطلق�الفصل�ب�ن�امليتوس�واللوغوس؛�وقد�

سما�ا�باألساط���ا��ية�أل��ا�الزالت�ترافق�الفكر�ال�شري�من�خالل�الدين،�ف�ذا�

  .تفسر�العديد�من�الطقوس�واملعتقدات��خ���ضمن�ل�ا��ستمرار�ة��و��ا

��ذه� ��� ��ن �س�بحث �إلياد �مرسيا �عند �ا��ية ��سطورة �مع�� �تحديد �عد

���مية� �بالغ �نصا �وجدنا �السياق ��ذا �و�� �الدي��؛ �مصدر�ا �يؤكد �ساط���عما

�متنھ� �والنص ��ساط��، �ملتون �الدي�ية ��صول �تأكيد �ع�� ��ساعدنا �أن يمكنھ

�أسطور : " ��ي �عند�إن �الدي�ية �ا��ياة �ف�م �لنا �ت�يح �ال�ونية �ال�شأة ة

��و�الداياك �عند�م �فالعالم ��جتما��، �وتنظيم�م �ثقاف��م �ف�م �لنا �ت�يح ،كما

�-ال������تجسيد�ل�ما�بالذات�-حصيلة�معركة�مبدأين�متقاطب�ن،�و��رة�ا��ياة�

�ذا��،�وعن�طر�ق�التأو�ل�يمكن�لنا�أن�نحصل�من�م�ن10"تف���خالل��ذه�املعركة

النص�ع���مع���يفيدنا����ف�م�عالقة��سطوري�بالدي��،�فمرسيا�إلياد�يرى�أن�

�سطورة�خاصة�ال�ونية�ال���تتحدث�عن�الت�و�ن�تمتلك�وظيفة��امة�وأساسية�

�جاء� �وقد ��و��صل �الدي�� �أن ��ست�تج �ومنھ �الدي�ية، �ا��ياة �شرح ��� تتمثل

�آخر  �و�مع�� �الدين، �محتوى �فقط �ل�شرح �أول���سطوري ��� ��سطورة فإن

خطاب�دي���قام���سان�بكتابتھ�و�و��ع���عن�ف�م���سان�للدين،�نا�يك�عن�
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�لإل�سان� �و�قتصادية ��جتماعية �ا��ياة �ف�م ��ساط���يمكننا �خالل �ومن أننا

وح���ما�يتعلق�بالفن�واملعرفة�والقيم�إ���غ���ذلك�مما�يخص���سان�باعتباره�

  .�ائنا�متم��ا�وعاقال

�املصدر�   �تؤكد �أن �شأ��ا �من �أخرى �بخاصية �أيضا تتم����ساط���ا��ية

املش��ك�للفكر�أو�ا��طاب��سطوري،�و�ذه�ا��اصية�����شابھ��ساط���ا��ية�

���العديد�من��مور�أ�م�ا�املوضوع�وفكرتھ�العامة،�فرغم�الفرق�الكب���ب�ن��ذه�

�الظرو  �مستوى �وع�� �التار��� �املستوى �ع�� ��جتماعية��ساط�� ف

و�ن��و�ولوجية�ال���ولدت����حض��ا�إال�أ��ا��ش��ك����العديد�من�املواضيع�و���

الت�و�ن،�الطوفان،�: (أف�ار�ا�العامة�ال���تمثل�محور��سطورة؛�املقصود�بذلك

�السفينة �املاء، �العماء، �أيام، �ستة �دارس�)إ��...الدمار، �ع�� �يحتم ��مر�الذي ،

