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داثة ا عد وما شراق 1س  

املنصوري ي با الش وك امل د.  عرب:
 قسم العلوم اإلسالمّية بكلّية التربية 

 ُعمان سلطنة-السلطان قابوسجامعة 
ص ّ واصال:امل الفلسفّية عاليمھ و الّشرق لثقافات الّدارس الغري شراق س املعاصرة التحّوالت البحث ذا يحّلل

للتعاليم الفلسفي واملضمون لّية التأو الفلسفة ن ب مازجا الغري داثوي ا عد وما داثوي ا الفكر بتطّورات ا إّيا
الروالشرقّية الفراغ حالة تجاوز إ ساعيا الثقافّية ة املركزّ وم مف ع القائمة ّية ورو الّسرديات نقض إ دعو و .

إ تدعو اّل الشرقّية يم املفا قيمة من عالء إ طمح و . يَّ الغر الفكر التفكيكّيُة أوصلت اّل العدم وحالة املع وخواء
يال  س الّرو .متالء الثقا والتفاعل سامح ال وتجّذرقيمة الوجود مع إدراك  إ
املفتاحّية لمات الشرقّيةال التعاليم الفكرالغري، ، الثقا النقد داثة، ا عد ما شراق، س : 

Abstruct 
This study analyzes the contemporary transformations of Western Orientalism tackling Eastern cultures and their 
philosophical teachings. Its links these transformations with the principles of post-modern Western thought in a 
revealing mixture of philosophical hermeneutics and the philosophical content of Eastern teachings. Then, it calls for 
the repeal of European cultural narratives based on the euro-centrism, and seeks to overcome the spiritual emptiness 
and the void of meaning that resulted from the deconstructivist tendency of Western thought. At the end it aspires to 
upgrade the value of Eastern concepts and terminologies that may offer spiritual fullness as a way to understand the 
meaning of existence and enroots the value of tolerance and cultural interaction. 
Key Words: Orientalism, Post-Modernity, Cultural Criticism, Western Thought, Eastern 
Teachings. 

واصال:تقديم الفلسفّية عاليمھ و الّشرق لثقافات الّدارس الغري شراق س املعاصرة التحّوالت الفصل ذا يحّلل
طرائق من وال الّتفكيكّية املدرسة مرتكزات من املؤّلف ينطلق وال الغري. داثوي ا عد وما داثوي الفكرا بتطّورات ا إّيا

أ ذلك ع دأب كما ول الفو البعدانالتحليل ا ف ج يم ة رؤ ع مھ ف يؤّسس بل . شرا س الفكر محّل غلب
القائمة ّية ورو الّسرديات قلب وجوب إ تحليلھ دعو و الشرقّية. للتعاليم الفلسفي واملضمون مونيطيقي ال التأو

ش س تحالفات اشفا ا تجاوز وجوب وإ الثقافّية ة املركزّ وم مف الذيع ة والعنصرّ الفاشّية طابات ا مع راق
أو الشرق س تبخ ع القائمة القديمة سطورة تال وجوب ع مرّكزا داثة وا ضة ال ْ مرحل الغرّي العقل حكمت

املع وخواء الفراغ لتجاوز يال س الشرقّية التعاليم ورأت داثة ا عد ما ة ف ا محّل حّلت اّل العدمتلك وحالة
اّل الشرقّية يم املفا قيمة من عالء إ الّس بوجوب ذلك عن ستعاضة و ا إل الغريَّ الفكر التفكيكّيُة أوصلت اّل

الوجود. مع إدراك إ يال س الّرو متالء إ  تدعو
ا للمشروع أفول من العصر ذا ده ش بما بالو الّتحليل ذا ّل رط عصرو و و الغرّي، ر بالّتنو املوصول ملعوِلم

اّم ال للتحّول معاكس الشرق، إ الغرب من للقّوة انتقال مسار آسيا إ الغرب من العال از رت محور انتقال د ش
غرا ا املركز بانتقال ضة ّ ال ة ف حدث ادي-اّلذي ال املحيط إ طل املحيط من للعالم ّ الواسيا والّصعود

ضارة ا أّن ا معت ن دولّي مؤّثرن ما باعتبار ند وال ن الّص وانبعاث وتايوان وسنغافورة ا ور و اليابان القتصادات
ومتنّوعة. ة كث أخرى ال أش ن ب الّثقافّية ال ش من مجموعة مجّرد ا، ذا الّية اللي الّديموقراطّية ّ وح ّية،  الغر

                                                 
كـالركهـو  1 جـيمس جـون كتـاب عشـرمـن ي الّثـا  John James Clarke, Oriental Enlightenment: The Encounter Between Asian and Westernالفصـل

Thought (London and New York: Routledge, 1997)..الّلقاء : رالّشر ّي.لّتنو والغر سيوي الفكرن ن   ب
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ع أّكـــد ونّيـــةثـــّم ال الّطموحـــات تجـــاوز و الّتقليدّيـــة الّيـــة للي الفاشـــلة يـــديولوجيا يتجـــاوز جديـــد يل ســـ إيجـــاد وجـــوب ـــ
الّشـيوعّية عـد مـا ة ـ الف ـ أّنـھ ـ عت ـ اّل امـا و فو س سـ لفرا ة نتصـارّ ـة الّرؤ بـذلك مخالفـا ـّي ورو ري الّتنـو للمشـروع

ّيــــ الغر واملثــــل شــــراملؤّسســــات ن عبــــارةس حســــب ضــــارات"، ا "صــــدام ــــ يتال والغــــرب الّشــــرق ن بــــ جديــــد لقــــاء ــــ عاملّيــــا، ة
ـــ نــ ان قــــّدمڤصــــموال و ك. املشــــ ش والّتعــــا ســــامح ّ لل لقاعــــدة ؤّســــس و ــــاروالقــــيم ف ن بــــ ّي العــــدا الّلقــــاء ــــ يتال لقــــاء تــــن،

ـي الغر والفكـر خاص بوجھ شرا س الفكر لدار ّمة م إضافة عـام.الفصل بوجـھ داثـة ا عـد ومـا داثـة ا ْ ـ مرحل ـ
وثقافتنـــا بحضـــارتنا ـــا وجو مـــن ـــ كث ـــ املرتبطـــة املفصـــلية ـــة الفكرّ القضـــايا ـــذه لـــدارس ـــا ع ـــ غ ال ّمـــة م ـــوّفرمراجـــع و

جم) (امل  املعاصرة.
داثــة ا عــد ومــا داثــة عصــر :ا ــ ن نحــن ــل ّمتــھ؟ أنجــزم ــل ن؟ شــراق س ســّميھأيــن كمــا شــراق، اس عــد مــا

داثة؟ ا اية و ة ّ اطور م اية مع ا أخ خمد
ُ
أ اّلذي الغرب خر" " إ بتوق [ ّ [يتم ن]، [الباحث  عض

ــا أورو انفتــاح العوامــل ــذه ومــن ة. ــ خ الّســنوات خــالل عميقــة تحــّوالت شــراق س أنتجــت ــ اّل العوامــل دت شــ لقــد
الّنص عّدد بلع با. تقر لّيا، الغري ستعماري شار ن زال فقد ونّية. ال ا عاد بأ ا ووع ا قّو وتنامي والّسياقات، وص

لعصــــر املعوملــــة عــــة ّ ال ذات الّطموحــــات ــــدت ّ م وقــــد تحــــّد. محــــّل ــــا] [ذا ّيــــة الغر قتصــــادّية و الّثقافّيــــة يمنــــة ال صــــارت قــــد
ــي] وروّ ر[ ال-الّتنــو فعلــت ــ الّشــرقّيةاّل الفلســفات ــ ع ــي وروّ العقــل لفــتح ــ ب-كث ســ ت ــ وإ شــّظية م لتعّددّيــة يل الّســ

الّثقــــا للّنقــــد ابطــــة امل القــــوى بفعــــل ضــــابطة شــــراقّية اس أســــطورة انــــت ــــ اّل والغــــرب الّشــــرق ثنائّيــــُة: َفَلــــْت
َ
وأ العــــالم. رؤى

أّكـــ ـــ اّل الّثقافـــة، لعوملـــة ـــان و . جتمـــا جيـــدنزوالّتحـــّول ي أنطـــو مثـــل جتمـــاع علمـــاء ا ـــAnthony Giddensد تـــأث ،
ـات وّ مـن لت ّ ُشـ قـد ـا ّ إ بـل ّيـة، أورو ـة املركزّ [سـليلة] اّطـرادا أو ـا وجو سـت ل العـال ابط ـ ال من جديدة ال أش صياغة

م تـداخال نـرسـابقا، لـم كمـا ن، الفكـري الّتبادل مجال د ش و شابكة. م سـتطرادّيةمتعّددة ـارواملمارسـات لألف تناميـا
ب س ال الّتحّوالت ذه نتجت فقد ذلك، ع وعالوة والبقّية". "الغرب عن عة املا الثنائّية أخرى مّرة ا إقحام تقاوم اّل

ع [للغـرب] الّذاتّيـة ـة وّ ال تقيـيم إعـادة ب سـ أيضـا بـل فحسـب، اّصة ا الّداخلّية ّية الغر "فقـدالّتمّزقات ـا. أورو "آخـر" ـ
منـذ متنّوعـة بطـرق صـلّيون ـا أمر ان ّ وسـ ادي ال املحيط جزر ان ّ وس الّشرقّيون والعرب فارقة و ون سيوّ 1950أّكد

أصــواُتھ" متنّوعــٌة الّثقافــاِت ن بــ طــاب ا مــن جديــدا فضــاء وأّسســوا ّيــة، الغر والّسياســّية الّثقافّيــة يمنــة ال عــن م اســتقالل
ليفورد256 :1988( جيمس ولو و ن الحظ كما ،(James Clifford1. 

الوقــت ــ الكتــاب ــذا ل ّ ــ الّرئ املوضــوع مضــمون يخــّص فيمــا ن، الــّرا لظرفنــا الّتقيــيم ــذا ضــوء ــ ة، ــ ا وســتغمرنا
توّقـــ ا عنـــد يجـــوز فإّنـــھ وّلـــت، قـــد شـــراق س ـــور ظ ـــ إ أّدت ـــ اّل الّظـــروف انـــت فـــإذا . ـــا ]ا [ليصـــ الّتـــارخ، ـــ ذبوِلـــھ ع

[الّتارخ]. خ تحّول مع شراق] س ] ّول اندثر وقد ديث. الفكرا ودخيال غربا ا ثانوّ  منَتجا
الكتـاب] ـذا [مـن الّثالـث القسـم ـ رأينـا كمـا ديثـة، ا الّسـنوات ـ شـراق س ـ ّ غ و جزئّيـا. ن الّتخمـ ذا وقـد2تحّقق .

لّيـة تأو ّيـة ملن املجـاَل املعرفّيـُة ثقُتـھ ت ـ وف حـذرة. لتعّددّيـة املجـاَل غلـب ـ املعوِملَـة عـِة ّ ال ذاُت طموحاُتھ ْت َ َ ـَف أك
وُعّوضـت أحيانـا. رة والشـّر فّيـة ا دوافعـھ كشـف ـ ع ـ أك لتصـميم املجاَل الّساذجُة مثالّيُتھ ت وف ذاتّيا. ونقدا تواضعا

كمـــةنزع ا مـــن لنـــوع فضـــاء بصـــفتھ ال الّشـــرق، ـــا ف ُيـــرى أوســـع بواقعّيـــة ســـّيا روما [فضـــاء] الّشـــرق جعـــل ـــ املبالغـــة ـــ إ تـــھ
مـــن عــة الّنا ــة الفكرّ ــات ر وا الّثقافّيــة الفواعـــل مــن متعــّددة ــدة أم وذات متنّوعــة مجموعـــة بصــفتھ بــل املتعاليــة، بدّيــة

                                                 
1] ــذا ـ ع جّيـد مثــال ـ و ـا. ر تحر ــ إ سـ و ن حـّد ــ إ ّمشـة م ظّلـت ــ

ّ
ال صـوات لبحـث ّمــة م محاولـة تمّثـل ــة ثانوّ دراسـات ـرت انظـرظ ـم]. ــاڤالف و

ي َ Guha and Chakravorty 1988وَشْكَرُفْرِ
ُ
وأ الّنموذجّية، الّدراسات من عدد الّنقدّي.O'Hanlon 1988ِنِلْنحول  للّتحليل

العشرن".2 القرن شراق س " عنوانھ جم:  امل
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مختلفـــة خّيـــة تار ذ1ظـــروف ـــ ع ِزْد ســـتقطاب. بمســـاءلة ـــاّص ا خطابـــھ ســـيج تفكيـــك ـــ ـــا م م ظـــّل شـــراق س أّن لـــك
اّص. ا إلنتاجھ والّسياسّية جتماعّية الّظروف بحث و غالبا، إليھ ندا مس بدا اّلذي والغرب الّشرق ن ب رّي و  ا

ال  ه، ــ ّ غ رغــم شــراق، س أّن احنــا اق عضــد] ] ة ــ كث دالئــل ــذا، رغــم ــروتوجــد، يزد إّنــھ بــل جّيــدة. حالــة و حّيــا يــزال
"الّشــرق" يــزال وال ّيــة. الغر الّثقافــة مــن ة ــ ركث مظــا ــ شــأُنھ امــا و وضــوُحھ ايــًدا م ا تــأث متلــك و قبــل، ذي مــن ــ أك بقــّوة

