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الكتب الصادرة عن المخبر

عدد . اجلزائر-رياض العلوم : دار النشر.2005سنة زاويالالحسين تأليف الربفيسور :الشك ومكامن الغل.1
. 95:الصفحات

رح احلضـاري احلفر يف الذاكرة اجلزائرية مطلب نقدي وحضاري، ألن عملية احلفـر تتـيح للعقـل معرفـة طبقـات الفكـر وبِنيَّـات الثقافـة الـيت ُتَكـوِّن الصـ
ــ. لألمــة ه التنظــري كمــا أن هــاجس رســم مشــهد فلســفي يف اجلزائــر حييــل إىل ضــرورة التنظــري والتفكــري، ال نقصــد بــالتنظري الوصــفي و الســردي بــل نقصــد ب

.الفلسفي املوصل إىل خلق فضاء فلسفي يف أفق اجلزائر املرتع بالغل والشك، وحضور الالشعور القبلي

تمع اجلزائري املعاصر مل تندمل جراحه التارخيية ما قبل األمري ،فما بالك ما بعده. إن عمل د .احلسني الزاوي يدخل يف صميم النقد الذايت، فا

اية اإلنسانلقد حتول ال . شك إىل منهج حياة، والشك كموقف أنطولوجي يعكس الرفض، العبث، العصيات، مث املرض، ويتجه حنو 

تمـع جتتمـع فيـه صـفة الشـك والغـل أن يشـق . .. فتولد عنه بالضرورة غل جماين يلج يف كل املكامنلقد تغلل الشك يف كل مواطن احلياة، فهـل ميكـن 
؟.طريقه حنو احلضارة

تمع اجلزائري لُتحلل أعراضه، وترسم أفق االنتظار اجلميل وذلك حلم املخرب .يأيت هذا العمل النظري ليعكس ضرورة عودة الفلسفة إىل رحاب ا

…وأعضائه 
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الفلســفة إىل رحــم مل يقــف إن املؤلــف عنــد حــدود اللغــة و الوصــف، بــل انغمــس يف كنــه الفكــرة، فــتمخض عــن ذلــك مــيالد أول عمــل حيــاول أن يلــج ب
تمع إىل مستوى املشهد بعد أن قام بتعرية ما هو عائق أمام هذا الوعي املنشود تمع، وأن يرفع ا .ا

ا مسائل العنف واهلوية، الريع و الفقر، السياسة واملدينة، الدين والدولة، ولكن قبل ذلك كله اإلنسان واملصري ..إ

..له مشهد الوفاق املتني، والشك املكنون ال بد أن تزاح عنه أوهام احلقد و الظن املريب إن الغل الدفني ال بد أن يُرسم 

األمـة تلك هب  إذن مسألة الوجود يف قلب العبث ، فليقتحم املثقف عباب الفلسفة ولينسـكب احلـرب الـالذع يف أروقـة اجلهلـة، فـالوعي املنشـود درع 
.والفكر املزيف.. من القلم القاتل

. فمرحى لعامل االختالف والتنوع..لتنشطر أوهام اهلوية حتت معاول األفكار النقدية، فلقد أصبحت كحصان طروادة يرسم النهاية

.          وما تريده احلضارة الكامنة خلف أسوار الشك والغل.. ذاك ما يريده احلسني الزاوي 
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ريــاض العلــوم : دار النشــر. 2005جمــاعي ســنة تــأليف : قــراءات فــي فكــر حســن حنفــيالعمليــةحــروف الحكمــة .2
.136: عدد الصفحات. اجلزائر

ــم العــامل العــريب برمتــه، بقــدر  جــدل األنــا واآلخــر، ثنائيــة النقــل واالبــداع، عالقــة الــنص بالفعــل وبــالواقع، ازواج فلســفية 
ــا  م اجلزائــر الــيت تبحــث عــن ذا التواقــة للمعرفــة والســاعية اىل تشــكيل قيمتهــا علــى اســس راســخة مــن البحــث الرصــني مــا

.والدراسة اجلادة
ــا، فمــا  وعليــه فــان االهتمــام بفكــر حســن حنفــي هــو احتفــاء باحلكمــة الداعيــة اىل ربــط النظــر بالعمــل و املعرفــة بتطبيقا

.ون ومعاقل اجلهلأحوجنا يف اجلزائر اىل قيم متجد الفعل اهلادف وتنصر للفكر ضد حص
الشك أن اجلزائـر مل تكـن قريبـة مـن الفكـر العـريب ومـن العـامل العـريب، مثلمـا هـي عليـه اآلن، فلقاؤهـا برمـوز فكـر األمـة هـو 
جتســيد لبحثهــا الــدؤوب واألبــدي عــن مكونــات وعيهــا احلضــاري، وعــي تســعى بكــل جوارحهــا اىل فهــم تفاصــيل مشــهده 

. ل وشاق مع اآلخرالداخلي، قبل ان تنخرط يف حوار طوي
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.        وهـران–الغـرب للنشـر والتوزيـع : دار النشـر. 2005سـنة  البخـاري حمانـةتأليف الربفيسور فلسفة الثورة الجزائرية  .3
.298: عدد الصفحات

ينطلقالفهما-أحياءمعظمهميعدملالذين-الرجالوأفعالاملؤسساتفهمإىلالوصولهوالدراساتهذهمثلمناهلدف
.والفهماحلدسمنأساسامنطلقتركييبمنظورمنبلونتيجة،سببعالقةمنظورمن

غريتصبحأحداثهاوراءالقابعةباألفكارأوبالفكرةاالهتمامدونتارخييحدثأوثورةأيدراسةأناملؤلفيرىمثومن
اجمدية، يفتتوقفالالتارخييةاحلقيقةوألنوعواطف،وإرادةوقصدإحساسمناألحداثتلكعليهتنطويماتعكسالأل
.الواقعذلكجتاههلانفسهاإلنساننذراليتاملهمةعلىوإمناالواقععلىالنهاية

هذامثلأنذلكيفوآيتهاحملض،والعاطفياحلماسيالتناولجانبمناجلزائريةالثورةإلخراجاألوانآنأنهالباحثويعتقد
فهمعنشكدونعاجزينسيجعلنا-والنتائجاألسباببنياآليلالرتابطعلىيركزالذيذلكخاصة-الثورةهلذهالتفسري

ةاستعماريةعواملجعلتاليتاألسباب ةوقوميةوطنيةثوريةنتائجإىلتؤديالمشا .متشا
بصورة-الثالثالعامليفمعاصرةحتريريةثورةمنأكثرجعلتاليتاألسرارعلىالوقوفعنكذلكعاجزينسيجعلناكما

هذهإليهاتوصلتاليتتلكعنخمتلفةنتائجإىلتتوصلنوفمرب،ثورةمنهاانبعثتاليتاالستعماريةالظروفمنمنبعثة-خاصة
تمعوبنيةاحلكمنظاميفشكليةتغيرياتجمردإىلإالبعضهايفضملحيثاألخرية، .ا
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4. Les écrites sur Palestine عــدد :      دار النشــر. 2005ســنةالبخــاري حمانــةتــأليف الربفيســور
: الصفحات

    Algérie , Palestine :la force des principes ..

    L'Algérie indépendante et la question palestinienne, représente une grande
histoire d'amoure et de complicité entre deux peuples uni par les liens
indissociable de la culture et de la civilisation. Ils partagent les mêmes idéaux
de la résistance et de la lutte contre toutes les formes d'oppression et
d'assimilation coloniale.
      L'œuvre de notre illustre maître penseur Hammana Boukhari représente
une tentative politique et philosophique originale ; pour refonder, et par la
même occasion, repenser d'une manière différente les relations Algero-
Palestinienne a travers des registres qui incarnent plusieurs dimensions. Il était
donc évident , que l'optique éthique  et philosophique de notre laboratoire
encouragent l'interprétation de toutes ces dimensions ,sur la base d'une
lecture qui insiste sur notre principe inchangée ; qui soutient au delà de toute
considération politicienne , le droit des peuples à l'autodétermination et
l'indépendance .
       Monsieur Boukhari a le mérite ; à travers ce formidable témoignage sincère
et si profond ; d'avoir puiser dans tous les événements et les situations
contradictoires qui  ont marquées le parcours des deux peuples pour façonner
un destin qui se veut commun et lié pour toujours.
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-ريــاض العلــوم: دار النشــر. 2005ســنة عبــد القــادر بوعرفــةتــأليف الربفيســور : معجــم الفــرق والنحــل فــي الجزائــر.5
.110: الصفحاتعدد .  اجلزائر

ظلت املعرفة بالنسبة الينا، وال زالت أسرية لتصورات رمسية تسري وفق خطاطات جاهزة تلغي اهلوامش وتطمس التفاصيل 
لذلك فقد أصبح لزاما علينا األن أن نعيد تقيم . حبثا عن نقاء مزعوم أنفقنا الكثري من اجلهود دون أن نصل اىل حتقيقه

.سم املشهد املعريف الذي ميكنه أن يسمح لنا بتوفري أفضل لذواتنااألوضاع من أجل اعادة ر 
ان التاريخ الرمسي مل يستطع حىت االن أن يطلعنا على كثري من اجلزئيات اليت كان هلا دور حاسم يف توجيه زخم 

ى مع الرؤية ألن مقاربتنا كانت انتقائية عملت على ازاحة كل ما ال يتماش. االحداث اليت كانت بالدنا مسرحا هلا
.اخلطية والدوغمائية لألحداث

ويظل التاريخ الوطين غين بالكثري من احملطات الثقافية املشرقة، جتسدت عرب فضاءات متعددة مثل املدارس الفقهية 
والصوفية اضافية اىل ملل وحنل، مازال من الصعب علينا حىت اآلن تصديق ان اجلزائر كانت متلك الشجاعة الكافية 

.ا يف كنف التعددية و التسامحالحتضا
ان العمل على اجناز معجم الهم الفرق الصوفية وامللل والنحل القدمية واحلديثة إلنارة ما بقي حىت اآلن معتما يف تارخيا، 

.ميثل يف اعتقادنا جهدا متميزا يستحق منا مجيعا كل الثناء والتنويه
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عـدد . ريـاض العلـوم اجلزائـر: دار النشـر. 2006سـنة القـادر بوعرفـةعبـدتـأليف الربفيسـور :  الحضارة ومكر التـاريخ.6
.152: الصفحات

هــذه الدراســة هــي إعــادة اكتشــاف مالــك بــن نــيب خاصــة يف جمــال فلســفة التــاريخ، وهــو جمــال مل يتناولــه الفكــر اإلســالمي إال نــادرا 
. وهذا ما جعل الفكر الغـريب يـتهم الفكـر اإلسـالمي بأنـه فكـر مل يعـاجل مشـكلة الصـريورة ومشـكلة النظـرة املسـتقبلية . وبصورة جزئية

ومعـىن هــذا أن الفكــر اإلسـالمي ال يقــوم علــى . جل القضـايا إال مــن منظـور جزئــي نتيجــة للرؤيـة التجزيئيــةفهـو فكــر شـبه بــدائي ال يعــا
. أسس فلسفية يتم من خالهلا دراسة القضايا يف سياق حركة التاريخ ويف سياق اآلفاق املستقبلية

اجلزائرية فحسب بل يف املكتبة العربية ويف الفكـر فهذا الكتاب جاء ليغطي نقصا يف الدراسات يف جمال فلسفة التاريخ ال يف املكتبة
فرتكيــز املؤلــف علــى الرؤيــة املســتقبلية هــو تركيــز حيمــل داللــة عميقــة حيــث أن . اإلسـالمي علــى العمــوم علــى الــرغم مــن صــغر حجمــه

اصـة إذا كـان يف مسـتوى فاملشـروع ضـروري لكـل عمليـة تغيرييـة خ. الرؤية املستقبلية هي احملور الذي تدور حوله كل فلسفات التاريخ
وهــذا مــا جعــل املؤلــف يؤكــد بــأن الرؤيــة املســتقبلية هــي الصــورة . فــال ميكــن تصــور مشــروع دون رؤيــة مســتقبلية . النهضــة احلضــارية 

سدة لفلسفة مالك بن نيب وملنهجه التغيريي .ا
من حركـــة مكـــر التـــاريخ علـــى وجـــه فالكتـــاب يرفـــع الدراســـة حـــول فكـــر مالـــك بـــن نـــيب علـــى العمـــوم وحـــول اإلنســـان املســـتقبلي ضـــ

اخلصــوص إىل املســـتوى الفلســفي والعلمـــي الـــذي يفــتح آفاقـــا واســـعة لتطــور الفكـــر اإلســالمي املعاصـــر ، وهـــذا عكــس املواقـــف الـــيت 
هـذا الكتـاب يقـدم للقــرّاء . قيـدت الفكـر اإلسـالمي ومجدتـه مـن جــّراء  التمحـور حـول االنـدفاع العـاطفي املـالزم لألســلوب الـوعظي 

ة جديــدة لفكــر مالــك بــن نــيب يف جمــال الرؤيــة املســتقبلية وذلــك بفضــل امــتالك املؤلــف للثقافــة الفلســفية الــيت مسحــت لــه بقــراءة رؤيــ
جديــدة ملالــك بــن نــيب كشــفت بفضــل األدوات املنهجيــة واملفهوميــة ،عــن رؤيــة مســتقبلية تقــوم علــى أســاس رؤيــة فلســفية إىل التــاريخ 



8

فاتيح الضرورية لفهـم فكـر مالـك بـن نـيب كفكـر يتجـدد باسـتمرار بفضـل مـا ميلـك مـن طاقـات يف فاملؤلف يقدم امل. ذات أمهية كربى
.جمال عمق التحليل وتوقع احلوادث الكربى يف أفق رؤية فلسفية إىل التاريخ من املثاليات الضبابية

مي ، وهــذا مــا حــاول املؤلــف لــذلك فموضــوع هــذا الكتــاب هــو موضــوع مصــريي تتمحــور حولــه كــل قضــايا العــامل العــريب واإلســال
هـا الشـعوب العربيـة واإلسـالمية ،  الكشف عنه انطالقا من أن التنميـة وإعـادة بنـاء األمـة اإلسـالمية والعوملـة ، وكـل القضـايا الـيت جتا

.ال ميكن طرحها خارج الرؤية املستقبلية وملوقع اإلنسان داخل حركة التاريخ
ة منتجـة للمعرفـة فتحـت آفـاق جديـدة للفكـر العـريب اإلسـالمي خاصـة عنـدما ربطـت هـذه فمقاربة الكاتب كانت موضوعية ونقديـ

