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 إىل الوالدين حفظهما اهلل ورعامها بشري حممدي ، دليلة زمة و والدتي رمحها اهلل وأسكنها  

 فاسح اجلنان مجيلة زابية  

 وإىل إخوتي وأخواتي  

 إىل زوجي أمحد يوسف ابراهيم  الذي كان داعم كبري يل 

 وإىل عائلة زوجي جزاهم اهلل خريا  

 إىل أصدقائي األحباء  

 داعم يل يف مسريتيإىل كل من كان 

 

 

 " حنجا" 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

أوال وقبل كل شيء حنمد اهلل على فضله وإحسانه ونشكره على توفيقه وامتنانه ونشهد أن ال إله إال  

اهلل وحده ال شريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه صلى اهلل  

 وإخوانهعليه وعلى آله وصحبه 

"  وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ  قال تعاىل:" 

كما يسرنا أن نتقدم بأرقى عبارات الشكر والتقدير لفضيلة األستاذ الدكتور بشري بوساحة   

لتوجيهاته أبلغ األثر يف اجناز هذه الرسالة  جزاه الذي توىل اإلشراف على هذا العمل والذي كان 

اهلل عنا كل اخلري كما نتقدم بأمسى عبارات الشكر إىل كل أساتذة العلوم اإلسالمية  

 واإلداريني والطلبة والزمالء وكل من ساعدنا ولو بكلمة يف إجناز هذه املذكرة .

يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه العظيم  وأخريا نسأل اهلل العظيم بأمسائه احلسنى وصفاته العلى أن 

ويثقل به موازيننا وينفعنا به يوم ال ينفع ماال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم وصلى اهلل وسلم على 

 نبينا وعلى آله وصحبه. 

 
 "   وشكرا "  

 
 



 

 

  

 امللخص 
 مبدأ  خالل  من   التأثري   وهذا  اجملتمعات  يف   كبري   أتثري  له  فهو  احلضارات  حوار أمهية  يبي   حيث مهما  موضوعا  البحث  هذا  يعاجل
 يتضمن:    األول   املبحث  يف   وخامتة،  مقدمة  مباحث،   ثالث   إىل  البحث   هذا   تقسيم  مت جارودي،  روجيه  نظرة   يبي  وكذلك   التأثر،
 ومشروعه   جارودي   روجيه  عن   الكالم  فيه  كان:    الثان   املبحث   أما  جارودي،   روجيه   عند  التصوف ومفهوم  عامة   للتصوف   مفهوم

 حوار عن  فيه  احلديث  فكان  الثالث   املبحث   ويف  العامل،  يف   خاصة   بصمة   له   كان  الذي  االمل  مبشروع   لقب   الذي   الفكري
 مث ومن  إليها،  املتوصل   النتائج  أهم   مشلت  خبامتة  البحث   ختمنا   هذا   بعد  مث عنده،  الصوفية  الرؤية  و  جارودي روجيه  عند   احلضارات

 .   الفنية  الفهارس

abstract 
This research deals with an important topic as it shows the importance of 
the dialogue of civilizations, as it has a great impact on societies and this 
influence through the principle of vulnerability, as well as the view of 
Roger Garaudy. Roger Garaudy, as for the second topic: there was talk 
about Roger Garaudy and his intellectual project, which was called the 

Hope Project, which had a special imprint in the world. In conclusion, it 
included the most important results, and then technical indexes. 
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 مقدمة -1
 بسم هللا والحمد هلل، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد: 

الوهم، إلى أنوار المعرفدة  الحمدد هلل الدذي أجرجندا اهدذا الددين القويم من  لمدال الجهد  و 
والصدالة والسدالم على سديد الجلق وحايب الحق الذي أجرجنا بسدنته المطهرة من وحو    والعلم

سدجر  جلق هللا اإلنسدان في أحسدن تقويم، وكرمه أع م تيريم   ، لقدجنال القربال إلىالشدهوال 
عارف  ت لفا  لعق  ليتعرف به على جالقه الع يمله اليون تسددددددددددددددجير تعري  وتيريم ووهبه نعمة ا

ع  و وسدددددددددددددديلددة هددامددة من أجدد  تن   الددذي يعتار  الحوار  والمجتمعددال تيون من جال اين الندداس  
سددياسددي    مو مفه  عتبارهاب مصددطلج جديد وحديث   الحوارمفهوم  واألفكار ف اآلراءالثقافال وتباد   

اها القرن    ىتهان هو من المفاهيم التي  الحضدددارال ف  وارصدددطال  ح اي ثقافي حضددداري أما كر ف
روجيه جارودي الذي جاض في نجد أن من العلماء المعاصددددددددرين ك  ، حيثالعشددددددددرين ميالدي

هذا المجا  الحوار اين الحضدددددددددارال الذي كان له لمسدددددددددة وبصدددددددددمة فعالة فيما نشدددددددددره روجيه  
فه التقارب والحوار اين الثقافال فمشدددددروع ا م   دع األم  فكان هو ودي وما سدددددماه بمشدددددر جار 

إلنسدددددددانية  نفتا  على االذي يتانى فكرة ا الفكر   هحضدددددددارة المربية كما وجد في وجد فيه ادي  لل
  معرفة و التصددددددددددددوف في حوار الحضددددددددددددارال عند روجيه جارودي   ورمن جال  هذا البحث " د

 والرؤية الجاصة به .  أفكاره
 أهمية الموضوع :  -1

  ه الحضدددددددددارال عند روجي د الدراسدددددددددة على حوار  افر أن را ألهمية الموضدددددددددوع أردل أن 
معرفة مفهوم حار الحضددددددددارال  غارودي " وذلك من جال  معرفة هدف الحوار الحضددددددددارال و 

 بعد من أبعاد العقيدة . باعتبارهادور التصوف عنده و 
 إشكالية البحث :  -2

 ،ث عن مفاهيم توضدددج لنا نقاا غامضدددةتعتار إشدددكالية البحث محور اسددداسدددي في بح 
شددددكالية البحث  و  البحث عن دور التصددددوف في حوار الحضددددارال   في هذه الدراسددددة تتمث  فيا 

ما هو مفهوم التصددددوف عند  عند روجيه جارودي؟ ومن األسددددئلة المطروحة في هذه الدراسددددة:  
   ؟جارودي  روجيه؟ وما هو مفهوم حوار الحضارال عند روجيه

 



 مقدمة  
 

  ب
 

 
 موضوعية .ذاتية و مثلل في أسباب ت :  أسباب اختيار الموضوع-3 
                أسباب ذاتية :  -أ
 . التعرف على موضوع حوار الحضارال كونه موضوع الساعةدد الرغبة الذاتية في 1
 روجيه جارودي    الذي طرحهدد التعرف وفهم مشروع األم   2
 " ومدى تأثيرها على الشعوب الحضارال حوارتوسع هذه الفكرة "   طالع على مدىددد ا 3
 األسباب الموضوعية :-ب
    القوة ....إلخ.-العنصرية  -الحروب -مأزق التواص  د  1
 جيه جارودي ومعرفة ن رته لتصوف  و دد األهمية البالمة في التعرف على المشرع الفكري لر 2
 أهداف البحث:-4
 . تحديد دور التصوف عند روجيه غارودي د  1
 .نطلقل فكرة الحوار الحضاري اكي   معرفة أهم األفكار و   دد 2
 .وف لدى روجيه جاروديدد معرفة أهمية التص3
 :  السابقةالدراسات  -5

ن ور  مالتي اعتمدل عليها مفهوم التعارف والتدافع في الحوار في ال  الدراسدالمن اين  
اإلسددددالمي لعاد لعزيز ارغوث وكذلك الحوار الحضدددداري أبعاده ومسددددتقاله أحمد جاسددددم إاراهيم 

أيضدا مذكرة ماسدتر ان جلطي محمد   من اين المذكرال  ،لة مركز باا  للدراسدال اإلنسدانيةمج 
بعنوان رؤية نقدية للمركزية المربية عند روجيه جارودي كلية علوم ا نسددددددددددددددانية  سددددددددددددددن علوم 

حيث تضدددمنل هذه المذكرة على   2020اجتماعية جامعة محمد جيضدددر جامعة بسدددكرة لسدددنة 
المربية ؟  حيث كانل إشددكالية مذكرة كي  كانل رؤية غارودي النقدية للحضددارة  ثالثة فصددو  

، وأيضا ه جارودي فلسفته ومشروعه الحضاري وماهي الركائز األساسية التي انى عليها روجي 
مذكرة مكانة ا نسددددان في المعادلة الحضددددارية اين روجيه جارودي وعلي شددددرعاتي مذكرة ني   
شدددددهادة ماسدددددتر في جامعة محمد اوضدددددياف مسددددديلة كلية العلوم ا نسدددددانية وا جتماعية  سدددددم 

الة على ا شددددكالية لإلح   تحل إشددددراف علي أرفيس المذكرة مقسددددمة إلى ثالثة فصددددو الفلسددددفة  
، كي  ن ر كد  من غدارودي وشددددددددددددددريعداتي إلى مكداندة ا نسدددددددددددددددان ودوره في المعدادلدة التداليدة



 مقدمة  
 

  ج
 

ا سدددددالم من حوار الحضدددددارال إلى الحضدددددارة العالميةددددددددددددددددددد روجيه  و  جد  المربالحضدددددارية ؟  
شهادة الماجستير في فلسفة الحضارة في جامعة باتنة  جارودي أنموذجا دددددددددددد مذكرة مقدمة لني   

 .الدكتور عاد المجيد عمراني األستاذتحل إشراف 
 الصعوبات :  -6

 بال فترة كانل صددددددعبة عليو صددددددعمن اين هذه البال و و   يجلو أي بحل من الصددددددع
، صددددعوبة في فهم الموضددددوع جيدا  وجضددددوعي للعملية والتي كانل عائق كاير  بسدددداب المرض

 .والتصوف وجاصة في ربطه اين حوار الحضارالفي الاداية  
 المنهج المتبع في هذه الدراسة :  -7

  اسددددددددددتقرائي في بعض كتب روجيه جارودي ثم تحلي  منهج  في هذه الدراسددددددددددة ال  اتبعل
 جيه جارودي والتعرف على أفكارهاضج في دراسة مشروع رو و والذي كان 

تحدل    : المبحدث ا و لبحدث في الجطدة التدالياتبعدل الجطدة التداليدة لعرض هدذا احيدث  
مقسدددددددددم إلى مطلبان المطلب ا و  بعنوان مفهوم التصدددددددددوف وهو    عنوان مدج  مفاهيمي وهو 

والمطلب الثاني بعنوان تعري  بحوار الحضدددددارال وكذلك هو ا جر مقسدددددم مقسدددددم إلى فرعين  
نوان روجيه جارودي ومشدددددددددددروعه الفكري ومقسدددددددددددم إلى إلى فرعين أما المبحث الثاني تحل ع

مطلاين المطلب األو  بعنوان مولد وحياة روجيه جارودي ومقسدم إلى ثالثة فروع أما المطلب 
الثاني المشروع الفكري لروجيه جارودي أما المبحث الثالث حوار الحضارال بالرؤية الصوفية  

المبحث مقسدددددم إلى ثالث مطالب المطلب ا و   جارودي وهذا   التصدددددوف عند روجيه و أفاق
مطلب الثاني بعنوان الفكر الصدددددوفي عند  بعنوان حوار الحضدددددارال عند روجيه جارودي أما ال

 .وأفاق التصوف وحوار الحضارالروجيه جارودي 
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  المطلب األول: مفهوم التصوف
  الفرع األول : تعريف التصوف عامة

  : لغة 1/
ف   فوا، فهو مَّتصددددو  ف، تصددددوي ف، تصددددوت فص يتصددددوي : صددددار تصددددوي جصَّ وفياا واتبيع  الشددددي صددددَّ

وفي ة وحا تهم؛ لصب س الصوفص  لوكص الصت  .1سَّ
 .2وجاء في معجم لمة الفقهاء: التصوف: مصدر تصوف إذا صار صوفيا

 .3وجاء التصوف لمة بمعنى اليبش  هر عليه الصوف
 .4وجاء في التقفيه في اللمة: الصوف: مصدر صاف اليبش يصوف اذا كثر صوفه

ه اليدورة وهو   فاء وهو محمود في ك  لسددان، وضددد  و ي  ان التصددوف مأجوذ من الصدد 
 .5ك  لسان مذموم في

  : اصطالحا2/
على تعريفها لمة واصددددددددددددطالحا فمن   مفاهيم التي لم يكن لها ا تفاقال  التصددددددددددددوف من

الصدددددعب أن تحصدددددر تعريفا جامعا مانعا التصدددددوف، ألن التصدددددوف مر بالعديد من التميرال 
افة أن التصدددددددوف تجربة روحية  فالاد أن يجتل  مفهوم التصدددددددوف من عصدددددددر آلجر باإلضددددددد 

، وهذه التجربة تجتل  من شدددددجص إلى سجر وسدددددوف أعرض لبعض من هذه التعريفال فردية
 .6  المثا    الحصرعلى ساي 

 

 
 .2/1336، 2008أحمد مجتار عاد الحميد عمر، معجم اللمة العربية المعاصرة، عالم اليتب، القاهرة،  1
 .133ص ، 1988، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، لانان، 2محمد رواس  لعجي، معجم لمة الفقهاء، ا 2
 .1/529ااراهيم مصطفى وسجرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، مصر،  3
 .577أاو البشير اليمان ان أاي اليمان الاندنيجي، القفية في اللمة، العراق،  ص  4
القاضددددددددي التهانوي، موسددددددددوعة كشدددددددداف اصددددددددطالحال الفنون والعلوم، مكتبة لانان ناشددددددددرون، ايرول، محمد ان علي اان   5

1996/457. 
عفاف مصدددددددبا ، التصدددددددوف ا سدددددددالمي " مفهومه نشدددددددأته وتطوره مصدددددددادره، مجلة كليال التربية، كلية الشدددددددريعة والقانون   6

 194م، ص2019العجيالل، جامعة الزاوية، العدد الرابع عشر يونيو 
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جماد صدفال البشدرية،   ي  تصدفية القلب من موافقة الارية ومفار ة األجالق الطايعية وا 
ومجانبة الدعاوى النفسددددانية ومنازلة الصددددفال الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واسددددتعما  ما 