مــن واســع مجــال ــ ن ْ بــارز وفضــول تمــام ا اّصــة،التخصصــاتمحــّل وا العاّمــة تمــام ودوائــر ــوّفرمصــدرااديمّيــة و
ام. ل و الّثقا للّنقد ا  قو

ـــ يبــدو شــراق س ألّن ة، الّشــ املعاصــرة املناقشـــات مــع ّالبــة ا رتباطــات عــض ـــاُره ازد املســتمرُّ الــّدور ــذا ْخِتــل وَ
للّتعّددّيـــة يعھ ـــ ب شـــراق، س إّن ُيقـــال أن يمكـــن بـــل داثـــة. ا عـــد مـــا مـــع متحالفـــا ـــھ وجو مـــن ـــ ّيةكث ســـ ّ وال الّثقافّيـــة

املقصــــــّية يمّيات ســــــ ن تثمــــــ عــــــن ودفاعــــــھ ّيــــــة ورو ـــــة للمركزّ ومضــــــاّدتھ داثــــــة ل ساســــــّية ســــــاط لــــــبعض ومســـــاءلتھ
ــ ســيوقعنا [الــّرأي] ــذا أّن بــدو و صــطالح. ــذا ــور ظ قبــل ــ ّ ح داثــة ا عــد فكــرمــا ــ إ منتميــا يبــدو املخفّيــة، والّتــوارخ

أالمفارقة داثـة؟ ا عـد بمـا مرتبطـا أيضـا ـون ي أن يمكنھ فكيف داثة با وثيقا ارتباطا مرتبطا شراق س ان إذا :[ [و
إليـــھ ُينظـــر ألن ـــل ّ مؤ شـــراق س أّن ـــ و الكتـــاب، ـــذا ـــ ســـابقا ـــا عل نّصصـــنا ـــ اّل الفكـــرة مغـــزى نقـــض ـــ بـــذلك نتمـــادى

ابط؟ م واحد سرد وفق  [فقط]
عـــن ـــواب تمامنــــاوا ا ـــ اســـمة ا ساســـّية الّنـــوا عـــض ـــ داثـــة ا عــــد مـــا أّن اض ـــ اف ـــ يكُمـــن أن يجـــب ـــذا

رغـم الفكـرة، ذه لقيت وقد . الّنا خ ره تمظ ّون ت الّدرجات عض أو داثوي، ا طاب ل مواصلة ، ا ا
خ ــ الكّتــاب مــن عــدد مــن دعمــا ــا، حول ــ الكب ــارخــتالف دايفــد اســتخلص فقــد ــDavid Harveyتصــاص. مــثال،

ركــة وا داثــة ل الواســع خ الّتـار ن بــ اخــتالف يوجــد مّمـا ــ أك تواصــل "يوجــد أّنـھ داثــة، ا عــد مــا ـ الّشــامل املحَكــم بحثـھ
و  داثــة. ا داخــل زمــات مــن مخصوصــا "نوعــا داثــة ا عــد مــا ــ اعت وقــد داثــة". ا عــد مــا شــظَياملســّماة امل يؤّكــد نــوع ــ

) والفوضــوَي" زواُلــھ َع طابـــات2)116 :1990والســر ا عــض مــال فإ أيضـــا. ى ــ ك اختالفــات توجــد أّنـــھ ــ الوا مــن ولكــن .
عـــــد مـــــا ـــــا] لُّ ] ُتْخـــــرُِج ـــــافؤ والالت س والالتجـــــا الّتمـــــّزق ـــــ ع شـــــديد ّ ال مـــــع املطلقـــــة والقواعـــــد ليانّيـــــة ال العـــــالم ورؤى ى ـــــ الك

مــــ داثـــة الكتـــاب]ا ــــذا [مـــن ي الّثــــا الفصـــل ــــ ـــت بّي فمثلمــــا ـــذا، رغــــم ـــداثوي. ا ر الّتنــــو مشـــروع ــــذا3ن طبيعـــة فــــإّن ،
ـــا ذا ـــ خ ـــداف-املشـــروع و والقـــيم قيقـــة ا ـــ إ بـــالّنظر ـــا وح املـــنعكس ي الـــّذا ـــا الّشـــّك-بوع حرقـــة تـــأجيج ـــ إ تميـــل

امل وك الّش ذه و ا. ِ َكْب بدل اري ماالّدي س الق أنارت اّل ة رّ ّ وال الّتمثيل بمجازات واملتالعبة مرعب حّد إ مة ّ

الّشـرق أصـبح عشـر، الّسـادس القـرن ـ نـد وال واليابـان ن الّصـ إ سوعّيون ال ا ف ب ذ اّل ظة ّ ال ومنذ داثوي. ا عد
ــ ألورو الّثقافّيـة ــة وّ لل ـ ّ وح الفكــري للّتفـّرد تحــّديا مثــليمّثـل ات مصــط حـول تــدور املعاصــرأسـئلة ّ الّثقـا املنــاخ ـ ــ ث و ا

الّثقافّيــــة ــــة وّ ال يخــــّص املعاصــــرفيمــــا رتيــــاح عــــدم إّن قيقــــة". ا ونّيــــة و" "العقالنّيــــة" وقضــــايا ّية" ســــ ّ و"ال "الالتناســــب"
ورة املق صوات ودعم اث ّ ال ما-وصالحّية [قضايا] أيضا عت أن يمكن ا ّل بامتيازو ة حداثوّ تمـام-عد تصـّدرت قـد

ــ إ باإلضــافة ُنقـل، وقــد ا. وتوضــيح القضـايا ــذه ــ ع ـ ك ّ ال ــ ع ـاالت ا مــن ــ كث ـ ســاعدت ــ اّل ن شـرق املس أبحــاث ـ

                                                 
ُفــوِره1 ّيــةFaure 1991انظــرمــثال للز ة والّشــعائرّ جتماعّيــة عــاد كشــف اجتماعّيــاZenوقــد وانظــرشــرحا طبعــا. ّيــة الغر الّشــروحات ــ ــ ّ تتو لــم ــ

ّ
ال

فدّيــة ّ ال للبوذّيــة خّيــا ِْشُڤــTheravada Buddismتار ــ
ْ ِشـــGombrich 1988ْم ــ الّتقليدّيــة نّية الّصــ يــاة ا ســياق ــ ــة اوّ

ّ
للط وانظــردراســة  Schipperرپ.

ْدْج1993 ِ ـ
ْ ْبِرِك [كتاَبـا] حتـوي و ـ. ِف ِدْر وْدٍرْكـْسBreckenridge and van der Veer 1993وَفـْن ،Driks 1992املعرفـة ن بـ العالقـة عـن الّدراسـات مـن عـدد ـ ع

ة. ستعمارّ عد وما ة ستعمارّ الّسياقات جتماعّية والفواعل  والقّوة
َبــاْك2 باعتبBeck 1992انظــرأيضــا الّتنـــاقض و ي

ّ
شــظ ّ ال صــّور داثـــةفقــد "ا مثــل ات مصــط اســـتعمال وفّضــل ، الّتحــدي املســار ـــ رأساســّية مظــا مــا ار

ة ــ ـــlate modernityخ ا ع و"الّتحــديث "reflexive modernizationداثـــة ا عــد "مـــا ـــ ع "postmodernْنْز ِجــّدِ أّول وقـــد ."Giddens 1991أيضـــا
ة داثوّ ا عد بـ"ما راملرتبطة ا.postmodernismاملظا ل َتجاوزا ا اعتبار بدل داثة ل آخرتطّور ا باعتبار " 

الّتخمينات".3 عض شراق: س " عنوانھ جم:  امل
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وتحد ـــا، ذا ـــة داثوّ ا القـــيم لـــّب ـــ إ ّية ســـ ّ وال الّتعّددّيـــة ـــا تمّثل ـــ اّل ـــة داثوّ ا القـــيم تحـــّدي املحلّيـــةذلـــك، ا ســـانوّ إ يـــدا
ا. ّن ت يصعب ة ّ ومح ة نظرمبع ا زو يحمل أن من شراق س تمّكن أيضا نا و للّذات. املطلقة للقيم ا  وتأكيد

عـــد مـــا الّنقـــاش ـــ ـــة املركزّ يم املفـــا عـــض باقتضـــاب نبحـــث بـــأن ـــا عل أمثلـــة ونقـــّدم الّنقـــاط ـــذه نوّســـع أن املفيـــد مـــن
املعاصر داثوي ما.ا حّد إ شراقّيُة س شغاالُت فضائھ شاركھ  اّلذي

ـــوم مف ـــو يم املفـــا ـــذه ـــةأّول عتقـــاداتالّتعّدديّ و ن ـــ ّ ح املتماســـكة الّتقاليـــد ت شـــت الّســـياق ـــذا ـــ ـــ ع اّلـــذي
وا َع الّتنو شاملًة [الّتعّددّية] مصادُر نّوع وت ا. ع تفّرعت اّل مة امل لـدىوالقيم ّ سيا و ور وظ ن جتماعّي لّتفّكك

مـدى ـ ع الّشـرقّية ـار ف ـ البحـث سـاعد لقـد والقـيم. املعرفـة ونّيـة ـ الفلسـفي والّشك ن حّد إ ّمشة امل ماعات ا
عار  رغـــم يـــاة ل للقابلـــة للعـــالم رؤى ـــ ع س حاســـ و ـــّي ورو العقـــل انفتـــاح ـــ ع املاضـــية القليلـــة الـــّرؤىالقـــرون مـــع ا ضـــ

اف ـــ ع ــ ع ع ّ ــ و عــّددّيا واقعــا لھ ّ شــ منــذ عــّزز قــد شــراق س اعتبــارأن ــذا، ضــوء ــ ع مكــن، و اّصــة. ا ّيــة ورو
ـ إ ـا ُنظـرف شـراق س تـارخ ـ ـة مواز نزعـات فعـال ُوِجـدت وقد والفعل. والّتقييم للّتفك البديلة الّطرق [فاعلّية] انّية بإم

ملحاضــــراتالّتع املعوملــــة اتيجّيات ســــ ــــ ــــال ا ــــو كمــــا نــــا، ـــ ّ ح ولكــــن ســــامية. وحــــدة ــــق طر ــــ ع محّطــــة ا بصــــف ّددّيـــة
اواي والغرب إجمـاالHawaiiالّشرق يجـة الّن انـت و املشـروع. انّيـة إم تأّصـل عـدم ـ ع نـة ال دومـا ـان املحّصل فإّن ،

الّثقا ن [ب متبادل اف اع ثقافة ةبزوغ ـ وا أيضـا املعوملـة عـة ّ ال ذه صارت وقد ا]. [بي متبادل امتصاص من بدال فات]
 ّ الّشــــر خــــر" " فكــــرة نــــا وَتركــــت ذاتــــھ. شــــرا س طــــاب ل الّصــــاعد ي الــــّذا ــــاس ع تصــــاعد ــــ غرضــــا-جــــّدا باعتبــــاره

متطّور  وغ تنـوّ -متوّحدا ـ يـد ز رقـم سـوى س لـ "الّشرق" أّن لفكرة ا ا تـّمم وقـد والّثقافّيـة. ـة الفكرّ ر الّظـوا مـن ـول م ع
ة. الّسـماوّ جسـام مثـل عيـد مـن ـل مَّ

َ
ُيَتأ أن يمكـن أبـدّي ر جـو أّنھ أساس ع ُيبحث أن يجب الّشرق أّن فكرِة تجاوِز د عمُّ َ

ــــا باعتبار ة ســــيوّ للّتعــــاليم أشــــمل ــــٌم وف ذاتــــھ، للغــــرب رة املجــــو باملمارســــات اٌف ــــ اع ــــزغ ذاتو متطــــّورة تقاليــــد ــــ امنــــة
قضــّية ــ إ الّثقافّيــة الّتعّددّيــة تخــّص ــ اّل ن ا ــ ال أّدت خاّصــة.لقد خّيــة تار ــة ــلحيوّ مّتصــلةالّتمثّ قضــايا بــدوره وّلــد اّلــذي

الّســــلطة يمتلــــُك و"مــــن وملــــاذا؟" ــــا؟ ُ تمّثال يمنــــت ضــــارات ا "أّي قبيــــل مــــن أســــئلة ــــ وإ والقــــّوة، الّســــلطة يم ليمّثــــَلبمفــــا
ـة نظرّ مـع نـا ّ ب تحالفـا شـراق] س ] تحـالف وعنـدما ا. ـ وا ا ـ ترك شـراق س سياق ا ُرّكزعل قد أسئلة و قيقة؟" ا
عــن ة ــ الّرا الــّرؤى حــول اّمــة أســئلة القضــّية ــذه أثــارت الّســمراء الّثقافــات ودراســات ة ســوّ ّ ال والّدراســات ــي د الّنقــد

م عت ّ و ّيةاملعرفة، الغر غ النصّية واملمارسات املتمّردة صوات و البديلة خ الّتوار تجاه  .1يال
انخـرط إذ الكتـاب، ـذا طـول رأينـا كمـا ـيمن امل ـّي الغر ـ املعر الّنظـام تحّدي لة طو ملّدة حّقا شراق س انخرط لقد

ــا عل ونّيــة و محايــدة ثقافــة أســـس يد شــ انّيــات إم مســاءلة ــ ولـــمدومــا العقالنّيــة. ادات وشــ املعرفّيــة ّدعــاءات تتأّســـس
مســـارات ـــ إ بـــاه ن لفـــت ـــ ع فقـــط ســـؤال موضـــع ديثـــة ا ّيـــة الغر للّثقافـــة اّصـــة ا القـــيم وضـــع ـــ ع شـــراق س ســـاعد

معر  أساسّيٌة القيم ذه أّن مفاده تصّورا أيضا عاضد بل الّسواء، حّد ع ياة ل وقابلة بديلة ومّية ونيا،مف ومألوفٌة فيا
خرى  الّثقافات ع كم ا والّتطّور والفردانّية العقالنّية مثل يم مفا شرة2وأنكراستعمال املن الفكرة أّن أيضا ورأينا .