اية التاريخ والعوملة .....الدراسة فكر مالك بن نيب بالقضايا الراهنة وما تثريه من اهتمامات كصدام احلضارات و 
ـال واسـعا  للسـؤال وللتسـاؤل املنـتج للمعرفـة الـيت حتـرر الفكـر فالكتاب إعادة اكتشاف ملالك بن نيب وأهم إجيابياته تكمـن يف فـتح ا

فالكتـاب . اإلسالمي من اإلشكالية الزائفة اليت حتصر اخليار بني التبعية للفكر الغريب أو االندثار والزوال يف متاهات فكـر االحنطـاط
.حماولة جتاوز الفكر الغريب من حيث هو فكر يشكل حاضرا مغلقا حياصر الفكر اإلسالمي
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.175: عدد الصفحات. رياض العلوم اجلزائر: دار النشر. 2006تأليف الربفيسور عمر زاوي النقل ونقد العقل.7

يعترب الكتاب املقدم من قبل األستاذ عمر الزاوي كتابا هاما ومهمـا يف الوقـت نفسـه ملـا حيملـه مـن قضـايا جـد حساسـة يف 

.الكتابة الفلسفية املعاصرة، كما يعترب فتحا مبينا للمخرب الذي دشن به العمل اخلامس منذ تأسيسه

الفلسـفة تتأسـس علـى خطـاب النقـد والتحليـل، والـرتاث يُعـد موضـوع إن احلديث عن الرتاث هو حديث فلسفي بال ريب، ألن
فهمـا، وحنـن ال نقصـد )  الـرتاث( إن مغامرات العقـل تكمـن يف ثنايـا حماولـة قتـل النقـل . الفلسفة حني غدت الفلسفة بدون موضوع

.بالقتل املعىن املتداول، بل القتل هو إحداث القطيعة النهائية مع جتليات الالعقل
ذا العمل يدخل ضمن حركة نقد العقل إن ألن  . فاختياره لكل مـن اجلـابري وآركـون يعتـرب اختيـارا موفقـا.. األستاذ عمر الزاوي 

كل تقدم فلسفي يتطلب اختيار النموذج األمثل الذي حيقق على ضوء احلوار واملساءلة التواصل الفكري املثمر، بغيـة تأسـيس جتـاور 
.فلسفي اخلالصوتضايف ضمن جمال السؤال ال

إننا ندرك ضمن متون الكتاب أسلوبا رائعا ، ولغة بديعة ، ونصوصا عريقة ، وهـم حضـاري يتجلـى يف حرقـة السـؤال وسـعة األفـق 
كما نووه بتلك املقاربة اليت أبدعها األخ عمر بني مدرستني مغاربيتني ، مدرسـة تـدعو إىل نقـد العقـل العـريب ، وأخـرى . وبارقة األمل

.د العقل اإلسالميإىل نق
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تطرح العدالة اليوم ضمن سياقات عاملية جديدة تتميز على مستوى العالقات الدولية بإحياء روح اهليمنة والسيطرة 
ـ أي هذا  خالقًا سواء بقوة املعرفة والتطور التقين للمعرفة اليت صارت اقتصادا جديدًا وتطورًا بوسائل أكثر تعقيدًا

بني عامل جمتمعات املعرفة وعامل جمتمعات ما قبل املعرفة مبا يصطلح عليه الفجوة الرقمية أو االقتصاد اجلديد ـ متايزًا
11بوسائل حرب ميتزج فيها األسلوب القدمي للحرب الكالسيكية باحلرب اجلديدة اليت برزت باخلصوص بعد أحدث 

ا غري التسمية اليت أعطيت هلا كالقول باحلرب العادلة، ضمن هذا السياق اجلديد سبتمرب، وهي حتمل مفاهيم يراد 
ا وقد شهدت احملافل الفكرية والفلسفية يف  حياول الفالسفة أن يسامهوا يف توضيح وكشف معىن العدالة والتباسا
تباينت فيه الرؤى حول قضايا العدالة واهلوية واملساواة والتواصل بني احلضارات كما أن مفاهيم  السنوات األخرية نقاشًا

ال احليوي وصراع احلضاراتفلسفة التاريخ نالت حيز  اية التاريخ واملطلق وا من احلضور كمفهوم  .  إخل…ًا
ضمن هذه العودة للنقاش حول قضايا فلسفية قدمية ـ جديدة أعيد مرات طبع الكتاب الشهري جلون راولز 

ة بالنسبة ألنساق الفكر، وهذا الفيلسوف األمريكي نظرية العدالة القائل العدالة فضيلة املؤسسات االجتماعية كاحلقيق
ا . التالزم بني احلقيقة والعدالة تالزم حضور وغياب من نقد الليربالية الغربية واحنرافا لقد كانت نظريته املتميزة جزءًا

ومثلت حسب بعض الدارسني بداية عصر أنوار آخر ولعل هذا سبب من األسباب اليت جعلت بول ريكور الفيلسوف 
العقل الغريب الديكاريت باجلريح حياول سد ثلمة يف تاريخ الفكر احلديث بالعودة إىل العدالة كأفق الفرنسي الواصف 

سياسي وحضاري، كإيطيقا ديونتولوجية وليس كطوباوية أو تيولوجيا وجدت يف أرسطو املرجع الدائم بل الواجبية 
.الكانطية هي اليت تستطيع االستمرار معنا
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اإلسالمي جند أن العدل سواء مبضامينه األخالقية والدينية أو السياسية واالجتماعية يشكل رأس يف عاملنا العريب ـ 
القيم بل جوهرها وشّكل حمور تفكري بعض الفرق اإلسالمية كاملعتزلة الذين ربطوا العدل اإلهلي بالعدل على أرض 

عريب يف عهد بروز العصبية املرتبطة بالثروة السياسية واالجتماع، وقد استطاع ابن خلدون أن حيّلل أزمات املغرب ال
والدعوة الدينية بالعودة إىل العدل كغياب يف الفضاء العريب ـ اإلسالمي واملغاريب باخلصوص، ولذلك شّكلت نصوصه 
حلركة اإلصالح يف العصر احلديث، ومع بروز الدولة  ومرجعًا إىل جانب نصوص املعتزلة والشاطيب والشوكاين إهلامًا

رية والتضييق يف احلريات واالستبداد يبقى موضوع العدل والعدالة من املواضيع األساسية املطروحة أمام مفكرينا القط
وفالسفتنا وحركاتنا االجتماعية والسياسية، كما أن االستفادة من نظرية العدل أو من مضامني أخرى فلسفية وفكرية 

لعدل، فالعدل هو كذلك اإلنصاف واحرتام حقوق اإلنسان غربية تتناول العدل تصبح ضرورة مثل ضرورة حتقيق ا
والدفاع عن البيئة والطبيعة، هي كلها قضايا مرتابطة ولذلك يرى بعض املستشرفني للفلسفة أن هذا القرن هو قرن 

ال الفلسفة السياسية واألخالقية، ألن القضايا الناجتة عن الصراع وحماولة بسط اهليمنة وما يطرحه نتائج التطور يف ا
.البيولوجي أو املعلوماتية وتعدينا على الطبيعة والبيئة هي قضايا إيطيقية أخالقية سياسية

ضمن هذه املقاربة حياول أن يقدم قسم الفلسفة وخمابره العلمية مسامهات لباحثني وأساتذة تتناول يف البدء موضوع 
على العدالة حماولني يف ذلك تلمس جزء من تقدمي رؤى فكرية  ونظرية لقضايانا العربية واإلسالمية اليوم، مع الرتكيز أيضًا

ا ليست فلسفة واحدة، من أرسطو وأفالطون والتجربة اإلسالمية باخلصوص النقاشات اليت   فهم فلسفات العدالة أل
إىل احلركة اإلصالحية ا حلديثة وما يتناوله كانت بني الفرق اإلسالمية وما قدمه الفارايب وابن سينا وابن رشد وصوًال

إىل نظرية العدالة عند جون  الفكر العريب املعاصر، وكذلك كيف تطورت فلسفة العدالة عند كانط وفلسفة األنوار وصوًال
، وعلى اهللا قصد السبيل .راولز، وهو عمل أويل حيتاج للتطوير واإلغناء مستقبًال
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اية احلرب العاملية الثانية على وقع فلسفة العنف واإلرهاب، سواء كان عنفا متارسه الدُّول جتاه بعضها  يعيش العامل منذ 
ا .املتناقضةالبعض، أو عنفا متارسه اجلماعات ضد بعضها ضمن إيديولوجيا

وباتت العالقات الدولية منذ عشريتني شرسة للغاية، واتسمت تلك الشراسة يف إعالن أنواع من احلروب كالعادلة 
والوقائية واالستباقية وغريها من املفاهيم اليت محلتها الّسياسات الثيموسية املعاصرة، لقد أدى االستكبار واالستحمار 

.ور العاملي، وأصبح الكره واحلقد ينمو أكثر مما كان عليه يف احلرب الباردةالعاملي إال نقض ُعرى الّتجا
يُنظر للحرب  إن مقوالت إميانويل كانط حول السالم العاملي األبدي تظل تدور يف فلك النَّظريات الطوباوية، فالَعاًمل

الغريب ذاته، كما سقط حلم بيرتاند راسل أكثر مما يـُنَّظر للسلم، لقد سقطت إنسانية كانط يف بالزما الفضاء الثقايف 
واملتمثل يف مشروعه حكومة سالم عاملية، يف املقابل حتولت أفكارمالتوس وبيار كالسرت وأرنست رينان إىل واقع عيين 

.وشاهد تارخيي
وأصبح . …بدائيحمور اخلري والشر، والدول إىل اخلارقة واملارقة، واإلنسان إىل املتحضر وال: ُقسم العامل إىل قسمني

ال الثاين يُنعت باإلرهايب وغريها من األمساء، ويُنظر إليه ككائن غري مرغوب فيه يف عامل الكبار .من يقع يف ا
سقطت أفغانستان بتحالف رأمسايل، وشعبها حلد الّساعة منزوع الكرامة واملواطنة، وقتاله كل يوم يف تزايد من قبل 

.ن غري طيار حتصد أرواح األبرياء من غري حرج إنساين أو تنديد عامليالقوات الغربية، والطائرات م
وسقطت العراق بعدها حتت ذريعة أسلحة الّدمار الّشامل، وال زال العراق يُلملم جراحه ويـَُعد كل يوم ضحاياه باملئات 

اية للحقد الطائفي جيد نفسه قد حصد أكثر .من مليوين قتيلواآلالف، وحتما عندما يصل ذات يوم إىل وضع 
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عندما ننظر إىل العالقات داخل الّدول جندها ال ختتلف عن العالقات الدولية، فاحلروب األهلية تتزايد يف كثري من 
الّدول الّنائمة يف حضن الّتخلف واجلهل، فالسودان والصومال وغريها من الدول ال زال اإلنسان حيمل يف نفسه بقايا 

كما أن األقليات جتد نفسها . األعمى يُؤطر كثريا من العالقات االجتماعية داخل الدولة الواحدةقابيل، وال زال احلقد 
فعرب األهواز يف إيران ال خيتلف .. يف وضع ال ُحتسد عليه عامليا وإنسانيا، فهي أكرب شرحية معرضة للطغيان والعنصرية 

.ّييز والالتسامحواملهاجرون يف الغرب يعانون من التم… وضعهم عن أكراد تركيا
ولة للمواطن يستمر يف أشكال متنوعة وجديدة، فسياسة الّتجويع والّرتويع تُعد العالمة الّبارزة للدول  وإرهاب الدَّ

.احملكومة مبنطق البيوتات ومبدأ التوريث
ال غري احليوي عدوانيا يف سلوكه وأحالمه، يف قوله وفعله، وحياو  ل أن ميارس العنف  جيد اإلنسان نفسه يف هذا ا

.كحل تعويضي عن الواقع املتأزم
يزداد خطاب التَّسامح انتشارا وتداوال يف العامل، لكنه خيفي خبثا إيديولوجيا، فالتسامح يعرضه الكبار كسلعة على عامل 

وي أم تلك أحجية من يصنع القّيم الق… الصغار، فالكبار ال ميارسون التسامح ولكنهم يدعون الصغار إىل ممارسته
.الضعيف ؟؟؟ بيد أن املقام يفرض االعرتاف بأن قيم الّتسامح والّسلم العاملي يصنعها األقوياء الستحمار الصغار



14

عــــدد . وهــــران–القــــدس العــــريب للنشــــر والتوزيــــع : دار النشــــر. 2010جمــــاعي ســــنة تــــأليف :الحضــــارات واألديــــان.10
.353: الصفحات

ليس من السهل إجناز توطئة ملن أضحى هو ذاته توطئة ومقدمة لولوج عتبـة حـوار احلضـارات واألديـان ، فـاملفكر العـاملي سـهيل فـرح 
بات يسم الفكر العريب والروسي مبيسـم مفاهيمـه املنحوتـة مـن تضـاريس اجلغرافيـا الفكريـة الشاسـعة واملرتاميـة األطـراف، الـيت اختـارت 

واحلوا ـر املـؤمنني بـاحلوار أن احلـق التسامح وطنًا وعقيدًة، فسهيل اإلنسان يرحل إىل أقاصي الدنيا ليمأل القلوب فرحا وليُبشِّ ر مسكنًا
ــذين يريــدون التصــدي لألفكــار والقــيم القائمــة علــى الكراهيــة ورفــض اآلخــر  . يف االخــتالف كــان وســيظل احلصــن واملــالذ األخــري لِّل

ح إىل توطيـد أسسـها، تريـد أن تنقـل احلـوار مـن خانـة اُخلطـب والتمنيـات إىل مسـتوى حتقيـق فالشراكة احلضارية الـيت يسـعى سـهيل فـر 
احلاجيــات احلياتيــة املشــرتكة بــني خمتلــف شــعوب املعمــورة، ألن انعــدام احلــوار ســيمثل العنــوان الكــارثي املــرادف لفنــاء البشــرية وتــدمري 

روعة مـن خـالل احلـوار البنـاء واملتكـافئ، ويصـبح بـذلك اعـرتاف ذلك أن الشـراكة تعـين حصـول كـل طـرف علـى حقوقـه املشـ. احلياة 
اآلخر حبقوق غريه جتسيدا ملصلحته الشخصية وضمانا لدميومة واستمرارية عطائه داخل خياراته احلضارية الـيت يريـد هلـا أن تسـتمر يف 

