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العدد الرابع والسبعون  :جمادى األول 1442هـ  -ديسمبر ٢٠٢٠م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

األخالق وتأثيرها على منحنى المؤتلف اإلنساني
التداخل بين الدين والعلمانية
التعليم الديني بين األصالة والمعاصرة
الترجمة جسرا لبناء المؤتلف اإلنساني
الحوار في الخطاب الصوفي ..أسلوب للمقاومة والبقاء
الدولة  -األمة وليبراليتها في زمن العولمة
ٌ
رئيس في سبيل تحقيق المؤتلف اإلنساني
الكرامة رائد
الهوية الدينية ..بين الوحدة والتنوع
مرجعيات حقوق اإلنسان
هجرة جديدة إلى اإلنسانية
عالقة الحداثة بالديانات القديمة الثالث

»

أمـا قبل!...
َّ

د .هالل الحجري

من الشعراء الذين كتبوا لألطفال إليزا لي
كابوت فولن Eliza Lee Cabot Follen
 )(1787-1860وهي كاتبة وشاعرة
أمريكية ،نشرت مجموعة متنوعة من
الكتب الشعبية اصطبغت بروح دينية
مسيحية .كانت غزيرة اإلنتاج ،ونشرت
أشعارها األولى يف مجلد بعنوان «قصائد»
يف بوسطن عام  ،1839وحين كانت يف
مجلدا آخر من أدب األطفال
إنجلترا ،أصدرت
ً
بعنوان ُ
«الق ّب َر ُة ُّ
والز َق ْيق ّية» يف عام .1854
ً
ويحتوي املجلدان أيضا ىلع بعض الترانيم
املسيحية والقصائد التي ترجمتها من
األملانية ..اخترت لها هذه القصيدة بعنوان
«القمر»:
أح َلى َ
الق َم ْر ...
فا ْلتنظريُ ،أ ّم ُ
اه ،ما ْ
سَ
ط ُع يف سمائِنا و َي ْز َد ِه ْر
َي ْ
َ
ورائعا ...
هناك عال ًيا
يبدو
ً
ِْ
َ
ض ُ
ياؤه ان َتش ْر
باح ِ
ل ِم ْ
كمث ِ
ص ٍ
ُ
رأيت َ
ُ
ش ْك َله ...
بوع
ُق َب َيل أ ْ
س ٍ
ِْ
ناع ٍم بال َو َت ْر
س ِ
كمثل َق ْو ٍ
لك ّنه َ
استداَر و َن َما ...
اآلن ْ
اه ِم ْث َ
ك َ
األغ ْر
اس ِم ِ
ل َ
ُأ ّم ُ
الها ِء يف ْ
الج َ
أحلى َق َم ْر ...
ميل يا ْ
يا قمري َ
ُ
باب بيتِنا لكي َن ُم ْر
ُت
ضيئ َ
س َن َ
أقم َر ْ
اك ْ
ت َحضانتي ...
وم ْن َ
ِ
زاهية ُ
ُ
مثل َّ
ٌ
الز َه ْر
فأرضها
ص َرها ...
ُتني ُر لي
كي ُأ ْب ِ
َ
األلعاب ْ
يع َد ْر َبها وال ا َ
مل َق ْر
فال ُأ ِ
ض َ
ُ
ب ْ
للس َما ...
أن َ
أرفع َع ْينِي َّ
أ ِح ُّ
لكي أرى َو ْج َه َ
باس ًما أَ َغ ْر
ك ِ
ْ
ويف ِح َم َ
اك َت ْزدهي ُن َج ْي َم ٌة ...
ْ
الدَر ْر
َجمي َل ٌة َت ْل َم ُع ِمث َلها ُّ
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ديقي َ
الق َم ْر
ص
َ
أنجب َتها أيا َ

hilalalhajri@hotmail.com
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الهوية الدينية ..بين الوحدة والتنوع
طالب الوهيبي
ناق�ش الكاتب �أديب �صعب يف مقالته «فل�سفة الوحدة يف التنوع» واملن�شور يف «جملة تفاهم» الوحدة والتنوع؛ فقد اهتم بها يف بدايته الفل�سفية ،وحاول حتليلها ومعاجلتها وتطبيقها
و�إبداء ر�أيه بها من خالل مفهومه التعددي والوحدة االجتماعية ،ودعوته �إىل الف�صل بني الدين والدولة �أو الدين وال�سيا�سة ،وركز �أي�ض ًا على عمل الالهوتي (الهوت الوحدة
والتنوع).

« ِل � َن �ب� َ�ح��ث ع��ن ال �ه��و ّي��ة ال��دي�ن�ي��ة يف ن �ق��اط االت �ف ��اق ال يف ن�ق��اط
االخ �ت�لاف» �شعا ٌر �أُط�ل�ق� ُه ان�ط�لاق�اً مم��ا ا�ستطاع التو�صل �إليه
بعد �صدور كتابه «الأدي ��ان احلية» مع خال�صة بعنوان «م��ا هو
الدين :مقا َرنة َو ْ�صف ّية»� ،شعار ُه هذا ال يعني البتة طم�س نقاط
االخ �ت�لاف ب��ل �إن ن�ق��اط ال�ت�لاق��ي ب�ين الأدي ��ان ه��ي م��ن الكرثة
واجلدّية بحيث ت�ش ّكل وحدة �أو هو ّية َتمع النا�س يف العمق.
لقد ان�شغل الكاتب بــفكرة التنوع والوحدة منذ بداية تفكريه
الفل�سفي ،حيث ركز يف ت�أليفه على فل�سفة الدين وحول الوحدة
وال �ت �ن��وع ح��ال��ه ك �ح��ال ال�ف�لا��س�ف��ة ك ��أف�لاط��ون ،وح ��اول تطبيق
فكر َتي التنوع والوحدة على النف�س الب�شرية ،ثم على املجتمع،
و�أخرياً على الدين .بالن�سبة للنف�س ،تقع يف جتربة كل فرد على
تعددية هائلة ،تتعاقب فيها تيارات الزمان واملكان والأ�شخا�ص
وال�ظ��روف والأح ��داث؛ لكن م��ا مل يكن هناك عملي ٌة تنظيمية
ت�ضبط ه��ذا التعدّد يف وح��دات معينة� .أم��ا املجتمع مبا يخ�ص
جمتمع �أن ��وا ٌع م��ن التنوع
مفهومَي التنوع وال��وح��دة؛ ففي ك��ل
ٍ
�أو ال�ت�ع��دد؛ م�ث�ل ً
ا ت�ن��و ٌع يف العلم وامل�ستوى ال�ترب��وي ،وت�ن��وع يف
الطبقات االجتماعية؛ ولكن لن يزيل عنه البتة �سمة التعددية.
كما َطرح الكاتب املفهوم اجلديد للتعددية وعاجله ب�أن التعددية
بهذا املعنى العددي هي واقع كل جمتمع ،وهذا هو املعنى الأ�صيل
والأقوى ملفهوم التعددية االجتماعية .ويف حال النف�س الب�شرية
توحده مبادئ
ال بد من �أن ي�ؤدي التعدد املطلق �أي ذاك الذي ال ّ
معينة �إىل فو�ضى �أو َتها ُفت يف النطاق االجتماعي.
ال�ك��ات��ب ي��رى �أن ��ه مي�ك��ن �أن تتحقق ال��وح��دة االج�ت�م��اع�ي��ة وف��ق
منطني رئي�سني ،النمط الأول يقوم على اقتطاع عن�صر معني
م��ن عنا�صر التعددية االجتماعية وب�ن��اء ق��اع��دة احل�ك��م عليه،
وغالباً ما يح�صل هذا االقتطاع على �أ�سا�س �أغلبية معينة؛ ولكن
�إحدى الأقليات قد تتوىل ال�سلطة �أحياناً و َتفر�ض �إرادتها على
الأكرثية .النمط الآخر من التوحيد هو ذاك الذي تتحقق فيه
عب ط ْم�س التنوع
الوحدة االجتماعية ال على ح�ساب التنوع �أو ْ
ً
�أو �إ�ضعافه ،بل و�سط التنوع �أو �ضمن التنوع� .إذا وظيفة الدولة
�أن ت�ستوعب تعددية املجتمع من غري �أن تطم�سها ،وهكذا النمط
التوحيدي يق�ضي ب�أن تكون الدولة �آلة �إدارية ال داعية عقيدة.
يزكي الكاتب هذا النمط من الوحدة االجتماعية �أو من النظام
ال�سيا�سي (ال��وح��دة يف ال�ت�ن��وع) ب�ه��دف ب��ث ال�ن�ظ��ام واالن�سجام
يف اجل�سم االج�ت�م��اع��ي ،ول�ع��ل م��ن ال�صعوبة القب�ض على هذا
ال�ن��وع م��ن ال��وح��دة وحم��اول��ة حت��دي��ده وت�سميته؛ فهو ن��و ٌع من
وحدة اجلوهر �أو الروح و�سط تنوع املظاهر واختالف الأ�سماء،

وعندما ح��اول الفيل�سوف ال�بري�ط��اين ج��ون ل��وك حت��دي��د هذا
العن�صر ،ق� ��ال�«:إن اجل��وه��ر ��ش��يء غ��ام����ض َي�ح�م��ل الأع ��را� ��ض»،
وال��وح��دة املن�شودة ه��ي ال��وح��دة يف ال�ت�ع��دد ،وه��ذا �أ�شبه بوحدة
اجلوهر �أو الروح ،و�إذا كان التو�صل �إىل هذا النوع من الوحدة
�أ�شبه بتحقيق «املدينة الفا�ضلة» .والبد �أن تدور وحدة اجلوهر
على مفهوم «ال�ع��روب��ة» ،وه��و مفهوم يحتاج دائ�م�اً �إىل �إي�ضاح،
ولزاماً على املفكرين عموماً العمل من �أجل �إعادة حتديد مفهوم
العروبة واملعنى املن�شود للعروبة يتجاوز العرقية.
�إن ن�ظ��رة الكاتب القائلة ب��ال��وح��دة يف التعدد على ك��ل ال�صعد
تدعو �أي�ضاً �إىل الف�صل بني الدين والدولة �أو الدين وال�سيا�سة،
فالدين ن�ظ��رة �شاملة �إىل ال��وج��ود مبنية على الإمي ��ان ،نظر ٌة
تتناول كل �شيء يف حياة الإن�سان؛ ولكن �إذا كانت امل�سيحية ديناً
ودول��ة ،وا إل��س�لام ديناً ودول��ة ،واليهودية ديناً ودول��ة ،وكل دين
مبعنى ديناً ودولة؛ فلأيّ دين ّ
جمتمع ما؟
حتق �سلطة احلكم يف
ٍ
م�ستح ّب ،حتى و�إن انتمى املواطنون �إىل
� ّإن احلكم الديني غري
َ
مذهب واحد؛ ولأن احلكم با�سم اهلل ّ
يتوله َ
ب�شر لهم حدودهم
و�أه��وا�ؤه��م وم�صاحلهم ،وكما ق��ال الفيل�سوف الأمل ��اين لودفيغ
فويرباخ«:حيثما �أُقي َم احلق على ال�سلطة الإلهية ،ميكن تربير
�أ��ش��د الأ ُم ��ور ��س��وءًا وظلماً ،ل��ذا ي��ؤك��د على �أ َّن ك��ل جمتمع حتت
ال�شم�س ت�ع��دديٌّ � ،شاء �أم �أب��ى ،يف حني ه��دف ال��دول��ة ه��و �إتاحة
�أف�ضل الظروف �أم��ام اجلميع؛ لكي يحققوا ذواتهم ويتعاي�شوا
ب�سعادة و��س�لام� .إذا ا�ستطاع نظام احلكم االن�سجام مع جوهر
ال��دي��ن ب�ع�ي��داً ع��ن التحجر �ضمن �شكليات نتجت منها وي�لات
كثرية خ�لال التاريخ ،وم��ن ثم خانت ق�ضية ال��دي��ن؛ فهو �إمنا
ي�سهم يف حتقيق �أه� ��داف ال��دي��ن �ضمن ن�ظ��رة �سيا�سية ميكن
و�ص ُفها بـــــ «العلمانية الل ّينة» �أو «امل�ع�ت��دل��ة»؛ متييزاً لها عن
«العلمانية ال�ق��ا��س�ي��ة» .ال ي�ق��ف م�ف�ه��وم ال�ت�ن��وع وال��وح��دة ل��دى
الكاتب عند الأف�ك��ار االجتماعية وال�سيا�سية؛ بل هو يف �أ�سا�س
فل�سفته الدينية ونظرته �إىل الالهوت �أو علم الكالم ،والالهوت
ب�أنه الدفاع عن دين معني ،وهناك نوعان كبريان من الدفاع،
� �س � ّم��اه �م��ا ال ��دف ��اع ال �� �س �ج��ايل وال ��دف ��اع الإي� �ج ��اب ��ي ،يف ال ��دف ��اع
الإيجابي؛ َي ْب�سط املُدافع عقائد دينه من غري املفا�ضلة بينها
فمبني على
وبني عقائد الأدي��ان ال ُأخ��رى� .أما الدفاع ال�سجايل
ٌّ
ير الأن ��ام» ،ولطاملا َج��رت ه��ذه الأفكار
�أف�ك��ار من ن��وع« :نحن خ� ُ
التي اب ُتل َِي بها الكثري من الفكر الالهوتي يف كل الأديان ،وحتى
يف امل��ذاه��ب داخ��ل ال��دي��ن ال��واح��د ،خ�لال ق��رون طويلة �أدت �إىل
البغ�ض والعداء ،وهذا يخون ق�ضية الدين القائمة على ال�سالم،
هذا من ناحية «الهوت التنوع»� .أما «الهوت الوحدة» فيجب �أن

يكون �أ�سا�ساً لكل فكر الهوتي خمت�ص بهذا الدين �أو ذاك؛ �إنه
الدفاع ،وهذا ي�شري �إىل العنا�صر امل�شرتكة بني الأديان .وتو�صل
�أديب �صعب بنا ًء على درا�ساته ال�شخ�صية يف املو�ضوع �إىل التعبري
عن العنا�صر امل�شرتكة التي جتعل من نظام معني ديناً:
هذا العامل املادي الظاهر ال كيان له وال قيمة يف ذاته ومن ذاته
بل ي�ستمد كيانته ومعناه وقيمته من حقيقة روحية مطلقة.
لو اقت�صر الدين على هذا االعرتاف اللفظي النظري ملا اختلف
عن الفل�سفة؛ بل هناك و�سائل لو�صل املحدود بالالحمدود.
هناك �شرط �آخر لتقريب املحدود من الالحمدود ،هو الأخالق؛
كل الأديان ت�ضع مبادئ للحيا ِة الفا�ضلة.
ً
يف َ�سعيِه �إىل ال�ك�م��ال ،يقتدي امل��ؤم��ن �أ ّوال مب�ؤ�س�س دي�ن��ه؛ ويف
امل�سيحية ي�سوع امل�سيح ،ويف الإ�سالم النبي حم ّمد.
ع�ل��ى م���س�ت��وى �أدن ��ى م��ن امل��ؤ��س���س�ين ت ��أت��ي طبقة ال�ق� ّدي���س�ين يف
امل�صطلح امل�سيحي ،والأول �ي��اء يف امل�صطلح الإ��س�لام��ي ،وه ��ؤالء
اجلماعة من الأبرار الذين ا�ستطاعوا حماكاة امل�ؤ�س�س �إىل �أبعد
حد ي�صبحون قدو ًة.
�إن ك ��ل دي ��ن ي �ع ّ�بر ب�ط��ري�ق�ت��ه اخل��ا� �ص��ة ع ��ن ك ��ل م ��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر
امل���ش�ترك��ة؛ ل�ك��ن يبقى �أن ال�شبه ال��وظ�ي�ف��ي ب�ين الأدي� ��ان ال��ذي
تخت�صره ه��ذه العنا�صر ي�شري �إىل وح��دة ق��وي��ة ،ه��و م��ا ي�س ّمى
بــجوهر ال��دي��ن ،ومي�ك��ن �أن ن�س ّمي ال�لاه��وت ال��ذي ين�ش�أ حول
هذه العنا�صر امل�شرتكة «الهوت الوحدة»؛ متييزاً له عن «الهوت
التنوُع» .وجد هنالك ثالثة مناذج دفاعية ،ت�ش ّكل ثالثة �أمناط
من الالهوت:
النمط ال�سجايل يرى �أن حتديد الهوية الدينية جلماعة معينة
ال يقوم �إال ب�إقامة التحديات يف وجه الأديان.
النمط الإي�ج��اب��ي ي�ح��اول حت��دي��د ال�ه��وي��ة الدينية ع ْ�بر ع ْر�ض
مبادئ دينه وتف�سريها وتربيرها بعيداً عن نزعة املفا�ضلة.
النمط الفل�سفي يذهب �إىل �أن ثمة �شرطاً �ضرورياً للدفاع عن
�أي دين بعينه ،هو الدفاع عن املفهوم الديني املحوَري؛ �أي عن
فكرة الأ ُلوهة �أو احلقيقة املطلقة.
ويخل�ص الكاتبّ �« :إن دعو َتنا �إىل ما �س ّميناه الهوت وحدة لي�ست
عب
�سعياً �إىل ت�أ�سي�س دي��ن م�صط َنع� ،أو �إقامة وح��دة تع�سفية ْ
ف ْر�ض �أحد الأديان على النا�س ،و�إنْ �أمكن هذا الفر�ض ،فهو لن
يتحقق �إال بالعنف ،ول��ن ي��دوم طوي ً
ال؛ �إذ �سرعان ما �سينق�سم
الدين املفرو�ض عنو ًة �إىل م��ذاه��ب ...اله��وت التنوع كما ندعو
�إليه يتخذ من الهوت الوحدة �أحد مرتكزاته الأ�سا�سية ،والهوت
الوحدة كما ندعو �إليه لي�س الهوت وحدة تع�سفية تق�ضي على
التنوع؛ لكنه الهوت وحدة يف التنوع».
talib.alwahaibi@outlook.com
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٣

هجرة جديدة إلى اإلنسانية
أحالم المنذري
�إنَّ التقاليد اخلا�صة بكل �شعب ال ُيكن �أن ت�صبح مو�ضع معيارية منا�سبة للتفاهم مع الآخر �إال متى َّ
متت �إعادة بنائها ب�شكل تداويل .نتطرق يف هذا املقال �إىل �أهم
ما ورد عن فتحي امل�سكيني يف مقاله« من التداولية �إىل امل�ؤتلف الإن�ساين».

