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ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «
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أما قبل!...
َّ
ُ
الهوية اإلسالمية والقيم من منظور عالمي
القضية األخالقية والتعددية واإلسالم
الرؤية التاريخية اإلسالمية ومنظومتها القيمية
المواريث األخالقية للعقل العربي
نحو قيم ونظرية أخالقية تعددية
العقل والعدل واألخالق :مفاهيم ومرايا
القيم بين الدين و المجتمع
عولمة األخالق ،وأخالق العولمة
أزمنة القرآن
تأسيس األخالق على مبدأ الحرية وفق فلسفة
إيمانويل كانط
األخالق يف وثيقة دينية عالمية مشتركة

د .هالل الحجري
من النصوص التي يمكن ترجمتها لألطفال نص بعنوان
«القالع الرملية» للكاتب البريطاني ولفورد جراهام
ِ
رسام ،وأديب وصفه نقاده
روبرتسون ( ،)1948-1866وهو ّ
بأنه كان «حضورا واعدا في عالم الفن والمسرح» .كتب
مسرحيات وروايات ومذكرات ،ورسم نصوصا لكثير من
كتب األطفال .كان صديقا لبعض الشخصيات البارزة
أهمها أوسكار وايلد.
قصيدته «القالع الرملية» نص ملهم لألطفال ،ولغته
بسيطة ولكنها عميقة الداللة .إن الفكرة في حد ذاتها
طفولية؛ تستند إلى ثقافة عالمية تدفع األطفال إلى بناء
قالع من الرمل على شواطئ البحر ،ويقضون في ذلك
ساعات طويلة لتأتي أمواج البحر في النهاية لتبتلعها.
ولكن روبرتسون ينقل لألطفال معاني عميقة من هذا
ّ
الجمال ليس في قصور الملوك،
المشهد؛ فهو يرى أن َ
وإنما في أكواخ أو حصون من الرمل نبنيها على الشاطئ
أو نُع ّلقها في منحدرات الجبال ،وإن جرفها موج البحر أو
المطر.
حاولت في ترجمة هذا النص أن أتّبع َعروضا شبيها
ُ
بالعروض اإلنجليزي الذي اتبعه روبرتسون؛ يقوم على
َ
شطرين أحدهما طويل واآلخر قصير مع التزام القافية
في كل منهما .وهكذا سيرى القارئ العربي في الترجمة
شطرا يتكون من أربع تفعيالت من بحر «الخبب» ،وشطرا
قصيرا جدا يتكون من تفعيلتين.
«القالع الرملية»
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الهوية اإلسالمية والقيم من منظور عالمي
ُ
ريا الخزيرية
ي�ش َهد عاملنا انفجا ًرا تكنولوج ًّيا ُم�س ِّببا االنفتاح الكبري على الثقافات والأعراق والديانات حتى �أ�صبح العامل اليوم قرية �صغرية ي�سهل التوا�صل بها كجزء ال يتجز�أ من حياتنا
ريا يف الأنظمة الثقافية واملعرفية والفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،وكان لهذا العامل املت�شابك الأثر يف �أن ُتولِد
اليومية ،وهذا ما ي�سمى بظاهرة العوملة؛ والتي حملت معها تغ ً
حتديا يف حفاظ الثقافات والديانات على هُ ويتها ..يرد يف هذا املقال �أهم ما ُذكِر يف مقال الكاتب مايكل بو�س ،والذي ُن�شِ ر مبجلة «التفاهم» حتت عنوان «الهوية الدينية والقيم
العاملية النا�شئة».حيث يناق�ش الكاتب ال ُهوية الدينية ،ويطرح ت�سا�ؤال؛ هو :هل هي عامل ُم�سهم يف النزاع� ،أم يف ال�سالم؟ وللإجابة عنه ناق�شه الكاتب من خالل ما ورد يف �إطار
َ
حدوث ال�صراع بني احل�ضارات ،و�أبرز من خاللها عبارة لكاتب م�شهور؛ هي :ال ُيكن �أن نكون �أ�صدقاء
امل�ؤلف �صامويل هنتنجون الذي �أكد -كنتيجة لردة فعل حدوث العوملة-
حقيقيني دون �أن يكون هناك �أعداء حقيقيون .وما مل نكره ما نحن ل�سنا عليه ،فال ميكننا �أن نحب بالفعل ما نحن عليه» .ويعني ذلك �أن الطبيعة الإن�سانية متيل �إىل العداء،
وظهور الأعداء هو الذي ي�شكل الهويات املختلفة.

وي� ��رى ال �ك��ات��ب �أنَّ ال ��دي ��ن ه ��و مب �ث��اب��ة �أ� �س ��ا� ��س متني
م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن�ف���س�ي��ة ،ومب �ث��اب��ة ال� ��درع ال ��ذي مي� ّك��ن
ال�ث�ق��اف��ة م��ن �أن ت��داف��ع ع��ن ه��وي�ت�ه��ا ،وم ��ن ذل ��ك على
وج��ه اخل���ص��و���ص الإ� �س�لام ال ��ذي ي�ع��اين م��ن ��ص��راع��ات
وم�شكالت يف التعاي�ش ال�سلمي مع اجلماعات الأخرى.
ويحلل الكاتب ذل��ك م��ن وج�ه��ة نظر هنتيجتون ب�أنه
لي�س لديه معرفة عما �إذا كانت هناك ��ص��راع��ات بني
امل�سلمني م��ع ح���ض��ارات �أخ ��رى ع�بر ال�ت��اري��خ ،كما �أ َّن��ه
ي �ط��رح ت �� �س ��ا�ؤال ح ��ول �أ� �س �ب ��اب ال �ع �ن��ف ب�ي�ن اجل �م��اع��ات
امل�سلمة ،ومن هنا ن�ستنتج �أنه ال يوجد لدى هينتجتون
جم��االت للتفكري يف ثقافة ال�سالم يف الإ��س�لام كدين
وهوية للم�سلمني ،وميكن �إرج��اع ذلك ل�سببني؛ هما:
الب ��د م��ن وج ��ود الأع � ��داء لت�شكيل ال �ه��وي��ة ،وامل�شكلة
التاريخية يف التعاي�ش ال�سلمي يف الإ�سالم التي مل يتم
درا�ستها بكل دقة وحر�ص.
وم��ن ه�ن��ا ،يناق�ش ال�ك��ات��ب �إط ��ا َر هينتجتون يف اتخاذ
الإ�سالم كهوية �إ�سالمية باعتباره منوذجا لإ�سهامات
الأدي� ��ان يف �صياغة ث�ق��اف��ة ال���س�لام .ل�ك��ن ع�ل��ى ال��رغ��م
من اختالف العقائد واملعتقدات الدينية؛ ف ��إنَّ هناك
ا�شرتاكا يف القيم والأخالقيات وبالتحديد تلك التي
تهم ال�ت�ع��ام�لات ب�ين الب�شر وه��ي مبثابة قيم عاملية.
ول �ي ����س ب��ال �� �ض��رورة �أن ي �ك��ون الإن �� �س ��ان م�ت��دي�ن��ا حتى
ي�ستطيع �أن يدرك �أهمية ذلك؛ فقد �أ�صبحت الدول يف
الوقت احلايل تعتمد على بع�ضها البع�ض ،ودلل الكاتب
ب��ذل��ك على م��ؤمت��ر عقد يف اليون�سكو م��ن منطلق �أن
هناك بع�ض النزاعات واحل��روب التي ميكن �أن حتدث
باعتبارها من املكونات الدينية ولتربير بع�ض امل�صالح
االق�ت���ص��ادي��ة .ول�ك��ن ميكن ل�ه��ذا ال��دي��ن ذات ��ه �أن يكون
ع��ون��ا خل�ل��ق ث�ق��اف��ة ال �� �س�لام وف ��ك ال �ن ��زاع ��ات ،ويتمثل
ذل��ك م��ن خ�لال بع�ض القيم التي يحتويها ال��دي��ن يف
(الكرامة الإن�سانية ،واالنفتاح على الآخرين).

ومن ناحية �أخرى ،ف�إ َّن العوملة اليوم هي يف غالبها العوملة
االقت�صادية التي حتتل موقعا مهيمنا ق�سمت العامل �إىل
منتجني وم�ستهلكني ،جاعلة الربح امل��ادي والنمو املايل
ن���ص��ب ع�ي�ن�ه��ا يف ح�ي�ن �أن �ه ��ا ت�ف�ت�ق��ر ل�ل��روح��ان�ي��ة وال�ق�ي��م
الأخ�لاق �ي��ة .ل��ذل��ك؛ ك��ان م��ن ال���ض��روري �أن ي�ك��ون لهذا
املجتمع االقت�صادي �إطار يحتوي على القيم والأخالقيات
امل�شرتكة التي توجه التفاعل الإن�ساين واملعامالت بني
الب�شر.
القيم العاملية النا�شئة
�وج��ه عاملي �إىل تو�ضيح القيم امل�شرتكة على �أن
هُ �ن��اك ت� ُّ
ت�ك��ون وث�ي�ق��ة ت��وف��ر �إط� ��ارا �أخ�لاق �ي��ا للتعامل ال�ب���ش��ري؛
ب��اع�ت�ب��اره��ا ح��اج��ة ع��امل�ي��ة ت��وج��ه ال �ع�لاق��ات م ��ع بع�ضها
البع�ض .وعلى الرغم من كونها منبثقة من �أ�س�س دينية،
ف��إن�ه��ا تتنا�سب م��ع ال�ث�ق��اف��ات ال��دي�ن�ي��ة الأخ� ��رى وميكن
للأ�شخا�ص غري املتدينني اعتناقها؛ وه��ي كالتايل :كل
�إن�سان يجب �أن يعامل ب�إن�سانية ،وما ال ترغب �أن يعاملك
به النا�س ال تعامل به الآخ��ري��ن ،وه��ذان امل�ب��د�آن يقودان
لعدة موجهات نظرية �أخالقية:
 -1التزام بثقافة الالعنف واحرتام احلياة.
 -2التزام بثقافة الت�ضامن والتكافل والنظام االقت�صادي
العادل.
وتعدُّ هذه املوجهات الأخالقية �ضرورية يف ع�صر العوملة؛
ك ��ون ال �ع ��امل �أ� �ص �ب��ح الآن ي�ع�ت�م��د ع�ل��ى ب�ع���ض��ه ال�ب�ع����ض،
ويتداخل يف الأدي��ان؛ لذلك كان من الواجب �أن ي�ستمد
عقائده الدينية م��ن جمتمعه الديني لي�صبح ذا هوية
دي�ن�ي��ة بيئية ح�ت��ى ال ي�ح��دث ت���ص��ادم ون ��زاع م��ع الأدي ��ان
الأخرى وعقائدها.
ا�ستدامة الهوية الدينية
ويرى الكاتب �أ َّن هناك انتقادا ُو ِّجه �إىل الإ�سالم ب�أنه غري
قائم على االقتناع بالتعددية الدينية� ،إال من خالل ما
�أبرزه بع�ض التقدميني الذين خرجوا عن الإطار ال�ضيق

وامل�ح��دود يف الفكر التقليدي للإ�سالم ،غري �أن التاريخ
الإ�سالمي قائم على قبول امل�شاركة الإيجابية والتعددية
الدينية.
ويكن تف�سري قدرة الهوية الدينية با�ستدامتها يف ظل
ُ
عامل متغري من خالل مبد�أين:
 م �ب��د�أ احل��رك�ي��ة :و ُي�ق���ص��د ب��ه م��ا ي�سمح ل��دي��ن م��ا لأنيتفاعل م��ع الآخ ��ري ��ن ،و�أن ي�ضم �إل�ي��ه مفاهيم جديدة
مع تقبله للنواحي الإيجابية لتحديات الع�صر احلديث،
وم��ن ال�شاهد �أن الإم�براط��وري��ة الإ�سالمية تطبق هذا
امل �ب ��د�أ م��ن خ�ل�ال ت�ف��اع�ل�ه��ا م��ع ث�ق��اف��ات ودي ��ان ��ات �أخ ��رى
وال�سماح لها ب�أن تعي�ش على �أرا�ضيها مع و�ضعها لبع�ض
قوانني التعاي�ش.
 مبد�أ اال�ستمراية :ويق�صد به �أ َّن الهُوية الدينية للفردم�ت�ج��ذرة يف ن�صو�صه امل�ق��د��س��ة وت�ق��ال�ي��ده ال��دي�ن�ي��ة ولها
تبعات ت�أثري يف نظرة الفرد للعامل وق�ضاياه ت�ستمد من
القيم املعتنقة والعقائد ال�سائدة؛ لذلك ف ��إ َّن �أي هُ وية
دينية جديدة البد �أنْ تكون متما�شية ومن�سجمة مع فهم
الفرد للدين الذي ينتمي �إليه ،وهذا يعدُّ مبد�أ جوهر ًّيا
و�أ�سا�س ًّيا يف العقدية الإ�سالمية.
مداخل �إىل التعددية الدينية
وت �ع��دُّ ال�ت�ع��ددي��ة ال��دي�ن�ي��ة م��ن امل �ج ��االت ذات ال��درا� �س��ات
الوا�سعة يف امل�سيحية ملعرفة م��وق��ع الأدي ��ان الأخ ��رى يف
العامل؛ وبالتايل فمن املهم مقاربة الدرا�سات التي �أجريت
يف امل�سيحية ويف الإ��س�لام؛ حيث �إن الأب�ح��اث الالهوتية
تركز على بناء عالقات ثقة وتعاون بني جمموعة متنوعة
من املعتقدات .لذلك ،جند امل�سيحية حتاول �إيجاد �صيغة
تعاون �إيجابي مع �أفراد خارج م�ؤ�س�سة الكني�سة ،يف حني
�أن الإ�سالم تناول ق�ضية الأدي��ان الأخ��رى وعزز �إمكانية
ت�ك��وي��ن ع�لاق��ات م��ع غ�ير امل�سلمني؛ لأن ال�ق�ي��م العاملية
متثل رغبة متنامية لال�ستفادة من القوا�سم امل�شرتكة
والعامة التي تربطنا جميعا �ضمن �إطار التعددية.
rayaalkhuzairi@gmail.com
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القضية األخالقية والتعددية واإلسالم
وليد العبري
ي�ؤكد عدد من املفكرين وعلماء اجتماع الدين املعا�صرين ،املهتمني مب�س�ألة احلداثة وما بعد احلداثة ،على عودة الديني كظاهرة مميزة لكل املجتمعات يف العامل،
يعب عن �أزمة خانقة وم�أزق حقيقي للأئيكية وخا�صة يف �شكلها الدغمائي ال�صارم ،فاملجتمعات الغربية انتقلت من فكرة «موت الإله» �إىل فكرة «عودة الدين»،
ما ّ
واملجتمعات ذات الأغلبية امل�سلمة كانت قد انتقلت من حالة الر�شدية ال�شورية �إىل الراكدة الدكتاتورية مع �شيء من التفرقة الطائفية املذهبية واجلن�سية
العرقية .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن اجلميع مدعو لإعادة طرح الق�ضية الأخالقية طرحا علميا وعمليا.

