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أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
يحتف ُل العا ُ
مل يوم  21فرباير من كل عام بـ«اليوم العاملي للغة
الأم» ،وقد حددت الأمم املُتحدة مو�ضوع هذا العام  2017ليكون
َب التعلي ِم املُتع ِّد ِد اللغات».
بعنوان «نحو مُ�ستقبل مُ�ستدَام ع ْ َ
ور�سال ُتها يف ذلك هي «لتعزيز التنمية املُ�ستدامة ،ينبغي �أن
يح�ص َل الطالبُ على التعليم بلغتهم الأ ِّم �إ�ضاف ًة �إىل اللغات
الأخرى؛ فالتم ّك ُن من اللغة الأوىل يُ�س ّه ُل عليهم اكت�سابَ
املهاراتِ الأ�سا�سية للقراءة والكتابة واحل�ساب� .إ ّن اللغات املَح ّلية،
ُ
الثقافات
ربه
أ�صلي والأق َّل َّي منها بخا�صة ،جِ ْ�س ٌر تنتقل ع َ
ال َّ
ُ
والقي ُم واملعارف التقليدية ،وهي بذلك تلعب دو ًرا مُه ًّما يف
تعزي ِز املُ�ستقبلِ امل�ستدام».
وهذه ر�سالة تهمنا جدًا يف العامل العَربي من ناحيتني :الناحية
الأوىل هي �ضرورة اعتماد ُلغتنا الأم ،وهي العربية ،يف ال َّتعليم
اجلامعي الذي يكاد معظم اجلامعات العربية قد اعتمد فيه
اللغتني الإجنليزية والفرن�سية بد ًال من العربية .ورغم �أ َّن هذا
ب كثري ،ف�إ َّن االهتما َم العاملي
املو�ضوع قدمي وقد ُ�سفِح فيه حِ ْ ٌ
باللغات الأوىل يدعونا �إىل مزيدٍ من النقا�ش وال َّتعمق يف ق�ضية
تعريب العلوم يف املرحلة اجلامعية؛ الرتباط ذلك كما ت�شري
ر�سالة الأمم املُتحدة هذا العام بـ»التنمية املُ�ستدامة» .وارتباط
العربية بالتنمية املُ�ستدامة يجب �أن يُطرح يف �إطار عالقة
اللغة مبجتمع املعرفة ،واالقت�صاد ،واال�ستثمار اللغوي ودوره
يف توطني ال�صناعة وال ِّتجارة والتكنولوجيا واملعارف احلديثة،
خا�صة و�أ َّن تقارير الأمم املُتحدة الإمنائية قد �أكدت مرا ًرا على
�أهمية اللغة العربية ودورها اجلوهري يف التنمية االقت�صادية
واملعرفية والإن�سانية.
�أما الناحية الثانية فهي االهتمام باللغات املحلية يف العامل
العربي؛ لأهميتها يف نقل الثقافات والقيم التقليدية .ويكفي
هنا �أن نتحدث عن �أهمية اللغات املحلية يف عُمان مثل
ال�سواحيلية ،واجل ّبالية ،والكمزارية ،والبلو�شية .ورغم �أ ّن
بع�ضها لي�س له نظام كتابي مُعني ،ف�إ ِّنها ت�شكل جميعاً رافداً بالغ
الأهمية يف التنمية الثقافية بعُمان .ث َّمة �أدب ،و�شعر ،وحكايات
�شعبية ،و�أ�ساطري ،وغريها من �ضروب الثقافة تختزنها هذه
الأل�سن ،وينبغي �أن نف�سح لها الطريق ترجمة ون�ش ًرا .ولو
�أخذنا ال�سواحيلية مث ً
ال؛ فثمة ن�صو�ص �أدبية ،وتاريخية،
و�سريية ،نعتقد بوجودها �إبان الوجود العُماين يف �شرق �أفريقيا.
وال نت�صور �أ َّن العمانيني الذين عا�شوا هناك قرو ًنا من الزمن
مل يرتكوا وراءهم �إرثاً معرفياً باللغة ال�سواحيلية؛ فقد بد�أ
يف الآونة الأخرية بع�ض من عا�ش هناك بتوثيق جتاربهم
ال�سيا�سية واحلياتية ،ون�شروها بلغتهم التي يجيدونها .والأمر
نف�سه ينطبق على اللغة البلو�شية ،وقد �شهدنا ترجمات رائعة
قدَّمها الدكتور خالد البلو�شي لبع�ض من ن�صو�صها ال�شعرية.

hilalalhajri@hotmail.com
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أنسنة العوملة
مرمي العدوي

ناق�ش الكاتب ال�سوري مي�شيل كيلو عرب مقاله املن�شور يف �صفحات ال َّت�سامح حتت عنوان« :من �أجل عوملة �إن�سانية»! �إمكانية توجيه �آيديولوجية العوملة نحو الكينونة
كفتي العوملة والإن�سانية؛ كون العوملة ت�ساوي الر�أ�سمالية التي هي الأخرى تقوم على نظم بعيدة عن
الإن�سانية .فبينما يجد البع�ض �صعوبة يف �إحداث توازن بني ّ
الإن�سانية ،جند �أ َّن العوملة ما�ضية يف م�سارها خمتطفة كل الأ�ضواء نحو عامل جديد وخمتلف ،تختلف قواعده الثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية �...إلخ عما كانت
عليه؛ ليغدو عاملنا بطراز جديد بكل املقايي�س .يكرب هنا الت�سا�ؤل حول مدى �إمكانية �أن�سنة العوملة يف ظل عامل متكالب يقوم على مبد�أ البقاء للأقوى ،وتت�صاعد فيه
امل�شاكل الإن�سانية ب�سرعة هائلة كالفقر واملر�ض واجلوع ،دون �أن ي�شري الزمن نحو حلول نهائية لهذه امل�شكالت.
تبدو من جهة �أخرى �أن�سنة العوملة فكرة مقبولة بل وقدراً
ُي���ؤط��ر ال��ع��امل ب���أ���س��ره ح��ي ُ��ث �سقط ال��ن��م��وذج اال���ش�تراك��ي يف
حماوالته ليكون بدي ً
ال للر�أ�سمالية بينما �سيطرت الأخرية
على الو�ضع .وميكننا الآن احلديث بهذا اخل�صو�ص بجوانبه
امل��خ��ت��ل��ف��ة االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف �إط���ار
الر�أ�سمالية املعوملة ،التي تقوم على مبد�أين هما:
الأول :يجعل لر�أ�س املال الأولوية ،مثل :الواليات املُتحدة
ال��ث��اين :م��ا يجعل العمل مقدماً على �أول��وي��ة ر�أ����س امل��ال
والتي تعمل بها بع�ض املجتمعات الأوروبية.
وعن ال�سبيل �إىل �أن�سنة العوملة ح��اول الكاتب النظر �إىل
الأمر من جانب قيم ع�صر النه�ضة ،التي يرى ب�أنها ينبغي
�أن ت�سود و�أنها �صاحلة دائماً ،رغم �أن البع�ض يعتربها غري
���ص��احل��ة الآن وب����أن زم��ن��ه��ا ت��وق��ف ،و�أن ق��ي��م��اً �أخ���رى �ستحل
حملها.
ً
ويف هذا اجلانب يرى الكاتب �أوال �أن الحرتام القيم دورا
كبريا يف �أن�سنة العوملة؛ ُ
حيث �إنه من غري العدل �أن يحظى
ق�سم �صغري من العامل بالتح�ضر والرثاء بينما يقبع اجلزء
الأك�ب�ر يف ال��ع��وز والفقر واجل���وع وامل��ر���ض ،ب��ل ال ب��د م��ن �أن
يتكاتف العامل ويتالحم وميد يد العون للآخر لكي ي�سود
اخلري والتقدم.
فلقد �أثبت ي��وم احل��ادي ع�شر من �أيلول ب���أنّ العامل كل
ال ميكن جتزئته ،وب���أن العوملة جعلت كل احل��دود وامل�سافات
تتقل�ص حتى ب��ات �أم��ن ج��زء م��ن ال��ع��امل ي�شكل �أم��ن العامل
ب���أ���س��ره ،وه��ذ م��ا ينبغي �أن يعيه ال��ع��امل امل��ت��ق��دم وال ين�سى
�أج��زاءه القابعة حتت طائلة التخلف واجلهل وي�أخذ بيدها
نحو التح�ضر والتقدم.
وه��ذا ال��دور ال��ذي تديره امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الأمم
املتحدة والتي ت�سعى �إىل �أن ت�أخذ بيد العامل خا�صة يف الدول
الفقرية نحو حياة �أف�ضل يف جميع املجاالت �سواء الثقافية �أو
ال�سيا�سية �أو االقت�صادية وال�صحية.
وهو ما من �ش�أنه �أخذ العامل نحو التقارب وجت�سري الهوة
احلادثة بني ال��دول املتقدمة وتلك املت�أخرة يف الركب ،كما
ميكن له �أن يكفل ثالوث العدالة واحلرية والتقدم للعامل

ب�أ�سره.
�إن ه���ذا ال��ت��ط��رق لأن�����س��ن��ة ال��ع��ومل��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ي��ج��ر لنا
ريا وهو �أن�سنة العوملة
مو�ضوعاً �آخر مرتبطا به ارتباطا كب ً
ال�سيا�سية ،والتي من �ش�أنها جعل كل م��وارد العامل مطية
للتقدم الإن�����س��اين .وعندما يتحقق ه��ذا الأم��ر فمن املمكن
�إذاب��ة �أ�سباب ال�صراع بني �أج��زاء العامل وبلدانه وذل��ك على
�أ�سا�س االتفاقيات املوثقة بني بلدانه املختلفة.
كما تربز هنا �ضرورة بناء نظام �إدارة و�أمن �شامل ،ت�شارك
فيه جميع ال��دول ،ي��ح��ل حمل جمل�س الأم��ن ال��دويل� ،أو
ي�ضفي طاب ًعا ت�شاركياً ودميقراطياً على عمله؛ ليحول بني
الدول العظمى وبني ا�ستخدامه لتحقيق �أغرا�ض وم�صالح
قد تتعار�ض مع رغبات وم�صالح بقية دول العامل.
وفيما ل��و َّ
مت عمل م�ؤ�س�سة تعنى بهذا تنبثق ع��ن الأمم
املتحدة فمن املمكن �إي��ج��اد ح��ل لق�ضايا فل�سطني وال��ع��راق
على �سبيل املثالُ .
حيث يرتتب على هذه امل�ؤ�س�سة املنبثقة عن
الأمم املتحدة �أن ت�ستعني بالقيم التي اكت�سبتها الإن�سانية
يف ال�سنوات املا�ضية؛ لتجعلها ن�صب عينيها ومنهجاً مت�شي
عليه ،لكن للأ�سف الب�شرية مل تتو�صل لهذا بعد.
ومن هذه القيم والأ�س�س:
 .1مبد أ� عدم التدخل يف �ش�ؤون الغري �إال بقرار دويل جامع
.2عدم ا�ستخدام القوة �أو العنف حلل النزاعات بني الدول
 .3ع���دم ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال��ت��ف��او���ض وال��و���س��ائ��ل ال�سلمية يف
العالقات الدولية
�.4إق��ام��ة عالقات ال��دول والأمم على الندية وامل�ساواة يف
احلقوق والت�ضامن
.5نبذ ما من �ش�أنه تعكري �صفو العالقات الدولية �أو �إثارة
ال�صراعات بني الدول
و�إن�����ه مل���ن ال�����ص��ع��ب ال��ت��م�����س��ك ب���ه���ذه الأ����س�������س م���ا مل يتم
�إع���ادة تهيئة امل�ؤ�س�سة املنبثقة ع��ن الأمم امل��ت��ح��دة واملعنية
بالأمر و�صبغها بطابع العوملة اجلديدة ،التي تعيد مفهوم
الدميقراطية واملواطنة؛ بحيث ي�صبح الإن�سان م�ؤمناً ب�أ َّن
العامل بيته الكبري بغ�ض النظر عن انتماءاته وهويته الف
ردية.

وق���د ي��ب��دو ح��ل��م _ �أن�����س��ن��ة ال��ع��ومل��ة _ بعيد امل��ن��ال؛ فهو
يتطلب �إع����ادة ج��دول��ة ال����دول ال��ك�برى و�أدواره������ا احل��ال��ي��ة،
ف�أن�سنة ال��ع��ومل��ة تفر�ض �إط���ارا م��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��ع بقاء
ال���دول ال��ك�برى وال�����ص��غ��رى يف الأر����ض امل�شرتكة بالتناف�س
والعمل ،ولكن من �أجل الإن�سان وتقدمه هذه املرة.
ولأن�����س��ن��ة ال��ع��ومل��ة م�ستلزمات ثقافية ال ُي��ك��ن جتاهلها
ومنها:
-1الإميان بوحدة الثقافة العاملية وتكامل �أجزائها
 -2التخلي عن �أطروحات �صراع احل�ضارات
وم��ا يتبع ُه م��ن ���ص��راع احل�����ض��ارات ال��ث�لاث ،ال��ت��ي �صنعت
واقع الب�شر:
�أ .الغربية :اليهودية/امل�سيحية
ب .ال�شرقية :ال�شنتوية/البوذية
ج .الو�سيطة :العربية/الإ�سالمية
ال��ت��ي ي��ق��ال� :إن��ه��ا �ستظل تت�صارع �إىل �أن يتقرر م�صري
العامل النهائي.
ول��ك��ي تتمكن ال��ث��ق��اف��ة م��ن ل��ع��ب دوره����ا يف جم���ال �أن�سنة
العوملة فمن املهم �أن تكون ثقافة �إن�سانية و�أن تقوم على ما
ابتكرته الفل�سفة من النزعات الإن�سانية ب��دءا من �سقراط
�إىل اليوم .وهو ما يعني �أنّ العوملة لن تت�أن�سن دون ثقافة
ليربالية ودميوقراطية ،كونية الطابع ،عقالنية امل�ضمون والنهج.
وف��ي��م��ا ت��ب��دو ال��ع��ومل��ة م��ع��ادي��ة ل�ل�أن�����س��ن��ة �إال �أن��ه��ا �ستدفع
بالب�شرية بنف�سها نحو الأن�سنة ،فحني جتد الب�شرية ب�أن
ال��ع��ومل��ة ه��ي ق��دره��ا ال����ذي ال م��ف��ر م��ن��ه��� ،س��ي��ت�����ص��اع��د ���ص��وت
املقهورين لي�صم �آذان املتجاهلني الذين يرفلون يف النعيم.
ولذا ف�إ َّن عملية �أن�سنة العوملة لن حتدث بني ليلة و�ضحاها
بل �ستتطلب جهدا م�ضنياً من �أقلية �ستواجه الكثري وحتارب
من �أج��ل الو�صول� .أقلية ت�ؤمن ب���أن الإن�سان �أنبل كائن يف
الوجود ومعيار لكل �شيء كما قال برمنيد�س �أحد فال�سفة
اليونان.
maryamsaid2015@gmail.com
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مالحظـــــات حـــــول األخـــــالق
نوف ال�سعيدية

يدعي �إبراهيم �صقر يف مقاله املعنون بـ « الأخالق والقيم يف الفكر الإ�سالمي القدمي :العقل الأخالقي العربي » واملن�شورة يف جملة الت�سامح �أ َّنه يناق�ش املذاهب
الأخالقية عند املُفكرين امل�سلمني؛ �إال �أ َّن مقاله �أقرب لأن يكون خطبة وعظية تفتقر �إىل املنطق العلمي .وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي �أ�شعر بال�سعادة لأ َّن املقال وقع بني
يديَّ ل ِّأن مُهتمة بفل�سفة الأخالق عند الب�شر ب�شكل خا�ص ،والكائنات االجتماعية ب�شكل عام .ورغم �أ َّن املقال يحتوي على جمموعة من املقوالت التي ال �أتفق معها
�إال �أين �س�أورد �أهمها فقط :
كلمة «يتعدل» مبا حتوي �ضمنياً من معاين التحول �إىل
الأف�ضل قد ال يكون دقيقا.
.4العزلة والف�ضيلة« :الف�ضائل �إمن��ا تظهر يف جمتمع
وال تظهر يف عزلة الراهب»� ،شخ�صيا �أرى �أن الف�ضيلة
توجد يف �صلة الإن�سان بالطبيعة ومع الكائنات الأخرى
وح��ت��ى بينه وب�ين نف�سه ،ن��ع��م ق��د ت��ك��ون �أو���ض��ح ب��وج��ود
نا�س �آخرين ولكنها تبقى موجودة دائما ،هذا �أو ًال �أما
ثانياً فالكاتب ي�ستخدم لفظة «الأخ�ل�اق» و«الف�ضيلة»
كمرتادفات ،وهو �أمر غري دقيق.

