
| 310311 |

310

ملخصات البحوث ..



| 310311 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

أوال: الدراسات

1. قاعدة الفهم الجمهوري 
للشريعة وآثارها عند الشاطبي 

في »الموافقات«.

 عراك جبر شالل

لألخطــاء  الحلــول  مــن  الكثــر  تَكُمــن 

ــامية  ــة اإلس ــا األم ــر به ــي مت ــاكل الت واملش

ــا  ــا املعــارص فيــا تركــه أســافنا لن يف واقعن

مــن تــراث علمــيٍّ ضخــم، قائــٍم عــى أُســٍس 

علميــٍة متينــٍة، بســبب التكويــن املعــريف 

املؤّصــل الــذي كانــوا يتمتعــون بــه، وليســت 

تلــك الحلــول رؤى ارتجاليــة اقتضاها موقٌف 

مــا، أو تجربــة شــخصية ال ميكــن جعلهــا 

قاعــدة مطــردة، وإمنــا هــي نتــاج علومهــم، 

وال  واســعة،  زمنيــة  مســاحة  عــى  ميتــد 

يحتــاج ذلــك منــا ســوى بــذل الجهــد للعثور 

عليهــا، وإخراجهــا بصــورة مرتبــة مجموعــة، 

ــذا  ــأيت ه ــة. ي ــة متكامل ــورة كلي ــي ص تعط

البحــث يف هــذا الســياق ليعالــج مظهــراً من 

ــه  ــاين من ــذي نع ــري ال ــّو الفك ــر الغل مظاه

ــدواء الناجــع  ــاره، ويرشــد اىل ال ــوي بن ونكت

الصحيــح  العلــم  وهــو  اإلقصــاء  لغلــواء 

البحــُث توضيــح  تنــاول  املنضبــط. فقــد 

الفهــم الجمهــوري للرشيعــة، وكونــه قاعــدة 

صحيحــة يُحتكــم إليهــا، وبيــان أّن كل أصــٍل 

ال يفهمــه إال الخــواص أو النخبــة فهــو ليــس 

ــامية،  ــة اإلس ــة للرشيع ــول العام ــن األص م

وبالتــايل فــا يجــوز تنزيــل أحــكام التكفــر 

أو التبديــع أو التفســيق ملــن خالفــه، وذلــك 

ــه  ــهود ل ــق مش ــامل محق ــال كام ع ــن خ م

ــاب اعتنــى  باإلمامــة وهــو الشــاطبي، يف كت

بــه الســابق والاحــق وهــو املوافقــات، وقــد 

تضمــن ذلــك تقريــر هــذه القاعــدة، وذكــر 

ــات،  ــى االعرتاض ــردود ع ــا، وال ــة عليه األدل

ــدة،  ــذه القاع ــى ه ــى ع ــي تُبن ــار الت والث

وآثارهــا يف املجــاالت املعرفيــة املختلفــة.

1. The Public Standards in 
Understanding a-Sharia 
(Legislation) and its Trac-
es in a-Shatibi’s Mowa-
faqaat (Approvals)

By: Irak Jaber Challal

     Lies a lot of solutions for errors 

and problems experienced by the 

Muslim Ummah in the contemporary 

reality while leaving our ancestors us 

a huge scientific heritage, based on 
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solid scientific grounds, because of the 

cognitive configuration Almasal they 

enjoyed, not those solutions visions 

improvisational necessitated by the 

position, or personal experience It 

can not make a steady base, but is the 

product of their education, extending 

over a wide space of time, and it will 

require us to only make the effort to 

find them, and take it out in a tidy 

package, give a picture of an integrated 

college. This research in this context 

comes to handling a manifestation of 

intellectual hyperbole we experience 

and Nkioa suffer it, and instructs the 

panacea for Glua exclusion is the correct 

flag disorderly. Find dealt clarify the 

Republican understanding of the law, 

and being a true rule invoked, and the 

statement that each asset is understood 

only properties or the elite, it is not 

of public assets to Islamic law, and 

therefore not permissible to download 

the provisions of penance or Altbdia 

or Altvsiq those who disagreed with, 

and through the words of the world 

investigator known for his imam, a 

Shatibi, took care of him in the book of 

the former and a subsequent approvals, 

included a report of this rule, and said 

the evidence on them, and responses 

to the objections, and fruits that 

build on this base, and its effects 

in the different fields of knowledge.

