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   مقدمة

 بها يُعتد ومعالم وإقليمهم، لمجتمعهم الفكري التاريخ في بارزة عالمات يصبحون أنهم هو الجادين المفكرين من قسًما يميّز ما
  العالمي. المستوى في

 بأشكالها والضغوط واآلالم والمنغّصات بالعراقيل بل يقال، كما والحرير بالورود مفروًشا ليس كله ذلك إلى الوصول وطريق
  كلها.

 التزموا األهداف، نبيلة رسالة ذلك في دافعهم وعطائهم. بحثهم في ويستمرون توازنهم، على يحافظون المفكرين من وقالئل
 عوامل بتجاوز مشكالته، على التغلب في المجتمع مساعدة شأنها من التي والوقائع الحقائق عن بالبحث ينضب ال معرفي وشغف بها،

  والنمو. النهوض مقومات امتالك تمكينه شأنه من ما على والتركيز ضعفه،

 القواعد استخالص على المتميّزة والقدرة والتحليل، النقد في بمنهجيتهم نسترشد سنظل الذين هؤالء أحد هو العظم جالل صادق
 تفصيالت من هائل حشد وسط وذلك أخرى، إلى مرحلة من وتتحول وتتفاعل االجتماعية، الظواهر بموجبها تتشّكل التي والعوامل
  اليومي. المعيش

 بالتجارب يتجلى ما وهذا -الملموس الواقع عن بعيد تأملي موقع من والنقد التحليل يمارس يكن لم أنه المجال هذا في العظم وميزة
 الواسعين، واطالعه بعلمه احترامه يفرض الناس، من قريبًا األحداث، مع متفاعًال  كان بل -الفتة بصورة عليها اعتمد التي الذهنية

  واآلخر. الذات مع وصدقه وتواضعه،

 من شكًال  أو خاصة، نزعة محض إليها، المستمرة ودعوته الورقة)، هذه (محور بالعلمانية اهتمامه يكن لم ذلك، مع وبالتوافق
 هذا أن الخبير العارف موقع من يدرك كان بل الرغبوية، التأملية مواقعهم من بعضهم عند نجده قد مما التحّزب أو التميّز أشكال

 والمذاهب الطوائف متعددة مجتمعاتنا فإن وإال التطبيق، ثم ومن والمتابعة، والوقت الجهد من يستحقه ما يأخذ أن بد ال الموضوع
 باتت التي المذهبية األصولية سيما وال المختلفة، بمسمياتها المتشددة األصولية المشاريع أمام االستمرارية من تتمكن لن والقوميات،

  الجميع. يهّدد الذي الجارف الطاعون بمنزلة

  

  العلمانية في

 بروز -كلها وحاالتها بدرجاتها المذهبية والقوى الفساد وأرباب الطغاة بين معقًدا تحالفًا تشهد التي - األيام هذه االنتباه يثير مما
 وإثنيًا ودينيًا مذهبيًا المتنوعة مجتمعاتنا بتفجير تهّدد التي المدمرة الصراعات نفق من للخروج وذلك العلمانية، باعتماد تطالب دعوات

 بينها، ما في تتآلف أن الهويات لهذه ينبغي وكان معلوف، أمين تعبير حد على قاتلة هويات إلى الفرعية هوياتها وتحويل الداخل، من
   الجميع. مصلحة إلى أخرى جهة من وتتجاوزها جهة، من بينها تجمع شموًال، أكثر وطنية لهوية خام مادة وتكون
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 تسفيهية، نزعات بين وتداخًال  تخبًطا يالحظ بالعلمانية، المقصود لتبيّن والتدقيق التمعّن مستوى إلى المرء ينتقل عندما ولكن
  .وأبعاده دالالته بتحديد المصطلح تعريف إلى تسعى بحثي، أكاديمي جهد وجود مع شعبوية، وأخرى

 صيغتيه في العربي القومي المشروع على المعلقة اآلمال على أجهزت التي 1967 هزيمة بعد كان بما يذّكرنا األمر وهذا
 الشيوعية لألحزاب التبشيري المشروع تالشي في ونتائجه السوفياتي االتحاد انهيار بعد شهدناه بما ويذّكرنا والبعثية. الناصرية
   منطقتنا. في واليسارية

 ومدى وآفاقه، المقترح، الحل لطبيعة تحديد أو تدقيق أي دون من الحل هو اإلسالم أن إلى يدعو من وجدنا الحالتين، وفي
  واقعيته.

 ضخم جهد تراكم حصيلة كانت التي المصطلحات من إنها هو العلمانية، يخص ما في الوضوح وعدم التداخل هذا سبب ولعل
 القوى مع مباشر تماس على جعلها مما والسياسي، الديني بين للفصل مدخًال  لتكون تبنيها تم متنوعة، معرفية ميادين إلى ينتمي

  إليه. التوصل جرى ما بشأن نظرها ووجهات مواقفها اختلفت التي المجتمعية

 المعرفية الجوانب تشمل بل وحده، السياسي الجانب على تقتصر ال الحياة، إلى متكاملة نظرة العلمانية في وجد من فمنهم
 األول المقام في الكوني المادي المستوى في العقل منجزات تجّسد المعنى بهذا وهي واألدبية. الفنية وحتى واالقتصادية، والفلسفية

)1(.  

 المتعددة ذرى ال بين للكفاءات القانوني التقسيم من بكثير أكبر آخر شيء هي العلمنة« أركون: محمد يقول الموضوع هذا وحول
 أو الفرنسية التجربة« أن أركون يرى الموقف هذا مع وانسجاًما .)2( »المعرفة تخص مسألة شيء كل وقبل أوًال، إنها المجتمع. في

  .)3( »والتعلمن العلمنة يخص ما في والتأمل التفكير على تحريًضا واألكثر واألجدر األصح يبقى الفرنسي المثال

 مصطلح أن ويرى الحديثة، القومية الدولة مع بالتزامن الغرب، في العلمانية الظاهرة والدة بين يربط من هناك المقابل، وفي
 حرب نهاية في مرة ألول استخدم قد اإلنكليزي )Secularism( سيكوالريزم مصطلح منه اشتق قد الذي )Secular( سيكوالر
  .)4( 1648 عام أوروبا في الثالثين

