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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 

ُ
مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
ديب رمضان الشيباني     -دراسة وتحقيق- المية األ

َ
 وكمال ياسين جبر الساملي   شيبان أ

269 - 326 

كتاب وإذا -س االستلزام الحواري  في املقال املعاصر على وفق مبدأ التعاون لبول غراي

نموذًجا
ُ
دهم شرقاوي أ

َ
       -الصحف نشرت أل

حمد صالح ذياب                                                              
َ
 وعبدهللا خليف خضير أ

327 - 360 

 )األنا( بين التواصل والقطيعة ـ قراءة في الخطاب الديني

 و ِإيمان خليفة حامد عهد طالل سليم                                                                   
361 - 378 



 داللة صفات األصوات في سياق أوصاف املاء في القرآن الكريم

 مسعود سليمان مصطفى                                                                                   
379 - 402 

نموذًجا قدمة والخاتمة واملفهومات املقاربة لهماالعالقة بين امل
ُ
بي ربيعة أ

َ
 عمر بن أ

 محمود ماجد محسن وِإيمان خليفة حامد                                                             
403 - 422 

 -دراسة داللية - هـ(204حرفا االستفهام في ديوان اإلمام الشافعي )ت

 و دعد يونس العبيدي   منى رعد عبدالعزيز                                                               
423 - 436 

كاديمي  
َ
جاهات النقد األ ِ

 
نموذًجا السردي  في العراق جاسم حميد ات

ُ
   أ

 يماء حديد دانةش                                                                                             
437 - 448 

 الذات وازمة الهوية في رواية شظايا فيروز لنوزت شمدين 

 و حميد عبدالوهاب حسن لهام عبدالوهاب عبدالقادر إِ                                            
449 - 466 

 االستشراق واإِلعالم حبوث

 

 ية كارين أرمسترونج  ثنائية الشرق والغرب في كتابات املستشرقة البريطان

 مصعب حمادي نجم الزيدي                                                                                 
467 - 508 

دراسة   -قضايا الشرق العربي بين ازدواجية اإِلعالم الغربي وغياب الثقة باإِلعالم العربي 

 جمعة جاسم خلف السبعاوي                                                                  –تحليلية 
509 - 524 

 اآلخُر الشرقيُّ في أدبياِت الرحالِة األوربيين   

 فارس عزيز حمودي                                                                                           
525 - 554 

ِد 
 
 الن

ُ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 ( بني التواصل والقطيعة ـ قراءة يف اخلطاب الدييناأَلنا) 

 ِإميان خليفة حامد و عهد طالل سليم 

15/10/2022 تأريخ القبول:       7/10/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

 اونفسي   افلسفي   امفهوم   ( بوصفهااأَلنا) حركة عند الوقوفِإلى  البحث هذا يسعى       
ِإلى  وصوال   داللتها في المفاهيم هذه في والنظر الغربية المفاهيم من اانطالق   اواجتماعي  
 .والقطيعة التواصل ثنائية على اقائم   بوصفه الديني الخطاب
ن ماو  ،لوحده المفهوم هذا من تنطلق ( الاألَنا) حركة ن  إِ         مع وتتداخل تتقارب اِ 

 . (خراآلو) ،و)الهو( ،)الذات(ـك خرىأ   مصطلحات
 مثل على االتكاءِإلى  بحاجة عامة الديني والخطاب خاصة اإِلسالمي النص ن  إِ       
 على تنطويَأو  (اآلخر) مع والتواصل واالندماج االنفتاح نقطة تشكل التي المفاهيم هذه

 ملحة تصار  ناآل الحاجة ن  َأ مراألَ  في الطريف القطيعة، ولعل حوار لتنجز نفسها
ن ماو  فحسب إِلسالميا للنص ال وضرورية  حبيسة تعد ( لماألَنافـ) عامة الديني للخطاب اِ 
ن ماالذات، و   (.اآلخرو) والـ)غير( والـ)هو( الـ)هم( نحو لالنطالق تسعى اِ 
 .، الخطاب الدينيفلسفة، النصوص: الكلمات المفتاحية        

 في الخطاب الديني :     ( األَنا)
ه واضح التأثير في بناء الوعي ن  ؛ ذلك أَ ة كبيرةهمي  صف الخطاب الديني بأَ يت    

قيام الحركات  على عدتالتي ساالركائز  برزمن أَ الدين  د  يعذ الفردي والجماعي؛ إِ 
شكال شكل من أَ  هن  ؛ ألَ مباشر بمشاكل الواقع وتحدياتهة، فهو يرتبط بشكل االجتماعي  

 ا للباحث والسياسيضوع  يديولوجي والحضاري، فصار مو الصراع االجتماعي واألَ 
المتالكه  ؛في الخطاب الديني العناية تلكبؤرة  اإِلسالميل الخطاب واإلعالمي، وقد مث  

والغربي  اإِلسالميالمد الديني الذي طال العالم   عنفضال  أهمية في التحوالت العالمية، 

                                                 

 ماجستير/قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل  طالب. 
 قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصلُأستاذ مساعد/. 
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وحاول قسم ، رن يفس  أَ ِإلى  ذهب قسم منهاعلى السواء، فظهرت دراسات وآراء متباينة، 
حاولت  من هنا ؛اإِلسالميفكرة تجديد الخطاب الديني  قد م قسم منهم، بينما منها التبرير

واتجهت نحو البحث في  للدراسة،ا موضوع  بوصفه الخطاب الديني  الدراسة االعتماد على
الواقع مختلفة، فرضها  اطياف  َأتمثل مفاهيم الخطاب الديني، وتقديم صور متنوعة له، 

في تشكيل خرى جانب فواعل أ  ِإلى  ا قوي  كانت فاعال   ذ؛ إِ ي ينتمي إليهذال الحاضر
وتعمد الدراسة استجالء الرؤية الكامنة في المفاهيم موضوع الدرس، بما تقدمه  ،مالمحه

 نسان، ومن ثم الوصولبالحياة اليومية للِ  تتعلقمن طروحات فكرية، وما تثيره من قضايا 
إرسالها، وبناء رؤية ِإلى  يطمح المفهوم الذيالسياق االجتماعي الرسائل وعالقتها بِإلى 

وفق على . ومن ثم كان التعامل مع الخطاب الديني اإِلسالميتجديدية للخطاب 
اللغة في على عتماد االاستراتيجية منفتحة على معارف حسب ما تستدعيه الضرورة، ك

الواقع االجتماعي والثقافي الذي أطر من إيديولوجيا، وارتباطها ب هتفكيك المفهوم، لما تحمل
ِمَن الم صطلحاِت التي باتْت م نتشرة  بشكٍل ملحوٍظ؛ لما  (األَنا) د مصطلحيعو  هذا المفهوم

