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 شرعيّـة االختـالف في فقـه التحيّـز

 .(*)جـويـدة غـانم 

ْيِمنًها  يقـول هللا تعالى :  َْ ِِ ِمهْن اْلِكتَهاِب َوُم قًا ِلَما بَْيَن يََدْيه ِ ُمَصد ِ َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

ه َ  ْْ ْْ أَ هبِه ُ َوََل تَت ْم بَِما أَنَزَل َّللاه ُْ ِِ فَاْحُكْم بَْينَ هْ َع ً َعلَْي ًِ ََْلنَها ِمهْنُكْم  ََ  َ َ ِ ِلُكه هاَءَ  ِمهْن اْلَحهق  ََ ها  ُْْم َعمه اَء

ُْْم فَاْقهتَبُِْ ا اْل َ  ُْْم فِها َمها ُتَها ُ لََجََلَُكْم أُمه ً َواِحهَدًً َولَِكهْن ِليَْبلُهَ  ًَاَء َّللاه ا َولَْ   ًَ ا َْ ِ َوِمْن ِِ إِلَهَّللا َّللاه ْيهَ ا

ِميًَهههههههههههههههههههههههههها فَيُنَب ِهههههههههههههههههههههههههه ُُكمْ  ََ َُُكْم  َِ ِِ  َمههههههههههههههههههههههههههْ  ُْنههههههههههههههههههههههههههتُْم فِيهههههههههههههههههههههههههه  بَِمهههههههههههههههههههههههههها 

 [.48]المـائدة/   تَْ تَِلفُ نَ 

لقددد فددرغ الوددره عجددولع عمددى العددالم اودددالمي خددالل عقددولال  م يددة  ويمددة مدد  خددالل 

إدتراتيجية  محكمدة عمققمده  عمم ةجدة امراأدز يأاليميدة عدزّ  ألكمده الم در يدالي الت دم ي الد   

 ،ال ددتعو عالقيددايا اودددالميّةعمددى ي صددوالتّددي انتحمددر لع  ال ،تجمددى فددي متد دداش اودت ددرا 

 دخر ه ع اودتراتيجية محاعلة لةدم ما ا تكزش عميه الّمدة يال عهدو الدوألي، ليقددم هد ا الودره 

معدّزً ا  ،نموذًجا معرفيًا خاص اخمفياته العقائدية عالتا يخية، التي تحمل فدي مددلولةا مع ًدا لمتدا ي 

وياش، م  مقًا فدي تقدي ده لممدالة عجعمةدا إلده االمع تعترف  اماليّة أام ة التي ان  ر عمى مقاييس ال

 الكوو العظم.

ال إله عالحياة المالة تيم ر هاته المعاللة إقراً ا اانتصا  المالة عمدى الدرع ، عاالنفدالش 

م  ق ية ال يرع ة، فةو إهدا  لمع ى اون انية التي ترغب فدي ال حدع عد  دد ل ال دالم عال جداة 

المةدديم ، الدد   لمددر العالقدداش الرعأليّددة اددي  ال ددراف وعددال  شدد و المرأددز  مدد  العقددل اللاتددي

ان القا م  تعص ه ال وفي ي الّ   عّم ي جا  المعمو ة فكًرا، عتخ يَ ا، عت في ًا. علعّل في شرعيّة 

االختالف نقد موجه لةد ع الم ظومدة، عمد   دّم ت دديس مد ةف اختالفدي يجعدل م ده المدد ع  اعددما 

  ، عنجعل م ه المرئي اعدما أاو هو الرائي ؟ أاو هو الدا 

لعددّل فددي هدد ا التوّجدده قددوة محكمدده مترادددة الاعددال عالهددداف، نتأددد مدد  خاللةددا ن دد ية  -

الوره  عمحدعلية يفكا ع عفم فاته، عيعم  أليو  العالم المةمش عالمقصي عالم تع د إلى دداألة 

لّو ظداهرة االخدتالف فدي اء ا  » ودره الفكر عالوجول، في نفس الوقر ال   يةدل تدهو  هد ا ال

عالفكا  عال ظرياش عالمعتقدداش  عالتصدو اش ادي  ال  در، ظداهرة ي ليّدة غا قدة فدي القددم، يعدول 

  لك ظداهرة   يعيدة ععاقعيدة عف ريدةتا يخةا إلى ميالل الكائ  ال  ر  عمى عجه ال غ، هي أد

قددويم الألدددات، عتف ددير ال ّصددوص عذلددك نتيجددة الخددتالف مراتددب العقددول، عت دداقت المصددال ، عت

 .(1)« عالتعاليم عالفكا  ا ريقة مع ية

عفي ه ا الصدل ال ادد يو نقدر  مدا لافكدا  عالمعدا ف مد  إ دا  مرجعدي، يخرج دا مد   -