 مصطلح صاغ من أول يُعد الذي 1817- 1906 (John Holyooke) هوليوك جون إليه ذهب مما يستشف قد ما وهذا
 اإليمان لقضية التصدي دون ومن المادية، الطرائق خالل من اإلنسان حال إصالح إمكان في يركز أنه هو الحديث؛ بمعناه العلمانية

  .)5( الرفض أو بالقبول سواء

  العلمانية: من صيغتين أمام بأننا القول يمكننا سلف، ما وبموجب

  النسبية. أو الجزئية والعلمانية الكلية، أو الشمولية العلمانية

 التي التعريفات مختلف عند وتوقف أعماله، من عدد في كافيين وتحليل بشرح الموضوع هذا المسيري الوهاب عبد تناول وقد
 حول ويتمحور أكسفورد، قاموس في ورد الذي ذاك التعريفات هذه ومن العلمانية، لمصطلح الداللي الجانب ضبط أجل من قُدمت
  .)6( الخمس) الحواس عالم (أي والمرئي اآلني العالم لهذا شاملة رؤية العلمانية كون

 المعنى بهذا العلمانية أن أي الحياة، قطاعات من واحد قطاع مجرد« العلمانية )G.M. Yinger( ينغر م. ج. عدّ  حين في هذا
  .)7( »للعالم رؤية ليست فهي شاملة، وقيمية معرفية منظومات ألية بعيد أو قريب من تتعرض ال

 وحلول المقدس اختفاء في تجسد والدين، المجتمع بين الفصل صيغ من صيغة )Shiner Larry( شاينر الري عدها بينما
  .)8( المقدس المجتمع محل العلماني المجتمع

 وليس الدين، عن والتنفيذية السياسية السلطة فصل« إلى تدعو حركة العلمانية في وجد فقد هللا، خلف أحمد محمد الدكتور أما
 محل تحل لن منهما الواحدة إن الحياة. في جنب إلى جنبًا السلطتان تعمل أن من هذه الفصل حركة تمنع وال الدولة. عن الدين فصل

  .)9( »فيها تؤثر أو باألخرى تتأثر أن غير من مستقرة حرة تعمل وإنما تلغيها، أو األخرى

                       
  ة.من أكثر ممثلي هذا التوجه أهمية مع اإلقرار بوجود تباينات في ما بينهم: سالمة موسى، شبلي شميل، مراد وهبة، محمد أركون، عزيز العظم )1(
  .10)، ص 1996، (بيروت: دار الساقي، 3محمد أركون، العلمنة والدين، هاشم صالح (مترجًما). ط )2(
   79محمد أركون، العلمنة والدين، ص )3(
  . 11). ص2000، (دمشق، دار الفكر، 1للمزيد حول هذا الموضع راجع: عبد الوهاب المسيري، وعزيز العظمة، العلمانية تحت المجهر، ط )4(
  .12عبد الوهاب المسيري، العلمانية تحت المجهر، ص  )5(
  .59عبد الوهاب المسيري، ص )6(
  .61عبد الوهاب المسيري، ص )7(
  .63-62عبد الوهاب المسيري، ص )8(
  63عبد الوهاب المسيري، ص )9(



 

    ملف العدد 72 

    العلمانية واإلسالم في فكر صادق جالل العظم السياسي  

  .)10( »لعلّة معلول مجرد هو والدولة الدين بين الفصل« أن -المسيري إليه يذهب ما بموجب - وهبة مراد رأى المقابل، وفي

 المضمون مستوى في نفسه الوقت في ومتشدد المصطلح، الستخدام الشكلي المستوى في متساهل فهو العظمة عزيز أما
 الالئكية عبارة استخدام في جناح وال نصبها، أو العين بكسر العلمانية) بها (ويعني العبارة لفظنا أن مهًما ليس« يقول: فهو والدالالت.

 استخدام على اإلصرار مع الظاهرة إلى المتكاملة التاريخية النظرة هو المهم إنما بل تتضمن ما بعض على للداللة المدنية أو )11(
  .)12( »العلمانية

 فرنسا في إال ومؤسساته للدين محاربة تكن لم« العلمانية ثقافة أن العظمة فيرى والدين، العلمانية بين العالقة بخصوص أما
 وعقلية اجتماعية لممارسات مساوًما فكًرا كانت أنها بمعنى دينية ال كانت ذلك إلى ولكنها سابقًا. الشيوعية الدول وفي والمكسيك
  .)13( »يذكر أثر فيها الدينية للمرجعية ليس وثقافية وقانونية

 تفسيره على وعملوا ،)14( ودالالته العلمانية مصطلح تناولوا الذين والباحثين المفكرين من قسم مواقف من تقدم مما يستنتج ما
  قبل: من ذلك إلى أشرنا ما بمثل العلمانية من رئيستين صيغتين أمام أننا هو ومآالته؛ أبعاده وتحديد

 مادية كتلة وكأنه العالم إلى تنظر الموضوعية. العلمية النظرة إلى منها األيديولوجيا إلى أقرب هي شمولية، أو كلية، األولى
 األول تعد بل مادي. هو وما إنساني هو ما بين التمييز في خصوصية أي تراعي ال صارمة، موضوعية قوانين فيها تتحّكم متجانسة،

 مختلف على شمولية قيمية وأزمة الحدود، تعرف ال متوحشة استهالكية نزعة في راهنًا تتجسد التي لحساباته يخضع الثاني، من جزًءا
 والمعاهدات المواثيق لجملة الفت وتجاهل الدول، من لعدد العدواني السلوك في تنعكس أزمة والكونية. والجمعية الفردية المستويات
  والشعوب. اإلنسان بحقوق الخاصة واالتفاقات

 بالنسبة الدولة حيادية إلى وتدعو ديني. أساس على الدولة ببناء تقرّ  ال التي الجزئية أو النسبية العلمانية فهي األخرى، الصيغة أما
 احترام مع المؤمنين، وغير المؤمنين بين تمييز أو والقومية، والدينية المذهبية االنتماءات بين تمييز أي دون من جميعهم مواطنيها إلى

 عملية في الدولة تتدخل وال ونشاطها، وسياساتها الدولة مؤسسات في دور أي للدين يكون وال الجميع. إلى بالنسبة التعبير حرية
  لها. الترويج أو فيها التأثير أو الدينية المؤسسة ونشاط برامج تحديد

