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ا قبل...! أمَّ
من أدب األطفال، أغنية جميلة عنوانها )The Skylark( أو 

»الُقّبرة« للشاعر والروائي االسكتلندي جيمس هوج )1770-

باسم مستعار شهير  أعماله  نشر كثيرا من  1835(. وهوج 

.»Ettrick Shepherd« يعرف به وهو

في  االسكتنلندي  األدب  أستاذة  ماكو،  كريستين  تذكر 

صرح  وقد  الُقّبرة،  يعشق  كان  هوج  أن  جالسكو،  جامعة 

ألنه  الطائر؛  هذا  ُيحب  بأنه  وفاته  قبيل  له  رسالة  في 

البراري، ورفيُق طفولته«. وتضيف كريستين  مثله »سجين 

للمؤلف  خصيصا  »الُقّبرة«  أغنية  كتب  هوج  جيمس  بأن 

ضّمن  الذي  ويتفيلد،  كالرك  جون  اإلنجليزي  الموسيقي 

األغنية في كتاب بعنوان »اثنتا عشرة قطعة موسيقية«، 

أكثر  هي  األغنية  هذه  أن  أيضا  وتؤكد   .1817 سنة  صدر 

تلحيناتها  تجاوزت  فقد  اإلطالق؛  على  انتشارا  هوج  أغاني 

الموسيقية ستين لحنا منذ ظهورها حتى سنة 1950.

احتفاء  الطفولية  األغنية  هذه  في  هوج  جيمس  يحتفي 

واألرض،  السماء  في  وحريته  الُقّبرة،  طائر  بَجمال  شديدا 

وغنائه الَعْذب، ورمزيته للفرح والسعادة والُحب. 

َرة( )الُقبَّ

د. هالل الحجري

ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع »         «

إشكالية تشيؤ اإلنسان في الحداثة الغربية

الحاجة لنظرية معرفة ذات طابع 
تركيبي تكاملي

بعث الرسل
بين التصديق والتشكيك

ثمن حرية الرأي والتعبير
في سوق الدين والسياسة

جدل العالقة
بين األخالق والسياسة

رؤية اجتماعية لتعايش 
الحقائق الدينية مع 

حقائق وواقع العلمانية

مدى تأثر علم الكالم
بالمنطق األرسطي

مشكلة حقوق اإلنسان
في العالم اإلسالمي

معنى حوار األديان

من التسامح القديم إلى 
تسامح الحداثة وما بعدها 
تفكيكية جاك دريدا نموذجا

منظومة القيم اإلسالمية 
وعالقتها بالمجتمع والدولة...

وإسالموفوبيا العالم

يا طائَر الَبّريِة الصحراِء

ِغْنَوُتَك الَعْذبُة في الصباِح

ْعِد والَهناِء ويا دليَل السَّ

طاب لك الُمقاُم في البوادي

ِغناؤَك الهادُر في البيداِء

َمْوِلُدُه الُحبُّ وُمنتهاُه

َجناُحَك المخضلُّ باألنداِء

قد مأل السماَء بالنشيِد

على الِجباِل.. َمْوِرِد الضياِء

على الشريِط األحمِر الوّضاح

على َسحاٍب قاِتٍم وَناِء

ُيحلِّق الَمالُك بالتغريِد

وإْن تالشى النوُر في المساِء

يا عائًدا بساعِة األصيِل

ْعِد والَهناِء ويا دليَل السَّ

طاب لَك الُمقاُم في البوادي

يا َفِرًحا يا َمِلَك الَسماِء

تجوُب في الحقوِل والبطاِح!

ُمباَرٌك مأواَك في العلياِء

ُمقَاَم ُحرٍّ رائٍح وغاِد!

ُيزاحُم السحاَب في األجواِء

والُحبُّ ُيذكي في الُعال ِدماُه!

مائي يا راِحًلا بَفنِّه السَّ

وقال لألرِض هواَك: ِميدي!

بى الخضراِء على الِوهاِد والرُّ

ما ينشُر الصباَح في النواحي!

على مزيج اللون في العلياِء

وتسمُع الغناَء من بعيِد!

واختفت الُمروُج في الظلماِء

الُحبُّ َمْهواَك أيا جميلي!

ُمباَرٌك مأواَك في العلياِء

ُمقَاَم ُحرٍّ رائٍح وغاِد!
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إشكالية تشيؤ اإلنسان
في الحداثة الغربية

وليد العبري

ولقد مثَّلت احلداثُة يف الغرب م�سروعا فكريا فل�سفيا يهدف 
على  وقامت  الو�سطى،  القرون  فكر  يف  ال�سامل  التغيري  اإىل 
وجوهر  والعقدية،  والروحية  الدينية  الثوابت  جميع  جتاوز 
اأحدث  التكنولوجي والعلمي، الذي  التقدم  هذه احلداثة هو 
القيم  ع��ن  اأبعدتها  الغربية  املجتمعات  ه��ذه  يف  تغيري  ث��ورة 
الروحية، واأ�سبحت القيُم - يف ظل هذا التقدم التكنولوجي 
- مت��ث��ل ���س��ي��اً م���ن الأ����س���ي���اء، ل���ذا ف��ق��دت م��ع��ن��اه��ا وم��ك��ان��ت��ه��ا 
واأهميتها، وحتولت اإىل �سلعة تباع وت�سرتى، واأ�سبحت القيم 
الإن�سان من �سلع، ومبا تت�سمنه  الإن�سانية تقا�س مبا ينتجه 

من عالقات الإنتاج.
القيم  �سائر  »اإّن  ق��ال:  عندما  »مارك�س«  املعنى  ه��ذا  اأك��د  ولقد 
حتولت اإىل جمرد قيمة تبادلية«، ولذا مت نقد موقف احلداثة 
ما�س«؛  »هابر  منهم  الفال�سفة  من  عدد  جانب  من  القيم  من 
حتولت  احل��داث��ة  ظ��ل  يف  الإن�سانية  القيم  اأن  اإىل  اأ���س��ار  فلقد 
الإنتاج  لو�سائل  ال�سيادة  واأ�سبحت  وت�سرتى،  تباع  �سلعة  اإىل 

وعالقاته؛ لذا اأ�سحت القيم خالية من كل معنى.
»الت�سيوؤ«،  عن  مفهومه  ت�س«  »لوكا  ن�سج  نف�سها  الفكرة  وم��ن 
اأ���س��ي��اء ج��ام��دة،  ال�����س��ف��ات الإن�����س��ان��ي��ة اإىل  وال���ذي يعني حت��ول 
الأ�سياء،  من  عامل  اإىل  حتول  الجتماعي  العامل  اأن  يعني  كما 
القيم  يحول  فالت�سيوؤ  وت�سرتى؛  تباع  �سلعة  اأ�سبحت  والقيم 
اإىل �سيء من الأ�سياء، بل ي�سبح الإن�سان نف�سه جزءا من الآلة، 

ومن ثم ي�سعر بالغرتاب.
اأي�سا »ماركيوز« تلك احلداثة واإهمالها للقيم، وذلك  كما نقد 
عن طريق فكرته عن الإن�سان ذي البعد الواحد؛ حيث يرى اأن 
الإن�سان وقيمه حتول - يف ظل التقدم العلمي والتكنولوجي - 
بناء  بالغرتاب.  ي�سعر  ولذلك  الآل��ة،  ُبعد  وهو  واحد  ُبعد  اإىل 
على ذلك نرى اأن احلداثة قد اأهملت القيم وحولتها اإىل �سيء 
ملنطق  تخ�سع  القيم  واأ�سبحت  ال�سلع،  من  و�سلعة  الأ�سياء  من 

العر�س والطلب، ولقوانني ال�سوق.
احلياة  جمالت  يف  التقنية  تغلغل  بقدر  اأنه  ما�س«  »هابر  يرى 
املوؤ�س�سات  يف  تغري  م��ن  ذل��ك  على  ي��رتت��ب  وم��ا   - الجتماعية 
حملها  لتحل  القدمية  ال�سرعية  تتقو�س   - ذاتها  الجتماعية 
�سرعية جديدة. لذا يرى اأّن التطور التقني يخ�سع ملنطق يتبع 
بنية الفعل العقالين املوجه نحو الهدف، ثم ينطلق هابر ما�س 
فكرة  اإىل  احلياة  التقنية على عامل  وهيمنة  �سيطرة  فكرة  من 
»العقل الأداتي« وكذلك نقد هيمنة التكنولوجيا التي اأدت اإىل 

عام  بوجه   - الأدات��ي  فالعقل  قيمه،  وفقدان  الإن�سان  اغ��رتاب 
هو  وُيعد  ال��ع��امل،  روؤي��ة  يف  واأ�سلوٌب  التفكري،  من  منطق  هو   -
الجتماعية،  والعلوم  الطبيعية  العلوم  يحكم  ال��ذي  الأ�سلوب 
املتقدم،  ال�سناعي  املجتمع  يف  التفكري  على  ي�سيطر  الذي  وهو 

وفيه يخ�سع الإن�سان للتكنولوجيا خ�سوعا تاماً.
الفكرة نف�سها عند لوكا ت�س يف نقد احلداثة الغربية من خالل 
يجب  املجتمع  اأن  عنده  يعني  وال��ذي  »الت�سيوؤ«،  ملفهوم  عر�سه 
القت�سادية،  كلها وفق منوذج عالقاته  ُي�سبع حاجاته  اأن  عليه 

ومن ثم تعم ظاهرة الت�سيوؤ.
الإن�سانية  ال�سفات  حت��ول  باأنه  الت�سيوؤ  ت�س  لوكا  ع��ّرف  ولقد 
اإىل اأ�سياء جامدة واتخاذها لوجود م�ستقل، واكت�سابها ل�سفات 
يف  الإن�سان  اغرتاب  يعني  الت�سيوؤ  وهنا  اإن�سانية.  غري  غام�سة 
تقا�س  ال�سلع  تعد  مل  حيث  القت�سادية؛  العالقات  ه��ذه  ظ��ل 
بقيمتها الواقعية؛ واإمنا تتحدد بقيمٍة جمردة يحددها ال�سوق.
ويرى لوكا ت�س اأن هذه الفكرة ت�سكل نقدا اأخالقيا قويا للنظام 
ول الب�سر  الراأ�سمايل واحلداثة الغربية، والذي من خاللها حتَّ
اإىل اأ�سياء ميكن اأن تباع وت�سرتى، ويف هذه الفكرة اأي�سا ي�سبح 
العامل الجتماعي عاملا من الأ�سياء، �ساأنه يف ذلك �ساأن العامل 
اإىل جانب  ث��ان��ي��ة،  امل��ج��ت��م��ع مي��ث��ل طبيعة  واأ���س��ب��ح  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
عن  م�ستقٌل  اأن��ه  كما  يبدو  واأ�سبح  الأ�سلي،  الطبيعي  العامل 
الفعل الإن�ساين، �ساأنه يف ذلك �ساأن ا�ستقالل قوانني الطبيعة.
منتج  نظاٌم  الراأ�سمايل  الإنتاج  اأ�سلوب  اأن  »مارك�س«  يرى  كما 
عملية  تفا�سيل  وك���ل  الق��ت�����س��ادي��ة  التنظيمات  ف��ك��لُّ  لل�سلع، 
الإنتاج يف النظام الراأ�سمايل تهدف اإىل هذه الغاية، وهي اإنتاج 
الب�سري،  العمل  نتاج  هي  ال�سلع  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�سلع. 
فاإنها - مبجرد دخولها يف عالقات تبادل يف ال�سوق مع غريها 
من ال�سلع الأخرى - لت�سبح لها قوانينها اخلا�سة التي ت�سمى 
عن  ت�ستقل  وب��ذل��ك  والطلب،  العر�س  مثل  ال�سوق؛  بقوانني 

اأ�سلها الب�سري والجتماعي، وي�سبح لها كيانها اخلا�س بها.
ق��وان��ني  فيها  ت�����س��ود  ظ��اه��رة  ه��ي  ال�سلع  �سنميه  اأن  ن��رى  ه��ن��ا 
امل�سيطرة  ه��ي  ال��ق��وان��ني  ه��ذه  وت�سبح  ال�سلع،  وت��ب��ادل  ال�سوق 
يرى  كما  ذل��ك  على  الأم���ر  يقت�سر  ول  الب�سري.  امل��ج��ال  على 
ع��الق��ات  ينظم  ال���ذي  ه��و  ي�سبح  ال�سلع  اإن��ت��اج  ب��ل  »م��ارك�����س«؛ 
وبذلك  باملجتمع،  عالقاتهم  وينظم  ببع�س،  بع�سهم  الأف��راد 
تقا�س  الب�سري  العمل  طاقة  اأن  كما  ال�سنمي،  الطابع  ت��اأخ��ذ 
مب��دى ق��درت��ه��ا ع��ل��ى اإن��ت��اج �سلع يف ف��رتة زم��ن��ي��ة حم���ددة، كما 

يوؤدي  وهذا  �سلع،  من  ينتج  ما  بقيمة  العمل  قيمة  تتحدد 
املنتجني  العالقات الجتماعية، فالعالقات بني  ت�سيوؤ  اإىل 
- التي هي يف الأ�سل عالقات اجتماعية - تظهر على اأنها 

عالقاٌت بني منتجات عملهم، حتكمها قوانني اقت�سادية.
الُبعد  ذي  الإن�����س��ان  ع��ن  فكرته  يف  ينطلق  م��ارك��ي��وز  ن��رى 
ال��الحم��دود  التفاقم  ه��ي  اأ�سا�سية  اأط��روح��ة  م��ن  ال��واح��د، 
زادت  التي  الكربى،  ال�سناعية  املجتمعات  الآلة يف  ل�سلطة 

التكنولوجي. فيها �سلطة احلداثة والتقدم 
ل الإن�سان - يف ظل التقدم التكنولوجي  يرى ماركيوز حتوُّ
التقني ل�سلطة الآلة؛ بحيث  البعد  ُبعٍد واحد ميثل  اإىل   -
تفرز منطا من العالقة بني الفرد واملوؤ�س�سات التي تتحكم 
وع��ي��ه  وجت��ع��ل  ال��ي��وم��ي،  ووج�����وده  الج��ت��م��اع��ي  بتنظيمه 
ال��ذي  ال��ه��دف  ن��ح��و  وم��وج��ه��ا  حم���ددة  نقطة  يف  يتمو�سع 

وموؤ�س�ساتها. الدولة  تر�سمه 
والجت���اه  ال��ك��ربى  ال�����س��ن��اع��ي��ة  الآل����ة  اإىل هيمنة  وي�����س��ري 
ال���س��ت��ه��الك��ي ال�����س��اح��ق ال���ذي جن��ح يف ن��زع��ه م��ن ال��ذوب��ان 
اأ�سبح الإن�سان يف ظله يخ�سع  داخل تياره املتمكن، بحيث 

لقوانني الإنتاج، وقيمته تتحدد بقوانني ال�سوق وال�سلع.
يف كل ما �سبق نرى كيف اأن التقدم التكنولوجي والعلمي - 
اأو ما ي�سمى باحلداثة الغربية - قد دخل اإىل جميع ميادين 
الإن�سان  واأ�سبح  املجالت،  �سيطر على هذه  وكيف  احلياة، 
�سيئا  واأ�سبح  ذاته،  وابتعد عن  بالغرتاب،  ي�سعر  يف ظلها 
ينتجه  مبا  تقا�س  الإن�سان  قيمة  واأ�سبحت  الأ�سياء،  من 
يخ�سعان  وقيمه  الإن�سان  اأ�سبح  بل  ومنتجات،  �سلع  من 
القيُم  ال�سوق والعر�س والطلب، ومن هنا فقدت  لقوانني 
الإن�سان  واأ�سبح  معنى،  اأي  من  خالية  واأ�سبحت  معناها، 
اأنتج وزاد  فيها، وكلما  يخ�سع ل�سلطة الآلة، واأ�سبح تر�ساً 
الإن�سان بالغرتاب  �سعر  زادت قيمته؛ ومن ثم  الإنتاج  يف 
جمال  يف  �سيء  كل  واأ�سبح  احلقيقي،  جوهره  عن  والُبعد 
حيث  التكنولوجي؛  للتقدم  يخ�سع  الجتماعية  احل��ي��اة 
وبو�سائلها  مبقيا�سها  وتقا�س  ال�سلع،  مثل  القيم  اأ�سبحت 
نف�سها، وهنا ظهرت اأزمة الإن�سان املعا�سر يف ظل ح�سارة 
الروحانيات،  عن  والبعد  باملاديات  اإل  تعرتف  ل  �سناعية 
ب���الغ���رتاب وال��ت�����س��ي��وؤ، واأ���س��ب��ح  واأ���س��ح��ى الإن�����س��ان ي�سعر 
العر�س  لقوانني  تخ�سع  التي  امل��ادي��ة  الأ�سياء  مثل  مثله 

والطلب.

بالبعد  لالرتباط  �صارخا  منوذجا  الغربي  الفكر  يف  احلداثُة  قدمت  ولقد  ومت�صابكة،  ومركبة  معقدة  عالقة  هي  والقيم  احلداثة  بني  العالقة  اإّن 
املادي، والبتعاد عن القيم الروحية، ونتج عن ذلك �صعٌي وراء املنفعة وا�صتغالل ال�صعوب؛ فالقيم اأ�صبحت ُت�صتمد من هذا الُبعد املادي، واأ�صبح الإنتاج 
وال�صتهالك غايًة ُتطلب لذاتها، واأ�صبح التقدم يف �صياق هذا البعد املادي هو معنى الوجود والقيمة الق�صوى له. وهذا ما حتدث عنه الكاتب عماد 

الدين عبد الرزاق يف مقاله املن�صور مبجلة التفاهم.

