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ترجمتها لألطفال نص بعنوان  التي يمكن  النصوص  من 
جراهام  ولفورد  البريطاني  للكاتب  الرملية«  »الِقالع 
نقاده  وصفه  وأديب  رّسام،  وهو   ،)١٩٤8-١866( روبرتسون 
كتب  والمسرح«.  الفن  عالم  في  واعدا  »حضورا  كان  بأنه 
من  لكثير  نصوصا  ورسم  ومذكرات،  وروايات  مسرحيات 
البارزة  الشخصيات  لبعض  صديقا  كان  األطفال.  كتب 

أهمها أوسكار وايلد. 
ولغته  لألطفال،  ملهم  نص  الرملية«  »القالع  قصيدته 
ذاتها  حد  في  الفكرة  إن  الداللة.  عميقة  ولكنها  بسيطة 
طفولية؛ تستند إلى ثقافة عالمية تدفع األطفال إلى بناء 
ذلك  في  ويقضون  البحر،  شواطئ  على  الرمل  من  قالع 
لتبتلعها.   النهاية  في  البحر  أمواج  لتأتي  طويلة  ساعات 
هذا  من  عميقة  معاني  لألطفال  ينقل  روبرتسون  ولكّن 
الملوك،  قصور  في  ليس  الَجمال  أن  يرى  فهو  المشهد؛ 
وإنما في أكواخ أو حصون من الرمل نبنيها على الشاطئ 
أو  البحر  الجبال، وإن جرفها موج  ُنعّلقها في منحدرات  أو 

المطر.
شبيها  َعروضا  أّتبع  أن  النص  هذا  ترجمة  في  حاولُت 
على  يقوم  روبرتسون؛  اتبعه  الذي  اإلنجليزي  بالَعروض 
القافية  التزام  مع  قصير  واآلخر  طويل  أحدهما  شطرين 
في كل منهما. وهكذا سيرى القارئ العربي في الترجمة 
أربع تفعيالت من بحر »الخبب«، وشطرا  شطرا يتكون من 

قصيرا جدا يتكون من تفعيلتين. 

»القالع الرملية«
ابنوا لي ِحْصًنا من َرْمِل

عند البحِر
في ساحِل بحٍر كالَحْبِل

لي كالَقْصِر
كيف لَخْصٍم أْن يْحتّلا

بْل أْن َينزْل
أْرًضا ُيمكُنها أْن ُتْعلى

ِبِقالِع الّرْمْل؟
تعلو األبراُج بها َشْوقا

ُرفاْت وكذا الشُّ
تجتاُح البحَر بها َحْرقا

َمَواْت ترمي السَّ
َصْرٌح يملكه ذو َبْأِس

َفْخُم الُبْنَياْن!
ال يمكن أبقى في الْكْرسي،

هذا ذو شاْن
ابنوا لي ُكوًخا َرْملّيا

فوَق الجبِل
ا ُعْلِوّيا َيْسُكُن ِشّقً

ِدْفًأ ُيسلي
يكسوه الُعّلْيُق وِمْكناُس

واللْبالُب
القصُر لَمْن َيملُك يا ناُس

وِلَي الباُب!
غْيُم العاصفِة على األْرِض

َيْنَضُح َمطرا
ال ُيبقي ُدوًرا للَبْعِض

ذَهبْت ِعَبرا
انظْر يا مطُر ويا َمْوجْه

كم ذا َهْدما؟!
»كّلا، بل َنْمنُحَك الَبْهجْه،

َدْوًما َدْوما«.

ا قبل...! أمَّ
د. هالل الحجري
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الُهوية اإلسالمية والقيم من منظور عالمي
ريا الخزيرية

�أ����س���ا����س متني  ه���و مب��ث��اب��ة  �ل���دي���ن  �أنَّ  �ل��ك��ات��ب  وي�����رى 
م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �ل��ن��ف�����س��ي��ة، ومب��ث��اب��ة �ل����درع �ل����ذي مي��ّك��ن 
�ل��ث��ق��اف��ة م��ن �أن ت��د�ف��ع ع��ن ه��وي��ت��ه��ا، وم���ن ذل���ك على 
وج��ه �خل�����س��و���س �لإ���س��ام �ل���ذي ي��ع��اين م��ن ���س��ر�ع��ات 
وم�سكات يف �لتعاي�س �ل�سلمي مع �جلماعات �لأخرى. 
باأنه  هنتيجتون  نظر  وج��ه��ة  م��ن  ذل��ك  �لكاتب  ويحلل 
بني  ���س��ر�ع��ات  هناك  كانت  �إذ�  عما  معرفة  لديه  لي�س 
��ه  �أنَّ �ل��ت��اري��خ، كما  ع��ر  �أخ���رى  م��ع ح�����س��ار�ت  �مل�سلمني 
ي��ط��رح ت�������س���اوؤل ح���ول �أ����س���ب���اب �ل��ع��ن��ف ب���ني �جل��م��اع��ات 
�مل�سلمة، ومن هنا ن�ستنتج �أنه ل يوجد لدى هينتجتون 
كدين  �لإ���س��ام  يف  �ل�سام  ثقافة  يف  للتفكري  جم��الت 
هما:  ل�سببني؛  ذلك  �إرج��اع  وميكن  للم�سلمني،  وهوية 
و�مل�سكلة  �ل��ه��وي��ة،  لت�سكيل  �لأع�����د�ء  وج����ود  م��ن  لب���د 
�لتاريخية يف �لتعاي�س �ل�سلمي يف �لإ�سام �لتي مل يتم 

در��ستها بكل دقة وحر�س.
�تخاذ  يف  هينتجتون  �إط����اَر  �ل��ك��ات��ب  يناق�س  ه��ن��ا،  وم��ن 
لإ�سهامات  منوذجا  باعتباره  �إ�سامية  كهوية  �لإ�سام 
�ل��رغ��م  ل��ك��ن ع��ل��ى  �ل�����س��ام.  ث��ق��اف��ة  �لأدي����ان يف �سياغة 
هناك  ف��اإنَّ  �لدينية؛  و�ملعتقد�ت  �لعقائد  �ختاف  من 
�لتي  تلك  وبالتحديد  و�لأخاقيات  �لقيم  يف  ��سرت�كا 
عاملية.  قيم  مبثابة  وه��ي  �لب�سر  ب��ني  �ل��ت��ع��ام��ات  تهم 
�لإن�������س���ان م��ت��دي��ن��ا حتى  ي��ك��ون  �أن  ب��ال�����س��رورة  ول��ي�����س 
ي�ستطيع �أن يدرك �أهمية ذلك؛ فقد �أ�سبحت �لدول يف 
�لوقت �حلايل تعتمد على بع�سها �لبع�س، ودلل �لكاتب 
�أن  منطلق  م��ن  �ليون�سكو  يف  عقد  م��وؤمت��ر  على  ب��ذل��ك 
حتدث  �أن  ميكن  �لتي  و�حل��روب  �لنز�عات  بع�س  هناك 
�مل�سالح  �لدينية ولترير بع�س  �ملكونات  باعتبارها من 
�أن يكون  �ل��دي��ن ذ�ت���ه  ل��ه��ذ�  �لق��ت�����س��ادي��ة. ول��ك��ن ميكن 
ع��ون��ا خل��ل��ق ث��ق��اف��ة �ل�����س��ام وف���ك �ل���ن���ز�ع���ات، ويتمثل 
يف  �ل��دي��ن  يحتويها  �لتي  �لقيم  بع�س  خ��ال  م��ن  ذل��ك 

)�لكر�مة �لإن�سانية، و�لنفتاح على �لآخرين(.

ومن ناحية �أخرى، فاإنَّ �لعوملة �ليوم هي يف غالبها �لعوملة 
�إىل  �لعامل  �لتي حتتل موقعا مهيمنا ق�سمت  �لقت�سادية 
�ملايل  و�لنمو  �مل��ادي  �لربح  جاعلة  وم�ستهلكني،  منتجني 
ن�����س��ب ع��ي��ن��ه��ا يف ح���ني �أن���ه���ا ت��ف��ت��ق��ر ل��ل��روح��ان��ي��ة و�ل��ق��ي��م 
�لأخ��اق��ي��ة. ل��ذل��ك؛ ك��ان م��ن �ل�����س��روري �أن ي��ك��ون لهذ� 
�ملجتمع �لقت�سادي �إطار يحتوي على �لقيم و�لأخاقيات 
بني  و�ملعامات  �لإن�ساين  �لتفاعل  توجه  �لتي  �مل�سرتكة 

�لب�سر.
النا�شئة العاملية  القيم 

�أن  على  �مل�سرتكة  �لقيم  تو�سيح  �إىل  عاملي  ��ه  ت��وجُّ ُه��ن��اك 
�ل��ب�����س��ري؛  للتعامل  �أخ��اق��ي��ا  �إط����ار�  ت��وف��ر  وث��ي��ق��ة  ت��ك��ون 
�ل��ع��اق��ات م���ع بع�سها  ت��وج��ه  ب��اع��ت��ب��اره��ا ح��اج��ة ع��امل��ي��ة 
�لبع�س. وعلى �لرغم من كونها منبثقة من �أ�س�س دينية، 
وميكن  �لأخ����رى  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ات  م��ع  تتنا�سب  ف��اإن��ه��ا 
كل  كالتايل:  وه��ي  �عتناقها؛  �ملتدينني  غري  لاأ�سخا�س 
�إن�سان يجب �أن يعامل باإن�سانية، وما ل ترغب �أن يعاملك 
يقود�ن  �مل��ب��د�آن  وه��ذ�ن  �لآخ��ري��ن،  به  تعامل  �لنا�س ل  به 

لعدة موجهات نظرية �أخاقية:
1- �لتز�م بثقافة �لاعنف و�حرت�م �حلياة.

2- �لتز�م بثقافة �لت�سامن و�لتكافل و�لنظام �لقت�سادي 
�لعادل.

وتعدُّ هذه �ملوجهات �لأخاقية �سرورية يف ع�سر �لعوملة؛ 
ك���ون �ل���ع���امل �أ���س��ب��ح �لآن ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ب��ع�����س��ه �ل��ب��ع�����س، 
ي�ستمد  �أن  �لو�جب  من  كان  لذلك  �لأدي��ان؛  يف  ويتد�خل 
هوية  ذ�  لي�سبح  �لديني  جمتمعه  م��ن  �لدينية  عقائده 
دي��ن��ي��ة بيئية ح��ت��ى ل ي��ح��دث ت�����س��ادم ون����ز�ع م��ع �لأدي����ان 

�لأخرى وعقائدها.
الدينية الهوية  ا�شتدامة 

ه �إىل �لإ�سام باأنه غري  ويرى �لكاتب �أنَّ هناك �نتقاد� ُوجِّ
ما  خال  من  �إل  �لدينية،  بالتعددية  �لقتناع  على  قائم 
�أبرزه بع�س �لتقدميني �لذين خرجو� عن �لإطار �ل�سيق 

�لتاريخ  �أن  غري  لاإ�سام،  �لتقليدي  �لفكر  يف  و�مل��ح��دود 
و�لتعددية  �لإيجابية  �مل�ساركة  �لإ�سامي قائم على قبول 

�لدينية.
ظل  يف  با�ستد�متها  �لدينية  �لهوية  قدرة  تف�سري  ومُيكن 

عامل متغري من خال مبد�أين:
- م��ب��د�أ �حل��رك��ي��ة: وُي��ق�����س��د ب��ه م��ا ي�سمح ل��دي��ن م��ا لأن 
جديدة  مفاهيم  �إل��ي��ه  ي�سم  و�أن  �لآخ���ري���ن،  م��ع  يتفاعل 
�حلديث،  �لع�سر  لتحديات  �لإيجابية  للنو�حي  تقبله  مع 
هذ�  تطبق  �لإ�سامية  �لإم��ر�ط��وري��ة  �أن  �ل�ساهد  وم��ن 
�مل���ب���د�أ م��ن خ���ال ت��ف��اع��ل��ه��ا م��ع ث��ق��اف��ات ودي���ان���ات �أخ���رى 
لبع�س  و�سعها  مع  �أر��سيها  على  تعي�س  باأن  لها  و�ل�سماح 

�لتعاي�س. قو�نني 
�أنَّ �لُهوية �لدينية للفرد  - مبد�أ �ل�ستمر�ية: ويق�سد به 
ولها  �ل��دي��ن��ي��ة  وت��ق��ال��ي��ده  �مل��ق��د���س��ة  ن�سو�سه  يف  م��ت��ج��ذرة 
ت�ستمد من  وق�ساياه  للعامل  �لفرد  نظرة  تاأثري يف  تبعات 
ُهوية  �أي  ف��اإنَّ  لذلك  �ل�سائدة؛  و�لعقائد  �ملعتنقة  �لقيم 
�أْن تكون متما�سية ومن�سجمة مع فهم  دينية جديدة لبد 
ا  جوهريًّ مبد�أ  يعدُّ  وهذ�  �إليه،  ينتمي  �لذي  للدين  �لفرد 

و�أ�سا�سيًّا يف �لعقدية �لإ�سامية.
مداخل اإىل التعددية الدينية

وت��ع��دُّ �ل��ت��ع��ددي��ة �ل��دي��ن��ي��ة م��ن �مل���ج���الت ذ�ت �ل��در����س��ات 
يف  �لأخ���رى  �لأدي���ان  م��وق��ع  ملعرفة  �مل�سيحية  يف  �لو��سعة 
�لعامل؛ وبالتايل فمن �ملهم مقاربة �لدر��سات �لتي �أجريت 
�لاهوتية  �لأب��ح��اث  �إن  حيث  �لإ���س��ام؛  ويف  �مل�سيحية  يف 
تركز على بناء عاقات ثقة وتعاون بني جمموعة متنوعة 
من �ملعتقد�ت. لذلك، جند �مل�سيحية حتاول �إيجاد �سيغة 
حني  يف  �لكني�سة،  موؤ�س�سة  خارج  �أفر�د  مع  �إيجابي  تعاون 
�إمكانية  وعزز  �لأخ��رى  �لأدي��ان  ق�سية  تناول  �لإ�سام  �أن 
�لعاملية  �ل��ق��ي��م  لأن  �مل�سلمني؛  غ��ري  م��ع  ع��اق��ات  ت��ك��وي��ن 
�مل�سرتكة  �لقو��سم  من  لا�ستفادة  متنامية  رغبة  متثل 

و�لعامة �لتي تربطنا جميعا �سمن �إطار �لتعددية.

التوا�شل بها كجزء ال يتجزاأ من حياتنا  اليوم قرية �شغرية ي�شهل  العامل  اأ�شبح  الثقافات واالأعراق والديانات حتى  الكبري على  با االنفتاح  ُم�شبِّ ا  انفجاًرا تكنولوجيًّ ي�شَهد عاملنا 
اليومية، وهذا ما ي�شمى بظاهرة العوملة؛ والتي حملت معها تغرًيا يف االأنظمة الثقافية واملعرفية والفكرية وال�شيا�شية واالقت�شادية، وكان لهذا العامل املت�شابك االأثر يف اأن ُتوِلد 
حتديا يف حفاظ الثقافات والديانات على ُهويتها.. يرد يف هذا املقال اأهم ما ُذِكر يف مقال الكاتب مايكل بو�س، والذي ُن�ِشر مبجلة »التفاهم« حتت عنوان »الهوية الدينية والقيم 
العاملية النا�شئة«.حيث يناق�س الكاتب الُهوية الدينية، ويطرح ت�شاوؤال؛ هو: هل هي عامل ُم�شهم يف النزاع، اأم يف ال�شالم؟ ولالإجابة عنه ناق�شه الكاتب من خالل ما ورد يف اإطار 
اأ�شدقاء  نكون  اأن  ُيكن  ال  هي:  م�شهور؛  لكاتب  عبارة  خاللها  من  واأبرز  احل�شارات،  بني  ال�شراع  حدوَث  العوملة-  حدوث  فعل  لردة  -كنتيجة  اأكد  الذي  هنتنجون  �شامويل  املوؤلف 
العداء،  اإىل  اأن الطبيعة االإن�شانية متيل  اأن نحب بالفعل ما نحن عليه«. ويعني ذلك  ل�شنا عليه، فال يكننا  اأعداء حقيقيون. وما مل نكره ما نحن  اأن يكون هناك  حقيقيني دون 

وظهور االأعداء هو الذي ي�شكل الهويات املختلفة.

rayaalkhuzairi@gmail.com
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مقاله،  يف  �لروي�سي  مر�د  �لدكتور  �لباحث  ناق�سه  ما  وهذ� 
و�مل��ن�����س��ور مب��ج��ل��ة �ل��ت��ف��اه��م و�أو����س���ح �أي�����س��ا �أن �مل��ج��ت��م��ع��ات 
تتميز  عموما  �لغربية  و�ملجتمعات  �مل�سلمة  �لأغلبية  ذ�ت 
مب��ح��اول��ة �ل��ه��روب م��ن ���س��رورة ط���رح �مل�����س��األ��ة �لأخ��اق��ي��ة 
ما  ويف  د�خ��ل��ه��ا  وح��ت��ى  ب��ل  ل   « بينهما  �ل�����س��ر�ع  �إذك����اء  �إىل 
�ملت�سددة  و�لآر�ء  �ملتطرفة  �لغلو  �أفكار  عن  و�لدفاع   » بينها 

�لإق�سائية.
و�جلدير بالتذكري يف هذ� �ل�سدد، ما كتبه �ملفكر �جلز�ئري 
م���ال���ك ب���ن ن���ب���ي يف ك���ت���اب���ه »�ل�������س���ر�ع �ل���ف���ك���ري يف �ل���ب���اد 
�لغرب  يف  �لنف�سية  و�حل��رب  �لإع��ام  خر�ء  �أن  �مل�ستعمرة«، 
�لثور �لإ�سباين �لذي  �مل�سلمة لعبة  ميار�سون مع �جلماهري 
�أن  دون  ح��م��ر�ء  قما�س  قطعة  مهاجمة  يف  غا�سبا  يرك�س 

ينال منها، حتى تخور قو�ه وي�سقط على �لأر�س.
ويف �ل��ك��ت��اب ذ�ت���ه ي��ذك��ر م��ال��ك ب��ن نبي �أن �أول��ئ��ك �خل��ر�ء 
�أي�سا على �مل�سلمني نظرية »�ل�ستجابة �ل�سرطية«  يطّبقون 
�ل���ت���ي ���س��اغ��ه��ا ع����امل �ل��ن��ف�����س �ل���رو����س���ي �إي����ف����ان ب��اف��ل��وف، 

