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شعر األطفال الرائع قصيدة قصيرة بعنوان
من ِ
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والطفلة» للشاعر األمريكي يوجين فيلد Eugene

 Field (1850-1895).ويوجين فيلد شاعر متخصص
إنه ُي ّ
شعر األطفال ،بل ِّ
لقب بـ «شاعر
يف كتابة ِ

الطفولة» .ورغم َّ
أنه لم يعش أكثر من  45عامًاَّ ،
فإن
أعماله الشعرية التي تجاوزت عشرة مجلدات اكتسبت
شهرة واسعة يف أمريكا؛ حتى أن بعض شخصيات

ب تذكارية يف بعض
صٌ
قصائده ورموزها أقيم لها ُن ُ
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أما قصيدته
ُّ
هي استعارة تجسد عالقة أم بطفلتها ،تمثلت يف
قطرة ندى وقعت لي ً
ال يف أحضان وردة ،فأكسبتها

ّ
ولكن الشاعر ُيفاجئنا بمصير غير متوقع؛
سعادة غامرة.
إذ َّ
إن السماء غارت من الوردة فسلطت عليها أشعتها
الحارقة التي جففت قطرة الندى .ورغم توسل الوردة
للسماء بأن تعيد إليها حبيبتهاَّ ،
فإن القصة تعلن
خيبة الرجاء وذبول الوردة من شدة الحزن والفقد.
ّ
َجمال القصيدة يكمن يف هذه االستعارة املكثفة
أم بطفلتها
التي اختصر فيها يوجين فيلد عالقة ٍّ
بح ِّبها؛
الصغيرة التي لم ُيمهلها القدر كي تسعد ُ
فكان اختطافًا سريعًا للطفولة واألمومة.
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التراث الشعري في الفكر اإلصالحي
للشيخ البهالني

فاطمة بنت ناصر

كتبت الأكادميية وامل�ستعربة الرو�سية فيكتوريا زاريتوف�سكايا  Victoria Zarytovskayaورقة بحثية مهمة حول املنطلق الإبا�ضي لرتاث �أبي م�سلم
البهالين ،ن�شرتها جملة لوغو�س ( )LOGOSالليتوانية يف عددها الأخري  .105وقد وجدت الباحثة �أنَّ ن�سبة الثلثني  3/2من ق�صائد البهالين هي ذات طابع
ديني �إ�صالحي وم�سلك االعرتاف بخطاياه وطلب املغفرة قد �سخر له يف بع�ض ق�صائده  90بيت ًا ،وبح�سب الباحثة فهذا يعك�س رغبته ال�صميمة وال�صادقة يف
الإ�صالح على امل�ستوى ال�شخ�صي واملجتمعي.

و�سنقوم بتلخي�ص هذه الورقة البحثية ،ملا فيها من �أهمية
ل�ي����س ف�ق��ط لأن �ه ��ا م�ع�ن�ي��ة ب���ش�خ���ص�ي��ة ُع�م��ان�ي��ة ف� ��ذة ،ول�ك��ن
بو�صفها مثا ًال على كيفية تناول الباحثني من غري العرب
لل�شخ�صيات العربية والإ�سالمية .وتت�ضاعف �أهمية هذه
الورقة كذلك كونها تتناول �شخ�صية �إ�سالمية من املذهب
الإب ��ا� �ض ��ي ال� ��ذي ق�ل�م��ا ي �ت��م ت �ن��اول��ه وب �ح �ث��ه .ول �ع��ل اخ�ت�ي��ار
اليون�سكو لأبي م�سلم ك�شخ�صية م�ؤثرة عاملياً يف عام 2019
�س ُي�سهم يف ر�ؤي ��ة امل��زي��د م��ن الأوراق البحثية حوله وح��ول
غ�ي�ره م��ن ال�شخ�صيات ال�ف�ك��ري��ة ال�ع�م��ان�ي��ة امل�ظ�ل��وم��ة على
ال�صعيد العاملي.
عمان النائية حت�ضر لل�ساحات الدولية
تقول الباحثة �إ َّن عُمان من الدول املنعزلة يف حميطها ال�شرق
الأو�سطي ،وهذا لي�س بوليد اليوم ولكنه يعود حلقب بعيدة
للفرتة الأموية وما بعدها مع ا�ستثناءات ب�سيطة بني حني
و�آخ��ر .ويلعب املذهب الإبا�ضي دوراً ب��ارزاً يف ت�شكيل ح�ضور
عُمان ال�سيا�سي وكذلك يف ر�سم �سمات ال�شخ�صية العمانية،
الغالب عليها طابع امل�ساملة والن�أي عن امل�شاكل .وقد حافظت
ُع �م ��ان ع �ل��ى ح ��ذره ��ا م ��ن ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع ال �ع ��امل اخل ��ارج ��ي
حتى عهد قريب وه��و عهد ال�سيد �سعيد بن تيمور  -والد
ال�سلطان قابو�س  -رحمهما اهلل .-ورغم االنفتاح الذي �أتى
بعهد ال�سلطان قابو�س �إال �أ َّن ح�ضورها ظل خجوال وهادئاً
يت�سم بالعمل ال�صامت وعدم التدخل يف �ش�ؤون الغري.
اليون�سكو تك�شف عن جواهر العقول العمانية
قامت اليون�سكو خالل ال�سنوات املا�ضية باالحتفاء ب�شخ�صيات
عُمانية فذة ،عرب �إدراجها �ضمن قائمة ال�شخ�صيات امل�ؤثرة
عاملياً وه��ذا �سوف ي�سهم يف زي��ادة البحوث العلمية العاملية
التي ت�سلط ال�ضوء على �إ�سهامات عُمان احل�ضارية .ومن
هذه ال�شخ�صيات:
يف �� - 2006ص��اح��ب معجم ال�ع�ين وم��ؤ��س����س ع�ل��م ال�ع��رو���ض
العماين اخلليل بن �أحمد الفراهيدي.
يف  2013الطبيب العماين را�شد بن عمرية الذي عا�ش بني
القرنني . 16-15
يف  2015ال�شيخ العامل نور الدين ال�ساملي وهو م�ؤرخ وعامل
مو�سوعي.

ك�م��ا �أدرج� ��ت �شخ�صية ال�ط�ب�ي��ب وال�ف�ي��زي��ائ��ي ال�ع�م��اين �أب��و
عبداهلل الأزدي (ابن الذهبي)
 2019ال�شاعر �أبو م�سلم البهالين
�أ�سباب االهتمام اخلا�ص برتاث �أبي م�سلم البهالين
بح�سب ال�ب��اح�ث��ة ،ف ��إن ه�ن��اك ع��دة �أ��س�ب��اب ت��دع��و لالهتمام
بتجربة �أبي م�سلم وهي :
�أو ًال� � :س ��اه ��م ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر يف ت� �ط ��ور ال �ف �ك ��ر الإب ��ا�� �ض ��ي
و�أيديولوجيته.
ثانياً :عك�ست �أ�شعاره التناغم بني الفكر الإبا�ضي واحلركة
ال�سيا�سة واالجتماعية
ث��ال�ث�اً :ن�ت��اج��ه ال�ف�ك��ري ك�شف ع��ن م��راح��ل ت�ط��ور تاريخية
للمجتمعني ال�ع�م��اين وال��زجن�ب��اري  -بو�صفه تابعا لعمان
لفرتة طويلة -وكيف �أثر تطور املجتمعني يف ت�شكيل �صورة
الفرد العماين احلايل.
رابعاً� :أعمال البهالين �ساهمت يف تطوير ونهو�ض احلركة
الأدبية العمانية ،كما �أن �أ�سلوبه املميز الذي جمع بني الأدب
والدين وال�سيا�سية والتعليم عك�س الدور الذي لعبه الدين
يف الأر� ��ض العمانية ويف املنطقة ب�شكل ع��ام وعلى املجتمع
ب�شكل خا�ص.
الإبا�ضية املعتقد واملحرك
للعقيدة الإبا�ضية ارت�ب��اط وثيق بال�سيا�سة ،فقد ن�ش�أت يف
ظل �صراع يتعلق باحلكم وال�سيا�سة وخروجهم على جماعة
كبرية م��ن جمهور امل�سلمني .وه��ذا م��ن وجهة نظري دليل
على ق��وة و�صالبة ه��ذه العقيدة التي ال تقبل يف معتقدها
لومة الئم و�إن كان معار�ضها �أقرب منهم لبيت النبي قربة
ون�سباً .عن هذا تقول الباحثة �إن الإبا�ضية �صنفت من قبل
الكثري من الباحثني ك�أكرث الفرق الإٍ�سالمية دميوقراطي ًة
وثورية و�شعبية .وت�ستعر�ض الباحثة عددا من مبادئ الفكر
الإبا�ضي التي متيزه عن غريه من املذاهب منها:
م�س�ألة اعتقادهم بتخليد املُ�ص ِّر على الكبرية يف النار.
تعيني �إمام امل�سلمني ال يخ�ضع لقبيله وال لتوريث ،فالر�سول
مل يعني خليفته وترك الأمر ل�شورى اجلماعة.
البهالين �شاعر وقا�ض يف بالط ال�سيا�سة
ولد البهالين يف  ،1860وك��ان وال��ده قا�ضيا يف ن��زوى بي�ضة

الإٍ�سالم ومنارة العلم يف وقتها ،ولعدم وجود تعليم ومدار�س
ن�ظ��ام�ي��ة ف�ق��د تتلمذ ع�ل��ى ي��د ال���ش�ي��وخ ،وق ��د ح�ظ��ي بتعليم
وم�صاحبة �أبرز رجاالت العلم والدين يف ذلك الوقت ومنهم:
�صالح بن علي احلارثي
را�شد بن �سيف بن �سعيد اللمكي
ماجد بن خمي�س العربي
يف �سن الع�شرين غ��ادر البهالين �إىل زجنبار برفقه وال��ده
الذي عني قا�ضياً هناك .و�أ�صبح الحقاً قا�ضياً ك�أبيه وعينه
ال�سلطان حمد بن ثويني بن �سعيد م�ست�شارا له .وقد عمل
ال�ب�ه�لاين ُم��راف �ق �اً ل���س�لاط�ين زجن �ب��ار م�ن��ذ (  1893وحتى
 .)1911وقد قال فيهم ال�شعر وكتب عنهم و�أبرز ما كتبه هو
كتاب رحلته ل�شرق �أفريقيا برفقه ال�سلطان حمود بن حممد
بن �سعيد.
البهالين متفرغ ًا للإ�صالح
بعد خروجه من ب�لاط ال�سلطة يف زجنبار تفرغ البهالين
مل���س�يرة الإ� �ص�لاح ح�ي��ث ك��ان��ت زجن�ب��ار م�ه��داً للتطور ورغ��د
العي�ش بينما البلد الأم عمان كانت تعي�ش يف �ضنك و�ضيق
من احل��ال .وق��د ح��اول البهالين عرب ال�صحافة يف زجنبار
�إي�صال �صوت �إبا�ضية اخلارج �إىل �إبا�ضية الداخل العماين.
ويف عام � 1911أً�صدر البهالين �صحيفة النجاح من زجنبار
بال�شراكة مع رفيقيه ال�شيخ �أحمد بن حمود احلارثي وال�شيخ
�أحمد بن �سيف اخلرو�صي ،و�شعارها قوله تعاىل�« :إِنْ �أُرِي ُد
ال ْ�ص َل َح مَا ْا�س َت َط ْعتُ » .كانت ال�صحيفة قليلة التعر�ض
�إِ َّل ْ إِ
لل�سيا�سة ح�ت��ى م���س��ك زم��ام�ه��ا ال���ش�ي��خ ن��ا��ص��ر ب��ن �سليمان
اللمكي .ال��ذي انتقد من خاللها ب�شدة ن�شاط الإجنليز يف
اخلليج العربي و�سمى فيها �شخ�صية بلفور ببلفور الدموي.
وقد �أغلقت ال�صحيفة يف  1914ونفي اللمكي �إىل الهند .وقد
ا�ستمر البهالين يف توا�صله م��ع امل�صلحني يف �شتى ال��دول
العربية خا�صة امل�صلحني الإب��ا��ض�ي�ين وم�ن�ه��م :اجل��زائ��ري
حممد بن يو�سف �أطفي�ش و الليبي �سليمان با�شا الباروين
والليبي امل�صري امل��ول��د قا�سم �سعيد ال�شماخي وامل�صطفى
ريا�ض با�شا رئي�س وزراء م�صر  3مرات.
وت�خ�ت��م ال�ب��اح�ث��ة ب� ��أن ان �غ�لاق ال��داخ��ل ال�ع�م��اين ح�ت��ى عهد
ال�سلطان �سعيد بن تيمور غيب عن العامل �شخ�صيات فكرية
عظيمة عا�شت وازدهرت جتربتها خارج عمان.
f_wahaibi@hotmail.com
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قصة قصيرة
عن الفلسفة اليونانية

٣

زهرة السعيدي

نتخيل �أن الفل�سفة قد بد�أت مع �سقراط و�أفالطون ،ثم �أ�صبحت يف �شكل وا�ضح وحمدد مع �أر�سطو ،لكن يبدو �أن لنيت�شه ر�أيا �آخر؛ حيث قال« :تقدم
الإغريق ب�سرعة ،ومبثل هذه ال�سرعة املخيفة انحطوا �إىل احل�ضي�ض .حينما ا�ستنزفت العبقرية الهيلينية �أف�ضل ما لديها� ،سقطت �إىل الهاوية
ب�أق�صى �سرعة .ال بد و�أن ال�سقطة قد حدثت فج�أة ،فتوقف �أعظم منط للحياة ،انتهت يف حلظة واحدة ،متام ًا كم�أ�ساة .جاء �شخ�ص مهوو�س جبار مثل
�سقراط فحدث متزق يتعذر ترقيعه؛ حيث و�صل عنده خراب الذات �إىل �صورته الكاملة» ..حتى نفهم ما الذي عناه نيت�شه هنا ال بد �أن نعود للوراء
قلي ًال على اخلط الزمني الذي ر�سمه عبد الرزاق بلعقروز يف مقاله «الر�ؤى اليونانية للعامل ومنزلة الإن�سان» املن�شور يف جملة التفاهم.
ون�ع��رف م��ن خ�لال الأدب وال�ف��ن الإغ��ري�ق��ي ال��ذي و�صلنا �أن
اليونانيني فيما قبل القرن ال�سابع قبل امليالد كانوا ين�سبون
احلوادث الطبيعية �إىل قوى خارقة تفوق الطبيعة والقوانني
الفيزيائية ،وك��ان احلد�س هو �أدات�ه��م الأوىل يف فهم العامل
وم �ل �ئ��ه ب��امل �ع �ن��ى .رمب ��ا ي �ك��ون �أج �م ��ل م ��ا يف ت �ل��ك احل �ق �ب��ة هو
اللجوء �إىل ال�شعر و�إ�ضفاء طابع القدا�سة وال�سحر يف تف�سري
الأحداث ،بد ًال من ا�ستخدام القواعد واختزالها يف املفاهيم.
ه ��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال�ق���ص����ص الأ� �س �ط��وري��ة ال�ت��ي ت�ستك�شف
الإن�سان و�صراعاته وم�صريه وعالقته بالأمل واملوت والقدر.
كان الإغريق يف هذه الفرتة ي�ؤمنون باخليال وحرية الأفكار
والتعدد ،ورمب��ا يكون �سبب ذل��ك هو تعدُّ د الآل�ه��ة ،على ر�أي
نيت�شه؛ لأ َّن الأ�سطورة التي قدمها هومريو�س لليونان كانت
هي املحرك الأ�سا�سي للخيال وجمال الأفكار؛ لذلك ولع نيت�شه
بالرتاجيديا اليونانية وكانت �أح��د �سبله يف حماولة �إ�صالح
الثقافة التي يعوزها الفن الذي قتلته القيم العقالنية .يقول
بارتليمي �سانتهيلر« :ل��و كانت ديانة الهيلينني �أك�ثر جدية
مم��ا ك��ان��ت عليه لأو��ش�ك��ت فل�سفتهم وعلومهم �أن ت�ك��ون �أق��ل
يف اجلدية مما كانت عليه بكثري» ..هذا التف�صيل مهم لأنه
�سي�شرح الحقاً موقف نيت�شه من �سقراط والقيم العقالنية
والتوحيدية التي بد�أت معه.
مل ت�ك��ن الأ� �س �ط��ورة وال�تراج�ي��دي��ا جم � َّرد م�شاهد م�سرحية
للرتفيه واللعب ،و�إمن��ا كانت تعبرياً عن الأح ��داث ،ومتثيل
الوجود ب�أنه �شيء مرعب وعبثي ،ولكن يف الوقت ذاته ي�ستحق
املعاناة والأمل .وال ميكن القول �إ َّن الأ�سطورة اليونانية قد
توقفت عند نقطة معينة على اخلط الزمني ،فحتى مع تو�سع
العقالنية و�إخ�ضاع الفال�سفة الالحقني كل فكرة ومذهب
لنظام العقل� ،إال �أنها ما فتئت تغذي �أمناطاً �سحرية خمتلفة
�أكرث حداثة.
الطبيعة
ق��ال طالي�س�« :إن امل��اء هو حقيقة الأ�شياء ولي�س الإن�سان»؛
وبذلك �أعاد الأ�شياء �إىل �أ�صل واحد ،و�ألغى االعتقاد القدمي
القائل ب��أ َّن احلقيقة تكمن يف الإن�سان؛ حيث نقلها منه �إىل
الطبيعة ب ��إع��ادة �أ��ص��ل امل ��وج ��ودات �إىل امل ��اء ،وك��ذل��ك �أق�صى

