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ص
ّ

 م�خ

تروم هذه الدراسة بحث موضوع التعّددية واالختالف من منظورات متعّددة: الهوتية وثقافية واجتماعية  

ز �سبية املعتقدات الثقافية وما يطرحها ذلك من مشكالت متصلة بمسأل�ي الهو�ة وفلسفية. سعينا ف��ا إ�� إبرا 

ملمكن  أمام فكر االختالف هو ما يفتحنا ع�� افتح ا�جال أّن  واالختالف �� الفكر الفلسفي املعاصر. واعت��نا 

ع�� الفكر والثقافة. سطوة الضروري واملنطقي من واملتعّدد وا�ختلف، بدال  

 �لمات مفتاحية  

 التعّددية الثقافية، الهو�ة، االختالف، االعتقادات الشعبية، ا�خطابات النظر�ة، فكر االختالف.

 

Abstract: 

This paper aims to examine the issue of pluralism and the difference from multiple perspectives: 

Theological, cultural, social and philosophical. We have sought in it to highlight the relativity of 

cultural beliefs and the problems that this raises related to the issues of identity and difference in the 

contemporary theoretical thought. We also considered that opening the way for the thought of 

difference is what paves the way for the possible for us; the plural and the different, instead of the 

necessary and the logical power over thought and culture. 

Key words: 

Multiculturalism, identity, difference, collectives beliefs, theoretical discourses, thought of 

difference. 
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 م:تقدي

استأثرت موضوعات الثقافة والهو�ة واالختالف باهتمام الباحث�ن واملفكر�ن من مختلف ا�جاالت املعرفية منذ 

ّل هذا االهتمام اسهامات فكر�ة ذات قيم متباينة، واحتلت أواخر القرن املا�ىي إ�� ال�حظة الراهنة. نتج عن � 

قضايا الدين والهو�ات الثقافية والتعددية الثقافية مركز البحث وا�حوار �� هذه املسائل. فالرؤى الفلسفية 

 بالنقاش حول �سبية املعتقدات الثقافية إ�� �ش�ل تواأليديولوجية املتواترة حول �سبية القيم و�عّددي��ا، دفع

�� ر�ط   ، مثال، تكمن حكمة الدين بالنسبة للمنظور الروحا�يحول الدين والهو�ة. ف ةمنظورات فكر�ة متباين

 املهتّم�ن بالهو�ات املغلقة واملعتقدات ا�جماعية باحث�ن االجتماعي�ن�عظمة ال�ون الال��ائي، لكن نظرة ال اإل�سان

)Les croyances collectives ينظر إ�� الهو�ة واملعتقد الدي�ي من زاو�تھ   هناك من  إذ ،املنوالفس ع�� ن) ليست

 ذاتية أو سألة االعتقادات م من يكتفي باعتبارهناك  �� ح�نالتار�خية والثقافية فقط،  وأ العملية االجتماعية

 تجر�ة شعور�ة وجودية حصرا.مجّرد  ية/جمالية أوذوق

النظري   النقاش نق��ح �� هذا املقال �سليط الضوء ع�� �عٍض من لتناول هذه اإلش�الية بمز�د من التحليل،  

ثقافية، وما تطرحھ من مشكالت تخّص الهو�ة واالختالف �� ال املعتقدات �سبية ما يخّص م��ا تحديداو ، حولها

ن معتقدات �ونية وشاملة ل�ّل السياقات ومن ثّم بحث ما إذا �ان بالوسع ا�حديث ع �عض ا�خطابات النظر�ة؛ 

ية تختلف بحسب اختالف الثقافات والبيئات  
ّ
الثقافية، أم العكس ال توجد سوى معتقدات خاّصة ومحل

االجتماعية وا�جغرافية والتار�خية ا�حاضنة لها. فهل يمكن ا�حديث عن دين �و�ي �شمل معتقداتھ وتصّوراتھ  

ة الناس
ّ
؟  وت�ون معتقداتھ ذات ، �اف

ً
طبيعة �ونية؟ وملاذا تنفرد الثقافات اإل�سانية باالختالف والتعّدد والتنّوع إذا

ِسيب االعتقادات الدينية تنّوع الثقافات اإل�سانية؟ و 
ْ
ن

َ
 كيف يفّسر ت

إّ��ا أسئلة مختلفة وكث��ة تلك ال�ي يمكن أن نطرحها بخصوص املعتقدات الدينية والثقافية ومدى �وني��ا، أو  

ي��ا. ول�ن �ان دور الدين �� ا�حياة العامة للناس قائما بما ال يدع مجاال للشكو  خصوصي��ا
ّ
خالفا للموقف  - محل

ّن ذلك ال �ع�ي التسليم بأهّمية املقار�ات الالهوتية �� البحث امل���� حول تأث�� فإ - الوض�� الناقد لهذا الدور 
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بالدراسات العلمية البحثية (السوسيولوجية والثقافية  املعتقدات ع�� الناس �� الفضاءات العامة مقارنة 

 . 1) ال�ي ترصد كيفية تأث�� املعتقدات الدينية ع�� طرق تفك�� وسلوك األفراد وا�جماعاتإ�خ...  والتار�خية

  مركز�ن  توضيحا لهذا األمر، نق��ح تقديم �عض األمثلة من النماذج النظر�ة ال�ي حاولت التفك�� �� هذه املسألة.