�إ َّن ما يفهمه الإن�سان عن معنى كينونته يف العامل من معنى
نف�سه �أو م��ن معنى الآخ ��ر ال��ذي يالقيه يف ال�سياق الأدات ��ي
ينح�صر فيما ن�ستعمله �أو م��ا ن�ت��داول��ه بيننا م��ن �أ��ش�ي��اء� ،إن
ال �ف��رق ب�ين ال���ش��يء ال�ك��ائ��ن امل�ح��اي��د �إزاءن � ��ا وال �� �ش ��أن ال�ك��ائ��ن
املتورط يف عالقة ت�أويلية معنا هي امل�سافة التداولية التي
يجب على املتكلم �أن يجتازها م��ن �أج��ل فهم �صلته ب��الآخ��ر،
ولكن ال ُيكن احلديث عن لغة �شخ�صية �إال �إذا كانت �أ�صواتا
ك��ي يفهمها الآخ� ��ر� .إن ال�ل�غ��ة ه��ي �أول م��ؤ��س���س��ة ل�ل�آخ��ري��ة.
ويقرتح فتغن�شتاين مثال «الأمل» الختبار فكرته؛ فنحن ال
ن�شعر ب ��آالم الآخ��ري��ن �إال لغويا� ،إن �أمل��ي خ��ا���ص ب��ي لكن �أمل
الآخر ال ميكن �أن يكون بالن�سبة �إيل �إال �سلوكا لغويا.
لغة الإن�سان ماهية روحية
وي ��ذك ��ر ال �ك��ات��ب م ��ا ك�ت�ب��ه ول�ت�ر ب�ن�ي��ام�ين ح�ي��ث ي �ق��ول«:ك��ل
توا�صل للم�ضامني الروحية هو لغة بحيث ال يكون التوا�صل
ع�بر الكلمة �إال حالة خ��ا��ص��ة»� ،إن املاهية اللغوية للإن�سان
ه��ي ل�غ�ت��ه ،ذل��ك يعني �أن الإن �� �س��ان �إمن ��ا يف�صح ع��ن ماهيته
الروحية اخلا�صة يف �صلب لغته؛ لكن لغة الإن�سان تتكلم يف
الكلمات ،ومن ثم ف��إن الإن�سان يف�صح عن ماهيته الروحية
اخلا�صة بقدر ما هي ماهية مبا�شرة عندما ي�سمي كل الأ�شياء
الأخ��رى ،وال يدخل يف ماهية الإن�سان �إال ما هو لغوي؛ لكن
ما هو لغوي ال ي�صبح �إن�سانيا �إال عندما يحتوي على ذاته� ،أي
على ماهية روحية تخ�صه.
ما هي التداولية الكونية؟
�إن مهمة التداولية الكونية هي �أن حت��دد ال�شروط الكونية
لأي تفاهم ممكن و�أن تعيد بناءها ،ويف �سياقات �أخرى يتكلم
املرء �أي�ضاً عن االفرتا�ضات الكلية للتوا�صل .كما توجد قاعدة
�صالحية الكالم وتتمثل هذه القاعدة يف املفرت�ضات الكونية
لأفعال الكالم التي من �ش�أنها �أن تنجز عملية التوافق بني
امل�ت�ح��اوري��ن ،وذل ��ك يعني داخ ��ل جماعة يجتهد ك��ل م�شارك
�ضمنها يف �أن يكون فاعال توا�صليا مع �سائر امل�شاركني.
وي�ضيف الكاتب �أن��ه ال يدخل �أح��د يف م�سار التفاهم �إال �إذا
قبل ت�أمني جمموعة من االدع ��اءات الكونية بوا�سطة جملة
من �أفعال الكالم ،وهي عند هابرما�س عملية م�ؤلفة من �أربع
خطوات يحققها ذلك الفاعل التوا�صلي وه��ي� :أن يعرب عن
نف�سه ب�شكل ق��اب��ل للفهم ،وي�ق��دم �شيئاً م��ا م��ن �أج��ل الفهم،

ويجعل نف�سه ب��ذل��ك مفهومة ،و�أخ�ي�را يتفاهم ال��واح��د مع
الآخر.
يقول هابرما�س�:إن هدف التفاهم هو التو�صل �إىل اتفاق من
�ش�أنه �أن يف�ضي �إىل الأر�ضية البيذاتية امل�شرتكة ،التي يقوم
عليها الفهم املت�ضافر وامل�ع��رف��ة املتقا�سمة والثقة املتبادلة
والت�آلف الواحد مع الآخر� .إن التفاهم هدفه �إنتاج نوع معني
من املتفق عليه حتى ي�صبح التوا�صل ممكنا .وهو متفق عليه
لغويا؛ �أي يتحقق عرب �أفعال كالمية تو�صلت �إىل ر�سم �أر�ضية
م�شرتكة ب�ين ذوات مت�ساوية انتقلت م��ن اخل �ط��اب املنفرد
بنف�سه �إىل اخلطاب القادر على الفهم املت�ضافر ،الذي تنجزه
ذوات تبادل �أفعال الكالم من �أجل الو�صول �إىل اتفاق.
�شرعنة الت�آلف:الكرامة الإن�سانية بو�صفها معيارا للكونية
ويقر�أ هابرما�س العن�صر الإن�ساين بو�صفه مهيكال باللغة،
ع �ل��ى ن �ح��و ي�ج�ع��ل ك ��ل م ��ا ي �ق��ول��ه �أو ي�ف�ع�ل��ه ع �ب ��ارة ع ��ن فعل
توا�صلي موجه نحو التفاهم بني ذوات فاعلة ومتكلمة .كما
�أنه ال توجد داللة ذاتية للوجود الإن�ساين تكون مبعزل عن
ال�صالحية التداولية ملا يقوله عن نف�سه �أو الآخرين.
�إن ره��ان �أي تفاهم هو بناء اتفاق ت��داول ح��ول ن��وع ادع��اءات
ال�صالحية التي تقيم عليها خطابنا ح��ول �أنف�سنا �أو جتاه
الآخرين� ،إن احلديث عن م�ؤتلف �إن�ساين �أي عن حقل تداويل
م�شرتك ب�ين جميع امل�شاركني يف اجلماعة التوا�صلية غري
مم�ك��ن م��ن دون ف�ك��رة وا��ض�ح��ة ع��ن الإن���س��ان�ي��ة ،وق ��د اق�ترح
كانط فكرة «�أخالق كونية» �أو مواطنة العامل بو�صفها �أ�سا�سا
قانونيا منا�سبا جلمع الب�شر حول قيم كونية م�شرتكة ت�ؤلف
بينهم.
ما نظفر به من هذا التبيني هو االع�تراف املتبادل يف معنى
االح �ت�رام امل�ت���س��اوي واالع �ت �ب��ار امل�ت�ب��ادل جت ��اه �أي واح ��د من
ال� َّن��ا���س ب ��د ًال م��ن الت�سامح ،ال ��ذي ه��و را��س��ب تقليدي خا�ص
باملدونة الدينية ،التي هي �أثر �أخالقي يعود �إىل �آداب وثنية
قدمية ،يقرتح هابرما�س التجر�ؤ على تطوير �أخالق عقلية
حيث يكون العقل هو الب�ؤرة التداولية للخطاب الذي يقوم
على الفعل التوا�صلي ،وب�ه��ذا الإق ��رار فقط ميكن ت�أ�سي�س
�أخالق عقلية لي�س لها من م�ضمون معياري �سوى االعرتاف
املتبادل بني الأفراد الذين يحملهم الت�ساوي فيما بينهم على
االحرتام املتبادل جتاه �أي واحد من النا�س.
ه ��ذا ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �صفة �أي واح ��د م��ن ال�ن��ا���س ه��و العالمة

ال�ك��ون�ي��ة� .إن ال�ك��رام��ة الإن���س��ان�ي��ة ك��ل ال ي�ت�ج��ز�أ ،ل�ك��ن الأم ��ر
الأخطر هنا هو معاملة ال�شخ�ص الإن�ساين وك�أنه جمرد قيمة
�أخالقية حتت ت�صرف ال�سلطة بال �أي �سند قانوين.
�إن تطوير نزعة كونية �صحيحة يتطلب قبل كل �شيء حترير
مفهوم الكرامة الإن�سانية من �سياقات الفهم التي ت�شوهه،
وعلى الرغم من �أ َّنه مفهوم عرفه القدماء؛ فهو مل يدخل يف
ن�صو�ص القانون الدويل �إال بعد احلرب العاملية الثانية؛ �إذ مل
يوجد ال يف �إعالنات حقوق الإن�سان يف القرن الثامن ع�شر وال
يف ت�شريعات القرن التا�سع ع�شر .وهو ما قاد هابرما�س �إىل
الت�سا�ؤل ب�شكل �صريح« :ملاذا كان الكالم يف القانون عن حقوق
الإن�سان �أ�سبق بكثري من الكالم عن الكرامة الإن�سانية؟
ي�شري هذا ال�س�ؤال �إىل التمييز الإ�شكايل بني معنى الكرامة
الإن�سانية من جهة ،وبني �إعالنات حقوق الإن�سان من جهة
�أخ��رى؛ �إذ يبدو �أن علينا �أن نقطع امل�سافة الفا�صلة بينهما
ب��و��ص�ف�ه��ا ه ��وة م�ع�ي��اري��ة حقيقية ب�ين ال�ت�ك��ري����س الأخ�لاق��ي
للإن�سانية وبني جمرد قوننة حقوق الإن�سان �أو د�سرتتها.
�إن احل��داث��ة مل تعرف منذ ال�ق��رن ال�سابع ع�شر غ�ير حقوق
الإن�سان؛ لكنها مل تطرح م�س�ألة الكرامة الإن�سانية .كانت
�أوروب ��ا مغلقة على نف�سها وال حت��اور غ�ير نف�سها؛ �أم��ا منذ
احل��رب العاملية الثانية ف ��إ َّن �أوروب ��ا �أ�صبحت ط��رف��ا ثقافيا،
ولي�س �أفقا متعاليا لإنتاج املعنى .فقد كانت حقوق الإن�سان
متعلقة ب�تر��س�ي��خ ج �ه��از ال��ذات �ي��ة وف��ر� �ض��ه ،ب��و��ص�ف��ه ال�شكل
احلقيقي للإن�سانية.
ختاما يف نزع الطابع الريفي عن كونية الغرب
�إن �أخطر نقد وجه �إىل نظرية الفعل التوا�صلي التي �أجنزها
هابرما�س هو �أنها نظرية غري مُوجهة �إىل غري الغربيني،
كما �أن�ه��ا ذات «ط��اب��ع ري�ف��ي» .وم��ن ث� َّم ظهر من��ط م��ن النقد
ي �ن��ادي ��ص��راح��ة ب�ن��زع ال�ط��اب��ع ال��ري�ف��ي ع��ن ه��اب��رم��ا���س وع��ن
ح�ق��ه ال �ت ��داويل؛ �إذ ه��و �أي �� �ض �اً م�ف�ك��ر ري �ف��ي .يف م�ق��اب��ل ذل��ك
يعرتف هابرما�س ب�أ َّن �أف�ضل ال�سبل املتاحة بني �أع�ضاء نادي
الإن�سانية هو ت�أ�سي�س خطاب تثاقفي ح��ول حقوق الإن�سان،
من �ش�أنه �أن ير�سم مالمح امل�ؤتلف الإن�ساين فيما بني الب�شر.
و�أخ�ي�راً ف ��إ َّن التحرر من وط ��أة ال�سياق الثقايف اخلا�ص بكل
�شعب ال ُيكن �أن يتحقق م��ن دون االت�ف��اق على �أ َّن مناويل
العقالنية التي تهيكل �أفعال التفاهم بني املتحاورين هي من
طبيعة توا�صلية ،ولي�ست من طبيعة �أداتية.
ahlam.squoman@hotmail.com
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التعليم الديني بين األصالة
والمعاصرة

مودة الحوسنية

حتدَّ ث الأ�ستاذ عبدالهادي �أعراب يف مقاله «التعليم الديني يف اجلوامع القروية» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» -عن عدة �أمور�أهمها � :أهمية التعليم الديني
و�ضعفه امل�ؤ�س�سي والتعليم القر�آين القروي ،وما تبقى منه يف الوقت احلا�ضر و�أهمية اجلوامع بالأو�ساط القروية.
يع ُّد اجلامع بالو�سط القروي م�ؤ�س�سة جماعية م�شرتكة بني �أهل
الدوار ،وجزءا �أ�سا�سيا من بنياته الأ�سا�سية؛ فهو لي�س جمرد مكان
للعبادة �أو م�سجد ف�ق��ط؛ لأن��ه ف�ضاء يحت�ضن وظ��ائ��ف خمتلفة
كتعليم الأطفال وغ�سل املوتى ،وهو �أي�ضا مكان الجتماعات ال�سكان
وتدار�س �ش�ؤونهم املحلية .وباحت�ضانه للم�سجد املخ�ص�ص لل�صالة
فهو يتم َّتع بقدا�سة خا�صة ،ويحتل موقعة �أ�سا�سية بني جمموع
امل���س��اك��ن امل��ؤل�ف��ة ل �ل��دوار ،ف�ه��و م��رك��زه��ا ال ��ذي تلتف ح��ول��ه ،ومنه
تنطلق معظم الأن�شطة القروية اليومية.
 -1التعليم الديني :بني �أهميته و�ضعفه امل�ؤ�س�سي
ظل اجلامُع لفرتات طويلة يف املغرب م�ؤ�س�سة �أ�سا�سية للمعرفة
والتح�صيل بالو�سط القروي الذي عانى �صنوف التهمي�ش ،وبقي
�سكانه مب�ن��أى ع��ن دوائ��ر الثقافة الر�سمية .ف ��إىل جانب ال��زاوي��ة
واملدر�سة العلمية مثل البوابة الأولية للتكوين الديني والعلمي
بهذا الو�سط ،ففيه يتعلم ال�صبية مبادئ القراءة والكتابة وحفظ
القر�آن .وهو م�ؤ�س�سة جماعية تتمتع با�ستقاللية كبرية؛ لأن كل
ما يحتاج �إليه ال�صبية للتعلم من �أدوات ب�سيطة توفره اجلماعة؛
لكن رغم كل هذه الأهمية تعر�ض التعليم القر�آين والديني بوجه
عام النتقادات �شديدة �سواء من طرف باحثني �أجانب �أو من قبل
مغاربة .يرى فرناندو مارطنيث فيه تعليما دون برامج �أو قواننی
خ��ا��ص��ة وم�ستقلة؛ لأن ��ه ي�ت��م داخ ��ل �أم��اك��ن ال�ع�ب��ادة ومم��ار��س��وه ال
يحملون �أي �شهادات مميزة ،ومتلقوه ال ينعمون ب��أج��واء التعليم
ال�صحية� .أما املختار ال�سو�سي فبعد عر�ضه لنظام التعليم القر�آين
وخ�صو�صياته جنده يحاكمه بالعقم والف�شل.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�ساعي اجتهت من وراء هذا التعليم الديني
�إىل تعميق البعد الرتبوي والأخالقي �أكرث مما ارتبطت بتح�صيل
املعرفة وحدها؛ لذا جنده غري منف�صل عن تلقني ال�شعائر الدينية
ومعرفة الفرائ�ض وال�سنن الدينية ،مم��ا هي�أ ل��ه ال�ق��درة على �أن
ي��دم��ج ال�ف��رد ال �ق��روي يف حميطه اجل �غ��رايف واالج�ت�م��اع��ي� .إال �أن
موجة التحوالت الكربى �أ�سهمت يف الت�أثري على وظيفة اجلامع
التعليمية ،وو��ض�ع��ت ال�ق��روي�ين �أم ��ام خ �ي��ارات تعليمية وتن�شئية
ج ��دي ��دة؛ وب��ال �ت��دري��ج ف �ق��دت ال�ك�ت��ات�ي��ب ال �ق��ر�آن �ي��ة زب��ائ�ن�ه��ا و��ص��ار
توجههم للمدر�سة الع�صرية بحثا عن معرفة مغايرة متكنهم من
ت�أمني م�ستقبلهم وحت�سني ظروفهم االجتماعية والأ�سرية.
 -2ماذا تبقى من التعليم القر�آين القروي؟
�أ -القر�آن و�شكل تلقينه:
م � َّث��ل ح�ف��ظ ال �ق ��ر�آن �أه ��م حم �ت��وى ي�ت��م ت�ل�ق�ي��ه ب��اجل��ام��ع ،ب��ل �أه��م
ر�صيد ينبغي �أن يتوافر يف فقيه ال�شرط كمدر�س ق ��ر�آين ،لهذا