وهذا ما ناق�شه الباحث الدكتور مراد الروي�سي يف مقاله،
وامل �ن �� �ش��ور مب�ج�ل��ة ال�ت�ف��اه��م و�أو� �ض ��ح �أي �� �ض��ا �أن امل�ج�ت�م�ع��ات
ذات الأغلبية امل�سلمة واملجتمعات الغربية عموما تتميز
مب�ح��اول��ة ال �ه��روب م��ن � �ض��رورة ط ��رح امل���س��أل��ة الأخ�لاق�ي��ة
�إىل �إذك� ��اء ال �� �ص��راع بينهما « ال ب��ل وح�ت��ى داخ�ل�ه��ا ويف ما
بينها » والدفاع عن �أفكار الغلو املتطرفة والآراء املت�شددة
الإق�صائية.
واجلدير بالتذكري يف هذا ال�صدد ،ما كتبه املفكر اجلزائري
م ��ال ��ك ب ��ن ن �ب ��ي يف ك �ت ��اب ��ه «ال� ��� �ص ��راع ال �ف �ك ��ري يف ال �ب�ل�اد
امل�ستعمرة»� ،أن خرباء الإع�لام واحل��رب النف�سية يف الغرب
ميار�سون مع اجلماهري امل�سلمة لعبة الثور الإ�سباين الذي
يرك�ض غا�ضبا يف مهاجمة قطعة قما�ش ح�م��راء دون �أن
ينال منها ،حتى تخور قواه وي�سقط على الأر�ض.
ويف ال�ك�ت��اب ذات ��ه ي��ذك��ر م��ال��ك ب��ن نبي �أن �أول �ئ��ك اخل�براء
يط ّبقون �أي�ضا على امل�سلمني نظرية «اال�ستجابة ال�شرطية»
ال �ت ��ي � �ص��اغ �ه��ا ع� ��امل ال �ن �ف ����س ال ��رو� �س ��ي �إي� �ف ��ان ب��اف �ل��وف،
وخال�صتها و�ضع الإن�سان يف ظروف جتعل ردوده �آلية.
وه �ن��ا ي �ج��ب ط ��رح م �� �ش��روع اال� �س �ت �ع��ادة ال �ن �ق��دي��ة للق�ضية
الأخالقية القائمة على فكرة التعدد والتنوع ،دون ال�سقوط
يف ه��اوي��ة احللقة امل�ف��رغ��ة للعنف وال�ع�ن��ف امل���ض��اد ،وخ��ارج
مبد�أ الإق�صاء املتبادل ال��ذي م ّيز الع�صر القدمي والع�صر
احلا�ضر على حد �سواء ،وبعيدا عن �سيطرة و�سائل الإعالم
الغربية و�أخواتها من جهة ،واخلطابات الدينية الطائفية
املت�شنجة من جهة �أخرى.
ملن يطالع �أبرز كتابات وخطابات يو�سف القر�ضاوي وحممد
ال �� �ش�ي�رازي ،مي�ك�ن��ه ال �ق��ول ب� ��أن ه �ن��اك ات�ف��اق��ا م��ن منظور
�إ��س�لام��ي على �أن ال�ت�ع��دد ال�ق��ائ��م على ال�ت�ن��وع واالخ�ت�لاف
يعد من �أبرز �سمات الوجود الإن�ساين ،ومن �أوكد �ضرورات
االجتماع الب�شري ،بل والطبيعي �أي�ضا ،فاالختالف �سنة
م ��ن ال���س�نن ال �ك��ون �ي��ة :ه ��ذا ال �ك ��ون ال ��رح ��ب ال�ف���س�ي��ح ب�ه��ذا
االختالف يف�ضي �إىل التنوع والتناغم والتنا�سق ،ويُذهب
الرتابة والفتور.
وه ��ذا م��ن ��ش��أن��ه �أن يجعل ل�ل�ح�ي��اة طعما وم��ذاق��ا خا�صا،
فاالختالف والتنوع يرثيان احل�ي��اة ،ويك�سبان امل��رء خربة

حيثما ح��ل وارحت ��ل ،فلو �أن النا�س جميعا خلقوا وجبلوا
يف �صورة واحدة ،والأماكن كلها كانت يف �صورة واحدة من
حيث طبيعة املكان واملناخ وغري ذلك ،ما احتاج الإن�سان �أن
ينتقل م��ن مكانه ال��ذي ول��د فيه ،ول�سئم العي�ش م��ن �أول
�سنوات �إدراكه ملعنى احلياة لأنه ال يجد جديدا.
�إن �أهمية االختالف ال تاتي فقط من كون التنوع هو �أ�صل
االجتماع الب�شري ،بل لأن��ه �أي�ضا مما تدعو �إليه الفطرة
وتقت�ضي ب��ه الطبيعة .وم��ا االخ �ت�لاف يف واق ��ع الأم ��ر �إال
ظاهرة من ظواهر الوجود �أودع��ت يف الكائنات عموما ويف
الإن�سان خ�صو�صا.
ف�م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر الإ�� �س�ل�ام ،ل ��وال وج ��ود االخ �ت�ل�اف ال��ذي
ه��و �سبب م��ن �أ�سباب اخل�ل��ق ،ال�ستحالة احل�ي��اة .ويف غياب
االخ�ت�لاف ال ميكن �أن يكون الإن���س��ان ذل��ك املخلوق ال��ذي
�س ّواه اهلل ثم منحه العقل ،وع ّلمه البيان ،وف�ضله على كثري
من املخلوقات ،وا�ستخلفه يف الأر�ضّ ،
و�سخر له ما يف الكون
جميعا.
انطالقا من الن�ص القر�آين الذي يحفل بالآيات التي وردت
فيها لفظة «االختالف» ،والذي ينهل منه مفكرونا ،ميكن
القول ب��أن الت�صور الإ�سالمي للوجود يقوم على فكرتني
�أ�سا�سيتني :الأوىل هي وحدانية اخلالق ،والثانية تعددية
اخللق واختالف املخلوق.
وع �ل��ى ه��ذي��ن الأ� �س��ا� �س�ين ب�ن��ى الإ� �س�ل�ام ت���ص��وره وعقيدته
وف�ك��رت��ه ع��ن ه��ذا ال��وج��ود .فبالن�سبة للم�سلمني ف ��إن اهلل
وح ��ده ه��و ال��واح��د ،وك��ل م��ا ب�ع��ده م�ت�ع��دد ،وع�ل��ى ه��ذا ك��ان
ال�ت��وح�ي��د يف الإ� �س�لام مب�ث��اب��ة ج��وه��ر ه��ذا ال��دي��ن و�أ��س��ا��س��ه
املتني.
حترير الب�شر من العبودية لغري اهلل ك��ان ر�سالة الأنبياء
جميعا ،التي تركزت وجت�سدت يف الدين اخلامت الذي بعث
به النبي الأكرم اخلامت ليحرر النا�س من عبادة الطواغيت
حتى يعي�شوا �أحرارا مت�ساوين؛ فال ميكن للنا�س �أن ينعموا
بظالل احلرية ون�سيمها �إذا كان بع�ضهم يعبد بع�ضا �أو يذل
بع�ضهم لبع�ض.
ه��ذه هي الفكرة الأوىل التي ن�ستخل�صها من �أه��م كتابات
ال�ق��ر��ض��اوي وال �� �ش�يرازي ذات ال�ع�لاق��ة بامل�سالة الإمي��ان�ي��ة

والأخالقية القيمية ،ومن قراءتهما لبع�ض �آيات القر�آن.
�أم��ا الثانية فهي التعددية يف اخللق ،والتعددية العرقية،
وال �ت �ع��ددي��ة ال�ل���س��ان�ي��ة ،وال �ت �ع��ددي��ة ال��دي �ن �ي��ة ،وال�ت�ع��ددي��ة
الثقافية ،كل هذه التعدديات �شرعها الإ�سالم .امل�سلم لي�س
وحده يف الوجود ،هناك �آخرون ي�شاركونه احلياة� .إذن فثمة
تعدد يف اخللق.
و�سرنكز احل��دي��ث على التعددية الثقافية �أك�ثر م��ن باقي
التعدديات الأخ ��رى� ،إذ يتبني �أن الإن�سان كلما ك��ان واعيا
بحقيقة االخ �ت�ل�اف ،ب��اح�ث��ا يف ال �ك��ون مكت�شفا لأ� �س ��راره،
ات�سعت دائرة علمه ومعارفه .والعلماء هم الأكرث ت�أهيال،
ال خل�شية اهلل وح�سب ،بل و�أي�ضا ملعرفة واكت�شاف حقائق
ال� �ك ��ون وت �ن ��وع ��ه ،ف �ه��م ي �ع ��رف ��ون ب ��أب �ح��اث �ه��م وم�ع��اي�ن�ت�ه��م
وجتاربهم واكت�شافاتهم وخ�شيتهم خلالقهم.
ويرى املفكرون �أن احل�ضارة الإ�سالمية مثال� ،شاركت فيها
�أن ��واع ع��دي��دة م��ن العنا�صر والأج�ن��ا���س والأدي ��ان املختلفة،
و�ساهمت يف �إثرائها ثقافات متعددة ،فكل بثقافته �شارك
يف ت�شييدها وازده��اره��ا ،وكل ترك له ب�صمة يف ناحية من
النواحي احلياتية فيها.
ه ��ذا ال�ت�ع��دد يف الإ� �س �ه��ام��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة م��ن ��ش��أن��ه �أن يغني
ح�ضارة ما من احل�ضارات ويعززها وينميها ،وعلى النقي�ض
م��ن ذل ��ك ،احل���ض��ارة ال�ت��ي ت�ق��وم على ل��ون واح ��د �أو �صورة
واحدة فهذه تعد ح�ضارة فقرية .احل�ضارة الغنية هي التي
ت�أخذ وت�ستفيد من اجلميع وتقتب�س من الكل .هذا ما يعرب
عنه بالتنوع �أو التعدد الثقايف الرثي.
الإ��س�لام يكرم الإن�سان من حيث هو �إن�سان� ،أي من حيث
�آدميته مكرم يف الدين الإ�سالمي «ولقد كرمنا بني �آدم»،
ف�ب��ذل��ك ي���ص�ير الإن �� �س��ان حم ��ور ه ��ذا ال ��وج ��ود ،وق ��د كرمه
اخلالق بغ�ض النظر عن �أي دين يعتنق.
والإ�سالم ي�أمر �أي�ضا بالعدل مع النا�س جميعا ،بل مع كل
الكائنات ،ويف كل حالة وهيئة ،مع امل�سلم �أو غري امل�سلم ،لأن
ال�ع��دل م��ع اجلميع وللجميع ،وب�ه��ذا يغر�س الإ� �س�لام روح
الت�سامح م��ع امل�خ��ال�ف�ين ،ب�لا حيف وال ت�ضييق ،يعاملهم
بالعدل ويعاملهم بالرحمة ويعاملهم بالق�سطا�س امل�ستقيم،
مبا �أن الأر�ض ت�سع اجلميع واهلل الرحمن و�ضعها للأنام.
Wali7-alabri@hotmail.com
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الرؤية التاريخية اإلسالمية ومنظومتها القيمية
هنية الصبحية
ُي�ؤ ِّكد الأكادميي واملفكِّر اللبناين م�ست�شار حترير جملة «الت�سامح» ر�ضوان ال�سيد يف مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم» -حتت عنوان «منظومة القيم واحلياة الأخالقية يف الر�ؤية
قيم ورموز ومرجعيات لإعطاء احلياة الإن�سانية معناها يف نطاق حرية االختيار الإن�ساين ..وقد ت�ض َّمنت درا�سته �أحكا َم
الإ�سالمية»� ،أنَّ القيم الكربى يف الد�ستور القر�آين هي ٌ
القيمة يف القر�آن ،والقيم والتجربة الإ�سالمية ،واملتكلمني والقيمة والعمل ،و�أخريا الفقهاء والقيمة بني الدوافع والغايات.

ويعد �أحد �أهم القيم يف الد�ستور القر�آين الوجود الإلهي
وال��وح��دان�ي��ة؛ �إذ تت�شكل م��ن خم�س قيم �أ�سا�سية؛ تتمثل
يف وح��دة اخللق ،والرحمة ،والعدل ،واخل�ير العام ووقوع
الفعل الإن�ساين بني النية والغاية .فالقيمة الأوىل تتمثل
يف �أن وحدة اخللق تنتج من وحدة اخلالق ،وتندرج حتتها
امل���س��اواة ب�ين الب�شر و�أم ��ام ال��رب وفيما بينهم� .أم��ا وح��دة
اخللق ،فتتمثل يف وح��دة الب�شرية من �أج��ل وح��دة العامل
الإن�ساين .والقيمة الثانية تتمثل يف الرحمة ،ويعد هذا
امل�صطلح رم ��زا للهبة الإل�ه�ي��ة ال�ت��ي تعد قيمة م��ن قيمه
الأخالقية؛ فالعالقة بني الب�شر متثل الت�ساوي يف القيمة
واحلقوق والواجبات ،و�أن الرحمة هي التي حتكم العالقات
التي تقوم بينهم يف الأ�سر والقبائل وال�شعوب والأمم.
�أم��ا القيمة الثالثة ،فتتم َّثل يف قيمة ال�ع��دل ال�ت��ي حتكم
عالقة اهلل تعاىل بعباده وعالقة العباد فيما بينهم ،وهي
قيمة م�ستقلة ومت�ث��ل �أح ��د خ�ي��ارات احل��ري��ة املنبثقة من
امل�ساواة� ،أي �أن الإن�سان ميلك احلرية يف �أن يكون رحيما
وواجبا عليه �أن يكون عادال؛ لأ َّن العدل امل�ستقل هو ق�سيم
الرحمة ولي�س بديال لها .كما ُيثل اخلري العام القيمة
الرابعة ،ويقت�ضي معناها العميق للنف�س الب�شرية وللفعل
الإن �� �س��اين ،وي�ع��د ال�ن����ص ال �ق ��ر�آين ��ص��ري�ح��ا ب��أب�ع��اد املعنى
وم ��ا ينبغي �أن ي���س��ود ب�ين ال�ب���ش��ر يف جم ��ال معنى الفعل
ومقا�صده« :فا�ستبقوا اخلريات» .و�أخريا القيمة اخلام�سة
التي تعترب قيمة معيارية ومقيا�سية تعني �أن فعل الإن�سان
غ��اي��ة واحل�ك��م عليه م��ن حيث �أ��ص�ل��ه ومقا�صده يف القيم
الأخ ��رى ،وق��د �أو�ضحت الن�صو�ص القر�آنية والنبوية �أن
احل�ك��م ع�ل��ى ال�ف�ع��ل م��ن ج��ان��ب اهلل ت�ع��اىل يح�صل بعلمه
بالنية ومب��ا ي�ترت��ب على الفعل م��ن �أم ��ور تتعلق بالقيم
الأخرى؛ ولهذا فقد اعتربت احلكم على الفعل الإن�ساين
قيمة من القيم؛ كونها مقت�ضى الظاهر يف عالئق الب�شر
بع�ضهم ببع�ض.
القيم والتجربة الإ�سالمية
و ُي�شري ر�ضوان ال�سيد �إىل القيم والتجربة الإ�سالمية يف
ذل��ك ،ويدعمها بنموذج اخللق الرفيع ملحمد �-صلى اهلل
عليه و�سلم -الذي ُيثل ا ُ
خل ُلق القر�آين ،مبعنى ال�سجايا