Wali7-alabri@hotmail.com
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الحاجة لنظرية معرفة
ذات طابع تركيبي تكاملي

فيصل الحضرمي

ويف املحور الأول املعنون بنظرية املعرفة واإ�سكالية املنهج، ي�سري 
وكونها  التحليل،  واآل��ي��ات  املعرفية  املناهج  اأهمية  اإىل  الباحث 
حجر الأ�سا�س يف عملية درا�سة الظواهر املختلفة درا�سة علمية 
قيد  ال��ظ��واه��ر  طبيعة  ب��اخ��ت��الف  تختلف  اأن��ه��ا  وك��ي��ف  دق��ي��ق��ة، 
لكن  ل��ه��ا.  املوجهة  املعرفية  احل�سيلة  باختالف  كما  البحث، 
بالأمر  لي�ست  م��ا  معريف  حلقل  املنا�سب  املنهج  حتديد  عملية 
الهني، و�سعوبتها، كما يخربنا الباحث، ناجمة عن كون اختيار 
يرتبط  بع�سها  خمتلفة،  بعوامل  متاأثراً  ب�سرياً  جهداً  املنهج 
وبع�سها  ال��درا���س��ة،  ق��ي��د  امل��و���س��وع  بطبيعة  وبع�سها  ب��ال��ذات، 

الآخر بالآليات امل�ساعدة. 
ي�سميه  ملا  خا�سعة  املثال،  �سبيل  على  للمو�سوع،  الدار�س  فذات 
ت��اأث��ريات  ع��ن  ف�سلها  مي��ك��ن  ل  اإذ  ال��ت��ح��ي��ز«،  »حتمية  ال��ب��اح��ث 
املعرفية،  وامللكات  الأيديولوجية،  واخللفية  النف�سي،  التكوين 
دلل��ة  مت��ث��ل  امل��ت��غ��ريات  ه���ذه  اإّن  ل��ل��ح��ي��اة.  الفل�سفية  وال���روؤي���ة 
من  باملعرفة.  املتعلقة  العمليات  ودينامية  تعقيد  على  وا�سحة 
كافة  ت��راع��ي  معرفية  نظرية  تاأ�سي�س  اإىل  ال��ك��ات��ب  دع���وة  هنا 
وت�ستح�سر  املدرو�سة،  املعارف  منظومة  يف  الفاعلة  اجلزئيات 
التب�سيط  ع��ن  بنف�سها  وت��ن��اأى  وت��ع��ق��ده��ا،  ال��ظ��واه��ر  تركيبية 
والخ���ت���زال، وع���ن ال��ت��خ��ن��دق الأي��دي��ول��وج��ي، والأط����ر امل��ق��ي��دة 

الفكري. لالإبداع 
اأم���ا امل��ح��ور ال��ث��اين، ف��ق��د ت��ن��اول ف��ي��ه ال��ب��اح��ث م��ب��اح��ث نظرية 
هي  املعرفة  نظرية  ملباحث  الأوىل  وال�سمة  ومكوناتها.  املعرفة 
وملا  املعرفية.  واملجالت  احلقول  وت�سعبها يف خمتلف  تعدديتها 
فقد  الب�ستمولوجيا،  حقل  اإىل  تنتمي  املعرفة  نظرية  ك��ان��ت 
عليها  اأ�سفى  كما  وتركيبية،  تعقيداً  اأكرث  النتماء  هذا  جعلها 
خمتلف  اخ��رتاق  على  ق��ادرة  جعلتها  جتريدية  معرفية  م�سحة 
املعرفة  ن��ظ��ري��ة  تهتم  ل���ذا،  والطبيعية.  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ظ��واه��ر 
»بطبيعة املعرفة الإن�سانية، واأنواعها، واإمكانياتها، وم�سادرها، 
قبيل  من  لأ�سئلة  للت�سدي  ت�سعى  كما  وح��دوده��ا«،  وجمالها، 
نعرف  و»كيف  معرفته؟«،  باإمكاننا  ال��ذي  و»م��ا  املعرفة؟«،  »م��ا 

ما نعرفه؟«. 
اأّن املقاربات تتباين  وفيما يخ�س مبحث »طبيعة املعرفة«، جند 

فيما بينها. فهناك الجتاه الواقعي الذي ُيعنى بتحقق الأ�سياء 
ال��ذي يركز على  امل��ث��ايل  امل��درك��ة، وعك�سه الجت���اه  ال���ذات  خ��ارج 
املعرفة املتحققة يف العقل ب�سرف النظر عن حتققها يف الواقع 
ال��ذي  النفعي،  الرباغماتي،  الجت��اه  اأخ���رياً  وه��ن��اك  اخل��ارج��ي، 
يهتم مبا تعود به املعرفة من نفع وفائدة. كما تتباين الجتاهات 
فيما يتعلق مب�سادر املعرفة، فهناك الجتاه التجريبي، احل�سي، 
والتجارب،  احلوا�س  يف  الب�سرية  املعرفة  م�سدر  يح�سر  ال��ذي 
وهناك الجتاه العقلي الذي يح�سرها يف العقل وحده، وهناك 
الجتاه النقدي الذي يحاول اجلمع بني الجتاهني ال�سابقني، 
الب�سرية  اأو  احل��د���س،  يجعل  ال���ذي  احل��د���س��ي  الجت���اه  وه��ن��اك 

والتاأمالت الداخلية، امل�سدر الأ�سا�س لتح�سيل املعرفة.
الت�سور  اأّن  اإىل  النظر  الباحث  يلفت  املقالة،  حم��اور  ثالث  ويف 
الكوين ال�سائد اليوم يرف�س كل ما هو غيبي، ول يعتد اإل مبا 
عن  ن��اج��م  وه���ذا  ال��دق��ي��ق��ة.  العلمية  باملالحظة  درا���س��ت��ه  ميكن 
املعرفة،  نظرية  كنفه  يف  ن�ساأت  الذي  التاريخي  ال�سياق  طبيعة 
تزدهر  اأن  والجتماعية  الطبيعية  للعلوم  يكن  مل  �سياق  وه��و 
رجالها  و�سلطة  امل�سيحية  ن��ف��وذ  ع��ل��ى  اأوًل  ال��ق�����س��اء  ل���ول  ف��ي��ه 
العلم  بني  العداوة  تعميم  الباحث  ويعزو  الغربي.  املجتمع  على 
والنظر  الخ��ت��زال  �سيوع  اإىل  بعد  فيما  اأ�سكاله  بكافة  وال��دي��ن 

الغربية.  العلوم  التب�سيطي يف 
الغربية  الإن�سانية  العلوم  انبثق عن  املقالة، فقد  وبح�سب كاتب 
ت�����س��ور ق��ا���س��ر حل��ق��ي��ق��ة الإن�����س��ان ت��رت��ب��ت ع��ل��ي��ه جم��م��وع��ة من 
التداعيات، اأهمها: »تقزمي حقيقة العلم ووظيفته«، و»انف�ساله 
البحثية  املناهج  و�سيطرة  وال��دي��ن��ي��ة«،  الأخ��الق��ي��ة  القيمة  ع��ن 
املناهج  ح�ساب  على  والقيا�سات،  الإح�ساء  على  القائمة  الكمية 
حني  يف  والجتماعية.  الإن�سانية  العلوم  مباحث  يف  النوعية، 
مراعاة  ينبغي  مثاًل،  النف�سية،  الدرا�سات  يف  اأّن��ه  الكاتب  ي��رى 
واأّن  و�سواها،  والغيب،  وال��روح  كالأ�سواق  املادية،  غري  العنا�سر 
حت��دي��اً  �سكل  امل��ع��رف��ي��ة  ال��ب��ح��وث  يف  العنا�سر  ه���ذه  م��ث��ل  اإدم����اج 
ت�سدى له الفكر الإ�سالمي عرب تر�سيخ ت�سور لالإن�سان ي�ستمد 
مرجعّيته من ن�سو�س الوحي، وميثل بالتايل منطلقاً للحركات 

اأ�سلمة املعرفة. الفكرية الطاحمة اإىل 

املنهج  مرتكزات  عن  للحديث  الرابع  املحور  الباحث  ويخ�س�س 
اإ�سالمية  معرفية  ن��ظ��ري��ة  لأي  ب��د  ف��ال  ال��ت��ك��ام��ل��ي.  ال��رتك��ي��ب��ي 
م���ن الرت���ك���از ع��ل��ى ال���وح���ي وم��ف��اه��ي��م��ه ال���ك���ربى، ك��ال��ت��وح��ي��د، 
وال�ستخالف، والتكرمي، والأمانة، والعبادة، وغريها، والتي ل 
املعرفة  نظرية  اأدبيات  يف  ميتافيزيقية  عنا�سر  تكون  اأن  تعدو 
الخ��ت��الف  ع��ل��ى  ال��ك��ات��ب  وي�����س��دد  امل���ادي���ة.  ال��و���س��ع��ي��ة  ب�سيغتها 
النظام  وبني  الإ�سالمي  التوحيدي  املعريف  النظام  بني  اجلذري 
عليها  يرتكز  التي  امل��ب��ادئ  يف  الخ��ت��الف  ه��ذا  ويتجلى  الغربي. 
مثلما  اهلل،  من  وجودها  ت�ستق  عنده  فاحلقيقة  الأول،  النظام 
ت�ستق معناها من اإرادته، كما اأّن فاعلية احلقيقة يف هذا النظام 

تقا�س مبقت�سى حتقيقها للقيمة من عدمه.
وي��ن��اق�����س ال��ك��ات��ب يف خ��ام�����س حم����اور امل��ق��ال��ة جت��ل��ي��ات امل��ن��ه��ج 
حتليلية  من���اذج  فتبني  امل��ع��رف��ة.  ن��ظ��ري��ة  م�سائل  يف  ال��رتك��ي��ب��ي 
وتعقد  الواقع  تركيبية  من  م�سروعيته  ي�ستمد  الأبعاد  متعددة 
الظواهر الإن�سانية. كما اأّن العلم، من وجهة النظر الإ�سالمية، 
اأخرى  طرٌف يف منظومة ن�سقية متكاملة تتداخل فيها عنا�سر 
تركيبية  وتتجلى  واحل��ري��ة.  ال��ع��دل  وق��ي��م  والأخ����الق  ك��ال��دي��ن 
التظافرية  العالقة  يف  الإ�سالمية  التوحيدية  الروؤية  وتكاملية 
بني العقل والوحي. فبالرغم مما للعقل من اأهمية يف الإ�سالم، 
اإل اأن����ه ي��ظ��ل ب��ح��اج��ة ل��ل��وح��ي ل��ل��ح��د م��ن اآف��ت��ي��ه امل��ت��م��ث��ل��ت��ني يف 
عامل  حقائق  اإدراك  ع��ن  والق�سور  ال�سهادة،  ع��امل  يف  ال�سطط 

الغيب. 
ويرى الباحث اأن اأهم مميزات املنهج الرتكيبي التكاملي تكمن 
يف رده العتبار للجوانب النف�سية وال�سعورية يف درا�سة الظواهر 
التي  الأب�ستمولوجية  والقطائع  للفجوات  �سده  ويف  الإن�سانية، 
اأحدثتها املراجع الغربية بذريعة »العلمية وادعاءات الواقعية«. 
الوثيق  بالرتباط  للتنويه  الباحث  يعود  مقالته،  خامتة  ويف 
اأّن  امل��ع��رف��ة والأن�����س��اق وامل��رج��ع��ي��ات، وه��و م��ا يعني  ب��ني نظرية 
لها  ب��د  ل  الإ���س��الم��ي  الن�سق  م��ن  تنبثق  للمعرفة  نظرية  اأي 
�ساأنه  من  حتيٌز  وه��و  املتعالية،  الوحي  ملرجعية  تتحيز  اأن  من 
تقوميها  بغية  املعرفة  لنظرية  املختلفة  املقاربات  على  النفتاح 

وت�سويبها.

faisalsalim@hotmail.com

اإىل  التكاملي«  الرتكيبي  املنهج  اإىل  واحلاجة  املعرفة  »نظرية  عنوان  حتت  التفاهم  مبجلة  املن�صورة  مقالته  يف  عال  حممد  املغربي  الباحث  يتطرق 
الق�صور الذي يعتور نظرية املعرفة ب�صكلها احلايل، املادي والتب�صيطي، وي�صتعر�ض الأ�صباب الداعية اإىل ا�صتحداث نظرية معرفة اإ�صالمية، تنهل من 

الوحي، وترتكز على مبداأ التوحيد، وتراعي تركيبية وتعقيد الظواهر املدرو�صة.
الأخطاء،  ت�صحيح  على  قائم  تاريٌخ  مطرد،  معريف  تراكم  هو  حيث  من  العلم،  تاريخ  اأّن  ببيان  حماور  خم�صة  يف  جاءت  التي  مقالته  الباحث  وي�صتهل 
جمال  يف  الكربى  العلمية  اجلهود  اإىل  وي�صري  كما  املعرفة.  وتطور  العلم  �صريورة  يف  كبري  اإ�صهام  لها  كان  التي  والتحليل  التفكري  مناهج  وت�صويب 
اأر�صطو، ومرورًا مبنهج ديكارت واأورغانون فران�صي�ض بيكون، وانتهاًء بنظرية الرباديغم لتوما�ض كون،  الب�صتمولوجيا ونظرية املعرفة، بدءًا مبنطق 

والتي حلت حمل نظرية املناهج يف العلوم، وقدمت منظورًا جديدًا لتف�صري الكت�صافات العلمية وتقدم املعرفة.
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بعث الرسل
بين التصديق والتشكيك

أحالم المنذرية 

اخلم�سة  امل�سائل  �سمن  ر�سد  اب��ن  عند  النبوة  م�ساألة  وردت 
عقائد  عن  الأدل��ة  مناهج  عن  »الك�سف  كتابه  يف  ناق�سها  التي 
والتجويز  وال��ق��در،  والق�ساء  ال��ع��امل،  خلق  اإث��ب��ات  وه��ي  امللة« 
التي  امل�ساألة  وه��ي  ال��ر���س��ل،  بعث  واأخ���ريا  وامل��ع��اد،  وال��ت��ع��دي��ل، 

تهمنا يف هذا املقال.
 تقومي ابن ر�صد لرد املتكلمني: مثال الر�صول

وق����د ذك����ر ال��ك��ات��ب م���ا ب�����س��ط��ه اب����ن ر���س��د حل��ج��ة الأ���س��ع��ري��ة 
يف اإب��ط��ال��ه��م اأط���روح���ة ال��رباه��م��ة ول��ت��ق��ومي��ه ل��ه��ا ب��ع��د ذل��ك، 
م�ستخدمني الأ�ساعرة اآلية التمثيل يف نظرية النبوة لإبطال 
النا�س ي�سمى  اأنكروا وجود �سنف من  حجج الرباهمة الذين 
على  بال�ساهد  ال�ستدلل  اأو  القيا�س  م�ستخدمني  بالر�سل، 
ي��ب��ع��ث اهلل ر����س���ول« يف  اأن  اأن  »ي��ج��وز  ال��غ��ائ��ب، وي��ع��ن��ى ذل���ك 
الغائب، لأنه »يجوز اأن يبعث اهلل ر�سول« يف ال�ساهد، وقد علق 
ابن ر�سد اأن الطريقة التي ا�ستخدمها الأ�ساعرة لإثبات وجود 
الر�سل ل تتجاوز الإقناع الذي قد يتنا�سب فقط مع اجلمهور 
وقد  التمثيلي،  ال�ستدلل  على  لعتماده  وذل��ك  النا�س؛  من 
دليال  باعتباره  التمثيلي  القيا�س  ا�ستخدام  ر�سد  ابن  اأو�سح 
ال�ساهد  طبيعة  ا�ستواء  التيقن  عند  »ذل��ك  ي�سح  ل  خطابيا  
الت�سديق  يجب  ال��ن��ب��ي،  ب��وج��ود  الت�سديق  فقبل  ب��ال��غ��ائ��ب«، 
ال��ن��ب��ي، وب���وج���ود ع��الم��ات يخت�س بها  اأر����س���ل  ال���ذي  ب��وج��ود 
الأنبياء وبها يعرفون. وقد حاول الأ�ساعرة اللتزام ب�سروط 
التمثيل فقد اأدرجوا املعجزات معتربين اأن الت�سديق بالر�سل 
جديد  ومن  الر�سل،  وج��ود  على  عالمة  املعجزات  طريق  عن 
يعرت�س ابن ر�سد على ما اأورده الأ�ساعرة على اعتبار اأّن هذه 

العالمة هي ركن من اأركان العملية التمثيلية.
يف تقومي ابن ر�صد لدللة املعجزة على النبوة

ويف تقومي ابن ر�سد لدللة املعجزة على النبوة، يرى الكاتب 
م�ساألة  اأولهما  ق�سمني:  اإىل  تنق�سم  الر�سل  بعث  م�ساألة  اأّن 
اأّن ال�سخ�س الذي يدعي الر�سالة هو  اإثبات الر�سل، والثانية 
ا�ستنباطيا  قيا�سا  ر�سد  اب��ن  ا�ستخدم  وق��د  كاذبا،  ولي�س  نبي 
اأّن  لإثبات النبوة يحتوي على مقدمتني ونتيجة، على اعتبار 
كل من ظهرت عليه املعجزة فهو ر�سول، لبد اأول اأن نعرتف 
بوجود الر�سول ومن ثّم العرتاف بوجود املعجزة، ول تظهر 
ق��ول خ��ربي، فالقول اخل��ربي  اأّن���ه  ك��ان �سادقا ومب��ا  اإل م��ن 
قد  الأ���س��اع��رة  اأّن  ومب��ا  ال��ك��ذب،  يحتمل  كما  ال�سدق  يحتمل 
اعرتفوا بوجود الر�سول يف وقت من الأوقات مثلما هو احلال 

ب��ن��زول امل��ط��ر اأح��ي��ان��ا، لكانت ال��ر���س��ال��ة م��ن الأم���ور اجل��ائ��زة، 
وميكن اعتباره مثال كافيا ملا ميكن اأن يح�سل للغائب.