تباع رسددو  هللا  هو أولى على السددرمدية، والنصددج لجميع األمة والوفاء هلل تعالى على حقيق ة وا 
صددددددلى هللا عليه وسددددددلم في الشددددددريعة، و ي  هو صددددددفاء ونقاء المعاملة مع هللا تعالى، وأصددددددله  

 .1  ملذاتهاو تفرغ و ا اتعاد عن الدنيا ال
معروف اليوفي  و د عرفه بما يلي " التصدوف األجذ بالحقائق واليأس مما في األيدي  

  التصوف أن تيون مع هللا بال عال ة "د الجنيد و د عرفه بما يلي فقا : "  الجالئق
و د عرفه سدحنون التصدوف ما يلي  حين سدئ  عنه فقا  :" التصدوف هو أن   تملك  

 .2"شيءشيئا و  يملك  
ومن هنا نسدددتجلص من مفاهيم التصدددوف أن اإلنسدددان في عال ة مع هللا عز وج  من  

 حيث المعاملة والتعاد وتباع ا وامر هللا تعالى  
 الفرع الثاني : تعريف التصوف عند روجيه غارودي 

إن أفضد  مفهوم للتصدوف وجده روجيه جارودي في الحضدارة اإلسدالمية ، فالتصدوف 
أبعاد العقيدة اإلسدددددددالمية فهو بعدها الجواني وروحها وهو الضدددددددمان  الذي  صدددددددده هو بعد من  

ن ينحرف عن طريق هللا وبين  اللتوازن اين الجهاد األيار ضددددددددددددد الرغبال التي تجع  اإلنسدددددددددددد 
كون  ي  غارودي أن  ية ، كما يرفضضدددددد الوثن   ا نسدددددجامالجهاد األصدددددمر الذي يضدددددمن وحدة  

  3 يمته  يقل  من   ألن ذلكو يفة منفصلة  التصوف تيار و 
اين   توازن الضددددددددامن لتحقيق ال  للتصددددددددوف ألنه جاصددددددددة  أهمية غارودي  روجيه  ويعطي

  التربية  أشدددكا   من  شدددك   التصدددوف: »يقو  إذ  اإلسدددالم؛  في  واأليار  األصدددمر الجهاد  مسددداعي
  أنواع   من  نوع  ك   وجه  في  الو وف أي  الداجلي؛ بالجهاد  يسدددددمى  ما  وهو   اإلسدددددالمية،  المعنوية

 
ه ، القاهرة ، 1413لي ان محمد السدددديد الشددددري  الجرجاني، معجم التعريفال، دار الفضدددديلة للنشددددر والتوزيع والتصدددددير.ع 1

 .54ص
 موسوعة الفرق الباب العاشر : الصوفية المشرف : علوي ان عاد القادر السقاف 2
كتاب  ،نموذجااصددددرة مشددددروع روجيه جارودي تصدددددي لجطر المادية المعالبشددددير اوسدددداحة، حوار الحضددددارال ودوره في     3

 ،"، دار ركازمفاد"  ز فاطمة الفهري لألبحاث والدراسددددددددة، مركنسدددددددداني والتواصدددددددد  الحضدددددددداري والدينيا  ركتجماعي، المشدددددددد
 .161ص
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د التي الرغبال   بالجهاد   هذا  ويَّعرف  للنفس، فريسدددددة  وتو  عه  جلقه،  من الماية عن  اإلنسدددددان  تَّبع 
  السدددددلطة  أنواع  ك  ضدددددد الجهاد  فهو   األصدددددمر الجهاد أما  اإلسدددددالمي،  ا صدددددطال  في  األيار
 انسجام  حالة  في  المرء  ويبقي تعالى، هللا  طريق  عن  المسلمين  يبعد  الذي الجاطئ  والعلم  والجاه
  الددذي  هو   الجهدداد  من  النوعين  هددذين  اين  وا تزان  تعددالى،  هللا  إلى  المؤدي  الطريق  مع  واتحدداد
 .1"والمجتمع للفرد والسالمة السعادة  يكف 

  ا ، ضدددددد الميو  التي تجذب ا نسدددددان بعيدالجهاد األيار هو كفا  ضدددددد الذال كما أن
في النهاية فإن هذا الى أن يصدددددنع لنفسددددده " اوثان " و   ،مركزه بانجذابه نحو رغبال جزئية  عن

 ن ا عتراف اوحدانية هللا وا نتصار على الوثنية الداجلية ع  ه أو يصدهيمنعالميو   
، ان التصدددوف  يمكن ان يكون  حلي  اان جلدون للتصدددوف في مقدمتهكما يؤجذ من ت 

يد وتحقيق المزيد من  بالتوح   جصدددوصدددية تفصددد  التأم  عن العم  فهدفه الوعى بصدددورة اعمق
 2.اإللهيةاإلرادة و  البشرية رادةاإلق اين  ي فالتو 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 74ص  م ،2/1985، اروجيه جارودي وعودة ا سالم، ترجمة دور ان  ر وا، دار الر ي ايرول 1
 .85املرجع نفسه، ص 2
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 المطلب الثاني : التعريف بحوار الحضارات 
إن النفس البشرية تمي  بفطرتها إلى الحوار والجدا  في حياتها بمراحلها  ا  تعالى :  

 . ﴾ لَِّلْعَالِمِنيَ  لَآيَاتٍ  ذََٰلِكَ  فِي  إِنََّ    وَأَلْوَانِكُمْ  أَلْسِنَتِكُمْ   وَاخْتِلَافُ  وَالْأَرْضِ   السََّمَاوَاتِ   خَلْقُ آيَاتِهِ   وَمِنْ ﴿
لندددا أهميدددة     ءرا اآل  اجتالفإلنسددددددددددددددددان فهو يكمددد  في  الحوار في حيددداة امن هندددا تتاين 

على سدددددددددددددداي  التفاهم ومن أج    انفتا و ناس من جال  التحاور اين بعضددددددددددددددهم  واألفكار واألج 
 نسان .  تأسيس ن ام كوني عالمي يحافظ على اإل
 الفرع األول : التعريف بحوار الحضارات

 أ/ تعريف الحوار :   
   / لغة : 1

ر، حاورص  الحوار لمة من  واراو، فهور مَّحاو ر، والمفعو  مَّحاوص حاور يحاور، محاورةو وح 
 فالنوا:

به وبادله اليالمص "حاور أستاذصه -  ".  ﴾قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴿ -جاوص
له "  -  ".  ﴾قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴿جادص
 راوغه واحتا  عليه.  -
هذه الندوة للتحاور   - تحاور القومَّ: تبادلوا الحديثص وتجادلوا "تحاور المديرَّ مع رئيس المكتب-

 .1"  ﴾وَاهللُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴿  -حو  مستقا  أفض 
واراو: أي جواباو. و د يَّفتج أوله لمةو فيه. وأص   وار: مصدر من  كلمل فالناو فما رد  إ لي  ح  الح 

 .2حاوره
 
 
 

 
 578ص1، ج: أحمد مجتار عاد الحميد عمر، مرجع سااق، 1
،  1999نشدددددددوان ان سدددددددعيد الحميرى اليمني، شدددددددمس العلوم ودواء كالم العرب من اليلوم، دار الفكر المعاصدددددددر، ايرول،   2

 .1623،ص3ج:
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 .1تحاور: استعم  اليلمة في تحاوره مع غيره أي في تجاوبه وتراجعه في اليالم مع غيره
رصة   رصة كالمصْحوص ورصة  م نص المَّشاوص ٌر كالمصشَّ رة  مصْصدص  .2والمصحَّورصةَّ: م نص المَّحاوص

{ ويصتصحص  مص اصْينصهَّم( ، وهم يصترصاوصحَّونص عَّوا اليصالص وا: تصرصاجص رَّ اوص اورصه، )وص }تصحص ونص حص رَّ  . 3اوص
وصاراو، أي ما ردي جواباو   . 4ح 

 صطالحا :  ا/ 2
حترام ودون تعصددددددب لرأي  ايعرف الحوار بأنه منا شددددددة اليالم اين األشددددددجاص اهدوء و 

ن  معين أو عنصدددددرية، وهو مطلب من مطالب الحياة األسددددداسدددددية فعن طريقه يتم التواصددددد  اي 
   5.األشجاص لتباد  األفكار وفهمها

الحوار بأنه الحديث الذي يحاو  ك  طرف من األطراف المشددددداركين فيه أن أو يعرف  
يقنع اآلجر بمددا يريددد اينمددا يقوم الطرف اآلجر بمراجعددة مددا  يدد  منطقيددا ومن ندداحيددة األفكددار  
والحقدددائق، حيدددث يحددداو  كددد  طرف من األطراف أن يجدددد أفكدددار جدددديددددة ليقنع اهدددا الطرف 

   6.اآلجر
 
 
 
 
 

 

 
 .363ص3، ج:،2000رينهارل ايتر سن دَّوز ي، تيملة المعاجم العربية، وزارة الثقافة وا عالم، العراق،  1
 218،ص4 ج:ه،1414، دار صادر، ايرول، 4جما  الدين اان من ور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، لسان العرب، ا 2
،  1965س من جواهر القاموس، دار الهداية، اليويل،  ااو القيض محم د ان محم د ان عاد الرز اق الحسدددددددددددددديني، تاج العرو  3

 .108، ص11ج:
، دار العلم للماليين، ايرول، 4أاو نصدددر إسدددماعي  ان حماد الجوهري الفارااي، الصدددحا  تاج اللمة وصدددحا  العربية، ا  4

 .640،ص2 ج:،1987
5 https ://www.almaany.com/ar/dict/ar_ ar/الحوار اليتابة محمد ااو جليفة 
6 https://mawdoo3.com 
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والحوار في اإلطار اإلسددددالمي هو حديث عن التوجه الحضدددداري عام في انية اإلسددددالم       
ومتعدد وتوجهاته ومن أهم وتصدوراته اليونية العامة والحوار في النسدق اإلسدالمي حوار متنوع  

  االحوار التي يمكن الحددديددث عنهددا الحوار مع الددذال في إطددار الددذال اوصددددددددددددددفهددا فرد دوائر  
ي إطدددار الدددذال  : الحوار مع الدددذال فر التي يمكن الحدددديدددث عنهدددام الددددوائ وجمددداعدددة ومن أه

، وثالثا : الحوار ر مع الذال في إطار حضدددور اآلجرين، وثانيا : الحوااوصدددفها فردا وجماعة
من اآلجر اوصددددددددددددفه فردا وجماعة، ورابعا: الحوار مع اآلجر في إطار حضددددددددددددور الذال وفي 

وع مسدددددتوياته لين في حضدددددور اآلجرين ، أي في الدائرة الثانية يتحاور المسدددددلم مع ذاته في تن 
ومن أهددداف الحوار وغددايدداتدده منهددا    األجرى الملدد  واألجندداس والجمدداعددال  حضددددددددددددددور األديددان و 

غامض والحوار من أج  دفع حجة الجصددددددم أو ايان حق أو لشددددددر  أو لرفع   شدددددديءتوضدددددديج  
 1.لم 

 ب/ تعريف الحضارة :  
 / لغة:  1

ضددد الاداوة: اإل امة في الحضددر: "أجص من ذلك" الطباع المكتسددبة من المعيشددة في 
؛ واسددم  Civilisationالحضددارة على ما يسددمى بالفرنسددية الحضددر. وأطلق مجمع مصددر اسددم 
. كما أطلق فن تن يم المدن Urbanisation  باإلنكليزيةالتحضددددددددددر والتمدن على ما يسددددددددددمى  

 .Urabaism 2على اليلمة ا نكليزية  
الحضدددددارة )بفتج الحاء وكسدددددرها( فهي  ا  امة في الحضدددددر، والحضدددددر جالف الادو،  

 وبهذا المعنى استعملها القطامي الشاعر في  وله:
 .3؟!فأي رجا  بادية ترانا                        فمن تين الحضارة أعجاته

م صاهر الر ي   العلمي والفني الحضدددددددارة مرحلة سدددددددامية من مراح  التطور ا نسددددددداني وص
ر  .4واألداي وا جتماعي ف ي اْلحصضص

 
عادد العزيز ارغول، مفهومدا التعدارف والتددافع ومو عهمدا في الحوار من المن ور اإلسددددددددددددددالمي، مجلدة الفكر اإلسددددددددددددددالمي    1

 .84-81، ص 2011، 63المعاصر، لانان، العدد: 
 . 111،ص2 ج:،1958أحمد رضا، معجم متن اللمة، دار مكتبة الحياة، ايرول،  2
 .1036، ص 1974لمة والعلوم، دار الحضارة العربية، ايرول، نديم مرعشلي، أسامة مرعشلي، الصحا  في ال 3
 .181،ص1ج:ااراهيم مصطفى وسجرون، مرجع سااق، 4
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 صطالحا :  ا/ 2
ر جوانب أنشددددددطته العقلية على ك  ما يجترعه اإلنسددددددان في سددددددائ   كلمة حضددددددارة  تطلق

ن كددانددل أرى التنايدده على أن ليس لتعري  الحضدددددددددددددددارة لمددة ة و ، المدداديددة والنفسدددددددددددددديدد والجلقيددة ا 
بحيث يرى أه  الحضدددر  ،الاداوةالحضدددر على أه   واصدددطالحا تميزاو أجال ياو أو نفسدددياو أله   

حيث  ، ا  نجد ا مر ليس كذلك  ين كثير من المتأملين في التعري أفضد  وأعلى منزلة في ع
ة األسددددددرية طه  الاداوة من تميز و وة الشددددددجصددددددية وا عتماد على النفس ورعاية الراب أ في   أننا

  1  الجير.والقالية وا لتحام العائلي وبروز أفعا  
  جااي ي اإل  اإلنسداني  )التدج ن الحضدارة تعني  أيد إلى يذهب المفكر المربي جورج باسدت 

، وتحقيقاو لمزيد من اليسدددددر وباو مع إرادة التحرر في اإلنسدددددان، تجاجهة ضدددددرورال الطايعيةالمو 
 2في إرضاء حاجاته ورغباته وإلنقاص العناء البشري (

الموجودة    ا جتماعية، واألداية والفنية وكذلك  العلميةارة تعني مجموعة الم اهر الحض       
جاءل  ، فك  حضدددارةنسدددانية المجتلفة على بعضدددها البعضفي المجتمع وتعدد الحضدددارال اإل

الم  ، وتسدددددهم هذه الحضدددددارال في اناء الحضددددداري اإلنسددددداني للعمتممة للحضدددددارة التي سدددددبقتها
ميزل اوضع أساسال الاناء وغيرها من الحضارال القديمة التي ت   ةغريقي اإل، فالحضارة  بأيمله

، وجاءل الحضدددارة اإلسدددالمية وعملل على ازدهار هذا الاناء الحضددداري ومن بعد  الحضددداري 
 3المسلمين جاء األوروبيون وطوروا هذا الاناء الحضاري .