�سؤ�  �يطرح �مفاده�ساط���أن ���مية �ب�ن�: �بالغ �الكب���القائم �سر�ال�شابھ ما

��جتما��� �الفرق �ورغم �بي��ا �الكب�� �الزم�� �الفارق �رغم �ا��ية �ساط��

  و�ن��و�ولو���ب�ن�املجتمعات�ال���أنتج��ا؟

�بنقد� ��ستعانة �طر�ق �عن �ال�شابھ ��ذا �من �موقفھ �إلياد �مرسيا �شرح

�وخاصة��  �املحلية �الثقافة �ال�توجد�فكرة �أنھ ��عتقد�جازما �إلياد �فمرسيا ور�ية،

ثقافة�أو�حضارة�مستقلة�تمام��ستقاللية�عن�الثقافات�أو�ا��ضارات��خرى،�

�و�را�ينھ� �ذلك �تفصيل �أما �الب�يو�ة؛ �ش��اوس �ليفي �ألطروحة �محا�اة �ذلك و��

فنجد�ا����العديد�من�النصوص�ال���تؤسس��ل�ا�لفكرة�تالقح�الثقافات�ووحدة�

�القدر�أو�أك���مقارنة�ا��ض �بنفس �البدا�ي ���سان �ف��ا �سا�م �ال�� �ال�شر�ة ارة

�من� �ذلك �و�ل �الغر�ي، �ف��ا �سا�م �كما �الشر�� �ف��ا �سا�م �ا��ديث، باإل�سان

�جلال� �أمرا �تروي �ال�� ��ساط���ا��ية �ب�ن �الكب���املوجود �ال�شابھ �ي��ر �أن شأنھ

�إلياد �مرسيا �يقول �بالدين؛ �يتعلق �إن��ذ: " وتفسر�ما �القول �إ�� �يف��� �الكالم ا

��ساعد� �و�وقيانو���، �و�فر�قي ��سيوي �العالم �مع �املباشر �الغرب حوار

�قيمة،�مع��ف� �ذات �بحق �اعتبار�ا �يمكن �روحية �مواقف �ع���اك�شاف �ور�ي�ن

��ا�عامليا،�ولم��عد�تلك�املواقف�مع��ة�عن�صيغ�إقليمية�وعن�إبداعات�تتم����

�ال� �تار�خ �من �محدود �جانب �مواقف ��� �إنما �نقول -شر�ة، �ألنفسنا �سمحنا �- إذا

،�واملع���الذي�يمكننا�أن��س�شفھ�من�م�ن��ذا�النص��و�"11عاملية�ومس�ونية
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�منذ� �بدأ �الذي ���سا�ي �التار�خ �منفصال�عن �ي�ون �أن �ال�يمكن �أور�ا �تار�خ أن