  استثناء. أي دون من جميعًا للمواطنين خدماتها الدولة وتقدم

 وتترك والدولة، الدين بين بالفصل وتكتفي أهمية، الجزئية العلمانية إلى الداعين أكثر من -عربيًا- المسيري الوهاب عبد ويعد
 والخلقية المادية) غير الطبيعية، (غير اإلنسانية للقيم واسعًا حيًزا تترك« أنها فحواه وهذا والديني)، (والخلقي اإلنساني للقانون مجاالً 

  .)15( »السياسة عالم في تتدخل ال دامت ما الدينية، للقيم بل المطلقة،

 أن يمكنها ال ولهذا للقيم، أو لإلنسان مجال فيها يوجد ال كاسحة، أيديولوجية المسيري منظور في فهي الشاملة، العلمانية أما
  وحسب. المادي البعد في اإلنسان حياة اختزال وتحاول اإلنسان، أو الثابتة القيم أو الدين مع تتصالح

 والبراغماتية، والداروينية والهوبزية الميكيافللية بمثل الغربية النتاجات من جملة تفاعل حصيلة هي العلمانية من الصيغة هذه
  .)16( والمنافسة السوق وقوانين المادة لعالم تابع ملحق إلى وتحويله نفسه، اإلنسان تفكيك إلى الحقًا نتائجها أدت التي

 في وتضعها اإلنسان عالم من األشياء بسحب تبدأ« الشاملة العلمانية المنظومة أن هو المجال هذا في المسيري إليه يذهب وما
  .)17( »هذا األشياء) (عالم في وتضعه اإلنسان عالم من نفسه اإلنسان تسحب ذلك بعد ثم األشياء)، (عالم تسميه مستقل عالم

 الصفحات في تبينه على سنعمل ما وهذا العلمانية، من الموقف هذ عن بعيًدا يكن لم العظم جالل صادق أن هو إليه نذهب وما
  اآلتية.

  

                       
  .69عبد الوهاب المسيري، ص )10(
  داًال. األصل الفرنسي للمصطلح وينص على فصل صارم بين الدولة والكنيسة يصل إلى حد العداء. هذا في حين إن التجربة اإلنكليزية كانت أكثر اعت )11(
  .157عزيز العظمة، العلمانية تحت المجهر، ص )12(
  . 163عزيز العظمة، العلمانية تحت المجهر، ص )13(
لذلك اعتمدنا بصورة رئيسة  لم تسمح لنا ظروف االنشغال التي نعيشها راهنًا بفعل ما يجري في سورية تحديًدا، والمنطقة على وجه العموم بالعودة إلى نتاج كل باحث، )14(

عي يمكن ذي قدمه عبد الوهاب المسيري ألكثر اآلراء أهمية في كتابه المشترك مع عزيز العظمة: العلمانية تحت المجهر. وما نراه هو أنه عرض موضوعلى العرض ال
  االعتماد عليه. نأمل أن نتمكن من تالفي هذه الثغرة في بحث قادم. 

  . 395-394)، ص2015، (القاهرة: دار الشروق، 6مر، طعبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية في البذور والجذور والث )15(
  . 398عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية، ص  )16(
  . 397عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية، ص  )17(
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  واإلسالم العلمانية بين العالقة آفاق في العظم جالل صادق نظر وجهة

 المشكالت مختلف حولها تتمحور التي األبرز اإلشكالية مجتمعاتنا إلى بالنسبة الراهن عصرنا في والعلمانية اإلسالم مسألة تعد
 تالمس بدأت بل وحدها، والمجتمعية والسياسية الفكرية النخب إلى بالنسبة ليس وجوديًا كبيًرا تحديًا تمثّل التي الفرعية والقضايا
  المنتظر. العربي الربيع موجة شهدت التي تلك سيما وال العربية، المجتمعات داخل في الجماهيرية الحركة

 اتساع بعد خاصة بصورة برزت وقد مجتمعاتنا، في نفسه اإلسالمي التاريخ قدم قديمة فهي وبداياتها، المشكلة هذه جذور عن أما
 والمعرفية والدبلوماسية التجارية والعالقات الحروب عبر وذلك األخرى، بالحضارات واالحتكاك اإلسالمية،-العربية الدولة رقعة

  وغيرها.

 إطار تحت اندرجت والفالسفة، الكالمية الفرق من معرفية ونتاجات ومناظرات لمناقشات موضوًعا المشكلة هذه كانت وقد
 النقل بتأويل وطالب المستقبلي، البعد على رّكز من ومنهم للنقل، األولوية إعطاء إلى دعا من منهم والنقل. العقل بين العالقة مسألة
 كان إذا اآلخر نتاج من االستفادة ضرورة هو رشد ابن الفيلسوف االتجاه هذا ممثل إليه ذهب وما .)18( العقل إليه يذهب ما ليوائم
  .)19( ال أم الملّة في لنا مشارًكا كان إذا ما قضية عند الوقوف دون من لنا مفيًدا

 الواقع صعيد في انعكس الذي األمر كاملة، شبه بصورة بعد ما في هيمن الذي هو النصي الفقهي المحافظ االتجاه ولكن
  وانهياًرا. تراجعًا ثم ومن جموًدا، الالحقة المراحل في والسياسي االقتصادي -االجتماعي

 الداخلية العوامل بين التفاعل نتيجة وذلك الفكرية، المناقشات تجددت المنطقة في النهضة لعصر األولى اإلرهاصات ومع
 من واالستفادة والسياسة الدين بين الفصل صيغ من صيغة اعتماد إلى والداعين باإلصالح، المنادين موقع وتعّزز والخارجية،

 سبيل على نذكر المرحلة هذه وجوه أشهر بين ومن القديمة. الحكم أصول تجاوز على بالعمل والمطالبين الحديثة، العلمية المنجزات
 مظهر، وإسماعيل موسى وسالمة شميل وشبلي أمين وقاسم الرازق عبد وعلي والكواكبي عبده ومحمد األفغاني الحصر: ال المثال

 وطموحه قضاياه، بتنوع الرحب العالم إلى المغلقة الدائرة من الخروج بإمكان اآلمال جددوا الذين العقالنيين المتنورين من وغيرهم
  وإخفاقاته. ومنجزاته الثقافي،

