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ـا قبل...! أمَّ

أن  لألطفال  يمكن  التي  الحلوة  األغاني  من 

عميقة  ولكنها  سهلة  أنشودة  بها  يترنموا 

عنوانها »شخص ما« للشاعر البريطاني والتر دي 

عام  أبريل  يف  المير  دي  ولد   .)1956-1873( المير 

1873 يف قرية تشارلتون بإنجلترا. تلقى تعليمه 

يف مدرسة كاتدرائية القديس بولس يف لندن، 

وبدأ مسيرته املهنية يف مكاتب شركة النفط 

األنجلو أميركية، التي عمل بها خالل الفترة من 

له  شعري  عمل  أول  نشر  بعد   .1908 إلى   1890

تغير   ،1902 عام  يف  الطفولة«  »أغاني  بعنوان 

مجاله املهني واستطاع أن يكرس نفسه حصريا 

للكتابة. ُنشرت روايته األولى عام 1904، وأعقبتها 

مجموعة شعرية أخرى بعنوان »قصائد« يف عام 

1906. واصل دي المير نشر عدد من الروايات األخرى 

واملجموعات القصصية القصيرة لألطفال والكبار. 

وسام  ىلع  حصل  الكتابية،  ملسيرته  وتقديرا 

عام  البريطانية  الحكومة  من  الشرف«  »رفقاء 

االستحقاق«.  »وسام  ىلع  الحًقا  وحصل   ،1948

تويف يف لندن سنة 1956.

ىلع  طرق  صوت  يصف  بمتحدث  القصيدة  تبدأ 

هناك.  أحدا  يجد  فال  لفتحه،  يذهب  ثم  بابه، 

يمكنه  حوله  فمن  الليل؛  أصوات  فقط  هناك 

الحاط،  تتسلق  وهي  الخنافس  أصوات  سماع 

نزول  ووقع  البومة،  وصياح  الليل،  ُصّرار  وصفير 

ما  تشبه  ال  األصوات  هذه  ولكن  الندى.  قطرات 

سمعه وتتركه يتساءل عن الطارق.

إني سمعُت طارقا ** َيدقُّ بابَي الصغيْر

ًدا؛ فَمْن َيزوْر؟ إني سمعُت طارقا ** ُمَؤكَّ

فتحُت باِبْي ُمْنِصًتا ** والعيُن يف املدى تدوْر

فلم أِجْد إال الصدى ** يف ذلك الليِل الضريْر

والُخْنُفسا مشغولًة ** بَنْقِر حائطي القصيْر

 وُبومًة َصّياحًة ** يف الغاِب صوُتها َنكيْر

وُجْدُجًدا مثَل النََّدى ** له َأزيٌز وصفيْر

فَمْن أتاني طارقا ** يدقُّ بابَي الصغيْر؟!

د. هالل الحجري

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

إلى نموذج أخالقي.. لصياغة  إنسان عالمي ُحر

التنوع  واالختالف نعمة وإغناء

الثقافة أم العلم؟ 

الحركة اإلنجيلية الجديدة وأبعادها

المؤسسات الدينية  في نشر الحرية

الدعوة إلى الوحدة

السبيل إلى المؤتلف اإلنساني

خليفة هللا في األرض وقائد السالم لنظامها

حرية المعتقد في اإلسالم

مفهوم الخير في الفلسفة بين التعريف والتمثيل 

َوحده القصور الذاتي يهدد إنسانية اإلنسان
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إلى نموذج أخالقي.. لصياغة
 إنسان عالمي ُحر

طالب الوهيبي 

talib.alwahaibi@outlook.com

وي���رى ال��ك��ات��ب اأنَّ ه���ذا امل��ب��داأ الأخ���اق���ي »اخل���ر ال��ع��ام ال��ك��وين« 
للب�شرية،  امل�شرتك  امل�شر  عن  بامل�شوؤولية  عميق  �شعور  يف  يتجذر 
والذي ينبع بدوره من القوة الروحية املتنامية للنزعة الإن�شانية، 
والتي األهمت ذوي العقول الراجحة يف جميع الأمم. وقد ل يكون 
مبداأ  اأ���ش��ا���س  على  ي��ق��وم  ع��امل��ي  ملجتمع  الأع��ل��ى  امل��ث��ال  ب��ل��وغ  �شهًا 
هذا  �شوب  ت�شعى  اأن  كلها  الب�شرية  اجلماعات  وعلى  العام،  اخلر 
الهدف؛ كي ت�شيب ولو قدراً منه، لكي تتمكن من وقف احلركة يف 
الجتاه العك�شي له؛ لأنه اإذا تركت النزعة الفردية ال�شيقة ت�شل 
اإىل ذروتها املطلقة �شيكون اجلميع اأمام اأنانية جديدة، قادرة على 

النيل من الآخرين بل تدمرهم.
اإع��ادة  اإىل  يكون  ما  اأح��وج  العامل  اأن  �شامل  �شاح  الكاتب  ويو�شح 
النزعة  يف  ذروت��ه��ا  نقطة  بلغت  وال��ت��ي  العليا،  التنوير  ُم��ُث��ل  ب��ن��اء 
ال��ن��ق��دي��ة واأخ���اق���ي���ات ال��ع��ق��ل ال��ع��م��ل��ي ل���دى ال��ف��ي��ل�����ش��وف ك��ان��ط، 
يتوجب  ال��ذي  الأخ��اق��ي«  »ال��واج��ب  ع��ن  مفهومه  يف  وخ�شو�شاً 
امل�شرتك(.  الإن�شاين  )الواجب  عن  مقد�س  �شبه  ن�س  اإىل  حتويله 
بهذا  الإمي��ان  وينبع  جديد،  اإن�شاين  �شمر  اإىل  نحتاج  باخت�شار 
اإن�����ش��ان��ي��ة ���ش��روري��ة  ال�شمر م��ن اإمي���ان اأ���ش��ل��ي ب��وج��ود اأخ��اق��ي��ة 
خ�شو�شاً  التنوير  فل�شفة  تقول  كما  والثقافات،  ل��اأدي��ان  ع��اب��رة 
اإىل الكمال  لدى رو�شو يف ت�شوره الإيجابي عن الإن�شان وقابليته 
على  ات�����ش��اع��اً  الأب����واب  اأك���ر  ي�شبح  بحيث  والأخ���اق���ي،  ال��روح��ي 
�شار  ي�شتطع  مل  ف��اإن  حقاً،  اإن�شانا  امل��رء  يكون  اأن  الف�شيلة  ع��امل 
التوافق  �شوبنهاور  ويف�شر  معتقداته.  اأو  اأديانه  كانت  مهما  وغداً 
الفطري بني الب�شر حول مفهوم الف�شيلة اأو اخلر العام بحقيقة 
»اأن العامل -كتمثل- اإمنا يتاألف من ن�شفني جوهريني �شروريني 
الن�شف الأول هو املو�شوع، وهو ما يخ�شع ل�شورتي  ومتازمني، 
الن�شف  اأم��ا  ال��ك��رة،  خالهما  م��ن  تن�شاأ  اللذين  وال��زم��ان  امل��ك��ان 
الآخر -وهو الذات- فا يقع يف اإطار املكان والزمان؛ لكونه ميثل 

كًا جممًا ل يتجزاأ يف كل موجود«.
ال�شرق  يف  »الكونفو�شيو�شية«  الأب����رز  الأخ��اق��ي��ة  الفل�شفة  ويف 
الإن�شانية  الطبيعة  »اإن  كونفو�شيو�س:  يقول  العامل،  من  الأق�شى 
حياته  اأث��ن��اء  ال���ش��ت��ق��ام��ة  ه���ذه  الإن�����ش��ان  اف��ت��ق��د  ف����اإذا  م�شتقيمة، 
مت�شكنا  هو  اخلرة  الأفعال  اإىل  �شبيلنا  واإن  ال�شعادة،  معها  افتقد 
بالقانون الأخاقي الذي يحقق �شاح الفرد واملجتمع«، ويف �شياق 
موؤكداً  كونفو�شيو�س،  عمل  )لوت�شو(  يكمل  نف�شه  ال�شيني  الفكر 