الأ�ساطري من نطاق تف�سري �أح��داث الكون .ويف هذه احلقبة
التي ب��د�أت تقريباً يف نهاية القرن ال�سابع قبل امليالد هد�أت
الأ��س�ط��ورة قلي ً
ال و�أف�سح ال�سحر واخل��راف��ة املجال للتف�سري
العقلي بدخول امل�شهد .يتفق نيت�شه مع �أر�سطو يف �أن طالي�س
ه��و الفيل�سوف الأول ال ��ذي ف�ك��ر بالفل�سفة العلمية ،ولكن
يختلف معه يف ت�أويل فل�سفته .ففي حني �أ َّول �أر�سطو مقولة
طالي�س ب ��أ َّن امل��اء يغذي ك��ل ��ش��يء ،ي�ق��ر�أ نيت�شه ه��ذه العبارة
باعتبارها القفز م��ن املالحظة احل�سية �إىل النظام العقلي
ومن ثم م�شاركته مع الآخرين عرب اللغة واملجاز؛ لذلك قد
يكون ق�صد طالي�س ب��إع��ادة �أ�صل الأ�شياء �إىل امل��اء هو جماز
للتعبري عن وحدة الوجود.
وب �ه��ذا؛ ان�ت�ق��ل ال�ت���ص� ُّور الأ� �س �ط��وري وال��دي�ن��ي ع��ن الإغ��ري��ق
تدريج ًّيا من اخليال �إىل الطبيعة ومن ال�شعر �إىل النرث ومن
اجلو ال�ساحر �إىل �إقامة الأدلة والتعليل الطبيعي للأحداث.
الأخالق
د َّم ��ر ال���س�ف���س�ط��ائ�ي��ون �إمي� ��ان الأث�ي�ن�ي�ين ب��الآل �ه��ة والآل �ه ��ات،
و�أر�� �س ��وا ��ش�ك� ً
لا ج��دي��دا ل�ل�خ�ط��اب ال�ف�ل���س�ف��ي ب��اع�ت�ب��ار ال ��ذات
الإن�سانية حمور التفكري واملدنية م�سكنه ،وا�ستحدثوا قيما
جديدة �أخالقية وفكرية وفردانية ،ف�أ�صبحت مكانة الإن�سان
�أعلى من �أي وق��ت �سبق .تعرف الإن�سان حينها على احلرية
وت�ق��ري��ر امل���ص�ير و�أ� �ص �ب��ح م ��درك �اً لأن ال �ع��امل ي���ض��م ث�ق��اف��ات
ومعتقدات �أخرى .توافقت ر�ؤية �سقراط يف توجيه االهتمام
نحو الإن�سان مع ر�ؤي��ة ال�سف�سطائيني ،لكنها اختلفت معهم
يف طبيعة الإن���س��ان وال�ن�ظ��ام الأخ�لاق��ي ال ��ذي يجب و�ضعه.
ر�أى �سقراط �أ َّن الفل�سفة اليونانية ب��د�أت باالعوجاج ب�سبب
ال�سف�سطائيني وما �أحلوه من ا�ضطراب ب�سبب تعليلهم املادي
املجرد لكل ق�ضايا ال�ك��ون؛ حيث ر�أى �أ َّن نظرياتهم مل تكن
منطقية وال جم��دي��ة �أخ�لاق � ًّي��ا؛ ل��ذل��ك ان���ص� َ
�رف �إىل درا��س��ة
الأخ�لاق واملنطق ،وبالتحديد ركز على ف�ضيلة عي�ش احلياة
ب�أف�ضل �صورة ممكنة .مل يهتم �سقراط ب�أ�صل العامل وطبيعة
احلقيقة ،و�إمنا عدها بال قيمة �أمام معرفة الإن�سان واالرتقاء
بالعقل العلمي «�إىل رتبة الف�ضيلة».
قد ي َّتفق نيت�شه مع �سقراط يف �أ َّن الفل�سفة اليونانية قد بد�أت

باالنحطاط يف تلك الفرتة ،لكن لي�س ب�سبب ال�سف�سطائيني،
و�إمنا ب�سبب �سقراط نف�سه.
ويعترب العامل �أ َّن ع�صر �سقراط ومن �أتى بعده من الفال�سفة
يف ت�ل��ك احل�ق�ب��ة ه��و ع�صر الفل�سفة ال��ذه�ب��ي وال �ف�ترة التي
و�صلت فيها الفل�سفة اليونانية �أوجها واكتمالها ،لكنَّ نيت�شه
ال ي�ت�ف��ق ،ك�م��ا ذك ��رت ��س��اب�ق�اً ،م��ع ذل ��ك ،ب��ل ي�ع�ت�بره��ا مرحلة
انحطاط وف�ساد الإغريق.
من قر�أ كتاب �أفالطون حماكمة �سقراط ،يعرف �أ َّن �سقراط
ال فا�ض ً
كان رج ً
ال حكيماً؛ فقد قال عنه �أفالطون نف�سه �إنه
كان «�أحكم و�أع��دل و�أف�ضل جميع الرجال الذين عرفتهم يف
حياتي» .ما الذي جعل نيت�شه �إذن ي�صوره �شريراً يف كتاباته
وينعته ب�أب�شع ال�صفات؟ حتى نعرف اجلواب ال بد �أن نفهم �أو ًال
احلميمية التي يرتبط بها نيت�شه مع الرتاجيديا الإغريقية
(فن امل�أ�ساة) .لطاملا اعترب نيت�شه الفال�سفة ما قبل �سقراط
م��ن �أم �ث ��ال ه�يرق�ل�ي�ط����س و�أن��اك���س�ي�م�ن��دري����س ه��م الفال�سفة
ال �ي��ون��ان �ي�ين احل�ق�ي�ق�ي�ين؛ ف �ه��م �� ُ�ش �ج �ع��ان ال ت �ع��رف ق�ل��وب�ه��م
اخل ��وف؛ ف��رغ��م معرفتهم �أ َّن ال�ع��امل م��أ��س��اوي و�أن ال��وج��ود
مرعب �إال �أنهم مل ينبذوه و�إمن��ا فا�ضوا باحلياة وبالغرائز
الأر��ض�ي��ة وانغم�سوا يف ال��وج��ود وت�ساءلوا ع��ن قيمة احلياة.
ومن خالل درا�سة نيت�شه لفل�سفة �سقراط وحتليله لها تو�صل
�إىل �أن �سقراط تواط�أ مع الكاتب امل�سرحي ويربيد�س يف �إعدام
الفن والنظرة امل�أ�ساوية للحياة و�آث��ر التفا�ؤل ال��ذي يعد به
العقل واملنطق واجلدل ،معتقدا �أ َّنها قد تك�شف له طرقا لفهم
العامل.
ُ
الأم� ��ر الآخ� ��ر ال ��ذي مي�ق�ت��ه ن�ي�ت���ش��ه يف ف�ل���س�ف��ة � �س �ق��راط هو
معادلة :معرفة = ف�ضيلة = �سعادة؛ لأ َّنها ترفع من احلقيقة
التي ن�صل �إليها بالعقل �إىل منزلة الف�ضيلة ،وتنزل باحلد�س
وال �غ��رائ��ز م�ن��زل��ة دن �ي��ا؛ ب�ح�ي��ث ال مي�ك��ن االع �ت �م��اد عليها يف
الو�صول للحقائق.
وي�ق��ول نيت�شه �إ َّن ��ه ع��رف م��ن خ�لال تنقيبه يف �أي ��ام �سقراط
الأخ�ي�رة� ،أي قبل جت ُّرعه ال�سم �أن��ه قد تفطن �إىل �أخطائه،
و�أن��ه ا�ست�شهد قبل رحيله ب�أ�شعار ديوني�سو�س امل�أ�ساوية« :ها
هو �صوت القدر يناديني على حد قول �شاعر امل�أ�ساة .وال بد �أن
�أجرع ال�سم عما قريب».
Zahra.alsaidi09@gmail.com
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ُ
الربط بين التعليم واألخالق
ْ
ُ
التصورات اإلسالمية
عكسته
كما

أم كلثوم الفارسية

نتناول يف مقالنا هذا ما قدمه الباحث�-سابي�ستيان غونرت� -أ�ستاذ كر�سي اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة غوتنغن ب�أملانيا ،حول مو�ضوع
ُ
الت�صورات الإ�سالمية الكال�سيكية التي �أف�صحت عن العالقات الوا�ضحة �ضمن عالقات �أخرى مع
الربط املتناوب بني التعليم والأخالق كما عك�ستْه
ُ
ت�سجيل هذه احلقيقة ،حتى لو كانت الت�ص ّورات واحلجج
املهم
مبادئ مفهوم الرتبية والتعليم اليوناين القدمي ،التي ا�ستقبلها امل�سلمون وط ّوروها .ومن ّ
عن التعليم والأخالق يف الع�صر القدمي ذات طابع فل�سفي يف املقام الأول ،وباملقابل ذات طابع ديني فالإ�سالم ما زال م�ستمر ًا حتى اليوم .ويف الع�صر
احلايل �أ�صبحت الو�سائط الإلكرتونية ُت�ستعمل �أكرث يف النقا�شات حول التعليم والأخالق ،وهي نقا�شات راهنة ت�سيطر على املعنى اجلوهري لل�شواهد
الكال�سيكية عن التعليم والأخالق من جهة؛ لكنها تعك�س من جهة �أخرى التحدّ يات املتنوعة يف �سياق العوملة والهجرة ،التي تواجه القوى االجتماعية
يف العامل الإ�سالمي ويف الغرب �أي�ض ًا.

ف��ال�ق��واع��د الأخ�لاق �ي��ة ت�ستحوذ ع�ل��ى �أه�م�ي��ة مركزية
وا��ض�ح��ة يف ال��ر��س��ال��ة ال�ق��ر�آن�ي��ة باملعنى ال �ت��ايلُ :يفهم
�سلوك الإن�سان كله على �أ َّنه عبادة هلل وفعل �إمياين .وقد
نزل القر�آن من �أجل تعليم النا�س الإميان ،وخ�شية اهلل
رمي النف�س
وال�سلوك الأخالقي ،ومن �أجل النهي عن ْ
�إىل التهلكة ،لهذا �أعطى اهلل النا�س القدرة على التمييز
ب�ين م��ن ه��و �آث ��م وخ��اط��ئ وم��ن ه��و على ح��ق .وتكت�سي
الئحة �أوام��ر ونواهي اهلل التي ت�ضمنها القر�آن مكانة
كبرية؛ ذلك �أنها تع ّد �شهادة ميالد الأخالق ال�سامية.
ه ��ذه ال�لائ �ح��ة ل ل��أوام ��ر ت��ذ ّك��رن��ا م��ن ح�ي��ث امل���ض�م��ون
وال�شكل باملراجع الوا�ضحة للو�صايا الع�شر يف الإجنيل.
ف��اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م��و��ض��وع ال�ع�لاق��ة ب�ين الأخ�ل�اق
والتعليم م��ن املو�ضوعات التي �شغلت تفكري العلمـاء
والرتبـويني قـدميا وحـديثاً ،وحـاولوا فـي كـل مرحلـة
ف�ك��ري�ـ��ة ت�ق�ـ��دمي ال�ت�ـ���ص��ور امل�ن��ا��س�ـ��ب ف�ـ��ي ر��س��م ال�ع�لاق��ة
بينهما وطرق معاجلة احلاجة الأخالقية للمجتمعات
والتعليم ،وت��و��ص�ل��وا �إىل � �ض��رورة �أن ي�ق��وم العلم على
عنا�صر روح�ي��ة وم�ع�ن��وي��ة ُت�ع�ل��ي م��ن ��ش��أن امل�ث��ل العليا
والأخ�لاق ال�سامية ،كما يجب �أن تقوم احل�ضارة على
املعنويات ،وتوفق بني املاديات والروحيات ،وهل تكون
احلياة �آمنة ي�سودها الرحمة وال�سالم �إذا كانت مادية،
وك�ي��ف ت�ك��ون احل�ي��اة دو ًم ��ا تتجه �إىل التنمية والتقدم
والرخاء الرائع �إذا مل ت�سر على هدي الروحيات؟ لن
ي�ستطيع الإن�سان �أن يرد عن احلياة �آثامها و�شرورها
ومفا�سدها �إذا �سار فيها على العلم وحده من�صر ًفا عن
معاين اخل�ير واجل�م��ال! بل كيف تكون احلياة �سامية
ذات �إث �م��ار �إذا �سيطرت عليها امل��ادي��ة م��ن ك��ل ج��ان��ب؟
وهل ي�صفو عي�ش يف جو م��ادي؟ وهل ت�ستقيم ح�ضارة
باملادية؟

ل�ه��ذا ف�لا ع�ج��ب �إذا ق ��ام بع�ض امل�ف�ك��ري��ن يف ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ودول �أوروب� ��ا ي��دع��ون ال�ن��ا���س �إىل
ح ��رك ��ة �إ� �ص�ل�اح �ي ��ة غ��اي �ت �ه��ا االجت� � ��اه ن �ح ��و امل �ع �ن��وي��ات
والروحيات ،واالهتمام بتكوين اخللق والأخالق ،وجعل
احل�ضارة قائمة عليها لينقذوا الإن�سانية من ال�شرور
املحيطة ب�ه��ا ،وي���ض�ع��وا ح �دًا للم�شاكل ال�ع��دي��دة التي
يعانيها املجتمع ،وهذا ما يجعلني �أ�ؤمن ب�أن العامل على
الرغم مما هو فيه من تخبط �سيتجه نحو الروحيات
ونحو االحتفاظ مبقام الروح فوق مقام املادة ،ذلك �أنه
�إن مل يفعل و�سمح للمادة �أن ت�سيطر غري �آبهة باخللق
وم�ع��اين اخل�ير وال�ك�م��ال ،فلن تقوم للح�ضارة قائمة،
و�سيبقى ال�سلم مهددا واملثل العليا يف خطر ،والنا�س
يف ق�ل��ق ،والأف �ك ��ار يف ا� �ض �ط��راب ،والأع �� �ص��اب يف ت��وت��ر،
وتت�ضاعف م�شاكل الإن�سانية ومتاعبها ،وت��زداد تعقدًا
وال �ت��وا ًء ،ف�لا يخرج م��ن فو�ضى واح�ت�لال حتى يجابه
فو�ضى واحتالال �أ�شد و �أنكى؛ فال اطمئنان وال �أم��ان
وال راح��ة وال �سلم ،وع�ل��ى ه��ذا فالعلم وح��ده ال يكفي
لو�ضع حد ل�شرور العامل و�آثامه ،والعلم وحده ال يكفي
للخال�ص م��ن امل�ت��اع��ب وال���ص�ع��اب املحيطة ب��ه م��ن كل
جانب.
فالعلم �إذا دخل دائ��رة اخللق اجته نحو اخلري والبناء
والنمو والإثمار ،و�إذا خرق نطاقها ومل يتقيد بها �أ�صبح
�أداة �شر وهدم وتدمري ،وعلى هذا فمن �صالح الب�شرية
واحل�ضارة �أن يحيط اخللق بالعلم و�أن ي�سيطر عليه
ويرعاه لي�سري به نحو اخلري والكمال.
ن�ت�ي�ج��ة ل �ه��ذا م � ّث��ل الإ� �س�ل�ام لأت �ب��اع��ه جم� � �دّداً بنمطه
اجلديد والفطري واملتكامل ح��ول احلياة حتى �أ�صبح
ا��س��م امل�سلمني م ��رادف �اً للتنوير والإن���س��ان�ي��ة وال�ت�ق��دم
الفكري؛ حيث ا�ستندت الت�صورات عن �أنظمة التفكري