العملي   : )التجسدددددديدالمفكرين المسددددددلمين المعاصددددددرين هي  فمن التعريفال المجتارة عند
جالف  ، وهي بدالتدالي تنزع إلى العموميدة  لموا   التي ينتزع إليهدا األفرادلتلدك ا سددددددددددددددتجدابدال وا

 (4، فهي )الحضارة( الطور األر ى في السلم تقدم اإلنسان .للثقافة التي تنزع للجصوصية

 
فهد ان عاد العزيز السددددددنيدي، حوار الحضددددددارال دراسددددددة عقدية في ضددددددوء اليتاب والسددددددنة، مذكرة لني  شددددددهادة الدكتوراه،  1

- 1429ية بكلية التربية دددددددددددددددددددددددد جامعة الملك سعود ،الرياض،  تجصص عقيدة والمذاهب المعاصرة دددددددددددددددددددددددد  سم الثقافة ا سالم
 .18ه.  ص 1430

  2صاري محمد جلي ، حوار الحضارال من المن ور اسالمي، ص  2
3   https://mawdoo3.com 2017/الياتبة صاارين السعو سجر تحديث 20/ديسمار 

 .22تاب والسنة مرجع سااق، صفهد ان عاد العزيز السنيدي، حوار الحضارال دراسة عقدية في ضوء الي4
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المفاهيم ، وما يناثق عن هذه يم الموجودة عند مجموعة من البشدددددروهي مجموعة المفاه      
لقة اإ رار هذه تعالج المشدددددددددددكالل المتع  ؟ليد وأفكار ون م و وانين ومؤسدددددددددددسدددددددددددالمن مث  وتقا

جميع م اهر  صدددددالج مشدددددتركة وبعبارة مجتصدددددرة: "، وما يتصددددد  اهم من مالمجموعة البشدددددرية
إن الحضددددارة  "  لع  من أشددددم  التعريفال ما  ي :" و در عن تداير عقليالنشدددداا البشددددري الصددددا

لشدددددددداملة للمدينة والثقافة، فهي مجموع الحياة في صددددددددورها وأنماطها المادية تعني الحصدددددددديلة ا
 1والمعنوية".

وأيضدا من مفاهيم الحضدارة من أيثر المفاهيم صدعوبة التحديد وذلك من جال  التطور  
الدد لي عار الحضددددددددددددددارة ومن أهم أسددددددددددددددبداب ا جتالف في التعري  يعود إلى الجلفيدة الفكريدة 

 2  .تعري لصاحب ك   
 :غارودي  روجيه عند الحضارة  تعريف  /3

  روجيدده   والفيلسددددددددددددددوف  المفكر  هو   الحضدددددددددددددددارة  حو   أفكددارهم  تالوره  الددذين  المفكرين  من
 هدذا  عليده  يدد   مدا  اوأوضددددددددددددددحو   المصددددددددددددددطلج  هدذا  د  ل  تتبعوا  الدذين  اين  من  فهو   غدارودي
  الحضدارة  مفهوم  ي هر  ومؤلفاته الحضداري  مشدروعه  جال   ومن وغايال  معاني من  المصدطلج

  األجرين  البشدددددر  ومع  الطايعة  مع  المجتمع أو   الفرد  اها  يلتزم  التي  العال ال  مجم "  أنها  على
  وهي  أجرى   بمفاهيم غارودي  عند  الحضددددددددددددارة  مفهوم  يرتبط  كما"   األجيرة  غاياتهم  عن  والبحث
  الوعاء  فيعتارها والثقافة  الحضددددددارة  مفهوم  اين  كثيرا يفصدددددد   و   اليونية والرؤية  الثقافة  المجتمع

 3.الحضارة  تعري  في  األولى النواة  يعتاره الذي
 
 
 
 

 
 .22المرجع نفسه، الصفحة، 1
 . 12مقدم البسيوني ، حضارال العالم حوار   صراع، كلية ا دب والعلوم، جامعة  طر، ص حماده 2
أرفيس علي ، مكانة اإلنسددددددان في المعادلة الحضددددددارية اين روجيه غارودي وعلي شددددددريعاتي، مذكرة لشددددددهادة الماسددددددتر في  3

 .7، ص  2018/2019جامعة محمد اوضياف دددددد المسيلة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية  سم الفلسفة ،الفلسفة ، 
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 لحوار الحضارات :    المركب  ج/ التعريف
وشدددددددعوب العالم سرائها   يد  على سلية تباد  دو  لمركبحوار الحضدددددددارال في تعريفه ا

رى أغلب المجتمعال  ومشددددددددايلها وتعيين حلو  لهذه المشددددددددكالل ومن ثم تطايق القرار الذي ت 
بالتالي فإن له مشدايله الجاصدة ، و حيث إن لي  مجتمع حضدارته الجاصدة  ،والشدعوب بصدحته

ض، فك  حضددارة تؤثر وتتأثر  ، إ  ان المجتمعال بطايعتها ليسددل بمعز  عن بعضددها البعبه
، األمر الذي يؤدي إلى حدوث مشدددداي  مشددددتركة اينهما، وهو ما يطلق عليها المشدددداي  بميرها

كالل والوصدددددو  إلى القرار السدددددليم  العالمية، على أسدددددسددددده أن يسددددداهم في ح  مث  تلك المشددددد 
 1  .بصددها

(  ي المشدكلة )تنا ض اين وا ع وغايةإذا كانل حركه ا نسدان جليه تتم عار جطوال ه
ان( فدالعمد  )محداولدة حد  التندا ض في محداولدة حد  هدذا التندا ض في ذهن ا نسددددددددددددددد فدالحد  )  

( فدإن حركدة تطور المجتمع  دائمدة على المشدددددددددددددداركدة والحوار أي تبداد  العلم بمشددددددددددددددكلدة  الوا ع
أسدددددددددداليب تحقيقها ثم تعين القرار الذي يرى ك   باد  المعرفة بحلولها المحتملة و مشددددددددددتركة ثم ت 

 .2كلة أما الصراع والصدام فهو عقبة أمام هذا التطور  مشارك أنه الح  الصحيج للمش
ولي  مجتمع حضدددددارته الجاصدددددة وبالتالي مشدددددايله الجاصدددددة  إ  أنه غير منعز  عن 
غيره من المجتمعال وحضددداراتها بحكم جضدددوعه لقانون التأثير المتباد  وبتالي فهناك مشدددكلة 

يمكن فهمها إ  في نطاق    مشدددددددتركة اين ك  المجتمعال والحضدددددددارال أي مشددددددداي  عالمية  
الوا ع العالمي و  يمكن حلها جال صددددددددددددحيحا إ  في نطاق العالمي أيضددددددددددددا وهنا يكون حوار 
الحضددددددارال كتلية لتباد  العلم اهذه المشدددددداي  وتباد  المعارف بحلولها المحتملة وتعين القرار  

   3لاية المجتمعال أنه الح  الصحيج .غأ الذي ترى  
به الوصدددددو  إلى الفهم المتباد  اين الحضدددددارة اإلسدددددالمية  يقصدددددد    حوار الحضدددددارال  
 4ك.المشتر جرى الذي يؤدي إلى التفاهم وغيرها من الحضارال األ

 
1 https://teb21.com 2019/12/15 الياتبة أسماء  اتاريخ 
2 www.alukah.net  4 حوار الحضارال من المن ور اسالمي د. صاري محمد جلي  ص 

 4المرجع انفسه ،ص  3
 13حماده مقدم البسيوني،حضارال العالم : حوار   صراع ، كلية ا دب والعلوم جامعة  طر ،ص 4

https://teb21.com/
http://www.alukah.net/
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 الغرب و  ياإلسالم في الفكراني : التعريف لحوار الحضارات  الفرع الث
 حوار الحضارات في الفكر االسالمي :-1

المعاصدرون على تأييد حقيقة أن اإلسدالم يقوم  يحرص المفكرون والباحثون المسدلمون 
، كمدا يؤكددون على أنده ليس  ارال على األجدذ والعطداء مع المربفي مفهومده لحوار الحضدددددددددددددد 

 .كالحضارة اإلسالمية ى هناك ثقافة على وجه األرض رفعل من شأن الثقافال األجر 
  ويرى اإلسدددددددددالم أن أي كيان حضددددددددداري يقوم أسددددددددداسددددددددده على أربع  واعد وهي القاعدة
اإليمددانيددة األجال يددة، والقدداعدددة الفنيددة الجمدداليددة وثقددافددة المعرفيددة، وأجيراو التقنيددة الصددددددددددددددندداعيددة،  

األجال ية هي القاعدة السدددائدة التي تميزها عن غيرها ة اإلسدددالمية القاعدة اإليمانية و فالحضدددار 
ن حوار الحضددددددددارال في الفكر والثقافة اإلسددددددددالمية يناثق عن مادأ اإل را  ر  من الحضددددددددارال وا 

وتأييد على التنوع الحضدددددددداري والثقافي، باإلضددددددددافة إلى تعدد اللمال والعد  اين الناس وعدم 
تفضدي  احد على أحد  كما أن الفكر اإلسدالمي يقر اتداو  الحضدارال آلرائها وجاراتها ، وأن 

 1.التطور ليس ملياو ألحد وليس حكراو على أحد فهو أمر متا  لجميع الشعوب 
  حضددددددددددددددارال في الثقدافدة اإلسددددددددددددددالميدة ينطلق من ماددأ اإل رار بدالتنوع وبهدذا فدإن حوار ال

 ، وعدم المفاضلة اين الناس في اللون والجنس أو ا ص   الثقافي والتعدد اللموي والفكري 
وهذا المعطى الحضددددداري ليس نتيجة ضدددددمط أو ضدددددع ، ا  هو سدددددمة دائمة في هذه 

 عليه بقوة السال  ثقافتها.  و  تستضع  أجر فتفرض  أحدالثقافة التي   تستعلي على 
وحوار الحضددددددددددارال في الثقافة اإلسددددددددددالمية هو ك  حوار اين مثلي الحضددددددددددارال لقيام تعاون  
والتفاع  مشددددددددترك في شددددددددؤون الحياة المجتلفة، ولتاليا ك  طرف رسددددددددالته الحضددددددددارية ل جر 

   2ضوابط   يمكن المساس اهاناع والارهان وفق أصو  وأهداف و بالجدا  واإل 
 
 

 
1 https://teb21.com 2019/12/15 الياتبة أسماء  اتاريخ  

فهد ان عاد العزيز ان عاد هللا السدددددنيدي ،حوار الحضدددددارال دراسدددددة عقدية في ضدددددوء اليتاب والسدددددنة ، مذكرة ني  شدددددهادة  2
- 32ه ،ص    1430دكتوراه تجصدص عقيدة والمذاهب المعاصدرة  سدم الثقافة ا سدالمية بكلية التربية ، جامعة الملك سدعود  

33. 
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 مفهوم حوار الحضارات في الغرب :   /2
التي   ةيديولوجي اإلن التميرال  العشددددددرين سددددددنة ا جيرة العديد م  ةشددددددهد العالم في جمسدددددد 

دفعته إلى حقبة جديدة وشددددددك  غير مسدددددداوق من الصددددددراعال والحروب التدمير وتحو  العالم  
لعالم أحادي عار انهيار سددددددددددور ارلين وسددددددددددقوا الشدددددددددديوعية بعد أن كان ثنائي األ طاب إلى ا

 1المتحدة األمريكية   الالقطب تقوده الو ي 
ية غير معقولة في     ، وهي بال شدددددددك رؤ الثقافة المربية لحوار الحضدددددددارال  إن رؤية

، وصددددحيج أن هناك علماء ومفكرين  نب واحد وااتالع الثقافال األجرى محاولة فرض ثقافة جا
إ  أنهم  لة   تصددد    مصدددالج الشدددعوب المقهورةأمريكا ممن يتحمسدددون للدفاع عن و في أروبا  

ب لحوار الحضدددارال من منطلقال عدة، فالمرب يبحث دائماو أفكارهم وعليه انطلقل رؤية المر 
 ، وفي فلسفته أن العداء من اآلجرين وجاصة اإلسالمعلى عدو 
، وأصبج من  حوار صورة لرفض نمطها على العالمالحضارة المربية ترى من ال أنا  كم

صددددددام وصدددددراع  ويحدث الصدددددراع عندما تجع  إحدى الثقافال   الممكن أن يتحو  الحوار إلى
   2من نفسها الثقافة الع مى .

