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 يــالمـربي االسـة انرتاث انعـمي يف دراسـهـعـانبحج انج ـنهـم 

 منىذجا  إ حممد عابد اجلابري وأحره يف انىاقع املعاصر
 ي الكنانيـابر راضـادل صـد . عم. 

 / كلية اآلدابالجامعة المستنصرية
 الـمـلـخــص:

اذا كان الى السعخفة العمسية برػرة عامة فالعمسي ىػ الصخيق الستبع لمػصػل لسشيج ا       
, وقج ة عشو تكػن بالزخورة نتائج صحيحةن الشتائج الستختبمغ الشاحية العمسية فإ السشيج سميسا  

مسجارس الفكخية الستعجدة, ل تعجدت السشاىج العمسية في دراسة السػاضيع السعخؼية السختمفة تبعا  
ك الكثيخ مغ الفالسفة والسفكخيغ الحيغ وفي مػضػع بحثشا )التخاث العخبي االسالمي( نجج ان ىشا

ومشيع وضعػا مشاىج عمسية بيجف الػصػل الى دراسة التخاث العخبي االسالمي دراسة مػضػعية 
لجراسة التخاث العخبي  ا  عمسي السفكخ العخبي دمحم عابج الجابخؼ الحؼ حخص عمى وضع مشيجا  

ن وذلظ أل الدياسي مشو والجيشي وغيخه؛ شكالو  عغ التحيد اإليجيػلػجي بكافة أ االسالمي بعيجا  
, وال االسالميةالبمجان العخبية  جشبشا التشاحخ والتعرب الحؼ تذيجه  ت   مػضػعية   قخاءة التخاث قخاءة  

حجاث التاريخية يجب ان ان األ في حدابو   يزع   مشيجا   مغ خالل   الا يتع ذلظ حدب الجابخؼ إ
 لشفدو   ؼ جعل التخاث معاصخا  حيط بيا, أجرس ضسغ الحؿبة الدمشية والسشطػمة السعخؼية التي ت  ت  

 .لشا مغ حيث الفيع والسعقػلية  معاصخا  نفدو الػقت مغ حيث اإلشكالية اإليجيػلػجية وفي 

Abstract: 

The scientific method is the way to reach scientific knowledge in general. 

If the curriculum is sound from the scientific point of view, then the 

results of it are necessarily correct results, and scientific approaches have 

been numerous in the study of different knowledge topics according to 

the various schools of thought. There are many philosophers and thinkers 

who have developed scientific approaches with the aim of reaching an 

objective study of the Arab and Islamic heritage, including the Arab 

thinker Muhammad Abed al-Jabri, who was keen to develop a scientific 

approach to study the Arab Islamic heritage away from ideological bias in 

all its political, religious and other forms, This is because an objective 

reading of heritage avoids the conflict and intolerance that the Arab 

Islamic countries are witnessing, and this is only done according to al-
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 Jabri through an approach that takes into account that historical events 

must be studied within the time period and the knowledge system that 

surrounds them, that is, making the heritage contemporary for itself in 

terms of the problem Ideology and at the same time contemporary to us in 

terms of understanding and plausibility.  

  :المقدمظ

, فسشو تدتسج السجتسعات عامة ىسية كبيخة في حياة السجتسعات االندانية برػرة  لمتخاث أ           
, غيخ انو شالقا  فة حمقة مترمة ال يسكغ انفراليا إخبختيا بػصف السعخ في مختمف تشػعاتيا 

ذا استثسخ التخاث بالصخيقة انيا سالح ذو حجيغ, فإ الا عمى الخغع مغ تمظ األىسية البالغة إ
اإلفادة مغ خبخات الدابقيغ, أما  مكانو ان يربح عامل تقجم لمبذخية مغ خالل  كان بإالرحيحة 

ردة فعل عمى فذل السجتسعات مغ خالل السقارنة مع  بػصفو   ىاجدا  صبح التخاث اذا أ
, ويربح التخاث أمام تقجم عجمة التصػر نو يقف في ىحه الحالة عائقا  , فإالسجتسعات الستقجمة

 .عخبية االسالمية عمى سبيل السثالعمى السجتسعات كسا ىػ الحال مع السجتسعات ال وباال  

, وكان لمسفكخ العخبي دمحم عابج الجابخؼ اث دراسة مػضػعيةمغ ىشا تأتي أىسية دراسة التخ 
دعا الى دراسة التخاث العخبي االسالمي دراسة ابدتيسػلػجية  في ىحا السجال, إذ   بارزا   اسياما  

 , لحا نحاول في ىحاتساعي أو ديشيو اجأكان سياسي أ , سػاء  عغ التأثيخ اإليجيػلػجي بعيجا  
في دراسة التخاث العخبي ساسية التي اعتسجىا الجابخؼ  كدات األالبحث الػقػف عشج أىع السخت

 .االسالمي

ألول عشػان السبحث ا حسل, عغ السقجمة والخاتسة عمى مبحثيغ فزال   جاء البحث مقدسا  
مفيػم التخاث كسا , بحثشا ؼيو في في فكخ دمحم عابج الجابخؼ(مفيػم التخاث وعالقتو بالحجاثة )

في حيغ جاء السبحث الثاني بعشػان , عغ عالقة التخاث بالحجاثة يترػره الجابخؼ, فزال  
ساسية التي يشبغي لشا ػات السشيج في التعامل مع التخاث(, وعخضشا ضسشو أىع السبادغ األخص)

ءة مػضػعية خارج اشار القخاءة التعامل فييا مع التخاث العخبي االسالمي لمػصػل الى قخا
 .اإليجيػلػجية

 ولالمبحث األ

 مفكوم التراث وعالقته بالحداثظ في فكر محمد عابد الجابري  



 
 
 
 
 
 
 

949 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انخاني 
   "املستجدات احلديخة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17
 : مفكوم التراث :  واًلأ 

ان  صخحا  إذ  , يذسل التخاث السعشػؼ كفكخ وسمػك لمتخاث عاما   يقتخح الجابخؼ تعخيفا    
, لكل مجتسع مغ (1) "روث الثقافي والفكخؼ والجيشي واألدبي والفشيالتخاث يقرج بو " السػ 

السجتسعات االندانية, أؼ ما يحزخ في االندان السعاصخ مغ ماضيو, فزال  عغ التخاث 
االنداني أؼ ما يحزخ في االندان مغ ماضي غيخه " التخاث ىػ كل ما ىػ حاضخ فيشا أو معشا 

القػل , وعميو يسكغ (2)مغ الساضي, سػاء ماضيشا أم ماضي غيخنا, سػاء القخيب مشو أو البعيج" 
ان التخاث في مفيػمو البديط ىػ الحاكخة االندانية بكل تجمياتيا السعخؼية والتقشية والعمسية 

 .        (3)والثقاؼية واألدبية والفشية والجسالية سػاء  أكانت عبارة عغ ثقافة شعبية أو ثقافة رسسية

في اؼ عرخ مغ عرػر  اشالقا   يخػ الجابخؼ ان ىحا السعشى لمتخاث لع يكغ متجاوال   
, في المغة العخبية نججه مغ مادة )و. ر. ث(, بالخجػع الى " لفع )التخاث(, ؼالتاريخ العخبي قجيسا  

