
Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Arts and Humanities Series Vol.  (41) No. (5) 2019 

 

journal.tishreen.edu.sy                                                   Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

333 

The problem of salvation according to Josiah Royce 

 
Dr.  Ghassan Alaa Al Deen


  

Janet Abboud

 

 

(Received 8 / 8 / 2019. Accepted 10 / 9 / 2019) 

 

  ABSTRACT    

This research deals with the new proposition presented by the American philosopher Josiah 

Royce to the problem of salvation, in which he tries to discuss the heated debate between 

the religious thinkers who limited the path of salvation to what is divine and divisive, and 

between the moral thinkers who viewed salvation and treated it as  a human act above 

anything else. This is in order to put an end to such a supposed argument between them by 

means of revealing the harmonious dimension between religion and ethics which was 

absent from the minds of plenty of their followers.  
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 جوزايا رويس عند لخالصا إشكالية
 

 د. غسان عالء الدين
 جانيت عبود

 (2019 / 2 / 01قبل لمنشر في  . 9102/  8/  8تاريخ اإليداع )
 

 ممّخص  
 

والذي  ،لمشكمة الخبلصيا رويس اجوز الفيمسوف األمريكي الطرح الجديد الذي قدمو يعنى ىذا البحث بالوقوف عمى 
طريق الخبلص بما ىو إليي  واحصر الذين  أصحاب الفكر الديني السجال المحتدم بينالوقوف عمى حاول من خبللو 

 فعل إنساني قبل كل شيء. عمى أنو  وتعامموا معو الخبلص الذين نظروا إلى وأصحاب الفكر األخبلقيوبين ومفارق، 
بين الدين واألخبلق، والذي كان  عن البعد التوافقي عبر الكشف، المفترض بينيمالسجال يذا ال وضع حد   بيدفوذلك 
  .أتباعيماالكثير من  ناذىأعن غائبًا 

 
 .الواجب ، المفارق،الوحي ،الخبلص الكممات المفتاحية:

 
 
 
 
 

  

                                                 
 - قسم الفمسفة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية. ، أستاذ مساعد 
 - (، قسم الفمسفة، جامعة تشرين، الالذقية.طالبة دراسات عميا )دكتوراه 
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 مقدمة:
الدراسات العديد من ًا في واسعًا حيز  شغمتكما الخبلص باىتمام الفكر اإلنساني منذ أقدم العصور،  فكرةحظيت 
األحيان،  معظمفي  المغايرة، حيث شيد تناوليا تباينًا واختبلفًا وصل إلى حد  عمى حٍد سواءواألخبلقية  والدينيةالفمسفية 

 .حتى بتنا نتحدث عما يسمى بمشكمة الخبلص
ًا لتعدد الرؤى تب، وذلك الخبلصمشكمة  حولالفبلسفة والمفكرون  قدمياالتصورات التي اختمفت و  مقارباتال تعددت قدو 
فضبًل  ،األخبلقي أو زوايا النظر التي أطل بيا كل عمى موضوعو، والتي غالبًا ما كان يحددىا النسق الفمسفي اختبلفو 

 .األخبلقي وأالديني  المفكر ذاكفكر أو  الذي يحكم فمسفة ىذا الفيمسوف اإلنتماء العقائدي عن
مشكمة خصوا يعد الفيمسوف األمريكي جوزايا رويس ممثل الييغمية الجديدة في أمريكا أحد أبرز الفبلسفة الذين و 

السجال المحتدم بين أصحاب الفكر  سعيرفي  حصرىايمكن القول إنو إذ  الفمسفية.في دراساتيم  باىتمام الفت الخبلص
ساعيًا من وراء ذلك وضع اليد عمى حل  توافقي ينيي من  ،الديني من جانب، وأصحاب الفكر األخبلقي من جانب آخر

 خبللو حالة السجال ىذه.
 

 أىمية البحث وأىدافو:
وما  المفكر األمريكي جوزايا رويس تعامل معياكما  الخبلصإشكالية  عمى الضوء يسمطتكمن أىمية البحث في أنو 
، ومحاولة الكشف عن ذه القضيةالوقوف عمى طبيعة الحل الذي قدمو لي بغرض، إشكاليةانطوت عميو من قضايا 

 . في تقديم ىذا الحلانطمق منيا التي  األسس
التي جعمت رويس ينظر نظرة توافقية تجمع بين أصحاب الفكر الديني األسباب الوقوف عمى ييدف البحث كما 

 . وأصحاب الفكر األخبلقي فيما يتعمق بمشكمة الخبلص
 البحث:منيج 

اليمكن ألي بحث أن يحقق أىدافو المرجوة ما لم ُيَعالج وفق منيجية من المفترض أن تكون مبلئمة لموضوعو، وذلك 
إلنجاز  وعميو سنمجأانطبلقًا من أن موضوع البحث ىو الذي يحدد المنيج المفترض اتباعو في ىذا البحث أو ذاك. 