ألالددة التقوقددى إلددى ألالددة االنك دداف عمددى الدد اش، عالتوالددد المعرفددي، مح ًمددي  الن ددا  الم ةجيددة 

التةا عمحتوياتةدا، عمد   دم ال تصد   الكممدة متمرأدزة غراًدا عال عالمعرفية التي تحيّدزش فدي ت دكي

صوش غراًا عال معرفة عال العالم غراًا، م  خالل تح يم ين اقه يم رياليدة المقدوالش عن دعي إلدى 

علو االخددتالف   يعددي ف ددر  فددي ال ددالئل ع رائددل التفكيددر لاخددل  »ت ددديس ألدا ددة االخددتالف. 

مى مدّر العصدو  دد  ًا  ئي ديًا عيدرع يًا فدي عجدول يفكدا ال جديددة الجماعاش ال  رية، أاو لائًما ع

عاالتالي أليا ة جديدة، عأد ا المدر فدي الفكدر اوددالمي الحدديع، فحي مدا لخمدر العممانيدة العدالم 

                                                            
جويددددددد : ابدددددددددر س ت ادددددددأل ىل جا عج دددددددد  جاادردددددددد جسالم جدقادددددددأل جسقددددددد    ددددددد  جا دددددددد ع اداددددددددو  ج  ددددددد قرأل   ددددددد    – (*)

 س اين، ختصص فد فأل إ  قرأل. جاا ر : الق دعنأل ج
 ،  جا دددددددديأل جاادنرددددددددأل 6  دددددددد    يو ددددددددر س  ددددددددآل ج مددددددددك م ق دددددددد ال رأل جادددددددد    ج مدددددددد  قدددددددد   دددددددددأل جا د ددددددددأل،    – (1)

 .43هد، ق كز جا د أل اد عج د  الجسحبدث ب ال ، ص س 1415- 1995شكدء        
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فكدر  مدا ادي  تددافى  اودالمي ألفّز اختالفةا مى ال اش المعرفية لمم ممي  آلياش الدّفاع، ف دتف ع ده

 .(1)«ال اش  صمة مصيرهم هو إعالة توليدالمعرفتي  فكانر مح

علددم يكدد  هدد ا الدددّفاع مددى المحددد ي ، عإنّمددا الألددر ينددوا ع فددي العصددو  ال ّه يددة عالفددت   -

العراي ال   شكل ال ّواة الدادية في إ دا  قواعد الحيدا ة اوددالمية، عألمايتةدا مد  ي  لخيدل 

صددداألب إأليدددا  عمدددوم الددددّي ، ي تقدددد يج  دددي يقدددوغ مقوماتةدددا عمعالمةدددا الفكريدددة، فةددد ا الوزالدددي 

اليونانيي ، عمد  يخد  يخد هم، يع مد  ألداعل مدزت فم دفتةم ادالفكر الد   ي ةجده الم دمموو، عأد لك 

اومام ال يو ي عما ع ر ع ه في أتااه صوو الم  ل، عأ لك إمام ال دمفيي  ااد  تيميدة ااتددا  مد  

ّ دد ة، أمددا ادددت عد الم  ددل اليوندداني هددـ( أليددع صددر  ينّدده ال يق ددل  إال مدد ةف القددرآو عال14القددرو )

 الموجول في يداده. عذلك نظرا لمخمل 

إال خ را يأ در عمدى م ظومت دا الفكريدة التدي تجعدل  عليس تداخل الم اهف ععدم عيوألةا

م  التقويم ال ظر  ألدديع عد  تكدريس مقولدة اوت داع، عاالتدالي فقدداو الةويدة مكانتةدا، عال ألقيقدة 

 تقوم ا اتةا.

 ديع ع  االختالف في فقه التحيّز ؟.لماذا الح -

 لنّه ديتحقل م  خالله ت كيل مع ياش جديددة لمتصدو  الفكدر  عالعممدي الد   األتكدرع  -

 الوره ي  ا  عجةاته العمميّة عالتك ولوجية عاويديولوجية.   