ي�شميها  التي  الداخلية  الكون  لقوانني  وفقاً  يحَي  مل  ما  امل��رء  اأن 
الأكرب  التنوير  فيل�شوف  وبرهن  بكارثة.  ينتهي  فاإنه  )الثوابت(؛ 
اإمي��ان��وي��ل ك��ان��ط  ب��ث��اث��ة ب��راه��ني ح��ول حت��وي��ل م��ف��ه��وم ال��واج��ب 
عقلية  لديه  الأخ���اق  ت�شبح  حيث  كاملة  نظرية  اإىل  الأخ��اق��ي 

وقبلية:
- اأولها: اإن كل املعاين )الت�شورات( الأخاقية م�شدرها اأو مقرها 

يف العقل.
الأخ��اق��ي��ة  امل��ع��اين  اأو  للت�شورات  املطلقة  القبلية  اإن  ثانيها:   -
ال��ت�����ش��ورات و�شمان  ت��اأم��ني مكانة ه��ذه  ال��ق��ادرة على  ه��ي وح��ده��ا 

وظيفتها بو�شفها مبادئ عالية.
موجود  كل  على  التطبيق  تقبل  اأن  ينبغي  الأخ��اق  اإن  ثالثها:   -

عاقل بوجه عام.
التي  ال�شورية/ال�شكلية  نزعته  كانط  على  اأخ��ذوا  قد  من  وهناك 
اأغرقت يف الت�شدد وازدراء احل�شا�شية والوجدان، فمن غر املمكن 
اإنكار اأهمية تلك النقلة التي اأحدثها يف م�شرة الوعي الأخاقي.

ال��راب��ع من  اإنَّ ل��دى الإم���ام حممد ع��ب��ده، الأ���ش��ل  وي��ق��ول الكاتب 
الأ����ش���ول اخل��م�����ش��ة ل��اإ���ش��ام ه��و الع��ت��ب��ار ب�����ش��ن اهلل يف اخل��ل��ق، 
ويعني لديه: »األ يعول بعد الأنبياء يف الدعوة اإىل احلق على غر 
بل  العادات،  وخ��وارق  والغرائب  العجائب  اإىل  ينظر  واأل  الدليل، 
اآثار �شرهم  اإىل �شنة اهلل فيمن م�شى ومن ح�شر من الب�شر ويف 

فيهم، وقد جاء يف الكتاب العزيز مقرراً لهذا الأ�شل«.
العام  اخل��ر  على  املتجذرة  النزاعات  اأن  اإىل  الكاتب  ينظر  هنا.. 
)ال��وج��ودي��ة(،  الفائقة  العلمنة  م��ن  ط��ور  يف  ت�شب  كلها  وال��دي��ن 
-من  ي�شعى  بل  العام؛  املجال  من  الدين  باإزاحة  يكتفي  ل  وال��ذي 
دون اإعان ذلك، واأحيانا من دون وعي به- اإىل نفيه من الوجدان 
هذا  يتناق�س  احل��ق.  عن  ويدفعه  الجتماعي،  وال��وج��ود  ال��ف��ردي 
احلق لي�س فقط مع الروؤية الروحية للوجود، بل مع مبداأ اخلر 
اأن  ف��رغ��م  الإن�����ش��ان��ي��ة،  ال��ف��ط��رة  ك�شر  اإىل  ب�شعيه  ال��ك��وين،  ال��ع��ام 
العتداء اجلن�شي العابر للنوع يبقى فعًا حمرماً يف كل الأديان، 
يف�شي  الإن�شانية  للطبيعة  ك�شراً  فتمثل  )زانياً(،  مرتكبه  ي�شمى 

اإىل اإف�شاد حركة الكون، لدافعني اأ�شا�شيني:
النمو  مل�����ش��رة  وت��ع��ط��ي��ًا  ال��ع��م��ران  ه��دم��ا حل���ال  ك��ون��ه  الأول:   *

التي ترعاها العاقة اجلن�شية الطبيعية. الب�شري 
اأنها  اأثبت التاريخ  * الثاين: كونه هدما لاأ�شرة التقليدية، كنواة 

القبيلة  م��ن  ب��دءاً  والأك���ر فاعلية،  الأط��ف��ال،  رع��اي��ة  الأق���در على 
وو�شوًل اإىل الدولة الوطنية احلديثة.

اخلر  م��ب��داأ  ب��ني  تناق�س  ثمة  بع�شهم  ي��رى  ق��د  ال��ك��ات��ب  وي��ق��ول 
الإرادة  على  قيداً  بو�شفه  التزامات؛  من  ميليه  وما  العام  الكوين 
العام  اخلر  اأن  ترى  التي  الليربالية  النظريات  وبني  الإن�شانية، 
ه��و جم���رد ح��ا���ش��ل خل��ي��ارات ال����ذوات ال��ف��ردي��ة احل����رة. ول���و ُعمل 
اأن  ك��ان��ط -وه���ي  ل��دى  الأ���ش��ا���ش��ي��ة لل�شلوك الأخ��اق��ي  ب��ال��ق��اع��دة 
به  يت�شرف  اأن  ياأمل  الذي  بال�شكل  العامل  الإن�شان جتاه  يت�شرف 
�شوف ي�شاركونه  العامل اجتاهه، واأن ي�شلك وكاأن الآخرين جميعاً 
ينظر لرى هل حققت  ثم  اليوم،  به  يقوم  ال��ذي  ال�شلوك  يف  غ��داً 
اإعمال  خطورة  اجلميع  لإدراك  ل؟-  اأم  العامل  خر  امل�شاركة  هذه 
الختاف  يف  املطلق  احلق  هذا  الختاف.  يف  املطلق  احلق  مبداأ 
�َشْيَفه فل�شفة ما بعد احلداثة، عندما رعْت  الذي رفعت  هو نف�شه 
اإزاء  ���ش��دي��داً  ح���ذراً  واأب���دت  ع��دة،  م�شتويات  على  تفكيكية  ت��ي��ارات 
الأن�شاق الفكرية ال�شاملة. وهنا يعطينا ليوتار مثالني متناق�شني 

يف الجتاه ومتفقني يف الدللة على تلك النزعة التفكيكية:
1- املثال الأول عن الدين، الذي متحور حول ق�شة )الإله( العليم 

الب�شر. باأحوال 
�شردية  ليوتار  يعده  وال��ذي  نف�شه،  الإحل���اد  عن  الثاين  املثال   -2

كبرة معار�شة.
وعلى هذا ل ت�شرح ما بعد احلداثة برف�س الألوهية، اأو مبعاندة 
الإحلاد، بل ت�شعى اإىل الت�شكيك يف الأ�ش�س اجلوهرية التي جتعل 
ناظماً.  واإط����اراً  ك��ربى  ���ش��ردي��ة  والإمي����ان-  -الإحل����اد  كليهما  م��ن 
للماآزق  تقدم حًا حقيقياً  التي ل  التفكيكية  نزعتها  لذا؛ يرف�س 

املختلفة. الإن�شانية 
العلماين« طريقاً  بعد  ما  »املجتمع  ويتبدى مفهوم هابرما�س عن 
يرف�س  م��ع��اً،  والعلماين  الديني  التطرف  يتجاوز  اأن  لديه  اآخ��ر 
هيمنة الديني اأو الاديني، ويدعو اإىل تفاعل اجلميع على اأر�شه. 
للحداثة؛  الفل�شفي  ال��ن��م��وذج  ق��اع��دة  يف  ت��غ��ي��راً  ال��ك��ات��ب  وي��ق��رتح 
الفل�شفي  النموذج  واإن  الثقافات،  جماع  ا�شتيعاب  من  تتمكن  كي 
للحداثة قد نه�س على قاعدة مكونات ثاثة اأ�شا�شية هي: العقل 

والإرادة والطبيعة.
الغربي  الفكر  يف  ول��دت  الإن�شانية  النزعة  اأن  اإىل  الكاتب  وخل�س 

ومنت على ح�شاب الإله، ومل تر اإمكانية ل�شوغ اإن�شان حر.