, وىي مرادر تجل عشجما لـ)اإلرث(, و)الػرث(, و)السيخاث( والحؼ جعمتو السعاجع القجيسة مخادفا  
( ثالتخافإن معشى ) , ومغ ثعا (4)عمى ما يخثو االندان مغ والجيو مغ مال وحدب "  تصمق اسسا  

ما شؤون يقرج بو " السال وبجرجة أقل الحدب, أ ومذتقاتيا في الخصاب العخبي القجيع كان دائسا  
, عغ السجال التجاولي, أو الحقل الجاللي لكمسة )تخاث( الفكخ والثقافة فقج كانت غائبة تساما  

معشى لمتخاث, إنسا يجج اشاره السخجعي داخل , في حيغ ان ما نتجاولو اليػم مغ (5)ومخادفاتيا " 
الفكخ العخبي السعاصخ ومفاـيسو الخاصة وليذ خارجيسا فإلى ىحا االشار, واليو وحجه يجب ان 
نتجو باىتسامشا اليػم, الػاقع ان لفع التخاث قج اكتدى في الخصاب العخبي الحجيث والسعاصخ, 

, ذلظ انو بيشسا االصصالح القجيع مخادفو السيخاث فيمعشى مختمفا  مبايشا  ان لع يكغ ناقزا  لسعشى 
صبح لفع التخاث يذيخ مى الػرثة او نريب كل مشيع فييا أيفيج لفع السيخاث التخكة التي تػزع ع

اليػم الى ما ىػ مذتخك بيغ العخب اؼ الى التخكة الفكخية والخوحية التي تجسع بيشيع لتجعل مشيع 
ؼ انو اذا كان اإلرث أو السيخاث ىػ عشػان اختفاء األب يعتبخ الجابخ  , لحاواحج   لدمف   خمفا   جسيعا  

عمى حزػر  ن التخاث قج اصبح بالشدبة لمػعي العخبي السعاصخ عشػانا  وحمػل اإلبغ محمو فإ
, حزػر الساضي في الحاضخ مغ ىشا يشطخ الى األب في اإلبغ, حزػر الدمف في الخمف

ة وكمتييسا انو العقيجة الثقاف عمى انو تسام ىحه   ي, وإنساث ال عمى انو بقايا ثقافة الساضالتخا
 معا   خخػ انو في ان  والذخيعة, والمغة واألدب, والعقل والحىشية, والحشيغ والتصمعات, وبعبارة أ  

 .(6)ساسيسا العقمي وبصانتيسا الػججانية في الثقافة العخبية االسالميةالسعخفي واإليجيػلػجي وأ
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, ىػ استعسال نيزػؼ, فيػ مغ التخاث بيحا السعشىاستعسال لفع  يحىب الجابخؼ الى ان 

يدتقي  , ومغ ثع فيػالشيزػؼ العخبي الحجيث والسعاصخ جسمة السفاـيع السػضفة في الخصاب
, مغ شسػحاتيا وعػائق مغ ضخوف الشيزة العخبية الحجيثة ؼكل مزاميشو مغ ذات الخصاب, أ

حمل الػاقع مغ ي   عمسيا   , انو ليذ سؤاال  جيػلػجي مذخعؤال الشيزػؼ سؤال اي, " الد(7)مديختيا 
ويذخع لو في اشار حمع  , بل ىػ سؤال يشذج التغييخالػصػل الى قانػن يعبخ عغ ثػابتو جل  أ

, بفعل اال اذا كان التغييخ قج شق شخيقو, او اخح يذق شخيقو, وبالتالي فيػ ال يصخح ايجيػلػجي
 . (8) " فعال   ايجيػلػجيا   مخ الحؼ يجعل الحمع بالتغييخ حمسا  األالجتساعية التاريخية, الرخاعات ا

يخػ الجابخؼ ان خصاب الشيزة عسل عمى تػضيف التخاث بذكل مزاعف عشجما دعا الى 
وبشاء السدتقبل مغ االنتطام ؼيو والعػدة الى االصػل في سبيل نقج الساضي القخيب والحاضخ 

, ومغ ثع اصبح الجفاع عغ الحات مغ جية ثانيةب و , وفي سبيل الترجؼ لتحجيات الغخ جية
يتع االرتكاز عميو مغ أجل القفد نحػ السدتقبل,  ضخوريا   التخاث مع الخصاب الشيزػؼ مصمبا  

, " ان (9)تجعيسيا في مػاجية التقجم الغخبياثبات الحات و  دعع الحاضخ مغ خالل   جل  ومغ أ
بية األولى التي قادىا االسالم أو في الشيزة ػاء في الشيزة العخ ميكانيدم الخجػع الى االصػل س

لحاضخ جل تجاوزه ىػ وايتخح شكل الخجػع الى الساضي مغ أ وربية الحجيثة ما كان يسكغ اناأل
عشجما  , وخرػصا  الى السدتقبل لػال غياب اآلخخ اؼ التيجيج الخارجي, ذلظ ان التيجيج الخارجي

خيخة تحتسي األ , يجعل ىحه  جػدىا وشخريتياالسغمػبة, لسقػمات و يكتدي شكل التحجؼ لمحات 
, ومغ ثع يؤكج (10)بالساضي تشتكز الى الػراء وتثبت في مػاقع خمؽية لمجفاع عغ نفديا " 

ة بالعػامل الجاخمية فحدب , تفديخ الشيزة العخبية الحجيثالجابخؼ انو مغ غيخ الرحيح تاريخيا  
, ويسكغ اعتبار ىحه العػامل الججيج والقجيع االجتساعية وصخاعسيا العػامل االقترادية و وعمى رأ

ن تمظ العػامل أل ساسيا  أ وال يسكغ اعتبارىا محخكا   الجاخمية في الشيزة العخبية الحجيثة ثانػيا  
بل ان  ,مة التكػيغ مخحمة ما قبل تاريخياكانت حيثسا وججت في الػشغ العخبي الكبيخ في مخح

في التحجؼ األوربي بسختمف أشكالو, ىػ الحؼ حخك مل الخارجي الستسثل الجابخؼ يعتبخ العا
ضعية الكسػن وضعية , االقترادية مشيا واالجتساعية التي كانت ما تدال في و العػامل الجاخمية

عجو مغ جية والشسػذج مغ جية , ىحه الصبيعة السددوجة لمعامل الخارجي بػصفو الالتييؤ لمتفتح
 مددوجا   مػقفا   غ الساضي ومغ السدتقبل معا  , ساىع في جعل مػقف الشيزة العخبية ماخخػ 
صػل لالنصالق , فالتبذ وتجاخل فييا ميكانيدم الشيزة الحؼ يعتسج عمى الخجػع الى االكحلظ

, مع ميكانيدم الجفاع الحؼ قػامو االحتساء بالساضي مسا جعل قزية الشيزة مشيا الى السدتقبل
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صالة والسعاصخة االشكالية التي اليػم باشكالية األ يعخف متػتخا   اشكاليا   لمفكخ العخبي تتخح وضعا   

, " مغ ىشا  (11)ي والسدتقبلتعشي وجػد نػع مغ التػتخ والقمق وااللتباس في العالقة بيغ الساض
, التي ت البذ الشطخة الزبابية والدحخية معا   يزا  مظ الذحشة الػججانية والبصانة اإليجيػلػجية وأت