التي ترتتب عليها الأفعال ،وحتمل ال�سجايا م�ضمونني؛
�أح��ده�م��ا يتعلق بالفطرة الإن�سانية والقيم ال�ت��ي ذك��رت،
والآخر متعلق باملحيط الإن�ساين الذاتي والعام ،وكالهما
ي�ت��أث��ر بالتعلم وال�ت��أق�ل��م م��ع ال�سائد يف الأ� �س��رة واملحيط
القريب واملجتمع .فالر�ؤية للعامل متلك ُبعدين؛ �أحدهما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �� �س �ل��وك يف امل �ح �ي��ط ال �ق ��ري ��ب ،والآخ� � ��ر يتعلق
ب��امل�ف��اه�ي��م وال �ت �� �ص��ورات ال�ك�ل�ي��ة ل�ل�خ�ير وال���ش��ر وت��رت�ي�ب��ات
ال �ع��امل الإن �� �س��اين ،وت�ت�م�ث��ل يف جم ��ال ال �ت ��أم��ل وال���س�ل��وك،
وق��د ع�بر عنهما ال�ق��ر�آن باملعروف واملنكر .وهنا يت�ساءل
ال�سيد :هل امل�ع��روف واملنكر �أم ��ران اجتماعيان ُيكت�سبان
بالتعلم والتال�ؤم� ،أم �أن لهما �أبعادا فطرية وذهنية ودينية،
ت�ستند �إىل الإح�سا�س ا ُ
خل ُلقي الذي يتملك الإن�سان وي�ؤثر
يف ت�صوراته الكلية ذات الأولويات غري التعليمية ،والذي
ُيكن �أن يطلق عليه العقل الب�شري الغريزة �أو الدافع
نحو ال�شيء ح�سب ر�ؤي��ة احل��ارث بن �أ�سد املحا�سبي ،كما
دع��ا �إىل تعميق ال�ت��وا��ص��ل ب�ين الإن���س��ان وال �ع��امل ،وبذلك
�سيتحقق الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بهذا التوا�صل
اال�سرت�شادي واال�ستك�شايف يف ذاته؟
املتكلمون والقيمة والعمل
تعدَّدت ال�سياقات والنقا�شات عند املتكلمني والفقهاء؛ �إال
�أ َّن هنالك �أرب� � َع م�سائل ميكن ال�ترك�ي��ز عليها؛ فامل�س�ألة
الأوىل متعلقة ب��ال��وح��دان�ي��ة وال �ن �ب��وة ،وت�ه�ت��م بت�صحيح
مفهوم الوحدانية وعالقة الإن�سان باهلل ،وامل�سائل الأخرى
ارت�ب�ط��ت بالقيم ف�ع�لاق��ة الإمي ��ان بالعمل يعني ال�ت�لازم
الكامل بني الإمي��ان والعمل اخل َّ�ير ،اعتبارا ب��أن املع�صية
كالقتل �أو �إه �م��ال ال���ص�لاة خ��روج��ا ع��ن الإمي ��ان ،ووجهة
نظر �أخرى ترى �أن هنالك انفكاكا بني الأمرين؛ باعتبار
�أ َّن الإمي ��ان ت�صديق يت�ضمن القيم والف�ضائل الأ�صلية
امل�ستندة �إىل التوحيد ،و�أخرى تعترب العالقة بني الإميان
وال �ع �م��ل ع�لاق��ة ت��وت��ر دائ� ��م؛ ح�ي��ث ال ي��وج��د �أي ان�ت�ظ��ام
كامل بني الإمي��ان والعمل ،ورغ��م التعقيدات البحثية يف
ه��ذه النقطة �إال �أن��ه ذو �أهمية بالغة؛ �إذ يناق�ش جماالت
الوعي الإن�ساين وت�أثريها يف ال�سلوك عن طريق الأ�شكال
املختلفة للوعي؛ في�ؤكد ال�سيد �أن اهلل تعاىل هو م�صدر

القيم ال�ك�برى النابعة م��ن ال��وح��دان�ي��ة والإمي� ��ان ،وبهذا
ف�إن احلرية الالزمة للفعل الإن�ساين ت�صبح ذات فعاليات
�أخرى ال تتعلق بالإيجاد و�إمنا تتعلق بالقدرة على التمييز
بني احل�سن والقبيح.
الفقهاء والقيمة بني الدوافع والغايات
كما ناق�ش ال�سيد املقاربات الفقهية للفقهاء ،و�أو�ضح من
خاللها �أن بع�ض الفقهاء ينطلقون م��ن الن�ص الديني
ويهتمون بتنظيم العالقات بني الب�شر ،كما �أن مباحثهم
تتناول �أم��ر التطبيق املبا�شر للأحكام القر�آنية والنبوية
يف حياة الإن�سان ،لكي تكون �أخالقية ومنتظمة وحمققة
للم�صالح ،و�أمر الغايات العامة للت�شريع الإلهي واملقروءة
من تلك الأحكام .كما ي�شري �إىل �أن الفقهاء يف الأمر الأول
يحكمون على الأف�ع��ال الإن�سانية يف العبادات واملعامالت
من منطلق الن�ص واالجتهاد �أثناء الت�أويل .ويف اجلانب
الآخ��ر ،جند �أ َّن الفقهاء املعنيني بفل�سفة الت�شريع يطلق
عليهم علماء �أ�صول الفقه؛ حيث ي�صلون �إىل حتديد �أمور
وغ��اي��ات وم�صالح �أ�سا�سية خم�س للت�شريع الإل�ه��ي؛ وهي
النف�س وال�ع�ق��ل وال��دي��ن والن�سل وامل�ل��ك ،ويهتم الفقهاء
بتقدمي ال��دي��ن يف ه��ذه اخلما�سية الت�شريعية؛ ك��ون��ه هو
ال ��ذي ح ��دد ه ��ذه الأول ��وي ��ات م��ن خ�ل�ال ق ��راءة ن�صو�صه؛
فالد�ستور ال�ق��ر�آين من خ�لال ال�شرع الإلهي له �أولويات
ي�سعى لتحقيقها م��ن �أج��ل �صون احل�ي��اة الب�شرية والتي
تتمثل يف النف�س� ،أي حفظ احل�ي��اة الإن�سانية منذ عقد
ال ��زواج وح�ت��ى ال��وف��اة وم��ا ب�ع��ده��ا ،كما �أن لل�شرع �أحكاما
وتوجيهات يف كل مرحلة من �أجل حفظ احلياة الإن�سانية،
�أم��ا العقل املق�صود بوظائفه يف حماية احلياة الإن�سانية
من عدة جوانب ،فهو املُكلف ويقوم على فهم ال�شرع ،وهو
الذي يدبر حياة الإن�سان يف الوعي والت�صرف.
و�أخ �ي�را ..يت�ساءل ال�سيد ع��ن ا��س�ت�ق��راء الفقهاء �إذا كان
ا� �س �ت �ق��راء ت�ن�ظ�ي�م�ي��ا �أو ق �ي �م �ي��ا ،وي��و� �ض��ح �أن اال� �س �ت �ق��راء
التنظيمي هو املتعلق باحلكم على الفعل �إذا كان حالال �أم
حراما؟ �أما حتديد احلقوق فيعترب م�س�ألة قيمية متعلقة
ب���ص��ون احل �ي��اة الإن���س��ان�ي��ة � �س��واء يف ا��س�ت�خ�لاف الإن���س��ان
وكرامته وعمله و�إن�سانيته.
heenosaid@gmail.com
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المواريث األخالقية للعقل العربي
قيس المعولي
«العقل العربي الأخالقي قراءة يف فكر حممد عابد اجلابري» لرتكي علي الربيعو مقالة ناق�ش فيها كاتبها كما هو ما وا�ضح يف عنوانها العقل العربي الأخالقي عند
اجلابري� .إن املقالة و�إن كانت خا�صة بالعقل العربي الأخالقي عند اجلابري لكنها مل ُ
تخل من �أفكار اقتب�سها اجلابري �أو الربيعو للمفكرين العرب الذين �أبقوا
كتبا ومناق�شات توزن بالذهب لكلية العلم والفكر التي البد للمفكر العربي النا�شئ �أن يراجعها ويقر�أها ويتابعها خ�صو�صا �إذا كان مهتما بالفكر العربي ال�سابق
ويقارنه بالفكر العربي احلديث .يف هذه الكلمات �س�أناق�ش فكرة طرحها اجلابري يف فكره وهي ارتباط الفكر الأخالقي للح�ضارات التي جاورت وخالطت العرب
خالل الفرتة ال�سابقة وكيفية الت�شابه واالقتبا�س من تلكم احل�ضارات والدول العربية الإ�سالمية التي مرت على هذه الأمة العربية ال�شاخمة .بداية يجب �أن نعلم
�أن اجلابري قد �أفنى عمره وهو ينقد ويحلل ويناق�ش العقل العربي وثقافته ب�شكل عميق جدا وهو ما جعله �أ�ستاذ الفكر العربي املعا�صر وله م�ؤلفات كثرية تناق�ش
الفكر الأخالقي وال�سيا�سي واالجتماعي للمجتمع العربي.

�إن �أك�ثر احل�ضارات التي �أث��رت على املجتمع العربي هي
احل�ضارة الفار�سية وهي ح�ضارة �ضاربة يف القدم والتاريخ
ومثال قدمي على ال��دول املتمدنة يف ذلكم الزمان البعيد
ولكن ما ذكره اجلابري هو �أخالق الطاعة و�أ�ضيف عليها
�أن ال��والء ال��ذي هو �شدة االنتماء وغالبا ما يكون مبالغا
فيه غري الطاعة التي عهدت عن الإ�سالم والعرب .وي�صف
اجلابري هذا اخللق �أنه كان عائقا يف بع�ض الفرتات من
الو�صول واالت�صال باحلاكم ملناق�شة �أم��ور الدولة املدنية
بل �إن ال�شعب را�ضيا �أو مكرها عليه االن�صياع لأمر احلاكم
�أو الويل �أو الو�صي دون خمالفة �أو �إب��داء ر�أي ،ولكن هذا
مل ي�ك��ن ع��ام��ا �أب � ��دا ،ب��ل اخ�ت���ص��ت ب��ه ف �ت�رات دون �أخ ��رى
ودول دون دول وح�ضارات غري �أخ��رى� .إن اختفاء الت�أثري
الأرد�شريي بحد تعبري الكاتب هو الطريق الوحيد لكتابة
نه�ضة عربية جديدة ،ولكن لو �أردنا مواجهة الواقع ف�إن
هذا يحتاج �إىل الكثري والكثري من العمل الدميوقراطي
وال�شعبي ال��ذي لرمبا يحتم على ه��ذه ال��دول اخلو�ض يف
م�سائل �أمنية كبرية تعر�ض حياة النا�س للخطر فاحلل
ال�سريع لي�س هو الأف�ضل دائما ولكن انحالل هذا اجلانب
من الفكر يجب الرجوع فيه �إىل النهج النبوي املحمدي
ال ��ذي تخل�ص م��ن ال���س�ي��ادات القر�شية وال�ه��ا��ش�م�ي��ة على
م�ك��ة وال �ع ��رب ع��ن ط��ري��ق ال ��دع ��وة �إىل امل �� �س��اواة واح�ت�ك��ام
العدل يف كل جوانب احلياة االجتماعية منها وال�سيا�سية
واالقت�صادية.
ق�ب��ل ال�ن�ظ��ر يف امل � ��وروث ال �ث��اين وه ��و ال �ي��ون��اين ي�ج��ب �أن
نفرق كما ذك��ر الكاتب ب�ين ه��ذا امل ��وروث و�سابقه مثل ما
ق ��ال اجل��اب��ري ب ��أن ه�ن��اك ف��ار ًق��ا يف ال�ب�ح��ث ع��ن الأخ�ل�اق
ب�ین امل� ��وروث ال�ف��ار��س��ي وامل � ��وروث ال �ي��ون��اين .ف �ـ ��إذا كـانت
�أخ�لاق الطاعـة ترتبط باملوروث الفار�سـي بال�سيا�سة ف�إن
ال�ب�ح��ث (ال �ع ��امل) يف الأخ �ل�اق ع�ن��د ال�ی��ون��ان ق��د ارتبطت
تاریخ ًیا بالفل�سـفة ،ببناء ت�صور للكون ،ولی�س بت�شیید

�إمرباطورية .عودة للموروث اليوناين وهو �أخالق ال�سعادة
وال ��ذي ك��ان يف اجل�ه��ة الأخ ��رى املقابلة ل�ل�م��وروث ال�سابق
الذي ال ميثل جانبا نف�سيا �أكرث منه جماعيا .ما املق�صود
بهذه ال�سعادة عند �أغلب الفال�سفة اليونانيني وه��ل هي
نف�سها التي �أخذها العرب عنهم؟ والإجابة هي «من �أهم
�أعمال �أر�سطو هي عمله يف الأخالق وفيه يعر�ض نظرية يف
ال�سعادة ال تزال ت�صلح ليومنا هذا .ال�س�ؤال الأ�سا�سي الذي
ي�سعى �أر�سطو للإجابة عليه يف هذه املحا�ضرات هو «ما هو
الهدف النهائي للوجود الإن�ساين؟ ما هو الهدف �أو الغاية
نوجه نحوها كل ن�شاطاتنا؟ يف كل مكان نرى
التي يجب �أن ّ
النا�س يبحثون عن ال�سعادة ،وال�ثروة ،وال�سمعة احل�سنة.
ولكن مع �أن كل واحدة من هذه لها قيمة ،ف�إن �أيا منها ال
ميثل اخلري الرئي�سي الذي يجب �أن تهدف له الإن�سانية.
لكي يكون الفعل غاية نهائية ،يجب �أن يكون نهائيا ومكتفيا
بذاته - ،هو املرغوب دائما بذاته ولي�س لأجل �أي �شيء �آخر
ويجب �أن يكون قابال للتحقيق بوا�سطة الإن�سان .يدّعي
�أر�سطو �أن كل �شخ�ص تقريبا يتفق ب�أن ال�سعادة هي الغاية
التي تلبي ك��ل ه��ذه املتطلبات� .إن��ه م��ن ال�سهل ر�ؤي ��ة �أننا
نرغب بالنقود ،واملتعة ،وال�شرف فقط ب�سبب �أننا نعتقد �أن
هذه اخلريات �سوف جتعلنا �سعداء� .إن كل الأ�شياء اخلرية
الأخرى هي و�سائل للح�صول على ال�سعادة ،بينما ال�سعادة
هي دائما غاية بذاتها» بعد هذه الإجابة املطولة جند �أن
ال�سعادة التي �سعى �إليها العرب هي نف�سها التي و�ضحها
�أر�سطو يف فل�سفته للأخالق وهي �أي�ضا ما �أيده اجلابري
يف كتاباته عن واقع العقل الأخالقي العربي.
�إن الكاتب تركي الربيعو قد كتب عن ثالثة �أبواب �أخرى
تخ�ص املواريث الثالثة املتبقية عند اجلابري ولكني �سوف
�أختزلها يف حم��ور واح��د �أب�ين م��ن خالله ت�ق��ارب �أفكارها
وت�صوراتها .املواريث املتبقية هي املوروث ال�صويف واملوروث
العربي اخلال�ص وامل ��وروث الإ��س�لام��ي .م��ن ه��ذه النقطة