كانت اجلماعة نف�سها ال تهتم يف التعاقد الذي جتريه معه �سوى
مب�ستوى حفظه ومتكنه من ال�ق��ر�آن� .إن �أهمية احلفظ القر�آين
ت�ستند �إىل م�بررات دينية وثقافية وتعليمية تن�سجم م��ع ثقافة
املجتمع الإ�سالمي؛ فقد الحظ �أيكلمان �أنه حتى يف املناطق التي
ال ت�ت��واف��ر فيها الن�صو�ص يت�صرف �أه�ل�ه��ا كما ل��و ك��ان��ت م��وف��ورة
ل��دي�ه��م؛ لأن تثمني امل�ع��رف��ة ال ي�ك��ون �إال �إذا ك��ان��ت ه��ذه الأخ�ي�رة
را�سخة وحمفوظة يف ال��ذاك��رة� .إ َّن القيمة االجتماعية والدينية
واملعرفية حلفظ ال�ق��ر�آن هي ما ي�برر الإق�ب��ال ال�شديد ال��ذي كان
يبديه املتعلمون يف الأو��س��اط ال�ق��روي��ة ،متحملني يف ذل��ك امل�شاق
واملتاعب الذهنية واجل�سدية التي متيز هذا الأ�سلوب التعليمي.
ب -القراءة والكتابة:
ال يتعلق الأم��ر با�ستثمار ال�ق��راءة والكتابة ب�صورة وا�سعة لإنتاج
�أ�شياء مكتوبة؛ �إمنا يقت�صرعلى قراءة الن�صو�ص القر�آنية والقدرة
ع�ل��ى ك�ت��اب�ت�ه��ا ب��ال��ر��س��م ال �ق ��ر�آين اخل��ا���ص وامل �ت ��داول يف الكتاتيب
القروية ،أ�م��ا عن ق��راءة ال�ق��ر�آن عرب م�صحف فهي غري واردة ما
دام خريج اجل��ام��ع ال�ق��ر�آين يكتفي با�ستذكار حمفوظه ال�ق��ر�آين
وتالوته ذهنيا.
�إن االعتماد على التقاليد ال�شفهية ال يعك�س �ضعفا ثقافيا ل�صالح
الكتابة؛ لأن ال�شفاهي ال يقل ع��ن املكتوب قيمة وعمقا؛ كما �أن
منتجي ال�شفاهي لي�سوا �أقل �ش�أنا من منتجي املكتوب ،فقد �أو�ضح
دي�سربمت �أن الك ّتاب ال�ق��ر�آين ا�ستطاع �أن ير�سخ ال�شعر الديني،
كما منح املتعلمني به فر�صة التمرن على ت�أليف الأهاجي وجمع
و�صفات ال�سحر املكتوبة والتنجيم ومبادئ العرافة و�ضرب الرمل
ولعل فقهاء ال�شرط مثال قوي مل�ستويات التداخل بني الثقافتني.
 -3التعليم القر�آين :ثوابت ومتغريات
�أ -حماكاة للمدر�سة:
يف ��س�ي��اق تقليد امل��در��س��ة وم��واج�ه��ة ال�ضغط ال ��ذي م��ار��س�ت��ه على
ال�ك� ّت��اب ال �ق��ر�آين منذ �سبعينيات ال�ق��رن املن�صرم؛ �سعى ع��دد من
الفقهاء �إىل تغيري ط��رق تعليمهم وا�ستبدال �أخ��رى جديدة بها،
ابتد�أ م�سل�سل هذه املحاكاة التي يراها ه�ؤالء حماوالت جتديدية
ب�شكل عفوي لتتحول تدريجيا �إىل �شبه مو�ضة انتقلت �إىل معظم
اجل ��وام ��ع ال �ق��روي��ة ق ��اده ��ا ف�ق�ه��اء ��ش�ب��اب مم ��ن ��س�ع��وا ب��ذل��ك �إىل
م�ق��اوم��ة املناف�سة ال���ش��دي��دة ال�ت��ي ميثلها ال�ن�م��وذج امل��در��س��ي .ظل
جوهر التعليم القر�آين على حاله؛ فما زال القر�آن �أه��م حمتوى
تعليمي ،حيث يلقن الفقيه املبادئ الأوىل للكتابة انطالقا من ر�سم
احلروف الهجائية على ال�سبورة لتنقل بعد ذلك �إىل الألواح ،وقد

�أكد لنا �أحد الفقهاء �أنه يرتك ف�سحة زمنية ل�صبيته ملمار�سة بع�ض
التمارين الريا�ضية بجوار اجلامع رغم عدم توافر مكان منا�سب
للقيام بذلك.
ب -اختفاء �أ�ساليب العقاب اجل�سدي:
�إ َّن الق�سوة ال�شديدة للفقيه من باب الت�أديب كان ي�ستح�سنها الآباء
ويلم�سون فيها اهتماما ب�أبنائهم؛ لأن االعتقاد ال�سائد ي��رى �أن
الع�صا م��ن اجل�ن��ة ،ف�ك��ان ال�ع�ق��اب يجد ر��ض��ا «ام�ل�ا م��ن ل��دن الأب
الذي يراه جزءا مكمال لت�أديب ابنه خارج البيت .يلخ�ص املختار
ال�سو�سي هذه ال�صورالعنيفة لطرق ت�أديب الفقيه يف قوله« :ينبطح
التلميذ بني �أربعة كبار ثم ال ي�صل الأر�ض بطنه ،بل يبقى معلقة
بني ه�ؤالء الأربعة ،فينبعث الطالب وقد �ألقى عليه رداءه وجترد
ومل يبق عليه �إال قمي�ص خفيف ويف يده حبل متني ،ث َّم يعمد بكل
ما يف طوقه من اجللد والقوة واملنة يف جلد جنوب التلميذ املمدود،
فال تكفي �أربعون �أو �سبعون».هذا العقاب اجل�سدي بات من ذكريات
املا�ضي التي تختزنها �أج�ساد م�سنني من الفقهاء والقرويني على
ال�سواء .لقد اختفت مثل هذه الطرق العنيفة يف الت�أديب ،فالفقيه
اليوم بات حذرا يف تعامله ومل يعد ب�إمكانه �أن ميار�س �سبل الغلظة
وال�شدة نف�سها.
ج -على ُخطى الكتاتيب الع�صرية:
توجَّ هت ال��دول��ة منذ  1968نحو �إع ��ادة هيكلة الكتاتيب القر�آنية
لت�صبح مواكبة للتحوالت اجلارية �آن�ئ��ذٍ  ،وتدخلت وزارة الرتبية
الوطنية على م�ستوى الإ�شراف و�إنتاج الكتب املرجعية واملذكرات
الرتبوية كما تولت مهام املراقبة واملتابعة والتوجيه والتقومي
ومت��ت �أي���ض��ا �إ��ض��اف��ة عنا�صر ج��دي��دة للكتاب ال �ق ��ر�آين ،كتق�سيم
التالميذ �إىل م�ستويات ،وا�ستعمال و�سائل ع�صرية مما مل تعهده
الكتاتيب القدمية .ن�ؤكد �أن ما عرفته الكتاتيب القروية مبجتمع
الدرا�سة من تغريات كانت تلقائية وبعيدة عن �أي تدخل من �أي
جهة �أو طرف ر�سمي.
ومهما ي ُكن من �أم��ر يبقى اجلامع م�ؤ�س�سة مقد�سة؛ لأن املتعلم
به يحفظ -الم اهلل املقد�س مبا يت�ضمنه من �أوام��ر ون��وا ٍه حمددة
لل�سلوك ،كما يت�شبع داخ�ل��ه بقيم االح�ت�رام وال�ط��اع��ة ،ممثلة يف
اح�ترام الأب��وي��ن وامل�سنني و�أه��ل ال ��دوار ،وه��ي القيم التي تر�ضي
طموحات الآباء من تعليم �أبنائهم .ويبدو �أن قدا�سة هذه امل�ؤ�س�سة
تتجاوز اجلانب التعليمي �إىل جوانب �أخرى �أكرث �سموا ،ف�إذا كان
التعلم باملدر�سة موجها لأه��داف دنيوية؛ ف��إن امل�أمول من التعلم
بالكتاب القر�آين �أكرب و�أعظم؛ لأنه يت�صل بالدين والعبادة ،بل يتم
الربط بني التعلم به والفوز باجلنة.
mawada88alh@gmail.com
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الترجمة جسرا لبناء المؤتلف
اإلنساني

٥

وليد العبري

ُينقل عن �إمربتو �إيكو قوله�« :إن لغة �أوروبا هي الرتجمة» .ال �شك �أنَّ املفكر الإيطايل يق�صد �أنه مل تكن هناك لغة موحدة للبلدان الأوروبية -على غرار ال�سوق
املوحدة لالقت�صاد -ف�إن الرتجمة هي اللغة القادرة على مد اجل�سور بني تلك البلدان والت�أليف بينها .ل�ست �أدري مل يذهب �إيكو �إىل القول�« :إن لغة العامل هي
الرتجمة»! هذا -على �أي حال -ما كان يعنيه �صاحب الديوان ال�شرقي للم�ؤلف الغربي» ،عندما كان يقول�« :إن الرتجمة � ٌ
أداة لبناء الكونية» ..كانت هذه املقولة
يف �سياق ما يدعوه جوته «الآداب العاملية».
ِّ
ويو�ضح الكاتب عبدال�سالم بنعبد العايل -يف مقاله املن�شور
مبجلة «التفاهم»� -أ َّن �شاعر �أملانيا العظيم يق�صد بذلك �أن
الأدب القومي يت�سع ليحت�ضن �آدابا �أجنبية؛ ذلك �أن ما يعنيه
بـ«الآداب العاملية» لي�س هو جمموع الآداب املا�ضية واحلا�ضرة،
ال�ت��ي م��ن � �ش ��أن ن�ظ��رة م��و��س��وع�ي��ة �أن ت�ستح�ضره ،ول�ي����س هو
ب��الأح��رى جمموع الأع�م��ال الكربى التي ا�ستطاعت �أن ترقى
�إىل م�ستوى الكونية ،وتغدو ت��راث الإن�سانية املتح�ضرة؛ �إن
الآداب العاملية ع�ن��ده مفهوم ت��اري�خ��ي ي�ه� ُّم ال��و��ض��ع احل��دي��ث،
ال ��ذي ت�ت�خ��ذه ال�ع�لاق��ة ب�ين خم�ت�ل��ف الآداب ال�ق��وم�ي��ة .ع�صر
الآداب العاملية يف نظر ال��دي��وان ال�شرقي هو الع�صر ال��ذي ال
تكتفي فيه الآداب بالتفاعل فيما بينها ،بل تدرك وجودها ،يف
�إطار تفاعل ما يفت�أ يتزايد.
و�إن ك��ان مفهوم االنتعا�ش ه��ذا بعيدا ع��ن مفهومنا الآن عن
التحديث بعد الآداب العاملية ع��ن الأدب امل �ع��ومل� ،إال �أن�ن��ا ال
ن�ستطيع �أن ننكر �أن مفعوله على الأدب غري بعيد عما نعنيه
مبفعول التحديث؛ من حيث هو انف�صال للذات عن نف�سها،
وخ ��روج الأدب ع��ن ذات ��ه وا�ستنباته يف غ�ير م��وط�ن��ه .فعندما
تذبل الآداب القومية ف�إنها تنتع�ش وترى احلياة من جديد عن
طريق الآخر.
لي�س االنتعا�ش �إذن جمرد بعث ونه�ضة جديدة ،و�إمنا هي �إعادة
لبناء ال��ذات� ،إنها �إع��ادة النظر يف القومي وامل�ؤتلف الإن�ساين
معا ،وهي تبدّل ون�س ٌخ وف�س ٌخ� ،إنها -كما يقول جوته -تنا�سخ
ل �ل��أرواح ،و�أح���س��ن �أ��ش�ك��ال التنا�سخ -ك�م��ا ي�ق��ول -ه��و �أن نرى
�أنف�سنا وقد عدنا �إىل احلياة يف الآخ��ر .يذهب جوته �أبعد من
ذل��ك ،ف�يرى �أن الآخ��ر يبعث ال��ذات من مرقدها� ،إن��ه ي�ضمن
لها ال�ب�ق��اء .ه��ذا م��ا �سيقوله فيها بعد مواطنه بنيامني عن
الرتجمة ،من حيث �إنها ما ي�ضمن بقاء الن�ص ودوام حياته.
ل��و و�ضعنا ه��ذا الإح �ي��اء على م�ستوى ال��وط��ن ،على امل�ستوى
اخل�صو�صي وعلى م�ستوى امل�ؤتلف الإن�ساين؛ لتبني �أن مدى
ال ��دور ال ��ذي مي�ك��ن ل�ل�ترج�م��ة �أن تلعبه يف جت���س�ير ال�ع�لاق��ة
بينهما ،بل يف �إعادة النظر يف القومي ذاته .يروي �أحد امل�ؤرخني
الفرن�سني لنظريات الرتجمة �أن��ه يف �سنة 1808م -ويف خ�ضم
االحتالل النابليوين لأملانيا� -أراد بع�ض املثقفني يف �أملانيا و�ضع
�أح�سن الأ��ش�ع��ار الأمل��ان�ي��ة؛ ك��ي تكون يف متناول عامة ال�ق��راء،
وبطبيعة احل��ال مل يكن امل��رم��ى القومي لهذا العمل ليخفى

على �أحد ،خ�صو�صا يف الظروف التي كانت متر بها البلد.
ال ع �ج��ب �إذن �أن ت��رت �ب��ط ال�ترج �م��ة -يف ك �ث�ير م ��ن ال �ل �غ��ات-
با�ستعارة العبور والنقل والتج�سري .والظاهر �أن هذا االرتباط
ال يكفي بالإ�شارة �إىل عملية الو�صل التي قد يفهم منها -يف
بع�ض الأح �ي ��ان -ال��دم��ج والإدغ � ��ام .و�إمن ��ا ه��و ي��دل بال�ضبط
على املعنى الذي ر�أيناه عند املفكر ا ألمل��اين يف حتديده للأدب
العاملي .من �أجل تو�ضيح هذا املعنى رمبا وجب علينا �أن نتوقف
قليال عند مفهوم اجل�سر ذاته.
اجل �� �س��ر -ك �م ��ا ت �ع � ِّرف ��ه ك �ث�ير م ��ن ال �ق��وام �ي ����س ال �ع��رب �ي��ة -هو
«القنطرة ونحوه مما يُعرب عليه» ،لأنه ما يربط �ضفتني ،ما
يُو�صل طرفني ،وما ي�شكل و�سيلة لالت�صال والتفاهم .ميتد
ه��ذا االت�صال من املعنى احل�سي املبا�شر �إىل املعاين الرمزية
التي تدعو ج�سرا كل ما يربط فيما بني ال�شعوب والثقافات
واللغات� ،ساعيا �إىل �أن يوحدها �أو يقارب بينها في�سمح بالو�صل
والتالقي.
لكن مما يُثري �شيئا من اال�ستغراب كو ُن بع�ض املعاجم العربية
وعلى ذكر املعاجم فال ينبغي �أن نن�سى �أنها هي كذلك ج�سور-ب� ً
�دل م��ن �أن تقت�صر على ه��ذا ال��وج��ه االن�ف���ص��ايل يف حتديد
اجل�سر ال يقف عند املعنى اللغوي للفظ فح�سب ،و�إمن��ا يجد
دعامته يف الفكر الفل�سفي ،وعند واح��د م��ن �أك�بر الفال�سفة
املعا�صرين ،عند مفكر �أملاين �آخر.
ي ��رم ��ي اجل �� �س��ر �إىل ال ��رب ��ط ب�ي�ن امل �ت �ع��ار� �ض�ين م ��ن غ�ي�ر �أن
يدجمهما ،وهو يو�صل ف�ضاءين متباعدين من غري �أن يوحد
بينهما .بتعبري جيل دولوز :اجل�سر هو مولد االختالفات ،ما
به يتالقى املخالفان ويثبتان ذاتهما بف�ضل االختالفات .بهذا
املعنى ال ميكننا التفكري يف املتعدد من غري �إقامة ج�سور بني
االختالفات ،من غري �أن ن�ؤكد االختالفات يف عالئقها املتبادلة.
ها هنا تغدو اخل�صو�صيات عالئق ال حتيل �إىل �أطرافها املكونة
بقدر ما ترد �إىل اجل�سر الرابط  /الفا�صل بينهما.
العالقة هي الأ�صل يف ال��ذات ،ولي�س العك�س .العالئق هي ما
ُي��ول��د الأط ��راف ،ولي�ست ه��ي م��ا يتولد ب�ين الأط ��راف .هناك
�أول��وي��ة للعالقة على الأط ��راف واحل ��دود .ف�لا ��ش��يء يتحقق
بذاته ،كل عن�صر يتولد عما يتجاوزه .وال وج��ود لكل موحد
يق�ضي على الأط ��راف ،وم��ن ثم على امل�شرتك بينهما .كل ما
يوجد هو االنفتاح الالنهائي وحركة التداخل والتعدد التي

ال ت�ن�ق�ط��ع .ه ��ا ه�ن��ا ي �غ��دو ال �ك��ائ��ن ت��راب �ط��ا ظ��رف�ي��ا ح��رك�ي��ا ال
يخ�ضع لأي مبد�أ ق��ار ،وت�صبح الوحدة مفهوما ثانويا� ،أعني
ي�أتي ثانية ،ما دام��ت توليفا بني �أط ��راف .لن يعود االختيار
مطروحا بني الوحدة ونفيها ،و�إمن��ا بني وح��دة مفتوحة على
�إمكانات متعددة.
اجل�سر ال يالقي بني �ضفتي نهر وح�سب ،و�إمنا يالقي فيما بني
الن�صو�ص ،بني اللغات وبني الأوطان والثقافات� .إنه ينقل �أي�ضا
لغة �إىل �أخ��رى ،ويجر بلدا نحو �آخ��ر .ي�شبه موري�س بالن�شو
عمل الرتجمة -وهي حتاول التقريب بني لغتني -بعمل هرقل
وهو يحاول التقريب ما بني �ضفتي البحر .هذا الع�سر وهذه
ال�صعوبة التي تتطلب قوة جبارة يف مثل قوة هرقل �-ش�أن كل
ج�سر� -إذ حتاول �أن تقرب فيما بني اللغات؛ تعمل -يف الوقت
ذات ��ه -على خلق االخ�ت�لاف بينهما و�إذك ��اء ح��دت��ه .وعلى هذا
النحو ،فالرتجمة ال ترمي هي كذلك �إىل �إلغاء االختالف بني
اللغتني؛ و�إمنا ت�سعى �إىل رعايته وتوظيفه.
الرتجمة عبور وحركة انتقال ال تنفك بني «�أ��ص��ل» ون�سخة،
�إن�ه��ا ال ترمي �إىل �أن جت��ر �ضفة �إىل �أخ ��رى ،ال تريد �أن جتر
لغة نحو �آخ ��رى؛ و�إمن ��ا ت�سعى لأن تقيم ج���س��را ،وتخلق لغة
ثالثة تالقي بني لغتني ،بني ن�صني وثقافتني وموطنني� .إن
الرتجمة �-ش�أن كل ج�سر -ال تق�ضي على االختالف وال تلغيه،
وهي ال ت�صهر الطرفني يف وحدة مطلقة؛ بل تربط �أحدهما
بالآخر ،فتحول القرب والبعد بني الأ�شياء والإن�سان �إىل جمرد
م�سافات ،على حد تعبري هايدغر .وهي م�سافات ميكن قهرها
مبجرد قطعها.
اجل�سر ف�ضاء يحول االنف�صال بني �ضفتي النهر �إىل جمرد بُعد
مكاين ،فيجعل الإن�سان ي�شعر �أنه «يقيم بالقرب من الأ�شياء»،
و�أن��ه يقطنها و�أنها «موطنه» ،فتتحول عالئق البعد والغربة
مب��ا حتمالنه م��ن حمولة نف�سية ،ب��ل وج��ودي��ة� -إىل جمرد�أبعاد هند�سية� .أال تفعل الرتجمة الفعل نف�سه؟ �ألي�ست هي
يف نهاية الأمر -انفتاحا على الآخر وا�ست�ضافة له؟! �ألي�ستهي من يجعل الغريب �ضيفا على ال��دار؟! �ألي�ست -كما كتب
�أحدهم -م�أوى البعيد؟! �ألي�ست �أداة لبناء امل�ؤتلف الإن�ساين؟!