 

2. تحوالت المعرفة الدينية 
اإلسالمية: من العلم الشرعي 

إلى الفكر اإلسالمي

الحسن مصباح

تعـرف السـاحة املعرفيـة الدينيـة يف عاملنـا 

العـريب اإلسـامي تحـوال يف املشـهد املعـريف 

عـى  اْصطُلِـح  مـا  أصبـح  حيـث  الحديـث 

تسـميته بـ«الفكـر اإلسـامي« يحتـل تقريبـا 

أهـم مفاصـل املجال املعريف اإلسـامي وذلك 

نتـج  وقـد  الرشعيـة.  العلـوم  حسـاب  عـى 

عـن هـذا التحول حالـة ارتباك عى مسـتوى 

املولـود  هـذا  لكـون  املعرفيـة،  الرشعيـات 

وطبيعـة  تشـكله  ظـروف  نتيجـة  الجديـد 

اشـتغاله مل يسـتطع أن يتبـوأ املوقع الرشعي 

والترشيعـي الـذي كان للعلـوم الرشعيـة من 

قبـل فيـا يخـص البـت يف رشعيـة اإلنتـاج 

املعـريف. لوعـي طبيعـة املـأزق الذي تعيشـه 
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اقـرتاح  ثـم  ومـن  حاليـا،  الدينيـة  املعرفـة 

الحلـول املمكنـة لتجـاوزه أصبـح مـن الـازم 

اسـتيعاب تاريخ تشـكل البنى املعرفية ضمن 

التـي  املسـارات  الحضـاري ونوعيـة  فضائنـا 

قطعتهـا إىل حني وصولهـا إىل الحالة الراهنة.

2. The Changes in Islam-
 ic Religious Knowledge:
 From Legislative Science
 to Islamic Intellect

 

By: al-Hassan Mesbah 

     The cognitive religious space in 

the Arab Sunni Muslim world is 

undergoing a profound change due to 

a certain dysfunction of the hierarchies 

of knowledge and consequently a 

crisis at the cognitive legitimacy 

level. Thus the growing role played 

by what is called “fikr islami” (sort of 

kind of essay) to the detriment of the 

traditional cognitive genre occupied 

mainly by the fiqh (a sort of canonical 

law). The retreat of the traditional 

religious institution and the role of the 

knowledge it provides, whose social 

utility and the reproductive space 

shrinks to the benefit of the knowledge 

provided by modern teaching has 

confused minds and consequently 

created reactions In the intellectual 

field trying to overcome this cognitive 

turnaround. It was at the edge of the 

modern school that the “fikr islami” 

was created as an hybrid self-taught 

knowledge trying to save traditional 

knowledge by the injection of methods 

coming from the modern academic 

field. The presence and propagation of 

this hybrid knowledge has upset the 

order of intellectual and institutional 

hierarchies and consequently a crisis 

in cognitive legitimacy.

3. األساس األخالقي لترتيب 
سلم الحاجات في علم النفس 

الحديث
عبد العزيز بوالشعير

نناقــــش عاقــة ســلّم الحاجــات يف علــم 

النفــس الحديـــــث مبنظومـــــة األخــاق 

التــــي تحـــكم عمليــــة ترتيــــب الحاجــات 
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ــد  ــلو ق ــام ماس ــإذا كان أبراه ــانية. ف اإلنس

وضــع ســلّا هرميــا للحاجــات اإلنســانية 

يشــمل: الحاجــات الفيزيولوجيــة، وحاجــات 

وتحقيــق  والتقديــر،  واالنتــاء،  األمــن، 

ــب هــذه الحاجــات مــن  ــإن ترتي ــذات؛ ف ال

حيــث القــوة والضعــف يخضــع لجملــة 

الفكريــة  والقيــم  األخاقيــة  القيــم  مــن 

أمــة.  الثقــايف ألي  النســق  مــن  املنبثقــة 

حيــث إّن نظريــة ســلم الحاجــات التــي 

جــاء بهــا أبراهــام ماســلو إمنــا وضعــت 

وضعــي،  وأخاقــي  معــريف  أســاس  عــى 

تتحكــم فيــه رؤيــة اإلنســان الغــريب إىل 

ــان  ــأن اإلنس ــدة ب ــان، معتق ــاة واإلنس الحي

يف  غريزيــة  دوافــع  مجموعــة  تحركــه 

أساســها يف حــني أن الدراســات واألبحــاث 

ــة  ــة املعرفي ــل هــذه الرؤي كشــفت عــن خل

واألخاقيــة، وأّن هــذا الســلّم ال يعــّر بحــق 

عــن جوهــر وطبيعــة الشــخصية اإلنســانية. 