د المجوء إلى مناىج أخرى قد تفرضيا مجريات البحث، فضبًل عن منيج التحميل النقدي دون استبعا ىذا إلىبحثنا 
 التغيرات التي قد تطرأ عمى موضوعو خبلل مسيرة إنجازه. 

  :الخالص الدين ومشكمة -أولا      
رويس وخبلفًا  ، إال أنالتحديدعمى وجو  فكرة الخبلص بالديانة المسيحية خاصة في الغرب غالبًا ما يربط الفيم العام

فقد ، دون آخر ديننفرد بيا يالتخصيص، ألن فكرة الخبلص برأيو ال  ىذايأبى الربط، أو لنقل  اىذ اليقر  بوجوبلذلك 
إذ  ،التي وجدت فييا ىذه األديان العصورفضبًل عن اختبلف  ،اختبلفيا وتنوعياعمى  األديان جميعحاضرة في كانت 
وغيرىا  البدائية، فقد كانت حاضرة مثبًل في الديانة البوذية ديانفي العديد من األ عمييا تممس معالميا، ووضع اليديمكن 

في كممة الخبلص ولذلك عندما يستخدم رويس شيئًا عن المسيحية،  الدياناتعدم معرفة ىذه رغم  من الديانات البدائية
أو  ةالمسيحي انةديالأبعد مما تشير إليو ىذه الفكرة في إلى ما ىو فيو يمضي بيذا االستخدام  دراساتو الفمسفيةإطار 
 .ستقل ومنفردبشكل م األخرى اتمن الديان اغيرى
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حرصًا منو عمى  وضع تعريف محدد لمدين،مشكمة الخبلص  الج فييامحاضراتو التي عو  دراساتو في تجنب رويس لقد
 اً إنساني ينبغي أن يكون لدينإيمانًا منو بأن ا ،دينية دون أخرى من عقيدة -فيما لو وضعو-أال يقترب في ىذا التعريف 

وانطبلقًا من ، (1) كل فرد اكتشافو بنفسو يكون بمستطاعكي تحجر العقول، التي بالية المعتقدات الطقوس أو ال عيدًا عنب
بين مجمل  وحدما يأن  ترىإلى نتيجة  خُمص، فاألديان جميعاً  الغالبة عمى عن السمة األساسيةمبحث ل ذلك سارع

عمى ذلك  كدليلو ، (2) "االىتمام بمشكمة خبلص اإلنسان"عمى اختبلفيا وتنوعيا ىي  والموضوعات الدينية األديان
تشترك األديان الكبرى " ، وفي ىذا يقول:بيذه المشكمةوضح فيو اشتراك البوذية والمسيحية مثااًل  رويس ضرب لنا

ر دائمًا عن ىذا االىتمام بالقول إن ىاتين العقيديتين ، وُيعب  بمشكمة خبلص اإلنسان في االىتمامكالبوذية والمسيحية 
  .(3) "تيتمان بتحرير البشر من وزر كبير، ومن النقص والخرافة والشر...

يتعين  ،كما حددىا رويس عند كل من رجال الدين ورجال األخبلق مشكمة الخبلص الحديث عنفي  قدماً  مضيالقبل 
 ذه المشكمةكيما يتسنى لنا الحديث عن معالجتو لي ،رويس أوردهمعنى الخبلص كما  عمىبعجالة ولو نتوقف أن  عمينا

  .في ضوء ىذا التحديد
يي ف، عن حاجة ورغبة إنسانية اً ر تعبي عمى أنيا والتعامل معيا في تحديده لفكرة الخبلص من النظر إلييارويس  نطمقا

 قبيلحاجات ورغبات من  داخموفي  يختزن اإلنسان األخرى، فكما أن اإلنسانية والرغباتكغيرىا من الحاجات برأيو 
لى ما ىنالك من حاجات  صداقةوال حبالباإلضافة إلى الطعام والشراب الحاجة إلى  في اآلن فيو  ،أخرى إنسانيةوا 

ينظرون  عمى ما يرى رويس الحاجةذه لكن المؤمنون بي .(الخبلصإلى  تدعى )الحاجة حاجة يحمل في داخمونفسو 
السعي لمحصول عمى  ، إذ تعني بالنسبة ليمحاجاتيمأىمية بين أولوية و األكثر  الحاجة بوصفياإلييا ويتعاممون معيا 

 .(4) بعض الآللئ غالية الثمن التي يكون اإلنسان مستعدًا لمتضحية من أجميا بكل ما يممك مقابل الحصول عمييا
بيذه  الذين يؤمنونكل  كما يزعمعميو  جامع وبسيط يتفقبتعبير الخبلص الحاجة إلى حدد رويس  ه النظرةذيل واستناداً 
تؤديان  نىذا التعبير تتشاطره فكرتا أنبياء أم مصمحين، ،شكاكأم فبلسفة أخبلقيين، أكانوا متدينين أم  سواء الحاجة