�.1صلة علم الأخ�لاق بالعلوم الأخ��رى :يقول الكاتب
�إ ّنه من غري املُ�صيب القول ب�أ َّن الفكر الإ�سالمي خالٍ من
امل��ذاه��ب الأخ�لاق��ي��ة ،احل�ضارة الإ�سالمية « من وجهة
نظره » قائمة على الأخالق و«الأخالق بطبيعتها �أقرب
العلوم �إىل الدين» .لكن �أين هو مو�ضع علم الأخالق من
العلوم الأخ��رى� .أال يعتمد على املنهج العلمي يف درا�سة
م�سائل الأخ��ل�اق؟ �إذا ك��ان��ت الإج��اب��ة بنعم ف��ه��ذا يعني
�أ َّن��ه كعلم بعيد ع��ن العلوم الدينية ،و�إن كانت الإج��اب��ة
بال فهذا ي�ستدعي التو�ضيح �إذ يبدو �أ َّن الكاتب يعتمد
على الأدل��ة النقلية التي ال يعتد بها يف العلوم� .ألي�ست
الأخالق �أقرب للفل�سفة؟ علم النف�س االجتماعي؟ علم «.5الإن�����س��ان م��ن ب�ين جميع امل���وج���ودات كلها ه��و ال��ذي
ال�سلوك؟ حقيقة ال �أدري على �أيَّ �أ�سا�س يبني الكاتب ي��ل��ت��م�����س ل����ه اخل���ل���ق امل���ح���م���ود والأف�����ع�����ال امل���ر����ض���ي���ة ال
ي�شاركه فيها �سائر امل��وج��ودات» بينما تك�شف الدرا�سات
ا�ستنتاجه هذا.
احلديثة عن وجود منظومة �أخالقية جلميع الكائنات
.2الأخ��ل��اق بالن�سبة ل��ل�����س��ل��وك :بينما ي��ن��ظ��ر لل�سلوك االجتماعية� ،إذ ميكن مالحظة �سلوكيات تنم عن الإيثار،
الإن�ساين �أ َّن��ه نتيجة للوعي ثانياً واملعرفة �أو ًال� ،أي �أ َّنه التعاطف ،واالنت�صار للجماعة .
ي�أتي يف مرحلة الحقة للتبني الأخ�لاق��ي ،يرى الكاتب
�أنّ «ال�سلوك الإن�ساين ال يكون خلقا �إال �إذا �صار طبعا .6م���ن ي�ضع الأخ��ل�اق؟ ي��رى ال��ك��ات��ب �أنّ «امل�ستنبط يف
الأخ��ل��اق ه��و م��دي��ر امل��دي��ن��ة �أو امل��ل��ك» وذل����ك «ح��ت��ى ال
وجبلة� ...إال �إذا �صار عادة ل�صاحبه �أو ميال».
ي���ؤدي �إىل ما حذرنا منه �سقراط و�أف�لاط��ون و�أر�سطو
.3الإرادة والأخ��ل��اق�« :إذا م��ا راق��ب��ن��ا ���س��ل��وك احل��ي��وان من اخللل ،والفو�ضى الكامنة وراء املبد�أ ال�سف�سطائي
وانتقاله م��ن التوح�ش �إىل ال��ت���أن�����س ،وم��ن اجل��م��اح �إىل �أو �إن �شئت من ه��ذا املقيا�س الأخ�لاق��ي الن�سبي امل���ؤدي
ال�سال�سة .و�إذا ك��ان��ت ه��ذه احل��ي��وان��ات وغ�يره��ا يتعدل حتما �إىل الفو�ضى واال�ضطراب» .وهذا ر�أي خطري .يف
�سلوكها م��ن ح��ال��ة �إىل ح��ال��ة رغ��م �أن��ه��ا ال متلك الفعل الإجنليزية يتم التفريق بني مفهومني  Ethicsو
ف���الأوىل �إذن �أن ن��ق��ول� :إن الإن�����س��ان ال��ذي وه��ب العقل  Moralsحيث ت�أتي االيثك�س من النظام االجتماعي،
ميكنه �أن ُيغري �أخالقه من حالة �إىل حالة �أح�سن منها»� .أم��ا امل��ورال��ز فهي راجعة للفرد وه��ي غالباً ثابتة ما مل
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ب��اخ��ت�����ص��ار �إنّ ال��دل��ي��ل ع��ل��ى امل��ق��درة على تتغري وجهة نظره .من ي�ضع الأخالق �إذا؟ على الأغلب
تغيري الأخ�لاق عند الإن�سان هو تغريها عند احليوان� ،سيكون املفكرين ولكن يبقى للفرد خيار الأخذ بها من
مرتك ًبا بذلك جمموعة من الأخطاء املنطقية� .أو ًال :هو عدمه .فالأخالق حتكم �أفعالنا من �أ�صغرها لأكربها،
يقول �إن «الف�ضيلة الأخالقية ال تنطبق �إال على الأفعال ف��م��اذا ع��ن الأف��ع��ال ال�صغرية؟ كيف حت���دد؟ ه��ل تختار
الإرادي��ة االختيارية» ،واحليوان يف هذه احلال ال يتغري ال��ك��رم �أم االقت�صاد يف ع�شاء ُت��ع��ده ل�ضيوفك؟ الكاتب
ب�سبب الإرادة �إمنا ب�سبب ال�ضرورة وال�ضغط املفرو�ض يقول �إن الأفعال الأخالقية تقع بني متطرفني فالكرم
عليه .ثان ًيا :التحول «من التوح�ش �إىل الت�أن�س» قد ال مث ً
ال يقع بني التبذير والتقتري ولكن �أي��ن يقع اخلط
ي��ك��ون �أخ�لاق��ي��ا بالن�سبة جلماعة احل��ي��وان ،فا�ستخدام الفا�صل بينهما؟ قد تكون هذه امل�س�ألة �أحد �أهم ق�ضايا

الأخ��ل�اق .ال��ق��وان�ين ميكن �ضبطها مب��ح��ددات وا�ضحة
لكن ماذا عن الأخالق كيف حتدد؟ ميكن تنظيم الأفعال
التي تالحظ وحتدد وتقا�س عرب القوانني ،ولكن هناك
�أمور ال ُيكن تنظيمها.
يف ال��ق�����ص��ة ال�����ش��ه�يرة ع��ن ح���امت ال��ط��ائ��ي ح�ين ي��ذب��ح
ف��ر���س��ه وال��ت��ي ي�����ض��رب ب��ه��ا امل��ث��ل يف ال��ك��رم ،ه��ل ه��ذه هي
حالة كرم بالفعل �أم �أ َّنها تهور؟ ماذا عن الذي �س ُيعانيه
�أب��ن��ا�ؤه يف ق��ادم الأي���ام كتبعات ل��ه��ذا الفعل؟ �ألي�س فيه
���ش��يء م��ن التجني عليهم وه��و م�����س���ؤول ع��ن �إع��ال��ت��ه��م؟
هذه الت�سا�ؤالت تدفعنا لالقتناع ب�أ َّن امل�س�ألة تعتمد على
تقدير الفرد وفق �إدراكه لل ُمعطيات ولتبعات خياراته.
�إ ًذا ف��امل��واق��ف الأخ�لاق��ي��ة جدلية ول��ك��لِ �سياق حكمه
الأخالقي .هناك الكثري من الأفعال هي �سيئة باملطلق،
ول��ك��ن م���ع وج����ود م���ا ُي�ب�رره���ا ت�����ص��ب��ح �أخ�ل�اق���ي���ة .مثال
ال��ق��ت��ل ���س��يء ،م���اذا ع��ن خ��و���ض احل����روب؟ م��ث�لا عندما
تفكر الدول �إن كان عليها التدخل يف بلدان مثل �سوريا
واليمن؟ ميكن �أن ت��رى الأم��ر على �أن��ه اع��ت��داء فيكون
بذلك فعال غري �أخالقي لكن ُيكن �أن تراه �أي�ضاً على
�أنه انت�صار لل�ضعفاء ممن يتعر�ضون للأذى يف بلدانهم،
وتنق�صهم القدرة على الدفاع عن �أنف�سهم .ق��رار كهذا
لن يكون معتمدا على اخليار الأخالقي الأمثل �أو على
احل�����س ال�سليم وح���ده ،ول��ك��ن �أي���ً��ض��ا ع��ل��ى اخل��ي��ار ال��ذي
يتوقع �أن ي�أتي ب�أف�ضل النتائج على امل��دى البعيد وفق
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��اح��ة ،وال��ت��ن��ب���ؤات ،والآث�����ار امل�ترت��ب��ة على
البدائل املُختلفة.
�أمر �آخر يف حال كانت ال�سلطة هي امل�س�ؤولة عن ت�شريع
الأخالق هل هذا يعني �أنها �ستكون م�س�ؤولة عن �ضبطها
� ً
أي�ضا (عن التنفيذ والف�صل يف النزاعات املتعلقة بها)؟
وهل �سيكون ذلك وفق االنتماء العرقي؟ وهل نفرت�ض
�أ�ص ً
ال الثبات يف الهوية العرقية؟ هذه الأ�سئلة ت�صل بنا
�إىل االعتقاد بعدم جدوى طرح الكاتب.
nouf.alsaidi@gmail.com
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املخطوطات :تحديات التوثيق املنهجي والنرش
�أ�سماء ال�شام�سية
ينطلق زيدان يف معاجلته ملُ�شكالت املخطوطات بو�ضع ا�صطالح «الرتاث» نف�سه حتت طائلة الغربلة والتمحي�ص ،بدءًا بورود امل�صطلح يف لغة القر�آن الكرمي ولي�س انتها ًء ب�أ�صل
امل�صطلح يف اللغة العربية الذي طفر ا�ستخدامه �أكرث ما َطفر يف القرن الع�شرين ،يف جميع الأنواع الأدبية والكتابية ،حتى �أدى ذلك �إىل ت�شكل �أزمة حقيقية يف الوعي بالظاهرة
الرتاثية ،فقد ظهر ا�صطالح «الرتاث» على ال�سطح بكرثة و�شاع ا�ستهالكه ،فانطبقت عليه مقولة مي�شيل فوكو ،حول �شيوع اللفظ وترديده املُ�ستمر الذي قد يخفي معناه ،بل
و�أكرث من ذلك �صاحب بروزه تداخل م�شكالت عديدة يفرد لها الكاتب والباحث يو�سف زيدان مُعظم �صفحات مقاله يف مقاله املن�شور يف جملة الت�سامح واملعنون بـ «م�شكالت
املخطوطات ،من اخلزانات اخلطية �إىل �آفاق الن�شر الإلكرتوين».
وهو �إذ يبد�أ مبحثه يف مناق�شة �أ�صل امل�صطلح وا�ستخدامه وانت�شاره
يف املكتبات واملخطوطات ،كل ذل��ك من �أج��ل �أن ي�ص َل �إىل ال�تراث
املكتوب يف املخطوطات املن�سية يف اخلزانات اخلطية العتيقة -على
ح��د ق��ول��ه � -إىل ال��ت��ح��دي ال���ذي ي��واج��ه��ه يف ن�����ش��ر ه���ذا امل��خ��ط��وط
�إلكرتونياً يف �صورة رقمية معا�صرة.
و�إ َّن �أهم امل�شكالت والتحديات التي تواجه املُحققني ح�سب زيدان يف
طريقهم �إىل ن�شر الن�ص الرتاثي كالآتي:
�أو ًال :ال�تراث املجهول� ،أي افتقاد املكتبات اخلطية املحتوية على
امل��خ��ط��وط��ات ع��ل��ى ف��ه��ار���س و���ص��ف��ي��ة حت��ل��ي��ل��ي��ة دق��ي��ق��ة ،ف�����ض ً
�لا عن
اختالف مناهج النا�شرين واملحققني يف التعامل مع الن�ص.
ثان ًيا :التوظيف الوقتي جلانبٍ من الرتاث لأغرا�ض �أيديولوجية
�أو مذهبية �أو �سيا�سية ،مثال ذل��ك ه��و الفكر ال��ع��ام ال��ذي تعتنقه
دول��ة ما بح�سب املرحلة ،و�ضربَ مثا ًال على اعتناق دول��ة للعقيدة
وال�صويف،
اال�شرتاكية ما ي���ؤدي �إىل خما�صمتها ال�تراث ال��روح��ي ّ
وحتيزها للنزعة الي�سارية يف دين تلك الدولة وتاريخها احل�ضاري.
وي�ضع زي���دان ع��دة خ��ط��وات مرحلية مل��واج��ه��ة الآف���ات ال��ت��ي يُعاين
منها امل��خ��ط��وط ،وم��ن �أج��ل زي���ادة �أف��ق ال��وع��ي ب��ال�تراث ع��ن طريق
الوعي بجوانب اخلريطة الرتاثية ،ما ن�سميه اليوم «الفهر�سة» ثم
�يرا مرحلة الفهم
خطوة الن�شر �سواء كان ورق ًّيا �أم �إلكرتونيا و�أخ ً
واال�ستيعاب �أو التحقيق لينتقل فيها «الرتاث املخطوط �أو املن�شور»
من حالة الن�ص �إىل حالة اخلطاب فيما ن�سميه بالن�شر.
مع ذلك وجب �أن نت�ساءل ع ّما يعنيه زيدان بالفهر�سة؟ كيف ع ّرفها
وكيف تعاين املخطوطات من الفهر�سة بالطريقة التي يتعامل بها
حال ًيا؟
�إ َّن جممل م��ا ميكن تعريف الفهر�سة ب��ه ه��و جمموعة اخل��ط��وات
املرتاكبة املرتاتبة التي ت�ؤدي يف النهاية �إيل وعي حقيقي بالرتاث،
بداية من جتنب امل�شكالت الإداري���ة التي تتمثل �أ َّول ما تتمثل يف
ح��ي��ازة املخطوط التي يفرت�ض �أن تكون ح��ي��ازة جممعة �إىل جهة
واح���دة ،وجتنب ت�شتيت املجاميع اخلطية بيد عديد م��ن الأف���راد
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخل��ا���ص��ة ،م��ا يجعل ك��ل خمطوط يخ�ضع
ملعايري وموافقات ومُعاجلات ُمتلفة.
ثال ًثا :م�شكالت فنية تتلخ�ص يف انعدام التوحيد القيا�سي لبطاقة
الفهر�سة ،وت��ف��اوت م�ستوى املفهر�سني ،واخل��ل��ط م��ا ب�ين القائمة
احل�صرية والفهر�س العلمي و�صعوبة ن�شر الفهار�س وغريه.
والأ���ش��د ت���أزمً��ا م��ن امل��خ��ط��وط��ات ه��م املفهر�سون ال���ذي ي��ل��ق��و َن قلة
تقدير و�إ�شادة ملجهوداتهم رغم ما ُيثل عملهم من �أهمية ق�صوى.
راب ًعا :ميكنني القول و�أنا �أقر�أ هذه املراجعة �أن الكاتب ينتقل من
خ��ط��وة مهمة يف العملية ال�تراث��ي��ة �إىل خ��ط��وة �أه���م فخطوة �أك�ثر

�أهمية فخطوة بالغة الأهمية ،حتى يحتار القارئ �أيهما �أه��م من
الأخرى يف هذه العملية احل�سا�سة ،فهو يُ�سوِّق لعبء �أكرث ثق ً
ال من
�سابقه على كاهل العملية الرتاثية وهي «التوثيق» وبالأخ�ص توثيق
عنوان املخطوط وم�ؤلفه ،وامل�شكالت الفنية التي ت�صاحبها ،وعدم
خ�ضوع كل املخطوطات للمعايري التقليدية للفهار�س كامل�صاحف
مث ً
ال ،والكتب ال�سماوية الأناجيل والتوراة.
خام�سا :فيما يتعلق مب�شكالت الن�شر ،يدلل زي��دان على الأ�سلوب
ً
الع�شوائي امل ُ ّتبع يف ميدان ال�تراث ،فمرحلة «الن�شر» عندنا ت�سبق
الفهر�سة ،ف�ضال عن االنتقاء ال ّن�صي للرتاث بح�سب العقيدة �أو
الأيديولوجية امل ّتبعة ،ك���أن يختار العلمانيون ابن ر�شد ويجعلون
منه قائ ً
ال بالعلمانية ،بينما يفعل الفريق املعاك�س ال�ضد من ذلك
باختيارهم �أيقونة لهم تنا�سب عقيدتهم تتمثل يف ابن تيمية مثال،
�إذ بح�سب زيدان �أن الوعي اجليد بالن�ص الرتاثي يجعل املفهر�س
مو�ضوعياً بحيث ي�ستك�شف ال�سلفية يف اب��ن ر�شد والتقدمية عند
ابن تيمية مبقدار ما يريان يف فل�سفاتهما الفكر النقي�ض.
وال يفوتنا �أن ن�شري �إىل ما �أ�شار �إليه زيدان من ارتباط حركة الن�شر
الرتاثي بواقع ثقايف عربي عام حمدد تاريخياً وجغراف ًيا ،بدءًا من
خفوت عمليات الن�شر الأوروبي للرتاث العربي يف الن�صف الأول من
القرن الع�شرين التي حل حملها الن�شر العربي يف املطابع امل�صرية
والأوروب��ي��ة ،م��رو ًرا بخطورة انت�شار الن�شرات املزيفة التي انتحلت
�أعما ًال �سابقة �أثرت على عمليات ال�ضبط الببليوجرايف والتي تركت
�أثرها على الن�شر الرتاثي �إلكرتونيا!
�إال � ّأن حماوالت ن�شر املخطوطات لي�ست كلها �سوءا يف �سوء؛ فزيدان
ي�ضرب �أمثلة جيدة على م�شاريع جادة عرب طرائق الكتاب املطبوع
والكتاب امل�سموع ،مثل جتربة املجمع الثقايف ب�أبوظبي يف �إ�صداره ما
يقرب من ثمانني كتا ًبا �أغلبها تراثي على هيئة �أ�سطوانات �سمعية،
ف�ض ً
ال عن تطور الن�شر الإلكرتوين عرب ما مي�سى بتقنية الو�سائط
املُتعددة التي تعمل على دمج ال�صوت وال�صورة والكتاب املطبوع م ًعا.
ويتجاوز دور التكنلوجيا املعا�صرة �إ�سهام الكمبيوتر يف الفهر�سة �إىل
�إ�سهامه املهم يف احلفاظ على املخطوطات بتقنيات خا�صة وذكية
عرب تقنيات الن�سخ امليكروفيلمي �أو ال�صورة الرقمية واحلفاظ على
الأ�سطوانة املليزرة.
ينطبق هذا التطور الهائل � ً
أي�ضا على عمليات التحقيق التي �سهلت
الإخ��راج الفني للن�ص املحقق وتقدمي النماذج اخلطية مع الن�ص
املحقق.
وبهذا يخل�ص زيدان �إىل �أهمية تعالق الرتاث بالتكنولوجيا بحيث
ال يُف�صَ ل �أحدهما عن الآخر ،ويف ر�أيي �أن هذه ال�صلة وهذا التعالق
خ�صو�صا و�أن التقنيات الإلكرتونية
بني الإثنني كان البد �أن يتم،
ً