 في المهدَّدة الهوية قضية وتبلورت الطموحات. سالمة في وتشّكك التوجهات، تلك مع لتقطع االستعمارية المرحلة وجاءت
  والمشرق. المغرب بين الفت تفاوت مع والقومي، الديني المستويين

 اإلسالمي الديني البعد إن حين في والمذهبية، الدينية التعددية استيعاب من التمّكن بغية القومي للبعد األولوية أُعطيت المشرق ففي
  بعيد. حدٍ  إلى دينيًا متجانسة قوميًا، مختلطة مجتمعات في قومية وحدة إنجاز إلى السعي إطار في المغرب في ساد الذي هو

 وباحثون مفكرون فيها شارك مناقشات االستقالل. بعد والمعاصرة واألصالة والحداثة الهوية قضايا حول المناقشات واستمرت
 ناحية، من المستلهم اإلسالمي -العربي التراث بين التوفيق من صيغة إيجاد إلى يميل العام االتجاه وكان والمغرب. المشرق في عرب

  ثانية. ناحية من األول المقام في الغربي الطابع ذات العصر وحضارة

 النزعة بهما ونعني ثانية. جهة من بينهما ما في وتناقضتا جهة، من معه تناقضتا نزعتان برزت التوفيقي، النزوع هذا مقابل وفي
 شبه والتمسك الصالح، السلف سيرة إلى العودة عبر الماضي في تتمثل القدوة أن السلفيون وجد فبينما العلمانية، والنزعة السلفية
 على المحافظة تّدعي التي المعرقِلة التوجهات مع والقطع الحروف، على النقاط وضع بضرورة العلمانيون طالب بالنص. الحرفي

  .)20( المستويات مختلف وعلى جميعها، الميادين في الشمولي التخلف وتكّرس األصالة،

 شموالً  أكثر أوبتعبير واإلسالم، العلمانية بين العالقة موضوع تناولت التي )21( الكتابات من مجموعة ظهرت األخيرة العقود وفي
 والتنموي المعرفي الجهد أمام اآلفاق لفتح بينهما، الفصل أشكال من شكل إلى الوصول وإمكان واإلسالم، السياسة بين العالقة

 الداخلية النزاعات خطر عن ويبعدها المقبلة، ألجيالنا أفضل وضعًا يضمن مستقبلي، توجه سياق في جميعها المجتمعية للمكّونات

                       
الحق، بل يوافقه ويشهد له. وإذا كان هذا الحق ال يضاد «حول هذا الموضوع يقول ابن رشد في كتابه فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من االتصال ما يأتي:  )18(

كان مما قد سكت عنه فال  هكذا، فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما، فال يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فإن
اس الشرعي. وإن كانت الشريعة نطقت به، فال يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقًا لما أدى إليه تعارض هنالك، هو بمنزلة ما سكت عنه من األحكام، فاستنبطها الفقيه بالقي

 ».البرهان فيه أو مخالفًا. فإن كان موافقًا، فال قول هنالك. وإن كان مخالفًا، طلب هنالك تأويله
  .https://goo.gl/u9Gtlsيمكن العودة إلى النسخة األلكترونية: 

  
إن اآللة التي تصح بها التذكية ليس يعتبر في صحة التذكية بها كونها آلة لمشارك لنا في الملة أو غير مشارك إذا «في هذا الموضوع في المصدر نفسه: يقول ابن رشد  )19(

 كانت فيها شروط الصحة. وأعني بغير المشارك َمن نظر في هذه األشياء من القدماء قبل ملة اإلسالم.
  
  
ف على سبيل المثال: سالمة موسى، (البالغة العصرية)، وزكي نجيب محمود في كتبه: (خرافة الميتافيزيقيا) و(نحو فلسفة علمية) و(المنطق من أصحاب هذه المواق )20(

  الوضعي). وذلك. قبل تحوله إلى التراث. 
  زيد، مراد وهبة، فاروق القاضي، فرج فوده. نذكر من هذه األسماء على سبيل المثال ال الحصر: محمد أركون، صادق جالل العظم، نصر حامد أبو  )21(



 

    ملف العدد 74 

    العلمانية واإلسالم في فكر صادق جالل العظم السياسي  

 -التعبير صح إذا - العلماني االتجاه لهذا تفعيل إعادة عملية جرت العربي، الربيع انطالقة مع وبالتوازي المدّمرة. األهلية والحروب
  المختلفة. بمسمياتها الجهادية السلفية في المتمثلة تشدًدا األكثر بتوجهاتها اإلسالموية النزعة انتشار مواجهة في

 واالستمرارية النسبية، واألقدمية النقدية، المنهجية منها: عدة لحسابات االتجاه، هذا في أهمية واألكثر األبرز هو العظم اسم ويبقى
  ذاتها. مع المنسجمة

 يتمثّل لديه أصيل معرفي هاجس وجود يؤكد وحواراته وكتاباته أبحاثه سائر في العظم اعتمده الذي المتماسك النقدي فالمنهج
 تركيب يعيد صرف، عقلي بمنطق كلها جوانبه ومناقشة بحثية، تفكيك لعملية وإخضاعه المختلفة، جوانبه من بالموضوع إحاطته في

 وبؤس السادات وزيارة الديني، الفكر ونقد الهزيمة، بعد الذاتي النقد في فعله ما هذا كلها. واحتماالته أبعاده دراسة بعد الموضوع
   والحوارات. واألبحاث الكتب من وغيرها العادل السالم

 وبخاصة والعلمانية، الدين بين العالقة موضوع تناولوا الذين األقدمين بين من يعد العظم أن هو األقدمية بموضوع نعنيه وما
 مثلما والمضايقات، النقد من للكثير بسببه وتعرض الماضي. القرن ستينيات أوساط في أصدره الذي الديني الفكر نقد الشهير كتابه في

  .1969 عام لبنان في حوِكمَ 

 عبر والنضج الخبرة من مزيًدا واكتسب خطه، في استمر بل المتشدد، السلفي التيار طغيان عزّ  في قناعاته عن العظم يتخل ولم
  رحيله. يوم حتى السنين

 معرفي منهجي بسؤال العظم يبدأ واإلسالم، العلمانية بين المواءمة أو التكيّف من صيغة بلوغ إمكان من موقفه تحديد سياق في
 بناء يمكن هل«هو: والسؤال األساس، في أوروبية هي ومقدماتها جذورها أن مع العالمي، المستوى في العلمانية اعتماد إمكان يتناول
   .)22(»خاص؟ تراث من انطالقًا ذلك وغير الديني والتسامح الضمير، وحرية اإلنسان، حقوق مثل مبادئ حول شاملة عامة، مفاهيم