تمّثالتنــــا أّن ــــ و ــــ مركبــــةن، كث ــــ [مبثوثــــة] شــــرافّية اس فكــــرة ــــ جــــذرّي، ل شــــ ســــقّيا مضــــّللٌة ــــا ّ وأ مــــا ـــنبكيفّيــــة مـ
املقوالت ّل "بتفكيك" تّم م سيوي الفلسفي الّتفك غنّيا موردا شفوا اك قد شرقون املس ان إذ الّشرقّية. الفلسفات
ــّل ــ الّسـاخر ا شــّك ب سـ ــة الّطاوّ رت فاشــ . ـ تفك ــّل ل املرّكبـة الّطبيعــة بحقيقــة نـا صــاريواج ـ ّ ح ثمروه فاســ ـة. الفكرّ

الّلســانيّ  ال ــةشــ املقار ــذه ن بــ ابط ــ ّ ال ــذا تأكيــد وتــّم يم. واملفــا لمــات بال ارتباطنــا لتقــوض الــّدائم ا ــد وج ــة والّرمزّ ة

                                                 
ُدو1

ْ
انظرَمَرل الّسياق ذا النصّية سؤال  .Maraldo 1986عن

ينطبـــق2 وال فقـــط آســـيا شـــرق جنـــوب بثقافـــات ـــتّم امل شـــراق س يخـــّص الـــّرأي ـــذا جم: ـــ ّيـــةامل العر بالّثقافـــة ـــتّم امل شـــراق س ـــ ع حـــوال مـــن حـــال بأّيـــة
جــّدة يا، ســـالموفو ــ إ شــراق س مـــن ــي الفكـــرالغر ــ املســـلم خــر: صــناعة املنصـــوري، ي با الشــ وك ـــ امل ذلــك: انظــرعـــن مركــزنمـــاء،-ســالمّية. وت، ـــ ب

2014. 
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نــا خاّصــة ــا يمّثل ـ اّل البوذّيــة ــ داثــة ا عــد وفكــرمــا ـة اNāgārjunaاْرُجَنــاڤالّطاوّ َ َماْضــَيَم وكمــاMādhyamakaومدرســة .
ثقافّيـــا املصـــنوعة ـــة الّلغوّ غـــواءات عـــن الّلثـــام إماطـــة ـــ ع ـــا ك ب املدرســـة ـــذه فـــإّن الكتـــاب، مـــن ســـابق فصـــل ـــ أشــرنا
الّتموضـــــــعات ــــــّل ل املتناقضــــــة الّطبيعــــــة ن يـــــــ ت ــــــ إ الّرامــــــي ــــــد ا ــــــا من و عقلّيـــــــا، لة ّ املشــــــ ســــــانّية ــــــة الّتجر ومصــــــادر

ـــا إل شـــار ُ بـــاملنالفلســـفّية، ـــا ط ور ـــديث، ا والفلســـفي الّنقـــدي ـــ الّتفك ـــ ي" الّلســـا "الـــّدور ّ ســـ بمـــا ـــا ط ر ـــ ع دائمـــا
شھ لني ي داNietzscheالّتفكي  .Derrida1ودر

تمّثالت من أك داثوي ا عد ما الّتفك جذرّي ل ش مخادعا يبدو َء االّذاتال وأك ّية عب الوجوه أك ومن .
ـ الّشـرق، ـت أث أيضـا نا و ّية. الغر يقونات أقدس من و سانّية، الّذات ة ملركزّ ا تفكيك و داثة ا عد ملا إزعاجا
طبيعّيـة منحـة سـت ل الـّذات بـأّن القائلـة الفكـرُة تبـدو حيـث ة ـ ومث مختلفـة ـة رؤ تقديم قادرع أّنھ شراقّية، س بحاث

ـــــا ّ وأ مرّكبـــــة، ـــــ الّتعـــــاليمبـــــل مـــــن بـــــة قر املعاصـــــرفكـــــرة تمـــــام ـــــ مؤملـــــا، شـــــّظيا شـــــّظية م ـــــا ّ ولك ودائمـــــة ثابتـــــة ســـــت ل
والــــّذات نــــا عــــن والّنفســــّية الّثقافّيــــة ارنــــا أف تحــــّدي ــــ إ املعاصــــرن ن ّي الغــــر البوذّيــــُة يُل الّســــ و"تــــدفع للبوذّيــــة. الّتقليدّيــــة

) املألوفـــة" البـــدائل عـــن عيـــدا ـــدا75 :1990واملوضـــوع در مـــن ـــّل عليـــھ ن ـــ ي مّمـــا ـــة جذرّ ـــ أك ل شـــ (Derridaـــان ال أو
Lacanترا داوود العقائد وعالم ،David Tracy. 

ســانّية الّطبيعـة اعتبــار ـ ع املصـادرة ــ إ فيـھ، املتجـّذرة ّيــة املا تقـّدم ـة لنظرّ اعتبــارا تقليـدّيا، ـّي الغر الفكــر مـال لقـد
ي ثابتـا را بصـفتھجـو الـّذات مـن نمـوذج تأبيـد ـ إ ومـال خـرى. ّيـة ا ائنـات ال ـّل وعـن الّطبيعـة عـن ن شـرمختلفـ ال جعـل

ـــــة الّطاوّ تقّدمـــــھ بـــــديل نمـــــوذج ـــــ إ ديثـــــة ا الّنقاشـــــات ـــــ ـــــ كب تمـــــام ا وتوّجـــــھ دراك. و للقـــــّوة ثباتـــــھ ودائمـــــا ـــــا رّ جو مقـــــّرا
و  ودائـــٌم ثابــــٌت َء ــــ ال أن يؤّكــــد ــــاوالبوذّيـــة ار بإن مــــثال، ــــة فالّطاوّ ـــا. ذا ة شــــرّ ال ائنــــات ال ــــاألخّص و ، ـــ ّ غ ــــ ء ــــ ــــّل أّن

عـــــن الكنفشيوســـــّية الفكــــرة ومســـــاءلة ـــــة للمركزّ تفكيــــك مســـــار ـــــ ســــلفا انخرطـــــت قـــــد للكنفشيوســــّية، ة ســـــانوّ للّتعــــاليم
 ّ ســــان إ أغــــوار ســــ ــــ ع ذاتــــھ ــــ وجــــوده محــــور يــــدرك اّلــــذي " ــــ ع ســــان الو" ــــان و ــــة. رّ و ا معارضــــاLao-tzuســــو-تھ

ــــة وّ ال بــــدل خــــتالَف و ــــَة خرّ وأّكــــد ســــان. ــــة ملركزّ ا جــــذرّ معاديــــا ــــان و مــــا. ل والّدولــــة لّلغــــة املصــــطنعة لالصــــطالحات
الوجــــود مــــن أســــ موقــــع] ــــ ] الّتحــــّول ربموضــــعة ــــو ــــ2وا واّل ــــھ بالّتنو ــــديرة ا ــــار أف ــــّم أ ن بــــ ومــــن مــــن. ا ــــ كث جــــذبت

ّية الّز ن ّي ولــZenالغر الـّدال، ـ وغ واملـألوف، ـّي، ز وا الّزائـل، اضر ل ا وـذاتأكيد وـذهحسـاس ـذاالعتمـة،
ــــّل عــــاليم وتحمــــل والّتــــدعيم. البنــــاء مــــن بــــدال كمــــة ا لنيــــل لـــــ"الفراغ" ا وتأكيــــد بــــدي، و ي الالزمــــا تأكيــــد بــــدل الّصــــوت،

ال ــاملـدارس اّل ـة ظوّ ّ ال الّتجـارب مـن متتاليـات ـا باعتبار ـا ُ ّ غ دائـٌم الـّذات أّن فكـرة املتحـّول تجـّذر حـول ـا طّيا ـ بوذّيـة
املسـتقل". ك املشـ شأ "امل بـ معروفة فكرة و راملتفاعلة. الّظوا شبكة لّية داخل الّشرط ا عناصريحكم ا بدور [تمّثل]

س ل سق ّ ال ذا ينكره الووما [وجود] ّ ح أو الو يوجود دائمـةالّذا كينونـة توجد أّنھ ّدعاء باألحرى [ينكر] ولكّنھ ،
املوصول  سم ا إل ش الو خلف  .3تقبع

                                                 
نـــا1 [فلســـفة] مناســـبة انظـــرَشْرفْشـــَتاينNāgārjunaاْرُجَنـــھڤملناقشـــة املعاصـــرة ّيـــة الغر "الـــّدورScharfstein 1978: 276-84للفلســـفة مـــع صـــلتھ وملناقشـــة .

انظــر ي" ِســْنُڤالّلســا ْ ْنـــGudmunsen 1977دُم ِ ْن َ وأيضــا لــويHuntington 1989ِتــْنڤْ، عقــد وقــد .Loy 1987ماضــيمكھ وفلســفة الّتفكيكّيــة ن بــ مقارنــات
Mādhyamakaجـوس ووصـل .Jones 1986ِثَرَفـاَده ـي ا ب للغـة صـطناعّية و الّتواضـعّية بيعـة

ّ
للط نـة الّرا ِفَداْنَتـھTheravādaاملناقشـات ْدَفئَتـھ

َ
 Advaitaوأ

Vedāntaّيــة بالّر املتعّلقــة القضــايا نوقشــت وقــد .skepticismُشَونـــ كتابــات ــ ّية ســ ّ ْ ــChuang-tzuســوڤ وال ــ َ ــِوڤْ َكِيْل ُ ْ  Kjellberg and Ivanhoeوإَف

1996. 
ـال2 َ َدْيِفـْد قـّدم الوالـدةDavid Hallوقد ضـمن الفـرد ن لتضـم القـوّي ا بحّسـ الكنفشيوسـّية، داثـةmatrixأيضـا ا قـوى لنقـد وسـيلة ـا باعتبار ماعّيـة، ا

ْش ْ (انظرُدوْ تة ّ واملش  ).Deutsch 1991: 59املفّردة
ْلت3 ــ ْ ّلِ

ُ انظــر البــوذي "الــالذات" ب ملــذ مفّصــل ْنCollins 1982حليــل ُ َلْكْســ ْ رســم وقــد .Claxton 1994 البحــث ــ إ ند ســ الــّذات عــن مركــزّي ــ غ نموذجــا
ت أن يمكــن ــ العق مــتالء عــن البوذّيــة عــاليم أّن وأقــّر مــا، ل والغــرب للّشــرق الّصــوفّية والّتقاليــد ّ ــا ا ّ ــ االّنف رســم ــ ال ــرالّصــورة لتحر ــة قوّ آلّيــة ــون

مادّية. صورة ا نا اعت أّننا
ّ
إال مجّردة صورة و  ألنفسنا.
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ستعمار عد عصرما شراق ء:س ـ أّي يفعـل أن شـراق لالس يمكن ل ن؟ شراق س يقّيم أن يجب كيف
عكـــس أن اخــال بواســـط تـــّم ــ اّل داثـــة ا عــد مـــا لغـــة مــع ابط ـــ ّ لل اعتبــارا ر، الّتنـــو عـــد مــا عصـــر ــ مـــل وخيبـــة ّية ســ ّ ال

واملتالعـــب املحـــّرِف شـــراق س بـــدل آخـــر شـــراق اس يوجـــد أن يمكـــن ـــل ســـر؟ ب داثـــة ل ســـتطرادّية البنـــاءات ـــّل تفكيـــك
ولكنـــھ ن، بحنــ ــاّص ا ماضــيھ ـــ ع ُيزايــد قــد ـــاّلــذي اّل الّتفكيكّيــة دوات ذات بواســطة قـــاتال جرحــا مجــروح شــراق] [اس

أمرا مسبقة، ام أح من ينطلق منحازال غ شراق واس منحاز، وغ منفتح ن حوارمس شكيل] ] يبدو ا؟ صقل ع ساعد
ـــــ املا الفصـــــل ـــــ ا نا ـــــ أو ألســـــباب أصـــــال تخّيلـــــھ مســـــتحيل بـــــل حتمـــــا، ممكـــــن ـــــ توجـــــ1غ ذلـــــك ورغـــــم أّن. ن ّ تبـــــ دالئـــــل د

إذا وضعيفا البعد أحادّي دائما يبدو شراق س أّن رغم الّثقافات، ن ب فاعل تبادل انّية إم ع نة ال يواصل شراق س
يـزال ال فإّنـھ العشـرن، القـرن ـ ا جذرّ ت ّ غ قد ا وأورو آسيا ن ب الّلقاء ظروف أّن ورغم . ّ مثا ّ أص نموذج ع س ق ما

ي اــ بصــف ا ســتخدم و ا ســود أن حاولــت ــ اّل ّيــة ورو ــ غ الّتقاليــد تلــك ــ إ تلتفــت تــزال ال ــا "أورو أّن ذلــك، رغــم حا،
البفاص ) ا" ذا ا ابتكر اّل الّتطّورات ضّد مسـاراHalbfass 1988: 440)حليفا [الّتوّجـھ] ـذا ن البـاحث عـض عت و .