واقِع البشري ة العام بصفِتِه ذلك الم صطلَح الذي تم  تصدير ه  ِمن الفلسفة  فيله ِمن تأثيٍر 
، األَنار في م صطلِح ينصيٌب ِمن التأثلها لعربي ة ا فالفلسفة، األ خرىالفلسفاِت ِإلى  الغربي ة

 .الذات بوصفها محور النص الذي تنطلق منه الثقافاتِإلى  للشارةِ  ستعملي صارذي ال  
أي  (األَنا)العالقة بين شخصية  أن  ( األَنا)مفهوِم بة المتعلقة الممي ز  تومن الفلسفا  

معاكس ا عندما  معيارا  كل  هذه الثنائي ة الم ختلِف عن الذات، تش اآلخرالذات، وشخصية 
ومن هنا يظهر  االختالف بين  ؛(اآلخر)بصفته  (األَنا)ِإلى  (األَنا)بصفته  (اآلخر)ينظر  

األشخاص الذين ال يتفقون بآرائهم حول شيٍء ما، ويظل  هذا االختالف  قائم ا حتى يتم  
ِإلى  حٍل يؤديِإلى  سهم  في الوصولِ مكان ما يمكن أن يعد منطلقا يَأو  الوقوف عند نقطةٍ 

   .(1)تقارٍب في اآلراِء بين األطراف كافة
ما لم يراِع ب  هذا االنتقال والتداخل في المفاهيم الفلسفية ر   ن  طريف في اأَلمر أَ ال ن  إِ         

 نا إزاء ثقافات متعددة في الطرح الفكري والفلسفي، وحين نسعىن  خصوصية النصوص ألَ 

                                                 

ـ  4ينظر : االنا والهو، سيجمند فرويد ، ترجمة الدكتور محمد عثمان نجاتي ، دار الشروق ،ط  (1)
1984 :17 
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ا يض  نا ندرك حقيقة كونها تمثل الـ)ذات( أَ ن  فإِ  اإِلسالميفي الخطاب ( األَنا)معرفة ِإلى 
الـ)ذات( عندما ِإلى  (األَنا)ما تتحول ذ رب  ؛ إِ وليست الذات على مستوى من التصالح

 ين.اآلخر تنطوي على نفسها وتعجز عن التواصل مع 
 المباشر تدل  على الش خص هابمعناوهي (؛ الذ ات)على  (اأَلنارب ما دلت كلمة )  

 .(1)ت(الذ اوالنفس و) الفلسفي فتدل  على جوهر( بمعناها األَنا)م ا ، أبلواحقه وأعرضه
  :النفس علم في ـ( اأَلنا) 
 ما افرد  َأو  اجسد   بوصفه اإِلنسان لتصرفات الواعية العاقلة المدركة الذات هي  

 يمينه عن والبشر حوله، من المحيط مع لويتفاع وطلباته، ورغباته دوافعه له مجتمع، في
 النفسي التعريف هذا. فيه(  هم)و )هو( الذي الوجود إنسانية متطلبات وفقعلى  وشماله،

 مفهوم منه ليصاغ ؛الثقافي والنقد األنثروبولوجي الدرسِإلى  معدال   نقله يمكن( اأَلنا)ـل
ليه منه لمنقولا المعرفيين الحقلين كال أن ذلك أنثروبولوجيا ،( األَنا)  الوجود صميم من ،وا 

 الفرد صعيد على والثاني الواحد، والفرد والجسد النفس صعيد على األول ي،اإِلنسان
 انوع   والرتابة بالوضوح تتسم سسوأ   مبادئ ذات وأوسع، كبرأَ ( ذات) في متشكال   امتطور  

 وفاعال واعيا ، تشكيال   اإِلنسان( أنا) وتعد ،ولىاأل   النفسية( األَنا)ـب قورنت ما إذا ما
 وهي العقلية، والعمليات والداخلي، الخارجي الحسي واإلدراك الشعور مركز هاألن   للمعرفة؛
 . اإلرادي الحركي الجهاز على المشرف

التواصل  ِإقامةِإلى  اجتراح جملة من المبادئ تهدفِإلى  تميل الدراسات الحديثة  
وذلك عبر جملة من المبادئ لعل من أهمها  (اآلخرو  األَنا) بين الطرفين المرسل والمتلقي

وجود تعاون بين المرسل والمتلقي ِإلى  ما لخص فيما عرف بمبدأ التعاون الذي يشير
تواصل بينهما ، ولعل من المبادئ التي تندرج تحت هذا المفهوم مبدأ التأدب الذي  قامةإلِ 

 آداب ا للكالم أن واعلم"ردي يقول : ، فالماو ر من الباحثين القدماء والمحدثيناشار اليه كثي
 فضله محاسن عن الناس ولها بيانه، بهجة وطمس كالمه، رونق أذهب المتكل م أغفلها إن

                                                 

 . 1986:1/580ينظر :المعجم الفلسفي ، جميل صليبا ،بيروت ـ  (1)
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، ومن هنا كان لمبدأ التأدب أهمية  (1)"مثالبه بذكر مناقبه نشر عن وعدلوا أدبه، بمساوئ
روحاتهم في مبدأ نب ضمن طكبيرة في عملية التواصل ، وركز المحدثون على هذا الجا

 المحادثة في مساهمتك لتكن) على ينص الذي( التعاون مبدأ) عن واتحدث ؛ إذالتعاون
 وجهةَأو  أهداف من ارتضاه ما ـ فيها تجري التي المرحلة في منك يتطلبه لما موافقة

 للتعاون ثمرة إال   تكون ال الناجحة التواصل عملية أن أي (فيه اشتركت التي للمحاورة
  المشترك الهدف على فيها مشارككل   يتعرف إذ المتحاورين، جانب من لالمبذو 

 جميع مشتركة بصفة ارتضاه بما األقل على يقر   أنَأو  األهداف، جملةَأو   للمحاورة،
 . المتحاورين

 الوصول في المتلقي كذلك تعين المتكلم، يتبعها معيارية مسلمات التعاون ولمبدأ
 التعاون لمبدأ امخلص يبقى هذا ومع المسلمات، هذه المتكلم تهكين وقد ،المتكلم قصدِإلى 
 على فقط يركز التعاون مبدأومع أن  للمتلقي مقصده توصيل على حرصه خالل من

 القواعد من خرىأ   نواعأَ  شك بال توجده ن   أَ ال  إِ  التهذيبي الجانب دون من التبليغي الجانب
 عادة يحترمها قاعدة وهي (متأدبا كن) بيلق من( أخالقيةَأو  اجتماعيةَأو  جمالية)