لنّه ي عى إلى صياغة ادرامف عاعيدة ععمميّدة ا دا ة لمحرأدة العمميّدة فدي العدالم عخاصدة  -

 اودالمي. العالم

 علّو االخدددتالف قدددرا ة لمددد اش فةدددو ددددعي إلدددى ت دددديس قاعددددة نقديدددة م  مقةدددا اءندددا  -

العرايّة، عم   ّم إنتات ألرأدة تحر يدة الوراية ععمص ةا اءخر، ع ر االنفتا  عمى أافة الم ا يى 

الو دا   نقد يك د » تع ّر ع  ت معاتةا عإ الاتةا قصد ألماية ال موذت ال ديل عالمقتر  ااعت ا ع : 

عّما تما ده ال اش الوراية المتعالية م  يشكال التمرأدز عاوصد فا  عال ّفدي، نفدي اءخدر، إنّده فدي 

الحقيقة تفكيك لمعقل ال عاي عتقدويت لقواادر الفم دفية عالّراددخة عمدى نحدو يدتلّ  إلدى  ألزألدة 

 .(2)«و الوره ع  تمرأزع ال اتي، ي  إلى  عزعة نظرته إلى ال اش، اصفته المرأز عالمح

ادددترجاع مع ددى لتددا ي  اون دداو العراددي الم ددمم، مدد  خددالل إعددالة أليددو ع عفددل مددا  -

أليددا ة خصوصددية ذاتيددة » شددّرعه هللا مدد  تكددريم عع ددالة ععمددا ة عخالفددة، يج ددد مدد  خاللةددا 

محمية، ال غ عالم اخ عال يئدة الحيويّدة، عخصوصدية العصدر الّزم دي ععالقاتده عألالتده، هد ا مدا 

 .(3)« ة العرايّة اودالمية ي   ل عمى الحيا

لعددّل لم  ددل الةويّددة أليددو  فددي فم ددفة االخددتالف علمةويّددة ن ددل م  قددي مددى ن دديقه  -

التحيّز، فال نرفت م  يجل يو ندرفت، عال نق دل مد  يجدل يو نق دل، علكد  عمي دا اتحديدد مدا هيت دا 

 ادا، عال يو ندرفت ف ح  اليوم ال نريد يو ند   عمم يع» ععالقت ا، م  خالل التمايز عالموايرة، 

ما في أليا تةا م  جوانب إيجااية متقدّمة ععمالقة، عال يو نتعصب لترا  دا تعصد ًا يعمدى يمةي دا 

                                                            
جهلددددددد   ادو د ددددددأل الجاي دددددد ، بدددددد ال ،   دددددد  جاا دددددد   س   ددددددد أل جدا فددددددأل  يدددددد  جا ددددددر    دددددد  ت دددددد  جاصدددددد ع،  جع   – (1)
 س  1ط

 .16 ، ص س 2003 -هد1424       
 .43 ، ص س 1993، 1 دي   ب س ن   جاّيص، جد كز جاا دىل جاا يب، جا جع جا رضدء، جدغ ب، ط   – (2)
جاكحرّددددددددز عييددددددددأل قا فرددددددددأل )ال  ددددددددو: ج جك ددددددددد (، جدا دددددددد  جااددددددددددي ادف دددددددد   إشدددددددد دارأل  دددددددد  جاوهدددددددددب جد دددددددد   س   – (3)
 .76 ، ص س 1995-هد1415ال   ج، ط األ جاادااأل     قيج

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 3 - 
 

 عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  نقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع، عالتميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز 

اي  ال يب عغيدر ال يدب مد  صدفحاته عأ دو ع، عإنّمدا الد   نريددع هدو يو نصدل عصدر شدع  ا  ما 

   .(1)«عإأليائ ا الراه  اعصر أليا ت ا ال ه ي 

ا ة االختالفية لمم دا يى الورايدة ال تقدوم عمدى إلودا ع، عإنّمدا لت يداو الددس غيدر إّو القر -

فمقال العمم احقيقة الكوو عإو أاو عمما مويدوعيا » ال رعية عاون انية التي يتيم ةا عيحتويةا، 

ة ال يتويددر فددي ذاتدده مدد  يّمددة إلددى يّمددة إالّ ينّدده فددي تدد  يرع ال ّف ددي عالخمقددي، عفددي ت  يقاتدده العمميدد

اودتقما ية يختم  ااختالف ما يالا ه م  المعاني العقديدة عالخمقيدة، فيكدوو لد لك ي در فدي توجيده 

عيت يّ  ل ا ذلك م  خالل ما قدّمه  ،(2)«الحياة اكمّةا، ال قد يكوو له ي ر في مصير الحيا ة نف ةا 

قدرا ة تددفع ا إلددى شد  جمر عتدوي  ي، عألتّدى فالددفة مدا اعدد الحدا دة أد يددا عنيت ده عفوأدو، هد ع ال

فداالختالف لديس عي دا عنقصدا، عإنّمدا إ الة » إعالة ال ظر في او ا  المرجعي لممعا ف عالعموم. 