وخا�ستها و�سع �لإن�سان يف ظروف جتعل ردوده �آلية.
�ل��ن��ق��دي��ة للق�سية  �ل���س��ت��ع��ادة  م�����س��روع  ي��ج��ب ط���رح  وه��ن��ا 
�لأخاقية �لقائمة على فكرة �لتعدد و�لتنوع، دون �ل�سقوط 
وخ��ارج  �مل�����س��اد،  و�ل��ع��ن��ف  للعنف  �مل��ف��رغ��ة  ه��اوي��ة �حللقة  يف 
و�لع�سر  �لقدمي  �لع�سر  مّيز  �ل��ذي  �ملتبادل  �لإق�ساء  مبد�أ 
�حلا�سر على حد �سو�ء، وبعيد� عن �سيطرة و�سائل �لإعام 
�لطائفية  �لدينية  و�خلطابات  جهة،  من  و�أخو�تها  �لغربية 

�ملت�سنجة من جهة �أخرى.
ملن يطالع �أبرز كتابات وخطابات يو�سف �لقر�ساوي وحممد 
�ل�������س���ري�زي، مي��ك��ن��ه �ل��ق��ول ب���اأن ه��ن��اك �ت��ف��اق��ا م��ن منظور 
�ل��ت��ن��وع و�لخ��ت��اف  �ل��ق��ائ��م على  �ل��ت��ع��دد  �أن  �إ���س��ام��ي على 
�أوكد �سرور�ت  �أبرز �سمات �لوجود �لإن�ساين، ومن  يعد من 
�سنة  فالختاف  �أي�سا،  و�لطبيعي  بل  �لب�سري،  �لجتماع 
م���ن �ل�����س��ن �ل��ك��ون��ي��ة: ه���ذ� �ل���ك���ون �ل���رح���ب �ل��ف�����س��ي��ح ب��ه��ذ� 
وُيذهب  و�لتنا�سق،  و�لتناغم  �لتنوع  �إىل  يف�سي  �لختاف 

و�لفتور. �لرتابة 
خا�سا،  وم��ذ�ق��ا  طعما  ل��ل��ح��ي��اة  يجعل  �أن  ���س��اأن��ه  م��ن  وه���ذ� 
خرة  �مل��رء  ويك�سبان  �حل��ي��اة،  يرثيان  و�لتنوع  فالختاف 

وجبلو�  خلقو�  جميعا  �لنا�س  �أن  فلو  و�رحت���ل،  ح��ل  حيثما 
يف �سورة و�حدة، و�لأماكن كلها كانت يف �سورة و�حدة من 
�أن  �لإن�سان  �ملكان و�ملناخ وغري ذلك، ما �حتاج  حيث طبيعة 
�أول  م��ن  �لعي�س  ول�سئم  فيه،  ول��د  �ل��ذي  مكانه  م��ن  ينتقل 

�سنو�ت �إدر�كه ملعنى �حلياة لأنه ل يجد جديد�.
�إن �أهمية �لختاف ل تاتي فقط من كون �لتنوع هو �أ�سل 
�لفطرة  �إليه  تدعو  مما  �أي�سا  لأن��ه  بل  �لب�سري،  �لجتماع 
�إل  �لأم���ر  و�ق���ع  يف  �لخ��ت��اف  وم��ا  �لطبيعة.  ب��ه  وتقت�سي 
ويف  �لكائنات عموما  �أودع��ت يف  �لوجود  ظاهرة من ظو�هر 

خ�سو�سا. �لإن�سان 
ف��م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر �لإ����س���ام، ل���ول وج����ود �لخ���ت���اف �ل��ذي 
غياب  ويف  �حل��ي��اة.  ل�ستحالة  �خل��ل��ق،  �أ�سباب  م��ن  �سبب  ه��و 
�ل��ذي  �ملخلوق  ذل��ك  �لإن�����س��ان  يكون  �أن  �لخ��ت��اف ل ميكن 
�سّو�ه �هلل ثم منحه �لعقل، وعّلمه �لبيان، وف�سله على كثري 
من �ملخلوقات، و��ستخلفه يف �لأر�س، و�سّخر له ما يف �لكون 

جميعا.
�نطاقا من �لن�س �لقر�آين �لذي يحفل بالآيات �لتي وردت 
ميكن  مفكرونا،  منه  ينهل  و�لذي  »�لختاف«،  لفظة  فيها 
فكرتني  على  يقوم  للوجود  �لإ�سامي  �لت�سور  ب��اأن  �لقول 
تعددية  و�لثانية  �خلالق،  وحد�نية  هي  �لأوىل  �أ�سا�سيتني: 

�خللق و�ختاف �ملخلوق.
ب��ن��ى �لإ����س���ام ت�����س��وره وعقيدته  وع��ل��ى ه��ذي��ن �لأ���س��ا���س��ني 
�هلل  ف���اإن  للم�سلمني  فبالن�سبة  �ل��وج��ود.  ه��ذ�  ع��ن  وف��ك��رت��ه 
وح���ده ه��و �ل��و�ح��د، وك��ل م��ا ب��ع��ده م��ت��ع��دد، وع��ل��ى ه��ذ� ك��ان 
�ل��ت��وح��ي��د يف �لإ���س��ام مب��ث��اب��ة ج��وه��ر ه��ذ� �ل��دي��ن و�أ���س��ا���س��ه 

�ملتني.
�لأنبياء  ر�سالة  ك��ان  �هلل  لغري  �لعبودية  من  �لب�سر  حترير 
بعث  �لذي  �لدين �خلامت  تركزت وجت�سدت يف  �لتي  جميعا، 
به �لنبي �لأكرم �خلامت ليحرر �لنا�س من عبادة �لطو�غيت 
حتى يعي�سو� �أحر�ر� مت�ساوين؛ فا ميكن للنا�س �أن ينعمو� 
بظال �حلرية ون�سيمها �إذ� كان بع�سهم يعبد بع�سا �أو يذل 

لبع�س. بع�سهم 
كتابات  �أه��م  من  ن�ستخل�سها  �لتي  �لأوىل  �لفكرة  هي  ه��ذه 
�لإمي��ان��ي��ة  بامل�سالة  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت  و�ل�����س��ري�زي  �ل��ق��ر���س��اوي 

�لقر�آن.  �آيات  لبع�س  قر�ءتهما  ومن  �لقيمية،  و�لأخاقية 
�لعرقية،  و�لتعددية  �خللق،  يف  �لتعددية  فهي  �لثانية  �أم��ا 
و�ل��ت��ع��ددي��ة �ل��ل�����س��ان��ي��ة، و�ل��ت��ع��ددي��ة �ل��دي��ن��ي��ة، و�ل��ت��ع��ددي��ة 
لي�س  �مل�سلم  �لإ�سام.  �سرعها  �لتعدديات  هذه  كل  �لثقافية، 
وحده يف �لوجود، هناك �آخرون ي�ساركونه �حلياة. �إذن فثمة 

تعدد يف �خللق.
باقي  م��ن  �أك��رث  �لثقافية  �لتعددية  على  �حل��دي��ث  و�سرنكز 
و�عيا  ك��ان  كلما  �لإن�سان  �أن  يتبني  �إذ  �لأخ���رى،  �لتعدديات 
لأ����س���ر�ره،  مكت�سفا  �ل��ك��ون  يف  ب��اح��ث��ا  �لخ���ت���اف،  بحقيقة 
تاأهيا،  �لأكرث  هم  و�لعلماء  ومعارفه.  علمه  د�ئرة  �ت�سعت 
حقائق  و�كت�ساف  ملعرفة  و�أي�سا  بل  وح�سب،  �هلل  خل�سية  ل 
�ل���ك���ون وت���ن���وع���ه، ف��ه��م ي���ع���رف���ون ب��اأب��ح��اث��ه��م وم��ع��اي��ن��ت��ه��م 

خلالقهم. وخ�سيتهم  و�كت�سافاتهم  وجتاربهم 
�أن �حل�سارة �لإ�سامية مثا، �ساركت فيها  ويرى �ملفكرون 
�ملختلفة،  و�لأدي���ان  و�لأج��ن��ا���س  �لعنا�سر  م��ن  ع��دي��دة  �أن���و�ع 
�سارك  بثقافته  فكل  متعددة،  ثقافات  �إثر�ئها  يف  و�ساهمت 
من  ناحية  يف  ب�سمة  له  ترك  وكل  و�زده��اره��ا،  ت�سييدها  يف 

�لنو�حي �حلياتية فيها.
�أن يغني  ه���ذ� �ل��ت��ع��دد يف �لإ���س��ه��ام��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة م��ن ���س��اأن��ه 
ح�سارة ما من �حل�سار�ت ويعززها وينميها، وعلى �لنقي�س 
�أو �سورة  م��ن ذل���ك، �حل�����س��ارة �ل��ت��ي ت��ق��وم على ل��ون و�ح���د 
و�حدة فهذه تعد ح�سارة فقرية. �حل�سارة �لغنية هي �لتي 
تاأخذ وت�ستفيد من �جلميع وتقتب�س من �لكل. هذ� ما يعر 

عنه بالتنوع �أو �لتعدد �لثقايف �لرثي.
حيث  من  �أي  �إن�سان،  هو  حيث  من  �لإن�سان  يكرم  �لإ���س��ام 
�آدم«،  بني  كرمنا  »ولقد  �لإ�سامي  �لدين  يف  مكرم  �آدميته 
ف��ب��ذل��ك ي�����س��ري �لإن�����س��ان حم���ور ه���ذ� �ل���وج���ود، وق���د كرمه 

�خلالق بغ�س �لنظر عن �أي دين يعتنق.
كل  مع  بل  جميعا،  �لنا�س  مع  بالعدل  �أي�سا  ياأمر  و�لإ�سام 
�لكائنات، ويف كل حالة وهيئة، مع �مل�سلم �أو غري �مل�سلم، لأن 
روح  �لإ���س��ام  يغر�س  وب��ه��ذ�  وللجميع،  �جلميع  م��ع  �ل��ع��دل 
يعاملهم  ت�سييق،  ول  حيف  ب��ا  �مل��خ��ال��ف��ني،  م��ع  �لت�سامح 
بالعدل ويعاملهم بالرحمة ويعاملهم بالق�سطا�س �مل�ستقيم، 

مبا �أن �لأر�س ت�سع �جلميع و�هلل �لرحمن و�سعها لاأنام.

العامل،  يف  املجتمعات  لكل  مميزة  كظاهرة  الديني  عودة  على  احلداثة،  بعد  وما  احلداثة  مب�شاألة  املهتمني  املعا�شرين،  الدين  اجتماع  وعلماء  املفكرين  من  عدد  يوؤكد 
الدين«،  »عودة  فكرة  اإىل  االإله«  »موت  فكرة  من  انتقلت  الغربية  فاملجتمعات  ال�شارم،  الدغمائي  �شكلها  يف  وخا�شة  لالأئيكية  حقيقي  وماأزق  خانقة  اأزمة  عن  يعّب  ما 
واجلن�شية  املذهبية  الطائفية  التفرقة  من  �شيء  مع  الدكتاتورية  الراكدة  اإىل  ال�شورية  الر�شدية  حالة  من  انتقلت  قد  كانت  امل�شلمة  االأغلبية  ذات  واملجتمعات 

العرقية. وعلى هذا االأ�شا�س فاإن اجلميع مدعو الإعادة طرح الق�شية االأخالقية طرحا علميا وعمليا.
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هنية الصبحية

�لإلهي  �لوجود  �لقر�آين  �لد�ستور  �لقيم يف  �أهم  �أحد  ويعد 
تتمثل  �أ�سا�سية؛  قيم  خم�س  م��ن  تت�سكل  �إذ  و�ل��وح��د�ن��ي��ة؛ 
ووقوع  �لعام  و�خل��ري  و�لعدل،  و�لرحمة،  �خللق،  وح��دة  يف 
�لنية و�لغاية. فالقيمة �لأوىل تتمثل  �لفعل �لإن�ساين بني 
�أن وحدة �خللق تنتج من وحدة �خلالق، وتندرج حتتها  يف 
�أم��ا وح��دة  بينهم.  �ل��رب وفيما  و�أم���ام  �لب�سر  ب��ني  �مل�����س��او�ة 
�لعامل  وح��دة  �أج��ل  من  �لب�سرية  وح��دة  يف  فتتمثل  �خللق، 
هذ�  ويعد  �لرحمة،  يف  تتمثل  �لثانية  و�لقيمة  �لإن�ساين. 
قيمه  م��ن  قيمة  تعد  �ل��ت��ي  �لإل��ه��ي��ة  للهبة  رم���ز�  �مل�سطلح 
�لأخاقية؛ فالعاقة بني �لب�سر متثل �لت�ساوي يف �لقيمة 
و�حلقوق و�لو�جبات، و�أن �لرحمة هي �لتي حتكم �لعاقات 

�لتي تقوم بينهم يف �لأ�سر و�لقبائل و�ل�سعوب و�لأمم.
حتكم  �ل��ت��ي  �ل��ع��دل  قيمة  يف  فتتمثَّل  �لثالثة،  �لقيمة  �أم��ا 
وهي  بينهم،  فيما  �لعباد  وعاقة  بعباده  تعاىل  �هلل  عاقة 
من  �ملنبثقة  �حل��ري��ة  خ��ي��ار�ت  �أح���د  ومت��ث��ل  م�ستقلة  قيمة 
رحيما  يكون  �أن  يف  �حلرية  ميلك  �لإن�سان  �أن  �أي  �مل�ساو�ة، 
�أن يكون عادل؛ لأنَّ �لعدل �مل�ستقل هو ق�سيم  وو�جبا عليه 
�لقيمة  �لعام  �خلري  مُيثل  كما  لها.  بديا  ولي�س  �لرحمة 
�لب�سرية وللفعل  �لر�بعة، ويقت�سي معناها �لعميق للنف�س 
�لإن�����س��اين، وي��ع��د �ل��ن�����س �ل���ق���ر�آين ���س��ري��ح��ا ب��اأب��ع��اد �ملعنى 
�لفعل  معنى  جم���ال  يف  �ل��ب�����س��ر  ب��ني  ي�����س��ود  �أن  ينبغي  وم���ا 
ومقا�سده: »فا�ستبقو� �خلري�ت«. و�أخري� �لقيمة �خلام�سة 
�لتي تعتر قيمة معيارية ومقيا�سية تعني �أن فعل �لإن�سان 
�لقيم  يف  ومقا�سده  �أ���س��ل��ه  حيث  م��ن  عليه  و�حل��ك��م  غ��اي��ة 
�أن  و�لنبوية  �لقر�آنية  �لن�سو�س  �أو�سحت  وق��د  �لأخ���رى، 
بعلمه  ت��ع��اىل يح�سل  �هلل  ج��ان��ب  م��ن  �ل��ف��ع��ل  ع��ل��ى  �حل��ك��م 
بالقيم  تتعلق  �أم���ور  م��ن  �لفعل  على  ي��رتت��ب  ومب��ا  بالنية 
�لإن�ساين  �لفعل  على  �حلكم  �عترت  فقد  ولهذ�  �لأخرى؛ 
�لب�سر  �لظاهر يف عائق  كونها مقت�سى  �لقيم؛  قيمة من 

ببع�س. بع�سهم 
القيم والتجربة االإ�شالمية

يف  �لإ�سامية  و�لتجربة  �لقيم  �إىل  �ل�سيد  ر�سو�ن  وُي�سري 
�هلل  -�سلى  ملحمد  �لرفيع  �خللق  بنموذج  ويدعمها  ذل��ك، 
�ل�سجايا  مبعنى  �لقر�آين،  �خُلُلق  مُيثل  �لذي  و�سلم-  عليه 

م�سمونني؛  �ل�سجايا  وحتمل  �لأفعال،  عليها  ترتتب  �لتي 
ذك��رت،  �ل��ت��ي  و�لقيم  �لإن�سانية  بالفطرة  يتعلق  �أح��ده��م��ا 
وكاهما  و�لعام،  �لذ�تي  �لإن�ساين  باملحيط  متعلق  و�لآخر 
و�ملحيط  �لأ���س��رة  يف  �ل�سائد  م��ع  و�ل��ت��اأق��ل��م  بالتعلم  ي��ت��اأث��ر 
�أحدهما  ُبعدين؛  �لقريب و�ملجتمع. فالروؤية للعامل متلك 
يتعلق  و�لآخ������ر  �ل���ق���ري���ب،  �مل��ح��ي��ط  ب��ال�����س��ل��وك يف  ي��ت��ع��ل��ق 
ب��امل��ف��اه��ي��م و�ل��ت�����س��ور�ت �ل��ك��ل��ي��ة ل��ل��خ��ري و�ل�����س��ر وت��رت��ي��ب��ات 
�ل��ع��امل �لإن�����س��اين، وت��ت��م��ث��ل يف جم���ال �ل��ت��اأم��ل و�ل�����س��ل��وك، 
يت�ساءل  وهنا  و�ملنكر.  باملعروف  �ل��ق��ر�آن  عنهما  ع��ر  وق��د 
ُيكت�سبان  �جتماعيان  �أم���ر�ن  و�ملنكر  �مل��ع��روف  هل  �ل�سيد: 
بالتعلم و�لتاوؤم، �أم �أن لهما �أبعاد� فطرية وذهنية ودينية، 
ت�ستند �إىل �لإح�سا�س �خُلُلقي �لذي يتملك �لإن�سان ويوؤثر 
و�لذي  �لتعليمية،  غري  �لأولويات  ذ�ت  �لكلية  ت�سور�ته  يف 
�لد�فع  �أو  �لغريزة  �لب�سري  �لعقل  عليه  يطلق  �أن  مُيكن 
كما  �ملحا�سبي،  �أ�سد  بن  �حل��ارث  روؤي��ة  ح�سب  �ل�سيء  نحو 
و�ل��ع��امل، وبذلك  �لإن�����س��ان  ب��ني  �ل��ت��و����س��ل  تعميق  �إىل  دع��ا 
�لتو��سل  بهذ�  �ملنكر  و�لنهي عن  باملعروف  �لأمر  �سيتحقق 