يقول الكاتب �سالح �سامل: »اإنَّ الأخالق لي�ست ق�سرًا على اأرباب دين بذاته، بل معلم على كل اإن�سان قادر على الت�سامي اإىل م�ستوى طبيعته اجلوهرية، م�ستخدمًا 
مقالته  يف  �سطرها  مقولة  وهي  دينه«.  اأو  وطنه  بني  من  يكونوا  مل  ولو  الآخرين،  اجتاه  باحلب  ال�سعور  على  وقدرته  و�سعي،  بدين  ولو  الروحي  اإميانه  ذلك  يف 

املن�سورة يف جملة التفاهم »بني ال�سرق والغرب، نحو منوذج فل�سفي عاملي.. تعّددي واإن�ساين«، واملن�سور مبجلة »التفاهم«.
اإن�ساين ليكون منوذجًا فل�سفيا عامليا، قادرا على جمابهة الظواهر ال�سلبية املتزايدة؛ كالتطرف والعنف، ومنو الفجوة  اإنَّ ثمة �سرورة ل�سياغة مبداأ اأخالقي  اإذ 
العام  اأن هذا املبداأ يدور يف فلك مفهوم »اخلري  اإىل  بني الرثاء والفقر، وحما�سرًا لها لتخفي�ض حدة �سغوطها و�سدة وطاأتها على امل�سري الب�سري. وي�سري الكاتب 
الكوين«، حيث اإنَّ هذا املفهوم كمبداأ اأخالقي ل يحرم اأي �سخ�ض من التطلع اإىل حتقيق ذاته وزيادة رفاهيته، على اأن ي�سع امل�سلحة يف �سياق ال�سالح العام؛ فال 

ت�سبح اأولوية مطلقة لديه ولو �سار اإليها على جثث الآخرين، حتى يكون ممكنًا احلديث عن جمتمع واحد.
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التنوع
 واالختالف نعمة وإغناء

أحالم المنذرية

ahlam.squoman@hotmail.com

اجتمعت  م��ا  اإذا  الع��ت��ق��اد  حل��ري��ة  امل��ك��ون��ة  العنا�شر  ه��ذه  اإن 
اكتملت بها تلك احلرية؛ فقد ت�شافرت اآيات القراآن الكرمي 
اْه��َت��َدى  )َم���ِن  ت��ع��اىل:  ق��ال اهلل  الع��ت��ق��اد،  على توكيد حرية 
وقوله:  َعلَْيَها(،  لُّ  َي�شِ ا  َ َفاإِمنَّ �َشلَّ  َوَمْن  ِلَنْف�ِشِه  َيْهَتِدي  ا  َ َفاإِمنَّ
ا َلُه ِديِني، َفاْعُبُدوا َما �ِشْئُتْم ِمْن ُدوِنِه«،  ِل�شً َ اأَْعُبُد ُمْ »ُقِل اهللَّ
احلر،  الختيار  �شاحة  له  وت��رك  وال�شر،  اخلر  طريق  وبني 
ومل ي�شاأ اهلل التدخل لإكراه النا�س على اتباع طريق الر�شاد. 
يعتقده،  الإن�شان خا�شة فيما  الآيات على حرية  وتوؤكد هذه 
واخل���ي���ار الأم���ث���ل امل���واف���ق ل��ف��ط��رة الإن�����ش��ان و���ُش��ن ال��وج��ود 
الإن�����ش��اين ه��و ���ش��م��ان ح��ري��ة الع��ت��ق��اد وال��ت��دي��ن. ول��ع��لَّ من 
ال�شتدلل  يف  و�شوحا  واأ�شدها  دللة  القراآنية  الآي��ات  اأعمق 
اإكراه  »ل  تعاىل:  قوله  وتثبيتها  العتقاد  حرية  توكيد  على 
يف الدين قد تبني الر�شد من الغي«؛ وعليه فحرية العقيدة 
الإدراك،  ب��ع��د  اق��ت��ن��اع  ال��ك��رمي ق�شية  ال���ق���راآن  ب��ه��ا  ك��م��ا ج���اء 

اإكراه واإجبار. ولي�شت ق�شية 
وي�����ش��ي��ف ال��ك��ات��ب ب����اأنَّ ال���ق���راآن ال��ك��رمي اأق���ر ح��ري��ة التفكر 
للنا�س،  والتعبر  التفكر  حرية  لك  اهلل  ر  يقرِّ اإذ  والتعبر؛ 
ولقد  ���ش��اوؤوا.  مبا  وي��ع��ربوا  يفكروا  اأن  يف  احلرية  ومينحهم 
والتعبر،  التفكر  حلرية  تقديره  يف  اأمثلة  ال��ق��راآن  �شرب 
العقل  اإع��م��ال  اإىل  امل��ت��ك��ررة  دع��وت��ه  م��ن خ��ال  ذل��ك  يتجلى 
للنظر يف كل �شيء منها: الدعوة اإىل النظر يف الكتاب املنظور 
َماَواِت َواْلأَْر�ِس(، والدعوة  )الكون(: )ُقِل اْنُظُروا َماَذا يِف ال�شَّ
يتدبرون  )اأف��ا  )ال��ق��راآن(:  امل�شطور  الكتاب  يف  التفكر  اإىل 
ال���ق���راآن ول���و ك���ان م��ن ع��ن��د غ��ر اهلل ل��وج��دوا ف��ي��ه اختافا 
كثرا(، كما يتجلى تقدير اهلل حلرية التفكر والتعبر من 
بني  ومييزون  عقولهم  ي�شتخدمون  الذين  على  ثنائه  خال 
الذين يعطلون  ذم  اأح�شنها  يف مقابل ذلك  الأ�شياء فيتبنون 

بالدواب. و�شبههم  عقولهم 
الوا�شحة  اخل�شائ�س  من  الختاف  الكرمي  ال��ق��راآن  ويعد 
الختاف  ع��ن  يحدثنا  فهو  الب�شري؛  الج��ت��م��اع  تكوين  يف 
اأخرى توؤكد  اأكر من خطاب، بل جاءت ن�شو�س  والتنوع يف 
ت�شكلت  ب�شرية،  جمموعات  اإىل  الب�شر  انق�شام  اأم��ر  يف  عليه 
التنوع  يتحول  ال��ق��راآن  ففي  وال�شعوب.  القبائل  هي  اأمم  يف 

للم�شرة  واإغ��ن��اء  وع��ط��اء  نعمة  اإىل  نقمة  م��ن  والخ��ت��اف 
الإن�����ش��ان��ي��ة؛ ذل���ك اأن ال��ن��ا���س م��ن��ح��درون م��ن اأ���ش��ل واح���د، 
والخ���ت���اف امل��ن��اخ��ي واجل���غ���رايف وال���دمي���وغ���رايف وال��ق��وم��ي 
وال���ع���رق���ي وال���دي���ن���ي ه���و ال��ط��ري��ق اإىل ال���ت���ع���اون وال��ت��ك��ام��ل 

والتعاي�س. والتحاور  والتعارف 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ك���ل ه����ذا، جن���د اأنَّ ب��ع�����س امل��ف�����ش��ري��ن قد 
حكموا بن�شخ قوله تعاىل: »ل اإكراه يف الدين«، باآية ال�شيف، 
واأن هذه  العتقاد،  توؤكد حرية  التي  الآيات  باقي  �شاأن  �شاأنه 
التي  املوادعة  اآيات  واأنها من  القتال،  قبل فر�س  نزلت  الآية 
و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  النبي  اأن  ذلك  يف  وحجتهم  ن�شخت، 
قد اأكره العرب على دين الإ�شام وقاتلهم، ومل ير�س منهم 

اإل بالإ�شام.