النبوة وحيا من عند اهلل  اإذا كانت  الكاتب يف قوله  ويخت�سر 
اهلل  بوجود  اخل�سم  يعرتف  اأن  ذلك  قبل  فيجب  النا�س،  اإىل 
اأول حتى ميكن احلديث معه عن النبوة، اأّما اإذا كان ل يوؤمن 

باهلل فكيف له اأن ي�سدق بوجود الر�سل.
التمثيل ودللة املعجزة ومرتبتها من الت�صديق

اأجل حتديد عالقة املعجزة  باأّنه من  ويدرج الكاتب يف مقاله 
العقل  يجعل  ما  واأفعاله  �سفاته  من  يكون  اأن  لب��د  بالنبي، 
نبيا،  كونه  والأف��ع��ال وبني  ال�سفات  وج��ود عالقة بني  ي��درك 
مل  باأّنهم  �سابقا  واتباعه  اأر�سطو  يراه  مثلما  ر�سد  ابن  ويرى 
يف  ر�سد  اب��ن  اأ���س��اف  وق��د  للفح�س،  م�ساألة  املعجزات  ي�سعوا 
وو�سع  للمعجزات  بالفح�س  التعر�س  اأّن  التهافت«  »تهافت 
م�سائل فيها هو من باب فح�س وو�سع ال�سكوك حول مبادئ 
ال�����س��رائ��ع وم��ب��ادئ امل���وج���ودات وم��ب��ادئ ال��ف�����س��ائ��ل، وه��و اأم��ر 
امل��ب��ادئ  ل��ه��ذه  ال��ت��ع��ر���س  م��رف��و���س، ف��اإّن��ه م��ن الف�سيلة ع��دم 
لي�ست  املعجزات  اأن هذه  ر�سد  ابن  ويرى  وال�سكوك،  بال�سوؤال 
ي�ستثني معجزة واحدة فقط من  اأّنه  املعاندين، غري  لتحدي 
وه���ي معجزة  للتحدي  م��ك��ان��ا  ن��ظ��ره  امل��ع��ج��زات يف  ب��اق��ي  ب��ني 
التهافت  ك��ت��اب تهافت  ب��ه يف  اأدىل  م��ا  ال��ك��رمي، وه��ذا  ال��ق��راآن 
من  وجدتها  وجودها  �سح  التي  املعجزات  تاأملت  ق��ائ��ال:»اإذا 
اجلن�س واأبينها يف ذلك كتاب اهلل العزيز الذي مل يكن خارقا 
كونه  ثبت  واإمّن���ا  ح��ّي��ة،  الع�سا  كانقالب  ال�سماع  ط��ري��ق  م��ن 
اإن�سان وجد ويوجد اإىل  معجزا بطريق احل�س والعتبار لكل 

يوم القيامة، وبهذا فاقت هذه املعجزة �سائر املعجزات«. 
التمثيل بالطب يف اإثبات النبوة

النبوة  اأفعال  اأّن  اإذ  امل�ساألة،  هذه  حول  مثال  الكاتب  ويطرح   
باعتباره  الإب��راء  بفعل  التمثيل  ي�ستعمل  الطب:  اأفعال  مثل 
اأّنه فعال �ساهد، مثلما  دليال على �سدق �سناعة الطبيب، اأي 
هذا  اعتبار  على  اهلل،  من  بوحي  ال�سريعة  لو�سع  احل��ال  هو 
الفعل دليال على �سدق النبوة، وي�سيف الكاتب ما اأورده ابن 
الدللة  والعمل  العلم  يف  املعجز  »اأّن  الك�سف  كتاب  يف  ر�سد 
ذل��ك من  غ��ري  امل��ع��ج��ز يف  واأّم����ا  ال��ن��ب��وة،  ع��ل��ى �سفة  القطعية 
يف  امل��ع��ج��ز  اأّن  ال��ك��ات��ب  وي�سيف  وم��ق��ٍو«،  ل��ه  ف�ساهد  الأف��ع��ال 
اأّن ال�سرع كان نبوة ولي�س ح�سيلة تعلم ب�سري،  املعرفة يعني 
َفْلق  ال�سرائع مثل  لي�س من جن�س  الذي  الأمر اخلارق  بينما 

ال�سفة  ه��ذه  ع��ل��ى  قطعية  دلل���ة  ي��دل  فلي�س  وغ���ريه  ال��ب��ح��ر 
امل�سماة نبوة، واإمنا يدل على اقرتان اإىل الدللة الأوىل.

عند  ال��ن��ب��وة  ن��ظ��ري��ة  يف  ب��ال��ط��ب  التمثيل  اأّن  ال��ك��ات��ب  وي���رى 
التاأويل  م�ستوى  على  خماطر  من  ليخلو  يكن  مل  ر�سد  اب��ن 
اجلهد  على  قائم  ب�سري  و�سعي  علم  ه��و  فالطب  ونتائجه: 
واملمار�سة، ولكن و�سع ال�سرع اأن يكون عن وحي ل عن تعلم، 

وهذا ما يظهر ه�سا�سة التمثيل.

حتولت يف تاريخ التمثيل بالطب: الت�صديق الظني
احلا�سل  الت�سديَق  الظني  بالت�سديق  هنا  الكاتب  ويق�سد 
والأم��ث��ل��ة  بال�سمائر  ي�ستعني  ال���ذي  اخل��ط��اب��ي،  ال��ق��ول  على 
ما  جليا  يظهر  وهذا  الظن.  لتح�سيل  والتحدي  وبال�سهادات 
ذلك  معتمدا  والطبيب  اخلطيب  مثال  يف  جورجيا�س  ذك��ره 
رافعا من �ساأن اخلطيب وقدرته على الإقناع لتناول املري�س 
للطبيب  يكن  وك��اأمن��ا مل  ���س��اأن اخلطيب  م��ن  واأع��ل��ى  ال���دواء 
تنقلب حجة اخلطيب لت�سري قوته وهنا، وذلك  فائدة، فهنا 
لكونه يجهل الطب من جهة و�سناعة حتفظ ال�سحة وتدفع 
حمل  يف  ف��ق��ط  تنح�سر  ول  اجل��ه��د،  يف  م��ا  ب��اأق�����س��ى  امل��ر���س 

املري�س على اتباع و�سفة ما اأو تركها.
ال��ط��ب  ب��ني  اأ���س��ا���س��ي��ا  ف��ارق��ا  اأن ه��ن��اك  اإىل  ن�����س��ري  اأن  وي��ب��ق��ى 
طريق  ع��ن  يعلم  اإمن��ا  الطب  »اإّن  ر�سد  اب��ن  بقول  واخل��ط��اب��ة 
فهي  اخل��ط��اب��ة  اأّم���ا   ... وامل��ر���س  ال�سحة  يف  ويقنع  ال��ربه��ان 
اأي  ويف  كانت  مقولة  اأي  يف  الأ�سياء،  جميع  يف  الإقناع  تتكلف 

جن�س كان«.

ال�صحيح التمثيل اخلاطئ والتمثيل 
فيه  تظهر  الذي  هو  ال�سحيح  التمثيل  اأّن  اإىل  الكاتب  ي�سري 
اإىل  الإب���راء  فعل  ن�سبة  مثل  النبي  اإىل  ال�سريعة  فعل  ن�سبة 
اأم��ا  يظهر،  كما  الن�سبة  �سحيح  لأن���ه  يقيني  وه��و  الطبيب، 
بالن�سبة  الإب��راء  فعل  ن�سبة  اإّن  القول  فهو  اخلاطئ  التمثيل 
غري  لأن��ه  ال��ن��ب��ي،  اإىل  املعجز  الفعل  ن�سبة  ه��ي  الطبيب  اإىل 

الن�سبة. �سحيح 
وختاما يرى الكاتب اأّن التمثيل بكل وجوهه كان الآلية التي 
واأّن  ر�سد،  ابن  عند  النبوة  نظرية  اأرك��ان  اأغلب  عليها  حملت 
اإذ  وح��ده؛  ال��ك��الم  علم  يف  انخراطا  بال�سروة  لي�س  التمثيل 
جمالت  يف  بها  الن�سغال  ميكن  ذهنية  عقلية  اآلية  التمثيل 

�ستى. معرفية وعملية 

ahlam.squoman@hotmail.com

اإّن الإميان بالر�صل هو رابع ركن من اأركان الإميان، وهي م�صلمات يتخذها كل من اآمن باهلل عزوجل، ولكن تبقى هناك ت�صاوؤلت لدى البع�ض حول �صدق 
وجود الر�صل وما دللت ذلك. نتناول يف هذا املقال اأهم ما ذكره الكاتب والباحث فوؤاد بن اأحمد حول ما كتبه عن »�صبل التدليل يف نظرية النبوة« 

عند ابن ر�صد.



٥ شعبان 1441 هـ - أبريل 2020

ثمن حرية الرأي والتعبير
في سوق الدين والسياسة

أم كلثوم الفارسي

اأ�سا�سية من ال�سمات  تعد حرية الفكر والتعبري �سمة 
ركائز  من  ركيزة  باعتبارها  املجتمع  لتقدم  الداعمة 
و�سائل  من  و�سيلة  لكونها  بالإ�سافة  الدميقراطية، 
ال��ت��ع��ب��ري ع���ن ال������ذات، وم���ن ث���م ي��ت��الق��ى ال���ف���رد من 
خاللها باملجتمع ويتفاعالن تفاعاًل اإيجابياً حتتاجه 
الذات الفردية كما يحتاجه احلكم الر�سيد باملجتمع. 
اإن حرية الفكر والتعبري ُتعد احلرية الأم التي يجب 
تلك  و���س��م��ان  املجتمع،  داخ���ل  ح���وار  اأي  حتت�سن  اأن 
الآراء  م��ن  منظومة  على  ب��الأ���س��ا���س  يعتمد  احل��ري��ة 
والأفكار واملعلومات يتم تداولها دون اأي تعر�س لأي 
ت��وؤدي ممار�سة  اأن  ذلك  معنى  ولي�س  القيود  نوع من 
احل��ري��ة اإىل اإي��ج��اد ح��ال��ة م��ن ال��ت��واف��ق ب��ني خمتلف 
ال���ت���وج���ه���ات، ول���ك���ن ال���ه���دف م���ن ���س��ون��ه��ا ي��ت��م��ث��ل يف 
املعلومات  توفر  قاعدة  اإر�ساء  مع  الآراء  تعدد  كفالة 

وحيادتها يف ذات الوقت. 
اأن�����س��ار احل��ري��ة ع��ن وج��ه��ة نظرهم ط��وال  لقد داف��ع 
اأ�سا�سية  �سمة  الكالم  حرية  ب��اأنَّ  منهم  اإميانا  عقود، 
ال��ع��امل،  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال�سيا�سية  الأن��ظ��م��ة  ل��ك��ّل 
على  واملجتمع  الدولة  ي�سع  احلرية  تلك  غياب  واأّن 
منحدر زلق ينتهي حتًما بال�ستبداد والديكتاتورية. 
اأوائل من  ميل من  �ستيوارت  الفيل�سوف جون  يعترب 
نادوا بحرية التعبري عن اأي راأي مهما كان هذا الراأي 
كان كل  »اإذا  قال  البع�س حيث  اأخالقي يف نظر  غري 
الب�سر ميتلكون راأيا، واحدا وكان هناك �سخ�س واحد 
ال�سخ�س  ه��ذا  اإ�سكات  ف��ان  خمالفا  راأي��ا  ميلك  فقط 
الوحيد  ال�سخ�س  ه��ذا  قيام  ع��ن  يختلف  ل  الوحيد 

باإ�سكات كل بني الب�سر اإذا توفرت له القوة«.
ت�سرروا  ال��ذي��ن  العلماء  من���اذج  م��ن  ال��ع��دي��د  فهناك 
اأبرز  ولعل  للع�سر،  ال�سابقة  وروؤاهم  اأفكارهم  نتيجة 

اأ�سبح  فقد  الفلك،  علماء  هم  ذلك  من  ت�سرروا  من 
يكن  مل  الفلك  علم  م�سار  ب��اأن  ال��ق��ول  ب��ه  امل�سلم  م��ن 
اأن���ه �سطر  ال��ق��ول  ب��ال��ورود، واإن �سح  دوم���ا م��ف��رو���س��اً 
الب�سر  على  �سعبا  كان  اأنه  ويبدو  وال�سطهاد،  بالدم 
اأفكارهم عن  التجاوب مع من يطالبهم بتغيري  دوماً 
ال��ك��ون وع��الق��ة الإن�����س��ان والأر����س ب��ه، وم��ن الأمثلة 
امل�����س��ه��ورة يف ه����ذا امل���ج���ال ه���و اإع������دام ع����امل ال��ف��ل��ك 
جعلت  وبطريقة   ،1600 ال��ع��ام  يف  ب��رون��و«  »ج��وردان��و 

م�ستبعداً. اأمراً  ن�سيانها 
واأف����ك����اره  ب���رون���و  ���س��ه��رة  ع��م��ت   ،1590 ب���داي���ة  ف��ف��ي 
اجل��دي��دة يف الأو����س���اط ال��ث��ق��اف��ي��ة يف اأوروب�����ا، وب��ات��ت 
اإىل  ولإح�ساره  به  لالإيقاع  الفر�س  تنتظر  الكني�سة 
اإ�سناد  بحجة   1592 يف  برونو  ا�ستدعاء  وجرى  روم��ا، 
اأر����س روم��ا  ق��دم��اه  اإن وط���اأت  ب��ه. وم��ا  تليق  وظيفة 
الهرطقة،  بتهمة  التحقيق  دوائ���ر  اإىل  اق��ت��ي��د  ح��ت��ى 
قلعة  يف  حبي�ساً  الأخ����رية  ال��ث��م��اين  ���س��ن��وات��ه  وق�����س��ى 
والتحقيق  للتعذيب  ت��ع��ر���س  ح��ي��ث  اأجن��ل��و«  »���س��ان��ت 
قا�سي  وواج��ه  اأن حانت حماكمته. ومل يرتاجع  اإىل 
اأتراجع،  اأن  عليَّ  »لي�س  بقوله  الكاثوليكية  الكني�سة 
ول��ن اأت��راج��ع«، وحت��دى حكم الإع��دام ال��ذي �سدر يف 
حقه، فلم يغري موقفه و�سلوكه. وحتدى من اتهموه 
ف��اإن خوفكم من  ب��امل��وت،  عليَّ  »ح��ني حتكمون  ق��ائ��اًل 
مطلع  ويف  منه«.  خويف  من  اأكرب  �سيكون  احلكم  هذا 
الإع���دام  حكم  الكاثوليكية  الكني�سة  اأ���س��درت   1600
برونو  ل�سان  ثقب  حيث  ب�سرعة.  احلكم  ونفذ  بحقه، 
ب�سوكة حديد، وو�سعت �سوكة اأخرى يف �سقف حلقه. 
و�سّفد فكه بحلقة معدنية، واقتيد عرب �سوارع روما 
ب�»ميدان  �ساحٍة عامة ت�سمى  اأحرق حياً يف  عارياً، ثم 
ال��ب��اح��ث��ون بقيمة  �سعر  »ب��رون��و«  وف���اة  وب��ع��د  ���ار«،  ال���نَّ

علومه واأبحاثه واعتربوه �سهيداً للعلم، وتعبريا من 
روما  يف  له  متثال  بنحت  قاموا  الندم  عن  الكني�سة 

وهو يقف بعزة و�سموخ.
واإىل ي��وم��ن��ا ه���ذا، م����ازال ه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن اأم��ث��ال 
الرغم  على  والتعبري  الفكر  حلرية  �سحايا  ب��رون��و 
اأننا  اإل  حياتنا  على  ط��راأت  التي  التطورات  كل  من 
عالقون هناك يف القرون الو�سطى، فعلى الرغم من 
العاملي  امل�ستوى  على  ال��دول  د�ساتري  يف  بنود  وج��ود 
اأنها مل تخرج عن  اإل  الراأي والتعبري  ت�سمن حرية 
النتهاكات  التطبيق، حيث  اإىل حيز  ال�سكلي  اإطارها 
التي  العامل  دول  التعبري يف كثري من  كثرية حلرية 
النتقاد  معظمها  يف  يكن  مل  اإن  منها  ع��دد  يف  مينع 
عن  للتعبري  ح��ق��اً  بو�سفه  د���س��ات��ريه��ا  كفلته  ال���ذي 
الراأي، حيث ي�سطر لنا على امل�ستوى العربي - مثال 
الثانية  مادته  يف  الإن�سان  حلقوق  العربي  امليثاق   -
الإعالم  امليثاق احلق يف  باأنه ي�سمن هذا  والثالثني 
ا�ستقاء  ال����راأي وال��ت��ع��ب��ري وك��ذل��ك احل���ق يف  وح��ري��ة 
باأي  الآخ��ري��ن  اإىل  ونقلها  وتلقيها  والأف��ك��ار  الأن��ب��اء 
بينما  اجل��غ��راف��ي��ة.  ل��ل��ح��دود  اع��ت��ب��ار  ودومن���ا  و�سيلة 
ج���اءت م��ادت��ه ال��ث��ان��ي��ة ت��ن�����س ع��ل��ى اأن مت��ار���س ه��ذه 
احل���ق���وق واحل���ري���ات يف اإط����ار امل��ق��وم��ات الأ���س��ا���س��ي��ة 
يفر�سها  ال��ت��ي  ل��ل��ق��ي��ود  اإل  ت��خ�����س��ع  ول  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
احرتام حقوق الآخرين اأو �سمعتهم اأو حماية الأمن 
اأو الآداب  اأو ال�سحة العامة  اأو النظام العام  الوطني 

العامة.
بحرية  وننعم  الو�سطى  القرون  قيود  �سُنغادر  فمتى 
بعدها  وينغم�س  املجتمعات  به  تنتع�س  وتعبري  راأي 
لأك��رث  بالو�سول  لهم  ت�سمح  نقا�سات  يف  امل��واط��ن��ون 

الآراء قرًبا لل�سواب.؟؟! 

nkha008@gmail.com

نتناول يف هذا املقال ما كتبته الدكتورة اأمل مربوك عبداحلليم حول »�صحايا حرية الفكر« متخذة جيوردانو برونو منوذجًا لذلك، ومن هذا املنطلق 
جند اأن الواقع يفر�ض علينا اإ�صكالية مفرطة الدقة األ وهي حتديد معنى )حرية الراأي والتعبري( لأّن يف �صرب اأغوار معنى ومفهوم ذلك املبداأ تبديًدا 
للكثري من الغمو�ض الذي يدور حوله لدرجٍة قد ت�صل يف بع�ض الأحيان اإىل ت�صويه وحجب الفهم ال�ّصليم مل�صمون مبداأ حرية الكالم عن اأذهان النا�ض. 
فحرّية الكالم تعني حرية ال�صخ�ض يف قول ما ُيريد بال�صورة التي يرغب فيها، �صواء كان بطريقة الكالم هم�ًصا اأو جهًرا اأو �صياًحا اأو كتابة اأو ر�صًما 

اأو غناًء اأو بالفّن بكّل �صوره واأ�صكاله، �صواء بالو�صائط العادية اأو الإليكرتونية، �صلكية اأو ل�صلكية. 
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جدل العالقة
بين األخالق والسياسة