وف��رت عناء حتويل مئات املخطوطات �إىل �شكلها املطبوع ما �أدى
�إىل تقليل جهد ووق��ت هائلني ،وعندما كنا قد �أهملنا ال�تراث يف
هيئته اخلطية كما لو �أننا كنا ننتظر مار َد «التكنلوجيا» لتخلي�صنا
م��ن عناء وم�شقة التحويل الن�صي للمخطوطات ،ك��ان املحققون
وامل�ست�شرقون يقومون ب��دوره��م يف حتويل احلقائق التاريخية يف
تراثنا �إىل حقائق جمتز�أة ومُنتقاة ،والغريب �أننا حاملا ا�ستيقظنا
من �سباتنا ك ّنا قد وعينا بالذي فات ،ف�أ�صبحنا نن�شر دون فهر�سة
وال حتقيق وال بحث عن غري هدى.
ك���ان���ت حم������اوالت ال��ن�����ص��ف ال���ث���اين م���ن ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن �أ���ش��ب��ه
مبحاوالت اللحاق بالذي �سبق ولبق ،فكما لو �أن املحققني يف ذلك
ال��وق��ت ي��ح��اول��ون �إن��ق��اذ م��ا ميكن �إن��ق��اذه با�ستعادة �سمعتهم حول
املن�سي ب�أي طريقة ،حتى لو كانت هذه الطريقة هي تزييف
تراثهم
ّ
من�شورات املخطوطات الأوروب��ي��ة وت�سميتها ب�أ�سماء عربية ،كمن
يبحث عن نف�سه يف �صورة الآخر ،و�إن يكن ،ف�إن حماوالت التوثيق
املت�أخرة كانت �أك�ثر تعق ً
ال وتب�ص ًرا ب�أهمية املنهجية يف التحقيق
والفهر�سة والن�شر ،وقد وعيت �أكرث بجودة املنتج وبالكيف �أكرث من
الك ّم.
ويف نهاية ه��ذا امل��ق��ال �أح���ب �أن �أن��� ّوه بالفكرة اجل��دل��ي��ة ال��ت��ي �أ���ش��ا َر
لها زي��دان �سري ًعا ،وهي ال ّتحول من الذاكرة الفردية �إىل الإتقان
الآيل للمدخالت واملخرجات ،والتي ميكن �أن يعاين منها املحقق
املعتمد ب�شكل كلي على الطرق التقليدية يف التحويل الن�صو�صي
للرتاث ،والتي على ما يبدو ما يزال يف�ضلها عديد من امل�شتغلني
يف هذا املجال يف معاناتهم من جدلية الذاكرة املت�سعة يف الكمبيوتر
امل�ضمحلة يف الذهن� ،أو ما ي�صفه زيدان �إع��ادة تركيب للمعلومات
يف اجلهاز يف مقابل ن�سق حمدد لال�ستدعاء عند الفرد ،حركة اليد
على الأزرار مقابل حركة العني بني �سطور الكتاب ،وهذا النوع من
اجلدل طر�أ عندما نوق�شت ق�ضية الإن�سان الآلة �أو ت�شي ُّء الإن�سان،
يف الطريقة التي تتعامل معها التكنلوجيا مع الطبيعة الإن�سانية
التي تعوده على ا�ستدعاء ذاكرة وذكاء الآلة بدال من ذاكرته وذكائه،
و�أق��ول �إن ه��ذه الطريقة �إذا كانت ت�سهم يف �ضخ كميات هائلة من
البيانات اخلطية �إىل ب��ي��ان��ات خم��زن��ة ع�بر و���س��ائ��ط غ�ير ملمو�سة
تقلل م��ن م�ساحة ت��خ��زي��ن امل��خ��ط��وط��ات يف اخل���زان���ات ،وت��ق��ل��ل من
فر�ص فقد املخطوطات يف ظروف بيئية �أو �سيا�سية معينة ،فالبد
�أن تكون هذه الطريقة هي الأكرث نف ًعا وتف�ضيال ب�صرف النظر عن
انتماءات بع�ض الفرق للأ�سلوب القدمي يف املعاجلة ،ه��ذا الأخ�ير
الذي مل يعد يوفر البدائل كما توفرها التكنولوجيا التي ال مفر
من ح�شرها يف تفا�صيل العمليات احلياتية للأفراد.
asmaashamsi@hotmail.com
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العلم واألخالق ورضورة االتفاق
حممد الكمزاري
قال العامل الأملاين (بالنك) �إننا مع�شر العلماء ،نخطو خطوات عمالقة على �أر�ض �صلبة ،لكننا ال نعرف كم متيد الأر�ض حتت �أقدام الآخرين� .إ َّن ما نراه يف الواقع هو �أ َّن
النا�س يزدادون �شرا�سة وا�ست�سالماً للغرائز ،كلما زدناهم معرفة .فمما ال ُيكن جتاهله �أننا على �أعتاب فر�ض واقع �أخالقي جديد .فما من ع�صر برزت فيه م�شكلة الأخالق
والعلم مثل الذي نعي�ش فيه الآن .فقد �أ�صبح با�ستطاعة الإن�سان العادي الذي نال ق�سطاً ب�سيطاً من املعرفة �أن يت�ساءل عن عالقة االخرتاعات العلمية احلديثة والتقدم املده�ش
مب�صري احلياة الإن�سانية وما ي�ؤمن به الب�شر من مُعتقدات توجه �سلوكهم يف احلياة .فعلى الرغم من �أ َّن م�شاغل احلياة اليومية ،و�ضو�ضاء الأحداث ال�سيا�سية ،ت�صرف الإن�سان
املُعا�صر عن الت�أمالت النظرية التي كانت تتاح للقدامى ،ف�إن تفكري الإن�سان مب�صريه قد �أ�صبح من الأمور اليومية يف ع�صرنا احلديث ،وذلك ب�سبب املتناق�ضات الغريبة التي
حملتها املدنية احلديثة �إىل املُجتمعات الب�شرية ويف طليعتها االنهيار الأخالقي وحتلل ال�شخ�صية الإن�سانية وتقهقرها �أمام الآلية الطاغية التي تغلغلت يف امل�ؤ�س�سات االجتماعية
واملُنظمات االقت�صادية.

من هنا ينطلق الأك��ادمي��ي امل�صري جم��دي اجلزيري
يف مقاله املن�شورة يف جملة الت�سامح واملعنون بـ «القيم
الأخالقية ون�سيج الفكر الغربي املعا�صر» الذي تناول
ف��ي��ه امل�����س���أل��ة الأخ�لاق��ي��ة يف ع��امل��ن��ا امل��ع��ا���ص��ر و���ض��رورة
انطالقها من ن�سيج الواقع الذي ت�شتبك به توجهات
الفل�سفة الغربية املعا�صرة بالفعل .وهكذا ف�إ َّن منهج
التناول ال يت�سنى بغري و�صل امل�س�ألة الأخالقية ب�أبرز
الق�ضايا املعا�صرة ولعل �أهمها العلم والتكنولوجيا
واحلرية والثقافة واحل�ضارة وال�سيا�سة.
فمن امل�سلم به �أ َّن العلم والأخ�لاق معاً من �أهم ركائز
املجتمعات وعنا�صر نه�ضة الأمم وال�شعوب ،فالعلم
يبني الأف��راد واملجتمعات ،وي�س ّهل لهم �أمور حياتهم،
والأخالق حت�صن الفرد ،وتقوي املُجتمعات ،وحتميها،
فالعالقة ب�ين العلم والأخ�ل�اق عالقة تكاملية ،فال
طيب ب��دون �أخ�ل�اقٍ  ،وال �أخ�لا َق �صحيحة
علم له �أث�� ٌر ٌ
يب�صر وي��ر���ش��د ،فالعلم العني املب�صرة
علم ّ
م��ن غ�ير ٍ
للأخالق والقيم ،والأخ�ل�اق والقيم الوعاء احلافظ
والراعي للعلم.
ومن املفرو�ض �أن تكون الأخالق �أحد املعايري ال�ضابطة
للن�شاط العلمي مت��ام��اً كاملعايري القانونية واملالية
وامل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة ،ف����الأخ��ل�اق ُت����دد اال����ش�ت�راط���ات
املتعلقة بالن�شاط العلمي مثل الأهداف واملجال الذي
يتم البحث فيه .وطريقة تنفيذ الن�شاط العلمي.
فمن غ�ير املمكن �أن يقبل البحث العلمي الأخ�لاق��ي
�شراء �أ�شخا�ص من ع�صابات االجتار بالب�شر من �أجل
القيام بالتجارب العلمية عليهم �أو �أن ينظم عملية
بيع الأع�ضاء الب�شرية �أو زراعتها ب�شكل غري قانوين،
كما �أ ّنه من غري املمكن �أن يكون هناك َ ٌ
عال �أخالقي
يقبل ت�صنيع �سالح ُمدمر للب�شرية �أو لتنفيذ عمليات
�إرهابية.
واحلقّ �أن التقدم العلمي املُعا�صر قد فر�ض مواجهات
�أخ�لاق��ي��ة م��ع امل��ت��غ�يرات ال��ت��ي خل�صت �إل��ي��ه��ا ال�ساحة

العلمية ،ومل يعد من املي�سور �إ�سقاط املواقف الأخالقية
والدعم الأخالقي بل والديني جتاه املنجزات العلمية
يف عاملنا املعا�صر .ولعل ق�ضايا الإجها�ض واال�ستن�ساخ
ون��ق��ل وزراع���ة الأع�����ض��اء وم��ا ي�سمى ب�إ�شكالية القتل
الرحيم مثل قتل املر�ضى تخلي�صاً من الآالم املربحة
ال��ت��ي يعانون منها بعد �إخ��ف��اق ال��ط��ب يف عالجهم �أو
قتل الأط��ف��ال امل�شوهني �أو املُختلني عقلياً ،ك ّ��ل هذه
الق�ضايا ال��ت��ي ت��ث��ار ب�ين ال��وق��ت والآخ����ر ،على الرغم
من ُبعدها العلمي ،لكن بعدها الديني والأخالقي ال
ُيكن اال�ستعانة به ،ومن هنا تتبدى داللة املناق�شات
وامل����ؤمت���رات وال��ن��دوات البحثية يف ت��ن��اول امل�شروعية
الأخالقية والدينية ملثل هذه املُتغريات التي ات�سمت
بها احلياة العلمية ،وهي متغريات من �ش�أنها �أن جتعل
ح�ضور امل�س�ألة الأخالقية يف وقتنا احلا�ضر على نحو
�أك�ث�ر و���ض��وح��اً ودالل���ة م��ع ك ّ��ل ت��ق��دم ج��دي��د يف جم��ال
البحث العلمي �أمراً �ضرورياً البد منه.
ولعلنا لو �ألقينا نظرة عابرة على بيان �أ�صحاب النزعة
الإن�سانية لوجدنا �أ ّنهم منذ البداية ي�ؤ ّكدون مت�سكهم
بال َّتكامل بني العلم والأخالق من خالل الثقة الكاملة
ب����أن امل��وج��ود ال��ب�����ش��ري ل��ه م��ن ال��ق��وة والإم��ك��ان��ي��ات ما
يجعله ق���ادراً على حل م�شكالته بنجاح ،و�سبيله �إىل
ذلك عقله ومنطقه ومنهجه العلمي الذي يعمل على
تو�سيع وتعميق معرفته بالكون ،مع التطلع �إىل قيم
�أخالقية حتتوي ّ
كل القيم الإن�سانية وت�ستهدف �سعادة
الإن�سان وحريته وتقدمه االقت�صادي.
ول��ك��ن ي��ب��دو ج��ل��ي��اً ل��ل��م��ت���أم��ل يف واق����ع ف��ك��رن��ا ال��ع��رب��ي
امل��ع��ا���ص��ر �أ َّن ه��ن��اك ب��ع�����ض��اً م���ن ت���ي���ارات���ه ت��ن��ط��ل��ق من
فر�ضية القطيعة املطلقة بني العلم والفل�سفة ،وبني
العلم والأخالق ،ولعل �أبرزها تيار الفل�سفة التحليلية
و�أ����ص���ح���اب ال��و���ض��ع��ي��ة امل��ن��ط��ق��ي��ة ال�����ذي ح����دد م��ه��م��ة
الفل�سفة يف التحليل امل��ن��ط��ق��ي للق�ضايا وال��ع��ب��ارات
وحدها .باعتبار ق�ضايا العلم وحدها ميكن التحقق

من �صدقها �أو كذبها بينما ق�ضايا الفن وامليتافيزيقا
والأخ�لاق ال ميكن الربهنة عليها� ،إنها ق�ضايا تخرج
من نطاق العلم وال تدعي �شيئاً ميكن نقده �أو �إثباته،
وه���ي �أق����رب �إىل ك��ون��ه��ا جم���رد ت��ع��ب�يرات ع��ن م�شاعر
ذاتية خال�صة ،كما قال فنج�شتني �إنّ معظم الق�ضايا
والأ�سئلة التي كتبت ع��ن مو�ضوعات فل�سفية لي�ست
كاذبة فح�سب ولكنها �أي�ضاً عدمية املعنى.
وم����ع ذل����ك ال مي��ك��ن��ن��ا جت���اه���ل م���ا ي�����س��ت��ل��زم��ه ال��ت��ق��دم
العلمي من متطلبات و�شروط �أخالقية ال غنى عنها
لكل جمتمع لعل �أهمها حرية البحث العلمي ورعايته
وت�شجيع العاملني به وحتريره من ّ
كل العوائق التي
تعوق انطالقاته ،فال َّتقدم العلمي يكر�س جمموعة
من القيم الأخالقية التي ال غنى عنها لكل ُمتمع
لعل �أه��م��ه��ا احل��ري��ة واال���س��ت��ق�لال وال��ك��رام��ة و�إط�ل�اق
ال��ط��اق��ات الإب���داع���ي���ة الإن�����س��ان��ي��ة وحت��ق��ي��ق ال��رف��اه��ي��ة
وال�سالم واملُ�شاركة الفعالة يف بناء احل�ضارة ،والعلماء
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى ع��ل��ي��ه��م ال��ت��ح��ل��ي مب��ج��م��وع��ة من
اخل�صائ�ص الأخالقية من �أهمها الت�سامح وال�شجاعة
البحثية التي تفر�ض عليهم قيودها �أو توجهاتها �أو
�شروطها ،مع الإح�سا�س بامل�س�ؤولية املجتمعية جتاه
املجتمع الإن�ساين الذي يعملون به.
ختاماً قد ال يختلف اثنان على �ضرورة اتخاذ نظرية
�أخ�لاق��ي��ة �إىل احل�����ض��ارة ك��م��ا ي���رى �آل��ب��رت �شفيتزر
يف فل�سفته احل�����ض��اري��ة ،ف��الأع��م��ال امل��ب��ت��ك��رة والفنية
والعقلية واملادية ال تك�شف عن �آثارها الكاملة احلقيقية
�إال �إذا ا�ستندت يف بقائها ومنائها �إىل ا�ستعداد نف�سي
يكون �أخالق ًيا حقًا .وق��د ي��رى الفيل�سوف �أ َّن القيمة
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي مي��ك��ن ت��ن��اول احل�����ض��ارة م��ن خاللها
تكمن يف القيمة الدينية وحدها ،وبالتايل ترتبط هذه
القيمة ب��ك ّ��ل ال���دالالت الأخ�لاق��ي��ة ال��ت��ي ال غنى عنها
لتفهم العلم يف الع�صر احلديث.
m-alkumzari@hotmail.com
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الفن ليس متردا عىل العقيدة ...
�أم كلثوم الفار�سية