�ل�سرت�سادي  و�ل�ستك�سايف يف ذ�ته؟
والعمل والقيمة  املتكلمون 

�إل  و�لفقهاء؛  �ملتكلمني  عند  و�لنقا�سات  �ل�سياقات  دت  تعدَّ
فامل�ساألة  عليها؛  �ل��رتك��ي��ز  ميكن  م�سائل  �أرب���َع  هنالك  �أنَّ 
بت�سحيح  وت��ه��ت��م  و�ل��ن��ب��وة،  ب��ال��وح��د�ن��ي��ة  متعلقة  �لأوىل 
مفهوم �لوحد�نية وعاقة �لإن�سان باهلل، و�مل�سائل �لأخرى 
�ل��ت��ازم  يعني  بالعمل  �لإمي����ان  ف��ع��اق��ة  بالقيم  �رت��ب��ط��ت 
�ملع�سية  ب��اأن  �عتبار�   ، �خل��ريَّ و�لعمل  �لإمي��ان  بني  �لكامل 
ووجهة  �لإمي����ان،  ع��ن  خ��روج��ا  �ل�����س��اة  �إه��م��ال  �أو  كالقتل 
باعتبار  �لأمرين؛  �نفكاكا بني  �أن هنالك  �أخرى ترى  نظر 
�لأ�سلية  و�لف�سائل  �لقيم  يت�سمن  ت�سديق  �لإمي���ان  �أنَّ 
�مل�ستندة �إىل �لتوحيد، و�أخرى تعتر �لعاقة بني �لإميان 
و�ل��ع��م��ل ع��اق��ة ت��وت��ر د�ئ����م؛ ح��ي��ث ل ي��وج��د �أي �ن��ت��ظ��ام 
يف  �لبحثية  �لتعقيد�ت  ورغ��م  و�لعمل،  �لإمي��ان  بني  كامل 
جمالت  يناق�س  �إذ  بالغة؛  �أهمية  ذو  �أن��ه  �إل  �لنقطة  ه��ذه 
�لأ�سكال  �ل�سلوك عن طريق  وتاأثريها يف  �لإن�ساين  �لوعي 
م�سدر  هو  تعاىل  �هلل  �أن  �ل�سيد  فيوؤكد  للوعي؛  �ملختلفة 

وبهذ�  و�لإمي����ان،  �ل��وح��د�ن��ي��ة  م��ن  �لنابعة  �ل��ك��رى  �لقيم 
فعاليات  ذ�ت  ت�سبح  �لإن�ساين  للفعل  �لازمة  �حلرية  فاإن 
�أخرى ل تتعلق بالإيجاد و�إمنا تتعلق بالقدرة على �لتمييز 

بني �حل�سن و�لقبيح.
الفقهاء والقيمة بني الدوافع والغايات

من  و�أو�سح  للفقهاء،  �لفقهية  �ملقاربات  �ل�سيد  ناق�س  كما 
�لديني  �لن�س  م��ن  ينطلقون  �لفقهاء  بع�س  �أن  خالها 
مباحثهم  �أن  كما  �لب�سر،  بني  �لعاقات  بتنظيم  ويهتمون 
و�لنبوية  �لقر�آنية  لاأحكام  �ملبا�سر  �لتطبيق  �أم��ر  تتناول 
وحمققة  ومنتظمة  �أخاقية  تكون  لكي  �لإن�سان،  حياة  يف 
�لعامة للت�سريع �لإلهي و�ملقروءة  �لغايات  للم�سالح، و�أمر 
من تلك �لأحكام. كما ي�سري �إىل �أن �لفقهاء يف �لأمر �لأول 
و�ملعامات  �لعباد�ت  يف  �لإن�سانية  �لأف��ع��ال  على  يحكمون 
�جلانب  ويف  �لتاأويل.  �أثناء  و�لجتهاد  �لن�س  منطلق  من 
يطلق  �لت�سريع  بفل�سفة  �ملعنيني  �لفقهاء  �أنَّ  جند  �لآخ��ر، 
عليهم علماء �أ�سول �لفقه؛ حيث ي�سلون �إىل حتديد �أمور 
وهي  �لإل��ه��ي؛  للت�سريع  خم�س  �أ�سا�سية  وم�سالح  وغ��اي��ات 
�لفقهاء  ويهتم  و�مل��ل��ك،  و�لن�سل  و�ل��دي��ن  و�ل��ع��ق��ل  �لنف�س 
هو  ك��ون��ه  �لت�سريعية؛  �خلما�سية  ه��ذه  يف  �ل��دي��ن  بتقدمي 
�ل���ذي ح���دد ه���ذه �لأول���وي���ات م��ن خ���ال ق���ر�ءة ن�سو�سه؛ 
�أولويات  له  �لإلهي  �ل�سرع  خ��ال  من  �ل��ق��ر�آين  فالد�ستور 
و�لتي  �لب�سرية  �حل��ي��اة  �سون  �أج��ل  م��ن  لتحقيقها  ي�سعى 
عقد  منذ  �لإن�سانية  �حل��ي��اة  حفظ  �أي  �لنف�س،  يف  تتمثل 
�أحكاما  لل�سرع  �أن  كما  ب��ع��ده��ا،  وم��ا  �ل��وف��اة  وح��ت��ى  �ل���زو�ج 
وتوجيهات يف كل مرحلة من �أجل حفظ �حلياة �لإن�سانية، 
�لإن�سانية  �حلياة  حماية  يف  بوظائفه  �ملق�سود  �لعقل  �أم��ا 
�ل�سرع، وهو  �ملُكلف ويقوم على فهم  من عدة جو�نب، فهو 

�لذي يدبر حياة �لإن�سان يف �لوعي و�لت�سرف.
كان  �إذ�  �لفقهاء  ����س��ت��ق��ر�ء  ع��ن  �ل�سيد  يت�ساءل  و�أخ����ري�.. 
�ل���س��ت��ق��ر�ء  �أن  وي��و���س��ح  ق��ي��م��ي��ا،  �أو  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ا  ����س��ت��ق��ر�ء 
�أم  �إذ� كان حال  �لفعل  �ملتعلق باحلكم على  �لتنظيمي هو 
�أما حتديد �حلقوق فيعتر م�ساألة قيمية متعلقة  حر�ما؟ 
ب�����س��ون �حل��ي��اة �لإن�����س��ان��ي��ة ���س��و�ء يف ����س��ت��خ��اف �لإن�����س��ان 

و�إن�سانيته. وكر�مته وعمله 

ر اللبناين م�شت�شار حترير جملة »الت�شامح« ر�شوان ال�شيد يف مقاله -املن�شور مبجلة »التفاهم«- حتت عنوان »منظومة القيم واحلياة االأخالقية يف الروؤية  د االأكاديي واملفكِّ ُيوؤكِّ
نت درا�شته اأحكاَم  اأنَّ القيم الكبى يف الد�شتور القراآين هي قيٌم ورموز ومرجعيات الإعطاء احلياة االإن�شانية معناها يف نطاق حرية االختيار االإن�شاين.. وقد ت�شمَّ االإ�شالمية«، 

القيمة يف القراآن، والقيم والتجربة االإ�شالمية، واملتكلمني والقيمة والعمل، واأخريا الفقهاء والقيمة بني الدوافع والغايات.

heenosaid@gmail.com

الرؤية التاريخية اإلسالمية ومنظومتها القيمية
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هي  �لعربي  �ملجتمع  على  �أث��رت  �لتي  �حل�سار�ت  �أك��رث  �إن 
�حل�سارة �لفار�سية وهي ح�سارة �ساربة يف �لقدم و�لتاريخ 
�لبعيد  �لزمان  ذلكم  يف  �ملتمدنة  �ل��دول  على  قدمي  ومثال 
و�أ�سيف عليها  �لطاعة  �أخاق  ولكن ما ذكره �جلابري هو 
مبالغا  يكون  ما  وغالبا  �لنتماء  �سدة  هو  �ل��ذي  �ل��ولء  �أن 
فيه غري �لطاعة �لتي عهدت عن �لإ�سام و�لعرب. وي�سف 
�أنه كان عائقا يف بع�س �لفرت�ت من  �جلابري هذ� �خللق  
�ملدنية  �لدولة  �أم��ور  ملناق�سة  باحلاكم  و�لت�سال  �لو�سول 
بل �إن �ل�سعب ر��سيا �أو مكرها عليه �لن�سياع لأمر �حلاكم 
ر�أي، ولكن هذ�  �إب��د�ء  �أو  �لو�سي دون خمالفة  �أو  �لويل  �أو 
مل ي��ك��ن ع��ام��ا �أب�����د�، ب��ل �خ��ت�����س��ت ب��ه ف����رت�ت دون �أخ���رى 
�لتاأثري  �ختفاء  �إن  �أخ��رى.  ودول دون دول وح�سار�ت غري 
�لأرد�سريي بحد تعبري �لكاتب هو �لطريق �لوحيد لكتابة 
فاإن  �لو�قع  مو�جهة  �أردنا  لو  ولكن  جديدة،  عربية  نه�سة 
�لدميوقر�طي  �لعمل  من  و�لكثري  �لكثري  �إىل  يحتاج  هذ� 
يف  �خلو�س  �ل��دول  ه��ذه  على  يحتم  لرمبا  �ل��ذي  و�ل�سعبي 
فاحلل  للخطر  �لنا�س  حياة  تعر�س  كبرية  �أمنية  م�سائل 
�ل�سريع لي�س هو �لأف�سل د�ئما ولكن �نحال هذ� �جلانب 
�ملحمدي  �لنبوي  �لنهج  �إىل  فيه  �لرجوع  يجب  �لفكر  من 
على  و�ل��ه��ا���س��م��ي��ة  �لقر�سية  �ل�����س��ي��اد�ت  م��ن  تخل�س  �ل���ذي 
م��ك��ة و�ل���ع���رب ع��ن ط��ري��ق �ل���دع���وة �إىل �مل�����س��او�ة و�ح��ت��ك��ام 
و�ل�سيا�سية  منها  �لجتماعية  �حلياة  جو�نب  كل  يف  �لعدل 

و�لقت�سادية. 
ق��ب��ل �ل��ن��ظ��ر يف �مل�����وروث �ل��ث��اين وه���و �ل��ي��ون��اين ي��ج��ب �أن 
ما  مثل  و�سابقه  �مل���وروث  ه��ذ�  ب��ني  �لكاتب  ذك��ر  كما  نفرق 
ق���ال �جل��اب��ري ب���اأن ه��ن��اك ف��ارًق��ا يف �ل��ب��ح��ث ع��ن �لأخ���اق 
ب��ني �مل�����وروث �ل��ف��ار���س��ي و�مل�����وروث �ل��ي��ون��اين. ف�������اإذ� ك�انت 
فاإن  بال�سيا�سة  �لفار�س�ي  باملوروث  ترتبط  �لطاع�ة  �أخ��اق 
�ل��ب��ح��ث )�ل���ع���امل( يف �لأخ����اق ع��ن��د �ل��ي��ون��ان ق��د �رتبطت 
بت�سييد  ولي�س  للكون،  ت�سور  ببناء  بالفل�س�فة،  تاريخًيا 

�إمر�طورية. عودة للموروث �ليوناين وهو �أخاق �ل�سعادة 
�ل�سابق  ل��ل��م��وروث  �ملقابلة  �لأخ���رى  �جل��ه��ة  ك��ان يف  و�ل���ذي 
�أكرث منه جماعيا. ما �ملق�سود  �لذي ل ميثل جانبا نف�سيا 
هي  وه��ل  �ليونانيني  �لفا�سفة  �أغلب  عند  �ل�سعادة  بهذه 
�أهم  »من  هي  و�لإجابة  عنهم؟  �لعرب  �أخذها  �لتي  نف�سها 
�أعمال �أر�سطو هي عمله يف �لأخاق وفيه يعر�س نظرية يف 
�ل�سعادة ل تز�ل ت�سلح ليومنا هذ�. �ل�سوؤ�ل �لأ�سا�سي �لذي 
ي�سعى �أر�سطو لاإجابة عليه يف هذه �ملحا�سر�ت هو »ما هو 
�لهدف �لنهائي للوجود �لإن�ساين؟ ما هو �لهدف �أو �لغاية 
�لتي يجب �أن نوّجه نحوها كل ن�ساطاتنا؟ يف كل مكان نرى 
�حل�سنة.  و�ل�سمعة  و�ل��رثوة،  �ل�سعادة،  عن  يبحثون  �لنا�س 
ولكن مع �أن كل و�حدة من هذه لها قيمة، فاإن �أيا منها ل 
�أن تهدف له �لإن�سانية.  ميثل �خلري �لرئي�سي �لذي يجب 
لكي يكون �لفعل غاية نهائية، يجب �أن يكون نهائيا ومكتفيا 
بذ�ته، - هو �ملرغوب د�ئما بذ�ته ولي�س لأجل �أي �سيء �آخر 
يّدعي  �لإن�سان.  بو��سطة  للتحقيق  قابا  يكون  �أن  ويجب 
�أر�سطو �أن كل �سخ�س تقريبا يتفق باأن �ل�سعادة هي �لغاية 
�أننا  روؤي���ة  �ل�سهل  م��ن  �إن��ه  �ملتطلبات.  ه��ذه  ك��ل  تلبي  �لتي 
نرغب بالنقود، و�ملتعة، و�ل�سرف فقط ب�سبب �أننا نعتقد �أن 
هذه �خلري�ت �سوف جتعلنا �سعد�ء. �إن كل �لأ�سياء �خلرية 
�لأخرى هي و�سائل للح�سول على �ل�سعادة، بينما �ل�سعادة 
�أن  جند  �ملطولة  �لإجابة  هذه  بعد  بذ�تها«  غاية  د�ئما  هي 
و�سحها  �لتي  نف�سها  هي  �لعرب  �إليها  �سعى  �لتي  �ل�سعادة 
�جلابري  �أيده  ما  �أي�سا  وهي  لاأخاق  فل�سفته  �أر�سطو يف 

يف كتاباته عن و�قع �لعقل �لأخاقي �لعربي.
�إن �لكاتب تركي  �لربيعو قد كتب عن ثاثة �أبو�ب �أخرى 
تخ�س �ملو�ريث �لثاثة �ملتبقية عند �جلابري ولكني �سوف 
�أفكارها  ت��ق��ارب  م��ن خاله  �أب��ني  و�ح��د  �أختزلها يف حم��ور 
وت�سور�تها. �ملو�ريث �ملتبقية هي �ملوروث �ل�سويف و�ملوروث 
�لنقطة  ه��ذه  م��ن  �لإ���س��ام��ي.  و�مل���وروث  �خلال�س  �لعربي 

من  �لأح���دث  لأن��ه  �لإ�سامي  �لت�سوف  بن�ساأة  نبد�أ  �سوف 
�لت�سوف  هذ�  يعك�سه  ما  نعلم  �أن  وهنا يجب  �لن�ساأة،  حيث 
يف  �لربيعو  وو�سحها  �جل��اب��ري  بينها  �ل��ت��ي  �لأخ���اق  م��ن 
مناق�سته وهنا قد ذكرو� �أخاق �لفناء وفناء �لأخاق وهي 
�لعربي  �ملجتمع  �إىل  دخ��ل  �ل���ذي  �لت�سوف  �ب��ت��ع��اد  مبعنى 
ر�أي  ح�سب  على  �لعربية  �حل�����س��ارة  يف  ه��و�ن  ف��رتة  خ��ال 
وتب�سره  �حلياة  �لعربي  �لفرد  نظرة  من  وغ��ري  �جل��اب��ري 
فقط للفناء دون غريه وهو ما �أبعده عن �لأخاق �لأخرى 
وه���و م��ا �أ���س��ار �إل��ي��ه �ل��ك��ات��ب ب��ق��ول��ه ف��ن��اء �لأخ�����اق. تباعا 
�أن�ساأ هو ذ�ته �أخاق �ملروءة  لذكرنا للمجتمع �لعربي فقد 
�لتي  �لأخ���اق  م��ن  �لبع�س  عند  ولز�ل���ت  تعد  كانت  �لتي 
�أ�سافره  نعومة  منذ  �لعربي  �لرجل  عليها  ين�ساأ  �أن  يجب 
ولكن ما يكمل هذ� هو �لأخاق �لإ�سامية �لتي هي �أخاق 
�لنبي متمما ملكارم �لأخاق وقد  �لدين �حلنيف فقد جاء 
هذ�  فمن  �لقر�آن  خلقه  باأن  و�ل�سام  �ل�ساة  عليه  و�سف 
�لو�سف جند ون�ستنتج �أن �لإ�سام ياأخذ �أخاقه من كتاب 
فهي  �لإ�سامية  لاأخاق  �لكرمي. رجوعا  نبيه  و�سنة  �هلل 
مبنهج  ولكن  �سابقا  ذكرها  مت  �لتي  �لأخ��اق  جميع  توحد 

�لو�سطية و�لعتد�ل و�حلق.
�أن يتخذ منحنى �آخر غري  �إن �لفكر �لعربي �ملعا�سر يجب 
منقادة  �أ�سبحت  �لعربية  �حل�سارة  لأن  �لآن  ينهجه  �لذي 
ب��ل ه��ي تعتمد على غ��ريه��ا ول��ك��ن ما  ل ق��ائ��دة ول ر�ئ���دة، 
�ل�سبيل �إىل ذلك؟ �إن �لوحدة �لتي يجب �أن تكون �لأ�سا�س 
�مل�سرتك بني �لدول �لعربية �لتي �أي�سا يجب �أن تنظر �إىل 
�أي�سا يح�س  �لتي  �مل��وؤ�خ��اة  �إىل  تدعو  �لتي  �مل��روءة  �أخ��اق 
�إليه  ينتبه  �أن  يجب  م��ا  و�أي�����س��ا  �لإ���س��ام��ي.  �خل��ل��ق  عليها 
�إليها  دعا  �لتي  �ل�سليمة  �لجتماعية  �لتن�سئة  هي  �لعربي 
�ل��ذي  �ملتعقل  �ل��ع��اق��ل  �ل��ف��ك��ر  تعلم  و�أي�����س��ا  �ل��ك��رمي  �ل��ن��ب��ي 
�مل��و�ف��ق  �مل�ستقيم  �ل�����س��ال��ح  للتفكري  �ل��ع��ن��ان  للعقل  يطلق 

للفكر �لعربي ب�سكل عام.