.وهجها وتفاعلها املثمر واملتبادل 
إن قــيم احلــوار الــيت جيســدها فــرح مــن خــالل التقــارب العــريب الروســي متثــل شــكال مــن أشــكال التمــازج الــذايت أو البينداتيــة 

ألن اهلويــة العربيـة تتشــكل يف جــزء بتعبـري مؤســس الفينومينولوجيـا إدمونــد هوســرل، فـالعرب حيــاورون أنفسـهم حينمــا حيــاورون روسـيا،
ـــا مــــن  ــــا حينمــــا حتـــاور العــــاملني العــــريب .  مســــيحيي الشـــرق املــــؤمنني بالعقيــــدة األرثوذوكســـيةأساســـي مــــن مكونا وروســــيا حتـــاور ذا

م املســيحيني مــن أجــل  واإلسـالمي، ألن جــزءا مهمــا مـن مكونــات هويتهــا القوميـة يشــكله املســلمون الـذين امتزجــت دمــاؤهم بـإخوا
الثانية، وفضال عن ذلك فـإن عبـري الشـرق وأريـج الـرتاث الضـارب جبـذوره الدفاع عن روسيا ضد اهلجمة النازية خالل احلرب الكونية

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis
ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



15

يف ُعمــق التــاريخ، جيمــع بــني الشــعوب العربيــة والقوميــات الروســية، وجيعــل مــن احلــوار العــريب الروســي مهمــازا وُحمرِّكــا حلــوار شــامل بــني 
.احلضارات من أجل جتاوز حاالت التصادم والتناحر واإلقصاء

الــدكتور فــرح إىل تأســيس عالقــة جديــدة بــني العلــم والـدين ترتكــز علــى الفهــم وحســن اإلصــغاء بعيــدا عــن املواجهــة لقـد ســعى
واإلدانــة املتبادلــة، ودافــع عــن علمنــة منفتحــة تــدعمها قــيم اإلنســانية والتســامح، علمنــة تريــد أن تســتوعب األديــان وحتــاور خنبهــا مــن  

ــا إىل تبــين مواقــف أكثــر تســاحم ا وإنســانية؛ ألن الرســالة األساســية لألديــان تتمثــل يف إرســاء ونشــر قــيم ومعــاين اإلخــاء أجــل الــدفع 
واحملبــة، فكلنــا آلدم وآدم مــن تــراب، فقــد مجــع فــرح يف مســريته الفكريــة بــني أفضــل مــا هــو متــوفِّر مــن قناعــات لــدى أقطــاب الشــرق 

التكامـــل والتواصـــل بـــني خمتلـــف مكونـــات احلضـــارة العربيـــة والغـــرب، فكـــان مبثابـــة املثقـــف العـــريب املســـيحي املعتـــدل املـــؤمن حبكمـــة 
اإلســـالمية، وكـــان مبثابـــة املثقـــف املـــؤمن باألبعـــاد العامليـــة للثقافـــة اإلســـالمية، وبـــدورها الرائـــد يف مســـرية التقـــدم اإلنســـاين حينمـــا كـــان 

تأســيس لتقــارب عــريب روســي يف حلظــة وناضــل مــن أجــل ال. خياطــب شــركاءنا يف احلــوار مــن رواد وطليعــة املثقفــني يف روســيا اجلديــدة 
حامسة من التاريخ بعد تراجع وهج اإليديولوجيات وسقوط األقنعة السياسية اليت كانت جتمِّل وجه األنظمـة االسـتبدادية والشـمولية،  

.كما تزامن حواره مع روسيا يف مرحلة كانت تعاين فيها من جفاء األشقاء واألقرباء
ا املثقف واملبدع الرائع، من بني املفكرين العرب القالئل الذين يعرفون جيدا خبايـا ومفاصـل الثقافـة قد يكون سهيل فرح، هذ

م للبشــرية  الروســية، وهــي الثقافــة الغنيــة الشــديدة التنــوع  والرتكيــب، الــيت تضــِرب جبــذورها يف عمــق الــرتاث الســاليف العــاملي، تــراث قــدَّ
تنحين لسحر إبداعها هامات كبار امل مأمساًء م ومشار ـد مثـال الفيلسـوف .بدعني على اختالف أعراقهم وديانا فالـدكتور فـرح ُجيسِّ

جسـور الصـداقة وعُـرى احملبـة بـني األمـم والشـعوب  احلامل خاصة وأننا نعلـم مجيعـا، أن احللـم اجلميـل يصـري أمجـل عنـدما يُوجَّـه إىل مـدَّ
ؤسســة للثقافــة العربيــة ا.

ُ
ملعاصــرة الــيت اســتطاعت أن تتحــاور مــع اآلخــر حبصــافة واقتــدار شــديدين فقــد كمــا أنــه ُميثــل أحــد الوجــوه امل

مـواطن العـامل اجلديـد، الـذي .  أصبح ميثل صورة األنا العريب لدى اآلخر الروسي على اختالف أعراقه وقومياته  فرح هـو أيضـا وتاليـًا
ــي أو يــدعم اهلويــات اال نعزاليــة واجلزئيــة املتشــظية، وحيــارب بقلــب ميامــة كــل الــرؤى ينبــذ املعتقــدات واألفكــار املتعصِّــبة ويــرفض أن يزكِّ

الســوداوية وثقافــة احلقــد والكراهيـــة، وينــربي بقلــب طيــب وإرادة راســـخة مــن أجــل حماربــة ثقافـــة اإلقصــاء وســلوكيات احتقــار اآلخـــر 
داع وتضــحِّي بــالقيم اإلنســانية مثقــف صــارم وحمايــد لكنــه يــرفض يف اللحظــة نفســها املوضــوعية البــاردة الــيت تقتــل روح اإلبــ.املختلــف 

.النبيلة باسم شعارات ِعلَموِّية مشبوهة ومزيّفة 
ــر صـفوه عبـث سياســي طـائش أو ســلوك مـذهيب فاســد، فقـد كــان  مل يُعكِّ لقـد ظـل ســجل الـدكتور فــرح ناصـع البيــاض، كنبـٍع

ألمـة علـى اخـتالف طـوائفهم ومـذاهبهم ، فهـو شـديد وال زال ُيؤمن أن ملحمة البناء احلضـاري جيـب أن يضـطلع باجنازهـا كـل أبنـاء ا
القناعــة أن التفاصــيل الـــيت متــس اهلويــة اجلماعيـــة واملشــرتكة ال جيــب أن تكـــون مســتباحة للمغــامرين ومساســـرة السياســة، ألن شـــياطني 

ـدي تتذكر وهران وجامعتها سهيل فرح اإلنسان واألخ واألستاذ، وتذُكر له صنيع.  الفتنة ختتبئ بني التفاصيل ه اجلميل مـع أبنائهـا وُ
الغاليــة علــى كــل مــن  نابعــة مــن صــدق ميــاه املتوســط األبــيض ؛ وترُســم لــه صــورة كبــرية يف القلــب والفــؤاد، وتُــذيع ذكرياتِــُه لــه كلمــاٍت

له مزيدا من التألق والنجاح بصحبته، وتتمىنَّ .أحبه وَسِعَد
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القـدس : دار النشـر. 2010سـنة صـايم عبـد الحكـيمالربفيسـور تـأليف: ابن طفيل والدرس اإلبستيمولوجي المعاصر.11
.203: عدد الصفحات. وهران–العريب للنشر والتوزيع 

.إن الفكر الفلسفي باألندلس واملغرب متيز بالّتجديد واخلوض يف املساءل الصمييمة اليت أفرزها املناخ التَّنوعي باألندلس
لقد أكد املؤرخون أن أُوىل إرهاصات الفكر الفلسفي باألندلس تعود إىل القرن الثالث اهلجري، ويُعترب الفقيه ابن حزم من أبرز 

.األوائل الذين اشتغلوا بالفلسفة وقضاياها، وقد قرظها تقريظا عظيما جعل خصومه يتهمونه بالكفر والزندقة
فكر الفلسفي وأدواته املعيارية، خاصة املنطق الذي أكد على أمهيته جل فالسفة وفقهاء إن العقل اإلسالمي باألندلس تبىن ال

ال يُوثق يف علم ه األندلس واملغرب، وقالوا بضرورة االعتماد عليه كآلة ضرورية تـَْعصم الفكر من الوقوع يف الزّلل والغلط، وأن العاِمل
. ما مل يكن ُمتقنا ألدواته وقوانينه

كما أكدوا على أمهية الّنظر الفلسفي وموافقته للشريعة، فابن باجة استطاع أن يؤسس لنفسه مدرسة فكرية تقوم على املزاوجة 
.بني العقل والعرفان وعلى مركزية اإلنسان

صري، ومشكلة وقد استمرت تلك النزعة الباجوية يف شخص ابن طفيل الذي حاول من خالل رسائله أن ُحيلل مشكلة اخللق وامل
.التدبري والّتسري، وأيضا مشكالت الرتبية والتعليم وطرق التجربة وفهم الطبيعة

ويعد ابن رشد الفيلسوف الذي أعطى شهرة واسعة للنظر الفلسفي، حيث اقرتنت الفلسفة باألندلس بامسه، وأصبح معلم 
طو وأفالطون إىل اليوم منهال للبحث والّدراسة، ومرجعية هامة الغرب يف بداية عصر التنوير، والزالت شروحاته وتالخيصه عن أرس

.لفهم طبيعة التفكري األندلسي واملغاريب
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إن الكتاب يرسم صورة مشرقة عن الفكر الفلسفي والّنظر العلمي، وُميهد أرضية الّتواصل الفكري بني أجيال املعرفة، ويؤسس 
.ملنطق معرفة الّذات وفهم اآلخر
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12.Ecrites Philosophiques : بــآل الرضــون : دار النشــر.2010ســنة البخــاري حمانــةتــأليف الربفيسـور
.345: عدد الصفحات. وهران-للنشر والتوزيع 

 Rédigés, parmi tant d’autres, tout au long de plus de quarante ans, (entre 1972 et
2013),  ces  écrits  ont  été  présentés,  sous  forme  de  conférences  ou  de
communications, lors de plusieurs congrès et colloques, nationaux et
internationaux.
  Publiés, en Algérie et ailleurs, à travers plus d’une vingtaine d’ouvrages collectifs,
ils sont, aujourd’hui, rassemblés, presque tels quels, suivant leur ordre
chronologique de parution.
 L’accélération de l’Histoire, ces dernières années, manifestée par la succession,  à
un rythme renversant, d’événements de  dimensions, géostratégiques,
technologiques, communicationnelles, politiques, économiques, sociologiques,
biologiques, médicales, et culturelles, à l’échelle de la planète,  donne toute leur
actualité à ces écrits et justifie, si besoin est,  les questionnements qui y sont posés,
par un auteur en quête d'explication des bouleversements que connaît l'Humanité,
en ces débuts de troisième millénaire.
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 De la  mondialisation, menée, tambour battant, par « l'hyperpuissance »
unipolaire que sont devenus, depuis 1989, les U. S. A, aux cortèges des guerres,
directes, et des massacres, dirigés, -- plus particulièrement depuis les évènements
du 11 Septembre 2001, au nom de la défense des valeurs néo-libérales contre « le
terrorisme, et le fascisme islamiques »*, et les évangélistes, outre atlantique, sont, au
même titre que les nouveaux prophètes de le "la fin de l'Histoire" et du "choc des
civilisations »,à l’œuvre.
La publication de ces écrits, aujourd’hui, dans un ouvrage unique, répond,
principalement, à de nombreuses demandes exprimées par nos étudiants et nos
chercheurs ; elle se veut, aussi et en même temps, une contribution modeste,  à la
réhabilitation du débat et du dialogue, philosophique et politique,
indispensables  au renouveau et au développement de la vie politique,
intellectuelle,  et philosophique, artistique, e t c, dont le monde arabe et
musulman est, depuis ses révolutions,  politiques des années 1950, en général, et
depuis « son Printemps, 2011», en particulier,  le foyer.
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بــآل الرضــون للنشــر : دار النشــر.2010ســنة زواوي بوكرلــدةتــأليف الربفيســور : والضــوءقــراءة فــي نظريتــي المكــان.13
.150: عدد الصفحات. وهران-والتوزيع

ا ابن سينا وابن اهليثم والبريوين واخلوارزمي والنت ائج مجع الكثري من مؤرخي العلم يف أوروبا على أنه لوال األحباث العلمية اليت قام 
اليت توصلوا إليها الضطر علماء عصر النهضة األوروبية أن ينطلقوا من حيث بدأ علماء املسلمني ولتأخرت نتيجة لذلك احلضارة 

. لعاملية عدة قروناألوروبية وا
ا هي اليت مهدت الطريق للنهضة الفلكية الكربى اليت  يقول أحد هؤالء املؤرخني بأن حبوث العرب الفلكية كانت مفيدة جدا إذ أ

. قادها جاليليو وكبلر وكوبرنيك
سالمية، ولذلك فالعلم األورويب عندما حاول الغرب جتديد صالته بالفكر القدمي رجع إىل املصادر اإلغريقية واملصادر العربية اإل

مدين بوجوده للعرب، لقد احتل العلماء املسلمني مكانة أساسية داخل النسق املعريف الذي تأسس مع علماء اإلغريق والفكر 
. الشرقي القدمي على مدار القرون الطويلة اليت سبقت عصر النهضة مع بداية القرن الرابع عشر امليالدي

سلمني يف ميادين كثرية من احلقل املعريف العلمي مثل الرياضيات والفلك والطب، وقد اشتهر احلسن بن اهليثم لقد أبدع العلماء امل
ال وأطلق عليه اسم املناظر وهو عبارة عن عدة رسائل ومقاالت خلص  ببحوثه يف البصريات حيث وضع مؤلفا ضخما يف هذا ا

وإدراك البصر للمبصرات وغريها من األمور املرتبطة بالبصريات، وقد وضع أيضا من خالهلا نظرياته العلمية حول اإلبصار والرؤية
جمموعة من الرسائل العلمية ختص املكان والضوء واملساحة، وقد وقع اختيارنا على قراءة الرتاث العلمي الضم الذي خلفه ابن 

موعة من النتائج العلمية مع حتليل دقيق ملاهية املكان اهليثم حول نظرية املكان والضوء، حيث أبدع يف هذا امليدان كثريا ووضع جم
. والضوء

وسنحاول يف هذا الكتاب التعرض بشيء من التفصيل لشرح النظرتني مع وضع ملحق للنص األصلي للرسالتني املتعلقتني باملكان 
ن أجل إبداع أفكار أخرى ستساهم يف والضوء لكي يعود إليها الباحثني للنظر والبحث فيها من أجل جتديد تراثنا العلمي وأيضا م