التي ّ
متت �صياغتها يف الع�صر الإ�سالمي الكال�سيكي
ع��ن التعليم والأخ� ل��اق �إىل م �ب��د�أي��ن :التعليم م��دى
احلياة بو�صفه واجباً دينياً؛ ومبد�أ الربط بني العلم
وال���س�ل��وك ،م�ت�ح��دة م��ع امل�ط�ل��ب الأخ�ل�اق ��ي ب ��أن العلم
املكت�سب يجب �أن ينفع لي�س الفرد وحده فقط ،وعلى
هذا الأ�سا�س جت ّلت الأهداف الرئي�سة لل ّتعليم والتع ّلم
�ام �اً متيناً،
الإ��س�لام�ي�ين يف ت�ل� ّق��ي الإن �� �س��ان تعليماً ع� ّ
وت�ش ّربه للقيم الإ�سالمية� ،أو تر�سيخ حياته وفاعليته
فيها بثبات .ويجب على هذه الوظيفة املزدوجة لتلقني
العلم واكت�سابه يف الإ�سالم �أن ت�ضمن �أن يعمل الفرد
ير ملحيطه اخل��ا���ص ،و�أي�ضاً مل�صلحة
بن�شاط ملا فيه خ� ٌ
اجلماعة .يعرف الفقيه �أب��و حنيفة النعمان بن ثابت
(ت ) 767 :ال��ذي ينتمي �إىل الع�صر الإ�سالمي املب ّكر
مفهوم التعليم بتعريف مي ّثل الطريقة التعليمية يف
الفِقه «معرفة النف�س ما لها وما عليها»� ،أما يف الع�صر
الكال�سيكي الإ�سالمي ،فيقول « العلم دون ا�ستخدام
ع�م�ل��ي ي �ك��ون غ�ي�ر م �ث �م��ر» .وق ��د � �ش��رح ب ��ره ��ان ال��دي��ن
ال��زرن��وخ��ي �أو ب��ره��ان الإ��س�لام ال��زرن��وخ��ي (ت :ح��واىل
 ) 1223املعروف ب�أعماله يف جمال الرتبية �أبرز املظاهر
الأخالقية املت� ّأ�صلة فيه للإن�سان � ّأل يغفل عن نف�سه،
ما ينفعها وما ي�ضرها ،يف �أولها و�آخرها ،وي�ستجلب ما
ينفعها ويتجنب ما ي�ضرها؛ كي ال يكون عقله وعلمه
حجة عليه فيزداد عقوبة.
وخامتة القول ال بد �أن يقرتن العلم بالأخالق والقيم،
حيث �إن اخللق من النفحات الإلهية ،به يكتب التوفيق
وعليه ت�ق��ام دع��ائ��م ال�ن�ج��اح ،وال�ف��رد ُ
بخلقه ال بعلمه،
وكذلك الأمم لي�ست بعلومها وفنونها ،بل ب�أخالقها
و�ضمائرها وال ت�صلح �إال بهما وال ت�شاد عظمتها �إال
عليهما.
nkha008@gmail.com
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تأثير التحوالت العالمية في منظومة القيم
الدينية واألخالقية للمجتمعات المسلمة
هنية الصبحية
ُ
املغربي و�أ�ستاذ علم االجتماع الديني ر�شيد جرموين -يف مقاله املن�شور بـ«جملة التفاهم»« -القيم اخل ُلقية والدينية و�إ�شكاليات
الباحث
ُيناق�ش
ُّ
الإطالق والن�سبية يف املجال العاملي» ،وقد ت�ضمنت مناق�شته �إ�شكاليات التحوالت الأخالقية والقيمية يف عاملنا ،والإطار النظري واملفاهيمي مل�صطلح
القيم ،وبع�ض مظاهر وتف�سريات حتوالتها الأخالقية والدينية يف املجتمعات امل�سلمة.
و ُيحاول الباحث يف درا�سته الإجابة عن التحوالت الأخالقية
والقيمية التي جرت يف عاملنا اليوم -ما بعد احلداثة -والتي
ت��ؤث��ر يف م���س��ارات ح�ي��اة الأف ��راد واجل�م��اع��ات ،و�أب ��رز حتوالتها
وم �ظ ��اه ��ره ��ا ال� �ك�ب�رى وال� �ع ��وام ��ل امل �ف �� �س��رة ل �ت �ل��ك ال �ت �ح��والت
واالجتاهات الكربى مل�سار التحول من خالل الإط��ار النظري
وامل �ف ��اه �ي �م ��ي مل���ص�ط�ل��ح ال �ق �ي ��م ،وحت ��دي ��د م �� �س ��اره ال�ف�ل���س�ف��ي
وال���س��و��س�ي��ول��وج��ي ،ك�م��ا �أن ��ه �أ� �ش��ار �إىل وظيفتي ال�ق�ي��م ،وال�ت��ي
حدَّدها يف الآتي :وظيفة ُتعنى باملحافظة على متا�سك وحدات
ال�ت�ج�م��ع الإن �� �س��اين ب ��دءا م��ن الأ� �س ��رة مبختلف �أ��ش�ك��ال�ه��ا �إىل
املدينة والدولة واملجتمع الإن�ساين العاملي ،تتمثل هذه القيم
يف االنتماء وال��والء وال��وف��اء؛ وه��ذه القيم تعزز ال��رواب��ط بني
الأفراد ،وتوجه ال�سلوك الإن�ساين نحو رعاية الآخر واحلر�ص
عليه .والوظيفة الأخ��رى ُتدعى «القيم املحركة» ،والتي ُتعنى
بتحريك الن�شاط الإن�ساين وزيادة كفاءته والعمل على تعظيم
�آث ��اره ونتائجه ،ويج�سد ذل��ك ث�لاث قيم؛ تتمثل يف :الإمي��ان
بالعلم منهجا لدرا�سة الكون ،وااللتزام باملنهج العلمي العقلي
ال�صارم ومن ثم الإعالء من قيمة العمل ،و�أخريا تعزيز قيمة
ال��وق��ت بو�صفها �سبيال لنه�ضة الأمم .و�إ��ض��اف��ة ال�ستعرا�ض
م�ف�ه��وم ال��دي��ن م��ن ج��ان�ب�ين؛ ه �م��ا :ح���س��ب ال�ت�ح��دي��د ال�ل�غ��وي
واملعياري للدين ،وح�سب التحديد ال�سو�سيولوجي الذي ارتبط
بن�ش�أة علم االجتماع الديني .كما �أ�شار �إىل �أ َّن التدين ي�شكل
الكيفية التي يعي�ش بها الأفراد واجلماعات جتربتهم الدينية؛
وذل� ��ك م ��ن خ �ل�ال ال �ت �ف��اع��ل م ��ع �أ� �ش �ك ��ال ال �ف �ه��م واال��س�ت�ي�ع��اب
والتطبيق والتمثل للمكونات الأ�سا�سية يف الدين.
�أ�ضاف الباحث �أ َّن فل�سفة ما بعد احلداثة تتميز بثالث نزعات
�أ�سا�سية؛ هي :النزعة اال�ستهالكية التي تتجاوز جمرد ال�سلوك
اال�ستهالكي ال�ي��وم��ي ال �ع��ادي وامل�ع�ق��ول؛ بحيث ي�ت�ج��اوز ذلك
املحفز الواعي وغري الواعي الذي يحمل الإن�سان �إىل حتديد
هُ ��وي�ت��ه يف ك��ون��ه م�ستهلكا م�ستلهما ال�ك��وج�ي�ط��و ال��دي�ك��ارت�ي��ة
التي تدعو «�أن ��ا �أ�ستهلك �إذن �أن��ا م��وج��ود»؛ فكينونة الإن�سان
امل�ع��ا��ص��ر م��رت�ب�ط��ة مب ��دى وط�ب�ي�ع��ة ا��س�ت�ه�لاك��ه؛ فاال�ستهالك
ه��و ال �غ��اي��ة ل�ل�ت�ح�ق��ق ب��ال��وج��ود ،وال �ن��زع��ة ال �ف��ردان �ي��ة امل �ت ��أث��رة
بالنزعة اال�ستهالكية الداعية لقيم الفردانية؛ حيث �إنه كلما
تعزز ال�شعور ل��دى الفرد باحلاجة ملزيد من اال�ستهالك ،زاد
التقوقع نحو ال��ذات ب�صورة �أك�بر ،فع�صر الفردانية هو مزيد
م��ن االنهمام نحو ال ��ذات وت�صبح الأ��س��رة والع�شرية وال��دول��ة
ت�ضحية من �أجل اجلماعة .وامل�شهد االقت�صادي ُي�شكل تعبريا
متكامال ووا�ضحا للنزعة الفردانية ،وي�ؤكد الباحث �أ َّن ع�صر

ما بعد احلداثة حترير متوا�صل للفعل االقت�صادي وتر�سيخ
قيم االغتناء والربحية� ،إ�ضافة �إىل توليد قيم اال�ستهالكية
وال �ت �ل��ذذ .و�أخ �ي�را ،ال�ن��زع��ة ال�ع��دم�ي��ة ال�ت��ي ت ��أخ��ذ �أب �ع��اده��ا من
الفل�سفة النيت�شية؛ حيث ت��رى الإن���س��ان م��ا بعد احل��داث��ي ال
يفكر �إال باللحظة الراهنة ،مع عدم وجود غاية للدورة الزمنية
التي ت��ؤدي النت�شار ال�سلوك االنتحاري امل��ادي واال�ستغراق يف
امل�خ��درات وال�ي��أ���س م��ن احل�ي��اة؛ وب��ذل��ك ي�سود الت�شا�ؤم وامل��وت
والنهاية والإميان بعدم وجود حقيقة.
ويو�ضح جرموين �أ َّن هنالك �أربعة مظاهر للتحوالت القيمية؛
�أول �ه��ا :قيم ك��ان��ت ��س��ائ��دة وم��ا زال��ت م��وج��ودة يف املجتمع لكن
�شكلها تغري ،ثانيا :ظهور قيم ج��دي��دة عو�ضت قيما قدمية،
ث��ال�ث��ا :م��وت ق�ي��م ق��دمي��ة دون �أن ي�ت��م تعوي�ضها بقيم �أخ��رى
جديدة ،كقيمة الطاعة مبعنى توقري العلم والعلماء واملعلمون
والأ�ساتذة ،و�أخريا :ظهور قيم جديدة مل تكن معروفة ،كقيمة
عودة الذات كما �سماه �آالن تورين ،وقيمة اال�ستهالك املفرط
ال�ت��ي �أ�صبحت ت�غ��زو ك��ل املجتمعات والأف� ��راد واخل�صو�صيات
امل�سلمة ب�شكل خ��ا���ص .وم��ن خ�لال ذل��ك ،يناق�ش الباحث �أن��ه
لي�ست كل هذه التحوالت �سلبية ،و�إمن��ا يوجد بع�ض اجلوانب
الإي �ج��اب �ي��ة ،ول �ك��ن الأه ��م يف ذل ��ك م��ا تف�سري ه ��ذه ال�ت�ح��والت
و�أ��س�ب��اب�ه��ا ال�ق�ي�م�ي��ة والأخ�ل�اق �ي ��ة ال �ت��ي ح��دث��ت يف املجتمعات
امل�سلمة ،وحتديدا يف م�ؤ�س�سات التن�شئة؛ �أول�ه��ا :ت�أثري القيم
العوملية على الفئات واجلماعات والأف��راد حيث �أزال��ت احلدود
بني البلدان و�أظهرت ثقافات جديدة وك�شفت عن رموز حديثة
للهوية كثقافة ال�سوق التي خلفت فجوات كبرية بني اجليلني،
ثانيا :التوجهات الدميقراطية اجل��دي��دة التي خلفت ثقافة
حقوق الإن�سان وتقدير الذات ،ثالثا :ارتفاع الر�أ�سمال الثقايف،
و�أخ �ي�را :ت��راج��ع دور امل�ؤ�س�سات التقليدية وان�ه�ي��ار �شبه كلي
لت�أثرياتها ،ك�سلطة امل�ساجد واملدار�س والأ�سر يف �إنتاج و�إعادة
القيم املجتمعية واحلفاظ على ا�ستمراريتها.
وي�ؤكد الباحث �أ َّن��ه مهما تراجعت �أدوار امل�ؤ�س�سات الدينية يف
ظل التطورات العاملية� ،إال �أ َّنه مل ي�ؤثر يف تراجع االهتمامات
الروحية للإن�سان املعا�صر ،وميكن القول ب�أنه �أدى �إىل �إعادة
توجيهها .وي�شري ��س��رج��وين �إىل �أ َّن �سبب �أزم ��ة احل��داث��ة هو
ت �ع��ددي��ة ال�ق�ي��م وت �ع ��دد م��رج�ع�ي��ات�ه��ا ،وت �ن ��ازع ال�ف��اع�ل�ين ح��ول
املرجعية امل��ول��دة للمعنى؛ ف��الأف��راد لي�س لديهم �إ��ش�ب��اع على
م���س�ت��وى ت�ن��ا��س�ق�ي��ة ال �ق �ي��م ،وال �ق �ي��م ال �ع��ام��ة ال جت ��د طريقها
ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق ب���ش�ك��ل م ��وح ��د وم�ل�ائ ��م يف ج�م�ي��ع م �ن��اح��ي احل �ي��اة
املجتمعية ،وم��ا ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل �ضياع املرجعيات ،و�أن��ه ال

توجد حقيقة موحدة للجميع.
ويف ذلك ال�سياق ،ميكن القول �إ َّن التحوالت القيمية �أدت لربوز
جمموعة من الظواهر ال�سلبية كظواهر الالمعيارية وال�صدمة
والقلق من املجهول وفقدان االجتاه�...إلخ ،الذي يجعل الفرد
يف دوام��ة من الت�سا�ؤالت :هل هو يف الطريق ال�صحيح �أم ال؟
فالتعدد املرجعي يف التدين �أ�صبح ي�شمل جميع املجتمعات،
وي ��ؤك��د �أن ال� ُب�ع��د م��ا ب�ع��د احل��داث��ي يف ال�ت��وج��ه ال��دي�ن��ي و�صل
�إىل تعددية دينية وافدة خمتلفة الأ�س�س العقائدية كالوثنية
وال�سماوية ،م�ؤكدا �أن امل��زج واالنتقال بني خليط متنافر من
االع�ت�ق��ادات ،وبذلك �أ�صبح الدين يخ�ضع ملنطق اال�ستهالك،
ا�ستهالك تعددية الألوان الدينية املتاحة يف الأ�سواق العاملية.
و ُي �� �ش�ير ج ��رم ��وين �إىل �أ َّن ال �ت �ح ��والت الأخ�ل�اق �ي ��ة وال��دي�ن�ي��ة
يف امل�ج�ت�م�ع��ات امل���س�ل�م��ة ب��ال�غ��ة ال�ت�ع�ق�ي��د وال�ترك �ي��ب ،ويلخ�ص
التهديدات التي تواجه تلك الأن�ساق واملرجعيات� ،أولها :بروز
ظاهرة ال�سيولة يف التعاطي مع املرجعيات الدينية والأخالقية،
بحيث ي�صبح كل فرد مرجعا لذاته ومنطلقاته ور�ؤيته يف الكون،
ثانيا :النزعة الت�شكيكية يف املقد�سات والثوابت ،بحيث تبحث
لنف�سها عن منطلقات جديدة تقوم على تقدي�س العقل والعلم
كظاهرة الإحلاد الديني ،ثالثا :انبثاق موجة ا�ستهالكية لكل
القيم واملرجعيات ،بحيث تعرب ع��ن عمق التحول ال��ذي م�س
البناء الثقايف للمجتمعات امل�سلمة.
ويف اجلانب الآخر ،يو�ضح جرموين �أن هذه التحليالت والر�ؤى
لع�صر ما بعد احلداثة ي�شكك يف م�صداقيتها كونها ال حتمل
املعطيات العلمية ،مم��ا جعل بع�ض علماء االجتماع كرميون
بودون ي�ؤكد �أن املجتمعات الأوروبية الغربية ما زالت حتافظ
ع�ل��ى جم�م��وع��ة م��ن ال�ق�ي��م ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ك�ق�ي��م الأ� �س ��رة وال�ع�م��ل
والقيم ال�سيا�سية.
وي �ق�ترح ال�ب��اح��ث جم�م��وع��ة م��ن امل�ق�ترح��ات ب�شكل مت�سل�سل،
م���ش�يرا �إىل �أن يف امل��رح�ل��ة الأوىل ال ب��د م��ن � �ض��رورة تفكيك
اخل��رائ��ط الدينية والأخ�لاق�ي��ة والقيمية من خ�لال االعتماد
ع�ل��ى ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي؛ ال�ستي�ضاح ال �� �ص��ورة ،وم ��ن ث��م تقدمي
�إ� �ص�لاح��ات ج��ري�ئ��ة ون��وع �ي��ة يف ال�ب�رام ��ج وامل �ن��اه��ج وامل �ق ��ررات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال�ت�رب ��وي ��ة ،و�أخ� �ي��را ت �ط��وي��ر الأداء الإع�ل�ام ��ي
الإ�سالمي مبا يتنا�سب مع تطلعات الأجيال اجلديدة ،بحيث
ي�ضمن الأم ��ن ال��روح��ي وال �ث �ق��ايف وال�ق�ي�م��ي ل�ل�ف��رد ،وي�ضمن
ج�سور التوا�صل بني الأجيال واملرجعيات ،فال ح�ضارة من دون
قيم دينية و�أخالقية موحدة وموجهة ،مع وجود تعددية ُتر ّبى
على االختالف والتنوع والقبول يف �إطار مطلق موحد.
abdarhman123681@gmail.com
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العدالة في معترك
أقوال الفالسفة