آالف�السن�ن،�فال�مجال�للبحث�عن��صول�إال�بالعودة�إ����خر�الذي��ش��ك�

��ساط��� �ف��ا �بما �ال�شر�ة �ا��ياة �أش�ال ��ل �يتضمن �الذي �التار�خ ��� معھ

  .و�ديان�أي�تجار�نا�الروحية�مع�القد���

يطرق�مرسيا�إلياد�باب�حوار�ا��ضارات�لدخول�موضوع�وحدة��ديان،�

ونحن��عت���أن��ذه�ا��زئية����مشروعھ�الفكري����ال���أل�مت�فراس�السواح�

� �مؤلف �لنا �فموضوع�" ��سان�دين"ليكتب ��عد، �فيما �قشھ �أمر�س�نا و�ذا

�ع��� �والتنوع �التعدد �واقع �ال�ي�ناقض�مع �إلياد �عنھ�مرسيا �تحدث �الذي الوحدة

مستوى�التجارب�الدي�ية�بقدر�ما��ع���و�األسلوب�الب�يوي��جزاء�داخل�الب�ية؛�

�املشروع� ��� �املتأصل �الطرح ��ذا �تخدم �ال�� �النصوص �من �العديد �صادفنا لقد

��عض� �ع�� �ركزنا �التناول ��� �للسطحية �وتجنبا �لكننا �إلياد �ملرسيا الفكري

النصوص�ال���ارتأينا�أ��ا��قوى�من�ب�ن�نظ��ا��ا،�فع���س�يل�املثال�ال�ا��صر�

يقدم�النص���ي�املع���الذي�نر�د�أن�نؤسس�لھ����قراءة�مدونات��ذا�املفكر،�

���ي �متنھ �ل: " والنص �الوحدة ���ذه �الشعور ��و�إن �لل�شر�ة �الرو�� لتار�خ

�أ�ميتھ� �من �وس�تحقق �الكفاية، �فيھ �بما �غ���متمثل �ومازال �حديث، اك�شاف

�الفصل� ��ذا �و�� �الثالث، �ا��زء ��خ���من �الفصل ��� �نظامنا �ملستقبل بال�سبة

� ��نقسامية �أسياد �قبل �من �املثارة ��زمات �وني�شھ��-�خ���نناقش �ماركس منذ

� �فرو�د �ا�-ح�� �واملسا�مات ��ناسة �قبل �من �/ ملقدمة وتار�خ�/ �ن��و�ولوجيا

�الدي��� ��بداع �تحسب �لن �ال�� �ا��ديدة، �والتأو�لية �والفينومينولوجيا، �ديان،

  .12"والوحيد�وإنما�ل�ا�إل�ام�للعالم�الغر�ي�ا��ديث

�ل�ما�سبق�يؤكد�أن�تار�خ�ال�شر�ة�مع�املقدس��و�تار�خ�تراك���سا�م�

القدر�الذي�يضمن�ل�ل�املجتمعات�ا��ق����املشاركة����فيھ�ا��ميع�بالكيفية�و�

��عتقد� �ما �يفسر�حسب �ما ��ذا �الوجود، ��� �ا��ق �كما �ال�شر�ة �ا��ضارة بناء

�ومنھ� ��ساط���ا��ية، �الكب���ب�ن �ال�شابھ �جزئية �مع �واملباشرة �القو�ة العالقة

م�ان�أن�يمكن�لنا��نتقال��ن�إ���سؤال�آخر�يتمم�السؤال�السابق،��ل��ان�باإل 

��ذه� �لو��انت ��ساط���ا��ية �مستوى �ع�� �املجتمعات �ب�ن �ال�شابھ ��ذا يحدث
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�موضوعية� �فكر�ة �بمرجعية �لھ �خالص�ال�عالقة �عق�� �إبداع �عن �ساط���عبارة