ر  املظــا فيــھ ُتتخّطــى ّيا ســونتحســي رود ماكســيم شــرق املس عتقــد و الســابقة. قبــة ا ــ ســادت] ــ ال شــراق [لالس ئة ّ الســ
Maxime Rodinsonصــطفاء ـا ف انتفــى اختصاصـات ــ تطـّور تحقيــق تـّم "قــد ّ ـادي اختصاصــھ مجـال ـ أّنــھ مـثال، ،

إيـــــ ســـــقا تالئـــــم ـــــ ّ ح قـــــائق ل الّتنميـــــق أو ســـــّلط ال أو رادّي ـــــ ِ (الَقْب واعيـــــا" ِشـــــْلُدن40 :1988ديولوجيا تحـــــّدث و ـــــكُپ). لُّ
Sheldon Pollockعلـم وتوظيف الّتقليدّية سات "الّتأس اختفاء رافقت اّل اختصاصنا" الّية ا الّذاتّية ساؤالت ّ "ال عن

نود ال Indologyْدراسة ِفي َداْر وَفْن ِْدَج
ْ ْبَراَك (ضمن "Breckenridge and van der Veer 1993: 111.( 

أّنھ ع أحيانا إليھ ُينظر ما نفسھ، سعيد إدوارد عتقد عدأكو عصرما شكيل يجوز أّنھ ة، سانوّ للقيم امتياز
اضــات ف و القديمــة املســبقة ــام ح عوائــق دون الّشــرق ــة مقار فيــھ ن ّي للغــر ســتعماريمكــن عــد مــا ة ــ ف ــ شــرا اس

ــر"املحّرفــة "تحر انّيــة بإم منــھ قبــوال ســعيد]، [إدوارد ف ــ اع وقــد ايــد. م " نقــدّيٍ ٍ ــ و"و ــا ُ حنك متناميــة اديمّيــة أ بحــوث ــ
[حـال] عليـھ ـ مـا بقـدر ّي"، سـا الواقـع عـن متعاميـة قـّل ـ ع أو اديمّيـة، أ بحـوث "توجد أّنھ ستعمار]، [من املعرفة

) يدينــھ اّلــذي شــراق الّذاتّيــة2)325 :1985س خّيتــھ تار كشــف ّمــة باشــرم شــراق س أّن ــ ع تصــّوره، ــ دالئــل، وتوجــد .
[كتـاب] ـ نفسـھ سـعيد ـا ع أعلـن قـد ّمـة م ـ و ما. عل شتغال و وانحيازاتھ وقة شـراقامل يتحـّدث،3س سـعيد ـان .

طـ ا ــ ع تنطبـق مماثلــة اعتبـارات ولكــن وسـط، الّشــرق عـن شــراقبـالّطبع، س مـّر و آســيا. بقّيـة يخــّص اّلـذي ــّي الغر اب
ّتصـــــال قنـــــوات ـــــ وظـــــة م عاملّيـــــة مضـــــاعفات ذا واســـــعا ثقافّيـــــا ســـــالخا ا عكـــــس ة ـــــ كب بتحـــــّوالت ـــــ خ الّســـــياق ـــــذا ـــــ

باســتحقاقات اف ـــ ع و ونّيــة ال ـــا واّدعاءا ّيــة الغر يمنـــة لل القديمــة املُُثـــل رفــض ـــ إ أّدت إّنوالّتفاعــل خـــتالف. و الّتعـــّدد
القديمـة عـات ّ ال وَتركـت ثقافّيـة". آفـاق "انـدماج لإليجـاد سـ عظيمـة محـاوالت ـرزت باالندثارو بدأت قد القديمة دود ا
أن من تجزع أن دون الّشرق تقاليد إ ند س أن ا يمك سّلط، دون نقدّية ون ت أن ع قادرة عات ل ا ا م الّشرق ملثلنة

ـو  ــات ف ا وضــع ــ اّل بــالبخور العبقــة عــا مــن نزلــت
ُ
وأ ا أســاط الّشــرقّية الّتقاليــد عــن ُنزعــت كــذا و نقدّيــة. أو انتقائّيــة ن

ارتباطـــات ذات فاعلـــة بارتباطـــات بدل ســـ ُ ّ الّشـــع للمتخّيـــل للّطبيعــة ارقـــة ا الـــة ال وصـــارت حيـــان. عـــض ـــ شــراق س
ومناخّية واجتماعّية  معاصرة.فلسفّية

                                                 
جديدة".1 ات وتوج "تأّمالت عنوانھ جم:  امل
ُتْرَنــْر2 ْبــَراَيْن أشــارأشــار اطمئنــBryan Turnerولكــن ــّل ب ولتّيــة نظــرفو ــة زاو ــ ّ ب ت أّن ــ إ آخــرون ألّنو[بــاحثون] شــاؤمّية يجــة ن ــا وجو ــتج ي خطـــابــلان

) قتصــادّية و الّسياســّية رتباطــات مــن نفســھ يحــّرر أن يمكــن ال شــراق س فــإّن ــذا و متحّولــة، قــّوة لعالقــات ــمand 45-6 2-31 :1994عرضــة ّ ا وقــد .(
ازأحمد (Aijaz Ahmedأ الّنقطة ذه باالضطراب سعيد إدوارد 164ْ :1992أيضا ماِكِن جون فعل وكذا .(John MacKenize (1995: 6). 

انظـر3 الّنقطـة ـذه ل وافية مجمـلSaid 1989ملناقشة فيـھ فحصـت جديـدا مسـارا بـدأت قـد يالّيـة م بآثـام ن حـّد ـ إ املرتبطـة ولوجيـا و ن أّن يـرى ـو و .
نقدّيا. فحصا "الّثقافة" فكرة عن ا  مقار
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و ســـون رود مثـــل ن ــــاديمّي أ تفـــاؤل فيـــھ ُيـــدرج أن يجـــب حتمـــا ومتقّطــــع بطـــيء تطـــّور ســـوى ـــذا س ضــــّدُپولـــ وســـعيد ك ــــلُّ
ـذه ـ أو ن بـ ومـن تمامـا. املعـاكس ّتجـاه ـ بوضـوح ة كث فعوامل عمل إذ ّية؛ ورو ة املركزّ لّرؤى املعاندة ة سمرارّ

اية عد القومّية انبعاث املتناميالعوامل والّتطّور ا وأمر ا أوروّ ن اليم أق أحزاب سياسات وة و الباردة رب ا
ـ إ باإلضـافة وتوجـد، يمّيـة. برا ديـان ـ إ باإلضـافة ن والبـوذّي نـدوس ال ن بـ اليوم جلّية رة ظا و ّية، الّدي لألصولّيات

طــ ل املحــّررة الّطاقــات مــن شــأت بــارزة ازدواجّيــة ــذلــك، خ ــذا املّتصــلة الّنتــائج ن بــ ومــن ذاتــھ. شــرا س أّن-اب رغــم
املعادلـــة ضـــمن تـــدخل أخـــرى فعـــل-عوامـــل رّدة ـــا ّ أ رغـــم ، ـــ و ة. ـــ كث ـــة مركزّ عرقّيـــة ـــات وّ ل مناضـــلتھ املتناميـــة صـــرار ـــ

بتعّمـد مصـنوعة لـھ عاكسـة صـورة إ با تقر تتحّول أن يمكن ة، ور مسار ع ة شـراقوا س ـون ي أن يمكـن ـذا و .
ي ســول سـاّرة م ومـ الّنّقــاد مـن عـدد ذلــك ـ إ أشـار وكمــا عـادة. يتجـاوزه أن أراد قــد أّنـھ يبـدو اّلــذي شـقاق ذات ع ّ ـ قـد

Sara Suleriــة "آخرّ ســّميھ مــا فــإّن املســتعَم ، خــر" " ــة تقو إعــادة ــ إ الطامحــة ة، ســتعمارّ عــد مــا طابــات ا عــض ر،"
عن خاطئة شر"فكرة إ (تميل والغـرب للّشـرق القديمـة رانّيـة و ا الّثنائّيـة َثّم من وتؤّكد ا" مجمل ة ).13 :1992خرّ

عــض حيــان عــض ــ وّلــدت قـد ــا ع نيابــة أو ا باســم ّلم] و[الــّت ـا ام واح ا ومصــا باألقّليــات اف بــاالع املطالبــة إّن ثـّم
ديــــ ا ال تحــــيطشــــ ــــ ال القضــــايا وتبــــدو الّسياســــّية". "الّلياقــــة الّشــــ العنــــوان تحــــت ينــــدرج اّلــــذي ســــامح ّ ال عــــدم مــــن دة

سـنة لكتابــھ شـرسـعيد منـذ ولكــن شـراق. س مـن ـ وا ل شــ أشـمل الّسياسـّية مرتبطــا1978بالّلياقـة شـراق س صـار ،
فكر  نزعة تحديدا و ثالثّية". "العالم وم] بـ[مف ي.عادة الـّذا ـزي وا سـتعماري عـد مـا بالـّذنب الغـرب إحساس ع ّ ة ّ

ــر ِ ِف ِفِرْنـــك ــب ذ بFerenc Feherوقــد ســـ [للغــرب] ي" الـــّذا "الّتمــزق أّن ــ ـــاتإ املركزّ "معــاداة ـــ إ أّدى ســتعمار جــرائم
ـ ُدو (ضمن " ّ دي ن "تلو ذات جديدة سياسّية" "أصولّية و بحماسة". ْشالعرقّية َ

Deutsch 1991: 181تجـرم نزعـة إّن .(
مفرطـــا تصـــّورا أيضـــا بـــل فقـــط، ض ـــ املف ـــّي الغر نحـــالل عـــن مفيـــد ـــ وغ فيـــھ مبالغـــا إحساســـا ال جديـــد مـــن ع ّ ـــ الـــّذات
بد ســــ ل فقــــط القديمــــة ســــاط فيــــھ ُدّكــــت قــــد مســــار ــــو و للّشــــرق. والّروحّيــــة خالقيــــة ــــارة الط عــــن ّ تــــار ــــ وغ لترّفُعــــھ

جديدة.  بأساط
ـ إ ع ـ ي ـو ف والّتعّدّيـة. ونّيـة ال تخـوم ن بـ ّ بتـوّترجـد عـادة يـرتبط شـراق س أّن بحقيقـة املتنـاقض الوضع ذا ّتصل و
ختالفـات تأكيـد عـن ايـدا م بحثا أيضا يبحث ولكّنھ الّثقافات. ن ب ما حوارا ع ّ و الّثقافّية دود ا يتجاوز ونوّي ر مظ

إغـراءاناملحل ما ّ أ غ ن ت ساو م صوصّية وا العوملة تبدو كذا و للّثقافات. الفردة صوصّية ا غذية وعن ة وّ وا ّية
الّلقـــاءات ـــّل ـــ املضـــّمنة الّضـــغوطات ّ ـــ ج ل شـــ نظـــرواســـعة، ـــة زاو مـــن ـــا إل منظـــورا الـــة، ا ـــذه عكـــس و متعاكســـان.

ب ابا وذ جيئة تدور اّل لّية ـالّتأو ع املسـارمناسـبا ذا مثل يبدو وال ا. وجو ضاّرة ة الّدائرّ ذه ست ول اّص. وا العام ن
الوطنّيـــة ـــ ومغاليـــة ـــا وجو ســـامحة م ـــ غ والعرقّيـــة القومّيـــة الّطموحـــات ســـت ول املعاصـــر. العـــالم اجـــات ي نا اســـت نحـــو

املحلّيـــة املطالـــب عـــن ـــا وجو متعاميـــة العوملـــة ســـت ول ّي. عـــدا ل الشـــ أن مـــن شـــراق س يمنـــع ب ســـ يوجـــد وال ـــة. وّ وا
اســــتعادة ــــ ع والغــــرب الّشــــرق حــــوار ســــاعد فقــــد ــــّل، ــــ وع ن. الوضــــع ــــذين يتوّســــط يل ســــ ــــ إ شــــارة ــــ ع قــــادرا ــــون ي

إ القّراء يحتاج وال الوقت. نفس ونّية وأك أوسع عاطفات ع ان ذ وفتح ا وإحيا صلّية اثات ّ بأنال ُيذّكروا أن
اجــُة ا أمـران مـا ل اّصـة وا ونّيـة ال الطلبـات إدراك ـ ع قـادرة م تفـا جماعـات شـكيل وأّن بالّصـراع، ّ ـ اليـوم العـالم
رغـــم خــھ، تار مّثــل و ــذه. م الّتفــا جماعــة شــكيل ل ــا ليقـــوم ســّية رئ ّمــة م ن املســ شــراق س متلــك و لٌة. مســت مــا إل

إحــ ــاستنّوعـھ، ع ــاألخّص، و الفضــاءات، ــ اك شــ و القصــّية، الّثقافــات ن بــ ــوارات وا ــدود، ا لعبــور املحــاوالت دى
الّثقافّيــــة والّتعّددّيــــة نفتــــاح يع ـــ و يــــال ا وإثــــراء الّتعاطفــــات لتوســـيع ــــا، حاال أفضــــل ــــ القـــدرة، يمتلــــك إّنــــھ الّنقـــدّي.