تحــركات  أن  اإلنســان  تاريــخ  بــنّي  فقــد 

ــل  ــز ب ــن الغرائ ــا م ــق دامئ اإلنســان ال تنطل

ميكــن لإلنســان أن يضحــي بكثــر منهــا مــن 

أجــل تحقيــق املبــادئ الســامية والقيــم 

الخلقيــة والجاليــة الراقيــة، كــا أن مــا 

هــو نفــي يتداخــل مــع مــا هــو أخاقــي، 

ــدر  ــا بق ــان خلقي ــي اإلنس ــا يرتق ــدر م فبق

مــا يســمو نفســيا، لــذا ميكــن ترتيــب ســلم 

الحاجــات وفــق الرؤيــة املعرفيــة اإلســامية 

عــى مســتويني: املســتوى الفــردي الــذي 

يتعلــق بإشــباع الفــرد لحاجاتــه انطاقــا 

مــن منظومــة القيــم التــي يؤمــن بهــا، 

ــذي  ــاري ال ــي أو الحض ــتوى االجتاع واملس

ــن  ــخ وع ــة يف التاري ــالة األم ــن رس ــر ع يع

ــايل  ــه. وبالت ــذي تحمل ــي ال ــا التاريخ دوره

ــون  ــا يك ــا إمن ــلم حاجاته ــا لس ــإن ترتيبه ف

ــي  ــم الت ــا وللقي ــي تحمله ــا للرســالة الت تبع

تنشــدها يف الواقــع والتاريــخ. 

 3. The Moral Basics for
 Configurating the Needs
 of Modern Psychoanalysis

By: Abdelaziz Bou a-Chair  

     In this research, I will discuss 

the relationship of the scale of needs 

related to medern psychoanalysis with 

the moral system that determines the 

operation of configurating the human 
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needs. Since Abraham Maslow has 

created a hierarchical scale for human 

needs including the need for security, 

belonging, appreciation, and self-

realization, configurating these needs 

on the basis of strength and weakness 

relies on a body of moral and thinking 

values of a nation’s cultural context.

The scale of needs’ theory that is 

coined by Abraham Maslow is created 

on an epistimological, moral, and 

secular bases since it is controlled by 

the Western vision. This latter believes 

that humankind is governed by certain 

instinctive motives, while other 

studies have discovered deficiencies 

related to this epistimological and 

moral attitude. This scale, moreover, 

do not express the nature of human 

personality. History of mankind 

has included that human motives 

do not engendered from instinctive 

factors. However, humankind is able 

to sacrifice many of these factors for 

achieving high principles. The more 

humankind is developed, the more s/

he psychologically promoted. This is 

why it is possible to configurate the 

scale of needs according to an Islamic 

epistimological view at two levels. 

At the individual level, persons can 

morally achieve their satisfaction. At 

the social level, groups can achieve a 

collective satisfaction related to identity 

and historical role. Therefore, the scale 

of needs should corresponds to the 

desired social and historical values.

4. عندما تستحيل التكنولوجيا 
إلى إيديولوجيا

أحمد أبركان

عــرف منتصــف القــرن املــايض تقريبــا بدايــة 

زحــف مــا تــم اإلجــاع والتواطــؤ عــى 

ــة«  ــورة التكنولوجي ــر الث ــميته بـــ »ع تس

أو »عــر ثــورة املعلومــات«. وكأن التاريــخ 

اآللــة  ترسبــت  فمثلــا  نفســه،  يعيــد 

البخاريــة إىل دنيــا النــاس لتنقلهــم مــن 

الصناعــة،  مجتمــع  إىل  الزراعــة  مجتمــع 

تســللت تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 

إىل حياتنــا، لتحــدث ثــورة املعلومــات التــي 

قادتنــا إىل مجتمــع املعلومــات. فمجتمــع 
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املعلومــــات يعتبـــــر وريثــا للمجتمــــع 

الصــــناعي أو مجتمــــع املعرفــة. ويصــــرح 

 Fernando ــي ــاعي الرازي ــامل االجتـ العــ

Henrique Cardoso، أن محــرك التاريــخ مل 

يعــد يعــول عــى اســتغاِل اليــد العاملــة أو 

ــه  ــذي نجــم عن ــر ال ــة، األم ــوارد الطبيعي امل

ــورة  ــكان املعم ــن س ــم م ــدد ضخ ــاء ع إبق

عــى  قدرتهــم  لعــدم  الهامــش،  عــى 

للتاريــخ. الرئيــس  الطريــق  يف  االنخــراط 

االبتكاريــة  التكنولوجيــا  أحدثــت  لقــد 

املتغــرة  وتداعياتهــا  املختلفــة  مبراحلهــا 

»زلــزاال« يف النظــم االجتاعيــة واالقتصاديــة 

ــا نشــكك  ــى رصن ــات املعمــورة، حت ملجتمع

ــب  ــث نصي ــامل الثال ــدول الع ــون ل يف أن يك

ولــو بســيط يف مجتمــع املعلومــات. وال أحــد 

ينكــر يف زمننــا هــذا أن وســائل اإلعــام قــد 

ــن  ــا م ــاك كل م ــى امت ــادرة ع ــت ق أضح

ــاذ إىل كل  ــبل النف ــا س ــهل له ــأنه أن يس ش

الوجهــات التــي متكنهــا مــن نــرش وتعميــم 

اآلخريــن،  يف  التأثــر  ومفاهيــِم  أفــكاِر 

قصــــد تغييــــر االتجاهـــــات والقناعــــات 

ــاع النفــــوس وتنميــــط الـــــذوق. وإخضــ

باختصــــار شــديد، لقــــد أضحـــت الوظيفة 

ــى  ــي ع ــريب، واألمري ــام الغ ــية لإلع األساس

املشــاهدين  بيــع  هــي  التحديــد،  وجــه 

اإلعــام  مــن  تطلــب  مــا  املعلنــني؛  إىل 

ــد  ــة يف التعقي ــي غاي ــة ه ــول يف عاق الدخ

والتشــعب مــع السياســة؛ غــدا عــى إثرهــا 

اإلعــام عنــرا رئيســا يف امللعــب الســيايس...

