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ا قبل...! أمَّ
البحر«  »غجري  بعنوان  أبيات  األطفال  أدب  من 
-1864( هوفي  ريتشادر  األمريكي  للشاعر 

وإنما  يعمر  لم  وُمترِجم  شاعر  وهو   ،)1900
مبكرا؛  الكتابة  رحلة  بدأ  لكنه  سنة،   35 عاش 
إذ نشر أول كتاب له وهو في السادسة عشرة 
من عمره. ربطته صداقة وشراكة في الكتابة 
ونشرا  كارمن،  بليس  الكندي  الشاعر  مع 
اخترعا  حيث  شعرية؛  مجلدات  ثالثة  معا 
وكتبا   »Vagabondia« اسمه  خياليا  مكانا 
أنَّه  كما  المكان.  هذا  حول  أغانيهما  مًعا 
البلجيكي موريس  المسرحي  الكاتب  َصِحب 
نصوص  ثمانية  من  أكثر  له  وترجم  ميترلينك 
في  اإلنجليزي  لألدب  أستاذا  عمل  مسرحية.. 

جامعة كولومبيا.
ونشر ريتشارد هوفي هذه األغنية سنة 1896، 
فاجابونديا«،  من  »أغاٍن  الشعري  عمله  ضمن 

وهي تعكس شغفه للسفر وركوب البحر.
وُتغِريني  جميلة  ِقَصرها  رغم  األغنية 
العالم  في  نعاني  أنَّنا  خاصة  بالترجمة؛ 
الذي  الكتابة  من  النوع  هذا  قلة  من  العربي 
بـ«أدب البحر«. وحقيقة أعجب  ُيمكن تسميته 
»ُأّمٌة  بأنهم  أهله  ُعِرف  ُعمان  مثل  بلد  من 
والمحيطات  البحار  في  غامروا  وقد  بّحارة«، 
إلى شرق إفريقيا والهند والصين، لكنهم لم 
تعكس  مؤثِّرة  وقصائد  أدبية  أعماال  يتركوا 

هذا الترحال البحري العظيم.

)َغَجري البحر(

َفِق أنا ُملتاٌع من الشَّ
والمرافي أْوقدْت َقَلقي

عطش الترحال َيْسُكُنني..
وأقاصي األرِض في َرَمقي
َمْرَكٌب في البحر يندهني...

والصواري أشعلْت أَلقي
إّن قلبي َنْبُض َدّفِتِه...

ُجُزُر األحالِم ِمْن ُأُفقي
راِحٌل دْوًما وبي َشَغٌف...

ومغيَب الشمِس ُمْنطَلقي
يا ُعباَب البحر يا َفَرحي...

ْحَر في ُطُرقي؟ هل نفْثَت السِّ

د. هالل الحجري
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المساواة
في النوع االجتماعي

وليد العبري

علم  �أ�ستاذ  لبي�ض  �سامل  �لدكتور  �لباحث  ناق�سه  م��ا  وه��ذ� 
�لجتماع يف �ملعهد �لعايل للعلوم �لإن�سانية بتون�ض يف جملة 
تعي�سه  �ل��ذي  �لو�سع  ذل��ك  ظ��ل  يف  ���ه  �أنَّ ي�سيف  �إذ  �لتفاهم؛ 
�لإنقاذ.  �أيديولوجيا  وكاأنها  �لنوع  فكرة  تربز  �لعربية  �ملر�أة 
�أ�سهب �لدكتور �سامل لبي�ض يف تعريف �جلن�ض، و�لفرق بينه 
�إ�سهابا  �لعربية  �للغة  يف  و�ل��رج��ل  �مل���ر�أة  وب��ن  �لنكاح،  وب��ن 
كبري�، لن نتحدث عنه يف مقالنا هذ�، ولكن �سنذكر خال�سة 

ما تو�سل �إليه.
�لليونة و�ل�سهولة  �أنه ت�ساوى معنى �لأنوثة مع  وُيوؤكد لبي�ض 
و�لطعام،  �مل�سطلح  �أ���س��ل  ب��ن  �ل�ستقاق  يف  �ل��رب��ط  درج��ة  �إىل 
وجه  على  و�مل��ر�أة  عموما،  لالأنثى  بالن�سبة  ��ستهالكه  و�سهولة 
�خل�سو�ض، وت�ساوى معنى �لذكورة مع �لقوة و�ل�سدة و�لباأ�ض، 
كبري�  �أث��ر�  لها  �أن  �سك  ل  معاٍن  وه��ي  �لرجولة.  مع  وبالتايل 
وليدة  �أنها  �إىل  نظر�  �مل�سطلحات؛  لتلك  �ل��دليل  �حلقل  على 

�إنتاج ثقايف �أفرزه �ملجتمع �لذي ن�ساأت فيه.
جاء  ظهوره  �أن  �إل  �ملعا�سرة،  �أوروب��ا  يف  �لنوع  مفهوم  ن�ساأ  لقد 
�ململكة  يف  �لن�سوية  �حل��رك��ة  ط��رف  م��ن  ��ستخدم  �إذ  م��ت��اأخ��ر�؛ 
�ملتحدة يف �لقرن �لع�سرين. �إنَّ ظهور �ملفهوم متاأخر� قد �ساعد 
على  ترتكز  �لتي  و�لأف��ك��ار  �ل�سلوكيات  م��ن  �إرث  مر�كمة  على 

�لتمييز �سد �ملر�أة، وعلى تفوق �لرجل يف �ملجتمعات �لغربية.
�لأوروب��ي��ة، فهو:  �لأن��و�ر  �ل��ذي مّيز فكر  �ملركزي  �ل�سوؤ�ل  �أم��ا 
لعو�مل  نتيجة  �لرجال  درج��ة« من  »�أق��ل  �أدن��ى  �لن�ساء  �أن  هل 
�سوؤ�ل يحتوي  تربية؟ وهو  تتلقينه من  ب�سبب ما  �أو  طبيعية، 
�لدونية  ه��ذه  بالرجل.  مقارنة  �مل��ر�أة  بدونية  �إق���ر�ر�  �سمنيا 
متنح  مل  عندما   ،1789 ع��ام  �لفرن�سية  �لثورة  ج�سدتها  �لتي 
حقوقا �سيا�سية للمر�أة، و�آثرت �لتعامل مع �إن�سان جمرد دون 

�ملر�أة. تخ�سي�ض 
ول���ع���لَّ ه����ذه �ل���دون���ي���ة ���س��ت��ربز �أك�����ر ب���و����س���وح يف »�ل���ق���ان���ون 
�ملدين«�لفرن�سي، �لذي �سدر يف عهد نابليون عام 1804، �لذي 
طبقا  ف��امل��ر�أة  للرجال.  �ملطلقة  �لو�ساية  حتت  �لن�ساء  و�سع 
زوجها؛  و�سية  �إىل  و�ل��ده��ا،  و�سية  من  تنتقل  �لقانون  لهذ� 
�أحدهما حتى متار�ض  �إىل ترخي�ض م�سبق من  فهي يف حاجة 
�ملر�أة  �ملو�قف جتاه  �إن تلك  مهنة معينة وتدير ثروة متلكها. 
�لغربية،  �ملجتمعات  عرفته  وعميق  كبري  �إرث  �إىل  ��ستندت 

�أعطى �سرعية لتلك �لدونية، ومن ثمة ��سطهادها.
�إنَّ ذلك �ملوروث �لطويل من �لدونية �لن�سوية، مل يقت�سر على 
ع�سور �لظالم �لأوروبي، و�إمنا �سمل فرت�ت �لأنو�ر، و�لكثري 

تتاأخر،  بها  و�ملطالبة  �لن�سوية  �حلقوق  جعل  قد  رو�ده��ا  من 
�أحيانا يف كثري من �ملجتمعات �لأوربية، بتاأثري من  بل تنعدم 
�لطويل،  �مل��وروث  بذلك  �ملتاأثرة  �ملحافظة  �لذكورية  �لثقافة 
و�ليهودية،  �مل�سيحية  �لدينية  �لذهنية  �ل�سيطرة  عن  �لناجت 
وع���ن ه��ي��م��ن��ة ف��ك��رة �ل��ت��م��ي��ي��ز، �ل��ت��ي ���س��ك��ل��ت �خل��ل��ف��ي��ة �ل��ق��وي��ة 
د�خل  �سديدة �خل�سوبة  كانت  �ل�ستعمارية، ولكنها  للحمالت 

�ملجتمعات �لأوروبية نف�سها جتاه �ملر�أة.
�خلم�سن  مطلع  م��ع  �إل  �ل��رت�ج��ع،  يف  �لفكرة  تلك  ت��ب��د�أ  ومل 
���س��ن��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن �ل��ق��رن �ل��ع�����س��ري��ن، �أي ب��ع��د ن��ه��اي��ة �حل��رب 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة. ف��ف��ي �ل���ع���ام 1946، ت�����س��ك��ل��ت د�خ����ل ح��ق��وق 
�لإن�سان يف �لأمم �ملتحدة، جلنة معاينة �أو�ساع �لن�ساء، هدفها 
�أجل و�سع مبادئ  �مل�سكالت �خل�سو�سية للمر�أة، من  معاجلة 

�مل�ساو�ة مع �لرجل.
عقلية  فيها  ت�ستغل  جم��الت  �أرب��ع��ة  �للجنة  ه��ذه  ح��ددت  وق��د 

�لتمييز يف �لعامل �لغربي »�حلر«، على �لنحو �لتايل:
- �حلقوق �ل�سيا�سية و�إمكانية ممار�ستها من طرف �ملر�أة.

- �لت�ساوي �أمام �لقو�نن كاأفر�د و�أع�ساء يف �لعائلة.
- حق �لن�ساء و�لفتيات يف �لتعليم و�لتكوين �لتقني.

- حق �لن�ساء يف �لعمل.
�سنة   1975 �سنة  وتعترب  �ملطالب،  لتلك  �ل�ستجابة  ت  متَّ وقد 
�إنَّ  �لدولية للمر�أة«.  »�ل�سنة  �ملعلنة  �ل�سنة  �ملر�أة بامتياز، فهي 
 18« عامليا  �مل��ر�أة  و�سع  تقييم  يف  �ملعتمدة  �ل��در����س��ات  ح�سيلة 

دولة«، قد �نتهت �إىل �أن ذلك �لو�سع ل يز�ل غري �سوي.
�أوروب��ا  يف  �لغربي  �ل��ع��امل  يف  �لن�ساء  حقوق  ر  ت��ط��وُّ �أن  �سك  ل 
و�أمريكيا �ل�سمالية، وكذلك يف خمتلف بلد�ن �لعامل كل على 
حده يختلف من بلد �إىل بلد، ومن جمتمع �إىل �آخر، و�أن �سلم 
تاأثري  بح�سب  و�لبلد�ن  �ملجتمعات  تلك  بن  يختلف  �لقيا�ض 
ذلك  �سهده  �ل��ذي  �لتطور  وبح�سب  حتققت  �لتي  �حل��ري��ات، 
كل  يف  �لن�سوية  �حل��رك��ات  ودور  �مل�����س��ارك��ة  وبح�سب  �ملجتمع، 
�أن �لقا�سم �مل�سرتك هو ما قمنا با�ستعر��سه و�لذي  �إل  ذلك. 
�لنوع،  فكرة  �لتي مهدت لربوز  �لإرها�سات،  �عتربناه مبثابة 

وهي فكرة جديدة موطنها �ملجتمعات �لغربية.
ب��ن �جلن�ض  �ل��ف��رق  ���س��امل لبي�ض ع��ن  �ل��دك��ت��ور  ك��م��ا حت���دث 
و�سع  عن  تعبري  وهو  طبيعيا،  معطى  �لأول  كون  هو  و�لنوع، 
بيولوجي، فاإما �أن يكون �لإن�سان ذكر� �أو �أن يكون �أنثى، وهي 
معه  ت�سرتك  و�إمن��ا  �لب�سري،  �جلن�ض  بها  يتميز  ل  خ�سائ�ض 

فيها كثري من �لكائنات �لأخرى.

�أما �لثاين، فهو خ�سائ�ض �لب�سر وحدهم؛ وذلك ب�سبب �لأدو�ر 
�سها كل جن�ض على حدة. �إن �ملعنى �لجتماعي متاأتٍّ  �لتي يتقمَّ
�لأدو�ر  �لتن�سئة �لجتماعية قدميا وحديثا؛ حيث تختلف  من 
�لنوع. فما هي  وبالتايل  لكل جن�ض  �ملجتمع  بح�سب ما مينحه 
ت��ربز متاأخرة  �ل��ن��وع �لج��ت��م��اع��ي  ف��ك��رة  �ل��ت��ي جعلت  �لأ���س��ب��اب 
�لتحليل  يف  كاآلية  �لع�سرين«  �ل��ق��رن  م��ن  �ل�سبعينيات  »ب��د�ي��ة 

و�لفهم ودر��سة و�قع �ملر�أة؟
�إدماج �لنوع �لجتماعي، و�لإدماج يف نهاية  هنا... ترُبز مقولة 
مقولة  �إن  �جلن�سن.  بن  بامل�ساو�ة  �ملطالبة  من  نوع  هو  �لأمر 
�لتي تهدف  �لن�سوية �جلديدة،  تاأتي �سمن �لرب�ديقمات  �لنوع 
لإع���ط���اء ح��ظ��وظ �أك���رب ل��ل��م��ر�أة، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �ل��ن��ه��و���ض بها، 
�ملجتمعات  �أنتجته  �ل��ذي  �ل��دون��ي��ة  م��ن  �لطويل  ل���الإرث  ن��ظ��ر� 

�لبطريركية ذ�ت �لطبيعة �لذكورية.
وذلك على �لرغم مما ُي�ساع يف فل�سفة �لنوع �لجتماعي عن �أن 
هذه �لفل�سفة ل ت�ستهدف جمرد �مل�ساو�ة بن �لرجال و�لن�ساء؛ 
�لنهو�ض  ذلك  لكن  ون�سائه.  برجاله  باملجتمع  �لنهو�ض  و�إمنا 
يتيح  حتى  وثقافته،  �ملجتمع  ت�سكيل  �إع���ادة  ���س��رورة  يقت�سي 
وبالتايل  رج��ال،  �أو  كانو�  ن�ساء  �جلميع  �أم��ام  �لفر�ض  ت�ساوي 

مينحهم نف�ض �لمتياز�ت.
�إذ�  �إل  �ملجتمعات،  م��ن  جمتمع  يف  مُمِكنا  يكون  ل��ن  ذل��ك  لكن 
ب�ساعة  �لأح���و�ل  من  ح��ال  ب��اأي  ي�سكل  ل  »�جلن�ض«  ب��اأن  �سلمنا 
على  �ل��ق��درة  ول��ه  ميلكه،  ملن  �متياز�  وبالتايل  وت�سرتى؛  تباع 
�ملجتمعات  و�سلت  فهل  �م��ر�أة،  �أم  رجال  �أك��ان  �سو�ء  ��ستخد�مه 
�لنوع  عن  نتحدث  حتى  �ملرحلة،  تلك  �إىل  �ملعا�سرة  �لب�سرية 

�لجتماعي بدل �جلن�ض �لطبيعي؟
�إطار  يف  وت�سويقها،  ت�سليعها  يتم  �أنثوية  �سورة  ُتوجد  ختاما.. 
�لت�سال  و�سائل  خ��الل  م��ن  و�ل�����س��وق،  �لإع���الم  ب��ن  �لن�سجام 
و�لإن��رتن��ت.  و�ل��ر�دي��و  و�ل�سحف  �لتلفزيون  مثل  �جلماهريي 
�أنتجتها  �لتي  �مل��ق��ولت  تلك  بن  �لقائمة  �لفجوة  من  وللحد 
»�أيديولوجيا �لنوع«، �لتي ظهرت يف �ملجتمعات �لغربية وتعي�ض 
�لتنوير و�حلد�ثة  �ل�ساد�ض ع�سر، وعرفت  �لقرن  نه�ستها منذ 
�مل��ن��ت��ج��ة ل��ك��اف��ة �ل��ق��ي��م �مل���ادي���ة و�مل��ع��ن��وي��ة، �ل��ت��ي ت��ه��اف��ت عليها 
�ملجتمعات من  تعي�سه هذه  وما  �لالغربية،  �ملجتمعات  خمتلف 
مقولت  ينتج  م��از�ل  �ل��ذي  �لتاريخي،  موروثها  نتاج  هي  قيم 
و�أدو�ر� ومتثالت مل تعد تن�سجم حتى مع ع�سرها �لذي ن�ساأت 
�لنظر يف وظيفة  �إع��ادة  �لع�سر؛ لبد من  ناهيك عن هذ�  فيه 

�لإعالم يف تعامله مع ثنائية �لذكورة و�لأنوثة.

ُمفارقة كبرية تعي�سها املراأة العربية اليوم، بني ما ي�سود عنها من ت�سورات ال�سيما يف الغرب، هي اأقرب اإىل ما ورد يف بع�ض املدونات الرتاثية؛ مثل: 
»األف ليلة وليلة«، من اأنها امراأة �سرقية جميلة متربجة ثرية مثرية خادمة مطيعة للرجل م�سدر متعته التي ال تن�سب، وبني واقعها الذي تعي�ض؛ فهي 
العاملة باملنزل وخارجه، الكادحة اإىل حد ال�سقاء، الفقرية الرثة، املحرومة من احلقوق مبا يف ذلك املمنوحة من ال�سرائع والقوانني، امل�سطهدة من 
الرجل واملجتمع، املتعر�سة للعنف باأ�سكاله املختلفة املادية واملعنوية والنف�سية واجلن�سية، املوؤمتنة على تربية االأبناء وال�سهر على تلبية حاجاتهم.