�سوف نبد�أ بن�ش�أة الت�صوف الإ�سالمي لأن��ه الأح ��دث من
حيث الن�ش�أة ،وهنا يجب �أن نعلم ما يعك�سه هذا الت�صوف
م��ن الأخ�ل�اق ال�ت��ي بينها اجل��اب��ري وو�ضحها الربيعو يف
مناق�شته وهنا قد ذكروا �أخالق الفناء وفناء الأخالق وهي
مبعنى اب�ت�ع��اد الت�صوف ال ��ذي دخ��ل �إىل املجتمع العربي
خ�لال ف�ترة ه��وان يف احل���ض��ارة العربية على ح�سب ر�أي
اجل��اب��ري وغ�ير من نظرة الفرد العربي احلياة وتب�صره
فقط للفناء دون غريه وهو ما �أبعده عن الأخالق الأخرى
وه ��و م��ا �أ� �ش��ار �إل �ي��ه ال�ك��ات��ب ب�ق��ول��ه ف�ن��اء الأخ� ل��اق .تباعا
لذكرنا للمجتمع العربي فقد �أن�ش�أ هو ذاته �أخالق املروءة
التي كانت تعد والزال ��ت عند البع�ض م��ن الأخ�ل�اق التي
يجب �أن ين�ش�أ عليها الرجل العربي منذ نعومة �أ�ضافره
ولكن ما يكمل هذا هو الأخالق الإ�سالمية التي هي �أخالق
الدين احلنيف فقد جاء النبي متمما ملكارم الأخالق وقد
و�صف عليه ال�صالة وال�سالم ب�أن خلقه القر�آن فمن هذا
الو�صف جند ون�ستنتج �أن الإ�سالم ي�أخذ �أخالقه من كتاب
اهلل و�سنة نبيه الكرمي .رجوعا للأخالق الإ�سالمية فهي
توحد جميع الأخ�لاق التي مت ذكرها �سابقا ولكن مبنهج
الو�سطية واالعتدال واحلق.
�إن الفكر العربي املعا�صر يجب �أن يتخذ منحنى �آخر غري
الذي ينهجه الآن لأن احل�ضارة العربية �أ�صبحت منقادة
ال ق��ائ��دة وال رائ ��دة ،ب��ل ه��ي تعتمد على غ�يره��ا ول�ك��ن ما
ال�سبيل �إىل ذلك؟ �إن الوحدة التي يجب �أن تكون الأ�سا�س
امل�شرتك بني الدول العربية التي �أي�ضا يجب �أن تنظر �إىل
�أخ�لاق امل��روءة التي تدعو �إىل امل��ؤاخ��اة التي �أي�ضا يح�ض
عليها اخل�ل��ق الإ��س�لام��ي .و�أي���ض��ا م��ا يجب �أن ينتبه �إليه
العربي هي التن�شئة االجتماعية ال�سليمة التي دعا �إليها
ال�ن�ب��ي ال�ك��رمي و�أي���ض��ا تعلم ال�ف�ك��ر ال�ع��اق��ل املتعقل ال��ذي
يطلق للعقل ال�ع�ن��ان للتفكري ال���ص��ال��ح امل�ستقيم امل��واف��ق
للفكر العربي ب�شكل عام.
qais1415@hotmail.com
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نحو قيم ونظرية أخالقية تعددية
فيصل الحضرمي
يناق�ش الكاتب ح�سني علي ح�سن يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم حتت عنوان «القيم والأخالق يف الفل�سفة املعا�صرة» احلاجة ل�صوغ نظرية �أخالقية جديدة
قادرة على طرح حلول ناجعة ملختلف املواقف امللتب�سة �أخالقي ًا ،ال �سيما تلك املواقف اجلديدة التي مل يكن لفال�سفة الأخالق عهدٌ بها من قبل ،كتلك املرتبطة
مبفهومي «قد�سية احلياة» و«رفاهية املري�ض» ،على �سبيل املثال.
وي�ستهل الكاتب مقالته بتعريف الأخالق على �أنّها «جمموعة
القواعد ال�سلوكية التي ت�سلم بها جماعة من النا�س يف حقبة
م��ن احل�ق��ب ال�ت��اري�خ�ي��ة» ،يف �إ� �ش ��ارة �إىل الن�سبية امل��زدوج��ة
ل�ل��أخ�ل�اق م ��ن ح �ي��ث اخ �ت�لاف �ه��ا م ��ن جم�ت�م��ع لآخ � ��ر ،وم��ن
زم��ن لآخ��ر .وي�ضيف الكاتب �أنّ الفال�سفة رف�ضوا النظرة
الو�صفية التي تتناول الأخالق عرب درا�سات تقريرية تكتفي
بتحديد القواعد التي يحتكم �إليها الإن�سان يف الواقع ،و�أنهم
ب��د ًال من ذل��ك� -أك��دوا على �ضرورة درا�سة الأخ�لاق درا�سةمعيارية تتوخى و�ضع «مثل �أعلى» وت�شريع «قانون خلقي»
يكون مبثابة مرجعية يهتدي عربها الإن�سان �إىل ال�سلوكيات
التي ينبغي عليه نهجها فيما يعرت�ضه من مواقف.
وتت�ضمن كل واح��دة من النظريات الأخالقية ذات الطابع
املعياري �أو التقوميي معايري �أخالقية حمددة ،وهي تتباين
فيما بينها تبايناً ك�ب�يراً .وم��ن �أب��رز ه��ذه النظريات نظرية
الأم ��ر اجل ��ازم عند ك��ان��ط ،ونظرية احل�ق��وق الطبيعية عند
جون لوك ،ونظريات الف�ضائل ب��دءاً من �أر�سطو ،ونظريات
العقد االجتماعي عند هوبز و�آخرين .تذهب نظرية الأمر
اجلازم �إىل �أن الأمر نوعان� :أمر جازم يحتمه الواجب على
وجه ال�ضرورة ،و�أمر م�شروط يتوقف القيام به على ظروف
معينة .فيما �أ ّكد جون لوك على وجود حقوق �أولية للإن�سان،
ويف مقدمتها ح��ق احل �ي��اة وح ��ق احل��ري��ة وح ��ق امل�ل�ك�ي��ة .من
جهتها ،تتحرى نظريات الف�ضائل تعريف الف�ضيلة ،وبيان
كيفية اكت�سابها وطريقة انتهاجها يف ال��واق��عّ � .أم��ا نظريات
العقد االجتماعي فتذهب �إىل �أنّ الب�شر �أنانيون بطبعهم،
و�أنّهم خل�شيتهم من الفو�ضى املرتتبة على �أنانية كل منهم
فقد قرروا الدخول يف عقد اجتماعي يلزمهم بطاعة احلاكم
واالمتثال لأمره.
ويف حني يرى الكاتب �أنّ هذه النظريات الأخالقية ت�ستمد
ق��وت�ه��ا م��ن ا��س�ت�ن��اده��ا �إىل م�ع�ي��ار �أخ�ل�اق ��ي ��ش��رع��ي ال غنى
للإن�سان عنه يف املواقف احلياتية� ،إال �أ ّن��ه يلفت النظر �إىل
ال�صعوبات التي تواجه هذه النظريات ،والتي تتمثل �أ�سا�ساً
يف عجزها عن تو�ضيح املعايري الأخالقية التي تقوم عليها
تو�ضيحاً كافياً ،ويف انكفاء كل منها على نف�سه ،وف�شلها يف
الت�صدي للأمثلة املعاك�سة التي تقوم على معايري �أخالقية
خم�ت�ل�ف��ة .وي �� �ض��رب ال �ك��ات��ب م�ث��ال�ين اث �ن�ين ل�ت��دع�ي��م وج�ه��ة
نظره؛ فمعيار حقوق الإن�سان ،باعتباره مثا ًال معاك�ساً قد

ري كثري ،ي�شكل حتدياً للنفعيني القائلني ب�سيادة
ينجم عنه خ ٌ
مبد�أي الأمل واللذة على كل ما عداهما من اعتبارات ،كما
ت�شكل الأمثلة التي متنح الأولوية للحقوق الفردية �أو نتائج
الأفعال حتدياً مماث ً
ال لنظريات الف�ضائل.
وبح�سب الكاتب ،ف�إنّ ا�صطباغ �أحكام القيمة ب�صبغة الذاتية
حدا بالفال�سفة �إىل تبني مذاهب �أخالقية �شخ�صية ينتهج
كل منها خطاً خمتلفاً عن غريه من املذاهب ،متنا�سني وجود
حقيقة �أخالقية م�ستقلة ع��ن �أحكامهم التقوميية تتجلى
يف ق��واع��د ال���س�ل��وك احل�ي��ات�ي��ة ال�ت��ي حت�ك��م ت���ص��رف��ات النا�س
بعيداً عن �آراء الفال�سفة ومذاهبهم .ويعرف الكاتب القيم
الإن�سانية ب�أنها تلك امل ُ ُثل التي ميح�ضها الب�شر الكثري من
ال�ت�ق��دي��ر ،ويتمنون امتالكها وي�سعون �إىل حتقيقها طلباً
للخري .وي�ضيف ب�أنّ هذه القيم تت�صل باجلانب غري املادي
من وجودنا� ،أو ما يعرف باحلياة الروحية ،يف مقابل اجلانب
البيولوجي �أو الطبيعي الذي يت�صل ب�ش�ؤون البقاء على قيد
احلياة.
بعد ذل��ك يتطرق الكاتب �إىل ��س��ؤال م�شروع ح��ول احلاجة
�إىل ن�ظ��ري��ة �أخ�لاق �ي��ة ج��دي��دة ت �ت�لاءم وم���س�ت�ج��دات احل�ي��اة
املعا�صرة ،بال�ضد م��ن الآراء القائلة بعدم ��ض��رورة البحث
عن نظرية �أخالقية جديدة ،وتلك التي تذهب �إىل �أن بحثاً
من ه��ذا القبيل لن يكتب له النجاح باعتبار �أن �أي نظرية
يف الأخ �ل�اق ل��ن ت�ستطيع اال��ض�ط�لاع ب��امل�ه��ام ال�ت��ي ر�سمتها
لنف�سها .وبغية التدليل على بطالن مثل هذه الآراء ،وعلى
احلاجة �إىل �إع��ادة النظر يف النظريات الأخالقية القائمة،
و�صياغة نظرية جديدة قابلة للتطبيق ،ي��ورد الكاتب �أربع
حاالت طبية ت�شكل �أمثلة بارزة على امل�ستجدات التي طر�أت
على حياة الإن�سان املعا�صر.
احلالة الأوىل هي حالة �أم يف الثامنة والأربعني من عمرها،
�أدخ �ل��ت امل�ست�شفى �إث ��ر تعر�ضها لك�سر م�ضاعف يف ق�صبة
ال�ساق بعد �أن �صدمتها حافلة .وقد وقعت فري�سة لالكتئاب
فور دخولها امل�ست�شفى ما دفعها لرف�ض الأكل واالمتناع عن
الكالم والرغبة يف املوت .ومل يدر الطاقم الطبي ما �إذا كان
عليه �إجبارها على الأكل �أم احرتام رغبتها يف عدم موا�صلة
احل�ي��اة .واحل��ال��ة الثانية متثل ف�ت��اة يف الثامنة والع�شرين
م ��ن ع �م��ره��ا ت ��رق ��د يف غ �ي �ب��وب��ة ك��ام �ل��ة م �ن��ذ ث �ل�اث ��س�ن��وات
ب�سبب �إ�صابة بالغة يف الر�أ�س تعر�ضت لها يف ح��ادث دراجة

بخارية .لي�س ثمة �أمل يف �شفاء هذه الفتاة ،وهي الآن تتغذى
بالأنابيب ،وتعتمد ب�شكل كلي على عناية املمر�ضات اللواتي
يقمن بتغيري و�ضعيتها من وقت لآخر حلماية ج�سدها من
التقرحات .هذه احلالة التي فطرت قلب �أبويها متثل حتدياً
للطاقم الطبي الذي ف�شل يف �إقناع الأبوين ب�أن ابنتهما لن
تتمكن من ا�ستعادة حياتها الطبيعية.
واحلالة الثالثة هي حالة طفل حديث الوالدة م�صاب مبر�ض
م�ستع�ص ي�صيب ن�صف الدماغ .الأطباء امل�شرفون على عالج
هذا الطفل يرغبون يف �إيقاف الغذاء عن الطفل �إىل �أن ميوت
كيال يعي�ش مزيداً من الآالم ،يف حني ت�صر الأم ذات ال�ستة
ع�شر ع��ام�اً على ال �ع��ودة �إىل امل�ن��زل م��ع طفلها� .أم ��ا احلالة
الرابعة فتتعلق مبراهق �أ�صيب ب�سرطان احللق عندما كان
يف الثانية ع�شرة من عمره .وبعد عالجه بوا�سطة الأ�شعة
امل��و��ض�ع�ي��ة وال �ع�لاج الكيميائي حت�سن ب�شكل ك�ب�ير� .إال �أن
و�ضعه �ساء بعد عام واحد ما دفع الأطباء �إىل �إجراء عملية
جراحية له .وبعد �سنتني من ا�ستقرار حالته ال�صحية عاوده
ال�سرطان م��رة �أخ ��رى بحلول عيد م�ي�لاده اخلام�س ع�شر،
وكان اخليار الوحيد املتاح لعالج حالته هو تعري�ضه للعالج
الكيميائي .وجد الطاقم الطبي نف�سه عاجزاً �أمام الرغبات
املتعار�ضة للمراهق ووال��دي��ه؛ فالفتى يرف�ض فكرة العالج
وي�صر على ت��رك��ه مي��وت يف ��س�لام ،بينما يطالب ال��وال��دان
باملحافظة على حياة ابنهما.
ي �ع �ت �ق��د ال� �ك ��ات ��ب �أن ت �ط ��وي ��ر ن �ظ ��ري ��ة �أخ �ل�اق� �ي ��ة ت �ع ��ددي ��ة
 pluralistic moral theoryمن �ش�أنه الت�صدي
لهذه احل��االت الأرب��ع ومثيالتها .هذه النظرية تختلف عن
النظريات الأخ�لاق�ي��ة التقليدية ،ال��واح��دي��ة واملنغلقة على
نف�سها ،يف كونها ت�أخذ بعني االعتبار حقيقة وج��ود معايري
�أو مبادئ خلقية عامة قد تت�صارع فيما بينها ،مثل معايري
امل�ساملة ،والإح�سان ،واال�ستقالل الذاتي ،والعدالة ،واملنفعة،
والإخ�لا���ص ،والأم��ان��ة ،واخل�صو�صية .ويخل�ص الكاتب �إىل
�أن ��ه ب ��د ًال م��ن الأخ ��ذ ب�ن�ظ��ري��ة �أخ�لاق �ي��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى معيار
واح ��د ،ف� ��إن الأج� ��دى ت�ضمني ك��اف��ة امل�ع��اي�ير الأخ�لاق �ي��ة يف
نظرية �أخ�لاق�ي��ة ت�ع��ددي��ة ت��راع��ي ا�ستقاللية ك��ل واح ��د من
هذه املعايري ،من ناحية ،وعدم كفايته القرتاح حلول ناجعة
للحاالت امللتب�سة ،من ناحية �أخرى.
faisalsalim@hotmail.com

صفر  1441هــ  -أكتوبر ٢٠١٩م

7

العقل والعدل واألخالق :مفاهيم ومرايا
ناصر الكندي
يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان «العقل والعدل والأخالق مرايا اللغة والدين والفل�سفة» ،يتناول الباحث «في�صل احلفيان» مفاهيم العقل والعدل والأخالق
لغويا ودينيا وفل�سفيا ويبحث العالقة اجلدلية بينها.