ي�أخذنا الربوف�سور «هانز غاوبة» خالل مقاله املن�شور يف جملة الت�سامح والذي ناق�ش فيه الفنون الإ�سالمية والفنون الغربية يف عر�ض �سريع لتاريخ
الفنون وعالئق ال�شرقي بالغربي عند املرحلة احلا�سمة التي بد�أت فيها الظروف تتغري بطريق ٍة راديكالي ٍة يف العاملني العربي والإ�سالمي �إذ � ّإن لكال الفنني
نف�س الأ�صول؛ فالفن الأوروبي الو�سيط هو نتاج الكال�سيكية املُت�أخرة والبحر املتو�سط ،و�إىل حد �أقل نتاج منطقة البحر الأ�سود� .أما الفن الإ�سالمي فيجد
جذوره يف الفرتة الكال�سيكية املت� ّأخرة على البحر املتو�سط واملناطق املجاورة .وب�سبب وحدة امل�صدر؛ ف� ّإن الفنني ال�شرقي والغربي تو�أمان .وهذه التو�أمة ال
تقت�صر على الفنّ ؛ بل تتناول احل�ضارة �أي�ضاً؛ ل ّأن احل�ضارتني لهما نف�س الأ�صول.
وبال َّتعمق الفكري يف مفهوم الفن جن��د �أ َّن��ه ق��د يكون من
ال�صعب ع��ل��ى ال��ب��اح��ث �أن ي��ق��دم ت��ع��ري��ف��اً دق��ي�� ًق��ا ل��ل��ف��ن؛ ل�سعة
جم��ال��ه ،و���س��رع��ة ت��ط��ور ح��رك��ت��ه م��ن ج��ه��ة ،ول��ت��ع��دد امل��دار���س
الفنية من جهة �أخرى .ولكن البد من حماولة �إعطاء تعريف
ُي��ج��ل��ي حقيقة ال��ف��ن وي��ق��رب فهمه �إىل ذه���ن ال��ق��ارئ فالفن
تعبري عن اجلمال ميتاز بالتنظيم والتوازن املُحكمني ،وهذا
التعبري مي��ث��ل ا�ستجابة وجت�����س��ي��دًا م��ن ال��ف��ن��ان مل��ا ينفعل به
انفعا ًال وجدانياً عميقاً ،فالفن على ر�أي الفيل�سوف جود :هو
النافذة التي ميكن �أن نطل منها على حقيقة اجلمال وهذا
لي�س تعريفاً حلقيقة الفن ،و�إمنا هو بيان لوظيفته .وهو على
ر�أي حممد قطب :حم��اول��ة الب�شر لت�صوير حقائق الوجود
و�إنعكا�سها يف نفو�سهم يف �صورة موجبة وجميلة .ولكن الفن
�أو���س��ع جم��ا ًال من تعريف حممد قطب؛ لأ ّن��ه ال يقت�صر على
ت�صوير حقائق الوجود فح�سب ،بل يتعدى ذلك �إىل جت�سيد
ان��ف��ع��االت ال��ف��ن��ان نف�سه ،وال��ت��ع��ب�ير ع��ن م�����ش��اع��ره وت�����ص��ورات��ه
و�أحا�سي�سه��� ،س��واء �أك��ان��ت �صدى حلقائق ال��وج��ود� ،أم تعبريا
عن ر�ؤى خيالية جتول يف ذهن الفنان ،ولي�س لها �أيّ وجود يف
اخلارج فالفنُّ هو ٌ
ُ
ن�شاط �إن�سا ُّ
الغر�ض من ورائه ت�شكيل
ين وا ٍع،
املحيط بطرائق جمالية ناطقة.
فال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا املقام ما دامت هذه حقيقة
ال��ف��ن وذل��ك ج��وه��ره؛ فهل م��ن احلقيقة �أن ُي��ح��ارب الإ���س�لام
الفن �أو يُعاديه؟ وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل ن�ستعر�ض ملحة
تاريخية ع��ن ال��ف��ن��ون الإ���س�لام��ي��ة وت���أث��ره��ا بالفنون الغربية
فلي�س هنالك �أقوى حجة من التاريخ ليجيبنا على مثل هذه
الت�سا�ؤالت فكما ذكر الربوف�سور «هانز غاوبه» يف مقاله �أ ّنه
وبعد القرن الثامن ع�شر �سيطر الغرب الأوروبي على العامل،
وفر�ض ثقافته و�أذواق��ه وم�شاربه وفنونه .بل وظهرت ر�سو ُم
(امل�ست�شرقني) التي ُتعطي ال�شرق �أبعاداً فانتازية و�شهوانية
ت��ف�تن �أول���ئ���ك الآت��ي�ن م���ن ال���غ���رب .ويف ح�ي�ن ت����أث���ر امل�����س��ل��م��ون
بالكثري من ذلك وق َّلدوه؛ �إال �أنه ظهرت بينهم �أي�ضاً حركات
�أ�صالة تبحث عن هوي ٍة جديد ٍة وناه�ض ٍة بعيداً عن التقليدية

الكال�سيكية وعن تقليد الغرب .ويف القرن الع�شرين ،انت�شرت
ال�صيحات الفنية الغربية اجلديدة يف الفنون مثل  -الروكوكو،
والكال�سيكية اجلديدة واالنطباعية والتعبريية والتكعيبية
وهذه جميعاً حركات للفن التجريدي ،الذي يذ ّكرنا بالتجريد
 الذي قوي �أيام ال�صفويني والتيموريني .حيث جاء امل�سلمون�إىل ال�شام ووج��دوا الكنائ�س مليئ ًة بالتزيينات وال�صور التي
ُتقد ُّ�سها العامة ،وه��ذا يُخالف التوحيد الإ���س�لام��ي خمالف ًة
�صارمة .ورمبا �أدى ذلك �إىل �صدور الأمر من اخلليفة يزيد
ال�صوَر
الثاين مبنع الت�صاوير .ورمبا قام املُ�سلمون بالنيل من ُ
يف الكنائ�س �أي�ضاً .والدليل على � ّأن هذا املنع كان قا�صراً على
امل��ب��اين ال��دي��ن��ي��ة �أن��ن��ا جن��د يف م��ب��اين الأُم���وي�ي�ن غ�ير الدينية
ر�سوماً وت�صاوير .و�أقدم املباين املعروفة مبنى ( ُق�صري عمرة)
الذي كان ح ّماماً ،وفيه قاعة ا�ستقبال .وعلى حيطان القاعة
أ�شخا�ص �آخرين .وعلى احلائط
هناك ر�سو ٌم ل ُعمال البناء ول
ٍ
�أي�ضاً هناك �صورة للخليفة جال�ساً وعلى ي�ساره �أربعة ملوك
هم الذين �أخ�ضعهم!.
بيد � ّأن الفن الإ�سالمي ال ُيكن مقارن ُت ُه بالفنون الغربية
�أو قيا�سه عليها ب�شكلٍ �سطحي ،فللفن الإ���س�لام��ي ق��واع��ده
وجم��االت��ه ،وه��و ي�شمل كل جم��االت الفن ،مبا يف ذل��ك جمال
الت�صوير .ولأ َّن الإ�سالم دين الفطرة ال�سليمة التي تنجذب
�إىل الكون متناغمة معه ،و�إىل الوجود م�ست�أن�سة به ،م�ستبطنة
كل معاين اجلمال ،جامعة جلميع �أ�شتاته يف الكون والنف�س،
م���ؤل��ف��ة م��ن ذل��ك ن�سقاً متجان�ساً ،ي��ت��واءم م��ع ال��وج��ود ال��ذي
�أبدعه الباري ج َّل وعال .فالإ�سالم ال يُحارب الفن وال يُعادي
اجلمال؛ لأنه -الإ�سالم -الدين احلق الذي �أنزله خالق الكون
وم�صوره ،وقد بلغ الإ�سالم املُنتهى يف الكمال ،وجتاوز املدى يف
احل�سن ،وبلغ نهاية الإعجاز يف اجلمال� ،شكال وجوه ًرا .وقد
�أ�شاد الإ�سالم باجلمال ونوه به يف موا�ضع مُتعددة من القر�آن
ال��ك��رمي ،وال�سنة النبوية امل��ط��ه��رة ،فقد ا�ستنتج الفيل�سوف
روجيه جارودي أ� َّن العامل املُحرك للفن الإ�سالمي هو امل�سجد
وفن عمارته ،ثم قال مقولته الرائعة�»« :إن الفنون يف الإ�سالم

تف�ضي �إىل امل�����س��ج��د ،وامل�����س��ج��د يف�ضي �إىل ال�����ص�لاة»» .وه��ذا
يعني �أ َّن الفن الإ�سالمي يجذب الإن�سان جذ ًبا �إىل اهلل تعاىل،
فيتوق �إىل عبادته وي�ستلذ مناجاته؛ رغبة يف التخل�ص من كل
عبودية ل�سواه.
ولذا ف��� ّإن الذهاب �إىل � ّأن الت�صوير ُم�� َّر ٌم يف الإ�سالم يقف
على �أق��دا ٍم ق�صري ٍة ومزعزعة .ولي�س يف القر�آن واحلديث ما
يُفيد على القطع بحرمة الت�صوير .ويف الآيات القر�آنية هناك
مي لعبادة الأ�صنام والأوثان ولي�س للت�صوير.
حتر ٌ
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أ َّن ال��ف��ن الإ���س�لام��ي مل ي��ك��ن ن��ت��اج مت��رد
على العقيدة الإ�سالمية  -كما يزعم بع�ض املغر�ضني  -و�إن
الكالم حول مترد الفنان امل�سلم على �أوامر الإ�سالم ،ومزاولة
ال��ف��ن رغ���م ح��ظ��ر ال�����ش��ري��ع��ة ل�لا���ش��ت��غ��ال ب���ه ،م��ن خ�ل�ال ابتكار
فن جديد ،فيه �شيء من اال�ستقاللية مرده �إىل ال َّتمرد على
�شريعة الإ���س�لام .هذا كالم �ساقط ال قيمة له ،ولي�س لقائله
ُ�سلطان �شرعي وال دليل تاريخي �أو حجة عقلية� ،أو �سند فني،
فاحلقيقة �أ َّن الفنان امل�سلم ملا حرم الإ�سالم عليه بع�ض �صيغ
ال��ت��ع��ب�ير ال��ف��ن��ي -مل���ا ف��ي��ه��ا م��ن خم��ال��ف��ة ل��ل��ع��ق��ي��دة الإ���س�لام��ي��ة
والآداب ال�شرعية -ا�ستجاب لأمر اهلل �أو ًال ،ثم بحث عن �صيغ
جديدة للتعبري الفني ال ت�صادم ال�شريعة ،ف�أبدع فناً �إ�سالمياً
ي�ستنري ب�شريعة الإ�سالم ويلتزم بعقيدته ،له مميزات علمية
دقيقة ،وخ�صائ�ص فنية جميلة ،يقول روج��ي��ه ج���ارودي� :إن
جمالية ال��ف��ن الإ���س�لام��ي ال تعترب مطلقاً ح��ي ً
�لا لاللتفاف
على حمرمات القر�آن واحلديث ،بل تعبرياً عن ر�ؤيا نابعة من
العقيدة الإ�سالمية.
وال يخفى على �أي باحث ال��ب��ون ال�شا�سع ب�ين التمرد على
ال��ع��ق��ي��دة الإ���س�لام��ي��ة وب�ي�ن ا���س��ت��ل��ه��ام روح��ه��ا ل���ذا ف����� ّإن للفن
الإ�سالمي �أ�شكاال كثرية ،و�صورا عديدة ،جاءت ملبية لرغبات
امل�سلم اجلمالية وال��روح��ي��ة ،وم�ؤ�س�سة لفن �إ���س�لام��ي �أ�صيل
يتناغم م��ع ح��اج��ات ال��ع�����ص��ر ،وي��ت��ف��ق م��ع ال��ف��ط��رة الإن�����س��ان��ي��ة
ال�سليمة وميلأ الإح�سا�س والوجدان مبحبة اهلل.
umklthoom1@moe.om
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املدينة العتيقة وثقل الحضارات!
هند احل�ضرمية

ظالل التاريخ و�آثاره تبقى متج�سدة على مالمح املُدن التي كان لها وزن له ثقله الكبري ،وهنا �سوف نلقي ال�ضوء على �أحد هذه املدن التي تداولت عليها
الكثري من احل�ضارات الإن�سانية وهي مدينة «بنزرت» التون�سية ،هذا التعاقب احل�ضاري طبع على املدينة لو ًنا مميزاً وقد تطرقت مديحة اجلال�صي «باحثة
تون�سية » لهذا يف مقالها يف جملة الت�سامح املعنون بـ «مدينة بنزرت الإ�سالمية :الف�سيف�ساء احل�ضارية ».
و�إذا �أردنا �أن نتطرق لذكر �أي مدينة بهذا الثقل البد �أن ن�شري
بداي ًة �إىل املوقع اجلغرايف الذي بدون �شك يعد العامل الأ�سا�سي
يف �إك�ساب املدينة �أهميتها� ،إذ تقع مدينة بنزرت يف �أق�صى �شمال
تون�س ،وتعد �أق�صى نقطة �شمالية يف كامل ال��ق��ارة الأفريقية،
وكما ذك��رت مديحه تقع بنزرت على الطريق التي تربط اجلهة
ال�شرقية باجلهة الغربية للبحر الأبي�ض املتو�سط ،الأم��ر الذي
جعلها موقعا متميزا ملراقبة قواعد �صقلية واملراكب التي كانت
تعرب م�ضيقها عرب املحيط الأطل�سي ،كما مكنها هذا املوقع من
تن�شيط حركة املالحة مع موانئ مهمة يف املحيط الأطل�سي مثل
ع ّنابة يف اجلزائر ومر�سيليا يف فرن�سا وبع�ض املوانئ يف �إيطاليا.
وم��ث��ل معظم امل���دن التاريخية ك��ان ملدينة ب��ن��زرت الكثري من
الأ���س��م��اء ال��ت��ي تعاقبت عليها بتعاقب احل�����ض��ارات ،ف��ه��ي «هيبو
زاريتو�س لدى اليونانيني ،وبالفينيقية هيبو �أكرا ،و�أطلق عليها
يوليو�س قي�صر هيبو ديارتو�س..وغريها من امل�سميات» غري �أن
الرابط ال��ذي جمع هذه الأ�سماء هو �أنها ت�شري �إىل امل��ورد املائي
ال��ذي كانت تتمتع ب��ه ب��ن��زرت باعتبارها مدينة حماطة بالبحر
ال���ذي يت�صل ببحر ب��ن��زرت وب��ح�يرة ق��رع��ة ،ه���ذا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
من�سوب مياه الأمطار �سنويا ،بالإ�ضافة �إىل وفرة املياه اجلوفية
التي �أدت �إىل انت�شار الآب��ار والعيون .وبح�سب ما ذك��رت مديحة
ف���إن امل�ساحة املائية ملدينة بنزرت تبلغ ثماين ع�شرة م��رة �ضعف
مر�سى جبل طارق ،ون�صف مر�سى بريل هاربر.
وال ميكن ملدينة ب��ه��ذا امل��وق��ع الإ���س�ترات��ي��ج��ي وب��ه��ذه ال�ث�روات
الطبيعية �أن تغيب عن الأنظار؛ لذا كانت ملتقى للح�ضارات التي
قامت على البحر الأبي�ض املتو�سط لأكرث من ثالثني قرناً ،ورغم
التغريات التي ط��ر�أت على مالمح ه��ذه املدينة عرب ال��ق��رون �إال
�أنها ما تزال حتمل الكثري من املعامل الأثرية التي بقيت لت�شهد
على عراقتها.
ولعل هذا احلديث كله يقودنا �إىل نقطة حمورية مهمة حول
تاريخ هذه املدينة ،رغم اختالف امل�ؤرخني يف حتديد الفرتة التي
مت فيها ت�أ�سي�س املدينة ،فمنهم من يرى �أن تاريخ ت�أ�سي�سها يرجع
�إىل  1200قبل امليالد ،يف حني �أرجعها البع�ض �إىل القرنني التا�سع
والثامن قبل امليالد حيث كانت ت�سمى «هيبو �أكرا» .وترى مديحة
�أن بالإمكان جتاوز هذا االختالف من خالل تق�سيم املنطقة �إىل
ثالث مراحل تاريخية وهي:
املرحلة الأوىل :من الع�صور القدمية �إىل حني ظهور الإ�سالم
يف املدينة

�أب��رز ما ميكن ذكره يف هذه املرحلة هي «احلملة التي قام بها
القائد ال�صقلي �أغاطوكل على قرطاجنة وال��ذي ت��وىل �أثناءها
غزو هيبو بعد �أن �أبدت والءها لقرطاجنة �أثناء احلروب البونية،
وبانت�صاره �ضرب ح�صا ًرا على املدينة عنوة بعد مقاومة م�ستميتة
دام���ت ب�ضعة �أ���ش��ه��ر وج��ع��ل منها ق��اع��دة للعمليات امل��وج��ه��ة �ضد
قرطاج.
املرحلة الثانية :من ظهور الإ���س�لام حتى و�صول العثمانيني
للحكم
دخل الإ�سالم يف املدينة بعد �أن فتحها القائد العربي معاوية
بن حديج �سنة  41للهجرة ولكن �سرعان ما ا�سرتجع الروم هذه
املدينة ،ثم ّ
مت فتحها نهائ ًّيا على يد ح�سان بن النعمان بعد �سبع
�سنوات ،ويُن�سب �إىل العرب الت�سمية احلالية للمدينة (بنزرت).
وقد �أ�شارت مديحة �إىل الفرتة التي بقيت فيها مدينة بنزرت
يف عزلة عن الأحداث وذلك ل�سببني:
ً
 -1موقع املدينة� :شكل عائقاً جغرافيا نظ ًرا لبعده عن مركز
ال�سلطة التي متركزت يف و�سط البالد حتديداً يف القريوان ،ثم
فيما بعد عن العا�صمة الفاطمية باملهديّة.
 -2خ��ط ال��ت��ج��ارة :ن�شطت ال��ت��ج��ارة ال�بري��ة وال��ع�لاق��ات بني
الدول الإ�سالمية املتجاورة الأمر الذي غري من خطوط التجارة
ال�ساحلية ال�شمالية ،واجتهت خطوط التجارة نحو الداخل وبهذا
�أ�صبحت بنزرت بعيدة عن الن�شاط التجاري.
ورغ���م ه���ذا ف��ق��د �أ���س��ه��م��ت ه���ذه ال��ع��زل��ة يف حت��ق��ي��ق اال���س��ت��ق��رار
الداخلي للمدينة وعم االزدهار والرخاء فيها.
الفرتة الثانية� :إمارة بني الورد (1050م1159-م)
مل يدم اال�ستقرار الذي نعمت به بنزرت طويال ،فرغم العزلة
التي خلقها املوقع اجل��غ��رايف للمدينة �إال �أنها ت���أ َث��رت ب��الأح��داث
ال�سيا�سية التي طر�أت يف البالد ،ومن �أهم هذه الأحداث «الزحف
ال��ه�لايل ال���ذي �أر���س��ل م��ن اخل�لاف��ة ال��ف��اط��م��ي��ة يف م�صر ت���أدي�� ًب��ا
للع�صيان الذي �أعلنه حاكم املهدية بانف�صاله التام عنها ،و�أدّى
ه��ج��وم ه��ذه القبائل �إىل ان��ح�لال احل��ك��م ال�صنهاجي ،وتخريب
البالد وانت�شار الفو�ضى ،فانق�سمت البالد �إىل دويالت منف�صلة،
حينها �أق��ام �أح��د ملوك الطوائف  -وه��و القائد ال��ورد اللخمي-
ب��ب��ن�� َزرت دول���ة ب��ن��ي ال���ورد وق��د دام ح��ك��م ب��ن��ي ال���ورد ح���وايل ق��رن
ون�صف ،وات�سم بانت�شار اال�ستقرار والأم���ن ،حيث غ��دت املدينة
بذلك يف م�أمن من غارات �أهل البادية ،ومتكنت -بف�ضل ح�صونها
املتينة -من �صد الهجمات والغارات التي كانت موجهة �إليها».