.  بلورة نظرية علمية متكاملة حول الرتاث العلمي اإلسالمي
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–القـدس العـريب للنشـر والتوزيـع:  دار النشـر.2010جمـاعي سـنة تـأليف: تبـر الخـواطر فـي فكـر األميـر عبـد القـادر.14
: عدد الصفحات.  وهران

للتحوالت باجلزائر أن يُقدموا للقارئ هذا الكتاب املتنوع عن األمري عبد القادر، الذي أرادوا من يسر أعضاء خمرب األبعاد القيمية 
.خالله تقدمي دراسات نقدية وحتليلية حول إرث وتراث األمري عبد القادر

:مزيان حممد املعنونة بـ د.جاء ترتيب املوضوعات على أساس التحقيب الكرنولوجي حلياة األمري عبد القادر، فدراسة  أ
ا تقدم دراسة نفسية لشخصيته منذ توليه اإلمارة المعالم والعوالم،: شخصية األ مير عبد القادر إن : "جعلنها كموجل لكو

احلاجة إىل دراسة شخصية األمري عبد القادر من خالل ما ورثناه من كتابات وشهادات تارخيية وأعمال هي حاجة ملحة، 
ا مطلب وطين، فهي مطلب أكادميي وعلميفباإلضافة  ويف إطار هذا التصور الذي جيعل من القراءة والتحليل العلمي .إىل كو

يطرح االهتمام مبوضوع املوروث التارخيي لألمري عبد القادر من حيث أبعاده ومضامينه وصوره وآثاره، وبالتايل ميكن أن , منهجا
".ن بني ما أبرزته من خصائص قيادية وسياسية وتربية وأدبية وإنسانيةتربز عدة تساؤالت ملتفة بشخصيته اليت م

لُتحلل الظروف . الخلفيات والمرجعيات: الظروف السوسيوـ تارخية لمقاومة األمير: د عمار يزيل املوسومة بـ .مث تأيت مقالة أ
باعتبارها أقوى -ليها مقاومة األمري عبد القادرلفهم فلسفة اليت تقوم ع:" التارخيية اليت سامهت يف املقاومة الشعبية -السوسيو 

ينبغي تتبع إسرتاتيجية املقاومة اجلزائرية لالحتالل، مث اسرتاتيجية -مقاومة منظمة واليت حتمل مشروع دولة وطنية إسالمية موحدة
."التحرير من زاوية أنثروبولوجيا احلياة السياسية والثقافية واالجتماعية إبان الحتالل

، فاملقاومة فرضت على األمري التدبري المعرفية والّتدبير السياسيالّدراية : د طييب حممد ومسه ب.أ: املقال املوايل كان لـ
" السياسي املتولد عن الدراية املعرفية اليت اكتسبها األمري الشاب والكهل فيما بعد وتتميز التوترات بني النزعة التدبريية : 

مري اجليوسيساية ومثاقيل فكر اجلهاد الذي تغطيه وتغذيه العصب التقسيمية واألعيانيات الشرسة الباحثة عن اإلسرتاتيجية لرؤية األ
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حربية ترقيها إىل مصف السيادات اجلهادية، يف صعوبة " بطوالت"جاه وإن اقتضى خدمة القوة احملتلة أحيانا أو املائلة إىل حتقيق 
اجلهاد وتضبط منظومات املؤسسات اليت تقتضيها الدولة وتسخرها القيادة كمصدر صياغة نظام مركزية أمريية تتكفل بقيادة 

. " ملشروعية الفعل السياسي
معربا ملعرفة األمري املهاجر بعد توقف اجلهاد األمير عبد القادر من الجهاد إلى الهجرة: مالح أمحد املوسوم بـ. يٌعترب مقال د

ا جهاد آخر  يبدو أن العالقة بني اجلهاد واهلجرة عالقة عضوية من صميم الفعل اجلهادي، ميارسها :"املسلح، فاهلجرة هي ذا
واخللط يرجع مصدره إىل أن اهلجرة كفعل حتيلنا دائما إىل فكرة الرحلة .  املرء بطريقة عادية كسلوك دون النظر إىل داللتها املكانية
."..من مكان إىل مكان ال إىل فكرة ترك الشيء واالمتناع عنه

، وهو ذاته يأيت الحرب وانتصار المعرفة" هزيمة"األمير عبد القادر الجزائري: بوزيد بومدين مقاال ومسه ب . كتب د
:" لدراسة األمري عبد القادر بعد اهلجرة، فاألمري العارف العامل هو الذي رسم صورة األمري عبد القادر يف املخيال والضمري العاملي 

، وصورته فوق جواده شّكلت خمياال"العارف"و" املتأمل"يف الكتابة التارخيية أخفى األمري " احملارب"جلزائرياألمري عبد القادر ا
وتؤخر " الفعل احلريب"اليت تقّدس " إيديولوجيا املقاومة"تغيب فيه صورة األمري وهو يف حالة تأمل فكري روحي، ذلك كان بفعل 

العدوان ومحاية البالد ولكن أن تبقى يف زمن " الفعل الكتايب" أو تلغيه، هي إيديولوجيا ضرورية لزمن الوثبة الوطنية من أجل رّد
ا حتجب عنا مساحات كبرية من تارخينا مل نستنطقها ونتحاور معها ومل نستلهمها يف االستقرار طاغية يف ا لكتابة التارخيية فإ

".حياتنا املعاصرة
، ليربز النزعة اإلنسانية النزعة اإلنسانية عند األمير صور الماضي وسؤال الحاضر: د عبد القادر بوعرفة املوسوم بـ.جاء مقال أ

اهد والعارف  ا األمري ا واألمري عبد القادر من خالل مواقفه وكتاباته أعطى مثاال حيا وجتربة تارخيية عن اإلنسان :" اليت حتلى 
بنظره، القيمة الفضلى على النظر، فمقياس كمال اإلنسان بعمله ال) كمقابل للنظر( يُعطى للعمل املتجذر يف إنسانيته، الذي

."ألن العمل قاعدة عامة يشرتك فيها اإلنسان العادي والكامل معا، أما النظر فهي خاصية اإلنسان املرتقي يف سلم الكمال
ميثل العقل إحدى اهتمامات األمري عبد القادر خاصة بعد اهلجرة، فلقد ذَّكر العاقل بقيمة العقل ونبه يف الوقت ذاته اجلاهل إىل 

ذكرى العاقل وتنبيه "في رحاب : موسى عبد اهللا إىل حتليل الكتاب من خالل دراسته املعنونة بـ. الذي دفع دذلك، واألمر هو 
السياسية لألمري، جوانب أخرى تتعلق برجل :" لألمير عبد القادر الجزائري، حيث كتب قائال" الغافل لقد أحجبت الصفُة

نت له آراء خاصة يف قضايا العقل واألخالق واللغة والتصوف، مما جيعله يتبوأ والذي كا. الفكر املتبحِّر يف علوم الدنيا والدين
."مكانة يف عداد رجاالت النهضة املبكرين، على متايزه عن جلِّهم بأنه رجل سياسة وفكر يف آن

لوجود البعد وقد أخذت نظرية وحدة ا. تعترب املرحلة األخرية من حياة األمري عبد القادر مرحلة تصوف وتعرف، كشف وذوق
مدخل إلى نظرية  :  رزقي بن عومر دراسة بعنوان . الرئيس يف جل الكتابات اليت ُقدمت حول جتربته الصوفية، وبناء عليه قدم أ

فالكمال هو احلق :"ليبني رؤية األمري لقضايا الوجود والكمال وحدة الوجود مفاهيم في تجربة األمير عبد القادر الصوفية،
الظاهر الذي ادعاه اإلنسان لنفسه وتركه اإلدعاء هو التزكية اليت ال تتحقق إال بشمس احلق القاهرة لكل غري بل ال غري معها، 

، وهذا الوهم انكشاف احلجاب أي ذهاب الوهم لطلوع مشس احلق حىت خيرج منه بل هو خروج من ومههفالعبد مل يكن له كمال 
".تعاىل
لُتكمل املقال السابق يف مناحي حياة وأحداث،تصوف عبد القادر الجزائري: ميوتن علجية اليت مسمتها بـ. دراسة أتأيت

وجتدر اإلشارة إىل أن األمري عبد القادر رغم : "التصوف عند األمري، فهي حتاول أن ترصد تصوف األمري منذ شبابه إىل غاية مماته
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غريب املنقطع عن العامل، بل كان مقبال عليه،مع مراعاة أحكام الشرع، فالصويف احلق ال يركن زهده وورعه مل يكن ذلك الصويف ال
."للعزلة ويهرب من واقعه

إىل مسألة تارخيية تتعلق بقضية حرمانه من حيازة األمير وقضية التمليك بمصر،: د عشرايت سليمان دراسة بعنوان.عرج بنا أ
ولو تساءلنا مرة أخرى عن علة ذلك الرتاجع :"  فعت اخلديوي إمساعيل ملنع التمليك قطعة أرض مبصر،وقدم األسباب اليت د

الذي جسده موقف احلكومة املصرية يف عهد إمساعيل إزاء الشركة، لقلنا إن إمساعيل قد تبني يف سياسة الشركة من املرامي 
ليت متت بني مصر يف عهد سلفه سعيد وبني الشركة، ومل السياسية واإلسرتاتيجية ما جعله يبادر إىل االنقالب عن مبادئ االتفاق ا
".يكن حمركا من قبل اجنلرتا فقط، إذ كان كما رأينا فرانكوفيلي اهلوى واملثل

، األمير عبد القادر الجزائري ومصر:  د عبد احلليم عطية بالتحليل والنقد يف دراسته املوسومة بـ.املوضوع ذاته، يتعرض له أ
نريد أن نلقي الضوء يف هذه الدراسة على ناحية هامة يف تاريخ األمري عبد القادر وهي ناحية مل يتطرق إليها :" حيث أكد قائال 

ا يف تصوري ال . الباحثني يف تاريخ األمري وهي عالقته مبصر، وهي عالقة جتعلنا نعيد النظر يف كتابه هذا التاريخ مرة أخرى أل
هولة يف شخص العديد من معامل املواجهة العربية مع أوربا يف القرن –وهذا هو املهم –ية األمري بل تظهر فقط بعض اجلوانب ا

."التاسع عشر
ومن خالل ما سبق، نؤكد أن ترتيب الّدراسات جاء بناء على منطق األحداث وترابطها، وأخّرنا موضوع األمري وما حدث له 

.مبصر لكون القضية مهمة وحتتاج إىل املزيد من الدراسة
ونرجو يف األخري أن نكون قدمنا كتابا ثريا متنوعا، حوى النقد والتحليل وابتعد عن املدح والتقديس، فاألمري حييا بالدراسة 

.النقدية ال بالدراسة املناقبية التقريظية
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متثل هذه التأمالت حول الدنيا والدين حصيلة ،غري شاملة ،للمحاضرات واملقاالت، الثقافية والعلمية والدينية، اليت ألقيتها، أ و 
ا، منذ سبعينات القرن املاضي  ، وحىت العشرية األوىل من القرن احلايل ) بشرية العشرين، أقصر وأخصب وأخطر قرن عرفته ال(نشر

.                                                                                                               ، يف عواصم  وحمافل، وجرائد وجمالت وكتب ثقافية وعلمية ودينية، وطنية وعربية وعاملية)احلادي والعشرين(
أخذها يف   الزمين خاصة ، هلذه   التأمالت إمنا يهدف أساسا إىل تنبيه القارئ إىل ضرورةعلى أن مثل هذا التحديد، للمجال

جماهلا الزمين هذا  الذي ظهرت فيه، وما متيز به من قضايا وأفكار وآراء، ومن حتوالت خمتلفة، حملية، وإقليمية وعاملية كذلك ويف 
قد يكون القارئ يف انتظارها ،مثل القضية الفلسطينية، والعوملة، وإذا كانت مل تتضمن البعض من املواضيع  اليت.الوقت نفسه

اخل، فان ذلك مرده إىل أن الكثري من تلك القضايا قد نشرها يف كتب أخري، ...الرقمية ،والثقافة والفلسفة والتصوفوالثورة 
.بالفرنسية خاصة

وألن تلك هي الظروف اليت ولدت فيها هذه التأمالت ،  فإننا  إذا كنا قد حرصنا على ترتيبها ترتيبا زمنيا فإن ذلك مل مينعنا من 
.                                                                                                                 منها، ما جد من أفكار وآراء حول القضايا اليت تتناوهلااإلضافة ،للبعض

معىن ذلك   أن هذا األخري إذا كانت تعرب أساسا عن وجهة نظر كاتبها، فليس..وذلك يعين،  من بني ما يعين، أن هذه التأمالت
.قد ظل  متوقفا عند أرائه تلك أو منغلقا فيها ، وجاهال، أو متجاهال ، لكل التطورات  

ا، الدنيا على الدين، فإن ذلك مرده  إىل إميان املؤلف بأن الدنيا طريق كذلك فإن هذه التأمالت إذا كانت قد قدمت، يف عنوا
وكما . رآن الكرمي ذلك يف العديد من آياته  والرسول صلى اهللا عليه وسلم يف   الكثري من أحاديثهاآلخرة  ومزرعتها ، كما يؤكد الق

فالدنيا ، وكما  .  ما  نبه إليه كذلك ،وبدورهم،  معظم    علماء  وأئمة املسلمني،  ومن بينهم   اإلمام أبو حامد الغزايل، وغريه 
وأخريا، وليس أخرا، فإن هذه ".  اجلسر الضروري للدين" هي بالتايلوطي،يالحظ ، بدوره،   الشيخ حممد سعيد رمضان الب

ا تفعل ذلك إميانا منها بأن النقد التأمالت إذا كانت أول من يطالب  بنقد وبتصحيح كل ما يتطلب النقد والتصحيح منها، فإ
ا ،  يشكل واحدا من ابرز العوامل الكفيلة  احلر والنزيه ألي فكرة أو قضية ،أيا كان موضوعها، وأيا كان صاحبها أو أصحا
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.  بتصحيح ديننا ودنيانا ، وحبماية كرامتنا، وحتقيق حريتنا و تقدمنا وصوال إىل سعادتنا  يف هذه الدار ويف األخرى  على حد سواء
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144.