  .(3)«عتمك ا عقوة، ال اوصفه  ريل آخر يع م ه ا آخر يع اجتةالا آخر

فدذذا أداو الودره يعمد  مدوش هللا فذنّ دا نحد  الم دممي  يعم دا أليداة هللا عدديالة هللا ال ليدة  -

لالمت اهية. اة ع ال ظرة نجد يّو أل ما فكر فيه اون او عصدّممه عم ةجده أداو لعقيددة معيّ دة مةمدا ا

أاو نوعةا، ت مو ش يفكا ها فدي م ظومدة تحيّزيدة خاّصدة، فكداو االخدتالف ع ةدا يدرع ة فكريدة 

تع يدرا عألتميّة تا يخية يت مل إلدى الةويّدة عاوادد ة الةويّدة ليتدي  لمد اش ا دا عجولهدا ااعت ا هدا 

ع  االنتما  اون اني، فاون او الم تمي ال يممدك إال يو يتحيّدز، عالتحيّدز اةد ا المع دى يألدد الددالئل 

ا  أداو الدادية لإل دا  مع ى التجاع ، التجاع  أعقل ادديل يددفع ا إلدى نقدد ال مدوذت الورادي ددو

لنّدده ال  ادده لدددي ا ذت غيددر صددال  عغيددر مرغددوهنمددو» فددي التفكيددر يع فددي الت  يددل، عاالتددالي فةددو 

عالتددي ال  لمجتمددى. عالّمددة التددي ن تمددي إليددهيت ددل مددى الم ددالك الحاأمددة عالقدديم الدادددية لحيددا ة ا

تيى اون او في مرأز الكوو، عالتي ترى يو الحياة الدّنيا م فصمة عد  اءخدرة، عتدرى الحاجداش 

س عاالعتدددال يمددام ممدد اش الماليددة م فصددمة عدد  الحيدداة الرعأليددة، عالتددي ال ترتكددز عمددى يدد ا الدد ّف

 الوره في تا يخه ع مانه، عنحوله. هك ا نمتمس القورة التي  تتّأد ن  ية .(4)«الحياة 

مدد  المرأددز إلددى ال ددرف الةددش الةزيددل امعا يفدده الق وتيددة ال ددكونية ألددول مفةددوم مددال  

 عيعي لمعقل علاشيا ، عألتّى المعا ف عالعموم.

عد  قيمدة، عد  مع دى لموجدول، أليدع ي دائل  ي حقداو ،عأليدا ة اليدوم ،إن او اليومإو     

 الم ددير  أددل هدد ع القيددايا عيفكددك عقميددة هدد ا الوددره عمدددى ا ت ا دده امقددوالش المددالة فيددرى

ينّه يدع  في إ ا  المرجعية الكام ة أال ظم الحمولية عالمالية، فدذّو مرأدز العدالم أدام  فيده علد ا » 

الله فيص   ه ا الع صر المال  يع المممدو  هدو يتج د الم مل في يألد الع اصر عال يت دى م  خ

الم مل عالمقد ، عيّما ما عداع فةو مدنس، عيّ  نموذت مةما امد  مد  ماليدة عن د ية يحتدو  عمدى 

 أيزة يدادية تدعي ل ف ةا الم مقية عالق مية، عل ا فذنّدا ال مداذت المعرفيدة العممانيدة التدي تددع  فدي 

                                                            
 ددددددّز  جا دددددد  دال  س  اقددددددأل جافد ددددددفأل ج  دددددد قرأل بددددددن جاا  نرددددددأل جس دددددد : الجاك ي يددددددأل جدود ددددددأل،  دددددد   دددددددأل جاف دددددد    – (1)

 .151، جهلرئأل جدص يأل اد عج د  الجاي  ، قص ، ص س 1971،   ك   79جدادص ،    
 .99 ، ص س 1999، 1جاكحض  ج    ،  جع جاغ ب ج   قي، ب ال ، ط     ججملر  جاّيجدع ف ه  – (2)
 .120، ص س 2000، 3 دي   ب س ن   جحل ر أل جد كز جاا دىل جاا يب، جا جع جا رضدء، جدغ ب، ط  – (3)
 فددددددددددد   إطد رددددددددددص س جرودددددددددددب جاادددددددددد يب جدادصدددددددددد ،  دددددددددد جء: ن  يددددددددددأل ىل قفدددددددددددهر  جاي ضددددددددددأل الجاك دددددددددد   الجحل ج ددددددددددأل،   – (4)

  .1993-هد1413، 2، جدؤ  أل ججلدقارأل اد عج د  الجاي  ، ب ال ، ط1978-1987       
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ال ت دت د إلدى هللا عال إلدى الكرامدة  ،(1)«تو  عمى م مل عممدانيإ ا  المرجعية المالية الكام ة تح

فاون او ع دها عمال  م وع يممك القد ة عمى إع ا  لفى عظديم، لك ّده يعداني مد  قمدل  ،اون انية

 د   فوي در الجاندب الععدم عجول هدف يع ععي اال اش، عألودمة العموم عالمعدا ف  فدر عمدى 