أنه حث صددددددددددموئي     ازو ، ويقو   ح ة أن كلمة الحضددددددددددارة ليسددددددددددل  ديمةمن المفيد مال    
ونسدددددون رفض وفضددددد  اليلمة ولين ج   1772جونسدددددون على إدجا  هذه العبارة في  اموسددددده 

 " سفليتيالقديمة "
الهذبة والمتقدمة تقنيا  الحضددددددددددددددارة في معجمه بأنها الصددددددددددددددورة الجارجية  ويعرف فاريك 

   3أساليب العيش عند شعب ما .للحياة و 
  
 

 
 

 
1   www.alukah.net   حوار الحضارال في المن ور ا سالمي ، صاري محمد جلي 

 .36-35فهد ان عاد العزيز السنيدي، حوار الحضارال دراسة عقدية في ضوء اليتاب والسنة ،مرجع سااق، ص ص  2
  37المرجع نفسه، ص  3
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 تمهيد 
  وَاخْتِلَافُ   وَالْأَرْضِ   السََّمَاوَاتِ   خَلْقُ   آيَاتِهِ   وَمِنْ   ﴿ضارال كانل بمشيئة هللا عز وج  إن تنوع الح  

فيلسوف وكاتب فرنسي    ﴾  لَِّلْعَالِمِنيَ  لَآيَاتٍ  ذََٰلِكَ  فِي  إِنََّ  وَأَلْوَانِكُمْ   أَلْسِنَتِكُمْ فتعار روجيه غارودي 
والقائ  بأهميته  القرن العشرين وما بعده  ال جال   ومن الذين اهتموا  اإشكالية الحوار الحضار 

 ومن هنا نتطرق في هذا المبحث معرفة روجيه غاوردي ومشروعه الفكري. 
 وحياة روجيه غارودي   المطلب األول : مولد

 الفرع األول : مولده ونشأته  
قوي الانية  اعتار غارودي  النشأته تيون له أثر كاير في حياته  لي  مفكر وعالم له  

 ، رج  حوار الحضارال  بأنا ته والفجور الينته الجنوبية، والمعرفة وصاحب الن رة الثا بة
 udy araroger  g  "   17 /7/1913  1روحيه غارودي بالفرنسية" 

 

 
 
 

 
1  https://ar.m.wikipedia أجر نعدي   ا  3 أشهر 
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 ه:  نشــــــــأت/ 1 
م في مدينة    1913ولد روجيه جان شار  جارودي في السابع عشر من شهر يوليو عام

تنتمي   مرسيليا الاروتستانتية 1إلى دين    الفرنسية األسرة ملحدة    وهو في السن   ، تم اعتنق 
وانضم إلى    2" درس في ك  من جامعة مرسيليا وجامعة إيس أون ار وفانس 14الرابع عشرة "  
. يقو  واصفا م، دون أن يرى في ذلك تنا ضا 1933عي الفرنسي في سنة واحدة حزب الشيو 

حتى عندما كنل عضواو في اللجنة المركزية    لم أين في يوم من األيام ملحدا   تلك المرحلة " ...
، لقد كنل في الو ل نفسه رئيس الشبان المسيحيين  م   1933ب الشيوعي الفرنسي في عام  للحز 

: إن الشيوعية  مع الن رية التي تقو هذا اتفاق    ،تية وانتسب للحزب الشيوعي كمسيحي الاروتستان 
أاوي    اآلن  ،الحقيقة لم أين مسيحيا بالميالد  جة القضية ا  تصادية وفيإنجاز نصراني لمعال

، ولينهما  باطهما بالشيوعية أو أي مذهب سجر لقد كانا ملحدين ليس بساب ارت  ،لم يكونا كذلك 
 3. "كانا من األجيا  التقليدية 

ي  حيث تنق  المفكر والفيلسوف روجيه غارودي اين الماركسية والنصرانية واإلسالم ف
المسيحية ليي    فاعتنق  4فكر الثالث المتمايرة في عق  هذا الم  ا تجاهالحياته فوضعل اذور  
الفكري له حم  صليبه والمبادئ المسيحية  وفي هذه المرحلة من تطور  يعطي لحياته معنى  

األمث  واألنسب    القلي  من عمره الفكري حتى عثر على ما وجده  ا تجاه إ في هذا    استمرو د  
في اللجنة الماركسية        الماركسية عندما كان عضو    اعتنقبعدها    فأما من،  لمواجهة األزمال 

الاروتستانل حيث رأى  للحزب الشيوعي فقد كان في الو ل نفسه رئيس الشبان المسيحيين 
 5مشاي  اإلنسانية بأسلوب علمي وا عي  جارودي أن الماركسية الح  األمث  لمعالجة ال

 
ص       1437، مركز الفكر المربي للنشر والتوزيع    1أحمد عاد الرحمن القاضي، روجيه جارودي ومو فه من اإلسالم  ا 1

15 
2  https://ar.m.wikipediaأجر تعدي   ا  3 أشهر    

، ص 1437، مركز الفكر المربي للنشددددر والتوزيع    1أحمد عاد الرحمن القاضددددي، روجيه غارودي وموففه من اإلسددددالم، ا3
15. 

 .16، ص المرجع نفسه 4
 .12،لماذا أسلمل نص   رن من البحث عن الحقيقة، مكتبة القرسن للطبع والتوزيع دد القاهرة ، ص لمحمد عثمان جش  5
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عين أستاذ للفلسفة في مدرسة البسية وألي وجال  الحرب العالمية   1937وفي عام  
فاعتق     11942و  1940في الجلفة بالجزائر اين    الفاشيةالثانية أجذ كأسير حرب  لفرنسا  

 2وأو  اتصا  له باإلسالم  كان في الجزائر   لهتر  بساب نشاطه الثوري المعادي 
يردده في كتبه ومقابالته ويص  جارود الفترة، و    تلك  ذايرته  ،  ي حدثا رسخ في 

جلفا  بمنطقة  معسكر  في  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  حتى  ا عتقا   رهن  بقيل   " فيقو  
 بالصحراء الجزائرية . 

قا ، وأجرى اليوماند  فقد تزعمل تمرداو في معسكر ا عت   وهناك و ع حادث عجيب فعال،
، وأصدر  أصدر حكما اإعدامي رمياو بالرصاص، و ، محايمة سريعة ائد المعسكر  ،ور الفرنسي

وكانل المفاجأة عندما رفض هؤ ء تنفيذ    إلى الجنود الجزائريين المسلمين،  أوامره اتنفيذ ذلك
هلة، ألنني   أعرف اللمة العربية، وبعد ذلك علمل  إطالق النار، ولم أفهم ما الساب ألو  و 

جزائري بالجيش الفرنسي كان يعم  في المعسكر أن شرف المحارب المسلم    من )المساعد(
يمنعه من أن يطلق النار على إنسان أعز  .. وكانل هذه أو  مرة أتعرف فيها على اإلسالم  

دراسة عشرة سنوال في   من        د علمني أيثر    ن جال  هذا الحدث الهام في حياتيم
 السوربون . 

وعندما أطلق سراحي، بقيل في الجزائر مدة عام، وحالله التقيل ارج  ع يم، وكان  
 3البشير اإلاراهيمي .  خي، وهو الزعيم اإلسالمي الشي ثر في نفس أل له أيار ا

الدكتوراه األو  سنة  1946وفي عام   من جامعة    1953حص  جارودي على درجة 
ثانية عن الحرية  دكتوراه  ن الن رية المادية في المعرفة ثم حص  على درجة  السور وبون ع

سنة    1954عام   الفرنسي  الشيوعي  الحزب  من  طرد  موسكو  جامعة  وذلك    1970من  م 
 نتقاداته المستمرة لالتحاد السوفياتي وف نفس السنة أسس مركز الدراسال البحوث الماركسية  

4 

 
1   https://ar.m.wikipediأجر نعدي   ا  3 أشهر   

 .16أحمد عاد الرحمن القاضي، روجيه جارودي ومو فه من ا سالم ،المرجع السااق، ص  2
 .17مرجع نفسه، ص   3

4 https ://ar.m.wikipediaأجر تعدي   ا  3 أشهر  

https://ar.m.wikipedia/
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حين نجد أن روجيه جارودي تأثر بأفكار كيرك جارد وكار  ماركس في سن واحد    في
فقا " ادالي أن أعيش أفكار كيرك جارد ألنه ا تر  في كتابه " الجوف وا رتعاد " الذي كتبه  

ن تناثق بال حدود فقد  أعلى تضحية إاراهيم بعد تجاوز منطق بسيط وأجال يال بسيطة يمكن  
الفكرة الفردية السجيفة  الما يقفي على    وجدل في تلك  ، أما أفكار ماركس والتي كان  "فكرة 

القدرة على أن   يقرأها في ذلك الو ل بحماسة شديدة وجد مطلب سجر المرء   وهو أ  يدعي 
 1الفوضى العالمية . يح  وحده المشكالل التي اناثقل عن تلك 

فهم  العليها من أج   له طريق سار    من هنا نجد أن المفكر والفيلسوف روجيه جارودي
التي تعتار نقطة    فكان تأثره واضج مع تنقله اين النصرانية والماركسية واإلسالم  وا يتشاف 

الذي وص  إليه    هذا األجيرمهمة في حياته حيث أستقر روجيه جارودي على دين ا سالم ،  
 بعد رحلة بحث وتحري في األديان . 

 الفرع الثاني : سبب إسالم روجيه غارودي 
نتية مرورا بالشيوعية الماركسية  تنق  روجيه جارودي من اإللحاد إلى المسيحية الاروتستا     

فقد استدرك جارودي عند دراسته للثقافال غير المربية اإلمكانال الجاصة    2وصو  إلى اإلسالم  
لإلسالم" أحب أن    انتمائه لإلسالم فإسالمه لم يكن صدفة فيقو  روجيه جارودي عن كيفية  

، ورحلة طويلة تجللتها  ا  جاء بعد رحلة عناء بحث ،  إن انتمائي لم يأتي بمحض الصدفة  أ و 
أو الديانة التي تمث     ، الجلود إلى العقيدةى مرحلة اليقين اليام  تى وصلل إلمنعطفال كثيرة ح

كان دجوله في اإلسالم في الرابع من سذار مارس    3، وا سالم في ن ر هو ا ستقرار"ا ستقرار
والسؤا  المطرو  ماهي أسباب التي    4عندما كان اين المعتقلين بساب مقاومتهم لهتلر    1941

 :  رودي والتي ادورها تنقسم إلى  سمين أدل إلى إسالم روجيه غا

 
 .8، ص1/2000ا:دار الشروق دد القاهرة ،  حافظ، كي  صنعنا القرن العشرين ؟روجيه جارودي، مل: ليلي   1
أرفيس علي ،مكانة ا نسدددددددددان المعادلة اين روجيه جارودي وعلي شدددددددددريعاتي ، مذكرة ني  شدددددددددهادة ماسدددددددددتر جامعة محمد  2

ج ةاف ددد مسيلة ، كلية علوم إنسانياوضي  44، ص 2018/2019ماعية ،  سم الفلسفة توا 
ة القرسن للطبع والنشر والتوزيع دددددددددددددددددددددددددددددد القاهرة، ، لماذا أسلمتنص   رن من البحث عن الحقيقة ،مكتب  لمحمد عثمان جش   3

 86ص
أرفيس علي ، مكانة ا نسدددددددددداان معادلة اين روجيه جارود وعلي شددددددددددرعاتي ، مذكرة لني  شددددددددددهادة الماسددددددددددتر جامعة محمد  4

 .44، ص2018/2019اوضياف ددد مسيلة ، كلية علوم ا نسانية وا جتماعية ،  سم الفلسفة 



 املبحث الثاين  الفكري ومشروعه  جارودي روجيه
 

18  

 

 . أسباب حضارية ثقافيةأسباب عقدية تشريعية و  /1
 أ/ األسباب عقدية تشريعية : 

تمثلل في كون اإلسالم يقدم تصور معقو  ومتيامال لليون واإلنسان    : األسباب العقديةــــــ  
 . والحياة وهللا تعالى والعال ال القائمة اين هذه المستويال المجتلفة  

الحضارية الثقافية أنها تمثلل في كون تشريعال اإلسالم و وانينه   :أما األسباب التشريعية ـــــــ
 تالئم طايعة اإلنسان والحياة مالئمة تاما 

   : ألسباب الحضارية الثقافيةب/ا
أنها تلك التي تتعلق اجوانب اإلاداع وا اتيار والحضارة والمدنية اإلسالمية اجواناها   

التصور العقدي الذي يقدمه اإلسالم لما  هرل حضارتنا المتعددة من علم وفن وفلسفة  فلو  
من اين األسباب الحضارية إلسالم جارودي هي أص  نتائج    ، على الوجه الذي  هرل فيه

  العقائدي ألننا نؤمن تماما بأن التصور    لألسباب العقائدية التشريعية المتعلقة بصميم هذا الدين
األس إنما هو  اإلسالم  يقدمه  الذي  نشاالتشريعي  لي   اإلسالمية  اس  الحضارة  في  إاداعي  ا 

 1  بالتالي يمث  األساس إلسالم جارودي . و 
، والدلي  على  يجلص اإلنسان من شعوره با غترابكذلك  / كما أضاف اإلسالم للحياة معنى  2

 ذلك بالعودة إلى الحضارة ا سالمية التي تجد أن العقيدة اإلسالمية درع وا ي للمسلمين. 
 سالم أنه يتجاوز أحد المشكالل التي عانى منها المربيون مما جعلهم يبعدون  / وجد في ا 3

الدين عن ك  مناحي الحياة وحصروه فقط في المعااد والينائس وهي مشكلة فص  الدين عن 
 2الدولة كما أطلق عليها البعض 

أن النصوص الدينية  ا  اإلسالم جليط من المعتقدال الوثنية القائلة روجيه جارودي    اعتار /4
الجالية من أي مضمون إنساني وفي ض  هذه المعتقدال المبعثرة المتنا ضة جاء    اآللهةاتعدد  

المجتمع   في  الرو   بمثابة  كانل  متماسكة  بسيطة  بعقيدة  يشير  محمد صلى هللا عليه وسلم 

 
أسددددددلمل نصدددددد   رن من البحث عن الحقيقة، مكتبة القرسن للطبع والنشددددددر والتوزيع، القاهرة،  ، لماذالمحمد عثمان الجشدددددد 1

 9. ص "1986
 .45ن معادلة اين روجيه جارود وعلي شرعاتي ، المرجع السااق ، ص أرفيس علي ، مكانة ا نسا  2
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وعبادة األوثان فوجد روجيه جارودي أن    اآللهةناذه لتعدد  اإلنساني الجديد وذلك من جال   
 1التوحيد ليضي  للحياة معنى  

بعد سنوال طويلة  ضاها في الدراسة والبحث والمقارنة    لإلسالمشر  هللا  لب جارودي           
ودج  الدين    1982الموافق    ه  1402والتمحيص .. أعلن إسالمه في شهر رمضان المبارك  

و  وتعالى  الحق  سبحانه  أرسله هللا  الذي  النور  لينقدها من    ليضيء أنه  البشرية  أمام  الطريق 
 .2التجبط في ال الم وال ال   

اذكر    ايتفيل هناك العديد من نقاا يارز فيها أسباب إسالم المفكر روجيه جارودي وليني      
ة معنى بارز و وي  هذه النقاا فقط فهو من تنقله اين الثقافال وجد أن ا سالم يضفي للحيا