ردود على هذه الدعوى 
الأول: تاريخ النزول »ل اإكراه يف الدين« من الآيات املتاأخرة 
نزول؛ مما يتعار�س والقول باأنها من اآيات املوادعة املن�شوخة 
مكة،  فتح  بعد  نزلت  الآي��ة  ه��ذه  اأن  فالظاهر  ال�شيف؛  ب��اآي��ة 

وفتح مكة كان يف ال�شنة الثامنة للهجرة.
يف  عليها  املن�شو�س  امل�شركني  قتال  من  الغاية  اإنَّ  ال��ث��اين:   
بقوة  الإ���ش��ام  يف  ال��دخ��ول  على  اإكراههم  لي�شت  ال�شيف  اآي��ة 
ال�شاح؛ مما يدل دللة �شريحة وقاطعة على اأن اآية ال�شيف 
ك��ان بني  امل�شركني  ن��زل��ت يف خ��ا���س م��ن  واأن��ه��ا  ع��ام��ة،  لي�شت 
ر�شول اهلل وبينهم عهد فنق�شوه وظاهروا عليه اأعداءه، وقد 
عن  يتوبوا  مل  اإن  باحلرب  واآذن��ه��م  منهم،  ور�شوله  اهلل  َب��ِرئ 

كفرهم.
الأ�شولية يف  وال��ق��واع��د  الكلية  الأح��ك��ام  م��ن  الآي���ة  ال��ث��ال��ث: 
الن�شخ ل  اأن  الكليات، ويدل على  يكون يف  والن�شخ ل  الدين، 
على  مبنية  ال�شريعة  واأن  التام،  ال�شتقراء  الكليات  يف  يكون 
حفظ ال�شروريات واحلاجيات والتح�شينات، وجميع ذلك مل 

ين�شخ منه �شيء.
اآي���ات ال��ق��راآن ال��ك��رمي ق��د ح���ددت بو�شوح  اإذ ك��ان��ت  ال��راب��ع: 
فا  ال�شمانات؛  ب�شائر  واأح��اط��ت��ه��ا  الع��ت��ق��اد  ح��ري��ة  اإط���اق 

يتوقع من ال�شنة النبوية اأن تاأتي على خاف ذلك.

اإ�شكال قتل املرتد
دينه  ب��دل  »م��ن  ق��ول��ه:  يف  باملرتد  املق�شود  الكاتب  ح  ويو�شِّ
للجماعة«؛  املفارق  لدينه  »التارك  بقوله:  املقيد  فاقتلوه«، 
ه���و اخل���ائ���ن ل��ل��ج��م��اع��ة م��رت��ك��ب اجل���رائ���م ���ش��ده��ا ك��اإف�����ش��اء 
اأ�شرارها لاأعداء، اأي ما يعادل اخليانة العظمى يف القوانني 
ليمثل  امل��رت��د  قتل  اإ�شكال  اأي  الإ���ش��ك��ال  ه��ذا  ي��اأت��ي  ال��دول��ي��ة. 
حلقة �شعف يف اخلطاب الإ�شامي املتعلق باحلرية، بالنظر 
ا�شتفهام  اإىل  يتحول  ال�����ش��وؤال  ه��ذا  ف��اإن  ذك��ره؛  �شبق  م��ا  اإىل 
اآخر، واأن الردة لو اقت�شرت  اأي �شيء  اإىل  اأقرب منه  اإنكاري 
�شد  بجرائم  ذل��ك  يتبع  اأن  دون  ملعتقده  اإن�شان  تغير  على 
لدين  حم��ارب��ة  اأو  ع��ظ��م��ى،  خ��ي��ان��ة  ت�شاحبها  اأو  اجل��م��اع��ة، 
اجلماعة؛ فا اإكراه يف الدين، ولي�س لأحد اأن يلزمه بقوله 

بالإ�شام.
امليثاق  كفلها  التي  العتقاد  النا�شري مظاهر حرية  وي�شرد 
لهم جناح  الديني ويخف�س  للن�شارى؛ منها: حرية احلوار 
كانوا  واأينما  كانوا  حيث  املكروه  اأذى  عنهم  ويكف  الرحمة، 
ك��اح��رتام  التعبدية  ال�شعائر  مم��ار���ش��ة  وح��ري��ة  ال��ب��اد،  م��ن 
بالتغير، وق��د  ل��ه��م  ال��ت��ع��ر���س  وال��ره��ب��ان وع���دم  الأ���ش��اق��ف��ة 
اأعطى الر�شول القدوة يف اللتزام بهذا الأمر، ي�شهد لذلك 
التعبدية  طقو�شهم  اأداء  جن���ران  ن�����ش��ارى  ل��وف��د  م��واف��ق��ت��ه 
ول  املعابد  اإق��ام��ة  ح��ق  واأي�����ش��ا  مب�شجده،  �شاتهم  واإق��ام��ة 
بل  للن�شارى،  املعابد  اإقامة  حق  اإقرار  حد  عند  امليثاق  يقف 
عن  بالدفاع  التعهد  ح��د  اإىل  كبر  ت�شامح  يف  ذل��ك  يتجاوز 
ج  التزوُّ يف  واحلرية  الن�شارى،  �شلوات  وبيوت  وبيع  كنائ�س 
تغير  على  الن�شرانية  اإك���راه  للم�شلم  يحق  ول  بامل�شلمني 
دينها، اإن قبل الزواج منها، بل عليه الر�شا والت�شليم بذلك.
اأن  مُيكن  الفهم،  )ب��ه��ذا  بقوله:  مقاله  النا�شري  ويختتم 
مب�شاعر  امل��ت��ط��رف��ة  ال��دي��ن��ي��ة  احل��رك��ات  ا�شتخفاف  ن�شتنكر 
ال���ن���ا����س، امل���دم���رة مل��ف��ه��وم احل���ري���ة يف الإ�����ش����ام، وم��ت��ح��ول��ة 
الكونية،  اأ�ش�شه  �شد  التفتي�س  حماكم  وجهة  اإىل  بالإ�شام 

وموقع الإن�شان يف هذه الكون(.

مما ل �سك فيه اأن احلرية من القيم الأ�سا�سية يف حركة حت�سر الإن�سان اأفرادا وجماعات؛ فنهو�ض الأمم و�سقوطها مناط مبدى �سيوع قيم احلرية يف 
جمتمعها.. نتطرق يف هذا املقال لأهم ما ورد عن حممد النا�سري يف مقاله »حرية العتقاد يف القراآن الكرمي الأ�سل املنهجي لفقه التعارف والجتماع 

الإن�ساين«، واملن�سور مبجلة »التفاهم«.
ويتحدث النا�سري عن اأنواع احلرية الأكرث اأهمية للوجود الإن�ساين وهي حرية العتقاد من حيث حرية الإن�سان يف اأن يتبنى من املفاهيم والأفكار 
ما ينتهي اإليه بالتفكري، اأو ما ي�سل اإليه باأي و�سيلة اأخرى من و�سائل البالغ؛ فت�سبح معتقدات له. ومن العنا�سر املكونة حلرية العتفاد الإعالن عن 
ذلك املعتقد والتعبري، وحرية املمار�سة ال�سلوكية من القيام بال�سعائر التعبدية، مثال، واإقامة الحتفالت باملنا�سبات والأعياد الدينية، وما اإىل ذلك 
من مظاهر التطبيق ال�سلوكي، وحرية اإعالمية بو�سائلها املختلفة يف البالغ والن�سر، ومن حرية يف جتمع النا�ض وجتميعهم من اأجل تبليغ املعتقد اإليهم 