نــادرا مــا يتــم التفكــر يف العاقــة التــي 

ــيا  ــا، الس ــا باإليديولوجي ــط التكنولوجي ترب

وتوجهاتــه...  مســاراته  منهــا  لــكل  وأن 

لكننــا لــو قلبنــا األمــر عــى أوجهــه املختلفــة 

لبــدت الحقيقــة واضحــة؛ فالعاقــة بــني 

ال  قامئــة  واإليديولوجيــا  التكنولوجيــا 

محالــة، ومــن ثــم فإنــه ليــس ميكــن التنكــر 

اإليديولوجيــة  الوظائــف  أو  للوظيفــة 

تكنولوجــي. مســتجد  كل  تحــرك  التــي 

صلبــة  خشــنة  قــوة  وجــدت  فحيثــا 

عســكرية وأمنيــة فثمــة ال محالــة قــوة 

ــه  ــك أن ــل عــى ذل ــة، وخــر دلي ناعمــة مرن

ــب  ــي، يف الغال ــتجد تكنولوج ــن مس ــا م م

األعــم مــن األحــوال، يُبَــرشَّ بوالدتــه، إال 

ــه،  ــن ورائ ــكرية م ــة العس ــت املؤسس وكان

ــه. ــه ومتحكــم في ــل تكــون أول مدشــن ل ب
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ــا أمــام اســتعار جديــد يتجــاوز حــدود  إنن

ــرتاق  ــة االخ ــغ درج ــتاب، ليبل ــزو واالس الغ

إن مل نقــل درجــة االغتصــاب. إنهــا العوملــة 

البغيضــة التــي ال تقنــع باحتــال أجــزاء 

محــدودة مــن الكــرة األرضيــة، بــل تريدهــا 

ــا.  ــا، ومبــن فيه ــة له ــة مطلق ملكي

 4. As Technology Turns
out to be Ideology
 

By: Ahmed Aberkan

     The middle of the last century 

has known the beginning of what 

was unanimously called the era of the 

technological revolution or the era of 

the information revolution.

History seems to repeat itself, 

just as the machine leaked to the 

human life to move individuals 

from the farming community to the 

industry one, ICT has infiltrated 

into our lives to revolutionize the 

information that has led us to the 

information society. The Information 

Society is the heir to the industrial 

society or the knowledge society.

The Brazilian sociologist Fernando 

Enrique Cardoso states that the engine 

of history is no longer dependent on 

the exploitation of workers or natural 

resources that put a large number 

of the world’s population on the 

margin because of their inability to 

engage in the main road of history.

Innovative technology, with its various 

phases and changing repercussions, 

has caused an earthquake in the social 

and economic systems of societies. 

We have even doubted that the third 

world countries would have even a 

small share in the information society.

No one denies in our time that the 

media has become capable of possessing 

everything that would facilitate access 

to all the destinations that enable them 

to disseminate and propagate ideas and 

concepts to influence others, in order 

to change attitudes and convictions, 

submit souls and pattern tastes.

In short, the main function of the 
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Western media, and specifically the 

American one, has become the sale 

of viewers to advertisers; this requires 

from the media to engage in a very 

complex relationship with politics; to 

the point that the media have become 

a major element in the political scene.

It is rarely thought about the 

relationship between technology 

and ideology, knowing that each 

has its orientations and directions ...

But if we accept reality from different 

aspects, the truth will seem clear; the 

relationship between technology and 

ideology is inevitable, and therefore 

it is impossible to deny the function 

of ideology that stands behind every 

technological innovation.

Wherever   there is a hard, solid 

military and security force there is 

inevitably a flexible soft force: the 

military institution is often behind 

every technological innovation. It 

promises its birth and controls it.

We are facing a new colonization that 

goes beyond the limits of invasion 

and abduction to the degree of 

penetration, if not the degree of rape. 

It is an abhorrent globalization that is 

not convinced by the occupation of 

limited parts of the globe, but wants 

it an absolute ownership.