زينب الكلبانية

نظرياٌت  الفل�سفية  الأف��ك��ار  ب��ني  اجلدلية  ه��ذه  ع��ن  نتج  وق��د 
�سيا�سية عملت على جتاوز التناق�سات، والو�سول اإىل تركيب 
قد يحتوي التناق�س، ويوؤلفه يف وحدة تلغي الكرثة وتنطوي 
فما  �سابقتها.  م��ع  قطيعة  ���دث  حُتْ نظرية  توؤ�ّس�س  اأو  عليها، 
وم��ا مقوماتها  ال��ع��روي«؟  اهلل  »عبد  عنها  داف��ع  التي  ال��دول��ة 
ال��دول��ة  نظرية  تتاأ�س�س  اأن  يجب  م��اذا  وع��ل��ى  وخ�سائ�سها؟ 
ل��ك��ي ت��ك��ون ف��ّع��ال��ة ول��وج��وده��ا م��ع��ن��ى؟ ومل����اذا الخ��ت��الف بني 
اأم ل��الأف��ق ال��ذي  ال��ن��ظ��ري��ات؟ ه��ل م��ردُّ ذل��ك لطبيعة ال��دول��ة 

اإليه كل فيل�سوف؟ ي�سعى 
حاول عبد اهلل العروي اأن ُيحدد الإطار العام لنظرية الدولة، 
ت�سعى  التي  الأه��داف  على  بناًء  ماهيتها  بتحديد  تهتم  التي 
وج��وده��ا،  وراء  م��ن  بالهدف  ماهيتها  ب��رب��ط  ت��ق��وم  اإذ  اإل��ي��ه��ا؛ 
�سواها«.  ما  »و�سيلة يف خدمة  الدولة  الهدف جعل من  وهذا 
وبذلك يتم حتديد الإطار العام، الذي يهتم بتحديد ماهيتها 
اأما  داخلها،  الدولة من  اإليها  التي تطمح  الأه��داف  بناًء على 
ف��اإنَّ  ال��دول��ة؛  وراء  فيما  الأه���داف  ه��ذه  ع��ن  البحث  يف حالة 
ال��دق��ي��ق  ب��امل��ع��ن��ى   - ال��دول��ة  »ن��ظ��ري��ة  ا���س��ت��ح��ال��ة  النتيجة ه��ي 

للكلمة - يف مثل هذا الجتاه«.
الدولة  جعل  من  بني  الفكر  واأ�سحاب  الفال�سفة  انق�سم  لقد 
جمرد و�سيلة، وبني من جعلها هدفاً؛ فهناك من جعل ماهية 
اإىل  ت�سعى  اأن  اإل  ال��دول��ة  على  وم��ا  خارجها،  تتحدد  ال��دول��ة 
من  يتحقق  واإمن���ا  عليها  ي��ت��وق��ف  ل  الأم���ر  م���ادام  حتقيقها، 
ورائها. كانت النتيجة هي: اأنَّ الهدف لي�س الدولة؛ واإمنا ما 
مقالتني  بعر�س  »نبداأ  العروي:  اهلل  عبد  يقول  الدولة،  وراء 
ُتعِط  ومل  الب�سري،  التاريخ  جمرى  يف  كبري  تاأثري  لهما  كان 
فكرية  ت��رب��ة  تهيئ  لكي  كافيا؛  ا�ستقالل  منهما  واح���دة  اأي��ة 
»مل  ثمَّ  ومن  للكلمة«،  الدقيق  باملعنى  الدولة  نظرية  لن�ساأة 
الذين  ال��ُك��ت��اب  اأغلبية  البديهة  املنطقية  العقبة  ه��ذه  متنع 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا؛ فكانت  ه��دف  م��ن و�سع  املو�سوع  ع��اجل��وا 
النتيجة اأن م�ساألة الدولة مل تدر�س جدًيا، اإل مع عدد قليل 

املُفكرين. من 
�سوف نبداأ باملقالة الأوىل اأو النظرية الأوىل، ون�سمي الدولة 
التي تدعو اإليها »بالدولة الأخالقية«، ومربر ذلك ما يقوله 

عبد اهلل العروي من اأن »القيمة - كل القيمة - يف الأخالق؛ 
تربي  ال��ت��ي  ه��ي  الفا�سلة  ال��دول��ة  ال��ف��ردي.  ال��وج��دان  يف  اأي 
اأ�سمى  ه��و  م��ا  خل��دم��ة  وتوجهه  عنها،  ال�ستغناء  على  ال��ف��رد 
ول  الأب��دي��ة،  باحلياة  الأخالقية  الدولة  غاية  تتحدد  منها« 
ترتبط بالواقع املعي�س اأو احلياة الدنيا؛ اإنها دولة تعمل على 
اأي  يتجاوزها؛  ما  اأجل طلب  الفرد من  لدى  ال�ستعداد  خلق 
البديل  يوجد  الأب��دي��ة.  احل��ي��اة  جانب  اإىل  الفا�سلة  املدينة 
دائماً خارج حدود الإن�سان، وما على الفرد اإل ترتيب وجدانه 
وتهيئة نف�سه، والعمل على تطهريها مما ينا�سب العداء لها، 
با�ستمرار  ال��دول��ة  »ن��ط��اق  لأن  احل��ي��واين؛  اجل��ان��ب  ا  خ�سو�سً
ت��ربح��ه فهي  اأن  اإذا رف�����س��ت  احل��ي��اة احل��ي��وان��ي��ة يف الإن�����س��ان. 

�سريرة«.
كانت  ف���اإذا  الطبيعية«،  »ال��دول��ة  فهي  الثانية  النظرية  اأم���ا 
احل��ا���س��ل بني  التناق�س  رف��ع  ت��ق��وم على  الأخ��الق��ي��ة  ال��دول��ة 
اجل��ان��ب احل���ي���واين واجل���ان���ب الأخ���الق���ي يف الإن�����س��ان، دول��ة 
والطمئنان؛  الت�ساكن  اإىل  والتناق�س  ال�سراع  فيها  ينتفي 
ف��ه��ي ال���دول���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. وك����ان ال���ه���دف م���ن وراء ال��دول��ة 

وال�سعادة«. والرفاهية  »املعرفة  الطبيعية 
التناق�س،  على  ل  الن�سجام  على  الطبيعية  الدولة  تتاأ�س�س 
تقدمه  م��ا  اإىل  بال�ستناد  الأف����راد،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  على  وت��ق��وم 
ال��ط��ب��ي��ع��ة م���ن خ�����ريات، وي��ق��ت�����س��ي ت��ع��م��ي��م اخل�����ريات ت��ع��اون 
اجل��م��ي��ع؛ لأن ال���دول���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ت��خ��دم امل��ج��ت��م��ع ب��ق��در ما 
طرق  ومتهد  ال��ت��ع��اون،  تنظم  العاقل:  ال��ف��رد  املجتمع  يخدم 
ال�سعي، وت�سجع الك�سب وطلب العلم. املطلوب منها بالأ�سا�س 
احل��ف��اظ ع��ل��ى الأم���ن يف ال��داخ��ل وال�����س��ل��م يف اخل����ارج؛ اأي رد 

العنف الالمعقول مادام له اأثر بني الب�سر.
اأو  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ل��ي�����س م��ن  ال��ف�����س��اد  اأنَّ  ال���ع���روي  ي���رى ع��ب��د اهلل 
النظام، واإمنا مرده اإىل الإن�سان؛ فاإذا ح�سل تناق�س فل�سبب 
احلال  تلك  ويف  متعمد،  اإن�ساين  خطاأ  عن  ناجت  طبيعي،  غري 
وهي  طبيعية  اإم��ا  الدولة  الظاملة،  ال�ستبدادية  الدولة  تن�ساأ 

�ساحلة، واإما فا�سدة لأنها غري طبيعية. 
الن��ت��ق��ادات،  م��ن  ملجموعة  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  امل��ق��ال��ة  تعر�ست 
من  والعديد  الع��رتا���س��ات،  من  جمموعة  اأمامهما  ون�سبت 

الدولة جمرد  كانت  والثانية،  الأوىل  املقالة  ففي  التحديات؛ 
الن�سجام  ل�سالح  اأو  الفردية،  ال�سعادة  غاية  ل�سالح  و�سيلة 
وال��ت��ك��ام��ل الج��ت��م��اع��ي، يف ح��ني ع��م��ل��ت ال��ن��ظ��ري��ة اجل��دي��دة 
ل��ل��دول��ة ع��ل��ى جت����اوز ه���ذا الدع�����اء ب��اخل�����س��و���س، اإىل و���س��ع 
اأو  اإليها،  تو�سل  الأخ��رى  الأم��ور  وكل  الغاية،  مو�سع  الدولة 

يف م�ستوى اآخر تتوحد يف الدولة باقي املجالت.
وحتتوي  التعدد  ت�سمل  التي  الوحدة  ُت�سكل  الدولة  اأ�سبحت 
قيام  اإمكانية  نت�سور  نعد  مل  ثم  وم��ن  الختالفات،  خمتلف 
غاية اأخرى مقام الدولة اأو تعمل على تعوي�سها، ولهذا تعمل 
خمتلف  وجت�سيد  لتحقيق  كاأفق  الدولة  ل�سالح  املجالت  كل 
جهتها  م��ن  واح����دة  ك��ل  جم��ت��م��ع��ة،  تت�سافر  ال��ت��ي  ال��ن��واح��ي، 
ل�سالح وحدة الدولة بو�سفها الغاية لكل غاية. ومن يظن اأنَّ 
الدولة  حقيقة  على  ت�سمو  الفل�سفة  حقيقة  اأو  الدين  حقيقة 
منظار  وهو  الإعقال،  مبنظار  الأم��ور  يرى  لأنه  خاطئ؛  فهو 
وراآه��ا مبنظار  الأم��ور  تعّمق يف  ك��ان  ول��و  ت�سطيحي،  جتزيئي 
العقل ال�سمويل؛ لأدرك اأن مفهوم الدين هو مفهوم الفل�سفة 
ال��دول��ة  م�سمون  ه��و  الفل�سفة  مفهوم  واأن  مم��ث��ال،  م�����س��ورا 
يف  جم�سد  ال��ت��اري��خ  م�سمون  ف���اإن  واأخ����ريا  جم���ردا،  ملخ�سا 

الدولة.
ال�����س��ي��ا���س��ة ع��ل��ى ح�ساب  اأه��م��ي��ة  اإىل  ن�����س��ل يف اخل��ت��ام  وه��ك��ذا 
ال�سيا�سي  التاأ�سي�س  يهم هو  ما  اأو  والفرد،  واملجتمع  الأخالق 
ل��ل��دول��ة، وال��ت��ي مت اإه��م��ال��ه��ا ل�����س��ال��ح اأه�����داف اأخ�����رى. لي�س 
واإمن��ا  ل��ل��دول��ة؛  ه��دف��ا  ت��ك��ون  ���س��وف  ال�سيا�سة  اأن  املعنى  ب��ه��ذا 
ت�سعى  �سيا�سيا،  ه��دف��ا  ال��دول��ة  جلعل  الأف�����س��ل  الو�سيلة  ه��ي 
وتعمل على حتقيقه وجت�سيده. وما يلفت النظر يف خمتلف 
ُت��ع��د هدفا  ق��د  ال��دول��ة  اأن  ال��ت��ي مت عر�سها ه��و  ال��ن��ظ��ري��ات 
جمرد  اإىل  ذل��ك  بعد  تتحول  اأن��ه��ا  اإل  تاأ�سي�سها؛  ب��داي��ة  يف 
والتقدم؛  بالتطور  تت�سم  الدولة  نظرية  ومادامت  و�سيلة، 
باقية  هي  اإذ  بعد؛  حت�سم  مل  والهدف  الو�سيلة  جدلية  ف��اإنَّ 
النظريات وتطورها، ومن ثم ما  با�ستمرار تقدم  وم�ستمرة 
يجب اأن يكون هو اأن تعمل جميع املجالت فيما بينها داخل 
جميع  ت�ستوعب  دولة  اأي  الداخل؛  من  لتطويرها  الدولة؛ 

لبقائها وتطورها. داخلها وتوظفها  التناق�سات 

zainbalkalbany1212@gmail.com

اأ�صهمت الفل�صفة يف التعقيد النظري للدولة وتاأ�صي�صها من خالل البحث عن ماهيتها، وحتديد جوهرها، والأهداف من وراء قيامها ووجودها. وكل حُماولة 
للتقعيد تدخل يف عالقة جدلية مع الفكر الفل�صفي وال�صيا�صي، وما دام اجلانب النظري منوطًا بالفل�صفة؛ فاإنها تعمل على النقد والتاأ�صي�ض بالعودة اإىل 

تاريخ نظرية الدولة من الناحية الفل�صفية. وهذا ما ناق�صه الباحث حممد بن يون�ض يف مقاله املن�صور مبجلة »التفاهم«.
واأخرى تعمل على ربطها مبا وراءها،  للدولة من داخلها،  الذاتية  الأ�ص�ض  فل�صفٍة تبحث عن  اإىل ق�صمني، بني  انق�صمت  الفل�صفة قد  اأنَّ  واأ�صاف يف حديثه 
وقد ترتب على ذلك حوار بني الأفكار بناًء على التناق�ض احلا�صل بني النظريات يف حماولة حتديد الهدف من وجود الدولة؛ فدخلت كل فل�صفة يف جدال 

ونقد مع فل�صفات اأخرى، ل جمال فيها لالأمور ال�صخ�صية، اأو العالقات الجتماعية، ول ينبني فيها النقد على اخلوف مما قد يوؤول اإليه الناقد من نقده.
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رؤية اجتماعية لتعايش الحقائق
الدينية مع حقائق وواقع العلمانية

رية الخزيرية

وي��ن��ط��ل��ق ال��ك��ات��ب يف درا����س���ة ال��ع��الق��ة ب���ني ال���دي���ن وال��ت��دي��ن من 
املختلفة  التخ�س�سات  اإط��ار  يف  املعا�سرة  ال�سي�سيولوجيا  منظور 
)ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة-ال��ف��ل�����س��ف��ة- ال��ع��ل��وم ال��ن��ف�����س��ي��ة( ح��ي��ث اإن 
كانت  الإن�ساين  التدين  جم��ال  يف  حت��دث  التي  الكونية  التغريات 
تفر�س الوقوف عليها باعتبار اأننا جزء ل يتجزاأ من هذا )العامل 
لدرا�سة  العلمية  ال��ن��م��اذج  اإىل  الكاتب  تطرق  ث��م  وم��ن  التديني( 

الدينية. املعتقدات 
املعتقدات  ق�سية  اإىل  نظرت  الجتماعية  العلوم  اأن  الكاتب  ي��رى 
فردا  ن�ساأل  عندما  اإنه  حيث  اجتماعية؛  واقعة  باعتبارها  الدينية 
م��ا دي��ن��ك؟ ف��اإن��ن��ا ن�����س��األ��ه ع��ن م��اه��ي ط��ري��ق��ة ح��ي��ات��ه وع��ي�����س��ه؟ اأي 
اأن���ه ي��ع��رب ع��ن ن��ظ��رت��ه ل��ذات��ه ول��ل��ع��امل م��ن خ��الل معتقده لذلك 

ال�سي�سيولوجيا. اأمام  الدينية تعد حتديا  فاملعتقدات 
وي��اأت��ي مفهوم الع��ت��ق��اد ال��ل��غ��وي وف��ق م��ا اأو���س��ح��ه ال��ك��ات��ب اأن���ه ل 
اأربعة؛ فهذا ياأتي باخلربة وقدر  اأّن اثنني يف اثنني ي�ساوي  نعتقد 
�ستمطر غدا؛ فهو  باأنها  املعرفة. وكذلك عندما نقول  ب�سيط من 
كلمة  بني  اختالفا  هناك  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�سار  اليقني.  من  يخلو 
اأي  باأن اهلل موجود، واعتقد يف اهلل  اعتقد واعتقاد فدللة اعتقاد 

معنى اأين اأثق به.
العلوم  بني  ونقا�س  تفاعل  مو�سوع  الديني  واملعتقد  الدين  يظل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وه��ن��ا ي��ن��اق�����س ال��ك��ات��ب ت�����س��اوؤل م��ه��م��ا: ه��ل ن��ح��ن اأم���ام 
متعددة  ق�سية  ملناق�سة  تخ�س�سات  تداخل  اأم  متعددة  تخ�س�سات 
)ف��روي��د(  ونف�سية  )ف��ي��ورب��اخ(  اأن��رثوب��ول��وج��ي��ة  فهناك  وم��رك��ب��ة؟ 
و�سو�سيولوجية )دور كامي( واقت�سادية )مارك�س( رغم اأنَّ العديد 
م��ن ه���ذه امل��ق��ارب��ات خ��ل��ط��ت ب��ني ال��درا���س��ة ال��ع��ق��الن��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة 
املارك�سية  ف���اإنَّ  امل��ث��ال  �سبيل  وع��ل��ى  ال��ت��دي��ن��ي��ة.  ال��ظ��اه��رة  ل��درا���س��ة 
تزول  وبنية  فوقية  اجتماعية عر�سية  الدين كو�سعية  اإىل  تنظر 
ال�سرتاكي،  النمط  اإىل  والعودة  الراأ�سمايل  النظام  زوال  مبجرد 
تبينها  مبجرد  ت��زول  �سوف  الدينية  )املوؤ�س�سات  ب��اأن  ذل��ك  ويعنى 

والتاريخية(. املادية  للتف�سريات 
خالل  من  اعتبارها  ردت  التدين  �سي�سيولوجيا  باأن  الكاتب  واأو�سح 
املجتمعات  يف  التغريات  فهم  يف  الدين  دور  على  الرتكيز  يف  دوره��ا 
ت�سكيل  يف  ال��دي��ن  باأهمية  الهتمام  خ��الل  م��ن  وتطورها  املعا�سرة 
ال��ت��ف��ك��ري  اأن  ب���ال���ذك���ر،  اجل���دي���ر  وم����ن  الج���ت���م���اع���ي.  الأداء  وب���ن���اء 
الجتماعي �ساهم يف اإثراء املعتقدات الدينية وجعلها مو�سع تف�سري 
اأن تكون مرجعية  اإنتاجات علمية على  وحتليل وفهم علمي واإ�سدار 

دينية مهمة يف هذا العامل املت�سابك واملعومل.
الفرد  يقوله  ملا  الدقيقة  املعرفة  عن  هنا  امل��ط��روح  الت�ساوؤل  ويظل 