 وذلك عمى النحو األتي: ،المعنى المطموب
األخرى وىو بمثابة الخير  أىدافوبين من في الحياة، يعد األكثر أىمية لئلنسان ىي أن ىناك ىدفًا  :الفكرة األولى

ىي أن اإلنسان وفقًا لطبيعتو يعيش في خطر فقدان  :الفكرة الثانيةأما  .مقارنة بالخيرات الجزئية إليواألعمى بالنسبة 
ىذا اليدف أو الخير األعمى، فتصبح حياتو فاشمة، ال معنى ليا بسبب بعده عن ىذا اليدف، ولذلك فيو بحاجة ماسة 

 .(5) لمتخمص من ىذا الخطر
زاحة يسعى جاىدًا إل فإذا بودون أخر  دينمسألة عامة ال تقتصر عمى  معتبرًا إياه الخبلص معنى رويسحدد وبعد أن 
 بطر تيم غالبيأن  وجدفالخبلص، ب بغية الفوزأصحاب الفكر الديني  انتيجياالتي  والسبل قالطر عن  والكشف النقاب

                                                 

رويس، جوزايا، الجانب الديني لمفمسفة، نقد ألسس السموك واإليمان، ترجمة أحمد األنصاري، مراجعة حسن حنفي، المجمس األعمى  - 1
 .7، ص2000لمثقافة، 

، 2007، 1القاىرة، ط المجمس األعمى لمثقافة،، ترجمة أحمد األنصاري، مراجعة حسن حنفي، مصادر البصيرة الدينيةرويس، جوزايا،  - 2
 .11ص
 .20المصدر السابق، ص - 3
 .22-21صمصدر سابق، رويس، مصادر البصيرة الدينية،  - 4
 .22المصدر السابق، ص - 5
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 يميلإتأتي بالنسبة ت لن ليياإ وصولالحاجة لمخبلص وطرق ال عمى اعتبار أنبما ىو مجاوز ومفارق،  الخبلص طريق
كيف يمكن  ولكن .االرتباط بما ىو إليي ومفارقذلك عبر و  ،قدرات اإلنسانل جاوزىو مما مأي  ،(1) إال من الخارج

  تحقيق ىذا االرتباط؟
أن اإلنسان يتعمم حاجتو لمخبلص من خبلل معرفتو باهلل، ومعرفة الفرق بين إرادتو الطبيعية "المتدين وفق رويس يعتقد ف

بمعرفة العممية التي يريد اهلل خبلصو بيا. ويكتسب ىذه المعارف كميا واإلرادة اإلليية. وال يعرف طريق الخبلص إال 
رادتو وخطتو لمخبلص. وال يمكن أن يعرف اإلنسان ىذه األشياء كميا بنفسو، وال مصدر  حين يكشف اهلل عن نفسو وا 

 . (2) "لديو لمعرفتيا إال الوحي
ال يمكن أن ي وبحسب رويس بالنسبة ألصحاب الفكر الدين أن بموغ الخبلص السابق أعبله القولنستنتج من خبلل 

معرفة لكن ، و الولوج إلى عالمو، ومحاولة االنضواء تحت ديثارهو  ليياإلمعرفة يتحقق بأي شكل من األشكال إال ب
 السبيل يمثلالوصل بين ماىو إنساني وما ىو إليي، أي  حمقة باعتباره يمثل ،وحيلن تكون متاحة إال بوجود  اإلليي
ننا لنمحظ في  عيو.اباب الخبلص عمى مصر  أمامناأن يفتح يمكن الذي   وجمية ال لبس فييا إشارة واضحة ىذا األمروا 
في  اً ثانوي حتى لو كانمعب دورًا ة يمكن أن تإنسانيألية فاعمية رفض ونفي من  أصحاب الفكر الديني ما يستبطنو إلى

في ىذا اإلنسانيين أي دور لئلرادة والعقل  فضبًل عن رفضتحقيق الخبلص سواء عمى المستوى الفردي أو االجتماعي، 
 المجال. 

دون  مرور الكرام يمر   أصحاب الفكر الديني حول فكرة الخبلص السائد لدى االعتقادلكن رويس لن يترك مثل ىذا 
فكرة أن ل ، صحيح ىو ال يبدي رفضًا صريحًا ومباشراً أسموب النقد الناعم والمبطن مستخدمًا في ذلك، ومساءلةفحص 

الطريق ك بالوحي يؤمنمن إلى نقد للتوجيو ااستخدام فكرة الوحي ذاتيا نراه يحاول  لكننامخبلص، ل اً طريقيكون الوحي 
إفراغ الوحي من  تو المتكررةزد عمى ذلك محاوال ،"فمك أدينك"، وكأن لسان حالو يقول من ولوج إلى العالم اإللييلم أوحد

أساسو  -إن وجد- ىذا الوحي ما لم يستمد تصال مع العالم اإللييأي قيمة أو دور يمكن أن يمعبو في تحقيق اال
إذا  :الدينيأصحاب الفكر ويتضح ذلك من خبلل التساؤل اآلتي الذي يمكن توجييو إلى ومشروعيتو مما ىو إنساني. 