 أهليتها أثبتت قد التاريخية الخبرة على بناء ولكنها أوروبية، ظاهرة هي المطاف نهاية في العلمانية أن هو بذلك يقصده وما
  .)23( العالمي يدالصع على العتمادها

 العلمانية يقول: إذ األوسط الشرق جريدة نشرتها معه مقابلة في ووضوح ببساطة العظم فيحّددها الداللة، وجهة من العلمانية أما
  .)24( »المجتمع منها يتألف التي واإلثنيات والمذاهب األديان إزاء للدولة اإليجابي الحياد« هي

 بقوله: صراحة ذلك عن ويعبر بمضمونه، تمّسكه بقدر نفسه، العلمانية بمصطلح يتمّسك ال العظم أن هو يستوقف، الذي والالفت
 أية تختاروا أن ولكم والمؤسسات. والممارسات القيم هو المهم بل العلمانية، اإلنسانية النزعة عبارة ليس هنا المهم أن أشدد دعوني«

  .)25( »تشاؤون مما أخرى تسمية

 مفعًما بطيئًا، تحقّقه جاء بل بالمجان، هكذا يتحقق لم« العلماني االنساني النموذج في المتمثّل المشترك الخير أن العظم ويبين
  .)26( »كثيرة بشرية وعذابات وتضحيات وثورات حروب صورة في باهظ بثمن قرون، عدة ظفره تطلب ناقًصا، تحقّقا باأللم،

 يكون لن العربي الواقع في العلمانية اعتماد بأن يوحي إنه ثم به. والتمّسك العام، الخير هذا عن الصلب الدفاع يستوجب ما وهذا
 الفاعلة المجتمعية القوى تسلِّم أن قبل دامية، وثورات وحروب صراعات هناك ستكون إذ األوروبية، تجربتها من بعيًدا اآلخر هو

  المسدودة. اآلفاق وضعية من مخرًجا بوصفها التسمية، عن النظر بصرف العلماني، النظام اعتماد بضرورة

 االتجاه هذا في نِسر لم إذا أننا أعتقد« قائًال: منه وحذّر بسنوات، العربية الثورات انطالق قبل األمر هذا إلى العظم تنبّه وقد
 المسيحي، أو السني أو الشيعي الشرع تطبيق الدولة تستطيع ال مثًال  العراق في أهلية. حرب هو فالبديل ع.س.)، العلماني (يقصد

 عنها البديل ألن مدنية حكومة نقول علمانية حكومة كلمة يريدوا لم وإذا المدني. القانون هو محايد، قانون تطبيق في هو فالحل لذلك
  .)27( »أهلية حرب هي

 دالالت على العام التوافق يشبه ما فهناك بالعلمانية، المعني من أكثر العظم يُشغل الذي هو باإلسالم المعني أن الواضح ومن
   الصور. تلك من صورة كل في متبانية نظر ووجهات منها، مختلفة تجارب أو صور بوجود اإلقرار من الرغم على العلمانية،

 رؤيتها مع ويتناسب بما اإلسالم مضمون لتحديد تسعى التي الجهة لطبيعة تبعًا وذلك يختلف، اإلسالم مضمون إن حين في هذا
  المجتمعي. المستوى في انتزاعه أجل من تعمل أو تمارسه الذي الدور مع المنسجمة

                       
 ).2007صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، فالح عبد الجبار (مترجًما)، (بغداد: دار المدى،  )22(

  للعودة إلى النص األصلي المكتوب باللغة اإلنكليزية:
Sadik J. Ak-Azm, Is Islam Secularizable? Challenging Political and Religious Taboos, Gerlac Press, Berlin 2014, pp.7-25. 

  5صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية، ص )23(
  .2007أغسطس/آب 15، 10487العدد  جريدة الشرق األوسط، »صادق جالل العظم في مقابلة مع حسن سلمان« )24(
  .6صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية. ص )25(
  .6صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية. ص )26(
  صادق جالل العظم في مقابلة الشرق األوسط.  )27(
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 فاألول السياسي؛ اإلسالم وبين ،)28( والمعامالت العبادات حول تمحور الذي الشعبي التدين بين العظم يميّز شيء كل قبل ولكن،
  العلمانية. مع عقائدي موقع من مشكلة أي عنده توجد وال واإلسالمية، العربية للمجتمعات اليومية الحياة من جزًءا بات وقد عملي،

 المدني أو العلماني النظام بين المواءمة بإمكان الخاص التساؤل يُطرح حينما المعني هو السياسي اإلسالم إن حين في هذا
  المعنية. المجتمعات في السائد الدين بوصفه واإلسالم

 الطاقة من االستفادة إلى سعيها سياق في أحيانًا، متصارعة بل متنافسة المعنية، المجتمعات في رئيسة قوى ثالث العظم ويحدد
  هي: القوى وهذه المجتمعي، الصعيد على الدين يمتلكها التي التعبوية

 عما الدفاع على كلها تعمل الدين، رجال من نخب تديرها رسمية دينية ومؤسسات دولة، وأجهزة وحكومات، سياسية أنظمة .1
   .)29( الرسمي) الدولة (إسالم بـ تسميته يمكن

 في دولة كل عند يظهر السياسي اإلسالم فإن تلك، أو الدولة لهذه السياسية وااللتزامات والتوجهات المشاريع تعددية على وبناء
  .)30( بها الخاص الرسمي اإلسالم صوغ من ما حدٍ  إلى تمكنت قد دولة فكل المعنية. للدولة السياسية التوجهات مع تنسجم التي الهيئة

 إليه يذهب ما وفق - تتمثّل وهي الرسمي، اإلسالم من النقيض الطرف على تقف التي الجهادية األصولية والقوى الفصائل .2
 التكفير هو الوحيد شبه عمله ومنهج الحاكمية، هي األساس وعقيدته العنيف. الجهادي التكفيري الطالباني األصولي اإلسالم في -العظم