  .خارجة�عن�الذات؟

يمكننا�القول�أن��جابة�ع���السؤال�السالف�الذكر�لن�ت�لفنا�الكث��،�

�بطر  �أساط��ه �مجتمع ��ل �ال�شابھ�فلو�صاغ �لغاب �خالصة �عقلية �إبداعية �قة

�أصال� ��سطورة �مف�وم �مع �ي�ناقض �ذلك �إن �بل ��ساط���الك��ى، �ب�ن ا��اصل

باعتبار�أن��سطورة�ال�تمتلك��اتبا�بل�����ع���عن�فكر�جم��؛�واملنطقي��و�أن�

� �ان�قد�تناقل�متون�الدين�ع���ش�ل�ثقافة�شفو�ة�) أول،�قديم(مجتمعا�بدئيا

ضمون�الدي����و���أوال�ي،�و�تالقح�الثقافات�وا��ضارات�مرت��ف�ار�شارحة�مل

�ساسية�واملحور�ة�����ذا�ا��طاب�الدي���الذي�صيغ����قالب�ف���لغوي�رفيع�

�الثقافات� �تالقح �أن �أي �التار�خ، �ع�� �التنقل �من �وتمكنت �آلخر �مجتمع من

فيا�والتار�خ؛�لكن�وا��ضارات��و�الذي�ساعد�تنقل��ف�ار��سطور�ة�ع���ا��غرا

��م��و�أن�الدين�سبق��سطورة�و�ذه��خ��ة�إنما�وجدت�لشرح�متنھ�مثل�ا����

�ما� �و�ذا �الدي�ية، �منظومتھ �التفك���داخل �إ�� ��س�� �دي�� �خطاب �أي �مثل ذلك

�إلياد �مرسيا �قول �يف�م �القارئ �ألساط����صول�: "يجعل �ال��يحة �القصة إن

،�واعتمادا�ع���ذلك�13"نظام�للعالم�وللمجتمع�انت�عمال�دي�يا�ضرور�ا�لدعم�ال

�قولھ �ف�م �يمكننا �ت�تدئ�: " أيضا �أساط����صول �فإن �آخر، �م�ان �أي ��� وكما

�بناء�"14بالتذك���بال�ش�ونية �باس��جاع�أو�إعادة �يتعلق �التذكر��نا �فإن �وللعلم ،

  .الصور�الدي�ية�باستخدام�اللغة�والعرف��جتما���اللذان�تزخر���ما��ساط��

 وظيفة��ساط�� -3

�وظيفة� �عن �البحث �خالل �لألساط���من �الدي�ية ��صول �است�باط يمكننا

�من��ا� �ليصبح �الب�يوي �املن�� �من �ا��زئية ��ذه ��� �سنوسع �أننا �أي �سطورة،

ب�يو�ا�وظيفيا�ل�ي�يل���مطلبنا؛�ول�س�املقصود�بوظيفة��ساط���ما��انت�تقوم�

�تؤ  �ال�� �املجتمعات ��� ��خ��ة ��ذه �بالطقوس�بھ �ممزوجة �وتردد�ا �بمحتوا�ا من

��نا� �املقصود �بل �فحسب، �املقدس �الزمن �إ�� �العادي �الزمن �من �العبور ل�س�يل

بوظيفة��ساط���ما�قامت�بھ��سطورة����نظر�الدارس�ن،�عندئذ�يمكن��سمية�

�ذه�الوظيفة�بالوظيفة�امليثولوجية�ال���بإم�ا��ا�مساعدتنا�ع���كشف�العالقة�
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��سطور  �ومحا�اة�ب�ن �الدي�� ��صل �حول �ذكره �سبق �ما ��ل �يثمن �بما �والدين ة

  .�سطورة�للنصوص��و���املقدسة�و���النصوص�الدي�ية

يرى�مرسيا�إلياد�أن�لألسطورة�وظائف�عدة�تؤد��ا،�وح���ال�نتحدث�إال�من�

خالل�النصوص�ارتأينا�أن�نرتكز����قراءتنا�لوج�ة�نظر�مرسيا�إلياد�ع���نصوص�

البد�لنا�قبل�أن�نختم��ذا�الفصل�من�: " نصبو�إليھ؛�يقول�مرسيا�إليادتخدم�ما�

��ستخلص� �أن �مالينوفس�ي �برونالف �ف��ا �حاول �ال�� �الكالسيكية �الفقرات إيراد

�البدائية �املجتمعات ��� ��سطورة �ووظيفة �بما�: طبيعة �إل��ا �منظورا �سطورة،

ية�فضول�عل��،�بل����ف��ا�من�عنصر�غ���با��ياة،�ل�ست�تفس��ا�يراد�منھ�تلب

�عميقة �دي�ية ���اجة �و�ستجيب �أصلية �حقيقة �إ�� �ا��ياة ��عيد �تفسر�...ح�اية ؛

�فاعلية� �تضمن �وتفرض�ا، ��خالقية �املبادئ �عن �تحامي �املعتقدات، �وتق�ن وت��ز

،�و�ما�أن�مرسيا�إلياد��ستعرض�����ذا�النص�أطروحة�15..."�حتفاالت�الطقسية

� �نجزم �لم �فإننا �النص�مالينوفس�ي �قراءة ��خ���إال��عد ��ذا �أطروحة �ي�ب�� بأنھ