اإلدراك   بصورة خاصة الذي يعترب احلديث عن علم نفس إسالمي عريب قد يبدو للبعض غريب، والتطرق بالبحث  ملوضوع

والتدليل . من أهم مواضيع علم النفس احلديث واملعاصر لدى إحدى الشخصيات اإلسالمية إال و هو اإلمام الغزايل قد يبدو اغرب

املعاصرة على تطابق أراء هذا املفكر ال مع احلقائق اليت كانت سائدة يف ذلك الوقت فحسب بل و مع احلقائق العلمية احلديثة و 

حول هذا املوضوع و سبقه لبعضها يف أكثر من جانب قد تكون بالنسبة إليهم ضربا من التعصب و املغاالة و حتميال لألشياء أكثر 

.مما تتحمل

إطار ديين خيص شخصية مل ومثل هذه املواقف ال جيب أن يندهش هلا الباحث نظرا إىل اإلطار الذي تتحدث فيه و هو

تشهر إال نتيجة ملواقفها الدينية، و الفاصل الزمين الذي يفصل الفرتة اليت نتحدث عنها بالنسبة للوقت احلاضر و لواقع الدراسات 

قع الذي النفسية يف العامل اإلسالمي و العريب ذلك الواقع الذي حيتاج إىل دراسات النفسية يف العامل اإلسالمي والعريب ذلك الوا

يضاف إىل ذلك األفكار املسبقة اليت استقرت يف بعض . ليتماشى مع الدراسات النفسية اليوم. حيتاج إىل دراسات أوسع كيفا وكما

احلقول نتيجة حملاوالت التشويه اليت ال يزال بتعرض هلا الرتاث اإلسالمي العريب، من طرف بعض املستشرقني وقلة كتابات املسلمني 

من هنا نتبني سبب ذلك التجاوز بل و األغفال من طرف مؤرخي علم النفس احلديث و املعاصر لدور . ذا املوضوعو العرب يف ه

إذ يبدأ هؤالء يف تأرخيهم لتطور علم النفس باملفكرين اليونان و األغريق مارين باملفكرين الغربيني . املسلمني والعرب يف هذا امليدان

الد علم النفس احلديث أو التجرييب، دون أن يشريوا إىل دور املفكرين املسلمني و العرب يف هذا يف العصور الوسطى لينتهوا إىل مي
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ويف هذا التجاوز طمس للحقيقة و جهل أو جتاهل ملا للباحثني املسلمني والعرب من أياد بيضاء على الفكر اإلنساين بصفة . امليدان

.عامة و على علم النفس بصفة خاصة

هل أو التجاهل للرتاث اإلسالمي العريب انقاد الكثريون من شبابنا، والبعض من مفكرينا هلذا األغفال لرتاث ونتيجة هلذا اجل

.آالئهم و أجدادهم

وهذه احلقيقة، مل تعد حمل نقاش اليوم نتيجة لبعض البحوث يف هذا املوضوع كما مل تعد متثل موضوع شك حىت من 

م وفكرهم علم -لطمسها بعد ألن تأكد دور املسلمني و العرب اإلجيايب و الفعال يف هذا امليدانطرف أولئك الذين كرسوا حيا

ذا البحث يف توضيح أصالة أوجه هذا الدور راجيا أن يتمكن باحثون آخرون، وخاصة ناشئينا -النفس ويأمل الباحث أن يسهم 

نوعة مسامهة منهم يف أحياء تراثهم، و إميانا و اعتزازا و مفكرينا، يف الكشف عن جوانب أخرى يف هذا املوضوع، وهي كثرية، ومت

. منهم بالفكر الذي أجنبه

وتأيت هذه الدراسة ملوضوع اإلدراك احلسي عند واحد من املع مفكري املسلمني و العرب وهو الغزايل كمحاولة متواضعة 

ى أن آثارها مل تنحصر يف حدود عصرها فقط بل لبيان مدى مسامهة املسلمني و العرب يف هذا امليدان، تلك املسامهة اليت سنر 

اهتدت إىل أبعد من ذلك بكثري عرب رحلة زمنية تزيد على األلف سنة لتصل إلينا حبقائق مل يتوصل إليها علم النفس  إال يف السينني 

مة هذه املسامهة و تدليال على األخرية، تلك احلقائق اليت نضعها اليوم أمام الباحثني و الدارسني من خالل هذه الدراسة تأكيدا لقي

.قيمة الفكر العريب اإلسالمي
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ــ -17 ســنةتــأليف: والثــورةالتغي شــر.2013جمــا ال شــر: دار لل ــديث ا الكتــب ــععــالم -والتوز

الصفحات. ردن .170:عدد

ي القانو 2011-11-4159: يداع

8-555-70-9957-978: ردمك

طاب ا خالل من القي الفكر وحدة أعضاء ن(صالسر زائر ا ن املسلم العلماء جمعية

ن)نموذجا الباحث من مجموعة د ج ثمرة ان والذي املتنوع الكتاب ذا للقارئ يقدموا أن ،

الفكر  صالح و التغي وم ومف محور حول م تطلعا التقت الذين ساتذة، و صالوالباحثات

املسلمة مة داخل ات والتوج التيارات مختلف .لدى

الثابت ا ف مرجعية منظومة إطار يفكر عقل بصدد ون ن صال الفكر عن نتحدث عندما

ون ي أن يمكن ال ما ل أي الدين من بالضرورة واملعلوم العقيدة ن عناو يكمن الثابت ، واملتغ

بل جديد معھ ونالتعامل ي أن إال م الل اصل، ا تحصيل أو الدين عن روج ا يلزم فيھ د ا بذل

منطقة صول علماء عض عليھ اصط ما و ف املتغ أما ، غ ال والتوضيح م الف ع مركزا د ا

يواف بما ا وتنظم الناس حياة تكمل ال يم املفا انتاج د يج أن املسلم للفكر فتحت ال قالفراغ

ا عاصر مدنية ألي الضيق الوضع وتجاوز الكمال نحو تتحرك أن إال ى تأ وال سانية ة املص

املسلم .ذا

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-
être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau
le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-
être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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نـــالعليـــة-18 بـــ خ يجـــلالتـــار و خلــــدون ســـتاذ:ابـــن ســـنة: تـــأليف قـــادة شــــر. 2013جليـــد ال : دار

ع والتوز شر لل ي العر ران–القدس الصفحات. و .272: عدد

ي القانو 2013-5350: يداع

7-97-927-9947-978: ردمك

خ التار وم ملف خلدون ابن مقدمة يجل م استل ل و خلدون؟ ابن مقدمة ع يجل اطلع ل

؟ العال خ التار حول تھ ونظر

عيد من ال نصوصھ ش ال يجل الن العلمية، الناحية من صعبة السؤال ذا ع جابة تبدو

بانھ سالمية الثقافة يتضمن الذي عموما الشر الفكر م ي انھ بل خلدون، ابن ا ب قر من وال

ا املستوى ا يرق لم يجل حسب الفكر ذا ف خ، التار مجال بجديد يأت لم التافكر و ، ومي ملف

البن خية التار النصوص تأملنا واذا خ، للتار موضوعا ا وتطور الدولة تصبح ي بالدولة خ التار ط ر

اجس ال بل فكره، ة محور ة مركز الية اش عت بالدولة خ التار ط ر الية اش أن نجد خلدون

بمن ذلك عد وكتابتھ خ التار لقراءة حركھ الذي اوالدافع نا يت أخرى نظر ة وج تبقى كما يح،

وسائط خالل من ا م استل أنھ أو كتاباتھ ا م واستل املقدمة قرأ يجل ان و ن الباحث عض

ذه تحاول كما ديد ا العالم و وفي ن القوان روح و سي ومو م كتاب افي كمي ة فكر

ن ب خ التار سؤال عن تجيب أن سالميةالدراسة خلدون ابن مرجعية ن، مختلف ن ثقافي ن مرجع

ية الغر يجل .ومرجعية
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شــر-19 دارال ، جمــا تــأليف ســالمي، الفقــھ ــ املنطــق توظيــف ــعأليــات والتوز شــر لل صــفية اللــة

سنة ران، صفحات2013و عدد ، :142

ي القانو 2013-6216: يداع

2-06-411-9931-978: ردمك

املنطقية دوات قيمة مدى ما مسألة املنطق مجال ن الباحث ان أذ ا بادر ي ما ا كث ان

السؤال نطرح نا و سالمي، الفكر الفقھ علماء لدى الفق معرفية: النص بحاجة نحن ل

عتقاد؟ طأ ا نا تفك نجنب ح املنطق لعلم أداتيھ

علم ل هللاو كتاب من ا تتلقا ال ع والشرا العقائد البحث طبيعة ا تفرض عقلية ضرورة املنطق

حول طرحت معرفية طبيعة ذات أخرى وأسئلة وسلم عليھ هللا ص الرسول سنة ومن عا

ي الضرب ا حصر يمكن ا ل سئلة ذه من املستخلصة يجة والن العقل: املوضوع، أن و

الالبد ية الفق ام ح وضع ضطراب و طأ وا الزلل من عصمھ ام وأح س مقاي من لھ

ومتعددة متنوعة عوامل تتأثر ما .غالبا

ــــذه ســـتحاول مــــا ــــو املعرفيـــة مــــة امل ـــذه العلميـــة" إن توظيــــف" النــــدوة آليــــات جانـــب مــــن تــــھ معا

أي ــــ ـ ع ــــى يخفـ وال ــــة، يـ الفق ــــورة الصـ ــــ ـ ــة ــ املنطقيـ ــــادة ــــولاملـ صـ ــــاء علمـ ــــأن بـ ــــال املجـ ــــذا ـ ــ ــ ـ ــــث باحـ

ــاي ــ ومعــ ــــوابط ضــ ــــ ــ ع ــــھ الفقـ ــ ــ ــ ــة ــ املتداولــ ــــة يـ الفق ات ــــط واملصــ ي ــــا املعــ ــــيح توضـ ــــ ــ ا ــ ــ ــ كث ــــدوا اعتمـ

ــ ال الشــاملة، يـة الفق املــادة معطيـات مــع اما ـ وا ا تماســ ــ أك ـ الفق الــنص بنـاء جعلــت منطقيـة

وتف شـــرح خـــالل مـــن ـــا إدراك ـــ ع صـــول علمـــاء ـــةحـــرص النبو حاديـــث وكـــذا القرآنيـــة، يـــات ــ سـ

فة .الشر



31

-20 Ecrites Philosophiques الثانية( ):الطبعة

ستاذ سنة: تأليف حمانة شر.2013البخاري ال ران: دار و ع والتوز شر لل صفية عدد. اللة

.313: الصفحات

ي القانو 2013-62222: يداع

3-12-411-9947-978: ردمك

 Rédigés, parmi tant d’autres, tout au long de plus de quarante ans, (entre 1972 et 2013), ces

écrits ont été présentés, sous forme de conférences ou de communications, lors de plusieurs

congrès et colloques, nationaux et internationaux.

  Publiés, en Algérie et ailleurs, à travers plus d’une vingtaine d’ouvrages collectifs, ils sont,

aujourd’hui, rassemblés, presque tels quels, suivant leur ordre chronologique de parution.

 L’accélération de l’Histoire, ces dernières années, manifestée par la succession,  à un rythme

renversant, d’événements de  dimensions, géostratégiques, technologiques,

communicationnelles, politiques, économiques, sociologiques, biologiques, médicales, et

culturelles, à l’échelle de la planète,  donne toute leur actualité à ces écrits et justifie, si besoin

est,  les questionnements qui y sont posés, par un auteur en quête d'explication des

bouleversements que connaît l'Humanité, en ces débuts de troisième millénaire.
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 De la  mondialisation, menée, tambour battant, par « l'hyperpuissance » unipolaire que sont

devenus, depuis 1989, les U. S. A, aux cortèges des guerres, directes, et des massacres, dirigés,

-- plus particulièrement depuis les évènements du 11 Septembre 2001, au nom de la défense

des valeurs néo-libérales contre « le terrorisme, et le fascisme islamiques »*, et les

évangélistes, outre atlantique, sont, au même titre que les nouveaux prophètes de le "la fin

de l'Histoire" et du "choc des civilisations »,à l’œuvre.

La publication de ces écrits, aujourd’hui, dans un ouvrage unique, répond, principalement, à

de nombreuses demandes exprimées par nos étudiants et nos chercheurs ; elle se veut, aussi

et en même temps, une contribution modeste,  à la réhabilitation du débat et du dialogue,

philosophique et politique, indispensables  au renouveau et au développement de la vie

politique, intellectuelle,  et philosophique, artistique, e t c, dont le monde arabe et musulman

est, depuis ses révolutions,  politiques des années 1950, en général, et depuis « son

Printemps, 2011», en particulier,  le foyer.
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تأليف-21 املنطق، القواعد معرفة ع،: املن والتوز شر لل صفية اللة دار زواوي، بوكرلدة

الصفحات عدد ران، 160:و

ي القانو 2013-6217: يداع

9-07-411-9931-978: ردمك

علم ومبادئ قواعد عرف يكن لم أنھ رغم املنطقي، بالتفك القديم منذ شري ال العقل استعان

املنطقي التفك بأن القائلة الفرضية صدق ع نة ّ ب داللة تدل الطبيعية، املسألة ذه إن املنطق،

ذا ة شر ال وجود قدم اليومية. اقديم حياتھ شؤون تدب عقلھ النظر القديم سان أمعن .لقد

سان لإل الطبيعية ياة ا املنطقي التفك لتوظيف و املحاولة بمثابة معان ذلك ان .و

ا ورت امھ أح وضع الذي القديم املنطق بأن الفالسفة من الكث ف اع س" لقد طال لھ" أرسطو

كب ةفائدة املحا وا دلة يان و ووضع ب ترت حذقا يجعلھ حيث املفكر سان لإل ة

من ا يحتاج وا دلة وضع إن سابقا، املوضوعة املقدمات من النتائج واستدالل واملخاطبة

ق موجودة انت املادة ذه إن املنطقية املادة شكيل ئات جز ل عتبار ن ع يأخذ امل أنمت بل

باألورغانون" أرسطو"يضع س ما أو املنطق وفق. قواعد ومرتبا منتظما يكن لم ا وجود أن غ

بھ قام الذي الكب العمل ولعل سان، لإل عتيادي التفك ثنايا مبع ان بل صارمة، عامة قواعد

ا" أرسطو" ب تجن خاللھ من حاول من صورة القواعد لتلك تنظيمھ الوقوعو ي سا لعقل

التفك عملية أثناء طأ الحقا. ا عليھ أطلق جديد علم مليالد داتية الفعلية البداية بذلك انت ف
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املنطق شراح.  مصط رتبھ جاءت" رغانون"كتاب" أرسطو"حيث أجزاء، سعة ع احتوى الذي