»العقل العربي االأخالقي قراءة يف فكر حممد عابد اجلابري« لرتكي علي الربيعو مقالة ناق�س فيها كاتبها كما هو ما وا�شح يف عنوانها العقل العربي االأخالقي عند 
اأبقوا  الذين  العرب  للمفكرين  الربيعو  اأو  اقتب�شها اجلابري  اأفكار  من  لكنها مل تخُل  االأخالقي عند اجلابري  العربي  بالعقل  كانت خا�شة  واإن  املقالة  اإن  اجلابري. 
ال�شابق  العربي  بالفكر  مهتما  كان  اإذا  خ�شو�شا  ويتابعها  ويقراأها  يراجعها  اأن  النا�شئ  العربي  للمفكر  البد  التي  والفكر  العلم  لكلية  بالذهب  توزن  ومناق�شات  كتبا 
العرب  التي جاورت وخالطت  للح�شارات  الفكر االأخالقي  ارتباط  �شاأناق�س فكرة طرحها اجلابري يف فكره وهي  الكلمات  العربي احلديث. يف هذه  بالفكر  ويقارنه 
خالل الفرتة ال�شابقة وكيفية الت�شابه واالقتبا�س من تلكم احل�شارات والدول العربية االإ�شالمية التي مرت على هذه االأمة العربية ال�شاخمة. بداية يجب اأن نعلم 
اأن اجلابري قد اأفنى عمره وهو ينقد ويحلل ويناق�س العقل العربي وثقافته ب�شكل عميق جدا وهو ما جعله اأ�شتاذ الفكر العربي املعا�شر وله موؤلفات كثرية تناق�س 

الفكر االأخالقي وال�شيا�شي واالجتماعي للمجتمع العربي.

المواريث األخالقية للعقل العربي
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فيصل الحضرمي

وي�ستهل �لكاتب مقالته بتعريف �لأخاق على �أّنها »جمموعة 
�لقو�عد �ل�سلوكية �لتي ت�سلم بها جماعة من �لنا�س يف حقبة 
�مل��زدوج��ة  �لن�سبية  �إىل  �إ����س���ارة  يف  �ل��ت��اري��خ��ي��ة«،  �حل��ق��ب  م��ن 
ل���اأخ���اق م���ن ح��ي��ث �خ��ت��اف��ه��ا م���ن جم��ت��م��ع لآخ�����ر، وم��ن 
�لنظرة  رف�سو�  �لفا�سفة  �أّن  �لكاتب  وي�سيف  لآخ��ر.  زم��ن 
�لو�سفية �لتي تتناول �لأخاق عر در��سات تقريرية تكتفي 
بتحديد �لقو�عد �لتي يحتكم �إليها �لإن�سان يف �لو�قع، و�أنهم 
در��سة  �لأخ��اق  در��سة  �أك��دو� على �سرورة  ذل��ك-  -ب��دًل من 
خلقي«  »قانون  وت�سريع  �أعلى«  »مثل  و�سع  تتوخى  معيارية 
يكون مبثابة مرجعية يهتدي عرها �لإن�سان �إىل �ل�سلوكيات 

�لتي ينبغي عليه نهجها فيما يعرت�سه من مو�قف. 
�لطابع  ذ�ت  �لأخاقية  �لنظريات  من  و�ح��دة  كل  وتت�سمن 
تتباين  �أخاقية حمددة، وهي  �لتقوميي معايري  �أو  �ملعياري 
نظرية  �لنظريات  ه��ذه  �أب��رز  وم��ن  ك��ب��ري�ً.  تبايناً  بينها  فيما 
عند  �لطبيعية  �حل��ق��وق  ونظرية  ك��ان��ط،  عند  �جل���ازم  �لأم���ر 
ونظريات  �أر�سطو،  من  ب��دء�ً  �لف�سائل  ونظريات  لوك،  جون 
�لأمر  نظرية  تذهب  و�آخرين.  هوبز  عند  �لجتماعي  �لعقد 
�لو�جب على  �أمر جازم يحتمه  نوعان:  �لأمر  �أن  �إىل  �جلازم 
وجه �ل�سرورة، و�أمر م�سروط يتوقف �لقيام به على ظروف 
معينة. فيما �أّكد جون لوك على وجود حقوق �أولية لاإن�سان، 
�مل��ل��ك��ي��ة. من  ويف مقدمتها ح��ق �حل��ي��اة وح���ق �حل��ري��ة وح���ق 
وبيان  �لف�سيلة،  تعريف  �لف�سائل  نظريات  تتحرى  جهتها، 
نظريات  �أّم��ا  �ل��و�ق��ع.  يف  �نتهاجها  وطريقة  �كت�سابها  كيفية 
بطبعهم،  �أنانيون  �لب�سر  �أّن  �إىل  فتذهب  �لجتماعي  �لعقد 
منهم  كل  �أنانية  على  �ملرتتبة  �لفو�سى  من  خل�سيتهم  و�أّنهم 
فقد قررو� �لدخول يف عقد �جتماعي يلزمهم بطاعة �حلاكم 

و�لمتثال لأمره.
ت�ستمد  �لأخاقية  �لنظريات  هذه  �أّن  �لكاتب  يرى  حني  ويف 
���س��رع��ي ل غنى  �أخ���اق���ي  ����س��ت��ن��اده��ا �إىل م��ع��ي��ار  ق��وت��ه��ا م��ن 
�إىل  �لنظر  يلفت  �أّن��ه  �إل  �حلياتية،  �ملو�قف  يف  عنه  لاإن�سان 
�أ�سا�ساً  تتمثل  و�لتي  �لنظريات،  هذه  تو�جه  �لتي  �ل�سعوبات 
عليها  تقوم  �لتي  �لأخاقية  �ملعايري  تو�سيح  عن  عجزها  يف 
يف  وف�سلها  نف�سه،  على  منها  كل  �نكفاء  ويف  كافياً،  تو�سيحاً 
�أخاقية  معايري  على  تقوم  �لتي  �ملعاك�سة  لاأمثلة  �لت�سدي 
خم��ت��ل��ف��ة. وي�����س��رب �ل��ك��ات��ب م��ث��ال��ني �ث��ن��ني ل��ت��دع��ي��م وج��ه��ة 
قد  معاك�ساً  مثاًل  باعتباره  �لإن�سان،  حقوق  فمعيار  نظره؛ 

ينجم عنه خرٌي كثري، ي�سكل حتدياً للنفعيني �لقائلني ب�سيادة 
كما  �عتبار�ت،  ما عد�هما من  كل  على  و�للذة  �لأمل   مبد�أي 
ت�سكل �لأمثلة �لتي متنح �لأولوية للحقوق �لفردية �أو نتائج 

�لأفعال حتدياً مماثًا لنظريات �لف�سائل. 
�لذ�تية  �لقيمة ب�سبغة  �أحكام  ��سطباغ  فاإّن  �لكاتب،  وبح�سب 
ينتهج  �سخ�سية  �أخاقية  مذ�هب  تبني  �إىل  بالفا�سفة  حد� 
كل منها خطاً خمتلفاً عن غريه من �ملذ�هب، متنا�سني وجود 
تتجلى  �لتقوميية  �أحكامهم  ع��ن  م�ستقلة  �أخاقية  حقيقة 
يف ق��و�ع��د �ل�����س��ل��وك �حل��ي��ات��ي��ة �ل��ت��ي حت��ك��م ت�����س��رف��ات �لنا�س 
�لقيم  �لكاتب  ويعرف  ومذ�هبهم.  �لفا�سفة  �آر�ء  عن  بعيد�ً 
من  �لكثري  �لب�سر  ميح�سها  �لتي  �ملُُثل  تلك  باأنها  �لإن�سانية 
طلباً  حتقيقها  �إىل  وي�سعون  �متاكها  ويتمنون  �ل��ت��ق��دي��ر، 
�ملادي  غري  باجلانب  تت�سل  �لقيم  هذه  باأّن  وي�سيف  للخري. 
من وجودنا، �أو ما يعرف باحلياة �لروحية، يف مقابل �جلانب 
�أو �لطبيعي �لذي يت�سل ب�سوؤون �لبقاء على قيد  �لبيولوجي 

�حلياة.
�حلاجة  ح��ول  م�سروع  ���س��وؤ�ل  �إىل  �لكاتب  يتطرق  ذل��ك  بعد 
�إىل ن��ظ��ري��ة �أخ��اق��ي��ة ج��دي��دة ت��ت��اءم وم�����س��ت��ج��د�ت �حل��ي��اة 
�لبحث  ���س��رورة  بعدم  �لقائلة  �لآر�ء  م��ن  بال�سد  �ملعا�سرة، 
�أن بحثاً  �إىل  �لتي تذهب  �أخاقية جديدة، وتلك  عن نظرية 
نظرية  �أي  �أن  باعتبار  �لنجاح  له  يكتب  لن  �لقبيل  ه��ذ�  من 
ر�سمتها  �ل��ت��ي  ب��امل��ه��ام  �ل���س��ط��اع  ت�ستطيع  ل��ن  �لأخ����اق  يف 
وعلى  �لآر�ء،  هذه  مثل  بطان  على  �لتدليل  وبغية  لنف�سها. 
�لقائمة،  �لأخاقية  �لنظريات  يف  �لنظر  �إع��ادة  �إىل  �حلاجة 
�أربع  �لكاتب  ي��ورد  للتطبيق،  قابلة  جديدة  نظرية  و�سياغة 
طر�أت  �لتي  �مل�ستجد�ت  على  بارزة  �أمثلة  ت�سكل  طبية  حالت 

على حياة �لإن�سان �ملعا�سر.
�حلالة �لأوىل هي حالة �أم يف �لثامنة و�لأربعني من عمرها، 
ق�سبة  يف  م�ساعف  لك�سر  تعر�سها  �إث���ر  �مل�ست�سفى  �أدخ��ل��ت 
�أن �سدمتها حافلة. وقد وقعت فري�سة لاكتئاب  بعد  �ل�ساق 
�مل�ست�سفى ما دفعها لرف�س �لأكل و�لمتناع عن  فور دخولها 
�لكام و�لرغبة يف �ملوت. ومل يدر �لطاقم �لطبي ما �إذ� كان 
�أم �حرت�م رغبتها يف عدم مو��سلة  �لأكل  �إجبارها على  عليه 
و�لع�سرين  �لثامنة  يف  ف��ت��اة  متثل  �لثانية  و�حل��ال��ة  �حل��ي��اة. 
م���ن ع��م��ره��ا ت���رق���د يف غ��ي��ب��وب��ة ك��ام��ل��ة م��ن��ذ ث����اث ���س��ن��و�ت 
در�جة  ح��ادث  يف  لها  تعر�ست  �لر�أ�س  يف  بالغة  �إ�سابة  ب�سبب 

بخارية. لي�س ثمة �أمل يف �سفاء هذه �لفتاة، وهي �لآن تتغذى 
�للو�تي  �ملمر�سات  عناية  على  كلي  ب�سكل  وتعتمد  بالأنابيب، 
من  ج�سدها  حلماية  لآخر  وقت  من  و�سعيتها  بتغيري  يقمن 
�لتقرحات. هذه �حلالة �لتي فطرت قلب �أبويها متثل حتدياً 
لن  �بنتهما  باأن  �لأبوين  �إقناع  يف  ف�سل  �لذي  �لطبي  للطاقم 

��ستعادة حياتها �لطبيعية.  تتمكن من 
و�حلالة �لثالثة هي حالة طفل حديث �لولدة م�ساب مبر�س 
م�ستع�س ي�سيب ن�سف �لدماغ. �لأطباء �مل�سرفون على عاج 
هذ� �لطفل يرغبون يف �إيقاف �لغذ�ء عن �لطفل �إىل �أن ميوت 
�ل�ستة  ذ�ت  �لأم  ت�سر  حني  يف  �لآلم،  من  مزيد�ً  يعي�س  كيا 
�حلالة  �أم���ا  طفلها.  م��ع  �مل��ن��زل  �إىل  �ل��ع��ودة  على  ع��ام��اً  ع�سر 
كان  عندما  �حللق  ب�سرطان  �أ�سيب  مبر�هق  فتتعلق  �لر�بعة 
�لأ�سعة  بو��سطة  عاجه  وبعد  عمره.  من  ع�سرة  �لثانية  يف 
�أن  �إل  ك��ب��ري.  ب�سكل  حت�سن  �لكيميائي  و�ل��ع��اج  �مل��و���س��ع��ي��ة 
�إجر�ء عملية  �إىل  �لأطباء  دفع  بعد عام و�حد ما  �ساء  و�سعه 
جر�حية له. وبعد �سنتني من ��ستقر�ر حالته �ل�سحية عاوده 
ع�سر،  �خلام�س  م��ي��اده  عيد  بحلول  �أخ���رى  م��رة  �ل�سرطان 
�ملتاح لعاج حالته هو تعري�سه للعاج  �لوحيد  وكان �خليار 
�لرغبات  �أمام  عاجز�ً  نف�سه  �لطبي  �لطاقم  وجد  �لكيميائي. 
�لعاج  فكرة  يرف�س  فالفتى  وو�ل��دي��ه؛  للمر�هق  �ملتعار�سة 
�ل��و�ل��د�ن  يطالب  بينما  ���س��ام،  يف  مي��وت  ت��رك��ه  على  وي�سر 

باملحافظة على حياة �بنهما.
ت���ع���ددي���ة  �أخ����اق����ي����ة  ن���ظ���ري���ة  ت���ط���وي���ر  �أن  �ل���ك���ات���ب  ي��ع��ت��ق��د 
�لت�سدي  �ساأنه  من   pluralistic moral theory
عن  تختلف  �لنظرية  هذه  ومثياتها.  �لأرب��ع  �حل��الت  لهذه 
على  و�ملنغلقة  �ل��و�ح��دي��ة  �لتقليدية،  �لأخ��اق��ي��ة  �لنظريات 
معايري  وج��ود  حقيقة  �لعتبار  بعني  تاأخذ  كونها  يف  نف�سها، 
معايري  مثل  بينها،  فيما  تت�سارع  قد  عامة  خلقية  مبادئ  �أو 
و�ملنفعة،  و�لعد�لة،  �لذ�تي،  و�ل�ستقال  و�لإح�سان،  �مل�ساملة، 
�إىل  �لكاتب  ويخل�س  و�خل�سو�سية.  و�لأم��ان��ة،  و�لإخ��ا���س، 
�أن���ه ب���دًل م��ن �لأخ����ذ ب��ن��ظ��ري��ة �أخ��اق��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى معيار 
و�ح����د، ف���اإن �لأج����دى ت�سمني ك��اف��ة �مل��ع��اي��ري �لأخ��اق��ي��ة يف 
من  و�ح���د  ك��ل  ��ستقالية  ت��ر�ع��ي  ت��ع��ددي��ة  �أخ��اق��ي��ة  نظرية 
هذه �ملعايري، من ناحية، وعدم كفايته لقرت�ح حلول ناجعة 

للحالت �مللتب�سة، من ناحية �أخرى.

اأخالقية جديدة  ل�شوغ نظرية  املعا�شرة« احلاجة  الفل�شفة  واالأخالق يف  »القيم  التفاهم حتت عنوان  املن�شورة مبجلة  مقالته  الكاتب ح�شني علي ح�شن يف  يناق�س 
املرتبطة  كتلك  قبل،  من  بها  عهٌد  االأخالق  لفال�شفة  يكن  مل  التي  اجلديدة  املواقف  تلك  �شيما  ال  اأخالقيًا،  امللتب�شة  املواقف  ملختلف  ناجعة  حلول  طرح  على  قادرة 

مبفهومي »قد�شية احلياة« و»رفاهية املري�س«، على �شبيل املثال.

faisalsalim@hotmail.com

نحو قيم ونظرية أخالقية تعددية
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ناصر الكندي

ح�سبانه  يف  و�سع  باأنه  �لقارئ  بتنبيه  �ملقال  كاتب  يفتتح 
�ملغربي  �مل��ف��ك��ر  م��ث��ل  �لعمالقة  �ل��ب��اح��ث��ني  بع�س  كتبه  م��ا 
حم��م��د ع��اب��د �جل���اب���ري ود ح�����س��ني �ل��ق��وت��ل��ي ود ر���س��و�ن 
عر  عليهم  و�لإ�سافة  �ل�ستفادة  حيث  من  وذلك  �ل�سيد، 
�إثارة �لأ�سئلة وحتديد �ملفاهيم. ويبد�أ �لكاتب با�ستعر��س 
م��ف��ه��وم »�ل��ع��ق��ل« م��ن خ��ال م��ر�ي��ا �ل��ل��غ��ة وذل���ك بتقدمي 
�إذ  ف��ار���س،  ك��اب��ن  �لقدمية  �مل��ر�ج��ع  يف  ل��ه  �لتعريفات  �أه��م 
و�لفهم  و�جلمع  و�لربط  �حلب�س  لديه  �لعقل  كلمة  تعني 

ونقي�س �جلهل.
 و�أما ب�ساأن »�لعدل«، فقد ��ستدل �لكاتب �أي�ساً بابن فار�س 
بال�ستو�ء  و�حلكم  �لطريقة  بامل�ستوى  �لعدل  يعّرف  حني 
ون��ق��ي�����س �جل����ور. ول��ل��ع�����س��ك��ري ت��ع��ري��ف �آخ���ر ل��ل��ع��دل غري 
�ل�ستو�ء بل �ل�ستقامة، ذلك �أن �ل�ستو�ء نقي�سه �لتفاوت 

�لعوجاج.  نقي�سها  و�ل�ستقامة 
لغوًيا،  »�خل��ل��ق«  مفهوم  ع��ن  حت��ّري��ه  يف  �لباحث  وي�ستمر 
�ل�����س��يء، وهو  �أن �خل��ل��ق ه��و ما�سة  ف��ار���س  �ب��ن  ي��ق��ول  �إذ 
�أن  ويبدو  �ختاقه.  �أي  �لكذب  وخلق  و�لن�سيب  �ل�سجية 
كلمة خلق جتمع �أمرين وهما �لإيجاد و�ل�سجية كما يقول 
�بن فار�س، �أما �لع�سكري فيقول �إنِّ كلمة خلق �أ�سل و�حد 
ل �أ�سان، وهو �لتقدير. ويقول �جلابري باأن �خللق كلمة 
ولكن  �أدب،  كلمة  ت��ر�دف��ه��ا  ب��ل  دلل��ت��ه��ا  يف  وح��ده��ا  لي�ست 
هناك فرق دقيق بينهما �إذ من �ملمكن �لقول »ولد موؤدب« 
ولكن ل ن�ستطيع قول »فتى خملق«، ويختلف �للغويون يف 
مدى غريزّية وفطرية �خللق، �إذ منهم من يقول �إنِّه عادة 