إذن،�عنصر�جو�ري����: " -والذي�جاء�مباشرة��عد�النص�السالف�الذكر�-��ي

ا��ضارة���سانية،�ل�ست�تخر�فا�ال�طائل�وراءه،�بل�حقيقة�حية�ال�ينفك�ي��أ�

ي�إل��ا���سان؛�ل�ست�عرضا�ملشا�د�مصورة،�بل�صياغة�حقيقية�للدين�البدا�

�العملية �مستعرض�16"ول��كمة �من �ي�تقل �إلياد �مرسيا �أن ��ست�تج �ومنھ ،

ألطروحة�مالينوفس�ي�إ���مست�بط�يحدد�الن�يجة�ال���ت��ز�موقفھ��و�واملتمثل�

���أن�الوظيفة��ساسية�لألسطورة�تتمثل����صياغة�حقيقية�للدين،�وإذا�سلمنا�

�و�أصل��ساط���و�ذه��بأن��سطورة��عت���صياغة�للدين�فمع���ذلك�أن�الدين

�خ��ة�إنما�وجدت�ل�شرح�الدين�أو�لتوثقھ�باعتبار�أن�الدين��و���لھ�قيمة�كب��ة�

 .تجسدت����قداستھ�عند���سان�املع����ول�و�خ���بذلك�الو��

 

 

  

  :خالصة  
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  ���� ��و�� �الدراسة، ��ذه �خالصة �م�ن �لصياغة �جزئ�ت�ن س��تكز�ع��

و�التا���فإن�أي�نظر�ة�: " تخالص�ا�من�النص���يفكرة�ألر�ست��اس��ر�يمكن�اس

معرفية�البد�من�أن�تو���ا��يال�امل�ون�لألساط���من�العناية�بقدر�ما�تو���املنطق�

�فحسب،� �تختلف �بل �ال�تتفاضل �الفكر�ة �فاألنماط �ال�سقية، �املعرفية واملفا�يم

� �شعوب �تص�يف�الشعوب�إ�� �من�املمكن ��عد �لم �" منطقية"و�كذا ا�م"وشعوب

،�17"،�أي�لم�تحظى��عد��شرف�الوصول�إ���مرتبة�التفك���املنطقي"قبل�منطقية

�إ��� �تمتد �جذورا �تمتلك �املنطقية�ال�سقية �الثقافة��ور�ية �أن �ذلك �من واملغزى

الثقافات�الشرقية�القديمة�الالمنطقية�الال�سقية�ال���سيطرت�عل��ا�الالعقالنية�

�� �أن �و�مكن �والدي��، ��سطوري �ش�ل�ا �صفوة��� ��ع���عن �خالصة عت���ذلك

القول�الذي�قدمھ�مرسيا�إلياد����مشروعھ�الفكري�عن��سطورة،�و�تأكد�ذلك�

�أنھ� ��اس��ر �أر�ست �عن �نقرأ �والفكر�عندما ��سطورة �مجال ��� �املختص�ن لدى

�ف�م� ��� �الداللة �ورمز�ة �اللغة �قيمة �أدر�وا �الذين ��وائل �الب�يو��ن �عت���من