على الحضارال ا جر ووجد فيه ا زدهار والتطور    انفتا في مسيرة ا نسان كما وجد فيه  
 . والجما  دد الجما  الروحي دددد وهذا مالم يجده ال  ا ديان ا جر  

 روجيه غارودي   أعمــــــــــال :   الفرع الثالث
أل  روجيه غارودي عدة كتب لعلى أ دم اليتب على اإلطالق عنوانه "اإلسهام التاريجي  

  دو  كروا وأثناء عمله في مدرسة    1943للحضارة العربية اإلسالمية "بعد إطالق سراحه عام  
دارته لمجلة الحرية في الجزائر   3وا 

 أعماله في حوار الحضارال : اين   وأيضا من
 ترجم إلى العربية .   1942التاريجي للحضارة العربية اإلسالمية الجزائر اإلسهام -
 . واإلسبانية  ، ترجم إلى التشيكية واإليطالية1927، مطاوعال سيمير المشكلة الصينية-
 . 1978من أج  حوار الحضارال مطاوعال افريقيا الشابة -
دونيسية وا سبانية  واألن   والارتمالية، ترجم إلى العربية  1981وعودة اإلسالم مطاوعال سوي  -

 والتركية. 
 ترجم إلى العربية واأللمانية واإليطالية    1983 بااي رويس ضية اسرائي  مطاوعال -

 
        ،  لمداذا اسددددددددددددددلمدل نصدددددددددددددد   رن من البحدث عن الحقيقدة ،مكتبدة القرسن للطبع والنشددددددددددددددر والتوزيع   لمحمدد عثمدان جشدددددددددددددد 1

 .11القاهرة ،ص
م.   1984مارس  7/  1404، القاهرة جمادى ا جرة وحوار الحضارال عاد العزيز شرف ، رجاء جارودي وأمينة الصاوى   2

 30ص 
 .19ص، المرجع نفسه 3
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 . ترجم إلى العربية 1986" باريس  البال روسأرض الرسا ل اإللهية مطاوعال "  فلسطين-
 ارتمان ترجمة إسبانية. ، مطاوعال ها سالم في المرب :  رطبة إحدى عواصم الفكر -

 أيضا :  و 
   . والارتمالية وا سبانية اإليطاليةترجم إلى   1976، مطاوعال روبير  فون مشروع األم -
 التعددية والحوار في فكر غارودي " أطروحة فلسفية ". -
  1الماركسية في القرن العشرين " أطروحة"  -
مستقا   ، ا سالم دين اليعد يه اإلسالمما  ،  م   1979  " نداء إلى األحياء عام  وكذلك أل-
 ا سالم يسكن مستقالنا . و 

دد  19" في الفترة    إشايليافي مدينة "    األوربيون كما شارك في المؤتمر األو  للمسلمين  
، وأيضا شارك في المؤتمر السادس للندوة كما أصدر ميثاق إشايلية  1980عام  يوليو    21

ة ليال المسلمة في العالم " المنعقد في الرياض في الفتر العالمية للشباب ا سالمي حو  " ا  
األو     17دددددد   12 الموافق  ه   1402جماد  اإلقاء م  1986يناير    27ددددددد  22،  فيه  وشارك 

 2محاضرتين. 
 ومن اين مؤلفاته: 

 3دعوة إلى الحياة   ،و  األصوليال والتعصبال السلفيةأص، وتدهور اإلسالم  ازدهار-
،  لماذا أسلمل،  اإلسرائيليةاة الصهيونية  محاي  ، كي  نصنع المستقا ،  الحضارالحوار  وأيضا  -

 4ن رال حو  اإلنسان  وكذلك في ساي  الحوار الحضارال ، كي  صنعنا القرن العشرين
 كما له روايال أجرى : 

 1945دددد أنطونيس 
 . 1975دددد الجيا  في السلطة 

 . 1984اإلسالمية دددد مجموعة أفالم عن الحضارة 
 

 .98،نحو الحرب الدينية ؟جد  العصر ، ص ليوناردو اوف ، مل: صيا  الجهيم   1
أحمد عاد الرحمان القاضي ،   أحمد ان عاد الرحمن القاضي ،روجيه جورودي ومو فه من ا سالم ، مركز الفكر المربي  2

 23/24/25ص  1، ا:2012،للنشر والتوزيع ، الرياض 
3 http://m.marefa.org 06:43 عاد الطاهر حنيس 18/أول/2020 على الساعة 
4 http://feker.net  2009/نشرل اواسطة يق ة الفكر 16/مايو 

http://m.marefa.org/
http://feker.net/
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ودي العديد من اليتب وا طروحال وما تطر ل له بعض ما تيلم عنه  ر اروجيه ج أل   
 موضوع الدراسة حو  حوار الحضارال   باعتبارحو  حوار الحضارال ومشروعه 

يعتار مشروع حوار الحضارال عند روجيه جارودي من أهم المواضيع التى دعى إليها لجع   
 . الحوار اين الحضارال والثقافال المجتلفة أرضية واضحة للتفاهم و 

المش       من  جارودي  لروجيه  الفكري  مشروع  التي  ايعتار  في  ريع  كاير  أثر  لها  كانل 
سنتطرق  في هذا المطلب  و سماه بمشروع األم  أو مشروع الادي     و دالحضارال والثقافال  

 . جاروديع المفكر روجيه  و مضمون مشر ل
 المطلب الثاني : المشروع الفكري لروجيه غارودي 

إن الفيلسوف روجيه غارودي الذي تميزل مسيرته الفكرية والنضالية بكثرة ا نعطافال  
ا تقلب  وا سالم بحيث  والماركسية  المسيحية  مشروعه  ين  وحدة  يؤثر على  لم  ذلك  أن  إ    ،

نج   1الفكري  الحد من    تأييده على  أن هدف روجيه جارودي من   دحيث  الحوار هو  ضرورة 
لتجميع ك  األبعاد التي يحتاجها  حوار الحضارال له ضرورة ملحة    مشروع ، ف2جطر المادية 

الفكر    اإلنسان منفردا وتحتاجها اإلنسانية مجتمعة وأن الحوار والتباد  اين الشعوب وتجلي عن
ك     جصوصيةحقيق التعايش دون إلماء  لت   ا نفتا اثقافة    واستادالهاالمربي ون رية المركزية  
 3حضارة وثقافة ودين . 

يري المفكر روجيه جارودي أن الح  في مشروعه الفكري " حوار الحضارال" كونه  
 لشعوب األجرى  لبالمركزية ون رته العنصرية  اعتقادهيجب على المرب أن يتجلى على 

قة الشعوب المستعمرة فعلى الصعيد الثقافي : شم  الشاغ  للمستعمر هو أن يقيد ث 
 . اعتزازهاانفسها وسعي لتدمير  

النمو  يتشاف غايال ا جرى    ا  تصاديأما على الصعيد   لنموذج  تمير جذري   :
 لتنمية  

 
 569. ص2019،  01، عدد:    23الشري  طاوطاو، التمير الحضاري في من ور روجيه غارودي مجلة المعيار، مجلد:   1
كتاب  ،اصددددرة مشددددروع روجيه جارودي أنموذجاتصدددددي لجطر المادية المعالبشددددير اوسدددداحة، حوار الحضددددارال ودوره في    2

 ،"، دار ركازمفاد"  ز فاطمة الفهري لألبحاث والدراسددددددددة، مركنسدددددددداني والتواصدددددددد  الحضدددددددداري والدينيا  ركتجماعي، المشدددددددد
 .161ص

 ...162المرجع نفسه، ص     3
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الديمقراطية   إلى  تمثيلية  الديمقراطية  من  ا نتقا   هي   : السياسي  الصعيد  على  أما 
 1ويشدد على العال ة مع األجر. تشاركية فحوار الحضارال يحارب " األنا الصمير " 

على ارودي  فج  التي    يؤكد  األبعاد  ك   لتجميع  ملحة،  ضرورة  الحضارال  حوار  أن 
يحتاجها اإلنسان منفردا، وتحتاجها اإلنسانية مجتمعةو، وأصبج يؤكد ويلج على أنه   يمكن  

المركزية  اناء مستقا  ذي وجه إنساني إ  بحوار حقيقي، يتجلى فيه المرب أو  عن ن رية  
المربية، وعقيدة التفوق عند اإلنسان المربي، وتتجاوز فيه ك  الحضارال وأصحاب الديانال  
والتجارب الروحية عقيدة امتالك الحقيقة المطلقة والحلو  لي  المشاي  التي تواجه اإلنسانية،  

كذلك، دون  وتَّستاد  اثقافة انفتا  لتحقيق تعايش اين اني البشر، وتباد  علمي وفكري وثقافي  
 2. إلماء جصوصيال ك  حضارة أو دين أو حكمة

إلى التنمية الشاملة   يهدف  والمميز في مشروع روجيه غارودي هو أنه مشروع إنسان
اذور فنائه وألنه هذا النموذج  والمتياملة فالحضارة المربية نموذج مادي   إنساني فهو يحم   

،  صار العولمة  بفع   المعاصرة  الحضارة  على  المهيمن  يقو   هو  كما  يتساب  روجيه  فإنه    
تنمية اإلنسان تنمية شاملة تأجذ  ، فهو ير أن ك  نمو يؤدي إلى  كوكانا  انتحارجارودي في  

النموذج من النمو    التركيبة الرؤية    ا عتباربعين   لإلنسان من أج  تحقيق التوازن وفي هذا 
 3ة   وسيلة يكون اإلنسان غاي 

والتال ج اين    ا نفتا  ومن اين الدواعي التي جعلل روجيه جارودي يرتيز على ضرورة  
المرب   طرف  من  الثالث  العالم  دو   له  يتعرض  الذي  والتقزيم  التهميش  هو  الحضارال 

ار  روجيه جارودي إلى حو   دعي، لهذا  4وجع  الشعب عاجز    ا نتقاصوالتعامالل ون رال  

 
 14، ص  1مصطفى حلمي، إسالم جارودي اين الحقيقة و ا فتراء ، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، ا 1
،  2009بشير اوساحة، المسيحية في فكر روجيه غارودي، رسالة ماجستير، جامعة اآلمير عاد القادر،  سنطينة،  2

 . 57ص
 .578، ص 01، عدد:  23الشري  طاوطاو، التمير الحضاري في من ور روجيه غارودي مجلة المعيار، مجلد:  3 
جيه جارودي وعلي شددددددريعاتي ، مذكرة ني  شددددددهادة ماسددددددتر أرفيس علي "، مكانة ا نسددددددان في المعادلة الحضددددددارية اين رو  4

 .32/33،ص 2018/2019جامعة محمد اوضياف مسيلة  سم الفلسفة 
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جديد ومفهوم سياسي    اجتماعيا، فهو مشروع يجلق نسيجا  ه حوار الحضارالالثقافال وسما
 1العشرين. لمشروع اليوني في القرن الحادي و جديد ويمنج بعد جديد والجطوا ا ولى لهذا ا

حيث كرس روجيه جارودي مع م نشاطاته في دراسة المشروع من أج  تأسيس أرضية  
للتفاهم على مستوى الشعوب   ويكون هذا الحوار شام  دون إ صاء أو تهميش و   مشتركة 

روجيه جارودي حوار    تهيمن دولة على دولة و  ثقافة على ثقافة أجرى وهذا ما سماه المفكر
 . األم   أطلق عليه مشروع  ما  أو  حوار  2الحضارال  إ امة  إلى  جارودي  دفع روجيه  والذي 

صبحل تروج لنفسها على أنها النموذج  المركزية المربية التي أ  وافتياك  انتزاعالحضارال هو  
 3المثالي تحل عنوان من أج  النمو  

الذي  دمه روجيه جارودي فهو مشروع حضاري   الحضاري  المن ور  وفي ض  هذا 
كوني أراده أن يكون اديال للنموذج الحضاري المربي كما نجد أن ركيزة روجيه جارودي في  

تذكرنا    والشايبةي " لقد ادأ المستقا  من األن  فقا  روجيه جارود  4  التمير الحضاري الشباب 
 5اذلك يوميا بما يصدر عنها من أفعا  " 

به العقلية المفكرة ، على أفضدد  نحو تتميز  يتميز بالرؤيا النقدية للحضددارال جارودي  فكر    
، ولذلك لم يالا مفكر من المفكرين في هذا العصدددددددر الذي نعيش فيه مكانة  في ك  العصدددددددور

معرفة في    الفلسدددفال التقليدية جارودي ونفوذه الفكري فقد تجطى جارودي مرحلة كسدددب ال
 6إلى المعرفة تريد تمير العالم وتجع  لإلنسان دورا في  هذا التمير

 
م ، ص 1999، 4عاد  عوا ، في ساي  حوار الحضارال روجيه جارودي، عويدال للنشر والطباعة ايرول دددددد لانان ، ا   1

10. 
عند روجيه جارودي ، مذكرة ماسدددددددددتر كلية العلوم ا نسدددددددددانية  سدددددددددم العلوم  ان جلطي محمد ، رؤية نقدية للمركزية المربية  2

 .64م ، ص  2019/2020ا جتماعية ، جامعة محمد جيضر بسكرة  
 .32أرفيس علي "، مكانة ا نسان في المعادلة الحضارية اين روجيه جارودي وعلي شريعاتي، المرجع السااق ، ص  3
، ص   2019،  01، عدد : 23ي من ور روجيه جارودي ، مجلة المعيار ، مج  الشددددددري  طاوطاو ، التمير الحضدددددداري ف 4

577. 
 .12م ، ص 1988،  2جورج طراايشي ، الادي  روجيه جارودي ، دار اآلداب دد ايرول ، ا 5
مارس    1404/7، القاهرة في جمادى ا جرةوحوار الحضددارال ا سددالميةعاد العزيز شددرف، رجاء جارودي  و أمينة صدداوى   6

 .90م ص  1984
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طئ " الاليقين " أنهدا اددأل من شدددددددددددددداويمكن تلجيص الرحلدة الفكريدة لجدارودي اذن في  
" وبأجر تحو  أ صددددددددداه عن هذا الشددددددددداطئ المنشدددددددددود تميز فكر نوانتهل إلى شددددددددداطئ " اليقي 