Wali7-alabri@hotmail.com
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الظاهرة الدينية بين الالهوت
وعلم األديان

فيصل الحضرمي

�لعلمية  للمقاربة  �ث��ن��ان  تقليد�ن  ��ة  ث��مَّ �ل��ك��ات��ب،  وبح�سب 
و�لآخ��ر  �لأدي��ان«،  »علم  ��سم  يحمل  �أمل��اين  �أحدهما  للدين؛ 
فرن�سي يحمل ��سم »�لعلوم �لدينية«، وقد تز�من مع �إغالق 
�لدولة �لفرن�سية لكليات �لالهوت �لتابعة لها، و��ستحد�ثها 
للدر��سات  �لتطبيقية  �مل��در���س��ة  يف  �لدينية  للعلوم  ق�سماً 
�لأح��و�ل،  كل  ويف  ع�سر.  �لتا�سع  �لقرن  ثمانينيات  يف  �لعليا 
�لتحقق  تتوخى  ل  �لدينية  للظاهرة  �لعلمية  �ملقاربة  ف��اإن 
م��ن ���س��ح��ة �مل��ع��ت��ق��د�ت �ل��دي��ن��ي��ة، و�إمن����ا ت��ت��خ��ط��ى ذل���ك �إىل 
مورفولوجية،  در��سًة  �لدينية  و�ل�سعائر  �لعتقاد�ت  در��سة 
بهدف  وحتولتها،  �آثارها  على  و�لتعرف  وظائفها،  وتعين 

��ستخال�ض ما ينتظمها من قو�عد عامة.
نظرية  لبناء  �ملبكرة  �ملحاولت  �نطلقت  �ل�سياق،  �سمن هذ� 
�مليتافيزيقي،  �مل��ط��ب  ع��ن  بنف�سها  ت��ن��اأى  ل���الأدي���ان،  ع��ام��ة 
وت��ت��ح��رى ف��ه��م �مل��ق��د���ض وت��ف�����س��ري ظ���و�ه���ره ب�����اأدو�ت �ملنهج 
علمية  �لدين مبنهجية  ملقاربة  �أنه  �إل  �لختباري.  �لو�قعي 
ه��ك��ذ� �سعى  ت��ع��ري��ف��ه، وحت��دي��د ج���وه���ره.  �أوًل  ل���ز�م���اً  ك���ان 
جوهر  متثل  �لتي  �خل�سائ�ض  در��سة  �إىل  �لجتماع  علماء 
�لتاريخية،  و�ل�سياقات  �لأزمنة  �لثابت عرب خمتلف  �لدين، 
معناه  على  �ل��وق��وف  بق�سد  �لجتماعية،  وظائفه  وحتليل 
ل�سخ�ٍض  �لدينية  �خليار�ت  تتبع  عرب  ذلك  ويتم  وج��دو�ه. 
من �لأ�سخا�ض، وما يقوم به من �أن�سطة يعتربها هو نف�سه 
�أن هذ� �لتعريف �لوظيفي للدين تك�سف  �إل  �أن�سطًة دينيًة. 
�سيء  يف  �لدينية  �لظاهرة  �ختز�ل  منها  ع��دة؛  نقائ�ض  عن 
مغاير عن حقيقتها، وتو�سيع �حلقل �لدليل بحيث ي�سعب 
غري  �لطقو�ض  من  وغريها  �لدينية  �لطقو�ض  بن  �لتمييز 

�لدينية.
و�حل��دي��ث ع��ن �ل��ظ��اه��رة �ل��دي��ن��ي��ة ي��ق��ود �إىل �حل��دي��ث عن 
بد�ياته  تعود  �لذي  �لدينية«،  »�لظو�هرية  هو  �أعم  مبحٍث 
�لظو�هر.  لتحليل  �لأ�سمل  �لإطار  باعتباره  1887؛  عام  �إىل 
�ل��ع��ي��ن��ي،  در�����س���ة  ع��ل��ى  يقت�سر  ل  �ل��ظ��و�ه��ري��ة  م��ق�����س��د  �إن 
�ملالحظ ظاهرياً، بل يتعد�ه �إىل حماولة �سرب غور �لظاهرة 
وم�����س��م��ون��ه��ا. م��ن ه��ن��ا ن�����س��اأ ع��ن ه���ذه �ل���روؤي���ة ن��وع��ان من 
�لظو�هرية: »�لظو�هرية �لدينية �لو�سفية«، و»�لظو�هرية 

�لظاهرة وو�سفها من  �إذ ل يكفي ر�سد  �لفهمية«؛  �لدينية 
تاأويلها  بغر�ض  �سلبها،   �إىل  �لولوج  ينبغي  و�إمن��ا  �خل��ارج، 

وحتديد معناها. 
وُي�����س��ري ك��ات��ب �مل���ق���ال �إىل �ل��ت��ط��ور �ل����ذي ���س��ه��دت��ه در����س��ة 
�لكال�سيكي  �ل��دي��ن  ع��امل  ك��ان  �أن  فبعد  �لدينية.  �لظاهرة 
�إىل  ويرجعها  �لقد��سة،  �لدينية �سفة  �لظاهرة  على  ي�سبغ 
ق��وة م��ف��ارق��ة، ب��ات ع��امل �ل��دي��ن �حل��دي��ث ي��ت��ن��اول �لظاهرة 
�لدينية باعتبارها و�قعة دنيوية منزوعة �لقد��سة. و�ليوم، 
ه��ن��اك ث��الث��ة م�����س��ت��وي��ات ل��در����س��ة �ل��ظ��اه��رة �ل��دي��ن��ي��ة وف��ق 
�لأول  �مل�����س��ت��وى  �ل��دي��ن. يتمثل  ل��در����س��ة  �مل��ن��اه��ج �حل��دي��ث��ة 
علم  با�ستخد�م  �أي  فيلولوجياً؛  �لدينية  �لظاهرة  بحث  يف 
على  ديني  تقليد  كل  تناول  عرب  وذل��ك  �لن�سو�ض،  حتقيق 
�أم �سفهية.  حدة، وحتليل �لوثائق �خلا�سة به مكتوبًة كانت 
وي��ت��م��ث��ل �مل�����س��ت��وى �ل��ث��اين يف ت��وظ��ي��ف م��ن��ه��ج �مل��ق��ارن��ة بن 
فيتمثل  �لثالث،  �مل�ستوى  �أم��ا  �ملختلفة.  �لدينية  �لتقاليد 
يف ف��ح�����ض �ل��ظ��اه��رة �ل��دي��ن��ي��ة ب��ع��د���س��ة �ل��ع��ل��وم �لإن�����س��ان��ي��ة 
وعلم  �لنف�ض،  وعلم  �لجتماع،  كعلم  �لأخرى،  و�لجتماعية 

�لإن�سان �أو �لأنروبولوجيا... وغريها.
�أهم  �لدين عناية،  �لثالث، ي�ستعر�ض عز  �مل�ستوى  �إطار  ويف 
�ل��دي��ن��ي��ة من  �ل��ظ��اه��رة  �ل��ت��ي ح��اول��ت تف�سري  �لأط���روح���ات 
»قانون  �لأط��روح��ات  ه��ذه  م��ن  �إمي���اين.  منظور عقلي غ��ري 
كونت،  �أوغ�ست  �لفرن�سي  �لجتماع  لعامل  �لثالثة«  �لأطو�ر 
بثالثة  مير  نوعه،  كان  مهما  ب�سري،  ت�سور  �أي  �أن  ومفاده 
�مليتافيزيقيي/ و�لطور  �لالهوتي/�خلر�يف،  �لطور  �أطو�ر: 
�إىل  كونت  ينظر  وب��ذ�  �لعلمي/�لو�سعي.  و�ل��ط��ور  �مل��ج��رد، 
�ل��ظ��اه��رة �ل��دي��ن��ي��ة؛ ب��اع��ت��ب��اره��ا مت��ث��ل �ل��ت�����س��ور �ل��ب�����س��ري 

للوجود يف طوره �لأول. 
و�لأطروحة �لثانية هي فكرة »�لكائن �ملتدين«؛ فقد �أو�سح 
�حلديث،  �ل�ساللة  علم  موؤ�س�ض  تيلور  برينت  �إدو�رد  �لعامل 
 ،Animisme »�لأرو�ح��ي��ة«  م�سطلحات  من  وبال�ستفادة 
�لأ���س��ي��اء  ل��ذ�ت��ه على  ت�����س��وره  ي�سقط  �ل��ب��د�ئ��ي  �لإن�����س��ان  �أن 
م��ن ح��ول��ه، م��ع��ت��ق��د�ً �أن��ه��ا ه��ي �لأخ����رى ح��ي��ٌة م��ث��ل��ه. وي��رى 
�بتد�ع  �أي  ور�ء  �لأول  �لعامل  هي  �لأرو�حية  هذه  �أن  تيلور 

ديني، و�أنها �أ�سل مفهوم »�ملقد�ض«. ويذهب �لعامل ويلهامل 
ت�سعيٌد  �لألوهية  فكرة  �أن  مبيناً  �لجت��اه،  نف�ض  يف  وون��دت 
ت�سكلت  و�أنها  �لكون،  روٍح مبثوثة يف  �لقائلة بوجود  للفكرة 
ع��رب ���س��ريورة ث��ق��اف��ي��ة بطيئة م���رت ب��ث��الث م��ر�ح��ل، ب���دء�ً 
و�نتهاًء  �لأ�سالف،  بعبادة  وم��رور�ً  �لبد�ئية،  �لأرو�حية  من 

�لآلهة. بعبادة 
بعد ذلك، يقابل كاتب �ملقال بن علم �لالهوت -�أو »�لعلوم 
�لأديان،  علم  وبن  �لإ�سالمية-  �لت�سمية  بح�سب  �ل�سرعية« 
�سلة  »على  �ل��اله��وت  فعلم  بينهما؛  �ل��ف��روق��ات  �إىل  منوهاً 
�ملوؤمن  بلحظٍة مفارقٍة غري تاريخية، تعرب عن وجهة نظر 
و�سرحه،  �لدين  فهم  ح��ول  �هتمامه  ويتمحور  �لد�خلية«، 
علم  يهتم  بينما  و�لت�سريعية.  �لفقهية  �إ�سكالياته  ودر��سة 
�لعثور  بق�سد  للب�سر،  �ملختلفة  �ملعتقد�ت  بدر��سة  �لأدي��ان 
بالكوين  و»�لإحاطة  بينها،  فيما  وعام  م�سرتك  هو  ما  على 
�لكامن يف �ملحلي �أو �ملنعزل«، و»�إماطة �للثام عن �جلوهري 
هو  �لأدي����ان  علم  ف��اإن  �آخ���ر،  وبتعبري  بالعر�سي«.  �ملتخفي 
ملجموعة  �لدينية  �لتجربة  �إخ�ساع  على  �لقائمة  �لدر��سة 
�لجتماعية  �لعلوم  من  �مل�ستعارة  و�لقو�عد  �ل�سو�بط  من 

و�لإن�سانية.
ويف خامتة �ملقال، يناق�ض عز �لدين عناية �آفاَق �لتكامل بن 
و�سائل  بن  �لكبري  �لتمايز  فرغم  �لأدي��ان.  وعلم  �لالهوت 
�أنَّ ذل���ك مل مي��ن��ع ع��ل��م��اء �ل��دي��ن  �إل  و�أه�����د�ف ك��ل م��ن��ه��م��ا، 
وياأتي  بناء لهوت م�سيحي ذي نزعة علمية.  �لغربين من 
�أرن�����س��ت ت��رول��ت�����ض يف م��ق��دم��ة ه����وؤلء �ل��ع��ل��م��اء؛ ح��ي��ث ط��رح 
للم�سيح  �لأ�سلية  �لر�سالة  تفرع  �سبب  ع��ن  ا  مهمًّ ت�����س��اوؤًل 
�إىل �أ�سكال تنظيمية متباينة، وعن حتول وحدة كلمة ي�سوع 
ترولت�ض  وخل�ض  �لدينية.  �لأ�سكال  يف  تعددية  �إىل  �حلية 
قوربت  ما  �إذ�  عليه  �لتعرف  مُيكن  �مل�سيحية  جوهر  �أن  �إىل 
ب��ي��ار  �ف��رت���ض  ك��م��ا  و���س��و���س��ي��ول��وج��ي��ة.  ت��اري��خ��ي��ة  مبنهجية 
�إمكانية  ل��وز�ن،  جامعة  يف  �ملنهجي  �لالهوت  �أ�ستاذ  جيز�ل 
»تعايل  دون  ذل��ك  يتم  �أن  ب�سرط  �ملنهجن؛  ب��ن  �لتكامل 
طرف على �آخر«، ما د�م لكلٍّ منهما تاريخه �خلا�ض به، بل 

�أحياناً. �ملميزة،  �ملعرفية-  -بنيته  و�إب�ستيمولوجيته 

faisalsalim@hotmail.com

اأنَّ جناح الثورة مرتهٌن  تُعود جذور الف�سل  بني املقاربتني الالهوتية والعلمية للظاهرة الدينية اإىل عهد الثورة الفرن�سية 1789؛ حيث بدا وا�سحًا 
باال�ستحواذ على املواقع االأكادميية، وتغيري املناهج التعليمية، و�سواًل لفر�ض �سلطة العلم. ويف مقاله املن�سور مبجلة »التفاهم«، حتت عنوان »نظرية 
ُيلقي الكاتب التون�سي عز الدين عناية االأ�ستاذ بجامعة روما، املزيَد من ال�سوء على منهجي الالهوت  الديانات العاملية عند علماء الدين الغربيني«، 

وعلم االأديان يف تناول الظاهرة الدينية، مت�سائاًل عن وجاهة ا�ستمرار الف�سل بني هذين املنهجني، و�سبل حتقيق التكامل بينهما؟!
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أسماء القطيبية 
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ثورات األرياف في العصر
اإلسالمي.. األسباب والدالئل

وقعت  �لتي  �لزنوج  ث��ورة  عن  باحلديث  �ملقال  يبتدئ 
�إب�����ان ف����رتة �حل��ك��م �ل��ع��ب��ا���س��ي، ومت���رك���زت يف م��دي��ن��ة 
ُي��ق��ارب خم�سة ع�سر  مل��ا  و�م��ت��دت  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �ل��ب�����س��رة 
ع��ام��ا، ح��ي��ث ق��اد ه��ذه �ل��ث��ورة �سخ�ض ����س��م��ه ع��ل��ي بن 
�أم��ا  �ل��ك��رمي،  بالنبي  ن�سب  �سلة  ل��ه  �أن  ي��دع��ي  حممد 
��سرت�ك  فهي  �ل��زجن  بثورة  �لثورة  ه��ذه  ت�سمية  �سبب 
عدد كبري من �لعبيد ذوي �لب�سرة �ل�سمر�ء �لقادمن 
م���ن ���س��رق �أف��ري��ق��ي��ا ف��ي��ه��ا، ب��الإ���س��اف��ة �إىل �لأع�����ر�ب 
وغريهم من �ملعدمن �ساكني �لريف. وميكن بب�ساطة 
�أن نقول باأن هذه �لثورة كانت �حتجاجا على �لأو�ساع 
كما   - �لنا�ض  من  �جلماعات  لهذه  �ل�سعبة  �ملعي�سية 
�ملتتبع  لكن  كتاباتهم-  يف  �مل�ست�سرقن  بع�ض  ي��ذك��ر 
عليها  ي�ستولون  �لتي  �مل��دن  يف  �لثو�ر  به  يقوم  ك��ان  ملا 
نهب  م��ن  �ل�سيا�سي-  �ل���س��ط��ر�ب  ف��رت�ت  -م�ستغلن 
و���س��رق��ة و����س��ت��ع��ب��اد ي��ق��ف م��وق��ف �ل�����س��ك يف �أن ت��ك��ون 
�أهد�ف هذه �لثورة هي �ملطالبة بالعد�لة �لجتماعية، 
يف  متلوناً  �سخ�سا  ك��ان  �ل��ث��ورة  ه��ذه  قائد  و�أن  خا�سة 
�أق��و�ل��ه فيما  �إن��ه غ��ري  �مل�����س��ادر تقول  �أن  �أق��و�ل��ه حتى 
ب��اأن  �مل��ق��ال  ك��ات��ب  وي��ذك��ر  م����ر�ت.  �أرب����ع  بن�سبه  يتعلق 
بل  بالتغيري  �ملطالبة  �إىل  تهدف  تكن  مل  �لثورة  هذه 
وك�سر  �لنا�ض،  كا�سرتقاق  �ملادية  �لرغبات  �إر�ساء  �إىل 
�ملدنية،  �أو  �لعمر�ن  جت��اه  فعل  وردة  �ل��دول��ة،  �سلطان 
وهو  و�ن�سباطاته.  �ملتمدن  �ملجتمع  ع���اد�ت  و�حتقار 
ما �أجده تف�سري� جدير� بالتنويه، فهو يدل على روؤية 
�لثورة؛  يف  �مل�ساركة  �لفئات  لأح��و�ل  �ساملة  تاريخية 
ف��الأع��ر�ب م��ث��اًل بعد ف��رتة �خل��الف��ة �ل��ر���س��ي��دة كانو� 
�ل���س��ط��ر�ب��ات،  و�ف��ت��ع��ال  للتخريب  ي�سعون  م��ا  ك��ث��ري� 
�ملدنية م�سدر تهديد لهم  لكونهم يجدون يف مظاهر 
�أن  وي�ستبعد  �سلطة.  تعلوها  ل  كانت  �لتي  ول�سلطتهم 
�لدين هو  يكون  �أن  �لأقل  �أو على  دينيا،  �ل�سبب  يكون 

�مل��ح��رك �ل��رئ��ي�����ض، رغ��م �أن ق��ائ��د ه��ذه �ل��ث��ورة طويلة 
�أنه ر�سول  �ملدة كان ي�سبغ �لأمر ب�سبغة دينية فادعى 
م��ن �هلل و�دع��ى �أن��ه �مل��ه��دي يف ف��رتة م��ا، و�أم��ر �أتباعه 
يكون  �أن  ي��ع��دو  ل  �حلقيقة  يف  بينما  �خل����ر�ج،  ب��دف��ع 
قد  �ل��زجن  ث��ورة  لعل  �أو  �أك��ر.  ل  قائد حركة م�سلحة 
و�أهد�ف حمددة لكن تعدد  �بتد�أت مبطالب م�سروعة 
�ل��ث��ورة  �مل��دة جعل  �لأط��ي��اف فيها، و�لأط��م��اع، وط��ول 
�ل�سعيف  �لقوي  فيها  و��ستخدم  م�سارها  عن  تنحرف 
ما  وهو  بر�قة.  �سعار�ت  حتت  خبيثة  �أه��د�ف  لتحقيق 
�لتنظيمات  �أو  �لثور�ت  من  كثري  يف  مالحظته  ميكن 
�لبد�ية  �أو �جتماعية يف  دينية  �أهد�ف  ذ�ت  �لتي تكون 
�لتاأييد  على  وح�سلت  حولها  ��ا���ض  �ل��نَّ �حت�سد  �إذ�  ث��م 

تغريت �أهد�فها وبانت نو�يا بع�ض موؤ�س�سيها. 
�أما ثورة �لقر�مطة فهي ثورة ذ�ت توجه ديني و��سح، 
�أح��د  �لأ���س��ع��ت،  ب��ن  ح��م��د�ن  �إىل  ن�سبة  ب��ذل��ك  و�سميت 
�أو�ئل قادتهم، و�لذي كان يلقب ب�)قرمطه( �أي ق�سري 
�ملن�سقة عن  �ل��ق��ر�م��ط��ة  �م��ت��دت ح��رك��ة  �ل��ق��ام��ة، وق��د 
�لبحرين  �إىل  و�ل�سام،  �لعر�ق  من  �لفاطمية  �لدولة 
و�ل��ي��م��ن. وم���ن �أب����رز م��ظ��اه��ر ع��ق��ائ��ده��م �أن��ه��م ك��ان��و� 
و�ع��ت��م��دو�  �ل���زك���اة،  دون  بالبلغة  ي�سمى  م��ا  ي���اأخ���ذون 
بتوزيع  �جلماعة  وتكفل  �خلا�سة  �مللكية  �إل��غ��اء  نظام 
�لأم����و�ل ب��ن �لأت��ب��اع وح��ف��ظ �ل��ب��اق��ي ل�����س��ر�ء �ل�سالح 
و�لعتاد. كما بنو� ما يعرف ب�»دور �لهجرة« كموؤ�س�سات 
هو  بال�سك  ح��و�دث��ه��م  �أ���س��ه��ر  �أم��ا  جلماعتهم.  �إد�ري����ة 
�ملكي  �حل��رم  على  بالعتد�ء  �لبحرين  قر�مطة  قيام 
�أل���ف �سخ�ض ك��م��ا تذكر  ي��زي��د ع��ن ث��الث��ن  وق��ت��ل م��ا 
�إل  ُيعيدوه  ملا  حيث  �لأ�سود،  �حلجر  و�قتالع  �مل�سادر، 
�لكعبة  م��ن  ملكانه  كاملة  �سنة  وع�سرين  �ثنتن  بعد 
�لقر�مطة  ثورة  ف��اإنَّ  �ل��زجن،  بثورة  ومقارنة  �مل�سرفة. 
�أك���ر ت��ع��ق��ي��د�، و�حل�����و�دث ف��ي��ه��ا م��ت��د�خ��ل��ة، ك��م��ا �أن��ه��ا 