  .فكر�ال�شري�وع���رأس�ا��ساط��العديد�من�أش�ال�ال

أما�ا��زئية�الثانية�فتتمثل����فكرة�لرودولف�أوتو�و�مكن�استخالص�ا�من�النص�

مركبة�ومعقدة�ب�ل�ما�للفظ��فرزة" القد���"ي��تب�ع���ما�تقدم�قولھ�أن�: "��ي

من�مع��،�أما�عناصره�املركبة�لھ�ف���عناصره�العقالنية،�وغ���العقالنية،�ولكنھ،�

�محض��� ��ش�ل �أولية �فرزة �وتلك، �����18"�ذه �فطرة �التدين �أن �ذلك ومع��

��سان�أي�أمر�أو���خالص�لم�يرتقي�إليھ���سان�بل�بفضلھ�ارتقت���سانية�

إ����ل�أش�ال�الو���ال���عرف�ا�تار�خ�ال�شر�ة�ال���حرك�ا���سان�بطر�قة�علمية�

أصل��سطورة�باعتبار�ا�فنا�أو�فلسفية�أو�ح���فنية؛�والدليل�ع���أن�الدين��و�

أو�باعتبار�ا�تار�خا�أو�ح���باعتبار�ا��عب��ا�عن�املجتمع�وأعماق�النفس��و�النص�

�بانطالقتھ،�: " التا�� �الدي�� �التطور ��شرع �عندما �بأنھ �أوال، �ال�سليم، �يجب فإنھ

�ت��ك� �ولك��ا �بحصر�املع��، �الدين �ع�� �تتقدم �ومتنوعة، �ظوا�ر�غر�بة تطالعنا

��� ��تية�أثر�ا �املفا�يم �من ��ل �مدلول ��و�شأن ��ذا ��عد؛ �فيما �س��ه : مجرى

�"النجس"و" الطا�ر" �و�يمان �وتكر�م�م، �باملو�ى، ��يمان وتكر�م�ا،�" باألنفس"،

�ذا�النص� 19..."وال��ر،�والفأل�ا��سن،�و�سطورة،�وإكرام��شياء�الطبيعية

�فالدي �والدين، ��سطورة �ترات�ية �حول �ل��دل �حدا �فطري�سيضع �أو�� ن
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� ��� �حادث �تطور �عن ��عب��ا �سوى �ل�ست �أ��ا��ال�شاطو�سطورة �أي الدي��

خطاب�دي���يمتلك�البعد�اللغوي�والف���كما�يقبل�إسقاطات�عديدة����مجاالت�

إ��؛�و�ع����ذه�ا��زئية�استقالبا�عن�إجمال�...مختلفة��التار�خ�واملجتمع�والنفس

سبق�من��ذه�ا��الصة�اختيارنا�ألر�ست��ما�ذ�ب�إليھ�مرسيا�إلياد،�و���ر��ل�ما

�اس��ر�ورودولف�أوتو�كأنموذج�ن�فكر��ن��ان�البد�من�التطرق�إل��ما��ي�نظفر�

  .بف�م�املشروع�الفكري�ملرسيا�إلياد

�الدراسة   ��ذه �إضافية��نن�� �لنا�مساحة �تقدم �أن �شأ��ا بمالحظات�من

��ع���عن� �باعتبار�أ��ا ��ست�تا�� �بطا�ع�ا �تتم���أيضا �املالحظات ��ذه لبحثنا،

�ل�ذا� �قرأ �من �ل�ل �يتج�� �إذ �إلياد، �ملرسيا �الفكري �املشروع ��� �حاصل تحصيل

املفكر�أنھ��ستخدم�مف�وم��سطورة�وكأ��ا��عب���عن�الدين�ح���أ��ت�ا��دود�

الفاصلة�بي��ا�و��ن�الدين�غ���مرئية؛�ضف�إ���ذلك�أن�موضوع��سطورة�والدين�

�عدم� ��ش��ط �الذي �حوار�ا��ضارات �ملوضوع ��و�إال�مدخل �ما �إلياد �مرسيا عند

املفاضلة�ب�ن�ا��ضارات�و�كتفاء�بالتمي���بي��ا؛�يقدم�مرسيا�إلياد�أيضا�تصورا�

فصل�بي��ما�دون�أد�ى�مش�لة،�لألسطوري�والدي���يمكن�الدارس�من�الر�ط�وال

فالر�ط�يكمن����فكرة�القد����كنقطة�تقاطع�تجمع�ما�والفصل�يتم�من�خالل�

  .التمي���ب�ن��لو���وال�شري�أو��ص���واملقلد

  