بالشدبة لمحات العخبية  , والتي تجعمولعخبي الحجيث والسعاصخي الخصاب ا, ف)التخاث( مفيػم
الخاىشة أقخب الييا مغ حاضخىا, ليذ مػضػعا ليا, ال تستمكو بل تدتمع لو, عمى صعيج الػعي 

 . (12) , لتجعل نفديا مػضػعا لو "والالوعي معا  

 ثانيا :عالقظ الحداثظ بالتراث :

لمتخاث ليذ مغ اجل التخاث في حج ذاتو انسا اليجف الحؼ يدعى اليو الجابخؼ في دراستو 
تبشى الحجاثة مغ داخل  , مغ ىشا يجج الجابخؼ ضخورة ان(13)ي سبيل الحجاثة التي يتصمع اليياف

اال مغ داخل  -ونحغ نتحجث ىشا عغ العقل العخبي  –" ال سبيل الى التججيج والتحجيث  تخاثشا إذ  
" السصمػب مشا  :خخ يقػلوفي مػضع آ,  (14)حاتية " التخاث نفدو بػسائمو الخاصة وامكانياتو ال

, اثة ليذ ان يحجث السحجثػن انفديع, بل ان يشذخوا الحجاثة عمى أوسع نصاقفي ما يخز الحج
ىمو فكيف عمى معخفة دؾيقة وعامة بالتخاث وأ , فإذا لع نكغ لشصاق األوسع ىػ نصاق التخاثوا
, (15), ان نجشغ عرخ تجويغ في مجاالتو" ؼيوسكغ ان نصسع في نذخ الحجاثة ؼيو, ان نججد ي  

مخ غيخ مسكغ ختمف ضخوفيا الثقاؼية عغ ضخوفشا أؼ مغ مجتسعات تألن استعارتيا مغ الخارج أ
يشة سكغ لثقافة معال ي   ذ  قتيا بالسحيط الحؼ تعبخ عشو, إلتعارضو مع معشى الثقافة وتاريخيا وعال

تصػرىا الحاتي(, ان تدتعيخ أجػبة عشيا مغ تصخح عمى نفديا اسئمة خاصة )مغ داخل مشصق 
  .(16)خخػ ة عغ اسئمة مختمفة شخحتيا ثقافة أ  جػبخارجيا, أ

 جل  ليدت مغ أ عصييا لمفخد كؿيسة في ذاتوىسية التي ت  كسا ان الحجاثة عمى الخغع مغ األ
 جل  أ عسػم الثقافة التي تشبثق فييا, الحجاثة مغ جل  ذاتيا بل ىي دوما مغ أ جل غيخىا, مغ أ

, تحجيث السعاييخ التحجيث, تحجيث الحىشية جل  الحجاثة ال معشى ليا, الحجاثة رسالة وندوع مغ أ
خصاب  نالحال عشجنا( فإ كسا ىػالثقافة الدائجة ثقافة تخاثية ) العقمية والػججانية وعشجما تكػن 

وتقجيع رؤية  ة قخاءاتوعادوقبل كل شيء الى التخاث بيجف إ  وال  الحجاثة فييا يجب ان يتجو أ
ه , بسشيجيتيا ورؤاىا الى التخاث ىػ في ىحه الحالة اتجاعرخية عشو, واتجاه الحجاثة بخصابيا

الى عسػم الذعب, وبحلظ  بالخصاب الحجاثي الى القصاع األوسع مغ السثقفيغ والستعمسيغ وإنسا
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رية الى التيسير الى غخبة انتحا نو يؤدؼ حتسا  تؤدؼ رسالتيا, أما التقػقع في فخدية نخجدية فإ 

 .(17)الحاتي

خخيغ مغ مثقفي الحجاثة مغ ابشاء جيمو لعبج هللا العخوؼ ودمحم أركػن وىذام جعيط وآ وخالفا  
مسغ يعجون الحجاثة ضاىخة ثقاؼية ولجت في الغخب وأنتذخت ؾيسيا في العالع وصارت مشطػمة 

ا ىشاك , وانسة, كمية وعالسية: " ليدت ىشاك حجاثة مصمق, يحىب الجابخؼ الى القػل انو(18)كػنية 
خخػ الحجاثة ضاىخة تاريخية وىي حجاثات تختمف مغ وقت آلخخ, ومغ مكان آلخخ, وبعبارة  أ  

ة تخسسيا الريخورة عمى خط , محجودة زمشيلطػاىخ التاريخية مذخوشة بطخوفياككل ا
 . (19)"  , غيخىا في اليابانالتصػر...الحجاثة في أوربا غيخىا في الريغ

اثة واحجة يشتج عغ ذلظ استشتاجان, األول: ىشا اؼ اذا كانت حجاثات مختمفة وليدت حجمغ 
, ان يشتج حجاثتو الثقاؼية حيغ تتػافخ ثقافة يسكشو عشج لحطة مغ التصػر وان كل مجتسع أ

نيا ليدت وصفة عامة قابمة لمتصبيق في كل ن الحجاثة ال تدتعار مغ الخارج أل: اشخوشيا وثانيا  
وفكخية حيػية في  ( وضيفة معخؼيةليحا الشقج السددوج )لمتخاث والحجاثة, و (20)أؼ زمان ان وفيمك

الدمصة السعخؼية ليحيغ السخجعيغ, وتحقيق ما سساه  : تحخيخ الفكخ العخبي مغنطخ الجابخؼ ىي
ل , ألن " االفتقاد الى )االستقالل التاريخي التام(, يجع(21)الستقالل التاريخي لمحات العخبية()ابـ

الى البحث عشو  و مذجودا  سمف, أ –بشسػذج  , محكػما  الػعي, وبالتالي الخصاب السعبخ عشو
الدمف ورسػخ الية الؿياس في الفكخ يجعالن الحات  –: فييسشة الشسػذج يزا  والعكذ صحيح أ

ازاء اآلخخ ميسا كان ىحا اآلخخ مغ القػة أو الزعف واذن خي يعاجدة عغ تحقيق استقالليا التار 
داحة العخبية الخاىشة ىي تحقيق )االستقالل التاريخي ساسية السصخوحة عمى الفالسيسة األولى واأل

 .(22), لمحات العخبية " التام(

 ( شخشا  الحجيث والسعاصخ يجعل مغ غياب اآلخخ )الغخبواذا كان بعس الخصاب العخبي 
 جل  يجب ان نعسل مغ أ : " اآلخخ الحؼنلحلظ أل لمحجاثة والشيزة فأن الجابخؼ يخػ خالفا  

: الشسػذج , بل ىسا معا  صخف السقابل لمشسػذج الحؼ يحكسشاالتحخر مشو ليذ ذلظ الحؼ يقف في ال
خخػ فالػياب أ   , ومغ جية  أ خخػ التخاث والغخب ىحا مغ جية , وبعبارة  الخرع –الدمف واآلخخ –

شابو ذلظ مغ مقػالت  أو الدوال أو ماذىانشا الدقػط وال يجب ان يعشي في أىشا ال يعشي 
خخ يجب ان يعشي غياب سمصتو عميشا العاشفة, مقػالت خصاب الخػف والخغبة, ان غياب اآل