امل القراءات معظم وفق وذلك ي ل الش ع أرسطومرتبة ملنطق :نطقية

ا حصر وال للوجود املختلفة صناف و املقوالت حول تمحور ول أما. عشر" أرسطو"الكتاب

ا ف أرسطو وركز املنطقي، القول ا خالل من ل ش ي ال املختلفة العبارات حول تمحور ي الثا الكتاب

وو إنتاجا قوال أك ه اعت الذي م ا القول العلع ن لليق تمحور. ضعا الثالث الكتاب أما

موضوع و"حول خاللھ" التحليالت من شرح ر" أرسطو"الذي جو ا اعت ال القياس مادة

ستدالل و .املنطق

خاللھ من فوضع ع الرا الكتاب القواعد" أرسطو"أما من مجموعة فيھ وضع حيث ان، ال تھ نظر

ال ة لنظر يحة اسمال الكتاب ذا ع وأطلق الثانية"ان امس". التحليالت ا الكتاب أما

ة نظر حول دل"تمحور طرق" ا يان و ا وترتي ما وضع وكيفيات واب وا السؤال محور و و

فيھ عا السادس كتاب أما ما، شاف" أرسطو"إخراج اك كيفية ع ن بر حيث السفسطة مواضيع

ووض القياس ونغاليط ي التا و يح ال من الفاسد القياس لبيان الطرق مختلف " أرسطو"ع

الفاسدة ام ح الوقوع العقل جنب قد الكتاب ذا خالل فيھ. من عا ع السا الكتاب " أما

اسم" أرسطو عليھ وأطلق طاب ا أنواع طابة"ل ع"ا وركز طابة ا أنواع ل فيھ ذكر حيث ،

يفيد الذي فيھالنوع درس الثامن الكتاب أما يح، ال ستدالل الشعر" أرسطو"بناء أقوال

كتاب اسم عليھ اعت"الشعر"وأطلق حيث حيث" أرسطو" ، من املنطق إ أقرب نھ مواز الشعر

اسم. ساق عليھ أطلق خ و التاسع الكتاب فيھ" ساغو"أما أشار حيث باملدخل عرف ما أو

وإ خمس ا وجعل دود ا ي معا تحدد ال والعرض: لفاظ اصة وا والفصل والنوع س . ا
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ن-22 بن مالك فكر سنةتأليف: تأمالت شـر.2014جما ال ـع: دار والتوز شـر لل ـي العر القـدس

ران– الصفحات. و .200: عدد

ي القانو 2014-847: يداع

6-009-66-9947-978: ردمك

وال بالزمان ترتبط ال ال ار ف تلك إال ا م يبق ولم ، وانق م زمن ن بن مالك ار اف ولدت

وغ املرئية، غ الزمان عاد أ يال ا سافر مثلما املستقبلية، النصوص متون سافر بل ان، بامل

.املدركة

وفلسفتھ ن بن مالك ار أف عن وفكرهتمخضت بفلسفتھ ترتقي أن تحاول بنابية، مدرسة بزوغ معالم

سانية عة ال لالنخراط ا ل يؤ سموا ا سمو و العاملية .ا

ة، حضار ادة وش حياة فلسفة مشروع عن ا عب ا باعتبار ة، ضار ا املسألة ن بن تناول عندما

العالقا نمط خالل من ي سا انب ا ع ركز مافقد ذا و سان، وأخيھ سان ن ب القائمة ت

والرؤي الفكر تجديد من يمكننا ا حضار تواصال معھ نتواصل نحولھ. يجعلنا أن ب ي ال ن بن فمالك

يفكر ي ل ال خاللھ، من لنفكر و عن ستحضره رمزي، مال رأس صھ من نجعل بل صنم، ا

فلسفتھ من تبقى ما عض من ولنجعل يلنا، ي ل ضارة، ا فلسفة مشروع ر لتطو سان"أرضية

د الثانية" الشا سالمية العاملية مشروع تحقيق ألجل ، ال خ .التار

بــل ــا نرا ال ألننــا ، ــ خط ء ــ أوصــيكم ي بــأ الــيكم أتحــدث وأنــا وأشــعر ــا، ــ نتوا الوصــية ــ ــذه

ال  الثقافيـــة والقيـــادات أخـــرى، بمشـــكالت مشـــغولون محـــيطنحـــن ـــ الزالـــت ـــ ف املســـتوى، ـــذا ل ترتفـــع

ــــل ــ ــ عمـ و ــــة ــ ــ قيقـ ا ــــذه ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ نتوا ــــة، ــ ــ يـ العر ــــدة ــ ــ بالوحيـ ــــادى ــ ــ تنـ ــــة ــ ــ ـ وحدو ــــبحت ــ ــ أصـ ــــت ــ ــ ارتفعـ وإن ــــيق ــ ــ ضـ

مـــــن ــ ــ ـ كث ــــ ـ ــلم ــ املسـ ــــباب الشـ ت وصـــــ كمـــــل و ، ــــ م ــــمعھ سـ ــــا مـ ــ ــ ـ ي أن ــــد واحـ ــــل ـ ــ ــ ـ وع ا، ــا بمقتضــ

الوصية ذه عليكم...البلدان والسالم دكم يؤ .وهللا
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زائــري-23 ا التصــوف ــ ســتاذقضــايا ســنة: تــأليف عــومر بــن ــ شــر. 2015رز ال صــفية: دار اللــة

ع والتوز شر ران-لل الصفحات. و .194: عدد

ي القانو 2013-6220: يداع

9-10-411-9931-978: ردمك

تناول خالل من زائري ا الصو الطرح الوجودية الصبغة ز ن أن نحاول الدراسة ذه نحن

التصوف من نماذج ثالثة ع واقتصرنا زائري، ا التصوف متون حضرت صوفية قضايا

زائر ا صوفية خواص من م و زائري، العالوي: ا مصطفى بن أحمد والشيخ القادر عبد م م و

سامل تو بن عدة الشيخ عده من وخليفتھ ة العالو قة الطر مؤسس . ستغان

ن ي ك أول ه عت أن ستطيع بحيث ي ك ھ بتوج املعروف زائري ا القادر عبد م م أول

الفضل لھ ان بل ي عر ابن الدين مح الشيخ عرفان يطرحوا أن استطاعوا الذين ي العر املغرب

سالميإخراج العرفان ي: موسوعة عر ابن الدين مح ك الشيخ كتبھ الذي املكية . الفتوحات

الروحية، املواقف الش كتابھ م ا ع دافع ال الوجود وحدة عقيدة قضية ع ركزنا نحن

ة املست ية ك العقائد مفاتيح عن عبارة ن الدارس من الكث عده الكتاب املكية،ذا الفتوحات

العرفانية قائق ا بأن سلم نحن طبعا للعقل، مقبوال يجعلھ ل ش ي ك التصوف عن دافع وقد

ا عتمد عقلية ن برا وفق ا سليم ال و للعقل يمكن ما ل و العقل تتجاوز مللكة ا إدراك يبقى

ألن املفكر، العقل ال تذليلھ، للعرفاء ول مو مر ذا و قائقالعقل، ا ال ونيات ال مجالھ العقل

القادر عبد م حركة ع العرفان حاكمية تحديد منحصرا م مع البحث ان ية، ل

ألننا ، الصو ركة املؤطرة العرفانية املقوالت خالل من مواقفھ أو والثقافية ة والعسكر السياسية

عب لألم املؤطرة العارف صية بأن غيبسلم أن ستطيع ال التا و حياتھ، جميع القادر د

العرفاء من ه ولغ لألم موقف ألي ل تأو أو تفس ل الفلسفة. العرفان غيب ال أن د نج كما

أجمع ال ات التفس ل النظر عيد أن ن مطالب ون ن نا و فيلسوف، أي وحركة ملواقف نا تفس

امل من الكث ا مععل رب ل م توقيف عرفانيا نقرأ كيف مثال ن؛ ساني و ن والسياسي ن حلل

سات واملال املواقف من ا وغ لھ، منفى كدار دمشق اختياره وكذا ؟. املستعمر،
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وعطاءات-24 مسارات ديب الفيلسوف سنةقسوم ، جما تأليف شر2015، ال دار القدس: ،

ع والتوز شر لل ي الصفحاتو-العر عدد .  320:ران،

ي القانو 2015-2876: يداع

1-046-66-9947-978: ردمك

ذا لنحتفي نلتقي أننا كما قسوم، الرزاق عبد الدكتور ستاذ مؤلفات علميا لنتدارس اليوم نلتقي

جاؤونا الذين ن الباحث ومن ن اديمي من علميا ما تكر إال ده نر ال الذي م جامعاتالتكر ل من

الوطن وع من: ر غواط، جامعة من املسيلة، جامعة من قسنطينة، جامعة من سة، ت جامعة من

تلمسان، جامعة من بلعباس، سيدي جامعة من ران، و جامعة من مليانة، س بخم ام ا املركز

زائر ا جامعة زائر1ومن ا جامعة ومن ،2.

الد ستاذ مسارات نفكر وأديبحينما دباء فيلسوف نجده وعطاءاتھ قسوم الرزاق عبد كتور

والبالغة، كمة ا ن ب فيجمع العبارة، ن تف و كمة با ينطق ذهالفالسفة، ألغوار العل والس

عن فضال نية وامل ياتية ا ملساراتھ بع املت إن ذلك؟ إ لوص ا كيفيات عن ساؤل ال يفرض سرار

وعطاء ة يالفكر يأ ما خالل من ن مر ذين يلمس ا، ف :اتھ

الزمن.1 وم مف وكتاب والتصوف، الثعال الرحمان عبد كتاب مثل وأعمال مؤلفات من أنتجھ ما

ف لتعر س ل املؤلف وضعھ والذي سالمي، ي العر الفكر مدارس وكتاب رشد، ابن الوليد ي أ فلسفة

كتبھ بل فحسب، املدارس، ذه الجيال كمة وا والتأمل العقل استعمال اتجاه الدفع ألجل

والنقد العرض عن املمتعة ة املعا ذلك وتج ا، توظيف ع ب والتدر ا لبيا الكتاب ى عرض: ان

املعاصر سالمي العري الفكر عرفت ال املدارس ا. جملة ونقد ا وفحص ا أطروحا تمحيص ثم

ال، ا اقت اإن يكس مما التوجيھ، ا ومنطق الفكري ا بناء والرشاد-عارضا كمة ا قلنا .-كما

مؤلفھ.2 أّن والتصوف: كما الثعال الرحمان عن. عبد عام وسرد عرض فيھ يكتفي ال والذي

قدم و الفكري مساره أثرت ال يم املفا من جملة فيھ عرض وإنما ، الثعال الرحمان عبد حياة

التصوفالعال ن و نھ ب القائمة ثم. قة ء، ل وقبل أوال أخالقية كصفات للتصوف عرض و و
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فكري كمسار عنده التصوف التصوف. يطرق متفكرا منھ خاللھ. جعلت من عرف ما الدراسة ففي

العروض خالل من عليھ نتعرف أن نطمح ما و و ، والسل التصوف من ي . يجا

وم.3 مف كتابھ أن قائمةكما كفكرة املسالة ة معا فيھ نلمس رشد ابن الوليد ي أ فلسفة الزمن

املضمون. الفكرالفلسفي وتحليل عرض ادة س إ يدفع ستاذ عرض خالل من رشد ابن ّ وتم

ن الباحث قرائح بھ تجود ما خالل .من

نك.4 أيضا بھ إسالمي منظور من خ التار فلسفة ع العمل أن أنكما ذلك خاصة منذ:" ة خ التار

غراد ن استال معركة إ بدر، داء ش إ روما، الفران د قيقة. ع ا لنفس تأكيد إال و كما." ما

ن بن مالك ت. يقول عا ال ات النظر م بأ أيضا عرفنا قسوم الرزاق عبد الدكتور فإن نا ومن

ن تو إ خلدون ابن من خ التار نظروال. فكرة ة وج من املسألة عا ما بقدر بالعرض يكتفي

من إال غائبا ان سالمي التوجيھ ولكن ، ك ات نظر فيھ خاضت كفلسفة خ التار ألن ية، توج

مسألة طرفھ من وض ا سبل سر وما و املعاصر سالمي ي العر العالم عنھ كتبوا ممن قالئل

ا: التوجيھ سالمي التوجيھ العلميةأي الروح ع .لقائم
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ستاذ-25 تأليف واملنطلقات، سس سالم الفنية ة سنة: التجر القادر، عبد بوعرفة

شر،2015 لل صفية اللة عدار الصفحات-والتوز عدد ران، .154: و

ي القانو 2013-6221: يداع

6-11-411-9931-978: ردمك

بذاتھ، قائما علما الفكر حقول من حقل ل جعل نحو والّتخصص العلم سلطة زمن الفكر يتجھ

قتصاد و والّسياسة جتماع وعلم الّنفس علم حدث ما غرار عض... ع حاول حيث
ّ
أن غ العامة املقدمات الفن مع ك ش بذاتھ، قائًما علما يجعلوه أن مال ا ن تخصص

ُ
يتمامل ھ

حيث من الفن، من تخصصا أك حقٌل مال ا ألن نظرا خاصة، ومجاالت ومعاي بقواعد عنھ

دراك موضوعات عن مفصول غ كموضوع ات
ّ

بالذ الرتباطھ نظرا املتعالية وقيمھ ُس الّرئ موضوُعھ

وق
ّ

.والذ

القـــول فكـــرة يناصـــرون ممـــن ـــون أ ال مـــال(قـــد ا مـــن) علـــم متحـــرر موضـــوع مـــاَل ا أن أعتقـــد ـــ
ّ
ألن

َ
ت ـ ال يـة ال يول ـا ـو ف الّضـيقة، واملعـاي ـالقيـود ال الطبيعيـة صـور ـ أو الّتـوحش، ـ ـا َ ِبيَع

َ
ط ِجـُد

تحتمــــل ال أخـــرى، ـــة ج ومــــن قـــانون،
ّ
الال ملبـــدأ تحـــتكم

ُ
الطبيعـــة مـــال أوا يمية ســــ إ أطـــر ضـــمن َن ّتقنــــ

ٌّ ك يٌّ و س منطق ا يحكم أن أو صارمة، عقلّية .قواعد
ّ

بالذ املجال ذا العلمية،وأعتقد والقاعدة املن أس ُيصبح عندما جماليتھ يفقد مال ا أن ات،