، وهناك طروحات كثيرة في هذا الجانب ال مجال لذكرها هنا غير أن ما  المتحاورون
 ( ـاآلخر) إليه والم رَسل ،(األَنا) الم رِسل من كل   على يهمنا أن العملية التواصلية تفرض ـ

 منهما كل   يمتلك أن بدوره لبيتط وهذا المتكلم، مقاصدِإلى  للوصول واالجتهاد التعاون
 في  المخاطب توجيه في المتكلم دورف ،التواصلية الغاية تحقيق على تساعد كفايات

 كالمه يبني ال المتكلم أن غير به مسلم أمر المعنىِإلى  للوصول  يبنيها التي الفرضيات
 غويةالل وقدرته االجتماعية وحالته المخاطب عن يملكها التي الحقائق ضوء في إال  

 قد يكون لما تبع ا فيه لويعد   كالمه يبني المتكلم إن   نقول أن أمكن إذ؛  واالستداللية
 االجتماعية وشخصيته يهمخاطب معارف يخص مسبق اعتقاد من نفسه في به احتفظ

 فيتحتم، مةئالمال بالمعاني ليأتي ؛(اآلخر) المخاَطب أحوال يراعي أن م لزم (األَنا) فالمتكلم

                                                 

 ،(هـ450-364: ت) الماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن أبي اإلمام والد نيا، الدين أدب( 1)
: م2013- هـ1434، 1:ط دار العلمي، والتحقيق للدراسات المنهاج دار بمركز العلمية اللجنة: قيق تح

454. 
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 التواصل؛ في األعظم الدور يقع عليه بل مقصده، إيصال في دوره يدرك أن لمالمتك على
 المؤشرات االعتبار بعين يأخذ بأن وذلك الفهم، سوء حصول تفادي عن المسؤول فهو

 واالستيعاب الفهم عملية في المتلقي يستعملها أن الممكن من التي السياقية والمعلومات
َأو  البينة طريقة عن المتكلم مقصدية حول فرضيات ونيك فالمتلقي. بمتناوله تكون والتي
 ا.سياقي  َأو  لغويا المتكلم له يمنحه الذي الدليل

 اغواره؛ ويسبر الخطاب، كيان في يغوص أن المتلقي عاتق على يقع كما  
 عليه إذ أرادها، كما المتكلم مقصديةِإلى  فيصل الخفية معانيه عن ويكشف تفرده ليستنبط

 كل   استحضار في الوسع يبذل بأن مطالب فهو المتكلم استدالالت ي كمل أن ـ المتلقيـ 
 اإِلنسان. ف(1)التعاون روح ذلك في ملتزما االستدالل هذا صحة قامةإلِ  الضرورية العناصر

 األَناببطبعه كائن اجتماعي كما يقول ابن خلدون، يتأثر ويتفاعل مع بني جنسه، فالشعور 
التفكير بعمق في نفسه ِإلى  ويدفع هذا الفرد لمعرفة الذات تدركتجعله يدرك ويسالوعي َأو 

( اأَلنا. بلوندل أن ))الالند( نصادف غالبا لدى الكتاب والفالسفة المعاصرينِإلى  ولو عدنا
يمثل الفاعل العارف وأن )الذات ( تمثل مجمل التحديدات الفردية التي تعيها ويرى ر. 

بأن   اإِلنسانوصفه وعيا قبل اية فلسفة ، وعندما يشعر يشعر بوجوده ب اإِلنسانلوسين أن 
تأكيد ذاته باحثا  عن شيٍء أصيل كامن في أعماقه ِإلى  ثمة ما يهدد وجوده فإن ه يسرع

ذلك تتشكل الهوية في يركن إليه كي يشعر بالثقة واألمان والقوة لمواجهة الخطر ؛ وب
لق بالجنس والعمر والطبقة ؛ إذ تتجسد عبر انتماءات ومكونات تتعأدغال الذات

الدكتور زكي  االجتماعية والموروث الثقافي الذي يشكل ركيزة أساسية فيها وقد بي ن ذلك
عب بثقافته التي رؤيته للهوية الخاصة فهي "ال تصان إال  بأن يتمسك الشنجيب محمود ب

النظم  ، أي في العقيدة وفي اللغة وفي الفن وفي األدب وفي كثير منورثها عن أسالفه
 . (2)االجتماعية"

                                                 

 هشام ترجمة ولسون، وديدري سبيربر دان واالدراك، التواصل في المناسبة أو الصلة نظريةنظر : ي (1)
ـ  62:  م2016 ،1: ط المتحدة، الجديد الكتاب دار معروف، عواد فراس: مراجعة خليفة اهلل عبد إبراهيم

76. 
 310 : 1993 ، 2ط القاهرة ، الشروق دار ، محمود نجيب زكي .د ، الطرق مفترق في (2)
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إذ تالزمه مكونة شخصيته ومحددة  ؛عبر الزمن اإِلنسانإن  الهوية هي ما يصمد من  
معالمه بشكل ثابت ، مما يمنح ابداعه طابعا خاصا فال يكون مسخا لألخرين ؛ لهذا تعد 

نا ال نستطيع فصل األَ ؛ لذا في الجماعة ويمنحها سمة خاصة بهاشرطا مالزما للفرد يؤثر 
الجماعة والتماهي بها فتتبادل ِإلى  ؛ ألن  الهوية تحقق شعورا غريزيا باالنتماءعن الـ)نحن(

معها االعتراف ؛ وبذلك ال يمكن اختزالها في تعريف صاف وبسيط ، والمثقف ال يمكن 
من  اآلخرأن يرى في الهوية تقوقعا على الذات كما أن ه ال يمكن أن يرفض االنفتاح على 

اظ على مكوناتها ؛ ألن  ذلك يولد الجمود والضعف واالنحطاط مما يناقض أجل الحف
ِإلى  مفهوم الثقافة الذي يقوم على التطور واالعتراف بكل معرفة جديدة؛ لذلك مال المثقف

رفض قمع ارادة التغيير وعرقلة اي محاولة الختراق الحواجز العقائدية والمعرفية التي 
،  (1)تزداد تقوقعا  على نفسها  والمصادرةت الخائفة من التهميش ( ؛ ألن  الذااأَلناتقيمها )

 اأَلناعلى هذا الوعي الجدير بالجهد وباالشباع وتتعارض الذات مع  األَناولنطلق اسم 
مثلما يتعارض الفكر الذاتي مع ذاته فعندما اسعى لمعرفة نفسي اجد ذاتا ال تكون ابدا 

  (2)سوى جانبا مما انا عليه
الخطيئة ـ أي الروح العدو األكبر للحياة وظهورها ـ الواعية والمفكرة  اأَلناجيز كال دويع 