الفرتة الثالثة :احلكم املوحدي واملرادي (1152م1236-م)
و�صل املوحدون لل�سلطة �سنة  554هـ و�سيطروا على الدويالت
التون�سية ،وبعد فرتة ع ّم اال�ضطراب والفو�ضى يف البالد نتيجة
ل��ل��ف��راغ ال�سيا�سي ال���ذي ح��دث بعد م��وت �أح���د م��ل��وك امل��وح��دي��ن،
فقام يحيى بن غانية وهو �أحد املراديني باال�ستيالء على بنزرت
والعديد من الثغور ال�ساحل ّية الإفريقية.
الفرتة الرابعة :احلكم احلف�صي (1228م1574-م)
عندما و�صل احلف�صيون للحكم جنحوا يف و�ضع حدٍ للغارات
امل�ستمرة ل��ذا ع�� ّم اال���س��ت��ق��رار ،ولأن ا�ستتباب الأم���ن ع��ام��ل مهم
يف ج���ذب ال�����س��ك��ان ف��ق��د ك�ث�رت ه��ج��رات الأن��دل�����س��ي�ين �إىل ال��ب�لاد
التون�سية ،وكان للجاليات الأندل�سية دور يف ن�شر الثقافة الدينية
ال��ت��ي ت��ق��وم على الإ���ص�لاح يف الأر����ض وتقدي�س العمل و���ض��رورة
�إتقانه.
الفرتة اخلام�سة :احلكم العثماين
كان ملوقع البالد التون�سية دور يف ات�سام فرتة احلكم العثماين
بالرخاء االقت�صادي وال��ع��م��راين .وق��د ذك��رت مديحة يف مقالها
ب�أن �أحد �أهم العوامل التي حققت الرخاء االقت�صادي هو ت�شجيع
ال�سلطة للقر�صنة �أو ما ي�سمى (اجلهاد البحري) ،لكن بعد �صدور
قرار م�ؤمتر (�إك�س �شابل) �سنة 1818م القا�ضي مبنع هذا الن�شاط
كل ًّيا تدهورت �أو�ضاع املدينة وانحدرت تدريجيا نحو اال�ستعمار.
املرحلة الثالثة :من اال�ستعمار الفرن�سي �إىل اال�ستقالل التام
ولأن مدينة ب��ن��زرت ه��ي �أق���رب امل��دن ال�ساحلية لفرن�سا فقد
ك��ان��ت �أول حم��ط��ات اال�ستعمار الفرن�سي ال���ذي ج��اء �إىل ال��دول
العربية حتت قناع « نظام احلماية « ونزلت هذه القوات �إىل املدينة
بتاريخ  1مايو 1881م وقد متكن الفرن�سيون خالل � 75سنة من
ن�شر الثقافة الأوروب��ي��ة امل�سيح ّية ،فانت�شرت الكنائ�س واملدار�س
الفرن�سية �إىل جانب تركيز م�ؤ�س�ساته العلمانية ،وا�صطدموا يف
تلك الأثناء مبقاومة كبرية فكريّة وع�سكرية� ،إىل �أن خرجت �آخر
القوات الفرن�سية يوم � 15أكتوبر 1963م من املدينة.
وقد ا�ستعر�ضت مديحة بعد هذا العر�ض التاريخي للمدينة
�أهم امل�ساجد الأثرية التي توجد يف بنزرت والتي �شكلت متازجاً
ح�ضارياً للفن املعماري الهند�سي ،ومن بينها جامع الق�صبة الذي
بني كما �أ���ش��ار بع�ض امل���ؤرخ�ين يف ف�ترة حكم بني ال���ورد ،وجامع
الأندل�سيني الذي ين�سب �إىل املهاجرين الأندل�سيني الذين ُطردوا
من �إ�سبانيا يف القرن اخلام�س ع�شر.
famouswritter@hotmail.com
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مقاربة بني الفلسفة املشائية واإلسالم
ب�سام الكلباين

الأخالق هي �أحد فروع الفل�سفة التي �أوالها الفال�سفة اهتماماً عظيماً ،بيد �أ َّنه للفيل�سوف العربي م�سكويه �آراء ُمتلفة عن بق ّية الفال�سفة� ،إذ يقوم م�سكويه
�إىل خلق مُقاربة بني الأخالق الأر�سطية والإ�سالمية من خالل كتابه «تهذيب الأخالق وتطهري الأعراق» والذي ُيناق�ش فيه الأركان اجلوهر ّية للأخالق
والتي ميكن ح�صرها يف الف�ضيلة واحلكمة والعفة وال�شجاعة والعدالة وال�سعادة واملحبة ،كما ُيقدم �شرحاً وافياً ملفهوم الرذيلة الأخالقية واخلوف والتعا�سة.
ت�ؤ ّكد دمية بوملحم يف مقالتها املعنونة «م�سكويه بني �أر�سطو
والإ�سالم» يف جملة الت�سامح ب�أ َّن �أ�صل الفعل اخللقي �إىل العادة
والتدريب والتع ّلم عند م�سكويه ،راف�ضاً �إ�سناد الأخ�لاق �إىل
الطبع متاماً ك�أر�سطو ،لأ َّن القول يف �أن الطبع �أ�صل الأخالق
يعني التقليل من �أهمية دور التمييز والعقل عند الإن�سان.
الأخ��ل�اق العملية ه��ي االع��ت��دال يف الأك���ل وامل��ل��ب�����س واجل��م��اع،
�أم��ا التعلم ف�يرف��ع م��ن قيمة الإن�����س��ان ،وت���دوم ه��ذه الف�ضيلة
بدوام تغذيتها ،و�أعني بهذا الغذاء العلم والزيادة يف املعلومات
والتزام ال�صدق يف الآراء وطلب احلق وقبوله ودح�ض الكذب
والبطالن ،فبالنف�س العاقلة يع ّود الإن�سان على ُحب الكرامة
والتقيد مب��ا ُيليه عليه ال��دي��ن ،وتف�ضيله ال��دي��ن على امل��ال،
ويحذر م�سكويه من اعتياد العيب عند �سامع التوبيخ يف حال
اخلط�أ ،لأ َّن اعتياده على ذلك يجعله وقحاً ،والوقاحة جتعله
يُكرر ما يفعله فيقوم بقبائح اللذات الكثرية� ،أي �أ ّنه  -م�سكويه-
يحث على طاعة الوالدين واملعلم وامل���ؤدّب واحرتامهم ،فتلك
الآداب �صاحلة لل�صبيان ول��ل��ك��ب��ار ،بيد �أن��ه��ا لل�صبيان �أن��ف��ع.
وما يُثري الده�شة حقاً هو �أ َّن مل�سكويه �أق��وا ًال ت�ؤ�س�س لنظرية
التطور التي �ست�شهدها الفل�سفة الأوروب��ي��ة احلديثة وخا�صة
عند الم��ارك الفرن�سي ودام�ين الإجنليزي حينما اعتقدا ب��� ّأن
ثمة ترقياً وتدرجاً يف مراتب الوجود ،وهذا يعود لقبول الآثار
وال�صور التي حتدث يف املوجودات.
الف�ضيلة
يرى م�سكويه �أ َّن الف�ضيلة و�سطاً بني رذيلتني ،فالذكاء و�سط
بني اخلبث والبالدة ،وال ِذك ُر و�سط بني الن�سيان والعناية مبا
ال ينبغي �أن ي��ح��ف��ظ ،ك��م��ا �أ َّن ال��ت��ع�� ّق��ل ه��و و���س��ط ب�ين ال��ذه��اب
بالنظر يف �أم��ر م��ا �أك�ثر مم��ا ه��و عليه والق�صور بالنظر فيه
ع ّما ه��و عليه .و�سرعة الفهم و�سط ب�ين اختطاف اخل��ي��ال يف
الفهم والإبطاء يف الفهم .فف�ضيلة النف�س الناطقة متم�صلة
بت�ش ّوقها �إىل العلوم واملعارف ،فالإن�سان م�ؤهل ليكون و�سيطاً
بني العا َلني الأعلى والأ�سفل ،كما �أ َّن البع�ض قد حظي بالنب ّوة،
ملن بلغ �أفقاً �إن�سان ّية.
احلكمة
يُ�شارك م�سكويه �أقرانه الفال�سفة يف �شروط احلكمة ،فاحلكيم
يجب �أن يتوافر لديه ال��ذك��اء والتع ّقل و�سرعة الفهم وق ّوته
و�صفاء الذهن و�سهولة التع ّلم ،فاحلكمة هي و�سط بني ال�سف ِه
وال��ب��ل��ه ،وي��ق�����ص��د ه��ن��ا ه��و تعطيل ال��ع��ق��ول ال��ف��ك��ري��ة ب�����الإرادة،
وبذلك فهو ي�ؤ ّكد ب���أ َّن احلكمة والفكر متالزمان ،وبهذا فهو
يلتقي ب�أر�سطو الذي ر ّكز يف حديثه عن احلكمة مط ّو ًال ،حيث

���ش��دَّد الأخ�ي�ر على �أ َّن احلكمة ه��ي �أ ُّ
مت �أن���واع امل��ع��رف��ة� ،أي �أ ّنها
لي�ست حم�صورة يف اجلانب ال�سيا�سي وح�سب ،بل هي �إدراكٌ
مل�صالح املرء اخلا�صة منها .ميكننا ر�ؤية هذا التقارب بني �آراء
م�سكويه والإ���س�لام يف م�س�ألة احلكمة م��ن خ�لال اجل��م��ع بني
�صفتي احلكمة والعلم ،وهو ما ورد يف �سورة الأنعام ( إ� َّن ر ّبك
حكيم عليم) ويف �إ�شارة �أخ��رى �إىل �أهمية دور التع ّقل يف حياة
الإن�سان ومت ّيزه عن ما حوله يف قوله تعاىل (�إن �ش َّر ال��دواب
عند اهلل ال�ص ُّم البك ُم الذين ال يعقلون).
العفة
مل�سكويه ر�أي ُمتلف يف العفة ،فهو �أكرث فال�سفة املُ�سلمني نقداً
للزهد واملبالغة يف التع ّفف� ،إذ يرى �أن للإن�سان دوراً مه ًما يف
احلياة ،فالإن�سان مدين بطبعه ،كما اعتقد ب�ضرورة م�ساهمة
جميع الأ�شخا�ص ودون ا�ستثناء م��ن �أج��ل حت�صيل ال�سعادة،
�أي �أ ّن��ه ي��رى الزاهد كاجلماد امل ّيت ال��ذي ال يعمل ح�سب قواه
ومكانته ال��ت��ي م�� ّي��زه اهلل بها ع��ن غ�يره م��ن ال��ك��ائ��ن��ات� ،أي �أ ّن��ه
يتوجه �إىل خري وال �إىل �شر ،فهو لي�س عفيفاً
بزهده املفرط ال ّ
وال عاد ًال .فالزاهد يفتقر �إىل الطموح وامتحان ذاته يف مواقف
احلياة العديدة التي قد تظهره �شريراً ،كذلك هو احلال عند
�أر�سطو ال��ذي �أ ّك��د �أن اللذات نوعان :منها ما يرتبط بالبدن
كالع ّفة ،ومنها ما يناط بالنف�س كالطموح واملعرفة .كما حتدّث
م�سكويه عن ت�ش ّبه ال��زاه��د باجلماد �أو امليت �إذا مل ّ
يتوغل يف
دروب احلياة املتباينة من حيث ال�شر واخلري.
ال�شجاعة
ه��ن��ال��ك م��ن ي��ق��وم ب���أع��م��ال ال�����ش��ج��ع��ان ،وه��و يف احلقيقة لي�س
�شجاعاً ،مبعنى �أ ّن���ه ي��ق��وم ب��ذل��ك م��ن �أج��ل غ��اي��ة ،ف��ه��ذا �شرير
ولي�س فا�ض ً
ال �أي �شجاعاً ،ومنهم من يقوم ب�أعمال ال�شجعان
خ��وف��اً م��ن م�لام��ة �أو ع��ق��وب��ة ،وه��و الآخ���ر لي�س ب�شجاع .يرى
م�سكويه �أن ال�شجاعة و�سط بني اجل�بن وال��ت��ه�� ّور ،فال�شجاعة
واحلكمة والعفة مفاهيم متالزمة ال ميكن الف�صل بينها الب ّتة.
وه��و بذلك  -م�سكويه  -ي�شارك �أر�سطو بفل�سفته امل�شائية يف
كون �أن العلم عند املحارب يجعله ي�ستحق �صفة ال�شجاع؛ �أما
املحارب عن جهل فهو غري �شجاع ،وال�شجاعة ال تخلو من الأمل
جلي يف الإ�سالم� ،أي �أننا ميكننا
وال�صرب والتج ّلد ،والأمر ذاته ّ
�أن ُنالم�س ال َّتقارب بو�ضوح يف تالقي ر�أي م�سكويه يف ال�شجاعة
وبني الإ�سالم ،ففي الإ�سالم على الإن�سان �أن ي�أخذ احلذر من
ت�صرفاته النابعة ع��ن كربيائه وق�� ّوت��ه ،و�أال يكون خم��ت��ا ًال �أو
جباراً �أو متعجرفاً ،وهو ما ت�ؤكده الآية ( َفلَ َّما �أَ ْن �أَ َرا َد �أَ ْن َيبْطِ َ�ش
ُو�سى �أَ ُترِي ُد َ�أ ْن َت ْق ُتلَنِي َك َما َق َت ْلتَ
بِا َّل ِذي ُه َو َع ُد ٌّو َل ُه َما َقا َل يَا م َ

َن ْف ً�سا بِالأَمْ ِ�س ِ �إ ْن ُترِي ُد �إِال �أَ ْن َت ُكو َن َج َّبا ًرا ِف الأَ ْر ِ�ض).
العدالة
ال��ع��دل �أ���س��ا���س املُ��ل��ك ،وال��ع��دال��ة ه��ي �أ ُّ
مت الف�ضائل ،فهي تتخذ
الو�سط ب�ين الأط���راف ،ع��ن م��ن���أى م��ن اجلميع ،فالعدالة هي
امل�ساواة باملعنى الأرمتاطيقي ،وقد �شرح م�سكويه كالم �أر�سطو
عندما ق��ال�« :إن �أر�سطو ال��ذي ق�� َّرر �أ َّن الدينار نامو�س عادل،
�إمن��ا كان يعني بالنامو�س لغة ال�سيا�سة والتدبري ،فالنامو�س
الأكرب هو �إلهي ،والثاين هو احلاكم ،والثالث هو الدينار ،و�أما
اجلائر يف ر�أي �أر�سطو فهو على ثالثة مراتب؛ اجلائر الأعظم
ال��ذي يخرج عن ال�شريعة ،واجلائر الثاين وهو ال��ذي يخ�ضع
ب�شكل ج��زئ��ي ل��ق��ول احل��اك��م ،واجل��ائ��ر الثالث ه��و ال��ذي ي�أخذ
املال من غري حق ،فيظلم به غريه ب�إعطائه �أقل مما ي�ستحق،
فالعدالة ه��ي الف�ضيلة كلها ،واجل���ور ه��و الرذيلة كلها»� .أم��ا
امل�ض ّرات ،فريى �أ َّن �أولها ال�شهوة وتتبعها الرداءة ،وثانيها ال�شر
يتبعه اجلور وثالثهما اخلط�أ ويتبعه احلزن ،ورابعهما ال�شقاء.
ال�سعادة
ي�صعب على �شخ�ص واحد بعينه احل�صول
�إ ِّنه من الطبيعي �أن
َ
َّ
على كل ال�سعادات ،ولذلك وجب التعاون بني النا�س لتح�صيل
اخل�يرات امل�شرتكة وال�سعادة� ،إذ �إنها تختلف من �شخ�ص �إىل
�آخ��ر ،فهي كمال ل�صاحبها ولي�س جلميع الب�شر ،فال�سعيد يف
املرتبة الأوىل هو من اعتدل يف طلب الأحوال املح�سو�سة ،واجته
�إىل مثيل احلكمة� ،أم��ا ال�سعيد يف املرتبة الثانية فهو ال��ذي
َّ
ف�ض َل ما هو �أف�ضل للبدن دون �أن يبايل بالأهواء وال�شهوات �إال
ما كان �ضرور ّياً منها ،وقد عزا �أر�سطو االختالف بني ال�سعيد
يف املرتبة الأوىل وال�سعيد يف املرتبة الثانية �إىل اختالف طبائع
النا�س �أو ًال ،و�إىل التدريب والتعليم ثانياً ،و�إىل مراتبهم من
حيث حت ّليهم بالف�ضل وال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة وال��ف��ه��م ث��ال��ث��اً ،و�إىل
ه ّمهم رابعاً ،و�إىل �شوقهم ومُعاناتهم وجدّهم خام�ساً.
م�����س��ك��وي��ه ح����اول ج���اه���داً �أن ي���و ّف���ق ب�ي�ن ال��ف��ل�����س��ف��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة
وال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ،م��ن خ�لال امل���زج ب�ين �أف��ك��ار �أف�لاط��ون
و�أر���س��ط��و ،وم���ا ان��ط��وى ع��ل��ي��ه الإ����س�ل�ام م��ن ن��ظ��ام خ��ل��ق��ي دون
�أن ي��خ َّ��ط لنف�سه فل�سفة عملية �أ���ص��ل�� ّي��ة ،وب��ال��ه��دف ه���ذا ،يقع
م�سكويه يف فخ ال�شجاعة من خالل مُواجهة الفل�سفة اليونانية
ومُقاربتها ،وبذلك يثبتُ هو الآخر �أ َّن الف�ضيلة واحلكمة لي�سا
�أمراً يق�صدُ �إليه ،بل �أمر تقع فيه دون احت�ساب وتو ّقع.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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مفهوم العرض والجوهر يف فلسفة أيب بكر الكندي
العامين
ُ
�سيف الوهيبي