مكت�سبة و�آخر من يقول باأنه فطري. 
بعد ذلك ينتقل �لباحث �إىل بحث هذه �ملفاهيم يف مر�يا 
�لدين و�لفل�سفة، ف�»�لعقل« يف مر�آة �لدين يكون غريزة 
ب��ن ح��ن��ب��ل و�لتميمي  �أح��م��د  ذل���ك  �إىل  ك��م��ا ذه���ب  ون���ور 
من  �أبعد  �إىل  �ملحا�سبي  ويذهب  و�ملحا�سبي،  و�مل���اوردي 
يفرق  وهو  غريزة  عقل  ثاثة:  �لعقل  ب��اأنَّ  ويقول  ذلك 
�لعقاء  فيه  ي�سرتك  فهم  وعقل  و�ملجنون،  �لعاقل  بني 
م��ن �مل��وؤم��ن��ني وغ���ريه���م، وع��ق��ل ب�����س��رية وه���و للعقاء 
م��ر�آة  �لعقل يف  �أم��ا  �هلل.  �حل��ق عن  �لفهم  فهمو�  �لذين 
بذ�ته  قائم  ب�سيط  وجوهر  م�ستقل  �سيء  فهو  �لفل�سفة 

ومفارق لاأج�سام و�سائ�س للنف�س ومدبر لها، وهو لي�س 
�لكندي  قال  كما  �أول  عقل  بل  �ملحا�سبي  قال  كما  ثاثة 
بالعقل  �ل��ف��ار�ب��ي  وي�سميه  ث��ان��وي��ة،  ث��اث��ة  ع��ق��ول  تليه 

�لفّعال. 
وحرية  �هلل  يف  تتمحور  �لدين  م��ر�آة  يف  »�ل��ع��دل«  وكلمة 
�لتي  �ل��ك��رى  بالق�سية  ي��ذّك��ر  م��ا  وه��و  �لإن�����س��ان،  ف��ع��ل 
�ل��ت��اري��خ �لإ���س��ام��ي ب��ني �لأ���س��اع��رة و�ملعتزلة  �أث���ريت يف 
ح��ول خلق �هلل لأف��ع��ال �لإن�����س��ان كما ق��ال �لأ���س��اع��رة  �أو 
حرية �لإن�سان يف فعله كما قال �ملعتزلة،  وذلك لتحديد 
فعلى  �لفل�سفية،  �لناحية  من  �أم��ا  دينيا.  �لعدل  مفهوم 
�أن مباحث �لعدل فل�سفية تناولها �لفا�سفة  �لرغم من 
هي  �ملتكاملة  ب�سورتها  �لق�سية  �أن  �إل  وحديثا،  قدميا 

�إ�سامية.  دينية  ق�سية 
�لعديد من  عّده  دينيا، فقد  »خلق«  كلمة  �أما بخ�سو�س 
�ل��ع��ادة  م��ن  ن��وع��ا  وك��ذل��ك  فطريا  غ��رزي��ا  �سيئا  �لعلماء 
و�لك��ت�����س��اب ك��م��ا ق����ال يف ذل����ك �لأ����س���ف���ه���اين، ول��ل��خ��ل��ق 
�ليوناين  �لفكر  �أر�سطو يف  �إذ يرى  فل�سفيا معنى متغري 
منها  ���س��يء  لي�س  و�أن���ه  تتغري  ع���اد�ت  كلها  �لأخ����اق  �أن 
ب��ال��ط��ب��ع، وب��اإم��ك��ان �لإن�����س��ان �أن ي��ن��ت��ق��ل م��ن ك��ل و�ح��د 
جالينو�س  وي�سّنف  و�لدربة.  بالعتياد  غريه  �إىل  منها 
�لغ�سب  م��ث��ل  طبيعيا  ي��ك��ون  م��ا  ن��وع��ني:  �إىل  �لأخ����اق 
�أن  �لباحث  و�لتدرب. ويوؤكد  بالعادة  وما يكون م�ستفاد� 
�سو�ء  مثارة  ز�ل��ت  ما  �كت�سابه  �أو  �خللق  غريزية  ق�سية 
على  �أو  �لإ���س��ام��ي��ة  �ل��دي��ن��ي��ة  �لن�سو�س  م�ستوى  ع��ل��ى 
�لفكر  �أو  �ل��ي��ون��اين  �ل��ق��دمي  �لفل�سفي  �ل��ف��ك��ر  م�ستوى 

�لإ�سامي.  �لفل�سفي 
�ملبحث �لأخري وهو مر�يا  �إىل  �لباحث �حلفيان  وينتقل 
�لعاقات �أو �جلدل بني �ملفاهيم �لثاثة: �لعقل و�لعدل 
ثاثية  ت�سور  �ملمكن  م��ن  ب��اأن��ه  ي��ذك��ر  فهو  و�لأخ����اق. 
وقاعدته  �لعقل  ر�أ���س��ه  م��ق��ل��وب،  ه��رم  �سكل  على  �لعقل 
�لعدل و�لأخاق. كما يربط �لباحث بني �لعقل و�لعدل 
�لعقل كحب�س وربط  �إىل مفهوم  �لعود  لغويا من خال 
وجمع وفل�سفيا باأنه �هلل، فا ميكن ت�سور �لإن�سان عادل 
ما  ي�سلب  �لعقل  �نتفاء  �أن  ذل��ك  عقل  لديه  يكن  مل  �إذ� 

�أن  �أو فعا قيمته وغايته. كما  ي�سدر عن �لإن�سان قول 
و�لتوحيد ثمرة من ثمار  �لعدل  �أن  �أكدو�  �ملعتزلة حني 
�لعقل فقد �أر�دو� �أن يدح�سو� �لقول باجلر من خال 
و�أم��ا  عنها.  وم�سوؤوليته  لأفعاله  �لإن�سان  بخلق  �لقول 
ت�سّور  ميكن  فا  �لعقل،  يف  �لعدل  ح�سور  عن  بالن�سبة 
ويرتكب  يفرط  عاقل  ول  لغريه  �أو  لنف�سه  ظامل  عاقل 
حماقات ول عاقل ل يعمل يف عقله يف ما ُيعر�س له من 

م�سكات. 
ق�سايا حول  ع��دة  ُت��ث��ار  �لأخ����اق،  م��ع  �لعقل  ج��دل  ويف 
ترتبط  �لأخ�����اق  �أن  �أم  �لأخ�����اق  ع��ل��ى  �ل��ع��ق��ل  ه��ي��م��ن��ة 
من  ثمة  �أن  �سحيح  ذل��ك.  يف  للعقل  حاجة  دون  بالدين 
ولكن  �لعقل،  ولي�س  �لأخ��اق  �أ�سا�س  هو  �لدين  �إن  قال 
هل من �ملمكن ت�سور تاأ�سي�س �لأخاق يف رجل غري ذي 
عقل. وي�سري �إىل ذلك عابد �جلابري باأن �لن�س �لديني 
يف �حل�سارة �لعربية ، ولو �أنه يغطي من �لناحية �ملبدئية 
جميع مظاهر �حل��ي��اة،  ف��اإن��ه ت��رك م��ع ذل��ك ل��اأخ��اق 
ينتج  �لو�سع  وه��ذ�  �لعري�س،  �لو��سع  �خلا�س  جمالها 
�لأخ��اق، بل  �أ�سا�س  �لإ�سام لي�س هو  �لدين يف  �أن  عنه 
هناك �إجماع على �أن م�سدر �حلكم �لأخاقي هو �لعقل. 
ويقوم �لباحث باإثارة بع�س �لأ�سئلة على كام �جلابري 
�أهمها: هل ن�ستطيع �أن نغفل �أثر �لعنا�سر �لأخرى كلية 
و�آخ��ر؟  وفيما  �لقيم بني جُمتمع  ن�ساهد �ختاف  حني 
بالعقل  �لأخ����اق  ع��اق��ة  �أي  �مل��ع��اك�����س  ب��الجت��اه  يتعّلق 
فاعلة؟  �أي�ساً  �أنها  �أم  منفعلة  �لأخ��اق  هل  نت�ساءل:  �إذ 
�لعقل  على  باخلري  ترتد  �لأخ��اق  باأن  �لباحث  ويجيب 

ا.  �أي�سً نف�سه وتقّومه 
ب��الأخ��اق،  �ل��ع��دل  عاقة  ع��ن  مقاله  �حلفيان  ويختتم 
ذل��ك �أن �لأخ���اق �أع��ّم و�ل��ع��دل �أخ�����ّس، ولكن ه��ل ي�سح 
�ل���ق���ول �إن �ل���ع���دل ه���و �لأخ�����اق �ل��ف��ا���س��ل��ة؟ وخ��ا���س��ة 
�أو �ل��ع��د�ل��ة ه��و �لأخ���اق �لكرمية  �أن �ل��ع��دل  �ل��ق��ول ه��و 
�لفل�سفي  �لفكر  �سياق  من  يت�سح  ما  وه��ذ�  �حل�سنة،  �أو 
�ليوناين �لذي يق�ّسم �خللق �إىل ف�سيلة هي مبد�أ ملا هو 

كمال، ورذيلة ملا هو نق�سان.  

يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان »العقل والعدل واالأخالق مرايا اللغة والدين والفل�شفة«، يتناول الباحث »في�شل احلفيان« مفاهيم العقل والعدل واالأخالق 
لغويا ودينيا وفل�شفيا ويبحث العالقة اجلدلية بينها. 

nskindi83@yahoo.com

العقل والعدل واألخالق: مفاهيم ومرايا
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�ل��ع��دل يتنافى  �أن حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  �ل��غ��ال��ب��ي��ة  ي��ت��ف��ق  ق��د ل 
منطلق  من  �لفكرة  فهم  �ملمكن  من  ولكن  �لرحمة  مع 
مع  لتتنا�سب  ل  �سرعت  �لقو�نني  �إنَّ  حيث  هنا،  قانوين 
ولو  �لإم��ك��ان  ق��در  �لعد�لة  لتحقيق  ولكن  �لأط��ر�ف  كل 
تتمحور  �أخرى. على كل،  �أطر�ف  كانت جمحفة يف حق 
�ل��دي��ن ح��ول حت�سني ج��ودة  �ل��ت��ي ج��اء بها  �لقيم  �أغ��ل��ب 
ذلك  قيا�س  �ملمكن  م��ن  حتققت،  م��ا  �إذ�  �لإن�����س��ان  ح��ي��اة 
�أو�ساع وظروف �ملجتمعات �لتي ت�سود  مباحظة ماهية 
تفتقر  �ل��ت��ي  �مل��ج��ت��م��ع��ات  �أم����ام  و�ل��رح��م��ة  �ل��ع��د�ل��ة  فيها 
�لأب��ح��اث  على  وب��ن��اء  علمي  منطلق  وم��ن  �ل�سيء.  لهذ� 
�ل��ع��د�ل��ة  حتقيق  �أه��م��ي��ة  مناق�سة  �مل��م��ك��ن  م��ن  و�ل���و�ق���ع، 
�ملجتمعي  �لإط���ار  يف  �لقيم  باقي  دون  عليها  و�ل��رتك��ي��ز 
�أ���س��ب��ح م�سطلح  �لأخ�������رية،  �ل�����س��ن��و�ت  ف��ف��ي  حت���دي���د�، 
»�ل��ع��د�ل��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة« ب����ارز�ً م��ث��ل »ح��ق��وق �لإن�����س��ان«. 
�إن  تتمحور؟  م��اذ�  وح��ول  �لجتماعية  �لعد�لة  هي  فما 
�أو  �ل��رثوة  يف  �سو�ء  و�خت�ساره  �ملفهوم  �أ�سا�س  �لإن�ساف 
�ل��ف��ر���س و�لح��ت��ي��اج��ات �لأ���س��ا���س��ي��ة. ول��ك��ن ح��دث��ت على 
م����د�ر �ل���ع���ق���ود  ت��غ��ي��ري�ت م��ف��اه��ي��م��ي��ة و���س��م��ن��ي��ة، حيث 
ي�ستخدم ذ�ت �مل�سطلح يف �ملناق�سات �جلندرية و�لعرقية 
قائمة  �ل��ع��د�ل��ة  �أهمية  وتبقى  و�لجتماعية،  و�لبيئية 
�أول،  �لدينية  �حلريات  جانب  ن�ستفتح  كثرية.  لأ�سباب 
�لنا�س  حتمي  فاإنها  �ساريا  قانونا  كانت  ما  �إذ�  فالعد�لة 
تعد  �لأدي���ان  �إن  حيث  �ل��دي��ن،  �أ�سا�س  على  �لتمييز  م��ن 
�لديني  �لتمييز  �لهوية. و�لتحرر من  �أ�سا�سيا من  جزء� 
يقع مبا�سرة من �سمن م�سوؤوليات �لعد�لة �لجتماعية. 
�لدينية،  تثبط �حلرية  �لدول قو�نني  �لعديد من  لدى 
يريد  �حل��م��اي��ة.  ف��ر���س  يف  �لآخ���ر  �لبع�س  يف�سل  بينما 
حرة  �لأدي��ان  جميع  تكون  �أن  �لجتماعية  �لعد�لة  دع��اة 
دين  �أي  �تباع  �ل�سخ�س يف عدم  ذلك حق  و�آمنة، مبا يف 
�أم ل.  �إذ� كنَّا موؤيدين لذلك  �لنظر عما  كذلك - بغ�س 

�ملختلفني من  �لأ�سخا�س  �لعد�لة  تقي  ذلك  �إىل  �إ�سافة 
ق�سية  وه��ي  �ل��ع��رق،  �أ���س��ا���س  على  و�لتمييز  �لعن�سرية 
�ملجتمعات  معظم  يف  بقوة  وحا�سرة  بل  قائمة  ز�ل��ت  ل 
- ول���و ح��اول��ت ب��ع�����س ه���ذه �مل��ج��ت��م��ع��ات �دع����اء �حل��د�ث��ة 
وجتاوز �لأفكار �لرجعية. قد ي�سّعب على �لنا�س �لعثور 
و�أك��رث  ي��ري��دون  من  وت��زوي��ج  ب�سام  و�لعي�س  عمل  على 
�إن���ه م��ن �ل�����س��م��ات �ل��رئ��ي�����س��ي��ة للعد�لة  م��ن ذل���ك، ح��ي��ث 
�لعي�س  يف  ك��ان��و�  ع��رق  �أي  م��ن  �ل��ن��ا���س  ح��ق  �لجتماعية 
ما  و�إذ�  مت�ساوية.  ف��ر���س  على  و�حل�����س��ول  جيد  ب�سكل 
�لعد�لة  �أن  - عاملي رمبا - جند  �أو�سع  �إىل نطاق  نظرنا 
و�لأ���س��ا���س��ي��ات  �لأول���وي���ات  م�����س��األ��ة  يف  مهما  مطلبا  ت��ع��د 
مهما  جم��ت��م��ع  �أي  يف  ح��ا���س��رة  ت��ك��ون  و�أن  ب���د  ل  �ل��ت��ي 
حت�سني  ح��ول  يتمحور  �أول��ه��ا  �لجتماعي،  م�ستو�ه  ك��ان 
�ل��ف��ر���س �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل���اأط���ف���ال. �ل��ت��ع��ل��ي��م �جل��ي��د �أم���ر 
للجميع  �لفر�سة  و�إت��اح��ة  �لفقر  دور�ت  لإن��ه��اء  �أ�سا�سي 
لتحقيق �أحامهم. ومع ذلك، ل ميكن لعدد ل يح�سى 
�ملكان  ملجرد  ك��اٍف  تعليم  على  �حل�سول  �لأ�سخا�س  من 
�آخ��ر؛  ي��و�ج��ه��ون مت��ي��ي��ًز�  �أو لأن��ه��م  ف��ي��ه  �ل���ذي يعي�سون 
ح��ي��ث ت��ن�����س �ل��ع��د�ل��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة �أن ي��ك��ون �جل��م��ي��ع 
ا  فر�سً ويوفر  ي�سجع  �آم��ن  مكان  يف  �لتعلم  على  قادرين 
ي�سبح  عندما  �ملجتمع  ي�ستفيد  حتى  للجميع  مت�ساوية 
جمتمعاتهم  قيادة  على  قادرين  متعلمني  فيه  �لأطفال 
�أن  على  �لعد�لة  وتن�س  حياتهم.  ج��ودة  من  و�لتح�سني 
�لتي  �جل��ن��دري��ة  �خل��اف��ات  يف  للت�سوية  ح��ا���س��رة  ت��ك��ون 
�أو����س���اط جمتمعاتنا  �جل��دل��ي��ة يف  �مل�����س��ائ��ل  �إح����دى  ت��ع��د 
�لعربية �ليوم وحتديد� يف م�ساألة �لعدل �أو �مل�ساو�ة بني 
�أو  ما  �ملجتمعات قدميا بطريقة  �عتادت  و�مل��ر�أة.  �لرجل 
باأخرى �لتمييز بينهما وتق�سيم �لأدو�ر يف كل جمال من 
�لعد�لة  من  كبري  جزء  يركز  �ليومية.  �حلياة  جم��الت 
ُيعتر  لكي  �لأمر،  �لجتماعية حديثا على معاجلة هذ� 

�أي جمتمع »عادًل«، يجب �أن يعامل �لأ�سخا�س باإن�ساف 
ب��ن��اء ع��ل��ى ق��در�ت��ه��م و�ج��ت��ه��اد�ت��ه��م، ف��ا ب��د م��ن تعزيز 
)�مل�����س��او�ة �أو �ل��ع��د�ل��ة ( ب��ني �جل��ن�����س��ني ح��ي��ث ي��ب��دو �أن 
�أ�سكال �لظلم  �أقدم  �أحد  �أ�سا�س �جلن�س هو  �لتمييز على 

يف جميع �أنحاء �لعامل.
��ا   ت��ع��د �ل��ن�����س��اء و�ل��ف��ت��ي��ات �أك����رث �مل��ج��م��وع��ات ت��ع��ر���سً
بالن�سبة  �سوًء�  �لأم��ر  وي��زد�د  �لتاريخ،  يف  لا�سطهاد 
�أف�������ر�د� يف ج��م��اع��ة م�����س��ط��ه��دة  ���ا  �أي�������سً ك���ن  �إذ�  ل��ه��ن 
�لعد�لة  ت�سعى  معينة.  جماعة  �أو  ع��رق  مثل  �أخ���رى، 
�مل����ر�أة بغ�س  �ل��ف��ج��وة ومت��ك��ني  ���س��د  �إىل  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لعد�لة  �ذ� وجدت  و�أخري�  �لنظر عن مكان وجودها. 
تعزيز  تعمل على  و�لقت�سادي فهي  �ملهني  �لو�سط  يف 
�مل�����س��او�ة �لق��ت�����س��ادي��ة.  لأن����ه ي��ب��دو �أن �ل��ف��ج��وة بني 
�أن بع�س  �لأغنياء و�لفقر�ء تتو�سع با�ستمر�ر. حقيقة 
�لطعام  يكفي من  ما  �سر�ء  �أجل  يكافحون من  �لنا�س 
لأط��ف��ال��ه��م ب��ي��ن��م��ا ي��ح�����س��ل �لآخ�������رون ع��ل��ى م��اي��ني 
غري  بب�ساطة  هي  �خلدمة  �إنهاء  حزمة  يف  �ل��دولر�ت 
�أث��ري��اء،  �جلميع  ي�سبح  �أن  �مل�����س��او�ة  تعني  ل  ع��ادل��ة. 
قادر�  �سخ�س  كل  يكون  �أن  ذلك  يعني  �أن  يجب  ولكن 
خوف  دون  و�لعي�س  �لأ�سا�سية  �حتياجاته  تلبية  على 
من نك�سة و�حدة ميكن �أن ت�سعه يف �ل�سارع؛ فالعد�لة 
�لقت�سادي  �ل���س��ت��ق��ر�ر  ل�سمان  �أ���س��ا���س  �لجتماعية 

للجميع. 
ف��اإن  �ل��ع��د�ل��ة،  على  مقت�سرين  غ��ري  ذل���ك،  على  ب��ن��اًء 
�ل��ق��ي��م �ل��ت��ي يف دي��ن��ن��ا ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق يف �مل��ج��الت 
كانت  �أي��ا  �ملختلفة  �لجتماعية  و�ل��ع��اق��ات  �حلياتية 
نوعها موؤدية �إىل نف�س �لنتيجة، ومن هنا تنطلق فكرة 
�لتي  �لجتماعية  �حل��ي��اة  ب��ج��ودة  �لقيم  ه��ذه  �رت��ب��اط 

ذكرت يف مقالة �لنظام �لقيمي يف �لدين و�ملجتمع.