يفتتح كاتب املقال بتنبيه القارئ ب�أنه و�ضع يف ح�سبانه
م��ا كتبه بع�ض ال�ب��اح�ث�ين العمالقة م�ث��ل امل�ف�ك��ر املغربي
حم�م��د ع��اب��د اجل ��اب ��ري ود ح���س�ين ال�ق��وت�ل��ي ود ر� �ض��وان
ال�سيد ،وذلك من حيث اال�ستفادة والإ�ضافة عليهم عرب
�إثارة الأ�سئلة وحتديد املفاهيم .ويبد�أ الكاتب با�ستعرا�ض
م�ف�ه��وم «ال�ع�ق��ل» م��ن خ�لال م��راي��ا ال�ل�غ��ة وذل ��ك بتقدمي
�أه��م التعريفات ل��ه يف امل��راج��ع القدمية ك��اب��ن ف��ار���س� ،إذ
تعني كلمة العقل لديه احلب�س والربط واجلمع والفهم
ونقي�ض اجلهل.
و�أما ب�ش�أن «العدل» ،فقد ا�ستدل الكاتب �أي�ضاً بابن فار�س
حني يع ّرف العدل بامل�ستوى الطريقة واحلكم باال�ستواء
ون�ق�ي����ض اجل� ��ور .ول�ل�ع���س�ك��ري ت�ع��ري��ف �آخ ��ر ل�ل�ع��دل غري
اال�ستواء بل اال�ستقامة ،ذلك �أن اال�ستواء نقي�ضه التفاوت
واال�ستقامة نقي�ضها االعوجاج.
وي�ستمر الباحث يف حت� ّري��ه ع��ن مفهوم «اخل�ل��ق» لغو ًيا،
�إذ ي�ق��ول اب��ن ف��ار���س �أن اخل�ل��ق ه��و مال�سة ال���ش��يء ،وهو
ال�سجية والن�صيب وخلق الكذب �أي اختالقه .ويبدو �أن
كلمة خلق جتمع �أمرين وهما الإيجاد وال�سجية كما يقول
ابن فار�س� ،أما الع�سكري فيقول �إ ِّن كلمة خلق �أ�صل واحد
ال �أ�صالن ،وهو التقدير .ويقول اجلابري ب�أن اخللق كلمة
لي�ست وح��ده��ا يف دالل�ت�ه��ا ب��ل ت��رادف�ه��ا كلمة �أدب ،ولكن
هناك فرق دقيق بينهما �إذ من املمكن القول «ولد م�ؤدب»
ولكن ال ن�ستطيع قول «فتى خملق» ،ويختلف اللغويون يف
مدى غريز ّية وفطرية اخللق� ،إذ منهم من يقول �إ ِّنه عادة
مكت�سبة و�آخر من يقول ب�أنه فطري.
بعد ذلك ينتقل الباحث �إىل بحث هذه املفاهيم يف مرايا
الدين والفل�سفة ،فـ«العقل» يف مر�آة الدين يكون غريزة
ون ��ور ك�م��ا ذه ��ب �إىل ذل ��ك �أح �م��د ب��ن ح�ن�ب��ل والتميمي
وامل ��اوردي واملحا�سبي ،ويذهب املحا�سبي �إىل �أبعد من
ذلك ويقول ب��أ َّن العقل ثالثة :عقل غريزة وهو يفرق
بني العاقل واملجنون ،وعقل فهم ي�شرتك فيه العقالء
م��ن امل ��ؤم �ن�ين وغ�ي�ره ��م ،وع �ق��ل ب���ص�يرة وه ��و للعقالء
الذين فهموا الفهم احل��ق عن اهلل� .أم��ا العقل يف م��ر�آة
الفل�سفة فهو �شيء م�ستقل وجوهر ب�سيط قائم بذاته

ومفارق للأج�سام و�سائ�س للنف�س ومدبر لها ،وهو لي�س
ثالثة كما قال املحا�سبي بل عقل �أول كما قال الكندي
تليه ع�ق��ول ث�لاث��ة ث��ان��وي��ة ،وي�سميه ال�ف��اراب��ي بالعقل
الف ّعال.
وكلمة «ال�ع��دل» يف م��ر�آة الدين تتمحور يف اهلل وحرية
ف�ع��ل الإن �� �س��ان ،وه��و م��ا ي��ذ ّك��ر بالق�ضية ال �ك�برى التي
�أث�ي�رت يف ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي ب�ين الأ��ش��اع��رة واملعتزلة
ح��ول خلق اهلل لأف�ع��ال الإن���س��ان كما ق��ال الأ��ش��اع��رة �أو
حرية الإن�سان يف فعله كما قال املعتزلة ،وذلك لتحديد
مفهوم العدل دينيا� .أم��ا من الناحية الفل�سفية ،فعلى
الرغم من �أن مباحث العدل فل�سفية تناولها الفال�سفة
قدميا وحديثا� ،إال �أن الق�ضية ب�صورتها املتكاملة هي
ق�ضية دينية �إ�سالمية.
�أما بخ�صو�ص كلمة «خلق» دينيا ،فقد عدّه العديد من
العلماء �شيئا غ��رزي��ا فطريا وك��ذل��ك ن��وع��ا م��ن ال�ع��ادة
واالك �ت �� �س��اب ك �م��ا ق ��ال يف ذل ��ك الأ� �ص �ف �ه ��اين ،ول�ل�خ�ل��ق
فل�سفيا معنى متغري �إذ يرى �أر�سطو يف الفكر اليوناين
�أن الأخ �ل�اق كلها ع ��ادات تتغري و�أن ��ه لي�س ��ش��يء منها
ب��ال�ط�ب��ع ،وب ��إم �ك��ان الإن �� �س��ان �أن ي�ن�ت�ق��ل م��ن ك��ل واح��د
منها �إىل غريه باالعتياد والدربة .وي�صنّف جالينو�س
الأخ �ل�اق �إىل ن��وع�ين :م��ا ي�ك��ون طبيعيا م�ث��ل الغ�ضب
وما يكون م�ستفادا بالعادة والتدرب .وي�ؤكد الباحث �أن
ق�ضية غريزية اخللق �أو اكت�سابه ما زال��ت مثارة �سواء
ع�ل��ى م�ستوى الن�صو�ص ال��دي�ن�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة �أو على
م�ستوى ال�ف�ك��ر الفل�سفي ال �ق��دمي ال�ي��ون��اين �أو الفكر
الفل�سفي الإ�سالمي.
وينتقل الباحث احلفيان �إىل املبحث الأخري وهو مرايا
العالقات �أو اجلدل بني املفاهيم الثالثة :العقل والعدل
والأخ �ل�اق .فهو ي��ذك��ر ب��أن��ه م��ن املمكن ت�صور ثالثية
العقل على �شكل ه��رم م�ق�ل��وب ،ر�أ� �س��ه العقل وقاعدته
العدل والأخالق .كما يربط الباحث بني العقل والعدل
لغويا من خالل العود �إىل مفهوم العقل كحب�س وربط
وجمع وفل�سفيا ب�أنه اهلل ،فال ميكن ت�صور الإن�سان عادال
�إذا مل يكن لديه عقل ذل��ك �أن انتفاء العقل ي�سلب ما

ي�صدر عن الإن�سان قوال �أو فعال قيمته وغايته .كما �أن
املعتزلة حني �أكدوا �أن العدل والتوحيد ثمرة من ثمار
العقل فقد �أرادوا �أن يدح�ضوا القول باجلرب من خالل
القول بخلق الإن�سان لأفعاله وم�س�ؤوليته عنها .و�أم��ا
بالن�سبة عن ح�ضور العدل يف العقل ،فال ميكن ت�ص ّور
عاقل ظامل لنف�سه �أو لغريه وال عاقل يفرط ويرتكب
حماقات وال عاقل ال يعمل يف عقله يف ما ُيعر�ض له من
م�شكالت.
ويف ج��دل العقل م��ع الأخ �ل�اقُ ،ت�ث��ار ع��دة ق�ضايا حول
ه�ي�م�ن��ة ال�ع�ق��ل ع�ل��ى الأخ �ل��اق �أم �أن الأخ �ل��اق ترتبط
بالدين دون حاجة للعقل يف ذل��ك� .صحيح �أن ثمة من
قال �إن الدين هو �أ�سا�س الأخ�لاق ولي�س العقل ،ولكن
هل من املمكن ت�صور ت�أ�سي�س الأخالق يف رجل غري ذي
عقل .وي�شري �إىل ذلك عابد اجلابري ب�أن الن�ص الديني
يف احل�ضارة العربية  ،ولو �أنه يغطي من الناحية املبدئية
جميع مظاهر احل �ي��اة ،ف��إن��ه ت��رك م��ع ذل��ك ل�ل�أخ�لاق
جمالها اخلا�ص الوا�سع العري�ض ،وه��ذا الو�ضع ينتج
عنه �أن الدين يف الإ�سالم لي�س هو �أ�سا�س الأخ�لاق ،بل
هناك �إجماع على �أن م�صدر احلكم الأخالقي هو العقل.
ويقوم الباحث ب�إثارة بع�ض الأ�سئلة على كالم اجلابري
�أهمها :هل ن�ستطيع �أن نغفل �أثر العنا�صر الأخرى كلية
حني ن�شاهد اختالف القيم بني ُمتمع و�آخ��ر؟ وفيما
يتع ّلق ب��االجت��اه امل�ع��اك����س �أي ع�لاق��ة الأخ �ل�اق بالعقل
�إذ نت�ساءل :هل الأخ�لاق منفعلة �أم �أنها �أي�ضاً فاعلة؟
ويجيب الباحث ب�أن الأخ�لاق ترتد باخلري على العقل
نف�سه وتق ّومه � ً
أي�ضا.
ويختتم احلفيان مقاله ع��ن عالقة ال�ع��دل ب��الأخ�لاق،
ذل��ك �أن الأخ�ل�اق �أع � ّم وال�ع��دل �أخ��� ّ�ص ،ولكن ه��ل ي�صح
ال �ق ��ول �إن ال �ع ��دل ه ��و الأخ �ل��اق ال�ف��ا��ض�ل��ة؟ وخ�لا��ص��ة
ال�ق��ول ه��و �أن ال�ع��دل �أو ال�ع��دال��ة ه��و الأخ�ل�اق الكرمية
�أو احل�سنة ،وه��ذا ما يت�ضح من �سياق الفكر الفل�سفي
يق�سم اخللق �إىل ف�ضيلة هي مبد�أ ملا هو
اليوناين الذي ّ
كمال ،ورذيلة ملا هو نق�صان.
nskindi83@yahoo.com
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القيم بين الدين والمجتمع
عاطفة ناصر
جاء الدين احلنيف بقيم �إن�سانية ونادى بااللتزام بها .ترتكز هذه القيم يف تعامالت بني الب�شر� ،سواء بني بع�ضهم البع�ض وبني ذواتهم ويف ردات �أفعالهم ونظرتهم
للحياة عموم ًا .ومن هذا املنطلق ميكننا اال�ستدالل بالكيفية التي ا�ستعر�ض بها الدكتور عبدالرحمن ال�ساملي بع�ضا من القيم التي جاء بها ديننا احلنيف .حيث
ناق�ش يف افتتاحية عدد جملة التفاهم (النظام القيمي يف الدين واملجتمع) هذه القيم و�أهمية حمل الأمانة املو�صى بها للم�ؤمنني يف �أخالقهم وجل تعامالتهم
الإن�سانية� .أن ت�ؤمن باهلل و�أن تعمل �صاحلا و�أن ت�صرب �صربا جتازى به يف الآخرة ،هذا بالإ�ضافة اىل قيم �أخرى كثرية كامل�ساواة والرحمة والكرامة والعدل� .إال �أنه
وبجانب الرتكيز على بع�ض القيم طرح الكاتب فكرة ت�ضارب قيمتي العدل والرحمة من منطلق �صعوبة جمعهما يف موقف واحد.

ق��د ال ي�ت�ف��ق ال�غ��ال�ب�ي��ة ع�ل��ى �أن حت�ق�ي��ق ال �ع��دل يتنافى
مع الرحمة ولكن من املمكن فهم الفكرة من منطلق
قانوين هنا ،حيث �إ َّن القوانني �شرعت ال لتتنا�سب مع
كل الأط��راف ولكن لتحقيق العدالة ق��در الإم�ك��ان ولو
كانت جمحفة يف حق �أطراف �أخرى .على كل ،تتمحور
�أغ�ل��ب القيم ال�ت��ي ج��اء بها ال��دي��ن ح��ول حت�سني ج��ودة
ح�ي��اة الإن���س��ان �إذا م��ا حتققت ،م��ن املمكن قيا�س ذلك
مبالحظة ماهية �أو�ضاع وظروف املجتمعات التي ت�سود
فيها ال�ع��دال��ة وال��رح�م��ة �أم ��ام امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ت��ي تفتقر
لهذا ال�شيء .وم��ن منطلق علمي وب�ن��اء على الأب�ح��اث
وال ��واق ��ع ،م��ن امل�م�ك��ن مناق�شة �أه�م�ي��ة حتقيق ال�ع��دال��ة
وال�ترك�ي��ز عليها دون باقي القيم يف الإط ��ار املجتمعي
حت ��دي ��دا ،ف �ف��ي ال �� �س �ن��وات الأخ� �ي ��رة� ،أ� �ص �ب��ح م�صطلح
«ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة» ب ��ارزاً م�ث��ل «ح �ق��وق الإن �� �س��ان».
فما هي العدالة االجتماعية وح��ول م��اذا تتمحور؟ �إن
الإن�صاف �أ�سا�س املفهوم واخت�صاره �سواء يف ال�ثروة �أو
ال�ف��ر���ص واالح�ت�ي��اج��ات الأ��س��ا��س�ي��ة .ول�ك��ن ح��دث��ت على
م� ��دار ال �ع �ق ��ود ت �غ �ي�يرات م�ف��اه�ي�م�ي��ة و��ض�م�ن�ي��ة ،حيث
ي�ستخدم ذات امل�صطلح يف املناق�شات اجلندرية والعرقية
والبيئية واالجتماعية ،وتبقى �أهمية ال�ع��دال��ة قائمة
لأ�سباب كثرية .ن�ستفتح جانب احلريات الدينية �أوال،
فالعدالة �إذا ما كانت قانونا �ساريا ف�إنها حتمي النا�س
م��ن التمييز على �أ�سا�س ال��دي��ن ،حيث �إن الأدي ��ان تعد
جزءا �أ�سا�سيا من الهوية .والتحرر من التمييز الديني
يقع مبا�شرة من �ضمن م�س�ؤوليات العدالة االجتماعية.
لدى العديد من الدول قوانني تثبط احلرية الدينية،
بينما يف�شل البع�ض الآخ ��ر يف ف��ر���ض احل�م��اي��ة .يريد
دع��اة العدالة االجتماعية �أن تكون جميع الأدي��ان حرة
و�آمنة ،مبا يف ذلك حق ال�شخ�ص يف عدم اتباع �أي دين
كذلك  -بغ�ض النظر عما �إذا ك َّنا م�ؤيدين لذلك �أم ال.

�إ�ضافة �إىل ذلك تقي العدالة الأ�شخا�ص املختلفني من
العن�صرية والتمييز على �أ��س��ا���س ال�ع��رق ،وه��ي ق�ضية
ال زال��ت قائمة بل وحا�ضرة بقوة يف معظم املجتمعات
 ول ��و ح��اول��ت ب�ع����ض ه ��ذه امل�ج�ت�م�ع��ات ادع ��اء احل��داث��ةوجتاوز الأفكار الرجعية .قد ي�ص ّعب على النا�س العثور
على عمل والعي�ش ب�سالم وت��زوي��ج من ي��ري��دون و�أك�ثر
م��ن ذل ��ك ،ح�ي��ث �إن ��ه م��ن ال���س�م��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة للعدالة
االجتماعية ح��ق ال�ن��ا���س م��ن �أي ع��رق ك��ان��وا يف العي�ش
ب�شكل جيد واحل���ص��ول على ف��ر���ص مت�ساوية .و�إذا ما
نظرنا �إىل نطاق �أو�سع  -عاملي رمبا  -جند �أن العدالة
ت�ع��د مطلبا مهما يف م���س��أل��ة الأول ��وي ��ات والأ��س��ا��س�ي��ات
ال �ت��ي ال ب ��د و�أن ت �ك��ون ح��ا� �ض��رة يف �أي جم�ت�م��ع مهما
ك��ان م�ستواه االجتماعي� ،أول�ه��ا يتمحور ح��ول حت�سني
ال �ف��ر���ص ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ل ل��أط �ف ��ال .ال�ت�ع�ل�ي��م اجل �ي��د �أم ��ر
�أ�سا�سي لإن�ه��اء دورات الفقر و�إت��اح��ة الفر�صة للجميع
لتحقيق �أحالمهم .ومع ذلك ،ال ميكن لعدد ال يح�صى
�اف ملجرد املكان
من الأ�شخا�ص احل�صول على تعليم ك� ٍ
ال ��ذي يعي�شون ف�ي��ه �أو لأن�ه��م ي��واج�ه��ون مت�ي�ي� ًزا �آخ��ر؛
ح �ي��ث ت�ن����ص ال �ع��دال��ة االج �ت �م��اع �ي��ة �أن ي �ك��ون اجل�م�ي��ع
فر�صا
قادرين على التعلم يف مكان �آم��ن ي�شجع ويوفر ً
مت�ساوية للجميع حتى ي�ستفيد املجتمع عندما ي�صبح
الأطفال فيه متعلمني قادرين على قيادة جمتمعاتهم
والتح�سني من ج��ودة حياتهم .وتن�ص العدالة على �أن
ت�ك��ون ح��ا��ض��رة للت�سوية يف اخل�لاف��ات اجل�ن��دري��ة التي
ت�ع��د �إح ��دى امل���س��ائ��ل اجل��دل�ي��ة يف �أو� �س ��اط جمتمعاتنا
العربية اليوم وحتديدا يف م�س�ألة العدل �أو امل�ساواة بني
الرجل وامل��ر�أة .اعتادت املجتمعات قدميا بطريقة ما �أو
ب�أخرى التمييز بينهما وتق�سيم الأدوار يف كل جمال من
جم��االت احلياة اليومية .يركز جزء كبري من العدالة
االجتماعية حديثا على معاجلة هذا الأمر ،لكي ُيعترب