اأي �سيء؟  باأنه ل يعتقد يف  اأو عندما ي�سرح  باأنه يعتقد يف �سيء ما 
نف�سر  كيف  منها:  الت�ساوؤلت  من  جمموعة  ط��رح  الكاتب  ويوا�سل 
املجتمعات  خا�سة  الدينية  وامل��ع��ت��ق��دات  ال��ت��دي��ن  اأن���واع  بع�س  ع���ودة 
املتطرف(؟  )التدين  معتقدات  اأو  ال��ف��ردي(؟   - )ال�سلفي  العربية 
ال��ت��ع��اي�����س م��ع املعتقد  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��دي��ن��ي��ة  وك��ذل��ك احل��رك��ة 

الأجنبي؟ 
مع  الدينية  املعتقدات  درا���س��ة  اإمكانية  عن  احلديث  ميكن  وكيف 

احرتام اخل�سو�سيات الدينية للدين نف�سه؟
من  الدين  لدرا�سة  مقرتح  هناك  ال�سي�سيولوجيا  الناحية  فمن 
اقرتح  فقد  نف�سه؛  الدين  خ��ارج  من  بل  الدينية  املعتقدات  خ��ارج 
جان بول ويليم ت�سورا اجتماعيا لتدين باعتباره توا�سال منظما 
عرب طقو�س ومعتقدات مرتبطة باإعادة تاأ�سي�س النبوة اأو الر�سالة 

التي كانت متثل التاأثري القوي.
يتعلق  ما  هو  الدين  بتاأثري  تظهر  التي  الجتماعية  الآث��ار  فمن 
املقد�س  الكتاب  من  منبثقة  ورم��وز  اإ�سارات  من  الوحي  ينزله  مبا 
املعتقدات  ت�سبح  وبهذا  عليه،  وت�ستند  منه  الثقافة  تتولد  والذي 
الدينية ن�ساطا تقليديا رمزيا، حيث ي�سبح الدين مقرتنا بكل ما 
اأخرى  ناحية  من  املقد�س.  الكتاب  يف  يوجد  مبا  النبي  به  يخربنا 
وذل��ك  والن��ف��الت،  بالرتكيب  ي�سمى  مب��ا  الدينية  ال��ع��وامل  تت�سم 
اأو  قناعات  اإىل  بال�سرورة  ترجع  ل  الدينية  املعتقدات  اأن  يعني 
روؤى اجتماعية اأو اأفراد معينني يدافعون عنها بل تعد اإرثا ثقافيا 
التي  هي  النبوة  اإنَّ  حيث  واقت�سادية  �سيا�سية  ورهانات  وح�ساريا 

الإن�سانية. ت�سنع احل�سارة 
اإن �سي�سيولوجيا املعتقدات الدينية مقرتنة بالروابط الجتماعية 
والتي كان امتدادها من الدين مبا فيها الت�سامنات والنتماءات، 
تاأتي  ل  التدينية  اأ�سكالها  اإن  حيث  )ع��ق��ي��دة(  ذات��ه  ح��د  يف  وه��ذا 
جمتمعي،  هو  بل  موؤ�س�سي  غري  اأن��ه  اأي  الر�سمي؛  العتقاد  بنمط 
داخ��ل  الت�سرف  )ط��ري��ق��ة  ه��و  املعتقد  ي�سبح  فيرب  ماك�س  وبلغة 
املجتمع  داخ��ل  خمتلفة  دينية  معتقدات  ه��ن��اك  اإن  ب��ل  املجتمع(، 

الواحد وتف�سل بع�س املعتقدات عن الأخرى.
ويطرح الكاتب هنا ت�ساوؤل - كيف ت�ساهم �سي�سيولوجيا املعتقدات 
نف�س  داخ��ل  املعتقدي  والخ��ت��الف  التنوع  ور�سد  فهم  يف  الدينية 

العوامل الدينية وبني بع�سها البع�س؟
الفاعلون،  وه���ي:  م�ستويات  ث��الث��ة  خ��الل  م��ن  تف�سريها  ومي��ك��ن 
والتنظيمات، والآيدولوجيات. من حيث الفاعلني، فهي تركز على 
الن�ساط الديني كن�ساط اجتماعي، يربط بني الأفراد وعالقاتهم، 
م�ستمر  كجهاز  للدين  تنظر  فهي  التنظيمي  امل�ستوى  على  اأم��ا 

امل�ستوى الأيديولوجي يرى  اإنَّ  و�سالح بكل زمان ومكان، يف حني 
والتي  امل��ع��روف��ة  والتمثيالت  امل��م��ار���س��ات  م��ن  جمموعة  ال��دي��ن  اأن 

ترجع لن�س حمدد. 
الدينية  امل��ع��ت��ق��دات  ب��ني  ت��ق��ارب  اأن  عليها  ي��ج��ب  ال�سي�سيولوجيا 
املعتقدات  وبث  ن�سر  يف  الأ�سا�سني  بالفاعلني  الهتمام  خالل  من 
من  بينهم  تن�ساأ  التي  والتفاعالت  العالقات  وطبيعية  الدينية، 

خالل التدين الر�سمي اأو غري الر�سمي.
العلوم  يف  الدينية  املعتقدات  ب��اأن  الكاتب  ي��رى  اأخ��رى  ناحية  من 
تن�سب  والتي  والأط��روح��ات  الفر�سيات  بها  تتداخل  الجتماعية 
يف ����س���رورة جت���دي���د احل�����وار امل���ت���داخ���ل ب���ني ت��خ�����س�����س��ات ال��ع��ل��وم 
الجتماعية يف درا�سة الظاهرة الدينية املعا�سرة واملتعلقة بدرا�سة 

تطور الظاهرة الدينية وا�ستباكها يف عامل اليوم.
ا�ستمرار  وراء  الكامنة  الأ���س��ب��اب  م��ن  جمموعة  ال��ت��اري��خ  ويظهر 
الفكري  التطور  اأمام  قيمتها  فقدت  تكون  قد  والتي  العتقاد  قوة 
قيمتها  تكت�سب  وقطعية  يقينية  حقيقة  هناك  اإن  حيث  والتقني 
الأ�سخا�س  من  جمموعة  هناك  اأن  فنجد  ال�سياقات؛  خ��الل  من 
هوؤلء  لنف�س  ويكون  حقيقة  اأنها  على  متناق�سة  اأ�سياء  يعتربون 
مو�سع  يف  ورف�����س��ه  مو�سع  يف  معني  مبعتقد  مت�سك  الأ���س��خ��ا���س 

اآخر، اأي اأنهم يتكيفون ويكيفون اأنف�سهم ح�سب الظروف.
بالعقالنية  م��رت��ب��ط��ة  لي�ست  كقيم  احل��ق��ي��ق��ة  ب���اأن  نيت�سه  وي���رى 
العلمية اأو التجربة بل مثلما يجدها دور كامي تعتمد على الوعي 
املجتمعي اأي ما يتفق عليه الأفراد بكونه �سائبا وحقيقيا، وبالتايل 
جند اأن جمموعة من الأفراد ل ي�سعرون بالراحة والطمئنان يف 
مقابل  يف  لكنهم  والتجربة  والعقل  باملنطق  اإل  احلقيقة  معرفة 
بالأ�ساطري  را�سني  ويكونون  والطمئنان،  ال��راح��ة  يجدون  ذل��ك 

ال�سلف. املقد�سة واأقوال  والن�سو�س 
من هنا جند باأن الأنرثوبولوجيا ت�ساعد على معرفة كيف ميكن اأن 
تتعاي�س احلقائق الدينية مع احلقائق والوقائع العلمية؟ ويطرح 
الأن��رثوب��ول��وج��ي  يعتقد  اأن  ميكن  ذل���ك:  على  م��ث��ال  هنا  ال��ك��ات��ب 
القراآن  يقراأ  اأن  وميكن  اهلل  ابن  لي�س  واأن��ه  ي�سلب  مل  عي�سى  ب��اأن 
يح�سر  اأن  ميكن  اأو  حمرفة،  كتب  والجنيل  التوراة  ب��اأن  ويعتقد 
قدا�س الأحد وي�سرب النبيذ الأحمر معتقدا اأنه حلم ودم امل�سيح.

وب���ال���ن���ه���اي���ة ف������اإن امل���ع���ت���ق���دات ال���دي���ن���ي���ة وك���ي���ف مي���ك���ن درا���س��ت��ه��ا 
وم��ت��داخ��ل��ة  وم��ت��ع��ار���س��ة  م��ت��ع��ددة  ب��اأن��ه��ا  ب��الت��ف��اق  �سي�سيولوجيا 
العلوم  تخ�س�سات  ب��ني  احل���وار  جت��دي��د  اإىل  حت��ت��اج  درا���س��ت��ه��ا  واإن 

الإن�سانية. العلوم  الجتماعية وخمتلف 

rayaalkhuzairi@gmail.com

الذي  التفاعل  لأنَّ  الجتماعية؛  التغريات  عن  التدين  واإنتاج  الدينية  للظاهرة  العلمية  املعرفة  ف�صل  عدم  من  لبد  اجتماعية،  واقعة  الدين  درا�صة  يف 
يحدث بني العلوم الجتماعية مع العلوم الدينية يظهر لنا حقيقة تطور التاريخ الديني. وهذا ما ُيوؤكده مقال الكاتب حمد الإدري�صي والذي ن�صرته جملة 

التفاهم بعنوان »�صو�صيولوجيا الدين اأم �صو�صيولوجيا املعتقدات الدينية؟ يف درا�صة الظاهرة الدينية املعا�صرة«.
اأن �صي�صيولوجيا املعتقدات الدينية ح�صا�صة واأكرث عر�صة لقراءاتها من التخ�ص�صات املختلفة  اإىل  اأ�صار  اأن العامل الفرن�صي )هرني كوين(  اأو�صح الكاتب 

يف العلوم الجتماعية والتي منها علم الأنرثوبولوجيا، بينما علوم القت�صاد والعلوم املعرفية هي الأقل يف هذا.
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مدى تأثر علم الكالم
بالمنطق األرسطي

ناصر الكندي

اإذ تنق�سم  ويحجز علم املنطق موقعاً له يف العلوم ال�سرعية؛ 
اإىل  والفقهاء  املوؤرخني  من  العديد  ح�سب  ال�سرعية  العلوم 
ق�سمني: علم املقا�سد؛ وفيه علم الفقه علوم احلديث وعلم 
وفيه  الآل����ة؛  ع��ل��م  ال��ث��اين  وال��ق�����س��م  التف�سري،  وع��ل��م  ال��ك��الم 
الفقه  علماء  م��ن  الكثري  ا���س��رتط  وق��د  واملنطق.  اللغة  علم 
ال��رازي  مثل  الفقهي  الجتهاد  يف  الآل��ة  علوم  توفر  ���س��رورة 
ذكر  دون  خمتلفة  ت�سميات  يف  وذل��ك  وال��ق��رايف  واجل�سا�س 
العقول  اأحكام  مثل:  النتباه  لفت  من  �سراحة خوفاً  املنطق 

ودللتها، وال�ستدلل والربهان وغريها. 
القرون  الإ�سالمي يف  التعليم  ال�سدارة يف  ومل يكن للمنطق 
العلماء يف  اختلف  ال�سنية، وقد  املدار�س  الو�سيطة خا�سة يف 
ا�ستقبال علم املنطق؛ فمنهم من اأوجبه مثل الزبيدي ومنهم 
الأحكام  يعّر�س  املنطق  لأنَّ  القيم وذلك  ابن  اأنكره مثل  من 
علم  على  دخ��ل  كلما  املنطق  اإن  يقول  فهو  والتبدل،  للتغري 
اأ�سباه  على  ردا  ال�سبكي  مثل  تعلمه  اأي��د  من  اأف�سده.ومنهم 
الفال�سفة واملناطقة وذلك لتقوية اجلانب ال�ستدليل لدى 

املتكلم يف الرد.
ويتعر�س الباحث بعد ذلك اإىل موقف املتكلمني من املنطق، 
وي��ت�����س��ح ك��م��ا ذك���ر ���س��اب��ق��اً اأن��ه��م ي��ت��ح��ا���س��ون ا���س��ت��خ��دام كلمة 
وغ��ريه��ا،  وال��ب��ح��ث«  املتكلمني  ب������»اآداب  ويعو�سونها  امل��ن��ط��ق 
اإىل  ت��وؤدي  مقدماته  لأن  للمنطق  برف�سهم  ي�سرحون  وهم 
الذين هاجموا  املتكلمني  اأبرز  ومن  الكالمية.  املبادئ  اإف�ساد 
والنوبختي،  وال��ب��اق��الين،  الأ���س��ع��ري،  احل�����س��ن  اأب���و  امل��ن��ط��ق: 

وامليهني، والقزويني، وال�سيوطي وغريهم.
التي  التاريخية  الأ���س��ب��اب  اإىل  ذل��ك  بعد  ال��ب��اح��ث  وي��ت��ط��رق 
التاريخية  ال��ظ��روف  �سمنها  وم��ن  امل��ن��ط��ق،  رف�����س  اإىل  اأدت 
ال�ستدلل  ونتائج  الإ�سالمي  العامل  اإىل  املنطق  التي قّدمت 
ا�ستخدامه من قبل بع�س الفرق اخلارجة  الفا�سدة حني مت 
علم  اإن  القول  رف�س  وراء  الكامن  ال�سبب  ولعل  ال�سنة.  عن 
هو  املنطق  بعلم  تاأثر  قد  مراحله  من  مرحلة  اأي  يف  الكالم 
امل��ع��ّول يف  ال��ذي عليه  ي��ك��ون »الفقه الأك���رب«  اأن  اخل��وف م��ن 

اإثبات العقائد له تعّلق واحتياج اإىل علم من علوم اليونان. 
املنطق؟  وظيفة  ال��ك��الم  علم  ي���وؤدي  ه��ل  ال��ب��اح��ث:  ويت�ساءل 
وتفا�سيلها  ال�سورية  البناءات  اإىل  يلتفت  ل  املتكلم  اأن  يبدو 
ب��ق��در م��ا ي��رك��ز على فعل الإق��ن��اع. وه��ذا راج��ع يف كثري من 
الأحيان اإىل اأن علم الكالم هو وليد �سياقات تناظرية حية يف 
وح�سد  الرد  يف  البديهة  �سرعة  املتناظر  من  تتطلب  الواقع، 
ال��ك��ث��ري م��ن احل��ج��ج، ول��ي�����س ل��دي��ه م��ن ال��وق��ت يف اأن ي�سيغ 

احلجج التي يوردها على امليزان ال�سوري.
فهو  الكالمية  امل��دون��ات  يف  املنطقي  للح�سور  بالن�سبة  اأم��ا 
هذا  عن  تتحدث  العربية  امل�سادر  من  فالكثري  ج��دا،  وا�سح 
هوروفيت�س  الأمل���اين  بامل�ست�سرق  بال�ستعانة  وذل��ك  التاأثري 
قد  املتكلمني  بع�س  اأن  ّب��ني  اإذ  ذل���ك،  ع��ن  بحثا  اأف���رد  ال���ذي 
لآراء  النّظام  تبني  مثل  بعينها  يونانية  فل�سفية  اآراء  تبنوا 
هذا  يعني  ول  اأفالطونية،  لآراء  ه�سام  واأبي  ومعمر  رواقية، 
كتب  على  مبا�سر  اط��الع  على  كانوا  املتكلمني  اأن  بال�سرورة 
الفال�سفة اليونان، بل اإن الأرجح اأنهم تلقوها �سفويا. وجند 
ت��اأك��ي��دا ل��ه��ذا ال��ك��الم ع��ن اب���ن م��ي��م��ون يف دلل���ة احل��ائ��ري��ن. 
فقد  فقط،  �سلبيا  اليونان  الفال�سفة  مع  التعاطي  يكن  ومل 
العامل«  »ق��دم  مو�سوع  على  ال��رد  يف  ال�سبق  للمتكلمني  ك��ان 
املتكلمني  بع�س  اإن  بل  الكني�سة.  اآب��اء  على  بذلك  متقدمني 
الأوائ���ل  لليونانيني  ال���ذري  امل��ذه��ب  ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ن  ق��ام��وا 

للتدليل على فكرة اأن العامل خلق من عدم.
ا�ستقراء  ال��ك��الم  ع��ل��م  املنطقي يف  الأث���ر  وج���ود  ي��وؤك��د  ومم��ا 
والتي  املتكلمون،  اعتمدها  التي  املنهجية  النظرية  املقدمات 
الهجري يف  ال��راب��ع  ال��ق��رن  م��ن  الأخ��ري  ال��رب��ع  ا�ستقرت منذ 
العقلية  والدلئل  امل�سائل  اإىل  النظر  فعند  الكالمية،  الكتب 
املنطق  م�سائل  من  جمموعة  ت��ربز  املتكلمون  ي�سوقها  التي 
اإىل �سروري  اإىل قدمي وحادث، واحلادث  العلم  مثل تق�سيم 
ونظري، اأما م�ساألة احلد فهي تعّد من امل�سائل امل�سهورة التي 

لطاملا تعر�س لها املتكلمون.
املنطقية،  الق�سايا  بع�س  للمتكلمني على  وهناك اعرتا�سات 

وذل���ك اأن ع��ل��م ال��ك��الم ه��و ع��ل��م ق��ائ��م ب��ذات��ه لي�����س��ت��ن��د على 
وعلم  املنطق  علم  بني  يفّرقون  املتكلمني  اأن  كما  اآخ��ر،  علم 
على  يعيب  مثال  عقيل  فابن  الثاين،  فائدة  برتجيح  اجلدل 
ويبحث  لأنه غري من�سبط  اأفقه وميتدح اجلدل  قلة  املنطق 
الأوائ��ل  م��ن  الباحث،  يقول  كما  وه��و،  ط��رق،  بعدة  املو�سوع 
الأر���س��ط��ي��ة.  املنظومة  يطبع  عيب  اأك���رب  اإىل  تنبهوا  ال��ذي��ن 
ال��روان��دي  اب��ن  عند  اجلدلية  الكتابة  اأ���س��ول  اإرج���اع  وميكن 
واآداب  اجل���دل  »ك��ت��اب  كتابه  يف  والبلخي  »اجل���دل«  كتابه  يف 
الرواندي،  اأخطاء  اأهله وت�سحيح علله« حيث جاء للرد على 