   .)31( والتفجير

  .)32( رب) يا أعدائي وعلى (عليّ  وعدمية: يأًسا الصارخ الشمشوني الخيار أنه هو االتجاه هذا بخصوص العظم إليه يذهب وما

 بعد مفاجئًا انهياًرا العربي التحرر حركة انهيار« العظم يذكر واندفاعه، التيار هذا قوة تنامي في الرئيسة األسباب بين ومن
 من نوًعا الشباب إلى بالنسبة التطرف وأصبح الفراغ، لملء األصولية القوى فدخلت هائًال  فراًغا ترك الذي األمر ،1967 هزيمة
  .)33( »وطنية بدائل غياب في التوازن إعادة

 يعيش بل النفس، وال العالم يصارع ال الذي »البازار إسالم« بـ العظم يسميه ما نموذج تقّدم التي التجارية الوسطى الطبقات .3
 إرهاصات أن إلى باإلضافة التركي، والتنمية العدالة حزب توجه في يتجّسد االتجاه لهذا العام اإلطار أن ويرى معهما. مصالحة في

   .)34( وسورية مصر من كل في اإلخوان عند برزت قد صدقيتها مدى بعد التجارب تثبت لم أولية

 مع اإلسالم توافق إمكان بمدى الخاص السؤال عن اإلجابة إلى العظم ينتقل -التعبير صح إذا - االصطالحي الضبط هذه بعد
  اإلسالم. يخص ما في نعتمده الذي المنطلق باختالف يختلف الجواب أن هو المجال، هذا في يراه وما العلمانية. اإلنسانية النزعة

  النفي. هو فالجواب تتغير، ال التي والمبادئ الثابتة المعتقدات باإلسالم المقصود كان فإذا

  تجربة. من أكثر في حصل وقد ممكن، فالتوافق التاريخي، اإلسالم من انطلقنا إذا أما

 مع التكيّف من البساطة إسالم والرسول، القرآن إسالم تمّكن كيف ليبين األولى، مراحله في اإلسالمي التاريخ إلى العظم ويعود
 واإلمبراطورية البيزنطية، اإلمبراطورية في المراتبية السياسية والكيانات الطبقية، والمجتمعات الكبرى، اإلمبراطوريات واقع

  .)35( الفارسية الساسانية

 وواقع جهة، من وواقعه اإلسالم مبادئ بين الصارخ التعارض إلى نظًرا ذلك، إمكان باستحالة يوحي كان الظاهر أن مع هذا
  ثانية. جهة من المجتمعات تلك

 المجتمعية. للمصالح ما بطريقة المبادئ أخضع الذي التاريخي للتوجه الغلبة كانت المطاف، نهاية في ولكن

 من ثابتًا متماسًكا، أعلى مثًال  بوصفه اإلسالم أخذنا إذا« اآلتية: هي الموضوع هذا حول العظم إليها يصل التي والخالصة
 أن سيكون اإلسالم شغل فإن الصفة وبهذه نفسه، مع سوى آخر شيء أي مع متوافقًا يكون لن فإنه دائًما، سريانًا السارية المبادئ
  .)36( »األبدية جهة من إليه منظوًرا آخر دين أي مثل مثله النهاية، حتى واإلنسانية العلمانية ويحارب ويقاوم يرفض

                       
  .5، ص2016-11-24. موقع الحوار المتمدن، »العلمانية والمسألة الدينية«صادق جالل العظم،  )28(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=506954 
  صادق جالل العظم، العلمانية والمسألة الدينية. )29(
  .5صادق جالل العظم، العلمانية والمسألة الدينية، ص )30(
  . 5صادق جالل العظم، العلمانية والمسألة الدينية، ص )31(
  . 5صادق جالل العظم، العلمانية والمسألة الدينية.، ص )32(
  صادق جالل العظم، في مقابلة الشرق األوسط.  )33(
   6صادق جالل العظم، العلمانية والمسألة الدينية، ص )34(
  . 12صادق جالل العظم: اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، ص )35(
  . 14-13سانية العلمانية، صصادق جالل العظم: اإلسالم والنزعة اإلن )36(
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 فقد التقلب، سريعة تاريخية أوضاع ومع االختالف، شديدة بيئات مع ومتجاوبًا مرتقيًا، ديناميًا، حيًا، إيمانًا بوصفه اإلسالم أما
 التنظيم من المتباينة واألشكال السياسية الكيانات من الكبرى األنماط كل مع كبيرة، بدرجة التوافق، على قادًرا نفسه دوًما أثبت

  .)37( »البشري التاريخ أنتجه مما واالقتصادي االجتماعي

 هو األول المثال االعتقادية. -(ال) مقابل التاريخية، -(النعم) الـ لمصلحة يُقدمان الراهن، عصرنا من مثالين العظم ويعتمد
 ومجلس ودستور شعبية انتخابات على ينبني الذي الجهوري النظام 1979 عام الخمينية الثورة بعد إيران التزمت فقد اإليراني،
 تاريًخا، بوصفه باإلسالم لها صلة ال مؤسسات كلها وهذه« عليا، ومحكمة وزراء، ومجلس جمهورية، ورئيس برلمان، أو تأسيسي
  .)38( »سياسية ومؤسسات تاريًخا الحديثة بأوروبا كبرى صلة المؤسسات لهذه لكن معتقًدا، قويًما، وإيمانًا

 األنظمة من المستمدة المؤسسات بين اآلفاق، يسد بنيويا تناقًضا يعاني اإليراني النظام أن العظم يؤكد نفسه الوقت في ولكن
 المعنية المؤسسات يجعل الذي األمر محاسبة، أو رقابة ألي خاضع غير تيوقراطيًا حكًما يكّرس الذي الفقيه والية ونظام الديمقراطية،

  إيران. في للحكم الحقيقة الطبيعة على تغّطي تزيينية، صورية

 العلماني النظام مع التعايش من الحزب هذا تمّكن فقد تركيا. من والتنمية العدالة حزب تجربة في يتجّسد فهو الثاني، المثال أما
 القائمة المؤسسات تلك أصًال  تحاكي التي العلمانية الدولة ومؤسسات االنتخابات عبر الحكم إلى ووصل كمال، مصطفى أسسه الذي
  .)39( الغرب في