حميد الصلتي

ب�سالم واطمئنانٍ  ،وحتى يكون حق كل
ونوامي�س حتكمه؛ فقد و�ضع اهلل امليزان لأجل حتقيق العدالة لتعي�ش املخلوقات
لقد خلق اهلل الكون ،وجعل فيه �سن ًنا
ٍ
َ
ً
أحد.
خملوق
نظام و�ضعه ال�صانع بنف�سه فال يعدو �أحدٌ على � ٍ
حمفوظا وفق ٍ
قول وفعلٍ  ،و�أينما ُوجدت العدالة ُوجدت
فالعدالة
متطلب تتعط�ش له �أفئدة املخلوقات ب�شكلٍ �أجمع ويتعط�ش له بنو �آدم ب�شكلٍ �أخ�ص؛ فهي يجب �أن تتغلغل يف كل ٍ
ٌ
ً
�صفة من �أهم �صفاته وا�س ًما من �أعظم
وعطلت القوانني التي حتفظها .لهذا؛ جعل اهلل العدل
الطم�أنينة ،وال خري يف
جمتمع ُوجهت فيه العدالة �إىل منح ًنى �آخر ُ
ٍ
فناظر مبا يرجعون .ويف مقال «م�س�ألة العدالة عند الفارابي و�أبي
�أ�سمائه احل�سنى ،و�ألهم بني �آدم �إياه ،بل وجعلهم خلفاء يف الأر�ض يحملون لواء �أمانة العدل
ٌ
الوليد بن ر�شد (دور النف�س يف القول الفل�سفي العدل)» ،للكاتب يو�سف بن عدل ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ما يروي الظم أ� وي�سد احلاجة؛ حيث ابتد�أ الكاتب
مقاله باحلديث عن وجوه االختالف والتقارب بني الفيل�سوفني الفارابي وابن ر�شد يف ق�ضية العدالة ،و�أ�شار �إىل � َّأن �أوجه االختالف بينهما �أكرث من �أوجه االتفاق
م�ست�شهدً ا بذلك ببع�ض مقوالتهم.

وق ��د �أ� �ش��ار ال�ك��ات��ب �إىل �أ َّن ال �ف��اراب��ي حينما ر�أى اخل�لاف
�دب يف ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة واخل�لاف��ة الإ��س�لام�ي��ة،
وال���ش�ت��ات ي � ُّ
ان �ب�رى ل �ي��و� ِّ��ض��ح �أم ��ر ْي ��ن م �ه �م�ين؛ ه �م��ا :وح� ��دة الفل�سفة
ورف��ع االخ�ت�لاف ب�ين الفال�سفة ،والأم ��ر ال�ث��اين :العالقة
التاريخية والتكوينية بني امللة والفل�سفة ،وقد كان هدف
الفاربي من هذين الأم��ري��ن هو اجلمع بني الآراء ل�صهر
جبل اخلالف املرتاكم.
ويف الزاوية الأخرى ،يُ�شري الكاتب �إىل ابن ر�شد الذي كان
ه��دف��ه الرئي�س م��ن ب��زوغ��ه مل�ع�ترك اخل���ص��ام ،ه��و ت�صحيح
القول الفل�سفي من جهة ،وت�صحيح القول امللي من جهة
�أخرى ولي�س لتحقيق هدف الوحدة.
ويرى الكاتب �أنه وبالرغم من وجود اختالفات كثرية بني
الفيل�سوفني� ،إال �أ َّنه توجد تقاطعات م�شرتكة بينهما .وهذا
ري م��ن الأح�ي��ان ل��و �أمع َّنا النظر
مم��ا ال �شك فيه؛ ففي كث ٍ
ري من
لتبني لنا �أ َّن��ه وبالرغم من وجود االختالف بني كث ٍ
النا�س ،ف�إنه ال بد من وجود بع�ض القوا�سم امل�شرتكة بينهم.
ف��ال �ك��ات��ب ي ��رى �أ َّن ال�ف�ي�ل���س��وف�ين ات �ف �ق��ا ع �ل��ى �أن امل��وج��ود
الإن���س��اين م�ه��د ٌد ب�سبب هيمنة �أخ�ل�اق الطاعة وتوظيفها
ل�صالح املت�أ ِّله على جهة التنا�سب بني الإن�سان والإله ،وهذا
ريا من النا�س
واق ٌع
ٌ
ملمو�س نراه اليوم يف حا�ضرنا؛ �إذ �إ َّن كث ً
�أً�صبحوا ي�ألفون التبعية على اال�ستقاللية ،فتجده يتبع
فالنا بكل �آرائ��ه ومعتقداته حتى و�إن كانت فا�سدة ،وهذه
التبعية العمياء لي�ست �إال قيودًا و�أغال ًال ي�ضعها املرء على
ري من الأحيان
عنقه فال ي�ستطيع التخل�ص منها ،ويف كث ٍ
يجد الن�صو�ص الدينية �أمام عينيه؛ فال يلقي لها با ًال لأ َّن
فال ًنا الذي يتبعه قال بخالفها وك�أن ل�سان حاله ي�ؤ ِّله ذلك
ال�شخ�ص وي�ت�رك ال�ق��ول الأ� �ص��ل ال ��ذي ن�ص عليه ال�شارع
العظيم.
وي �ن �وِّه ال�ك��ات��ب �إىل �أ َّن ال �ع��دل ل��ه م��دل� ٌ
�والت ك �ث�ير ٌة ارت�ب��ط
ري منها مب�صطلحات رمب��ا ه��ي �أق��رب لتحقيق امل�صالح
كث ٌ

لي�س �إال؛ فهناك العدل الت�شريعي والعدل الفقهي والعدل
ال�سيا�سي والعدل الكالمي والعدل الفل�سفي ،وهذا مما ال
�شك فيه هناك من �شهد له التاريخ �أنه كان ينادي بالعدالة،
لكنه ال يطبق �شي ًئا مما ينادي به ،بل كانت له م�آرب �أخرى
لتحقيقها والو�صول �إليها ،وما �إنْ ي�صل �إليها حتى يخول
ما نادى به وراء ظهوره.
ويف املقال ،يُثري الكاتب ع��دة ت�سا�ؤالت؛ حيث يت�ساءل عن
ريا عن العدل وكتب فقط عن
الفارابي ،ومل��اذا مل يكتب كث ً
ال�سعادة ،ومل��اذا اب��ن ر�شد مل يكتب عن ال�سعادة وكتب عن
ٌ
منف�صل
العدل؟ فهل ال�سعادة منف�صل ٌة عن العدل ،والعدل
عن ال�سعادة؟
َّ
ومن وجهة نظري� ،أرى �أن ال�سعادة والعدل م�صطلحان ال
ينف�صالن عن بع�ضهما ،ف�أينما ُوجد العدل ُخلقت ال�سعادة،
ف�إن مل يكن العدل الب�شري موجودًا ،فيكفي �أننا نثق بوجود
العدل الإلهي ،وهذا كفيل ب�أن يحقق لنا ال�سعادة.
ويق�سم الفارابي الفال�سفة �إىل �أرب�ع��ة �أق�سام :الفيل�سوف
ِّ
الباطل (ينال العلوم النظرية من غري �أن يكون له ذلك)،
والفيل�سوف امل��زور (يتعلم العلوم من غري �أن يكون معدًا
ل�ه��ا) ،والفيل�سوف البهرج (تعلم العلوم �إال �أن��ه مل يطبق
الأخ� �ل��اق ال �ف��ا� �ض �ل��ة) ،وال�ف�ي�ل���س��وف احل ��ق (ي �ن ��ال ال�ع�ل��وم
ويطبقها ع�ل��ى �أر� ��ض ال��واق��ع ول ��ه م��ن الأخ �ل�اق الف�ضيلة
م��ا يجعله ق��دوة ل�غ�يره) ،ورمب��ا تق�سيمته ه��ذه مل ُ َ
تانب
ن�صيب
ريا من الفال�سفة لي�س لهم
ٌ
ال�صواب؛ حيث �إ َّن كث ً
من فل�سفتهم �إال بغية ال�شهرة �أو حب حتقيق ال ��ذات� ،أما
الفيل�سوف احلق فهو الذي ي�س َعى بكل ما �أوتي من قوة من
�أن يحقق ال�ت��وازن يف غالب ما ي�أتي وم��ا ي��ذر من �أق��والٍ �أو
�أفعال.
ف�ق��درة الفيل�سوف تت�ضح م��ن خ�لال ق��درت��ه ع�ل��ى الإق�ن��اع
ولي�س الإقناع وحده كاف ًيا �إن مل يكن له ٌ
حظ من االطالع
�شخ�صا
على اجل��وان��ب البعيدة؛ فرمبا ت�ستطيع �أن تقنع
ً

ما بفكر ٍة ما ،ولكن ال يت�أتى لك ذلك مع ال�شخ�ص الآخر؛
فالإقناع الذي ن�شري �إليه هو الإقناع الذي ال يرتك جما ًال
للت�سا�ؤل وال يرتك جما ًال لال�ستفهام وال يرتك فرج ًة من
املمكن �أن تكون فارغ ًة وميكن الولوج منها.
وارت�أى الكاتب �أ َّن العدل يك ُمن مفهومه يف داللتني:
 الأوىل :ق�سمة اخل�يرات امل�شرتكة (ال�سالمة والكرامةوالأموال) ،و�أتفق مع الكاتب يف ذلك؛ �إذ �إ َّن ق�سمة اخلريات
ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع ،ك��ل وف ��ق ا��س�ت�ح�ق��اق��ه وح �ف��ظ ك��رام��ة �أف ��راد
املجتمع ،وال�سعي نحو كل ما من �ش�أنه �سالمتهم هو ٌ
عدل
بحد ذاته.
 الثانية :ا�ستعمال الإن�سان �أفعال الف�ضيلة فيما بينه وبنيغريه ،وهذا مما ال يختلف فيه اثنان؛ �إذ �إ َّن الإن�سان الذي
يقوم بالرذيلة ب�شتى �أنواعها� ،صغري ًة كانت �أو كبري ًة ،هو
جائ ٌر يف حق نف�سه ،ظا ٌ
مل لها ،والذي يحر�ص كل احلر�ص
على فعل الف�ضائل التي دلت عليها ال�شريعة الغراء واملبادئ
الإن�سانية هو ٌ
عادل يف حق ذاته.
وي��رى اب��ن ر�شد �أ َّن العدل يف نف�س الفرد هو بعينه العدل
يف املدينة ،وه��ذا مما نتفق معه فيه؛ �إذ �إ َّن الر�سول -عليه
ال�صالة وال�سالم -قال فيما معنى حديثه« :كيفما تكونوا
ي َّ
ُول عليكم»؛ فالفرد �إنْ انتهج نهج العدالة مع نف�سه ي�سخر
اهلل له من يتواله ويتوىل ق�ضية عدالته وفق املنهج ال�سوي،
ومن جار ف�إمنا ي�سخر اهلل له من يجور عليه و�إال كان له
ن�صيب من عذاب الآخرة.
ٌ
وخ�ت��ا ًم��ا ..على ك��ل ف ��ر ٍد �أنْ يعي �أن ال�ع��دل يجب �أن يكون
م ًَ
ُولا يف كل دقيقٍ وجليلٍ يف احلياة حتى مع الأعداء ومع
اختالف معه يف الآراء؛ فاختالف الر�أي ال يف�سد
من هم يف
ٍ
للود ق�ضية ..فالعدل ما ُوجد يف �شي ٍء �إال وغمرته ال�سعادة
واملحبة وال�سرور والوحدة وال يُنزع من �شي ٍء �إال وتكالبت
ع�ل�ي��ه ال�ت�ع��ا��س��ة وال�ت�ف�ك��ك وال�ت���ش�ت��ت وه��اج�م�ت��ه الأم ��را� ��ض
والأ�سقام والأوبئة.
humaid096@gmail.com
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تأمالت حول المؤتلف اإلنساني
ناصر الكندي
يُ�شري مقال «امل�ؤتلف الإن�ساين :ر�ؤية كونية» املن�شور يف جملة التفاهم �إىل خم�س ق�ضايا يثريها �إعالن ال�سلطان قابو�س للم�ؤتلف الإن�ساين .وتقدم
وهب للإن�سان �أم
هذه الق�ضايا على �شكل �أ�سئلة :ما هي بع�ض �أ�س�س امل�ؤتلف الإن�ساين اجلوهرية؟ امل�ؤتلف الإن�ساين يا ترى معطى �أم �إنه مبنى؟ �أهو ٌ
ك�سب؟ ما �أبعاد امل�ؤتلف الإن�ساين الأ�سا�سية؟ من هم مفكرو امل�ؤتلف الإن�ساين عرب التاريخ الفكري فيما �أتيح من �أنظار للب�شرية جمعاء؟ وهل ميكن �أن
ن�سهم  -نحن مع�شر العرب  -من داخل تراثنا العربي يف جتديد القول يف �ش�أن امل�ؤتلف الإن�ساين؟.

يعر�ض املقال بع�ض النماذج لأرب��ع ح�ضارات ب�شرية
م ��ن �أ� �س �� ��س امل ��ؤت �ل ��ف الإن� ��� �س ��اين م ��ن خ �ل�ال ق��اع��دة
الفيل�سوف الأملاين كانط الأخالقية القائلة« :عامل
غريك مبا تود �أن يعاملك به» .فقد قال كونفي�شو�س
يف احلكمة ال�صينية « :ال تفعل بغريك م��ا ال تريد
�أن يفعل بك» .وجند يف املهابهاراتا الهندية القاعدة
التالية« :كل ما ال يرجو امل��رء �أن يفعل به ،عليه �أن
ميتنع عن فعله لغريه» .ويف التلمود اليهودي « :ما
يزعج ال تفعله بقريبك� ،أح��ب قريبك مثلما حتب
نف�سك ،ه��ذا هو �أ�سا�س التلمود� ،أم��ا البقية فمجرد
ح��وا���ش ع�ل��ى ه ��ذه احل �ك �م��ة» .و�أخ �ي�را ق ��ول ال�شاعر
ال�ت�رك ��ي ي��ون����س �إم ��ر يف ال�ث�ق��اف��ة الإ� �س�لام �ي��ة« :م��ا
تفكر فيه لنف�سك فكر فيه لأغ�ي��ارك .املعنى اخلفي
للكتابات املقد�سة عبارة عن ملخ�ص لهذه الكلمات».
�أما بالن�سبة للق�ضية الثانية حول �إذا ما كان امل�ؤتلف
الإن�ساين معطى �أم مبنى؟ فقد ذكر «�أر�سطو» �أن لكل
�إن�سانية �أف�ق�اً ،وك��ل �إن�سان �إن�سان ي�سعى �إىل �أفقه.
وي�شري «ه ��ردر» �إىل �أن الإن���س��ان�ي��ة ه��ي م��ا مييز كل
نوعنا ،وينبغي تربية �إن�سانيتنا يف �أنف�سنا ،فنحن ال
نحملها يف ذواتنا جاهزة وقد �أتينا بها معنا �إىل هذا
العامل ،و�إمنا تتطلب منا بذل اجلهد� .أما «مونتني»
فقد ذكر ب�أن واجب الإن�سانية اجتاه الكائنات احلية
وح�ت��ى غ�ير احل�ي��ة مثل الأ��ش�ج��ار .وباجلملة يتبني
�أن امل��ؤت�ل��ف الإن �� �س��اين لي�س م���س��أل��ة والدة �أو خلقة
�أو ف�ط��رة ،و�إمن ��ا ه��و ب ��الأوىل م�س�ألة تربية وثقافة
وتن�شئة اجتماعية.
وي�ن��اق����ش امل �ق��ال يف الق�ضية ال�ث��ال�ث��ة �أب �ع��اد امل��ؤت�ل��ف
الإن�ساين الثالثة املنطلقة من النزوعات الكونية:
الكونية الأخالقية ،والكونية ال�سيا�سية -ال�شرعية،
وال �ك��ون �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة .ف �ق��د اب� �ت ��د�أ م ��ن ال�ف�ي�ل���س��وف