م��رت مب��ر�ح��ل ع��دي��دة وت�����س��ادم��ات ق��وي��ة م��ع �ل�سلطة. 
�أقره  �ل��ذي  �ل�سرت�كي  �لنظام  يل  بالن�سبة  �ملُلفت  لكن 
ذلك،  تدرجو� يف  وكيف  �ل��رو�ت،  تق�سيم  �لقر�مطة يف 
�لُبلغة،  ثم  �لفطرة  ي�سمى  مبا  �ل��زك��اة  ��ستبدلو�  حيث 
نظام  على  ي�ستقرو�  �أن  قبل  �خلم�ض  ب��دف��ع  �أم���رو�  ث��م 
�ل���س��رت�ك��ي��ة �ل���ذي ي��ت��ي��ح ل��ل��دول��ة �ل��ت�����س��رف يف �أم���و�ل 
�لنا�ض. فلول هذه �لتهيئة ملا كان هناك ��ستعد�د وتقبل 
م��ن �لأت���ب���اع »م��ه��م��ا ب��ل��غ ولوؤه����م ل��ل��ج��م��اع��ة- ع��ل��ى ه��ذ� 
�لقر�ر �لذي مل ي�سبقهم به �أحد يف �ملنطقة. وحول ثورة 
من  �لعديد  �ل�سيد  ر���س��و�ن  �لأ���س��ت��اذ  يطرح  �لقر�مطة 
�لأ�سئلة عن هذه �لتجربة �ملتفردة، فاحلركة �لقرمطية 
�حلركات  وت�سبه  �سريتها،  يف  �لفاطمية  �ل��دول��ة  ت�سبه 
مل  �ملجمل  يف  لكنها  تدينها،  يف  كالإ�سماعيلية  �لباطنية 
�لثورة من  ��ستفادت هذه  �لتجربتن فهل  �أيا من  ت�سبه 
�أم  و�لإ���س��الم��ي؟  �لعربي  �ملجتمع  حميط  خ��ارج  جت��ارب 
�سابة  ث��ورة  منها  جعل  قادتها  وتبدل  رقعتها  تو�سع  �أن 
متجددة؟ كما يحذر �لباحث من تف�سري�ت �مل�ست�سرقن 
�لثورة  �أتباع  ي�سورون  كونهم  �لثورة  بهذه  يتعلق  فيما 
بالإ�سافة  �ملنقادين،  �جلهلة  م��ن  جمموعة  �أن��ه��م  على 
بالتاريخ  جهلهم  �سعف  ي�سببها  �لأخطاء  من  كثري  �إىل 
وم���دى �خ��ت��الط �لأع�����ر�ق يف �لأري�����اف �ل��ع��رب��ي��ة؛ فهم 
ي�����س��ق��ط��ون غ��ال��ب��ا �لأ����س���ب���اب �لج��ت��م��اع��ي��ة ن��ف�����س��ه��ا على 
ك��ل �ل���ث���ور�ت �ل��ت��ي حت�����س��ل يف �ل�����س��رق ك��ال��ف��ق��ر وغ��ي��اب 
ع��ن خ�سو�سية  �ل��ن��ظ��ر  ب��غ�����ض  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �ل��ع��د�ل��ة 
فاإن  و�أخ��ري�  و�لجتماعية.  �لثقافية  وحمولته  �ملجتمع 
ت��اأث��ري�ت  �أن  �ل��ث��ور�ت  ه��ذه  يف  �لباحث  �نتباه  ي�سد  مم��ا 
�ل��ي��وم يف  �إىل  باقية  ز�ل���ت  م��ا  �ل��ت��ي حركتها  �جل��م��اع��ات 
بع�ض �لأم�سار، مما يعني توغلها يف �ملجتمع و�سعبويته 
وتاأثريها �لقوي؛ فالثور�ت لبد �أن تنتهي »و�إن طالت- 

�أما �لفكرة و�لأثر فيبقيان يف ذ�كرة �ل�سعوب. 

فرتات  يف  والقرامطة  الزجن  ثورات  ال�سيد،  ر�سوان  االأ�ستاذ  يناق�ض  االجتماعي«  والتف�سري  القرامطة..ال�سعبويات  وثورات  الزجن  »ثورة  مقاله  يف 
الثورات،  اأدت لظهور هذه  التي  االأ�سباب  نواٍح عدة، حماوال حتديد  لت�سابهها يف  نظًرا  اإياها من جانب اجتماعي  متناواًل  والعبا�سية  االأموية  اخلالفة 
املوؤرخني وامل�ست�سرقني، ولعل هذا  باآراء  ال�سعبوي، م�ستاأن�سا  الن�سال  �سنوات من  انتهائها بعد  اإىل  اإىل  اأدت  التي  التاأييد، واالأ�سباب  وكيف ح�سلت على 

النقا�ض الذي يطرحه الباحث يف هذا املقال مما ميكن اإ�سقاطه على بع�ض الثورات يف الع�سر احلديث، باختالف اأهدافها وعنا�سرها.
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تكامل العلوم التراثية األصلية مع العلوم المنقولة
علم الكالم وأصول الفقه أنموذجا

�إىل  �ل��ع��ام  �آي��ل يف معناه  وه��و  ���س��رورة،  �مل��ع��ريف  فالتكامل 
ما، وهذه حقيقة  �أمٍر  بيان  �لعلوم و�خلو�طر على  تعاون 
كانت  ما  �لعلوم  من  كثري�ً  ف��اإن  �لعلم؛  تاريخ  بها  ينطق 
لت�سل �إىل مر�حل متقّدمة من ن�سجها لول تكاملها مع 
�أو�ئ��ل  �أن �لإم���ام �ل��غ��ز�يل م��ن  غ��ريه��ا. و�جل��دي��ر بالذكر 
�لرت�ثية  �لعلوم  تكامل  م�سروع  تاأ�سي�ض  �إىل  �سعو�  �لذين 
�لأ�سلية مع �لعلوم �ملنقولة ما د�مت ل تتعر�ض بالنق�ض 
مناوئة  فئة  على  عائباً  �لإ�سالمية،  �لتد�ولية  لالأ�سول 
م��ن �مل��ج��ت��م��ع �لإ���س��الم��ي رده���ا ح��ق��ائ��َق يف �أ����س���ر�ر �ل��دي��ن 
�لعلمي  بكونها من كالم �لأو�ئل، فاإن �ساحب �لتخ�س�ض 
متى  علمه  م�سائل  بجميع  �ل��وف��اء  ي�ستطيع  ل  �ل��و�ح��د 
بر�أ�سه،  م�ستقل  ِعْلٍم  وجد�ُن  يعّز  لأنه  و�حد؛  بعلم  �كتفى 
ل يتكامل مع علوم �أخرى. وكاأن ُي�ست�سر يف �لعلوم فاقًة 
»و�إنه  �لتخ�س�ض  �بن حزم يف حق �ساحب  وَع��َوز�ً. ويقول 
ل  ناق�ساً،  ك��ان  علمه  �إىل  �لعلوم  من  غ��ريه  ي�سف  مل  �إن 

به«. ُينتفع 
�ل���ذي يهتم  �ل��ع��ل��وم �لإ���س��الم��ي��ة  �أب���رز  �أح���د  �ل��ك��الم  فعلم 
مببحث �لعقائد �لإ�سالمية و�إثبات �سحتها و�لدفاع عنها 
بالأدلة �لعقلية و�لنقلية؛ �إذ ُيَعُدّ - �إىل جانب علم �أ�سول 
من  وجتلياً  �لإ���س��الم��ي،  �لتفكري  ملنهج  �نعكا�ساً   - �لفقه 
�لنظر  علم  م�سمياته-  بع�ض  يف   - فهو  �لعقلية.  جتلياته 
و�ل�ستدلل، وقد �سمي بذلك لقيامه على �لقول بوجوب 
باآليات  و��ستغاله  �ملُتكلمن،  من  كثري  عند  �لعقلي  �لنظر 
�ل�ستدلل �لعقلية على �مل�سائل �لإميانية. وهو علم يعنى 
مبعرفة �هلل تعاىل و�لإميان به، ومعرفة ما يجب له وما 
ي�ستحيل عليه وما يجوز، و�سائر ما هو من �أركان �لإميان 
�هلل  على  و�أكرمها  �لعلوم  �أ�سرف  وهو  بها،  ويلحق  �ل�ستة 
ب�سرط  لكن  �ملعلوم  �سرف  يتبع  �لعلم  �سرف  لأن  تعاىل، 
�ل�سحيحة،  و�ل�����س��ن��ة  �ل��ك��ت��اب،  م��دل��ول  ع��ن  ي��خ��رج  ل  �أن 
و�إجماع �لعدول، وفهم �لعقول �ل�سليمة يف حدود �لقو�عد 
علم  ويقوم  �لأ�سيلة.  �لعربية  �للغة  وق��و�ع��د  �ل�سرعية، 
�لإ�سالمية  �لعقيدة  م�سائل  ودر����س��ة  بحث  على  �ل��ك��الم 

�إث��ب��ات��ه��ا، ومناق�سة  ب��اإي��ر�د �لأدل����ة وع��ر���ض �حل��ج��ج ع��ل��ى 
ودح�ض  بطالنها،  و�إثبات  لها،  �ملخالفة  و�لآر�ء  �لأق��و�ل 
ون���ق���د �ل�����س��ب��ه��ات �ل���ت���ي ت���ث���ار ح���ول���ه���ا، ودف���ع���ه���ا ب��احل��ج��ة 
وجود  ثبوت  على  ن�ستدل  �أن  �أردن��ا  �إذ�  فمثال  و�ل��ربه��ان. 
نرجع  له،  �سريك  ل  و�حد  �أنه  وثبوت  �لكون،  لهذ�  خالق 
�إىل ه��ذ� �ل��ع��ل��م، وع��ن ط��ري��ق��ه ن��ت��ع��رف ع��ل��ى �لأدل����ة �لتي 
�مل��ج��ال. وه��ن��اك ع���دة تعريفات  �ل��ع��ل��م��اء يف ه���ذ�  ي��ورده��ا 
�ملاأخوذ منها،  �ملفهوم  �لكالم، تختلف يف ظاهرها يف  لعلم 
ولكنها يف حقيقتها ترجع �إىل حقيقة و�حدة، منها تعريف 
�لفار�بي باأنه »ملكة يقتدر بها �لإن�سان على ن�سرة �لآر�ء 
وتزييف  �مللة،  و��سع  بها  �سرح  �لتي  �ملحمودة  و�لأف��ع��ال 
�لإيجي  �لدين  ع�سد  ويعرفه  بالأقاويل«.  خالفها  ما  كل 
�لعقائد  �إثبات  على  معه  يقتدر  »علم  بقوله:  �ملو�قف  يف 
ما  بالعقائد  و�مل��ر�د  �ل�سبه،  ودفع  �حلجج  باإير�د  �لدينية 
�ملن�سوبة  وبالدينية  �لعمل،  دون  �لعتقاد  نف�ض  به  يق�سد 
و�إن خطاأناه ل نخرجه من  فاإن �خل�سم  �إىل دين حممد 
علماء �ل��ك��الم«. و�إذ� ك��ان ك��ل م��ن �ل��ف��ار�ب��ي و�لإي��ج��ي قد 
�لإ�سالمية  �لعقيدة  ن�سرة  على  يقوم  �ل��ك��الم  علم  جعل 
دون متييز بن �لفرق �لإ�سالمية، فاإننا جند �بن خلدون 
على  �لع��ت��ق��اد�ت  ن�سرة  يف  �لتعريف  يح�سر  مقّدمته  يف 
فيقول  �لفرق  باقي  ويخرج  �ل�سنة  و�أه��ل  �ل�سلف  مذهب 
عن  �حلجاج  يت�سمن  علم  »ه��و  �ل��ك��الم:  لعلم  تعريفه  يف 
�ملبتدعة  على  و�ل��رد  �لعقلية  ب��الأدل��ة  �لإمي��ان��ي��ة  �لعقائد 
�ملنحرفن يف �لعتقاد�ت عن مذ�هب �ل�سلف و�أهل �ل�سنة، 
هذ�  يف  وه��و  �لتوحيد«.  هو  �لإميانية  �لعقائد  ه��ذه  و�سر 
ي��و�ف��ق م��ا ذه���ب �إل��ي��ه �ل���غ���ز�يل يف �مل��ن��ق��ذ م��ن �ل�����س��الل. 
وهناك تعريفات �أخرى للكالم حتدده مبو�سوعه لتف�سل 
�ل��ن��اظ��رة يف �لإل��ه��ي��ات، منها  �ل��ع��ل��وم �لأخ���رى  بينه وب��ن 
فيه  يبحث  »علم  بقوله:  له  �جلرجاين  �ل�سريف  تعريف 
و�ملعاد  �ملبد�أ  من  �ملمكنات  و�أح��و�ل  و�سفاته  �هلل  ذ�ت  عن 
�لأك��ر  �ل��ف��ار�ب��ي  تعريف  ويبقى  �لإ����س���الم«.  ق��ان��ون  على 
�لدفاع  �لكالم  بعلم  للم�ستغلن  �أوكل  حيث  و�سموًل  �سعة 

علما  ومم��ار���س��ة،  ت�سور�  بكامله:  �لإ���س��الم��ي  �ل��دي��ن  ع��ن 
وع��م��ال �أو ع��ق��ي��دة و���س��ري��ع��ة. وه��و �لأم���ر �ل���ذي غ��اب عن 
ل  و�ل�سريعة  للعقيدة  �جلمع  هذ�  ولكن  �لتعريفات.  جل 
لل�سلة  عقد  هو  و�إمّن��ا  متميزين  علمن  بن  خلطا  يعني 
ب��ي��ن��ه��م��ا وه����ذ� م���ا ن���ق���روؤه ب��و���س��وح يف م���ا ي��ل��ي م���ن ق��ول 
جزء  �أي�ساً:  جزئن  تنق�سم  �ل�سناعة  »وه��ذه  للفار�بي: 
يف �لآر�ء وجزء يف �لأفعال )وهي غري �لفقه( لأن �لفقيه 
م�سّلمة  �مللة  و��سع  بها  �سّرح  �لتي  و�لأفعال  �لآر�ء  ياأخذ 
عنها.  �لالزمة  �لأ�سياء  منها  في�ستنبط  �أ�سول  ويجعلها 
�أ�سوًل من  و�ملتكلم ين�سر �لأ�سياء �لتي ي�ستعملها �لفقيه 
�أن  على  �تفق  ف��اإذ�  �أخ��رى.  �أ�سياء  منها  ي�ستنبط  �أن  غري 
فقيه  فهو  جميعاً  �لأم��ري��ن  على  ق��درة  م��ا  لإن�سان  يكون 
و��ستنباطه  متكلم،  ه��و  مب��ا  لها  ن�سرته  فتكون  متكلم. 

منها مبا هو فقيه«.
�ل�سلة  ربط  و�إمّنا  �لعلمن،  �لفار�بي مل يخلط بن  �إذن، 
هما، فعامل �لكالم ينت�سر لعقيدة �ملتدين  بينهما، مع حدِّ
�لعقائد  من  ينطلق  �لفقيه  حن  يف  �لعملية،  وملمار�ساته 
لي�ستنبط  كاأ�سول  �ل�سارع  ي�سعها  �لتي  �ملمار�سات  وم��ن 
فقيها  �ل��ك��الم  ع��امل  ي��ك��ون  وق��د  �لفقهية،  �لأح��ك��ام  منها 
�أح��ك��اًم��ا من  ��ستنبط  و�إمّن���ا لأن��ه  ك��الم،  لي�ض لأن��ه ع��امل 
�لأ�سول، وكذلك �لفقيه قد يكون عامل كالم، لي�ض لكونه 

فقيها و�إمّنا لأنه يد�فع عن �لدين عقيدة و�سريعة.
و�ل��ف��ق��ه، وجعل  �ل��ك��الم  علم  ب��ن  و�ل��و���س��ل  �لف�سل  ذل��ك 
�لأ�سباب  من  هو  و�لأفعال  �لآر�ء  عن  يد�فع  �لكالم  عامل 
كل  مقدمة  يف  �لكالم  لعلم  �لفار�بي  تعريف  ت�سع  �لتي 
ن��ظ��ًر�  ب��ه��ا يف حت��دي��د م��ف��ه��وم��ه  �أُديل  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��ري��ف��ات 
عن  فالدفاع  متذهبه،  وع��دم  و�لعمل،  للعلم  ل�سموليته 
للدين  ن�سرة  هو  �لكالم  لعلم  �لفار�بي  م�فهوم  يف  �لدين 
�سد �لتحديات �لعقدية ب�سفة عامة بدون حتديد ملنطلق 
م��ذه��ب��ي ب��ع��ي��ن��ه، خ��الف��اً جل��ل ب��اق��ي �ل��ت��ع��ري��ف��ات. ون��ظ��رة 
ي��ث��ب��ت �سعة  �أه��م��ه��ا ع���رب خم��ت��ل��ف �لأزم���ن���ة  �إىل  ���س��ري��ع��ة 

�أف�سليته. �لفار�بي وبالتايل  و�سمولية تعريف 

نتناول يف مقالنا هذا ما كتبه الباحث يف الفقه واأ�سوله -بالل �سيبوب- يف بحثه العميق مبجلة التفاهم واملعنون بـ»التكامل املعريف بني الفل�سفة وعلم 
الكالم وعلم اأ�سول الِفقه من خالل املفاهيم الرّحالة )مفهوم الِعلَّة اأمنوذجًا(«؛ فلقد ر�سدت ال�ساحة الفكرية من خالل ما م�سى وعيًا كبريًا باأهمية 
اأن يكون  اأن ح�سول التكامل بني ِعْلمني ف�ساعدًا يجب  التكامل املعريف عند ُمفكري االإ�سالم، جتّلى يف �سعيهم احلثيِث اإىل تاأطريه علميًا م�سددين على 
اأو التزويق؛ ملا يف ذلك من ان�سغال بالف�سول وت�سييع لالأ�سول، وكفى بذلك ت�سييعًا لبنية العلم،  بناًء على حاجات علمية ملحة، ال على �سبيل الرتف 

و�سلبًا لو�سف العلمية منه.
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رأس المال الثقافي...
مقاربة سوسيولوجية

�إذ يعد مفهوم ر�أ�ض �ملال من �ملفاهيم �ملحورية يف فكر »بورديو« 
ومل ي��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذ� �مل���ف���ه���وم م���ن خ����الل م��ع��ن��اه �ل��ت��ق��ل��ي��دي 
�أم  �ل��ر�أ���س��م��ال ور�ث���ي���ا  �أك����ان ه���ذ�  ���س��و�ء  �لق��ت�����س��ادي فح�سب - 
ق��وة  �ل��ف��اع��ل  �مل��ف��ه��وم مي��ن��ح  ه��ذ�  �أن  �إىل  ن��ظ��ر  ول��ك��ن��ه   - مكت�سبا 

�جتماعية د�خل �لف�ساء �لجتماعي، ور�أ�ض �ملال �لثقايف.
ملفهوم  ن��ق��دي��ة  روؤي����ة حتليلية  ت��ق��دمي  �مل��ق��ال  ه���ذ�  ���س��ن��ح��اول يف 
ر�أ����ض �مل���ال �ل��ث��ق��ايف، خا�سة م��ع ذي���وع ����س��ت��خ��د�م ه��ذ� �مل��ف��ه��وم يف 
�ل�سو�سيولوجيا �ملعا�سرة، على �مل�ستوين �لنظري و�لإمبرييقي. 
ي�سري مفهوم ر�أ�ض �ملال �لثقايف �إىل �ملو�رد �لتي يحوزها �لفاعل 
�ملو�د  هذه  كانت  �سو�ء  بالثقافة،  عالقته  خالل  من  �لجتماعي 
�لتن�سئة  �ل��ف��رد م��ن عملية  ي��ح��وزه  م��ا  ك��ل  م��وروث��ة م��ن خ��الل 
»�أمن���اط  �لعقلية  �ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ل��غ��ة، وع��ن��ا���س��ر  م��ث��ال  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
خالل  م��ن  �ملكت�سبة  �أو  �مل��ع��اين«،  نظم  �ل���س��ت��ع��د�د�ت،  �لتفكري، 
�لتعليمية، وتقا�ض قيمة كل موؤهل هنا بالعتماد على  �ملوؤهالت 