 (اأَلنا) بيد أن  ،  (3)«.األَناه يقول: "إن الطرد من الجنة يتوافق مع ظهور ن  أاألصلية، حتى 
 اأَلناعلى أنها  تقدم نفسهاالتي  اإِلنسانمن شخصية  جزءا دفي نظرية التحليل النفسي تع

، وتكون على اتصال مباشر بالعالم الخارجي  EGOبــ اإلنجليزية ذات، وتعرف باللغةالَأو 
ق ائة هي الجزء الذي يتذكر ويقيم ويخطط ويعمل بطر اأَلناعن طريق اإلدراك، وي قال أن 

 (4)المادي والعالم االجتماعي الذي يحيط بها العالم تتصرف فيها تستجيب و ن  ، إذ إمختلفة
تقوم بالتعايش مع المعر ف وهي وكالة   (األَنا)ن انظرية التحليل النفسي  وعلى وفق، 

                                                 

 16-15:  2013 ، المعرفة عالم ، الكويت ، محمود ماجدة.د ، واالخر االنا اشكالية (1)
 منشورات ، باريس ، بيروت ، خليل احمد خليل:  تعريب ، الفلسفية الالند موسوعة ، الالند اندريه (2)

 2/711 : م2001 ، 2ط ، عويدات
 224الغربي:  الفكر في الموت كتاب (3)
ثنائية االنا واآلخر الصعاليك المجتمع الجاهلي(، عبد اهلل بن محمد طاهر تريسي، مجلة ينظر: ) (4)

 .173ـ  172م: 2011هـ ـ 1421، 30، السنة 121ـ  120التراث العربي، العدد المزدوج 
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المكون األخالقي للشخصية والتي  دالتي تع العليا األَناالدوافع البدائية، وتتعايش أيضا  مع 
واحدة من ثالث وكاالت تم اقتراحها من سيغموند فرويد في وصفه لديناميكيات  هي

ا أم   ( ،هوـ)وجهان األول يطل على الدوافع الفطرية الغريزية في ال  (األَناـ)ول،  اإِلنسان
تتجلى وظيفتها في فهو يطل على العالم الخارجي من خالل الحواس، و  اآلخرالوجه 

 تقوم فرويدوعلى وفق رؤية  وبين مطالب الظروف الخارجية (هوـ)التوفيق بين مطالب ال
بالوظائف التنفيذية للشخصية التي تكون عن طريق العمل بشكل متكامل للعالمين   (األَنا)

ها في التحليل النفسي ل تهنظري، ولالعليا (األَنا)الهوية و فضال عنالخارجي والداخلي، 
ه يرى أن الجهاز النفسي للنسان ن  إذ إِ أبرزها مفهوم الشخصية لعل من مفاهيم عدة 
 :وهي،أنواع  ةيتضمن ثالث

الصورة البدائية  دوهو الذي يضم الغرائز والدوافع الفطرية الجنسية والعدوانية ويعالهو:  -1
 .فهو جانب ال شعوري عميقوتتحور، ية قبل أن ت هذب اإِلنسانللشخصية 

وهي بمثابة السلطة الداخلية والرقيب النفسي التي تتضمن المثاليات األعلى:  نااألَ  -2
ال  صفة العدل وهي فضال عنواألخالق والمعايير االجتماعية والقيم والخير والحق 

ي المجتمع، فتنمو مع نمو الفرد، وتتعدل وتهذب بازدياد ثقافة الفرد وخبراته  ةشعوري
 .وتعمل على ضبط الهو

فضال وهي مركز الشعور واإلدراك الحسي الخارجي واإلدراك الحسي الداخلي  :األَنا -3
هي التي تشرف على جهازنا الحركي اإلرادي، وتساعد  األَناالعمليات العقلية، و  عن

لتكامل وحل الصراع بين مطالب الهو وأن تحدث ا البيئة الشخصية على أن تتوافق مع
  .(1)األعلى األَناوبين مطالب 

 قدرة على للتعرف المجتمع اكراهات من الشخصي التحررِإلى  فرويد يدعو  
 إذا إال (اأَلنا) يكون ال (األَنا)ـف ، شعورية ال أنها من الرغم على رغباته إتباع في  (األَنا)

تعطي االستمرارية واالتساق للسلوك عن  (األَنا) إن، عارفة ذات أي ذاته إزاء حاضرا كان
طريق توفير نقطة مرجعية شخصية تعمل على ربط أحداث الماضي التي تكون محفوظة 

                                                 

 سيجموند فرويد معالم التحليل النفسي ، ترجمة د.محمد نجاتي ، تقديم ومراجعة : د. رضا عبد الرحيم (1)
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في الذاكرة بأفعال الحاضر والمستقبل التي تتمثل في الترقب وأيضا  تكون متمثلة في 
بادئ علومها حتى ال تحتاج في ية؛ اذا أخذت من القوة الخيالية ماإِلنسانالخيال؛ فـ"النفوس 

وال  . (1)اخذ مبادئه ن القوة الخيالية تكون قد استكملت ...."ِإلى  شيء مما تحاول معرفته
، وربما كان لحوس دورا مهما في عملية المعرفةخالف بين المذاهب الفلسفية في ان ل

ن ناحية وفي الخالف في تقييم الدور الذي تقوم به المحسوسات في تأثيرها في الحواس م
 .(2)تحليل دور الحواس في هذه العملية من ناحية أخرى

َأو  نظرية حول الالوجودِإلى  محاولة التفرقة بين الظن والمعرفة قادت افالطون ن  إِ        
تتضمن االعتقاد فيما ليس  الال شيء بوصفها موضوعا للجهل، فالجهل هو حالة النفس

 ن معرفته ، ومن ثم المعرفة اما تكون عن وجود حقيقي، فالال وجود التام ال يمكموجود ا
،  (3)عن كائنات بين الوجود والال وجود أي األشياء التي توجد في صيرورة وتحولَأو 
فعل َأو  الوعي ن  : إيقول عندمايقدم ديكارت عبارته المشهورة في الوعي عن الوجود و 

لحقيقة هو ليس شيئا آخر غير شك في هذه ا التفكير حقيقة ال يمكن الشك فيها: إذ كل  
أن فصل الوعي عن  حقيقة مطلقة تنتج عنها حقيقة الوجود إال   (أنا أفكر)التفكير إذن 

الجسد والعالم الخارجي موقف مخطئ بخصوص طبيعة الشعور من حيث أنه انفتاح على 
 ودمن انا افكر اذن انا موج بدء ا، ويتدرج ديكارت خطوة بعد خطوة  العالم وعلى الذات