الإغ ��ري �ق ��ي «� �س �ق ��راط» ح�ي�ن �أق� ��ر �أ َّن � ��ه م ��واط ��ن من
ال�ع��امل ،وال��ذي �سار على نهجه تلميذه «ديوغان�س»
والإم�برط��ور ال��رواق��ي «مارقو�س �أوري�ل�ي��و���س» ،ومن
ثم الفرن�سي «مونتني» والأملاين «كانط» .ويف الو�سط
ال��روم��اين َّ
مت ت��أك�ي��د ال�ط��اب��ع الت�ضامني ل�ل�أخ�لاق
م ��ن خ�ل�ال «� �ش �ي �� �ش��رون» ،ويف ال �ق ��رن ال���س��اب��ع ع�شر
�شكل الفقيه الطبيعي «غروتيو�س» و«كانط» الحقاً
التوجهني الكونيني امل��وروث�ين عن الأق��دم�ين املعني
الذي نهلت منه النزعة الكونية .واعتنقت الفيل�سوفة
الأملانية «حنة ارندت» يف القرن الع�شرين هذا املثال
الكو�سوبوليتيي الكانطي ،ن��اق��دة ال��دول��ة القومية
التقليدية ،ويف نف�س الوقت ناظرة �إىل اجلمهورية
الكونية بعني الريبة خمافة �أن تتحول �إىل طاغوت.
وع��ودة �إىل البعد الأول للم�ؤتلف الإن�ساين املتمثل
يف اجلانب الأخالقي ،فقد ع ّرف املقال هذه النزعة
بو�صفها نظرة ترى �أن كل الكائنات �إمنا هي �أع�ضاء
جماعة �أخالقية واحدة ،و�أن عليها التزامات �أخالقية
جت��اه بقية الكائنات الب�شرية ،ومي�ث��ل ه��ذا االجت��اه
الأم ��ري �ك ��ي «� �ش ��ارل ب�ي�ت��ز» والأمل� � ��اين «ت��وم��ا���س ب ��وغ»
والأملانية الأمريكية «مارتا نو�سباوم»� .أم��ا بالن�سبة
للجانب ال�سيا�سي ف�ه��ي ت��دع��و �إىل خ�ل��ق م�ؤ�س�سات
ت�شريعية دميوقراطية كونية ت�ضمن ا�ستمتاع كل
مواطني العامل باحلقوق وامل�شاركة ال�سيا�سية ،ومن
مناذج هذا اجلانب منوذج الربيطانية ماري كالدور
ع��ن «امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ال �ك��وين» ومن ��وذج ال�بري�ط��اين
دي �ف �ي��د ه �ي �ل��د ع ��ن «ال ��دمي ��وق ��راط �ي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
ال� �ك ��ون� �ي ��ة» ،ومن � � ��وذج الإي� � �ط � ��ايل ار� �ش �ي �ب ��وج ��ي ع��ن
«كومونويلث املواطنني ال�شامل» ،ومنوذج الأمريكية
��س��اي�ل��ة ب�ن�ح�ب�ي��ب ع ��ن «ال �ع �� �ض��وي��ة ال�ك��و��س��وب��ول�ي�ت�ي��ة
العادلة .ويتناول البعد الثالث الثقايف فكرة ابتغاء

ت�ط��وي��ر امل�م��ار��س��ات ال�ك��ون�ي��ة ،وم ��ن من��اذج�ه��ا من��وذج
الكندي كوامي املدعوة «النزعة الكونية املتجذرة»،
ومن ��وذج الأم��ري �ك��ي ه��وم��ي بهابها امل��دع��وة «ال�ن��زع��ة
الكونية البلدية».
وي �ت �ح��دث امل �ق��ال يف ال�ق���ض�ي��ة ال��راب �ع��ة ع��ن مفكري
امل ��ؤت �ل��ف الإن �� �س ��اين ،وي �ب ��د�أ م ��ن �أق��دم �ه��م ال�ق��دي����س
«اوغ�سطينو�س» القائل ب�أن النوع الب�شري ال ي�أتلف
فح�سب بل يت�آخى .ويليه القدي�س «توما الأكويني»
بت�أكيد �أن الب�شر جميعهم ي�أتلفون يف طبيعة كونهم
ب �� �ش��را .ث��م «غ ��وي ��وم الأوك ��ام ��ي» ال ��ذي ي �ق � ّر ب� ��أن كل
الب�شر ي�أتلفون يف ج�سد واح��د و�أم��ة واح��دة .وي�أتي
«جون بودان» م�ؤكدا �أن كل الب�شر يرتبطون بع�ضهم
ببع�ض وي�سهمون يف دولة كونية رائعة� .أما «اليبنتز»
فيقول عن نف�سه ب�أنه ال يعد نف�سه من �أولئك الذين
ي�ت�ع���ص�ب��ون ل�ب�ل��ده��م �أو لأم ��ة ب�ع�ي�ن�ه��ا ،و�إمن� ��ا ي�سري
يف خ��دم��ة ال �ن��وع ال�ب���ش��ري ب��رم�ت��ه .و�أخ �ي�را يتحدث
«مونت�سيكو» عن �إن�سانيته قبل �أن يكون فرن�سيا ،و�أنه
�إن�سان بال�ضرورة وفرن�سي بال�صدفة.
ويختتم املقال بالق�ضية اخلام�سة حول الإ�سهامات
العربية الإ�سالمية يف امل�ؤتلف الإن�ساين ،وي�ستعر�ض
�أقوال امل�ؤتلفني الأوائل مثل الوزير «ابن �سمعان» يف
الإمتاع وامل�ؤان�سة حني يعمم امل�ساوئ والف�ضائل على
جميع ال�شعوب ،ويقول «ال�سج�ستاين» با�شرتاك كل
الأمم يف العقول و�إن اختلفت اللغات ،كما �أن هناك
�شخ�صيات ا�ست�شكل عليها مفهوم الإن�سان مثل «�أبو
حيان التوحيدي» ،و«فريد الدين العطار» الذي حني
ي��رى �سلوكا ��ش��اذا م��ن الإن �� �س��ان ،ي�ق��ول� :أخ�ج��ل من
�آدميتي .وهنا ي�ؤكد املقال �أن ال�تراث العربي تناول
هذا امل�ؤتلف الإن�ساين و�أن علينا �أن نعيد قراءة هذا
الرتاث قراءة متمعنة.
nskindi83@yahoo.com
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عالم بال إنسان تأمالت
«غونتر أندرز»

محمد الكمزاري

يتناول الباحث والأ�ستاذ يف الفل�سفة احلديثة «حممد ال�شيخ -ت�أمالت الفيل�سوف الأملاين غونرت �أندر�س حول التحوالت التي باتت تغري مالمح العامل
جزءا ال يتجز�أ من حياتنا اليومية حيث يقول «عندما ي�صبح االفرتا�ضي حقيقيا،
والهوية الذاتية واجلمعية للأفراد بعد �أن بات العامل االفرتا�ضي ً
ي�صبح احلقيقي افرتا�ضيا».

م��ن ال��وا� �ض��ح ال �ي��وم يف ال �ع��امل ب��رم�ت��ه �أن ��ه ت�ت��م دع��وة
الإن�سان �إىل �أن ُي�شاهد فاغراً فاهه �صور العامل وقد
ُع��دل��ت ك��ل التعديل ال��ذي تتيحه تقنيات الإن�ت��اج من
امل �ج�لات ،والأف �ل�ام ،وال�برام��ج التلفزيونية ،وميكن
�أن ن�ضيف يف زمننا هذا الثورة التي مل ي�شهد عليها
غ��ون�تر �أن ��درز :ث��ورة ال�ع��امل االف�ترا��ض��ي ال�ت��ي ج��اءت
بها و�سائط االت�صال احلديثة ،فيخيل �إليه بهذا �أنه
ي�شارك يف العامل برمته �أي يتدخل يف كل ما ي�ش ّكل يف
ت�صوره العامل برمته وقد جيء به �إىل بيته ،ولكن يف
حقيقة هذه الدعوة �إىل م�شاهدة العامل ف�إنه يف الوقت
ذات��ه ال ُيخرب عن نظام العامل ،وال ُي�سمح له باتخاذ
القرارات الأ�سا�سية يف �أمر هذا العامل الذي يق ّدم له
يف طبق من ال�صور.
وب�ه��ذا �أم�سينا كائنات حمكوماً عليها ،ب��دل �أن تقوم
بخربة العامل تكتفي بالأ�شباح؛ كائنات مل تعد تتمنّى
�شيئاً ،حتى حرية اختيار كل جديد ما ع��اد ب�إمكانها
حتى ت�صورها .لقد �أو�ضح غونرت �أن��درز هذه امل�س�ألة
�إي�ضاحاً بديعاً يف ف�صل من ف�صول كتابه عن تقادم
الإن �� �س ��ان ح �م��ل ع �ن ��وان (ال �ع ��امل م ��ن ح �ي��ث ه ��و �شبح
وم�صفوفة :ت�أمالت فل�سفية يف الراديو والتلفزيون)
ح�ي��ث ان�ط�ل��ق م ��ن ال ��رد ع�ل��ى م ��ن ُي���س�م�ي�ه��م �أ��ص�ح��اب
«احلجة التفا�ؤلية»القائلني ب��أ َّن التقنيات �إنْ هي � ّإل
جمرد «�أدوات» بريئة يف يد الإن�سان ي�سخرها كما �شاء
�أنى �شاء ومتى �شاء ،ال كما ُ�ش ّب َه لهم.
و�إمن ��ا ع��امل ال���ص��ورة ع ��امل« ُدب ��ر »ومل« ُي� َت��دب��ر » فقد
�أم�سينا �أم��ام«ع��امل» ُيبذل لنا يف بيوتنا مل ن�سع �إليه
ومل نبحث عنه عامل ما عادت فيه الآلة جمرد �آلة بل
�أك�ثر ،و�صار فيه اال�ستهالك اجلماهريي لل�صورة �أو
ال�صوت ا�ستهالكاً يتم يف �إطار من الوحدة والعزلة :كل
م�ستهلك على جهازه عاكف يف �أغلب �أوقاته حتى ن�ش�أ
عن ذل��ك «نا�سك اجلماهري» �أي ذاك ال�شخ�ص الذي
د�أب��ه �أن«ي���ش��اه��د» ك��ل م��ا ت�شاهده اجلماهري الأخ��رى
لكنه متفر ٌد يف عزلته ووحدته .ها هم الآن جال�سون

وهم ماليني من النا�س ،مف�صولون بع�ضهم عن بع�ض
ولكنهم كلهم ي�شبه بع�ضهم معتقلني يف �أقفا�صهم «يف
خلواتهم» كن�ساك ُمتعبدين ،ال لكي يفروا من «العامل،
و�إمنا حتى ال يفلت منهم �أي �شيء من العامل وقد بات
�صورة ومتثاال»
ها هــو ذا «العامل» ي�أتي �إىل الإن�ســان ال الإن�سان ي�أتي
�إىل العامل ،بحيث يقدم هذا «العامل» �إىل الإن�سان كما
يقدم له املاء والكهرباء .واحلال �أن هذا الأمر له ت�أثري
عميق على مفهوم «العامل» نف�سه ،على النحو التايل:
 -1ع�ن��دم��ا ي ��أت��ي «ال �ع ��امل» �إل �ي �ن��ا ،ل�ك��ن م��ن ح�ي��ث هو
«�صورة» فح�سب؛ ف��إن ال�ش�أن فيه �أن يكون «حا�ضراً»
و «غائباً»معاً؛ �أي يكون على التدقيق«�شبحاً» لي�س � ّإل.
 -2عندما ي�أتي «العامل» �إلينا ولي�س العك�س؛ ف�إننا مل
نعد نوجد يف ال�ع��امل؛ �إمن��ا �أ�صبحنا نحيا على و�ضع
ك��ائ �ن��ات يف امل��دي �ن��ة ال�ف��ا��ض�ل��ة ،ن�ستهلك ه ��ذا ال�ع��امل
ا�ستهالكا.
 -3عندما ن�ستدعي هذا (العامل) يف كل حلظة بوا�سطة
زر ا�ستخدام �أو �إطفاء ،ف�إنه يخيل �إلينا �أننا بتنا منلك
قوة ربوبية ،واحلقيقة ال كما خيل �إلينا بل نحن لعبة
ملعوبة.
 -4عندما يتوجه هذا «العامل» �إلينا من غري �أن نقتدر
على �أن نتوجه �إليه بدورنا ،ف�إنه يكون حينها حمكوماً
علينا �أن ن�صمت ،مق�ضياً علينا ب�أن ُن�ستعبد.
 -5ع�ن��دم��ا ن�ستطيع �أن ن ��درك م��ا ن��درك��ه وال نطيق
�أن ن�ف�ع��ل ف �ي��ه ،ن �ك��ون ح�ي�ن�ه��ا » ق ��د مت حت��وي�ل�ن��ا �إىل
«متل�ص�صني» و«جوا�سي�س».
 -6عندما يتم نقل حدث ما جرى يف مكان معني ومت
نقله �إىل �أي مكان يف �صيغة «برنامج» ف�إنه يكون قد
ُح ��ول �إل�ي�ن��ا على �شاكلة؛ ب�ضاعة متحركة وحا�ضرة
تقريباً يف كل مكان :واحليز الذي حدث فيه ما عاد.
«مبد�أ تفريد».
-7ت�صري امل�سافة ملغية بني «الواقع» �صورة » حني ال
تعود «ل�ل�ح��دث» �أهمية اجتماعية � ّإل بقدر م��ا يتخذ

�شكل «�إعادة �إنتاج» �أي �شكل �صورة ت�صور.
 -8عندما يتق ّدم «احلدث» اجتماعياً ،وقد اتخذ �شكل
«�إع��ادة �إن�ت��اج» على » �شكله الأ�صلي ال��ذي ُيحكم عليه
بالتواري ،ف�إنه ي�صري حينها على «الأ�صل» �أن ين�ضبط
�إىل م�ط��ال��ب �إع� ��ادة الإن� �ت ��اج ،ومي���س��ي احل ��دث جم��رد
م�صفوفة لإنتاجه!
قد يعرت�ض معرت�ض على حتليالت الرجل بالقول:
�أل �ي ����س مب�ك�ن��ة الإن �� �س ��ان �أن ي �ق ��وم و« ي �ط �ف��ئ» ج�ه��از
التلفزيون �أو املذياع ،بل حتى �أال ي�شرتيه �أ�ص ً
ال؟! �ألي�س
ما زال هو حراً يف � ّأل ُيقبل � ّإل على «العامل الواقعي»
وحده ،و�أن يغفل عن كل �شاغل �سواه؟ وجواب غونرت
�أن��درز :هذا �أمر ال ميكن �أن يكون� ،سواء لعبنا اللعبة
�أم مل نلعبها » ف�إنه ُيلعب بنا ومهما امتنعنا عن الفعل
ف ��إن «�إ��ض��راب�ن��ا اخل��ا���ص» ع��ن �أدوات الرتفيه ه��ذه لن
يغري يف الأمر فتي ً
ال؛ وذلك لأننا �أم�سينا نعي�ش اليوم
يف �إطار ب�شرية َف َق َد عندها «العامل» و «خربة العامل»
كل قيمة؛ ال �شيء باتت له قيمة اللهم � ّإل �شبح العامل
وا�ستهالك هذا ال�شبح؛ فالزعم �أننا �أحرار يف امتالك
هذه الأجهزة �أو يف عدم امتالكها ،ويف ا�ستعمالها �أو
يف عدم ا�ستعمالها �إمنا هو يف طبيعته (وهم خال�ص)
 ،ولي�س باالكتفاء بتذكري الإن�سان ب�أن عليه �أن ي�أخذ
بعني االهتمام «،احلرية الب�شرية» و�أنه ميكن الق�ضاء
�أننا �أم�سينا ن�ساق �إىل اال�ستهالك �سوقاً .كال؛ ما كانت
ه��ذه الأج �ه��زة جم��رد (و��س��ائ��ل) �إمن ��ا ق ��رارات ا ُت�خ��ذت
م�سبقا :ق��رارات اتخذت حتى قبل �أن ُنعطى �إمكانية
اتخاذ القرار والتقرير ب�ش�أنها.
ب ��ذل ��ك جن ��د �أن �ف �� �س �ن��ا جم�ب�ري ��ن ع �ل ��ى ال � �ع� ��ودة الآن
�إىل الأ��س�ئ�ل��ة الأ��ص�ل�ي��ة م��ن ق�ب�ي��ل :م��ن ن�ح��ن؟ وم ��اذا
�سن�صبح؟ وم��ن ال��ذي ميكن �أن نكونه عندما تتزايد
م�ستويات عي�شنا يف عامل بال �إن�سان؛ �أي حني ينح�صر
العي�ش يف احلياة الواقعية وتتمطط احلياة يف الف�ضاء
االفرتا�ضي!!
m-alkumzari@hotmail.com
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مشروع السلطان قابوس للمؤتلف
اإلنساني ..يد ممدوة للحوار والحرية
أسماء القطيبية
فكرتي القيمة واحلق وحتول عالقتهما عرب التاريخ؛ حيث
ي�ستهلُّ �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية ر�ضوان ال�سيد ،مقاله «القيمة واحلق وتداولية امل�ؤتلف الإن�ساين» ،باحلديث عن
ْ
كانتْ الفكرتان تتقاربان وتتباعدان وفقا لآراء الفال�سفة واعتقادات املجتمع حتى طر�أ التحول الكبري بظهور املجتمعات الكربى والديانات ال�سماوية الثالث .فقد احتاجت
املجتمعات الكربى ملا ينظم عالقة الأفراد ببع�ضهم ،وعالقات الأفراد باملنظومة الإدارية الرتباطهم مب�صالح م�شرتكة ال ُيكن �ضبطها �إال بقوانني تكفل احلقوق بقيم العدالة
وامل�ساواة� .أ َّما الأديان ال�سماوية ،فقد �أ�ضفتْ على القوانني الب�شرية �صفة القدا�سة وال�شرعية الإلهية ،و�أكدت على قيم امل�ساواة الإن�سانية التي بال�شك تعني حقوقا مت�ساوية
بغ�ض النظرعن االختالفات الظاهرية .وهذا التالقي بني القيمة واحلق هو فكرة �أ�سا�سية انطلق منها �إعالن ال�سلطان قابو�س للم�ؤتلف الإن�ساين ،الذي بحث يف معانيه
و�أهدافه الأ�ستاذ ر�ضوان ال�سيد يف مقاله.