�� مرافعاتھ حول الدين  )Friedrich Schleiermacher(ر داية ع�� نموذج الفيلسوف الالهو�ي فر�در�ك شاليرماخب

عدد من  من خالل الصورة السلبية ال�ي قّدمها عنھ  ،دفاعا عنھ ضّد املنتقدين واملعارض�ن لھ �� ا�جتمع ا�حديث

). ثّم نتعّرض، �عد ذلك، لبعض ا�خ ... فيور�اخيغ  لودفماركس، �ارل �ونت، أوغست القرن التاسع عشر ( فالسفة

الدراسات املعاصرة حول كيفية تأث�� املعتقدات �� ثقافة وتفك�� األفراد انطالقا من منظور اختال�� �عّزز القول 

 بخصوصية هذه املعتقدات وسياقي��ا. 

زعم أّن الدين تجر�ة شعور�ة من دعوى أسياسية حول ماهية الدي�ي، ت2انطلق شاليرماخر �� كتابھ "عن الدين"

ى املقوالت املعرفية والثقافية املسبقة. بيد أّن معرفة جوهر الدي�ي، بالنسبة لهذا املنظور، يفرض ترك 
ّ
تتخط

ھ ومعا�شة تجر�تھ اإليمانية شعور�ا ووجدانيا. إّن الدين،  
ّ
النظر�ات املعرفية واملبادئ العقلية جانبا، لصا�ح تأمل

ضوعا معرفيا قابال لالخ��ال، وال هو مجّرد مدّونة أخالقية وفقهية، أو ميتاف��يقا نظر�ة ��ذا املع�ى، ليس مو 

ما هو يتجاوز �ّل ذلك ليصبح خضوع الروح اإل�سانية لالمتنا��. يقع الدين، وفقا لهذه الدعوى، 
ّ
متعالية؛ و�ن

ر التأم�� النظري ا�خالص. لذلك بمنأى عن �شو��ات املمارسة اإلم��يقية، وهو بذلك ليس �� متناول إدراك الفك

اعت��ه شاليرماخر شكال من أش�ال الظهور والتج�� بالنسبة للروح البشر�ة، حيث ينب�� للناظر �� أمره أن يح��م 

خصوصّيتھ هذه، و�حافظ ع�� استقالليتھ عن �ل معرفة، أو قانون، أو أخالق، أو سياسية، ح�ى و�ن �ان يحتوي 

ھ تجر�ة شعور�ة تت�ّون من عنصر�ن مختلف�ن: اإلحساس / ا�حدس أو قل الباطن /   �عضا من �ّل تلك العناصر. 
ّ
إن

 الظاهر، وا�جانب املضمر / ا�ج��.

 
ال�ي تؤّسس وحدة املمار   -  1 العالم والقيم املش��كة  التقليدي الذي يفيد التصّور املش��ك حول  الثقافة ��ذا ا�خصوص باملع�ى  سات.  �ستخدم مفهوم 

ل هذه التصّورات 
ّ
 أنظر:  ،واملعتقدات الثقافية املش��كة املوضوع التقليدي واملفّضل للدراسات الثقافية املعاصرةو�ش�

 . 66، ص 2011، الطبعة األو��، الدار البيضاء،  للنشر ، دار تو�قال �التفك�� �� تنّوع العالم، ترجمة محمد الهال� ،فيليب دير�بارن 
2-  Schleiermacher  Friedrich, De la Religion ; Discours aux personnes cultivées d'entre ses mépriseurs (1799) ; traduction nouvelle en 
français par Bernard Reymond, Paris, Van Dieren Éditeur, 2004, p 126. 
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ل املعت
ّ
وا�ع�اسا لل�ون، حيث يحّس  ان بفضلھ مرآةــــــو�صبح اإل�س ،3اد باملطلق ــــقد الدي�ي سعيا نحو االتحـــــيمث

وجليل ومطلق. إّن الدين ��ذا املع�ى لھ وجهان: وجھ خار��  �عظمة املطلق ويشعر باح��ام كب�� ل�ل ما هو أبدي 

ل �� التأمل الداخ�� الباط�ي الذي يكشف عن معا�شة  
ّ
يتمثل �� الطقوس والشعائر والعبادات، ووجھ داخ�� يتمث

ال   .4ا�خلق. لذلك فاإل�سان �� تجر�تھ الدينية �عّد ا�ع�اسا لل�ون واملطلق معا  �حظات التج�� األو�� للمطلق �� 