جاء الدين احلنيف بقيم اإن�شانية ونادى بااللتزام بها. ترتكز هذه القيم يف تعامالت بني الب�شر، �شواء بني بع�شهم البع�س وبني ذواتهم ويف ردات اأفعالهم ونظرتهم 
حيث  احلنيف.  ديننا  بها  جاء  التي  القيم  من  بع�شا  ال�شاملي  عبدالرحمن  الدكتور  بها  ا�شتعر�س  التي  بالكيفية  اال�شتدالل  يكننا  املنطلق  هذا  ومن  عمومًا.  للحياة 
تعامالتهم  وجل  اأخالقهم  يف  للموؤمنني  بها  املو�شى  االأمانة  حمل  واأهمية  القيم  هذه  واملجتمع(   الدين  يف  القيمي  )النظام  التفاهم  جملة  عدد  افتتاحية  يف  ناق�س 
االإن�شانية. اأن توؤمن باهلل واأن تعمل �شاحلا واأن ت�شب �شبا جتازى به يف االآخرة، هذا باالإ�شافة اىل قيم اأخرى كثرية كامل�شاواة والرحمة والكرامة والعدل. اإال اأنه 

وبجانب الرتكيز على بع�س القيم طرح الكاتب فكرة ت�شارب قيمتي العدل والرحمة من منطلق �شعوبة جمعهما يف موقف واحد. 

القيم بين الدين والمجتمع
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أم كلثوم الفارسي

مرة:  ذ�ت  فريدمان(  )توما�س  �ملعروف  �لأمريكي  �لكاتب  قال 
»�إنَّ �لعوملة هي �أ�سبه بقطعة بيتز� ي�سع عليها كل بلٍد يف �لعامل 
مثًا  عليها  ي�سع  فالهندي  �ملحلي:  �إنتاجه  من  �ملكونات  بع�س 
و�لإيطايل  �ل�سجق،  عليها  ي�سع  و�لأمريكي  �حل��ارة،  �لبهار�ت 
له  تكون  �أن  بلد  ك��ل  ب��اإم��ك��ان  �أنَّ  مبعنى  �ل��زي��ت��ون.  عليها  ي�سع 
يف  ومتيزه  تخ�س�سه  من  تنبع  م�ساهمة  �لعوملة،  يف  م�ساهمته 
جمال معني. غري �أّن �حلا�سل فعلياً هو �أنَّ خيار�ت دعاة �لعوملة 
تكون  �أن  ���ا  و�إمَّ بهم،  ملحقاً  تكون  �أن  ف��اإم��ا  حم���دودة،  �جل��دي��دة 

عنهم«. خمتلفاً 
مقاله  يف  ب���ر�ون  دوغ��ا���س  �لباحث  ق��دم��ه  م��ا  ن�ستعر�س  وه��ن��ا 
»�ل��ق��ي��م و�لأخ���اق���ي���ات �مل�����س��رتك��ة يف �مل��ج��ت��م��ع��ات �لإ���س��ام��ي��ة 
�لعوملة  مفهوم  �أن  �أو���س��ح  حيث  �ل��ع��ومل��ة«،  ع�سر  يف  و�مل�سيحية 
ينطوي على عنا�سر �جلذب و�ل�سد و�لتد�فع و�لتنافر، مما �أدى 
ظاهرة  باأنها  و�سفها  تتطلب  �لعوملة  طبيعة  ب��اأن  �لعتقاد  �إىل 
�لعاملية،  و�ل��ت��غ��ري�ت  �لب�سري  �ملجتمع  بتطور  تتعلق  عر�سية، 
من حيث هي يف بد�ية �لتكوين ومل تت�سكل نهائيا، �لأمر �لذي 
�لذي ميكن  و�ملوحد  �ملنا�سب  �ل��ر�أي  �ل�سعب حتديد  يجعل من 

�لأخذ به لاإحاطة بالظاهرة.
لي�س من �أهد�ف هذ� �ملقال �ل�ستفا�سة يف م�سطلح �لعوملة، ول 
�أجلها  من  دت  و���ُس��وِّ طويل،  وق��ت  فيها  �أنفق  فقد  �أنو�عها،  بيان 
�ل�سوء  بع�س  ت�سليط  يهمنا هو  �أن ما  �ل�سفحات... غري  �ألوف 
على ما ميكن �أن ي�سمى بعوملة �لأخاق  حيث ل تقت�سر �لعوملة 
فعًا  �أخ��ذت  �إنها  بل  و�أنظمتها   �لقت�سادية  �لقيم  تعميم  على 
وبخا�سة   ، �ملجتمع  حياة  ُل��بَّ  تكّون  �لتي  �لثقافية  �لقيم  تعمم 
�ل��ق��ي��م �لأخ��اق��ي��ة  �أن  �إذ   ، �ل��ق��ي��م �لأخ��اق��ي��ة و�ل��دي��ن��ي��ة م��ن��ه��ا 
و�ل��دي��ن��ي��ة وم���ا ت����وؤدي �إل��ي��ه م��ن ���س��ل��وك ف���ردي و�ج��ت��م��اع��ي هي 
�لأر�سية �لتي تقوم عليها �أمناط �ل�سلوك �لجتماعي ، وهو ما 
طريقة  �لثقافة  �أن  باعتبار   ، جمملها  يف  �لثقافية  �حلياة  ميثل 

لروؤية �لعامل .
ع��ل��ي��ه  ي��ع��ت��ر م��و���س��وع �ل��ع��ومل��ة وت��اأث��ري�ت��ه��ا ع��ل��ى �ل��ه��وي��ة �أح��د 
�مل��و���س��وع��ات �مل��ه��م��ة �ل��ت��ي ب���د�أ �ل��ب��اح��ث��ون م��ن��ذ منت�سف �ل��ق��رن 
�مل��ا���س��ي �له��ت��م��ام ب��ه��ا ن��ظ��ر� حل��د�ث��ة م��ف��ه��وم �ل��ع��ومل��ة ن�سبيا، 
مبختلف  �لظاهرة  هذه  ترتكها  �لتي  �لعميقة  �لتاأثري�ت  وك��ذ� 
جتلياتها على �لهوية، وهو ما جعل جمموعة من �ملجتمعات يف 
�لعوملة بطرق خمتلفة حيث  تتجاوب مع  �لعامل  �أرجاء  خمتلف 

�لهوية عن طريق  �سلبيا وموؤثر� على  �لبع�س عاما  ر�أى فيها 
وقولبتها  �ملجتمعات  لهذه  و�لدينية  �لثقافية  �ملامح  تذويب 
�أنها  �لآخ���ر  �لبع�س  فيها  ر�أى  بينما  حم�س  غربي  نظام  وف��ق 
�لبالية  �لتقاليد  عن  بعيد�  �لتطور  و  �لتقدم  يف  م�ساهم  عامل 
�ل��ذي  �ل��ر�ه��ن،  �ل��وق��ت  �ل��ت��ي ل معنى م��ن بقائها يف  و�ل��ع��اد�ت 
ي��ت�����س��م ب��ال��ت��ح��دي��ات �جل�����س��ي��م��ة ت�����س��م��ل ج��م��ي��ع م��ن��اح��ي �حل��ي��اة 
»وتتعدى  و�ملعلوماتية  و�لتقنية  و�ل�سيا�سية  منها  �لقت�سادية 
هذه �لأخرية يف حد ذ�تها �سابقاتها، ملا يطبع ع�سر �لعوملة �لذي 
�لثقافية  �ملعامل  لتغيري  حماولت  من  �ملعلومات  �أباطرة  يقوده 

�لإن�سانية.. للمجتمعات  �ملميزة  و�لفكرية 
فهي  �أب��ع��اده��ا،  �أخ��ط��ر  م��ن  للعوملة  �لثقايف  �لبعد  يعد  وبالتايل 
تعني �إ�ساعة قيم ومبادئ ومعايري ثقافة و�حدة و�إحالها حمل 
�لقومية  و�لثقافات  �لقيم  يعني تا�سي  �لأخرى، مما  �لثقافات 
وخا�سة  حملها،  تقدما  �لأك��رث  للباد  �لثقافية  �لقيم  و�إح��ال 
�لهوية  ع��ل��ى  �سلبا  ينعك�س  ق��د  �ل���ذي  �لأم���ر  و�أوروب�����ا،  �أم��ري��ك��ا 

�لعربي. لل�سباب  �لثقافية 
خا�سة   - �لغربية  �حل�سارة  من��وذج  تعميم  تعني  �لتي  فالعوملة 
و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  و�أمناطها   - �لأمريكية 
�أهم  �لثقايف  �جلانب  �عتبار  ميكن  كله،  �لعامل  على  و�لثقافية 
تيار  �إىل ظهور  ذل��ك  �ل�سبب يف  �إرج��اع  �آث��اره��ا، وميكن  �أث��ر من 
�ل��ع��ومل��ة �ل���ذي ي��ري��د ج��ع��ل �ل��ع��امل ق��ري��ة ���س��غ��رية، �لأم���ر �ل��ذي 
�سكل هذ�  وق��د  �ل����دول،  ب��ني  للثقافات  وت��ب��ادل  �ت�����س��ال  �أح���دث 
�أخاق  من  بها  يرتبط  وما  �لثقافية  للهوية  تهديد�   �لت�سال 

�أ�سا�سا لها. ومبادئ ي�سكل �لدين، و�للغة 
وقد لعبت  ثورة �لت�سالت  دور� �أ�سا�سيا يف �إحد�ث هذ� �لتاأثري 
تطرح  و�لقومية  �لوطنية  �لثقافية  �حلدود  من  فبدل  �لثقايف، 
�ل�سبكة  �أخرى  غري مرئية تر�سمها  �لعوملة حدود�  �إيديولوجيا 
�لأذو�ق  على  �لهيمنة  بفر�س  �لف�سائية  و�لقنو�ت  �لعنكبوتية 
و�ل��ف��ك��ر و�ل�����س��ل��وك، ف���اإن حتمية ����س��ت��م��ر�ر �ل��ع��امل يف �لرت��ب��اط  
بطريقة متز�يدة خال �لعقود �لقادمة، و�لإقبال على �ملعلومة 
�ملناطق على  �أبعد  �ملعلومة موجودة حتى يف  �سيتز�يد و�ست�س�بح 
وجت��اوز  �لت�سكل  يف  �ل��ع��امل��ي  �ملجتمع  و�سي�ستمر  �لأر�����س.  وج��ه 
على  �ستبقى  و�لإن�سانية  و�لإثنية.  و�للغوية،  �لوطنية،  �حلدود 
و�لجتماعي  و�لبيئي،  و�ل�سيا�سي،  �لقت�س�ادي،  بالرتباط  وعي 

بني �لأمم على ح�ساب �لأخرى. 

 وق���د ي��ب��دو ظ��اه��ر� ل��ل��ب��اح��ث م��ا ت��رف��ع��ه �ل��ع��ومل��ة ون��ظ��ام��ه��ا من 
�سعار�ت �سامية كحماية �حلرية عامة و�سون �حلريات �لأ�سا�سية 
�لفردية و�جلماعية يف جميع �أنحاء �لعامل، من دون �لنظر �إىل 
 ، طائفي  �نتماء  �أي  �أو  �سيا�سي  �جت��اه  �أو  دي��ن  �أو  ل��ون  �أو  ع��رق 
�لتعددية  و�سمنها  �للير�لية  �لدميقر�طية  ن�سر  �إىل  �إ�سافة 
�لفعالة  �مل�ساركة  �لتي ت�سمح للجميع من دون متييز  �ل�سيا�سية 
�ل��دول��ة  يف  �حل��ك��م  دو�ل��ي��ب  �إد�رة  ويف  �ل�سلطة،  يف  و�لإي��ج��اب��ي��ة 
�حل��دي��ث��ة و�مل��ع��ا���س��رة. وح��م��اي��ة ���س��ائ��ر ح��ق��وق �لإن�����س��ان �ملدنية 
�لعمل وحق حرية  �لتعليم وحق  �ل�سكن وحق  و�ل�سيا�سية، وحق 
وغريها  �لنتخاب  وحق  و�لعاج  و�ل�ستطباب  و�لتدين  �ملعتقد 
�سيما  ل  بها.  �إّل  �لكرمية  �حلياة  ت�ستقيم  ل  �لتي  �حلقوق  من 
نقل �لعلم و�لتكنولوجيا �إىل خمتلف �أنحاء �لعامل، فلكل �إن�سان 
�ملتطورة  و�لتكنولوجيا  �ملتقدمة  �لعلوم  �ل�ستفادة من  �حلق يف 

�لتي عرفها �لع�سر.
ول��ك��ن ل��اأ���س��ف ج��م��ي��ع ه���ذه �ل�����س��ع��ار�ت �ل���ر�ق���ة ت��ن��ط��وي على 
�لتناق�س �ملذموم بني ما تقول وما تفعل، فالكذب �لإيديولوجي 
�لد�ئم،  �لتوتر  م��اأزق  يف  و�حل�سارة  �لإن�سان  ي�سع  و�ل�سيا�سي 
�ملوؤدي �إىل �لنف�سام �حل�ساري و�لتمزق �لجتماعي و�لنحال 
�لقت�سادي،  و�لف�ساد  و�ل�سعف  و�لرت�جع  و�لثقايف،  �لأخاقي 
بني  بني  �لثقة  �نتفاء  ب�سبب  هذ�  و�حلربي،  �لع�سكري  و�لتهور 
ي�سبح  �جلميع  لأن  �جلميع،  من  �جلميع  خ��وف  ومن��اء  �لب�سر، 
���س��د �جل��م��ي��ع، ه���و �ل����ذي ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ���س��ع��وب ودول �ل��ع��امل 
�ملعا�سر. ول �سك يف �أن �لثقافة �لقوية يف و�سائلها وم�سامينها 
�أح��ي��ان��اً على  ، وت��ق��وم  ج��دي��د�ً  ع��ام��اً  ر�أي���اً  �مل��و�ق��ف وت�سكل  تغري 
�لبنى  ت��غ��ي��ري�ت عميقة يف  ذل��ك  وي��ن��ت��ج ع��ن   ، ت��زوي��ر �حل��ق��ائ��ق 
�ل�ستهاك  ثقافة  وتبّني   ، عليها  و�لتمرد  وقيمها  �لجتماعية 

لاأ�سياء و�لأفكار و�لقيم .
ول���ه���ذ� ي����رى �ل���ع���ل���م���اء �أن �حل���ف���اظ ع���ل���ى �ل���ه���وي���ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
ب�����س��دة يف ع�سر  علينا  �مل��ط��روح  �ل��ت��ح��دي  �أ���س��ب��ح  و�حل�����س��اري��ة 
�لتي حتمل  �ل�سناعية  بالأقمار  تكتظ  �لتي  �ملفتوحة  �ل�سماو�ت 
وم��و�ق��ع  �لعنكبوتية  و�ل�����س��ب��ك��ات  �لتلفزيونية  �ل��ق��ن��و�ت  م��ئ��ات 
عليه  تنطوي  مب��ا  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  ك��ل  م��ن  �لجتماعي  �لتو��سل 
على  لل�سباب  و�ل���وج���د�ن  �ل��ف��ك��ر  ت�سكل  خمتلفة  ت��اأث��ري�ت  م��ن 
و  �لهوية  عن  �لبحث  ي�ستلزم  باخلطر  فالإح�سا�س  �ل�سو�ء،  حد 

�لنتماء حتى ل نتعر�س لل�سر�ع.