ثانيا: دراسات الملف

1. جدلية الفصل والوصل بين 
الدين والعلم في الفكر الغربي

محمد عبد النور

حــاول املقــال استكشــاف حقيقــة ســعي 

العلــم الحديــث إىل القيــام مقــام الديــن 

ــكان  ــك، ف ــق ذل ــن تحقي ــه م ــدى متّكن وم

العلــــم الحديــــث خاصــــة يف نســــخته 

التجريبيــة واضحــا يف منافســته للعقائــد 

الدينيــة املدرســية الســائدة خــال العصــور 

ــا، إذ إنــه خالفهــا أساســا  الوســطى يف أوروب

مــن حيــث املنهــج، فــكان التقابــل واضحــا 

تعتمــد  منطقيــة  عقليــة  طريقــة  بــني 

ــة  ــني طريق الثقــة يف مقــوالت األقدمــني، وب

تتخــذ  الحــواس،  إال يف  تثــق  تجريبيــة ال 

ــدر  ــة املص ــة العلمي ــة والتجرب ــن املاحظ م

ــا  ــة فض ــامل الطبيع ــة يف ع ــد للحقيق الوحي



| 318319 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

عــن رفضهــا التصديــق بــكل مــا يخضــع 

للحــس املبــارش، ومبــا أن مبــادئ الديــن 

تقتــي أساســا اإلميــان بغــر املحسوســات، 

يجــد  أن  التجريبــي  باملنهــج  أحــرى  كان 

يف املعرفــة غــر الحســية مصــدرا للنقــد 

ــخرية.  ــم والس ــد التهّك ــغ ح ــكيك بل والتش

إال أن مسـارات العلـم الحديث أظهرت فارقا 

بـني التجربـة العلميـة املجـردة التي سـادت 

يف بدايـة اللحظـة الحديثـة للعلـم بوصفهـا 

لحظـة كونيـة عامة، وبني املذهـب التجريبي 

معـريف  كبديـل  أوال  التجربـة  أحـل  الـذي 

عـن الديـن وثانيـا كمنهـج وحيـد للمعرفـة 

بينـا  التنويـر،  عـر  مـع  تتناسـب  التـي 

بخصـوص  آخـر  رأي  املثـايل  للمذهـب  كان 

تصــوره ملفهــــوم التجربـة العلمـيـــة وكذا 

للديـن بوصفـه مصدرا مـن مصـادر املعرفة، 

لذلـك جنحنـا إىل علمـني مـن أعـام املثاليـة 

يف أملانيـة لتقـّي مصـر الديـن يف التصـور 

كونـه  حيـث  مـن  سـواء  الحديـث  الغـريب 

يف  حضـوره  حيـث  ومـن  للمعرفـة  مصـدرا 

الواقـع االجتاعـي، لذلـك وقـع اختيارنا عى 

الفيلسـوف إميانويـل كانـط وعـامل  كل مـن 

االجتـاع ماكـس فيـر ومنتهـني إىل اسـتنتاج 

العاقـة مـن خـال عمليهـا  تلـك  حقيقـة 

يف  العقـل  مكانـة  املوضـوع  يف  الرئيسـيني 

الديـن عند كانـط ومكانة الديـن يف املجتمع 

التـايل:  النحـو  عـى  فيـر  عنـد  العقـاين 

ملــا كان انتفــاء الديــن مــن الفكــر اإلنســاين 

ومــن الوجــود االجتاعــي متعــّذرا فــإن مــا 

حــدث يف الفكــر الغــريب يف عاقتــه بالديــن 

ــا  ــي يف أوروب ــد الدين ــران: أوال أن التجدي أم

ــا كان  ــا أو عملي ــواء نظري ــل س ــذي حص ال

متعــّذرا نظــرا لتعارضــه املبــديئ مــع مفهــوم 

النــص  لكــون  وذلــك  العقــي  التجريــب 

الدينــي ونظــرا للتحــوالت التــي طــرأت عليه 

ــوص  ــن النص ــره م ــانيا كغ ــا إنس ــار نص ص

يفتقــد لســمة الشــمول والخلــود كــا تتميــز 

ــب  ــا أن التجري ــة، وثاني ــة الديني ــه املعرف ب

العلمــي ولــي يحقــق مطلبــه املنشــود مــن 

التقــّدم والرقــي املــادي والحضــاري كان البد 

ــن  ــذ التفكــر يف الدي ــق كل مناف ــه أن يغل ل

مــن أجــل أن ينفصــل عنــه جذريــا مــن 

ــا. ــه عملي ــة وأن يحــل محل ــة النظري الناحي

1 .The Dialectics of Sep-
aration and Combination 
between Religion and Sci-
ence in Western Thought  

By: Mohamed Abdanour  

       This article investigates modern 

science’s claim to act as a substitute 
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for religion. Since the medieval 

period, experimental science has 

constituted a clear challenge to 

religious beliefs and doctrines.