وغريهم. 
اأو  مبا�سرة  بطريقة  املتكلمون  تعّرف  هل  الباحث  ويت�ساءل 
كتاب  وخ�سو�سا  الأر���س��ط��ي  الأورغ��ان��ون  على  مبا�سرة  غ��ري 
»املوا�سع والتبكيتات ال�سوف�سطائية«؟ يرى »جورج فايدا« اأن 
هناك الكثري من اأوجه الت�سابه التي ل�سك باأن م�سدرها هو 
عند  امل�ستخدمة  امل�سطلحات  يف  التاأمل  اأن  اإل  الأورغ��ان��ون، 
املوظفة  امل�سطلحات  عن  خمتلفة  اأنها  ي��درك  الكالم  علماء 
وكذلك  املنطقية،  احل��د  لنظرية  نقدهم  مثل  ل��الأورغ��ان��ون، 
باأنه  القائلة  الفكرة  على  الأ�ساعرة  املتكلمني  بع�س  حتفظ 
يقبل  ومل  بالنتيجة،  ي�سلم  اأن  باملقدمتني  �سدق  م��ن  يلزم 
وذل��ك  الأر���س��ط��ي��ة،  وال��ن��وع  اجلن�س  فكرة  الأ�سوليني  بع�س 
بتاأكيدهم اأن يكون اجلن�س اأخ�س من النوع عك�س الأورغانون 

الأر�سطي. 
يختتم الباحث مقاله بعر�سه لتقاطع علم الكالم مع املنطق، 
ومربره هو اأن الكثري من علماء الكالم كانوا يرون يف وظيفة 
الكالم  علم  واأن  للفل�سفة،  املنطق  مثل  لل�سريعة  الكالم  علم 
بطبيعته يعتمد على احلجاج والدفاع عن احلقيقة الإميانية 
موا�سيعه  بني  من  املنطق  ولأن  العقلية  احلجج  طريق  عن 
طرق ترتيب الأدلة و�سربها ومتييز ال�سحيح والزائف منها، 
الرائجة  املنطقية  الق�سايا  من  الكثري  اأن  املالحظ  وكذلك 
املتكلمني  م��ن  الكثري  معها  يتفق  مل  العلمية  الأو���س��اط  يف 

واقرتحوا بدائل عنها.
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ا�صتعرا�ض  اأولية« وذلك من خالل  مقاربة  الكالم،  بعلم  املنطق  بعنوان »عالقة  مهًما  التفاهم مو�صوًعا  املن�صور مبجلة  مقاله  »يو�صف مدراري« يف  الباحث  يتناول 
مقال للباحث الأملاين جوزيف فان ا�ض »البنية املنطقية لعلم الكالم« املن�صور عام 1967م، ويقوم املقال على �صوؤال مهم: هل وّظف املتكلمون املنطق يف ا�صتدللهم؟

 ويحذر الكاتب من اأنَّ كلمة املنطق امل�صتخدمة اأحياًنا على ل�صان املتكلمني لي�صت هي املنطق كما يفهمه الفيل�صوف اأو ما ي�صمى باملنطق الأر�صطي، ويعود ذلك ح�صب 
الباحث الأملاين اإىل �صيق الوقت امل�صتخدم يف املنافحة عن الإ�صالم �صد املتكلمني من الن�صارى واليهود والوثنيني، فهم قد ف�صلوا ا�صتخدام »اآداب الكالم« و »علم 
Argimentum ad hominem وتعني احلجاج من  اجلدل« عو�صا عن كلمة املنطق، لذلك جتد اأن الأدلة التي �صاغها املتكلمون يف هذه الفرتة من نوع 
نوع اأو حماجة الإن�صان بكالمه، اأي من فمك اأدينك. وي�صت�صهد هنا بابن ر�صد يف كتابه تف�صري ما بعد الطبيعة وكذلك بابن تيمية يف كتابه »الرد على املنطقيني« 

اأن�صب. اإذ ينقل عن املتكلمني رف�صهم للمنطق وم�صطلحاته وا�صتبداله مب�صطلحات 
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مشكلة حقوق اإلنسان
في العالم اإلسالمي

زهرة السعيدي

بعد اأن �سدر الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عن الأمم 
امل��ت��ح��دة يف 1948، ال���ذي ك���ان ب��داي��ة امل�����س��وار لإع��الن��ات 
اأخ����رى، ���س��درت ع��دة وث��ائ��ق اإ�سالمية  وم��واث��ي��ق دول��ي��ة 
لإر����س���اء ح��ق��وق الإن�����س��ان يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي. ل��ك��ن هل 
كانت هذه الإعالنات اأول جتلٍّ لهتمام الإ�سالم بحقوق 
اعتنت  القدمية قد  الإ�سالمية  الن�سو�س  اأّن  اأم  الإن�سان 
اأّن الإ���س��الم ق��د اه��ت��م منذ  امل��وؤك��د  ال��ِق��دم؟ م��ن  بها منذ 
ظهوره بحفظ حقوق وكرامة الإن�سان وحريته، لكن ما 
مييز الإعالنات اجلديدة هي اأّنها اأكرث تركيزاً وتف�سياًل 
العاملية  للمعايري  اأق��رب  وكذلك  ال�سياغة،  يف  وو�سوحاً 

حتى مع مراعاتها للخ�سو�سية الإ�سالمية.
م��ن اأه���م الإع���الن���ات الإ���س��الم��ي��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان هو 
اإعالن القاهرة الذي متت اإجازته من قبل جمل�س وزراء 
1990 وقد  الإ�سالمي يف  العامل  خارجية منظمة موؤمتر 
ديباجة  اأك��دت  الإ�سالمية.  ال��دول  معظم  عليه  �سادقت 
اإىل  ونّبهت  الدينية  مرجعيته  ثوابت  على  الإع��الن  هذا 
امل�سلمني.  دي��ن  من  اأ�سا�سي  ج��زء  واحل��ري��ات  احلقوق  اأن 
بالرغم من اتفاق هذا الإعالن والإعالن العاملي حلقوق 
الإن�سان على اأّن و�سيلة حفظ كرامة الإن�سان هي احرتام 
الإع��الن  اإن  حيث  جلي،  بينهما  التمايز  اأن  اإل  حقوقه 
يهتم  حني  يف  الجتماعية  القيم  على  يركز  الإ�سالمي 

الإعالن العاملي بالفردانية وبحق احلرية املطلقة. 
هناك اجتاهان رئي�سيان يف حركة املقارنة بني الإعالنني 
الإعالنات  اإّن  الأول  الجت��اه  يقول  والإ�سالمي،  العاملي 
الإ���س��الم��ي��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان تتيح ���س��م��ان��ات اأخ��الق��ي��ة 
تفتقده  ال��ذي  الأم��ر  وت�سونها،  احلقوق  حتمي  ودينية 
الإع����الن����ات ال��ع��امل��ي��ة. ي���ق���ول امل��ف��ك��ر امل���غ���رب���ي ط���ه عبد 
الت�سامح  مبداأ  على  يقوم  العاملي  الإع���الن  اإّن  الرحمن 
وم���ب���داأ الع�������رتاف، اأّم�����ا ح���ق���وق الإن�������س���ان يف الإع����الن 
الإ�سالمي فقد قامت على مبداأ الت�سويب ومبداأ احلياء 
»م���ن اهلل وم���ن ال�����ذات وم���ن ال���غ���ري« ل��ذل��ك ف��ه��و مينع 
الغرب  ميار�سه  ال��ذي  ال��غ��ري  على  وال��ت��واق��ح  ال�ستعالء 

الأمم  جمتمعات  وبني  اأفكار  لختالف  احرتامهم  بعدم 
الأخرى. 

وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ي��ق��ول الجت����اه الآخ����ر اإن الإع���الن 
�سملت جميع  ق��د  الأخ����رى  ال��دول��ي��ة  وامل��واث��ي��ق  ال��ع��امل��ي 
تفا�سيل حقوق الإن�سان يف حني اأّن الإعالنات الإ�سالمية 
)اإعالن القاهرة وما �سابهها( مل تفعل. ومن اأهم الأدلة 
الإن�سان  حقوق  اأّن  هو  الجت��اه  هذه  عليها  ي�ستدل  التي 
اإىل  وتفتقد  الإ���س��الم��ي��ة  بال�سريعة  مقيدة  الإ���س��الم  يف 
حقوق مثل »حق تدبري حرية ال�سمري اأو املعتقد الديني 
اأو  قيد  اأي  خ��ارج  الأ���س��ر  وتاأ�سي�س  اجلن�س  ت��دب��ري  وح��ق 
اإع��الن  يف  له  ق��راءة  يف  اأني�س  القادر  عبد  يقول  �سرط«. 
القاهرة »ن ديباجة الإعالن تخفي بني �سطورها متهيداً 
بّد  ل  التي  الدولية  الإن�سان  »معار�سة مواثيق حقوق  ل� 
اأن حكومات العامل الإ�سالمي قد راأت فيها خطرا عليها 

واإحراجا كبريا لو تبنتها بدون حتفظ«.
مع  ويتفق  ال��ث��اين  الجت���اه  على  يعتب  الكاتب  اأن  يبدو 
الإع���الم  مييز  م��ا  اأه���م  اإّن  م��ث��اًل  فيقول  الأول،  الجت���اه 
الإ�����س����الم����ي ع����ن الإع�������الن ال���ع���امل���ي ه����و ت���ق���ري���ره حل��ق 
ا�ستقاللية ال�سعوب و�سيانة حريتهم وكرامتهم، وكذلك 
ا�ستماله على حقوق الوالدين والأقارب واجلنني وامليت. 
التمييز  م�سكلة  حّل  يف  الإع��الن  هذا  ف�سل  ينكر  ل  لكّنه 
الق��ت�����س��ادي  و���س��ع��ه��ا  ���س��ار  اأن  ب��ع��د  امل�سلمة  امل����راأة  ���س��ّد 
وال��ت��اأوي��الت  املجتمعية  ال��ت��ق��ال��ي��د  ره��ي��ن��ة  والج��ت��م��اع��ي 

الإ�سالمّية. لل�سريعة  الذكورية 
اأّما حق الإن�سان يف اختيار دينه وطريقة تعبده فهو واإن 
اأّن��ه  اإل  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف  وم��ق��رراً  ك��ان مكفوًل نظرياً 
حيث  وعلمائهم،  امل�سلمني  ب��ني  كبري  اخ��ت��الف  مو�سع 
ت�سبح  العقدية  الخ��ت��الف��ات  اأّن  ننكر  اأن  ميكن  ل  اإن��ن��ا 
اأح��ي��ان��اً حجة لإه��ان��ة ك��رام��ة الآخ���ر واإج��ح��اف الأق��ل��ي��ات 
القت�سادية  اأو���س��اع��ه��م  على  ت��وؤث��ر  درج���ة  اإىل  املذهبية 

والجتماعية.
اإنني  اأنهي هذا املقال بفكرة ت�ساوؤمية نوعاً، حيث  اأن  اأود 

ل اأت��ف��ق مت��ام��اً م��ع ال��ك��ات��ب يف اأن احل��ق��وق الإ���س��الم��ي��ة 
اأرى  الغربي،  العامل  يف  الإن�سان  حقوق  على  تفوقت  قد 
الإن�سان  حقوق  م��واد  مثالية  م��ن  بالرغم  اأن��ه  �سخ�سياً 
ال��واق��ع  م���ن  ك���ل  ب��ائ�����س يف  ال��و���س��ع  اأن  اإل  امل���واث���ي���ق  يف 
ال��غ��رب��ي والإ����س���الم���ي، ف��م��ن ج��ه��ة اأ���س��ب��ح ال��غ��رب ال��ي��وم 
واملجتمع  الأ�سرة  على  الفردانية  النزعة  اآثار  من  يعاين 
القيم  ح�ساب  على  الفردية  باحلقوق  اهتمامهم  ب�سبب 
اأن���ه واإن ب���دت ���س��ورة حقوق  الج��ت��م��اع��ي��ة. ع���الوة ع��ل��ى 
ارتكبته  م��ا  اأن  اإل  م�سرقة  ال��غ��رب  يف  الأب��ي�����س  الإن�����س��ان 
حكوماتهم يف حق ال�سعوب امل�ستعمرة يناق�س كل ما ن�ست 
ال�سعوب  اإعالناتهم، لأن تدخلّهم يف تقرير م�سري  عليه 
اإفريقيا(  الأخرى خالل ال�ستعمار وبعده )خ�سو�ساً يف 
اإعالناتهم  تّدعي  التي  الإن�سان  لكرامة  اإهانة  اأكرب  يعد 
ال��ع��امل الإ���س��الم��ي فهي  اأّم���ا احل��ق��وق يف  اأن��ه��ا حتفظها. 
والرنج�سية،  الغرور  ب�سبب  اآخر  نوٍع  من  م�ساكل  تعاين 
وممثلي  امل�سلمني  علماء  بني  ال�سائد  العتقاد  اإّن  حيث 
غريها  على  متفوقة  الإ�سالمية  احل�سارة  ب��اأّن  احلقوق 
الذي  املنقذ  �ستكون  واأنها  ع�سرية  ب�سمات  حتظى  واأنها 
يف  بالعي�س  اأ���س��ب��ه  م�سكالتها،  م��ن  الب�سرية  �سيخل�س 
احلقوق  م��ن  الكثري  اأن  ننكر  اأن  ميكن  ل  لأن��ن��ا  فقاعة، 
اإّن هناك  اأقول هنا  البديهة مغيبة يف العامل العربي. ل 
الإن�سان،  وحقوق  الإ�سالمي  الدين  بني  كبريا  تعار�سا 
املجتمع،  وبقيم  وحرياته  الفرد  بكرامة  اهتم  فالإ�سالم 
عملية  يف  مهما  دورا  لعًبا  ق��د  وال�سلطة  التاريخ  اأّن  اإل 
هذا  الإن�����س��ان يف  ح��ق��وق  تظهر  ل��ذل��ك  احل��ق��وق؛  ت�سكيل 
حل  اجتاه  يف  خطوة  اأول  اإن  بالتناق�سات.  مليئة  العامل 
والكف  بامل�سكلة  الع��رتاف  هو  التناق�سات  هذه  مع�سلة 
ال��ع��امل  ع��ن حم��اول��ة تلميع ���س��ورة ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 
للم�سكالت  ال�سليم  والتفكيك  النقد  ثّم  ومن  الإ�سالمي 
اإذا  اأنف�سنا قبل كل �سيء ما  ن�ساأل  اأن  امل�ستع�سية، وعلينا 
خمتلف  �سكل  اإىل  ف��ع��اًل  يحتاج  الإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  ك��ان 
حلقوق الإن�سان اأم اأّن عوملة احلقوق هي احلل الأف�سل؟

Zahra.alsaidi09@gmail.com

ُن�صر يف جملة التفاهم مقال بعنوان »حقوق الإن�صان من خالل املواثيق والبيانات الدولية والإ�صالمية« كتبه حممد عبد الواحد الع�صري، حتدث فيه 
عن طبيعة احلقوق التي ظهرت يف كل من املواثيق الدولية والإ�صالمية ونقاط ال�صرتاك والختالف بينهما. وكذلك حتدث عن اجلانب الذي تفوقت 

فيه احلقوق الإ�صالمية من وجهة نظره على احلقوق الدولية.
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معنى حوار األديان
عاطفة المسكرية

م��ن حم��اول��ة احل�سول  ن��وع��اً  ك��ان  الأدي���ان  اإىل  فاللجوء 
م�سلمات  واعتبارها  الغيبية  بالأمور  تتعلق  اإجابات  على 
املب�سطة.  الإج��اب��ات  حتتمل  ل  التي  الت�ساوؤلت  لإ�سكات 
اإن طبيعة  الأدي���ان حيث  ل��وج��ود  اآخ��ر  اإىل تربير  واأ���س��ار 
ال��ف��رد الج��ت��م��اع��ي��ة ت�ستدعي ذل��ك وت��ل��ب��ي الأدي����ان ه��ذا 
املطلب بطابعها ال�سيا�سي والجتماعي الذي يعد حا�سرا 
يف اأغ��ل��ب الأدي�����ان اإن مل ت��ك��ن ج��م��ي��ع��ه��ا. وت��ع��د ال��دي��ان��ة 
الإغ��ري��ق��ي��ة م��ث��ال ج��ي��دا على ذل��ك، حيث ج��اءت ب��اأوام��ر 
املدنية  باإقامة الحتفالت الجتماعية واملنا�سبات  ُتنادي 
حتديدا  النقطة  ه��ذه  يف  الدينية.  املنظومة  م��ن  كجزء 
كذلك،  ال�سماوية  الأدي���ان  ك��اف��ة  اإىل  الإ���س��ارة  بنا  جت��در 
اجتماعية  وطقو�س  منا�سبات  م��ن  دي��ان��ة  تخلو  ل  حيث 
�سمن منظومة الدين بغ�س النظر عن الختالفات من 

جانب والت�سابه الكبري يف بع�س اجلوانب اأحيانا!
���س��ي��اق ح��دي��ث��ه عن  اأخ����رى يف  ف��ك��رة  اإىل  ال��ب��اح��ث  ينتقل 
ت��ق��دم وت��ف��ر���س الأدي���ان  ال��ت��ي  ال��ت��ح��اور وي��ذك��ر الكيفية 
ن��ف�����س��ه��ا ك��دي��ان��ة ك��ون��ي��ة ت��ك��رتث ب��الإن�����س��ان��ي��ة والحت����اد 
ب�سكل  فر�ست  واإن  حتى  اجلمعية  للم�سلحة  الب�سري 
ق�����س��ري. وم���ن ث��م ي��ن��ت��ق��ل اإىل الإ����س���الم ك��ف��ك��رة وك��دي��ن 
يف  م�ستندا  املحمدية  الر�سالة  على  يقت�سر  ل  اأنه  وكيف 
ِتَنا  َيّ ُذِرّ َوِمن  َلَك  ُم�ْسِلَمنْيِ  َواْجَعْلَنا  َنا  )َرَبّ الآية  قوله على 
اأَن��َت  ���َك  اإَِنّ َعلْيَنا  َوُت���ْب  َمَنا�ِسَكَنا  َواأَِرَن����ا  ���َك  َلّ �ْسِلَمًة  ُمّ ���ًة  اأَُمّ
»كاإ�سالم  الإ���س��الم  ام��ت��داد  اإىل  ِح��ي��ُم( م�سريا  ال��َرّ اُب  ��َوّ ال��َتّ
ر�سالة  منه  اأكرث  وتعاىل  �سبحانه  باهلل  التوحيد  واإمي��ان 
ذلك  جند  ورمب��ا  وح��ده«  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  نبي 
�سبحانه  اهلل  كنبي  بعي�سى  ن��وؤم��ن  اأن��ن��ا  بفكرة  م��دع��وم��ا 
و�سعنا  وهذا  امل�سيحية،  الديانة  نعتنق  ل  ولكننا  وتعاىل 
ي�سري  ك��ذل��ك.  والر�سل  الأن��ب��ي��اء  ال�سماوية،  الأدي���ان  م��ع 
بالن�سبة  الدينية  الوحدة  اأهمية  فهم  الكاتب يف حماولة 
الإن�سانية  الوحدة  بتحقق  ارتباطها  اإىل  غالبا  لالأديان 
ل��ق��ي��ا���س م��دى  ب��ع��د ح��ني  ت�����س��اوؤل  ي��ط��رح  للب�سر، ول��ك��ن��ه 