الجوهر الفكري وهو مستقل َأو  الروحَأو  لبيان ان الفكر هو النفس األ خرىاألمور ِإلى 
أن يوضحه: ليس  (إيدموند هوسرل)هذا ما أراد أبو الظاهراتية ، و  (4)تماما عن البدن

هو نشاط إسقاطي على األشياء فهو في تغير مستمر نظرا  ِإن ماالشعور جوهرا وال مادة، 

                                                 

ينظر : تحوالت المعرفة ومسارات الوجود هكذا تكلم ابن رشد ، د. سامحي محمود إبراهيم الجبوري ،  (1)
 .7م : 2020مكتبة النهضة العصرية لنشر والتوزيع ، مصر، د.ط ، 

الفارابي التعليقات ،د.جعفر آل ياسين ، دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر ،لبنان ـ بيروت  ـ بغداد  (2)
 ،2:51201. 
،  1ينظر : الوجود والالوجود في جدل افالطون ، د. هاني محمد رشاد ، دار الوفاء ، مصر ، ط (3)

 .193م: 2008
 القادر عبد ماهر. د:  باشراف ، الفندي ثابت محمد الدكتور مؤلفات سلسلة ، الفيلسوف معينظر :  (4)

 .116:  ط.د ، ت.د ، لبنان ـ بيروت ، العربية النهضة دار  ، علي محمد
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العالم الخارجي وموضوع ِإلى  القصدبتجاوز الحاضر الخبرات الماضية و عالقة بين لل
 ي.بالوع الشعور

ن الذات من حيث هي واحدة ال يمكن أل  مستحيل؛ وعي الذات بذاتها أمر  إن   
وموضوع لها أن تعي ذاتها بذاتها فال بد من طرفين في كل معرفة هما الذات العارفة 

لذا يتحدث حقيقية؛ معرفة  وتمثال وليستانطباعا  إال   تومعرفة الذات ليس المعرفة
 يرى علم النفس التحليلي من جهته أن  القصدي، و الشعور َأو  يون عن الوعيتالظاهرا

. من الذات ليست مملكة يتربع عليها الوعي وتنفتح جنباتها للوعي مثل انفتاح الكتاب
ع ذاته ويحي مشاريعه بنفسه يعيش م (اأَلنا)خالل ما تقدم نجد أن الكثيرين قد اتفقوا أن 

 ا.حر   افرد  بوصفه وبطريقة حرة أي 
هذا االمتالك يكون بمقدوره التعامل مع الواقع بشكل منسجم والتأكيد على  ن  إِ         

عقبة ال بد من  ده شخصي وال مجال لتدخل الغير الذي يعن  أ على( اأَلنا)لـالشعور با
ف الفرنسي مان دوبيران على أن الشعور بالواقع تجاوزها ومن هذا المنطلق يؤكد الفيلسو 

(، ومن خالل هذه الذات وجود بد من أن   قبل أي شعور بالشيء ال) يقول:ذاتي وكتب 
ووعيها، أن الوعي والشك والتأمل عوامل أساسية في التعامل مع الذات  لنا قولة يتبينالم

هي فعل  اإِلنسان، وان ذات اإِلنسانومن هنا يمكن القول بوجود ذاتين: ذات العقل وذات 
 .(1) العقل فينا

الشعور هو دائما شعور بشيء : )ا عندما قال صدق تعبير  َأسارتر  ورب ما كان           
للتعرف على  اأساسبوصفه ومن هنا يتقدم الشعور  ( ،وال يمكنه إال أن يكون واعيا لذاته
شبة المسرح وتعي الذات ذاتها داخل عالم شبيه بخ األَناالذات كقلعة داخلية حيث يعيش 

بدورها الذات الواعية تعرف ، و فالشعور مؤسس لالنا ، ما يعرف باالستبطان  قعن طري
ويكون الحذر من ، ويسمح لها ذلك بتمثيل ذاتها عقليا  ، ها موجودة عن طريق الحدسأن  

الحقيقة هذه عن ين وراء األخطاء التي نقع فيها ولقد تساءل أفالطون قديما اآلخر وقوف 
عالم ِإلى  ،اذ يحاول افالطون ان يرحل من عالم األشياء (أسطورة الكهفما يعرف بـ)في

                                                 

 .\17ينظر : تحوالت المعرفة ومسارات الوجود هكذا تكلم ابن رشد:  (1)
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ما يقدمه لنا وعينا ما هو ف عالم الفهم ثم العلم ِإلى  ، من عالم الوهم والظنالوجود في ذاته
 . (1)موجوداتبوصفها ختبئ حقيقتنا تإال ظالل وخلفها 
  (اأَلنا)تدل  كلمة و في تأسيس ذاته   (اأَلنا)نطلق من تصور يؤكد دور نن أيمكن 

ا بالمعنى  بجميع لواحقه وأعرضه وهي بالمعنى المباشر تدل  على الش خص على الذ ات أم 
 من ثمو ض أي ما يبقى عندما نستثني الل واحق واألعرات( الذ ا)الفلسفي فتدل  على جوهر 

التحرر من سائر ِإلى  التي تسعى ،ي ةناإِلنساتبعا لتصو ر ماهي ة الذ ات   (اأَلنا)يتحد د 
القيود وال سيما تلك القيود المنهجية والموضوعية التي تكتنز بمضامين واشكاليات ما بعد 

ضغط المثاقفة والتثاقف بين حداثتين  إرساءودالئل تعمل على  إشاراتالحداثة ، اذ نجد 
، حصل  يةاإِلنسانمه تعمالن على تزييف الواقع وتمويه معالم الصدق والبساطة في قي

 .(2)خرينذلك بعد ان استعرنا هموم اآل
فيما يتعلق بمسألة الوجود،  ديكارت يرى بالوعي مثلما اأَلنان  فلسفة الوعي تحد د إ  

مكان الصدارة في ِإلى  المعرفة أولى بالنسبة للوجود، فتراجع بذلك الوجودَأو  ففكرة الوجود
المعاني، فهو يتلمس الوجود في العالم الخارجي ولم يعد الوجود تبعا لذلك اكبر ترتيبه بين 

ن مااألمور واقعية، و  ، ولعل  هذه الرؤية ما (3) حين تفكرَأو  األَناَأو  نلتمسه في ثنايا الفكر اِ 
واإلدراكات د والت أليف بين الحدو  الذي يمث ل شرط الوحدة األَناهذا ف، أن يقدمها كانط حاول

رورة كل  تمث التي األَنايقول كانط : "إن  ،  في الوعي  . المفك ر يرافق بالض 
 : والغير اأَلنامفهوم 

 استقبال في الفاعل دورهم العرب للفالسفة أن   الفلسفي نرى الطرح كثرة مع  
ن ماو  فكرا استقبالها عند دورهم يقف الغربية وال الفلسفة  التواصل على القائم موقفهم قدموا اِ 

هو جوهر قائم  «أنا » سينا هو ما يقصد به الفرد البشري بلفظ  ابنعند  األَناواالندماج 
عن الفرد؛ «  اأَلنا» لذا تختلف البدن؛ بذاته مخالف للجسم و أحواله. هو شيء وراء هذا 

                                                 

 .196ـ  193ينظر : الوجود والالوجود  في جدل افالطون : (1)
ينظر : أزمة العقل في عصر ما بعد الحقيقة ، د. سامي محمود إبراهيم الجبوري ، مكتبة النهضة  (2)

 .53م :2021 العصرية لنشر والتوزيع ، مصر، د.ط ،
 .116ـ  115ينظر : مع الفيلسوف :  (3)
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العضوية التي تضمن بقاء الماهية َأو  إذ هذا األخير يعني مجرد تلك الوحدة البيولوجية
   (1) في كائن.