�أي جمتمع «عاد ًال» ،يجب �أن يعامل الأ�شخا�ص ب�إن�صاف
ب�ن��اء ع�ل��ى ق��درات�ه��م واج�ت�ه��ادات�ه��م ،ف�لا ب��د م��ن تعزيز
(امل �� �س��اواة �أو ال �ع��دال��ة ) ب�ين اجل�ن���س�ين ح�ي��ث ي�ب��دو �أن
التمييز على �أ�سا�س اجلن�س هو �أحد �أقدم �أ�شكال الظلم
يف جميع �أنحاء العامل.
ت �ع��د ال �ن �� �س��اء وال �ف �ت �ي��ات �أك �ث�ر امل �ج �م��وع��ات ت�ع��ر� ً��ض��ا
لال�ضطهاد يف التاريخ ،وي��زداد الأم��ر �سو ًءا بالن�سبة
ل �ه��ن �إذا ك ��ن �أي �� ً��ض ��ا �أف � � ��رادا يف ج �م��اع��ة م���ض�ط�ه��دة
�أخ ��رى ،مثل ع��رق �أو جماعة معينة .ت�سعى العدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة �إىل ��س��د ال�ف�ج��وة ومت �ك�ين امل� ��ر�أة بغ�ض
النظر عن مكان وجودها .و�أخريا اذا وجدت العدالة
يف الو�سط املهني واالقت�صادي فهي تعمل على تعزيز
امل �� �س��اواة االق �ت �� �ص��ادي��ة .لأن ��ه ي �ب��دو �أن ال �ف �ج��وة بني
الأغنياء والفقراء تتو�سع با�ستمرار .حقيقة �أن بع�ض
النا�س يكافحون من �أجل �شراء ما يكفي من الطعام
لأط �ف��ال �ه��م ب�ي�ن�م��ا ي�ح���ص��ل الآخ � � ��رون ع �ل��ى م�لاي�ين
ال��دوالرات يف حزمة �إنهاء اخلدمة هي بب�ساطة غري
ع��ادل��ة .ال تعني امل���س��اواة �أن ي�صبح اجلميع �أث��ري��اء،
ولكن يجب �أن يعني ذلك �أن يكون كل �شخ�ص قادرا
على تلبية احتياجاته الأ�سا�سية والعي�ش دون خوف
من نك�سة واحدة ميكن �أن ت�ضعه يف ال�شارع؛ فالعدالة
االجتماعية �أ��س��ا���س ل�ضمان اال��س�ت�ق��رار االقت�صادي
للجميع.
ب�ن��ا ًء على ذل ��ك ،غ�ير مقت�صرين على ال�ع��دال��ة ،ف��إن
ال �ق �ي��م ال �ت��ي يف دي �ن �ن��ا ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق يف امل �ج��االت
احلياتية وال�ع�لاق��ات االجتماعية املختلفة �أي��ا كانت
نوعها م�ؤدية �إىل نف�س النتيجة ،ومن هنا تنطلق فكرة
ارت�ب��اط ه��ذه القيم ب�ج��ودة احل�ي��اة االجتماعية التي
ذكرت يف مقالة النظام القيمي يف الدين واملجتمع.
attifa.nasser@gmail.com
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عولمة األخالق ،وأخالق العولمة
أم كلثوم الفارسي
يرق�ص النا�س رق�صة التانغو الأرجنتينية يف باري�س ،ورق�صة البكوت�سي الكامريونية يف دكار ،وال�صال�صا الكوبية يف لو�س �أجنل�س ،ويقدم ماكدونالد �شطائر
اللحم املفروم (الهامربغر) يف بكني ،وجند �أطعمة كانتون يف �سوهو ،ويثري فن الرماية بالقو�س الروح اجلرمانية ،وتغزو الفطرية الباري�سية �إفريقيا الغربية � ،أما
الفيليبينيون فينوحون على الهواء مبا�شرة �أمرية بالد الغال .هكذا و�صف جان بيري فارين يف مقدمة كتابه «عوملة الثقافة» رواج خليط املنتوجات الثقافية يف
العامل اليوم.
قال الكاتب الأمريكي املعروف (توما�س فريدمان) ذات مرة:
«�إ َّن العوملة هي �أ�شبه بقطعة بيتزا ي�ضع عليها كل بلدٍ يف العامل
بع�ض املكونات من �إنتاجه املحلي :فالهندي ي�ضع عليها مث ً
ال
البهارات احل��ارة ،والأمريكي ي�ضع عليها ال�سجق ،والإيطايل
ي�ضع عليها ال��زي�ت��ون .مبعنى �أ َّن ب��إم�ك��ان ك��ل بلد �أن تكون له
م�ساهمته يف العوملة ،م�ساهمة تنبع من تخ�ص�صه ومتيزه يف
جمال معني .غري �أنّ احلا�صل فعلياً هو �أ َّن خيارات دعاة العوملة
اجل��دي��دة حم ��دودة ،ف��إم��ا �أن تكون ملحقاً بهم ،و�إ َّم ��ا �أن تكون
خمتلفاً عنهم».
وه�ن��ا ن�ستعر�ض م��ا ق��دم��ه الباحث دوغ�لا���س ب ��راون يف مقاله
«ال �ق �ي��م والأخ�ل�اق� �ي ��ات امل �� �ش�ترك��ة يف امل�ج�ت�م�ع��ات الإ� �س�لام �ي��ة
وامل�سيحية يف ع�صر ال�ع��ومل��ة» ،حيث �أو��ض��ح �أن مفهوم العوملة
ينطوي على عنا�صر اجلذب وال�شد والتدافع والتنافر ،مما �أدى
�إىل االعتقاد ب��أن طبيعة العوملة تتطلب و�صفها ب�أنها ظاهرة
عر�ضية ،تتعلق بتطور املجتمع الب�شري وال�ت�غ�يرات العاملية،
من حيث هي يف بداية التكوين ومل تت�شكل نهائيا ،الأمر الذي
يجعل من ال�صعب حتديد ال��ر�أي املنا�سب واملوحد الذي ميكن
الأخذ به للإحاطة بالظاهرة.
لي�س من �أهداف هذا املقال اال�ستفا�ضة يف م�صطلح العوملة ،وال
بيان �أنواعها ،فقد �أنفق فيها وق��ت طويل ،و�� ُ�س�وِّدت من �أجلها
�ألوف ال�صفحات ...غري �أن ما يهمنا هو ت�سليط بع�ض ال�ضوء
على ما ميكن �أن ي�سمى بعوملة الأخالق حيث ال تقت�صر العوملة
على تعميم القيم االقت�صادية و�أنظمتها بل �إنها �أخ��ذت فع ً
ال
تعمم القيم الثقافية التي تك ّون ُل� َّ�ب حياة املجتمع  ،وبخا�صة
ال�ق�ي��م الأخ�لاق �ي��ة وال��دي�ن�ي��ة م�ن�ه��ا � ،إذ �أن ال�ق�ي��م الأخ�لاق�ي��ة
وال��دي�ن�ي��ة وم ��ا ت� ��ؤدي �إل �ي��ه م��ن ��س�ل��وك ف ��ردي واج�ت�م��اع��ي هي
الأر�ضية التي تقوم عليها �أمناط ال�سلوك االجتماعي  ،وهو ما
ميثل احلياة الثقافية يف جمملها  ،باعتبار �أن الثقافة طريقة
لر�ؤية العامل .
ع�ل�ي��ه ي�ع�ت�بر م��و��ض��وع ال�ع��ومل��ة وت ��أث�يرات �ه��ا ع�ل��ى ال�ه��وي��ة �أح��د
امل��و��ض��وع��ات امل�ه�م��ة ال�ت��ي ب ��د�أ ال�ب��اح�ث��ون م�ن��ذ منت�صف ال�ق��رن
امل��ا� �ض��ي االه �ت �م��ام ب�ه��ا ن �ظ��را حل��داث��ة م�ف�ه��وم ال �ع��ومل��ة ن�سبيا،
وك��ذا الت�أثريات العميقة التي ترتكها هذه الظاهرة مبختلف
جتلياتها على الهوية ،وهو ما جعل جمموعة من املجتمعات يف
خمتلف �أرجاء العامل تتجاوب مع العوملة بطرق خمتلفة حيث

ر�أى فيها البع�ض عامال �سلبيا وم�ؤثرا على الهوية عن طريق
تذويب املالمح الثقافية والدينية لهذه املجتمعات وقولبتها
وف��ق نظام غربي حم�ض بينما ر�أى فيها البع�ض الآخ ��ر �أنها
عامل م�ساهم يف التقدم و التطور بعيدا عن التقاليد البالية
وال �ع��ادات ال�ت��ي ال معنى م��ن بقائها يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،ال��ذي
ي�ت���س��م ب��ال �ت �ح��دي��ات اجل���س�ي�م��ة ت���ش�م��ل ج�م�ي��ع م �ن��اح��ي احل �ي��اة
االقت�صادية منها وال�سيا�سية والتقنية واملعلوماتية «وتتعدى
هذه الأخرية يف حد ذاتها �سابقاتها ،ملا يطبع ع�صر العوملة الذي
يقوده �أباطرة املعلومات من حماوالت لتغيري املعامل الثقافية
والفكرية املميزة للمجتمعات الإن�سانية..
وبالتايل يعد البعد الثقايف للعوملة م��ن �أخ�ط��ر �أب�ع��اده��ا ،فهي
تعني �إ�شاعة قيم ومبادئ ومعايري ثقافة واحدة و�إحاللها حمل
الثقافات الأخرى ،مما يعني تال�شي القيم والثقافات القومية
و�إح�لال القيم الثقافية للبالد الأك�ثر تقدما حملها ،وخا�صة
�أم��ري�ك��ا و�أوروب � ��ا ،الأم ��ر ال ��ذي ق��د ينعك�س �سلبا ع�ل��ى الهوية
الثقافية لل�شباب العربي.
فالعوملة التي تعني تعميم من��وذج احل�ضارة الغربية  -خا�صة
الأمريكية  -و�أمناطها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية على العامل كله ،ميكن اعتبار اجلانب الثقايف �أهم
�أث��ر من �آث��اره��ا ،وميكن �إرج��اع ال�سبب يف ذل��ك �إىل ظهور تيار
ال�ع��ومل��ة ال ��ذي ي��ري��د ج�ع��ل ال �ع��امل ق��ري��ة ��ص�غ�يرة ،الأم ��ر ال��ذي
�أح ��دث ات���ص��اال وت �ب��ادال للثقافات ب�ين ال ��دول ،وق��د �شكل هذا
االت�صال تهديدا للهوية الثقافية وما يرتبط بها من �أخالق
ومبادئ ي�شكل الدين ،واللغة �أ�سا�سا لها.
وقد لعبت ثورة االت�صاالت دورا �أ�سا�سيا يف �إحداث هذا الت�أثري
الثقايف ،فبدال من احلدود الثقافية الوطنية والقومية تطرح
�إيديولوجيا العوملة حدودا �أخرى غري مرئية تر�سمها ال�شبكة
العنكبوتية والقنوات الف�ضائية بفر�ض الهيمنة على الأذواق
وال�ف�ك��ر وال���س�ل��وك ،ف ��إن حتمية ا��س�ت�م��رار ال�ع��امل يف االرت�ب��اط
بطريقة متزايدة خالل العقود القادمة ،والإقبال على املعلومة
�سيتزايد و�ست�صـبح املعلومة موجودة حتى يف �أبعد املناطق على
وج��ه الأر� ��ض .و�سي�ستمر املجتمع ال�ع��امل��ي يف الت�شكل وجت��اوز
احلدود الوطنية ،واللغوية ،والإثنية .والإن�سانية �ستبقى على
وعي باالرتباط االقت�صـادي ،وال�سيا�سي ،والبيئي ،واالجتماعي
بني الأمم على ح�ساب الأخرى.

وق ��د ي�ب��دو ظ��اه��را ل�ل�ب��اح��ث م��ا ت��رف�ع��ه ال�ع��ومل��ة ون�ظ��ام�ه��ا من
�شعارات �سامية كحماية احلرية عامة و�صون احلريات الأ�سا�سية
الفردية واجلماعية يف جميع �أنحاء العامل ،من دون النظر �إىل
ع��رق �أو ل��ون �أو دي��ن �أو اجت��اه �سيا�سي �أو �أي انتماء طائفي ،
�إ�ضافة �إىل ن�شر الدميقراطية الليربالية و�ضمنها التعددية
ال�سيا�سية التي ت�سمح للجميع من دون متييز امل�شاركة الفعالة
والإي�ج��اب�ي��ة يف ال�سلطة ،ويف �إدارة دوال �ي��ب احل�ك��م يف ال��دول��ة
احل��دي�ث��ة وامل�ع��ا��ص��رة .وح�م��اي��ة ��س��ائ��ر ح�ق��وق الإن �� �س��ان املدنية
وال�سيا�سية ،وحق ال�سكن وحق التعليم وحق العمل وحق حرية
املعتقد والتدين واال�ستطباب والعالج وحق االنتخاب وغريها
من احلقوق التي ال ت�ستقيم احلياة الكرمية �إ ّال بها .ال �سيما
نقل العلم والتكنولوجيا �إىل خمتلف �أنحاء العامل ،فلكل �إن�سان
احلق يف اال�ستفادة من العلوم املتقدمة والتكنولوجيا املتطورة
التي عرفها الع�صر.
ول �ك��ن ل�ل�أ��س��ف ج�م�ي��ع ه ��ذه ال �� �ش �ع��ارات ال�ب�راق ��ة ت�ن�ط��وي على
التناق�ض املذموم بني ما تقول وما تفعل ،فالكذب الإيديولوجي
وال�سيا�سي ي�ضع الإن�سان واحل�ضارة يف م ��أزق التوتر الدائم،
امل�ؤدي �إىل االنف�صام احل�ضاري والتمزق االجتماعي واالنحالل
الأخالقي والثقايف ،والرتاجع وال�ضعف والف�ساد االقت�صادي،
والتهور الع�سكري واحلربي ،هذا ب�سبب انتفاء الثقة بني بني
الب�شر ،ومن��اء خ��وف اجلميع من اجلميع ،لأن اجلميع ي�صبح
� �ض��د اجل �م �ي��ع ،ه ��و ال� ��ذي ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى � �ش �ع��وب ودول ال �ع��امل
املعا�صر .وال �شك يف �أن الثقافة القوية يف و�سائلها وم�ضامينها
تغري امل��واق��ف وت�شكل ر�أي� �اً ع��ام�اً ج��دي��داً  ،وت�ق��وم �أح�ي��ان�اً على
ت��زوي��ر احل�ق��ائ��ق  ،وي�ن�ت��ج ع��ن ذل��ك ت�غ�ي�يرات عميقة يف البنى
االجتماعية وقيمها والتمرد عليها  ،وتب ّني ثقافة اال�ستهالك
للأ�شياء والأفكار والقيم .
ول� �ه ��ذا ي� ��رى ال �ع �ل �م ��اء �أن احل� �ف ��اظ ع �ل ��ى ال �ه ��وي ��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة
واحل���ض��اري��ة �أ��ص�ب��ح ال�ت�ح��دي امل �ط��روح علينا ب���ش��دة يف ع�صر
ال�سماوات املفتوحة التي تكتظ بالأقمار ال�صناعية التي حتمل
م�ئ��ات ال�ق�ن��وات التلفزيونية وال���ش�ب�ك��ات العنكبوتية وم��واق��ع
التوا�صل االجتماعي م��ن ك��ل �أن�ح��اء ال�ع��امل مب��ا تنطوي عليه
م��ن ت ��أث�يرات خمتلفة ت�شكل ال�ف�ك��ر وال ��وج ��دان لل�شباب على
حد ال�سواء ،فالإح�سا�س باخلطر ي�ستلزم البحث عن الهوية و
االنتماء حتى ال نتعر�ض لل�صراع.
nkha008@gmail.com
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أزمنة القرآن
أمجد سعيد
يوجه �أنظار قارئيه �إىل ا�ستنطاق التاريخ وا�ستقراء احلوادث،
�إنَّ امل�س�ألة التاريخية من �أكرث املو�ضوعات التي َح ِفل بها القر�آن الكرمي؛ فالقر�آن الكرمي دائما ما ِّ
وحماولة فهم هذه احلوادث فهما ُيكِّن من معرفة حركة الوجود وطبيعة احلياة .يناق�ش حممد النا�صري يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» الذي ي�أتي حتت عنوان
ربز بو�ضوح يف القر�آن الكرمي ،هي �أن م�ساحة كبرية من �سوره و�آياته قد ُخ�ص�صت للم�س�ألة التاريخية التي
«القر�آن الكرمي والتاريخ الإن�ساين» حقيقة �أ�سا�سية ،ت ُ
ت�أخذ �أبعاد ًا واجتاهات خمتلفة ،وتتنوع بني العر�ض املبا�شر وال�سرد الق�ص�صي لتجارب عدد من اجلماعات الب�شرية ،وبني ا�ستخال�ص يتميز بالرتكيز والكثافة لل�سنن
التاريخية التي حتكم حركة اجلماعات املختلفة عرب الزمان واملكان .تبلغ هذه امل�س�ألة مبلغ ًا عظيم ًا يف القر�آن؛ حيث �إنه ال تكاد تخلو �سورة من �إحدى الإ�شارات
لواقعة تاريخية �أو �إ�شارة �سريعة حلدث ما �أو قانون ُي�سهم يف ت�شكيل �إحدى احلركات التاريخية.