كيفية معرفة اإلنسان ليذا  عنوتطالعونا ، فيبل لكم أن تنبؤنا لئلتصال باإللييأوحد  سبيلون عمى الوحي ككنتم تؤكد
 يخبرنا؟ فيل يحق لنا القول بوجود وحي آخر يعرفنا عمى الوحي اإلليي و التأكد من صحتووعن مقدرتو في ، الوحي

ذا كان األمر كذلك فمن يخبرنا عن صحة ىذا الوحي اآلخر، أىو وحي ثالث؟ وىل نستطيع أن نستمر في  بصحتو؟ وا 
 ثم أال يؤدي بنا االستمرار في ىذا التسمسل إلى ما يسمى ببرىان الخمف أو التناقض؟ذلك إلى ما النياية؟ 

إن شئت أال تجعل وحيًا ": وحي كطريق إلى عالم الغيبالناجمة عن القول بال التنتاقض حالةمحاواًل إنياء يقول رويس 
معينًا يستمد صحتو من وحي آخر أسبق منو، وىكذا إلى ما ال نياية، فبل بد من أن تفترض مسبقًا أن ىناك وحيًا كائنًا 

. (3) "في مكان معين يستمد صحتو وأصالتو من داخمك ومن نورك الباطني ومن معرفتك الشخصية بطبيعة ىذا الكائن
ة طبيعالتخرج عن نطاق تكاد ال  تحققتإن  معرفة اإلنسان بالوحيونحن ىنا بدورنا نتساءل أال يوحي لنا ىذا القول بأن 

 االدعاءامتبلك اإلنسان ليذا النوع من المعارف ينطوي عمى ثم أال يحق لنا المضي مع رويس والقول بأن . اإلنسانية

                                                 

 .22المصدر السابق، ص - 1
 .22المصدر السابق، ص - 2
 .22ص مصدر سابق، رويس، مصادر البصيرة الدينية، - 3
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. وامتبلك اإلنسان ليذه المعرفة بوصفيا تمثل قيمة  لو ولخبلصو، يدفعو بامتبلكو معرفة تشمل طبيعة جميع األشياء
يي ال تشير بالضرورة إلى كل ما ىو مفارق ومجاوز . ىذا يعني أن كممة إل(1) لوصفيا باإلليية بالمعنى المألوف لمكممة

ند رويس بعدًا آخر يختمف تمامًا ىذه الكممات تتخذ عمثل لئلنساني بالمعنى التقميدي لكممة المجاوزة والمفارقة، إذ أن 
 وىذا ما سنحاول الوقوف عميو في الفقرة األخيرة من ىذا البحث. عما يأخذه عند أصحاب الفكر الديني.

 األخالق ومشكمة الخالص:  -ثانياا 
، كما مستندين في ذلك عمى الوحي االرتباط بما ىو إليي فيالخبلص  عمميةأصحاب الفكر الديني  حصررأينا كيف 

لولوج اإلنسان إلى  اً طريقيمثل النقد الذي وجيو رويس ليم معتبرًا أن الوحي إذا ما صح القول بأنو  إلى طبيعة ألمحنا
مشكمة الخبلص  الوقوف عمىىو إنساني. واآلن سنحاول  ما لم يرتبط بمامشروعيتو  يكتسبال يمكن أن  العالم اإلليي

 بحاجة اإلنسان أصحاب الفكر األخبلقي ىل يؤمنوىنا نتساءل  .عبر سحبيا إلى ميدان آخر وىو الميدان األخبلقي
ن كان لدييم مثل ىذا اإليمان كيف نظروا إلى كما ىو الحال عند أصحاب الفكر الديني مخبلصل  ىذه الفكرة، وا 

 ؟تحقيق الخبلصلوتعامموا معيا، وما ىي الطرق التي اعتمدوىا 
من جانب  بين أصحاب الفكر الدينيالعبلقة  طبيعة إلى اإللماحمسؤال السابق تقتضي منا الوقوف عمى إجابة لإن 

من السيل إدراك مدى االختبلف " :طبيعة ىذه العبلقةموضحًا  يقول رويس وأصحاب الفكر األخبلقي من جانب آخر.
لآلخر، عمى الرغم من اتفاقيما عمى حاجة اإلنسان لمخبلص، وعمى بين رجل الدين واألخبلقي، ولعنة كل منيما 