ذلك الجوهر المفكر الواعي بذاته مختلفة عما سواها  (األَنا)الفالسفة  دلذا يع
 ويماثلها في ويضاد )أناي(ما يغاير َأو  ،)ذات(ما خالف كل  وفه( الغير)ا م  . أَ ومتفردة

تشكل الذات: أن إدراك تمايز الذات عن ـ الوعي و أمثالي.ون من اآلخر آن واحد أي هم 
العالقة بين  السؤال: مايق الوعي بالذات والوعي بالموضوع. وهنا يطرح الغير يتم عن طر 

 (2) والوجود؟الوعي 
من  انسق تمثلفالذات يستدعي الحديث عن الذات،  (اأَلنا)الحديث عن  ن  إِ   

 اآلخروهو ما يعبر الوعي ب .واالتصال به بالغير والوعيالعالقات الواعية الالشعورية 
فكيف تتحدد ، (3) العالقات تحدد ماهية الفرد دون تغليب الذات والوعي بالمجتمع وهذه

هذه المعرفة لدى الفالسفة؟ إذا كانت معرفتي لذاتي متوقفة على الغير، فمعرفة ذلك الغير 
ما هو حضور الذات أ   األَنا فهل يكفي أن أكون مغايرا ألكون أنا؟ إن  علي، لذاته متوقفة 

ج عني هل يمكن لألنا الواعية بذاتها أن تعرف غيرها؟ هل هو أنا آخر خار ف (والغير األَنا)
؟ و في هذه األ خرىيمكن أن نتعرف على الغير مثلما نتعرف على األشياء والموجودات 

الحال لن يكون إال مثيال لبقية األشياء و يفقد بذلك كل مقوماته كإنسان معرفة الذات بين 
االمام وهو الذي يسبب ِإلى  عن دافع يدفع ؛ مع ذلك فالتناقض قد يعبرالمغايرة والتناقض

كل معرفة تقتضي تفكيرا يتعلق ، ف(4)أخرىِإلى  التغيير والتطور واالنتقال من مرحلة
حصل ت، بينما معرفة الذات لنفسها ال ومغاير لها منفصل عنها ،رج الذاتبموضوع خا

ن ماباالستدالل )التفكير( و  دس أما معرفة الغير بالحدس لذلك تحصل معرفة الذات بالح اِ 
يقوم التفكير على المقارنة بين الموضوعات التي توجد خارج الذات التفكير و تكون ب

                                                 

 .183ينظر : رسالة في معرفة النفس الناطقة واحوالها:  (1)
 .24-23ينظر : الوجود والعدم ، جان بول سارتر :  (2)
ينظر : محاضرات في النظرية االجتماعية المعاصرة ، ا.د. متعب مناف جاسم ، المركز العلمي  (3)

 .41: 2011،  1، دار ومكتبة البصائر ، بيروت ـ لبنان ، ط العراقي ـ بغداد
ينظر : تطور الجدل بعد هيجل ، جدل االنسان ، د. امام عبد الفتاح امام ، دار التنوير للطباعة  (4)

 .83م :2007،  3والنشر ، بيروت ط
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المعرفة أن  هنري برجسونبينما يرى  .معرفة الذات تتم على أساس التناقض، العارفة 
، وعلى ارض لمادة إحداهما حركة مضادة لأل خرىالتناقض فالحياة واعلى أساس  تكون

الذات  ن  إِ  (1)حث في الحقيقة عن نسبة من التعادل ربما تحقق توازنا في الحياةالواقع نب
ه وجودي الفعلي. فالغير بد الطرف النقيض الذي أحقق كشعور مستحيلة من دون وجو 

الوجود في الواقع الخارجي َأو  الوجود بالفعلِإلى  ضروري لألنا لالنتقال من الوجود بالقوة
التموضع فيه بقدر القسط نؤثر فيه على الغير نحدد َأو  طرة عليهفي إرادة التغلب و السي

التعرف و  ذاتا ما متميزة عن الغير هذه الذات التي تحقق إرادتها و يعكس الغير تلك اإلرادة
 .(2)على الذات و الغير يكون بالتواصل

، وفي اآلخرتنطلق المحاوالت المعرفية الجاد ة للكشف عن طبيعة التواصل مع   
أن  « اآلخراستقبال »، موضوع اآلخرعالقة الذات بِإلى  ر هذه الجدلية، ينضافإطا

ا الد اللة م  أَ « أعمال أدبيةَأو  المفهوم يحمل داللتين، أوالهما تصب  في كيفية تلقي فكر
ِإلى  التي تعب ر عن جانب أكثر إشكالية، ومن ثم إثارة لالختالف، فهي التي تشير»الثانية 

المكان قبلة كما في الصالة، بما َأو  ، أي اتخاذ الجهةاإِلسالميعنى الفقهي االستقبال بالم
 .إضفاء هالة من اإلعجاب واالحترامَأو  يتضم نه ذلك من تقديس
، اآلخركشفان عن مدى تجذ ر العالقة مع ت كلتا الداللتين - اآلخرعالقة الذ ات ب

تها التنموية والتطورية تتفاعل التي ال يمكن أن ننفيها على أساس أن  الحضارات في حرك
مع بعضها عبر مراحل االستيعاب والتحليل والتجاوز، إال إن  ما يمكن أن يستأثر بالفهم 

، اآلخر، التي يندرج ضمنيا في إطارها موضوع عالقة الذات ب«اآلخراستقبال »في عملية 
)الغربي(  اآلخرهو ذلك االستالب الذي يتشكل نتيجة انبهار العقل )العربي( بمنتج 

ر اإلعاقة الن فسية التي ترى أن ه  ، قياسا «ليس في اإلمكان أبدع مما كان»وبالتالي تتفج 
بالفجوة الكبيرة التي تفصل بين الفكرين والثقافتين والواقعين، فتتأس س الثقافة والمعرفة على 