وب��ال�ب�ح��ث يف امل�ع�ج��م ال�ع��رب��ي ،جن��د ع��دة م�ع��ان لكلمة
م��ؤت�ل��ف م�ن�ه��ا االج �ت �م��اع وال �ت��واف��ق واالن �� �س �ج��ام .كما
�أن�ه��ا تبعث على ا�ستح�ضار م�ع��اين االحت ��اد والتفاهم
وال�ت�لاق��ي ال�ط��وع��ي؛ ل��ذا ج��اء اختيار ع�ن��وان امل�شروع
ال ��ذي �أم ��ر ب��ه ج�لال��ة ال���س�ل�ط��ان ال��راح��ل ق��اب��و���س بن
�سعيد ،و�أعلن عنه يف نوفمرب ( 2019م�شروع ال�سلطان
قابو�س للم�ؤتلف الإن�ساين) .وهو مبثابة دعوة للعودة
�إىل امل�ع��اين اجل��وه��ري��ة لالجتماع الب�شري ،ولإب�ط��اء
اخلطى املت�سارعة للعامل املادي من �أجل حتقيق غايات
ال���س�لام وال�سكينة .ف��اجل��ان��ب املظلم يف ظ��ل الت�سارع
التكنولوجي والعلمي -كما ي��رى امل���ش��روع -جعل من
وت �ي�رة احل �ي ��اة ت�ت���ض��اع��ف ب���ش�ك��ل مل ي���س�ب��ق ل ��ه مثيل
م�سببا خلال يف نظام احلياة خا�صة اجلانب الأخالقي
وال ��روح ��ي ف�ي�ه��ا .ك�م��ا �أ َّن الأم� ��ن ال �ع��امل��ي ب ��ات م�ه��ددا
ب�شكل م�ستمر بفعل ال�صراعات ب�ين ال�ق��وى العظمى
ال�ت��ي تتحكم يف م�صائر ال�ن��ا���س دون وع��ي وان�ضباط
وم���س��ؤول�ي��ة �أخ�لاق �ي��ة ،وظ �ه��ور ال�ت�ط��رف ال�ن��اب��ع من
�أي��دل��وج�ي��ات وم��ذاه��ب تكونت بفعل ت�صدع املنظومة
وخلل يف التوا�صل واختالل العدالة ..وه��ذا ما �شكل
�أزمة �إن�سانية ينبغي الوعي بها.
يدعُو الإعالن عن م�شروع ال�سلطان قابو�س للم�ؤتلف
الإن �� �س��اين �إىل ث��واب��ت وق �ي��م حم ��ددة ك ��الآت ��ي :العقل
ال��ر� �ش �ي��د (وه � ��و ال � ��ذي ي� � ��وازن ب�ي�ن ال �ق �ي �م��ة واحل� ��ق)
وال �ك ��رام ��ة الإن �� �س��ان �ي��ة وال �� �س�ل�ام وال �ع ��دال ��ة و�أخ �ل�اق
املعروف والتفاهم وامل�س�ؤولية؛ ك��ون الإن�سانية اليوم
تعاين من �ضعف الوعي بها �أو جتاوزها �أو جتاهلها من
قبل �أ�صحاب القرار .وبدون �إيالء هذه القيم االعتبار
يف ال �ق ��رارات ال �ك�برى ل��ن يتمكن ال �ع��امل م��ن حتقيق
التوازن الذي تتطلع �إليه الب�شرية وت�ست�شرف به على

امل�ستقبل .كما ج��اء الإع�ل�ان لي�ؤكد على قيم ال�سالم
والعدالة وا�ضعا ال�سالم �شرطا �سابقا للعدالة ومعلال
ذلك .يقول الأ�ستاذ ر�ضوان ال�سيد« :وذلك لأ َّن ال�سالم
ه��و الأر� �ض �ي��ة امل�م�ه��دة وال �� �ض��روري��ة ل�ل�ع��دال��ة ،وقبلها
وب�ع��ده��ا ل�ل�ح�ي��اة الإن���س��ان�ي��ة ،ال�ت��ي ال ت�ك��رم �أو تكتمل
بالفعل �إال بالكرامة وال�ع��دال��ة» ،وم��ن املمكن �أن نرى
ذلك يف املجتمعات التي تعاين من احلروب امل�ستمرة؛
فهي ال تن�شد �إال مكانا �آمنا ،وما يبقي رمق احلياة من
قوت .وترتاجع �أهمية احلقوق الأخرى ملا بعد حتقيق
هذا ال�شرط».
كما ناق�ش �إع�لان م�شروع ال�سلطان قابو�س للم�ؤتلف
الإن���س��اين احل ��وار وال �ت��داول؛ باعتباره و�سيلة تفاهم
ق�سمها ك��الآت��ي :احل��وار الوطني،
على م�ستويات ع��دة َّ
واحل ��وار ال�ع��امل��ي ،واحل ��وار امل��دين ال�ع��امل��ي ،واحل ��وار يف
الإقليم ،وحوار الو�ساطة والتو�سط ،واحلوار الديني.
ناق�شها الإع�ل�ان على �ضوء النظرية التداولية التي
و�ضعها الفيل�سوف الأمل ��اين ي��ورغ��ن ه��اب��رم��ا���س التي
ت�سعى لت�أ�سي�س حوار جدي على �ضوء امل�صالح امل�شرتكة
ع�ل��ى ك��اف��ة امل���س�ت��وي��ات م��ن �أج ��ل ال�ت�ن�ع��م ب�ع�ي����ش �أك�ثر
�سهولة .ويرى الإعالن �أن احلوار يف هذا الع�صر �أكرث
من �أداة؛ كونه �صار متاحا على نطاقات وا�سعة و�صار
يخ�ضع لل�ضغوط ال�شعبية واملحاكمات االجتماعية؛
وبالتايل فتفعيله وا�ستثماره مك�سب للو�صول مل�ؤتلف
�إن�ساين تطمح �إليه الب�شرية.
وم��ن ر�أي �شخ�صي ،ف� ��إ َّن م��ا مي�ي��ز م���ش��روع ال�سلطان
قابو�س للم�ؤتلف الإن���س��اين ع��ام�لان يتوفران فيه ال
يف غريه� .أولهما� :أ َّن هذا الإعالن ال يرف�ض املتغريات
العاملية يف جماالت ال�سيا�سة واالقت�صاد وال يقدم نف�سه
مبعزل عنها �أو يتجاهلها ،بل ي�شجع على االنخراط

فيها ومواكبتها .لذا؛ فالإعالن مل يكن خطابا فل�سفيا
بعيدا عن الواقع ،بل �إنه عدد الق�ضايا املعا�صرة حتى
تلك املتعلقة بالبيئة واملناخ مع �إعطائها �أهمية ت�ساوي
�أهمية الق�ضايا الإن�سانية الأخرى� .أما العامل الثاين،
فهو �أ َّن هذا امل�شروع حمل ا�سم جاللة ال�سلطان قابو�س
رحمه اهلل -الذي كان رجل �سالم طوال فرتة حكمهال�ت��ي ق��ارب��ت اخل�م���س�ين ��س�ن��ة .وه ��و �أول ح��اك��م عربي
ي�ح���ص��ل ع�ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل ل�ل���س�لام ن�ظ�ير ج �ه��وده يف
احل�ف��اظ على ال�سالم يف بلده التي تهددها الأخ�ط��ار
وال�صراعات يف املنطقة بتطبيق �سيا�سة احلياد وعدم
ال �ت��دخ��ل يف � �ش ��ؤون ال �غ�ير وع ��دم ال���س�م��اح ل�ل�آخ��ري��ن
بالتدخل يف �ش�ؤون البالد .وا�ستطاع ال�سلطان الراحل
�إخماد الثورة يف ظفار يف بدايات ال�سبعينيات ،كما كانت
حكمته كافية الحتواء مطالب �شعبه واحليلولة دون
وق��وع ف�تن �أو ث ��ورات يف ال�ب�ل��د .ول�ع��ل ال��دل�ي��ل الأق��رب
على هذه الإ�صالحات الكبرية التي َّ
متت يف الدولة بعد
مُطالبات �شعبية تزامنت مع ث��ورات الربيع العربي.
ه ��ذا ب��الإ��ض��اف��ة ل ��دوره ك��و��س�ي��ط يف امل�ن�ط�ق��ة؛ ومنها:
ا�ست�ضافة ال�سلطنة مباحثات �أطراف النزاع يف اليمن
عام  ،2019كما لعبت ال�سلطنة دور الو�ساطة بني �إيران
والواليات املتحدة فيما يتعلق بامللف النووي .وعملت
ال���س�ل�ط�ن��ة ج�ن�ب��ا �إىل ج�ن��ب م��ع ال �ك��وي��ت حل��ل الأزم ��ة
اخلليجية وم��د اجل���س��ور ب�ين الأ��ش�ق��اء وال�ت��ي �أث�م��رت
و�صلحا.
م�ؤخرا عودة
ً
لذا؛ ف�إ َّن م�شروع ال�سلطان قابو�س للم�ؤتلف الإن�ساين
مبا يحمله من خطاب منطقي ع�صري وجتربة واقعية
لل�سلطنة و�سلطانها ال��راح��ل هي يد مم ��دودة ،ودع��وة
� �ص��ادق��ة لإع � ��ادة ت��رت�ي��ب الأول ��وي ��ات وو� �ض ��ع الإن �� �س��ان
بكرامته وح��ري�ت��ه وح�ق��ه يف العي�ش ب��أم��ان يف مقدمة
هذه الأولويات من �أجل حا�ضر وم�ستقبل �أف�ضل.
asmaalqutibi@gmail.com
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عصر األزمة ..إلى أين؟
طالب الوهيبي
ح�صلت جملة من النقا�شات حول العامل املعا�صر؛ بحيث �صار من املمكن ت�صنيف الفال�سفة بح�سب موقفهم من حالة الأزمة يف العامل املعا�صر� :أهي �أزمة العامل
احلديث� ،أم قلقا يف احل�ضارة� ،أم �أزمة الإن�سان� ،أم �أزمة الثقافة� ،أم �أزمة �شرعنة؟ ويبدو �أنَّ ارتقاء حالة «الأزمة» �إىل رتبة املفهوم الفل�سفي �أو �إىل �أداة تفكري
العامليتي خا�صة ،طال ُك َّل «�آفاق الوعي املعا�صر» .هكذا فنَّد الكاتب فتحي امل�سكيني
احلربي
«نقدي» يف معنى «العامل» حدث نظري خا�ص بالقرن الع�شرين ،بعد
ْ
ْ
ع�صر الأزمة يف مقاله املن�شور بـ«جملة التفاهم» ،بعنوان «حالة الأزمة يف العامل املعا�صر ...و�إىل �أين يتّجه العامل والإن�سان؟».

�إ َّن «ال�ن�ق��د» و«الأزم � ��ة» مُ�صطلحان ينتميان �إىل جذرين
لغويني خمتلفني؛ ف ��إنّ النظرية النقدية املعا�صرة مث ً
ال
ميكن قراءتها -يف كل �أبعادها -على �أنها «كوكبة مثلثة من
الأزمات التاريخية» ت�شمل �أزمة الر�أ�سمالية وف�شل احلركة
العمالية و�أزمة املارك�سيةَّ .
بي الكاتب �أ َّن حالة الأزمة تبدو
يف ال�ع��امل املعا�صر لي�س فقط مبثابة نقطة ان�ط�لاق نحو
�شيء �آخر ،بل هي -بح�سب تعبري كارل يا�سربز« -الو�ضعية
ال��روح�ي��ة للع�صر» ،وال�ت��ي ت�سودها �أزم ��ة يف تنظيم كياننا
احلا�ضر ،وميكن ال�ق��ول� :إ َّن ك��ارل يا�سربز قد ك��ان �س َّباقاً
�إىل الت�صدّي الفل�سفي ملعنى الأزمة يف العامل املعا�صر ،ومن
املتفق عليه ب�ين الباحثني الغربيني عامة ف� ْه� ُم م�صطلح
الأزم��ة يف �ضوء ا�ستئناف كثري �أو قليل ملعانيها اليونانية
القدمية ،التي ّ
تدل غالباً على«القرار احلا�سم».
ويُكمل الكاتب امل�سكيني �أ َّن امل�ؤ ّرخ الأملاين راينهارت كو�سلك
ق ��ام يف �أط��روح �ت��ه ع�ل��ى ت�ع��ري��ف «احل ��داث ��ة بو�صفها ع�صر
الأزمة» وهو ّ
ي�شخ�ص هذه الأزمة بو�صفها عبارة عن «ن�ش�أة
مَر�ضية للعامل البورجوازي» ،وقال كو�سلك« :كان احلكم
املطلق ه��و �شرط ن�ش�أة التنوير؛ وك��ان التنوير ه��و �شرط
ن���ش��أة ال�ث��ورة الفرن�سية» .وم��ا ي�شري �إل�ي��ه كو�سلك ه��و �أ َّن
دولة احلكم املطلق قد انت�صرت على احلروب الأهلية با�سم
الأدي� ��ان ،وح���ص��رت م�سائل ال�ضمري يف احل �ي��اة اخل��ا��ص��ة؛
لكنّ التنوير هو الذي قام يف القرن الثامن ع�شر بتك�سري
هذه احل��دود بني الف�ضاء العمومي (القوانني ال�سيا�سية)
واحلياة اخلا�صة (الأخالق والدين) ،بوا�سطة خطاب النقد
الذي قاد ال�شعوب �إىل الثورة بو�صفها جت�سيداً للأزمة ،و�إنّ
نقد التنوير هو الذي �أنتج الف�ضاء العمومي البورجوازي
للقرن الثامن ع�شر الذي قاد نظام دولة احلكم املطلق �إىل
نهايتها� .إذن ،الفكرة الناظمة لدى الكاتب هي �أ َّن (الأزمة
مفهوم حديث)؛ لك ّنه مل يكن ممكناً من دون وجود (�أزمة
احلداثة) الأوروبية نف�سها.
ويف مايو � ،1935ألقى �إدم��ون��د هو�سرل حما�ضرة بعنوان:
«الفل�سفة يف �أزمة الإن�سانية الأوروبية» مل ُتن�شر يف حياته،
وظهرت لأ ّول مرة �سنة  1954حتت عنوان منقّح قلي ً
ال هو
«�أزمة الإن�سانية الأوروبية والفل�سفة» ،ومنذ �أ ّول فقرة من