، بأنه مفكر صدددددددددداحب مو    بالقضددددددددددايا العامة في الثالثينيال جارودي منذ الاداية اشددددددددددتماله
 .1د الفكري  وعقيدة ووص  الى ا سالم الع يم بعد رحلة فكرية طويلة اتسمل بالعناء والجها

وكددد  هدددذه ا نعطدددافدددال من أجددد  ن دددام معرفي يربط اين هدددذه ا تجددداهدددال وهو مدددا  
اصددطلحنا عليه سددابقا بالرؤية التوحدية ا نسددانية وضددمن هذا ا طار الفكري يتناو  مشددروعه 

، أو مشدددددروع األم  كما  رأى فيه الادي  للحضدددددارة المربية الياير حو  حوار الحضدددددارال الذي
 2ي أحد كتبه فحوار الحضارال يعني اإلجصاب المتباد  اين الحضارال أطلق عليه ف
جارودي الى أن الرأسمالية  اد أن تؤدى الى ا ستهالك وا حتيار وأن الشيوعية    انتهى

ا نسانية ولقد كلفته تلك النزعة للحرية واحترام   اآلدميةالحرية وا هدار    انتهاك  اد أن تنتهي الى  
 3 فه النقدية لن ام الشمولي  رارا بفصله تفرد ا نسان وموا

وفي كتبه ا جيرة عن "حوار الحضارال" " وعودة ا سالم " " وا سالم مستقالنا " يص   
 4الى  مته من اليقين  

حوار  الاطالق روجيه غارودي على مشروعه اسم مشروع األم  والذي هو " من أج   
حد أاراج  صور  أتجصيص  و ذلك شبكة من العال ال في أروبا    ألج  اين الحضارال وعقد  

اين    للحوار    الرئيسيةلهذا المشروع ادعم الحكومة اإلسبانية تيم فكرة جارودي    التاريجية رطبة  
موعال البشرية اجمع في العيش اتعاون من دون فرض رأي أو  الحضارال في امكانية المج

 عقيدة ويتحدد ا طار الفكري لمشروعه بالنقاا التالية : 
 . يساهم في اناء مفهوم سياسي  اجتماعي / مشروع ا م  يجلق نسيج 1
  لإلنسان /تحطيم الحواجز اين الثقافال الدينية والقومية للوصو  الى ح  المشكالل المعاصرة  2

 
 .90، المرجع نفسه ،ص وحوار الحضارال ا سالميةعاد العزيز شرف ، روجيه جارودي  وأمينة صاوى  1
   578الشري  طاوطاو، التمير الحضاري في من ور روجيه جارودي ، المرجع السااق، ص   2
  7/ 1404القاهرة في جمادى ا جرة ،  وحوار الحضددددارال ا سددددالميةعاد العزيز شددددرف ، رجاء جارودي  وأمينة صدددداوى   3

 91م ص  1984مارس 
 .92، صالمرجع نفسه 4
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مشرو إن   يولد  ان  يمكن  وحده  الحضارال  المستقا   حوار  مع صنع  يتسق  كونيا  عا 
والعشرين  ، الحادي  القرن  في  اليوني  لمشروع  ا ولى  الجطوا  الذي    فمشروعرسمل  روجيه 

، ايضا كما نقد  لقيم العقائدية الدينية والقومية يرسم امال كاير في رؤيته يتو   امام الثواال وا
" المتأثر بفكر الماركسي المادي الذي حاو  إيجاد عال ة حوار اين  الفكر القديم " جارودي  
 1المسيحية والماركسية  

يرتيز على وحدة العقيدة بالقدر الذي يهتم    فمشروع حوار الحضارال عند غارودي  
اوحدة ا نسانية ووحدة معاني الحياة واليون ويركز على مادأ الحرية والمسؤولية ا نسان و درته  

يكون إ  بحوار  لن  كما يؤكد روجيه جارودي أن من أج  اناء مستقا  جديد    تحرر على ال
إيجاد   نحو  والتوجه  المركزية  التجلي على  و  المسيطرة  المربية  الهيمنة  والتجلي على  حقيقي 

مر  مع  والعلمي  الفكري  وتباد   والتعايش  ا جر  على  با نفتا   اإلنسانية  لمشاي   عاة ا حلو  
 2  الجصوصية لي  حضارة 

 

 
الشدددددمي أحمد جاسدددددم ااراهيم، مشدددددروع الحوار الحضددددداري أبعاده ومسدددددتقاله، جامعة باا  مركز باا  للدراسدددددال الحضدددددارية   1

 132.ص 2016والتاريجية، العراق، 
كتاب  ،اصدددددرة مشدددددروع روجيه جارودي أنموذجاادية المعتصددددددي لجطر المالبشدددددير اوسددددداحة، حوار الحضدددددارال ودوره في  2

 ،"، دار ركازمفاد"  ز فاطمة الفهري لألبحاث والدراسددددددددة، مركنسدددددددداني والتواصدددددددد  الحضدددددددداري والدينيا  ركتجماعي، المشدددددددد
 .161ص



 

 

 

 
 :الثالث املبحث

حوار احلضارات برؤية الصوفية 
وأفاق التصوف عند روجيه 

 جارودي 



 املبحث الثالث  جارودي روجيه عند التصوف وأفاق  الصوفية برؤية احلضارات حوار
 

27  

 

 تمهيد
أنماا ومفاهيم مجتلفة لإلنسان والفرد والمجتمع  عالم في القرون األجيرة تميرال و شهد ال

فتحو  من الثندائيدة القطايدة إلى األحداديدة القطايدة والهيمندة المربيدة هدذا مدا جعد  المفكر روجيده  
مع    وا نددمداجوتبداد  الثقدافدال  جدارودي ينقدد النموذج المربي ويددعو إلى حوار الحضددددددددددددددارال  

المفكر روجيه جارودي في الفكر اإلسدددددددالمي  وجده  على الذال وهذا ما   ا نمالقوعدم  األجر  
سددددأتطرق له في هذا المبحث حو    الصددددوفي بعد تنقله من الماركسددددية إلى المسدددديحية وهذا ما
 حوار الحضارال بالرؤية الصوفية عند روجيه جارودي .
 المطلب االول : حوار الحضارات عند روجيه جارودي 

ه جارودي نجد أنه أو  أهمية كايرة ووضددج بعد التعرف على مفهوم الحضددارة عند روجي       
، فأعطى روجيه جارودي الحضارال أو ما سماه مشروع األم هذا في مشروعه مشروع حوار  

نسددددددددداني لذلك هدفها أهمية  للحضدددددددددارة   كايرة للعال ال ا جتماعية مما يعطيها بعد اجتماعي وا 
يقو  روجيه  وجاصدددددددددددة للالدان غير المربية    (مجتمع ودولة وحضدددددددددددارة  )الحوار من أج  اناء  

جارودي "على أن جلق مسددددتقا  حقيقي يتطلب بأن تيون  د اسددددتردل جميع ا بعاد المتطورة 
، هذا فحسددب يمكن أن ينشددأ افال غير المربية بحوار الحضددارالفي الحضددارال والثق لإلنسددان

مسدددددتقا     اتيارامن أج   مسدددددتقا     ااتداعمشدددددروع على مسدددددتوى كوكب ألرضدددددي كله من أج   
 1جميع بمشاركة الجميع "

السدبعينيال القرن العشدرين طر  روجيه جارودي دعوة للحوار اين الحضدارة    رأواج في 
المربيددة وبددا ي الحضدددددددددددددددارال من ندداحيددة أجرى كددان ذلددك في كتددابدده " في سددددددددددددددايدد  حوار اين  

رال األجرى  الحضدارال " الذي دع فيه المرب لإلفادة من التنوع الحضداري الذي تقدمه الحضدا
، وفي أوائ  التسددعينيال أعيد طر  دعوة اع والتباعد القائم اين الحضددارالوذلك اد  من الصددر 

للحوار اين الحضدددددددددارال في سدددددددددياق تفنيد ومواجهة ن رية صدددددددددموي  هنتنجتون حو  صدددددددددراع 
في مقاله المنشور في مجلة شؤون جارجية في الحضارال لقد ذهب صموي  هنتنجنون ددددددددددددددددددددددددد  

 
أحمد عاد الرحمان القاضي ،   أحمد ان عاد الرحمن القاضي ،روجيه جورودي ومو فه من ا سالم ، مركز الفكر المربي  1
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إلى أن صدددرعال المسدددتقا  سدددوف تيون صدددرعال    .1نوان صددددام الحضدددارال  بع  1993عام 
ل  وبعد تعرض ن رية صددددددراع الحضددددددارا   اين الحضددددددارال التي تجتل  في أصددددددولها الجوهرية

 تالور الادي  حوار   صراع وغايته التعايش   هيمنة.  ل نتقادا
  2الحوار الحضاري انتق  جارودي إلى مرحلة جديدة من مراح  تطور فكره وهي مرحلة 

فهو مشدددددددروع أعطى بعد عالمي جاء لينقض البعد ا نسددددددداني وينشددددددد  ا نسدددددددان من ك  أنواع  
ما نتج   دددددددددددد ا شترايية والرأسمالية دددددددددددد    في الو ل الذي تم التعام  فيه بالثنائية القطايةالمركزية  

عالم  لليجرج  المفكر الفرنسددددددي روجيه جارودي   صددددددراع وأثار سددددددلاية على العالم ما جع   عنه  
للجمع اين الحضدددارال المجتلفة على أسددداس ارضدددية مشدددتركة لتفاهم على مسدددتوى  بمشدددروعه  

    3الشعوب وسماه بحوار الحضارال وكان مشروعه يتسم انقد الهيمنة المربية  
اد  لحضددداري اين األمم والثقافال المجتلفة ،وا عدصددديمة للحوار ا  و د عم  روجيه إلجاد

يجاد صيمة عالم متنوع األ طاب  ئق عم  للتعاون والتحال  و ثاو   4ا 
حددداو  روجيددده غدددارودي من جال  مشددددددددددددددروعددده توحيدددد العدددالم من جهدددة التقريدددب اين  

نجاز بعض المشد  أسدس روجيه جارودي المعهد    1979جال  فترة  ، فريع العلميةاالحضدارال وا 
ويصدددد  فكرته  ائال "  مل بالتعاون مع  1974الدولي لحوار اين الحضددددارال في جني  عام 

مسدددؤو  من مة اليونيسدددكو اتأسددديس المعهد الدولي لحوار الحضدددارال اهدف إاراز البالد غير  
 المربية و إسهامها في الثقافة العالمية حتى يتو   الحوار ذو البعد الواحد من جانب المرب "

 ./ المعهد الدولي لحوار الحضارال 1
 ريع أيضا :اومن اين المش

 م   1987/ الملتقى ا اراهيمي في  رطبة  2

 
 .290التعايش وكفاءة الحوار اين العرب والمرب ، سفاق ، ص  استراتيجيالعماد عاد الطي  ، 1
، لماذا أسلمل  نص   رن من البحث عن الحقيقة ، مكتبة القرسن للطبع والنشر والتوزيع دددددددد القاهرة ،  لمحمد عثمان الجش 2

 57ص 
 .5د صيري محمد جلي ، حوار الحضارال في المن ور اإلسالمي ، ص   3
حماده، حصارال العالم : حوار   صراع ، مشروع تجرج كلية ا داب والعلوم ،  سم ا عالم ، جامعة  طر  ص ايسيوني   4

18.  
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ففي فكرة المعهد الدولي لحوار الحضدددددارال لذى روجيه جارودي في أواجر السدددددتينيال  
عام من حياتي كقائد شددديوعي المحرك في   12يصددد  بقوله " لقد سددداق لي بعد أن كنل طيلة

على لفل ن ر    1968حاورال اين المسدددددددددديحين والماركسدددددددددديين أن عملل في عام فرنسددددددددددا للم
المجمع المسددددددكوني للينائس في جني  إلى أن هذا الحوار سددددددوف يضدددددد  إ ليميا ألنه كان    
ينمو إ  اين أعضددددددداء منطقة ثقافية واحدة : منطقة العرب و أنه من المهم أ  نجع  من هذه 

 1هو الحوار اين الحضارال .المحاورال سوى إدارة لحوار أعم و 
و د أفصج جارودي عن طايعة هذه التسمية التي تطلق ألو  مرة في فضاء حوار     

المؤتمر اثالثة أيام ، لقد عرفل " اإليمان    انعقادالحضدددددارال اين األديان و ا  في مقاالة  ا   
ا اراهيمي " عن طريق " كيرجارد" واليوم أ وم اهذه المبادرة دددددددد الحوار ا اراهيمي دددددددد با شتراك 

مان  ، فإنني أتبع المسدددددددددير بقصدددددددددد تجمع ا ي اليهود والياثوليك والاروتسدددددددددتانل أصدددددددددد ائيمع  
ا  ألديان والطوائ  اليارى ومن الذين وافقو ، و د حرص جارودي على تمثيد  جميع اا اراهيمي

 م إلى تقارب األديان هو حاجام يهودي من القدامى الداععلى سراء جارودي: المربيرجر و 
ف الحقيقي لمشروع " المتح  " دددددددددد اللقاء ا اراهيمي دددددددددد فهو ذال الهدف الذي   دأما اله

و توحيد األديان والحكم  و   عليه روجيه جارودي في حياته بعد هجره الحزب الشدددددددددديوعي وه
ف ا سددددداسدددددي للقائنا دتمر ا اراهيمي حيث  ا  " إن الهوالحضدددددارال و د صدددددر  اذلك في مؤ 

ا اراهيمي وللمؤسسة التي التي افتتحناها في ارج كا هورا دددددددددددددد مو ع تاريجي في مدينة  رطبة 
  ذروته في القلعة الحرة دددددددددددددددددددددددددددددددد  هو إحياء جديد للن رة الياملة للعق  الذي وصدد   باسددميعرف  

 2ا ندلس .
يرى جارودي أن النجاة للحضددددددارة فسدددددداي  ذلك اتنمية ا نسددددددان   تنمية المادة وتنمية  

والممهدة لها مما يعني حتمية    ةوروبي األياء التراث الروحي لي  حضدددارال ا نسدددان تسدددتلزم إح 

 
أحمد عاد الرحمان القاضي ،   أحمد ان عاد الرحمن القاضي ،روجيه جورودي ومو فه من ا سالم ، مركز الفكر المربي  1

 . 111-110،  ص  1، ا:2012،للنشر والتوزيع ، الرياض 
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المفقود حوار الحضددددددددارال  فهو يعتار وحدة كفي  أن يعطي ا نسددددددددان المعاصددددددددر بعد روحي  
 1وبهذا الحوار يولد مشروع كوني .