 االتجاهات وأنصار جهة، من المدني الحكم أو العلمانية أنصار بين حادة مناقشات ثمة زالت، وما كانت، فقد العربي، العالم في أما
 وتخليهم وسورية، مصر من كل في اإلخوان تجربة عند العظم ويتوقف أخرى. جهة من تشددها ودرجة أسمائها باختالف السلفية

 واستقاللية السلطات، بين والفصل السلطة وتداول« التمثيلية، وبالديمقراطية المدني، بالحكم والقبول الخالفة، دولة إقامة مطلب عن
 وحرية للديمقراطية، المدنية والحريات الحقوق واحترام اإلنسان، حقوق واحترام النساء وتمكين المدني، المجتمع وتمكين القضاء

  .)40( »والتعبير الفكر حرية أنواع كل وممارسة والعبادة الديني، المعتقد وحرية الضمير،

 عن كهذا موقف صدور أهمية يرى ما بقدر عنه، أعلنوا قد بما االلتزام في اإلخوان صدقية مدى عند كثيًرا العظم يتوقف وال
 ال لدرجة وفعاالً  قويًا بات العلماني اإلنساني النموذج أن« يؤكد قويًا دليًال  ويعده العربي، العالم في كلها األصوليات أم تُعد جماعة
  .)41( »المسلمين اإلخوان أوساط مثل عنه غريبة أوساط مع) أو (داخل حتى عنه، الفكاك يمكن

 توائم التي العلمانية من بصيغة لألخذ مستعدة الوسطى الطبقة في واسعة أوساًطا أن يرى (البازار)، إسالم مفهوم إلى وبالعودة
 أن دون من بينهما، بالفصل والدين الدولة بين العالقة لضبط وسيلة بموجبها العلمانية تكون صيغة العربية، المجتمعات خصوصية

 االتحاد في سواء العلمانية، من المتوحشة الصيغ بعض ظل في حدث ما بمثل والدين المجتمع بين العالقة ليشمل الفصل ذاك يعمم
  فرنسا. في وحتى كمال، مصطفى تركيا في أم السابق، السوفياتي

  

  المشكلة؟ تقع أين

 مزدوجة عامة بصورة واإلسالمية العربية، المجتمعات في العلمانية إلى الدعوة تواجهها التي العقبات أن هو العظم يالحظه ما
  التعبير. هذا استخدام لنا جاز إذا المصدر،

 والديمقراطية والعلمانية الليبرالية قيم أن يعدون الذين من الغرب في الحداثة بعد ما مرحلة منظري من عدد جهة من فهناك
 يعيش الذي الراهن المسلمين عالم مع تستقيم ال جوهرها، في غربية قيم هي« إلخ التعبير... وحرية الديني والتسامح اإلنسان وحقوق

   .)42( »وسواها والديمقراطية والعلمانية الليبرالية لجوهر نقيًضا تشكل« قيم وهي ،»الموروثة قيمه

 العظم إليه يذهب وما .)43( الحضارات صدام أو صراع حول هنتيغتون طروحة في بخاصة بصورة النظرة هذه تجسدت وقد
 على ثانيًا، وتقوم، الروح)، (فلسفة الطراز: قديمة األلمانية الفلسفة إلى عودة على أوًال، تنطوي« أنها هو الطروحة هذه بخصوص

  .)44( »االستشراق كتابه في سعيد إداورد هدمها التي الكالسيكية االستشراقية الجوهرية للنزعة إحياء

                       
  . 14صادق جالل العظم: اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، ص )37(
  . 15صادق جالل العظم: اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، ص )38(
  . 18-17صادق جالل العظم: اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، ص )39(
  . 17-16ة اإلنسانية العلمانية، صصادق جالل العظم: اإلسالم والنزع )40(
   17صادق جالل العظم: اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، ص )41(
  . 28صادق جالل العظم: اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، ص )42(
  للمزيد حول طروحة هنتجتون راجع: )43(

Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order, London 2002. 
 ).1999، (د.م: 2صامويل هنتغتون، صدام الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي، طلعت الشايب (مترجًما)، صالح قانصوه (تقديم)، ط

  . 27صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية، ص )44(



 

    2017أيار/ مايو  –العدد األول  77 

      

 نفسه الدين أما الدين. إلى والثقافة الثقافة، إلى الحضارة يختزل أنه فهو هنتغتون، طروحة على يسجله الذي المهم المأخذ أما
 المواجهة مسار في السائر اإلسالمي) اإلنسان ظاهرة إنتاج« إلى المطاف نهاية في ليصل الثابت، األولي الجوهر إلى يُختزل فهو
 بتعدد الطبيعي وإيمانه الهندي، المراتبي) (اإلنسان مع المواجهة مسار في أو الغريزية، وليبراليته الغربي، االقتصادي) اإلنسان( مع

  .)45( »اآللهة

 على معه يتوافقون هنتغتون لطروحة تصديهم في أنهم فهي اإلسالميين، موقف في العظم تستوقف التي المثيرة المفارقة أما
 جواهر إلى واألديان دين، إلى والثقافات ثقافة، إلى الحضارات يختزلون اإلسالميون واأليديولوجيون فالمنظّرون« النظرية. مغالطاتها

   .)46( »ظافًرا وحده سيخرج اإلسالم أن يرون فإنهم وبالطبع بينها. ما في وتتصارع وتتصادم تتنافس التوافق على عصية ثابتة،

 الالتاريخية الطروحات على المصادرة من ليتمّكن نفسه، اإلسالمي الفكر في جذرية إصالح عملية إلى حاجة في أننا فحواه وهذا
 الرسمي، اإلسالم اآلخرين؛ االتجاهين على ضغًطا وتشّكل المتطرفة، المتشددة اإلسالمية الجماعات أيديولوجية راهنًا عليها تنبني التي

   المعتدل. التجاري واإلسالم

 والزيتونة األزهر مثل التعليمية الدينية الهيئات من تنبع أن بد ال بل الخارج، من تُفرض أن يمكن ال القبيل هذا من تغيير وعملية
  .)47( »الحقيقية العصر مشكالت لمواجهة جدي بحراك تقوم أن يجب التي« وغيرهما

  القول خالصة 

 المؤسسات في يتجسد أهمية األكثر ألن التسمية، عن النظر بغض - والدولة الدين بين الفصل أساس على القائم النظام كان إذا
 -والفكرية السياسية توجهاتهم أو والمذهبية، والدينية اإلثنية انتماءاتهم إلى استناًدا المواطنين بين تميّز ال التي القانونية واإلجراءات