The difference was stark between a 

rational, logical method that seeks 

truth on the basis of trust in the ideas 

of the ancients, and an experimental 

method that relies on observation 

and scientific experimentation as 

the exclusive source of truth in the 

natural world. Experimental science 

refused to accept any statements or 

traditions that cannot be submitted 

to experimentation. Since truth in 

religion is based on belief in the 

unseen, it was only a matter of time 

before experimental science expressed 

strong doubts and criticism in all truth 

claims based on the unseen.  

However, the trajectory of modern 

science shows a discrepancy between, 

first, the experimental movement - 

which imposed itself as an alternative 

method to religion in seeking truth, 

and then as the exclusive method that 

is compatible with the Enlightenment 

– and, second, the Idealist school 

which sees both the experimental 

method and religion as two sources 

among many other sources of truth. 

For this reason, this essay focuses on 

two great thinkers from the German 

Idealist tradition to enquire about 

the conception of religion in modern 

Western thought, both as a source 

of truth and in terms of its presence 

in social reality. This essay looks at 

the philosophical work of Emanuel 

Kant and the sociological work of Max 

Weber. This study will try to establish 

the role that reason plays in religion, 

in the work of Kant, and the place that 

religion plays in the rational society, 

through the work of Weber.  

The following points will be made in 

the conclusion:

When it became impossible in Western 

thought to exclude religion from 

human thought, two things occurred. 
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First, the religious reforms that were 

attempted in Europe (theoretically 

or scientifically) clashed with the 

concept of experimental science 

because the religious text lost its 

sacredness and became a human text. 

Second, in order for experimental 

science to achieve the material and 

civilizational progress that it aspired 

to, it found it necessary to block 

all the avenues of rational thought 

about religion in order to separate 

itself radically from it and replace it.

2. أثر الرؤية الدينية في النقد 
األدبي الغربي

مصطفى عطية جمعة

ــد  ــة النقـ ــا يف منهجيـ ــدا ُمهـ ــش بُعـ نناقـ

األديب الغـــريب، هـــو أثـــر الرؤيـــة الدينيـــة 

الحديـــث  النقـــدي  العقـــل  يف تشـــكيل 

واملعــــارص، وهـــي رؤيــــة ال جـــــــدال يف 

وجودهـــا عـــى امتـــداد تاريـــخ املذهبيـــة 

األدبيـــة والنقديـــة الغربيـــة، وكيـــف أن 

ـــة  ـــت خاضع ـــة كان ـــة الغربي ـــة النقدي الحرك

ـــة،  ـــة والديني ـــة والحضاري ـــا الثقافي لجذوره

ـــد  ـــات العه ـــن املســـيحي مـــع رسدي وأن الدي

القديـــم شـــهد حضـــورا كبـــرا يف رؤى النقـــاد 

ـــا  ـــا كان متجلي ـــة، مثل ـــاتهم النقدي ومارس

ـــة أشـــكالها.  ـــة عـــى كاف يف األعـــال اإلبداعي

ـــة  ـــر الرؤي ـــث األول أث ـــش املبح ـــذا يناق هك

ــة  ــة الحضاريـ ــور املركزيـ ــة يف منظـ الدينيـ

ــال  ــن خـ ــايف، مـ ــز  الثقـ ــة والتحيـ الغربيـ

مفهـــوم املركزيـــة الحضاريـــة الغربيـــة ويف 

ضـــوء الشـــعارات املرفوعـــة مـــن قبلهـــا يف 

ـــرى،  ـــعوب األخ ـــات الش ـــع ثقاف ـــا م تعامله

وأيضـــا يف ضـــوء نظريـــة التحيـــز الثقـــايف، 

التـــي تقـــرأ أي منتـــج إبداعـــي ونقـــدي يف 

ـــرق  ـــا تط ـــه ، ك ـــي أنتجت ـــة الت ـــوء املعرف ض

الباحـــث إىل رؤيـــة النقـــاد العـــرب للنقـــد 

الغـــريب يف أبعـــاده الثقافيـــة ، وكيـــف أدركـــوا 

ــدي  ــل النقـ ــكيل العقـ ــن يف تشـ دور الديـ

ــريب  ــد العـ ــار أن النقـ ــى اعتبـ ــريب، عـ الغـ

الحديـــث تأســـس عـــى النظريـــة النقديـــة 

الغربيـــة، بـــل وقُـــرئ الـــرتاث النقـــدي 

ــب  ــن تغييـ ــا ميكـ ــا ، فـ ــريب يف ضوئهـ العـ

األبعـــاد الثقافيـــة والدينيـــة التـــي رافقتـــه. 