مل ي�أل �أبوبكر الكندي جهداً يف تف�سري وحتليل فكرة الذرة التي �شغلت العامل منذ القدم يف واحدة من �أهم النظريات الفل�سفية التي نادى بها فال�سفة اليونان ومثلهم
الهنود والإغريق وطائفة اجلانيا وال�سوتر انتيكا وغريهم ،وليلحقنا ال�شيخ العامل �أبوبكر �أحمد بن مو�سى الكندي ال ُعماين النزواين بركب الفل�سفة والتي الزمه فيها
مفكرو امل�سلمني بني م�ؤيد ومعار�ض ومُ�صحح ومقارب.
ه��ذا ما تناوله الكاتب ال ُعماين عبد اهلل املعمري يف مقال له
مبجلة الت�سامح عنوانه «املذهب ال َّذ ّري الكالمي عند �أبي بكر
الكندي العماين» .و�سنلخ�صه على النحو الآتي:
منيل ب��احل��رف هنا على بقعة من�سية م��ن ال�ت�راث ال�� ُع��م��اين،
تخطى فيها ال��ك��ن��دي ع���وامل ك��ث�يرة يف ال��ك��ون و ُب��ن��ي��ت��ه وا���ص��ف��اً
�إياها �-أي اجلواهر يف الكون -بالأجزاء الدقيقة غري القابلة
لالنق�سام ،و�أن اهلل هو خالقها ومعدمها ملّا ينتهي هذا الكون،
وهي حمدودة معدودة ،غري قابلة للزيادة والنق�صان ع ّما هي
عليه ،وباجتماع هذه الأجزاء تتكوَّن موجودات العامل.
ويتبنى الفقيه ال��ك��ن��دي ال َّت�صور ال���ذري ل��ل��وج��ود م��ن منظور
�إب��ا���ض��ي م�شرقي يف كتابه اجل��وه��ر املقت�صر ،ي��ق��دم فيه ك�شفاً
تف�صيلياً ع��ن ق�����ض��اي��ا تتعلق ب��امل��ذه��ب ال����ذري م��ث��ل اجل��وه��ر،
واجلوهر الفرد ،وال َع َر�ض ،وعالقة اجلوهر بال َع َر�ض ،ثم يُق�سم
الأعرا�ض ويعددها ومييزها مبراتبها الأربعة� ،أما الأج�سام يف
الكون فيثبتها الكندي وفق ر�ؤية هند�سية �صريحة تتكون من
ثالثة �أعرا�ض و�ستة �أو �أربعة جواهر �أو ثمانية جواهر وثالثة
�أعرا�ض ،هذه اجلواهر والأعرا�ض تقع عليها القدرة.
اجلوهر (اجلوهر الفرد) ،العر�ض
ي���ؤك��د ك��ت��اب اجل��وه��ر املقت�صر على ال�� َّن��ظ��ر �إىل م��ادي��ة العامل
باعتباره مكوناً من �أج��زاء دقيقة قابلة لالنق�سام حتى ت�صل
�إىل ج��زء غري قابل لذلك ،ي�سمى باجلوهر �أو اجلوهر الفرد
وه��ي الأج����زاء ال��ت��ي ال ت��ت��ج��ز�أ وال تنق�سم ،لي�س لها ط��ول وال
عر�ض وال عمق ،واجلواهر يف �أ�صلها متماثلة ،ويذكر الكندي
و�صفاً لها يف كتابه (ف�أول اجلواهر اجلوهر الواحد ،وهو عند
ال ُعلماء مبنزلة النقطة التي ال طول لها وال عر�ض وال عمق،
�إن اجلواهر لي�ست �أجنا�ساً خمتلفة ،بل كلها متماثلة يف �أنف�سها،
ف�إمنا تختلف �أحوالها التي ال يرجع �إىل ذواتها)� ،أما قا�سمها
الوحيد فهو اهلل ،ف��اهلل خالق ه��ذه الأج����زاء ،وه��و مُعدمها ملّا
ينتهي هذا الكون� ،أما الأعرا�ض فهي خ�صائ�ص هذه اجلواهر
التي هي الأج�سام ،وبالتايل ف���إ َّن تنوع هذه الأج�سام ناجت عن
تنوع �أع��را���ض��ه��ا ،فاخل�صائ�ص م��ن ل��ون وطعم وط��ول وع ْر�ض
وارتفاع وحركة و�سكون هي الأعرا�ض التي تنق�سم �إىل ثالثة
�أق�����س��ام ،ي�صنفها الكندي بقوله (�إ َّن الأع��را���ض لي�ست بجن�س
واح��د ،بل هي �أجنا�س كثرية ،ففيها املُتماثل ،وفيها املختلف،
وفيها املت�ضاد).
عالقة اجلوهر بال َع َر�ض
�أينما توجد اجلواهر وجِ دت الأعرا�ض والعك�س لي�س �صحيحاً،

ف��ع�لاق��ة الأول ب��ال��ث��اين ح��ت��م��ي��ة� ،أم����ا ع�لاق��ة ال���ث���اين ب����الأول
ف�سببية ،فاحلياة �سبيلها الب�صر وال�سمع واللم�س وال��ت��ذوق
وال�شم وغريها ،وقِ�س على ذلك من �صنوف الأج�سام �أو �أ�شياء
ال��ك��ون ،يقول الكندي(الأج�سام من ن�سق ّ
معي من اجلواهر
والأع���را����ض ،وعندما تت�ضام ه��ذه م��ع بع�ضها تكون الكائنات
بح�سب خ�صائ�صها الهند�سية ،فكل كائن له خ�صائ�صه التي
تختلف عن الآخ��ر ،وكل نظام هند�سي من الأن�ساق «الأج�سام
املتكوِّنة من اجلواهر والأعرا�ض» يرتاكم بع�ضها ليك ّون كائنها
املكتمل ،وكل مرحلة لها خا�صيتها التي ت�ضاف �إليها �أعرا�ضها
التي ال توجد يف �سابقتها).
مراتب الأعرا�ض
�صنف الكندي الأعرا�ض على �أ�سا�س ي�سمح فيها بالظهور من
مراتب اجل��واه��ر وتنتهي بالأج�سام ،من خ�لال �أرب��ع��ة مراتب
وه���ي :ال��رت��ب��ة الأوىل ،رت��ب��ة احل��رك��ة وه��ي خمت�صة باجلوهر
الواحد ف�صاعداً لتحيزه ،الرتبة الثانية ،يف الأعرا�ض املُخت�صة
باجلوهرين ف�صاعداً ونقت�صر منها على االجتماع واالفرتاق،
فهذان ال َع َر�ضان ال يت�صف بهما �إال اجلوهران ف�صاعداً ،الرتبة
الثالثة ،يف الأع��را���ض املُخت�صة باجل�سم ويقت�صر منها على
احلياة ،فال يجوز �أن يو�صف بهذا العر�ض �إال الأج�سام فح�سب،
الرتبة الرابعة ،يف الأعرا�ض املُخت�صة باجل�سم مع وجود احلياة
والعقل ونقت�صر منها على اجلهل والعلم فال يت�صف بهذين
العر�ضني �إال كل ج�سم حي عاقل.
ول��و الحظنا ت��ن��وع الت�سلل ال��ع��ددي للجواهر م��ن خ�لال هذه
ال ُرتبّ ،
لتبي لنا تنوع الأ�شياء يف هذا العامل الوا�سع ،وهو ما
يهيئ ظهور الأج�سام مبا هو عليه من بِناء ،فكيف هو اجل�سم؟.
تك ّون الأج�سام
يربط الكندي اجل�سم بثالثة �أعرا�ض يف قوله (واجل�سم عبارة
ع��ن ج��واه��ر جمتمعة اج��ت��م��اع��ا ي��وج��د ف��ي��ه ال��ط��ول وال��ع��ر���ض
والعمق)� ،إذ يزيد حجم اجل�سم كلما زاد عدد اجلواهر ،ويتكون
اجل�سم من اجتماع اجلواهر ،فقيل يبد�أ بجوهرين ف�صاعدا،
�أما ر�أي الكندي فذهب حتى الثمانية ب�شرط حتقق الطول وهو
اخل��ط ،وال��ع��ر���ض وه��و ال�سطح ،والعمق ال��ذي ميثل ال�سطوح
املتعامدة ،ولها قواعد مثل(�إن وجدت هذه اجلواهر الثمانية
على خ��ط واح��د ،مل تكن ج�سما) بحيث متثل ثمانية جواهر
وعر�ض واحد فقط يف مثل هذه احلالة ،ومثال �آخر على تك ّون
اجل�سم ال�����ص��ح��ي��ح(�إذا ان�ضاف �إىل اجل��وه��ري��ن ج��وه��ران �صار
على قول بع�ضهم خطني ،واخلطان �إذا ات�صال فهما �سطح لهما

ط��ول وعر�ض وال عمق ،ف���إذا ات�صل بال�سطح �سطح من �أع�لاه
�صار طوي ً
ال للخط الأول عري�ضاً للخط الثاين عميقاً الت�صال
�سطح ب�سطح ،وهذا هو اجل�سم) ،فقد تكون اجل�سم كام ً
ال من
ثمانية جواهر وثالثة �أعرا�ض.
القدرة
يق�سم الكندي القدرة �إىل اعتبارين بني عام وخا�ص� ،أما الأ َّول
ّ
ف��ه��و يتعلق ب��اجل��وه��ر وال�� َع�� َر���ض دون ث��ال��ثٍ ل��ه��م��ا ،غ�ير �أنهما
يت�أثران بفعل القدرة بحيث متار�س عليهما فعلني هما الإيجاد
والعدم فـ(القول يف ت�أثري القدرة يف املقدور ال يعدو معنيني:
�إيجاد معدوم �أو �إع��دام موجود ،ال نعلم ثالثا ت�ؤثره القدرة يف
غ�ير هذين املعنيني)� ،أم��ا االعتبار ال��ث��اين وه��و اخل��ا���ص ،فهو
�إ���ش��ارة �إىل معني ،ه��ذا املعني ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام ،وهي:
ال��واج��ب واملمكن وامل��ح��ال ،والأول ما ك��ان (مقطوعاً بكونه ملا
قامت الداللة عليه ب�أنه كائن من العقل �أو ال�سمع من الكتاب �أو
ال�سنة �أو الإجماع ،كيوم البعث واحل�ساب والثواب والعقاب وما
�أ�شبه ذلك ،فقد �سمى املتكلمون ما كان بهذه ال�صفة واجباً� ،أي
مقطوعاً بكون ال يدخل الإمكان على غري كونه) ،و�أما املمكن
فهو (�أن يكون جمهو ًال فقد خفي علينا �أنه يكون �أو ال يكون؛
�إذ مل تق�ض الداللة من الكتاب وال من ال�سنة وال من الإجماع
ب�أ ّنه يكون �أو ال يكون ،مع �إمكان كونه من طريق العقل ،فهذا
�ضرب ي�سميه املتكلمون ممكناً) ،و�أما املحال فهو املقطوع ب�أ ّنه ال
يكون البتة ،وهو نوعان حمال عقلي كاجتماع الأ�ضداد ،وحمال
�سمعي كخروج �أهل اجلنة �أو ال َّنار منها).
يخل�ص ال��ك��ن��دي ،ان��ط�لاق��اً م��ن ج��ان��ب مهم م��ن ج��وان��ب علم
الكالم الإبا�ضي امل�شرقي ،يف فل�سفته عن بنية الكون ،م�ستعيناً
بعدد ال ب�أ�س به من العلماء املتقدمني نذكر منهم �أب��و املنذر
ب�����ش�ير ب��ن حم��ب��وب ،وغ�يره��م م��ن مُ��ف��ك��ري امل�����س��ل��م�ين ،ال��ذي��ن
تباينوا بني �إثبات اجل��زء ال��ذي ال يتجز�أ وبني �إنكاره ،لكن ما
ُييز فل�سفة الكندي هي و�ضوح الر�ؤية وب�ساطتها وح�صرها،
والأهم من ذلك كله �أ ّنه ترك لنا �إرثاً فل�سفياً عميقاً ،قلما جتد
له مثيال يف ال�تراث العماين ،وبالرغم من اتهام الكندي من
قبل بع�ض ال��ف��رق وحم��اول��ة توجيه التهم �إل��ي��ه ،مثل زعمهم
د�س بع�ض املُغالطات الكالمية� ،إال �أن الكتاب ي�شري
ب�أنه يحاول ّ
لق�ضية فل�سفية ال تخلو من اجلدل ،وفيه رد علمي ملن حاول
معار�ضته مدعِماً فل�سفته بدالئل كالمية مقنعة.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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األسطــورة فــي الرتاث العربــــي
�سعيد ال�شعيلي