 .(23) ة تخبصشا بو "والتحخر مغ كل رابصة سمؽي
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ؼ , أ, معشاه التعامل معو نقجيا  ىشا في دائخة الثقافة والفكخالتحخر مغ الغخب والسقرػد  

ع مقػالتيا , في حػار نقجؼ وذلظ بقخاءتيا في تاريخيتيا  وفيعالسيةخػل مع ثقافتو التي تدداد الج
و ما يساثميا التعخف عمى أ سذ تقجمو والعسل عمى غخسيا أ الى ضافة  إ, ومفاـيسيا في ندبيتيا

خخ " وكحلظ الذأن بالشدبة لـ)التحخر مغ التخاث( الحؼ نزعو ىػ اآل, (24) داخل ثقافتشا وفكخنا
ال يعشي االلقاء بو في الستاحف أو في سمة  يزتشا والتحخر مغ التخاثوبشفذ السعشى كذخط لش

 ,ه امتالكو ومغ ثع تحؿيقو وتجاوزه, ان التحخر مغ التخاث معشامسكغ, كال ان ذلظ غيخ السيسالت
عادة تختيب العالقة بيغ اجدائو مغ جية, وبيشو , بإشا اال اذا قسشا بإعادة بشائو  وىحا ما ال يتأتى ل

 ويبخز ندبية مفاـيسو ومقػالتو " , بالذكل الحؼ يخد اليو في وعيشا تاريخيتوجية  أ خخػ  وبيششا مغ
(25). 

ستصاعتشا نحغ العخب اليػم في وضعية تدسح بإالدؤال الحؼ يصخحو الجابخؼ ىشا ىػ ىل 
و دسيو )الشسػذج الغخبي(, وما نحمع بو مغ نسػذج أصيل ندتعيجه ألشا باالختيار بيغ ما ن  

" انو يجب  :؟ يجيب الجابخؼ عمى ىحا الدؤال بالقػلمغ تخاثشا الفكخؼ الحزارؼ دتػحيو ن
خح بو او نتخكو لقج فخض ىحا الشسػذج حخية االختيار بيغ ان نأ االعتخاف بانشا ال نسمظ اليػم

اضي وربي وبكيؽية خاصة وحاسسة مشح القخن السمشح بجاية التػسع االستعسارؼ األ نفدو عميشا
, كشسػذج حزارؼ ججيج لمعالع كمو يقػم عمى جسمة مغ ا كشسػذج عالسيفخض نفدو عميش

ذج الغخبي بسحس ارادتشا ذا كشا لع نختخ الشسػ أ خخػ فإ , ومغ جية  ... ىحا مغ جيةالسقػمات
لجيشا وفيشا مغ الشسػذج التخاثي أعشي السػروث مغ ماضيشا, لع حخػ لع نختخ ما تبقى فشحغ باأل

كثخ مغ , وأرثو كسا ال يختار ماضيو وانسا يجخه معو جخا  ن ال يختار إنختخه ألنو إرث, واالندا
 .(26)ألؼ تيجيج خارجي "  ذلظ يتسدظ بو ويحتسي داخمو عشجما يجج نفدو معخضا  

 المبحث الثاني
 خطوات المنكج في التطامل مع التراث

 :اواًل : نقد الجابري للقراءت الدائدة للتراث الطربي االدالمي
 :الستعجدة لمتخاث العخبي االسالمي, وقدسيا عمى ثالثة أقدامانتقج الجابخؼ القخاءات 

 مخ ىشا بالقخاءة الدمؽية الجيشية في الفكخ العخبييتعمق األ القراءة الدينيظللتراث: -9
, والحؼ بالتخاث و االتجاىات انذغاال  الحجيث والسعاصخ, والحؼ يعج مغ أكثخ التيارات أ
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ا اسقاط صػرة , محػرىفي اشار قخاءة ايجيػلػجية واضحة استثسارهالى  سعى جاىجا   

, ومغ ثع البخىشة عمى ان ما السدتقبل السشذػد )السدتقبل اإليجيػلػجي( عمى الساضي
التخاث  , رفس الجابخؼ ىحا الشػع مغ قخاءةتحؿيقو في السدتقبلتع في الساضي يسكغ 

تج سػػ نػع واحج مغ الفيع ان تش, ومغ ثع فيي ال يسكغ بػصفيا قخاءة ال تاريخية
, التخاث يحتػييا وىي ال تدتصيع ان تحتػيو ألن التخاث ىػ الفيع التخاثي لمتخاث ,لمتخاث

 .(27)يكخر نفدو في ىحه الحالة 
العخبية لمتخاث العخبي  مخ ىشا بالقخاءة الميبخاليةيتعمق األ القراءة الليبراليظ للتراث: - 1

ال حاضخنا نحغ بل  القخاءة ىػ بيغ الحاضخ والساضي ولكغ, والحػار في ىحه االسالمي
ندانية جسعاء وبالتالي أساس لكل وربي الحؼ يفخض نفدو كحات لإلحاضخ الغخب األ

وىػ ما يتعمق بالقخاءة , مو يشدحب عمى الساضي نفدو, الذيء الحؼ جعمدتقبل مسكغ
, كل )سمؽية استذخاؾية(ؾية التي وججت امتجاداتيا عشج األساتحة العخب عمى شستذخااال

ن تكػن ليا اية دوافع تقجم نفديا عمى شكل قخاءة عسمية تتػخى السػضػعية وتشفي ا
لسشيجية عمى معارضة الثقافات, عمى , فالخؤية االستذخاؾية تقػم مغ الشاحية اايجيػلػجية

لى حاول رد كل شيء ا, والتي تعتسج عمى السشيج الفيمػلػجي الحؼ ي  قخاءة التخاث بتخاث
ن ميسة القخاءة تشحرخ سقخوء ىػ التخاث العخبي االسالمي, فإ, وحيشسا يكػن الاصمو

, الذيء اليشجية...الخحيشئح في رده الى اصػلو الييػدية والسديحية والفارسية واليػنانية و 
غيخ الساضي  الحؼ يعشي ان السدتقبل في الساضي العخبي كان في استيعاب ماض  

, ستيعاب الساضي األوربيتي العخبي مذخوشا  بإسدتقبل في اآلالعخبي, ومغ ثع يربح ال
 .(28)جابخؼ استالب لمحات العخبية خصيخوىحا يعشي في نطخ ال

الحػار ىػ بيغ السدتقبل والساضي,   والقخاءة أ ساس في ىحه  األ القراءة اليداريظ للتراث : -3
, ومذخوع التخاث الحؼ مذخوع الثػرة التي لع تتحقق بعج ,ولكغ بػصفيسا مجخد مذخوعيغ

, ػم بجوره في ىسد الثػرة وتأصيميا, العالقة ىشا ججليةيعاد بشاؤه بالذكل الحؼ يجعمو يق
لتخاث ان خخػ مصمػب مغ اأ   , ومغ جية  ج بشاء التخاثفسغ جية مصمػب مغ الثػرة ان تعي

لسفخغة , والفكخ اليدارؼ في ىحه الحالة تائو في ىحه الحمقة ايداعج عمى انجاز الثػرة
رؼ العخبي السعاصخ , وعمى الخغع مغ تبشي الفكخ اليداعغ مشيج لمخخوج مشيا باحثا  