�شطائر  ماكدونالد  ويقدم  اأجنل�س،  لو�س  يف  الكوبية  وال�شال�شا  دكار،  يف  الكامريونية  البكوت�شي  ورق�شة  باري�س،  يف  االأرجنتينية  التانغو  رق�شة  النا�س  يرق�س 
اللحم املفروم )الهامبغر( يف بكني، وجند اأطعمة كانتون يف �شوهو، ويثري فن الرماية بالقو�س الروح اجلرمانية، وتغزو الفطرية الباري�شية اإفريقيا الغربية ، اأما 
الثقافية يف  املنتوجات  رواج خليط  الثقافة«  »عوملة  كتابه  فارين يف مقدمة  بيري  الغال. هكذا و�شف جان  اأمرية بالد  مبا�شرة  الهواء  فينوحون على  الفيليبينيون 

العامل اليوم. 

nkha008@gmail.com

عولمة األخالق، وأخالق العولمة
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أمجد سعيد

ع��ل��ى ثاثة  يعتمد  ل��ل��ت��اري��خ  ت�����س��ور�  �ل���ق���ر�آن  ومي��ل��ك 
�أم���ا �ل��زم��ان  عنا�سر؛ ه��ي: �ل��زم��ان و�مل��ك��ان و�ل��ف��ك��رة. 
�لتاريخ  قبل  م��ا  �ل��زم��ان  �أق�����س��ام:  ث��اث��ة  �إىل  فينق�سم 
�أو م���ا ف���وق �ل���ت���اري���خ، و�ل���زم���ان �ل��ط��ب��ي��ع��ي، و�ل���زم���ان 
هو  �لتاريخ  ف��وق  ما  بالزمان  هنا  ويق�سد  �لتاريخي. 
عن  وق�س�س  و�إ�سار�ت  خطابات  من  �لقر�آن  يذكره  ما 
وع��ن �جلنة  �آدم يف �جلنة  �ملائكة و�جل��ن، عن  ع��و�مل 
و�لإن�سانية.  �لكونية  و�مل�سائر  �لقيامة  وع��ن  و�ل��ن��ار، 
زمنية  بحقبة  يرتبط  ل  لأنه  �لتاريخ  فوق  ما  وي�سمى 
�أي���ة ع��اق��ة مب��ك��ان حم��دد؛  ل��ه  �أن���ه لي�س  ك��م��ا  معينة، 
�أ�سكال �حلالة/�لو�سع  فالزمن �لإن�ساين هو �سكل من 
�أو �لعدد �أو �خلطاب �لذي يوؤطره �ملكان، ولي�س �لأمر 
كذلك يف �خلطابات �لقر�آنية ب�ساأن �لعو�مل �أو �لذو�ت 
�لتي  �ل��زم��ان��ي��ات  �أن ه���ذه  �لأ���س��ي��اء �لأخ����رى؛ غ��ري  �أو 
حتدث ما قبل �لزمن �لإن�ساين �أو بعده ل يحكم عليها 
ب��امل��ك��ان؛  �رت��ب��اط��ه��ا  بال�سحة م��ن ع��دم��ه��ا م��ن ط��ري��ق 
�أهميتها  تتجلى  و�إمن���ا  مكانية،  غ��ري  �لأ���س��ل  يف  لأن��ه��ا 
يتعلق  فيما  تثبيتها  تريد  �لتي  �لكلية  �لت�سور�ت  يف 
يف  �لأهمية  تتجلى  كما  وج��ل،  ع��ز  �هلل  وق���درة  بالكون 
�لفكرة �لتي تريد تثبيتها عن خلق �لإن�سان وم�سائره 
ووظ���ي���ف���ت���ه يف �ل����ع����امل. وه����ك����ذ�؛ ف���ال���زم���ان م����ا ف���وق 
ت�سورية  وظائف  وميلك  �لغائية  على  يقوم  �لتاريخي 
و�أخرى تف�سريية، ولكا �لأمرين �أبعاد رمزية كرى. 
�لطبيعي،  �لزمان  فهو  �ل��ق��ر�آن،  يف  �لثاين  �لزمان  �أم��ا 
وهو يظهر يف �لن�سو�س �لتي تتحدث عن خلق �لعامل 
�لعامل  بفيزياء  مت�سلة  �لن�سو�س  وه��ذه  و�لإن�����س��ان، 
وباأيديولوجيا �لكائنات وهي طبيعية ولي�ست تاريخية 
قو�نني  �إىل  ل�ستنادها  �ل��ع��امل؛  ه��ذ�  يف  حدوثها  رغ��م 

و�إر�دته، ول مدخل لاإن�سان  ثابتة ت�سمنها قدرة �هلل 
مر�حل  يف  و�لإن�سان  �ملكان  �أثر  و�إن  �لأول،  تكوينها  يف 
ت��ط��وره��ا. ه���ذ� �ل���ن���وع م���ن �ل���زم���ان ت��اري��خ��ي ب��امل��ع��ن��ى 
كما  حم��ددة،  بد�ية  على  حتتوي  حمتوياته  لأن  �لعام 
ورغم  �لعلمي،  باملعنى  و�لتفح�س  للدر��سة  قابل  �أن��ه 
�لق�سد  ف���اإن  �مل��ج��ه��ر؛  حت��ت  وتثبيته  و�إدر�ك����ه  ظ��ه��وره 
كيميائياته  �أو  ف�سيولوجياته  لتتبع  لي�س  �ل��ق��ر�آين 
ب����ل، ل��ا���س��ت��دلل ع��ل��ى وج�����ود �هلل وق���درت���ه و�إح���ك���ام 
�لزمان  من  �لثالث  للنوع  هنا  ون��اأت��ي  �خللق.  �سناعة 
يحدث  فهو  �لتاريخي،  بالزمان  ت�سميته  متت  و�ل��ذي 
يف �مل��ك��ان وي��ت�����س��م��ن وق��ائ��ع م��ع��ي��ن��ة. و�ل���ق���ر�آن يف ه��ذ� 
و�لعر  �لق�س�س  هو  �لأول:  ل�سببني؛  و��سح  �ل�سدد 
�سرورة  �لثاين:  و�ل�سبب  و�لأمم،  بالنبوء�ت  �ملتعلقة 
�عتناق  ع��ل��ى  ب��الإق��ب��ال  و�مل�����س��ل��م��ني منها  �ل��ن��ب��ي  �إف����ادة 
�أ���س��اب  م��ا  مثل  �مل�سلمني  ي�سيب  ل  لكي  �لنبي  دع���وة 
�لأقو�م �ملخالفة للر�سائل �ل�سابقة لأنبيائهم. و�لقر�آن 
بو�سفه كتابا دينيا يرى �لعامل يف هذ� �لإطار؛ �أي �أنه 
�سر�ع بني �خلري و�ل�سر، وبني �حلق و�لباطل، ول�سوف 
�لنبي  دعوة  معا�سرو  �أفاد  �إذ�  بالتاأكيد  �خلري  ينت�سر 
باملبادئ  �لتزمو�  ما  و�إذ�  �لدعو�ت،  وتاريخ  �ملا�سي  من 

�لكرى للدعوة. 
ل��ع��لَّ �ل���ذي ُي�����س��ِف��ي ط��اب��ع��اً م��ن �ل��ت��ف��رد و�مل��و���س��وع��ي��ة 
�أنه ينبثق  �لقر�آن هو  �لتاريخ يف  �حل�سارية على فكرة 
�لو�سعية؛  �ل��روؤي��ة  ع��ن  تختلف  وه��ي  �هلل،  روؤي���ة  ع��ن 
وذل���ك لأن��ه��ا حت��ي��ط علما ب��وق��ائ��ع �ل��ت��اري��خ، ب��اأب��ع��اده��ا 
�لزمنية �لثاثة �ملا�سي و�حلا�سر و�مل�ستقبل، وببعدها 
�لإن�سان مهما كان  �لذي يغيب كثرًي� عن ذهن  �لر�بع 
على درجة من �لب�سرية و�لذكاء؛ �إنه �لبعد �لذي يغور 

�لإن�سان  فطرة  فيام�س  �لب�سرية؛  �لنف�س  �أعماق  يف 
�لباطني  كيانه  يف  �لد�ئمة  و�حلركة  �لذ�تي  وتركيبه 
و�لوجد�نية،  �لعقلية  �هتز�ز�ته  �سوب  بعيد�  ويت�سرب 
كلها  �ملعطيات  �إليه هذه  �ستوؤول  وما  �مل�ستقلة،  و�إر�دته 
ي�ستبك  لكي  وميتد  �حلقيقية،  �أبعاده  �لتاريخ  لتمنح 
�لذ�ت  روؤية  �أنها  ذلك  للم�سري؛  �ل�ساملة  �لعاقات  يف 
�لإل��ه��ي��ة �ل��ت��ي و���س��ع��ت ك��ل ���س��يء ع��ل��م��اً، ول��ه��ذ� �سنعت 
من  �لطبيعي  مكانها  يف  وو�سعتها  �لتاريخية  �لو�قعة 
خ��ارط��ة �ل��ت��اري��خ �ل��ب�����س��ري و�ل��ك��وين ع��ل��ى ح���دٍّ ���س��و�ء، 
لتقتب�س  �مل��ا���س��ي  �إىل  �ل��و���س��ع��ي��ة مت��ت��د  �ل���روؤي���ة  ول��ك��ن 
منه، وتختار ما يعزز وجهات نظرها �مل�سبقة، و�لروؤية 
و�سن  قو�عد  يف  تكثفه  لكي  باملا�سي  حتيط  �لقر�آنية 
تطرح �أمام كل باحث يف �لتاريخ ي�سعى �إىل فهمه، و�إىل 
�أن ير�سم على �سوء هذ� �لفهم طر�ئق حياته �حلا�سرة 
�لثاثة هي وحدة  �لأزمان  �أن  �أ�سا�س  و�مل�ستقبلة، على 

حيوية حتكمها قو�نني و�حدة كتلك �لتي يف �حلياة. 
... �إنَّ �لقر�آن حني يعر�س م�ساألة تاريخية مرتبط كل 
فهو  �لكائنات،  و�سريورة  �لكونية  باخلارطة  �لرتباط 
�لتاريخية  �لأح��د�ث  ث هنا عن جمموعة من  يتحدَّ ل 
كلها  يعر�سها  ف��ه��و  مت��ام��ا،  �لعك�س  ع��ل��ى  ب��ل  �مل���ج���ز�أة، 
�لعر�س  وهذ�  �لبع�س،  بع�سها  مرتبطة  كلية  كوحدة 
ل وي�سمح بتوليد �لأفكار و��ستخر�ج  �ملتنا�سق هو ما ُيوؤهِّ
على  �لإن�سان  ت�ساعد  �لتي  و�لقو�نني  و�ملعايري  �ملعاين 
منظور  م��ن  �لتاريخية  �ل��رو�ب��ط  و��ستنباط  تفكيك 
�ملتعاقبة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل��ف��رت�ت  ف��ل��ه��ذه  ذ�ت����ه؛  �ل���ق���ر�آن 
كاإطار و�حد مكتمل تفاعل وتكامل، ومن هذ� �ملنطلق 
ميكن  ل  �أزم���ان  �إىل  و�ل�سفر  و�ل��ت��ق��دم  �ل��رج��وع  ميكن 
تاأطريها ملعاجلة بع�س م�سكات �حل�سارة و�لإن�سان.

وا�شتقراء احلوادث،  التاريخ  ا�شتنطاق  اإىل  قارئيه  اأنظار  ه  يوجِّ ما  دائما  الكرمي  فالقراآن  الكرمي؛  القراآن  بها  َحِفل  التي  املو�شوعات  اأكرث  من  التاريخية  امل�شاألة  اإنَّ 
ن من معرفة حركة الوجود وطبيعة احلياة. يناق�س حممد النا�شري يف مقاله املن�شور مبجلة »التفاهم« الذي ياأتي حتت عنوان  وحماولة فهم هذه احلوادث فهما ُيكِّ
التي  التاريخية  للم�شاألة  واآياته قد ُخ�ش�شت  �شوره  اأن م�شاحة كبرية من  الكرمي، هي  القراآن  اأ�شا�شية، تُبز بو�شوح يف  االإن�شاين« حقيقة  والتاريخ  الكرمي  »القراآن 
تاأخذ اأبعادًا واجتاهات خمتلفة، وتتنوع بني العر�س املبا�شر وال�شرد الق�ش�شي لتجارب عدد من اجلماعات الب�شرية، وبني ا�شتخال�س يتميز بالرتكيز والكثافة لل�شنن 
اإحدى االإ�شارات  اإنه ال تكاد تخلو �شورة من  امل�شاألة مبلغًا عظيمًا يف القراآن؛ حيث  التاريخية التي حتكم حركة اجلماعات املختلفة عب الزمان واملكان. تبلغ هذه 

لواقعة تاريخية اأو اإ�شارة �شريعة حلدث ما اأو قانون ُي�شهم يف ت�شكيل اإحدى احلركات التاريخية.

amjdsaeed01@outlook.com

أزمنة القرآن
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احلاجة العقالنية اإىل االأخالق
  مييز كانط �لإن�سان بو�سفه كائناً عقلياً طبيعياً يخ�سع 
ت�ستمد  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادئ  �مل��ط��ل��ق��ة  �لأخ���اق���ي���ة  ل��ل��و�ج��ب��ات 
���س��رع��ي��ت��ه��ا م��ن د�خ����ل �ل��ع��ق��ل، ي��ق��ول: )ي��ن��ب��غ��ي �أن ن��ق��دم 
�لدو�فع �لأخاقية يف ��ستقالها ونقائها ومتيزها عن كل 
�لعاطفة(،  م�ساعر  من  �لنابعة  تلك  ذلك  يف  مبا  �لدو�فع 
من  ك��م��رك��ب  متمثلة  �حل�سا�سية  لي�ست  �أخ���رى  وب��ع��ب��ارة 
كقوة  �لعقل  ب��ل  و�لأه����و�ء،  و�مل��ي��ول  و�لأحا�سي�س  �مل�ساعر 
�لب�سري مبختلف جتلياته  �لعلمي  �ملجال  مبادئ  لت�سريع 
ومهما  و�لإب��د�ع��ي��ة،  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل�سيا�سية  �لأخ��اق��ي��ة 
�حلد�ثة  فاإن  وجاذبيتها،  �لأخاقية  �لنماذج  ت�سامي  بلغ 
�لعقل  �إىل  �لحتكام  تقت�سي  و�لتاريخي  �لفكري  مبعناها 
يف تاأ�سي�س �لأخاق ب�سكل ي�ستهدف �لإن�سان ككائن كوين 
�لأنانية  طبيعته  بحكم  ف��الإن�����س��ان  وو�ج��ب��ات،  ح��ق��وق  ذي 
موزعاً  دوم��اً  نف�سه  يجد  �لفيزيولوجي  وتكوينه  وميوله 
وميوله  طبيعته  دو�ف��ع  وبني  �لعملية  �لعقل  قو�نني  بني 
لأجل  د�خلياً؛  ول��و  �لعقل  يجادل  ما  كثري�ً  بل  �لظرفية، 
يتولد  هنا  وم��ن  و�ل��دو�ف��ع،  �مل��ي��ول  لهذه  ر�سوخه  ترير 
لديه نوع من �جلدل �لطبيعي ورغبة د�ئمة فالت�سكيك يف 
�ساحية  قو�عد �لو�جب و�لتز�م �لأخاقيات �لعامة، بل 
هو كثري�ً ما يحاول تكييفها مع ميوله ورغباته �لظرفية 
وهو ما يعني �إف�سادها، لذ� يجب �أن ُيزود �لإن�سان مبذهب 
�لعقل،  من  �لكلي  ن�سقه  ي�ستمد  لاأخاق  كامل  فل�سفي 
�لطبيعي  ذل��ك �جل��دل  ي��ذوب  �لن�سق  ه��ذ�  ف��د�خ��ل وح��دة 
وت��ن��ح��ل خمتلف �مل��ف��ارق��ات �ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ه��ا �لإن�����س��ان من 

خال ممار�ساته.
احلرية كاأ�شا�س لالأخالق

  يعتر كانط �لإن�سان هو �حليو�ن �لأخاقي �إل �أنه ميتلك 
يف  �لعظمى  �لقوى  هي  �حلرية  يجعل  ما  وه��ذ�  �حل��ري��ة، 
�ل��وق��ت ذ�ت��ه  ي��ل��زم �لإن�����س��ان يف  �حل��ي��اة �لب�سرية، وه��و م��ا 
حمل �مل�سوؤولية و�للتز�م بالو�جب، ولكن يف �لوقت �لذي 
فيه جميع �لكائنات �لأخرى غري حرة وحمكومة بو��سطة 
كما  و�سامها،  �أم��ن��ه��ا  �خل��ارج��ي��ة يف  و�ل��ظ��و�ه��ر  �ل��ع��و�م��ل 

�أن  ميكنه  �ل��ذي  �لإن�سان  عنها  يختلف  خطرها،  يف  �أي�ساً 
نتيجة  �خل��ط��ر  ي��ك��ون  �أن  ذ�ت���ه! ومي��ك��ن  �خل��ط��ر يف  يقبع 
حلريته ولإر�دته يف �ختياره لاأفعال �لأخاقية، فالعقل 
يكون هو  �لفعل وقو�عده ومفاهيمه  حينما يحدد مبادئ 
�أخاقياً يف حياة  �لقوة �مل�سرعة ملبادئ معقولية ما يعتر 
�أما  ذل��ك،  �إىل  وما  و�لو�جب  �لأخاقي،  كالقانون  �لب�سر 
وغاياته،  وقو�عده  �لفعل  مبادئ  ذ�ت��ه  �لعقل  يحدد  حني 
»كما  للعقل  ميكن  ول  للفعل  �مل�سرعة  �ل��ق��وة  ه��و  فيكون 
يت�سور كانط « �أن يكون قوة م�سرعة يف حياة �لب�سر ما مل 
�إر�دة ت�سرع من تلقاء ذ�تها قو�نني  �أي  يكن هنالك حرية 