و�سرحه لهم.
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على  يقت�شر  غالبا  ك��ان  التعريف  اأن  هنا  ناحظ  اإذا 
ولكن  ال��غ��ال��ب،   يف  امللمو�شة  غ��ر  اأو  الفكرية  الأم���ور 
واأي�شا   1998 يف  حتديدا  �شياغته  اأعيد  التعريف  هذا 
واأكدت   .1982 �شنة  الزمان  اليون�شكو بعد قرن من  يف 
� قد تكون اليوم  � مبعناها الوا�ش��ع  اأن الثقافة  املنظمة 
عبارة عن جمع من ال�شمات الروحية واملادية والفكرية 
والعاطفية، وهي ت�شمل الفنون والآداب وطرائق احلياة 
واملعتقدات؛  والتقاليد  الأ�شا�شية  احلقوق  ت�شمل  كما 
ليغطي  ���ش��م��ول��ي��ة  اأك����ر  اأ���ش��ب��ح  ال��ت��ع��ري��ف  اأن  ف��ن��ج��د 
يعيدنا  وه���ذا  ك��ذل��ك.  امل��ادي��ة  اأو  امل��ل��م��و���ش��ة  اجل��وان��ب 
الإجنليزية  باللغة   "  CULTURE" م�شطلح  اإىل 
اأكر   » »ثقافة احل�شارة  اأو  للح�شارة  اأقرب  التي هي 
بحتة  فكرية  عنا�شر  عن  يعرب  م�شطلحا  كونها  من 
ال��زي��دي  امل��ل��م��و���س. يتطرق  ال��واق��ع  ق��د ل ت��رتج��م يف 
اأخ��رى.  زاوي��ة  اأو  للم�شطلح من منطلق  اأخ��رى  م��رة 
يحتمل  ل  كم�شطلح  التعريف  »ال«  باإ�شافة  الثقافة 
م�شطلح  بينما  وال��ت��اأوي��ات  الت�شعبات  م��ن  ال��ك��ث��ر 
التنوع  من  ب�شيء  ي�شي  التعريفية،  »ال«  دون  ثقافة 
ويف  اليوم  املفاهيمية.  والتاأويات  الحتمالت  و�شعة 
احلياة  مناحي  متلف  يف  احلا�شلة  ال��ت��ط��ورات  ظ��ل 
الثقافة  واأهمية  الوعي  وزي��ادة  ارتفاع  مع  وبالتزامن 
جوانب  كافة  يف  اإمن��ا  فقط  الفكري  امل�شتوى  على  ل 
كذلك.  عديدة  جوانب  ي�شمل  املفهوم  اأ�شبح  احلياة، 
املعلومات  جتميع  مبعنى  املعرفية  الرتاكمات  تعد  مل 
التكنولوجي  التطور  مع  خا�شة  ميزة،  تعد  حت��دي��ًدا 
ب�شع  يف  املعلومة  اإىل  الو�شول  لاإن�شان  يتيح  ال��ذي 
طاقته  ُيكر�س  اأن  الإن�شان  على  اأ�شبح  اأق��ل.  اأو  دقائق 
وتطويعها  اخل��ام(  )امل��ادة  املعلومات  ربط  يف  الذهنية 

يف احلياة مبا يتنا�شب مع اللحظة اأو املوقف.
اإىل ج��ن��ب مع  دائ��ًم��ا ج��ن��ًب��ا  ت�شر  ال��ث��ق��اف��ة  اإن  ي��ق��ال   
اإىل  �شحيحة  العبارة  ه��ذه  وجن��د  الفكري،  التوا�شع 

علمه  وزاد  الإن�����ش��ان  ث��ق��اف��ة  ازدادت  فكلما  ك��ب��ر  ح��د 
لقطعها يف  يحتاج  التي  الإ�شافية  امل�شافة  كمية  اأدرك 
اأولئك  من  العك�س  على  العلم،  من  ال�شتزادة  �شبيل 
الذين يحبذون البقاء حتت الأ�شواء والذين يلجوؤون 
غالًبا  والتي  العاجية  اأبراجهم  من  املجتمع  ملخاطبة 
ما حتمل نربة ازدراء لاآخر. اأن تكون مثقًفا يف جانب 
الثورة  ظل  ففي  اليوم.  ترًفا  يعد  ل  بحياتك  متعلق 
العامل  قفزها  ال��ت��ي  وال��ق��ف��زة  وال��ف��ك��ري��ة  املعلوماتية 
جدا  �شريعة  احلياة  جعل  احلا�شلة  التطورات  نتيجة 
حت�شل  ال��ت��ي  ال�����ش��ري��ع��ة  ال��ت��ط��ورات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
باملقابل. اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن الإن�شان مطالب اليوم 
متاأخرا؛  اع��ت��رب  واإل  ه��ذا  احل��ي��اة  من��ط  م��ع  بالتاأقلم 
التجارب  يف  اخل��و���س  فر�شة  احل��ي��اة  تعطيه  ل  فقد 
والتعلم منه لي�شبح اأكر قدرة على التاأقلم. ويف حال 
حدث ذلك يعد اأمرا حممودا واإن مل يحدث فابد اأن 
امل�شتوى  اإىل الطاع وال�شتزادة لرفع  الإن�شان  يلجاأ 
الثقايف لديه. ل تقت�شر الثقافة على اجلانب العلمي 
الإن�شان  الأمور تعقيدا يف  اأكر  اأو  اأب�شط  فقط، حتى 
الثقافة  من  معني  م�شتوى  اإىل  حتتاج    - عواطفه   -
ما  اإذا  اليوم  املبالغة  يكون من  للتعامل معها. قد ل 
ال�شياق كثرا  اأ�شلوب حياة. ويف هذا  الثقافة  اإن  قلنا 
ما  تطرح اأ�شئلة لقيا�س ما مدى اأهمية كون الإن�شان 
مثقفا!  يكون  اأن  دون  فقط  ُمتعلماً  كونه  من  مثقفاً 
من  والتعليم  الثقافة  اأن  اأج��د  �شخ�شي  منظور  م��ن 
املفرت�س اأن يكونا وجهني لعملة واحدة حيث ي�شعب 
اأن ي�شبح ال�شخ�س مثقفا حقيقيا دون  حقيقة الأمر 
ناق�شة  العلم  قيمة  وتبقى  �شحيح،  والعك�س  تعليم 
املكت�شب  العلم  ي�شخر  اكت�شبها من ل يعرف كيف  اإذا 
ما  جانب  لتنمية  الواقعية  احلياة  يف  منه  لي�شتفيد 
لوطنه  اأو  ملجتمعه  اأو  لنف�شه  اأك���ان  ���ش��واء  احل��ي��اة  يف 
اإنَّ  اأو مب��ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م��ع م��ع��ط��ي��ات ال���واق���ع. ح��ق��ي��ق��ة 

املعلومات  كم  واأي�شاً  مثقفاً  ت�شنع  ل  اليوم  ال�شهادة 
»الن�شاط  اإمنا  مثقفاً.  منك  ي�شنع  ل  لديك  املكد�شة 
الفكري النابع من الوعي والفهم و�شعة الأفق« والتي 
املهني،  منها  املختلفة  احلياتية  اجلوانب  يف  تنعك�س 
لديه  يكون  ما  غالباً  اأنه  كما  والفكري.  والجتماعي 
غالباً  الفجوة  لأنَّ  عالياً  الجتماعية  امل�شوؤولية  ح�س 
الجتماعي  ال��واق��ع  معطيات  ب��ني  حا�شرة  ت��ك��ون  م��ا 
وبني ال�شورة التي من املفرت�س اأن يبدو فيها والتي 
اإذا  معمقاً  النقا�س  يبقى  املثقف.  يدركها  م��ا  غالبا 
واملفاهيمي  ال��ف��ردي  امل�شتوى  على  نناق�شه  جئنا  م��ا 
اأي�شاً  هنالك  اأن��ه  باحل�شبان  اأخ��ذا  -الثقافة-  لكلمة 
ملجموعة  ال��ف��ك��ري  الأ���ش��ل��وب  تعك�س  ثقافية  اأن��ظ��م��ة 
حتدثنا  م��ا  اإذا  ت�شعبا  اأك��ر  احل��دي��ث  ي�شبح  هنا  م��ا. 
الأجنبية  اأو  الإ���ش��ام��ي��ة  اأو  العربية  م��ا،  ثقافة  ع��ن 
مثا؛ حيث ي�شود احلديث يف هذا ال�شياق عن احلوار 
بالعوملة  متعلقة  عنا�شر  فيها  وتدخل  الثقافات  بني 
والن����دم����اج ال��ث��ق��ايف ال��ت��ي ط��رح��ه��ا الأ����ش���ت���اذ منجي 
للثقافات  ح�شلت  التي  التحولت  هيئة  على  الزيدي 
ع��رب ال��زم��ن وك��ي��ف اأث���رت ال��ع��ومل��ة يف امل�����ش��اف��ات فيما 
التنا�شب- فقط ملجرد كون  بينها. غلبت فكرة -عدم 
وجهات  تقريب  وحماولة  احل��وار  اإىل  متلفا  الآخ��ر 
النظر من ناحية والو�شول اإىل نتائج مر�شية لكافة 
احل��وار  اإن  اأخ��رى.  ناحية  الثقافات من  اأو  الأط��راف 
م��ط��ل��ب ����ش���روري ل خ��ي��ارا وت��رف��ا يف ظ��ل امل��ع��ط��ي��ات 
ال��واق��ع��ي��ة واأم�����ام ال��ع��ومل��ة حت���دي���دا. ت��ت��غ��ر امل��ف��اه��ي��م 
اأك��ر  وحتى  ب��الأف��راد  املرتبطة  املفاهيم  م��ن  اب��ت��داء 
مثل  اأخ��رى  بكيانات  ترتبط  والتي  تعقيدا  املفاهيم 
هو  التغير  فيبقى   « املعطيات   تغير  ب�شبب  ال��دول 

الثابت الوحيد عرب الع�شور « . 