ح مكن و الّشعوب. ن ب سامح ّ ال عزز قليل.و عيد ُ إليھ سنعود د مش و و جديد. ّ عال نظام تحقيق م سا أن ّ 
بــة القر الّســنوات ــ نالحـظ أن مكــن و عتبــارات. ــذه ضـوء ــ ع ــة بوّ ّ ال املقــّررات ـ شــراق س دور يقــّيم أن مكـن و
ة صــــرّ ا القيــــود ولكســــر ــــة]، بوّ ّ [ال املقــــّررات ــــ ّيــــة غر ــــ غ ّونــــات م ن لتضــــم الغــــرب ــــ ــــ أك إرادة تجــــاه ــــات الّتحّر عـــض
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الّتقلي ّيــة ورو ـا ــوملركزّ ، ــام ا أو الّثــانوي املسـتوى ــ ســواء الّشــرقّية، الّدراسـات مــن مباحــث حضــور عـاظم إّن دّيــة.
حـّد ـ إ ّمشـة م أو مسـكتتة ظّلـت ـ اّل للـّرؤى صـوت مـنح ـ إ باإلضـافة الضـّيقة، ـة القوموّ ر املظا ة محار ع تصميم دليل

عــ اقتنــاع مــن اتھ مســتو أحــد ــ التوّجــھ ــذا شــأ و ان. مشــّو يظــّل اّصــة ا ّيــة الغر حضــارتنا ــم "ف أّن ن ــاديمّي ض
لوس ) فحسب" وضّيق ّ مح سياق ال ّ عال سياق ا إل ُينظر لم ما امل  ).Lewis 1993: 128وغ

ا "للعـــرف تحـــّديا ّيـــة الغر ـــ غ اثـــات ّ وال للّنصـــوص أحصــف ـــة معا طلـــب يتضـــّمن ـــة، جذرّ ـــ أك مســـتوى ـــ ـــي"ولكــن لغر
ســـليمان ذلـــك ـــ إ أشـــار ومثلمـــا ّيـــة. ورو ـــة املركزّ ــــSolomonواّدعاءاتـــھ ـــڤّو ـــاديHigginsي املجـــال د شـــ " مـــا] [بقول

ـــي وروّ بـــيض بــــ]الّذكر تمـــام ـــ [ع ـــا ترك مثـــل الّتقليدّيـــة ـــد املعا ملقـــّررات العرقّيـــة ـــة املركزّ ـــة ملجا شـــطة محاولـــة
ـــا اومغاال بصـــف خاّصـــة، الفلســـفة أّن ومـــات ا عـــض ت ـــ اعت وقـــد ة. العنصـــرّ حـــّد تصـــل قـــد ـــ اّل الّضـــمنّية الوطنّيـــة ـــ

) ا" إل ا با ان وأك خرى الفلسفّية بالّتقاليد وعيا أك تصبح أن يجب دراسّيا،  ).xi :1993حقال
ال  محاولة خرى اثات ّ وال صوات إ باه ن ذا مّثل ّو ثقـا لتعـّدد بـاألحرى بـل جديـد، ّ ثقـا ار انصـ أتون يد] ش لـ[

ـــ ع يعنا ـــ ـــ ع الّصـــفة ـــذه شـــري" ال "العقـــل مـــع ـــاّص ا ـــ ّ املح نـــا تفك ـــاة مما فـــّخ ـــ الوقـــوع مـــن يمنعنـــا ي فسيفســـا
الفطرّي  فكرنا ونماذج تثقيفنا حدود  .1تجاوز

ست ل والّطموحات املُُثل ذه أّن الوا ُزمـرومن ـ إ مقّسـم عـالم أو ّي وعـدا عـادل ـ غ عـالم ـ لتغي ـا ذا حـّد ـ افيـة
ـور ا ـة مجا عـن بـديال صـار اّلـذي الـوّدي الّتحـاور مـن بنمـوذج إغواؤنا تّم أّنھ أن وعلينا . ّ العر والّتكّتل العداء بادل ت

ق شراق س أّن أّد ال وأنا الّثقافات. ن ب والعداء ّ أوجتما العرقّية ة املركزّ أو ة العنصرّ قبضة من لّيا نفسھ أعتق د
ورغــم بــآخر. أو ل شــ ــا وغ خطــاء ــذه ــّل الكتــاب ــذا مــن مختلفــة نقــاط ــ دّونــت قــد ــي ّ أ إذ ــف؛ الّتحر أو ســتغالل

ــر تحر قــّوة بصــفتھ املتنّوعــة راتــھ وتمظ يئاتــھ شــراق س عمــل فقــد ــدود وا العوائــق والــذه ّيــة، الغر ضــارة ا ــ اّمــة
ـــــا ذا حـــــّد ـــــ الّشـــــرقّية والّتعـــــاليم الّنصـــــوص اســـــتعادة ـــــ ّمـــــا م دورا الوقـــــت نفـــــس ـــــ يلعـــــب ـــــو و الـــــّدور. ـــــذا يـــــؤّدي يـــــزال
مــن ِخْلــٌو شــراق س أّن بع ســت ال ــذا ولكــن ــھ. عيو نؤّكــد وأن شــراق، س دوافــع ــ نرتــاب أن ــ ــّق ا ولنــا ا. واستكشــاف

ـــال والّتفك ة، العنصـــرّ يتخّلـــل اّلـــذي وإّمـــا إّمـــا منطـــق طبيعـــة إّن . يـــا إم مـــاض ـــ إ للفـــّك قابـــل ـــ غ ل شـــ مقّيـــد أّنـــھ أو قيمـــة
صوره. أحسن شراق س ّ تم اّل ّية س ّ وال والّتعّددّية سامح ّ ال إ تحديدا يحتاج ما ل سياسّيا،  الّسليم

شراق س سيطة:تحّوالت ال الّنتائج ذه ك ت أن ا-يمكن شكُّ ِن ِ املُو داثة ا عد ما بروح حيان عض نة -املق
كتفـــاء وال فقـــط القديمــة القمعّيـــة صـــوات ات إســ ال للعـــالم نـــة الّرا الــة ا ل ســـت إذ ْن. مقتنعـــ ــ غ اتـــب وال القــارَئ

بالّتعّدد املنادية ديدة ا صوات عن أّرانبالّدفاع ا س الفيلسوف ن بر فلقد ا. وحيوّ ا مّي أ رغم سامح، وامل ارڤَّية
Arran Gareـــة املركزّ الّســـردّيات قلـــب س لـــ شـــر... ال ن بـــ متبـــادل ـــم ف "لتحقيـــق إليـــھ ُيحتـــاج مـــا أّن ـــ ع اســـتفزازّي ل شـــ

ــ نظــراملركزّ زوايــا تتجــاوز أوســع ســردّيات يد شــ أيضــا بــل فقــط، يــة (ورو يــة" ورو مــا324 :1995ة عــة ّ ال أتقــود ولكــن .(
ال ا ّ إ أي فيھ؛ املبالغ القول ذا ل ّ الك ران ال إ تقود] ا ّ إ [أم فقط، فتتان و م الو من تحّرر حّس إ ة داثوّ ا عد

ونّيــة ال اّدعــاء عــن فكــرة ــّل ــران] ــ [إ بــل فحســب، يبــة" امل "الّســردّيات ــران ــ إ البحــثتقــود صــار وقــد واملوضــوعّية؟
ـ واعت ّيـة. الغر للفلسـفة باسـتمرار ـة املغر شـغاالت أحـد خّيـة الّتار فـوق ومـا الثقافّيـة فوق ما قيقة ا س مقا عض عن

. املا مع ائّية قطيعة بصفتھ ا را ن الباحث من  كث

                                                 
ال1 انت ھلقد ِبِلُمْرَ انظر ة خ (عن اليا وأس املّتحدة الواليات أو [ [الّدرا قل ا ذا برطانيـا.Bilimoria 1995ّتطّورات ـ مـر عليـھ ـو مّمـا (

ـــ حـــاّد لنقـــاش موضـــوعا تخصيصـــا ـــي الغر والعـــرف بـــوي ّ ال نـــامج ال و عمومـــا الّثقـــا بـــالّتنّوع املّتصـــلة القضـــايا انـــت الواليـــاتو ـــ خاّصـــة ة، ـــ خ الّســـنوات
ب املّتصلة سئلة من ه وغ الّسؤال ذا عن حوال. من حال بأّية عاملّيا ا عل مّتفقا س ل ا ع ُت ّ ع

ّ
ال والّرؤى ـْرُز املّتحدة. ِ و ْ َ انظرُفوْس  Foster andڤْ ھ

Herzog 1994وَتْيَلْرTaylor 1992. 
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الّســــيا ــــذا ــــ ــــا بح يمكــــن ال عميقــــة فلســــفّية قضــــايا نــــا املتنّوعــــةوتوجــــد املعاصــــرة ال شــــ عــــاين أّننــــا بمــــا ولكــــن ق.
بناء انّيات إم اعتبار ع تحمل ارا وأف تأكيدّيا دليال الواقع وجدنا فقد شراق أفخـم"–لالس "سـردّيات تكن لم شـ-إذا

ديثــة ا قبــل العــالم رؤى إحيــاء إعــادة عــن ســاطة ــل ب تبحــث ال ــا ّ ولك داثــة ا مــوت عــد مــا ــ شــامل.1إ تــأليف يوجــد وال
ـ إ ـا عل مّتفـق عـودة أّيـة الّتفكيـك، ـ ب ضـوء ـ ، ّ ـا ا الوقـت ـ نتصـّور أن الّصـعب مـن ون سي ألّنھ طبعا، لُيقّدم جديد

تبّصـــــرات تــــــرط للعـــــالم املــــــة مت ـــــة توظيــــــفرؤ ســـــوء ع ّ ــــــ أن جـــــب و واحــــــدة. ونّيـــــة فلســــــفة ـــــ مــــــا ل والغـــــرب الّشــــــرق
ناقشـــ كمـــا شـــراق والفاشـــّية–ناهس ة العنصـــرّ طابـــات ا مـــع الّظرفّيـــة تحالفاتـــھ عـــّزز-مثـــل و يطـــة، ـــذروا ا مـــن درجـــة

سـتعمل ُ أن ـ إ ـذراملخصـوص ا ـذا حتـاج و ّيـة. الغر ـ غ اثـات ّ لل ّيـة الغر ـات املقار ي الّذا الّنقدّي عتدال من روحا
متطــّور  لعصــرجديــد ّيــة الغي باملطــامح يّتصــل ودّيــةفيمــا أصــول ذات مشــؤومة فكــرة ــ و ســب-روحّيــا. تك ــا ّ ولك مســيحّية

ي ســ لبالفا ّيــة ل كمــة ا حالــة ــ مــر ــو كمــا مصــادرشــرقّية، مــن دعمــا ــرBlavatskyأحيانــا تظ أن يمكــن ذلــك ورغــم .
املتأّخ  شرا س طاب ا احتضن اّلذي الّنقدّي ختمار بنجاح ّشرة امل حداس ع.عض ّ وُ ُيجّل أن إ يحتاج رالذي

الّشـرق "تمجيـد أسـطورة ـ تقـع أن دون حديثـة قبـل مصـادرشـرقّية ـ إ ند سـ ة فكرّ مبادرات ل] ّ ش ] ع عالمات وتوجد
ديثة. ا عد وما ديثة ا دواء ّل شفي أن يمكن القديمة ة سيوّ الفلسفات أن عتقاد أو الغرب"، س  وتبخ

الكتـــابول ـــذا مـــن الّثالـــث ـــزء ا ـــ رســـمُت ـــار2قـــد باألف املعاصـــرة تمامـــات ـــا ف ُتحـــّدد ـــ اّل الّســـبل تلـــك مـــن عضـــا
البـوذي ـوار ا حالـة ـ مـر ـو كمـا ـًة، حيوّ انّيـاٍت إم وتفتح جديدًة مياديَن الـو-الّشرقّية ـ الّنفسـّية بحـاث و املسـي

تكر  إ أحتاج ال وأنا يمكـنمثال. ـ اّل الّسـبل عـض وتأّملّيـة واسـعة عبـارات ـ الفصـل ـذا ـ ح ـ أق أن أرد ّ ولك نا. ا ار
القابلــــة املعاصــــرة ــــة والفكرّ الّثقافّيــــة الّتطــــّورات عــــض ــــ إ مفّكــــك، ل شــــ ولــــو انتقلــــت، قــــد شــــراق س روح ــــا ف تبــــدو أن

ا عل للّتعّرف قابلة عوامل ّون ت واّل لذلك.للّتحديد مجموعات أرع وسأحّدد للفكراملعاصر. القة ا ة يوّ  ا
ـــ ولـــو الّشـــرقّية، الّروحّيـــة ـــاروالّتطبيقـــات ف ّنـــون يت اّلـــذين ن ّي الغـــر مـــن املتعـــاظم بالعـــدد موصـــولة الّســـبل ـــذه أّول

الّناس من كث ّ تب فلقد أصيل. غ ل منتظم-ش ل ش أو فردّيا ال-سواء العقود منخالل الّشرقّية: الّسبل املاضية قليلة
واليو للّتأّمل املنتظم ـڤالّتطبيق ز معّلـم بة ـ عـادة املتضّمن الّصارم ّ الدي ام ل إ ـZenا تب ـدTibetanأو أر وأنـا .