صية، وفي قاعدة االنبهار، خارج أطر البيئة األصيلة التي تمد ها بعناصر التمي ز والخصو 
مركب االستيعاب، التحليل ِإلى  الوقت ذاته تتعس ر عملية التفاعل الحضاري التي تستند

                                                 

 .199ينظر : مع الفيلسوف : (1)
 .36ينظر : المعجم االدبي ، جبور عبد النور : (2)
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في معرض تبريره  (في الشعر الجاهلي)والتجاوز، ومثال ذلك ما قاله طه حسين في كتابه 
سواء رضينا أم كرهنا فال بد لنا »للفادة من المنهج الديكارتي، عندما أكد على أن نا كعرب 

، وقريب (1)«أن نتأثر بهذا المنهج في بحثنا العلمي، كما تأثر به من قبلنا أهل الغرب من
من هذا الر أي ما طرحه عبد اهلل العروي في رؤيته حول كيفية تجاوز العرب لشتاتهم 

نظام فكري متكامل يجمع بين األقسام المعتمدة. ِإلى  اللجوء»الفكري، حيث أك د على 
دنا بمنطق العالم الحديثوالماركسية هي ذلك ال تؤس س هذه  .«نظام المنشود الذي يزو 

التوجهات الفكرية لمنطق يخالف تماما ما تدعو إليه، حيث االشتغال بأدوات منهجية 
جاهزة تمنع تلقائيا وآليا جهاز التفكير في مركب العقل من مباشرة وظيفته االستيعابية 

عمله في اختياره بين البدائل، إذ حد د العقل  والتحليلة والتجاوزية نتيجة إعاقته عن جوهر
)العربي( سلفا، بديال خارجيا يعو ض به البدائل المنَتَجة ذاتيا، وفي ذلك إلغاء لعملية 

ما يثير  اآلخرال يرى في  ألنهإن  التوجه السالف يعتبر إشكاليا، ِإلى  العقلنة ذاتها، إضافة
 .القلق

الفكري والثقافي ال يعني االنغالق، وعدم  تمثل المعرفة لمخزون الذ ات ن  إِ   
االستفادة مم ا وصل إليه المنتج المعرفي الغربي من أدوات منهجية تحليلية، استطاع بها 

حركة المجتمع المطلبية واالحتجاجية، من أجل تفعيل القيم ِإلى  أن يتجاوز أسئلة الر اهن
ية والعدالة والمساو  اة، لكن في خضم هذا اإلقبال على الطبيعية المتمثلة في مبادئ الحر 

، على العقل )العربي( مراعاة خصوصيته اآلخرفي خضم عالقة الذات باآلخر َأو 
تنبثق العالقة التي تنحو صوب  من ثمالذاتية، التي تنبع منها منظومته المعرفية، و 

ي من المعروف أن  زمن المثاقفة الحاصلة ف«، فــاآلخرالمثاقفة، كإشكالية معرفية مع 
لى يومنا هذا، قد ات سم بطغيان الهيمنة  العالم العربي، منذ منتصف القرن الماضي، وا 

كما يرى كمال عبد اللطيف، واإلشكال « الغربية في مختلف مجاالت الوجود المجتمعي
ر في الذات المهيَمن عليها اليات القابلية، فتنصاع َأو  نابع من موضوع الهيمنة التي تحر 

وحات دونما مناقشة، إال أن  تاريخية العالقات بين الدوائر الحضارية مستسلمة لكل الطر 
كما يسم يها الدكتور حسين فياللي، أي أن ت خِضع « تبيئة المناهج»تكشف عن عنصر 

                                                 

  80في الشعر الجاهلي :  (1)
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منخل الثقافة الذاتية ِإلى  عناصر بنيته المعرفية اآلخرالذات في عملية تثاقفها مع 
« العقل السياسي العربي»صر ف الجابري في كتابه الستبيان مناطق التوافق والنفور، كما ت

بكل حمولته وال »عند ريجيس دوبريه، حيث لم يأخذه « الالشعور السياسي»في مفهوم 
التفكير بجد ية في كيفية معالجة ثيمة التراث من ِإلى  ، وهو ما يعيدنا«بمضمونه نفسه

ومن ثم فإن  »الر افضة،  االنفتاحيةَأو  منظور موضوعي يبتعد عن االنغالقية المنتكسة
عملية إحياء التراث صالحة كي ت تخذ مقياسا، نتبي ن بواسطته نوعية الثقافة الس ائدة في 
المجتمع المعاصر الذي يحيي هذا التراث، ونوعية المستقبل الذي يطمح لبنائه أولئك 

عالقة لكن هل ال،  ، وفق رؤية الدكتور محمد عمارة«الذين يخططون إلحياء هذا التراث
ن نظام تواصلها وفق ِإلى  تنحاز اآلخرمع  تراتبيات منهجية تستضيء بالمختلف، وتكو 

المؤس سة للخصوصية؟ أم هناك اختراق للمرجعيات من حيث يستبد فكر  االولوياتمنطق 
تتأثر الذات أثناء عملية  :/جدل القبول والر فضاآلخربين الذات و  القو ة على قو ة الفكر؟

 بترس بات عالقة تحايث العقل في طروحاته التقاربية، تعود في جذورها اآلخر ِإلى االجتياز
مفاعيل األيديولوجية، وما يمكن أن يطرأ كفعل سلبي يباغت العالقة في سيرورتها ِإلى 

إن  عملية تجسير المعبر  ،المعرفة والعقل وبداهات التواصلِإلى  ية التي تحتكماإِلنسان
نحرافات الفكر المتواطئ ضمنيا مع األيديولوجية، وترتيب تتأثر عميقا با اآلخرنحو 

 اآلخرلتفسير ما يمكن حصوله من قبل آخر  اآلخرعناصر معرفية صدامية في دائرة 
الدوائر الحضارية، وهو ما يمكن ِإلى  )الذات(، وتصنيفه كفعل عدائي يتجاوز األفراد

« صدام الحضارات» مصدره على سبيل المثال ال الحصر في نظريةِإلى  اإلشارة
الهويات الثقافية، التي هي على المستوى َأو  الثقافة»يرى بن   إذلصاموئيل هنتنغتون، 

راع في عالم ما بعد ِإن ماالعام، هويات حضارية، هي التي تشكل  ط التماسك والتفسخ والص 
ن لفرانسيس فوكوياما ضم« نهاية التاريخ»ويمكن أيضا إدراج نظرية  .«الحرب الباردة

راع، حيث قال:  ية »منحى الص  إن  على العالم أن يتقبل النظام الجديد بكل ما فيه من حر 
ر  وأن  الواليات المتحدة هي التي بدت تسطر نهاية التاريخ، بعد تبنيها للفكر المتحر 