Wali7-alabri@hotmail.com

٦

ربيع الثاني  1442هـ  -نوفمبر 2020

الحوار في الخطاب الصوفي..
أسلوب للمقاومة والبقاء
قيس الجهضمي
�شغل الت�صوف الإ�سالمي �أذهانَ الباحثني يف خمتلف �أنحاء العامل ،ومل تتوقف الدرا�سات والبحوث فيه �أي�ضا يف �شتى اجلامعات؛ وذلك يف ال�سعي لك�شف
غمو�ض خطابه وحماولة فهم �أ�سراره؛ لذا ي�سعى الكاتب خالد التوزاين يف مقالته ،والتي بعنوان «اخلطاب ال�صويف والتفاهم :من احل�صار �إىل احلوار،
واملن�شورة يف جملة «التفاهم»� ،إىل بيان مالمح هذا اخلطاب ،وما تعر�ض له من ممار�سات كانت �سيا�سية �أو دينية جعلت من �أتباعه يتخذون مناهج
و�أ�ساليب معينة للحفاظ على بنية اخلطاب و�أتباع الت�صوف وممار�ساته ال�شعائرية.
يذكر الكاتب �أن التاريخ الإ�سالمي العربي يحمل الكثري
م ��ن ال �ق �� �ص ����ص ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ف �ي �ه��ا حم ��اك �م ��ات ل �ك �ث�ير من
�أ��ص�ح��اب الت�صوف وم�شائخه ال�ك�ب��ار ،فعلى �سبيل امل�ث��ال:
قتل عبدال�سالم بن م�شي�ش وهو من كبار �أقطاب ال�صوفية
يف تيار ال�شاذلية املعروف بو�سطيته واعتداله ب�سبب كيد
احلاقدين عليه عام 625م ،و�أم��ا يف ال�شرق فقد قطع ر�أ�س
احلالج و�أحرق بالنار و�ألقي برماده من �أعلى املئذنة ليكون
ع�ب�رة ل �غ�يرة ،ول�يرج��ع ال�ك�ث�يرون م��ن �أه ��ل ال�ت���ص��وف عن
�آرائهم؛ لذلك جل�أ ال�صوفية �إىل عقد جل�ساتهم وحلقاتهم
وح�ضراتهم ب�شكل �سري خوفا من التنكيل بهم والت�ضييق
عليهم ،ويذكر الكاتب �أن �سبب هذا احل�صار عليهم واملنع
هو ما كانوا يبوحون به من املواجيد والأ�شواق والتي يطلق
عليها م�صطلح ال�شطح ،ويف ال�شطح «ي�صعب تف�سري تلك
العبارات �أو حملها على الظاهر و�إال ع��دت هلو�سة وكفرا
�صريحا» ،حيث يقول عبدال�سالم املرغيني« :وم��ن احلق
الذي ال مراء فيه �أن فيها فِعال ما يقلق و�أن بع�ض �شطحهم
ينبغي �أن ي�سكتوا عنه ،و�أن يظهروا �شجاعة �أكرب يف متلك
�أل�سنتهم �إذا مل ي�ستطيعوا امتالك م�شاعرهم».
وي � ��رى ال �ك ��ات ��ب مب ��ا �أن � �ش �ط �ح��ات ال �� �ص��وف �ي��ة ال ي�ق�ب�ل�ه��ا
ع�ق��ل ك�ث�ير م��ن ال�ن��ا���س ف�ع�ل��ى ال ��دار� ��س ل�ه��ا درا� �س��ة علمية
وم��و��ض��وع�ي��ة وم ��ن ي �ح��اول فهمها �أن ينطلق م��ن ن�سقها
ال�صويف لأن�ه��ا تختزن جانبا ك�ب�يرا م��ن الوع��ي املت�صوف،
ولإكمال عملية هذه الدرا�سة ال بد �أن ي�ستح�ضر جملة من
احلقول املعرفية التي تخ�ص الظواهر الغريبة ،وي�ؤكد �أنه
على الباحث �أن تكون غايته هي الفهم والتف�سري ال �إطالق
الأحكام واتخاذ املواقف منها.
وق ��د ع��ان��ى اخل �ط��اب ال���ص��ويف ع�بر ال �ت��اري��خ م��ن الإق���ص��اء
املمنهج ال��ذي �شمل كل مظاهره وممار�ساته ،وك�ثر �أ�شباه
ال�صوفية امللت�صقني به مما جعل الكثري ي�ضعونه يف دوائر
ال�شعوذة والطال�سم ،لكن �أهل الت�صوف احلق قاوموا هذه
الأ��ش�ي��اء بالكتابة والت�أليف والتو�ضيح للنا�س والتحذير
ممن ين�سبون �أنف�سهم للت�صوف من غري وجه حق ،فيذكر
ال�ك��ات��ب منهم ال�شيخ �أح�م��د زروق يف ك�ت��اب��ه« :ع ��دة املريد
ال���ص��ادق م��ن �أ��س�ب��اب امل�ق��ت يف ب�ي��ان الطريق الق�صد وذك��ر
ح��وادث الوقت» وفيه ي�ؤكد على �ضرورة االل�ت��زام بالكتاب

وال�سنة وم��راج�ع��ة م��ا ا�ستحدثه ال�ق��وم م��ن مم��ار��س��ات من
خاللهما ،ومنهم �أي�ضا �أبو العبا�س �أحمد ال�سجلما�سي يف
كتابه« :منجنيق ال�صخور يف الرد على �أهل الفجور» ،لكنه
حينما طغت املظاهر ال�سلبية يف الت�صوف جعلت من النا�س
واملجتمع ينظرون �إل�ي��ه نظرة �إزدراء وحت�ق�ير ،ب��ل امتدت
ه��ذه النظرة �أي�ضا �إىل العديد م��ن الباحثني والدار�سني
لظاهرة الت�صوف ،حتى �أ�ساء بع�ض الباحثني على درا�سته
ح�ي��ث ع�م��م نتائجه ع�ل��ى ك��ل اخل�ط��اب ال���ص��ويف ومل يفرق
فيه بني االجت��اه احلق واالجت��اه ا آلخ��ر ،ويح�صل �أن تكون
«الأم�ث�ل��ة التي ي�سوقها الباحث لتو�ضيح �أف�ك��اره ه��ي نتاج
عملية غري بريئة ،هدفها تقوية االدع ��اء الأ�سا�سي الذي
يقف خلف �أفكاره».
ويذكر الكاتب �أن��ه بالعودة �إىل امل�صادر التاريخية يظهر
�أن الت�صوف كان مرتبطا بالكتاب وال�سنة منذ ن�ش�أته ،لكن
ب�سبب مرور الزمن الت�صقت بالت�صوف الكثري من الأ�شياء
الدخيلة عليه ومل يقبلها �أهل الت�صوف احلق لأنها �أ�ساءت
�إليه ،ف�صنع �أهل الت�صوف خطابهم اخلا�ص الذي متيز فيه
احلوار بني البوح والكتم ،ويكون فيه كتم الأ�سرار والعزلة
عن اخللق �أحيانا ،والبوح عن املواجيد والأفكار واملواجيد
التي جتعل من التجربة ال�صوفية �سائرة يف طريقها �إىل
اهلل ،وقد تطلب ا�ستعمال البوح من ال�صوفية يف حوارهم
لأجل االندماج يف املجتمع ومداخلة النا�س والتفاعل معهم
وم��ن ه��ذا الأم ��ر تتعمق التجربة وتتو�سع دائ ��رة التفاهم
م��ن خ�لال دائ��رة ال�ت��أُث��ر وال�ت��أث�ير ،وي��ذك��ر الكتاب �أن��ه بوح
ال�صوفية مق�صده هو نفع الغري والأخذ ب�أيديهم للو�صول
�إىل اهلل.
�إ َّن ال�ع��دي��د م��ن الأ��س��ال�ي��ب ال�ت��ي نهجها �أه ��ل ال�ت���ص��وف يف
ال�ت�ح��اور م��ع الآخ��ري��ن ودع��وت�ه��م وا�ستعمالهم الكثري من
الأف �ك ��ار ال�ت��ي ك��ان��ت حت�م��ل يف ط�ي��ات�ه��ا ال�غ��راب��ة والتحيري
وه ��ي يف غايتها يف ك�سر �أف ��ق ذه ��ن امل�ت�ل�ق��ي ،ح�ي��ث يتحول
احلديث ل�صمت والو�ضوح خلفاء� ،إذ ي�سعون من خالل هذا
الأ�سلوب للو�صول لذهنية املتلقي بالتلميح ال بالت�صريح
يف حوارهم ،وهم بهذا الأ�سلوب ال تكون الغاية احلقيقية
التفهيم والتبليغ بل �إدارة هذه املعارف والأ�سرار بني �أهل
اخلا�صة وال يكون البوح بها �إال بعد �صيانتها من الدخول

يف الأغ�ي��ار ،لذلك ي�ؤكد الكاتب على فكرة �أن الو�ضوح يف
التجربة ال�صوفية «لي�س هدفا وال غاية بل الهدف والغاية
هي حفز املتلقي على الدخول يف املغامر» ،وي�ؤكد �أن ان�شغال
ال�صوفية يف ه��ذا الأم��ر هو لأج��ل حتبيب ال�سلوك للغري،
وحثه على دخول التجربة.
كان الكالم بالإ�شارة هو منهج ال�صوفية رغم �إمكان بيان
امل �ع �ن��ى ،ل�ك�ن�ه��م ك ��ان ��وا ي �ق��اوم��ون ب �ه��ذا امل�ن�ه��ج اع�ترا� �ض��ات
القوم التي كانت عن طريق �إقامتهم املحاكمات وحماولة
�إق�صائهم ب�سبب حتميلهم اخلطاب على غري ما يحمله من
معنى ،فكان العنف املادي واللغوي �أخطر �أ�سلحة الفقهاء،
ومن ورائهم ال�سلطة ال�سيا�سية �أحيانا ،كما �أن من �أ�سباب
ا�ستعمال هذا الأ�سلوب هو ما يروى عن ال�صوفية �أن «ال�سر
ا إلل�ه��ي لن يكون �سرا �إذا ذاع وانت�شر» ويذكر الكاتب �أنه
علينا التمييز يف التجربة ال�صوفية بني املعروف عن طريق
ال�سر والإلهام وبني امل�سموح بالتعبري عنه عن طريق البوح
ومل��ن يكون ذل��ك ،فعدم ال�ت��وازن يف الأم��ري��ن ه��و م��ا ع ّر�ض
ال�صوفية للمحاكمات والقتل واحل�صار.
� ...إ َّن اخل �ط��اب ال���ص��ويف ه��و خ �ط��اب للنخبة يف الأ� �ص��ل،
ويرتفع عما ين�شغل به النا�س من العامة من �أمور الدنيا؛
ل��ذا فهو لي�س مفتوحا للجميع ،كما �أن ال�ب��وح ع��ن بع�ض
مفاهيمه لغري �أه�ل��ه ق��د ي ��ؤدي لفتح م�شاكل يف ال�ت��أوي��ل،
وك��ذل��ك منها لبع�ض اخل���ص��وم��ات ال�سيا�سية .وخال�صة
الأم��ر �أ َّن املمار�سات التي تعر�ض لها الت�صوف �سواء كانت
ع��ن ط��ري��ق امل�ح��ا��ص��رة �أو امل�ح��اك�م��ات �أدت �إىل �إب ��داع �آل�ي��ات
تخ�صه يف امل �ق��اوم��ة وال �� �ص �م��ود ،م�ن�ه��ا امل ��وازن ��ة ب�ين الكتم
وال�ب��وح يف الأف �ك��ار والق�ضايا حتى ال��و��ص��ول فيها ملرحلة
ا�ستعمالها يف ال��دع��وة واحل ��وار ل�ل�آخ��ر وت�شجعيه لدخول
هذه التجربة .و�أرى �أن التجربة ال�صوفية يف ذاتها هي يف
�سياق طريق داخ�ل��ي روح��ي للو�صول �إىل اهلل؛ فا�ستعمال
املنطق والعقل فيها هو يف اجت��اه غري اجتاهها وحتميلها
ع�ل��ى غ�ير م��ا حت�م��ل ،وع�ل�ي�ن��ا �أن ن�ستعمل نف�س املنهجية
ال�صوفية يف تعاملنا مع ق�ضايانا �أي�ضا فتكون املوازنة بني
الكتم والبوح فيها مبا يحقق الفائدة لكل النا�س عامتهم
وخا�صتهم.
qabuazan@gmail.com
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الدولة  -األمة وليبراليتها في زمن
العولمة

٧

رقية الكندية

تو�سعت درا�سة مفهوم الدولة كما ذكرها الكاتب حممد نور الدين �أفاية يف مقاله ( الدولة  -الأمة؛ ق�ضاياها وحتوالتها املُعا�صرة)؛ ل�شمولها العديد من املقومات
بدءا من تاريخها وتطورها وانتهاء بخمولها ،وجتنب ًا للم�شاكل الداخلية ،والنزاعات بني ال�شعوب برزت �أهمية الرتكيز على مفهوم الدولة والتدقيق فيه ،ولذلك
تعددت التعاريف حولها من خمتلف النظريات والعلماء  -ال �سيما النظرية ال�سيا�سية . -فكيف عرفت هذه النظريات الأمة؟ وما مدى تداخلها مع الوطنية؟
وكيف هو ت�أقلمها مع التغريات احلا�صلة نتاج الأزمات املالية واملجتمعية؟ وما �أهمية جتددها وتطورها باال�ستعانة بالفل�سفة الليربالية؟.

ت �ع��ددت م�ف��اه�ي��م ال ��دول ��ة؛ وك �ي��ف ال وه ��ي ق��د ت�أ�س�ست
م�ن��ذ امل��ا��ض��ي وال ت ��زال تتما�شى م��ع احل��ا��ض��ر بعوامله
الإيجابية وال�سلبية تهيئا للم�ستقبل املجهول ،فنجد �أن
عبداهلل العروي عرفها ب�أنها ترتكز على ثالثة مقومات
�أ�سا�سية وهي الهدف والتطور والوظيفة ،بينما عرفها
ماكيافيلي يف كتابه الأمري من جانب �سيا�سي و�أكد على
ا�ستقالليتها و�سلطتها على القوة اخلارجية ،ويف املقابل
ركز طوماز هوبز يف كتابه الليفياثان يف مفهوم الدولة
على اجلانب الإن�ساين دون ال�سيا�سي فعرفها يف �أنها قوة
ردع دائمة وتتيح الفر�صة للمواطنني للعي�ش والت�صرف
بطم�أنينة .من منطلق هذه التعاريف جند �أن هناك من
يخالف بع�ضها وي��ؤي��د البع�ض الآخ ��ر ،ولكن ال نن�سى
يف �أن هناك م��ن ه��و حمايد لهذه التعاريف م��ن زاوي��ة
معينة؛ وال��ذي �أدى �إىل ن�شوء فل�سفة ليربالية �شملت
اجلانب الإن�ساين وال�سيا�سي وفقاً ملعايري معينة ،فقد
ركز جون لوك على �أهمية الرتابط بني و�ضع ت�شريعات
و��ض��واب��ط م��ن ال��دول��ة تتما�شى م��ع م�صلحة املواطنني
وال��دول ككل ،و�أي��د كل من �سبينوزا وكون�ستان وهيغل
م ��ا ج ��اء ب ��ه ج ��ون ل ��وك و�أ�� �ص ��روا ع �ل��ى �أن ا��س�ت�ق�لال�ي��ة
ف�ك��ر امل��واط�ن�ين ت�ط��ور م��ن املجتمع وب ��دوره ت�ط��ور من
ال ��دول ��ة ،ول �ك��ن ج ��اء ب�ع��د ذل ��ك م��ارك ����س ال� ��ذي ن��اق����ض
ه ��ؤالء الفال�سفة وقلل من قيمة الدولة وت�شريعاتها،
ومارك�س در�س الدولة بطريقة ذكية وعزز من �أهميتها
وديكتاتوريتها ب�صورة كبرية ت�صل �إىل �إك ��راه املواطن
يف �سبيل حتقيق �شروط و�ضوابط الدولة مما �أدى �إىل
ن�شوء ال�ث��ورة ال�صناعية يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر ال��ذي
ي�سهم ب��دوره يف حماية الطبقات ال�ضعيفة يف املجتمع.
�أولي�س من حق املواطن العي�ش بفكر م�ستقل وممار�سة
حرياته و�أهدافه؟ فعندما ن�ؤيد املواطن ال يعني بذلك
تنافينا ل�ق��وان�ين ال��دول��ة و��ض��واب�ط�ه��ا ،ب��ل على العك�س
مت��ام�اً؛ ف ��إن رق��ي ال��دول��ة وازده ��اره ��ا مبني ك�ث�يرا على
طريقة عي�ش املواطن.