نبلحظ من خبلل  إذاً  .(2) "المخاطر التي يواجييا اإلنسان الطبيعي، وعمى المسممتين المتين يتأسس عمييما الخبلص
نوع من التوتر بين ، إذ "كان ىناك دائمًا ليست ثابتة، بل تتسم بالتأرجح بين المتدين واألخبلقي قول روس أن العبلقة

أن كل منيما يؤمن بحاجة  عمى اعتباروحدة اليدف األساسي، حول  يمااتفاق بين فالبرغم من وجود (3)اىتماماتيما
خير  وجود عمى كبلىما يؤكد ف ين حدد بيما رويس معنى الخبلصلمسممتين المتمن خبلل اإلقرار با اإلنسان لمخبلص،

يمانًا منيم بالخبلص جميع الناس الوصول إليوأو مثل أعمى في الحياة ينبغي عمى  ، ختمفون بعد ذلكإال أنيم ي، أمبًل وا 
  ما شكل وطبيعة ىذا االختبلف؟عمى ماذا يختمفون، و ولكن 

التي  تقوم عمييا كل  لنقاط االرتكاز بين المتدين واألخبلقي من خبلل تحديده االختبلفتحديد أوجو  رويسلقد حاول 
إن القيمة األخبلقية ترتكز عمى فكرة الواجب وتدور حوليا...وتجعل الفعل محور "والدينية قائبًل:  من القيمة األخبلقية

ذا ما تم إشباع الحاجة، يتم البحث عن  اىتماميا، فتقول دائمًا أفعل كذا. أما القيمة الدينية فتتركز عمى معنى الحاجة، وا 
االىتمام لطمب المساعدة أو ينتظر السيد أو يستمتع بوجود الذي أشبعيا أو يمكن أن يشبع الحاجات، فيسعى 

(الخبلص
 وذلك عبرفي الحقيقة أن رويس يحاول من خبلل ىذه المقولة أن يحدد طريق الخبلص بالنسبة لؤلخبلقي ، (4)

رًا الوقوف عمى طبيعة الخبلف الجوىري بينو وبين رجل الدين، فإذا كان ىذا األخير ينظر إلى الخبلص بوصفو تعبي
يتعامل مع الخبلص عمى أنو أحد واجبات  عن حاجة إنسانية، مستعينًا عمى إشباعيا بقوى خارجية، فإن االخبلقي

اإلنسان العميا، وبالتالي ينبغي السعى لتحقيقو بجيد ذاتي عبر مجموعة من األفعال المبلئمة، دون انتظار أي عون أو 

                                                 

 .22-22المصدر السابق، ص - 1
 .121ص مصدر سابق، رويس، جوزايا، مصادر البصيرة الدينية، - 2
 .22، ص2002، 1القاىرة، ط ،، ترجمة أحمد األنصاري، مراجعة حسن حنفي، المركز القومي لمترجمةفمسفة الولءرويس، جوزايا،  - 3
 .112صمصدر سابق، ، مصادر البصيرة الدينيةرويس، جوزايا،  - 4



 عبلء الدين، عبود                                                                                      إشكالية الخبلص عند جوزايا رويس

 

journal.tishreen.edu.sy                                                   Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

313 

عمى ذاتو بالدرجة األولى، ألنو ليس بمقدوره تجاوز قدراتو اإلنسانية  إذ ينبغي عمى اإلنسان االعتماد مساعدة خارجية،
في اعتقادنا وىذا  . ىذا العمل من حيث السيولة أو الصعوبةالتي تنحصر في مجرد العمل دون االلتفات إلى درجة 

توجد لؤلؤة )قول: لكل ما يجاوز طبيعتنا اإلنسانية. وكأن لسان حالو يردد ال عن رفض قاطع من قبل األخبلقييعب ر 
غالية الثمن، فمماذا تبيع كل ما تممك لشرائيا بينما بإمكانك الحصول عمييا بطبيعتك الفعمية وبالقيام بجيد مناسب؟ إذ 
يستطيع الواجب القيام بيذا الجيد...وكيف ال نفعل الصواب إذا كان كامنًا فينا ونستطيع تحقيقو ويكفي إلشباع حاجتنا 

لمصراخ طمبًا لممعونة من أعمى، فتستطيع تحقيق الخبلص بنفسك إن شئت تحقيقو، وليس ىناك العميقة؟ وال داعي 
أن الخبلف بين رجل الدين ورجل األخبلق  اً واضح بات اآلن إذن (1) "شيء غامض، فكل شيء في مقدورك تحقيقو

ني يعتمد عمى الفعل فاألول ُيعول عمى الفعل اإلليي، في حين أن الثا ،عمى طرق الوصول إلى الخبلص ينصب
قيمة الخبلص في حياة  حولاليدف األساسي أعني  حول بعد وجود اتفاقولكن ما مبرر ىذا الخبلف  اإلنساني،
  اإلنسان؟