عدد �ل�سنو�ت �لتي يق�سيها �لفرد يف �لتَّعُلم.
»�آدم �سميث« ليحررو�  �لفيزيوقر�ط ومن بعدهم  جاءت جماعة 
م�سطلح ر�أ�ض �ملال من �قت�ساره على ر�أ�ض �ملال �لنقدي، لي�سري 
�إىل �ملال و�لأدو�ت و�أغر��ض �أخرى، و��ستخدم �آدم �سميث مفهوم 
ر�أ�ض �ملال لي�سري �إىل جميع متطلبات �لإنتاج �لتي حُتقق �لدخل، 
وج��زٌء من ه��ذه �ملتطلبات - و�ل��ذي ُيعد ج��زًء� من ر�أ���ض �مل��ال - 
�لأف����ر�د،  �ل��ت��ي ميتلكها  �مل��ه��ار�ت  م��ن  �مل��ن��ا���س��ب  �ل��ق��در  يتمثل يف 
يتم  ما  وهو  بكفاءة،  توظيفها  على  �لقدرة  لديهم  يكون  �لذين 
علماء  تعامل  ولقد  �لب�سري.  �مل��ال  ر�أ���ض  مبفهوم  عنه  �لتعبري 
مع  لريكاردو  �لتابعون  �لكال�سيكيون  �لبورجو�زيون  �لقت�ساد 
ر�أ����ض �مل���ال بو�سفه ع��م��ال م��رت�ك��م��ا ون��اجت��ا ع��ن ج��ه��ود �لإن��ت��اج 
يتعامل  �ل��ذي  مارك�ض  ك��ارل  �إ�سهام  ذل��ك  بعد  وي��اأت��ي  �ل�سابقة. 
��ستغالل  عن  �لناجتة  �لفائ�سة  �لقيمة  بو�سفه  �مل��ال  ر�أ���ض  مع 
�لعمال �ملاأجورين، فر�أ�ض �ملال لي�ض يف حد ذ�ته و�سيلة لالإنتاج، 
ب��ل ه��و ع��الق��ة �ج��ت��م��اع��ي��ة ب��ن �ل��ط��ب��ق��ات �ل��رئ��ي�����س��ة يف �ملجتمع 
�ل���ب���ورج���و�زي، وع��الق��ة ����س��ت��غ��الل ب��ن م��ال��ك��ي و���س��ائ��ل �لإن��ت��اج 

�ملاأجورين. و�لعمال 
وع���ل���ى �ل����رغ����م م����ن �أن ب����وردي����و ه����و م����ن ����س���اغ م���ف���ه���وم ر�أ������ض 
�مل���ال �ل��ث��ق��ايف؛ ف����اإنَّ ف��ك��رة �ل��ث��ق��اف��ة - �ل��ت��ي مت��ث��ل م�����س��در� من 
�لنظرية  يف  ومتاأ�سلة  م��وج��ودة  كانت   - و�ل��ق��وة  �ملكانة  م�سادر 
�أع��م��ال كل  بالطبقات يف  �مل��رت��ب��ط  �ل��ف��ك��ر  خ��ا���س��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
ب�سكل  فيرب  كتب  فلقد  دوركهامي«.  و»�إمييل  فيرب«  »ماك�ض  من 

مو�سع حول ما �أطلق عليه جماعات �ملكانة، ويق�سد بهم �لأفر�د 
�لذين  �أي  �مل�سرتكة؛  �أو  �لو�حدة  �ملكانة  ثقافة  جتمعهم  �لذين 
�أ�سكال  �لهوية و�لقيم و�لأذو�ق �جلمالية نف�سها، وكذ�  ميتلكون 
�لزي، و�خلطاب...�إلخ، ويعد ذلك بالن�سبة لهم م�سدًر� لل�سرف 

و�لتكرمي. و�لتميز 
ذ�ت  �لثقافة  �أن  فكرة  ب��وردي��و  ��ستق  �لدوركهاميي  �لفكر  وم��ن 
�مل��رك��ز �لج��ت��م��اع��ي و�مل��ك��ان��ة �ل��رف��ي��ع��ة ل��ه��ا �سمة �ل��ق��د���س��ي��ة؛ �أي 
ُت�سكل  �أنها  كما  �ليومي،  �لو�قعي  �لعامل  عن  بنف�سها  تناأى  �أنها 
باأ�سلوب  �جلماعة  ق��وة  متثل  �لتي  �لثقافية  �ل��رم��وز  جمموعة 

مادي وجذ�ب ومقنع.
وج���وه���ر م��ف��ه��وم ر�أ������ض �مل����ال �ل��ث��ق��ايف ل���دى ب���وردي���و م���ن خ��الل 
هو   - �ملعا�سرة  فرن�سا  عن  �أعماله  يف  �ملفهوم  لهذ�  ��ستخد�ماته 
�ملركز �لجتماعي  �ملتميزة ذ�ت  �لفرد بالثقافة �جلمالية  معرفة 
�لرفيع و�إدر�كه لعنا�سرها، مثل ذلك �لفنون �لرفيعة، و�لثقافة 
�مل��ال  ر�أ����ض  �أنَّ  �إىل  ب��وردي��و  وي��ذه��ب  �للغوية.  و�ل��ق��درة  �لأدب��ي��ة، 

�لثقايف يتمثل يف ثالثة �أ�سكال هي:
�لتي  �حل��ال��ة  وه��ي  �ملج�سمة:  �أو  �ملتحدة  �مل��ادي��ة  �حل��ال��ة  �لأول: 
�لفرد  �لعقل و�جل�سد، وهي تتطلب من  تتعلق برتتيب وتنظيم 
�لثقايف،  �ملال  ر�أ���ض  ومر�كمة  تكوين  بهدف  و�جلهد  �لوقت  بذل 
وي��ب��ذل �ل��ف��رد هنا �ل��وق��ت و�مل��ج��ه��ود؛ وذل���ك م��ن �أج���ل �لرت��ق��اء 

و�ل�ستيعاب. �لذهني 
�لثقافية  �ل��ب�����س��ائ��ع  م��ث��ال  �مل��و���س��وع��ي��ة،  �ل���ث���اين: وه���و �حل��ال��ة 
�ملال  ر�أ���ض  �أنَّ  هذ�  ويعني  و�لقو�مي�ض...�إلخ(،  �لكتب،  )�ل�سور، 
من  للنقل  قابل  فهو  ولذلك  �مل��ادي��ة،  �لأ�سياء  يف  يتمثل  �لثقايف 
بورديو على وجود عالقة ما بن هذ�  يوؤكد  حيث ماديته، وهنا 
�إن  �لقت�سادي؛ حيث  �ملال  ور�أ���ض  �لثقايف  �ملال  ر�أ���ض  �ل�سكل من 
ملكية  ا  �أي�سً منه  تطلب  �ملادية  �لأ�سياء  ه��ذه  ملثل  �لفرد  ملكية 

ر�سيد من ر�أ�ض �ملال �لقت�سادي.
�لع�سوي،  �لتكوين  �لتنظيمية، وهي حالة  �حلالة  �لثالث: وهي 
و�ل���ت���ي ت��ق��دم خ�����س��ائ�����ض و���س��م��ات ر�أ������ض �مل����ال �ل���ث���ق���ايف، ك��م��ا يف 
�إح���دى �ل��ط��رق لإث��ب��ات  �مل��وؤه��الت �لعلمية، وه���ذه �لأخ���رية ه��ي 

حقيقة �متالك �لفرد لر�أ�ض �ملال �لثقايف.
بالتعليم  �خلا�ض  �مل��ال  ر�أ���ض  بن  تفرق  �لتي  هي  �حلالة  وه��ذه 
و�لذي  �حلاكمة،  باجلماعة  �خلا�ض  �لثقايف  �ملال  ور�أ�ض  �لذ�تي، 
�لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��ب��ادل  ���س��وق  قليلة يف  ف��و�ئ��د  ع��ل��ى  يتح�سل  ق��د 
�لعلمية  �ملوؤهالت  خالل  من  �أكادمييا  �ملقرر  �لثقايف  �ملال  ور�أ�ض 

�ملعرتف بها ر�سميا، وهذه �لأخرية هي �لتي متنح حلائزيها قيمة 
م�سمونة و�سرعية، وي�سكل هذ� جوهر �لختالف ما بن �ملناف�سة 
�لب�سيط و�لذي  �لثقايف  �ملال  ر�أ�ض  ر�سميا و�سرعيا، وبن  �ملعروفة 

يحتاج �إىل �إثبات ذ�ته با�ستمر�ر.
و�لتبادل  �لتدوير  �أو  �لتحويل  �إىل  �مل��ال  ر�أ���ض  �أ�سكال  قابلية  تعد 
�إع��ادة  على  �لتاأكيد  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �لإ�سرت�تيجية  �أ���س��ا���ض  ه��ي 
�إنتاج ر�سيد ر�أ�ض �ملال، �أو زيادة منافع �لفرد وعو�ئد ر�سيده من 
�لعلماء هذه  �لعديد من  �أوىل  �لذي يف حياز�ته. ولقد  �ملال  ر�أ�ض 
�لجتماعي  �مل��ال  ر�أ���ض  خ��الل  فمن  �لهتمام،  من  كثري�  �لعملية 
�لقرو�ض  مثل  �لقت�سادية،  �ملو�د  يحوزو�  �أن  �لفاعلون  ي�ستطيع 
و�لإع����ان����ات، وي�����س��ت��ط��ي��ع��ون ت��ن��م��ي��ة ر�أ������ض م��ال��ه��م �ل��ث��ق��اف�����ي عرب 
���س��الت��ه��م وع��الق��ات��ه��م م��ع �خل����رب�ء و�لأف������ر�د ذوي �ل��ث��ق��اف��ة �أو 

�أ�سحاب �لأر�سدة �لعالية من ر�أ�ض �ملال �لثقاف�ي.
وم��ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة يتطّلب ت��ر�ك��م ر�أ����ض �مل���ال �لج��ت��م��اع��ي ل��دى 
وُهناك  و�لثقافية.  �لقت�سادية  �ملو�رد  من  لكل  ��ستثمار�  �لأف��ر�د 
م�ساحلهم  ور�ء  ي�سعون  جم���ال  �أي  يف  �ل��ف��اع��ل��ن  �أن  �إىل  ُي�����س��ري 
ومنافعهم، �سو�ء �أكان ذلك بوعي منهم �أو دون وعي، ود�ئما يوجد 
�سر�ع من �أجل �حلفاظ على هذ� �لتوزيع �ملتفاوت و��ستمر�ريته، 
�ل�����س��ر�ع حم��اولت  ه��ذ�  ويت�سمن  �آخ���ر،  ب�سكل  �إن��ت��اج��ه  �إع���ادة  �أو 

م�ستمرة تهدف �إىل حتويل روؤو�ض �لأمو�ل من �سكل �إىل �آخر.
ومُيكن �أي�سا حتويل ر�أ�ض �ملال �لثقايف �إىل ر�أ�ض �ملال �لجتماعي 
على  �لذي يح�سل  �لنف�سي  فالطبيب  �لقت�سادي؛  �ملال  ر�أ�ض  �أو 
مهنية  م��ه��ار�ت  وميتلك  تخ�س�سه،  يف  عالية  علمية  م��وؤه��الت 
عالية، ميكن له �أن يحقق ذيوعا و�نت�سار� يف مهنته �أكر من �أي 
�ملال  ر�أ���ض  �آخ��ر، وهذ� ميكنه من حيازة ر�سيد كبري من  طبيب 

�لرمزي ور�أ�ض �ملال �لقت�سادي.
ل��ي�����ض ه���ذ� ف��ح�����س��ب ب��ل م��ن �مل��م��ك��ن مل��ن ي��ح��وز ر���س��ي��د� منا�سبا 
�ل�سلطة  ن��خ��ب��ة جم���ال  ي�����س��ب��ح م��ن  �أن  �ل��ث��ق��ايف  �مل����ال  ر�أ�����ض  م��ن 
جماعات  �أن  ع��ن  �ل��در����س��ات  �إح��دى  ك�سفت  بولند�،  ففي  �ل��ع��ام؛ 
حتقق  �أن  ��ستطاعت  �لثقايف  �ملال  ر�أ�ض  على  ترتكز  �لتي  �لُنخبة 
ذلك  يف  ودعهما  �لبولندي،  �ل�سيا�سي  �مل�سرح  يف  و��سعة  جناحات 
�ملجتمع  �سهدها  �لتي  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لتحولت  تلك 
�ل��ت��ح��ولت دعمت  ه��ذه  �لأخ����رية، وجم��م��ل  �لآون���ة  �لبولندي يف 
كبري�  ر�سيد�  ميتلكون  �لذين  لالأفر�د  �لجتماعية  �ملكانة  من 
باإحكام  �لثقايف، هذ� �لر�سيد هو �لذي �سمح لهم  �ملال  ر�أ�ض  من 

�ل�سيا�سية. �سيطرتهم على �حلياة 

الغني  ال�سو�سيولوجي  االإنتاج  اإىل  النظر  خالل  من  وذلك  االأخــرية،  ال�سنوات  خالل  االجتماع  علماء  اأهم  من  )19٣٠-٢٠٠٢م(  بورديو«  »بيري  ُيعد 
�ض ق�سما كبريا من هذا االإنتاج لعلم االجتماع الثقايف، وب�سكل اأكرث دقة لتحليل املمار�سات الرمزية، وقد تناول هذه  واملتنوع الذي خّلفه لنا، وقد كرَّ
الفكرة على امل�ستويني النظري وامليداين، باالعتماد على جهود امتدت ل�سنوات طويلة. وهذا ما ناق�سه الباحث خالد كاظم اأبو دوح يف مقاله املن�سور 

»التفاهم«. مبجلة 
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التوفيق بين العقل والوحي
في قراءة النصوص الدينية

�لن�سو�ض  بنقد  يهتم  منهجا  ب�سفتها  �لتاأويلية  �لكاتب  ُيناق�ض 
لأول  �أوروبا  وتف�سريها، وظهرت يف  بيانها  �إىل  �إ�سافة  �لدينية، 
�لدينية  �لن�سو�ض  ملناق�سة  وذل��ك  �لكنائ�ض؛  ج��در�ن  بن  م��رة 
ومعرفة مدى �سحتها من حيث م�سدرها و�أ�سولها وتثبيت ما 

مت نقله من �لإجنيل �سفهيا بالكتابة و�لتدوين.
�رتبطْت �لتاأويلية بفهم �لن�ض �لديني �مل�سيحي ملعرفة ما ت�سري 
�إليه تلك �ملفاهيم من معان ودللت يف �لقدمي �أ�سبحت دللت 
مرور  مع  غام�سة  جعلها  مما  �ملقد�سة؛  �لن�سو�ض  يف  جديدة 
�لإ�سكالية،  وللخروج من هذه  �إىل فهم جديد.  �لوقت، وحتتاج 
�إىل �سرورة �خلروج بطريقة منهجية لفهم  �لتاأويلية  دعا دعاة 
�ملعنى  وفهم  عنها،  �لغمو�ض  و�إز�ل���ة  �ملقد�سة،  �لن�سو�ض  ه��ذه 

�خلفي لها؛ ومنها: ظهر »علم �لتاأويلية«.
عنها  �أ�سفر  �لتي  �لنتائج  من  جمموعة  هناك  �أنَّ  �لكاتب  ويرى 
مل  �لدينية  �لن�سو�ض  فهذه  �لغربية؛  �لثقافة  يف  �لنقد  ه��ذ� 
�م��ت��د�د�ت زمنية  ب��ل ع��دة م��وؤل��ف��ن ع��رب  يكتبها م��وؤل��ف و�ح���د، 
�إىل  �إ�سافة  ومتباعدة،  خمتلفة  و�أزمنة  ظروفا  عا�سو�  خمتلفة، 
�أنَّ هذه �لن�سو�ض متباعدة يف لغتها و�أ�سلوبها ودللة �ألفاظها؛ 

فهي ل تتما�سى مع �مل�ستجد�ت �حلديثة �ملعا�سرة.
وعليه، ولتد�رك هذ� �خللل يف فهم دللة �لن�سو�ض يف �لإجنيل 
تعدد  يز  جُتِ متعددة  قر�ءة  بال�سرورة  لزم  فاإنه  �ملعنى،  وتقريب 
�ل��دليل  �لتنوع  تلغي  �لتي  �لأح��ادي��ة  �ل��ق��ر�ءة  وتتجنب  �ملعنى، 
لقارئ  يكون  هنا، ل  منا�سب. ومن  على معنى  و�نفتاحه  للن�ض 
�لدينية،  �لن�سو�ض  ت��اأوي��الت  يف  �سلطة  �أي  �ملقد�سة  �لن�سو�ض 
وه����ذ� ب��ال��ط��ب��ع ل��ن ي��ك��ون يف ���س��ال��ح �ل��ن�����س��و���ض �ل��دي��ن��ي��ة �ل��ت��ي 
تختلف من حيث �لكم و�لكيف، وتختلف يف مفاهيمها ودللتها 

معانيها. وت�سطرب 
د�م  ما  وتنوعه،  �لتف�سري  باختالف  باأ�ض  ل  �أخ��رى،  ناحية  من 
�لأفكار  �لكاتب  ويناق�ض  �لديني.  �لن�ض  دللة  يف  و�سوح  هناك 
ل��ل��ن�����ض، و�إمن���ا  ل��ي�����س��ت  ��ل��ط��ة  �ل�����سُّ ب����اأنَّ  �ل��ت��اأوي��ل��ي��ة  �ل��ت��ي حملتها 
وفق  ويطوعه  �أفكاره  �لن�ض  على  ي�سفي  �أن  فباإمكانه  للقارئ؛ 
�ختيار�ته مبا يقدمه من معان؛ فمن هنا كانت ن�ساأة �لتاأويلية 
ملحاولة فهم �لن�ض �مل�سيحي مبا يحقق �لن�سجام و�لتو�فق بن 
مبا  وق��ارئ��ه  �لديني  �لن�ض  وب��ن  �لع�سر  وقيم  �لديني  �لن�ض 

�لعتمة و�لغمو�ض. يزيل 
�ملنهج  �نتقال  هو  وم�سار وجده  ُمنعطف  �أكرب  �أن  �لكاتب  ويرى 
�لتاأويلي من نقد �لن�سو�ض �لدينية �إل نقد �لن�سو�ض �لب�سرية 
خا�سة �لن�سو�ض )�لأدبية - �لفل�سفية(؛ وبالتايل فاإنَّ هذ� �أتاح 

�لن�سو�ض  ع��امل  �إىل  �لالهوت  علم  دو�ئ��ر  من  �لت�ساع  للمنهج 
ومنهجية  علمية  »و�سائل  به من  يتميز  ملا  نظر�  وذلك  �لأدبية؛ 
يف قر�ءة ونقد �لن�ض �لأدبي«. ونتيجة لهذ� �لنتقال يف �ملنهج؛ 
�أدى �إىل �لتجان�ض بن �لن�سو�ض �لإلهية و�لن�سو�ض �لب�سرية؛ 
�لن�سو�ض  على  �حلكم  يف  �سلطة  له  �لذي  �لقارئ  يربط  بحيث 