ذ قيمــة ماليـــة ا القّيمــة ألن زة ـــا ا القــيم تنفــرمـــن موضـــوعاتھ ــ ع كـــم ا معــاي أنقو وأن قبـــل يـــة

علميـــة أو عقليـــة قيمـــة ـــون املمكـــن،. ت مجـــال ضـــمن ينـــدرج ــ ـ الف العمـــل بـــأن نجـــزم أخـــرى، ناحيـــة ومـــن

ال عندئـذ وحدسـھ، وشعوره ملخّيلتھ العنان يطلق يجعلھ مما للفنان، ة ر ا من فضاًء عطي واملمكن

ـــ
َ

ش
ْ ُ
امل ــ ـ املع عـــن ـــ الّتعب ـــو ـــدف ال يصـــبح بـــل قواعـــَد، وال بحـــدود ف ـــ أوع فنيـــا ـــا إدرا إدراكـــھ ظـــة أ

تخيل
ُ
وامل املمكن قاعدة وفق حتميـة:" جماليا، يجـة كن ض ـ يف ـ الف العمـل ـ املمكـن بمجـال اف ع
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قيــة غر قافــة
ّ
الث يــة ب حــدود ــ ممكنــا يكــن لــم مــا وذلــك ي، ســا بــداع و املخيلــة بفضــل اف ــ ع

ب أفالطون دشنھ ي
ّ

الذ سلوب حدود اتو
ّ

"الذ

ــــار أنصـ س ــــال"ســــتأ مـ ا ــــم ــــھ"  علـ فـ عر ــــ ـ ــــم علـ ــــال مـ ا أن ــــ ـ ع ــّر ــ أصـ ن حــــ ــــل يجـ ــــديرك ـ لفر ــــول بقـ

ور يل:" املش الن الفن فلسفة و مال ا علم مر." إن آخر أكد يجل بأن يدرك للنص املتأمل أن غ

يل ن فن ُمجّرد بقى س مال ا .بأن

يــوم ذات والّصــناعات الفنــون ــل تصــبح املســتقبلقــد ــ ســان ألن مــال، ا إال ا بــذا قائمــة علومــا

ف ليمارس الفن جيوب عض و مال ا إال لھ يبقى عدملن كينونتھ وجود ما خت و ة، ر ا عض ا

ل شــ تــتقلص ــة ر ا فضــاءات وأصــبحت يــاة، ا ن مضــام ــل ــ ع ــّي دا والعقــل التقنيــة طغــت أن

رد
ّ
.مط

أن يمكن سبق، رأيومما إ القانون" ليندرن"أنحاز قاعدة عن ان
ّ

شذ مال وا الّفَن إّن يقول عندما

شرط أو قيد بدون أنھ مال ا فروعة قانون" فـ:والعلم، لھ س ل أنھ مال ل وحد ".القانون

ال  الّصارمة القواعد أّن نقصد بل امھ، وا الف العمل ساق ا عدم الّسابقة، الفكرة من نقصد وال

فنھ، وموضوع الفنان ن ب تج ت ال العالقة تلك تكمن العمل فروعة ، ما ا املجال ا م جدوى

وإحســاس ورغبــة انفعــال عــن بــل ولــوائح، قواعــد ــ ع بنــاًء ــ ف عمــل أي ُيصــدر ال ــو ــاء. ف زكر أشــار وقــد

قولھ املسألة تلك إ يم الف:" إبرا إبداعھ يصدر ال الفنان إّن الصارمةحقا القواعد عض عن

بــد ال ــ ال وحـة
ّ
الل لــھ ن عــ ُ أن أو ـ الف ــھ اتجا عليـھ ــ ُيم أن ه ــ غ أحـد تظــرمــن ي ال ـھ

ّ
أن كمــا املحـددة،

ا رسم ..."من

ـــا ولك والضـــبط، القــانون مـــن تنفـــر ــ ف بـــة،
ّ

ذ امل ة بالفوضــوّ مـــال وا الفـــن اســتقاللية ســـمية يمكــن

ر بوصفھ ام ل نحو وغايةتتجھ ة. سالة فكر كقيمة مال با املرتبطة ــ ذبة
ُ
امل ة الفوضو ذه وتحمل

مال، ل مالية ا عاد ل ــ سانية إوإ ما ا الّتصور يتحول عندما جالال فنية،وتزداد ممارسة

بة
ّ
ال

َ
ا جماليتھ خھ تار مراحل ع ماَل ا ت أكس ال الفنية املمارسة أن . إذ

يمكن
ّ

بالـذ الّنقطة ذه من ننطلق مـالأن ا ـان فـإذا سـالمي، اث ـ ال ـ ـ الف العمـل تحليـل ـ ات

ــــ الفق شــــّقھ ــــ ســــالمي طــــاب ا فــــإن لــــھ؛ ّســــيج
ُ
امل بالقــــانون فــــان ع ال مــــا ر جو ــــ ــ ــ الف والعمــــل

ــــ لـ ــــع يضـ أن ــــ ــ
ً
ة ــــعو صـ ــــرعية ـ

ّ
الش ــــوم العلــ ــــياج سـ ــــ ـ إ ــــن والفــ ــــال مـ ا ــــل ـ تحو ــــة حالــ ــــ ـ ــــيجد ــــودسـ القيــ ھ

ن الوالقـوان فرديــة ــة تجر خيلــة
ُ
امل فعـل ألن ســالمية، عة ــر

ّ
الش بمقاصـد مــال ا ــط ر ضـرورة بــاب مــن

ا ل نتجة
ُ
امل ات

ّ
الذ بؤرة خارج تصبح ن ح

ّ
إال عامالت

ُ
امل بفقھ .ترتبط
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برتلي جان إليھ ب ذ ما نفسھ ذا و ق، وا ا ف الّتعر ع عصيا مال ا عت حولب(ُ حثھ

مــــال ا قــــال) علــــم ن ــــّق: "حــــ ا شــــأن شــــأنھ ميــــل، ا أن لعلمنــــا الفالســــفة قــــدامى ــ ــ إ ــا رجعنــ نحــــن إن

ـــف الّتعر يقبــــل ال ميــــل فا ـــذا ول والعمــــل، واملنطــــق العقـــل فــــوق ش عــــ ، ـــ مــــن…وا ــــم ُيف مــــال وا

ميلة ا شياء ."خالل

ــ
ً
مرتبط ونــھ ل ــف الّتعر ــ ع عصــيا عندئــذ مــال ا اُيصــبح

ً
ُمــْدَر ــون ي أن يمكــن وال ــاعرة،

ّ
الش بــالّنفس ا

ولـــم العلـــوم، ضـــمن ســـالم ـــ صــنفون
ُ
امل ُيدرجـــھ لـــم ثمـــة ومـــن ع، الّصــنا مـــن ه ـــ غ خـــالل مـــن إال ــا وجلًي

للغاية بارعة حاذقة صناعة َ
ِ اْعُت بل بذاتھ مستقل كعلم .ُيْحَص

ميـــة، بالغـــة مســـألة ـــ إ أنبـــھ أن بـــدء ذي بـــادئ ُد وَّ
َ
مـــالأ ا ـــوم مف ن بـــ اصـــل ا الّتطـــابق ـــ تكمـــن

فـــن مـــال ا لكـــن ــوم، املف ـــ منـــھ أشــمل ونـــھ ل فيـــھ، متضـــمن ــو بـــل مـــال ا ــو س لـــ فـــالفن والفــن،

ــامي
ّ

الش قالــھ مـا مــع نتفــق ــذا ول ــا،:" بالضـرورة، عل مــال ا ســيطر ـ ال املجــاالت مــن واحــدا الفـن عــدُّ ُ

س ل الفن ولكن ا، خالل من ر ظ فيھو مال ا يوجد وال الفّن، يوجد قد إذ مال، ا ".و

صورتھ مال ا إّن القول و مال ا ية ما حول إليھ نصل اتفاق أفضل أّن يانا سان جورج عتقد

خفـف
ُ
ن أن يجـب وعليـھ وأثـًرا، وقيمـة موضـوًعا باعتبـاره مـال با حسـاس ـو الّيـوم ـا عل نتعارف ال

م ا ف عر اجس حدة محّدًدامن موضوًعا بوصفھ .ال

مســـاءلة املوضـــوع علينـــا فـــرض و ومتنـــوع، شـــعب م الفــن ـــوَم مف أن املـــدخل ـــذا خـــالل مـــن جليـــا بــدو و

ــــ ال يمّية ســــ القاعــــدة مــــن ــا ــ
ً
انطالق والفلســــفية،

ُ
صــــطالحّية و

ُ
ــــة غو

ّ
الل حمولُتــــھ حيــــث مــــن ــــوم املف

ع مر أول يتأّسس ثمر
ُ
امل وار ا إّن يمتقول املفا ب وتقر ات صط

ُ
امل تحديد .أرضية
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سنة-26 ، جما تأليف املعاصر، الفكر سان وحقوق ة و شر2017ال لل الكنوز دار ،

ع ع-والتوز صفدتلمسان، .200: اتحد

ي القانو ي: يداع الثا 2017السدا

1-76-908-9947-978: ردمك

رونيھ خاللكتب من قيقة ا عن البحث ا خالل من ستطيع
ً
رة

ّ
مفك ذاتا سان إ ل ل إنَّ

ً
قائال ارت دي

القرون سة الكن معّينة جماعة ع حكًرا قيقة ا امتالك يصبح لم التا و ، امل الشك

.الوسطى

ر  مثل نوار فالسفة ان لذا قيقة، ا إ الوصول ع القادر و أصبح سان اًدافاإل روَّ وفولت وسو

والديمقراطية والعدل املساواة ا صو ال سان حقوق عن .للّدفاع

دي إصالح لقيام ساس لت ش ال الشعارات ية(ذه ستان و ال عة وال ْن
َ

ف
ْ
ال

َ
ناء) يوحّنا و

قبيل من ا صور بمختلف تنامت ال سان جتماعية: حقوق قوق ال.....الثقافية-السياسية- ا

تھ و و سان وم ملف ا بدور .أسست

إ ا ا سان باإل انتقلت ال املحمدية بالبعثة بدءا سالمية ضارة ا أيضا دتھ ش التنامي ذا

اللون أو س با س ول بالتقوى الناس ن ب تفاضل ال التقدمية ا ا بمحتو سانية، الكرامة فضاء

نتماء . أو

سان ة وّ ُ لل بناًء سان حقوق ناء ان ثّمة اٌتومن مرجعيَّ
ُ

ثالث ا ُ
عّيِ ال :ية

ا ذا: أوال و ، ك ا صغر الوحدة من املندرجة القرابة عالقات من ل ش ي الذي ة وّ ال نمط

الوالء أو باالنتماء عرف ما و املجتمعّية ة وّ ُ ال من .النوع

ا الدي: وثان نتماء قاعدة ع ل ش ت ال ة و ذاال و ًبا، مذ أو فرقة أو ية دي طائفة ون ي قد إذ ،

وقيم طقوس أو عبادات ل ش املمارسة خالل ية، الدي ة التجر ينحصر قد نتماء من النوع

بالسلطة ية الدي السلطة ط تر عندما السياسية املمارسة إ ا يتعدا وقد ية، دي وأخالقيات

و  ال تصبح الة ا ذه و ُيالسياسية، التا و نتماء، أو بالوالء مرتبطة منة ٍل ش لُّ رفض

عنھ املختلف خر مع ِش الع ال .أش



43

متداخلة، خية تار ألحداث تبعا ل ش ت ال الوطنية ة و بال عرف ما و ة، و لل الثالث والنمط

الدولة وم بمف ن/ ارتبطت ون تت وإنما عرقية، أو ية دي أمة عد ال ال وتفاعلمة ام ال يجة

الفكرالسيا مع السيا .النضال

لھ ما كر حرا ش ع أن بمع ، عا هللا خلقھ كما وَن ي أن سان ة و قضية فإن وعليھ

عالنات حاضرة دائما انت سان حقوق مع ا عالق ة و ال فمسألة لذا سانية، حقوقھ

وغ  مباشر ل ش قوقية الا ة و ال وم ملف والسوسيولو ولو و ن للبعيد اعتبارا مباشر،

إعالن منذ الثقافية قوق با نت قتصادية1948اق قوق با اص ا الدو بامليثاق ومرورا ،

لسنة والثقافية جتماعية .1966و

ا م نوع ل م سا مجموعات، إ قّسم
ُ
ت ما غالبا ة و ال أن نجد فكرةلذا أو مصط إ شارة

ة العمر ة و وال الثقافية ة و وال الوطنية ة و بال عرف ما ا وم .معينة،

ًقا طر يونة
ّ
الل ألن وصراع، تصادم اختالف ال لينا ا

ً
اختالف ون ي أن ات و ال ن ب ختالف صل و

يمنع ال إذ الرحمن-للتعارف عبد طھ عب حد املخ- ع ن ألنمت ما، بي فيما تتواصال أن من ن تلفت

سانية إ رسالة تحمل ما علمية-لت أو خلقية أو ية فال- دي مم، با ا ا إيصال واجب ا عل وأن

التعارف .اختالف

بدل والتعارف وار وا سامح ال مبادئ ع سان وحقوق ة و ال وم مف س تأس فإّن اال و

ق ختالف، و الرحمنالتصادم عبد لطھ التالية املقولة عزز " د ن:  مت من واحدة ل ل ن ي

ا قيم وال ا ام أح وال ا يم مفا ا عل تقتحم فال خرى، ار أف م تح أن ن سامح". املختلفت ال فمبدأ

زدراء ذا ع القدرة مع الغ ار أف ازدراء بعد .س

وحقوق ة و بناء أّن إ يف ذا التعصبإن آفة نبذ يقت اف ع و سامح ال ا مبدؤ سانية إ

ذه الفكري، ب والتصو الفكري اف ع مبدأ ز عز و الفكرّي، قصاء و الفكري سلط وال الفكري

كتابھ الرحمن عبد طھ املفكر بالتفصيل ا ناقش ا ل الفكري: " املبادئ ختالف سالمي ق ".ا

ـ ذلك ع جدر او شارك ومقاالت مداخالت مجموعة عن عبارة ما ا املؤلف ذا إّن القوُل

عنوان تحت دو إطارملتقى وخارجھ الوطن داخل ن الباحث من " مجموعة سان:  وحقوق ة وّ ُ ال

املعاصر خ"   الفكر جتماعية2012نوفم20-19بتار العلوم لية ران-ب و زائر-جامعة .ا

العالقة وواقع لفكرة قراءة تقديم نُروُم كتاًبا أعمالھ استحات ذي
ّ
ال الدو امللتقى ذا خالل من و