 
ً
ما إ�� املطلق الالتنا��  يتوّجھ الدين إذا

ّ
شاليرماخر فر�دريش لهذا السبب ن�ح و  ؛إ�� ما هو متناه أو خاص، و�ن

 عندما ي ع�� حفظ جملة القواعد والتطبيقات الطقوسية فقط  ينكباإل�سان بأال
ّ
ما ام تعل

ّ
ال��ك��  عليھ لدين، و�ن

ق بالال��ائي، أيضا 
ّ
�التا�� ال ي�ّح اخ��ال الدي�ي ��  و ع�� إيقاظ االستعدادات العميقة �� وجدانھ ل�ي تؤهلھ للتعل

ما ليس اف ؛ لذا،مجّرد مجموعة من الشرائع واألخالق كما يفعل عامة الناس
ّ
لدين هنا فكرا، أو حدثا وطقسا، و�ن

ليحمل مل�اتنا الروحية  الفردي، يتغلغل �� الشعور الذا�يلذلك فالدي�ي  .5اعميق  اباطنيا وشعور  او�حساس تأمال

�عيدا عن تلك الطقوس  إّن الدي�ي ��ذا املع�ى يقعو�جعلها �س�� �� مجرى اندفاعاتنا الشعور�ة وا�حسية. 

الفقهاء �خيفة من حيث ��   اي يتحّدث ع���املألوفة، وهذا ما يجعل فكرة الورع الدي�ي ال التلقينية والشعائر

 . 6مجّرد ال��امات �عّبدية طقوسية فاقدة للعمق م�ى فصلت عن هذا الشعور 

حاصل الكالم بخصوص هذا املوقف أّن جوهر الدين يكمن �� تأّمل العالم ومعا�شة تجر�تھ حدسا وشعورا.  

 
ً
أسقط شاليرماخر فكرة التوّجھ بإدراكنا إ�� الطبيعة واألشياء املتناهية ملعرفة اإللھ لصا�ح  هذا املوقف،لونتيجة

التوّجھ �عاطفتنا رأسا إ�� الالمتنا��، حيث نرى هللا �� �ّل �ىيء. وفقا لهذا التصّور ال �ستطيع أن ن�ون متدّين�ن 

ال يجوز لنا أن نخ��ل تديننا ��   و�التا�� � شعورنا الداخ�� ا�خاص. حّقا ما لم �ستوعب أّن أصل املبادئ يوجد �

مجّرد الطقوس و�عض املبادئ األخالقية والشعائر الدينية املوسمية، بل علينا أن نر�ط تدّيننا �شعورنا باملطلق 

 
3 - Schleiermacher Friedrich, De la Religion ; Discours aux personnes cultivées d'entre ses mépriseurs (1799) ; Ibid, p 138 
4-  Ibid, p 139 
5- Ibid, p 142 

التقليدي التصّور ال�انطي للدين الشع�ي التار��� املنغمس �� الطقوس والفاقد للمع�ى العق�� ا�حقيقي للدين بما  يحضر �� هذا النقد املوّجھ للتدين  - 6
اإليمان   �عمق  إيمانھ  هو  فلر�ما  ذلك،  من  أك��  الطقو�ىي  الدين  نقد  ع��  شاليرماخر  حّفز  ما  أّن  يبدو  لكن  عقالنيا.  بناء  مبنية  أخالق  املسي�� هو 

 زه العتبارات كهنوتية ضيقة. ال��و�ستان�ي وتجاو 
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نا ال �عرف جوهر الدين بالعقل واملعرفة العلمية واألخالقية امليتاف�
ّ
ما بأن �سلك متجّسدا �� �ّل �ىيء. إن

ّ
�يقية، و�ن

سبيل الفهم والتأو�ل والقول بالذاتية التأو�لية وما تقتضيھ من �شاطات سي�ولوجية حدسية وشعور�ة خارج أطر  

 .7العقل ا�حدودة 

ھ ال يجوز اعتبار الدين إدرا�ا تا�عا للمعارف العقلية والعلميةي
ّ
ما ،ظهر من هذا املوقف الالهو�ي أن

ّ
عنصرا آخر  و�ن

لهذا السبب رفض و يكّمل حياة اإل�سان ويعط��ا املع�ى الذي ��جز املعرفة العلمية والعقلية أن �عطيھ.  مستقل

شاليرماخر رفضا باتا تأسيس الدين ع�� أسس من املعرفة النظر�ة واملن�جية كما حاولت �عض ا�حاوالت  

عبية �ونية ومش��كة؟ أم أّن ا�حديث عن  لكن هل �ع�ي هذا أّن اعتقادات الناس الش .8الفلسفية األخرى القيام بھ

 �ونية املعتقدات الدينية يبقى مجّرد فرضية فلسفية مسبقة ال يقوم الدليل عل��ا �� الواقع؟ 