الّســ عــن القديمــة ّيــة ورو القّصــة ــ إضــافّيا محــورا ــون ي أن يمكــن ال نــا ده شــ مــا أّن ن ح ــ أق ــأن ّ ح أو الّثقــا لب
البوذّيــة وتبــدو ــا. ذا حــّد ــ الّشــرقّية للّتقاليــد خّيــا تار تطــّورا معانيــھ عــض ــ يبــدو ولكنــھ للّشــرق، املســي للّتنصــ إبطــاال

الّنقطة. ذه جّيدا  مثاال
الّثقافّيــ املنابــت مــن ــ كث ــ واملعّقــد ــل الّطو ســيوي ــا خ تار ــ ع البوذّيــة ُزرعــت ــفلقــد ] فتحّولــت صــبة. ا ّيــة والّدي ة

يمكـن واعيـا ا ـ ّ غ الغـرب ـ حالّيـا البوذّيـة وتجتـاز التطـّور. مسـتمّر ّ ـ نظام صورة لنا املسارراسمة ذا] ] وتطّورت ا] ذا
أينادا ث ّ كي حسب ا مشا ون ي املنـاKenneth Inadaأن ـذه ] خلقـت ن حـ واليابان... ن الّص ا] [ل حدث بوذّيـًة"ملا طق]

وآْيَمـْز ُكـت ّلِ ضـمن ) ذاتّيـة" مياسـم ذات ـا ـذاCallicott and Ames 1989: 233خاّصـة مـن شـكال الحظنـا أن سـبق وقـد .(
مـــن بـــة القر الّســـنوات ـــ املســـارات ـــذه ـــ الكّتـــاب مـــن وفّكـــرعـــدد نثـــوي. البـــوذي وار بـــا يّتصـــل فيمـــا الّتحـــّول مـــن الّنـــوع

نظــرمتنّوعــة. ــات ْشــَلْروج ْ َب يفن ســ ــ أم قبــلStephen Batchelorفقــد ــا ور و نــد ال ــ بوذّيــا بــا را لــة طو ســنوات مــثال
أنــــ ـــ إ خالقـــة.ڤعودتــھ ـــا ّ ولك ة ـــ ّ مح انتقـــال مرحلـــة د شـــ صـــارت بـــالغرب التقــت ن حـــ البوذّيـــة أّن [فكـــرة] ـــ ع وحـــافظ ا، ـــ ل

شــــوء عــــن ّمــــة امل الّتــــأّمالت عــــض ليقــــّدم فكرتــــھ ووطــــّور ة فوضــــوّ مخيالّيــــة ديموقراطّيــــة عالجّيــــة وجودّيــــة ــــة"بوذّيــــة أدّر ال

                                                 
طّور1 ْنڤْلقد وتمّثـلGriffin 1988ِرّفِ أخـرى. ـة ج مـن املراِجعـة أو البنائّيـة داثـة ا عـد ومـا ـة ج مـن املُقصـية أو الّتفكيكّيـة داثـة ا عـد مـا ن ب مفيدا ا تمي

ي صـــا َدَيِفـــْدSUNYسلســلة ا شـــر ي ـــ
ّ
ال ـــديث ا عـــد مـــا ي الفكـــرالبنـــا ـــْنڤْـــ اDavid Griffinِرّفِ عـــد مـــا الّنقـــاش لـــدفع [بحـــث]محاولـــة حقـــل ـــ إ ـــداثوي

عد ما مراجعّية أو يدّية ش ة نظرّ عن مثاال باعتباره عادة العميق ّبؤ ذكرالت وُ الّنقدّية. ا إنجازا الوقت نفس وتّقدر  حديثة.أخصب.
العشرن".2 القرن شراق س " عنوانھ جم:  امل



53العدد  
2017أفرل  ISSN 1112-4652 52 عما امعة دراسات غواطمجلة زائر– رثلي محّكمة-ا دولية -مجلة

 

 26 

) الغــــرب" ــــ إ ســـبة ّ أّن7-274 :1994بال ــــ إ أشــــار فقــــد تصــــّوره. حســــب "خيــــارا" الغــــرب] ــــ [البــــوذّي الّتكّيــــف ــــذا س ولــــ .(
ن الّالمّيــــ ن البــــوذّي بـــان أوlamasالّر ــــت ـــوسالّت مــــعbhikkusالبيّ م عــــاليم تكييــــف ـــ إ ســــعون املحــــافظون ن لنكّي الّســــر

(نفســــھ: ــــّي الغر ــــب337الّســــياق را ا أّسســــ ــــ اّل ّيــــة الغر البوذّيــــة قــــة الّطر ــــ ّ الّطــــو الّتكييــــف ــــ ع جّيــــد مثــــال وجــــد و .(
ـــ َصْنـــــڤأنــ ســــمية ــــ ّ تب ّي ــــ َرْكِشَتھڤل َ

ْ
ــــ بوذّيــــاSangharakshitaـ يال ســــ يخلــــق أن ــــ ع الّثقافّيــــةوصــــّمم اجــــات ا مــــع متكّيفــــا

ّيـة الغر جتماعّيـة ـ1و ترا داوود العقائـد عـالم عّلـق وقـد .David Tracyلـم" قـائال واسـع ّ تـار سـياق ـ القضـّية مـدرجا
ا ـ غي ـا ذا البوذّيـة وا ـ ّ غ ـم ّ إ بـل فقـط، ن الغـرّي مـن ـ كب لعدد حّيا خيارا البوذّية ّيون الغر البوذّيون دقيقـايجعل ا جـذرّ

) واليابان" ن والّص ت والّت تايالند إ ند ال من القديمة الكالسيكّية رات ال يوم ذات ا ّ غ  .Tracy 1990: 39(2كما
متطـــّورة بوذّيـــة ـــ إ اجـــة ا ون يـــدر اّلـــذين ألولئـــك [أي] مـــا؛ لت واملحافظـــة الّتقّدمّيـــة للّزمـــر نـــا ســـع ّ ي املجـــال أّن بـــدو و

حاجـــات نضـــباطعكـــس و الّثبـــات تتطّلـــب ا نفســـ الـــة ا أّن يحســـبون اّلـــذين وأولئـــك ـــة، ج مـــن ـــداثوي ا عـــد مـــا العـــالم
ن ــــات احتضــــان ــــ ع ا قــــدر ــــ ع دائمــــا البوذّيــــة نــــت بر وقــــد أخــــرى. ــــة ج مــــن واملفّضــــلة القديمــــة الّتقاليــــد ــــ ع للمحافظــــة

أو  ما امتّص قد ون ت أن دون ما ل ن والّتوّج ن اجت .ا ّ قط ل ش خر ع ما أحد ت ّ  ر
ُ ـــ ْ الَب ســـاعد لقـــد ـــا. وإغراءا للبوذّيـــة الّشـــعبّية الّصـــورة ـــ إ تفتقـــر ـــا ّ أ رغـــم عـــة، ّ ال ـــذه ـــ آخـــرع مثـــاال ـــة الّطاوّ وتمّثـــل

ورغــــم شــــّك. بــــدون ــــا م ر ملظــــا الغــــرب امتصــــاص ــــ ع الّشــــرق ــــ صــــلّية ا ومؤّسســــا ــــة الّطاوّ لتقاليــــد ــــ تحــــّولالقا أّن
ـة طاوّ عـاليم توجـد فإّنھ القديمة، نّية الّص الّثقافة العميق ا تجّذر ب س احتمالھ، عيد أمر الغرب دين إ ة الّطاوّ

عاليم ر املظا ذه ومن ا. ر وتطو ا غي وجرى فة بل الغرب ا اعتناق تّم ُشَواْنقد ْ
ِ
ْ ـوt'ai chi ch'uanَطاْي ڤْ َفانْ

مــارتنfeng shuiُشـوِي أشــار وقــد . ــ والّطبي شـري ال ن العــامل ن بــ للعالقــة افلّيــة الّت ــة واملقار أّنMartin Palmerاملــرپ، ــ إ
ة املشـــا ـــرمحـــدود تمظ ــ ن "تـــدخل الغـــرب... ـــ إ ــا رحل ـــ ـــة" الّطاوّ والّتعـــاليم والّتبّصــرات ات واملصـــط الّصـــور عــض "

و  ." ّ ص [مارتنلالعتقاد يتأّسف عمق،پنما الّتارخّية ة الّطاوّ لدراسة الالزمة ة الرؤ إ يفتقرون ن ّي الغر أّن ع املر]
) ا نفس ن الّص الّسابقة الّتحّوالت ضوء ا إل ناظرا ركة ا ذه ل الّتارخّية بالّداللة ف ع  ).8-127 :1991فإّنھ

س إ ة الّطاوّ ع حالة ش الّتطـّور و ـذا تضـّمن و بـؤ". "الت مصـط ـ صـھ ّ ن أن يمكـن شـراق لالس ثـان بّنـاء -يل
ّيــة الغر الّثقافّيــة الّتقاليــد ــ قّيمــة جــذورا ــال ا بطبيعــة يمتلــك ــة-اّلــذي داثوّ ا والّتصــّورات للقــيم ا جــذرّ نقــدا ال كــذلك

وإيجا إنتاجيـــة ـــ أك ـــون ي أن انّيـــة إم ـــ ع دالئـــل أيضـــا بـــل ،فقـــط، ـــ البي الّنمـــوذج أّن ـــ ع ن] [البـــاحث عـــض ن وســـي بّيـــة.
. العـال الّسـياق ـ أيضـا بـل فحسـب، الغـرب ـ ال ياة، ل قابال تقّدمّيا يال س فقط يقّدم الّتحديد، واسعة فلسفة بصفتھ

شـــارلن مركيـــة الّسياســـّية الفيلســـوفة عمـــل ـــ ـــ الّتفك مـــن الّنـــوع ـــذا ـــ ع مثـــاال نجـــد أن مكـــن نـــاكپســــو  Charleneر

Spretnakعـــــد مـــــا بـــــؤ "الت ا ســـــّم الئيكّيـــــة روحانّيـــــة ـــــ الشـــــرقّية التعـــــاليم دمـــــج انّيـــــة] [إم ـــــ مختلفـــــة بطـــــرق بحثـــــت ـــــ ال ،
إ ند س و داثة" ل رالفاشلة "املظا تتجاوز جديدة لتعاليم ى الك املحاور محّددًة الفكرة ذه توّسعت ثّم داثوّي". ا

رم ّمظا ـ تواصـل امـات إل "تحتوي ا ّ أ ع ن ُترى أن يمكن تقاليد و بازدراء". داثة ا ا رفض اّل الّتقاليد "ذات ن
) مواقـفand 23 19 :1991وحيـوّي" ـ إ يصـلون م ّ فـإ شـوة، ب الّثقافّيـة مـة املف ـدة أم داثـة ا عـد مـا نّقـاد عـّري نمـا و .(

نظرتبدو زوايا قّدمون عتباراتوفق-و وقـد-عض الّشـرق. تقاليـد ـ وخاّصـة العظيمـة القديمـة كمـة ا عاليم ة مركزّ
سـ ناكپالحظت سئلةSpretnakر من أنواعا يطرحون بدأوا قد ن البارز ة داثوّ ا عد ما الّتفكيكّية املفّكري أغلب "أّن

(نفســــھ: [الشــــرقّية]" كمـــــة ا عــــاليم تخــــوم ــــ إ ــــم طـــــاب)،219تحمل ا اصــــطالحات ــــا ف تبــــدو ــــ ال الّنقطـــــة ــــ إ وتحديــــدا

                                                 
ْشِلْر1 ْ َب انظر رقة

ّ
الط ذه  .Batchelor 1994لتفس

وآْيِفـْس2 ُكـّبْ وآْيِفـْس Cobb and Ives 1991: 3-4انظـرأيضـا ،Ives 1992: 2 and 101وِكْنــ ُجـونKing 1994: 29ڤْ ، العقائـد عـالم حسـب املسـيحّية، د شـ و .
تقرJohn Cobbُكــّبْ ــ تّم والبوذّيــة املســيحّية ن بــ ات ــ الّتمي ــاد لت ــ ّ ح البوذّيــة مــع ــا حوار ــ ــا متواز تحــّوال آِبــھ(52-49 :1989)بــا، أبــرز وقــد .Abe 1995

فقط. املتبادل م الف من بدال واملسيحّية، للبوذّية املتبادل  الّتحّول
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[للفكر]. ومقّيدة قامعة اما أو ب الّسلوانوالّتمذ من نوع إ وسعيا اّصة، ا عقائدنا إ مبتذال تراجعا ع ال ذا ولكّن
القديمــــة ــــار ف مــــع ّ تـــأو وصــــل بــــاألحرى ـــو بــــل بّيــــة، املذ صــــولّية ـــ إ عــــودة وال الّيــــة، ا ـــوال مــــن ــــروب لل الّصـــو

وامل ن الّرا وضعھ ع واملطّبقة ّية] الغر الة ا [مع فة واتيم.املكيَّ ا مفتوح نقدّي نموذج  تجّلية
ســــ حســـب ديـــدة، ا ـــة داثوّ ا عــــد مـــا ئيـــة ّ التن ـــة الّرؤ ـــذه ســـب تك أن مكـــن نـــاكپو ــــيSpretnakر صـــائص ا ،