 المذهبي بالتنّوع تتميّز التي تلك إلى بالنسبة ملحة حاجة يمثل ذلك فإن عامة، بصورة العربية المجتمعات إلى بالنسبة الحل يمثل
 المجتمعي النسيج يتعافى لن وحيويته، إليه المشار الفصل مشروعية تؤكد شاملة دينية إصالح عملية دون ومن والقومي، والديني
  سنوات. قبل العظم بين ما بمثل األهلية الحرب هو البديل سيكون بل الدول، من وغيرها واليمن وسورية العراق من كل في الوطني

 إلى أدت التي والتراكمات نواجهها، التي والتحديات المشكالت طبيعة تستوجبها داخلية، حاجة العلمانية تعد تقدم، ما على وبناء
  السهل. باألمر السلبية آثارها وتالفي معالجتها تكون لن شروخ عميقة، مجتمعية شروخ عنها تمخضت عنيفة صدامات

 المجتمع ألن المطاف، نهاية في سيسود الذي هو المعتدل الوسطي اإلسالم أن العظم فيرى السورية، الحال إلى بالنسبة أما
 ينسجم ال أيديولوجي أو قومي أو ديني تشدد أو تعصب أي مع يستقيم أن له يمكن ال والقوميات، والمذاهب الطوائف متعدد السوري

  المستقبلية. وآفاقه تاريخه، مع وال المجتمع، هذا بنية مع تتوافق ال التي المتشددة المتطرفة االتجاهات مع

 مسدودة كهذه توجهات أن إثباتها هو إيجابيًا، جانبًا تتضمن ألمها، من الرغم على المتطرفة الجماعات وغيرها داعش تجربة
 مآرب بلوغ سبيل في ورعاته االستبداد نظام من كلها، المتطرفة النزعات فيه ُضخت الذي السورية المجتمع إلى بالنسبة اآلفاق

  المستقبلية. وآفاقه تاريخه مع وال السوري، المجتمع بنية مع تتوافق ال المتطرفةكلها واالتجاهات النزعات فهذه سياسية.

 الذين والمزارعين، والحرفيين والصناعين التجار إسالم خط انتصار هو مستقبًال  سورية ينتظر ما أن جهة من متفائل والعظم 
 من والجمعية الفردية وحقوقه المواطن يحترم مدني علماني، نظام مع ذاته الوقت في وسيتكيفون سورية، بناء إعادة على سيعملون

   تمييز. أي دون

 سيؤسس الذي األمر ديني، بستار مغلّفة عسكرية طبقة في االستبداد انتاج إعادة إمكان من نفسه الوقت في متخوف ولكنه
  .)48( السوريين وتطلعات لتضحيات مناقضة جديدة لدكتاتورية

  رمادية. زالت ما واآلفاق بعد، تحسم لم فاألمور

 مع وحواراته أحاديثه في جاء وما كتبه، ما ضوء في للعلمانية تناوله في صادق الدكتور إليه ذهب ما مجمل من يستنتج ما
 الديني بين الفصل على األول المقام في يركز فهو المسيري. حددها ما بمثل النسبية أو الجزئية الصيغة إلى أقرب أنه هو اإلعالم

 الدين بين االرتباط فك إلى يدعو وال الدولة، حيادية على ويشدد السياسية. والسلطة الدينية السلطة بين أدق، بتعبير أو والسياسي،
 المادي توجهه من الرغم على هذا العلماني، النظام مع العملي االقتصادي اإلسالم تكيف بإمكان يقر نفسه الوقت وفي والمجتمع.
 بالدور متفائل فالعظم .)49( والتعبير الفكر حرية تقمع التي التحريمية والذهنية الديني الفكر من الواضح النقدي وموقفه الصريح،
  والمجتمع. الدين بين العالقة تفكيك إلى يدعو وال العلماني، النظام مع التكيّف على القادر (البازار) إلسالم اإليجابي

                       
  .27صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية، ص )45(
  . 28صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية، ص )46(
  صادق جالل العظم في مقابلة الشرق األوسط.  )47(
  . 9-8صادق جالل العظم، العلمانية والمسألة الدينية، ص )48(
  للمزيد حول هذا الموضوع يمكن العودة إلى المصادر التالية: )49(
  ).1970(بيروت: دار الطليعة،  ،2صادق جالل العظم، نقد الفكر الديني، ط -
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    العلمانية واإلسالم في فكر صادق جالل العظم السياسي  

 مع هذا الديني، اإلصالح صعيد على بدورها التعليمية الدينية المؤسسات بناء ضرورة إلى يدعو أنه وذاك هذا من واألكثر 
 إذا سيما ال اإلسالمي، الفكر إصالح ميدان في فاعًال  دوًرا تأديتها وإمكان المؤسسات، هذه فاعلية مدى عند يتوقف لم أنه مالحظة

 الجماعات قبل من تشكيك حمالت إلى نفسه الوقت في وتعرضها عليها، السياسية المؤسسة بهيمنة جهة من محكومة أنها علمنا
  تكفيرها. حد إلى تصل المتشددة، اإلسالمية

 ومواطنيها الدولة بين العالقة يضبط الذي اإلداري النظام إلى أقرب هي -التعبير هذا استخدام لنا جاز إذا - السياسية والعلمانية
 الموقف من انطالقًا أو القومي، أو الديني أو المذهبي االنتماء على بناء قمع أو تفضيل أي دون ومن وتوجهاتهم، انتماءاتهم بمختلف
 تسمح أن دون من كلها، الوطنية قبل ما الوالءات الحتضان عاًما إطاًرا تكون الديمقراطية بمؤسساتها فالدولة الفكري. أو السياسي

 األفراد. والمواطنين الدولة بين العالقة ميدان في المؤثر الموجه هي تكون بأن لها

 

   

                       
  ).1990صادق جالل العظم، ثالث محاورات فلسفية دفاًعا عن المادية والتاريخ، (بيروت: دار الفكر الجديد،  -
  ).2004، (بيروت: دار المدى، 2صادق جالل العظم، ذهنية التحريم: سلمان رشدي وحقيقة األدب، ط -
  ).2004، (بيروت: دار المدى، 2م، طصادق جالل العظم، ما بعد ذهنية التحري -
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