 من حيث �� تجليات جزئية للمعتقد 
ّ
الظاهر أّن التصّور الالهو�ي السابق ال يؤمن بنسبية االعتقادات الدينية إال

ھ من وجهة نظر أن��و�ولوجية قد يظهر 9ا�حّق  ال�و�ي الذي يجّسد جوهر الدين 
ّ
  ،العكس �حيح تماماأن . غ�� أن

حيث املعتقدات الدينية موجودة لدى مختلف شعوب العالم، ومن ثّم فأهمي��ا قد تكمن �� طبيعة وظيف��ا 

�خصوص هذا و  10االجتماعية، وتأث��ها البّ�ن ع�� سلوك األفراد وا�جماعات، و�صفة خاصة ع�� طر�قة تفك��ها.

) أّن املعتقدات ذات الطبيعة ال�حر�ة والدينية �عّد من  Scott Atranاألمر، �عتقد األن��و�ولو�� س�وت أترون (

) ح�ى و�ن �ان يرتكن إل��ا هذا الفكر �� خضم ا�حياة االجتماعية للناس، Parasites de l’espritمشّوشات الفكر (

 
7 - Schleiermacher Friedrich, De la Religion, op, cit., p 142. 

 �� إطار تجر�ة دينية، و�معزل عن األطر العقلية واملقوالت املعرفية   -  8
ّ
ال يتحّقق الدين وال يتجّسد، فيما يزعم شاليرماخر، هنا، إال

ل هذه التجر�ة شعورا ذاتيا 
ّ
املسبقة. الدين ��ذا املع�ى تجر�ة شعور�ة لها ارتباط بمصدر وقّوة مطلقة متمّ��ة عن هذا العالم. تمث

ها مفاهيم أو أف�ار أو تجر�دات عقلية أو أخالقية أو ميتاف��يقية. لكّ��ا تجر�ة شعور�ة وحسب،    ذي طبيعة
ّ
حدسية، فال تتوسط

 تفوق اإلدرا�ات املفهومية حيث ال يمكن وصفها أو إخضاعها �حّددات معرفية أو فلسفية مسبقة.
للديان  - 9 الكالسيكية  الالهوتية  التصّورات  ع��  املوقف  هذا  الهوتيينطبق  تأو�الت   �� �س��  حيث  ها، 

ّ
�ل السماو�ة  األقل�ات  ع��  الطا�ع    ،�ا  تأكيد  إ�� 

  الشمو�� ملعتقدا��ا للزمان وامل�ان؛ وهنا ال يفعل شاليرماخر، بدوره، سوى تأكيد الطا�ع الشمو�� والال��ائي لإليمان املسي��.
10  -Bronner Gerald، L'Empire des croyances; édtion PUF, Paris, 2003, p.96.  
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ما دورها يتأ�ى  .11حياةوذلك نظرا لدورها �� إضفاء املع�ى ع�� ا�
ّ
 ف�ي ليست مهّمة �� تفس�� العالم من حولنا، و�ن

ً
إذا

 باألساس �� �عز�ز القيم ا�جماعية للشعوب والثقافات ا�ختلفة. 

د عالم النفس 
ّ

املعاصر  تأكيدا لهذا الطا�ع الثقا�� التداو�� للمعتقدات الدينية وكذا للتصّورات الفكر�ة، يؤك

�� معرض �سط نظر�تھ حول جغرافية الفكر، اختالف  Richard Eugene Nisbett) (  تنيسبيأوج�ن ر�تشارد 

ناس للمعتقد وللصدق والكذب من بيئة أ�ساق التفك�� من سياق ثقا�� إ�� آخر، حيث تختلف طر�قة تصّور ال

ثقافية إ�� أخرى. وفقا لهذه الفرضية املن�جية ال يمكن زعم وجود معتقدات �ونية لدى �ل شعوب العالم، ألّن 

ا�حضارات اإل�سانية ع�� مرور الوقت استطاعت أن تب�ي أ�ساقا متباينة ومختلفة للتفك�� واالعتقاد والتصور 

 .12للقياس بنفس املقاييس واملبادئ معا، و�� بذلك غ�� قابلة

ده نجد
ّ

 Philippeفيليب د�س�وال ( ّور ـــــــاصرة، مثل تص ـــــ اث األن��و�ولوجية املع ــــــــــا �عض األبح ــــــالفكرة ذا��ا تؤك

Descola ��أحد الشعوب  ىالغر�ي�ن عن تلك املوجودة مثال لد ) القائل بوجود نوع من االختالف ب�ن طر�قة تفك

ها سما وال�ي  ،لغو�ة من س�ان غابات منطقة األمازون العلياوالعرقية ال  عاتجمو ا� ال�ي تنت�ي إ��  ةأمر�كي-والهند

حيث �غلب الطا�ع  ،"املتوحشمعناه " �عت قد�� )، وهو Jivaros( جيفاروس ا�اسم بالغزاة اإلسبان األوائل 