�لفكرية. �ملقد�سة وفقا ملرجعتيه 
ول���وج���ود �ل��ت��ق��ارب ب���ن �ل��ث��ق��اف��ة �ل��غ��رب��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�لإ����س���الم���ي���ة؛ دع���ا ك��ث��ري م���ن �مل��ث��ق��ف��ن و�ل��ب��اح��ث��ن يف ق�����س��اي��ا 
�ل�سروط  وف��ق  �ل��ق��ر�آين  �لن�ض  ق���ر�ءة  �إىل  و�ل��ت��اأوي��ل  �لتف�سري 
م��ر�ع��اة  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  �ل��ت��اأوي��ل��ي،  للمنهج  �مل��و���س��وع��ة  و�مل���ب���ادئ 
�ملنهج  هذ�  طبيعة  على  �لوقوف  �أجل  ومن  وم�سدريته.  �لن�ض 
مقابلة  عقد  متَّ  و�ملنهجية،  �ملعرفية  و�إم��ك��ان��ي��ات��ه  ومالب�ساته 
�ملنهج  نقد  على  عملت  �لتي  �لعلو�ين  جابر  رقية  �لدكتورة  مع 
وق���ر�ءت���ه ت��ط��ب��ي��ق��ا وت��رج��م��ة، وق���د جت�����س��د ذل���ك يف م��وؤل��ف��ات��ه��ا 
تعود  و�لفهم  �لتاأويل  ق�سية  �أنَّ  �لبد�ية  يف  �أو�سحت  وبحوثها. 
يف جذورها ملحاولة �لفهم يف حتديد �ل�سلة بن �لعقل و�لن�ض، 
يعتمد  من  فهناك  �ليونان؛  فال�سفة  بن  قدمية  �إ�سكالية  وهي 
ع��ل��ى �ل��ع��ق��ل وت��ق��دي��ر�ت��ه و�أح��ك��ام��ه؛ �أم���ث���ال: خ��ري��زي��و���ض ممن 
و���س��رى  �ل��ع��ق��ل وح���ده،  �إىل  �لقبيحة و�حل�����س��ن��ة  �لأ���س��ي��اء  �أرج���ع 
ت��اأث��ري ذل��ك ع��ل��ى جميع �ل��دي��ان��ات وم��ن��ه��ا �ل��ي��ه��ودي��ة؛ ف��اخ��رتع 
فايلو �لإ���س��ك��ن��در�ين زع��ي��م �مل��در���س��ة �ل��ي��ه��ودي��ة ق��ان��ون �ل��ت��اأوي��ل 
�أن  �أك���د  ح��ي��ث  و�ل��وح��ي؛  �ل��ع��ق��ل  ب��ن  �ل��ع��الق��ة  لتحديد  كمنهج 
�لتوجه  و�نتقد  �لنهاية،  �إىل  باحلق  مو�سولن  و�لوحي  �لعقل 
�أن �لعالقة  �ملتم�سك بحرفية �لن�ض �لكتابي، و�جته �إىل �عتماد 
بن �لدين و�لعقل لبد �أن ترتكز على متابعة �لعقل لتقرير�ت 

�لوحي.
وي���رى �ل��ك��ات��ب �أن �ل��ف��ك��ر �ل��دي��ن��ي �لإ���س��الم��ي �رت��ب��ط �ل��ت��اأوي��ل 
بديانات  �ملفكرين  بع�ض  �أث��اره��ا  �لتي  �لأوىل  بالإ�سكاليات  فيه 
�لقر�آن،  �لإ�سكاليات: خلق  تلك  ومن  �ليونانية-  -ومنها  �أخرى 
�لنز�عات  بتلك  �أدى  مما  �لإلهية؛  و�ل�سفات  و�لقدر،  و�لق�ساء 
�ل��ت��ج��ري��دي��ة يف �ل��ف��ك��ر �لإ����س���الم���ي �إىل ب����روز ن���وع ج��دي��د من 
ب��ن��اًء على  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  �مل���وؤول �إىل تف�سري  �ل��ت��اأوي��ل، ف��اجت��ه 
ليجد  �لن�ض،  �إىل  �ل��ذ�ت  م��ن  م�سبق  بفهم  �ل�سخ�سية  نزعاته 
�أْن  �إىل  ذلك  �أدى  وبالتايل فقد  ودو�فعه؛  نزعاته  ُيالئم  تاأويال 
ولي�ض نقطة  ل  �ملوؤوَّ �رتكاز تربير على فكر  �لقر�آن نقطة  يكون 

�نطالق للقارئ �أو �ملخاطب.
و�ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي ب��اإع��ج��ازه �مل��ت��ن��وع و�مل��ت��ع��دد، خ��اط��ب �لأج��ي��ال 

و�أحكامه؛ حيث  تاأويله  ثابت وقو�عد حمددة يف  بن�ض  �ملختلفة 
ت��اأوي��ل  ع��ن  �لبحث  عند  ك��ث��ري�  يقفون  �ل�سابقون  �لعلماء  ك��ان 
�ل��ق��ر�آن، خ��وف��ا م��ن �ل��وق��وع يف �ل��ت��اأوي��الت �ل��ف��ا���س��دة �ملنحرفة، 
ويبقى  �لدين،  و�أ�سول  بالعقائد  تتعلق  �لتي  �لآيات  وبالتحديد 
�لن�ض على ما هو عليه، �إىل �أن يكون �لتاأويل بدلياًل �أو قرينة.

بعك�ض ما حدث مع �لن�سر�نية؛ فقد ظهرت �حلركة �لن�سر�نية 
�ل��ت��ي حت���ثُّ ع��ل��ى ق���درة �ل��ع��ق��ل �ل��ف��ردي ع��ل��ى ت��اأوي��ل �لن�سو�ض 
�لكن�سية؛ مما  للتاأويل يف حدود  يقت�سر  ول  و��ستيعابه،  وفهمه 
فتح �ملجال �أمام �لتاأويالت �مل�ستحدثة و�ملعتمدة على �لنظريات 
�جل���دي���دة. وم���ع دخ���ول �أوروب����ا ع�سر �ل��ن��ه�����س��ة، و�ن��ح�����س��ار دور 
�لكن�سية  ب�سلطة  فقدها  �لتي  حريته  �لعقل  ��ستعاد  �لكني�سة، 
حرية  للعقل  وهبت  �لتي  �حل��ري��ة  وه��ذه  رج��اله��ا،  وت�سريعات 
و�لنقد  �ملحك  على  وو�سعها  �ل�سابقة،  معتقد�تها  كل  مر�جعة 

و�لتحليل.
�لتاريخي من  �لنقد  �أنَّ نظرية  �لكاتب  يرى  �أخرى،  ناحية  من 
�أبرز �لجتاهات و�أخطرها يف جمال نقد �لن�سو�ض، وتن�ضُّ تلك 
لتاريخ  �سدى  بو�سفها  �لكتابية  �لن�سو�ض  �أنَّ  على  �لنظرية 
خا�سع  تاريخي  ت��ر�ك��م  ه��و  �ل��وح��ي  و�أن  وم�سى،  وب��اد  �نقر�ض 
�لتاأثري�ت  ه��ذه  �سمن  وم��ن  و�لتحولت،  و�ملكان  �لزمان  ل�ُسنَّة 
ن��ظ��ري��ة �ل���د�رون���ي���ة �ل��ت��ي ح���اول �ل��غ��رب �إ���س��ق��اط��ه��ا ك��ث��ري� على 
لي�سمل  �متد  �أث��ره��ا  �أنَّ  �إل  و�مل��ع��ارف،  �لعلوم  خمتلف  م�ستوى 

�لدينية. �لن�سو�ض  د�ئرة 
ويذكر �لكاتب يف نهاية �ملقال جمموعة من �ملقرتحات؛ منها:

- لب���د م��ن �ل��ت��م��ي��ي��ز وع���دم �ل��ت�����س��وي��ة ب��ن �ل��ط��رح �ل��ن��اب��ع من 
�لذ�ت �لو�عية و�ملدركة لر�سالتها حمتكمة �إىل ن�سو�ض �لقر�آن 
�مل�سلية  �ل��ذ�ت  من  �لنابع  �مل�سبوه  و�لطرح  �ل�سحيحة،  و�ل�سنة 
ف��ك��ري��ا وم��ن��ه��ج��ي��ا، ل مت��ي��ي��ز ب��ن �ل��دي��ن ب��و���س��ف��ه و���س��ع��ا �إل��ه��ي��ا 

وتاأويل هذ� �لدين و�لجتهاد فيه.
مبحا�سرة  يكون  ل  �لت�سريع  ومقا�سد  �لدين  على  �حلفاظ   -
مبعنى  و�أطاريحه،  توجهاته  �سدق  بلغ  مهما  جتديدي  فكر  كل 
�ل�سروريات؛  من  تعد  �لطرح  يف  و�ل�ستمر�ر  للتجديد  �حلاجة 
ل��ذل��ك ل ي��ت��م �لأم����ر ب��و���س��ع ���س��د ل��ه��ا، و�إمن����ا مب��ق��اب��ل��ة �حلجة 

باحلجة.
و�لإملام  �لقد�مى  �ملقا�سد  �أئمة  �إ�سهامات  �لوقوف على  �أهمية   -
�إل��ي��ه م��ن ق��و�ع��د و���س��و�ب��ط �لك�سف عنها  ت��و���س��ل��و�  �ل��ك��ايف مب��ا 
وتفعيلها، وميكن �لعتماد على ذلك بالأدو�ت �ل�ستقر�ئية �لتي 

تبد�أ بالبحث �لو��سع للو�سول �إىل �حلقائق.

نظرا الأنَّ علم التاأويل يعتمد على قراءة الن�سو�ض الدينية؛ كونها حتتوى على املعنى اخلفي غري الظاهر، وحماولة خمتلف الديانات فهم الن�سو�ض 
املقد�سة وتف�سريها وتاأويلها؛ ظهرْت عدة اجتاهات يعتمد بع�سها على االجتاه العقلي، والبع�ض االآخر على الوحي ومعرفة ال�سلة فيما بينهما. َيِرد يف 

هذا املقال اأهم ما ُذِكر يف بحث الكاتب حممد بنعمر، الذي ن�سرته جملة »التفاهم« حتت عنوان »التاأويلية وقراءة الن�ض الديني«.
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�لفكر  يف  �لعامة  �خلال�سة  �أنَّ  �إىل  �لعلوي  �ملفكر  وي�سري 
ظ��ه��وره  �لأول:  �جت���اه���ن؛  ت��ت��م��ث��ل يف  �مل��ع��ا���س��ر  �ل��ع��رب��ي 
كفل�سفة بد�أت فعليا يف ع�سرينيات �لقرن �لع�سرين ولي�ض 
بطائر  ذل��ك  م�سبها  ع�سر،  �لتا�سع  �ل��ق��رن  ثالثينيات  يف 
»�ملنريفا« �لذي ل يغّرد �إل عند نهاية �ليوم وقدوم �مل�ساء. 
�أما �لجتاه �لثاين، فاإن �خلطاب �لفل�سفي �لعربي �ملعا�سر 
يف  �ملتمّثل  �لأول  �مل�سلك  �لإج��م��ال:  على  م�سلكْن  �سلك 
�إىل  �لنت�ساب  �إىل  ميال  �أظ��ه��ر  �أي  و�ل��رتك��ي��ب،  �لتن�سيق 
�لفل�سفة  �إما يف جمال  �لأن�ساق �لكربى،  ن�سق فل�سفي من 
�أو �لفل�سفة �ملعا�سرة، ويقدم �لعلوي كمثال على  �حلديثة 
�أم��ا  ع��ب��د�ل��رح��م��ن.  ط��ه  �مل��غ��رب��ي  �لفيل�سوف  �مل�سلك  ه��ذ� 
�لفل�سفي �لعربي فهو  �لثاين �لذي �سلكه �خلطاب  �مل�سلك 
ومذهبه  كانط  �إىل  �إح��ال��ة  ب��ه  يعني  ول  �ل��ن��ق��دي،  �ملنحى 
قول  كل  ت��الزم  �سمة  ��ه  �أنَّ حيث  من  �لنقد  و�إمن��ا  �لنقدي، 
�ملغربي  �لفيل�سوف  �مل��ن��ح��ى  ه��ذ�  ومي��ّث��ل  �أ���س��ي��ل،  فل�سفي 

�لعايل. بنعبد  عبد�ل�سالم 
�لفيل�سوفن،  هذين  �إىل  �لعلوي  �ملفكر  ق  يتطرَّ �أن  وقبل 
فاإنه يقوم مبزيد من �لتو�سيح للخال�سة �لعامة �ملذكورة 
�أعاله يف ثالثة �أمور؛ �لأول: يق�سي باأن �لفل�سفة �لغربية 
�لفل�سفة  �إىل  ل��ل��و���س��ول  ق����رون  �أرب���ع���ة  ي��ق��ارب  م��ا  �أخ����ذت 
�ملعا�سرة؛ �إذ �بتد�أت بالديكارتية و�لتجريبية، و�سول �إىل 
وغريها،  و�ل�سخ�سانية...  و�لوجودية  �ملنطقية  �لو�سعية 
يف ح���ن ظ��ه��رت �ل���ت���ي���ار�ت �ل��ف��ل�����س��ف��ي��ة يف �ل��ف��ك��ر �ل��ع��رب��ي 
�مل��ع��ا���س��ر ب��ف��رتة زم��ن��ي��ة وج��ي��زة ل ت��ت��ج��اوز ث��الث��ة ع��ق��ود، 
�لثاين هو  �نبثقت دفعة و�حدة. �لأمر  �إنها  وميكن �لقول 
غياب �ل�ستمر�رية يف كل حماولت ت�سييد فل�سفات عربية 
�لفل�سفي  �لفكر  يف  ووجودية  منطقية  وو�سعية  ديكارتية 
رحيل  بعد  يحملها  وري���ث  دون  جميعها  وظ��ل��ت  �ل��ع��رب��ي، 
�جلو�نية  فيل�سوف  مثل  بظهورها؛  �رت��ب��ط  �ل��ذي  �ل���س��م 
ع��ث��م��ان �أم�����ن، و�ل���وج���ودي���ة ع��ن��د ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب����دوي، 
و�لو�سعية �ملنطقية عند زكي جنيب حممود... وغريهم.

ى يف �أن جمهرة من �لفال�سفة  ا �لأمر �لثالث، فقد تبدَّ �أمَّ
�لإ�سالمي  �لعربي  �ل��رت�ث  من  جعلو�  �ملعا�سرين  �لعرب 

ب�سلوك  وذل���ك  �لتفل�سف؛  ف��ع��ل  مل��م��ار���س��ة  ف�سيحا  جم���ال 
فل�سفي حم��دد  ت��ي��ار  �لأول جت��ري��ب  ث��الث��ة:  �أن��ح��اء  �أح���د 
مثل:  �ل���رت�ث؛  ق���ر�ءة  يف  �حلديثة  �لفل�سفة  م��ن  ي�ستمد 
ق��ر�ءة  ر�سد، وط��ه ح�سن يف  �ب��ن  ق��ر�ءة  قا�سم يف  حممود 
�ل��دي��ك��ارت��ي. وي��ق��وم  �ل�����س��ك  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل�سعر �جل��اه��ل��ي، 
�ملنحى �لثاين على �جتهاد �أ�سحابه يف �لعثور من �لرت�ث 
�لإ�سالمي على ما يدعم روؤ�هم، مثلما قام زكريا �إبر�هيم 
بعقد مقارنة بن كريكغارد و�أبي حيان �لتوحيدي كمثال 
كتابه  يف  ب��دوي  وعبد�لرحمن  �ل��ع��امل،  يف  و�لغربة  للقلق 
فكرة  ع��ل��ى  وت�سابقهما  �لإ����س���الم«،  يف  قلقة  »�سخ�سيات 
�أ�سبقية مفكري �لإ�سالم يف �لقول بنظرية علمية �أو فكرة 
فل�سفية. �أما �ملنحى �لثالث، فيكون من خالل طرح �سوؤ�ل 
لنا  يكون  كيف  �لتحديث:  وم�ساألة  �لنه�سة  �إ���س��ك��ال  ع��ن 
يف  ُي�سِعفنا  نحو  على  �لإ���س��الم��ي  �لعربي  تر�ثنا  ن��ق��ر�أ  �أن 
�لتيار  هذ�  وميثل  �حلا�سر؟  يطرحها  �أ�سئلة  عن  �لإجابة 

ح�سن حنفي وحممد عابد �جلابري.
ي�سري  عبد�لرحمن،  طه  �لتن�سيق  لفيل�سوف  تقدميه  ويف 
�أنَّ �لإحاطة بفكر عبد�لرحمن  �ملفكر بن�سعيد �لعلوي �إىل 
�ل��دي��ن«  »روح  م��ث��ل:  كتبه؛  �إىل  ب��ال��ع��ودة  ي��ك��ون  �أن  ينبغي 
و»ب���وؤ����ض �ل��ده��ر�ن��ي��ة« و»�حل�����و�ر �أف��ق��ا ل��ل��ت��ف��ك��ري«، وي��وؤك��د 
من  �لن�سقي  فكره  يف  ينطلق  عبد�لرحمن  طه  �أنَّ  �لعلوي 
�أنَّ  �إىل  ي�سري  �أن  ي��ري��د  هنا  وه��و  ومنطقها،  �للغة  ج��وف 
�للغة لها دللتها �ملحددة ون�سقها �خلا�ض. ويلفت �ملفكر 
عبد�لرحمن  ط��ه  ه��اج�����ض  ه��ي  �لأخ����الق  �أن  �إىل  �مل��غ��رب��ي 
مو�سوع  خا�سة  باإحكام،  ي�سيدها  �لتي  فل�سفته  يف  �لأك��رب 
ف�����س��ل �لأخ�����الق ع��ن �ل�����س��ي��ا���س��ة �ل����ذي ي��خ��ت��ل��ف ع��ن ب��اق��ي 
عن  �لدين  ف�سل  مثل:  �حلد�ثة؛  يف  ح�سل  �لذي  �لف�سل 
طه  وي�ستخدم  وغ��ريه��ا.  و�ل���ق���ان���ون...  و�ل��ف��ن  �ل�سيا�سة 
عبد�لرحمن �مل�سطلحات بدقة مثل �حلد�ثة و�لدهر�نية  
بك�سر  و�ل��ِع��ل��م��ان��ي��ة  �ل��ع��ن  بفتح  و�ل��َع��ل��م��ان��ي��ة  و�ل��دن��ي��ان��ي��ة 

عينها.
وت���ق���وم ف��ل�����س��ف��ة ط���ه ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب��امل��ق��ارب��ة ب���ن �ل��دي��ن 
و�ل�سيا�سة �سد� للحد�ثة، فهو هنا يقوم بو�سل ما ف�سلته 

�لتي  و�مل��ق��ارب��ة  �ل��ل��غ��ة،  م�سطلحات  يف  بالتعمق  �حل��د�ث��ة 
ولي�ست  عمودية  روحية  مقاربة  هي  �لفيل�سوف  يطرحها 
�أن  �لئتمانية  �لفل�سفة  �ساحب  وي��وؤك��د  ح��د�ث��ي��ة.  �أفقية 
�لدينية  �مل��م��ار���س��ة  ب��ن  تف�سل  �ل��ت��ي  بنظرتها  �حل��د�ث��ة 
عامل  يف  �إل  فيها  �لعي�ض  ميكن  ل  �ل�سيا�سية  و�مل��م��ار���س��ة 
يف  �لإن�����س��ان  حياة  باإمكانية  يقّر  فيل�سوفنا  �أن  �إل  و�ح���د، 