تتمثل ال��دول��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل �شمولها لأع �م��ال امل��راق�ب��ة
كتكوينها لل�شرطة ،و�إىل �أنظمتها كالتعليم يف �إن�شاء
م��ؤ��س���س��ات عقلية واج�ت�م��اع�ي��ة ،و�أج �ه ��زة ب�يروق��راط�ي��ة
ت���س��اع��ده��ا ع�ل��ى �إدارة الأمم وال �� �ش �ع��وب؛ ول��ذل��ك جند
اختالفا بني م�ستويات الدول و�سلطتها وبنائها للأمة،
وي�ع��رف الت�صور الأمل ��اين الأم ��ة على �أن�ه��ا تت�أ�س�س من
الثقافة ،بينما يرى الت�صور الفرن�سي �أنها مبنية على
الثقافة ،وتتمثل وجهة نظر رينان وغلرن يف �أن الأمة هي
جمموعة �شعوب متداخلة مع بع�ضها البع�ض م�شكلة ما
ي�سمى بالدولة ،ويف القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر
عرفت الثورة الفرن�سية الأمة على �أنها كيان اجتماعي
مرتبط بالدولة الع�صرية املحددة ترابيا ،وتتعزز عالقة
الدولة وانتما�ؤها للأمة من خالل فر�ضها لغة ر�سمية
موحدة ،و�إن�شاء مدر�سة وطنية ،وغريها من الأعمال
التي تدل على القومية ،ولكن يختلف احل��ال يف بع�ض
الدول الأخرى؛ فبع�ضها ت�شمل �أمما خمتلفة ومتفرعة
كما هو احلال مع الإنكليز والإيرالنديني ،وهناك دول
ت�أ�س�ست ب��دون قواعد وطنية �صلبة كتلك التي �صنعها
اال�ستعمار ب�إفريقيا و�آ�سيا.
رغم الرتابط العميق بني الدولة والأمة �إال �أننا جند �أن
هناك العديد من االنقالبات كانهيار العمل ال�سيا�سي،
و� �س �ط��وة ال �ع ��وام ��ل االق �ت �� �ص��ادي��ة يف زم ��ن ال �ع��ومل��ة مما
�أدى �إىل ات�خ��اذ ال��دول��ة العديد م��ن ال�شروط م��ن �أج��ل
احلفاظ على اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وت�شمل
رفع املراقبة على الأ�سعار ،والتبادل والر�سايل ،ومعدل
ال ��روات ��ب و�إل �غ ��اء ك��ل الإج� � ��راءات ال�ك��اب�ح��ة ل�ل�م�ب��ادرات
اال�ستثمارية ..ال��خ دون النظر �إىل الآث ��ار االجتماعية
املرتتبة على هذا الفعل.
ولكن ،هل يتفق جم��اراة العوملة من �أج��ل احلفاظ على
اال�ستقرار ال�سيا�سي مع ا�ستقاللية املواطنني وحرياتهم
يف التعبري عن الر�أي وحقوقهم يف الدولة؟ وهل يتواكب
م��ع النظرية الليربالية؟ فعندما ندقق يف �إج��راءات�ه��ا

املتخذة جند هناك حتيزا لطرف دون آ�خ��ر ،مما يدفع
بع�ض الأمم للتظاهر والقيام ب�أعمال �شغب يف الدولة.
وم��ن وجهة نظر ال��دول��ة ف ��إ َّن الدميقراطية والتعاون
م��ع امل��واط��ن واح�ت�رام مبادئه �أدى �إىل ثقل املديونية،
وح��دوث م�شاكل جمتمعية مما يدفع الدولة �إىل �إل��زام
املواطن بتحمل جانب من م�س�ؤوليتها ك�أن يتحمل دفع
�ضرائبه ،وم�صاريف �أبنائه يف التعليم والعالج � ....إلخ
وب��دوره �أدى �إىل اختالل ت��وازن الدولة بعد عقود عدة
من حماولتها ال�سيطرة على و�ضعها.
�أدى عدم ا�ستقرار الدولة وعدم قدرتها على ال�سيطرة
على ال�شعوب والأمم �إىل ن�شوء ع��دد م��ن املتظاهرين،
وجم� �م ��وع ��ات م� ��ن ال �ن ��ا� �ش �ط�ي�ن ال� ��ذي� ��ن مي �ي �ل ��ون �إىل
اال�ستقالل ب�أفكارهم و�آرائ �ه��م ع��ن ال��دول��ة ،ول�ك��ن ،هل
يرتتب �إزاء هذه اخلطوة م�شاكل �أخرى ب�سبب اختالف
�آراء ال�شعوب فيما بينهم؟
من هنا تكمن احلاجة املتجددة �إىل تطور الدولة ،وزيادة
ال�ق��وة الليربالية ب�شكل و�سطي يتوافق م��ع متطلبات
ال���ش�ع��وب لتجنب امل���ش��اك��ل املجتمعية ك�م��ا ه��ي احل��رب
يف ي��وغ��و��س�لاف�ي��ا ،وامل ��أ� �س ��اة ال�ع��راق�ي��ة ب�ف�ع��ل االح �ت�لال
الأمريكي ،والت�شدد يف ال�سلطة ال�صينية .ميكن للدولة
�أن تكون غنية عن هذه احلروب واملظاهرات �إذا ما متت
موازنة العالقات بني ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وحتقيق
العدل وامل�ساواة بني ال�شعوب.
ويف اخل�ت��ام لي�س غريباً �أن هناك مفاهيم كثرية حول
ال��دول��ة ،وكيف �أن الليربالية ب�شكل ع��ادل حتل الكثري
م��ن الأزم ��ات االقت�صادية وال�سيا�سية واملجتمعية بني
الأمم التي متثل رم��زاً �أ�سا�سياً للدولة ،وجدير بالذكر
�أ َّن��ه ال تن�ش�أ دول��ة ب��دون �صعوبات وم�ع��وق��ات؛ وم��ن هنا
جند دور املواطن يف فهم �شروط ال��دول��ة ،فال غنى له
عنها وال غنى للدولة عن املواطن واالثنان ي�ستطيعان
حل الأزمات �إذا ما توفرت �إرادة حقيقية واحرتام متبادل
بني الطرفني.
ruqaiya-956@hotmail.com
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ٌ
رئيس في سبيل تحقيق
الكرامة رائد
المؤتلف اإلنساني

رية الخزيرية

�إن الإن�سان هو املخلوق الأول يف هذا الكون فقد كرمه اهلل و�أعال �ش�أنه على �سائر املخلوقات حيث قال تعاىل(( :ولقد كرمنا بني �آدم)) وكيف ال يكرمه كل هذا
الإكرام وهو جل يف عاله من �صنعه بيديه و�أمر مالئكته بال�سجود له �سجود ت�شريف وتكرمي.
رفع اهلل قدر بني �آدم �إىل �أعايل الدرجات وخ�صهم بالأنبياء والر�ساالت التي حتمل يف طياتها الرحمة للعاملني �أجمعني ،قال تعاىل خماطب ًا �سيد املر�سلني(( :وما
�أر�سلناك �إال رحمة للعاملني)).

و�إىل جانب تكرمي اهلل للب�شرية فقد جعل لها د�ستوراً يحفظ
كرامتها حتى ال تتناولها الأقدام وتط�أها الأنعل وحتى ال تهان
تلك الكرامة ف ُتجعل حتت الركام �أو ُتدفن حتت الرتاب.
ويف م�ق��ال ب�ع�ن��وان «قيمة ال�ك��رام��ة وامل��ؤت�ل��ف الإن �� �س��اين» ملحمد
ال�شيخ ،ي�ط��رق الكاتب �أب��وا ًب��ا ع��دي��دة ذات زواي ��ا متعددة لأج��ل
�إي�صال الأف�ه��ام �إىل حقيقية قيمة الكرامة ودوره��ا العظيم يف
�سبيل حتقيق امل��ودة واملحبة واالئتالف للو�صول �إىل ما يُعرف
مبفهوم امل�ؤتلف الإن�ساين.
يف م �ق��دم��ة امل� �ق ��ال ي �ط ��رح ال �ك ��ات ��ب م ��ا دار م ��ن �أخ � ��ذ ورد ب�ين
املفكرين يف خمتلف التخ�ص�صات (فل�سفة ،طب ،قانون� ،سيا�سة،
اق�ت���ص��اد�...إل��خ) ح��ول مفهوم ك��رام��ة الإن���س��ان وم��ا �إذا ك��ان هذا
املفهوم مرتبطا بالإن�سان وحده �أم �أنه يطال احليوانات � ً
أي�ضا.
ويرى الكاتب �أن مفهوم كرامة الإن�سان ت�صطدم بحدين اثنني
وق��د ق�سمهما �إىل ح � ٍّد داخ�ل��ي وح � ٍّد خ��ارج��ي ،ف��احل��د ال��داخ�ل��ي
خم�صو�صا بفئة من
ي�شري �إىل �أن م�صطلح الكرامة قد يكون
ً
الب�شر دون غريهم بنا ًء على معتقدهم �أو مذهبهم �أو طبقتهم
االقت�صادية وغريها� ،أما احلد اخلارجي فهو احلد الذي يُعنى
بعدم ربط مفهوم الكرامة ببني الب�شر وحدهم ،بل يتعدى هذا
املفهوم لي�شمل احليوانات كذلك.
و�أنا �أرى �أن الب�شرية �إذا التزمت بالد�ستور الإلهي املنزل من قبل
الإله ال�صانع للكون والعامل بكل دقيقٍ وجليلٍ فيه ،ف�إن م�صطلح
الكرامة �سيكون �شام ً
ال لكل خملوق �سوا ًء كان �إن�ساناً �أو حيوا ًنا
�أو حتى ج�م��ادًا ،ذل��ك �أ َّن ر�سالة اهلل للب�شرية ر�سال ٌة �إ�صالحي ٌة
تبني للمرء ُ�سبل التعامل احل�سن م��ع ك��ل م��ا خلق اهلل يف هذا
الكون (بيئة �أو حيواناً �أو �إن�ساناً �أو جا ًّنا �أو مال ًكا).
وي�شري الكاتب �إىل الد�ستور ال�سوي�سري وم��ا �أق ��ره مب��ا �سماه
ك��رام��ة اخلليقة ب��د ًال م��ن ك��رام��ة الإن���س��ان وات�ف��ق م��ع امل�صطلح
امل�ستخدم؛ �إذ �إن��ه م�صطل ٌح �أ�شمل و�أك�ثر ج��ذ ًب��ا مل��ن ينزعج من
م�صطلح حقوق الإن�سان �أو م�صطلح كرامة الب�شر.
ويناق�ش الكاتب اال�ضطراب احلا�صل عند بع�ض الفال�سفة يف
ا�ستخدام م�صطلح كرامة احليوان حيث �إن فيل�سوف الكرامة
الأمل��اين �إميانويل كانط كان يرى �أن م�صطلح الكرامة مل يكن
يُذكر �إال مقرو ًنا بالب�شر فمن يقرنه باحليوان فك�أمنا �أهان بني

الب�شر �أو خرق حرمتهم .وبر�أيي �أ َّنه حتامل على هذا امل�صطلح منت�سبيها بحفظ الكرامة الب�شرية واحرتامها وعدم االعتداء
وح َّمله ما ال طاقة له به؛ �إذ �إنه لي�س من ال�ضروري بل لي�س من
عليها ب��أي �شكل من الأ�شكال؛ فقواعد الإ�سالم اخلم�سة تن�ص
العدالة �أن نربط م�صطلح الكرامة مب�صطلح الب�شر فقط ولي�س
من ال�ضروري �أن ُتخرتق احلرمات مبجرد التلفظ مب�صطلح على ��ض��رورة حفظ ال��دي��ن ،والعقل ،والنف�س ،وامل��ال ،والعر�ض
كرامة احليوان� ،إن كانت النية ح�سنة ومل يُق�صد بها الإ�ساءة .وكل هذا كفيل بحفظ كرامة املرء فال يُهان �أي �إن�سان باغت�صاب
و�أو� �ض��ح ال�ك��ات��ب �أن فيل�سوف احل��ق وم� ��ؤرخ ال�ق��ان��ون الفرن�سي
يل يف مفهوم حقوق الإن�سان ماله �أو عر�ضه �أو نف�سه �أو دينه �أو بالتجريح وتفنيد عقله.
أي�ضا م�أخذ جد ّ
مي�شيل فيلي كان له � ً
وك��رام��ة الب�شر؛ ف�يرى مي�شيل �أن ح�ق��وق الإن���س��ان ع�ب��ارة عن
طموحاتٍ �شخ�صية وتطلعاتٍ ذاتية و�أمانٍ فردية ال تراعي وجهة
وينظر غاربيل �أن �أف��ق الأخ ��وة �إمن��ا ه��و �أ�سا�س ال�ك��رام��ة ،ولكن
نظر الغري .و�أن��ا �أتفق مع الفيل�سوف يف ما ارت��آه؛ فمن و�ضعوا
م�صطلح حقوق الإن�سان ونادوا به ما هم �إال ب�ش ٌر و�ضعوها لأجل الأخ ��وة التي ي�شري �إليها غاربيل والنابعة ع��ن نزعة دينية �أو
حماية و�صون ما ر�أوا أ�ن��ه ان ُتهِك من وجهة نظرهم وال ُيكن معتقد ال ميكن �أن حتقق امل�ؤتلف الإن�ساين و�ستكون عاجزة �أمام
اجلزم ب�شمولية ما �أُدرج من قبلهم من قوانني وت�شريعات حتت
حتقيق الغاية املن�شودة� ،أم��ا ل��و و�سعنا نطاق م�صطلح الأخ��وة
مظلة هذا امل�صطلح.
وانتقل الكاتب �إىل احلديث عن �أهم مالمح م�شروع الفيل�سوف لي�شمل جميع بني الب�شر و�أن�ه��م �إخ ��و ٌة ووح ��د ٌة واح ��د ٌة ب�صرف
ال�شخ�صاين الرو�سي نيكوال�س بريادييف التي تتمحور يف �إدانته
النظر ع��ن معتقداتهم وم��ذاه�ب�ه��م وعرقيتهم لكانت النتائج
لق�ضية تو�ضيع ال�شخ�ص �أو التو�ضيع الإن�ساين ،وهذا ما نلحظه
ملمو�سا
يف كثري من املجتمعات ،حيث �أنها تنظر �إىل الإن�سان على �أنه �أف�ضل ،و�إن كان الو�صول �إىل هذه الغاية وجعلها واق ًعا
ً
ع�ب��ارة ع��ن و�سيلة ُت���س�ت�خ��دم ،وال تنظر �إل�ي��ه ب�ك��ون��ه �إن���س��ا ًن��ا له
ٌ
ٌ
وجبال من ال�صعوبات� ،إال �إذا �آمنا ب�أال
عراقيل
�سيكون �أمامه
ري ب�إن�سانيته.
كرامته وحقوقه؛ فتجدها تهينه دون �أدن��ى تفك ٍ
وه ��ذا امل�ستنقع ه��و ال ��ذي اج�ت�ه��د ن�ب��ي الأم ��ة العظيم يف ردم��ه م�ستحيل مع تكاتف اجلهود وال�سعي نحو ر�ص ال�صفوف و�إزالة
رد ًم��ا تامًا حلفظ الكرامة الب�شرية؛ فلم يكن نبي الأم��ة يهني احلواجز ودحر الدونية واالرتقاء مب�ستوى التفكري والنظر �إىل
ريا �أو �ضعي ًفا �أو عاج ًزا بل كان يبذل ق�صارى جهده يف تقدمي
�أ�س ً
امل�ساعدة للمحتاجني ومن هم دون��ه عل ًما وم� ً�ال ون�س ًبا دون �أن الإن�سان مبنظور �أو�سع و�أعمق.
يُ�شعرهم بنظرة دونية.
ويف اخلتام ال ي�سعنا �إال �أن نقول �إ َّن املجتمعات التي حتر�ص �أ�شد
احلر�ص على احلفاظ على كرامة �شعوبها وترفع ق��در الب�شر