. البّ�ن من جغرافية الفكر هذه أّن 13كما لدى شعوب أس��اليا و�فر�قيا  سالطوط�ي والتمثي�� لدى ا�جيفارو 

األديان، الصغ��ة والكب��ة ع�� حّد سواء، ليست �� �� حّد ذا��ا ما يفّسر اختالف طر�قة اعتقاد الناس ��  

 .14أيضا للبيئة والعوامل األخرى دورها �� ذلك  ّينة، ولكن تصّورات مع

 
ُ
املوقف التأم�� الالهو�ي ة سقط املقار�ات العلمية (االن��و�ولوجية والسوسيولوجية والسي�ولوجية) السابق �

الفكر الكالسي�ي القا�ىي باعتبار املعتقدات الدينية تصورات �ونية ثابتة. ولعّل املستخلص من فرضية جغرافية 

 
11- Atran Scott  ,“The Evolution of Religion: How Cognitive By-Products, Adaptive Learning Heuristics, Ritual Displays, and Group 
Competition Generate Deep, Commitments to Prosocial Religions » Biological Theory 5(1) 2010, p.18–30. Ed 2010. Konrad Lorenz 
Institute for Evolution and Cognition Research. 
12 Nisbett Richard, The Geography of thought; the free press and colophon are trademarks of Simon & Schuster, Inc. New York, 2003, 
p.217.  
13- Descola Philippe, Par- delà nature et culture ; édition Gallimard, 2005, p56. 
14- Journet Nicolas, « Existe-t-il des croyances universelles ? », Revue Sciences Humaines, Juin 2004, N 260, p. 40-43. 
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أّن األ�ساق الَعَقِدية واألديان �ش�ل عام، الكب��ة والصغ��ة، ليست الوحدات ال�ي تقوم عل��ا �عّددية املعتقدات 

كما يذهب إ�� ذلك ني�والس جور�ي ، بل إّ��ا مجّرد تقاليد خاصة تحتل موقعا ثانو�ا �� ا�حالة الغر�ية مثال ،الدينية

)Nicolas Journetعتقدات مجّرد �شكيالت ثقافية مختلفة تنجم عن �عددية ثقافية واختالف ) �� ادعائھ �ون امل

 . 15أنماط التفك�� البشري 

الثقافات اإل�سانية، وأظهر تباي��ا  ية فكرة اختالفـــية وغ�� الدينــافية الدينــــاش حول املعتقدات الثقـعّزز النق

بالنسبة للموقف الثقافوي الكالسي�ي املؤمن باختالف  وتنّوعها. والواقع أّن هذا األمر ليس فيھ جديد يذكر

الشعوب، حيث سبق وأن ُعّ�� عن ذلك بالعديد من املقوالت التجر�دية الكالسيكية: "روح األّمة العاّمة" مع 

)، وكذلك "ا�خاصية الوطنية للشعوب" لدى (Hegel )، ثّم "روح الشعب" عند هيغلMontesquieuمونتيسكيو (

ها نوع من Max Weberماكس في��( 
ّ
)...ا�خ. أّما بالنسبة للتصّورات الثقافية واالجتماعية املعاصرة، فقد ساد �� ظل

نھ قد أصبح مش�و�ا �� خلفيا��ا الّتمركز�ة حول ثقافة أال��ّدد �� استخدام تلك املقوالت الكالسيكية، خاّصة و 

تقاد األح�ام القطعية حول التصّورات الثقافية معّينة عندما ظهر تحّ��ها للن�عة املركز�ة الغر�ية. بذلك ق�ىى ان

) بضرورة تجاوز التصّورات ا�جوهر�ة للثقافة ح�ى يتم قطع Les cultures localesواملعتقدات الشعبية األهلية (

  .16العر�� واإليديولو�� الشمو��  عالطر�ق ع�� الن�و 

ھ من وجهة نظر سوسيولوجية خالصة
ّ
لت املعتقدات الدين ،غ�� أن

ّ
ية واالجتماعية موضوعات بحثية مغر�ة  مث

  )Emile Durkheim( ) �� أملانيا، و�ميل دور�ايمMax Weberللنظر�ات السوسيولوجية و�خاّصة لدى ماكس في�� ( 

ل ذلك تحّديا بارزا للتحليل السوسيولو�� للظاهرة الدينية، مّما أف�ىى إ�� قيام سوسيولوجيا و  .17�� فر�سا
ّ
ش�

و�ورديو   )Boudon) إ�� بودان (Tocqueville) مرورا بطوكفيل (Marxباملسألة الدينية من ماركس (خاّصة 

 
15- Journet Nicolas, « Existe-t-il des croyances universelles ? », Ibidem.  
16-  Blumenberg Hans, La légitimité des temps modernes, édition Gallimard, Paris, 1999, p.231. 
17-  Durkheim Emile, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1979, p.35. 
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)Bourdieu  ��وقد أظهرت األبحاث املنجزة �� هذا االتجاه أهمية االنتباه إ�� كيفية عمل املعتقدات الدينية ع .(