جعدل الم دير  ي دعى إلدى ت دديس التحيدز أفقده اختالفدي يحداعل  الرعألي لإلن او عالعالم، ه ا ما

ل لقددواني  اليدد ا أ ددر الوددره عق واتدده عيفكددك م ةاجياتدده لكددي ال يخيددى اون دداو ا ددكل م مدد

التي ت عكس اكل ياعالها عمى الترأي ة اون دانية خاصدة فيمدا يتعمدل اعمدم الد ّفس عالقيا  عالتحكم، 

 ى التي يريد يو ييفي ص وته عميةا.يى الم ا يعالعموم االجتماعية عالّ  يعية عجم

علدديس المدد ةف الوراددي عمميددا اددالرغم مددا ي فقدده لت ددمي  ال  يددة التحتيددة عالفوقيددة لمختمدد     

ال ظرياش، فةم لي وا م  العمميّدة فدي شدي  ددوى معدالالش عتجدا ه جوفدا  ذاش  غ دة معيّ دة يع 

الية عيتدددس لةددا ال قددد المختمدد ، ال قددد توجدده فكرانددي معدديّ ، في فددت  الم ددير  عمددى هاتدده اوشددك

الحيددا   الدد   يقددوم اتوجيدده اليددرااش المتتاليددة عالع يفددة لكددل الع دداعي  التددي مقمتةددا الكقيددر مدد  

المدا   أالفرعيدية عالما أ ية، التي دتظةر معاللة معرفية تتعمل امعرفة اءنا فدي مدرآة اءخدر 

قدد إألددى التوجةداش الداددية التدي يتيدم ةا فقده عمعرفة اءخر في مرآة اءنا، عم  ه ا يص   ال 

 التحيّز.

 إو عقل االختالف ليس عقدال ددم يا أمدا يفةدم ت د يحا، عإنمدا هدو اويجدااي القدائم عمدى  -

او را  عالت وع عالتعددل، فصداألب ال قدد يجدب عميده يو ي دما اليدو  عمدى الظدواهر مةمدا أاندر  

ا ف لمتحميل ال قدد  الددّقيل لمعرفدة مددى اتفدا  يع عذلك اذخياع العموم عالمع» قيمتةا المعرفية، 

اختالف مويوعتةا، عمفاهيمةا، عنظرياتةا مى م الك اودالم، فما أداو م ةدا مخالفدا يع معا يدا 

عجب تعديمه عتوييرع، يع أل فه، عما أاو م ةا موافقا لم الك اودالم يع غير متعا غ معةدا ياقي دا 

العمدوم عق دموها إلدى م مومدة عمحمدولة،  والعائل ع ددما صد ّفه ا ما فعمه الم مموو ا ،(2)«عميه 

عادت عدعا أل ما هو ميّر عغير نافى لإلن او علمكوو، عأد لك فيمدا يخدم عمميدة االقت دا ، أدل 

ه ع المو  تيم ر عجةة نظر نااعة م  إارا  جوانب فكرية يخرى تعكس االيرع ة الحيدا ة 

الفكددر يو يتك دد ، عيو العليدداش لي ددر اداهددة ف ددر لّو مصددير » ع  يعتةددا فددي ي  مجتمددى أدداو 

العقل عميةا، ال م مماش يتدس عميةا، يع مقدماش ي ره  عميةا يع قواعد ي تعممةا... إنّه ي ديّ  يو 

ّ  معددا ف  انيددة عاعديددة، ال ددديةياش لي ددر أدد لك، عيّو ق ميدداش المعرفددة هددي ق ميدداش معرفيددة، ي

 .(3)« خيّةيتا متد يّة  ع

لمجتمى عتصو اته هي التي توجه الدّ اداش عنتائجةا في يدو  التف ديراش لّو  قافة ا -

التحيّزيددة هدد ا مددا نالألظدده فددي عمددم الدد ّفس الوراددي، عمددا األتددوش عميدده أددل مدد  نظريددة اددافموف 

ععا   ، في ل ادتةما لم موك اون او عمددى تف ديرع االحيوانيدة عالع قيدة عالج  دية، عقدس ذلدك 

ينّده ال يمكد  يخد  مد ةف » الش الت مية عألقو  اون او، ه ا مدا ي ديّ  عمى ال  عياش عالفم فة عمجا

حم م  خدالل ممجرلًا م  مقوالته عنماذجه، لنّه ي كل في يأل ائه ال ماذت التي عالجةا عاأت ى اال

                                                            
 ، ج طددددددددع جايرددددددد  ،  جع 1، جالإ ددددددد ج رص  ددددددد  جاوهددددددددب جد ددددددد   س قو دددددددو أل جار دددددددو  الجار و يدددددددأل الجاصددددددد رونرأل   – (1)