يعيدنا إلى المسممة األولى من المسممتين المتين  حديث عن سبب الخبلف الحاصل بين رجل الدين ورجل األخبلقإن ال
ل أعمى في حياة اإلنسان. صحيح امثىدف أو ، تمك المسممة التي تقول بوجود عمى ضوئيما معنى الخبلص تم تحديد

 بعد ذلك حولل أعمى  في الحياة اإلنسانية، إال أنيم يختمفون ايتفقان عمى ضرورة وجود مث طرفي الخبلفأن كل من 
ي اختبلف األعمى ىو السبب الرئيس فاالختبلف حول المثل ىذا ، ومن المرجح أن تحديدهوكيفية و  لاطبيعة ىذا المث

 طرق الوصول إلى الخبلص.
المؤل  من متخذاً  بشكل منفصل، وبمعزل عن العالم المادي والواقعي  األعمى مثالو سعى لوضعي فإذا كان المتدين
إلى  ووصولو عالم الغيب والشيادة،ل بولوج اإلنسان لن يكون ممكنًا إالالخبلص  سبيل فبل شك أن، األعمى مسكنًا لو

تحقيق الخبلص ال يتم إال عن طريق أفعال قوة إليية، تسعى لخبلص البشرية أو بعبارة أخرى إن  ،سدرة المنتيى
ذا، (2)لمنقذ، ودونو ال يوجد إال اليبلكبأفعاليا. فالفعل اإلليي وحده ا بالمقابل يستمد مثالو مما ىو  األخبلقيكان  وا 

ذا كان، كائن يك أن تذىب إلى الواقع، لتستدل منو عمى مفيومك عن الواجب، فبل يجب أن تقوم يقول "عملسان حالو  وا 
بيل الخبلص سيكون رىنًا بأفعال فبل شك أن س ،(3) األخبلقية عمى الفراغ، وال بد ليا من أساس من الواقع الطبيعي"

نحو البحث عن أشياء غامضة ال أمل فاألخبلقي "يؤكد أن االىتمامات الدينية التي تتجو في ىذا الواقع،  ية تتجسدإنسان
في الحصول عمييا تشكل عقبة ضخمة تعترض قيام حياة اخبلقية صحيحة وجادة، فيرفض لؤلبد كل الشكوك 

يجعل من مثمو  وكأن باألخبلقي يريد أن، (4)والمخاطر، ويرى أن الحل الوحيد يكمن في العمل والنشاط وبذل الجيد"
رجل الدين يضع مثمو وفقًا لموجوب بعيدًا عما ىو كائن،  إن وباختصار يمكن القول .(5) األعمى قاعدة عممية لمسموك

 ما ىو كائن وواقع.انطبلقًا ميضع مثمو  فإنواألخبلقي  أما
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 مشكمة الخالص بين الدين واألخالق: -ثالثاا 
أن الخبلف بينيما ق تحقيق الخبلص يحول طر  عمى رأي كل من المتدين واألخبلقي الوقوفمن خبلل لقد اتضح لنا 

لييبما ىو  ،وتوقو إليو مخبلصل نشدانوتمسك في قد رجل الدين أشده، فإذا كان  إلىوصل  مستبعدًا العالم  ،مفارق وا 
ذا كان، ذلكًا بالوقت ذاتو أي دور لمطبيعة اإلنسانية في نافيالواقعي من حسبانو،  إلى اعتبار  قد ذىب األخبلقي وا 

 في ىذا األمر المجوءفي الوقت ذاتو رافضًا  السبيل األوحد لتحقيق الخبلص ممثمة بالفعل اإلنساني الطبيعة اإلنسانية
إذ ، نظرة أحادية لمخبلص وطريق تحقيقو يمانظرة كل من، فالثابت أن جوزايا رويس  اعتبر أن إلى ما ىو إليي ومفارق

  قال بجزء من الحقيقة وأغفل الجزء اآلخر منيا.  أن كبلىما
نظرتيم بل تحقيق الخبلص، ى أصحاب الفكر الديني ليس حديثيم أو تمسكيم بالفضل اإلليي لما يعيبو رويس عم إن
دور  وتيميش إىمال إلىبشكل أو بأخر  أدى، ىذا الفيم عمى أنو مستقل ومنفصل عن كل ما ىو إنساني ممفارقل

ينة ىبة تأتييم من الخارج وما عمييم إال انتظار تعاليم مع وكأن ىذا األخيرالفعالية اإلنسانية في تحقيق الخبلص، 
عمى األخبلقي اعتماده عمى الفعل اإلنساني لتحقيق  يأخذ. وبالمقابل فيو ال تصميم عبر الوحي لمحصول عميو

نما   كان نتيجةالذي  ، ىذا التجاىلونفي أي دور لو في ذلكمفارق ومجاوز  رفضو بشكل قاطع لكل ما ىوالخبلص، وا 
 . اعتبارىم أن المفارق إن كان لو وجود ال يمت بأي صمة لئلنساني 