م�ستجدات  مل��واءم��ة  والتقدم  التطور  على  الأدي���ان  ق��درة 
مرة  كل  يف  الفكرة  ه��ذه  ط��رح  يتكرر  الالحقة.  الع�سور 
ويت�سح  ب��الأدي��ان  املتعلقة  امل�سائل  يف  التعمق  فيها  يتم 
ب��ع��د ظهور  ال��راه��ن ل�سيما  ال��وق��ت  م��ت��وق��ع يف  اأم���ر  اأن���ه 
القيم  م��ن  الكثري  وام��ت��زاج  الو�سعية  العلمية  امل��ذاه��ب 
والأفكار نتيجة الثورة والنفجار املعريف بجانب العوملة. 
انح�سار  يف  ي��رى  ال��ذي  الو�سعي  املذهب  يف  ج��اء  ملا  وفقاً 
ع��ل��م ال��اله��وت نتيجة م��ت��وق��ع��ة اأم����ام ان��ت�����س��ار ال��ع��ل��وم يف 
املذهب  هذا  معتنقو  يتجه  املنطلق  هذا  من  املجتمعات. 
دينية  �سياقات  يف  عنها  املجاب  الغيبيات  كل  دح�س  اإىل 
وا���س��ت��ب��دال��ه��ا ب���اأدل���ة ع��ل��م��ي��ة. وم���ع ت��ط��ور وت���ق���دم العلم 
ي�سبح  �سوف  العلم  اأن  يوؤمنون  امل�ستمرة  والكت�سافات 
باأدلة  مرفقاً  تام  ب�سكل  الدين  حمل  يحل  اأن  على  ق��ادرا 

العقل.  منطقية تخاطب 
اآيدولوجيات تعتنق بع�سا مما جاء يف  وقبل ذلك ظهرت 
هذا املذهب معتربة اأن الدين وعي مزيف موؤقت يف �سبيل 
بب�ساطة.  فهمه  الب�سري  ال��وع��ي  ي�ستطيع  ل  م��ا  اإ�سكات 
ويناق�س  كونية  كديانة  الدين  ن�سر  مل�ساألة  الباحث  يعود 
ال�سلم  بعقيدة  كانت  اإذا  وما  فيها  ن�سره  يتم  التي  الآلية 
اأم بعقيدة ال�سيف تغلب يف م�ساألة الن�سر؟؟ يعتمد الأمر 
على  يحملون  من  اأذه��ان  يف  الكامنة  الفكرة  على  برمته 
على  بالب�سر  يوؤمنون  كانوا  ف��اإذا  الن�سر،  مهمة  عاتقهم 
بعقيدة  ن�سروه  خري  الإن�سان  واأ���س��ل  للخري  منبع  اأنهم 
ال��دي��ن  اأن ين�سر  ي�����س��ت��ع��دي  ك���ان  ال�����س��ل��م، وم���ا ع���دا ذل���ك 
وبعدما  الطرح  من  الثانية  اجلزئية  يف  ال�سيف.  بعقيدة 
ي�سري  ق��وال��ب خمتلفة  وف��ق  الأدي����ان  وج��ود  وب��رر  ناق�س 
الباحث اإىل الرتابط ما بني الأديان ويفتتح ذلك بتاأكيد 
قبل  واليهودية.  امل�سيحية  بني  ما  روحيا  ترابطا  وج��ود 
التعمق يف ما جاء يف هذا ال�سياق من اجلدير بالذكر هنا 
اأن الرتابط بطبيعة احلال ل بد من وجوده بني الأديان 
على  مقت�سر  وغري  الإ�سالم  مت�سمنا  الثالث  ال�سماوية 

من  اأكرث  ذلك  على  اأدل  وما  فقط.  واليهودية  امل�سيحية 
الثالثة،  ال�سماوية  الأدي��ان  اأي من  يف  الدينية  الطقو�س 
وج��ود  ع��ل��ى  ي���دل  بينها  فيما  ال��ك��ب��ري  ال��ت�����س��اب��ه  اأن  ح��ي��ث 
العنا�سر  على  يتوجب  املنطلق  هذا  ومن  الرتابط.  هذا 
لتقوية  وال��رتاب��ط  الت�سابه  اأوج���ه  ع��ن  البحث  الدينية 
املختلفة. بالتفا�سيل  العالقات ولي�سبحوا غري معنيني 

 ي�����س��ل��ط ال��ب��اح��ث ال�����س��وء ع��ل��ى الخ���ت���الف ب���ني احل���وار 
الذي تكمن فكرته  اأهمية احلوار  اإىل  والتفاو�س م�سريا 
مقنعة.  حجة  لديك  تكن  مل  ما  ما  �سيء  عن  التنازل  يف 
�سيما  ل  املطلوب  »التنازل«  نوع  من  هنا  متاأكدين  ل�سنا 
يف ���س��يء م��ث��ل »ال���دي���ن« ت���اب���وه امل��ج��ت��م��ع��ات. وق���د ت��ك��ون 
املتعلقة  امل�سائل  يف  نفعا  اأج��دى  والأف��ك��ار  الآراء  مقاربة 
اأي�سا؛  الت�سامح  مناق�سة  ك��ذل��ك  املمكن  وم��ن  ب��ال��دي��ن. 
كفكرة  الت�سامح  بد من ح�سور  ل  تعددية  هنالك  فطاملا 
لتجنب ال�سراعات الفكرية. واليوم يف ظل وجود و�سائل 
اأتاح للجميع فر�سا مت�ساوية  التوا�سل الجتماعي الذي 
- اإىل حد ما - للتعبري عن اأنف�سهم، من املمكن ا�ستغالل 
الروحي  الرتابط  ودع��م  الفكري  للتقارب  املن�سات  هذه 
ت�سببت  ب�سرية  ت�سنيفات  اأي  اأو  املختلفة  الأدي��ان  بني  ما 
يف ���س��ق��اق��ات وخ���الف���ات ب��ي��ن��ه��م. ت��ع��د و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 
الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  ت��وؤخ��ذ  حقيقية  اأداة  ال��ي��وم  الج��ت��م��اع��ي 

وبجدية اأكرب كلما تقدمت الأيام. 
مت��ا���س��ك��ت ���س��ع��وب واخ��ت��ل��ف��ت اأخ������رى، ت���وط���دت ع��الق��ات 
وان��ق��ط��ع��ت اأخ����رى ب�����س��رارة ان��ط��ل��ق��ت م��ن اإح����دى ق��ن��وات 
التي  اجلدية  �سياق  ويف  الر�سمية،  الجتماعي  التوا�سل 
اأ�سبحت  الأدوات  ل��ه��ذه  ال��ر���س��م��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  منحتها 
الكثري من الكيانات ال�سيا�سية )احلكومات وقنواتها وكل 
ما يرتبط بها( حا�سرة يف هذه املن�سات، وكذلك الدينية 
املوؤ�س�سات  لعبته  ال��ذي  احلقيقي  ال���دور  م��ا  ول��ك��ن  منها 
�سبيل  يف  بها  �ساهمت  ال��ت��ي  اجل��دي��ة  م��دى  وم��ا  الدينية 

تقريب وجهات النظر ؟؟!

Attifa.nasser@gmail.com

اأحد  املنار،  تون�ض  والباحث يف جامعة  الأكادميي  يناق�ض حم�صن اخلوين  الإن�صانية«  تاريخ  التوحيد يف  وديانات  الدين  »معنى وحدة  بعنوان  مقالة   يف 
جوانب احلوار املتعلق بالأديان. فلطاملا دعت العديد من املوؤ�ص�صات احلديثة اإىل احلوار تفادًيا للخالفات الناجتة عن �صدامات املختلفني، دينيا، وعرقيا، 
اأنها  وثقافيًا اإ�صافة اإىل القائمة الطويلة من الت�صنيفات والقوالب التي اخرتعها الب�صر خلدمة هدف ما. ي�صري الباحث مبدئيا اإىل فكرة الأديان على 

حماولة )لتحدي ظاهرة املوت( حيث مل يكتف الإن�صان مبا اأتيح له من معلومات وماديات وظواهر تتنا�صب مع فهمه واإدراكه املحدود بطبيعة احلال.
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من التسامح القديم إلى تسامح الحداثة

وما بعدها - تفكيكية جاك دريدا نموذجا
محمد الكمزاري

فقد حاول فال�سفة الأنوار جاهدين جتاوز حالة احلروب 
اأو  بالعداء  متيزت  والتي  ع�سرهم،  طبعت  التي  الدينية 
ع��ل��ى الأق����ل ب��ال��ك��راه��ي��ة ل��ك��ل خم��ال��ف وخم��ت��ل��ف، وح���ددوا 
تتنا�سب  والت�سامح  والغفران  للمحبة  ومقايي�س  مالمح 
ال��ف��ال���س��ف��ة،  ك���ان  اإذا  ال��غ��ري��ب  م��ن  فلي�س  م��ع ظ��روف��ه��م. 
الرهيب،  الو�سع  الغارقة يف هذا  العاملية  القرية  اليوم، يف 
بدون عنف،  اإىل جمتمع  ريكور، يطمحون  بول  �سماه  كما 

ويحلمون بعامل ودي ووردي.
ال��ع�����س��ر ومب��ن��ط��ق الت�������س���ال والن��ف�����س��ال،  اإّن ف��ال���س��ف��ة 
وال���س��ت��م��رار وال��ق��ط��ي��ع��ة، ي��ح��اول��ون ال���س��ت��ن��ج��اد مبفهوم 
وال�����س��داق��ة،  ال�سفح،  مفاهيم  وك���ذا  الأن����واري،  الت�سامح 
وال�����س��ي��اف��ة... اإل���خ، ول��ك��ن وف��ق روؤي���ة م��غ��اي��رة ت��ت��الءم مع 
ظ�����روف ال��ع�����س��ر وم�����س��ت��ج��دات��ه، وت���راع���ي خ�����س��و���س��ي��ات��ه 
وان�������س���غ���الت���ه، واع���ت���م���ادا ع��ل��ى اآل���ي���ات ج���دي���دة، وم��ن��اه��ج 
العنف  دائ����رة  لت�����س��اع  �سمولية  اأك���رث  وب���روؤي���ة  م��ع��ا���س��رة، 

وجمالته واأنواعه ونتائجه.
املركز  يف  الباحث  اأفكار  ا�ستعرا�س  نحاول  الإط��ار  هذا  يف 
القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية الأ�ستاذ -حممود 
ودللتها  التفكيك  بفل�س��فة  اهتم  ال��ذي  ع��ب��داهلل-  اأح��م��د 

عند جاك دريدا، حتديدا فهمه ملعنى الت�س��امح.
الفل�سفة  يف  الت�سامح  مفهوم  تاريخ  الباحث  تناول  بداية 
كتابات  يف  ظهر  م��ا  اأول  امل��ف��ه��وم  ه��ذا  ظهر  فقد  الغربية 
زمن  امل��ي��الدي  ع�سر  ال�سابع  ال��ق��رن  يف  التنوير  فال�سفة 
ال�سراع الديني بني الربوت�ستانت والكني�س��ة الكاثوليكية، 
الكني�سة  وط��ال��ب��وا  الع��ت��ق��اد  بحرية  اأول��ئ��ك  ن���ادى  حينما 
ال��ب��اب��وي��ة ب��ال��ت��وق��ف ع���ن ال��ت��دخ��ل يف ال��ع��الق��ة ب���ني اهلل 
والإن�����س��ان، وب�����س��رورة ال��ت�����س��ام��ح م��ع امل��خ��ال��ف��ني؛ ال�سيء 
عن  التعبري  وحق  الوجود،  بحق  لهم  ال�سماح  يعني  ال��ذي 
م��ذه��ب��ه��م، وال��ق��ي��ام ب��ال�����س��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة ب��ال��ط��ري��ق��ة التي 
ت��ن��اول��وا ه��ذه  اأب����رز م��ن  الأ���س��ل��ح. وك���ان  ب��اأن��ه��ا  يعتق��دون 
الأف��ك��ار ه��م ج��ون ل��وك، وا���س��ب��ي��ن��وزا، وڤ��ول��ت��ري. حيث قام 
الكتاب  هذا  ويف  الت�سامح»،  يف  «ر�سالة  بتاأليف  لوك  جون 
اأ�سا�س��ية  ���س��رورة  بو�سف��ه  للت�س��امح  روؤي��ت��ه  ل���وك  ق���دم 

ت�سوره  يف  وانطلق  الدينية،  وال�سراعات  اخلالف��ات  حلل 
ل��ل��ت�����س��ام��ح م���ن م���ب���داأ احل���ري���ة ف��ي��ج��ب األ ت��ت��ه��م امل��ذاه��ب 
لتفريخ  ب��وؤر  ب��اأّن��ه��ا  ال��دول��ة  يف  ال�سائد  للمذهب  املخالفة 
اأي  لها  التهمة لن يكون  اإّن هذه  الع�سيان.  واأل��وان  الفنت 
دواع��ي  وج��ود  ال�سبب يف  ف��اإّن  الت�سامح؛  ق��ام  م��ا  اإذا  م��ربر 
من  ا�سطهاد  م��ن  يعانونه  م��ا  ه��و  املخالفني  عند  الفتنة 
ال�سطهاد  مازال  متى  فاإّنه  ولهذا  ال�سائد.  املذهب  جانب 
الفتنة  اإىل  النوازع  اأ�سباب  زالت  معهم؛  الت�سامح  وا�ستقر 
اإىل  مرجعه  اإمّن��ا  بينهم  الفتنة  ن��وازع  فوجود  والع�سيان. 

ما يالقونه من ا�سطهاد وعذاب.
 نذكر يف ه��ذا الإط���ار م��ا قدمه ج��اك دري��دا ح��ول مفهوم 
الت�سامح الذي �سماه بقانون ال�سيافة الذي ي�سكل متييزا 
ال�سيافة  عن  للدولة  اخلريية  ال�سيافة  يف�سل  خمتلفا 
ال��ث��ان��ي��ة �سمن  فبينما مت��ار���س  الأق�����ران.  ال��ق��دمي��ة جت��اه 
وال��واج��ب��ات  احل��ق��وق  م��ع  وت��ت��واف��ق  ب���راءة خال�سة  منطق 
»امل�����س��روط��ة« دائ���م���ا، ك��م��ا ح��ددت��ه��ا ال��ت��ق��ال��ي��د ال��ي��ون��ان��ي��ة-
وهيغل  كانط  وفل�سفات  اليهودية-امل�سيحية  اأو  الالتينية، 
وال��دول��ة«،  امل��دين  واملجتمع  الأ���س��رة،  خ��الل  خ�سو�سا من 
لأي  تخ�سع  ول  ومطلقة  حم���دودة،  غ��ري  الأوىل  اأّن  جن��د 
���س��رط: اإن��ه��ا ت��ت��وج��ه »اإىل الآخ���ر امل��ط��ل��ق، غ��ري امل��ع��روف، 
اأ�سمح  بالقدوم،  له  واأ�سمح  مكانا،  اأمنحه  والذي  املجهول، 
له،  اأمنحه  ال��ذي  املكان  يف  مكان  وام��ت��الك  بالو�سول،  له 
دون اأن اأطلب منه ل املعاملة باملثل )الدخول يف اتفاق( ول 
اإلزام، وبال اأمر ول واجب.  اإنها قانون »دون  حتى ا�سمه«. 
ياأمر.  اأن  دون  يدعو  نداء  قانون..  بدون  قانون  باخت�سار 
اإّن «ال�سيافة غري امل�سروطة» جلاك دريدا لي�ست برناجما، 
ول مفهوما �سيا�سيا اأو قانونيا. كان يطلق عليها وي�سفها، 
هو نف�سه، باأنها «مبداأ». اإّنها ل تعمل كقاعدة لل�سلوك، ول 
ال�سيافة  اأّن  ذلك  اأخالقية؛  قاعدة  اأو  برنامج  اإّنها  كاأمر، 
ج�سور  ببناء  الكفيل  ال��زم��ن  ه��ذا  ال��زم��ن؛  بعامل  مقيدة 
القائم  امل�سرتك  التفاهم  القادر كذلك على  التفاهم، وهو 
اإىل  ال�سيف  حتويل  على  والقادر  والقبول،  التحمل  على 

مواطن له حقوق ينبغي العمل على حتقيقها.