�لأفعال �لتي تو�سف بالعملية.
احلرية واملجال العلمي الب�شري

  ل ميكن ��ستمد�د مفهوم �حلرية كاأ�سا�س لت�سور �ملجال 
�لعلمي �لب�سري و�لأخاقي و�ل�سيا�سي و�لتقني من خال 
و�لطبيعة،  �ل��ع��امل  ح��ول  مت��ث��ات  م��ن  يقيمه  وم��ا  �لعقل 
ب���ل ي��ن��ب��غ��ي �أن ي��غ��ري ه���ذ� �ل��ع��ق��ل ز�وي�����ة ن��ظ��ره )م��ف��ه��وم 
�ل���ث���ورة �ل��ك��وب��رن��ي��ك��ي��ة ع��ن��د ك��ان��ط( وي��ت��م��ث��ل ذ�ت���ه ك����اإر�دة 
و�لإب��د�ع��ي  و�ل�سيا�سي  �لأخ��اق��ي  �لفعل  مل��ب��ادئ  م�سرعة 
هنا  �إب��د�ع��ي��اً،  �أو  �سيا�سياً  �أو  �أخ��اق��ي��اً  ع��ق��ًا  ي�سبح  حتى 
للمجال  ك��اأ���س��ا���س  �حل��ري��ة  م��ف��ه��وم  ت�����س��ور  ي�سهل  ب��ال��ذ�ت 
م�سرعاً  يكون  �أن  للعقل  ميكن  ل  حيث  �لب�سري،  �لعلمي 
�أخاقياً �إل بو�سفه حرية، و�لعقل بو�سفه حرية م�سرعة 
فموؤ�س�سات  �حلر،  �لأخاقي  �لعقل  هو  و�ملبادئ  للقو�نني 
هي  وغريها  و�ملعاهد  و�جلامعات  كاملد�ر�س  �ملعرفة  �إنتاج 
�ملعرفة،  ملبادئ  �مل�سرع  للعقل  وتاريخي  موؤ�س�سي  جت�سيد 
�لدولة  �ل�سيا�سية و�لقانون مبا يف ذلك  �ملوؤ�س�سات  �أن  كما 
�حلياة  ملبادئ  �مل�سرع  للعقل  جت�سيد  بكاملها،  و�لقو�نني 
تكون  وباملثل  �لعامة،  وم�سلكياتها  ومفاهيمها  �ل�سيا�سية 
للعقل  جت�سيد  �لأخاقية  و�ملوؤ�س�سات  و�لأف��ع��ال،  �مل��ب��ادئ 
�أن كانط كان ملزماً  �لأخاقي يف حياة �لب�سر، و�حلقيقة 
�لدو�فع  عن  �لإر�دة  م�ستقلة  حرة  ذو�ت  وجود  بافرت��س 
و�لقو�نني، فا ميكن �أن نت�سور �لذو�ت خا�سعة لقو�نني 
عملية ما، �إل لاأننا ن�سلم عقًا �أنها مزودة م�سبقاً باإر�دة 

يف�سر  �حلرية،  عن  متعال  مفهوم  وفق  ذ�تها  يف  م�ستقلة 
و�لت�سريع  �حل��ري��ة  م��ن  ك��ل  )يطابق  بقوله:  ك��ان��ط  ذل��ك 
�خلا�س بالإر�دة مفهوم �ل�ستقال �لذ�تي، فهي مفاهيم 

يحيل بع�سها على �لبع�س �لآخر(.
من �حلرية �إىل �أخاق �للتز�م و�ل�ستقال �لذ�تي

   يرى كانط �أن �كتمال �ل�سخ�س �لإن�ساين يقت�سي يف �أن 
�أي�ساً،  �ل�سخ�سية  غاياته  �لآخرين  غايات  فرد  كل  يجعل 
�مل�ساهمة  �أو  �ل�سعادة  حتقيق  على  يعمل  �أن  يعني  وه��ذ� 
�ل�سمو  ي�����س��ت��ل��زم  م��ا  وه���و  �لآخ�����ر،  ���س��ب��ي��ل  يف  حتقيقها  يف 
م�ستوى  على  فرد  كل  �إليها  ي�سعى  �لتي  �لذ�تية  بالغايات 
�أن  �لكونية، وذ�ك هو م�سمون �لو�جب �لأخاقي )يجب 
كل  غايات  ذ�تها  �لعملية هي  �لغايات  تكون  �أن  على  �أعمل 
�سخ�س �إن�ساين باعتباره ينتمي لد�ئرة �لكائنات �لعاقلة(، 
غاية  مبثابة  �إن�سان  كل  يكون  �أن  �ل��د�ئ��رة  ه��ذه  وتقت�سي 
من  �لرغم  وعلى  �لغايات،  كل  حولها  تتمحور  �أن  ينبغي 
باإر�دتنا،  �أ�سياء �لطبيعة ترتبط بالطبيعة ذ�تها ل  �أن كل 

فاإنها �ستكون جمرد و�سيلة لهذه �لإر�دة.
   ف��ي��م��ا ي��رب��ط �ل��ف��ي��ل�����س��وف �لأمل�����اين �إم��ك��ان��ي��ة �لإ����س���اح 
�ل���ك���وين ل��ق��و�ع��د �ل�����س��ل��وك �ل���ذ�ت���ي ل���دى �ل���ف���رد بق�سر 
�لإر�دة �خلال�سة. على هذ� �لأ�سا�س ياأمر �لعقل �خلال�س 
ب��ال�����س��ل��وك ب�سكل ت��ك��ون ف��ي��ه �ل��ق��اع��دة �مل��وج��ه��ة  �لإن�����س��ان 
بل  فقط،  عاقل  كائن  لكل  كوين  كقانون  �ساحلة  لإر�دت��ه 
ب���اأن ي�سلك وف��ق ق��اع��دة ذ�ت��ي��ة يريد  ���س��ي��اأم��ره ف��وق ذل��ك 
نف�سه  �ل��وق��ت  يف  ت�سبح  �أن  �ل��د�خ��ل��ي  ع��زم��ه  �أو  ب��ق�����س��ده 
قانوناً �أخاقياً كونياً ينطبق على كل �سخ�س كيفما كانت 
هويته �أو �إثنيته �أو �نتماوؤه �لجتماعي �أو �ل�سيا�سي، فمبد�أ 
�لتو�فق و�لتطابق بني �لقاعدة �لذ�تية لل�سلوك و�لقانون 
عن  كانط  يعر  ل��اإر�دة،  �لد�خلية  �لق�سدية  هو  �لكوين 
�أن ي�سلك �لقاعدة �لتي  ذلك بقوله: )يجب على �لإن�سان 
�لقانون  يكن  وعليه مل  كونياً(،  قانوناً  تكون  �أن  يف  ت�سلح 
�لأخاقي رغم قطيعته كافياً؛ بل ل بد من �أن تريده كل 
�إر�دة و�أن تتمثله وتتقبله وحتوله �إىل قاعدة ذ�تية �لفعل.  

 

  كان الفال�شفة قبل كانط يفرت�شون دائمًا اأن اإدراكاتنا امل�شتمرة تناظر بال�شرورة خ�شائ�س معينة يف العامل اخلارجي، لكن كانط ثار على تلكم االفرتا�شات واأثبت 
عك�س ذلك، حيث اإن كل املو�شوعات اخلارجية البد اأن تتطابق مع تكوين اأذهاننا؛ فاالأفعال الب�شرية ينبغي اأن ت�شتند اإىل ن�شق من القواعد واملبادئ العامة اأ�شا�شها 
العقل )العقل االأخالقي ح�شب فل�شفة كانط( وحمركها احلرية. نناق�س هذه الفل�شفة يف مقال الكاتب عبد احلق املن�شف املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان »االأخالق 

واحلرية من منظور العقل الغربي احلديث«.

تأسيس األخالق على مبدأ الحرية وفق فلسفة 
إيمانويل كانط



�لن�سو�س �ملن�سورة تعر عن وجهات نظر كتابها ول تعك�س بال�سرورة ر�أي جملة �لتفاهم �أو �جلهة �لتي ت�سدر عنها.
جملة �لتفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�س : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : لريد �لإلكرتوين�
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�إ�سد�ر بيان �أخاق عاملية جتعلنا نت�ساءل عن  �إنَّ فكرة 
�لأدي��ان مبثابة حار�س  �لأدي��ان بالأخاق؟ فهل  عاقة 
�لقو�عد  لها  ي�سع  �لب�سر،  عليها  �مل��ف��ط��ور  ل��اأخ��اق 
و�لأ���س�����س �ل��ت��ي ل ت��ت��غ��ري ب��ت��غ��ري �ل���زم���ان و�مل���ك���ان؟ �أم 
�إحد�ث  لي�ست  �لأديان  �إن وظيفة  �لبيان-  -كما جاء يف 
توجهات  تغيري  و�إمن��ا  و�لجتماعي،  �ل�سيا�سي  �لتغيري 
وفكر �لفرد نف�سه لي�سبح ذ� خلق فا�سل؟ وهل �لأخاق 
�لدين  �أن  �أم  له؟  معزز�  �لدين  ياأتي  �ل��ذي  �لأ�سل  هي 
نفو�س  �لنبيلة يف  �لأخ����اق  ي��غ��ر���س  �ل���ذي  �لأ���س��ل  ه��و 
�أتباعه ب�سعائره وتوجيهاته؟ وهذ� �لأمر يُقودنا بدوره 
�إىل �لتفكر يف ثنائية �مل�سالح و�لأخاق �لتي كثري� ما 
�لكرى؛  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لقر�ر�ت  يف  تتنافر 
ف��ه��ل ت��ك��ف��ي �لأخ������اق ك�����ر�دع ف����ردي ل��ت��غ��ي��ري ق����ر�ر�ت 
فيها   وتتفاوت  �مل�سالح  فيها  تتد�خل  ك��رى  منظومة 
تاأثري�ت �لقوى �لعاملية؟ �إن �أ�سئلة مثل هذه حتتاج �إىل 
بحث عميق يقا�س فيه مقد�ر �لتاأثري و�لتاأثر لاأديان 
�أو  يف �ملجتمعات، لنتمكن من معرفة مدى تاأثري دعوة 

بيان مكتوب من رجال �لدين يف منت�سبي �لأديان.
�ساغها  -و�ل��ت��ي  ع��امل��ي��ة«  �أخ���اق  »ن��ح��و  وث��ي��ق��ة  ت�ستهلُّ 
�سياغة  لأ�سباب  ببيان  �لدين-  رج��الت  من  جمموعة 
-�آن��ذ�ك- يف حمنة  �لعامل  �أن  ُذِكر  �لوثيقة؛ حيث  هذه 
وك���رب ع��ظ��ي��م��ني، ب���دء� م��ن �حل����روب وم�����س��اك��ل �لفقر 
ولي�س �نتهاء بالتعدي على �لبيئة و�مل�ساكل �لجتماعية 
لهذه  �لل��ت��ف��ات  م��ن  ب��د  ل  و�أن���ه  �ل��ك��ب��رية،  و�ل�سيا�سية 
�ل��ك��و�رث وم��ع��اجل��ت��ه��ا، ب��ال��ت��ع��ايل ع��ل��ى �لخ��ت��اف��ات، ل 
���س��ي��م��ا �ل��دي��ن��ي��ة م��ن��ه��ا، وب��ال��ن��ظ��ر ل��ت��اري��خ ����س���دور ه��ذ� 

ذلك  منذ  عانى  �لعامل  �أن  جند   1993 �لعام  يف  �ل��ق��ر�ر 
وت��ده��ور كبريين؛ حيث  �ن��ح��د�ر  م��ن  �لآن  �إىل  �ل��وق��ت 
�ت�سعت رقعة �حلروب وز�دت �مل�سكات �لبيئية و�ُتخذت 
�لفقر  معدلت  من  ز�دت  و�قت�سادية  �سيا�سية  ق��ر�ر�ت 
�جلر�ئم  مثل  معا�سرة  م�ساكل  لظهور  �إ�سافة  و�لعوز، 
�لإل���ك���رتون���ي���ة وغ���ريه���ا. وه����و م���ا مي��ك��ن -م����ن وج��ه��ة 
نظري- �أن يكون موؤ�سر� لأمرين؛ �أولهما �أنَّ �لنا�س مل 
تعد تلتفت لدعو�ت رجال �لدين كما كانت تفعل �سابقا، 
خا�سة تلك �لتي حتمل خطابا لطيفا ل يتوعد بغ�سب 
ه��ذ� �خلطاب  �أنَّ  �أو  ه��ذ� �خل��ط��اب.  �ل��رب وبط�سه مثل 
توجيهه  و�لأج��دى  �لأوىل  من  كان  بينما  للعامة  وجه 
ل�سانعي �لقر�ر و�أثرياء �لعامل و�ملتنفذين فيه؛ كونهم 
ثماره؛  ي���وؤِت  مل  فهو  وب��ال��ت��ايل  �حلقيقيني؛  �مل��وؤث��ري��ن 

لأنه وجه لل�سريحة غري �ملنا�سبة من �لنا�س. 
مبادئ  تناولت  ُمقدمة  على  جُممله  يف  �لبيان  �حتوى 
�أن  �ل��ع��امل��ي ي��ج��ب  �ل��ن��ظ��ام  �أن  �ل��ع��امل��ي ذك��ر فيها  �خل��ل��ق 
�أن يعامل  �إن�سان  يحتكم �إىل �لأخاق، و�أن من حق كل 
�حتوى  كما  كر�مته،  يحفظ  ومب��ا  �لإن�سانية  باملبادئ 
�ل��ب��ي��ان ع��ل��ى ت��وج��ه��ات ث��اب��ت��ة ي��ت��وج��ب ع��ل��ى �ل��ب�����س��ري��ه 
و�لل��ت��ز�م  �ل��اع��ن��ف،  بثقافة  �لل��ت��ز�م  وه��ي:  �تباعها؛ 
و�ل�سعي  و�مل�����س��او�ة،  و�لت�سامح،  �لتعا�سد  ثقافة  بن�سر 
لتحقيق نظام �قت�سادي عادل. وب�سكل عام، فاإنَّ �لبيان 
�لعمومية  ناحية  من  �لدينية  �لوعظية  �خلطب  ي�سبه 
�لأ�سلوب  ��ستخد�م  �إىل  وميله  بها  �سيغ  �لتي  و�للغة 
ي��اأِت  مل  فهو  وب��ال��ت��ايل  �مل�ساعر؛  و����س��ت��ج��د�ء  �لعاطفي 
وقت  كان  فلعله  حقه،  �لبيان  جنحف  ل  ولكي  بجديد، 

كتابته منا�سبا لروح ع�سره، خا�سة مع �حتفاظ �لأمم 
�لذي  �حل��ايل  ع�سرنا  بعك�س  �خلا�س،  هوياتها  بطابع 
تد�خلت فيه �لهو�يات ومتازجت فيه �لثقافات وتعددت 

فيه طرق �لتعبري وو�سائله ب�سكل كبري. 
�لإن�سانية  و�ملعاملة  �لفا�سلة  بالأخاق  �لتحلي  �إنَّ   ...
ك��ون��ه ي�سم جميع  دي��ن��ي��ا؛  ���س��اأن��ا  ي��ك��ون  �أن  م��ن  �أ���س��م��ل 
�ل���ن���ا����س: ����س���و�ء �مل��ت��دي��ن��ني م��ن��ه��م، و�أت����ب����اع �لأدي�������ان، 
و�ل��ادي��ن��ي��ني، ب���ل �إنَّ ج��ع��ل��ه ���س��اأن��ا دي��ن��ي��ا خ��ال�����س��ا قد 
يظهر  حني  �لأدي��ان  تلك  على  بال�سلب  �أحيانا  ينعك�س 
ب��ع�����س �أت��ب��اع��ه��ا ���س��ل��وك��ا ق��ب��ي��ح��ا ي��ح�����س��ب ع��ل��ى �ل��دي��ن، 
من  �ملتطرفة  �لإ�سامية  �جلماعات  فعلته  ما  ومثاله 
على  �ل�ساح  ل��رف��ع  و�ل��دع��وة  �مل��دن��ي��ني،  قتل  ��ستباحة 
�لدين  رجال  �متناع  ذلك  معنى  ولي�س  �مل�سلمني.  غري 
�إخماد نري�ن �حلروب و�لف�ساد و�لدمار،  عن حماولت 
�لتي  �مل��ك��ررة  و�مل��و�ع��ظ  �لعتيقة  باخلطب  لي�س  ولكن 
بغر�س  بل  �سمعها،  ما  لفرط  �ملتدين  يف  توؤثر  ل  باتت 
�لقيم �لنبيلة يف �لنا�س مثل �لتعاي�س و�لت�سامح وتقبل 
�لختاف و�لحتفاء به يف �لنا�س منذ �سغرهم، وجعل 
�لن�سو�س  يف  �لنظر  و�إع��ادة  �جتماعيا،  �سلوكا  ذلك  كل 
ونبذه؛  وتكفريه  �لآخ��ر  كره  على  حت�س  �لتي  �لدينية 
كونه ل يعتنق نف�س �لدين. و�لأهم من ذلك �أن ميتلك 
ياأتي  �إمنا  �لف�ساد  باأن  لاإقر�ر  �ل�سجاعة  �لدين  رجال 
�إل��ق��اء  لأنَّ  ب��ذل��ك؛  ومو�جهتهم  �ل��ق��ر�ر،  �أ���س��ح��اب  م��ن 
�ل��ل��وم ع��ل��ى �ل�����س��ع��ف��اء مل ي��ع��د ي��ج��دي يف زم���ن �أ���س��ب��ح 
بني  للتمييز  كافيا  �سيا�سيا  وعيا  ميتلكون  فيه  �لنا�س 

�لفا�سد و�ملغلوب على �أمره.

أسماء القطيبية

ها د�شاتريها  ة وال�شالم بني ُمنت�شبيها، ُم�شددة على اأهمية التحلي باالأخالق الفا�شلة التي ُتقرُّ �َشَعت االأديان -عب التاريخ الطويل للب�شرية- اإىل تاأ�شيل قيم املحبَّ
ل ما ُيعرف بالبملان العاملي للديانات، والذي اأ�شدر يف  د امل�شكالت االجتماعية وال�شيا�شية ُت�شكِّ على امل�شتوى الفردي واجلماعي، ومع تقارب الثقافات وتداخلها، وتعدُّ
مئويته عام 1993 بيانا اأو وثيقة اأطلق عليها ا�شم »نحو اأخالق عاملية«، كتب عنها هانز كينج يف مقاله »نحو اأخالق عاملية.. اإعالن عاملي �شادر عام 1993« -واملن�شور 
مبجلة »التفاهم«- وتعد هذه الوثيقة ح�شيلة ت�شاور دامت �شنتني بني علماء ورجال دين من عدة جتمعات دينية؛ بهدف و�شع اأ�ش�س وقواعد عاملية لالأخالق والعي�س 
امل�شرتك، ويعدُّ هذا البيان دقا لناقو�س اخلطر الذي بات يهدد كوكب االأر�س وخملوقاته من جراء االأفعال الالأخالقية للب�شر مثل احلروب، والتعدي على البيئة 

واإبادة كائناتها. بتلويثها 

asmaalqutibi@gmail.com 

األخالق في وثيقة دينية عالمية مشتركة