ولربما في الفيم الخاطئ لمعنى اإلليي أو المفارق، يشتركان كل من رجل الدين ورجل األخبلق  أننبلحظ  تقدم مام
توافقي بين الدين ورغم صعوبة وجسارة الميمة في إيجاد حل  .بالجيمة يم من قبل رويسكان ىذا دافعًا رئيسًا لوصف

المتدين واألخبلقي لفكرة  بين تصور كل من التقاربنوع من  إيجاد لم يألو جيدًا في محاولة رويس إال أن ،(1)األخبلق
 بينيما تحقيق نمط من التكامل الفمسفي تقديم فيم جديد لمعنى المفارقة من شأنو أن يسيم في عبرالخبلص، وذلك 

تساؤلو قصد إليو من ولعل ىذا ما  ،طرفي النزاع لمشكمة الخبلص تحتوي وتستوعبيؤدي إلى نظرية موحدة بحيث 
ىناك نمط حياة يتسق مع كل من الدوافع األخبلقية والدينية؟ وىل توجد وسيمة نوفق بيا بين حاجتنا "حول ما إذا كان 

إلى ما يعزى والسؤال ىنا . (2) "نا؟لمفضل اإلليي الذي يحقق خبلصنا ونداء الحياة األخبلقية لبذل الجيد والقيام بواجب
المفارق، وما ىو المعنى الجديد الذي قدمو رويس  وأالمجاوز  لمعنى كل من المتدين واألخبلقيىذا الفيم الخاطئ عند 

  ؟طرفي النزاعالجمع بين  وىل يمكن من خبلل ىذا المعنى الجديد، لو
وقدرتو عمى إدراك الوقائع العديدة في لحظة فردية من حياتنا، يقول رويس"إن مدة وعينا أو الفترة الزمنية الخاصة بو، 

تعد محدودة بزمن معين، وبعدد الوقائع التي نستطيع إدراكيا وتمييزىا والتعرف عمييا، وبالفترة الزمنية التي نستطيع أن 
. (3)بلزمًا لنمط حياتنا الواعية"نواجييا مباشرة إلدراك تتابعيا وحركاتيا. ويعد ىذا التحديد لمفترة الزمنية لوعينا أمرًا م

ألشياء العالم وموضوعاتو بمجمميا  االنتباهاإلنسان  هليس بمقدور يحاول رويس أن يخبرنا من خبلل ىذا القول أنو 
دراك الروابط فيما بينيا دفعة واحدة، ألن نمط وعيو محدود فيو ىذه األشياء جزء يسير من سوى ال يدرك  وا 

لخبلف بين المتدين نشوب اسببًا رئيسًا ل تكان ىذه النظرة الضيقة لمحياةولعل في لحظة زمنية محددة. والموضوعات 
مفارقة تتجاوز الحدود  الفتراض قوىعند رجل الدين دفعو  النظرضيق إذ أن  واألخبلقي حول الخبلص وسبل تحقيقو.
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، كما دفع رجل األخبلق لموقوف عند حدود وعيو كي تعينو عمى تحقيق خبلصو اإلنسانية بعيدة كل البعد عن واقعنا
العتقاده بأن كل ما ىو مجاوز ومفارق بعيد عن حياتنا  مجاوزة لقدراتو،أية قوى  إلى المجوءالمحظي والمحدود، رافضًا 

 .ال صمة لو بيا عمى اإلطبلع، وىو شيء غريب عنا
الضيقة آخرًا في طبيعتو ال يقنع بمجرد الرؤية  ، إال أن ىناك جزءاً صحيح أن ضيق األفق ىو جزء من طبيعة اإلنسان

يقول  يدفعو لمتمرد عمى وعيو المحدود بغية الحصول عمى نظرة أكثر اتساعًا وشمولية، وفي ىذا األمر الذي والمحدودة
نشعر تفرض عمينا طبيعتنا أن ننظر لمعالم من خبلل مجموعة من الشقوق التي سريعًا ما يتم إغبلقيا، ولذلك " رويس:

بالضيق، ونسعى لرؤية األشياء ليس عن طريق ىذه الشقوق المحظية أو عبر الجدران التي تحجب رؤيتنا لؤلشياء ككل. 
نريد نظرة شاممة تبين لنا رؤية األشياء ووحدتيا في الوقت نفسو. وال ُيعد ىذا التمرد عمى نمط وعينا المحظي مجرد نوع 

نما جزءًا من طبيعتنا من الفضول أو رغبة في الحصول عمى ثروة وليس ىذا التمرد عمى  .(1) "من األشياء المتنوعة، وا 
ل كذاتو بالوقت  تضم من الوعي كثر اتساعًا وشموليةالصورة الضيقة لوعينا حسب رويس إال دليبًل عمى وجود صورة أ