كرامة الإن�سان كما يرى الفيل�سوف بريادييف ال حتددها �أمواله
وال جاهه وال �سلطانه وال ملكه وال وظيفته بل حتددها �إن�سانيته مهما ك��ان حجم امل ُ�ف��ارق��ات بينهم لهي �أجن��ح املُجتمعات و�أك�ثر
وروحانيته (�صورة الرب يف الإن�سان) ورمبا ُوفق الأخري يف نية الأمم امل ��ؤه �ل��ة لتحقيق امل ��ؤت �ل��ف الإن �� �س��اين وال�ن�ه��و���ض ب��وح��دة
عبارته و�إن كنا نختلف معه يف �صياغتها ذلك �أن��ه �أورد العبارة
ال�صف ورف��ع الظلم ع��ن املظلوم و��ص��ون الكرامة م��ن االع�ت��داء
متا�ش ًيا مع �سياق عقيدته.
وقد �أو�ضح الفيل�سوف الوجودي الفرن�سي غاربيل مار�سيل �أن عليها؛ فينظر كل فرد فيها �أ َّنه م�سا ٍو جلميع �إخوته يف احلقوق
الكرامة الب�شرية تعني �أنها هيئة �شرفية ُت�ضفى على الإن�سان
فت�سود املحبة والألفة بينهم ويزيد التالحم.
ف ُتلزم غريه باحرتامه ،وهذا املعنى الذي �أ�ضافه متوافق متامًا
مع تعاليم العقيدة الإ�سالمية؛ كون عقيدة الإ�سالم تلزم جميع
rayaalkhuzairi@gmail.com
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األخالق وتأثيرها على منحنى
المؤتلف اإلنساني

٩

حميد الصلتي

ك�سب بها القلوب ،و ُت�ؤ�سر بها النفو�س ،و ُت َّ
وطد بها العالقات ،وتق َّوى بها ال�صالت؛ فهي التي ترفع الفرد واملجتمع �إىل �أعايل
الأخالقُ هي الركيزة الأ�سا�سية التي ُت َ
الدرجات.
وال ُ
أخالق هي اجلاذبة العظيمة للطرف الآخر ،وحني امتدح
اهلل �سبحانه وت �ع��اىل ر��س��ول��ه ال�ع�ظ�ي��م حم�م��د نعته بقوله:
«و�إن��ك لعلى خلق عظيم» ،ومل يعرج �إىل جماله و�إىل ن�سبه
و�إىل م��ا �شابه ذل��ك ،ب��ل اخ�ت��ار �أع�ظ��م �صفة تعلو على ك��ل ما
��س��واه��ا م��ن ��ص�ف��ات .وي�ت�ح�دَّث ال�ك��ات��ب م�صطفى ال�ن���ش��ار يف
مقاله «نظرية الأخالق العاملية وامل�ؤتلف الإن�ساين عند هانز
كوجن» -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -عن الأخالق وارتباطها
الوثيق بامل�ؤتلف الإن�ساين من زوايا متعددة.
الكاتب يف مقدمة مقاله �أن مبحث الأخالق يعد
اعتب
ُ
وقد َ
املبحث الفل�سفي الأم ال��ذي دارت حوله ت��أم�لات الفال�سفة
وامل �ف �ك ��ري ��ن خل �ل��ق اع �ت �ب ��اري ��ة واح� � ��دة ذات م �ع��اي�ير حم ��ددة
للأخالق ،كما يُ�شري الكاتب �إىل الدور التاريخي الذي لعبته
الأدي ��ان يف �سبيل الو�صول �إىل �أخ�لاق عاملية �شاملة .و�أتفق
ريا ما يعتقدون
معه فيما قاله؛ �إذ �أن املنتمني �إىل كل ديانة كث ً
اعتقادًا جاز ًما ب�أن الديانة التي ينتمون �إليها وي�ؤمنون بها
ه ��ي ال��دي��ان��ة ال���ص��احل��ة جل�م�ي��ع الأمم وال �ت ��ي حت �ت��وي على
الف�ضائل والأخ�ل�اق التي لو �سار عليها النا�س لو�صلوا �إىل
القمم.
َ
وان�ت�ق�ل ال�ك��ات� ُ�ب �إىل �إل �ق��اء ن�ظ��رة ع�ل��ى ث ��ورة ال�ع�ل��م احل��دي��ث
ريا �سلب ًّيا بال ًغا يف القيم
والتكنولوجيا العاملية التي �أثرت ت�أث ً
ٌ
ملحوظ يف
�رح��ا عمي ًقا ،وه��ذا
الأخ�لاق�ي��ة ،و�أح��دث��ت فيها ج� ً
خمتلف املجتمعات؛ حيث �إ َّن و�سائل التوا�صل االجتماعي وما
ن�شاهده فيها من انحالل �أخالقي وانهدام للقيم لهو �أكرب
دليل و�شاهد على ما �سطره الكاتب.
الكاتب يف مقاله للحديث ع��ن �أح��د �أه��م فال�سفة
وق��د ع � َّرج
ُ
الع�صر احلا�ضر �أال وه��و هانز ك��وجن ال��ذي ك��ان ل��ه دور ب��ارز
يف دف��ع عجلة مبحث الأخ �ل�اق؛ وذل ��ك ب�ه��دف ال�ت�ع��اون بني
الديانات الكربى وال�صغرى ال�سائدة يف العامل؛ حيث �إ َّن هذا
ال��رج��ل دخ��ل يف ��ص��راع��ات ب�ين اجت��اه��ات خمتلفة لي�صل �إىل
ري من الفال�سفة واملفكرين.
حقائق مل يطلها كث ٌ
وتناول الكاتب ��س��ؤا ًال مه ًّما ي�ستعر�ض فحواه �أي املنحنيني
�أه� ��م :م�ن�ح�ن��ى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا �أم م�ن�ح�ن��ى الأخ� �ل��اق؟ وي ��رى
الفيل�سوف هانز ك��وجن �أن احلداثة والتكنولوجيا قد تركت
الأخ� �ل ��اق م ��ن امل �خ �ل �ف�ين وراء ظ �ه ��ره ��ا ،خ��ا� �ص��ة يف ال� ��دول
الأوروب �ي��ة ،وانتقد ما �آل��ت �إليه ال��دول الغربية من انحالل
�أخ�ل�اق ��ي يف ظ ��ل ت �ن��ام��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي �ث��ة واحل��رك��ة
االقت�صادية ،وهذا ما يف�سره الواقع املرير؛ �إذ �إ َّن �أغلب الدول
�صار �أكرب همها امل��ادة والتكنولوجيا �أكرث من �أي �شيء �آخر،

ولكن ال ُيكن التعميم على الأفراد بهذه املقوالت ،و�إمنا من
املمكن تناول الغالبية العظمى يف هذه املجتمعات.
كما يَرى كوجن �أ َّن التكنولوجيا احلديثة والنمو االقت�صادي
كغاية بحد ذاته �أدى خللق نتائج �سلبية وغري �إن�سانية تندرج
حتت م�سميات خمتلفة يف و�سائل الإعالم كتلوث البيئة و�شح
امل� ��وارد وال ��دي ��ون ال �ع��ام��ة ...وغ�يره��ا ،وه ��ذا ال ي�ت�م��ارى فيه
عاقالن؛ �إذ �إ َّن التكنولوجيا املت�سارعة ا�ستنزفت الكثري من
املوارد البيئية دون �أخالق مت�سك جلامها حتى �آل الأمر بها
�إىل خلق طبقيات بني ال��دول نف�سها؛ فرنى ال��دول الفقرية
ً
فاح�شا.
فق ًرا مدق ًعا والدول الغنية غنى
وقد �أ�شار الكاتب يف مقاله �إىل ت�سا�ؤلٍ مُهم جدًّا يدور يف �أدمغة
املفكرين والفال�سفة؛ �أال وهو :هل ميكن للعلم والتكنولوجيا
احلديثة �أنْ ي ُقودا التقدم الإن�ساين على النحو ال��ذي يت�سم
بالآلية واملادية املطلقة؟ �أم �أنه �أ�صبح من ال�ضرورة مبكان �أنْ
تدخل املبادئ الأخالقية والدينية لتكون جن ًبا �إىل جنب يف
القيادة والتوجيه؟
ومن وجهة نظري ،ال ميكن للعلم �أن يقود العامل الإن�ساين
وح ��ده �إن مل ُي�ت��وج ب ��أخ�لاق وم �ب��ادئ حت�ك�م��ه ،خ��ا��ص��ة ونحن
ن��رى ك ًّما هائ ً
ال من �أ�صحاب العلم ال��ذي و�صلوا �إىل القمم
يف التكنولوجيا احلديثة ولكن م��ا فعلوه يف النتيجة �أحل��ق
ال�ضرر بهم وبالأمم الأخ��رى ،بل وبامل�ستعمرة الأر�ضية ككل
� ً
أي�ضا.
ومن زاوية �أخرى ُي�ؤكد هانز كوجن �أ َّن �أخالق امل�ستقبل ينبغي
�أن تت�سم بعدة �سمات� ،إ�ضافة لل�شمولية والعمومية ومن �أهم
ما ذكر من �صفات:
 �أنها �أخ�لاق تعتمد على امل�س�ؤولية بدال من اعتمادها علىالنجاح:
َّ
و�أت�ف��ق مع الفيل�سوف هنا؛ �إذ �إن الأخ�لاق التي تعتمد على
النجاح فقط دون حتمل امل�س�ؤولية هي �أخ�لاق فا�سدة ،حيث
تتبع كل ال�سبل وكل الطرق من �أجل النجاح بغ�ض النظر عن
النتائج ال�سلبية التي قد حتدث ،وبغ�ض النظر عن الأ�ضرار
الناجمة بعد ذلك النجاح.
 �أنها �أخالق ت�سعى نحو امل�ؤتلف الإن�ساين:وه��ذا م��ا ال ي�سعنا �أن نختلف فيه م��ع ك��وجن؛ �إذ �إ َّن التطور
التكنولوجي والعلم احلديث ال ميكن �أن يتوجه �إىل توجه
ح�ك��م ال �غ��اب��ة؛ ب�ح�ي��ث ي ��أك ��ل ال �ق ��وي ال���ض�ع�ي��ف ،ب ��ل ع�ل�ي��ه �أن
يتوجه �إىل توطيد �أوا�صر املحبة والإلفة ،وال�سعي نحو خلق
جمتمعات متما�سكة ولي�س جمتمعات قمعية يقم ُع بع�ضها

الآخر بحكم القوة التكنولوجية التي و�صلت �إليها.
 �أنها �أخالق حتقق مطالب الإن�سان يف ع�صر ما بعد احلداثة:واملطلب الإن�ساين الأهم هو حتقيق العدالة وامل�ساواة وو�ضع
احلد للفروقات بني البي�ض وال�سود وبني الفقراء والأغنياء
وبني الأقوياء وال�ضعفاء.
وي��رى الكاتب م�صطفى الن�شار �أن احل ��وار ب�ين الأدي ��ان هو
ن�ق�ط��ة ال �ب��داي��ة ل�ل�م���ش��روع الأخ�ل�اق ��ي ال �ع��امل��ي ،ك�م��ا ي�ضيف
أ�س�سا �أولية حتكم قيام الأدي ��ان العاملية ككل بدور
�أن هناك � ً
الداعم للأخالق العقلية العاملية ،و�أرى �أن ما يقوله الكاتب
قد �أ�صاب كبد احلقيقة؛ �إذ �إ َّن الأديان على خمتلف معتقداتها
وب�خ��ا��ص��ة م ��ا ي���ص�ط�ل��ح ع�ل�ي��ه ب�ع���ض�ه��م ب ��الأدي ��ان ال���س�م��اوي��ة
(ا إل��س�لام ،واليهودية ،وامل�سيحية) ،ال بد من وج��ود قوا�سم
م�شرتكة بينها؛ فعلى كل فرد من �أف��راد �أي ديانة �أن ُي�ؤمن
ويبحث عن القوا�سم امل�شرتكة ولي�س عن االختالفات حتى
ت�صل املجتمعات �إىل الوحدة والتكاتف ونبذ التع�صب لديانة
معينة �أو مذهب معني ،كما �أن على كل فرد �أن ي�أخذ ويتقبل
من الطرف الآخر ما هو نافع له ويرتك ما هو �ضار وال �ضرر
وال �ضرار.
ويف الأخ�ير ،ال ي�سعني �إال �أن �أذك��ر ق�صة النبي حممد معلم
الأم ��ة م��ع امل ��ر�أة ال�ع�ج��وز ال�ت��ي �ساعدها يف حمل احل�ط��ب يف
م�شم�س �شديد احلرارة ،فحمله عنها و�أو�صله �إىل بيتها،
يوم
ٍ
وع�ن��دم��ا و��ض��ع احل�ط��ب ب�ي��دي��ه ال���ش��ري�ف�ت�ين ،ق��ال��ت ل��ه امل ��ر�أة
العجوز :ال �أجد �أج��رة �أعطيكها ولكن �أهديك ن�صيحة ،ف�إذا
رجعت �إىل مكة ف�إ َّن هناك �ساح ًرا يُدعى حممد َيدَّعي �أنه نبي
فال تتبعه ،ف�أجابها النبي عليه ال�سالم فيما معناه :و�إذا قلت
لك �أنني �أنا حممد فقالت العجوز� :إذا كنت �أنت حممد ف�إين
�أ�شهد أ�ن��ك ر�سول اهلل ،وهكذا �سحرت الأخ�لاق هذه العجوز
فدخلت يف دين حممد العظيم.
وقد قال ر�سول اهلل عليه ال�سالم فيما معنى حديثه« :الدين
املعاملة«؛ فك� َّأنا ح�صر كل الدين «�صلواتك ،زكواتك ،حجك،
�صومك� ...إل��خ» يف املعاملة ،ف��إنْ �صحت معاملتك و�أخالقك
فقد �صح دي�ن��ك و�إال ف��راج��ع اخل�ل��ل ال��ذي �أح��دث�ت��ه يف �أرك��ان
دينك.
ٌ
أمم يجمعها �شمل واح ٌد
فالأخالق هي املبعث الرئي�س خللق � ٍ
ُ
ال يتقهقر ،وال يُهد بنيانه وال تتقو�ض �أركانه وال تدك قوائمه
وال يُزعزع �صرحه.

humaid096@gmail.com
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مرجعيات حقوق اإلنسان
عبدالرحمن الحوسني
حتدثت فوزية طلحا يف مقالها بعنوان«مرجعيات حقوق الإن�سان و�إ�شكال الكونية» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -عن عدة �أمور :املرجعية الإ�سالمية حلقوق
الإن�سان ،واملرجعية الدولية حلقوق الإن�سان ،وحقوق الإن�سان بني الكونية واخل�صو�صية.
ي�ع� ّرف احل��ق ب��أن��ه خ�لاف ال�ب��اط��ل ،وي�ع�ن��ي ال��واج��ب وامل�ل��ك،
وقد ع ّرفه ابن منظور ب�أنه العدل ،وال�صدق ،والواجب الذي
ينبغي �أن يطلب ،والرتكيب اللغوي لعبارة (حقوق الإن�سان)
ي � ُّ
�دل ع�ل��ى م�ف�ه��وم ك�ل��ي م��ر ّك��ب م ��ؤل��ف م��ن م�ف�ه��وم�ين هما:
مفهوم حق يف �صيغه اجلمع ومفهوم �إن�سان ورد مفرداً.
وق��د ع � ّرف �إي��ف موديو ه��ذا امل��ر ّك��ب ق��ائ�ل ً
ا« :مو�ضوع حقوق
الإن�سان هو درا��س��ة احلقوق ال�شخ�ص ّية املعرتف بها وطنياً
ودول �ي �اً ،وال �ت��ي يف ظ � َّل ح���ض��ارة معينة ت�ضمن اجل�م��ع بني
ت�أكيد الكرامة الإن�سان ّية ،وحمايتها م��ن جهة ،واملحافظة
على النظام ال�ع��ام م��ن جهة ثانية».ومدلول ه��ذا ال�ق��ول �أن
حقوق الإن�سان ت�ضع ح��دوداً للحريات ال�شخ�ص ّية الفرد ّية،
للمحافظة على النظام العام للدولة واملجتمع.
�أم ��ا ري�ن�ي��ه ك��ا��س��ان ف�ي�ع��رف ح �ق��وق الإن �� �س��ان ت�ع��ری�ف�اً علمياً
قائ ً
ال�« :إ َّن علم حقوق الإن�سان ميكن تعريفه كفر ِع من فروع
العلوم االجتماع ّية ،مو�ضوعه هو درا�سة العالقات القائمة
بني الأ�شخا�ص وفق الكرامة الإن�سان ّية ،مع حتديد احلقوق
واخل �ي��ارات ال���ض��رور ّي��ة لتفتح �شخ�ص ّية ك��ل كائن �إن���س��اين»،
ون�لاح��ظ ه�ن��ا �أن ��ه مت ت�صنيف ح�ق��وق الإن �� �س��ان ك�ع�ل��م قائم
الذات ،مو�ضوعه هو البحث عن احلقوق واخليارات ال�ضامنة
لكرامة الإن�سان.
امل��رج�ع�ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة حل �ق��وق الإن �� �س ��ان� :أك ��د ال �ع��دي��د من
ال�ب��اح�ث�ين وال��دار� �س�ين لل�شريعة الإ��س�لام� ّي��ة ع�ل��ى العالقة
الوطيدة بني الإ�سالم وحقوق الإن�سان؛ �إذ تع ّد هذه الأخرية
م��ن �أُ��س����س ال��دع��وة الإ��س�لام� ّي��ة ،ال�ت��ي حر�صت على اح�ترام
الإن���س��ان ورع��اي��ة م�صاحله وح�ق��وق��ه .لقوله ت�ع��اىلَ « :و َل� َق� ْد
�بر َوا ْل� َب� ْ�ح� ِر َو َر َز ْق� َن��اهُ ��م ِّمنَ
َك� َّر ْم� َن��ا َبنِي �آ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ْم ِف ا ْل َ ِّ
َّ
منْ َخلَ ْق َنا َت ْف ِ�ض ًيل».
الط ِّي َباتِ َو َف َّ�ض ْل َناهُ ْم َعلَى َك ِث ٍ
ري ِّ َّ
 جت ّليات عناية الإ��س�لام بحقوق الإن���س��ان ،و ُت�ع��دُّ الأخ�لاقوح���س��ن امل�ع��ام�ل��ة -ال �ت��ي دع ��ا ل�ه��ا ال � ِّدي ��ن احل �ن �ي��ف� -أ��س��ا��س�اً
ودع��ام��ة ق��وي��ة الح�ت�رام احل�ق��وق يف ع�لاق��ة الإن���س��ان ب�أخيه
الإن�سان ،الذي قد يختلف عنه يف عقيدته� ،أو جن�سه� ،أو لونه،
�أو لغته ،وتبقى الإن�سانية ال ُلحمة اجلامعة بني جميع الب�شر،
وم��ن ث��م كانت دع��وة الإ��س�لام �إىل قيم الت�سامح ،والتعاون،
ا�س �إِ َّنا
وامل�ساواة كما يظهر يف هذه الآية الكرمية« :يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ نْ َذ َكرٍ َو�أُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا
الل �أَ ْت َقا ُك ْم �إِ َّن َّ َ
ري» .ولقد بلغ
�إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد َّ ِ
الل َعلِي ٌم َخ ِب ٌ
الإ�سالم يف رعايته حلقوق الإن�سان �سمواً مل يعرف له مثيل،