يف ن�ض» اإ�سكالية الوحدة والتنوع يف الثقافة« ُيناق�ض الأ�ستاذ منجي الزيدي- اأ�ستاذ تعليم عاٍل بجامعة تون�ض- الثقافة مبفهومها العميق عرب امل�سطرة 
 "CULTURE" اأ�سئلة حول الرتجمة احلرفية لكلمة ثقافة من اللغة الإجنليزية  الزمنية وذلك يف مقاله املن�سور يف جملة التفاهم. لطاملا راودتني 
مفهوم  بطرح  ال�سوؤال  على  الن�ض  هذا  يف  منجي  الأ�ستاذ  يجيب  العربية.  اللغة  يف  الكلمة  فحوى  من  نطاقًا  اأو�سع  تبدو  الإجنليزية  الكلمة  اإن  حيث 
الثقافة ب�سكل عام، حيث بات مــن املعلوم اأن اأغلب التعريفات املتداولــة عن الثقافة يف اخلطاب العلمٍي ـ بقدر كبري ـ مبا اقرتحه »اإدوارد تايلور« نهاية 

القرن التا�ســع ع�ســر ترتبط باملعرفة والعتقــاد والفن والأخالق والقانون.

الثقافة أم العلم؟ 



٥ ربيع األول 1442 هـ - أكتوبر 2020

قيس الجهضمي

qabuazan@gmail.com

الحركة اإلنجيلية الجديدة
 وأبعادها

ملن�شاأ هذه احلركات  الرئي�شة  الدوافع  اأنَّ من  الكاتب  يرى 
ت�شافر  مع  اأمريكا  يف  الدينية  ال�شوق  حترر  هو  وتطورها 
الواقع  واأن  اأي�شاً،  الديني  املجال  يف  واملبادرة  البتكار  روح 
يح�شر  بل  الدولة  �شلطة  من  يتحرر  ل  الأمريكي  الديني 
فيها ويت�شكل مع بنيتها، وهذا هو الذي مييزه عن الواقع 
الديني  الواقع  هذا  وما مييز  اأوروب��ا،  يف  ال�شيا�شي  الديني 
املدين هو اأنه ل يتعار�س مع لئكية الدولة بل ي�شكل اأحد 
الأعمدة التي يقوم عليها، اأما يف حتديد اأ�شول هذا التيار 
الإجنيلي يف الوليات املتحدة فيذهب العديد من الباحثني 
اإىل ن�شبته للراعي اإي�شاك وليام كنيون ولهوته الذي يقول 
فيه باأن قوة الإميان قادرة على تغير الواقع املادي، بينما 
تذهب الكاتبة كايت وارد اإىل اأنَّ قيام هذا التيار راجع اإىل 
اخللقية  »الأحا�شي�س  بخ�شو�س  �شميث  اآدم  نظرية  تاأثر 

حيث يكون الإعجاب مبن يحقق جناًحا يف احلياة«.
ي���ع���ود ان��ت�����ش��ار ه����ذا ال��ف��ك��ر الإجن���ي���ل���ي اجل���دي���د اإىل ق��وة 
م��وؤ���ش�����ش��ات��ه امل��ي��غ��ات�����ش��ر���س »ال��ك��ن��ائ�����س ال��ع��م��اق��ة«، واإع���ام 
وب��ك��ارزم��ا  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ني،  امل��ب�����ش��ري��ن  »التليفاجنيلي�شت« 
والقت�شاد  الإعام  بني  الوثيق  التعاون  واأي�شاً  املب�شرين، 
ال��ظ��اه��رة الإجن��ي��ل��ي��ة،  ���ش��اه��م يف تف�شي  ال���ذي  وال�����ش��ي��ا���ش��ة 
وق���د ك���ان ه���ذا ال��ت��ط��ور الإجن��ي��ل��ي ع���ن ط��ري��ق ا���ش��ت��ب��ط��ان 
الإميان  ملرحلة  ي�شل  الإمي��ان  جعل  لدرجة  املب�شط  الدين 
باخلوارق. كما اأن »لهوتيي الرفاه« الإجنيلي يروجون يف 
الإمي��ان  مع  وثيق  ارتباط  يف  هو  الغنى  اأن  لفكرة  الراهن 
ال�شخ�شي، ويف حل تام من معناه القت�شادي والجتماعي 
وبالن�شبة  احلياة،  يف  العملي  والتزهد  التق�شف  على  املبني 
مليون  باأربعمائة  ي��ق��در  ��ه  ف��اإنِّ اجل��دد  الإجن��ي��ل��ني  ع��دد  اإىل 
املتحدة وحدها  الوليات  العامل، وعددهم يف  �شخ�س حول 
ُيقدر بنحو ثمانني مليونا، ومبا اأن الهرمية غائبة يف مثل 
لأفرادها،  احلرية  من  ف�شاء  تخلق  فهي  التنظيمات  هذه 
حياة  يعي�شون  التيار  ه��ذا  اأ���ش��ح��اب  اأن  يف�شر  م��ن  فهناك 
روحانية ولديهم �شيولة يف الدين غر م�شبوطة بقوانني 
ال��ع��م��ل التقليدي  ت���رك الإجن��ي��ل��ي��ون اجل���دد  م��ع��ي��ن��ة، وق���د 
املنح�شر بالتب�شر اإىل �شناعة كنائ�س جديدة ذات تركيبة 

اجتماعية �شاملة حتوي بداخلها كل املُوؤ�ش�شات الجتماعية 
املطلوبة لرفاه الإن�شان.

لاإجنيليني  ال��دي��ن��ي  ال��ت�����ش��ور  ملخ�س  اأن  ال��ك��ات��ب  ي��ذك��ر 
ه��و يف له��وت ال��رخ��اء حيث اإن ال��رب ي��ري��د لأت��ب��اع��ه حياة 
هذه  مركزية  ا�شتبطان  ويف  اأغنياء،  يعي�شوا  واأن  الرفاهية 
عبارة  وال��دي��ن  لاإن�شان،  خ��ادم  جم��رد  الإل��ه  يكون  الفكرة 
املتمثل  عن ظاهرة نفعية فقط، وقد لعب الإعام الديني 
يف  دوراً  ال��ت��ل��ف��زي«  الإجن��ي��ل��ي  »املب�شر  التلفاجنيلي�شت  يف 
وخارجها.  اأمريكا  داخل  وانت�شارها  الت�شورات  هذه  ترويج 
ال��ت��وج��ه الإجن��ي��ل��ي ي��ح��وي العديد  اأن ه���ذا  ال��ك��ات��ب  ي��ذك��ر 
م���ن اجل��م��اع��ات وال���ت���ي ي��ج��م��ع��ه��ا ط��اب��ع ُخ��ل��ق��ي ب��الأ���ش��ا���س 
هي  ال�شيا�شة  اأن  وت��رى  م�شيحية،  بنائها  مكونات  وتبقى 
الدينية  اأهدافها  بها  حتقق  اأن  ت�شتطيع  التي  الأدوات  من 
فلي�س  وتوجيهات،  اأف��ك��ار  م��ن  املقد�س  الكتاب  يحويه  وم��ا 
يخدم  مبا  تطويعها  ولكن  ال�شيا�شة  على  ال�شيطرة  هدفها 