من حوار بقوله " إن حوار الحضدددددارال حقيقيا ليس اجائز إ    مقصددددددهكما يوضدددددج جارودي  
إذا اعتار ا نسان ا جر والثقافة ا جرى جزى من ذاتي يعمر كياني ويكش  لي عما يعوزني  

 " 
ة من جال  نشددددر و بصددددمومن هنا أسددددتجلص أن دور ا جر في حوار الحضددددارال له

، يدذهدب روجيده جدارودي إلى القو  اوحددة األديدان 2تلفدة والمتنوعدة ليد  ا ديدان  ج الثقدافدال الم
" ن رة فيرى في ا سددددددددددالم " التوحيد  إذ يرى في ا سددددددددددالم انفتا  شددددددددددامال على كافة الديانال 

، يقو  روجيدده جددارودي فليس مراد بددالتوحيددد وألديددان التوحيددديددة  مجتلفددة من ديددانددة إلى أجرى 
توحيدد الجلق بالعبدادة الذي جاء به ااراهيم عليده السددددددددددددددالم ومن  الده من ا نايداء هللا ومن بعدده 

ا  توحيد المحسددددوس والمعقو  توحيد  من ذريته وأع مهم توحيدا محمد صددددلى هللا عليه وسددددلم 
في الثقافة ا سدددالمية    ةالرئيسدددي   ة، فالمسدددائلماجتالفاتهم ك   توحيد البشدددر رغ  و   العلم و الحكمة

، والتوحيد المهم عند  العلوم والفنون في فكرة الواحدة  في ك  مجا ل الالهول والفلسدددددددددفة حتى
 لإلسدددددددددددالمالديانة والثقافة والفنون فبعد إ با  روجيه جارودي جارودي هو توحيد العالم أفراده و 

والتحرر من جميع الطقوس عن طريق التصددددددددددوف والمتصددددددددددوفة بسدددددددددداب نزعتهم إلى التعالي  
تجع  من ك  وا ع محاوبا هلل      التيوتمازج األديان عندهم وتفسددددددددديرهم لتوحيد اوحدة الوجود 

ديددانددال والثقددافددال والتبدداد  اينهم وفهم األجر  ، وكدد  هددذا العرف على الدد 3ينبمي دفعدده وتميره  
كان ضددمن مشددروع روجيه جارودي حوار الحضددارال فهو مشددروع حضدداري طاف عددا كاير  

دف من حوار الحضدارال واضدج في ملتقى  رطبة منها تعري   همن الالدان ا سدالمية فكان ال
  إيضدالبشدر  وأيضدا عن طريق الفن  عتقاد أن الفن هو أ صدر طريق اين ا  باإلسدالمالمرب 

فقد أثال روجيه فضددددددددد  الحضدددددددددارة   حضدددددددددارة المرب  اناء وتعري  بمسددددددددداهمة المسدددددددددلمين في

 
 ، لماذا أسلمل  نص   رن من البحث عن الحقيقة ، مكتبة القرسن للطبع والنشر والتوزيع دد القاهرة لمحمد عثمان الجش 1
 .60/101المرجع نفسه ص  2
لتوزيع ، الرياض أحمد ان عاد الرحمن القاضدددددي ،روجيه جورودي ومو فه من ا سدددددالم ، مركز الفكر المربي ،للنشدددددر وا  3 
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فحدد جط سدددددددددير العلوم التي تقدمل على أيدي علماء   ةاألوروبي ا سدددددددددالمية على الحضدددددددددارة  
المسدددددددلمين وانتقلل إلى أروبا أما دور روجيه جارودي فقد انحصدددددددر في نقله للمنهج التجرياي  

   1لدى المسلمين ويضع جارودي وثائق   مجا  للشك فيها إلثبال و ائع نقله عن المسمين  
عن ا سددالم  رجوةيضددا من أهداف حوار الحضددارال هو تصددحيج صددورة ا سددالم التي  وأ    

 2عقيدة وشريعة وكذلك تصحيج صورة المرب بقراءة ا جرى  
ومن أهم شدددددددروا حوار الحضدددددددارال هي أن تيون الحضدددددددارال متيافئة الموازين اين   

ون ضددمط على العالم  أطراف المتحاورة و  يكون المرب هو المهيمن على مسددر  العالم و  يك
 3ا سالمي  

أهمية مشددددددددروع حوار الحضددددددددارال منها ادانة العن  بك  أشددددددددكاله وتقا  األطراف األجرى     
كذلك تحقيق  و  راءة ا جر والسدددددددددعي في فهمه و اينهم وتفعي  دور وسدددددددددئ  اإلعالم بالتعايش  

المصدددالج المشدددتركة اين ا طراف المتحاورة وا عتراف بالجصدددوصدددية الثقافية والدينية ألجرين   
       4ووضع حد للمعاير ا زدواجية في التعام   

مربي ما نلمسددددده من  ال  ل تفعي  الحوار الحضددددداري في الفكروكما نرى ان اسددددداسددددديا   
من   هواعتبار ما يعتار التصددددوف احد ا سدددداسدددديال  اليون والعال ة  يمة اينهما ك يمة ا نسددددان و 

القيم الحضددددددددارية التي تعطي لإلنسددددددددان معرفة بما يدور حوله وفهم ك  م اهر والتشددددددددكيالل  
 فردينةفالصدددددددوفي يعار عن حاله مملوك غير مالك فالتصدددددددوف تجربة    ةوالميتافيزيقي الوجودية  

 5تعتمد الذوق الوجدان للوصو  إلى المطلق  
الرؤية اليونية هي الفكرة العامة في تعري  الحضددارة وتسددتمد ك  حضددارة    رباعتباو    

 رؤيتها اليونية من ثقافال المجتمع فإذن المشروع الحضاري هو البحث عن الميال النهائية

 
 .25، ص 1مصطفى حلمى، إسالم جارودي اين الحقيقة واإلفتراء ، دار الدعوة للنشر والتوزيع ، ا 1
ايسددديوني حماده، حصدددارال العالم : حوار   صدددراع ، مشدددروع تجرج كلية ا داب والعلوم ،  سدددم ا عالم ، جامعة  طر  ،  2

 .38ص 
 .147/148،  ص2018الحضارال وبعده الديني، ايرول،  ارهان زريق، حوار 3
 . 38ايسيوني حماده،  حضارال العالم : حوار   صراع ، مرجع سااق، ص  4
 ، http :5/11/2006  www.wata.cc// 4:16التصوف وحوار الحضارال إاراهيم الوراق  5

http://www.wata.cc/
http://www.wata.cc/
http://www.wata.cc/
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وهذا ما  اله في وصدددفه لحضدددارة المرب في بعدها عن المايال " إنه أو  مجتمع في  
 مشروع حضاري "  التاريخ   يقوم على اساس أي

لى وعليه فإن الحضددددددددارال مجتلفة عن بعضددددددددها البعض ونتيجة لذلك يدعو غارودي ا
 1لضرورة ا امة حوار اين الحضارا

اإلسدالمي الدارسدين والباحثين ومن اينهم المفكر روجيه جارودي فهو  يجذب التصدوف 
مهم في حوار ا سددددددددددددددالمي ومدا يفتحده من أفداق يمكن أن يكون لده دور  أن التصددددددددددددددوف    ى ير 

 الحضارال.
 وأفاق التصوفالمطلب الثاني : الفكر الصوفي عند روجيه جارودي 

 الفرع األول: الفكر الصوفي عند روجيه جارودي
لقد سدددداق ذكر تعري  التصددددوف عند الباحث المعاصددددر روجيه جارودي والذي يعطي  

التصوف شك  من أشكا  أهمية جاصة لتوازن الجهاد األصمر واأليار في اإلسالم إذ يقو  " 
صددددددددددطال  افالجهاد ا يار في    مية وهو ما يسددددددددددمى بالجهاد الداجليالتربية المعنوية ا سددددددددددال

د ك  أنواع السدددلطة والجاه الذي يبعد المسدددلمين مي أما الجهاد ا صدددمر فهو جهاد ضددد ا سدددال
  2عن طرين هللا تعالى  

العقيددة اإلسددددددددددددددالميدة على بعدد  ين ر جدارودي إلى التصددددددددددددددوف على أنده بعدد من أبعداد  
،  يفيا منفصددددددلة تحط  من  يمتها حتما الجواني وك  محالته لجع  الصددددددوفية تيار تلقائيا أو و 

والصوفية هي شك  من أشكا  الروحية ا سالمية انوع جاص هي التوازن بصفة أساسية اين  
ان ينحرف عن الجهاد ا يار " اليفا  الداجلي ضدددددد ك  رغبة من الرغبال التي تجع  اإلنسددددد 

ضدددددددد جميع أشدددددددكا  الوثنية من    ا نسدددددددجاممركزه الجهاد األصدددددددمر أي العم  من أج  وحدة  
والتصوف في ا سالم دددددد كما يذهب جارودي دددددد     3.هللا    لطال وضال ل تبعده عن طريقس

فه هو دددددددددددد على العكس  ددددددددددددد  . فإن هد" جصوصية " تفص  التأم  عن العم يمكن أن يكون  
 

لاني ارهوم، جد  المرب وا سالم من حوار الحضارال الى الحضارة العالمية روجيه غاراودي انموذجا، مذكرة لني  شهادة  1
 133، ص2011/2012ة، الماستر في فلسفة الحضارة، جامعة باتن

   http://ar.osmannuritopbas.com تعري  التصوف عثمان نوري طوباش 2
،  القاهرة دددددددددددددددددد والتوزيع  والنشر للطبع  القرسن  مكتبة ، لماذا أسلمل نص   رن من البحث عن الحقيقة،لمحمد عثمان الجش 3

 75ص 
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رة أعمق بالتوحيد وتحقيق المزيد من التوافق اإيقاعية اين اإلرادة البشدرية و اإلرادة  الوعى بصدو 
ع ا نفصدددددا  عن العقيدة التي تعين لها صددددداد و  السدددددياسدددددة و  الفنون تسدددددتطي اإللهية فال ا  ت 

، حيدث وجدد في   1غدايداتهدا اإللهيدة واإلنسدددددددددددددددانيدة فدالحيداة اجميع أبعدادهدا تجدد في هللا وحددتهدا  
ا سدددالمي ح  لمشدددكلة ا نسدددانية  ا  روجيه " لقد  هرل حيوية العقيدة ا سدددالمية   التصدددوف

يناذ  الدين  فهذا 2أيام ازدهار الحضددددددارة ا سددددددالمية حيث حركة المسددددددلمين لنشددددددر ا سددددددالم " 
في شدددددددؤون السدددددددياسدددددددة والعقيدة والسدددددددجد والدولة فهو يمكنه السددددددديطرة على األزمة   ا زدواجية
 3في المجتمع المربي بفض  تمسكه بالوحدانية الجالق ووحدة العقيدة.  وا نحال الحضارية 

 ر عن دينده ومعتقدده  الن ر إلى الجر بمض الن وجدد روجيده جدارودي أن فهم األجر و 
أراده أن ا جر ولذلك ن ر جارودي لتصدوف و  وفهم  ورةبمحاالتصدوف يهتم   وعر ه وجنسده أن

قو  روجيه جارودي : إن ا مة ليسددددددددددددل ثمرة عقد حيث ي يكون أسدددددددددددداس حوار الحضددددددددددددارال  
جتماعي إنها أمة عقيدة مانية على يقين ك  فرد اوجود غاية تتجاوز مصددددددددددالج ا فراد وحتى  ا

األمة تعني ك  ا نسدددددددددددددانية بمجموع  مصدددددددددددددالج الجماعة مهما كانل هذه الجماعة كايرة وهذه 
تاريجها ومشدددددددددروعها وا مة المسدددددددددلمة تحم  هذه العالمية ألن ك  واحد من أعضدددددددددائها يكون  
متحدا مع جميع ا جرين من فوق ك  ا جتالف في العرق أو الصددددقع أو الماضددددي التاريجي  

   4انفس عقيدة التوحيد هللا السامية .
هددف كد  فداعليدة اجتمداعيدة.  إن اإلنسددددددددددددددان هو الوكمدا يقو  المفكر روجيده جدارودي "  

 5"، أي ك  إنسان وهذا ما ينفي ك  تمييز بالعرق أو بالطبقة أو الجنس  ا نسان

 
 .75الحقيقة ، المرجع السااق ،ص ، لماذا أسلمل نص   رن من البحث عن لمحمد عثمان الجش 1
أرفيس علي ، مكانة ا نسددددان في المعادلة الحضددددارية اين روجيه غارودي وعلي شددددريعاتي ، مذكرة شددددهاذة ماسددددتر جامعة  2

 .46،  ص2018/2019محمد اوضياف دددد مسيلة ، كلية العلوم ا نسانية وا جتماعية ،  سم الفلسفة 
 .76ص  المرجع السااق،، لماذا أسلمل  نص   رن من البحث عن الحقيقة ،  لمحمد عثمان الجش 3
 .72،ص 2روجيه جارودي وعودة ا سالم ، دار الر ي ددد ايرول ، مكتابة مداولي القاهرة ، ا :ذو ان  ر وا،  4
،   1999،   4، ا  عاد  عوا ، في ساي  حوا  الحضارال روجيه جارودي عويدال للنشر والطباعةدددددددددددددددددددددددددددددددددددد ايرول /لانان 5

 .177ص
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،  ان وا نسددددددددددان مجتل  باجتالف لماتهأي أن مشددددددددددروع غارودي ماني على ا رتقاء باإلنسدددددددددد 
وهذا ما وجده المفكر روجيه   1اجناسددددددده وثقافاته وعرفه فمشدددددددروع ا م  يقوم على اإلنسدددددددانية  