م��ن حيث ال�شمولية؛ حيث جن��د حماية احل�ق��وق ك��ل �أف��راد
املجتمع وفئاته «رعاية حقوق الطفل واملر�أة وال�شيخ واجلار.
وي ��رى ال��دك �ت��ور حم�م��د ع �م��ارة �أن ��ه ب��ال��رغ��م م��ن �أن مفهوم
ح�ق��وق الإن���س��ان ب ��د�أ ب��ال�ظ�ه��ور م��ع ف�ك��ر النه�ضة الأوروب �ي��ة
احلديثة؛ ف��إن امل�ب��ادئ وال ِق َيم الأخالقية التي ُّ
يحث عليها
الإ��س�لام -كما هي احل��ال يف �أغلب ال��دي��ان��ات -تتفق مع جل
العنا�صر الأ�سا�سية للمفهوم ال��دويل حلقوق الإن�سان ،وهي
�أن هناك حقوقاً وحريات �أ�سا�سية ،يتمتع بها الب�شر بحكم
طبيعتهم الإن�سانية ،وب�صرف النظر عن �أ�صولهم العرقية،
�أو معتقداتهم �أو �أجنا�سهم ،على �أ�سا�س �أنّ اهلل ك ّرم بني �آدم
وا�ستخلفه يف الأر�ض.
 ملجهودات دولية لتقنني حقوق الإن�سان يف الإ��س�لام ،رغمعظمة اهتمام تعاليم الإ��س�لام بحقوق الإن�سان ؛ فقد ظ َّل
اهتمام امل�سلمني بها �ضعيفاً ،لن�شر ر�ؤي��ة الإ��س�لام وثقافته
احل �ق��وق �ي��ة ،وذل ��ك ع�بر ع ��دة ق �ن��وات ؛ ك��امل��در� �س��ة ،وو��س��ائ��ل
الإع �ل��ام ،والإك �ث ��ار م��ن امل��ؤ��س���س��ات واجل�م�ع�ي��ات ال �ت��ي تعنى
باملجال ،والأمر املثري �أنّ امل�سلمني اليوم يفتخرون ويعتزون
�أمام الغرب ب�أ�سبقية حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ،و�شموليتها،
«وهو �أمر �صحيح على م�ستوى الن�صو�ص والتعاليم والأحكام،
�أما على �صعيد املمار�سة والواقع فيجب االعرتاف بالق�صور
والتق�صري ،و�أنّ الآخرين �سبقونا وتقدّموا علينا مب�سافات
بعيدة»؛ فقد ظلت حقوق الإن�سان يف ب�لاد امل�سلمني بعيدة
عن التطبيق واملمار�سة بال�شكل ال�صحيح ،خا�صة يف الع�صور
الأخ�ي�رة .لهذا تكاثفت اجلهود يف �أواخ��ر القرن الع�شرين؛
لإبراز الأ�صول الإ�سالمية حلقوق الإن�سان.
وق��د ��ص��درت ع��ن منظمة امل��ؤمت��ر الإ��س�لام��ي وثيقة حلقوق
الإن�سان ،تت�ضمن �سبعا وع�شرين مادة تقنن حلقوق الإن�سان
يف �إطار املرجعية الإ�سالمية.
 املرجعية ال��دول�ي��ة حل�ق��وق الإن �� �س��ان :لقد ع��ان��ى الإن���س��انيف ت��اري�خ��ه ال�ط��وي��ل م��ن ال�ظ�ل��م وال�ق�ه��ر واال��س�ت�ع�ب��اد ،حيث
�شهدت بع�ض الع�صور القدمية م�شروعية ال��رق والعبودية،
والتع�صب املذهبي واحتقار امل��ر�أة ،وا�ستغالل الأطفال ،هذا
�إىل جانب ا�ستباحة الأع��را���ض ،و�سفك ال��دم��اء� ..إل��خ ،لهذا
جند �أن��ه مل تتخذ �إعالنات حقوق الإن�سان �صبغة عاملية �إال
بعد احل��رب العاملية الثانية ،وذل��ك نتيجة عدة �أ�سباب ،على
ر�أ�سها املطالب املتزايدة لإق��رار امل�ساواة بني النا�س ،خا�صة
بعد امل�آ�سي التي عرفها العامل على يد الأنظمة الديكتاتورية،

الفا�شية والنازية.
 امل�صادر امل�ؤ�س�سة ل�ل�إع�لان العاملي حلقوق الإن���س��ان :كانلظهور فكر ال�ن��زع��ة الإن���س��ان�ي��ة خ�لال ال�ق��رن ال�سابع ع�شر
امل �ي�ل�ادي دور ك�ب�ير يف ال ��رف ��ع م ��ن ق�ي�م��ة ال�ع�ق��ل واحل ��ري ��ة،
ب��و��ص�ف�ه�م��ا ام �ت �ي��از ْي��ن ل�ب�ن��ي ال�ب���ش��ر ،ك�م��ا دع ��ت �إىل �إح �ي��اء
ال �ت�راث الإن �� �س��اين ال�ي��ون��اين وال ��روم ��اين ال �ق��دمي .ويت�ضح
�أي�ضا �أن التقنني حلقوق الإن�سان يف الغرب قد تبلور يتفاعل
ال�ت�ج��رب�ت�ين ،ال�ت��اري�خ�ي��ة وال�ف�ك��ري��ة ،ك�م��ا ي ��ؤك��د ذل��ك حممد
�سبيال ال ��ذي ي��رى �أن ��ه «م��ن التب�سيط �أن ن�ق��ول ب ��أن حقوق
الإن�سان هي بنت التجربة التاريخية ،و�أن هذه هي التي ولدت
هذه الأف�ك��ار� ،أو -على العك�س من ذل��ك� -أن مفهوم احلرية
واحلق هو الذي �أنتج هذه احلقوق الفعلية يف التاريخ ،وهذا
ما يبيح لنا القول ب�أن مفهوم حقوق الإن�سان قد تبلور عرب
تفاعل جتربتني تاريخيتني طويلتي الأم��د :جتربة الواقع
وجتربة الفكر».
الإعالنات و املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان :يعد الإعالن
العاملي حلقوق الإن���س��ان مبثابة �إع�ل�ان دويل �أ�سا�سي ين�ص
على حقوق لها حرمتها وغري قابلة للت�صرف ،ويق�صد بذلك
�أن تكون املعيار امل�شرتك الذي تقي�س به كافة ال�شعوب والأمم
منجزاتها.
حقوق الإن���س��ان ب�ين الكون ّية و اخل�صو�ص ّية :لقي الإع�لان
العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر �سنة  1948قبوال وا�سعا لدى
ال�ك�ث�يري��ن ،ويف الآن نف�سه ل�ق��ي ك��ره��ا ك�ب�يرا ع�ن��د بع�ضهم
الآخر ،كما وجه برف�ض مطلق من طرف �آخرين .وهناك من
الباحثني من يرى �أن مت�سك الغرب بالكونية ما هو �إال قناع
للهيمنة و�أداة لل�سيطرة وو�سيلة �إحل��اق �سيا�سي واجتماعي
وثقايف ،بل تعد �أحيانا �أداة للتدخل يف �ش�ؤون ه��ذه البلدان
التوجيهها يف امل�سار املطلوب.
وه �ن ��ا ..ي�ت��أك��د دور الإ� �س�ل�ام ال�ف��اع��ل يف ال�ت��أ��س�ي����س حل�ق��وق
الإن���س��ان ،كما �أن خما�ض ال�شعوب الطويل �أث�م��ر جمموعة
م��ن امل�ع��اه��دات وامل��واث�ي��ق ال��دول�ي��ة ال�ت��ي قننت ه��ذه احلقوق
ال�ت��ي �أري ��د لها �أن ت�ك��ون ك��ون�ي��ة ،ول�ك��ن خ�صو�صية ال�شعوب
ميليها اختالف الثقافات والأدي��ان يفر�ض التعامل مع هذه
املواثيق بنوع من االنتقائية الإيجابية لالن�سجام مع الهوية
الإ�سالمية من جهة واحلفاظ على االنفتاح الفكري والثقايف
من جهة �أخرى.
abdarhman123681@gmail.
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التداخل بين الدين والعلمانية
ناصر الكندي
يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان «�إ�شكاليات الدين والعلمانية والدولة املعا�صرة يف �ضوء جديد» ،يتناول الكاتب ر�ضوان ال�سيد يف املقدمة كتاب طالل
�أ�سد «تكون العلماين ،امل�سيحية ،الإ�سالم ،واحلداثة» ،الذي يقع يف ثالثة �أق�سام� :أولها يحاول الإجابة عن �س�ؤال :ما العلماين �أو ماهية العلماين ،ويتابع يف
الق�سم الثاين جتربة العلمانية؛ مثل :حترير الإن�سان من خالل حقوق الإن�سان وامل�سلمني بو�صفهم �أقلية دينية يف �أوروبا ،وين�شغل الق�سم الثالث بعملية العلمنة؛
من خالل �إعادة ت�شكيل القانون والأخالقيات يف م�صر �إبان اال�ستعمار.
ويُ�شري ر��ض��ون ال�سيد ب ��أ َّن الكاتب ط�لال �أ��س��د يعر�ض وجهة
نظر خمتلفة يف عالئق ال�سيا�سي بالديني� ،إذ كان من ال�صعوبة
ف�صل ال�سيا�سي ع��ن ال��دي�ن��ي ف���ص� ًلا ك��ام� ًلا رغ��م ال���ص��راع��ات
الكبرية بني الفريقني ،وذكر �أ َّن �إخفاء هذا ال�صراع كان �أكرث
من اجلانب الديني على النقي�ض من اجلانب العلماين ،الذي
كان �شديد العالنية والفخار ب�ش�أن االنت�صارات التي حققها
بالنظر �إىل �أنه روح الع�صر واحلداثة وقيم حقوق الإن�سان...
وغريها .ويعد ط�لال �أ�سد من �أوائ��ل علماء الإنرثوبولوجيا
الذين اهتموا بنقد اخلطاب اال�ستعماري ومن ثم العلمانية يف
الدول احلديثة ،ذلك �أ َّن اال�ستعمار بطبيعته متحيز مع الدول
امل�ستعمرة وينكر عليها ح��ق احل�ي��اة ،كما �أ َّن��ه ينتقد اخلطاب
العلماين حني ين�شغل بتتبع الأدي��ان والهويات الثقافية لدى
ال�شعوب واخرتاقها بالعلمنة ،ويقارن بذلك مع امل�سيحية التي
ت��داخ�ل��ت ت��داخ�لا عميقا م��ع العلمانية ول�ك��ن دون الت�صريح
بذلك.
وت�ت��داخ��ل العلمانية م��ع امل�سيحية م��ن خ�لال �ضبط الأخ�يرة
لت�صبح جزءا من بنية الدولة ولي�س بغية «�إزالة �سحر العامل»
املقولة التي �أطلقها الفيل�سوف كانط ،ويرتبط احلديث عن
«ع��ودة الدين» مبقولة كانط الفل�سفية �سالفة الذكر؛ وذلك
�أنه تت�صل يف نظره الدوافع العميقة لدى الإن�سان لالعتقادات
امليتافيزيقية بالعوامل وامل�ج��االت التي ال ميكن معرفتها �أو
ال�سيطرة عليها ،وعليه تقوم عمليات العقلنة املعتمدة على
التقدم العلمي واملعريف يف تغيري حياة الإن�سان ،والذي يو�شك
�أن يزحزح الدين با�ستثناء بع�ض القيم الأخالقية املفيدة.
ولعمليات العقلنة ثالثة ج��وان��ب ك�برى :جانب �إدارة ال�ش�أن
ال�ع��ام �أو ال��دول��ة التي عدها الفيل�سوف هيجل �أع�ل��ى مظاهر
ال � ��روح الإن �� �س ��اين ت��اري �خ � ًّي��ا ،واجل ��ان ��ب ال �ث ��اين ه ��و ال �ظ��اه��رة
الر�أ�سمالية التي ا�ستمرت ثالثة ق��رون� .أم��ا اجلانب الثالث،
فهو ظاهرة التنوير فيما بني القرن ال�ساد�س ع�شر والتا�سع
ع�شر واقرتانها بعمليات ا�ستك�شاف العامل بالثورات العلمية
وال�ف�ك��ري��ة وال��و��ض�ع�ي��ة ال �ت �ح��رري��ة .وي ��رى ال��رادي �ك��ال �ي��ون �أ َّن
التنوير حل حمل الدين ،بينما مال غري الراديكاليني �إىل �أن
القيم الأخالقية دينية ن�سبيا و�إن�سانية �أي�ضا.
من املمكن عد العلمانية ً
�شكل من �أ�شكال الدين حني يحل
حمله يف العديد من امل�ج��االت ،ورغ��م �أ َّن الربوت�ستانتية تعد

ن��وع��ا م��ن العلمنة الهتمامها ب�ع��امل ال�سماء دون ال��دن�ي��ا� ،إال
�أن�ه��ا ع ��ادت �إىل الأر� ��ض ب��أ��ش�ك��ال �أخ ��رى ق��وي��ة وم�ت���ش��ددة مثل
ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة؛ مم ��ا دف ��ع �إىل ت ��أم ��ل ع� ��ودة ال ��دي ��ن م ��ن ث�لاث
جهات :تغلغل �أفكار دينية وممار�سات يف قلب العلمنة ،وخروج
ال�ف�لا��س�ف��ة ع�ل��ى ال�ت�ف���س�ير ال���س�ح��ري وال��و� �ض �ع��اين ،وال�ث��ال��ث
الت�أثري يف املبادئ الإن�سانية التي تطورت من القرن التا�سع
ع�شر �إىل ميثاق حقوق الإن�سان و�إعالنه يف القرن الع�شرين.
وق��د ك��ان للربوت�ستانتية ت�أثري كبري على الر�أ�سمالية مثلما
�أ�شار �إىل ذلك عامل االجتماع ماك�س فيرب؛ وذلك لت�شجيعها
على مراكمة ر�أ���س امل��ال ،وح��ل حم��ل الكني�سة العمل ال��د�ؤوب
بدال من التق�شف.
ويف ع�شرينيات ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،وع�ن��دم��ا ك��ان��ت امل��ؤ��س���س��ات
الدينية تبدو يف �أ�ضعف حاالتها يف �أوروب��ا بالذات ،ب��د�أ توجه
�آخر يف فل�سفة الدين مناق�ض للتوجه الذي يعد الدين �سحرا
ل�ل�ع��امل ينبغي ك���س��ره وف����ض مغاليقه واخل ��روج م�ن��ه وعليه،
و�أو��ض��ح املفكر الالهوتي الأمل ��اين �أوت��و يف كتابه «امل�ق��د���س» �أن
ال�سبب يف اتباع الأخ�ل�اق لي�س اجلانب الرتهيبي �أو اخلوف
وال�سحر ،بل للفوائد املعنوية والر�ضا والإلفة واملودة وال�صدق،
ولن
وكذلك رغبة التمدن و�إن�سانية الإن�سان والعي�ش ب�سالم َ .إِ
ك ��ان ه��وب��ز ي�ستعني ب��ال��دول��ة كعنف مبا�شر ل�ك��ف ال�ن��ا���س عن
�إيذاء بع�ضهم� ،إال �أ َّن الدين ه ّذب الأحا�سي�س و�شكل ما ي�سمى
بال�ضمري.
ورغم �أ َّن املواثيق الدولية املعنية بحقوق الإن�سان مثل الأخوة
وال�سالم وامل���س��اواة والت�ضامن والتعاون و�أخ�ل�اق احل��وار هي
�أي�ضا معروفة يف الأدي ��ان؛ ف ��إ َّن ذل��ك مل يتم الإ��ش��ارة �إل�ي��ه يف
املواثيق؛ رمبا لأنه كان من بني املوقعني جهات تعادي الدين
�أو للخوف م��ن االخ�ت�لاف��ات ب�ين الأدي ��ان .وق��د �سبق التنوير
تقليدان يف م�س�ألة ال�سلطة :تقليد �أف�لاط��ون يف اجلمهورية
وت�ق�ل�ي��د �أر� �س �ط��و يف ال���س�ي��ا��س��ات ،ول �ق��د م ��ال رج ��ال الكني�سة
امل�ح��اف�ظ��ون �إىل �أف�ل�اط ��ون ح�ت��ى ي�ت�م���س�ك��وا ن��وع��ا م��ا ب�سلطة
الكني�سة� ،أما املتحررون فقد ف�ضلوا �أر�سطو لأنه �أميل للقانون
الطبيعي ،ويعطي دورا م�ؤثرا للجمهور رغم �أن �أر�سطو نف�سه
كان �ضد الدميقراطية.
وه �ن��اك ظ ��روف لتف�ضيل ال�ن�ظ��ام اجل �م �ه��وري؛ م�ث��ل� :إخ ��راج
ال�ك�ن�ي���س��ة م��ن ال���س�ل�ط��ة ك��ون�ه��ا ��س�ب�ب��ا يف ال�ك�ث�ير م��ن احل ��روب