ن الفكخ في حمقات مفخغة, أل ان الجابخؼ يخاه مع ذلظ يجج نفدو الا السشيج الججلي, إ
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يج لمتصبيق بل يتبشاه كسشيج اليدارؼ العخبي السعاصخ ال يتبشى السشيج الججلي كسش 

   .(29)مصبق

خ العخبي السعاصخ في فكخ الجابخؼ, قخاءات القخاءات الدائجة لمتخاث في الفك تعج ىحه  
, فسغ الشاحية االبيدتيسػلػجية شخيقة تفكيخ واحجة تقخيبا   ن الحؼ يجسعيا جسيعا  بسجسميا سمؽية، أل

, التي تعتسجىا كل مغ ىحه القخاءات, ىػ وقػعيا تحت شائمة آفتيغاؼ مغ ناحية شخيقة التفكيخ 
أ خخػ  , ومغ جية  , بسعشى انيا تفتقج الى الحج األدنى مغ السػضػعية جية آفة في السشيجفسغ 

 .(30)تاريخية, بسعشى انيا تعاني مغ غياب الشطخة الآفة في الخؤية

"عغ جسػد الحخكة في ىحه التيارات, ساس خؼ ان ىحه القخاءات ىي السدبب األيخػ الجاب
قج , لجث ىػ اجتخار وعػد عمى بجء مدتسخكل ما ح افال أحج مشيا تصػر وحقق أىجافو, وإنس

ساس التي ادافع عشيا وىي ان التججيج ال يسكغ ان يتع اال مغ استشتجت مغ ذلظ تمظ القزية األ
لو عمى , وفي الػقت ذاتو بالحفع لشا معاصخا   داخل تخاثشا باستجعائو واستخجاعو استخجاعا  

, وىحا ىػ التجاوز العمسي جاوزه مع االحتفاظ بونتسكغ مغ ت , حتىمعاصختو لشفدو ولتاريخيتو
  .(31)الججلي " 

  القطيطظ االيبدتيمولجيظ:   ثانيا : 

ؼية مع التخاث الى صشفيغ يسكغ ترشيف السفكخيغ العخب في مدألة القصيعة السعخ 
نطسة ي قخاءة التخاث تعشي القصع مع األول يخػ ان القصيعة السعخؼية فرئيدييغ: الرشف األ

, وىحا السعشى (32) قصع مع مشاىجيا ومفاـيسيا واسديا, الكخية التي سادت في الفكخ التخاثيالف
" لع تعج ىشاك بجاىة جاىدة ضخورية   :عمى سبيل السثال في قػل عبج هللا العخوؼ  نججه واضحا  

ججيجة, وىحا ج إذن مغ امتالك بجاىة , الب  وتتساسظ بيا األفكار مشصؿية يخكغ الييا الجسيع تمقائيا  
الشقج  بالقفد فػق حاجد معخفي حاجد تخاكع السعمػمات التقميجية ال يفيج ؼيو ابجا   الا ال يكػن إ

 .(33) ػ ما اسسيتو بالقصيعة السشيجية "ما يفيج ىػ شي الرفحة وى الجدئي, وإنسا

مغ  في حيغ يخػ الرشف الثاني ان القصيعة السعخؼية واالجتساعية مع التخاث ال تعشي البجء
الرفخ سػاء مغ الشاحية السعخؼية او االجتساعية الستختبة فحلظ غيخ مسكغ مغ الشاحية العسمية 

عادة تشطيع ما ىػ مػجػد وفق قػاعج ججيجة ما ىػ إ مغ الشاحية الشطخية بقجر  حتى وان كان مسكشا  
حمة االختشاق نتاج الججيج فالثقافة التي وصمت الى مخ مى نطخة ججيجة بسا يفدح السجال إلقائسة ع
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, وذلظ ال يكػن دون ن تػاصل الديخ دون حل اشكالياتياسكغ انتيجة اشكالياتيا مع الػاقع ال ي   

بو في القجيع ذلظ ال يعشي  عيج الشطخ في كل ما كان مدمسا  نػع مغ الثػرة السفيػمية التي ت  
ة كسا فعمت سائي, ولكشو يعشي فتحو واخخاجو مغ فزاء الجوغوتفريال   التخمز مغ القجيع جسمة  

عة السعخؼية وما يتختب عمييا مغ آثار ثقاؼية مػجدة فأن القصي , وبعبارة  الحخكة االندانية في أوربا
 ريج  كسا ىػ الحال في أوربا القخوسصية, أو أ   عادة فتح الشز الحؼ كان مغمقا  واجتساعية تعشي إ 

ا وىػ غيخ االجتياد ايجيػلػجي غالق كسا ىػ الػضع في الحالة االسالمية بعج اغالق بابليا اإل
 .(34) قابل لحلظ ابدتسػلػجيا

نحغ : )في كتابو   صخحا  الثاني  في التعامل مع التخاث إذ  يشتسي الجابخؼ الى الرشف 
, ولحلظ فال عالقو ليا سػلػجية ال تتشاول مػضػع السعخفة, الى ان " القصيعة االيبدتيث(والتخا

و تخكو ىشاك في مكانو مغ ة بالقاء التخاث في الستاحف اشخوحة الفاسجة السشاديباإل اشالقا  
, ان رفس التخاث بيحا الذكل السيكانيكي مػقف ال عمسي ال تاريخي ىػ ذاتو مغ رواسب التاريخ

قمي الفكخ التخاثي في عرخ االنحصاط القصيعة االيبدتيسػلػجية تتشاول الفعل العقمي والفعل الع
ي السفاـيع وداخل حقل معخفي معيغ, قج يطل مػضػع ت ىدوانذاط يتع بصخيقة ما وبػاسصة أ

السعالجة واالشكالية  دوات الحىشية التي تعتسجىا ىحه  السعخفة ىػ ىػ, ولكغ شخيقة معالجتو واأل
شجما يكػن االختالف , كل ذلظ قج يختمف ويتغيخ وعا والحقل السعخفي الحؼ تتع داخموالتي تػجيي

الخجػع مشيا الى الصخيقة سكغ , الشقصة التي ال ي  نقصة الالرجػععسيقا  وجحريا , اؼ عشجما يبمغ 
 .(35), نقػل ان ىشاك قصيعة ايبدتيسػلػجية " الدابقة

ىع ما في الخواسب التخاثية في فيع التخاث, وأ  مغ ىشا جاء اصخار الجابخؼ عمى التحخر مغ
سية تختكد لية ال عمرة آفي الشحػ والفقو والكالم برػ  ( كسا شبقاسب في نطخه )الؿياسالخو  ىحه  

 –السعخفي  –فرل اجداءه عغ اشارىا الدمشي , وتفكيظ الكل مغ خالل  عمى الخبط بيغ االجداء
, يؤدؼ غ االجداء والكل الحؼ يشتسي اليو, والفرل بياإليجيػلػجي, إذ  ان الؿياس عمى ىحا الشحػ

 , يشتج مغ ىحه  ىحا الؿياس ل الخاص بالحؼ يدتخجم, انو الحقآخخ الى نقل ىحه االجداء الى كل  
دبب تذػييا لمسػضػع او انخخاط الحات ؼيو الصخيقة تجاخل بيغ الحات والسػضػع مغ شأنو ان ي  