أو والغرب سالم أو والشرقية ية الغر ة ضار ا ة و ال سواء سان وحقوق ة ضار ا ة و ال ن ب

و ال مالمح يان ت ذلك من والغرض سالمية، ضارة وا ية الغر ضارة ومالمحا سالمية، ية العر ة

أو والصراع التصادم إطار سواء العالقة ذه مستقبل تناولت ال ات النظر م وأ العالقة تلك

املغايرة، ات وّ ُ ال فضاء سالمّية ية العر ة و ال ملستقبل شرافّية اس دراسة ا ّ إ والتعارف، وار ا

الدولية سات التأس نطاق سانواملختلفة .قوق
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والفرق-27 ب املذا وسط"موسوعة املغرب والنحل امللل خ تار تأليف"قراءة عبد.أ: ، بوعرفة د

سنة صفحات2018: القادر، عدد ع، والتوز شر لل النديم ابن درا ، :412

ي القانو ول: يداع 2018السدا

7-22-599-9931-978: ردمك

حاولنا من خالل ھذا العمل إنجاز موسوعة میسرة مختصرة ألھم المدارس الفكریة والفرق الصوفیة، والّنحل والملل، ومجمل العقائد 
.التي ظھرت بالجزائر على امتداد الحقب التاریخیة الممتدة من العھود القدیمة والوسطى إلى الفترة الحدیثة والمعاصرة

.واستثنینا من الموسوعة األحزاب الّسیاسیة والحركات اإلسالمیة المعاصرة ألننا سنخصص لھا كتابا خاصا بھا بإذن هللا تعالى

ال نقصد بالجزائر الحدود الجغرافیة المعترف والمتعارف علیھاحالیا عالمیا، وإنما نقصد بالجزائر ذلك الفضاء الّثقافي الكبیر الذي 
الفضاء المغاربي الكبیر وفي الفضاء العالمي الفسیح، فاألفكار تسافر وال تعترف بالحدود، والمعرفة لیس لھا ینتمي وینصھر في 

.مالك، والعلم لیس لھ دار أو قرار، وإنما ھم جمیعا ِمْلُك اإلنسان الّذي یقرأ فینتمي، أو َیْنظر فینتقد، أو یكُتب فیوجد ویولد

إرھاصات الفكر الفلسفي والّدیني في عصور ما قبل اإلسالم، ثم الّتعرف على أھل الكشف نرید من ھذا المشروع الكشف عن أولى
.والّتصوف، ومجمل العقائد والّدیانات في العصور اإلسالمیة المتعاقبة

والّنحل وعملنا بعد ذلك على تصنیف المادة وفق تقاسیم العلوم والمعارف المعمول بھا أكادیمیا، مع ضرورة اإلشارة إلى المذاھب
والفرق والملل في كل حقبة من حقب تاریخ الفكر الجزائري وتبیان جدیدھا ونقیضھا، وتوضیح أھم ما أضافھأصحابھا لحقول 

.المعرفة اإلنسانیة، وذكر الخصوصیات الثقافیة التي تمیزوا بھا عن غیرھم من فالسفة ومتصوفة المشرق العربي والعالم اإلسالمي
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اجم :ملخلة

عاد"--1 جانفي"  أ العدد محكمة ة دور شر،2014مجلة ال ع:دار والتوز شر لل ي العر -القدس

الصفحات عدد ران، .250:و

مجلة ر تحر يئة شرف عادت ايةأ ل اص ا العدد ذا بإصدار جتماعية و سانية العلوم

سنة2013سنة داية و2014و املتالحقة، ا أعداد جديدة آلفاق فاتحة املجلة ون ت أن وتأمل ،

للتواصل مجاالت فتح قصد العلمية، م وتطلعا م ار أف شر ل ن الباحث أمام فرصة ذاتھ، الوقت

ال عميق و م، ممكنبي مدى عد أ إ وإيصالھ .نقاش

أسرة ا تقوم ال ودات باملج ه ننّوِ أن املقام ذا يفوتنا للتحّوالت"وال القيمّية عاد مخ

زائر با والسياسية ة الدكتور"الفكر ستاذ والزميل، خ إدارتھ، ع املشرف م رأس وع عبد"،

بوعرفة عاي"القادر و نلتمس حيث مر، ق
ّ
عل سواء العلمّية، شاطات ال من العديد ود ا ذه ن

العليا، الدراسات طلبة وأعمال ساتذة بحوث شر ذلك ِبما التوثيق، أو الطبع، أو بامللتقيات،

والدكتوراه . املاجست

بمواض املجلة أعداد ن مضام إثراء للمشاركة ن الباحث الزمالء افة ندعو نا، باألصالةمن سم
ّ
ت يع

سانية ولإل ألمتھ الباحث شدُه ي الذي الفعال الطال للدور
ً
زا عز والعمق .والّدقة

عاد"-2 جانفي"  أ ي الثا العدد محكمة ة دور شر،2015مجلة شر: دارال لل ي العر القدس

ع الصفحات-والتوز عدد ران، .250:و

ابعاأ والعرد وااضرّ◌حلالوقت ايفنيملسلم ب اما يتعلق بالنتاصختيتل، إلسالمي ايبلعرج

مساحة من ىقوأمن جهة اضيھمبعالقتھ يف،فيھ  يبلغرااضرحلايشكل يلذابتفاعلھ مع حاضره و

نلثقافة اضع وصفا وا" ً إلسالمي الفكر ا"مؤلفھ يف"نكوأرمدحم"كتب .    ىخرأجهة  واملثقف

وإلسالميايبلعرامللعاا وكا، دجووإلغفالھ ،ميؤلتشاالطابع اصفھ يطبعھ ن
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وذاتلالستكشابةحم،مستقلةوحملتحلي برافاملثقف ھو ؛ليهاإينتمي يلالثقافية الساحة ا نزعة ف،

انق دية  ّ تشتغل باسم حقو والرق ألفكر فقطوح احظ"لمثا، و"ا و"يلتوحيدا"، ،"يلكندا"،

و"يبرالفاا"و و"بن سيناا"، ."     شد   رن با"،

ذيب يف"مسكويھ "بكتاىمن مستوقألخالاعلم يفبكتايأل"نكوأر"رتصويفكامل بغيا

و"قألخالا الالھواعلم يفبكتايكامل ألبغيا، أو الكالت أو " ينملغا"بكتاىلتيولوجيا من مستوم

  ِ امقاال"ىمست و رباجلالقاضي عبد ا"ـ" ،من  أول ّ و"يألشعرا"ـل" نيإلسالميت يكامل ألبغيا،

أغياول ِ " تفقااملوا"بكتاىمن مستونلقانوافلسفةِ  يفبكتا بن ا"أويبلشاطا"ـ" ،يفيضا لكتب ب

و"شدر يفبكامل لكتابيضا غياأيبرالفاا"كتب ىلفلسفة من مستوا" ،بن سينا ا"أوقد الحظ   ،

غراألجنااعلم  وا ".ينوريلبا"بكتاىفيا من مستوس

عاد"-3 جانفي"  أ الثالث العدد محكمة ة دور شر،2016مجلة شر: دارال لل ي العر القدس

ع الصفحات-والتوز عدد ران، .250:و

سنة اية عاد أ مجلة من الثالث العدد سنة2015يصادف داية ال2016و املجلة تواصل إذ ،

ران و بجامعة زائر، با والسياسية ة الفكر للتحوالت القيمية عاد مخت ا بن02يصدر أحمد

ة ستمرار و التطور غية اديمية العلمية ا داف وأ ا، طموحا تحقيق وراء ا ف .أحمد،

ا مد يواصلوا ان ن متمني صدار ذا ن، والباحث ساتذة ميع املنطلق ذا من ملجلةنقدم

وكذلك جامعاتنا، و زائر، ا البحث حركة استمرار أجل من الفلسفية واملقاالت ادة ا باألبحاث

املجلة ة استمرار أجل .من

من ال مجلتنا مواد وتنوع ا، مستوا تم م سا ان ا شأ من ال مبادرات ل ب مجلتنا ترحب وإذ

مش تحمل و اص ا ا عا طا ا عط ان مرشانھ علق وان وخاصة ، والعل الفلسفي ا روع

برنامج تخطيط ام اس من مجلتنا س وإذ الفلسفي، الفكري حقول ش ا مضامي بالقيمية

العلمية الدوائر مختلف مع نة مت أواصر ط ور للبحث تدعيم املستديرة وموائد ندوات، لقاءات، من

ة ا كسب من غية ارج وا ناالداخل احث و أساتذتنا نا، لطلب ومعرفة لفكري با .وتقر
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من احثيھ و أعضائھ شاطات تفعيل خالل من الفلسفية الدراسات ر تطو ام س املخت يحاول

قصد واملتجدد ، املتغ املتنوع، الثقا املحيط املشاركة من يمكنھ الذي املستوى ا بھ ارتقاء اجل

العلمية دافھ أ املرجوةبلوغ .املوضوعية

مة واملسا ة الفكر املشاركة ميع ا من نرجو يل، الن دف ال ذا لتحقيق منا وسعيا خ و

ر تحر يئة شكر مل، ذلك انتظار و أفضل، بمستقبل تتطلع نة را بمواضيع املجلة ألثراء ة الفكر

إصدار أجل من ا تقوم ال املتواصلة ود ا ع مناملجلة وهللا ا استمرار أجل من ا ومسؤول ا،

القصد . وراء

عاد"-4 جانفي" أ ع الرا العدد محكمة ة دور شر،2017مجلة ع: دارال والتوز شر لل الكنوز

ع الصفحات-والتوز عدد ران، 300:و

ة، ا وال ّدية ا ا ف توسمون و ا يراسلو من ثقة وثقة؛ عزم ل ب ا أعداد إصدار عاد أ مجلة تواصل

املجلة شق ،
ً
معا ما و الرَّائدة، اديمية املجالت مصاف ون ت أن ع ا عل ن املشرف وعزم

ت ألن ،
ً
دوما فتتطلع ، ّ والتم ة ستمرار نحو يلة الن العلمية ا صدرإضافةمس

ُ
أ عدد ل من جعل

ة واملعا الطرح جامعات. علمّية مختلف من دكتوراه وطلبة ن للباحث توفر ذاتھ، الغرض و

م اليا إش وعرض م شرأعمال ل فضاء ف. الوطن للتعر
ً
خاصا

ً
ركنا ِة، ج من املجلة، خّصص

ُ
ت كما

أخرى، ٍة ج ومن ،
ً
حديثا وقشت

ُ
ن ال امعية ا ح أعضاءباألطار بإصدارت ف للتعر إعالمية نافذة

القيمية عاد . مخ

ان وقد ، ونف اجتما فلسفي، و ما منھ ؛
ً
موضوعاتيا

ً
تنوعا القارئ سيجد العدد، ذا ضمن

اللغة جانب فإ الطرح، ا لغو
ً
تنّوعا ،

ً
أيضا القارئ سيجد كما وفر، ظ ا فيھ ن الباحث للطلبة

نال ية، ماالعر ذا و ية، نجل باللغة امعية ا ح طار صات وم ملانية، و سية، الفر اللغة ك

مساحة املجلة ذه جعل واملتمثل املجلة، رتھ
ّ
سط الذي يل الن العل الّتوجھ ،

ً
فعال عكس

اللغوي نفتاح و الفكري بداع و ، املعر .للتواصل
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السابق عداد غرار وع ، عخ للمحافظة ن الباحث والطلبة ن اديمّي إ دعوة نوّجھ ة،

موافاتنا
ً
جميعا ؤالء من نأمل كما الكتابية، امات س و ات املشار من د باملز العل املكسب ذا

ّ والتم ستمراّية ع
ً
حفاظا وذلك باملجلة، يتعلق ما ل ب احاتكم واق م ومالحظا م .بتقّييما

عاد"-5 ا" أ العدد محكمة ة دور شر،2018جانفيامسمجلة ع: دارال والتوز شر لل الكنوز

ع الصفحات-والتوز عدد ران، 360:و

والسياسية ة الفكر للتحوالت القيمية عاد ملخ جتماعية و سانية العلوم عاد أ مجلة ر تحر يئة شرف ت

ران و بجامعة زائر لسنة2با امس، ا العدد تم2018بإصدار جديد ملستقبل فاتحة ون ت أن نتم وال

رفع منا اما إس البحث، وترقية ن لتحس دف خاللھ من والذي العصر لروح املواكب ادي العل بالبحث

والعاملية قليمية التحوالت ومواكبة ة ضار ا .التحديات

ود مج عن ع العدد تكمنذا والغاية ن، امعي ا ن الباحث قبل من السابقة املبذولة ودات للمج يضاف آخر

ادة ا العلمية البحوث شر ل فرص .إتاحة

ا يتغ ال ائلة ال السرعة ألن املنجزات، ذه مخرج ع نقف أن م ولكن جدا، م م املنجزات ذكر فإن وعليھ

مغارم وضعت قد القوة و العصرالعالم لتحديات ستجابة ع قادر غ مجتمع ل ع -التقنية-العلم(عالية
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قليمية....) العوملة الساحة عن البعد ل عيدا نفسھ سيجد ديدة ا ات املتغ ذه مواكبة عن ز مجتمع ل و

.والعاملية

ل املقدمة املقاالت مواضيع تنوع عزاء مجلتنا قراء باه ان يلفت ما عور ت ف الفلسفة، شأن من ذا ف لمجلة

كذالك ختالف إ حيان من كث و بل التنوع إ ا .بطبيع

يرى وكما املع ذا س"والفلسفة ون-مور "مرلو خ"  التار ج ا إ ما، و ست ل أمل" الفلسفة من ل التا و

جديد؟ من الفلسفي الفكر تفعيل

زمالءن ل ندعو مومنھ بمواضيع املقبلة ا أعداد للمشاركة العليا الدراسات وطلبة ن الباحث ساتذة و ساتذة ا

املختلفة املقاالت من مجموعة ع مشتمال العدد ذا ي يأ املرجو دف ال تحقيق وراء منا وسعيا اللغات، مختلف و

وتخصصات درجات عكس اديمية أ علمية بروح املضمون أو ل الش حيث امن ا ة(أ ).سياسية- اجتماعية-فكر

سانية للعلوم واجبا ون ي أن شأنھ من ما ل لتقديم وأوفياء ن ص حر ون ن أن ن متمني مجلتنا ر جو و ذا و

جتماعية .و