ُتعرف الأ�سطورة ب�أ َّنها حكاية ًخرافية حتكي عن �أ�شياء خارقة للعادة� ،أو عن ُمعتقدات و�آلهة يف علم الغيبيات .وللأ�سطورة ح�ضور خا�ص يف ُ
التاث العاملي
والعربي على وجه اخل�صو�ص ،فال تكاد لغة ما تخلو ثقافتها من ح�ضور الأ�سطورة ومن حكايات �شعبية تناقلها الرواة جي ً
ال عن جيل .ويربز ح�ضور
الأ�سطورة طاغياً يف الق�ص�ص القدمية التي ُتروى عن الآلهة ولعل �أ�شهرها ما ُيروى عن �آلهة امل�صريني؛ فهناك رع �إله ال�شم�س وهناك �أمون وغريهم.
ويرى بع�ض الباحثني �أ َّن من �أ�سباب وجود الأ�سطورة هو
التعليل حلدث ما ،ال يوجد له تف�سري علمي وا�ضح مثل
تدفق املياه من بع�ض الينابيع لأيام معدودة يف الأ�سبوع،
وانقطاعها يف �أيام �أخرى من نف�س النبع� ،أو احلديث عن
مدن وج��دت �أث��ار �شواهدها ومل تعلم ن�ش�أتها .ويناق�ش
ال��ك��ات��ب ع��م��رو ع��ب��د ال��ع��زي��ز يف جم��ل��ة ال��ت�����س��ام��ح بع�ض
الأ�ساطري التي حتدثت عن مدن م�صرية مفقودة وعن
دور الأ���س��اط�ير يف تعليل �أ���س��م��اء تلك املُ���دن وع��ن بع�ض
احل��ك��اي��ات اخل��راف��ي��ة ال��ت��ي رواه���ا بع�ض امل���ؤرخ�ين عنها
يف مقاله «:م��دن مفقودة يف الأ�ساطري العربية» ويبد�أ
الكاتب مبدينة �أم�سو�س امل�صرية ،حيث ينقل عن ابن
�إيا�س  »:مدينة �أم�سو�س وهي م�صر القدمية كانت من
�أع��ظ��م امل���دن ،وب��ه��ا م��ن العجائب م��امل ي�سمع بغريها،
ولكن حمى الطوفان ر�سمها ون�سي ا�سمها» وينقل عن
امل��ق��ري��زي� « :أ َّول م��دي��ن��ة ع���رف ا���س��م��ه��ا يف �أر�����ض م�صر
مدينة �أم�سو�س ،وقد حمى الطوفان ا�سمها ولها �أخبار
معروفة ،وقد كان بها ملك م�صر قبل الطوفان» .وهنا
ميكن مالحظة �أ َّن امل���ؤرخ�ين ا���ش�ترك��وا يف ك��ون مدينة
�أم�سو�س مدينة عظيمة ،بها من العجائب ما مل ي�سمع
ب��غ�يره��ا ول��ك��ن حم��اه��ا ال��ط��وف��ان .ف��الأ���س��ط��ورة ه��ن��ا هي
مدينة �أم�سو�س ،واخل���وارق وا�ضحة يف الق�صة املروية
«بها من العجائب مامل ي�سمع بغريها» ولكن ،كل ما مل
ي�سمع به حماه الطوفان فال �أثر عليه ،لذلك ال جمال يتناول الكاتب بعد ذل��ك بع�ض الأ�ساطري التي تتناول
لل َّتحقق من �صحته.
بع�ض امل���دن امل�صرية ال��ق��دمي��ة ،وم��ا ح��وت��ه م��ن غرائب
وعجائب ،وكلها جاءت نق ً
ال عن م�ؤرخني مثل املقريزي
ثم ينتقل الكاتب �إىل منط �آخر من ا�ستخدام الأ�سطورة واب���ن �إي��ا���س ،ول��ع��ل م��دي��ن��ة �أم�����س��و���س ك��ان ل��ه��ا الن�صيب
يف تعليل ت�سميات املُدن ،فيحكي عن املقريزي حكاية عن الوافر ،رمبا لكرثة الأ�ساطري التي حيكت حولها ،و�أي�ضاً
�أ�صل ت�سمية بع�ض املُ��دن امل�صرية » �أن م�صر بن بي�صر �أنّ هذه املدينة مل يعد لها وجود مما ُي�ضيف الكثري من
ق�سم الأر�ض بني �أوالده ،ف�أعطى ولده �أ�شموف من حد الهاالت حول الأ�ساطري التي تنقل عنها ،فمن ذلك �أ َّن
َّ
بلده �إىل ر�أ���س البحر �إىل دمياط ،و�أعطى ول��ده �أن�صنا م��ا ح��ك��اه اب��ن �إي��ا���س ع��ن بع�ض م��ل��وك �أم�����س��و���س « :بنى
من حد �أن�صنا �إىل اجلنادل ،و�أعطى لولده �صا من �صا� ،أح��ده��م قلعة وك��ان��ت اجل��ن وال�شياطني حتمل �سريره
�أ�سفل الأر����ض �إىل الإ���س��ك��ن��دري��ة ،و�أع��ط��ى ل��ول��ده منوف على �أعناقها ،ويطوفون به يف �سائر �أقاليم الدنيا ،ثم
و�سط الأر���ض ال�سفلى منف وما حولها ،و�أعطى لولده يرجعون �إىل قلعته التي بناها و�سط البحر فا�ستمر على
قفط غربي ال�صعيد �إىل اجلنادل ،و�أعطى بناته الثالث
�شرقي الأر����ض �إىل ال�بري��ة (يق�صد ���ص��ح��راء ال�����ش��رق)،
و�أعطى بناته الثالث وهن الفرما و�سريا وبدوره بقاعاً
م��ن �أر����ض م�صر ُم���ددة فيما ب�ين �إخ��وت��ه��ن� «.إىل �آخ��ر
احلكاية التي �أوردها املقريزي ،وهنا يناق�ش الكاتب مدى
ت�أثر الرواة بالأن�ساب العربية وحماولة ربطها بت�سميات
املُدن القدمية من خالل خلق �أ�سطورة تبني ن�سبة تلك
املدن �إىل ا�سم رجل ذي �شخ�صية ُمددة �أ�سطورية .وهنا
رمب��ا ن�ستطيع �أن ن�ستح�ضر �أم��ث��ل��ة �أخ���رى ُت��ب�ين مدى
�صحة ه��ذه النقطة �إىل ح��دٍ م��ا ،ف ُعمان نف�سها اختلف
الرواة يف �أ�صل ت�سميتها ،فبع�ضهم قال :هي مكان ُيطلق
عليه عُمان يف اليمن ،كما قيل �إ ّنها ُ�سميت ب ُعمان ن�سبة
�إىل عُمان بن �إبراهيم اخلليل عليه ال�سالم وقيل كذلك
�إ ّنها �سميت بهذا اال�سم ن�سبة �إىل عُمان بن �سب�أ بن يغثان
ب��ن �إب��راه��ي��م ،و�أي����اً ك��ان �أ���ص��ل الت�سمية احل��ق��ي��ق��ي ،فلم
تخل الروايات من ن�سبتها �إىل �أ�شخا�ص بعينهم ،ولعل
وا�ضحا
حماولة �إ�ضفاء طابع قد�سي على اال�سم يبدو
ً
من خالل ن�سبة بع�ض ت�سميات املدن �إىل �أبناء �أنبياء مثل
ما قيل عن عُمان� ،أو مدينة �أتريب امل�صرية حيث روى
القلق�شندي عن �أ�صل ت�سميتها «بناها �أتريب بن قبطيم
بن م�صر بن بي�صر بن حام بن نوح عليه ال�سالم».

ذلك حتى هلك».
ويف نهاية املقال ي�شري الكاتب �إىل نقطة يف غاية الأهمية
وه��ي ت��راك��م احل��ك��اي��ات وزي��ادت��ه��ا ع�بر تناقلها م��ن جيل
�إىل ج��ي��ل ،ف��م��ع ك��ل را ٍو ج��دي��د ه��ن��اك �إ���ض��اف��ات ج��دي��دة
من اخليال� ،إذ مل تتكون الأ�سطورة هكذا دفعة واحدة،
و�إمنا الزمان واملكان ي�سهمان ب�شكل كبري يف خلق �أحداث
جديدة .ولعل املقال ب�أكمله مل يخرج عن ثالث نقاط
�أ�سا�سية مع اختالف املدن املذكورة فيه ،وهي ا�ستخدام
الأ�سطورة للتعليل ،وزيادتها عرب الأزمان وعرب انتقالها
م��ن جيل �إىل جيل ،ون�سبة بع�ض امل��دن �إىل �شخ�صيات
تاريخية قد ال يكون لها وج��ود .وم��ا ذك��ره الكاتب عن
املُ���دن امل�صرية ال ينح�صر عليها ف��ق��ط ،فكتب التاريخ
ال��ع��رب��ي م��ل��ي��ئ��ة مب��ث��ل ه���ذه ال��ق�����ص�����ص وك���ت���اب الأغ����اين
للأ�صفهاين �أح��د الأمثلة الوا�ضحة �إذ ي ُعج مبثل هذه
الق�ص�ص وع��ن ُم���دن ُمتلفة و���ش��ع��وب خمتلفة �أي�����ض��اً،
وه��ن��اك ال���رواي���ات ال��ت��ي حيكت ع��ن �إي����وان ك�����س��رى وع��ن
عجائبه ال تخلو من الأ�ساطري .ويف عُمان � ً
أي�ضا هنالك
الكثري من احلكايات ال�شعبية التي كانت ُم��رد تعليل
لظاهرة ال يوجد لها تف�سري يف ذلك الزمن ومنها املثل
ال�شائع «فلج دن �سبع لنا و�سبع للجن» فقد تناقل الرواة
�أ َّن ه���ذا ال��ف��ل��ج ي��ج��ري ل�سبعة �أي����ام ث��م ينقطع ل�سبعة
غ�يره��ا ،وال�سبع ال��ت��ي ينقطع بها الفلج ع��ن اجل��ري��ان
ي�ستخدمه اجل���ن يف ري م��زروع��ات��ه��م ،وا���س��ت��م��رت ه��ذه
احلكاية حتى الع�صر احلديث عندما َّ
مت اكت�شاف ال�سبب
احلقيقي وهو �سبب ال عالقة له باجلن وال مبزروعاتهم
و�إمنا ب�سبب اخلزان اجلويف للفلج وتركيبته الفيزيائية،
و� ً
أي�ضا احلديث عن القالع واحل�صون وكيف بنى اجلن
بع�ضها يف �أق��ل م��ن ي��وم واح���د ،وهنا ال ب��د م��ن الإ���ش��ارة
�إىل مقولة هامة للباحث ال ُعماين خمي�س العدوي حيث
ي��ق��ول « �إ َّن عظمة امل��ك��ان ت����ؤدي �إىل �أ���س��ط��رت��ه»  .ولعل
ه��ذا ه��و ال�سبب احلقيقي لن�سج العديد م��ن الق�ص�ص
اخلرافية حول الأماكن امل�شهورة وال�ضاربة يف القدم.
ska.sm90@gmail.com
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من انترص أخريا ...العقل أم اإلميان؟
وليد العربي

�إ َّن ال�صراع بني الإميان والعقل خلق �صراعاً كبرياً بني الفال�سفة واملُتدينني ،وال َّتحول الذي �شهدته فرتة ما بعد احلداثة قلب املوازين� ،إذ كان الإميان هو
خا�صا ،مرتبطاً بالأفراد وا�ستبعد عن الطريق ،وهذا ما �سوف
امل�سيطر ،و�أ�صبح العقل هو املتحكم يف املمار�سات الإن�سانية ،يف حني �أن الإميان �أ�صبح �شي ًئا ً
نناق�شه يف مقال املفكر والفيل�سوف الأمريكي جون دي كابوتو املن�شور يف جملة الت�سامح « قيم الإميان والعقل يف �أزمنة ما بعد احلداثة».
�إ َّن ال��ت��ح��ول الأ���س��ا���س��ي ال���ذي �شهدته ف�ترة احل��داث��ة ه��و التوجه
ال��ع��ل��م��اين ،ال���ذي ان��ت�����ش��رت �أف��ك��اره ب�شكل وا���س��ع� ،إذ مل ي��ك��ن علم
ال�لاه��وت ق��د وج��د م��ن ف���راغ ،وال يف ع��ل��م الفل�سفة ال��ت��ي تعترب
امل��ج��ال املنا�سب لأول��ئ��ك الالهوتيني ال��ذي��ن يلحون على اجلمع
بينه وب�ين الثقافة املحيطة� ،إذ ظهر يف وق��ت م��ع��روف ،وعلما�ؤه
�صدقوا الوحي ،وبف�ضل ذلك كانت لهم حرية الكالم.
وم���ن �أج���ل ال��ت��و���ض��ي��ح وال��ب�����س��اط��ة��� ،س���أ���ش�ير �إىل ث�لاث��ة ت�����ص��ورات
�أ�سا�سية م��ي��زت مرحلة م��ا بعد احل��داث��ة؛ ففي ك��ت��اب (الكينونة
وال��زم��ان) ال��ذي كتبه هيدغر ع��ام 1927م ،وال���ذي ي��رى فيه �أ ّن��ه
ُي��ك��ن م�لام�����س��ة ت���أث�ير ع��ل��م ال�ل�اه���وت ،و�أن����ه مب��ج��رد �إح�سا�سنا
ب��ال��وج��ود ف���إن��ن��ا م��وج��ودون �أ� ً
��ص�لا ،و�أن���ه ال ميكن �أن نن�سلخ عن
جلدنا وننظر �إىل ذوات��ن��ا م��ن ف���وق( ،ف��ال�����ش��يء ال��دائ��م ال��ق��ائ��م)،
فيجب �أن نعرف ب�أننا م�سريون باالفرتا�ضات التي نرثها ،وهذه
االفرتا�ضات ال تغلق الأفق �أمامنا ،ولكنها متكننا من الفهم قبل
كل �شيء ،وت�ؤطر بروز العامل بالن�سبة لنا هنا وهناك ،فالآراء ال
تهدم وحتطم ،ولكنها تفتح لنا الطريق ،وذلك ت�شبيه مبثال طلبة
قدموا ملناق�شة مو�ضوع للبحث مع �أ�ستاذهم ،وينظر �إىل وجوههم
وي�س�ألهم :هل قر�أوا �شي ًئا عن املو�ضوع ،ولكنهم يفتقدون ل�شيء
�ضروري هو :الوجهة/الطريقة لن�سمي ذلك بالتحول الت�أويلي.
ثانياً :كان ديكارت وهو يكتب كتاب الت�أمالت منهمكاً يف الكتابة،
مل ينتبه لالفرتا�ضات الأول��ي��ة عندما ق��رر ال�شك يف ك��ل �شيء،
وعندما حاول ن�سيان كل ما يعرف ويبد�أ من ال�صفر ،فهل هذه
الكتابات التي تعك�س نوعًا من ال�شك من خالل اللغة امل�ستعملة؟
وبا�ستعماله لكلمة �سمعها من �أ�ساتذته الذين ت���أث��روا بامل�سيح،
وه���ي ك��ل��م��ة ال��ت���أم�لات ،وه���ذه ال��ك��ل��م��ة ورث��ه��ا م��ن �أت���ب���اع امل�سيح،
والفال�سفة قبلهم ،ومن والديه.
لهذا عندما انتقده هيدغر ،ق��ال �إ ّن���ه م��ن ال�����ض��روري �أن يعتمد
على نف�سه ،لكون الكلمات اال�صطالحية مثل الوعي واملو�ضوعية
وال�����ش��ك ت��وج��د ك��ل��ه��ا يف ال���ذه���ن ،ف��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات �إن ا�ستعملتها
�سرت�سم لك طريقًا مثل طريق ال��زورق يف حالة التيار ال�سريع،
وامل�����ص��ط��ل��ح��ات �شبيهة ب��امل��ف��ات��ي��ح لفتح بع�ض الأق���ف���ال ،وال��ق��ي��ام
ببع�ض الوظائف.
وك��م��ا ق��ال فيتغن�شتاين لي�س ه��ن��اك م��ا ي�سمى باللغة اخلا�صة،
وعندما نتعمق يف التفكري ملحاولة �إيجاد طريق م�سايرة وتطوير
ج��دي��د ،ولي�س بالطريقة ال��ت��ي يفتخر بها الآب���اء بف�ضل اللغة
املقنعة ال��ت��ي ي�ستعملها �أط��ف��ال��ه��م ك��دل��ي��ل ع��ل��ى �أن��ه��م �أذك���ي���اء� ،أو
ال��رج��وع �إىل املقارنة ال�سابقة التي قمت بها :ما يفتقده ه���ؤالء
الطلبة الذين يبحثون عن م�ساعدة للقيام ببحثهم هو (�شيء
يقولونه) لن�سمي هذا بالتحول الل�ساين.

�أم��ا الت�صور الأخ�ير ه��و :ق��ام م���ؤرخ العلوم توما�س بن�شر كتاب:
بنية الثورات العلمية 1962م ،والذي ك�شف عن �شيء جديد ولكنه
مربك ،فالعلماء لي�سوا مالحظني يقومون بقبول �أي��ة معلومة
واالح��ت��ف��اظ ب��ه��ا ،فهم �أن��ا���س م��ن دم وحل��م عندهم ح�س باطني
و�إلهامات ،و�أحا�سي�س قوية؛ ف�إنهم ال يقومون بحفظ الأ�شياء دون
تفح�صها ،وعندما يظهر �شيء جديد يف العلوم ،فذلك لي�س لأننا
نقوم ب�إ�ضافة معلومة جديدة �إىل الالئحة القدمية؛ ولكنه يتم
النظر يف املعلومات ب�أكملها قدمية كانت �أو جديدة ،وقد قال هذا
من خالل درا�سته للثورة الكوبرنيكية ،فالثورة ال تقدم �إ�ضافات
جديدة ،ولكنها ترتب من جديد نف�س املعلومات ،وميكن �أن تدعي
ب����أنّ الأر�����ض منب�سطة وك��ل امل��خ��ل��وق��ات ال�����س��م��اوي��ة ت���دور حولنا،
ولكن بالن�سبة للريا�ضيات فهذا يتطلب عمليات ح�سابية معقدة.
ونيكو�س كان راهباً ،وب�سبب بع�ض ال�ضغوطات من الكني�سة مل
ي�صدق هو نف�سه نظريته ،وقد اقرتحها كطريقة ب�سيطة لتوقع
حت��رك النجوم بالن�سبة للبحار ،وق��د اق�ترح ك��ون عمل العلماء
تنظيم التجارب التي يقومون بها ،وعندما يكت�شفون خط�أ ف�إنهم
ال ي�ستطيعون حتليله �أو تف�سريه با�ستعمال ال�صيغة القدمية،
ويعيدون النظر يف ال�صيغة التي ا�ستعملوها ،وبذلك ميرون �إىل
�صيغة �أخرى ،وهذا ينطبق على االكت�شافات اجلديدة؛ فال�صيغة
اجل��دي��دة تعترب عر�ضة للنقد قبل تطبيقها ،والطلبة ال�شباب
املتخرجون والأ�ساتذة امل�ساعدون ي�ؤيدونها ،ولكن القدامى من
الأ�ساتذة املدر�سني يكرهونها ،وال مير وقت طويل حتى يحالوا
على التقاعد� ،أو ميوتوا� ،أو يقتنعوا �أو يقبلوا بها.
ظهر تيار يوجب االهتمام بالدين وعلم الالهوت اللذين ي�سعيان
�إىل ك�شف مبادئهما يف زم��ن م��ا بعد احل��داث��ة .وارت��ب��اط��ا بفكرة
اللعبة اللغوية وه��و م�صطلح اق�ترح��ه لأول م��رة فيتغن�شتاين،
يقرتح جمموعة من اللعب اللغوية كل واحدة بحقوقها ،وهكذا
ف���إن��ه ال وج���ود مل��ا ي�سمى (باللغة املف�ضلة) ومل يعن مب�صطلح
اللعبة �شك ً
ال من �أ�شكال الرتفيه ،ولكنه نوع من العمل اجلاد؛ �أي
ن�شاط مقنن بقواعد ميكن �أن تتعلمها فقط باملمار�سة ،وب�إحلاحه
على تعددية اللغة .وهو �ضد فكرة كون كل اللعب ميكن �أن ترتجم
�إىل لغة مف�ضلة �شائعة ميكن �أن تعرفها فقط بتعلمك للغة ،ومل
يعنِ باللغات الطبيعية كالعربية ،و�إمن���ا لغة العلوم والأخ�ل�اق
والدين ،وكل �شيء يحدث فيها ميكن ترجمته �إىل لغة واحدة من
بني هذه اللغات.
وبالطبع فال�سيطرة التي فر�ضتها العلوم تتما�شى مع ال�سيطرة
التي مار�سها علم الالهوت �سابقاً ،والتي �شكلت تهديدا يف فرتة
م��ا ق��ب��ل احل��داث��ة (ال��ق��وي ي��ق��ف �أم���ام ال��ق��وي) ،وم��ن الفال�سفة
الذين �أت��وا بعد احلداثة �أ�صبحوا علمانيني ،وهدفهم هو احلد