ولكن ومن منطلق قانون ال�سيافة يف فكر دريدا، جند اأّنه 
دريدا مبهاجمة  يقبل  تناق�سات لفتة، فمن جهة  وقع يف 
جتاه  ال�ستعمارية  �سيا�ساتها  على  الفرن�سية  احل��ك��وم��ة 
دولة قومية خ�سية  قيام  يرف�س  ناحية  لكنه من  اجلزائر 
جزائرية.  قومية  اأو  ع��رق��ي،  اأ���س��ا���س  على  ا�ستبداد  ن�سوء 
ل  لكنه  الإ�سرائيلية  احلكومة  نقد  يرجح  جن��ده  وكذلك 
الرغم  على  هذا  الإ�سرائيلية.  للدولة  رف�سه  بذلك  يعني 
ب���الأدق  اأو  دي��ن��ي،  ن��ت��اج تع�سب  ه��ي  ال���دول���ة  ه���ذه  اأن  م��ن 
اأو  البيني،  الطابع  ه��ذا  دينية.  قومية  على  تنه�س  دول��ة 
راأيني  يتبنى  دري��دا  خطاب  جتعل  التي  هي  ال�سيولة  هذه 
النتباه  يريد  جهة  من  فهو  ذات��ه؛  الوقت  يف  متعار�سني 
اإىل هوية الآخر وخ�سو�سيته؛ لكنه من جهة اأخرى يقول 
على  خلطورتها  م�سروطة  غ��ري  �سيافة  ق��ي��ام  با�ستحالة 
معا  ال�سفني  يف  يقف  دري��دا  اإن  الواقع  يف  البيت.  �ساحب 
بالنحياز  وال��الج��ئ��ني  املهاجرين  ب��ج��وار  يقف  م��ن  �سف 
واح��رتام  كرمية  معاملة  على  احل�سول  يف  اأحقيتهم  اإىل 
اخ��ت��الف��ه��م يف م��ق��اب��ل ���س��ف اأه���ل ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف ممن 
يرون اإمكانية اأن يكون الغرباء م�سدر خطر. فكيف ميكن 
ينبغي  الذي  الوقت  للتهديد يف  الغريب م�سدرا  يكون  اأن 

الوقوف بج�واره وا�ستقباله واحرتام خ�سو�سيته. 
تقدميه  ف��ي  وا���س��ح  التناق�س  اأّن  ل��ه  الإ���س��ارة  جت��در  مم��ا 
اإذ يحر�س على القول  امل�س��روطة»؛  «ال�سيافة غري  ملفهوم 
التي  ح��وارات��ه  يف  عديدة  موا�سع  ويف  موؤلفاته،  يف  م��رارا 
فهي  تطبيقها؛  با�س��تحالة  القول  على  يحر�س  يجريها، 
تتجاوز الواقع القانوين وال�سيا�سي ويكفي اأن تكون اإطارا 

التاأكيد. امل�سروطة كما �سبق  لل�سيافة 
اآخر له، وهو كتاب »املارق�ون« يوؤكد  بينما جنده يف موؤلف 
بالزمن احلا�سر؛ لكنها  ال�س�تحالة مرهونة  اأن هذه  على 
ممكنة يف امل�ستقبل؛ مما يعني اأّن هذا ال�سكل من ال�سيافة، 
م�ستقبال،  للتطبيق  وق��اب��ل  خ�����س��و���س��ي��ت��ه،  ل��ه  ���س��ك��ل  ه��و 
التي  امل�سروطة،  غ��ري  اجلامعة  ب�ساأن  يقره  م��ا  ع��ني  وه��و 
اجلامعة  منط  امل�ستقبل؛  يف  للجامعة  مت�سور  منط  هي 

املتحررة من كل القيود.

m-alkumzari@hotmail.com

العنف  من  التخل�ض  على  قادرة  غري  الإن�صانية  اأّن  ويبدو  الغري.  مع  عالقة  يف  الدخول  عليه  يفر�ض  الطبع  وهذا  بطبعه  اجتماعي  كائن  الإن�صان  اإّن 
تتوقف  مل  حيث  الفكرية  والكتابات  الفل�صفية  للدرا�صات  حمورية  اإ�صكالية  لي�صبح  وي�صوهها،  املختلف  الآخر  مع  العالقة  هذه  مييز  الذي  اجلوهري 

اليوتوبيات عن اإغواء النا�ض، ووعدهم، ومنحهم اآمال بتجاوز ماآ�صي املا�صي.
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منظومة القيم اإلسالمية وعالقتها
بالمجتمع والدولة...وإسالموفوبيا العالم

هنية الصبحية

ويذكر  الُنَخب،  جتارب  يف  القيمية  املنظومة  فكرة  الباحث  يناق�س 
حيث  الإمي��ان،  عن  ال�سالح  العمل  تخلف  لأ�سباب  ال��رواي��ات  بع�س 
اأنه معنى ل يزيد ول ينق�س؛ كونه  البع�س على  الإمي��ان عند  عّد 
العمل  وبذلك ميزوا  العادة،  والت�سديق يقني ل يختل يف  ت�سديقا 
الإميان،  قيمة  على  يوؤثر  ل  بحيث  القيم  قائمة  اإىل  واأ�سافوه  عنه 
الإمي���ان،  ت��وؤث��ر على  ول  الأخ���الق  ت��وؤث��ر على  رذائ���ل  الكبائر  وع���ّد 
الفعل  ذل��ك  ف���اإن  وب��ه��ذا  الإن�����س��اين.  للفعل  م��دخ��ال  ت�سبح  وب��ذل��ك 
رئي�سيني  لعتباريني  اأخالقيا  فعال  يحمل  اإن�ساين  عمل  عن  يعرب 
ه��م��ا: اع��ت��ب��ار احل��ري��ة يف الخ��ت��ي��ار واع��ت��ب��ار ال��ع��دل م��ن ج��ان��ب اهلل 
لأنه  تركه؛  اأو  الفعل  اختيار  حرية  له  والإن�سان  وتعاىل.  �سبحانه 
الأخرى جند  م�سوؤولية مطلقة، ويف اجلهة  اختياراته  م�سوؤول عن 
حريته  اأ�سا�س  عن  في�ساأله  املطلق  العدل  بقيمة  يت�سف  تعاىل  اهلل 
فاإنه  التفكري والفعل، وبهذا  التي وفرها له ورتب عليها م�سوؤولية 
نيته  على  امل�سيء  ويوؤثم  واأفعاله،  نيته  على  املح�سن  الإن�سان  يوؤجر 
تعاىل.  اهلل  من  والإن�����س��اف  العدل  مقت�سى  ذل��ك  يف  لأن  واأف��ع��ال��ه؛ 
الإن�����س��اين من  للفعل  ن��ظ��روا  منهم  البع�س  الآخ���ر جن��د  واجل��ان��ب 
جانب قيمة الرحمة ويرى اأن اهلل خلق الإن�سان �سعيفا وكتب على 
نف�سه الرحمة؛ ولذلك فاإن الإن�سان يعامل برحمته وف�سله ولي�س 

عدله.  مبقت�سى 
م��ن ه��ن��ا ي�����س��ري ال��ب��اح��ث اإىل ث���الث ف��ئ��ات ع��امل��ة وه���ي: امل��ت��ك��ل��م��ون، 
النخب  فئات  اأوىل  املتكلمون  ُي��ع��دُّ  وال�سوفيون.  املالكية،  وفقهاء 
العاملة التي اهتمت مب�سائل العمل الإن�ساين، واعتربوا قيمة العدل 
الإن�سان مع اهلل تعاىل، و�سمان اهلل له،  والرحمة مرتبطة بعالقة 
لالإن�سان،  اهلل  وهبها  التي  احل��ري��ة  م��دى  حتديد  يف  اختلفوا  وق��د 
اعتربوا  والأ�ساعرة  الأول،  ال�سمان  هي  احلرية  اعتربوا  فاملعتزلة 
عالقة  على  ال�سوفية  ورك��زت  اأول.  اعتبار  ذات  والعناية  الرحمة 
الإن�سان بربه باعتبارها اأنها تدور بني احلب والر�سا، فاهلل �ساحب 
الف�سل واملبادرة منذ اخللق اإىل الوفاة وما بعدها، كما راأى الفقهاء 
اأن تلك الأمور ل�ستعادة التوازن يف منظومة القيم وتثبيت الرتابط 
الرحمة  والفعل وقيمة  لقيم الختيار  املوؤمنني  والتما�سك يف عامل 
بها  جاء  التي  الإن�سانية  الكرامة  القيم  هذه  ت�سكل  حيث  والعدل؛ 
ال��د���س��ت��ور ال���ق���راآين. اأم���ا ف��ق��ه��اء امل��ال��ك��ي��ة ف��ق��د ظ��ه��رت معهم فكرة 
ال�سرورية  الإن�سانية  امل�سالح  بحفظ  تعنى  التي  ال�سريعة  مقا�سد 

كحقوق النف�س والدين والعقل والن�سل وامللك.
ويذكر الباحث اأن املجتمع يعد البيئة التي تتلقى الدين وت�ستجيب 
له، كما اأنه يحافظ على قيمه وفرائ�سه وف�سائله، وقد مثلت تلك 

القيم عقل املجتمع الإ�سالمي، وقد اختلفت يف درجة تو�سطها بني 
الفئات  م��ن  فئة  لكل  الزمنية  احل��ق��ب  باختالف  واملجتمع  الن�س 
تاأزمت  امل�ساألة  اأن  اإل  واملالئمة؛  العتبار  يف  تقدمها  على  معتمدة 
املجتمعات  تعر�س  هما:  ل�سببني  نتيجة  الإ�سالمية  املجتمعات  يف 
ل�����الإغ�����راءات الأوروب�����ي�����ة احل���دي���ث���ة ك��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة 
عن  والع�سكرية  والفقهية  ال�سيا�سية  ��خ��ب  ال��نُّ وع��ج��ز  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
ذلك  �سياق  ويف  امل��وروث��ة.  موؤ�س�ساتها  وتطوير  املجتمعات  حماية 
يف  الدينية  وامل��وؤ���س�����س��ات  الفقهاء  عند  ذل��ك  لظهور  ال��ب��اح��ث  اأ���س��ار 
اأم��ري��ن ه��م��ا: م��وؤ���س�����س��ات الأوق����اف واخل���ري ال��ع��ام ال��ت��ي ق�����س��رت يف 
ال��ت��ي ترعى  ال��رق��اب��ة  ت��وزي��ع��ه��ا، وم��وؤ���س�����س��ات  ال���رثوة واإع����ادة  تنمية 
القيم والعمل الجتماعي وال�سيا�سي، وقد اقت�سرت يف م�سوؤولياتها 
بحيث  اأمنية  جهات  اإىل  حولتها  التي  لل�سلطات  وتركتها  واأهملتها 
الإ�سالمي.  الذي ميثل فل�سفة الجتماع  الأخالقي  اأهملت اجلانب 
فاإن  و�سريعتهم؛  بدينهم  امل�سلمون  مت�سك  كلما  اأن��ه  ال�سيد  ويوؤكد 
ال��دي��ن هي  اأخ���الق  اأن  ل��ن تنال منهم؛ ك��ون  الإغ����راءات اخل��ارج��ي��ة 

اأخالق الثقة باهلل تعاىل والأمة واملجتمع وعناية اهلل ورحمته.
اإىل عالقة الدين بالدولة يف ظل الظروف املختلفة،  ال�سيد  وي�سري 
بحرا�سة  تعنى  ال��ت��ي  ال�سلطة  ملفهوم  اأ���س��ار  امل���اوردي  اأن  ي��رى  حيث 
املتعلقة  الدنيا  و�سيا�سة  امل�ستقرة،  اأ���س��ول��ه  على  �سونه  اأي  ال��دي��ن 
ب�������اإدارة ال�������س���اأن ال���ع���ام، وب���ذل���ك ف����اإن م��ه��م��ة احل��ك��وم��ة واحل���ك���م يف 
النا�س  م�سالح  اإدارة  اأي  العام؛  ال�ساأن  اإدارة  هي  امل�سلمة  املجتمعات 
الدينية.  احلرية  بينها  وم��ن  و�سونها  حرياتهم  وتنمية  الدنيوية 
اأن امل�سكلة ظهرت يف عالقة الدين بالدولة يف عامل  ويوؤكد الباحث 
ال��دي��ن وك��ان لزاما  ان��ح��رف املجتمع الإ���س��الم��ي ع��ن  الإ���س��الم حيث 
ال�سريعة  اأن  م�سيفا  املهجورة،  ال�سريعة  وتطبيق  ال�سرعية  ا�ستعادة 
لكل  و�ساحلة  الإ�سالمية  املجتمعات  يف  وخالدة  وم�ستقرة  موجودة 
اأن  حيث  ال��ع��ام،  ال�ساأن  اإدارة  اأج��ل  م��ن  والقدمية  احلديثة  الأزم��ن��ة 
يف  واجبها  ينح�سر  واإمن���ا  الدينية  املهمة  على  تقت�سر  ل  مهمتها 

�سون حريات العبادة والتعبري الديني. 
اإدارة  يف  مهما  دورا  تلعب  الأخالقية  الإ�سالمية  القيم  منظومة  اإن 
اجلانب  ويف  وب��اق��ي��ة.  م�ستقرة  منظومة  باعتبارها  ال��ع��ام؛  ال�����س��اأن 
مع  تتفاعل  اأن  يحبذ  ل  امل��ن��ظ��وم��ة  ه��ذه  اأن  ال��ب��اح��ث  ي��وؤك��د  الآخ����ر، 
ال�سعائري  النهج  على  ت�سبح  لن  لأنها  ال�سيا�سي؛  النظام  قوانني 
احلزبيات  بني  والتفرقة  للتناف�س  ملجاأ  �ست�سبح  واإمن��ا  والقيمي، 
ال�سيا�سية  الأنظمة  تقلبات  اإىل  و�ستخ�سع  ال�سلطة  ت�ستخدمها  التي 

امل�ستقرة.   غري 

ك��م��ا ي�����س��ري ال���ب���اح���ث اإىل ا���س��ت��خ��دام الإمي������ان يف م���وا����س���ع ال��ل��ه��و 
الإبراهيمية  والديانات  الإمي��ان  �سراكة  فكرة  اأن  حيث  والتالعب، 
يف  الثاين  الفاتيكاين  املجمع  انعقاد  بعد  واإمن��ا  تختلف  مل  الثالث 
بالدينيني  اعرتافه  عن  اأعلن  املا�سي  القرن  من  ال�ستينيات  بداية 
الإبراهيمية.  ال��دي��ان��ات  ب��ني  ال��ي��ه��ودي والإ���س��الم��ي، وف��ت��ح احل���وار 
�سروط  وف��ق  ذل��ك  م��ع  التفاعل  امل�سلمني  م��ن  ال��ع��دي��د  ح���اول  وق��د 
ال�سيا�سية  الق�سايا  طرح  مع  عقائديا،  واجل��دال  النقا�س  يكون  األ 
والعدالة  احلرية  مواقع  من  احل��وار  منتديات  يف  وال�سرتاتيجية 
والتاأثري  للتالقي  موقعا  امل�سرتكة  القيم  ت�سبح  بحيث  وال�سالم، 

املتبادل.
اإن البابا يوحنا بول�س بداأ خطاباته بال�سكوى اأن احلرب التي �سنها 
الأمريكان �سد العراق واحلرب يف اأفغان�ستان ما زالت م�ستمرة وقد 
اأ�سيء ا�ستعماله لهوا  اأن الدين قد  اأو�سح  متتد اإىل البلقان، لذلك 
ال�ستخدام  على  يتمردوا  اأن  والكاثوليك  امل�سلمني  وعلى  وتالعبا 

الأمريكي لالأديان. ال�سرتاتيجي 
ال�ستهزاء  مواطن  يف  الإمي��ان  ا�ستعمال  كيفية  الباحث  اأو�سح  كما 
والكراهية، حيث ظهر يف اأوا�سط الثمانينات تيار قوي يف الدرا�سات 
احل��رب  اأن  على  يركز  الأوروب����ي  ال��غ��رب  يف  الإ�سالمية  الأك��ادمي��ي��ة 
والكراهية متجذران يف القراآن والإ�سالم واأنه مل مير باإ�سالح ديني 
الت�سعينيات  اإىل  ذل��ك  وتوا�سل  وامل�سيحية،  اليهودية  خ��الف  على 
رغ���م حم��اول��ة ال��ُك��ّت��اب امل�����س��ل��م��ني ال���دف���اع ع��ن ح�����س��اري��ة الإ���س��الم 
الإ�سالم  ح��ول  النظر  وجهات  بع�س  وانت�سرت  و�سالحه،  وحيوته 
بعد  خا�سة  وحتليلها،  نظرهم  وجهات  ح�سب  الغرب  من  وحقيقته 
ن�سرت  التي  وداع�����س  ال��ق��اع��دة  بظهور  املا�سيني  العقدين  اأح���داث 
وال��ذي  ول��وي�����س،  كهنتغتون  الغربيني  ال��ك��ت��اب  بع�س  نظر  وج��ه��ات 
دعم  قادمة.  ول�سنوات  الآن  العامل  يف  الإ�سالموفوبيا  انت�سار  يوؤكد 
والعنف  الهائلة،  الإ�سالمية  الكرثة  وهي:  اأ�سباب  عدُة  املوقف  هذا 
من  باملاليني  والهجرة  والغرب،  ال�س��رق  يف  امل�ست�سري  الإ�س��المي 
ال��دخ��ول يف  امل�سلمني ع��ن  ال��غ��رب، وع��ج��ز  اإىل  الإ���س��الم��ي  ال�����س��رق 

ح�سارة العامل وتقدمه.
واأخريا نوؤكد اأن مبداأ تاأ�سي�س الدين الإ�سالمي ود�ستوره القراآين 
قائم على وحدانية اهلل وتعاىل يف كل جوانب الوجود، التي متثلت 
هذه  عن  وم�سوؤول  م�ستخلفا  الإن�سان  كون  والعمل؛  العبادات  يف 
الأر������س وم��ن��ظ��وم��ت��ه��ا الأخ���الق���ي���ة ال��ت��ي حت��م��ل ف���ك���ره، جم�����س��دا 
الدمج بني كل من  اآلية  ربانيا يحتوي على  الإمي��ان باهلل منهجا 

العمل والإميان.

heenosaid@gmail.com

يف  وتاأثريها  القراآنية  القيم  »منظومة  »التفاهم«-  مبجلة  املن�صور  مقاله-  يف  ال�صيد  ر�صوان  التفاهم  جملة  حترير  وم�صت�صار  الإ�صالمية،  الدرا�صات  اأ�صتاذ  يناق�ض 
املجتمع والدولة...الإعرا�ض عن الإ�صالم يف الأزمنة احلا�صرة«، وقد ت�صمنت مناق�صته املنظومة القيمية يف جتارب النخب، والدين وعالقته باملجتمع والدولة، 

وا�صتخدام الإميان يف موا�صع اللهو والتالعب، وا�صتعمال الإميان يف مواطن ال�صتهزاء والكراهية.

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها

مجلة التفاهم هاتف : 24644031  - 24644032 968+ ، فاكس : 24605799 968+ 

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : البريد اإللكتروني

١٢ شعبان 1441 هـ - أبريل 2020