ومي�ل��ك ال �ق ��ر�آن ت���ص��ورا ل�ل�ت��اري��خ يعتمد ع�ل��ى ثالثة
عنا�صر؛ ه��ي :ال��زم��ان وامل�ك��ان وال�ف�ك��رة� .أم ��ا ال��زم��ان
فينق�سم �إىل ث�لاث��ة �أق���س��ام :ال��زم��ان م��ا قبل التاريخ
�أو م ��ا ف ��وق ال �ت ��اري ��خ ،وال ��زم ��ان ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وال ��زم ��ان
التاريخي .ويق�صد هنا بالزمان ما ف��وق التاريخ هو
ما يذكره القر�آن من خطابات و�إ�شارات وق�ص�ص عن
ع��وامل املالئكة واجل��ن ،عن �آدم يف اجلنة وع��ن اجلنة
وال�ن��ار ،وع��ن القيامة وامل�صائر الكونية والإن�سانية.
وي�سمى ما فوق التاريخ لأنه ال يرتبط بحقبة زمنية
معينة ،ك�م��ا �أن ��ه لي�س ل��ه �أي ��ة ع�لاق��ة مب�ك��ان حم��دد؛
فالزمن الإن�ساين هو �شكل من �أ�شكال احلالة/الو�ضع
�أو العدد �أو اخلطاب الذي ي�ؤطره املكان ،ولي�س الأمر
كذلك يف اخلطابات القر�آنية ب�ش�أن العوامل �أو الذوات
�أو الأ� �ش �ي��اء الأخ� ��رى؛ غ�ير �أن ه ��ذه ال��زم��ان�ي��ات التي
حتدث ما قبل الزمن الإن�ساين �أو بعده ال يحكم عليها
بال�صحة م��ن ع��دم�ه��ا م��ن ط��ري��ق ارت�ب��اط�ه��ا ب��امل�ك��ان؛
لأن�ه��ا يف الأ��ص��ل غ�ير مكانية ،و�إمن ��ا تتجلى �أهميتها
يف الت�صورات الكلية التي تريد تثبيتها فيما يتعلق
بالكون وق ��درة اهلل ع��ز وج��ل ،كما تتجلى الأهمية يف
الفكرة التي تريد تثبيتها عن خلق الإن�سان وم�صائره
ووظ �ي �ف �ت ��ه يف ال � �ع� ��امل .وه � �ك� ��ذا؛ ف ��ال ��زم ��ان م ��ا ف ��وق
التاريخي يقوم على الغائية وميلك وظائف ت�صورية
و�أخرى تف�سريية ،ولكال الأمرين �أبعاد رمزية كربى.
�أم��ا الزمان الثاين يف ال�ق��ر�آن ،فهو الزمان الطبيعي،
وهو يظهر يف الن�صو�ص التي تتحدث عن خلق العامل
والإن���س��ان ،وه��ذه الن�صو�ص مت�صلة بفيزياء العامل
وب�أيديولوجيا الكائنات وهي طبيعية ولي�ست تاريخية
رغ��م حدوثها يف ه��ذا ال�ع��امل؛ ال�ستنادها �إىل قوانني

ثابتة ت�ضمنها قدرة اهلل و�إرادته ،وال مدخل للإن�سان
يف تكوينها الأول ،و�إن �أثر املكان والإن�سان يف مراحل
ت �ط��وره��ا .ه ��ذا ال �ن ��وع م ��ن ال ��زم ��ان ت��اري �خ��ي ب��امل�ع�ن��ى
العام لأن حمتوياته حتتوي على بداية حم��ددة ،كما
�أن��ه قابل للدرا�سة والتفح�ص باملعنى العلمي ،ورغم
ظ�ه��وره و�إدراك� ��ه وتثبيته حت��ت امل�ج�ه��ر؛ ف ��إن الق�صد
ال �ق��ر�آين لي�س لتتبع ف�سيولوجياته �أو كيميائياته
ب ��ل ،ل�لا� �س �ت��دالل ع �ل��ى وج� ��ود اهلل وق ��درت ��ه و�إح �ك ��ام
�صناعة اخللق .ون��أت��ي هنا للنوع الثالث من الزمان
وال��ذي متت ت�سميته بالزمان التاريخي ،فهو يحدث
يف امل �ك��ان وي�ت���ض�م��ن وق��ائ��ع م�ع�ي�ن��ة .وال �ق ��ر�آن يف ه��ذا
ال�صدد وا�ضح ل�سببني؛ الأول :هو الق�ص�ص والعرب
املتعلقة بالنبوءات والأمم ،وال�سبب الثاين� :ضرورة
�إف ��ادة ال�ن�ب��ي وامل���س�ل�م�ين منها ب��الإق �ب��ال ع�ل��ى اعتناق
دع ��وة النبي لكي ال ي�صيب امل�سلمني مثل م��ا �أ��ص��اب
الأقوام املخالفة للر�سائل ال�سابقة لأنبيائهم .والقر�آن
بو�صفه كتابا دينيا يرى العامل يف هذا الإطار؛ �أي �أنه
�صراع بني اخلري وال�شر ،وبني احلق والباطل ،ول�سوف
ينت�صر اخلري بالت�أكيد �إذا �أفاد معا�صرو دعوة النبي
من املا�ضي وتاريخ الدعوات ،و�إذا ما التزموا باملبادئ
الكربى للدعوة.
ل �ع � َّل ال ��ذي ُي���ض� ِف��ي ط��اب�ع�اً م��ن ال�ت�ف��رد وامل��و��ض��وع�ي��ة
احل�ضارية على فكرة التاريخ يف القر�آن هو �أنه ينبثق
ع��ن ر�ؤي ��ة اهلل ،وه��ي تختلف ع��ن ال��ر�ؤي��ة الو�ضعية؛
وذل ��ك لأن�ه��ا حت�ي��ط علما ب��وق��ائ��ع ال�ت��اري��خ ،ب��أب�ع��اده��ا
الزمنية الثالثة املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وببعدها
ريا عن ذهن الإن�سان مهما كان
الرابع الذي يغيب كث ً
على درجة من الب�صرية والذكاء؛ �إنه البعد الذي يغور

يف �أعماق النف�س الب�شرية؛ فيالم�س فطرة الإن�سان
وتركيبه الذاتي واحلركة الدائمة يف كيانه الباطني
ويت�سرب بعيدا �صوب اهتزازاته العقلية والوجدانية،
و�إرادته امل�ستقلة ،وما �ست�ؤول �إليه هذه املعطيات كلها
لتمنح التاريخ �أبعاده احلقيقية ،وميتد لكي ي�شتبك
يف العالقات ال�شاملة للم�صري؛ ذلك �أنها ر�ؤية الذات
الإل�ه�ي��ة ال�ت��ي و��س�ع��ت ك��ل ��ش��يء ع�ل�م�اً ،ول �ه��ذا �صنعت
الواقعة التاريخية وو�ضعتها يف مكانها الطبيعي من
خ��ارط��ة ال �ت��اري��خ ال�ب���ش��ري وال �ك��وين ع�ل��ى ح � ٍّد ��س��واء،
ول�ك��ن ال ��ر�ؤي ��ة ال��و��ض�ع�ي��ة مت�ت��د �إىل امل��ا��ض��ي لتقتب�س
منه ،وتختار ما يعزز وجهات نظرها امل�سبقة ،والر�ؤية
القر�آنية حتيط باملا�ضي لكي تكثفه يف قواعد و�سنن
تطرح �أمام كل باحث يف التاريخ ي�سعى �إىل فهمه ،و�إىل
�أن ير�سم على �ضوء هذا الفهم طرائق حياته احلا�ضرة
وامل�ستقبلة ،على �أ�سا�س �أن الأزمان الثالثة هي وحدة
حيوية حتكمها قوانني واحدة كتلك التي يف احلياة.
� ...إ َّن القر�آن حني يعر�ض م�س�ألة تاريخية مرتبط كل
االرتباط باخلارطة الكونية و�صريورة الكائنات ،فهو
ال يتحدَّث هنا عن جمموعة من الأح��داث التاريخية
امل �ج ��ز�أة ،ب��ل ع�ل��ى العك�س مت��ام��ا ،ف�ه��و يعر�ضها كلها
كوحدة كلية مرتبطة بع�ضها البع�ض ،وهذا العر�ض
املتنا�سق هو ما ُي�ؤهِّل وي�سمح بتوليد الأفكار وا�ستخراج
املعاين واملعايري والقوانني التي ت�ساعد الإن�سان على
تفكيك وا�ستنباط ال��رواب��ط التاريخية م��ن منظور
ال �ق ��ر�آن ذات ��ه؛ ف�ل�ه��ذه ال �ف�ترات ال�ت��اري�خ�ي��ة املتعاقبة
ك�إطار واحد مكتمل تفاعل وتكامل ،ومن هذا املنطلق
ميكن ال��رج��وع وال�ت�ق��دم وال�سفر �إىل �أزم ��ان ال ميكن
ت�أطريها ملعاجلة بع�ض م�شكالت احل�ضارة والإن�سان.
amjdsaeed01@outlook.com

صفر  1441هــ  -أكتوبر ٢٠١٩م

11

تأسيس األخالق على مبدأ الحرية وفق فلسفة
إيمانويل كانط
سيف الوهيبي

كان الفال�سفة قبل كانط يفرت�ضون دائم ًا �أن �إدراكاتنا امل�ستمرة تناظر بال�ضرورة خ�صائ�ص معينة يف العامل اخلارجي ،لكن كانط ثار على تلكم االفرتا�ضات و�أثبت
عك�س ذلك ،حيث �إن كل املو�ضوعات اخلارجية البد �أن تتطابق مع تكوين �أذهاننا؛ فالأفعال الب�شرية ينبغي �أن ت�ستند �إىل ن�سق من القواعد واملبادئ العامة �أ�سا�سها
العقل (العقل الأخالقي ح�سب فل�سفة كانط) وحمركها احلرية .نناق�ش هذه الفل�سفة يف مقال الكاتب عبد احلق املن�صف املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «الأخالق
واحلرية من منظور العقل الغربي احلديث».

احلاجة العقالنية �إىل الأخالق
مييز كانط الإن�سان بو�صفه كائناً عقلياً طبيعياً يخ�ضع
ل �ل��واج �ب��ات الأخ�ل�اق �ي ��ة امل�ط�ل�ق��ة وامل� �ب ��ادئ ال �ت��ي ت�ستمد
��ش��رع�ي�ت�ه��ا م��ن داخ ��ل ال �ع �ق��ل ،ي �ق��ول( :ي�ن�ب�غ��ي �أن ن�ق��دم
الدوافع الأخالقية يف ا�ستقاللها ونقائها ومتيزها عن كل
الدوافع مبا يف ذلك تلك النابعة من م�شاعر العاطفة)،
وب�ع�ب��ارة �أخ ��رى لي�ست احل�سا�سية متمثلة ك�م��رك��ب من
امل�شاعر والأحا�سي�س وامل�ي��ول والأه ��واء ،ب��ل العقل كقوة
لت�شريع مبادئ املجال العلمي الب�شري مبختلف جتلياته
الأخ�لاق�ي��ة وال�سيا�سية وال�ث�ق��اف�ي��ة والإب��داع �ي��ة ،ومهما
بلغ ت�سامي النماذج الأخالقية وجاذبيتها ،ف�إن احلداثة
مبعناها الفكري والتاريخي تقت�ضي االحتكام �إىل العقل
يف ت�أ�سي�س الأخالق ب�شكل ي�ستهدف الإن�سان ككائن كوين
ذي ح�ق��وق وواج �ب��ات ،ف��الإن���س��ان بحكم طبيعته الأنانية
وميوله وتكوينه الفيزيولوجي يجد نف�سه دوم�اً موزعاً
بني قوانني العقل العملية وبني دواف��ع طبيعته وميوله
الظرفية ،بل كثرياً ما يجادل العقل ول��و داخلياً؛ لأجل
تربير ر�ضوخه لهذه امل�ي��ول وال��دواف��ع ،وم��ن هنا يتولد
لديه نوع من اجلدل الطبيعي ورغبة دائمة فالت�شكيك يف
�صالحية قواعد الواجب والتزام الأخالقيات العامة ،بل
هو كثرياً ما يحاول تكييفها مع ميوله ورغباته الظرفية
وهو ما يعني �إف�سادها ،لذا يجب �أن ُيزود الإن�سان مبذهب
فل�سفي كامل للأخالق ي�ستمد ن�سقه الكلي من العقل،
ف��داخ��ل وح��دة ه��ذا الن�سق ي��ذوب ذل��ك اجل��دل الطبيعي
وت�ن�ح��ل خمتلف امل �ف��ارق��ات ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا الإن �� �س��ان من
خالل ممار�ساته.
احلرية ك�أ�سا�س للأخالق
يعترب كانط الإن�سان هو احليوان الأخالقي �إال �أنه ميتلك
احل��ري��ة ،وه��ذا ما يجعل احلرية هي القوى العظمى يف
احل�ي��اة الب�شرية ،وه��و م��ا ي�ل��زم الإن���س��ان يف ال��وق��ت ذات��ه
حمل امل�س�ؤولية وااللتزام بالواجب ،ولكن يف الوقت الذي
فيه جميع الكائنات الأخرى غري حرة وحمكومة بوا�سطة
ال�ع��وام��ل وال�ظ��واه��ر اخل��ارج�ي��ة يف �أم�ن�ه��ا و�سالمها ،كما