إن  امعان النظر في جوهر هذه النظريات التي تأس ست «. والديمقراطية والر أسمالية للعالم
راع، سواء لبلورة مالمح عالم  في حينها الهويات  مَأ الهويات الثقافيةبمقبل يسوده الص 

من خالل الرأسمالية المنتصرة، والشيوعية َأو  الحضارية المختلفة والصائرة نحو الصدام،
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سبتمبر، ونهاية الثنائية  11ث ااآلفلة، وقراءة جوهر النظريتين بعد تفاعالت ما بعد أحد
التحي ز الفكري للتبشير بانتصار القيم الر أسمالية المتمثلة في اقتصاد  القطبية، تبي ن مدى

السوق والديمقراطية، وهو ما يمكن أن يلغي الخصوصيات الثقافية، ويقو ي هيمنة الحضارة 
الغالبة، مم ا تتضاءل معه فرص التقارب وتنحسر هوامش التثاقف. والذ ات في خضم هذا 

ا في خالل سيرورة الحركة يمن، تحاول أن تجد لها مسلك  التماوج الحاصل من الفكر المه
هة للتاريخ،  تتشب ث به للعالن عن قابليتها لالنخراط ضمن  امسعى أخير بوصفه الموج 

 مظاهر ال  جنوب إِ و  فضاء التقارب، وما ندوات حوار األديان على عال تها، وحوار الشمال
ومة العالم السياسية والثقافية واالقتصادية، تترجم الر غبة في المشاركة في إعادة ترتيب منظ

ِإلى  عالقات الهيمنة تعيق هذا المسعى اإليجابي الذي يفتقد في كثير من جوانبه ن   أَ ال  إِ 
كة للفعل السياسي في تمظهراته  (اللباقة)العقلنة التي تفترض الحد األدنى من  المحر 

منطلق فكرة الوجود الفاعل في  العالقاتية، والحرص على تحقيق المصلحة الذاتية من
الثقافية : العالم، التي تفترض أيضا إيجابية الذات في التعاطي البيني على األصعدة كافة 

صفتها التشاركية والفكرية والسياسية واالقتصادية ، وهو ما يكر س الهوية الثقافية ويمنحها 
 لمختلف فيه. ار وليات الحوااتنطلق من الحد األدنى المتفق عليه لترتيب  التي

في تمظهراته المتعلقة بالهوية  اآلخرالخروج من مأزق عالقة الذات مع  إن              
ترف بأن  التاريخ على الذات أن تعفوجب لحركة التاريخ، : فهمنا المتجذر الثقافية يتطلب

عيد ضخها وتضخيمها قابل للتلف اذا اهملت ولالشتغال ِإذا أ  احد منتجات المجتمع ال
، فلم يعد التاريخ مجرد سياسيا وايدلوجيا لرسم توجيهات الحاضر وال سيما في بناء الدولة

عملية اجتماعية محددة األسباب والنتائج بل يمكن عده الز من، من خالل تسلسل حوادث 
 . (1) الحضيضتلقيه في َأو  تقدر حظه اإِلنسانومرتبطة بمصير 

 السؤال آليات تفعيل طريق عن الذاتية الثقافة عم ا تقدم فإن العناية فضال    
 اليوم، نعيشها ثقافة نحو الطريق تمهد والموروثة المعاصرة الثقافة بين للمواءمة الوجودي
 شرط أال يكون نحياه الذي العصر هذا ثقافة مع الموروثة ثقافتنا فيها تجتمع بحيث

                                                 

ينظر : محاضرات في النظرية االجتماعية المعاصرة ، ا.د. متعب مناف جاسم ، المركز العلمي  (1)
 .41: 2011،  1العراقي ـ بغداد ، دار ومكتبة البصائر ، بيروت ـ لبنان ، ط
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متماسكا ومتوافقا بين يجب أن يكون  بل متنافرين، محاولة لدمج الثقافتين بين االجتماع
ية، إذ إن همالعقل وال يخفى علينا دور احترام القيمة الحقيقة ل .الموروث والمعاصر  والحر 

 .(1) الرؤىالثقافات وتعد د  تنوعمثالن العنصرين األساسين في قبول ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 41: محاضرات في النظرية االجتماعية المعاصرةينظر :  (1)
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  :خاتمة
بغض النظر عن  حثالبا يدرك لم ما اعقيم   الفلسفية المصطلحات عن الحديث يبدو .1

مواطن  في وتختلف ة تلتقي في مواطني  اإِلنسان ن  تلك الفروق التي تنهض هنا وهناك، إِ 
ها تلتقي في معيار الخلق، ومعيار ن  ية كلها من حيث إِ اإِلنسانمر مناط بخرى، وهو أَ أ  

 الوجود بغض النظر عن تفاصيل ذلك الطرح.
 ال يتعامل نأَ  ينبغي دبياألَ  الدرس في ربيةالغ الفلسفية المصطلحات عن الحديث ن  إِ  .2
 رفض معطيات لخصوصيةَأو  قبول في يؤثر ذلك ن  ؛ ألَ تامة بقدسية الفلسفي الطرح مع
 .لغة كل
 نصي معرفي نطاق في الجماعة مع دمجتن قد ذإِ  ؛مفردة ناأَ  بالضرورة ليست األَنا ن  إِ  .3

 .عنه ستكشف ما وهذا
ه ن  ما وأَ ال سي  و ر شفافية وصعوبة في التناول الفلسفي كثيبدو مصطلح الخطاب الديني أَ  .4

 بكل تقلباتهما. اآلخرو  األَنايضم في تعريفاته 
 بضعة ال  إِ  األَناقد ال يفصله عن  اإِلسالمية والنص اإِلسالميفي الثقافة  اآلخر ن  إِ  .5

، وينتج بذل خطاب االتفاق اآلخرا من جزء   األَنا في تحليل النص فيصير تتصورا
 والتوافق .
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(Ego) between Communication and Estrangement 
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Abstract 

         This research seeks to stand at the ego movement as a philosophical, 

psychological and social concept based on Western concepts and to 

consider these concepts in their significance to the religious discourse as 

based on the duality of communication and estrangement .The movement 

of the ego does not proceed from this concept alone, but rather converges 

and overlaps with other terms such as the self, the id and the other... 

         The Islamic text in particular, and the religious discourse in general, 

needs to rely on such concepts that constitute the point of openness, 

integration and communication with the other, or involve themselves in 

order to achieve the dialogue of estrangement. It is considered confined to 

the self, but seeks to move towards worry, idling, others, and the other. 

        Key words:  texts, philosophy, religious discourse. 
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