  .18صياغة الفعل االجتما�� �� نطاق ثقا�� معّ�ن

�و�ولو�� والسوسيولو�� حول طبيعة املعتقدات الدينية والثقافية مأخوذا دوما بالكشف عن  لم يكن البحث األن�

حيث لن ي�ون األمر جديدا بالنسبة للباحث�ن ، حضور األ�عاد ال�ونية أو ا�خصوصية ألسباب من�جية خاّصة

م��ا خاّصة. غ�� أّن  ا�حديث عن خصوصية أو �ونية التصّورات الثقافية والدينية ، عندحول الظواهر الثقافية

واالختالف االجتما�� والدي�ي ق�ىى بأن تث�� �عض األسئلة املوّجهة  ،التعب�� املفهومي عن التعّددية الثقافية

ع��  أي  رغم وجود ما يمكن أن ي�ون تجلّيا لل�و�ي ف��ا:  ثقافيةللبحوث األن��و�ولوجية مسألة �سبية االعتقادات ال

لكن مسألة التعّددية  وف من املص�� ا�جهول لإل�سانية �� تنّوعها و�عّددي��ا البّينة.األقل ذلك الشعور العام با�خ 

ما تبلورت أيضا فلسفات قائمة بذا��ا 
ّ
واالختالف لم �عد محصورة �� دائرة النقاش الثقا�� الدي�ي فقط، و�ن

 . 19للتفك�� �� مسألة الهو�ة واالختالف واملطابقة والتشابھ 

 هميةأ) ابراز Gille Deleuze( دولوز فمن وجهة نظر فلسفية محضة، حاول فالسفة االختالف وع�� رأسهم جيل  

املقتنع بمسألة املطابقة ب�ن الفكر والواقع من خالل التج�� امللموس خالفا لهيغل �� مجال الفلسفة، إذ  االختالف

تناقضا كما  وأ. وع�� هذا األساس لم �عد االختالف سلبا 20�ة تصّور  المارسة إبداعية م  رالفك اعت�� دولوز ، للفكرة

ماتصّوره هيغل، 
ّ
دولوز يبدو ع��  بحسبللتنوع والك��ة. لذلك ففكر االختالف ولكن للهو�ة والعينية  تكرارا ال و�ن

ل
ّ
القا�ىي باعتبار الذاكرة والو�� والذات محّددات الفكر األصيل. يقوم االختالف   21نقيض تام لفكر التمث

ھ ع�� إسقاط املنطق التمث�� األحادي التفك��، لصا�ح منطق مخالف، 
ّ
منطق االختالف والتكرار أي الدولوزي �ل

 والتنوع وال��حال.

 
18-  Bronner Gerald, Vie et mort des croyances collectives, édition Hermann, Paris, 2006, p.12. 

بحسب    -  19 التفك��،  منطق  أّن  إ��  االنتباه  يلزم  ا�خصوص،  ع�� جيل  ��ذا  الكتابة/ا�حياة  عالقة  �غلب  حيث  وف��يولو��  بيولو��  منطق  هو  دولوز، 
 . 69، ص 1999العالقة التقليدية ذات الش�ل الكتابة/ال�اتب. أنظر ��ذا ا�خصوص مجلة مدارات فلسفية: العدد الثا�ي، ماي 

 . 86، ص 2009االختالف والتكرار، ترجمة وفاء شعبان، املنظمة العر�ية لل��جمة، الطبعة األو��، ب��وت،  ،جيل دولوز  - 20
ض هذا �عت�� جيل دولوز التمثل مصدر الوهم املتعا�� الذي يقابل ا�حس مع العقل، مع أفضلية املتعا�� ا�جّرد للمحسوس. يقوم االختالف ع�� نق  -21

   25االختالف والتكرار، مرجع سابق، ص  أنظر كتاب .املنطق وتجاوزه
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واملطابقة؛ ولهذا السبب  هو�ةم�ان عن فكر الابتعد قدر اإل فللتعّدد واالختالف، بالغة دولوز أهمية  جيل أو�� كما  

فلسفتھ �� مجملها عبارة   و�انت�� التقليد الفكري امليتاف��يقي الغر�ي.  ت�نعارض طر�قة التحليل وال��هنة السائد

ختلف أش�ال العودة إ�� األصول والثوابت م فكر ينفلت من  ،عن فكر رافض للعودة إ�� الذات وتمثالت الو�� 

وتمامھ ذات ا�خلفية الهيغلية ال�ي تبت�� االستحواذ  عقلأك�� من ذلك رفض فكرة كمال ال .السيكيةالفكر�ة الك