 .69، ص س 1جا  الق، جا ده :، ط        
، 57ااددددددد  جاددددددّيفس، قدددددد   دددددددأل جد ددددددد  جدادصدددددد ،     دددددد   ا دددددددن جايجدددددددإل س قددددددي   جاك صددددددرص ج  دددددد قي    – (2)

 .26،  جع جا حوث جااد رأل ادي   الجاكوايع، جا ويت، ص س 1990يوارو  -1411،  صف  15جا يأل 
 .141 دي   ب س ن   جحل ر أل، ق جع  دبآل، ص س   – (3)
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المويددوعاش التددي علدددها... عت دي ددا لةدد ا نجددد يو تددرات ال  دديولوجي الدد   يصددد  ان القددا مدد  

 .(1)«جاهدا لمت أيد عمى قيم الوره، عمت  ياته الفم فية الم ةجية الوراية ي عى

 ه ع الرؤية تجعم ا ن حع في إ   ا الحيا   ع  ين ا  جديدة لمتفكير علممواجةة، ف ما   

 تحيزنا عاختالف ا اانفتاأل ا عمى جميى تخصصاش م   اعية  ؤية إدالمية ع رش ع  إن انية 

فددي اودددالم يجمددى اددي    ائيددة المددالة عالددرع  العمددم ععدد  عالميتدده لو الع ددا  اون دداني 

عال ظرية عالت  يل عيتدس لمفةوم الفيديمة التدي تتوددا م ددي الق ائيداش المت اقيدة، علو الددفاع 

العقيدة اودالمية الم  يدة عمدى ألقدائل » ع  ال اش هو الدّفاع ع  الحيا ة عع  الوألي في ألدعل 

الك الحقيقيدة القويمددة، ال تمدك الم دالك القائمدة عمددى الوجدول التدي أ دفةا الدوعي لإلن دداو فةدي الم د

إألكاماش ال  ا اش الفم فية الظ ية ال ظرية، التي تعجز ع  إل اك الكمياش اولةية التدي يقدوم عميةدا 

 . (2)«الفكر عالوجول 

إألدددات االخددتالف عالخددرعت مدد  قوقعددة م ددرعع الدددممة جوااددا أافيًددا فددي علعددّل فددي       

أمحاعلدددة لتجددداع  ي مدددة اون ددداو عالكدددوو عالخدددال  عالقددديم، التدددي  رألتةدددا الودددره الددد   يددد تي 

 مد اش عمواجةدةلت صيل اودالمي لمفكر العرادي تجداع ا الالحيا ة الوراية عفم فتةا، ذلك يّو في 

 التدي ال تعتدرف ادالحل اون داني الد   يعأمده المدولى  ،لموره امختمد  فم دفاته عنظرياتده العمميدة 

--    فددك اال ت ددا  اددي  اونجددا  العممددي الحيددر  ال  ددر  عاوألدداالش الفم ددفية  يع ددي» عالدد

الويعية ا شكالةا المختمفة، عإعالة توظيد  هد ع العمدوم يدم  نداظم م ةجدي عمعرفدي لي دي غيدر 

 .(3)«عيعي، فة ا ادتيعاه عتجاع  يتل  لمفةوم مختم  

مى الويب عال  يعدة علك  ال   يختم  م ةجا هو ت ديس قواعد عمفاهيم جديدة لمتعامل  -

تحتيدة التدي تع دي الاواد ة م  ل ادتك افي تحميمدي نقدد ، عذلدك اةددف إألددات توييدر فدي ال  يدة 

هددي مجددال » يعال عق ددل أددل شددي  توييددر فددي ال ظريددة عأدد لك فددي الت  يددل، هدد ع القددرا ة المختمفددة 

ألصددل قددديما فددي اونتددات عمجمددى اواددداع، ااختالفةددا تت دددس العمددوم عميددالي  المعرفددة، عهدد ا مددا 

ااتددددا  مددد  ال دددافعي عانتةدددا   عاال لهدددا مراألدددل الت دددديس عالتددددعي ، عفدددي عصدددو  اوشدددعاع 

  .(4)«  في فا  ، مرع ا ااا   شد في الموره  يرا الاالز أ ي في مصر، يع 

هك ا فذو التجراة اودالمية عمى الم تويي  المعرفي عالواقعي تتأد يو االختالف أداو    

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 م الدادددية لموجددول اودددالمي، فددي أددل فددرع مدد  فددرعع المعرفددة، عفددي أددل توجدده مدد  يهددم الدددعائ

لم مددوذت الحيددا   الوراددي ا ددقيه الم يرالددي عهددو الدد   يجعددل مدد   فيدد ا » توجةدداش الحيدداة، 

عال مولي، عم ةجده الويدعي موقفدا   يعيدا، نااعدة مد  القدانوو اولةدي فدي تعددل عتمدايز ال درائى 