  قائمة�املصادر�واملراجع�املعتمدة

 �،ــــــاد�خياطـــــــة،�دار�كنعـــــــان�للدراســـــــات�وال�شـــــــر،�: ،�تـــــــر�ســـــــطورة مظـــــــا�رمرســــــيا�إليـــــــاد��

 .1��،1991دمشق،�ط

 �،ســــــــعود�املــــــــو��،�املنظمــــــــة�: ،�تــــــــرالــــــــدين �ــــــــ� واملع�ــــــــ� التــــــــار�خ عــــــــن البحــــــــثمرســــــــيا�إليــــــــاد

 .1�،2007العر�ية�لل��جمة،�ب��وت،�ط�

 �،عبــــــــد�ال�ــــــــادي�: ،�ا��ــــــــزء��ول،�تــــــــرتــــــــار�خ�املعتقــــــــدات�و�ف�ــــــــار�الدي�يــــــــةمرســــــــيا�إليــــــــاد

 .،�دمشق1�،1986/1987عباس،�دار�دمشق،�ط

 �،حســـــــــــ�ب��اســـــــــــوحة،�م�شـــــــــــورات�: ،�تـــــــــــرو�ســـــــــــرار و�حـــــــــــالم �ســـــــــــاط��مرســـــــــــيا�إليـــــــــــاد

 .1�،2004وزارة�الثقافة،�دمشق،�ط�
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 �،ســــــــعيد�الغــــــــان��،��يئـــــــة�أبــــــــو�ظ�ــــــــ��للثقافــــــــة�: ،�تــــــــرو�ســـــــطورة اللغــــــــةأر�ســـــــت��اســــــــ��ر

 .1�،2009وال��اث،�أبو�ظ��،�ط

 �،جـــــــورج�خـــــــوام�البول�ـــــــ��،�دار�املعـــــــارف�ا��كميـــــــة،�: ،�تـــــــرالقد�ـــــــ�� فكـــــــرةرودولـــــــف�أوتـــــــو

 .1�،2010ب��وت،�ط

                                                           
  -  اجلزا�ر  - ٔ�س�تاذ حمارض جبامعة مصطفى اسطنبويل مبعسكر -.  

 ،1991،  1هنـــاد خ�اطـــة، دار كنعـــان ��راســـات وال�رشـــ، دمشـــق، ط: ، �ـــرأ�ســـطورة مظـــاهرمرســـ�یا ٕالیـــاد،  -1

  .22، 21ص 

 -  حسب الس�یاق العام �لنص نظن ٔ�ن املقصود هو املاهیة ول�س اجلوهر، فأ�مر یتعلق خبلل يف الرتمجة، فلكمة
)essence ( تقابل � من اجلوهر واملاهیة، لك�نا �رحج عند مرس�یا ٕالیاد ٔ�ن �كون املقصود هو املاهیة ليك �كمتل املشهد

أ�سطوري ��یين، واملقصود �ك�ل املشهد الب��وي هو رفضه �لطرح الوجودي ا�ي مينح  الب��وي يف نظریته عن �القة
  .ٔ�س�بق�ة �لوجود �ىل املاهیة

  .89املصدر السابق، ص -2
 -  وقد ورد هذا "البحث عن التارخي واملعىن يف ا��ن"مقنا �س�تعارة نفس التعبري ا�ي ورد عند مرس�یا ٕالیاد يف كتاب ،

  ".حبثا عن ٔ�صول ا��ن"ملعاجلة موضوع  109لصف�ة العنوان يف ا
 -  املتون الهرمس�یة)Corpus Hermeticum ( ،يه مجمو�ة كتب ت�سب لهرمس احلكمي صاحب م�لث العظمة

بطلب من زم�� �وزميو دو مدی�يش ) 1499 -1433(واحلق�قة ٔ�ن �ٔول �رمجة �لمتون الهرمس�یة قام هبا مرس�یلیو  ف��ش��و 
  .صاحب ا�طوط أ�صيل وقد اكنت الرتمجة من الیو�نیة ٕاىل الالتی��ة) 1464 -1389(
ــاد،   -3 ــ�یا ٕالی ــثمرس ــن البح ــارخي ع ــىن الت ــن يف واملع ــرا�� ــريوت، ط : ، � ــة �لرتمجــة، ب ــة العربی ــوىل، املنظم ســعود امل