لو روح القية ع�� الفكر بدعوى إطال
ّ
ل . للعالم  العقل تمث

ّ
رفهذا التمث

ّ
خارج الهو�ة واملطابقة،  ال �ستطيع أن يفك

 باعتباره سلبا وتناقضا وجب رفعھ  بالتا�� ال يرى 
ّ
  ،الختالفل االتمثل عدو  . لذلك جعلو�زاحتھاالختالف إال

 . 22�� كتابھ االختالف والتكرار واملطابقة قر�نة للهو�ة كما جاء

 فلسفية تنطوي ع�� مغامرة فكر�ة جر�ة واعت�� جيل دولوز أن مسألة االختالف ت  

ّن الفكر �عّود االنتباه إ�� االختالفات ولم �عد ��تم هذا األفق ا�جديد، أل مجال للتعا�� واملثاليات ��  الإذ ، مثمرة

ھ إبداع للمعا�ي ا�جديد، لتشا��اتل
ّ
موقف  وضمن هذه املنظور�ة ا�جديدة رفض .23ا�ختلفة وللقيم ا�جديدة  ةإن

ضوء  �� مسألة االختالف  عادة ما يفهم �حس املش��كفاالتكرار. و  االختالف ��ىيء فهمل�ونھ  ا�حس املش��ك

�عتقده فرعا  بالتا�� االيجابيات،   �ستطيع أن يدركوال فقط، يرى فيھ السلبيات حيث  املشا��ة واملطابقة،و  الهو�ة

 ةقولبذلك قا مصّد  فكرة ا�خروج عن املألوف والعادة والتشابھ، دولوز   �عزز  ،ذلكلخالف و ومجازا وليس واقعا. 

االختالف هكذا ي�ون ". كضعف فكر  اتمن عالمه أال ترى سوى التشابھ؟ هذ" ةنيتشھ الشه�� الفيلسوف فر�در�ك 

  وليس ع�� جهة املطابقة والتشابھ؛ فكرنا يتعّرض لھ ع�� جهة االختالفرد ع�� ما يإذ إّن �ّل هو األصل، 
ً
،  و�ذا

ل بنية تفك��نا �� العالم
ّ
 .24، وهذا ما يلزم عنھ ا�خروج عن الذاتية والهو�ة واملطابقة املألوفة فاالختالف هو ما �ش�

تحر�ر �حركية التفك��  و إبداع مستمر للمع�ى وللقيم،  فهواالختالف تحف�� للتفك�� ع�� أصعدة مختلفة، إّن  

ھ إرادة قلب الوثوقية وتجاوزها، و ولطاقا��ا، 
ّ
نزوع نحو �عّرف الفكر ع�� و رغبة دائمة �� مجا��ة صعاب ا�حياة. إن

 
 . 67ص  االختالف والتكرار، مرجع سابق،  أنظر كتاب -22
 .27نفس الرجع، ص   -23

24- Bellour Raymond, « Gille Deleuze un philosophe nomade », Magazine littéraire, n 257, septembre 1988, p14. 
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شياء املألوفة، بل يلزمنا ال��حال بجوار األ  لإلقامةأساس من املغامرة وا�حماقة وال��حال الدائم، ليس هناك داع 

ھ فكر يزاوج ب�ن فلسفة نيتشھ واسبينوزا،  و وملا ال القسوة  
ّ
ا�خّسة والعنف تجاه �ّل ما يكرهنا ع�� ا�جمود. إن

يجارد. فكر ال �ع��ف با�حدود ب�ن األف�ار، وال يؤمن بالقطائع ب�ن الفلسفة والفن واألدب  وأيضا ب�ن برغسون وك��ك 

ھ فكر رّحال ال �ستقّر ع�� أرضية مسبقة وثابتة، بلھ مثل رمال متحّركة ال تفتأ عن التحرك خلسة  
ّ
والسياسة. إن

  .25حيانا إذا لزم األمرأو�عنف 

 ليس مسألة الختالفا ر�قتھ التفكيكية ا�خاّصة، عندما اعت�� أّن نفس األمر أكّده الفيلسوف جاك در�دا بط 

�� للغة، وال هكما قد يمكن أن يُ ر�ة، تصوّ 
ّ
ما  لخافلسفي بمفهوم  وفهم للوهلة األو�� من منطلق تمث

ّ
ص، و�ن

مّما يجعلها غ�� قابلة  ،مجّرد عالمة مفتوحة الداللة يمكن تأو�لها باستمرار حسب �غّ�� النصوص االختالف

ا
ً
عكس حدة الداللة وثبات املع�ى و  وترفض  الفكرة مسألة الهو�ة واملطابقة،تقّوض هذه  .26لل��جمة إطالق

مثل تلك  ،ليةيمثتطرق قراءة وتأو�ل النصوص من منطلقات عقالنية �� تبحث ال�ي تقليدية الفلسفية النظورات امل