فالحوار الحضداري يقوم على التباد  والتفاهم اين الشدعوب والحضدارال  جارودي في التصدوف 
ة وك   جصددددوصددددية ك  دولة وحضددددار  احتراموتسدددداع ا فكار وتطورها اين ك  الحضددددارال مع  

 اآلجر. مباحترامجتمع ويكون  
 رات.الفرع الثاني : أفــــــــــاق التصوف وحوار الحضا

حاني  و تتعدد معاني التصدوف فنجد بعض "العارفين" يسدتعم  العبارة بما يد  على التماهي الر 
 وحده    الذي يجاهد فيه الفرد للوصو  إلى الذال اإللهية و الوا أنه الفرار من العاد إلى هللا

وهناك من يقو  على التصدددددوف أنه الزهد والورع  وهناك من يقو  بأن التصدددددوف هو العرفان  
وكما يقو  أل التصدوف هو ذلك أو معرفة هللا وكذلك له معنى العشدق اإللهي وأنه ترك الدنيا 

غير أننا   2. النهر الروحاني العميق كما  ا  أحد المتصددددددوف اليبار في أوائ  تاريخ اإلسددددددالم
، وغرز اين  لتصوف يعزز رو  التياف  والتضامنالتصوف واحدة وهدفه واحد فا فاقسنجد أن 

على حياة   أضددددفلولمسددددة   واجتماعيالناس الشددددعور بالطمأنينة فالتصددددوف أعطى بعد روحي  
في  واسدتقرارمن أمن روحي  اإلنسدان واإلنسدانية معنى كما وجد روجيه جارودي في التصدوف  

ا نسددددددددان على عصددددددددره من أج  اناء عالم متيام  من جال  حوار   وانفتا النفس اإلنسددددددددانية  
له دور بارز في اناء وتمير الفكر ، فالتصدددددددددوف  رال وحوار حقيقي يسدددددددددعى لاناء عالمحضدددددددددا

ة والتسدددددددددددددددامج وا نفتدا   المحبد ومن اآلفداق المرجوة من التصددددددددددددددوف:    3ملقدةالحضدددددددددددددددارال المن 
 .وا نسانية

 
 

 
ان جلطي محمد ، رؤية نقدية للمركزية المربية عند روجيه جارودي ، مذكرة ماسدددددددددتر كلية العلوم ا نسدددددددددانية  سدددددددددم العلوم   1

 .65، ص 2019/2020ا جتماعية جامعة محمد جيضر بسكرة  
ي للعلوم واألدب والفنون دددددددددددددددددددددددد ايل سن ماري شيما  ، التصوف كجسر اين األديان والحضارال ، الناشر المجتمع التونس   2

 60الحكمة ،ص
أاو بكر ، دور التصوف في األمن والسالم ا جتماعي ،جامعة انجاب ،  هوردددددددددددددددد بايستان ، مجلة القسم العربي ، العدد   3

 م.2017الرابع والعشرون 
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 االنسانية : /1

فدالتجربدة    1في جميع أبعدادهدا تقددم معنى للحيداة في  يمتهدا وغدايتهدا  لإلنسددددددددددددددانيدةنرى أن 
رو     لإلنسددانيةصددوف أعطى  الصددوفية  د تجاوزل في أبعادها اإلنسددانية فكرة  او  ا جر فالت 

العربي الملقب بالشددددددددددددديخ   اانفقا    اجتالفهاوتقا  مكانته مهما كان  ا جر وتقاله    وتعايش مع
ن ا يار :" مثال على ما المه البعد ا نسداني في التصدوف من سدمو ففضدال عن منزلة ا نسدا

عربي   يجلو من ا شددددددددددددارال المهمة إلى القيمة ا نسددددددددددددانية   اانفي ميتافيزيقا فنرى أن فكر  
عربي " وعلم أن الشدددددفقة على عاد هللا أحق بالرعاية " و د  اانعموما وكرامة ا نسدددددان فيقو   

، فنجد أن روجيه جارودي يرى أن 2 حظ أن الشفقة تعم الناس كافة دون أن تجض وتميز " 
تصددددددددددددددوف في إ دامدة مجتمع  هو مدا وجدده في ال  عربي  دد عار عن األمد  اإلنسدددددددددددددداني ومدا  اان

من ملة إاراهيم وموسدددى  يلفه إيمان واحد ويحتوي على كام  عقائد ك  الشدددعوب  أنسددداني عالم
عربي ددددددددددددددد فيما  اانإلى حكم تعاليم الهند والاوذية  د عار  عيسى ومحمد ص  هللا عليه وسلم  و 

ليشير إلى بعد الناوة في يرى جارودي دددددددددد عن هذا األم  بك  أبعاده فرأى في سدم الناي األو   
هذا واضدج في كتابة " فصدوص عربي في إعالء من شدأن اإلنسدانية و  اان، كما عم   اإلنسدان
عتقده  عربي "   أتجلى لعادي إ  في صدددددددددددورة م  اان، ويعلق روجيه جارودي على  و  الحكم

عربي إلى أن مدا يقولده  اانالجداص" فيقو  روجيده جدارودي معلق : القرسن اليريم يؤكدد مقولدة   
 3األثر والقيمة فيما يفعله اإليمان في  لب المؤمن وليس ما يقوله اإلنسان عن اإليمان  

 عربي : اانيقو   
 لمرعى لمز ن ودير الرهبان لقد صار  لاي  ابال ك  صورة *************

 وبيل ألوتان وكعبة طائ      ************وألوا  توراة ومصح   رسن

 
 .91الادي  ، دار األدب دددد ايرول ،ص روجيه جارودي ، مل :جورج طراايشى ،  1

  https://wwwalfaisalmag.com  محمد ان الطيب، يوليو 22019/1
الحقيقة ، مكتبة القرسن للطبع والنشر والتوزيع دددددددددددددددد القاهرة محمد عثمان الجشن ، لماذا أسلمل  نص   رن من البحث عن   3

 .100ص 

https://wwwalfaisalmag.com/
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يماني   أدين ادين الحب أني توجهل ************* ركائبه فالحب ديني وا 
  عال ته مع األجر وذلك عن طريق  نسدددانية متأصدددلة في اإلنسدددان من جالنجد أن اإل

نتداج أفكدار جدديددة ممدا يعني تقددم في الفكر وفي الممدارسدددددددددددددددة وفي العال دال  تبداد  األفكدار   وا 
اإلنسددددانية عامة كما نجد أن الحوار الحضدددداري له أهمية في اناء اإلنسددددانية وهي السددددعي إلى 

في مجا  يسدوده التعاون  صدد تحقيق السدعادة الياملة لإلنسدانية وأن السداي  للوصدو   التعايش  
لثقة اين أطراف المجتمع اإلنسدددددددداني ومن أج  اناء حضددددددددارة إنسددددددددانية  هو التحاور والتفاهم وا

 1يتطلب النهوض باإلنسان وا رتقاء بفكره وتطويره بالتحاور  
 /االنفتاح والمحبة والتسامح :  2

اإلنسددددددان بحاجة ماسددددددة إلى ا نفتا  والتعرف على اآلجر من جال  التعارف والتباد  
انفتا  اإلنسددان على عصددره ضددرورة هامة فنرى أن روجيه  اين الثقافال والحضددارال فنجد أن 

ب جارودي جارودي وجد في اإلسدددددالم والتصدددددوف جاصدددددة ا نفتا  والمحبة والتسدددددامج ، فيذه
يرى روجيه    اكام 2شددددامال على كافة الدياناليرى في ا سددددالم انفتا    بالقو  اوحدة األديان إذ

نما هو انفتا  على التاريخ ، وبه يكون  جارودي أن اإليمان   يمكن أن يكون تاريرا للت  اريخ وا 
 3التحاور اين الحضارال والعصور والثقافال وهو ما سماه الحوار الحقيقي  

حيث نجد روجيه جارودي وجد في التصوف فكرة  او  اآلجر والتعايش معه والتسامج 
دددددددد  ووجد روجيه أن المحبة ورحمته والشفقة عليه وا حسان إليه  دددددد األجر دد و مع اجتالف الملة 

اإلسددددددالم ليس دينا  وميا و  عنصددددددري با  يعترف باألجر مهما كان موطنه وعر ه وجنسدددددديته  
ودينده ولعد  هدذا التسددددددددددددددامج والمحبدة وا نفتدا  مدا دفع روجيده إلى اعتنداق اإلسددددددددددددددالم فكد  هدذه  

لى التحاور تقا  ا جتالف نؤدي إبة وا نفتا  وا عتراف باألجر و المفاهيم من التسامج والمح 
وهدذا مدا يسددددددددددددددمى بحوار الحضددددددددددددددارال  دا  تعدالى في كتدابده العزير" وفتج مجدا  لتبداد  اآلراء  

 
 diae.net.com .https://wwwالبشير أازراق ،الحوار الحضاري والمشاركة اإلنسانية ، شبكة الضياء ، 1
، ، لماذا أسلمل  نص   رن من البحث عن الحقيقة ، مكتبة القرسن للطبع والنشر والتوزيع دددد القاهرة   لمحمد عثمان الجش 2

 .101ص 
 .113روجيه جارودي ، مل: جورج طراايشى ، الادي ، دار األدب دددد ايرول، ص  3 
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عُوب اا   وَجَعَلْنَااكُمْ   " الحجرال  خَبِريٌ عَلِيمٌ اللََّاهَ   إِنََّ  أَتْقَااكُمْ  اللََّاهِ   عِنْادَ أَكْرَمَكُمْ  إِنََّ لِتَعَاارَفُوا  وَقَبَاائِالَ  شاااُ
13. 

إن ا نفتا  على األجر وعلى ثقافته فيه إغناء للذال وهذا يقوم على فهم لقيم التسدامج  
نسددددددددانية إلحداث التفاع  الحضدددددددداري  اإلقيم البلورة و رغبة في المشدددددددداركة هذا اإلطار به  فافي 

كما نجد أن الدين اإلسدددددددالمي  فالحوار الحضددددددداري يدعو إلى التسدددددددامج والتعايش مع اآلجرين  
تسدددامج والتعايش وارتياز اإلنسدددان على  يم جديدة  يم إنسدددانية هدفها اسدددتبعاد  يقوم اتشدددجيع ال

و   فمفهوم التسدامج يعني  ا  1المسداواة .التسدامج وا عتدا  و إلى الحقد واليراهية فاإلسدالم يقود  
  يمكن تصدددور أن يعيش اإلنسدددان في عزلة و  يمكن    ، كما أنهاآلجر وتقدير التنوع للثقافال

تحقيق الوجود اإلنسدداني سددليم دون أن ندرك الوجود ا جتماعي فإلنسددان يعكس صددورة اآلجر  
لتحقيق التواصدد  ا جتماعي  من جال  سددلوكياته فحياة اإلنسددان  ائمة على ا نفتا  اإلنسدداني  

 2والتعايش وتحقيق غايال ا نسان .
 

 
والقواعد  ، كلية اآلدب جامعة محمد سي  اإلسالم اوفال ة ، حوار الحضارال في المن ور الثقافة اإلسالمية دددددددددددددددددد األسس  1

 .111، ص 1العدد: 8عنابة ددددد الجزائر ،مجلة مقاربال فلسفية ، المجلد :
 annabaa.org  //:https،06مرتضى معاش ، مجلة النبأ، العدد: 2
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 خاتمة
 والصالة والسالم على رسو  هللا وبعد   الحمد هلل 

يعتار روجيه جارودي من المفكرين والفالسفة اللذين كانل لهم لمسة وبصمة فعالة في  
العالم وهو من اين العلماء الذين ارزل أسماءهم في التاريخ وكان تأثره بالفكر اإلسالمي واضج 
و د اعتنق ا سالم بعد إعجابه بالفكر الصوفي و د ساهمة أفكاره في نشر الوعى من جال   

ذي كان هدفه " حوار الحضارال " من جال  تحاور وتباد  اين الحضارال مهما  التحاور ال
، ومن جال  هذا البحث " دور التصوف في حوار الحضارال عند كان ا جتالف اين الناس

 روجيه جارودي " نتطرق إلى النتائج التالية لإلجابة على إشكالية البحث : 
ال الدنيا وتقربه للمولى عز وج  كما أيضدا ذتجربة روحية تبعد اإلنسدان عن مل التصدوف  -1

 .د العقيدة اإلسالميةعتاره بعد من أبعاا عرفه روجيه جارودي 
ا  الناس المادية والجلقية حو جهد إنسددددددددددداني لتحسدددددددددددين أ  باعتبارهارة  طر  مفهوم الحضدددددددددددا  -2

فدال  وتوسددددددددددددددع من أجد  تبداد  وفهم الثقدا  انطالقالحوار الحضددددددددددددددداري نقطدة    واعتبداروالثقدافيدة  
كما نرى أن الثقافة اإلسددددالمية   ترفض الحوار بسدددداب جذورها ،  المتنوعة مما يجعلها متقاربة

ومد    والجمود  جالقوية والعميقة فال تجشدى الحوار ا  ترحب بحوار الحضدارال اهدف إذابة الثل
 .جذور التفاهم وتصحيج مفاهيم

 .ن هو التعارف والتفاهماين ا دياأساس الحوار   -3
أيضدا يعتار غرس مفهوم حوار الحضدارال من أسداسديال التطور فهو يقدم صدورة حقيقية    -4

 جتالفال الدنية والعر ية حترام الثقافال وا الي  حضارة  ويجع  التعايش اين األمم و 
مشددددددددددددددروع األمدد  كددان لدده تددأثير كاير على المجتمعددال حين طرحدده روجيدده جددارودي في   -5

 .المعهد الدولي لحوار الحضارال
دددددددددد يلعب التصوف دور هام في حياة اإلنسان منها اإلنسانية التي تعطي للحياة  يمة ومعنى  6

بة وا نفتا   حترام ا جتالفال، وكذلك المح اى دون عنصددددددرية و وتفتج مجا  للتعام  مع ا جر 
 ي وجده روجيه جارودي في التصوف والتسامج الذ
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الحمد هلل تعالى الذي وفقنا في تقديم هذا البحث الذي كان تحل عنوان دور التصددوف 
 .الحضارال عند روجيه جارودي  واري ح ف

محمد صلى هللا عليه أفض   سيد الجلق وحايانا  وصلى اللهم وسلم وبارك تسليما كثير على 
 الصالة والسالم .
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