�أي�ضاً يف خطرها ،يختلف عنها الإن�سان ال��ذي ميكنه �أن
يقبع اخل�ط��ر يف ذات ��ه! ومي�ك��ن �أن ي�ك��ون اخل�ط��ر نتيجة
حلريته ولإرادته يف اختياره للأفعال الأخالقية ،فالعقل
حينما يحدد مبادئ الفعل وقواعده ومفاهيمه يكون هو
القوة امل�شرعة ملبادئ معقولية ما يعترب �أخالقياً يف حياة
الب�شر كالقانون الأخالقي ،والواجب وما �إىل ذل��ك� ،أما
حني يحدد العقل ذات��ه مبادئ الفعل وقواعده وغاياته،
فيكون ه��و ال�ق��وة امل�شرعة للفعل وال ميكن للعقل «كما
يت�صور كانط » �أن يكون قوة م�شرعة يف حياة الب�شر ما مل
يكن هنالك حرية �أي �إرادة ت�شرع من تلقاء ذاتها قوانني
الأفعال التي تو�صف بالعملية.
احلرية واملجال العلمي الب�شري
ال ميكن ا�ستمداد مفهوم احلرية ك�أ�سا�س لت�صور املجال
العلمي الب�شري والأخالقي وال�سيا�سي والتقني من خالل
العقل وم��ا يقيمه م��ن مت�ث�لات ح��ول ال�ع��امل والطبيعة،
ب ��ل ي�ن�ب�غ��ي �أن ي�غ�ير ه ��ذا ال�ع�ق��ل زاوي� ��ة ن �ظ��ره (م�ف�ه��وم
ال �ث ��ورة ال�ك��وب��رن�ي�ك�ي��ة ع�ن��د ك��ان��ط) وي�ت�م�ث��ل ذات ��ه ك� ��إرادة
م�شرعة مل�ب��ادئ الفعل الأخ�لاق��ي وال�سيا�سي والإب��داع��ي
حتى ي�صبح ع�ق�ل ً
ا �أخ�لاق�ي�اً �أو �سيا�سياً �أو �إب��داع�ي�اً ،هنا
ب��ال��ذات ي�سهل ت���ص��ور م�ف�ه��وم احل��ري��ة ك��أ��س��ا���س للمجال
العلمي الب�شري ،حيث ال ميكن للعقل �أن يكون م�شرعاً
�أخالقياً �إال بو�صفه حرية ،والعقل بو�صفه حرية م�شرعة
للقوانني واملبادئ هو العقل الأخالقي احلر ،فم�ؤ�س�سات
�إنتاج املعرفة كاملدار�س واجلامعات واملعاهد وغريها هي
جت�سيد م�ؤ�س�سي وتاريخي للعقل امل�شرع ملبادئ املعرفة،
كما �أن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والقانون مبا يف ذلك الدولة
والقوانني بكاملها ،جت�سيد للعقل امل�شرع ملبادئ احلياة
ال�سيا�سية ومفاهيمها وم�سلكياتها العامة ،وباملثل تكون
امل�ب��ادئ والأف�ع��ال ،وامل�ؤ�س�سات الأخالقية جت�سيد للعقل
الأخالقي يف حياة الب�شر ،واحلقيقة �أن كانط كان ملزماً
بافرتا�ض وجود ذوات حرة م�ستقلة الإرادة عن الدوافع
والقوانني ،فال ميكن �أن نت�صور الذوات خا�ضعة لقوانني
عملية ما� ،إال للأننا ن�سلم عق ً
ال �أنها مزودة م�سبقاً ب�إرادة

م�ستقلة يف ذاتها وفق مفهوم متعال عن احلرية ،يف�سر
ذل��ك ك��ان��ط بقوله( :يطابق ك��ل م��ن احل��ري��ة والت�شريع
اخلا�ص بالإرادة مفهوم اال�ستقالل الذاتي ،فهي مفاهيم
يحيل بع�ضها على البع�ض الآخر).
من احلرية �إىل �أخالق االلتزام واال�ستقالل الذاتي
يرى كانط �أن اكتمال ال�شخ�ص الإن�ساين يقت�ضي يف �أن
يجعل كل فرد غايات الآخرين غاياته ال�شخ�صية �أي�ضاً،
وه��ذا يعني �أن يعمل على حتقيق ال�سعادة �أو امل�ساهمة
يف حتقيقها يف ��س�ب�ي��ل الآخ � ��ر ،وه ��و م��ا ي���س�ت�ل��زم ال�سمو
بالغايات الذاتية التي ي�سعى �إليها كل فرد على م�ستوى
الكونية ،وذاك هو م�ضمون الواجب الأخالقي (يجب �أن
�أعمل على �أن تكون الغايات العملية هي ذاتها غايات كل
�شخ�ص �إن�ساين باعتباره ينتمي لدائرة الكائنات العاقلة)،
وتقت�ضي ه��ذه ال��دائ��رة �أن يكون كل �إن�سان مبثابة غاية
ينبغي �أن تتمحور حولها كل الغايات ،وعلى الرغم من
�أن كل �أ�شياء الطبيعة ترتبط بالطبيعة ذاتها ال ب�إرادتنا،
ف�إنها �ستكون جمرد و�سيلة لهذه الإرادة.
ف�ي�م��ا ي��رب��ط ال�ف�ي�ل���س��وف الأمل � ��اين �إم �ك��ان �ي��ة الإ� �ص�ل�اح
ال �ك ��وين ل �ق��واع��د ال �� �س �ل��وك ال ��ذات ��ي ل ��دى ال �ف ��رد بق�صر
الإرادة اخلال�صة .على هذا الأ�سا�س ي�أمر العقل اخلال�ص
الإن �� �س��ان ب��ال���س�ل��وك ب�شكل ت�ك��ون ف�ي��ه ال �ق��اع��دة امل��وج�ه��ة
لإرادت��ه �صاحلة كقانون كوين لكل كائن عاقل فقط ،بل
��س�ي��أم��ره ف��وق ذل��ك ب ��أن ي�سلك وف��ق ق��اع��دة ذات�ي��ة يريد
ب�ق���ص��ده �أو ع��زم��ه ال��داخ�ل��ي �أن ت�صبح يف ال��وق��ت نف�سه
قانوناً �أخالقياً كونياً ينطبق على كل �شخ�ص كيفما كانت
هويته �أو �إثنيته �أو انتما�ؤه االجتماعي �أو ال�سيا�سي ،فمبد�أ
التوافق والتطابق بني القاعدة الذاتية لل�سلوك والقانون
الكوين هو الق�صدية الداخلية ل�ل�إرادة ،يعرب كانط عن
ذلك بقوله( :يجب على الإن�سان �أن ي�سلك القاعدة التي
ت�صلح يف �أن تكون قانوناً كونياً) ،وعليه مل يكن القانون
الأخالقي رغم قطيعته كافياً؛ بل ال بد من �أن تريده كل
�إرادة و�أن تتمثله وتتقبله وحتوله �إىل قاعدة ذاتية الفعل.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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األخالق في وثيقة دينية عالمية مشتركة
أسماء القطيبية
قرها د�ساتريها
َ�س َعت الأديان -عرب التاريخ الطويل للب�شرية� -إىل ت�أ�صيل قيم املح َّبة وال�سالم بني ُمنت�سبيهاُ ،م�شددة على �أهمية التحلي بالأخالق الفا�ضلة التي ُت ُّ
على امل�ستوى الفردي واجلماعي ،ومع تقارب الثقافات وتداخلها ،وتعدُّ د امل�شكالت االجتماعية وال�سيا�سية ُت�شكِّل ما ُيعرف بالربملان العاملي للديانات ،والذي �أ�صدر يف
مئويته عام  1993بيانا �أو وثيقة �أطلق عليها ا�سم «نحو �أخالق عاملية» ،كتب عنها هانز كينج يف مقاله «نحو �أخالق عاملية� ..إعالن عاملي �صادر عام - »1993واملن�شور
مبجلة «التفاهم» -وتعد هذه الوثيقة ح�صيلة ت�شاور دامت �سنتني بني علماء ورجال دين من عدة جتمعات دينية؛ بهدف و�ضع �أ�س�س وقواعد عاملية للأخالق والعي�ش
امل�شرتك ،ويعدُّ هذا البيان دقا لناقو�س اخلطر الذي بات يهدد كوكب الأر�ض وخملوقاته من جراء الأفعال اللأخالقية للب�شر مثل احلروب ،والتعدي على البيئة
بتلويثها و�إبادة كائناتها.

�إ َّن فكرة �إ�صدار بيان �أخالق عاملية جتعلنا نت�ساءل عن
عالقة الأدي��ان بالأخالق؟ فهل الأدي��ان مبثابة حار�س
ل�ل�أخ�لاق امل�ف�ط��ور عليها الب�شر ،ي�ضع لها القواعد
والأ� �س ����س ال �ت��ي ال ت�ت�غ�ير ب�ت�غ�ير ال ��زم ��ان وامل �ك ��ان؟ �أم
كما جاء يف البيان� -إن وظيفة الأديان لي�ست �إحداثالتغيري ال�سيا�سي واالجتماعي ،و�إمن��ا تغيري توجهات
وفكر الفرد نف�سه لي�صبح ذا خلق فا�ضل؟ وهل الأخالق
هي الأ�صل ال��ذي ي�أتي الدين معززا له؟ �أم �أن الدين
ه��و الأ� �ص��ل ال ��ذي ي�غ��ر���س الأخ �ل�اق النبيلة يف نفو�س
�أتباعه ب�شعائره وتوجيهاته؟ وهذا الأمر ي ُقودنا بدوره
�إىل التفكر يف ثنائية امل�صالح والأخالق التي كثريا ما
تتنافر يف القرارات ال�سيا�سية واالقت�صادية الكربى؛
ف �ه��ل ت�ك�ف��ي الأخ � ل��اق ك � ��رادع ف� ��ردي ل�ت�غ�ي�ير ق� ��رارات
منظومة ك�برى تتداخل فيها امل�صالح وتتفاوت فيها
ت�أثريات القوى العاملية؟ �إن �أ�سئلة مثل هذه حتتاج �إىل
بحث عميق يقا�س فيه مقدار الت�أثري والت�أثر للأديان
يف املجتمعات ،لنتمكن من معرفة مدى ت�أثري دعوة �أو
بيان مكتوب من رجال الدين يف منت�سبي الأديان.
ُّ
ت�ستهل وث�ي�ق��ة «ن�ح��و �أخ�ل�اق ع��امل�ي��ة» -وال �ت��ي �صاغها
جمموعة من رج��االت الدين -ببيان لأ�سباب �صياغة
هذه الوثيقة؛ حيث ُذكِر �أن العامل �-آن��ذاك -يف حمنة
وك ��رب ع�ظ�ي�م�ين ،ب ��دءا م��ن احل ��روب وم���ش��اك��ل الفقر
ولي�س انتهاء بالتعدي على البيئة وامل�شاكل االجتماعية
وال�سيا�سية ال�ك�ب�يرة ،و�أن ��ه ال ب��د م��ن االل�ت�ف��ات لهذه
ال �ك��وارث وم�ع��اجل�ت�ه��ا ،ب��ال�ت�ع��ايل ع�ل��ى االخ �ت�لاف��ات ،ال
��س�ي�م��ا ال��دي�ن�ي��ة م�ن�ه��ا ،وب��ال�ن�ظ��ر ل �ت��اري��خ � �ص ��دور ه��ذا

ال�ق��رار يف العام  1993جند �أن العامل عانى منذ ذلك
ال��وق��ت �إىل الآن م��ن ان�ح��دار وت��ده��ور كبريين؛ حيث
ات�سعت رقعة احلروب وزادت امل�شكالت البيئية وا ُتخذت
ق��رارات �سيا�سية واقت�صادية زادت من معدالت الفقر
والعوز� ،إ�ضافة لظهور م�شاكل معا�صرة مثل اجلرائم
الإل �ك�ت�رون �ي ��ة وغ�ي�ره ��ا .وه ��و م ��ا مي �ك��ن -م ��ن وج�ه��ة
نظري� -أن يكون م�ؤ�شرا لأمرين؛ �أولهما �أ َّن النا�س مل
تعد تلتفت لدعوات رجال الدين كما كانت تفعل �سابقا،
خا�صة تلك التي حتمل خطابا لطيفا ال يتوعد بغ�ضب
ال��رب وبط�شه مثل ه��ذا اخل�ط��اب� .أو �أ َّن ه��ذا اخلطاب
وجه للعامة بينما كان من الأوىل والأج��دى توجيهه
ل�صانعي القرار و�أثرياء العامل واملتنفذين فيه؛ كونهم
امل��ؤث��ري��ن احلقيقيني؛ وب��ال�ت��ايل فهو مل ي ��ؤتِ ثماره؛
لأنه وجه لل�شريحة غري املنا�سبة من النا�س.
احتوى البيان يف ُممله على مُقدمة تناولت مبادئ
اخل�ل��ق ال�ع��امل��ي ذك��ر فيها �أن ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي ي�ج��ب �أن
يحتكم �إىل الأخالق ،و�أن من حق كل �إن�سان �أن يعامل
باملبادئ الإن�سانية ومب��ا يحفظ كرامته ،كما احتوى
ال �ب �ي��ان ع�ل��ى ت��وج �ه��ات ث��اب�ت��ة ي�ت��وج��ب ع�ل��ى ال�ب���ش��ري��ه
اتباعها؛ وه��ي :االل�ت��زام بثقافة ال�لاع�ن��ف ،واالل�ت��زام
بن�شر ثقافة التعا�ضد والت�سامح ،وامل���س��اواة ،وال�سعي
لتحقيق نظام اقت�صادي عادل .وب�شكل عام ،ف�إ َّن البيان
ي�شبه اخلطب الوعظية الدينية من ناحية العمومية
واللغة التي �صيغ بها وميله �إىل ا�ستخدام الأ�سلوب
العاطفي وا��س�ت�ج��داء امل�شاعر؛ وب��ال�ت��ايل فهو مل ي ��أتِ
بجديد ،ولكي ال جنحف البيان حقه ،فلعله كان وقت

كتابته منا�سبا لروح ع�صره ،خا�صة مع احتفاظ الأمم
بطابع هوياتها اخلا�ص ،بعك�س ع�صرنا احل��ايل الذي
تداخلت فيه الهوايات ومتازجت فيه الثقافات وتعددت
فيه طرق التعبري وو�سائله ب�شكل كبري.
� ...إ َّن التحلي بالأخالق الفا�ضلة واملعاملة الإن�سانية
�أ��ش�م��ل م��ن �أن ي�ك��ون ��ش��أن��ا دي�ن�ي��ا؛ ك��ون��ه ي�ضم جميع
ال �ن ��ا� ��س� �� :س ��واء امل �ت��دي �ن�ين م �ن �ه��م ،و�أت � �ب� ��اع الأدي � � ��ان،
وال�لادي �ن �ي�ين ،ب ��ل �إ َّن ج�ع�ل��ه � �ش ��أن��ا دي�ن�ي��ا خ��ال���ص��ا قد
ينعك�س �أحيانا بال�سلب على تلك الأدي��ان حني يظهر
ب�ع����ض �أت �ب��اع �ه��ا ��س�ل��وك��ا ق�ب�ي�ح��ا ي�ح���س��ب ع�ل��ى ال��دي��ن،
ومثاله ما فعلته اجلماعات الإ�سالمية املتطرفة من
ا�ستباحة قتل امل��دن�ي�ين ،وال��دع��وة ل��رف��ع ال�سالح على
غري امل�سلمني .ولي�س معنى ذلك امتناع رجال الدين
عن حماوالت �إخماد نريان احلروب والف�ساد والدمار،
ولكن لي�س باخلطب العتيقة وامل��واع��ظ امل�ك��ررة التي
باتت ال ت�ؤثر يف املتدين لفرط ما �سمعها ،بل بغر�س
القيم النبيلة يف النا�س مثل التعاي�ش والت�سامح وتقبل
االختالف واالحتفاء به يف النا�س منذ �صغرهم ،وجعل
كل ذلك �سلوكا اجتماعيا ،و�إع��ادة النظر يف الن�صو�ص
الدينية التي حت�ض على كره الآخ��ر وتكفريه ونبذه؛
كونه ال يعتنق نف�س الدين .والأهم من ذلك �أن ميتلك
رجال الدين ال�شجاعة للإقرار ب�أن الف�ساد �إمنا ي�أتي
م��ن �أ��ص�ح��اب ال �ق��رار ،ومواجهتهم ب��ذل��ك؛ لأ َّن �إل�ق��اء
ال �ل��وم ع�ل��ى ال���ض�ع�ف��اء مل ي�ع��د ي�ج��دي يف زم ��ن �أ��ص�ب��ح
النا�س فيه ميتلكون وعيا �سيا�سيا كافيا للتمييز بني
الفا�سد واملغلوب على �أمره.
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