                                                            
جا ددددددديأل ، 6د دددددددأل،    ددددددد   فدددددددور س ق ددددددد قد  ىل  ددددددد جء: جادددددددلجث ) دددددددو  ددددددد جء:  ردددددددأل الج يدددددددد(، قددددددد   ددددددددأل جا   – (1)

 .26 ، قيك ى جا د أل اد عج د  الجسحبدث، ب ال ، ص س 1995-هد1415جاادنرأل، شكدء  
 مجد دددددددددددأل قددددددددددد  جا دددددددددددد ان س إ ددددددددددد قرأل جدا فدددددددددددأل، جدا ددددددددددد  جاادددددددددددددي ادف ددددددددددد  ج  ددددددددددد قي، جادددددددددددو. . ، ) .ط(،    – (2)

 .76 ، ص س 1986-هد1406         
جا دددددد رن جدا فرددددددأل، )  ددددددد أل فد ددددددفأل جاادددددددو  جاو رارددددددأل الج ن دددددددنرأل(،   دددددد   بددددددو جا د دددددد   دددددددج  دددددد  س قي جرددددددأل    – (3)

 .30 ، ص س 2003-هد1424، 1 جع  جهلد   ب ال ، ط
 .204 دي   ب س ن   جاّيص، ق جع  دبآل، ص س    – (4)
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 اددد مدد  إقامددة التخ دديا اودددتراتيجي لجميددى المعددا ف يددتم مدد  خاللةددا ، لدد لك ال(1)«عالم دداهف 

العرغ التا يخي عالتحميل العممي لمفاهيمةا عم اهجةا، عمددى ت ااقةدا مدى ال يئدة اوددالمية لكدي 

ن تمد م ةا ما ي فى اون او عما يخددم الّ  يعدة عالكدوو فدي ألددعل مدا شدرع هللا، فتكدوو  ؤيدة ذاش 

مدد  القدديم عالخصددائم مددا يجعمةددا مختمفددة عدد  التوجةدداش الورايددة دددوا  فددي  ياعددال م ددتق مية لةددا

التخ ي اش ال ظرية يع ياعالها الت  يقية، أما يجب يو تكوو يهدافةا يا اة الج ع  فدي المواقد  

، في دتف اال   دديتليه لتحقيدل الوايداش الم مدوه تحقيقةد ا،مرأزي االراه ة، لكي نم   لت صيل لع 

 ش،  م قرا ة لموره تختم  عّما يقدمه ل ا م  يداليب عمفاهيم عم اهف.ع  ذلك قرا ة ل ا

علنّ ا علح   الحظ ل  نحتات في عصرنا ه ا إلدى اأت داف الم ةجيدة يع إلدى التفتديش   -

ع ةا، فذّو الم ةف موجول، عإّو عصر اودالم ال ه ي قد شداهد تكامدل ا يانده عمدى ييدد  الم دممي  

 ... يّما عظيفة العقل الم مم فذنّةا تقتصر عمى يمري .اأت افًا عت  يقًا عتدعي ًا

إعالة صياغة الم ةجية العممية المكت دفة مد  ق دل العائدل احيدع تصد   يأقدر اددتجااة  .1

 لحاجاتةا الراه ة.

، فيكددوو مدد  خاللةددا (2)تقددديمةا فددي قالددب عصددر  يت ادددب الخ دداه العممددي الحددديع  .2

يقفز ع  ال رعألداش الورايدة عيتددس مد  خاللةدا العقل اودالمي مصاغ في أل عمم م  العموم 

علّو أتااة المختم  ت دتف يدراا مد  ال دم ة عميده... امع دى يعيد  إّو أتاادة » ألدا ة االختالف. 

المختم  تقتيي ال ظر إليه اوصفه ي مة ال اش عم كمة الةويّة مالامر الةويّة في ما يتعا غ مى 

ي مت ا ال اتيدة، ي  ي مدة يو نكدوو مختمفدي ، عال مجدال  ذاته، يع ي ق م عمى نف ه، هك ا فاءخر هو

 .(3)«ل ت عالع يع نفيه

 عه ا المخ ا ي ي  ل ا ال ّ ل ال   ي   ي عميه االختالف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 ، ص س 1991-هددددددددددد1411، 1  دددددددددد    دددددددددددع: س قادددددددددددق جدددددددددددي   ج  دددددددددد قي،  جع جا دددددددددد الق، جا ددددددددددده :، ط   – (1)

23. 
اصددددددددىل س إ ددددددد قرأل جدا فدددددددأل قددددددد  جد دددددددد ل جدا فردددددددأل إم جاو ج دددددددآل ج ج ج ردددددددأل، اد جددددددددأل إ ددددددد قرأل جدا فدددددددأل، ادددددددؤ  ج  – (2)