م�شاحلها.
بعد  ال�شيا�شة  غمار  خو�س  اإىل  اجل��دد  الإجنيليون  �شعى 
و�شعية  وات��خ��اذه��م  ال�شبيعينات  ف���رتة  يف  ع��ن��ه��ا  ال��ت��ع��ف��ف 
مب�شطلح  عنها  يعربون  كما  الدفاع  و�شعية  بدل  الهجوم 
احلمات ال�شليبية يف الع�شر احلديث، ويتكون هذا التيار 
الن�شاء مقابل الرجال، كما  الإجنيلي بن�شبة 60 باملائة من 
يف  البي�س  من  هم  التيار  هذا  ي�شكلون  ممن  باملائة   90 اأن 
هانتغنتون  �شامويل  اأن  الكاتب  ويذكر  املتحدة،  الوليات 
وعن�شرا  التطور  يف  حا�شما  عاما  الربوت�شتانتية  »يعد 
اجلماعات  لتطور  كان  وقد  الأمريكية«  القوة  عنا�شر  من 
رج��الت  اأ���ش��ب��ح  اأن  الاتينية  اأم��ري��ك��ا  يف  الربوت�شتانتية 
مثلت  وق��د  لها،  الإدان����ات  يوجهون  الكاثوليكية  الكني�شة 
العارمة  البنتكو�شتالية  الربوت�شتانتية  التب�شر  م��وج��ة 
البداية  1916م،  بنما  موؤمتر  انعقاد  اأعقاب  انطلقت  التي 
اجلنوبية،  اأمريكا  يف  الإجنيلية  احلركة  لنطاق  ال�شكلية 
ويف احل��دي��ث ع��ن ع��وام��ل زح��ف الإجن��ي��ل��ي��ني ع��ل��ى اأم��ري��ك��ا 
اإ�شفاء  فر�شية  »اإن  �شاتيني  األ��ي�����ش��ان��درا  ت��ذك��ر  الاتينية 
نظرية  م��ن  تنبع  ل  املنطقة  على  الربوت�شتانتي  ال��ط��اب��ع 

تقرير  مثل  م�شبوطة  مططات  اإىل  ت�شتند  بل  املوؤامرة، 
نيل�شون روكفيلر )1969(، ووثائق �شانت فيه )نيومك�شيكو( 
ال����ش���ت���خ���ب���ارات  وك���ال���ة  ع���ن  ال�������ش���ادرة  وال���ث���ان���ي���ة  الأوىل 
جلب  يف  جديداً  اأ�شلوباً  التيار  هذا  وا�شتعمل  الأمريكية«، 
باخلدمة،  املُقاي�شة  يعتمد  اإغراء جديد  النا�س عن طريق 
وقد جاء هذا التحول من »خروج معادلت اخلطاب الديني 
احل�شابات  معانقة  اإىل  ال�شرفة  الأخ��روي��ة  احل�شابات  من 

املتاأثرة بالواقع املتحرك«. الدنيوية 
بت�شيي�س  متيزت  الأخ��رة  الثاثة  العقود  اأنَّ  الكاتب  يرى 
احلركات الإجنيلية يف اأمريكا الاتينية، بعد اأن مثلت فرتة 
ال�شيا�شي،  الل��ت��زام  يف  الدخول  بداية  ف��رتة  ال�شبيعينيات 
الديني  التناف�س  زاد  املا�شي  القرن  ثمانينيات  اأواخ��ر  ويف 
الليربالية  مع  تناغما  اأكر  البنتكو�شتالية  �شارت  عندما 
ال��دي��ن��ي��ة، وي��ذك��ر ال��ك��ات��ب اأن ه��دف احل��رك��ة الإجن��ي��ل��ي��ة يف 
كولومبيا من خال ت�شكيلها حلزبها الديني هو احل�شول 
الكاثوليك، وقد �شار من  امتيازات  امتيازات ت�شاهي  على 
من  حتولها  اجل��دي��دة  الإجنيلية  احلركة  ن�شاط  يف  املميز 
خال  م��ن  ال�شيا�شية  الغنائم  ك�شب  اإىل  الن��ع��زال  م��وق��ع 
الكاتب  ي��رى  كما  التوجه  ه��ذا  ويت�شف  الديني.  راأ���ش��م��ال 
املتكون  احل���زب  ي�شبه  مب��ا  »التكتل  اأول��ه��ا  ���ش��ف��ات:  ب��ث��اث 
والثانية:  اأخاه«،  ينتخب  »الأخ  �شعاره  الإميان«،  »اإخوة  من 
ين�شوي  ل  وح��رك��ات  اأن��ا���ًش��ا  ت�شم  اإجنيلية  جبهة  ت�شكيل 
اأ�شحابها يف احلركات الإجنيلية، والنهاية التحالف املو�شع 
مع حركات وقادة غر اإجنيليني لغر�س يهدف اإىل حتوير 

موازين القوى. 
واأرى اأنه على امل�شلمني فهم احلركة الإجنيلية ل�شتخا�س 
مبا  الديني  اخل��ط��اب  لتغير  وتفعيلها  اجل��دي��دة  الأدوات 
واقعهم  م��ع  وي��ت��ن��ا���ش��ب  ال��ن��ا���س  م��ن  اأك���ر  اإق���ب���اًل  مينحهم 
اجتماعية  جوانب  لت�شمل  امل�شاجد  دور  وتفعيل  املعي�شي، 
النخراط  واأن  الدينية  ال�شعائر  بها يف  الكتفاء  دون  اأكرب 
لتحقيق  الإن�شان  يخدم  ما  مبقدار  هو  ال�شيا�شة  النظم  يف 

منفعته الدينية والدنيوية على حد �شواء.

اإنَّ لمتداد الكنائ�ض واحلركات امل�سيحية يف اأمريكا الأثر البالغ يف حتريك اخليارات الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية، لي�ض يف اأمريكا وح�سب 
بل امتدت اإىل اآفاق بعيدة يف العامل، لذا يتناول الكاتب عزالدين عناية يف مقالته »حركات الإجنيليني اجلدد: معنى ظهورها وانت�سارها«، املن�سورة يف 
جملة التفاهم، هذا احلراك الديني الذي زحفت فيه الكنائ�ض والأحزاب الدينية امل�سيحية بقوة يف �ستى اأنحاء العامل والذي يطلق عليه »الإجنيليون 
اجلدد«، اإذ تتميز ال�ساحة الأمريكية مبزيج خا�ض بني الديني وال�سيا�سي ح�سب �سوابط واأعراف تاأ�سي�سية يطلق عليها الآن مفهوم »الدين املدين«. 
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املعاجم  الكلمات على ما ورد يف  الكاتب معنى هذه  وبنيَّ 
اللغوية، وكما هو �شاأن الكلمات العربية يف متيزها بحمل 
الذي  ال�شياق  ويبينها  يف�شرها  بطونها  يف  كثرة  معاٍن 
لها  كذلك  الثاث  الكلمات  هذه  فاإن  فيه؛  م�شكنة  تكون 
معاٍن كثرة يتاأتى فهمها حني تو�شع يف �شياقها املنا�شب 

لها.
املرادة يف مقاله  الإياف  كلمة  اأنَّ معنى  الكاتب  واأو�َشح 
هي املحبة، والئتاف هو الجتهاد يف القيام بالألفة، اأما 
املوؤتلف فيعرف على اأنه ال�شيء الذي يوؤتلف به اأو يجتمع 
اإذ  الكاتب؛  قاله  ما  مع  اأتفق  امل�شرتك.  به  وي��راد  حوله 
وامل��ودة  كالرحمة  املتعددة  دللت��ه  من  بالرغم  الإي��اف 
حتقيقه  �شبيل  يف  يجتهد  من  اإىل  يحتاج  فاإنه  واملحبة، 
لتقوم بدورها، وبعدها  ومن هنا تت�شدر كلمة الئتاف 
ت���اأت���ي ك��ل��م��ة امل���وؤت���ل���ف ال���ت���ي حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا ال��ق��ا���ش��م 
اأن  امل�شرتك وُنعتت بالإن�شانية كون الكاتب يريد مبقاله 