الدينية وا�ستبدالها بالعقد االجتماعي ،وظهرت فئتان ب�ش�أن
ه��ذا العقد :الأول ال��ذي ي��ود االحتفاظ بامل�ؤ�س�سة امللكية مع
ت�ع��دي�لات اج�ت�م��اع�ي��ة ،والآخ ��ر ج ��ذري ي��ري��د �إل �غ��اء امل�ؤ�س�سات
القدمية كليا مثل امللكية والكني�سة وا�ستبدالها ب�أنظمة �شعبية
جمهورية ،وم��رت العلمانية ب�أربعة ت�ط��ورات مهمة :الف�صل
التدريجي بني الدين والدولة ،وظهور فكرة العقد االجتماعي
وامللكيات الد�ستورية واال�ستبدادية ،وتبلور نوعني من التنوير،
الراديكايل واملعتدل ،وظهور فكرة الدولة القومية.
� ...إ َّن ال �ن �ظ��ام ال �ع��امل��ي ال� ��ذي ال ي� ��زال � �س��ائ��دا �إىل الآن هو
النظام ال��ذي ق��ام بعد احل��رب العاملية الثانية ،وميثله ميثاق
الأمم امل �ت �ح ��دة  1945والإع� �ل ��ان ال �ع ��امل ��ي حل �ق ��وق الإن �� �س ��ان
 ،1948والإع�لان��ات واملواثيق الأخ��رى التي ظلت ت�صدر حتى
الت�سعينيات من القرن املا�ضي� .إال �أن هناك هزات �أف�ضت �إىل
مراجعات كربى مثل� :سقوط االحتاد ال�سوفيتي  1990وغزو
القاعدة لأمريكا  ،2001والتجربة اجلديدة لأمريكا يف الهيمنة
بعد �سقوط ال�سوفييت  ،2007-1990وجائحة كورونا يف .2020
وقد قام الكاتب ت�شارلز تايلور يف كتابه «ع�صر علماين» 2007
بك�شف مالمح الع�صر اجلديد واحلديث عن عودة الدين ،وقد
جاء كتابه بعد عقد من كتاب طالل �أ�سد «ت�شكالت العلماين»،
وال� �ف ��رق ب�ي�ن�ه�م��ا ه ��و ال �ف ��رق ب�ي�ن الإن�ث�روب ��ول ��وج ��ي وامل�ف�ك��ر
وفيل�سوف الدين؛ فطالل مثال مت�شائم من جتربة العلمانية،
�أم��ا تايلور ف�يرى �أن الأم��ر ح�سم وانق�ضى واملطلوب الإف��ادة
من التنظيمات واملمار�سات التي �أحدثها العلماين ،خا�صة و�أ َّن
مفكري ما بعد احلداثة ينتقدون التنوير واحلداثة ويعيدون
ت�أويل الن�صو�ص الدينية للتقارب.
�إ َّن ت�أثيم العلمانية لن يغري من حقيقة �أن العامل كله تعلمن
وحت��دث وفقا للنظام ال�غ��رب��ي ،رغ��م ال��درا��س��ات اال�ست�شراقية
ونقد التنوير والعلمانية داخل �أوروب��ا وخارجها من املفكرين
الالتينيني �أو العرب �أو الهنود ،وال�صني تعد مثاال على جناحها
يف التقليد الغربي م��ع االحتفاظ بكينونتها ،والإ�شكالية �أ َّن
ه�ن��اك ط��وائ��ف هندو�سية و�إ��س�لام�ي��ة م�ث�لا تنتقد العلمانية
وتريد فر�ض منطقها الديني اخلا�ص على الدولة ،وه��ذا ما
يدخل الدول �إىل نفق مظلم.
hajirwork@outlook.com
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عالقة الحداثة بالديانات
القديمة الثالث

شيخة النهدية

تعترب احلداثة والعلمنة من الق�ضايا املعا�صرة التي �شغلت بال الكثري من الباحثني واملُفكرين من حيث مفهومها والآثار والظواهر التي ترتبت على ظهورها؛ ولأهميتها البالغة
يف العامل نلخ�ص مقا ًال بعنوان (:احلداثة :حتوالت الإ�سالم وامل�سيحية والهندو�سية) وهو من�شور يف جملة �شباب التفاهم.
حتدث املقال عن اجلدلية واخللط بني مفهوم احلداثة والعلمنة وت�أثريها على الديانات القدمية الثالث :امل�سيحية والهندو�سية والإ�سالم من خالل املتغريات:الهوية ،والقيم
والأخالق ،والنظام ال�سيا�سي ،والأ�صولية ،عرب بيان عالقتها باحلداثة ،وعالقتها ببع�ضها البع�ض.
ب�ين امل �ق��ال �إ��ش�ك��ال�ي��ة ال �ع�لاق��ة ب�ين احل ��داث ��ة وال�ع�ل�م�ن��ة يف ظ��ل ان�ت���ش��ار
م�صطلح (:ع ��ودة ال��دي��ن) ف�ه��ل ع ��ودة ال��دي��ن انتكا�سا للعلمنة؟ وه��ل
العلمنة هي العقلنة ال�شاملة للعمل الإن�ساين ومرجعه الفرد نف�سه؟ �أم
هي الف�صل بني الدين والدولة؟ �أو الف�صل بني الكني�سة والدولة؟
كما ب��رز يف املجالني الأورب ��ي والأم��ري�ك��ي نقد للخطاب اال�ستعماري يف
الفل�سفة وال�ت��اري��خ والفكر واال�ست�شراق واالقت�صاد والإع�ل�ام والعلوم
االجتماعية وت��و��ص��ل ه��ذا النقد �إىل �أم��ري��ن ه�م��ا( :احل��داث��ة وال��دول��ة
احلديثة) ،والعلمانية بو�صفها موقفاً من الدين امل�سيحي ،وقد تو�صل
�إىل نقد ج��ذري للدولة احلديثة ،و�آخ��ر للمقوالت العلمانية من جهة
املفهوم �أو مفاهيم عالئق الدين بالدولة.
ه�ن��اك اخ�ت�لاف يف و��س��م احل��داث��ة ب��أن�ه��ا علمنة فح�سب ،وو��س��م ال��دول��ة
احلديثة ب�أنها كيان علماين ،لكن ما ال �شك فيه �أن الظاهرة العلمانية
�إذا عدت عقالنية �شاملة بح�سب ماك�س فيرب ومدر�سته ف�إنه يكون علينا
مراقبة ت�أثرياتها على الديانات القدمية يف امل�شرق والعامل.
وممن در�س ت�أثري ظاهرة احلداثة على الأديان :ماك�س فيرب (فقد در�س
ت��أث�ير ظ��اه��رة احل��داث��ة على ال��دي��ان��ات :امل�سيحية واليهودية والبوذية
والهندو�سية) ،كما ا�شتغل ت�شارلز تايلور على البوذية والإ�سالم ،كذلك
ظهر كتاب مهم عن غاندي والعلمانية لبغرامي ،كما �ألف مايكل كوك
كتاب (:الأمر باملعروف والنهي عن املنكر) فقد حتدث فيه عن ت�أثريات
احلداثة على امل�سيحية والإ�سالم والهندو�سية ،كما تناول روث ما�س يف
عمله حتوالت وحتويالت الإ�سالم يف فرن�سا.
وم��ن خ�لال ه��ذه الأع �م��ال اخلم�سة ��س�ن��در���س امل�ت�غ�يرات وال�ت�ح��والت يف
الديانات الثالث من خالل (عالقتها باحلداثة وببع�ضها البع�ض).
�أوال :متغريات الهوية:
-1الإ�سالم:
ت�أثرت هوية الإ�سالم باحلداثة يف ظل انت�شار الإ�سالم ملناطق غري عربية
فقد ن�شب �صراع بني الأخوة الدينية والأخوة الإثنية (عرقيا) ،لكن ظل
هناك ت�ضامن �إ�سالمي قبل التدخل الغربي وبعده.
ت�أثرت الهوية الإ�سالمية بعد التدخل الغربي (دعوى لإن�شاء كيانات
قومية) منها :تركيا الكمالية (لكن خلت م��ن احل�سا�سيات الدينية)،
وانف�صال امل�سلمني بدولة باك�ستان عن الهند ،وا�ستعالء الهوية الإثنية
يف البنغال� ،أما يف م�صر (منوذج لالئتالف بني الدين والهوية الوطنية).
لقد �أظ�ه��رت الهوية اجل��دي��دة الغربية يف ال��دول اجل��دي��دة تعار�ضاً مع
الوحدة با�سم الدين (الدولة القومية ككيان علماين مغرتب).
-2الهندو�سية:
مل تكن الهندو�سية �سوى نزعة قومية هندية هندو�سية مغرتبة ظهرت
ب�شمال الهند �أ�سا�سها �سيا�سات حزب بهاراتي جانتا ال��ذي يحكم الهند

اليوم ،كما �أنها طبقية وحاول غاندي جتاوزها با�سم (روح الهند).
كما �أن هناك فرقاً بني الهوية الإ�سالمية يف الدولة احلديثة (القدرة
على التوحيد) ،يف حني �أن الهوية الهندو�سية تنق�سم يف الغالب ب�صورة
ال ُيكن جتنبها لكن تتفق على ال�ع��داء للم�سلمني (بو�صفهم غ��زاة) ؛
ب�سبب ارت�ب��اط امل�سلمني بانف�صال باك�ستان عن الهند ،لكن ب�شكل عام
�أثرت احلداثة كثريا على �إبراز القوميني الهندو�س.
-3الكاثوليكية والهوية يف �أمريكا الالتينية:
مل تتفاعل الهوية الكاثوليكية يف املك�سيك مع الهوية ال�سيا�سية ،فقد
بقيت ه��وي��ة ع��ام��ة ت��واج��ه االن��دف��اع الربوت�ستانتي ال �ق��ادم م��ن �أمريكا
ال�شمالية.
فمعظم النا�س يف املك�سيك لي�س لديهم �إح�سا�س قوي باحلاجة �إىل هوية
م�سيحية؛ لأن م�شاكلهم يف مكان �آخر ،فلذلك مل ت�ؤ ِد دو ًرا مه ًما يف تكوين
الهوية ال�سيا�سية لأمريكا الالتينية بخالف بولندا.
ثانيا :متغريات القيم:
ظهرت بعد احل��رب الثانية ل��دى الغرب نزعات قابلة للت�صدير :نزعة
امل�ح��اف�ظ��ة امل�ع�ت��دل��ة ،وال �ن��زع��ة ال�ي���س��اري��ة (م �� �س��اواة وت���ض��ام��ن وحت ��رر)،
والنزعة الليربالية.
�أم� ��ا م��وق�ف�ه��ا جت ��اه ال ��دي ��ن(:امل �ح ��اف �ظ ��ون� :إي �ج��اب �ي��ون جت ��اه ال�ت�ق��ال�ي��د
الدينية)� ،أما الي�ساريون �سلبيون دائماً جتاه التقاليد الدينية ،يف حني
الليرباليون انق�سموا بني علمانيني يعار�ضون ت�أثريات الدين يف املجتمع
وال�سيا�سة ،وال مبالني.
ف�ق��د ت�ع��ر���ض الإ� �س�ل�ام ل�ت�ح��دي��ات ُم�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ق�ي��م (احل ��ري ��ات ،وامل� ��ر�أة،
والتحرر االجتماعي ،والت�شريع والقانون ،والليربالية الأخالقية ب�شكل
ع ��ام) ف�ل��دى الإ� �س�لام ت�صور ملجتمع م�ث��ايل (ذو طبيعة �أخ�لاق�ي��ة فيما
يتعلق بالفقر وامل�ساعدات االجتماعية الذاتية).
ك�م��ا �أث ��ر ال���ص�ح��وي��ون يف مم��ار� �س��ات وم��ؤ��س���س��ات م�ث��ل ال�ب�ن��وك ال��رب��وي��ة
ون�شطوا يف املجتمعات الفقرية متجاوزين حدود احلكومات كذلك �أثر
الليرباليون بالعلمانيات وبربامج حترير املر�أة وجتاوز التقاليد والقيم
املحافظة وكان لهم �سطوة �إعالمية ووج��ود يف جمعيات امل��ر�أة والنوادي
الثقافية (خليط بني الي�ساريني والليرباليني).
�أم ��ا على م�ستوى ال�ه�ن��دو���س فت�شري ت�صوراتهم �إىل ك�ت��اب م��ان��و ال��ذي
ق�سم الطبقات لأرب��ع ،لكنه ت�صور طبقي مغلق فال عالقة له ب�أي نظام
�أخالقي حديث ،وك��ان الأوىل اخرتاقه بالتدريج وحتويله واال�ستبدال
به (النظام الدميوقراطي) الذي يفر�ض ت�ساويا للمواطنني ـ وقد القى
جن��اح�اً حتى الآن .كما �أن هناك �إيحائيات دينية منت�شرة (ت�ستنه�ض
التقاليد القدمية و�أخرى تعادي امل�سلمني).
�أما الديانة الكاثوليكية فال توجد نظرة م�سيحية للخري فيها فالكن�سية

لي�ست مكا ًنا جلمع الأم ��وال� ،أو �إخ ��راج امل�سجونني �إمن��ا للرهبنة ،لكن
ظهرت نخب دينية لديها برامج اجتماعية �أخالقية با�سم الدين ومل
يكونوا من رجال الدين.
ثالثا :النظام ال�سيا�سي:
يفرت�ض ال�شكل الغربي للدولة �أن يكون د�ستوريا ودميوقراطيا �أو ملكيا
د�ستوريا ،و�أن يتمتع مواطنو الدولة باحلرية وامل�ساواة والأخ��وة فكيف
�أثرت يف تراث الأديان:
الإ�سالم
�ساد نظام الدولة القومية يف بلدان العامل الإ�سالمي ،و�أث��رت احلداثة
فيها ت��أث�يرات عميقة وق��وي��ة ،لكن نظام اخلالفة هو النظام ال�سيا�سي
ل�ل�إ��س�لام (ي�ج�م��ع �سلطات ال��دي��ن وال��دن�ي��ا) ول�ك�ن��ه �ضعف م�ن��ذ �أزم�ن��ة،
والأ�صوليات حاولت �إحياءه يف ال�سنوات ا ألخ��رى (م�أ�ساة كربى) ب�شكل
�إجرامي (داع�ش والقاعدة).
الهندو�سية:
مل ت �ع��رف يف ت��اري�خ�ه��ا غ�ير امل�ل�ك�ي��ة (ك�ن�ظ��ام ��س�ي��ا��س��ي)؛ ل��ذل��ك جنحت
ال��دمي��وق��راط�ي��ة الهندية ب�سبب ع��دم وج��ود م��وروث��ات هندية �سيا�سية
(مثاالت ،وقيم ،و�أنظمة).
الكاثوليكية الأمريكية الالتينية:
ع �ن��دم��ا ا��س�ت�ع�م��ر الإ� �س �ب ��ان وال�برت �غ��ال �ي��ون �أم��ري �ك��ا ن �ق �ل��وا �إل �ي �ه��ا ن�ظ��ام
امللكيات (النموذج امللكي) لكنهم كانوا مكروهني ب�صفتهم م�ستعمرين؛
ل��ذل��ك � �س��ادت اجل �م �ه��وري��ات ال�ق��وم�ي��ة ،ك�م��ا ت��راج �ع��ت �شعبية الأح� ��زاب
ال��دمي��وق��راط�ي��ة امل�سيحية ومل يبق غ�ير الع�سكريني وح��رك��ات الي�سار
الدميوقراطي وغري الدميوقراطي.
رابعاً :الأ�صولية:
هو م�صطلح بروت�ستانتي معني بال�صحوات والنه�ضات الربوت�ستانتية
املتوالية يف الواليات املتحدة بالذات منذ القرن الثامن ع�شر.
وب�سبب اختالف مظاهر الت�شدد يف الإ�سالم والهندو�سية والكاثوليكية يف
العلل والأهداف (ت�سمية ال�صحويات الدينية� :إحيائية) ،فال�صحويون ال
يرجعون �إىل الأ�صول فقط ،بل ي�ضيفون ت�صورات جديدة ب�سبب الت�أثر
ال�شديد بالع�صر وتكوين تيارات م�ضادة له ،فقد عاد الإ�سالم �إىل الكتاب
وال�سنة (ب��د�أوا حركات هوية �ضد احلداثة)� ،أما الهندو�سية فاحتفظت
بالأ�صالة والتقليد (قلي ً
ال ما يتدخل ال�صحويون الهندو�س يف ال�ش�أن
ال�سيا�سي)� ،أما الكاثوليكية فقد ت�أثرت بالو�ضع البائ�س لفئات وا�سعة
و�أفادت من تكتيكات الي�سار.
ون�ستنج �أن العلمنة وجه للحداثة وت�سببت احلداثة ال�شاملة يف كل هذه
املتغريات والت�شققات �إما على �سبيل املعار�ضة �أو التقليد ،ولكنها ما زالت
م�ستمرة.
sam992alnahdi@gmail.com
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