 .19 ، ص س 1996ييدي  -هد1416، عقضدن 3جسالم،   جا يألجدا   جااددي جاف   ج   قي، قدارزاي، 
 . 31 دي   ب س ن   جحل ر أل، ق جع  دبآل، ص س   – (3)
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هك ا فذّو ال رعية التي يقرها االختالف تع ّر ع   ؤيدة جديددة لمم ظومدة الكونيدة متعددلة 

ع ّرش ع  اون او عع  الكوو عال فس عالعالم امفةوم مخال  لممفاهيم التي اعتمددتةا التي  لالاعا
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يدب عالّ  يعدة عادي  الدوألي عالوجدول، مختم  ال ظرياش الويعية، التي عممر ع  الفصل اي  الو

عقددل االخددتالف يتدددس ال ددعو  االةويددة، أمددا ينّدده يتأددد عدد  الحيددا ة التددي ن تمددي إليةددا عمددا لو 

 لاه عيخال  عقيم.آش م  معا ف عاألتو

أ  ددل ألتمددي يجعم ددا نممددك القددد ة عمددى تفكيددك الم ظومددة الورايددة عاالتددالي عاالتددالي فةددو 

موايدديى تفكيرنددا ، أليددع نددتمك  مدد  اختيددا  مرأددًزا ر رفًددا اعدددما أاندد اعجعمةدد ااالنتصددا  عميةدد

ال  ددل الدّي يددة  لفكددرة عاهتمامات ددا التددي تددتال م مددى عاقع ددا عمجتمع ددا عأدد لك يمت ددا، ل جعددل مدد  ا

أل دب  هلند ،ال   يتدس لة ا االختالف مد  خدالل الدوعي الفاعدل امرتكزاتده عتجمياتده ،المتكامل

تتفاعدل أونيدا ع اانيًدا مد  فةدي راه عالدّزم ، مالك ا  ن ي مرهدوو امفاعدل  دالت : اون داو عالتّد

ز الد   ي فدت  عمدى أافدة خالل اختالفةا عمى الن ا  الحيا ية الخرى عاوقرا  ايرع ة التحيّ 

 الحيا اش عألتّى الوره نف ه. 

معرفة معوقاتده عع اصدرع الممت  دة، لنّه الاد الوعي ااالختالف هو الوعي الم ةجي، إّو 

ه ا مدا يددفع ا إلدى  ة،لمخمل ال   يصاه الواقعية الم ةجي اعذلك لمعرفة ألقيقة الدا  المعيل، تجاع 

ا ف يع الفدا ، يع ألتدى فدي الحمدول، الودره، ددوا  فدي المعدتج ب اودقا  ااعت ا ع مجمواا مد  

عمددى ال عددد العقددد  عالرفددل الصددياني فددي االاتكددا  عال ظريددة عال  ددا ، عالددوعي اال قمددة عل رأددز 

 المعرفية م  م توى ال فير الفكر  إلى ال فير العممي في جميى التخصصاش.
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 ارعايـة ألفم.  القرآو الكريـم : 

 1ع ددد الوهدداه الم ددير  : مودددوعة اليةددول عاليةوليددة عالصددةيونية عإدددرائيل، ت ،

 او ا  ال ظر .

 .ع د الوهاه الم ير  : إشكالية التحيّز  ؤية معرفية  علعوة االجتةال  

 .ع د المجيد ال ّجا  :  فقه التحير اودالمي 

 .عمي ألره : نقد ال ّم 

 .عمي ألره : نقد الحقيقة 

 خ داه العرادي المعاصدر، قدرا ة نقديدة فدي مفداهيم ال ةيدة عالتقددم فال  إدماعيل : ال

 عالحدا ة.

 . أل   العمر  : يدممة المعرفة ع د ال يد محمد ااقر الصد 

  محمد ياو القادم ألات ألمدد : م ةجيدة القدرآو المعرفيدة، )يددممة فم دفة العمدوم ال  يعيدة

 عاون انية(.

 .محمد عما ة : معالم الم ةف اودالمي 

  م  ال األقي  : إدالمية المعرفة.جماعة 

 الـدع يــاش : 

 .ع د هللا اليود  : ألل االختالف م رععية الري  اءخر م  مجمة الكممة 

  ،عّزش ال رقاع  : ي مة الفم فة اودالمية اي  العقالنية الديرة عالت ريريدة الم مقدة

 م  مجمة الفكر المعاصر.

 لمعرفية إلى ال رائل اوجرائية، لممجمة لت  الصافي : إدالمية المعرفة م  الم الك ا

 إدالمية المعرفة.

  محمددد عقمدداو ال جدداتي : مدد ةف الت صدديل اودددالمي لعمددم الدد ّفس، مدد  مجمددة الم ددمم

 المعاصر.
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