, فالشتيجة ان الحات , وبسا ان السػضػع ىشا ىػ التخاثما تقع ىحه اليفػتان معا   وغالبا   ع  ا و  بذكل  
 .(36)تشجمج ؼيو الى الحج الحؼ يرعب الفرل بيشيسا
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انخاني 
   "املستجدات احلديخة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17
, القصيعة بسعشاىا المغػؼ الجارج خؼ الى القصيعة التامة مع التخاثثع ال يجعػ الجابومغ  

حدب تعبيخه بقجر ما ىػ تجاوز الفيع التخاثي لمتخاث اؼ التخمي عغ الخواسب التخاثية في عسمية 
, ان يديصخ يء وانجماج التخاث في الحات شيء آخخفيسشا لمتخاث فانجماج الحات في التخاث ش

ن القصيعة التي ييجف الييا الجابخؼ كيخنا شيء وان نفيع التخاث شيء آخخ, ومغ ثع فإفعمى ت
ان نكػن كائشات  ليدت القصيعة مع التخاث بقجر ما ىي القصيعة مع نػع العالقة مع التخاث فبجال  

 .(37) يا تخاثتخاثية يشبغي ان نكػن كائشات ل

مغ مػضع انو يدتعسل مفيػم القصيعة  كثخ  في أ رخح  مغ الججيخ بالحكخ ان الجابخؼ ي  
الى ان يخػض في جػىخ , بسعشى انو لع يكغ ييجف ال غيخ اجخائيا   االيبدتيسػلػجية استعساال  

" لقج  ,(38)مغ اسئمة وان يغػص بسا يفتحو مغ آفاق, انسا شاء ان يدتفيج مسا يثيخه ىحا السفيػم
عشي ان لػجية ىػ استعسال اجخائي ال غيخ, أ ػ ان استعسالي لسفيػم القصيعة االيبدتيس كجت مخارا  أ

, بل ما يثيخه مغ اسئمة ويفتحو مغ آفاق أمام الباحثاليجف مشو ليذ ما يفيع مشو لحاتو 
عبخ عغ الػصػل بػاسصتو الى نتائج معيشة ت   جل  مغ أ معيشا   تعخيفا   فاإلجخائية ىي انظ تعخف شيئا  

وقج تػصمت بفزل ىحا السفيػم الى نتائج ميسة الحؿيقة السػضػعية او السشصؿية او التاريخية 
 .(39) في نطخؼ "

  راءة الموضوعيظ:القثالثًا : 

ساسية التي يجب مػاجيتيا ال تكسغ في عسمية اختيار بيغ يخػ الجابخؼ ان السذكمة األ
, لكغ كل السشاىج الحجيثة فكل مشيج قج يرمح لسيجان محجد, شيج التاريخي او البشيػؼ او غيخهالس

, وال ىي تديع يتػفخ ليا مػضػع مشفرل عغ الحات, ال يجخل في تكػيشيا ليدت صالحة اذا لع
و مغ سكش  ساس بالشدبة اليو تكسغ في ايجاد الػسيمة التي ت  , فالسذكمة األمباشخ   في تكػيشو بذكل  

ع عغ الحات لكي يرار الى إعادة العالقة بيشيسا عمى , والسػضػ فرل الحات عغ السػضػع
 .(40)ججيج ساس  أ

لتخاثشا؟ تمظ في  مػضػعيا   نفدشا فيسا  جابخؼ ان الدؤال عغ " كيف نبشي ألمغ ىشا يؤكج ال
ساسية في مذكمة السشيج التي تػاجو الفكخ العخبي السعاصخ في محاوالتو نطخنا, القزية األ

سذ السػضػعية في ىع ا  , ومغ أ (41) مسية مالئسة لمتعامل مع تخاثو "الخامية الى ايجاد شخيقة ع
ن القارغ وان كان ىحا الفرل صعب السشال أل ,الجابخؼ ىػ فرل الحات عغ السػضػعنطخ 
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انخاني 
   "املستجدات احلديخة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17
, بسعشى ان التخاث بتخاثو " القارغ العخبي مؤشخا    بحاضخه   , مثقال  بتخاثو العخبي السعاصخ مؤشخا   

ميالده ككمسات  خاثو مشح  , تلو وحخيتو, لقج تمقى القارغ العخبي, ويتمقىيحتػيو احتػاء يفقجه استقال
ومفاـيع, كمغة وتفكيخ, كحكايات وخخافات وخيال, كصخيقة في التعامل مع األشياء كأسمػب في 

فكخ , ي  عغ الخوح الشقجية, فيػ عشجما ي فكخ , كل ذلظ بجون نقج وبعيجا  التفكيخ, كسعارف وحقائق
تفكيخ ىشا عبارة عغ تحكخ ولحلظ , ؼيدتسج مشو رؤاه وإستذخافاتو مسا يجعل البػاسصتو ومغ خاللو  

  .(42) " وال مدتفيسا   ال مكتذفا   مغ نرػص تخاثو يقخأه متحكخا   فعشجما يقخأ القارغ العخبي نرا  

ذكل الحاضخ شارة ىشا الى الفخق الكبيخ بيغ مغ يفكخ بتخاث يستج الى الحاضخ وي  اإل تججر  
انو  ذ  الحالة األولى نجج ان التخاث يتججد, إبيغ مغ يفكخ بتخاث جامج مشح قخون, في , و شوم جدءا  

اضخ ما في الحالة الثانية فالتخاث بعيج عغ الحمدتسخ, أ مػضػع يخزع لمسخاجعة الشقجية بذكل  
 .(43) تفرمو عشو مدافة عمسية شاسعة

يصمب الدشج في تخاثو ويقخأ ؼيو  بسعشى انو " بحاضخه   ان القارغ العخبي مثقال  فزال  عغ   
جج ؼيو العمع والعقالنية والتقجم...أؼ كل ما يفتقجه في حاضخه, سػاء , انو يخيج ان يباتوآمالو ورغ

عغ السعشى  , يدابق الكمسات بحثا  عمى صعيج الحمع أو صعيج الػاقع, ولحلظ تججه عشج القخاءة
ويخخج عغ , ياء, ؼيسدق وحجة الشز ويحخف داللتووييسل اش , يقخأ شيئا  الحؼ يدتجيب لحاجتو

تحت ضغط الحاجة الى مػاكبة , القارغ العخبي السعاصخ يعير مجالو السعخفي التاريخي
العجيجة  , الى حمػل سحخية لسذاكمو  العرخ, والعرخ ييخب مشو, الى مديج مغ تأكيج الحات

التخاث لو بالذكل حاول ان يكيف احتػاء , ي  ػيوتججه عمى الخغع مغ ان التخاث يحت الستكاثخة, ولحا
عمو يقخأ ؼيو مالع يدتصع بعج انجازه, انو يقخأ كل مذاغمو في الشرػص قبل ان يقخأ الحؼ يج

 .(44)" الشرػص

تجاه ىحا الػاقع السثقل بالتخاث والحاضخ يخػ الجابخؼ ان السكتدبات السشيجية التي قجمتيا 
لحىبية القاعجة ا داعج في التعاشي السػضػعي مع الشز مغ خالل  العمػم االلدشية بإمكانيا ان ت  