  .112ص ، 2007، 1

  .111املصدر السابق، ص  -4
 - مفهوم �س�ت�دم ��ال� �ىل ال�رش ا��ن �اشوا ما بني أ�لف امخلس مائة وأ�لف املائة ق�ل التارخي وال وجود : أ��يس

�ٓ�ر �رشح منط ��شهم �ري بعض �س�ت��ا�ات املب��ة �ىل مظاهر احلیاة الالحقة اليت صیغت يف ٔ��لهبا بطریقة اسرتدادیة 
  . تصوریة

، 1986/1987، 1عبد الهادي عباس، دار دمشق، ط: ، اجلزء أ�ول، �رملعتقدات وأ�فاكر ا�ی��ة�رخي امرس�یا ٕالیاد،  -5
  .28دمشق، ص 

  .79املصدر نفسه، ص  -6
  .79املصدر السابق، ص  -7
  .114، ص البحث عن التارخي واملعىن يف ا��نمرس�یا ٕالیاد،  -8
  .165املصدر السابق، ص  -9
 - جلز�رة بوری��و بني ٕاندون�س�یا ومالزي� والزالوا حيافظون �ىل �اداهتم وتقالیدمه مبا فهيا ا�ی��ة  ا�ا�ك مه الساكن أ�صلیون

  .س�نة 3000م�ذ ٔ�كرث من 
  .171املصدر نفسه، ص  -10
 - الالت�ين مصطلح �شري ٕاىل ا�لفظ : مسكونیة)ecumenism ( وا�ي یعين ا�عوة ٕاىل توح�د الك�ا�س مكبادرة هتدف ٕاىل

وا�ي یعين العامل املسكون ب�ٔمك� ) oikoumene(الطائف�ة وال�رشذم، وقد ٔ�ش�تق لفظ مسكونیة من ا�لفظ الیو�ين موا�ة 
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ٕاشارة ٕاىل إالمرباطوریة الرومانیة؛ وقد ورد يف معجم املعاين اجلامع ٔ�ن لفظ مسكوين یعين �املي دال� �ىل التعاون والتفامه 

ٔ�نظر املزید من �الل الرابط (ركة املسكونیة و�حتاد بني خمتلف الك�ا�س ومهنا احل
  ).WWW.almaany.com/dict:ar:ا�ٓيت

حســ�ب اكســو�ة، م�شــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، ط : �ــر، ، أ�ســاطري وأ��ــالم وأ�رسارمرســ�یا ٕالیــاد -11

  .93ص ، 2004، 1

  .13، 12، اجلزء أ�ول، ص املعتقدات وأ�فاكر ا�ی��ة�رخي مرس�یا ٕالیاد،  -12
  .390، اجلزء الثالث، ص �رخي املعتقدات وأ�فاكر ا�ی��ةمرس�یا ٕالیاد،  -13
 - مصطلح �شري به مرس�یا ٕالیاد ٕاىل �شوء الكون ٔ�و ما یعرف يف التارخي �ملر�� الكومسوغونیة : ال�شكونیة
)cosmogonie.(  

  .390املصدر نفسه، ص  -14
  . 22، ص ، مظاهر أ�سطورةمرس�یا ٕالیاد -15
  .23املصدر نفسه، ص  -16
  .11،12ٔ�ر�ست اكسرير، ص، ص  أ�سطورة وا�لغةسعید الغامني، من مقدمة املرتمج لك�اب  -17
 - النص�ب من اليشء ٕاذا فرز: الفرزة.  
  .146، ص فكرة القديسرودولف ٔ�وتو،  -18
  .147املرجع السابق، ص -19
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