ا:  ذكر

شياء؛-1 ّل وقداسة ري و ا املعبود وم  مف
ّي -2 ذا ونّيا الّتحّقق.-مع ذاتّية سانية إ وحياة لق،  ا

وسع؛تجا-3 ومھ بمف ّ ّ وال الّطبي الواقع ن ب الّذات بموضعة ي] و وال ي الّذا ن [ب زدواج  وز

الباطنّية؛-4 كمة ل ومضاّد بوي سّلِط ّ لل مضاد للّذاتّية  مع

والّروحّية؛-5 ة والّرمزّ العاطفّية اناتھ وإم سد با الو  عزز

شرّي -6 ال طاب ا ّية س ل أو ة؛إدراك شرّ ال الّنصوص عّدد  و

؛-7 ّ الّطبي العالم لألشياء املعّقد شابك وال والتحّول الّتدّفق ائّية لال  إدراك

املتبادلة،-8 واملشاعر للعاطفة املضاّدة املسقطة والقواعد ن القوان  وشّك
أبدّية.-9 ومبادئ متعاٍل مرسوم إ ند س ال ّ أخال نظام [قيام] انّية  وإم

ســــــ ـــــ ّ تتم ن حـــــ ففـــــي ثالثـــــة. يال ســـــ بطن ســـــ [ ـــــ [التفك ـــــذا نـــــاكپو عـــــدSpretnakر مـــــا الّتفكيكّيـــــة وراء مـــــا تـــــدرك أن
ـ ع العثـور انّيـة إم آخـرون يـّد الّثقافّيـة، يـة ب عن يتعا الّطبيعة مع اّتحاد مع شاف اك إعادة عن باحثة ة داثوّ ا

بـــــ" مرتبطـــة روحّيـــة وة ـــ ّ ل ــــاتدوافـــع توّج لـــة و ألّول تبـــدو وقـــد ذاتـــھ. ــــّي الّتفكي النمـــوذج داخـــل الّشـــرقّية كمـــة" ا عاليم
ـذا لتجـاوز نحتـاج أّننـا إّال مماثلة. ارتباطات أّية [إدراك] أمام عائقا املع وزوال العدمّية نحو ة داثوّ ا عد ما الّتفكيكّية

ـ الشُّ الفراغ: وم مف كثب ننظرعن أن إ ال َنـا،shūnyatāوْنَيَطاش البـوذي املفّكـر ـو،Nāgārjunaــاْرُجَنھڤَوفلسـفة و ،
الغرب. ايد م تمام ا موضوع سابقا، ذلك إ أشرنا  كما

َنا فلسفة اَياَنـھ-ـاْرُجَنھڤَوتقّدم َ املَ تـراث ـ الّتطـّورات ـّم أ مـن واحـدة ـ نMahāyānaو ـ تق حيـث ّيـة الغر الّسـياقات ـ
يّ  ــالالشـي املع وخـواء والفــزع شـاؤم ّ بال عــادة أّن-ة نؤّكــد أن ــّم امل مـن ولكــن املفجعـة. العدمّيــة شـبھ أن يمكــن ــ تفك قـَة طر

ــوْنَيَطا الشُّ لنــاshūnyatāــدف "الّتفكيكّيـــة" قــة الّطر ــ و الفــراغ]، ّيئـــةNāgārjunaارُجَنــھڤ[فكــرة م تبــدو ــ ال الــة ا ــو ،
أ وأك أثرى وجود انية العـاداتإلم مـن سـان] ـر[ تحر انيـة إم بتقـديم م تـو قـد ـ ال ـام و ـّل إزالـة ع ومنفتح، صالة

ال أنــھ [ ــ إ شــ ] ولكنــھ ــم، و مجــرد أنــھ بـــ] قــرار ] أو العــالم ــاروجــود إن البــوذي ــوم املف ــذا يتضــّمن وال للعقــل. العصــابّية
خ ، شــ وال الّزائلــة. ر الّظــوا وراء ء ــ أي ــيوجــد إ ّيــة، الغر للّتوّقعــات قــّدمالــّذعرالفــا و دراك ــر تحر ــ إ بــل والعدمّيــة

. الّرو والّنماء العق للّشفاء اتيجية  إس
ــــوْنَيَطا ــــshūnyatāوالشُّ عت تواضــــعّية لســــانّية مقــــوالت ــــ ـــودات املوجـ قولبــــة اســــتحالة اعتبــــار ــــ إ دعــــوة الواقــــع ــــ ــــ

واملا والتواصــــل ــــالفردانّيــــة الفــــراغ نطبــــق و ــــام. لإلل واملعيقــــة املقّيــــدة ــــواجس ال مــــن بــــذلك فتعتقنــــا مادّيــــة]. يم [مفــــا ّيــــة
َياَنــھ َ ي ِ ايانــھHīnayānaال امل تــراث ــ أّمــا اص. ــ ــ ع ى Mahāyānaفقــط ــ ُ أيف ر؛ جــو بــال انــت لــو كمــا شــياء ــّل

ــو ) "" ــ الّطبي "الوجـود أو " املوضــو "الوجــود أو املتأّصــل" "الوجــود سـ الوجــود صــيغ عــض مــن ْپ"فارغـة ْ  Hopkinsـــَك

نـا9 :1983 دّرس وقـد م. الـو ـوم مف عـّري قـد فلسـفّيا ـا تحليل رفإن الّظوا ع فرضا مفروضة ا جميع أّن ورغم َنـھارُج ڤ).
Nāgārjunaالَصْمَصـاَره ـرمـن تحر يل سـ صـفتھ و ّلسـة، املت الـّرؤى ـّل ل عالجـا باعتبـاره [الّتصّور] ـ،samsāraذا دورةو

ونيطا الشُّ وم مف أّن مّدعيا ذلك من عد أ ب وذ بل نبعاث. الذينshūnyatāإعادة بـ"أولئك يرتبط ال أن جب و خاو ذاتھ
ْيُوْردshūnyatāبالّشونيطايؤمنون َ (ضمن للّشفاء" ن قابل  ).Hayward 1987: 282غ
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آفــاق وفـتح الّسـائدة املقـوالت مســاءلة ـدف متنّوعـة شـربطـرق وان الغــرب ـ املفّكـرن مـن عــددا ـوم املف ـذا أغـرى لقـد
ْيــــُوْرْد1جديــــدة َ ــــ ي ج يــــرى ولــــذلك .Jeremy Hayward،بــــوذي ومعّلــــم عــــالم ــــو و اshūnyatāالّشــــونيطامــــثال، بصــــف ال

شـابھ ّـي إدرا "تحـّول عميـق: وجـودّي مسـارتحـّول ا بصـف بـل ي، ـاني مي نمـوذج بقايـا ة ملجا يال س ّ ح وال فلسفّيا، تجردا
مزل ـــة "تجر أّنـــھ ْيـــُورد] َ ] ؤّكـــد و حياتـــھ". طـــوال ســـان الزم اّلـــذي العميـــق ثـــم " مـــن عتـــاق و حلـــم"، مـــن يقاظ زلـــةســـ

الفــرد" حيــاة ّ ســ جديـد يل ســ ــ إ مــدخل ـو و ــل. ا ال عــن ُرفــع قـد ثقــيال وزرا أّن لــو كمــا ارتيـاح و عظيمــة غبطــة ة و ـ م
ــو211 :1987( دون العقائــد عــالم قـّدم وقــد شــاؤمDon Cupittــتپ). ّ ال أّن يــرى ــو ف لّيـا. مطــّور ولكّنــھ مماثــل ـ تفك ســق

العصــــردعّ  ــــ ّ يم مســــتوطن ذواتنــــااضــــطراب ــــا ف بمــــا شــــياء، ــــّل دوام اســــتحالة أّكــــدوا اّلــــذين داثــــة ا عــــد مــــا مفّكــــرو مــــھ
يجــة ون وعالمــات". ي نظــرومعــا وزوايــا ــات ونظرّ الت تــأو تــدّفق ــو بــل مفــردا، ونــا عــد "لــم عــالم ــ إّيانــا ن تــارك الّداخلّيــة،

بوذ ــ مع بــا تقر أنفســنا ــ ع ّيــون الغر نحــن أضــفينا "فقــد (لــذلك ي" للمعــا ي ــو ال الّنظــام زوال ؤّكــد10-109 :1992ّيــا و .(
ــو تراثنــاپِ[دون ألّن ن الّتقليــدّي ن البــوذّي ــ إ ســبة ّ بال منــھ إلينــا ســبة ّ بال أســوأ حــوال عــض ــ يبــدو] الّتصــّور ــذا ] أّن ت]

مجــــرى تحــــت أّنــــھ عتقــــد و ــــة، رّ و وا التواصــــل ــــ ع يؤّكــــد ــــّي الغر ّ والــــّدي قابــــلالفكــــرّي أبــــدّي ّ ــــ عق "نظــــام ريقبــــع الّظــــا
(نفســـھ فقـــدنا110لـــإلدراك" أن عـــد ســـوداء، ـــّوة ـــ ن] ع [قـــا ن ســـ يا ن مشـــدو ـــذه العقلّيـــة" ـــة "املركزّ تقاليـــد كتنـــا ف .(

الغري]. [الّدي عتقاد ذا ل ّ سا  الّدعم
ا زة ــا ا لـول ل تجـّذرتوّقعاتنــا ــ إذا، ل، املشـ أصــل كمـن ــوو عتقـد و املعاصــر. العـالم ــ متناولنـا ــ عـد لــم ـ تپِّل

Cupittحتمّية ة بمواج [ ّ [الرو الّدعم ذا إ اجة ا عن أنفسنا نفطم أن و املؤملة املعضلة ذه تجاوز إ يل الّس أّن
رة البـا "املثاليـة ا بفلســف البوذّيـة، يانـھ امل تقاليـد سـاعدنا أن ا عنـد مكـن و تقــّدمزوالـھ. ـ ف ّمـة]. [امل ـذه القيـام ـ ع ،"

ر تطـو ـ إ اجـة ا وثانيـا، الّلسـانّية؛ للمقـوالت الّصرفة صطناعّية الّطبيعة أّوال، ز: ت اّل ة شرّ ال الة ل و"عالجا" كشفا
خا ظـــــة "بلـــــوغ وثالثـــــا لنـــــا؛ آســـــرن يظـــــّال ال ـــــ ّ ح اب" ـــــ واغ اض ـــــ اع ـــــّل نقـــــض ـــــ ع عمـــــل ـــــي تفكي شـــــافية"نمـــــوذج ــــة طفـ

ـــو127للّروح"(نفســـھ: أشـــار[دون وقـــد ُدوپِ). أّن ــــ إ ة مشـــا قـــة بطر ّيـــةDōgenــــْنڤَت] الّز القــــرنZenزعـــيم ـــ اليابانّيـــة
ى  الك ونّية ال املبادئ وراء] [الّس عن لـ"نكّف علينا ّ وأ العميقة، ذاتنا ا ف بما شياء ّل مؤّقتّية أّكد عشرقد الّثالث

فعــال"و  ب يــذ أو ء ــ ي يــأ أن دون ظــة ـّل ــ الوجــود زمــن ســكن ــا ف ـ اّل العقــل راحــة نحــو ونتوّجــھ الواقعّيــة" صـول
ــــھ ــــــو129(نفســ ألّن صــــــلّية، للّتقاليــــــد ورنــــــا ظ إدارة ــــــذا ــــــ ع ال ولكــــــن البوذّيــــــةCupittتپِ). الّتقاليــــــد جمــــــع مّيــــــة أ يــــــرى

مـن بدال خّالق، ل تأو "يمكـنواملسيحّية ن اث ـ ّ ال ـذين مـن املشـتّقة املضـاّدة الواقعّيـة ا" "وحـد إذ بـآخر؛ واحـد بدال اسـ
(نفسھ: اءة" ب ن وخّالق ن ومتحّرر ن ذاتّي غ تجعلنا  .2)163أن

بصفتھ ، الّسيا باملجال شراق س ارتباطات إ أخرى مّرة فسنعود ا فئوّ ّ ح أو مجّردا [التصّور] ذا بدا مثاالوإذا
عـــض ـــ عت و . ّ ـــا ا الوقـــت ـــ تحـــدث ـــ اّل الّتحديـــد واســـعة قتصـــادّية الّسياســـّية الّتحـــّوالت عـــض ـــ إ باإلضـــافة ا، ـــ أخ
ر بــالّتنو املوصــول ـ الكب املعــوِلم املشــروع ايـة د شــ عصــر مجـّرد س لــ ــو جديـدا. ــا ّ محور عصــرا ـا ا العصــَر ن] [البـاحث

أيضـا إّنــھ بــل ـّي، ــالغر إ الغــرب مـن للقــّوة انتقــال مسـار ــو و آســيا. ـ إ الغــرب مــن العـال ــاز رت محــور انتقـال د شــ عصــر
غــرا ا املركــز فتحــّوُل ضــة. ّ ال ة ــ ف ــ حــدث اّلــذي ــاّم ال للتحــّول معــاكس املحــيط-الشــرق، ــ إ ــ طل املحــيط مــن ّ ــ سيا

                                                 
ْنــ1 ِ ْن َ ـوْرْتHuntington 1989: 29ُتـْنڤْانظـرأيضـا ُ وَراِيْن ،Riencourt 1981: 172وآَيِفـْس وُكـّبْ ،Cobb and Ives 1991: 32 and 61ـ ع نـون ي ـم ّل و .