رفًضا منھ لهذه التوّجهات العقالنية فت القائمة ع�� دعائم املن�ج العقال�ي. ال�ي كّرس��ا فلسفات الو�� واللسانيا

التقليدية �� التعامل مع النصوص، هاجم در�دا مقولة شفافية اللغة والكالم من خالل تقو�ضھ ملركز�ة الصوت 

ل تجلًيا وا�ًحا الستح�ام ميتاف��يقا ا�حضور ال�ي تحتقر الكتابة وتمّجد الكالم
ّ
  .27�� صورتھ الشفوّ�ة  ال�ي �ش�

الزم و . غدت ثانو�ة مقارنة بالكالم الشف�يو مستمّرا للكتابة واحتقاًرا لها،  إقصاءً  هذه ركز�ة الصوتمأفرزت وقد  

�� محاولة روسو (جون جاك هذا اإلقصاء للكتابة تار�خ الثقافة الغر�ية منذ سقراط (�� محاورة فيدر) مرورا ب 

  غ��دوسوس�� (�� أبحاثھ حول اللغة واللسانيات)، ولم يفعل املعاصرون  اللسا�ي فردناند أصل اللغات) وان��اء ب

ب دًورا لعاستعادتھ و�عز�زه. و�انت الكتابة طيلة هذا التار�خ مجّرد م�حقة مكّملة للصوت، بحيث أنيط ��ا أن ت

  أل��اهامشًيا 
ُ
ل درجة أد�ى �� تمثيل املع�ى، مقابل الكالم الشف�ي الذيت

ّ
جّسد ا�حضور الدائم واالتصا��  يُ  مث

 
  . 28جيل دولوز، االختالف والتكرار، مرجع سابق، ص  - 25

26- Derrida Jacques, L’écriture et la différence ; édition seuil, Paris, 1967, pp 166-167. 
27- Derrida Jacques, La dissémination ; édition seuil, Paris, 1972, pp226-227. 
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م والسامع والقصد �� آن واحد
ّ
وما �عّضد هذه الن�عة هو تمحور الفكر حول مركز�ة العقل ال�ي  .28ل�حدث وللمت�ل

 �� بدورها من مستلزمات فكر الهو�ة واملطابقة. 

بمثابة مجا��ة ُ�عّد  مسألة خ�خلة فكر الذاتية والهو�ة ع��   فالسفة االختالف (نيتشھ، دولوز، در�دا)ترك�� إّن  

ل السائد �� الفكر الغر�يالتشابھ و نطق ملفكر�ة 
ّ
من   القا�ىي بإزاحة املتعّدد وا�ختلف والهام�ىيو  ،ا�حديث التمث

 تعاليةالصور�ة واملثالية امل نمطية الهو�ةملواجهة  واسعا فتح فكر االختالف البابع�� مسرح الفكر النظري. لقد 

لذلك �ان من أخّص سمات هذا الفكر ا�جديد قدرتھ ع�� ال��حال  ؛ال�ي تزعمها امليتاف��يقا الغر�ية الكالسيكية

ي منطق الذاتية واملطابقة والتشاب. ب�ن فروع املعرفة واآلداب والفن والسياسة
ّ
 ، �عد تخط

واملتعّدد ملمكن االختالف هو ما يفتحنا ع�� اأمام فتح ا�جال السابقة أّن  النظر�ة من التصّورات �ستخلص 

�ومة  غالبا ما ت�ون محف�ي  ثقافيةاالعتقادات الأّما  ع�� الفكر. سطوة الضروري واملنطقي من  وا�ختلف، بدال

ران ع�� الهو�ات ا�جماعية مع مرور الزمن والبيئ حيطا� جتماعية، بالتا�� فإّن بظروفها التار�خية واال 
ّ
  ،. لذا ة يؤث

لت العوامل السياقية املرتبطة با�جال التداو�� ا�خاص ب�ّل ثقافة من ثقافاتفحيث
ّ

الناس، أو ��و�ة من   ما تدخ

 و�ان لها األثر البالغ �� �شكيل البنيات ا�خاّصة  هو�ات
ّ
.  الت��ير�ة وتمثال��ا ا�جماعيةمعتقدا��ا ��ا و�الشعوب، إال

ھ غالبا ما
ّ
عنصرا حاسما �� تبلور طرق إيمان واعتقادات الناس  ا�خاّصة افةت�ون الثق ونظرا لهذا االعتبار، فإن

ال��م وأف�ارهم وتصّورا��م  خطابا��م حول هو�ا��م ا�جماعية مجموع الدينية والشعبية، حيث �عكس
ّ
تمث

��  تار�ال الثقا��  سياقالاأل�عاد ا�خاّصة ببيئ��م الثقافية واالجتماعية ضمن  وال�ي تخ��ل  ،وقناعا��م االجتماعية

 حّدد لوجودهم.ا�

 

 

 

 
28- Derrida Jacques, De la grammatologie, édition minuit, Paris, 1967, pp 82-83. 
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