     أمـــا املبحـــــث الثـــاين ، فقـــد ناقـــــش 

بشــــــكل مبـــارش عاقـــة الديـــــــن املســـيحي 

(الاهـــــوت) بالنقـــد األديب الغــريب، متتبعا 
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جـــذور تلـــك العاقـــة التـــي بـــدأت مـــع 

ــارحة  ــات الشـ ــدس والدراسـ ــاب املقـ الكتـ

النقـــدي  الـــدرس  تأثـــر  وكيـــف  لـــه، 

ــة  ــا يف نظريـ ــه كـ ــذا التوجـ الحديـــث بهـ

ـــة  ـــش الباحـــث عاق ـــا ناق ـــا، ك الهرمنيوطيق

ــات  ــن وتجليـ ــي بالديـ ــب الرومانـ املذهـ

تلـــك العاقـــة ومـــدى متـــرد الرومانســـيني 

ـــن  ـــا، وم ـــم معه ـــة أو توّحده ـــى الكنيس ع

ثـــم تطـــرق إىل نظريـــات النقـــد الحـــدايث 

كـــا يف البنيويـــة، مـــن خـــال أعـــال 

ـــال  ـــن خ ـــك م ـــا التفكي ـــارت، وأيض روالن ب

كتابـــات جـــاك دريـــدا، ومـــن ثـــم عـــرض 

نتائـــج الدراســـة. 

2 .The Effect Of Religious 
Opinion in the Western 
Literature criticism

 
 By: Mostafa Attiaa Gomaa

  

  This study discusses the Religious 

background in formation of the   

Western literature critical mind 

in the modern and contemporary 

era , and how the Western  critical 

movement had influence from the 

religious , cultural and civilized  routes.   

There are many impacts from 

Christianity and Old Testament 

Narratives had big presence 

in the opinions of critics and 

their applications, as they were 

achieved in the literature creations: 

poetry, story. Novels and plays. 

        The plane of this study consists of two 

chapters, the first about the Religious 

effects in view of the western central 

civilization and cultural prejudice.

The second discusses - by direct way- the 

relationship between Christianity and 

Old Testament with the critical studies.

Also, the relationship of Interpretation 

theory in the modern criticism with 

explanations about Christianity 

and Old Testament. likewise, the 

relationship of Romanticism with 

Christianity, furthermore attitudes 

of the modernity criticism and 

post modernity criticism with the 

religion, in the works of Roland 

Barthes and Jacques Derrida.
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ــات  ــي النظري ــه ف ــور اإلل 3. حض
ــي  ــد ف ــة: رص ــة الحديث اإلعالمي
ــة ــات البحثي ــر والممارس المظاه

هشام المكي

يشـــمل تأثـــر الرؤيـــة الدينيـــة املســـيحية 

الفلســـفي  اإلطـــار  اإلعـــام  مجـــال  يف 

ــج  ــمل مناهـ ــا تشـ ــايل، كـ ــر االتصـ للفكـ

البحـــــث وموضوعــــاتــــــه األساســـــــية:

- فمـــن جهـــة أوىل، تتـــرسب الرؤيـــة الدينيـــة 

اإلبســـتمولوجية  البنيـــة  إىل  املســـيحية 

لنظريـــات االتصـــال الجاهـــري الحديـــث 

ـــوم  ـــي تق ـــة الت ـــتعارات الذهني ـــدد االس وتح

اســـتعارتني:  تتلخـــص يف  عليهـــا؛ وهـــي 

آليـــة وعضويـــة، ويف تصوريـــن مســـيحيني 

ــان،  ــل يف اإلنسـ ــكاريت يحـ ــه ديـ ــه: إلـ لإللـ

الطبيعـــة. يف  يحـــل  اســـبينوزي  وإلـــه 

وكا التصوريـــن يعطـــان اإللـــه ويقصيانـــه 

ـــور  ـــه يف املنظ ـــانية، فاإلل ـــاة اإلنس ـــن الحي ع

املسيـــــحي موجـــــود ظاهريـــــا، لكنـــه 

ــة،  ــة حلوليـ ــق رؤيـ ــا، وفـ ــل معرفيـ معطـ

يصبـــح معهـــا اإللـــه أبعـــد مـــا يكـــون 

ــاة اإلنســـان وتحديـــد  عـــن التأثـــر يف حيـ

ـــة؛ ـــه األخاقي ـــة ومعياريت ـــه املعرفي مرجعيت

ـــة  ــت الرؤي ـــة، انعكسـ ـــة ثاني ــن جه - مـ

الدينيـــة املســـيحية أساســـا، واليهوديـــة 

الفكـــر  عـــى  فعـــي  بشـــكل  ثانيـــا، 

االتصـــايل والبحـــث العلمـــي التطبيقـــي 

يف االتصـــال أيضـــا، مـــن خـــال صياغتهـــا 

ـــة  ـــعائرية، وثالث ـــالية وش ـــني: إرس ـــق رؤيت وف

تخلـــط بينهـــا.. وهـــا الرؤيتـــان اللتـــان 

وجهتـــا تراثـــا كبـــرا مـــن اإلنتـــاج العلمـــي 

االتصـــايل عمومـــا، بـــل ورســـمتا مجـــاالت 

ـــري  ـــال الجاه ـــي يف االتص ـــث األكادمي البح

وحددتهـــا... فتجـــد املجـــاالت البحثيـــة 

األساســـية يف االتصـــال الجاهـــري، مبـــا 

ــف  ــوث وظائـ ــر وبحـ ــوث التأثـ ــا بحـ فيهـ

االتصـــال وغرهـــا، امتـــدادا لتلـــك الرؤيـــة 

ــعائري. ــايل والشـ ــكليها اإلرسـ ــة بشـ الدينيـ

 3. God’s Presence in the
Modernist Media Theories

By: Hicham El Makki

    As the media context is concerned, 

the influence of the Christian 

religious vision includes both the 

philosophical framework of the 

communicative thinking and the main 

thematic research methodologies: 
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On one hand, this Christian religious 

vision infiltrates the epistemological 

structure related to the modernist 

mass communication theories. 

This infiltration determines various 

mental metaphors embodied in 

two sorts: mechanical and organic. 

Two Christian concepts about God 

manifest to explain these sorts. The 

first concept is based on Descartes’ 

philosophy viewing God to be solved 

in humankind, while the second is 

based on Spinoza’s belief viewing God 

as manifested in nature.  Both concepts, 

however, disrupt the real manifestation 

of God since they assert God’s existence 

at the exoteric level, but deny the 

same existence at the epistemological 

one. On the basis of this divine self-

solvation, God becomes inactive 

while it comes to human life, and the 

determination of the epistemological 

and ethical background of this life. 

On the other hand, both the Christian 

religious vision and the Jewish one 

effectively assimilate their concepts 

to communication theories and the 

practical research methodology. This 

occurs according to their construction 

to two visions: transmitting and ritual. 

A third vision can be nothing but an 

amalgamation of the two. Regardless 

the third, the two visions guide a 

tremendous heritage embodies in 

mass communication academic 

products. Hereafter, the main 

research in mass communication 

including the researches about 

the communication influence and 

function constructs a kind of extension 

to that religious vision with its two 

transmitting and ritual legacies.

4. نحو بناء نظرية في اإليمان 
العقالني: وليام جيمس نموذجا

سفيان البطل

ــفة  ــم فاس ــد أه ــس أح ــام جيم ــر ولي يعت

الراغاتيــني، وهــو يتميــز عنهــم الهتامــه 

الدينــي، حيــث اهتــم  مبســألة االعتقــاد 

بتحليــل الديــن يف إطار الفلســفة الراغاتية، 

أي مــن خــال املنهــج الراغــايت الــذي يهتم 

بالنتائــج العمليــة لألفــكار أو املعتقــدات.
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وهكـذا، حـاول جيمـس تحليـل الديـن مـن 

جهـة االعتقـاد ملـا يـؤدي مـن نتائـج عمليـة 

وأيضـا تناولـه من منطلق فلسـفي وبراغايت 

الفكـر  وضعيـة  عـى  يؤكـد  نجـده  حيـث 

الدينـي وعـى تعدديـة وفرضيـة االحتـال، 

نفـس،  كعـامل  للديـن  يتعـرض  هـو  وأخـرا 

إعطـاء  يف  سـاهمت  العوامـل  هـذه  كل 

تصـور وليـام جيمـس للديـن امتيـازًا متفردا.

ومـا سـبق، أخذنـا البحث يف نظريـة اإلميان 

العقـاين عى أسـاس إبسـتمولوجي بدراسـة 

حقائـق التجربـة الدينيـة بنـاء عـى فكـرة: 

وهـل  حقيقيـة؟  الدينيـة  املعتقـدات  هـل 

مفيـد؟  عمـي  أثـر  لهـا  الدينيـة  املشـاعر 

وكيـف يكـون الســــلوك الدينــــي أخاقيا؟  

4. Constructing a Theory 
of Rational Faith: William 
James as an Example 

  By: Soufian el-Batal

William James considered as one of 

the most important pragmatist phi-

losophers, He is distinguished from 

the other pragmatic philosophers 

for his interest in the cause of reli-

gious belief, where he was interest-

ed in analyzing religion in frame-

work of pragmatic philosophy, in 

other words, through a pragmatic 

approach that deals with the practi-

cal consequences of ideas or beliefs.

Thus, James tried to analyze religion 

from the section which he believe its 

can lead to practical results. He also 

dealt with religion from a pragmatic 

philosophy point of view, where we 

find the emphasis on the status of reli-

gious thought and on pluralism and the 

hypothesis of probability, also we do 

find james examine religion as an psy-

chologist. All these factors contributed 

to the construction of the James con-

cept of religion in a singular manner.

From the above, the research in the-

ory of reasonable faith take us on an 

epistemological basis, by studying 

the facts of religious experience de-

pending on idea: Are religious be-

liefs true? Do religious feeling have a 

practical and useful effect? and How 

can religious behavior be ethical?