من قيمة العلوم الطبيعية واالهتمام ب�أ�شكال التوا�صل الأخرى،
بهدف االهتمام بالفن والأدب ،ولي�س بالدين ،ولكن نتيجة ما
ق��ام ب��ه ه����ؤالء املفكرين العلمانيني ،وم��غ��زى ال�����ش��يء ال��ذي �أرى
من وجهة نظري �أنهم جنحوا يف حتقيقه ،هو االهتمام بالدين
وعلم ال�لاه��وت ،وعندما ي�سعى الفال�سفة �إىل حتقيق �أهدافهم
ال�شخ�صية ،يجعلهم ال مييزون بني احلداثي ونقي�ضه ،وعندما
يتعلق الأمر بالالهوت ،فبع�ض الفال�سفة ال يكرتثون.
يت�ضح الآن �أن الفرق بني التحول ال��ذي �شاهدته ف�ترة ما بعد
احل���داث���ة والإمي�����ان وال��ع��ق��ل ي��ج��ب ك�����ش��ف��ه ،ف��ف��ي ع�����ص��ر الإمي����ان،
ح�سب النظرة ال�سائدة يف فرتة ما قبل احلداثة ،كان الإميان هو
امل�سيطر ومت فهمه بو�ضوح ،وحديثاً مت قلب كل �شيء ،و�أ�صبح
العقل ه��و املتحكم يف املمار�سات الإن�سانية ،يف ح�ين �أن الإمي��ان
خا�صا ،مرتبطا بالأفراد (وا�ستبعد عن الطريق).
�أ�صبح �شيئاً ً
ال يعترب ت�صور االع��ت��ق��ادات املت�صارعة جم��رد جم��از �أو مقارنة
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ح��ول ال���ت����أوي���ل���ي ،ن��ح��ن ن�����س��ت��ق��ب��ل م��ع��ط��ي��ات ،لكن
كلما ن�ستقبله بطريقة تنا�سب امل�ستقبل ال��ذي يجب �أن ي�ستعد
لال�ستقبال ،فالعامل املت�صور هو جمموعة من التوقعات املهمة
واملتما�سكة ،ل��ذل��ك توقعاتنا يتم ت���أك��ي��ده��ا �أو ال ،وال�سبب وراء
ا�ضطرابنا عندما جن��د �أنف�سنا و���س��ط �أ���ش��ي��اء غ�ير م��ع��ت��ادة ،ك���أن
ن��زور ثقافة �أجنبية� ،أو �أن��ه ال نعرف ما �سي�أتي من بعد ،ونحن
نتجول يف العامل املتخيل ،وذل��ك بف�ضل الفهم القبلي� ،أو �إط��ار
عمل يتم ت�صوره� ،أو جمموعة من الت�صورات التي متيز العامل،
�إىل جانب جتارب العلماء يف خمترباتهم �أو امل�ؤرخني بعودتهم �إىل
�أر�شيفات قدمية ،حتتم وجود بنيات للتوقع يف ال�شيء الذي نثق
فيه ونحن جمربون على مراجعته ،و�إ�صالحه� ،أو رف�ضه .مبعنى
�آخر ،يف التمييز الكال�سيكي بني العقل والإميان الذي كان دائما
�أ�صل اجلدال بني الفل�سفة وعلم الالهوت ،على اعتبار كل منهما
ي�ساوي من جهته مقدار منزله وقوته ،وهو افرتا�ض �أن العقل
ن��وع من ال��ر�ؤي��ة الوا�ضحة ،و�أن الإمي��ان لي�س كذلك ،ب�أنه فقط
ر�ؤية جزئية غري وا�ضحة.
وخ��ت��ام��ا �أن ت��ك��ون عقالنيا م��ع��ن��اه �أن ت��ع��ر���ض الأ���ش��ي��اء بطريقة
حمكمة� ،أي عر�ضها بطريقة مثبتة جتعل الأ�شياء حتت جمهر
(القراءة) و�إن دور العقل يعني� :أن تعر�ض الأ�شياء ب�شكل وا�ضح،
يجعلنا على ا�ستعداد ال�سرتجاعه عندما ي�ستمر رفعه ،ويخلق
لدينا �ش ّكا يف اعتقاداتنا ،ويف ال�سياق ذات��ه ،ف���إنّ الإمي��ان ببع�ض
الأ���ش��ي��اء ال يعني ال��ظ�لام��ي��ة �أو ال�ل�ار�ؤي���ة ب�شكل م��ط��ل��ق؛ فعلى
العك�س �سوف لن ن�ستطيع الر�ؤية بالكامل دومن��ا �إمي��ان حقيقي
�إذا مل يكن لدينا �أخذ (مماثل) ،ميكننا االعتقاد به �أو الثقة به� ،إذ
الفكرة هي فهم ما نعتقد �إذا ما �أردنا �أن نرى.
Wali7-alabri@hotmail.co
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موج التدافع الحضاري وسفينة القيم
فاطمة بنت نا�صر
ن�شر الباحث املغربي احل�سان �شهيد مبجلة التفاهم مقا ًال جتاوز � ٤٠صفحة حمل عنوان « القيم الإن�سانية يف التدافع احل�ضاري املعا�صر »  .ويف القادم جتدون ملخ�صاً لأهم ما
ورد يف املقال وبع�ض املالحظات حوله.يعترب الباحث مو�ضوع « القيم » وما �شهدته وت�شهده من تغيريات من �أهم املوا�ضيع التي ت�ستحق نقا�شاً م�ستفي�ضاً للتو�صل �إىل فهم �أ�سباب
التحوالت يف هذه املنظومة وكيفية احلفاظ عليها .ويرى الباحث �أن عنا�صر القوة وال�سلطة يف الواقع املعا�صر والأدوات املادية ،والإعالمية التي ُ�سخرت لها هي التي ا�ستهدفت
القيم و�أحدثت التغيري فيها.
مفاهيم املقال الأ�سا�سية ( القيم والتدافع)
�أوال القيم :يبحث الكاتب يف معاين ودالالت كلمة القيم والتي
هي جمع كلمة قيمة والتي وردت يف القر�آن الكرمي ب�أ�شكال عدة
منها قوله تعاىل  « :مِ نْ �أَهْ لِ ا ْل ِك َتابِ �أُ َّم ٌة َقا ِئ َم ٌة» ،و قوله تعاىل:
« ِ�إ َّن َه َذا ا ْل ُق ْر�آ َن َيهْدِ ي ِل ّلَتِي هِ َي َ�أ ْق�� َومُ» .وحتمل هذه الكلمة يف
ك��ل ا�شتقاقاتها معاين م�شرتكة  :كالثبات واال���س��ت��م��رار والقوة
والوقوف مرتبطة مبعاين اخلري والر�شاد واال�ستقامة .ويجتهد
الباحث بتقدمي تعريف موجز للقيم يقول فيه �« :أن مفهومها
ينطبق على ك��ل امل��ع��اين النبيلة ال��ت��ي تن�سجم م��ع روح الفطرة
الب�شرية ويطمئن �إليها جمال النف�س ويتلقاها العقل بالقبول
ويحيا بها الإن�سان �سعيدا»�.أما املعاين الإن�سانية التي تنطوي
عليها ه��ذه الكلمة فهي  :ال��ف��ط��رة واجل��م��ال و�سلطة االح�ت�رام
والتمثيل الإن�����س��اين .ثانيا :مفهوم ال��ت��داف��ع :ال��ت��داف��ع املق�صود
ه��ن��ا ه��و « �إرادة احل�����ض��ور وامل�����ش��ارك��ة وال��ف��ع��ل احل�����ض��اري م��ن كل
ثقافة �إن�سانية  ،وفر�ض وجودها الثقايف ب�شتى الو�سائل والآليات
املتاحة».
رباعية الروح والنف�س والعقل واجل�سد
�أم��ا ال��روح فيقول الكاتب �إن��ه��ا تنحاز �إىل الفطرة لكونها منبع
ال�صفات اجلليلة التي ير�ضى عنها العقل وتقبلها النف�س.
و�أم��ا النف�س فهي مرتبطة باحل�س املرهف واجلمال يف عالقتها
باخلالق وامل��خ��ل��وق��ات .يف ح�ين �أن العقل ه��و ه��ادي الإن�����س��ان �إىل
احلق .و�أخرياً اجل�سد يبذل اجلهد وم�شقة املجاهدة حلفظ هذه
القيم و�صونها .ولكون �أن ه��ذه العنا�صر الأرب��ع��ة ي�شرتك فيها
كل ب�شر ،ف���إن القيم تعترب م�شرتكاً �إن�سانياً .فالعدالة واحلرية
واحلب كلها قيم �إن�سانية ال تخت�ص بقوم دون غريها .وما يح�صل
من تغيري يف الزمن ال مي�س هذه القيم ولكن مي�س تف�سريات هذه
القيم ومنطلقات تفعيلها.
التدافع احل�ضاري و�أثره على القيم
يقول الكاتب �إن التدافع والتثاقف احل�ضاري �أ�سا�سه هو رعاية
القيم الإن�سانية باعتبارها روح ثقافة املجتمعات .وتختلف �أمناط
ه��ذا ال��ت��داف��ع ف��م��ن �أ���ش��ك��ال��ه  :ال��ت��داف��ع ال�سيا�سي و االق��ت�����ص��ادي
والع�سكري� .أم��ا دواف��ع��ه نحو القيم فهي �إم��ا �أن تكون يف �سبيل
تر�سيخها �أو رد االع��ت��ب��ار ل��ه��ا .وم��ع م���رور ال��زم��ن ف����إن التدافع
احل�ضاري �أخذ �صوراً �أكرث تعقيداً من الأ�ساليب البدائية املتمثلة
يف احلروب ،ودخلت و�سائل التوا�صل الإعالمية والتطور العلمي
والتقني يف فر�ض �سيطرتها على مناحي احلياة و الت�أثري على

ال��ق��ي��م .ويف ه���ذا ي�ست�شهد ال��ك��ات��ب ب��ق��ول ���س�يرج الت��و���ش � « :إن
عمليات �إدخ���ال القيم الغربية وقيم العلم والتقنية واالقت�صاد
والتنمية وال�سيطرة على الطبيعة هي دعائم حمو الثقافة »....
القيم بني �سندان العوملة ومطرقة اخل�صو�صية .
العوملة كما يراها الكاتب هي مركز جميع ال�سلطات ولي�س فقط
مركز ال�سلطة ال�سيا�سية .وهي ت�ستخدم يف الغالب القوة الناعمة
يف �إحداث التغيري ،وهذا ما يجعلها �أكرث خطورة حيث تت�سل �إىل
حيوات النا�س ب�شكل بطيء حتى يعتادوا عليها ويعتربوها جزءاً
من واقعهم .ويرى الكاتب �أن هناك �أربعة مداخل للعوملة :
 -1مدخل العلم :الذي يتمثل يف تقدم البحث العلمي وما يقدمه
م��ن خ��دم��ات للإن�سانية  ،و الكاتب ي��رى �أن��ه ق��د مي�س باجلانب
الروحي والقيم الإن�سانية النبيلة ،ولكنه اليذكر �أي مثال على
هذا الأمر .ويرى �أن البحث العلمي الغربي وما ي�شكله من �أهمية
يف املجتمعات الغربية يتدخل يف مناحي كثرية قد مت�س جوانب
قيمية وروحية ،وذكر �أمثلة على هذا التدخل منها  :كراء الأرحام
والهاتف النقال .فالكاتب ي��رى �أن ت�أجري الأرح���ام �ست�ستخدمه
الزوجات الغري راغبات يف حتمل تبعات احلمل والأمومة .وهذه
وجهة نظر غريبة حيث �أن �أ�سا�س البحث العلمي هو �إيجاد حلول
مل�شكلة قائمة ومل �أ�سمع �أن العلماء قد �أفنوا جهدهم كي مينحوا
ال��غ�ير راغ��ب��ات يف حتمل م�شقة احل��م��ل خ��ي��اراً �آخ��ر �أك�ثر �سهولة
ًوي�����س��راً  ،ولكن �سمعت �أن��ه��م بحثوا و اج��ت��ه��دوا ليمنحوا الن�ساء
املحرومات من الأمومة �أم ً
ال يف الإجناب� .أما �إ�ساءة ا�ستخدام هذا
النتاج العلمي املفيد فهي موجودة و�أبرز مظاهرها كان يف البلدان
ال��ن��ام��ي��ة ال��ف��ق�يرة ،ح��ي��ث جن��د ال��ك��ث�ير م��ن ن�����س��اء ال��غ��رب ال��ل��وات��ي
يت�أخرن يف �سن ال���زواج َ
ول يعدن ق���ادرات على الإجن���اب يذهنب
لدول كالهند ال�ستئجار الأرحام.
 -2م��دخ��ل امل���ال :يتجلى ه��ذا امل��دخ��ل يف م��ا ي��ع��رف باخل�صخ�صة
وي��ع��ت�بره��ا ال��ك��ات��ب م��ن �أ���ش��د اخل�����ص��وم مل��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م  ،ويعلل
ذلك ب�أن ما يعر�ض فيها من منتجات مادية ي�ؤثر على منظومة
القيم واجل��وان��ب الروحية ح�سب تعبريه ( و�أظ��ن��ه يق�صد بهذا
اللفظ اجلانب الإمياين) .تغري �أ�سلوب املدخل املايل عن ال�سابق
فهو اليوم يف ظل العوملة فلت من يد ال�سا�سة يف توزيع ثرواته
وه��و اليوم يتبع �سلطة ال�سوق فقط؛ ف�أ�صبح اال�ستهالك �سمة
ل��ن��م��ط ال��ع��ي�����ش ال���ي���وم ،وق���د �أث����ر ب�����دوره ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م.
ال�سوق �أ�صبح املعبود اجلديد ،فله �سلطة �أ�شبه بالت�أليهية جعلت

املفكرين يبتكرون م�صطلحات اقت�صادية من القامو�س الديني
ليتمكنوا من و�صفها ،ف�سماها ج��ارودي مثال « وحدانية ال�سوق
  .« monotheisme du marcheون�لاح��ظذل��ك يف ت�سيد ���ش��رك��ات ال���دول العظمى وك��ي��ف �أن بع�ضها تفوق
مداخيله على دول ك��ب�يرة .مثال General motors :
و � Exxonشركتني �أمريكيتني مدخولهما يفوق دولة الهند
ذات املليار ن�سمة.
 -3م��دخ��ل الإع���ل��ام :ي��ع��ت�بره ال��ك��ات��ب �أخ���ط���ر م���ا ي���ه���دد ال��ق��ي��م
الإن�سانية ملا يحمله من قدرة خارقة على نقل الأفكار عرب القارات
ويعمل على م�ستويات ح�سا�سة مت�س اجلوانب النف�سية و الأ�سرية
واالجتماعية .يرى الكاتب �أن الإعالم الغربي ا�ستطاع د�س الكثري
من ال�سموم التي تتعار�ض مع القيم الإ�سالمية التي يراها.
 -4مدخل القوة :وفيه يعترب الكاتب �أن القوة الق�سرية والإكراه
يف زمن العوملة �ستطول بال �شك املنظومة القيمية و�أول املفاهيم
التي �سيطولها هو مفهوم احلرية والال�إكراه يف املعتقد .ويعترب
الكاتب �أن القوة م�شروع فا�شل لأن��ه و�إن جنح �سوف يتمكن من
تغيري الق�شور ولي�س من تغيري باطن الأم���ور وجوهرها .ومن
مداخل ا�ستخدام القوة فر�ض مفاهيم احلرية وحقوق الإن�سان
على الدول حيث �أن بع�ضها يتعار�ض مع ثقافة هذه املجتمعات.
مقا�صد ال�شريعة والقيم الإن�سانية
يرى الكاتب �أن الأم��ة الإ�سالمية عليها �أن ت�ستح�ضر كل قواها
ملواجهة هذا التدافع احل�ضاري وامل�ساهمة يف ت�شكيله.وذلك عرب
ا�ستح�ضار التوحيد ال��رب��اين واال�ستخالف يف الأر����ض وال�شهود
الثقايف .ويرى الكاتب �أن تفريغ �أهل الذكر مهم يف تطبيق هذه
اخلطة فهم املذكرون للمجتمع بالهداية التي حتملها ر�سالتهم
وه���م ال���ق���ادرون ع��ل��ى ال���ق���راءة ال��را���ش��دة للم�شهد ال��ع��ام وكيفية
جمابهته.
ل�ل�أ���س��ف ال ي��ذك��ر ال��ك��ات��ب �أي دور للعلم وال��ن��ه��و���ض االقت�صادي
ملواجهة خطر التدافع احل�ضاري الذي يراه .على الرغم �أن القوة
ال�سيا�سية واالقت�صادية هي املحرك لأي تدافع ح�ضاري يف �أي
زمان ومكان .فهل كنّا لنفتح البلدان ونعمم ثقافتنا عليها لوال
حنكة امل��ال وق��وة الإمي��ان .ثم �إن كانت القيم �إن�سانية و�إن كنا يف
مركب واحد كما قال فكيف ال نغرق وكل فئة حتاول تغليب احلق
لديها على غريها.
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