عاملن �ثنن على �لأقل �أحدهما مرئي و�لثاين غيبي.
وب�����الإق�����ر�ر ب���وج���ود ع����امل����ْن؛ ف��ه��ن��اك �أي�������س���ا مم��ار���س��ت��ان 
��ستح�سار  وه���ي  بالت�سهيد  ت�����س��م��ى  �لأوىل  م��غ��اي��رت��ان: 
�لعامل �لغيبي �إىل �لعامل �ملادي، و�لثاين ي�سمى بالت�سييد 
ُي�سبه  هنا  وهو  �لغيبي.  �إىل  �ملرئي  بالعامل  �لرتقاء  وهي 
ومبا  �لأفالطوين.  �لتذكر  �أو  �لأوىل  يف  �لفطرة  مو�سوع 
فاإنَّ  و�ل�سيا�سة،  �لدين  بن  يف�سل  �لذي  هو  �لعلماين  �أنَّ 
�لو�سل  هو  �لئتمانية-  لفيل�سوف  -وفقا  �لدياين  مفهوم 
و�أه��ل  �لت�سيي�ض  �أه��ل  م��ر�ت��ب:  لعدة  وفقا  ولكن  بينهما، 
�لعمل  �أو  �لتزكية  �أه��ل  و�أخ���ري�  �لتفقيه  و�أه���ل  �لتحكيم 
�ل��ت�����س��ويف �ل���ذي ي��ع��د �أ���س��ف��ى ط���رق �ل��و���س��ال ب��ن �ل��دي��ن 

و�ل�سيا�سة.
وي���ف���رد �مل��ف��ك��ر �مل��غ��رب��ي ب��ن�����س��ع��ي��د �ل��ع��ل��وي ف�����س��ال �أخ���ري� 
�ملتمثلة  �لنقدية  �لالتن�سقية  �لفل�سفة  عن  فيه  يتحدث 
فالفل�سفة  �لعايل؛  عبد  بن  �سعيد  بن  �ملغربي  بالفيل�سوف 
عند عبد�لعايل هي �لك�سف عن �إر�دة �لهرب من �لتن�سيق، 
نيت�سه  م��ث��ل  �ل��ن�����س��ق  ت��دم��ري  دع����اة  �إىل  ذل���ك  وي�����س��ت��ن��د يف 
و�سيور�ن وغريهم، ويدعو عبد�لعايل �إىل تلّم�ض �لفل�سفة 
و�مل��ذ�ه��ب  �لأن�����س��اق  حذلقة  ع��ن  بعيد�  �ليومية  �حل��ي��اة  يف 
�مل��ق��ف��ل��ة؛ وذل����ك م���ا ي��ع��رب ع��ن��ه يف ك��ت��اب��ه »�ل��ف��ل�����س��ف��ة فنا 
من  لفل�سفته  تذّكريا  مثال  عبد�لعايل  ويعطي  للعي�ض«، 
�أرجاء  يف  �لتائه  عن  مثاله  �إىل  ي�سري  حن  هيدغر  خالل 
عالمات  و�سع  عرب  يتحايل  �إذ  �لأ�سجار؛  مت�سابكة  غابة 
�ل��ب��ن��اء  ط��ري��ق  �سلوكها  م��ن  نف�سه  ي��ح��ذر  �ل��ت��ي  ل��ل��ط��ري��ق 
مغبَّة  من  �حل��ذر  �إىل  عبد�لعايل  يدعو  وهنا  و�لرتكيب. 
�لعقل  حتجر  �لتي  و�ل��ن��م��اذج  �لأن�����س��اق  خطاأ  يف  �ل�سقوط 

ويدعو �إىل فل�سفة للعي�ض �ليومي.

ر املغربي �سعيد بن�سعيد العلوي، يف مقاله املن�سورة مبجلة »التفاهم«، حتت عنوان »التن�سقية والنقدية يف الفكر الفل�سفي العربي املعا�سر«،  ينطلُق املفكِّ
االإ�سكاالت  املعا�سر من حيث  العربي  الفكر  بال�سرورة حديث يف  املعا�سر هو  املغرب  الفل�سفي يف  الفكر  اأن احلديث عن  االأوىل:  اثنتنْي؛  عن فر�سيتنْي 
بتاأخر  تتعلق  التي  تلك  هي  حولها  يحوم  املعا�سر  العربي  الفكر  فتئ  ما  التي  العامة  االإ�سكالية  اأنَّ  الفر�سيتني:  وثاين  الفكر،  لهذا  العامة  والق�سايا 

العرب يف مقابل تقدم الغرب.
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فرتتن،  يف  طليطلة  تاريخ  عن  �ملقال  هذ�  يف  �لكاتب  حتدث 
�لدولة  نهاية  مع  وتنتهي  �لإ�سالمي  �لفتح  مع  تبد�أ  �لأوىل 
ع�سر  يف  وتنتهي  ت��ب��د�أ  و�ل��ث��ان��ي��ة  1031م(  )711م-  �لأم��وي��ة 

ملوك �لطو�ئف )1031-1085(.
�إىل  �مل�����س��ل��م��ن  دخ����ول  م��ع  �لإ���س��الم��ي  ت��اري��خ طليطلة  ي��ب��د�أ 
�لإ���س��الم��ي،  ب��ال��ف��ت��ح  �مل�سلمن  ع��ن��د  ي�سمى  م��ا  �أو  �لأن��دل�����ض 
هروباً  فيها  ��ستقر�ره  بعد  �لقوطي  �جلي�ض  من  وتخلي�سها 
�أن جيو�ض  �إل  ���س��ذون��ة،  زي��اد يف معركة  ب��ن  م��ن جي�ض ط��ارق 
ي�ستقرو�  ح��ت��ى  ك��اف��ي��ة  ف���رتة  �ل��ق��وط��ي��ن  مت��ه��ل  مل  �مل�سلمن 
د�همتهم  ح��ي��ث  و�أن��ف�����س��ه��م،  طليطلة  ع��ن  ل��ل��دف��اع  وي��ت��اأه��ب��و� 
ج��ي��و���ض �مل�����س��ل��م��ن مم���ا ح��م��ل �أه��ل��ه��ا ع��ل��ى �ل���ه���روب ن��اج��ن 
من  مدينة  ذ�ك  مذ  طليطلة  فاأ�سبحت  وثرو�تهم،  باأمو�لهم 

مدن �حل�سارة �لإ�سالمية يف �لأندل�ض.
لعل �أهم ما مييز تاريخ طليطلة هو �أنها كانت معقل �لثور�ت، 
ح��ي��ث �إن���ه���ا مل ت��ه��ج��ع ط����و�ل ف���رتة ح��ك��م �ل�����ولة و�خل��الف��ة 
عبد�لرحمن  ب��ن  �ل��ط��وي��ل  �ل�����س��ر�ع  ب���د�أ  �أن  فبعد  �لأم���وي���ة، 
�إىل  هارباً  فرَّ  �لذي  �لفهري  يو�سف  �لأندل�ض  �لد�خل وحاكم 
بها حتى لقي حتفه، بد�أت مالمح �لطابع  طليطلة وحمتمياً 
�ل��ث��وري ل��ه��ذه �مل��دي��ن��ة ت��ت��ب��دى و�أ���س��ب��ح��ت م��ن��ذ ذل���ك �ل��وق��ت 
ُقتل يو�سف �لفهري  �أن  �ل�سلطة �حلاكمة. بعد  �أر�ض مقاومة 
ثورة  بفرتة جت��ددت  �لد�خل  �لرحمن  رج��ال عبد  �أي��دي  على 
بن  حممد  �لأ���س��ود  �أب���ي  ب��ق��ي��ادة  ���س��ده  طليطلة  يف  �لفهرين 
طالت  �لذي  �لفهري  عروة  بن  ه�سام  وبعده  �لفهري،  يو�سف 
و�جل��ب��ال،  �لنهر  يلفها  �لتي  طليطلة  ح�سانة  ب�سبب  ث��ورت��ه 
ف��ا���س��ت��خ��دم �ل���د�خ���ل �مل��ن��ج��ن��ي��ق و�أن���ه���ى �ل���ث���ورة ب��ق��ت��ل ه�����س��ام 
كان  �لد�خل  عهد  يف  �أخ��رى  ث��ور�ت  بعدها  وحدثت  وَمو�ليه. 

�آخرها ثورة �لقا�سم.
عبد�لرحمن  بن  ه�سام  عهده  ويل  وت��ويل  �ل��د�خ��ل  وف��اة  بعد 
و�ت��خ��ذ� طليطلة معقاًل  �أخ����و�ه  ع��ل��ي��ه  ث���ار  �لأن��دل�����ض  ولي���ة 
طليطلة  �أه���ايل  و�أخ�����س��ع  �أخ��م��ده��ا  �لأم���ري  �أنَّ  �إل  لثورتهما، 
�ملالكة.  �لعائلة  ث��و�ر  �حت�سان  حماقة  �أدرك���و�  �أن  بعد  لأم��ره 
لكن �لأمر مل يتوقف عند ذلك �حلد، حيث �إن �أهايل طليطلة، 
بن ه�سام  يف عهد �حلكم  جُم��دد�ً  ثارو�  �لد�ئم،  وعلى طبعهم 
�أدى �إىل مقتل �لعديد  فقمعهم �لأخري بالعنف و�لق�سوة مما 

منهم، فهد�أت بعدها طليطلة حتى نهاية عهد �حلكم. 

ملدة  بن �حلكم  بعد حكم عبد�لرحمن  قلياًل  هد�أت طليطلة 
�لأمري  �للن من جانب  �أنها حينما وجدت  �إل  �سنو�ت  �أرب��ع 
�إليها بنف�سه حتى يخمدها، فحا�سرها  ثارت جمدد�ً فتوجه 
حتى هد�أ �لتمرد. لكن تلك �لثورة �ل�سغرية مهدت �لطريق 
لثورة �أخرى قادها ها�سم �ل�سّر�ب، وهو ممن �أخذهم �حلكم 
���س��ر�ع��ه مع  ��ر�ب يف  �ل�����سّ ُق��ت��ل  ق��رط��ب��ة.  �إىل  ب��ن ه�سام معه 
�ل��ث��ورة  لإخ��م��اد  عبد�لرحمن  �لأم���ري  �أر���س��ل��ه  �ل���ذي  �جلي�ض 
�لثورة  هذه  ويف  ور�بعة؛  ثالثة  ثورة  بعدها  حدثت  �لثانية. 
�لر�بعة ثار �أهايل طليطلة على �جلي�ض �لذي ُترك ليحر�ض 
��ست�سعافاً  �أي��وب  �أبي  بفتى  �مل�سهور  مي�سرة  بقيادة  طليطلة 
للقائد وجي�سه. يف هذه �حلادثة خرج جي�ض طليطلة  منهم 
ي�سمره  مبا  �لأخري  علم  عندما  لكن  مي�سرة،  جي�ض  ملاُلقاة 
�أق���ام ل��ه��م �ل��ك��م��ائ��ن ع��ل��ى ج��ان��ب��ي �ل��ط��ري��ق،  �أه���ايل طليطلة 
يقيم  �لتي  �لقلعة  �أم��ام  �إىل  طليطلة  جي�ض  و�سل  وحينما 
�أخ��ذو�  ثم  رقابهم،  ونحرو�  �جلنود  هاجمهم  مي�سرة،  فيها 
روؤو�ض �لقتلى وحملوها �إىل مي�سرة �لذي �أ�سابه جر�ء هذه 

�حلادثة هم وغم �أدى �إىل وفاته بعد �أياٍم قالئل.
هد�أت طليطلة قلياًل يف عهد عبد�لرحمن بن �حلكم ب�سبب 
عليها  توليته  لعدم  وك��ذل��ك  ط��وي��اًل،  ح�سار�  عليها  فر�سه 
لتثور  ع��ادت  دي��دن��ه��ا،  وع��ل��ى  لكنها،  ب�سوؤونها،  يهتم  حاكماً 
�بنه حممد  وتوىل  عبد�لرحمن  �لأمري  تويف  حينما  جمدد�ً 
مقاي�سته  وطلبو�  بزيغ  �بن  طليطلة  حاكم  فاأ�سرو�  �حُلكم، 
�ل�سابق.  �لأم��ري  عهد  منذ  قرطبة  يف  �ملحتجزين  بالرهائن 
�إليهم  ���س��رّي  لكنه  م��ب��دئ��ي��اً،  مبطالبهم  حممد  �لأم���ري  قبل 
جيو�ساً بقيادة �بنه �ملنذر يف عام 856 فحا�سر �ملدينة و�أف�سد 
�أه��ايل  �أنَّ  م��ا يحيط بها م��ن مناطق زر�ع��ي��ة ورع��وي��ة، غ��ري 
طليطلة ��ستمرو� يف ثورتهم حتى عام 873، حيث طلبو� من 
�لأمري حممد حينها �أن يعطيهم �لأمان، فاأعطاهم ما �أر�دو� 
لأنه  وذل��ك  �سنوياً،  �لع�سور  �سر�ئب  ودف��ع  رهائن  مقابل  يف 
�أدرك �أنَّ قوة طليطلة �لقت�سادية هي و�حدة من دعائم قيام 
�أهايل طليطلة  قو�هم. طلب  يكبح  �أن  بذلك  فاأر�د  ثور�تها، 
حاكماً  باأنف�سهم  ي��خ��ت��ارو�  �أن  �ل��ف��رتة  ت��ل��ك  يف  �لأم���ري  م��ن 
فريق  فريقن،  �إىل  ذل��ك  ج��ر�ء  فانق�سمو�  منا�سباً،  ي��رون��ه 
�نحاز �إىل مطرف بن عبد �لرحمن وفريق �إىل طربي�سة بن 
لكل  ق�سمن  �إىل  ق�ّسمهم  ب��اأنَّ  �لأم��ري  عليهم  ف��رد  ما�سويه، 

وهذ�  وخالفاتهم.  باأنف�سهم  ي�سغلهم  �أن  بغية  حاكمه  ق�سٍم 
ما حدث بالفعل حيث �أن �لق�سمن �سرعان ما بدء� بالتنازع 

و�لتناحر.
�لأندل�ض،  على  �خلالفة  �لنا�سر  عبد�لرحمن  توىل  حينما 
�ن�سغل بادئ �لأمر عن طليطلة و�أهاليها ب�سبب �نكبابه على 
قرطبة.  من  �لقريبة  �لثور�ت  على  و�لق�ساء  حكمه  تثبيت 
يطالبهم  طليطلة  �إىل  وف��د�ً  ي�سغله  مم��ا  ف��رغ  ح��ن  و�أر���س��ل 
كان  م��ا  �خلليفة  �أن  منهم  ظناً  رف�سو�  �أن��ه��م  �إل  بالطاعة، 
�أن  ما  حيث  خُمطئن،  كانو�  وقد  مبحاربتهم،  باله  لي�سغل 
علم �خلليفة بتمردهم حتى �أعد �جلي�ض لي�سم طليطلة �إىل 

بالقوة.  ملكه 
بعد ح�سار و�سر�ع طويل مع �خلليفة عبد�لرحمن �لنا�سر 
لحقاً  و�لأق��وي��اء  �أوًل  �ل�سعفاء  منها  وف��رَّ  طليطلة  �سعفت 
يف م��ا ع���د� ق��ل��ة ق��ل��ي��ل��ة. ط��ل��ب م��ن ب��ق��ي م��ن �أه����ايل �مل��دي��ن��ة 
�حلرية  بينها  من  �سروط  وفق  �خلليفة  مع  �ل�سلح  �لثائرة 
�ل��ن��و�ئ��ب، و�خ��ت��ي��ار حاكمهم  �ل��وظ��ائ��ف، و�لإع��ف��اء م��ن  على 
فاحتاً.  ودخلها  �سروطهم  على  �خلليفة  ف��و�ف��ق  باأنف�سهم، 
�حل��ادث��ة،  تلك  منذ  و�أو�م����ره  �خلليفة  �لطليطليون  �أط���اع 
ف����ه����د�أت �مل���دي���ن���ة �أخ�������ري�ً ح��ت��ى ���س��ق��وط �ل����دول����ة �لأم���وي���ة 

بالأندل�ض. 
م���ع ���س��ق��وط �ل���دول���ة �لأم����وي����ة وب���د�ي���ة ف����رتة ح��ك��م م��ل��وك 
�ل���ط���و�ئ���ف يف �لأن���دل�������ض ����س��ت��م��رت ط��ل��ي��ط��ل��ة يف ه��دوئ��ه��ا 
�آخر،  و��ستقر�رها، فانطوت على نف�سها ومل توؤيد ملكاً على 
و�إمنا �ن�سغلت باإقامة حكومة م�ستقلة لتهتم ب�سوؤون �ملدينة 
منذ  طليطلة  يف  �حلياة  ب��د�أت  �لد�خلية.  �سيا�ستها  وتدبري 
ذلك �حلن ت�سري ب�سكل طبيعي، ومل تتاأثر ل �جتماعياً ول 

�سيا�سياً ول �قت�سادياً مبا يحدث خارج �أ�سو�رها. 
باملدينة  �لأندل�ض  �إىل  �مل�سلمن  دخول  قبل  طليطلة  ُعرفت 
�ت��خ��ذوه��ا  �ل��ذي��ن  �ل��ق��وط  �سيا�سة  م��ق��ر  ك��ان��ت  لأن��ه��ا  �مللكية 
وذل��ك  �أع��د�ئ��ه��م  ل��غ��زو  ومنطلقاً  جيو�سهم  لتجمع  م��رك��ز�ً 
�تخذ  لو  �لأندل�ض. رمبا  �لطبيعية، وتو�سطها مدن  ملناعتها 
ملا  �لإ���س��الم��ي  �لفتح  ب��د�ي��ة  يف  لهم  عا�سمًة  منها  �مل�سلمون 
على  �حلاكمة  �لقوة  ول��وف��رت  �لتمرد،  ذل��ك  كل  فيها  ح��دث 
حافظ  لرمبا  يعلم،  وم��ن  �ل��ث��ور�ت،  كبح  وعناء  وقتا  نف�سها 

�مل�سلمون على �لأندل�ض موطناً لهم �إىل �لأبد.

يحيط  القوطية،  العمارة  طراز  على  ومبنية  مر�سوفة  عتيقة  ومبانيها  ح�سينة،  وقالعها  عالية،  اأ�سوارها  االأندل�ض،  مدن  من  جميلة  مدينة  طليطلة، 
التي مرت بها  التاريخية وال�سيا�سية  اأثر وا�سح على االأحداث  لها  اأك�سبها مناعة طبيعية كان  ال�سخرية من كل جهة، مما  نهر تاجة واملنحدرات  بها 
ما حتدث عنه  بال�سبط  الطوائف، وهذا  وملوك  االأموية  والثورات يف ع�سر اخلالفة  الّثوار  معقل  كانت  اأنها  ما مييز طليطلة هو  اأهم  اأن  اإال  املدينة. 