القات ال لفاظ كعشاصخ في شبكة مغ العتجشب قخاءة السعشى قبل قخاءة األلفاظ, األ يجبالتالية )
تخاثية ورغبات حاضخة مغ  سذ  يجب التحخر مغ الفيع السبشي عمى أ, كسفخدات مدتقمة بسعشاىا(

غ ؼ مرؼ يكسغ في استخخاج معشى الشز )مغ ذات الشز نفدو(, أضخو  مخ  التػصل الى أ جل  أ
( والتخكيد عمى العالقات القائسة بيغ اجدائو, ان التعاشي مغ الشز )كذبكة مغ العالقات خالل  

نغع او صػرة  متابعة ىحه العالقات مغ شأنو ان يقزي عمى عسمية تحػل الكمسة العخبية الى
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انخاني 
   "املستجدات احلديخة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17
, كحلظ مغ شأن ىحه الصخيقة في الى مجسػعة أحاسيذ وأشجان و حتىحدية في ذىغ القارغ, أ 

, وذلظ مغ خالل اخزاعو لعسمية حخر الحات مغ ـيسشة الشز التخاثيالتعامل مع الشز ان ت
ان في ذلظ خصػة مشيجية ميسة  ,ػضػع ليحه الحات الى مادة مقخوءةتذخيح دؾيقة تحػلو الى م

 .(45)العمسية والقخاءة   مغ السػضػعية   الديخ نحػ مديج   جل  مغ أ

ت عغ السػضػع تعج عسمية ضخورية رل الحايخػ الجابخؼ انو عمى الخغع مغ ان ف
مجخد خصػة تسييجية تتسكغ الحات  يزا  أ عجا , غيخ انيا ت  اسية في التعامل مع الشز التخاثيسوأ

 .(46)جيجج فق  بشاء السػضػع بشاء  ججيجا  وفي أ   مغ خالليا مغ استخجاع فاعميتيا الحخة لتذخع في

عمى التعاشي مع فكخ مؤلف الشز بذكل عام مغ ىشا ضخورة السعالجة البشيػية التي تخكد 
, ان ىحا الفكخ يغتشي بكثخة التحػالت التي تتع يخزع لثػابت متزسشو ؼيو –اؼ الفكخ  –وىػ 

الخصػة السشيجية ان تقػم بسحػرة فكخ صاحب الشز حػل  , مغ شأن ىحه  واحج   حػل محػر  
يتحخك بيا ومغ خالليا صاحب  , قادرة عمى استيعاب جسيع التحػالت التيواضحة اشكالية

فكخة مغ افكاره مكانيا الصبيعي )أؼ السبخر أو القابل لمتبخيخ( داخل ىحا , بحيث تجج كل الشز
ان الحخص عمى ربط أفكار صاحب الشز بعزيا  الا الكل, وبالخغع مغ صعػبة ىحه العسمية, إ

, كل , واستحزار مخاشبيوالتعبيخ لجيو –و شخائق أ –االنتباه الى شخيقة  مع بعس, فزال  عغ
ي دراسة , ومغ ثع كان مغ الزخورؼ االنصالق ف(47)ذلظ يجعل السيسة أقل صعػبة وأقخب مشاال  

ا الدابقة لسػضػعات التخاث , ما يقتزي وضع التفديخات كميالتخاث مغ الشرػص كسا ىي
خ صاحب فك مخ يتصمب اذا وضعبالتعامل السباشخ مع الشز كسجونة, ان األ, واالكتفاء جانبا  

التي يتحخك مغ خالليا ىحا  مكانيا ان تدتػعب كل التحػالتالشز حػل اشكالية واضحة بإ
 .(48)الفكخ

, بكل يخي فيتعمق بخبط فكخ السؤلف بعج إعادة تشطيسو في اشاره التاريخياما التحميل التار 
الخصػة يعجىا الجابخؼ ميسة  , ىحه  او اجتساعية, سياسية    ام ايجيػلػجية   كانت ثقاؼية  أ ابعاده سػاء  

الختبار صحة  يزا  ب فيع تاريخي لمفكخ السجروس فحدب, وإنسا أ, ليذ فقط الكتداوأساسية
بالرحة ىشا ليذ الرجق السشصقي  , والسقرػدالشسػذج )البشيػؼ(, الحؼ قجمتو السعالجة البشيػية

ال  أو عجم ال)أ نسا سعالجة البشيػية, وإخالل ال و بعزا  تشاقس( فحلظ ما تع الحرػل عميو, ك 
مى بيشة مسا يسكغ ان يتزسشو , االمكان الحؼ يجعمشا عالرحة تعشي ىشا االمكان التاريخي

اؼ ما كان بإمكانو ان يقػلو ولكشو سكت عشو ىحه الخصػة مغ  الشز, وما ال يسكغ ان يتزسشو، 



 
 
 
 
 
 
 

951 
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 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17
, (49)ػيمة ججا  شأنيا ان تكذف عغ السديج مغ السزاميغ التي بقيت غامزة عمى مجار قخون ش 

اب , ولع يرمشا ىحا الكت(ىمو  تحجث الغدالي عغ كتاب  لو سساه )السزشػن بو عمى غيخ أ  لقج"
وتحجث ابغ سيشا عغ كتاب بعشػان )الفمدفة السذخؾية( قال عشو , بجا  والغالب ان الغدالي لع يكتبو أ

عل ابغ سيشا قج احتفع بو , ولولكغ ىحا الكتاب لع يرمشا ىػ اآلخخ ,انو أودع ؼيو اراءه الحؿيؿية
ا بو عمى غيخ اىمو فالسفتشا ما ضشػ (,... وإذن فمقج كان لجسيع ىمو  بو عمى غيخ أ  مزشػنا  لشفدو )

, ىحا السزشػن بو عمى او مغ وراء حجاب او رمدا   , ولع يتعخضػا لو اال تمسيحا  فمع يرخحػا بو
, وليذ الى رفع الحجاب عشو ث عشو والدعيغيخ اىمو ىػ بسثابو اليػ في نرػصيع ؼيجب البح

 .(50)مغ سبيل الى ذلظ غيخ االنخخاط الػاعي في اشكالياتيع وىسػميع الفكخية " 

ذيخ الى ان التحميل التاريخي سيبقى صػريا ومجخدا في مغ الججيخ بالحكخ ان الجابخؼ ي  
التي قام بيا الكذف عغ الػضيفة اإليجيػلػجية,  , مغ خالل  كسل بالصخح اإليجيػلػجيحال لع يدت

زالة القػسيغ عغ أ خخػ, إ , وبعبارة  الجتساعي والدياسي الحؼ تحخك ؼيوشار افكخ معيغ في اإل
عادة مستج, وإ  خحت حيغ السعالجة البشيػية كدمان  ية التي يشتسي الييا الشز والتي أالفتخة التاريخ

 فعال   الػسيمة الػحيجة لجعمو   جا ـع, ي  معيغ   يجيػلػجي لفكخ  الحياة الييا, ألن الكذف عغ السزسػن اإل
ىي انعكاس لمػضع  , فاألفكار ال تيبط مغ الدساء, وإنسا(51)بعالسو   , مختبصا  لشفدو   معاصخا  

اليخوب مغ الحاضخ  الا في تمظ السخحمة وما االشكالية اإليجيػلػجية إاالجتساعي التاريخي 
لزخورؼ الؿيام بكذف االشكالية مغ اكان  وأكثخ معقػلية, لحا قل تعقيجا  لسأزوم نحػ مدتقبل أا