الن�ص ي�ستعمل هو�سرل مفهوم (الأزم ��ة) وه��و ال يق�صد
� ّإل �أن مينح اهتماماً جديداً ،وذلك ب�أن يط ّور الفكرة التي
�أعطتها فل�سفة التاريخ عن الإن�سانية الأوروبية ،ويعرتف
هو�سرل ب ��أ َّن الإن�سانية تتحرك يف ف�ضاء تاريخي ك��وين؛
ح�ي��ث ي���ص�ف�ه��ا ب ��أ ّن �ه��ا «ح �ي��اة واح� ��دة م ��ؤل �ف��ة م��ن ال���ش�ع��وب
وال�ب���ش��ر ،ال ي��رب��ط بينها غ�ير ال�ع�لاق��ات ال��روح �ي��ة ،حياة
تتم ّيز بوفرة من الأمناط الب�شرية والثقافية التي تتجاوب
فيما بينها»؛ ولأ َّن �أوروب ��ا متتلك �شيئاً �إ�ضاف ًّيا على بقية
ال���ش�ع��وب -بح�سب و��ص�ف��ه« -ي��وج��د فيها ��ش��يء ف��ري��د من
ح�سا�سة جتاهنا،
نوعه ،يجعل املجموعات الب�شرية الأخرى ّ
وذل��ك من جهة �أ ّن��ه �شيء ما ،بقطع النظر عن �أيّ مق�صد
نفعي ،من �ش�أنه �أن ي�صبح دافعاً بالن�سبة �إليهم ،»...ويو�ضح
الكاتب هنا �أ َّن هو�سرل ال يتكلم عن �أوروب��ا اجلغرافية بل
عن (�أوروب ��ا روح�ي��ة) ،ور�أ���س ا ألم��ر لديه هو �أ َّن الإن�سانية
الأوروب �ي ��ة لي�ست ج�سماً ح� ًّي��ا ب��ل ه��ي ك�ي��ان روح ��ي يح ِّركه
م�ب��د�أ نحو اال�ستكمال امل�ستم ّر ل��ذات��ه ،م��ن �ش�أنه �أن مينح
حت � ّوالت �شكل احلياة الأوروب �ي��ة .ومل ت�صبح �أوروب ��ا �شكال
روح ًّيا � َّإل عندما َت َو ِّل َد نوعا جديدا من الأ�شكال الروحية
وه��و «ال�ف�ل���س�ف��ة» ،والإغ ��ري ��ق ه��م م��ن �أط�ل�ق��وا ه��ذا اال��س��م.
الفل�سفة هنا غري موقف روحي يقوم على الرغبة يف معرفة
العامل املحيط بنا مبقت�ضى طبيعة عقولنا فح�سب ،ولي�س
مبقت�ضى �أي �سردية �أخ ��رى ،وال توجد حقيقة كلية غري
حقيقة العامل.
ويف ن�ظ��ر ال�ك��ات��بَ ،ت�ع�ن��ي الأزم ��ة ع�ن��دئ��ذ ال�ت�خ� ّل��ي ع��ن �أف��ق
ال �� �س ��ؤال ال ��ذي ك��ان الفال�سفة ال�ق��دم��اء ق��د �أ�� َّ�س���س��وا عليه
ال�سلوك النظري يف العلوم ،وهم كانوا على ب ِّينة من خطر
اال�ستعمال النظري للعقل مبج َّرده دون �أي ت�أ�صيل معياري
�أو �سيا�سي ،وما َّ
مت التخلي عنه مع الأزمنة احلديثة هو �أفق
ال�س�ؤال عن الإن�سان.
ويُ�شري فتحي �إىل �أ َّن احلداثة بالن�سبة �إىل هو�سرل �ضربا
من «الف�شل الروحي» ،وهو ف�شل العلم اجلديد الذي جنح
يف البداية ،ونكتة الإ�شكال يف هذا الف�شل هي عدم القدرة
على �إي�ضاح طبيعة العالقة ب�ين العلم اجل��دي��د والذاتية
الإن�سانية التي ت�أ�س�س عليها؛ فما وق��ع يف �أف��ق �أوروب ��ا هو

�أ َّن العلوم احلديثة قد تن َّكرت للإن�سان الذي �أنتجها .ويقع
م�شكل ال�ع��امل �إذن خ��ارج نطاق علوم الطبيعة؛ لأ َّن��ه يظل
بالن�سبة �إليها لغزاً ،وعالمة على حمنة تعي�شها �إن�سانية
فل�سفية وهي تلك التي ق َّررت �أن حتول تاريخها �إىل �صراع
م��ن �أج ��ل معنى الإن �� �س��ان .ول�ك��ن ال ُن�ع� ّ�ج��ل يف احل�ك��م على
طبيعة هذا ال�صراع؛ لأ َّنه لي�س حرباً �ضد ال�شعوب الأخرى،
بل هو كفاح روحي �ضد الطابع العر�ضي لوجود الإن�سانيات
ع�ل��ى الأر�� ��ض ،ول��ن ت�ك��ون فل�سفتها ت�ل��ك ال�ت��ي ال ت�ع��دو �أن
تكون ب�ضاعة العقل الك�سول ،وم��ن يقر�أ ك�لام هو�سرل يف
�أ�صالته الأمل��ان�ي��ة �سوف يلمح الإي�ح��اء يف لفظ «ال�سيادة»،
وقد �أجاب الفيل�سوف الإيطايل جورجيو �أغمنب يف مقابلة
ل��ه ��س�ن��ة  2013ع��ن «الأزم� ��ة احل��ا� �ض��رة حل�ي��ات�ن��ا ال�ي��وم�ي��ة»
قائ ً
ال« :اليوم �أ�صبحت الأزم��ة �أداة هيمنة ،فهي ُت�ستخدَم
م��ن �أج��ل �شرعنة ال �ق��رارات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
تقوم يف واقع الأم��ر بتجريد املواطنني وحرمانهم من كل
�إمكانية للقرار» ،وبالتايل قد فقد مفهوم «ال�سيادة» -الذي
قامت عليه الدولة احلديثة -كثرياً من �صالحيته ،ودخلت
املجتمعات يف �ض ْربٍ جديد من �أفق املخاطر؛ حيث مل تعد
والتغي
الأ��ش�ي��اء ُت�ع��رف بثباتها؛ ب��ل بطابع اال�ضمحالل
ّ
ال�صادم ،و�إ َّن الت�شخي�ص الأخ�ير ال��ذي َّ
خل�صه زيجمونت
و�ص ٍف
باومان هو احلديث عن �أزمة «�سائلة» هي عبارة عن ْ
�سو�سيولوجي للو�ضع «ما بعد احلديث».
واخل�ت��ام مب��ا يذهب �إل�ي��ه الكاتب ،يقول جورجيو �أغمنب:
«يجب علينا �أن نبد�أ با�ستعادة املعنى الأ�صلي للفظة (�أزمة)
بو�صفها حلظة احلكم واالختيار ،وال ن�ستطيع �أن ن� ّؤجل ذلك
�إىل م�ستقبل غري حمدّد» ،ويذهب الكاتب �إىل �أنّ البحث عن
حل للأزمة مل يعد ميكن �أن يت ّم ب�شكل اجتماعي؛ �أي خارج
التنظيم االجتماعي؛ حيث يكون حمتواه كون ّياً ،ويفر�ض
نف�سه على امل�ؤ�س�سات ،و�أي�ضاً مما يبدو �أ ّن��ه مل يعد ميكن
الف�صل بني �أزم��ة العامل احلديث (العوملة �أو الر�أ�سمالية
ما بعد ال�صناعية) وبني �أزم��ة الهو ّية احلديثة ،و�إنّ �أزمة
العامل املعا�صر هي ت�صدّع يف منوذج املجتمع احلديث ،ومن
ثم يف من��وذج الهو ّية احلديثة ،ومن ث ّم ا�ست�شراف طريقة
اخلروج من (ع�صر الأزمة).
talib.alwahaibi@outlook.com
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العلمانية...
وفصل الدين عن الدولة
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زينب الكلبانية

ال ِمراء يف �أنَّ الإ�شكالية العلمانية هي �إحدى الإ�شكاليات الكربى ذات احل�سا�سية البالغة ،التي احتلت مكانة كبرية يف الفكر العربي الإ�سالمي ،احلديث واملعا�صر،
منذ مطارحات حممد عبده مع فرح �أنطون ،داعية العلمنة الأ�شهر يف بالدنا .ولي�س يخفى �أنَّ ثمة ُ�سوء فهم حاد يعرتي هذه الق�ضية لدى كال طريف النزاع
الأيديولوجي عندنا ،الإ�سالميني والعلمانيني على حد �سواء ،وهو ما يتجلى يف الكيفية التي يعرتي بها ٌ
كل من الطرفني فالإ�سالميون ُي�سارعون �إىل القطع ب�أنَّ
العلمانية هي الدّ �سي�سة الكربى ،التي اقتحمت على امل�سلمني ُعقولهم وديارهم ،وال يرون فيها �سوى نزعة �إحلادية� ،أو حركة مرذولة ،همها �إق�صاء الدين من
التنظيم االجتماعي وال�سيا�سي ،ليحل حمله نظام �سيا�سي ُمعاد لعقيدة املجتمع والأمة.
وه��ذا م��ا ناق�شه الباحث ب��راق زك��ري��ا يف مقاله املن�شور مبجلة
«ال�ت�ف��اه��م» ،و�أ� �ض ��اف �أنّ ع�ل��ى اجل�ه��ة امل ُ�ق��اب�ل��ة ي ��د�أب لفيف من
العلمانيني على ال�صدع مبواقف عقدية من العلمانيةُ ،تقدمها
على �أن�ه��ا موقف فل�سفي م�ضاد للدين� ،أو حتمية تاريخية ال
منا�ص منها .فما امل��راد مبفهوم العلمانية؟ وكيف ن�ش�أت؟ وما
مواقف �أبرز رواد الفكر العربي املُعا�صر منها؟
يف �أت��ون ال�صراع ال��ذي غرقت فيه �أوروب ��ا ب�ين حركة الإ��ص�لاح
ال�بروت �� �س �ت��ان �ت �ي��ة ،و� ُ��ص �ل��ح و� �س �ت �ف��ال �ي��ا ،ك ��ان ال ��دي ��ن ه ��و ال�ق�ن��اع
ال� ��ذي ي�خ�ت�ب��ئ وراءه اجل �م �ي��ع ،م �ت �خ��ذي��ن م �ن��ه �أداة لتحقيق
م�آربهم االقت�صادية وال�سيا�سية .وه��و ما ع َّ�برت عنه «كاترين
دي م��دي�ت���ش��ي» م�ل�ك��ة ف��رن���س��ا �إب� ��ان احل� ��روب ال��دي �ن �ي��ة ،حينما
ق��ال��ت ع��ن ال��دي��ن ل��دى ف��ري�ق��ي ال�ق�ت��ال يف فرن�سا (الكاثوليك
والربوت�ستانت)�« :إن هو �إال �ستار ال نفع له �إال �إخفاء الأحقاد
وال�ضغائن» .وكان الإجنيل يف �إجنلرتا ...كما يف �أملانيا وهولندا
و�إيرلندا وفرن�سا ...هو كتاب الثورة؛ ففرن�سا  -التي كانت �أ َّول
م��ن ع��ان��ى ،و�أول م��ن �أف ��اق  -ام�ت��دت ح��روب�ه��ا الدينية م��ن عام
 1562حتى عام  ،1594ثم حلقتها �أملانيا بحرب الأعوام الثالثني
( ،)1648-1618ومل ت�ك��ن �إجن �ل�ت�را مب �ن ��أى ع��ن ت�ل��ك احل ��روب
التي اجتاحت �أوروب��ا ،فقد م� َّرت بحروب �أهلية دام��ت ما يناهز
العقدين من الزمن.
تتعدد تعريفات العلمانية بتعدد زوايا النظر واخللفيات الفكرية
وامل���ش��ارب الثقافية ،وك ��ذا بتعدد احل�ق��ول امل�ع��رف�ي��ة :ف�أ�صحاب
النظر الفل�سفي كثرياً ما يُ�شددون على ق��راءة العلمانية على
�أب�ع��اده��ا النظرية ومُ�ستتبعاتها الأخ�لاق�ي��ة ،وال�سيكولوجيون
ي��رك��زون على مراميها االجتماعية ،على ح�ين �أن رواد الفكر
ال�سيا�سي ي�ن�ظ��رون �إل�ي�ه��ا م��ن زاوي ��ة ثنائية ال��دي��ن وال�سيا�سة
عمومًا ،وعالقة الكني�سة بالدولة خ�صو�صا.
ول�ع��ل �أك�ثر تعريفات العلمانية �شيوعًا تعريفها ب��أن�ه��ا «ف�صل
ال��دي��ن ع��ن ال ��دول ��ة» .وي�ف�ه��م بع�ض ال�ب��اح�ث�ين العلمانية على
�أنها دعوة �إىل تخلي�ص قطاعات املجتمع والثقافة من �سيطرة
امل�ؤ�س�سات الدينية ،فالغر�ض من ال�سيا�سة العلمانية هو تنظيم
الإن�سانية من دون اهلل .ويف قامو�س �أك�سفورد جملة تعريفات
مل�صطلح «علماين»� ،أبرزها� :أن العلماين هو من «ينتمي للحياة
َعني بخدمة الدين» و«غري
الدنيا» .وكانت الكلمة تعني« :غري م ّ
مكر�س له» و«غري مقدّ�س» .ويف جمال التعليم ت�شري الكلمة �إىل
املو�ضوعات غري الدينية ،و�صارت تعني م�ؤخ ًرا ا�ستبعاد تدري�س

امل��واد الدينية يف املعاهد ،التي ينفق عليها املال العام .ومن ثم
ف�إ َّن تعبري «مدر�سة علمانية» يعني «مدر�سة تعطي تعليما غري
ديني» .والعلماين هو الذي ينتمي �إىل هذا العامل ،الآين املرئي؛
متييزا له عن العامل الأزيل والروحي.
العلمانية هي العقيدة التي تذهب �إىل �أ َّن الأخالق البد �أن تكون
ل�صالح الب�شر يف ه��ذه احل�ي��اة ،وا�ستبعاد كل العبارات الأخ��رى
امل�ستمدة من الإمي��ان بالإله �أو احلياة الأخ��رى ،والعلماين هو
املُ�ؤمن بذلك .والعلمنة هي حتويل امل�ؤ�س�سات الدينية �إىل ملكية
علمانية ،و�إىل خدمة الأمور الزمنية.
وي�ن��زع بع�ض ال��درا��س�ين �إىل �أ َّن العلمانية  -بو�صفها نظرية
« ُت�ط��رح مبعنيني خمتلفني� ،أي �أن لها من حيث ميدان عملها
وجهني� :أولهما� ،سيا�سي �إج��رائ��ي يتعلق بتنظيم العالقة بني
الدين والدولة عامة ،وميدانه املجتمع ال�سيا�سي ،حيث تتحول
العلمانية �إىل نظرية يف الق�ضاء على النظام الثيوقراطي ،وذلك
بغية حترير الدولة وال�سيا�سة من ت�سلط الكني�سة.
والثاين فل�سفي ،مفاده �إدارة الر�صيد الفكري ،وتنظيم العالقات
داخل العقل نف�سه بني م�صادر القيم والرموز املختلفة ،الدينية
وال�ع�ل�م�ي��ة ،ال��روح�ي��ة وامل ��ادي ��ة ،امل ُ�ح��اي�ث��ة وامل �ف ��ارق ��ة ...وم�ي��دان��ه
الن�شاط العقلي ،حيث تعمل العلمانية على ت�صفية �إرث املا�ضي،
وتهدف �إىل الق�ضاء على النظام الالهوتي الكهنوتي ،ثم �إحالل
النظام العلمي حمله .ويف كال احلالني تتبدى العلمنة على �أنها
التعبري ال ْأجلى عن منط من العقالنية يعك�س احلياة اجلديدة
يف حركاتها وتوجهها :عقالنية ال�سيا�سة والتنظيم االجتماعي،
وعقالنية الوعي وتنظيم احلياة الفردية.
ال �شك �أن نظريات العلمنة قد ت�أثرت بالتيارات املادية والتوجهات
الو�ضعية والنزعات الإحلادية اجلذرية ،التي �شهدت منذ بواكر
القرن الع�شرين ،و�إن بدرجات متفاوتة ،ولي�س يخفى �أن املنبع
الأول  -والأك�ث�ر ج�لاء للأ�س�س الفل�سفية للعلمانية  -يتمثل
يف نظريات فال�سفة العقد االجتماعي ،ويف تراثهم الفل�سفي
الذي هُ جر وعاله الغبار ،كما يلحظ الفيل�سوف الأمريكي جون
رولز ،الذي يرى �أن العدالة ال�صاحلة للجميع ،ال ميكن �أن تتبع
ت�صورا خا�صا للخري؛ لأن فكرة احلق هذه �س ُتعدُّ �آنئذ بال�ضرورة
�شرعية لدى معتنقيها ،وغري �شرعية يف نظر الآخرين.
وم ��ن ه �ن��ا ت ��أت ��ي �� �ض ��رورة ال� �ع ��ودة �إىل ت� ��راث ف�لا� �س �ف��ة ال�ع�ق��د
االجتماعي الذين ي�شددون على �أن املبادئ ال�شرعية  -التي على
�أ�سا�س منها يُنظم املجتمع وحتدد قواعد اخلري العام التي يجب