ع�سام ال�سعيد يف مقاله املن�سور يف جملة التفاهم بعنوان »طليطلة يف الع�سر االإ�سالمي«.
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أنسنة التكنولوجيا

بجامعة  �لج��ت��م��اع  علم  �أ���س��ت��اذ  بالر��سد  حممد  وُيناق�ض 
م��ن��وب��ة ب��ت��ون�����ض، يف م��ق��ال ل���ه ب��ع��ن��و�ن »�ل��ع��ق��ول �ل��ذك��ي��ة 
وع��ب��ودي��ة �لآل����ة و�مل�����س��ائ��ر �لإن�����س��ان��ي��ة ب��ن �ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة 
�لتي  و�ل��ت��ح��ولت  ع��ام  ب�سكل  �لتكنولوجيا  و�ل�سمولية«، 
�لت�ساوؤل  بطرح  مقاله  وي�ستهل  �لب�سر..  حياة  يف  �أحدثتها 
ح���ول �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي م��ن �مل��ت��وق��ع ظ��ه��وره��ا م��ن تنامي 
�لتكنولوجيا من جانب، دون تنامي �لتفاهم بن �ل�سعوب 
�لتنامي  �إنَّ  �آخ���ر.  ج��ان��ب  م��ن  بينهم  فيما  و�لخ��ت��الف��ات 
�ل���ت���و�زن بن  �أدى خل��ل��ق ه��اج�����ض  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي ح��ق��ي��ق��ة 
مبعنى  �لإن�����س��ان.  �أمت��ت��ة  �أو  تقننة  �أو  �لتكنولوجيا  �أن�سنة 
����ا �أن ي��ح��م��ل �لإن�����س��ان ق��ي��م��ه وي��رغ��م��ه��ا ع��ل��ى �حل�����س��ور  �إمَّ
ل  �لتي  بالر�أ�سمالية  �ملرتبط  �لتكنولوجي  �لتطور  و�سط 
تعرتف بالقيم �لإن�سانية يف قائمة �أولوياتها، �أو �أن ي�سمح 
حتفظ  �لتي  �لب�سرية  �لقيم  متجاهال  �ملت�سارع  بالتطور 
�ملجتمع  �لثاين يوجه  �إن �خليار  ك��اأد�ة.  �لإن�سان كهدف ل 
نحو �لرتكيز على �ل�ستهالك و�ملظهر بعيد� عن �جلوهر. 
�خليار  �أن  �لتكنولوجي  �لتطور  يف  �لإيجابي  �جلانب  يعد 
ر�بحن  �لزوبعة  و�سط  من  يخرجو�  �أن  فاإما  للب�سر  متاح 

�أم م�ستتن ومتفرقن.
و�حل��د�ث��ة  �لتكنولوجيا  دور  �لجتماع  علم  �أ�ستاذ  يطرح 
على  �سلبي!  ب�سكل  وعرقي  ديني  �نحياز  خلق  يف  �لرقمية 
�لرغم من �أنَّ �ملعطيات �لو�قعية ت�سري �إىل �سيء �آخر. �أ�سبح 
�لوعي �جلمعي عاليا نوعا ما لدى بع�ض �ملجموعات فيما 
يتعلق بالأجندة �حلقيقية خلف هتافات �لن�سقاق �لديني 
بع�سها  لق�سايا  د�عمة  �ملجموعات  �أ�سبحت  و�ل�سيا�سي. 
توجهات  ع��ن  وب��ع��ي��د�  �لأر������ض،  ب��ق��اع  �ل��ب��ع�����ض يف خمتلف 
حكوماتها يف بع�ض �لأحيان. يرتفع �لتاأييد �جلمعي لهذه 
�لإن�ساين.  �جلانب  يالم�ض  ب�سكل  طرحت  كلما  �لق�سايا 
خلقتها  �لتي  و�لتحديات  �لفر�ض  ملناق�سة  �لأ�ستاذ  يعود 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ل�����س��ب��اب و�لأط���ف���ال يف �ل��زم��ن �حل��ا���س��ر؛ 
�لتكنولوجيا  ��ستخدمو�  م��ن  �أول  ه��م  �لأمل����ان  يعد  حيث 
ذلك  بعد  ��ستخد�ماتها  وت��و�ل��ت  ع�سر،  �لثامن  �لقرن  يف 
متعدد  كائن  بطبيعته  �لإن�سان  �إنَّ  �ل�سعوب.  خمتلف  بن 
�ل��ذك��اء؛ ب��ال��ت��ايل ����س��ت��ط��اع تلبية �ح��ت��ي��اج��ات��ه ب��ع��دة ط��رق 

�إجناز�ته  على  بناء  �لع�سور  تق�سيم  يتم  �أن  يف  غر�بة  ول 
وطاملا  �إلخ«،  و�لنحا�سي...  و�حلديدي  �لربونزي  »�لع�سر 
تلبية �حتياجاته  �لإن�سان م�ستمرة، ف�سعيه نحو  �أن حاجة 
على  �لتكنولوجيا  ذلك يف هيمنة  ويتجلى  كذلك.  م�ستمر 
ف��ال��ط��ب جن���ده حا�سر�  ت��ق��ري��ب��اً؛  �حل��ي��اة  جميع جم���الت 
�لطب  وتقنيات  �ملختلفة  »�ل�سرورية«  �لعالج  تقنيات  عرب 
ولي�ست  رغبة  �أن��ه  على  ي�سنف  ما  غالبا  �ل��ذي  �لتجميلي 

حاجة �سرورية؛ فاخليار كذلك متاح هنا.
تنتهج  ت���ز�ل  ل  �ل����دول  بع�ض  جن��د  �لتعليمي،  �مل��ج��ال  يف 
دول  قطعت  بينما  �لتعليمية،  �أنظمتها  يف  تقليديا  نهجا 
�لتعليمية  �أن��ظ��م��ت��ه��ا  ت��ط��وي��ر  يف  ه��ائ��ل��ة  �أ����س���و�ط���ا  �أخ����رى 
ل��ت��ت��و�ف��ق م��ع م��ع��ط��ي��ات �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل��ع�����س��ر �حل���ايل. 
ول���ك���ن م���ا ت�����س��ري �إل���ي���ه �ل���ظ���روف �ل���ت���ي مي���ر ب��ه��ا �ل��ع��امل 
لأنظمة  وحتويلها  �لتعليمية  �لأنظمة  تطوير  �أن  �ل��ي��وم 
ل��ل��ب��ق��اء يف �مل�سهد  ل��ك��ل دول����ة ت��ط��م��ح  �إل��ك��رتون��ي��ة م��ط��ل��ب 
�إنَّ ت�سارع �لأحد�ث �لأخرية  �لعاملي ول عز�ء للمتاأخرين. 
�سوق  فازدهر  عنوة،  �ملجالت  كافة  يف  �لتكنولوجيا  �أدخ��ل 
�لطلب على كل ما هو  و�زد�د  �لإلكرتونية فجاأة،  �لتجارة 
ب�سكل  �لإلكرتونية  �سياق �خلدمات  �إلكرتونيا، ويف  متوفر 
حا�سرة  �لتكنولوجيا  جن��د  �ل�سيا�سي،  �جل��ان��ب  ويف  ع��ام. 
و�سهلت  لالنتخابات  �لكلية  �ل�سورة  غريت  حيث  وبقوة؛ 
�ملر�سحن  و���س��ول  ك��ذل��ك  و�سهلت  �لأ���س��و�ت،  ف��رز  عملية 
دور  �إىل  �ل�سيا�سية  �لتحليالت  �أدق  وت�سري  �لناخبن.  �ىل 
�إىل  �ل��ع��امل  وق���ادة  روؤ����س���اء  �أب���رز  �إي�����س��ال  يف  �لتكنولوجيا 
�سهدت  �لتي  �لنتخابية  �حلمالت  �أب��رز  وم��ن  مقاعدهم. 
للناخبن  �ملرت�سح  �سوت  �إي�سال  يف  �أ�سهم  �ساخبا  جناحا 
فبجانب  �أوباما.  ب��ار�ك  �ل�سابق  �لأمريكي  �لرئي�ض  حملة 
�لفريق  �أح�سن  بها  يتمتع  ك��ان  �لتي  و�لعقلية  �لكاريزما 
��ستخد�م  يف  �لنتخابية  حملته  ع��ن  م�����س��وؤول  ك��ان  �ل���ذي 
�جلدير  م��ن  ولكن  �آن���ذ�ك.  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل 
�جلانب  يف  �لتقليدية  �لأدو�ت  �أن  �ل�سياق  ه��ذ�  يف  بالذكر 
�ل�سيا�سي ل تز�ل فعالة بل و�سرورية يف �لرتويج للعملية 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة، وه���ذ� م��ا مل يغفل ع��ن��ه �ل��رئ��ي�����ض �لأم��ري��ك��ي 
�ل��رئ��ا���س��ة دون��ال��د  �أوب���ام���ا. ق��ام خليفته يف  ب���ار�ك  �ل�����س��اب��ق 

�لأدو�ت  �إغ���ف���ال  دون  �لأدو�ت  ن��ف�����ض  ب��ا���س��ت��خ��د�م  ت��ر�م��ب 
�لتحليالت  من  �لعديد  �إليه  �أ���س��ارت  ما  وه��ذ�  �لتقليدية، 
ك�����س��ب��ب ل���ف���وزه مب��ق��ع��د �ل��رئ��ا���س��ة وت��ق��دم��ه ع���ن ن��ظ��ريت��ه 
�لعتبار  بعن  �آخ��ذي��ن  �ل��وق��ت،  ذل��ك  يف  كلينتون  هيالري 
�ختالفا  ك��ان  �إذ�  عما  �لنظر  -بغ�ض  �ملختلفة  �لكاريزما 
�إيجابيا �أم �سلبيا- �لتي ت�ستهوي ثقافة �ل�سعب �لأمريكي. 
�لإن�سان  بها  يتحكم  �أد�ة  �ل�سابق  يف  كانت  �لتكنولوجيا  �إن 
ل  قد  و�أ���س��رع.  �أ�سهل  ب�سكل  �حتياجاته  لتلبية  ويطوعها 
نحو  �لب�سرية  �ملجموعات  تقود  �أنها  قلنا  �إن  �ليوم  نبالغ 
و�سناعة  �لربوز  على  بالت�سابق  مرتبطة  معينة  �جتاهات 
تهرب  ومهما  ذل��ك.  �إىل  وم��ا  �ل��ت��اأث��ري  وحم��اول��ة  �ملحتوى 
ح�سورها  �لتكنولوجيا  تفر�ض  �حلقيقة  هذه  من  �لب�سر 
�أو  �لعملي  �جلانب  �أب�سطها  حياته  جو�نب  من  جانب  يف 
وهذ�  �ل�سبكات  عرب  تقام  �ليوم  �لجتماعات  باتت  �ملهني. 
جزء�  كوننا  و�أهمية  �لفرت��سي  �لعامل  وجود  يفر�ض  ما 

حا�سر� فيه.
�لتكنولوجيا  خلقتها  �لتي  �ملعطيات  هذه  كل  لدينا  �ليوم، 
و�أ�سبحنا نعي باخليار�ت �ملتاحة لنا من كل جانب ولكننا 
�جلو�نب  على  �لتكنولوجي  �ل��ت��اأث��ري  جتاهل  ن�ستطيع  ل 
�لجتماعية و�لأ�سرية حتديد�. كون �لأ�سرة �للبنة �لأوىل 
من  ملحة  �سرورة  تكوينها  �سالمة  تعد  �ملجتمع  لتكوين 
�أجل �خلروج مبجتمعات �سليمة تكوينيا، وثقافيا وفكريا. 
غري  �ل��ك��رتون��ي��ة  ع��الق��ات  ت�سنع  �لتكنولوجيا  �أن  وي��ب��دو 
فيها.  تدخلت  �لتي  �لأخرى  �ملجالت  مثل  مثلها  تقليدية 
تبنى  �لتي  �لعالقات و�لأ�س�ض  ولكن ما مدى فاعلية هذه 
�لأ�سرية  �لرو�بط  �سعف  حول  تد�وله  يتم  ما  وهل  عليها 
و�سفها  يتم  �لتي  بالطريقة  �سحيحا  �لتكنولوجيا  ب�سبب 
ما  �أننا  �أم  �ل�سيطرة؟  فيها عن  �لأمر  �لتي خرج  و�لكيفية 
على  �سو�ء  ببناء عالقات �سحية  �لتحكم  زلنا منلك خيار 
�لتكنولوجية  �مل�ساألة  �إن  و�لجتماعي؟  �لأ�سري  �ل�سعيد 
�لتكنولوجيا  تعد  �لتي  �ملجالت  كافة  يف  مر�جعة  تتطلب 
�لتغيري  ف��ه��م  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  م��رون��ة  وت��ت��ط��ل��ب  ج���زء� منها 
وت���وج���ي���ه���ه ن���ح���و خ���دم���ة �ل��ب�����س��ري��ة وت���وط���ي���د �جل���و�ن���ب 

�لإيجابية من �لتغيري.

اأمرا  �ساتها تذهب لدرا�سته، وفهم ماهيته واآثاره والتنبوؤ مب�ستقبله. وُيعد ذلك  اأكرب خُم�سَّ اأحد  املوؤ�س�سات املهتمة بالتكنولوجيا لت�سع  ا�ستثمار  ارتفع 
طبيعيا اأمام ثورة التكنولوجيا التي مل تتخذ �سكال ثابتا منذ اأن بداأت، بل هي يف حركة م�ستمرة نحو التطور لتالم�ض كافة اجلوانب احلياتية. بداأت 

كتكنولوجيا االأداة حتى اأُدِرجت اإليها كافة االمتيازات الذكية لتنتج لنا اأجهزة »التكنولوجيا الذكية«.
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في إنجاز مخططات العولمة

�إنَّ �لعوملة هي �إ�سفاء طابع �لعاملية على �ل�سيء، �أي جعل 
�لعربية  �للغة  جممع  قرر  وقد  عامليا،  تطبيقه  �أو  �ل�سيء 
عامليًّا،  �ل�����س��يء  جعل  مبعنى  �ل��ع��ومل��ة  م�سطلح  ��ستعمال 
جعل  مبعنى  �لعامة  لدى  متد�وًل  �مل�سطلح  يبقى  بينما 
�لعامل و�حد�ً، �أي يعمل يف �إطار ح�سارة و�حدة، ومن ثم 
�سنتناوله  ما  وه��ذ�  عاملية.  وحقوق  مبو�طنة  ننعم  فاإننا 
يا�سر  �لدكتور  ملقال  ملخ�سا  ياأتي  �ل��ذي  ه��ذ�  مقالنا  يف 
حيث  ط��ن��ط��ا؛  بجامعة  �ل�سيا�سي  �ل��ف��ك��ر  �أ���س��ت��اذ  قن�سوة 
�أو����س���ح يف م��ق��ال��ه �مل��ع��ن��ون حت���ت »�ل��ع��ومل��ة و�ل�����س��ع��وب��ي��ات 
�أن��ه  �ل��غ��رب«،  يف  �ل��ق��ان��ون  وحكم  �لدميقر�طية  وم�سائر 
وب��رغ��م �أن �ل��ع��ومل��ة �أخ����ذت �جت��اه��ا �ق��ت�����س��ادي��ا يف ب��د�ي��ة 
ظهورها، �إل �أنَّ �لتطور�ت �لتكنولوجية �لعاملية قد نحت 
�أخرى كاملعلوماتية  �أن�ساق  بها �إىل طرح ق�سية �لعوملة يف 
�مل�ستفيدين  بو�سع  �سار  بحيث  �لإل��ك��رتون��ي��ة؛  و�ل��ت��ج��ارة 
�حل�����س��ول ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ات م��ن �أي م��ك��ان يف �ل��ع��امل عرب 
�سبكة  خالل  من  �حلديثة  �لت�سال  تكنولوجيا  ��ستثمار 
مثاليا  عامليا  من��وذج��ا  متثل  �أ�سبحت  و�ل��ت��ي  �لإن��رتن��ت، 
للعوملة �ملعلوماتية يتاح لالأفر�د �لتو��سل دون �أي عو�ئق 
بالتد�ول �حلر للمعلومات. ومن هنا،  بينهم؛ مما ي�سمح 
جاءت  حيث  �ملعلوماتية؛  للعوملة  �حلقيقية  �لأهمية  تبد�أ 
�ل��ع��ومل��ة يف م��ن��اخ ���س��ه��د ث���ورة م��ع��رف��ي��ة ع��ارم��ة يف �مل��ج��ال 
�إىل  �ل��دع��وة  وت���رية  و�رت��ف��اع  و�لت�����س��الت،  �لتكنولوجي 
�سبط  ب��ه��دف  وم��ع��اي��ريه��ا،  مفاهيمها  لها  عاملية  ثفاقة 

�سلوك �لدول و�ل�سعوب.
عما  �مل��ر�ت  مئات  ت�ساعف  قد  �لعلمية  �ملعرفة  حجم  �إنَّ 
�لتي  �ملعلومات  تكنولوجيا  بف�سل  �ل�سابق  يف  عليه  ك��ان 
ت��ع��ت��رب ع��ام��اًل حم��ف��ز�ً يف م�����س��روع �ل��ع��ومل��ة؛ ح��ي��ث ت��وف��ر 
�ل�سلع  و�سول  ت�سهل  �ت�سال  �سبكة  �ملعلومات  تكنولوجيا 
و�ل������دول بغ�ض  �لأف������ر�د  �إىل ج��م��ي��ع  و�مل������و�رد  و�لأف����ك����ار 
�لتكنولوجيا  فهذه  �جلغر�يف.  �لتو�جد  �أماكن  عن  �لنظر 
�أثبتت فعاليتها يف جمال تبادل �ملعلومات  ت�ستولد قنو�ت 

و�أ�سبحت �ملحرك �لأول لتحقيق �لندماج �لعاملي.

�لتقّدم �لهائل  �أنَّ �لعتماد على  �إليه  ومما جتدر �لإ�سارة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �حل��دي��ث��ة، م��ع تفعيل  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وو���س��ائ��ل  يف 
�لعاملية  �ل�����س��اح��ة  ع��ل��ى  �ملختلفة  مب�ستوياتها  �ل���رو�ب���ط 
�ل��ع��ومل��ي؛ حيث  �مل��وق��ف  ك��ان �سببا يف حت��دي��ث  �مل��ع��ا���س��رة، 
لي�سمل  �لق��ت�����س��ادي  �أو  �ل�سناعي  �حل��د  ي��ت��ج��اوز  �أ���س��ب��ح 
م��ا ه��و ���س��ي��ا���س��ي وث��ق��ايف و�ج��ت��م��اع��ي وت���رب���وي، وم���ن ثم 
�لعاملي«،  �ل��وع��ي  »توحيد  ي�سمى  م��ا  �إىل  ي�سل  �أن  ميكن 
ي�سمى  م��ا  لت�سكل  �لأف��ك��ار  تكنولوجيا  تفعيل  �إط���ار  ويف 
و�إمكانيات  و�سائل  من  بها  يرتبط  وم��ا  �لعاملي«،  »�لعقل 
و�سامل.  كلي  نحو  على  تفكرينا  طريقة  ت�سكيل  �أع���ادت 
�أنا  �إذن  �أفكر  �أن��ا  دي��ك��ارت:  ملقولة  جديدة  �سياغة  ولعلها 
موجود؛ لكن �أي نوع من �لتفكري، و�أي �سورة من �لوجود 
�إن����ه �ل��ت��ف��ك��ري �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى ح�سر  يف �ل�����س��ي��اق �ل��ع��ومل��ي؟ 
�ملعلومات  لتبادل  �جلماعية  �ملمار�سة  ن��ط��اق  يف  �ملعرفة 
�لنحو  ه��ذ�  �مل��ع��ل��وم��ات على  �إت��اح��ة  �لإن��رتن��ت. لكن  ع��رب 
لكل  تدمري�  تعد  نف�سه  �لوقت  ويف  موؤكد�  تقدما  تعك�ض 
عرب  �ملعلومات  ��ستخال�ض  يف  �خلالقة  �لذهنية  قدر�تنا 
وتعك�ض  �لإن�ساين،  وعينا  تنمي  جتريبية  بحثية  و�سائل 
قدر�تنا على �لبحث و�لتحليل و�لتفكري �لناقد. ويف هذه 
يظل  �لتفكري  على  بقدرتنا  �ملرتبط  وجودنا  فاإن  �حلالة، 
�لذكية،  هو�تفنا  �سا�سات  على  �أ�سابعنا  بلم�سات  مرهونا 
�أ�سرع  �إىل  للو�سول  �لإنرتنت  �سبكات  �إىل  �لدخول  وعند 
�َسمع  �أن  �أب���د�ً  �لتاريخ  يف  يحدث  مل  للمعرفة،  �لطر�ئق 
وع����رف ع���دد ه��ائ��ل م���ن ���س��ك��ان �مل��ع��م��ورة ع��م��ا ي��ج��ري يف 
تقارب  �إن  �ليوم.  هو  كما  �أح��د�ٍث  من  �لعامل  �أنحاء  باقي 
�ل�����س��ع��وب وت��الق��ح �ل��ث��ق��اف��ات وت��د�خ��ل �حل�����س��ار�ت بفعل 
�ىل  �أدى  و�ملتطورة  �حلديثة  و�لتو��سل  �لت�سال  و�سائل 
تقارب �لعقول وت�سابه �لتفكري -ولو ب�سكل تدريجي- �إىل 
�لب�سرية تتجه نحو عقل  �أن  ن�ست�سعر معها  �لتي  �لدرجة 
�لعقل  ؛  �أم��ث��ال  كثرية  م�سميات  فيه  ت��ذوب  موحد  عاملي 
�ل��ع��رب��ي يف م��ق��اب��ل �ل��ع��ق��ل �ل��غ��رب��ي، و�ل��ع��ق��ل �لإ���س��الم��ي 

و�ملتدين عموماً يف مقابل �لعقل �لعلماين �أو �لتنويري.