للشونيطا العدمي ل الّتأو يshūnyatāرفض ِ ْسـ
ْ ْشَتِكْرَ ّ ع وقد .Stecherbatskyمماثـل رفـض عـن عملـھ ـ ُبـون سـابقا

ْ
َول وعـنWelbon 1968: 290(انظـر .(

نـا ن بـ ـويNāgārjunaارُجَنـھڤالوصـل
ُ
انظـرل ـْت  Loy 1988والّتفكيكّيـة ـ Magliola 1986 ِلُيَلـھڤْـوَمـ Mabbett 1995 وَمّبِ فلسـفةTracy 1990 وْتَرَ وعـن .

ُلـNāgārjunaارُجنھڤنا َ انظر ا اْك,Kalupaphana 1986ـَفَنھپَذا
َ
 .Tuck 1990وط

ِشــْل2 ْ ِم  Mitchell 1991يمّثــل
ّ
ال البوذّيــة الفــراغ وفكــرة املســيحّية الّروحانّيــة ن بــ الوصــل يع ــ ل عقائــد لعــالم أخــرى نمحاولــة اث ــ ّ لل متبــادال تحــّوال تقــود ــ

.[ واملسي  [البوذي
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وس ا ور و اليابان القتصادات الوا والّصعود ادي ن]ال [دولّي مؤّثرن ما باعتبار ند وال ن الّص وانبعاث وتايوان نغافورة
ّ صــ ّ ــ والّرو الفكـرّي ــا ا ب ي الــّذا ـا وع ــ ع يــنعكس عميـق إحيــاء مســار د شـ الّشــرق ــ ـ العظ ضــارات ا بــأّن يـو

العائ ع املرتكزة ة" سيوّ "القيم تأكيد مّثل و سابقا. ذلك إ أشرنا املجتمع،كما تجاه واملسؤولّية الوط الّرخاء وع لة
الّتحّول. ذا ل ا قوّ را تمظ وسنغافورة يا مال مثل دول سان، وحقوق للّديموقراطّية ّية الغر املُثل  مقابل

عـدد بـدأ وقـد ليلعبـھ. اّمـا اسـيا ع ا دورا الّسـياق ـذا ـ شـراق باالس رطنـاه اّلذي والّتعّددّية ونّية ال لَوْصل أّن بدو و
ُقبيــل ُعرضــت ــ اّل املعاصــرة الــة ا ــ والغــرب الّشــرق ن بــ املســتدام ــوار ا مّيــة أ حقيقــة ون يــدر والّنّقــاد ن ــاديمّي مــن

رتكزمحور  و ـقليل. للّنظـر الفـت تمـام ا محـّل جديـد مـن صـارت قـد فلسـفة ـ و الكنفوشسـّية، ـ ع ّ ـ ج ل شـ تمام
ـ ّ ع وقـد عصـرأسـبق. ـ ّي ورو دل ا ا انخراط الّية ا بالّنقاشات اّم ال ا اّتصال عكس إذ ل؛ طو ل تجا عد الغرب

كنفوشـ ُجـّر "لقد قائال مماثل ل ش ن املؤّرخ أحد ذلك نقاشـاتناعن ـ إ رأسـھ ـ أع مـن ين ـ خ العقـدين أو العقـد ـ يوس
ــو ُ اْز أرســتقراطّية ــ ا صــغ عضــوا بصــفتھ تــھ ي مــن أقــّل ــ الّتطــّورZhouلقضــايا [و] الّتجــارة ــا: ع يتحــّدث أو ــا ليالحظ

ْر (جانَّ  ).Jenner 1992: 169قتصادي"
جديـدا" "كنفوشيوسـيا جـدال أّن ا ـ صـاروا تبـدولقد حيـث ّيـة الغر الثقافـة] [ذات ـادي ال املحـيط دول ـ يـدور شـطا

(انظـرَالْي ـا ع ـديال و ّيـة الغر للفردانّيـة اّمـا نقـدا ُتقـّدم ـا ّ وكأ شـارك، ّ لل ا بتأكيـد سـّية، الكنفوش خالقّيـة  Laiالّتعـاليم

بارلنـ1995 جودث حسب الكنفوشسّية، ارتَدت وقد ـ،Judith Berlingڤ ). نقـدّي مشـارك ـا ّ وكأ ـا] [ف بدت جديدة "حّلة
ـ (ضـمن املعاصـر" العـالم ـ ة شـرّ ال الة ل ام وأف قيم عن ـةLee 1991: 476البحث زاو الّيـة ا الّتطـّورات ـذه وتـوّفر .(

وُ  ة. سـيوّ و ّيـة ورو العـالم رؤى ن بـ خـّالق حـد لبنـاء ومحاوالتـھ شـراق س عـن ّمـة م جـوننظـرجديـدة ـ  Johnرايڤعت

Grayظّلــت وقــد املعاصــر. العــالم ــ الّنقــدّي ــ الّتفك ــذا عــن م حــدي ــ ع ة ــ كب رة شــ ســبوا اك اّلــذين املفّكــرن مــن واحــدا
الّتقليدّيــة الّيــة للي الفاشــلة يــديولوجيا يتجــاوز يل ســ إيجــاد ّ ــ الّسيا الفيلســوف ــذا ل نــة الّرا للكتابــات ساســية ّمــة امل

مـــا،و  ل ســار وال ن اليمــ أصــولّيات تجــاوز عـــن يبحــث يل ســ ــو و ــّي]. ورو ] ري الّتنـــو للمشــروع ونّيــة ال الّطموحــات تجــاوز
فكـرّي لنمـوذج يؤّسـس عّددّي و"نظام باختصار، عنھ، يبحث وما أيضا. طّوره و ، ّ الّثقا للّتنّوع مة املل التعدّدّية ليتكّيف

الّتقاليــد ن بــ يجمــع ّ املعــولمســل املشــروع ــا ف "ســُيعّوض" وسياســة املختلفــة"، للّشــعوب املتعــّددة يــاة ا وأنمــاط الّثقافّيــة
ا" جــذرّ مختلفــة ثقافــات مــع رض ــ اك شــ "بــإرادة ّيــة الغر وأشــارGray 1995: 140راي(ڤللّثقافــات ن[ڤ). بــ مــن راي]،

ســـــيو  قتصـــــادّية بـــــروز"الّنمـــــور" ـــــ إ أخـــــرى، املقارنّيـــــةأشـــــياء الفضـــــائل عـــــن مـــــا ل والغـــــرب آســـــيا ـــــ املتجـــــّدد ـــــدل وا ة ّ

امــا و فو س ســ لفرا ة نتصــارّ ــة الّرؤ بــذلك مخالفــا ّيــة الغر الفردانّيــة و[الفلســفات] الكنفوشســّية اكّية شــ للفلســفات
Francis Fukuyamaشـراملؤّسسـ ن س الّشيوعّية عد ما ة الف أّنھ عت اّل مثـل، عوامـل شـ و عاملّيـا. ّيـة الغر واملثـل ات

أّن حقيقــــة أيضــــا جابــــھ و ــــّي] [الغر ري الّتنــــو املشــــروع بــــأفول ف ــــ ع يل ســــ ــــو الّتقــــّدم ــــ إ يل الّســــ أّن ــــ إ نظــــره، ــــ ــــذه،
(نفسـ املتعاليـة" والعرقّيـات ادّيـة ا ديـان و املحلّيـة صوصـّيات ا ـا عل يمنت قد الّسياسّية ياة مـا2ھ:"ا أّن ـ ّ تم و .(

نــــ ان صـــموال عبـــارة حســـب ضـــارات"، ا "صـــدام س لـــ والغـــرب الّشـــرق ن بـــ جديـــد لقـــاء مـــن ز ـــ ي أن  Samuelتـــنڤيمكـــن

Huntingtonسـامح ّ لل قاعـدة ـاروالقـيم" ف ن بـ ّي العـدا "الّلقـاء ـا ف ل ّ شـ س الغنوصّية" الّية "الّلي من جديد ل ش ل و ،
ك املش ش  ).84(نفسھ:والّتعا

مــن جديــد ل شــ ــ إ والــّدعوة للقــيم، املطلــق س الّتجــا تأكيــد ــ إ مــال اّلــذي ــّي الغر اث ــ ّ ال مــع القطيعــة ــ إ الــّدعوة ــذه و
انّيـــة إم بـــل املتضــاّدة بـــة الغر يـــاة ا ر مظــا قبـــول ــ ع الـــتحّفظ مجـــّرد ال تتطّلــب ســـّميھ، كمـــا جــذرّي"، ســـامح " ســامح، ّ ال

ضــ ا أّن ال]الّتأكيــد [أشــ ن بــ الّثقافّيــة ال شــ مــن مجموعــة مجــّرد ــ ــا، ذا الّيــة اللي الّديموقراطّيــة ــ ّ وح ّيــة، الغر ارة
(نفسھ: ة] [كث فكرة179أخرى يوّسع أن [مّنا] للواحد مكن و فقط،Grayرايڤ). لالختالف تأكيدا س ل املطلوب أّن بإبراز

شـــرح ل خـــتالف ـــذا إلخضـــاع اســـتعدادا بالّتعـــّددبـــل فيـــھ ُيحتفـــل ال ديمـــوقراطّي فضـــاء وإرســـاء والعـــاِلم، املعّمـــق التحليـــل
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خضــــّم ــــ خالقّيــــة القــــيم ر جــــو عــــن البحــــث قــــّدم و شــــر]. ال ن [بــــ كة مشــــ م] [تفــــا أرضــــّية إيجــــاد ــــ إ الّســــ بــــل فقــــط،
 ّ م وقد الّنموذج. ذا عن عا ّ م مثاال امھ واح ّ الّثقا بالّتعّدد اف ـةع املئوّ نطـالق إعـادة ام] ـ ح و اف ـ ع ذا ]

سنة لألديان الّدو ملان  .18931لل
شــراق؟ س عــد ِبــ:مــا ا ــ ُئنــاوأخ ين ــَم املتمّثــل ســانوّي البعــد ذات الّطبيعّيــة ــا ــوارونتائج ا ُمُثــل عــن [ ــ [التفك ــذا

وم املتبادل؟ والّنقد املتبادل ام ح و سامح ّ محـّالال صـفتھ و تجديـد قـّوة بصـفتھ شـراق س مـن الّتحليـل، آخـر ـ بقـي، اذا
الّثقافات؟ ن ب ما ار لألف ّالق ا ابط  لل

ار ف أنواع افة ا تأث ُفول
ُ
أ نحو سائرة والغرب الّشرق ن ب امل والّت ستقطاب عن سّية الّرئ سطورة ون ت قد

صط الزوج َفَقَد إذ ا؛ ذلكأخ ورغم ّيام. من يوم امتلكھ قد ون ي أن يمكن متناسق مع أّي والغرب، الّشرق : ال
شــراق س أّن عتقـاد ـ ع الكتـاب، ـذا ـ ُعرضـت ـ اّل واملناقشـات مثلـة ـّل مـا ّ ور الّسـابقة، مثلـة عنا ّ ـ ُ أن يمكـن

ــوار[بــ ا عــن ــديث ا وأّن عــُد الّتــارخ يطــِوِه تمــاملــم قلــب ــ عــد لــم أّنــھ ولــو حيــاة، ــبض ي يــزال ال والغــرب] الشــرق ن
طاقــة تقــوده ــارواملؤّسسـات لألف عاصـف تحــّول ــو اليـوم ده شــ فمـا العاملّيــة". ـرب ا ْ ــاي " ن] مـربــ عليــھ ـان [مــا مثـل

ا مجال حيث من عاملّيا ن شر تن ا ّ ولك الغرب ا جذور وسياسّية ا.ثقافّية  وتأث
العـــال لالنـــدماج ــــل الّطو ّ الّتـــار املســـار ــــي-إّن ّ ر مـــاتّيو ــــان عنـــدما ســـنة أرعمائــــة قبـــل ـــا قوّ دافعــــا ُمـــنح اّلـــذي املســــار

Matteo Ricciن فـ ّ متل ن ّيـ أورو لقـّراء ة الّسـماوّ اململكـة عـن ـة ّ املتو ره بتقـار ـ-يبعث اليـوم ـ ّ ح سـرعة يتوّسـع يـزال ال
أنو  ايـةّل ل واسـما [الّتوّجـھ] ـذا املسـتقبلّيون املؤّرخـون ْعَت َ أن مكن و والّسياسّية. والّثقافّية ة الفكرّ البحث مجاالت اع

مــــن جديــــدة حقبــــة بدايــــة املقابــــل، ــــ وه، ــــ عت أن مكــــن و شــــراق. س ايــــًة و وغــــرب شــــرق ن بــــ [للعــــالم] القديمــــة القســــمة
شــراق عل-س يطلــق قــد اســم أّي نحــو-يــھأو ــ يصــدرع ا حصــرّ ّيــا أورو ــارمشــغال لألف املخصــوص الّلقــاء ــذا فيــھ ــون ي ال

قـد بـل حـوال. مـن حـال بأّيـة يالّيـا ام شـراقا اس ـون ي لـن أّنـھ كيـد ومـن خّيـة. تار وحـوادث ّيـة غر مصـا عن مخصوص
مس ة وخط جديدة حقبة سم حقيقّي ّي و ل تأو بناء مة مسا ل.يص الّطو شرّي ال وار ا  ار
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