  .(2)شكل مرجعًا وقاضيًا عاداًل قائمًا بالفعلأنماط الوعي المحدود والمحظي، ت
ال وجود لوعي محدود دون وعي أوسع يشممو، ن الوعي المحدود والوعي الشامل، إذ بي انفصاالً  وفقًا لرويس ىناكميس ف

ىذا يعني أن كل منيما يستمد وجوده من اآلخر، وبما أن وعينا  وال وجود لوعي شامل دون وعي محدود يعبر عنو.
عن وجود  ةواقعي ال يقلبينيما أن وجود الوعي الشامل  المحدود يتمتع بوجود واقعي ىذا يعني بحكم العبلقة القائمة

  .الوعي المحدود
ذا كان  نستطيع أن نعبر عنو بتسمية الصورة المحدودة  صورة الوعي المحدود وصورة الوعي األوسعبين فرق  ثمةوا 

ولكل من ينكر وجود مثل ، (3) بالصورة اإلنسانية لموعي، وصورة الوعي األوسع فائقة لئلنسان، أو تفوق مستوى البشرية
ىذا الوعي الشامل نقول لو عمى حد  تعبير رويس إن إنكارك لوجود مثل ىذا الوعي ليس إال لجوءًا ليذا الوعي ذاتو، إذ 

تبلحظ عدم وجود نظرة أوسع، وال يرى  عبعدم وجود نظرة أوسع أو فكر نيائي الحكم بأن النظرة األوسيعني الحكم 
 (4) ىذا الفكر النيائي، وبذلك يعد ىذا الحكم متناقضًا مع ذاتوالفكر النيائي وجود مثل 

معنى جديدًا يختمف تمامًا عن الفيم  عند رويس اكتسب ل أن معنى المفارق والمجاوزالقو بالبناء عمى ما سبق نستطيع و 
 مستقل عن العالم إلى وجود خارجي التقميدي لو، فإذا كانت كممة المفارق والمجاوز لمطبيعة تشير في أذىان الكثير منا 

لى عالم مبتور الصمة ومقطوع العبلقة مع اإلنسان،و األرض،  يشير إلى عالم  فإن معنى المفارق أصبح مع رويس ا 
ثبات دالالت وبحوث نفسية معجزات تثبت وجوده، وال إلى  لمجوء معو إلىال نحتاج  عالمأقرب ما يكون إلى اإلنسان، 

ذا م .(5) واقعيتو ا أخذ المتدين واألخبلقي فكرة المجاوزة والمفارقة بيذا المعنى الرويسي إن صح التعبير، لتبلشت نقاط وا 
فبل يعود المتدين يفر من عالمو نحو عالم مجيول، وال يرفض األخبلقي من االختبلف بينيما حول مشكمة الخبلص، 

 المجاوز بحجة أنو غريب عنو.
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 :الستنتاجات والتوصيات
نسطيع القول إن معالجة رويس لمشكمة الخبلص تندرج في إطار سعيو لرسم الخطوط األساسية لمذىبو ما تقدم م

 النظرةفتح األفق أمام  الذي سعى من خبللو إلى محاولة التوفيق بين النظرة المثالية والنظرة الواقعية لمعالم، عبر المثالي
فضبًل عن تخميص ، وز والمفارق بالمعنى الذي قدمو رويسبجعل أصحابيا يقرون بضرورة وجود المجا لمعالمالواقعية 
قتصر عمى التأمل فقط، بل وترتبط بالواقع أيضًا، وذلك من ال ت، بجعميا السماءفي  مامن تحميقي لمعالم المثالية النظرة

وليس العقمي. خبلل وضع مذىب مثالي معد ل أقرب ما يكون إلى المثالية الييغمية التي تقر بعقمية الواقعي، وواقعية 
نما لو رويس يشبت أدل عمى ذلك من وجود العالم بوجود الورقة المالية، التي التكمن قيمتيا في وجودىا المادي فقط، وا 

 في عقل الفرد الذي يتعامل معيا، وفي الفكرة التي ترمز إلييا في عقمو، وفي العقل الكمي لعالم التجارة.
تحاول الجمع بين اىتمامات رجال الدين واىتمامات رجال األخبلق فيما يتعمق  خبلصة القول: إن مثالية رويس المعد لة
، بحيث يدرك مع مشكمة الخبلص بوتخميصيما من ضيق األفق الذي تعامبل ببموضوع الخبلص وسبل تحقيقو، وذلك 

إنساني ليمضي أصحاب الفكر الديني أىمية الواقعي ودوره في تحيق الخبلص، عمى اعتبار أن الخبلص يبدأ مما ىو 
إلى ما ىو مفارق لو، كما يدرك أصحاب الفكر األخبلقي أىمية الفضل اإلليي وصبلبة وجوده، ودوره في تحقيق 

  الخبلص إلى جانب الفعل اإلنساني.
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