�أجنحته على  �سيطرته، وميّد  بد�أ يفر�ض  �ملّوحد  فالعقل 
معاجلتها  و�أدو�ت  �لعقول  مبادئ  ت�سابهت  وكّلما  �لعامل 
�لبديهيات  �أن  مبعنى  و�ح���دة  و�مل��خ��رج��ات  �لنتائج  كانت 
ن�����س��اه��د تطابقها  ب���د�أن���ا  �ل��ت��ي  و�مل�����س��ه��ود�ت  و�مل�����س��ل��م��ات 
�سيوؤدي  ه��ذ�  �لب�سرية.  و�ملجتمعات  �ل�سعوب  �أك��ر  عند 
�إىل تقارب نف�ض �ل�ستنتاجات وبالتايل �سنح�سل  بالتايل 
�ملناخ  باختالف  ك��ث��ري�ً  يختلف  ل  و�ح��د  عاملي  عقل  على 

و�أ�سوله �حل�سارية و�لأيدولوجية.  و�جلغر�فيا 
�إجن��از  يف  ب��اآخ��ر  �أو  ب�سكل  �أ�سهمت  �ملعرفية  �ل��ث��ورة  فهذه 
خم��ط��ط��ات �ل��ع��ومل��ة؛ م��ن خ���الل �إم��ك��ان��ي��ة و���س��ول �ل��ف��رد 
خ��الل  )م���ن  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ت��ن��وع  ���س��ور  ل�ستى  �أف�����س��ل  ب�سكل 
على  و»ب��ول��ي��وود«  »هوليوود«  �أف��الم  يف  م�ساهدته  يتم  ما 
�أن  �لبع�ض  يعترب  �أخرى،  ناحية  ولكن من  �ملثال(.  �سبيل 
بالثقافة  ت�سمى  ما  )�أو  �خلارج  من  �إلينا  �لو�ردة  �لثقافة 
حمل  حتل  �أن  �حتمال  مع  كبرًي�  خطًر�  متثل  �مل�ستوردة( 
�ن��خ��ف��ا���ض يف  يت�سبب يف ح����دوث  �مل��ح��ل��ي��ة، مم��ا  �ل��ث��ق��اف��ة 
معدلت �لتنوع و��ستيعاب كل ما هو جديد من �لثقافات 
�لعوملة  �أن  �آخرون  يعترب  �لآخر،  ب�سكل عام. على �جلانب 
�لثقافية �أمر مفيد من �أجل تعزيز �ل�سالم و�سبل �لتفاهم 

�ل�سعوب. بن 
قد  و�سارخة،  �ساخبة  عوملية  حت��ولت  ع�سر  نعي�ض  �إننا 
عاملية  بنية  يقيم  �إي��ج��اب��ي��اً،  ث��وري��اً  حت��وًل  �لبع�ض  ي��ر�ه��ا 
�ملوؤ�سر�ت  لكن  �لب�سر؛  بن  وع��دًل  م�ساو�ًة  �أك��ر  جديدة 
�لتفكك ل  ب��ق��دوم  �ل��ع��امل  ب��ل��د�ن  �أك��ري��ة  ت��ن��ذر  و�لنتائج 
�ل�سقوط يف هوة  و�أخ����ري�ً  �ل��ب��ن��اء،  �ل��ت��وح��د، و�لن��ه��ي��ار ل 
حيث  �لقريب  �مل�ستقبل  يف  �لتحولت  ه��ذه  مب��اآل  �جلهل 
�حلو�ر  توقف  يف  �ملاثل  �لتكنولوجي  �لعوملة  وجه  يك�سف 
و�لأمل؛  لل�سفقة  م��ث��رية  �إن�����س��ان��ي��ة  ع��زل��ٍة  ع��ن  �لإن�����س��اين 
�لتي  �لإن��رتن��ت  �سبكة  يف  �لت�سفح  جت���و�ل  م��ع  ف��ال��ع��زل��ة 
معاً  معزولن  جتعلنا  ب��ل  فح�سب  معلومات  لنا  تتيح  ل 
�فرت��سي  ت��و����س��ٌل  عنه  يعرب  و�ح���د،  ع��امل  يف  �جتماعياً 

ي�سطنع عاملاً موهوماً.

بجغرافيته  عليه  كان  عما  العامل  معه  تغري  واقعًا  اأوجدت  التاريخ،  م�سرح  على  جديدة  ظاهرة  اإنها  الوجودي،  بعده  له  ا  كونيًّ حدًثا  العوملة  ُتعترب 
التيار  انت�سار  الناحتة عن  امل�سرتكة  الثقافية  املحتملة خ�سو�سا يف ظل تطور قنوات االت�سال  واآفاقه  باإمكانياته  ا�ستغاله،  واآليات  وحركته، بنظامه 
التكنولوجية احلديثة وامل�ساركة  الو�سائل واالأ�ساليب  الفرد والتمتع باملنتجات واالأفكار االأجنبية، واتباع  الثقايف والرغبة يف زيادة م�ستوى معي�سة 

يف الثقافة العاملية.
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دور أصل الدين والقيم األخالقية 
في التصالح مع اآلخر

بينها  مقارنات  م��ن  �سنع  وم��ا  �لأدي���ان  ب��ن  �لخ��ت��الف  �إنَّ 
بالكلية  باطل  ع��د�ه  وم��ا  �ل�سرف  �حل��ق  هو  �لدين  وجعل 
�ملجتمعات.  من  كثري  يف  و�لعد�وة  �لفرقة  �سنع  �ل��ذي  هو 
�لعاملية«  �لأخالقية  و�لقيم  �لدين  »وح��دة  مقالة  يف  ل��ذ�؛ 
جنده  �لتفاهم  مبجلة  و�ملن�سور  �ل��ع��وين  حم�سن  للكاتب 
�لأدي��ان  فيها  تلتقي  �أ�سا�سية  نقاط  على  ُيوؤكد  �أن  يحاول 
�إليها  �أخالقية عليا ت�سرتك فيها، وهي دعوة للنظر  وقيم 
ووئام  حب  من  ت�سنعه  مبا  �ل�سعوب  جميع  بن  وتعميقها 
وت��ف��اه��م و�إجن����از ي��خ��دم �ل��ب�����س��ري��ة ج��م��ع��اء، وُي��ح��ق��ق غاية 

�لأديان بح�سول �ل�ستقر�ر �لروحي و�ملادي.
يوؤكد �لعوين على �أن دين �هلل و�حد يف جوهره و�إن �ختلفت 
»�إ�سالم  مبعنى  �لإ�سالم  وهو  و�سر�ئعه،  و�أ�سكاله  مظاهره 
�ب��ت��د�أت  �ل��ع��امل��ن«، وه��ي �مللة �لتي  �ل��وج��ه و�ل��ك��ي��ان هلل رب 
من �آدم عليه �ل�سالم �إىل �لر�سول �خلامت حممد �سلى �هلل 
عليه و�سلم مرور� بجميع �لأنبياء و�ملر�سلن. ومن �لآيات 
بنيه  �إبر�هيم  بها  »وو�سى  تعاىل:  قوله  ذل��ك  على  �لد�لة 
ويعقوب يا بني �إن �هلل ��سطفى لكم �لدين فال متوتن �إل 
و�أنتم م�سلمون«، وجاء يف �حلديث: »�لأنبياء �إخوة لعالت، 
بن  بعي�سى  �لنَّا�ض  �أوىل  و�أنا  و�حد،  ودينهم  �ستى  �أمهاتهم 
�لبغوي:  �لإم��ام  ق��ال  نبي«،  وبينه  بيني  لي�ض  لأن��ه  م��رمي، 
�سر�ئعهم  كانت  و�إن  و�ح��د،  �لأنبياء  دين  �أ�سل  �أن  »يريد: 
خمتلفة«. وُيبّن �لعوين �أن �لإ�سالم هو �أكرب �سهادة ذكرها 
ب��اآي��ة »�إن �ل��دي��ن عند  �هلل يف ك��ت��اب��ه م��ن خ��الل ����س��ت��دلل��ه 
عبا�ض  �ب��ن  تف�سري  ي��روى من  فيما  ويذكر  �لإ���س��الم«،  �هلل 
�أنه قال: »�إن �لدين �ملر�سي عند �هلل �لإ�سالم،  لهذه �لآية 
مقدما  �لإ����س���الم  �هلل  ع��ن��د  �ل��دي��ن  �أن  �هلل  ���س��ه��د  وي���ق���ال: 
و�مل��وؤم��ن��ون..«،  و�لنبيون  �ملالئكة  بذلك  و�سهد  وم��وؤخ��ر�، 
و�ل�سهادة  �لأمم  على  بال�سهادة  �لإ�سالم  �أمة  �هلل  كّرم  وقد 
لالأنبياء »وكذلك جعلناكم �أمة و�سًطا لتكونو� �سهد�ء على 
تف�سري  يف  وورد  ���س��ه��ي��د�«،  عليكم  �ل��ر���س��ول  وي��ك��ون  �ل��ن��ا���ض 
�أمة و�سطا عدول  »وكذلك جعلناكم  �لآية:  �لطربي لهذه 
بلغت  �أن��ه��ا  بالبالغ:  �أمم��ه��ا  على  ور�سلي  لأنبيائي  �سهد�ء 
ر�سويل  ويكون  �أممها،  �إىل  ر�سالتي  من  ببالغه  �أم��رت  ما 
به،  باإميانكم  عليكم  �سهيد�  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  حممد 

ومبا جاءكم به من عندي«.

�لتعددية  �لقر�آن �لكرمي يوؤكد على مبد�أ  �أن  �لكاتب  يذكر 
�لذي يتجاوز �لأجنا�ض و�لألو�ن �إىل تعددية �لأديان �أي�ساً 
»حقيقة  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��دي��ن  و�أن  �هلل،  �آي���ات  م��ن  �آي���ة  كونها 
�لب�سر  ل��روؤى  خا�سعة  غ��ري  متعالية«  مطلقة  مو�سوعية 
تاريخية«  ن�سبية  ذ�تية  »ظاهرة  فهو  �لتدين  �أما  �لن�سبية، 
وه���ي ل ت��ت��ط��اب��ق ل���دى �مل��وؤم��ن��ن يف �أغ��ل��ب �لأح������و�ل، ل��ذ� 
�أن من يفرق  �إىل  يذهب �لإمام حممد �لطاهر بن عا�سور 
يف  »زل��ة  هي  ببع�ض  ويكفر  ببع�سهم  ويوؤمن  �لأنبياء  بن 
�لأديان«، ويف قوله تعاىل »ل نفرق بن �أحد منهم« �ملق�سود 
عدم �لتفرقة بينهم يف �لإميان وهذ� ل يتنافى بالطبع مع 
�عتقاد �أن بع�سهم �أف�سل من بع�ض. يرى �لكاتب �أن حكمة 
بعد  و�لفعل  �لختيار  حرية  للنا�ض  يجعل  �أن  �قت�ست  �هلل 
�ساء  »ولو  بينهم حدوث �لختالف  �لتكليف وهذ� ما جعل 
ربك جلعل �لنَّا�ض �أمة و�حدة ول يز�لون خمتلفن، �إل من 
�لطاهر  حممد  �لإم��ام  يذهب  خلقهم«.  ولذلك  ربك  رحم 
بن عا�سور يف تف�سريه لهذه �لآية »ملا �أ�سعر �لختالف باأنه 
�ختالف يف �لدين و�أن معناه �لعدول عن �حلق �إىل �لباطل 
-لأن �حلق ل يقبل �لتعدد و�لختالف- عقب عموم { ول 
�حلق  �لدين  على  ثبتو�  من  }با�ستثناء  خمتلفن  يز�لون 
ومل يخالفوه بقوله {�إل من رحم ربك} �أي فع�سمهم من 
�مل��ذم��وم �ملحذر  �أن �لخ��ت��الف  �لخ��ت��الف. وفهم م��ن ه��ذ� 

منه هو �لختالف يف �أ�سول �لدين«.
�إىل وج��ود  �لتي توحي  ه��ي  �ل��دي��ن  �أن وح��دة  �لكاتب  ي��رى 
قيم �أخالقية كونية �أي�ساً، وهي »�ملقدمة �ل�سرورية لإبقاء 
�لتعاي�ض �ل�سلمي و�مل�ساكنة بن جميع �ل�سعوب و�ملجتمعات 
و�لثقافات و�لأديان«، كما �أن �لقر�آن يوؤكد على وحدة �أ�سل 
كل �لنا�ض وما �نتماوؤهم ل�سعوب وقبائل خمتلفة �إل لأجل 
�لختالفات  كانت  ومهما  بينهم،  فيما  و�لتقارب  �لتعارف 
بيننا و�أهل �لكتاب فاإنه يجمعنا �لإميان باهلل و�ليوم �لآخر 
�أن وحدة  �أ�سا�سية. يرى �لكاتب  �أ�سياء  وبالقيم �لعليا وهي 
و�لتقارب لأجل  و�حل��و�ر  للقاء  �لأدن��ى  �لطرف  �لدين هي 
يف  �لنا�ض  كل  بها  ينتفع  عاملية  �أخالقية  قيم  �إىل  �لو�سول 
�لأعلى هو  �لطرف  �أن  �أنه يرى  كما  بينهم،  فيما  �لتعاي�ض 
��ستوحاها  و�لتي  �ساملة  �أخالقية  عن  عاملي  �إع��الن  فكرة 
�ساملة،  »م�سوؤولية  موؤلفه  م��ن  ك��وجن  هان�ض  �لكاتب  م��ن 

بحثا عن �أخالقية جديدة«، وهو �لذي يقول: »ل �سلم بن 
�لأمم دون �سلم بن �لأديان«.

�إن كثري� من �لن�سو�ض �لدينية توؤكد على م�ساألة �لنفتاح 
ع��ل��ى �لآخ����ر و�لرت����ب����اط م��ع��ه يف ق��و����س��م م�����س��رتك��ة حتت 
ل��ك��ن �لكثري  �ل��ع��وين،  ي��رى  ك��م��ا  مظلة »ك��ون��ي��ة �لن��ت��م��اء« 
�لآخر  و�إلغاء  و�لعد�وة  �لإق�ساء  �ملجتمعات تنحو نحو  من 
�لدينية،  �لن�سو�ض  فهم  يف  �أدب��ي��ات  م��ن  ورث��ت��ه  م��ا  ب�سبب 
بن  �لإيجابية  �ل�سور  عن  للبحث  م�ساريع  ظهرت  لذلك 
�أك��رب  ب��وع��ي  �لن�سو�ض  ق���ر�ءة  و�إع����ادة  وتعميقها  �لأدي����ان 
ونبذ  �لتفرقة  لأج���ل  عليها  وق��ع��ت  �ل��ت��ي  �لإ���س��ق��اط��ات  م��ن 
�لآخر، ويذكر �لعوين �أن �لنقد �سروري لتجاوز �لوقوع يف 
�لإ�سقاط، و�أن �حلو�ر �لقائم على �لنظر باأنَّ �لإن�سان قيمة 
�حلرية  قيم  وتقدمي  غنى  م�سدر  هو  و�لختالف  مطلقة 
�سينتج  �ل��ذي  ه��و  �لن�ض  ظاهر  فهم  على  و�ل���روح  و�ل��ف��رد 

�ن�سجاما بن معتنقي �لأديان.
�أ�سيلة  ع��ومل��ت��ن  ب��ن  ي��ق��ع  �لآن  �ل��ع��امل  �إن  �ل��ك��ات��ب  ي��ق��ول 
و�لفربكة  لال�سطناع  ت�سعى  �لتي  هي  فالز�ئفة  وز�ئ��ف��ة، 
وحتقيق  �لربحية  لغاياتها  �ل��و���س��ول  �أج���ل  م��ن  �لقيم  يف 
من�سجمة  تاأتي  �لتي  فهي  �لأ�سيلة  و�أما  �ملادية،  م�ساريعها 
عاملية  قيمها  وت��ك��ون  ل��الأدي��ان  �لتاأ�سي�سية  �لن�سو�ض  م��ع 
وك���ون���ي���ة. وم����ن �أه����م ه����ذه �ل��ق��ي��م ي���ذك���ر �ل���ع���وين �حل��ي��اة 
�لإن�سانية  و�لأخ���وة  و�لعدل  و�مل�ساو�ة  و�حلرية  و�لكر�مة 
قبوله  بعدم  �لإ���س��الم  يف  �لت�سامح  عمق  ويتجلى  و�لأم���ن، 
�لأن��ب��ي��اء  ب��ج��م��ي��ع  م��وؤم��ن��ا  ك���ان  �إذ�  �إل  ف��ي��ه  ���س��خ�����ض  لأي 
و�ملر�سلن، مما يعني �أنه يحرتم كل �لأديان �لتي �أتو� بها، 
ياأخذ  مل  �لإ�سالم  »�إن  بيغوفيت�ض  عزت  علي  يقول  ولذلك 
��سمه من قو�نينه ول نظامه ول حمرماته، ول من جهود 
��ست�سالم  �إنه  �لإن�سان،...  بها  يطالب  �لتي  و�لبدن  �لنف�ض 

هلل و�ل�سم �إ�سالم«.  
تعمق  �أن  �لأم��ة  على  �ل��و�ج��ب  �أنَّ  �أرى  نظري  وجهة  وم��ن 
ج����ذور �ل���وع���ي يف ك���ل م��ع��ت��ن��ق��ي �ل���دي���ن ب��ن��ق��اط �لل��ت��ق��اء 
�مل�سرتكة بدًء� من �لقو��سم �لإن�سانية ثم �جلذور �لدينية 
�ملت�سلة بن �لأديان وو�سوًل للقيم �لأخالقية �لعالية �لتي 
�حلفاظ  يخدم  مبا  �لب�سر  كل  مع  �لتفاعل  للجميع  تتيح 

على كر�متهم وما يجر �لنفع لهم يف حياتهم �لدنيوية. 