�أن حتكمه  -ينبغي �أن تعتمد على ر�ضا ال�شعب ب�أكمله.
وال مندوحة عن الإمياء  -يف هذا الإطار � -إىل �أنه لئن كان من
املمكن نعتُ البلدان الدميوقراطية بالعلمانية  -مبعنى �أنها
حترتم احلرية الدينية  -فالواقع �أن من ّ
ال�شطط الربط بني
العلمانية والدميوقراطية ،وك�أنهما مُت�ساوقتان متوازيتان ال
انف�صال بينهما .و�آي ُة ذلك �أن كثريا من الدول الدميوقراطية
ال تعتمد �سيا�سة ف�صلٍ كلي بني الدولة والدين ،ورغ��م ذلك ال
ت�عْ��رى ع��ن �أن تُو�سم ب�أنها «دمي��وق��راط�ي��ة» ،وم��ن ناحية �أخ��رى
ل�ي���س��ت ك��ل ال� ��دول ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ال�ع�ل�م��ان�ي��ة دُوال دمي��وق��راط�ي��ة
بال�ضرورة.
ثم �إن العلمانية نف�سها تنطوي على �إ�شكاليات عدة ،ومن ذلك
�أنها يف فرن�سا ذاتها  -مهد العلمانية  -قد �أجنبت منذ ثمانينيات
القرن التا�سع ع�شر تيارا فكريا ُو�سم باحلرية والعقالنية ،ولكنه
مع ذلك مل يكتف مبعار�ضة ُ
تدخل الإكليو�س يف ال�ش�ؤون العامة
فح�سب ،بل �أي�ضا وقف من الدين عموما موقف ع��دا ٍء مطلق،
تكتف ب��أن تفر�ض على الدين
حال الفل�سفة الو�ضعية التي مل ِ
ان�سحابا م��ن ال�سيا�سة فقط؛ ب��ل �إن�ه��ا كذلك نظرت �إل�ي��ه على
�أن��ه ذك��رى من املا�ضي ،وجت�سي ٌد لنظام ق��دمي قد عفاه الزمن،
ويتنافى مع امل ُثل العليا للحداثة الدميوقراطية.
انطالقا من ذلك ،ميكن القول� :إن العلمانية علمانيات ولي�ست
علمانية واح ��دة .ويف ه��ذا ال�سياق مييز بع�ض ال��دار��س�ين بني
ن��وع�ين م��ن العلمانية عرفتها �أوروب� ��ا ،وف��رن���س��ا ب�خ��ا��ص��ة :ن��وع
ف �ك��ري ع �ق��دي دوغ �م��ائ��ي ي��ري��د ف��ر���ض ف�ك��رت��ه ال�لادي�ن�ي��ة على
امل�ج�ت�م��ع ،وي�ق��ف م��وق�ف��ا ع��دائ�ي��ا �إزاء ال��دي��ن ،ع�ل��ى ن�ح��و يُظهر
العلمانية وك�أنها دعوة اجتماعية  /فل�سفية ذات م�ضمون نزاع
�إىل احللول حمل امل�ضمون الديني.
ف��ال��دول��ة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ك�م��ا ت�ت�ب�دّى يف ه ��ذا ال �ن �م��وذج ه��ي ال��دول��ة
الالدينية ،مبعنى �أنها ال تعتمد على الدين ال يف بنائها وتعيني
حدودها اجلغرافية ،وال يف ت�أ�سي�س �شرعية �سلطتها ال�سيا�سية،
وال يف حتقيق جتان�سها االج�ت�م��اع��ي ووح��دت�ه��ا ال�سيا�سية ،وال
يف ب�ن��اء هيكلها ال�ق�ي�م��ي ،وال يف و��ض��ع ت�شريعاتها الد�ستورية
والقانونية� .أم��ا ال�ن��وع ال�ث��اين فهو العلمانية مبعناها املحايد
�أو القانوين ال�شكلي ،وهو ال��ذي يف�صل بني الدين واحلكومة،
ال ب�ين ال��دي��ن واملجتمع ،وال ب�ين ال��دي��ن وال �ف��رد ،ت��ارك��ا للدين
حريته الكاملة يف جم��االت��ه ال��روح�ي��ة والتعبدية والأخ�لاق�ي��ة
واالجتماعية.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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مبادئ وقيم «المؤتلف اإلنساني»
فيصل الحضرمي
يف مقاله املن�شور بـ«جملة التفاهم» ،حتت عنوان «العدل والأخالق يف امل�ؤتلف الإن�ساين» ،يتط َّرق �أ�ستاذ الفكر ال�سيا�سي بجامعة طنطا امل�صرية الدكتور يا�سر قن�صوة� ،إىل
ما ُتثله قيم العدل وامل�ساواة واحلرية ،واملبادئ الأخالقية عموم ًا ،من ركائز �أ�سا�سية للم�ؤتلف الإن�ساين الذي بات اليوم �ضرورة ملحة ل�شعوب العامل؛ باعتباره ال�ضمانة
الوحيدة جلعلها ترتفع فوق ما يفرق بينها ،لتلتقي جميع ًا على �أر�ضية م�شرتكة ي�سودها التفاهم واالن�سجام ،وتتوثق فيها عرى ال�صداقة املن�شودة.
وكما يذكر كاتب املقال يف مطلعها ،ف�إنَّ غاية ما ي�صبو �إليه «امل�ؤتلف الإن�ساين» هو الو�صول لتحقيق الأمن الإن�ساينُ ،مث ًال يف حترير الإن�سان من اخلوف واحلاجة .غري �أنَّ
ً
و�سيلة يف ذات الوقت؛ �إذ ال ُيكن للقيم واملبادئ الأخالقية التي يدعو �إليها امل�ؤتلف الإن�ساين �أن تتحقق على �أر�ض الواقع �إال انطالق ًا من توافر الأمن
هذه الغاية ميكن عدها
الإن�ساين؛ فانعدام الأمن واالنتقا�ص من كرامة الإن�سان عائقان كبريان �أمام التطلع الأ�سمى الرامي �إىل جعل هذا الإن�سان متفهم ًا للإن�سان املختلف عنه ،وقادر ًا على التعاي�ش
ال�سلمي معه يف �إطار االحرتام املتبادل.

ويُف ِرد الكاتب ال�صفحات الأوىل من مقاله ملفهوم العدل،
كونه «�أ�سمى الغايات الأخالقية عند الإن���س��ان» .وب��داي� ًة،
ين لغوي ًة متعدد ًة ،فهو ال ُ
ف�إن للعدل معا َ
إن�صاف ،ب�إعطاء
امل��رء م��ا ل��ه و�أخ��ذ م��ا عليه ،وه��و م�ساواة ال�شيء بال�شيء،
وهو املوازنة بني �شيئني ،وهو �أي�ضاً احلكم بطريقة عادلة.
وباعتباره م�صطلحاً ،ف��إن «ال�ع��دل» �صف ٌة يرادفها اال�سم
«ع��دال��ة» ،ويُق�ص ُد ب��ال�ع��دلِ امل�ضبوط وال���ص��واب ،وال�ع��ادل
م ��ن ي��رع��ى ح �ق��وق غ �ي�ره ،غ�ي�ر خ��ا� �ض� ٍ�ع مل �ي��ول��ه و�أه ��وائ ��ه،
و�إن حكم مل يظلم ومل ي� ُ�ج��ر .وي�شري ال�ك��ات��ب �إىل وج��ود
وجهني اثنني للعدل؛ هما« :ال�شكل» و«اجل��وه��ر» ،فلي�س
ال) ،بل هو �أي�ضاً
العدل حم�ض و�سيل ٍة و�أم ًرا �إجرائ ًّيا (�شك ً
ٌ
وم�ضمون ينبغي ن�شدانه ..هكذا يكون هناك نوعان
جوه ٌر
رئي�سان للعدل ،هما :العدل الإجرائي ،والعدل االجتماعي
�أو اجلوهري.
وي�ستعر�ض الكاتب بعد ذلك �أهم املقوالت الفل�سفية حول
ماهية العدل ،منذ الع�صر اليوناين وحتى اليوم .فقد نفى
�أف�لاط��ون يف حم ��اورة ثرا�سيماخو�س �أن يكون ال�ع��دل هو
«م�صلحة الأق ��وى» كما يزعم الأخ�ي�ر ،م�ق��رراً �أن العدالة
هي «احرتام الت�سل�سل االجتماعي والو�ضعي ،و�أن يقوم كل
واح��د يف املدينة (ال��دول��ة) ،وم��ن �أجلها ،بوظيفته املتفقة
مع م�ؤهالته» .فلي�ست العدالة عند �أفالطون �إال «بقاء كل
واح��د يف مكانه»� ،أم��ا الظل ُم فيقع حني يُنتهك الت�سل�سل
وال�ت�خ���ص����ص .وب�ح���س��ب ال �ك ��ات ��ب ،ي�ت���ش��اب��ه ه ��ذا ال�ت���ص��ور
م��ع ال�ف�ك��رة الإق�ط��اع�ي��ة ع��ن ال�ط�ب�ق��ات ال �ث�لاث للمجتمع
ال �ق��رو� �س �ط��ي ،وامل �ت �م �ث �ل��ة يف ط �ب �ق��ات ال �ك �ه �ن��ة وال �ف��ر� �س��ان
وامل��زارع�ين ،وه��و ت�صور ق��ائ� ٌم على ف�ك��رة �أر�ستقراطية ال
ميكن �أن ت�ت�لاءم م��ع �أمن ��اط الفكر احل��دي��ث .ل�ك��نَّ �أ ًّي ��ا ما
كان موقفنا من ر�أي �أفالطون حول العدل ،ف�إنه ال ميكننا

جت��اه��ل حقيقة �أن ال�ن��ا���س ال ي��ول��دون م�ت���س��اوي��ن ،و�أن�ه��م
متفاوتون ج�سد ًّيا وعقل ًّيا ونف�س ًّيا .ومن هنا ،تتجلى �أهمية
حت�صني ال �ع��دل ��ش�ك� ً
لا وم���ض�م��ون�اً ،م��ا دم�ن��ا ن�ق��ر ب�أهمية
ح�ضوره يف امل�ؤتلف الإن�ساين .ويت�أتى حت�صني العدل �شكلياً
عرب االلتزام مببد�أ املعاملة على قدم امل�ساواة؛ بحيث يتم
ال�ت�ع��ام��ل م��ع احل ��االت املت�شابهة ع�ل��ى ن�ح��و م�ت�م��اث��ل� .أم��ا
حت�صني العدل من حيث امل�ضمون ،فيتحقق عرب �ضمان
اقرتان العدل بالرحمة الإن�سانية ،و�ضمان انطالق احلكم
العادل من الوعي بالفروق بني الب�شر.
وال ميكن التط ُّرق �إىل �أهم املقوالت الفل�سفية املعا�صرة حول
العدل دون التوقف عند �إ�سهامات الفيل�سوف الأمريكي
ج��ون رول ��ز ال ��ذي ط��رح ن�ظ��ري��ة خ��ا��ص��ة ب��ال�ع��دل يف ت��وزي��ع
اخل�ي�رات الإن�سانية الأ�سا�سية على �أف ��راد املجتمع ،وهي
النظرية املعروفة با�سم «نظرية العدل التوزيعي» .تقوم
نظرية العدل التوزيعي على مب َد�أي احلرية واالختالف.
�إذ يُق ِّرر املبد�أ الأول �أن لكل �شخ�ص ح ًّقا يف احلرية م�ساويا
حلقوق الآخرين ،يف حني يقرر املبد�أ الثاين �أن االختالف
يف توزيع املنافع ينبغي �أن ي�صب يف م�صلحة الأقل ا�ستفادة؛
باعتباره �أكرث ا�ستحقاقاً لها من غريه .غري �أ َّن الفيل�سوف
النم�ساوي فريدريك هايك يعرت�ض على مبد�أ اال�ستحقاق
الذي ي�شكل لب نظرية العدل التوزيعي عند جون رولز؛
�إذ ي��رى �أن��ه ي�شكل خطراً على احلرية الفردية التي تعد
اللبنة الأ�سا�س يف نظام ال�سوق احل��ر ،ويطرح عو�ضاً عنه
ف�ك��رة اجل ��دارة� ،أو «اال�ستحقاق امل��و��ض��وع��ي»ُ ،م�ي� ً
لا �أم��ر
العدل �إىل ال�سوق ،بحيث يتح�صل البع�ض على عوائد �أكرب
مما يتح�صل عليه الآخرون ،وذلك بح�سب معايري ال�سوق.
الكاتب جز َء املقال الثاين للتحدُّ ث عن الف�ضائل
ويخ�ص�ص
ِّ
ُ
وامل�ب��ادئ الأخالقية التي ت�شكل امل�ؤتلف الإن�ساين .ويرى

�أ َّن ثمة ات�ف��اق�اً �ضمن ًّيا ب�ين الب�شر على االل �ت��زام مببادئ
�أخالقية معينة تكون مبثابة معايري للتفاهم الإن�ساين،
وبف�ضلها يتحقق ال�صالح ال�ع��ام .وم��ن ��ش��أن ه��ذا االتفاق
الوعي بالكرامة الإن�سانية،
غري املعلن �أن يتيح ل�ل�أف��راد
َ
واح�ت�رام حقوقهم املتمثلة يف احل��ري��ات املدنية املختلفة؛
كحرية ال ��ر�أي ،وحرية العقيدة ،وحرية التجمع ،وحرية
االم �ت�ل�اك ...وغ�يره��ا .وي �ع � ّول امل��ؤت�ل��ف الإن���س��اين يف هذا
ال�ش�أن على �أهمية الذكاء العملي وفق منظور �أر�سطو؛ �إذ
ي�ستطيع ال�شخ�ص املت�سم بالذكاء العملي حتقيق «�أف�ضل
ري قابل للتحقق بالفعل».
ما يكون �صاحلاً من خ ٍ
ويف ا� �س �ت �ع��را�� ٍ�ض � �س��ري� ٍ�ع لأه� ��م امل �ق ��والت ال�ف�ل���س�ف�ي��ة ح��ول
الأخ�ل�اق ،ي�شري الكاتب �إىل اختالف مذهب �أر�سطو عن
م��ذه��ب �أف�ل�اط ��ون ال ��ذي ت ��أخ��ذ امل �ب��ادئ الأخ�لاق �ي��ة عنده
ط��اب �ع �اً ع �ق�لان � ًّي��ا حم �� ً��ض��ا� ،أي غ�ي�ر واق �ع ��ي ،ن�ت�ي�ج��ة ق�ي��ام
منوذجه الأخ�لاق��ي برمته على �صورة املثال �أو النموذج.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ي �ب��دو ال�ف�ك��ر الأخ�ل�اق ��ي يف ال�ع���ص��ر ال��و��س�ي��ط
م�صطبغاً ب�صبغة دينية؛ �إذ اعتقد توما الأكويني �أ َّن احلياة
الأخ�لاق�ي��ة متثل ��ص��ورة الإن���س��ان اخل�يرة كما خلقه اهلل،
و�أنها الو�سيلة التي تتحقق بها الغاية الق�صوى املتمثلة
يف بلوغ الكمال .ويف طر ٍح مماثل ،يع ّرف الفارابي الأخالق
ب�أنها« :عل ٌم يفح�ص عن الغر�ض الذي لأجله ُك ّون الإن�سان،
وهو الكمال ،ثم يفح�ص عن جميع الأ�شياء التي بها يبلغ
الإن���س��ان ذل��ك ال�ك�م��ال» .ويت�شابه الفيل�سوفان �أي���ض�اً من
حيث ربطهما ال�صريح ب�ين الأخ�ل�اق وال�سيا�سة؛ �إذ عد
كالهما قيام الدولة هدفاً �أخالق ًّيا .ويذهب كاتب املقال يف
نف�س االجتاه ،م�ؤكداً �أنه «ال ميكن ت�صور امل�ؤتلف الإن�ساين
م��ن دون ب�ع��دٍ �أخالقي�/سيا�سي يحقق ��س�ع��ادة ال�ف��رد كما
اجلماعة».
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