ؼ السعالجة البشيػية والتحميل االجتساعي التاريخي مغ الخصػتيغ الدابقتيغ, أ نصالقا  اإليجيػلػجية إ
عدز القخاءة ساس ليحا الفكخ, ان ىحه الخصػة مغ شأنيا ان ت  سجتسع الحؼ ىػ بسثابة القاعجة األلم

سديا والبجء تثبيت أ   جل  مغ مشاسبة مغ أ كثخ  في أ السػضػعية التي عسل الجابخؼ جاىجا  
  .(52)تيا في التعامل مع التخاث العخبيبسسارس

الدامي يفخضو واقع  مخ  بيغ السحتػػ السعخفي والسزسػن اإليجيػلػجي أان مدألة التسييد 
الفكخ الفمدفي في الحزارة االسالمية "لقج عالج الفالسفة االسالميػن اشكالية نطخية واحجة ىي 

لة مغ شعار , ىحا التػفيق الحؼ انصمق مع السعتد عادة بالتػفيق بيغ العقل والشقل ما يعبخ عشو
تي بمغت أوجيا مع ابغ ح مع السجرسة الفمدؽية في السذخق,  الصبالعقل قبل ورود الدسع, وأ

خ العمسي )اليػنانية(, في بشية الفكخ الجيشي )االسالمية( , محاولة متػاصمة لجمج بشية الفكسيشا
سثل الحؿيقة السصمقة , والثانية ت  العقمية العمسية لمكػن واالندان سثل الخؤيةولى ت  باعتبار ان األ
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 )اجملهد االول (  2020كانىن االول  16-17
, أمام فالسفة االسالم ججا   كان محجودا   , ان ىحا يعشي ان مجال االبجاعاليػية الحزارية يزا  وأ 

يقخأون فالسفة آخخيغ  كانػا جسيعا   مشيع يقخأ الدابق حتى يكسمو أو يتجاوزه وإنسا فمع يكغ الالحق
ة السادة ي, مغ زاو ىع فالسفة اليػنان أفالشػن وأرسصػ خاصة, مسا جعميع يبجون لمشاضخ الييع

  .(53)" ع بعزا  ال غيخكأنيع يكخرون بعزيػىا و السعخؼية التي روج  

جيػلػجي لكي ييغ السحتػػ السعخفي والسزسػن اإلعمى الفرل ب ذجد كثيخا  مغ ىشا نججه ي  
يتع اكتذاف ما تتزسشو الفمدفة االسالمية مغ تشػع وحخكة ويرار الى ربصيا في ما بعج 

محتػاىا  بالسجتسع والتاريخ اذا لع يتحقق ىحا الفرل ويشطخ الى الفمدفة االسالمية مغ جية
ىا د  يس, ال ي  كسجسػعة مغ اآلراء الستذابية, سػف تبجو ي ببعجييا العمسي والساورائي فقطالسعخف

طخنا الييا مغ زاوية السزاميغ , " اما اذا ن(54)سمػب العخض ومجػ االيجاز او التػسيع سػػ أ
ذغػل بإشكاليتو م مام وعي متسػجإنشا سشجج انفدشا ازاء فكخ متحخك, أيجيػلػجية التي حسمتيا فاإل

تذخقػن , السدرخػ الفمدفة االسالمية, القجماء والججدكبخ خصأ وقع ؼيو مؤ زاخخا  بتشاقزاتو, ان أ
تيا, ىػ انيع نطخوا الييا مغ زامشيع وابشاء الػشغ العخبي , ولحلظ لع وية السادة السعخؼية التي روج 

 .(55)يججوا فييا ما يجعل تاريخيا حيا  متصػرا  " 

تكسغ  :ولىاأل بسخحمتيغ   القخاءة السػضػعية التي يقتخحيا الجابخؼ ويمتدم بتصبيقيا تسخ  ان 
ولى تفتخض دراسة لشا, الخصػة األ معاصخا   في جعمو   :والثانية لشفدو   في جعل السقخوء معاصخا  

ا يالتػقف عشج االشكالية الشطخية التي يصخح بخ  محيصو التاريخي واالجتساعي ع   الشز مغ خالل  
ما الخصػة الثانية فيي تتصمب درجة والسحتػػ السعخفي والسزسػن اإليجيػلػجي الحؼ يحسمو, أ

قػلية التي تجعل الشز معاصخا  لشا, اما القػالب الجاىدة الجامجة, سػاء عالية مغ الفيع والسع
اثية ن الجابخؼ يججىا ال تسمظ ان تقجم غيخ شيء واحج ىػ القخاءة التخ كانت قجيسة ام حجيثة فإ

 .(56)أ خخػ  خخ وثقافة  آ لمعرخ قخاءة عرخنا بشفذ تخاثشا او بتخاث  

 :ظـمـاتـخـال

  تػصمت الجراسة الى مجسػعة  مغ االستشتاجات والتي ي سكغ بيانيا في الشقاط اآلتية:

مفيػم  معمفيػم في الفكخ العخبي السعاصخ مغ االىتسام البالغ كسا ىػ الحال  لع يحع   -1
بي السعاصخ يكاد ال يخمػ مؤلف مغ مؤلفات الفكخ العخ  التعامل معو, إذ  التخاث وكيؽية 

 .صخةالػاضح في الثقافة العخبية السعا لحزػره   نطخا   مغ التصخق الى التخاث؛
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؛ و االىسالعغ التقجيذ أ , بعيجا  ؿيع عالقة مػضػعية مع التخاثحاول الجابخؼ ان ي   -2 

سكغ بحدب , وال ي  مػضػعية الى دراسة  سكغ لو ان يػصمشا ن كال الجانبيغ ال ي  أل
السشيج اإليجيػلػجي,  الى تحخيخ الفكخ العخبي في التخاث مغ خالل   الػصػلالجابخؼ 

, بالصخيقة التي تجعل البحث قػاعج البحث العمسيمغ الزخورؼ ان يؤسذ عمى  وإنسا
عغ التػضيف  خيخ ىػ السعخفة بعيجا  ىجفو األول واأل ومػضػعيا   عمسيا   في التخاث بحثا  

  .يجيػلػجيالدياسي واإل
ل الى الحجاثة مغ دون نقج التخاث, والعسل عمى اإلسفادة مغ التخاث سكغ ان نرال ي   -3

  .ياتوتجاوز سمب جل  بإيجابياتو ودراستو مغ أ
جاث التاريخية في حمػضػعية مغ دون ان نجعل األ سكغ البحث في التخاث برػرة  ال ي   -4

دراسة تأخح بعيغ االعتبار السخحمة التاريخية التي مخت بيا , ودراستيا مكانيا السشاسب
ؼ بحدب الجابخؼ ان تجعل السقخوء ػر السعخفي الحاصل في تمظ الفتخة, أوحجع التص

ية والسحتػػ السعخفي والسزسػن اإليجيػلػجي ىحا عمى صعيج االشكال لشفدو   معاصخا  
, ولكغ عمى صعيج الفيع لشا خخػ ان تجعل السقخوء معاصخا  أ   , ومغ جية  مغ جية

 .والسعقػلية

 ش:ــوامـكـال   
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