يطال الكائن الب�شري يف املقام الأول.
وانتقل الكاتب بعد ذلك اإىل احلديث عن الأبعاد اللغوية 
جل���ذر ال��ك��ل��م��ات ال��ث��اث )األ�����ف(، وب���ني اأن����ه ي����دور ح��ول 
معنيني وهما العتياد والدر�س والتعلم، وهذا ما يت�شح 
ع��ن��دم��ا ن��ق��ول األ��ف��ت ال�����ش��يء اأي اع��ت��دت ع��ل��ي��ه. ون��اق�����س 
يف  وردت  التي  واللغويني  العلماء  اأق���وال  بعدها  الكاتب 
وحاول  م�شتفي�س،  ب�شكل  األف(  كلمة  )معنى  ال�شاأن  هذا 
وامل�شاحلة  -كال�شلح  معاٍن  من  اأوردوه  ما  تفنيد  جاهًدا 
واملحبة  وامل��ودة  والجتماع  واملماثلة  وامل�شابهة  والتفاق 
والن�شمام... وغرها- كما حاول التوفيق بني كل هذه 
له  يكون  واف��ًي��ا  �شامًا  معنى  يكون  مبا  للخروج  املعاين 
وهي  املقال،  كتابة  من  املن�شودة  الغاية  حتقيق  يف  �شدى 
املجتمعات  بني  وامل��ودة  الألفة  حتقيق  �شبل  اإىل  الو�شول 
املعاين  تلك  اختلفت  مهما  اأنه  الكاتب  واأو�شح  الب�شرية. 
امل�����ش��ط��رة، ف��اإن��ه��ا ت��ق��رتب اأح��ي��ان��ا وتبتعد اأح��ي��ان��ا اأخ���رى، 
اأتفق  ما  وه��ذا  جديدة،  اإ�شافة  ت�شجل  ذلك  ورغ��م  لكنها 

ينظر  اللغة  يف  ر  متبحِّ لغوي  كل  اإنَّ  اإذ  الكاتب؛  مع  فيه 
اإىل م��ع��اين ال��ك��ل��م��ة م��ن زاوي����ة م��ت��ل��ف��ة رمب���ا ل��و ���ش��رح 
اأ�شباب تف�شرها بذلك لكانت اأقرب لل�شواب حينما يبني 

املربرات ب�شكل وا�شح ومنا�شب.
يف  كبًرا  ات�شاًعا  يت�شع  اللغوي  امل�شهد  اأن  الكاتب  وب��ني 
تف�شر اأ�شل الكلمة )األف(، ويبني اأنها حتمل يف طياتها 
وال��ل��زوم  وامل��ق��ارب��ة  وامل���داراة  وال�شتمالة  الو�شل  معاين 
وال���ش��ت��ج��ارة والإج�����ارة والأم����ان وال��ع��ه��د واحل���ب. وم��ن 
وج��ه��ة ن��ظ��ري اأنَّ ك��ل ه��ذه امل��ع��اين ال��ت��ي اأورده����ا الكاتب 
ت��ن�����ش��ب يف ب��وت��ق��ة واح����دة ت��خ��دم ال��ع��اق��ات الإن�����ش��ان��ي��ة 
عن  النظر  بغ�س  والتئام  وئ��ام  يف  العي�س  �شبل  لتحقيق 
من  ما  وك��ل  والدينية،  والعرقية  الثقافية  الختافات 

�شاأنه اأن يجرح هذا امل�شطلح.
اللغوي  بالكيان  ال�شتعانة  اإىل  بعدها  ال��ك��ات��ب  وان��ت��ق��ل 
ال��ث��اب��ت ال���ذي ل ي��اأت��ي��ه ال��ب��اط��ل م��ن ب��ني ي��دي��ه ول من 
خلفه؛ وذلك ليكون داعًما وخادًما لنا للو�شول اإىل فهم 
القراآن  هو  اللغوي  الكيان  ذل��ك  واإن  األ  واأو���ش��ح.  اأعمق 

الكرمي.
كلمة  م��ن  امل�شتقات  ا�شتخدم  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  اأنَّ  وت��ب��نيَّ 
ال�شتخدامات  تلك  وكانت  �شوره،  كثر من  الئتاف يف 
يف ت��ل��ك امل���وا����ش���ع امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ال�����ش��ور حت����وي م��ع��اين 
يف  كما  والتاأليف  الإل��ف��ة  اإىل  الآي��ة  ت�شر  فتارة  ع��دي��دة؛ 
ق��ول��ه ت��ع��اىل: »ف��األ��ف ب��ني ق��ل��وب��ك��م«، واأخ����رى ت�شر اإىل 
بقوا  اأنهم  اأي  قري�س«؛  »لإي��اف  تعاىل:  قال  كما  البقاء 
واإىل مكة، ومرة ت�شر  ال�شام  اإىل  وا�شتمروا يف رحلتيهم 
ال�شابقة؛ فا�شتمرار  النعمة كما يف الآية  اإىل معنى  الآية 
الأم��ن  توفر  مع  وال�شيف  ال�شتاء  يف  رحلتهم  يف  قري�س 

والأمان نعمة من اهلل عظيمة.
اإىل  ت�شر  الآي��ات  بع�س  اأنَّ  جند  امل��ع��اين،  لهذه  واإ�شافة 
يف  كما  وا�شتمالتهم  الإمي��ان  حديثي  قلوب  تاأليف  معنى 

قوله تعاىل: »واملوؤلفة قلوبهم«.

وب��ع��د ه��ذا ال��ع��ط��اء اجل���زل م��ن ال��ك��ات��ب مل��ع��اين الإي���اف 
والئ���ت���اف وامل��وؤت��ل��ف الإن�����ش��اين، خ��ت��م امل��ق��ال باحلديث 
تاأثرها  وم���دى  الكلمات  ل��ه��ذه  احل�����ش��اري��ة  الأب��ع��اد  ع��ن 
تقبل  على  وق��درت��ه��ا  ومتا�شكها  احل�����ش��ارات  تاأ�شي�س  يف 

الطرف الآخر.
دنيوي  مطلب  هو  الب�شرية  املجموعات  بني  فالئتاف 
من  البتة  تخلو  ل  الب�شرية  امل��ج��م��وع��ات  اإن  اإذ  ودي��ن��ي؛ 
وجود ما يكدر �شفوها ويق�س م�شاجع منامها ويدكدك 
اأركانها، ولكن لو اأن الكائن الب�شري �شعى جاهدا لتحقيق 
معاين الألفة ونظر يف القوا�شم امل�شرتكة بينه وبني غره 
وحمل الختافات على اأنها قوة واإ�شافة واإيجابية تدفع 
بعجلة ركب احل�شارة اإىل الأمام، وت�شعد به اإىل الأعلى، 

لكان ذلك اأدعى لل�شلم وال�شكينة والراحة والتقدم.
وا�شًحا  كان  والئتاف  الإلفة  جتاه  الإ�شامي  واملنُظور 
بعث  وما  الر�شل  اهلل  اأر�شل  فما  عمره،  باكورة  منذ  جليًّا 
يختلفون  ما  لهم  ويبينوا  النا�س  لر�شدوا  اإل  الأنبياء 
الطماأنينة  مبعث  ه��ي  امل�شرتكة  القوا�شم  لتكون  ف��ي��ه؛ 
اإليها،  ي�شتندون  مرجعية  للب�شرية  وليكون  النفو�س،  يف 
نازلة  اأ�شابتهم  اأو  ويتكئون بع�شاهم عليها كلما اختلفوا 
ُعباب  َج���ْوب  م��ن  اأم��واج��ه��م  ق���درة  اأن حتطم  املمكن  م��ن 

البحار.
فلو اأنَّ كل فرد جعل املرجعية التي اختارها �شانع الكون 
قدوة ومثاًل له، ينتهج نهجه وي�شر على خطاه ويرتقب 
قوله ويلتزم اأمره وينتهي نهيه وي�شر على دربه ويرجع 
اإليه يف كل �شغرة وكبرة، لكان ذلك اأقرب اإىل اأن تتحد 
باأطر  موؤطرة  عادلة  واح��دة  قيادة  مظلة  حتت  الب�شرية 
وتذوب  واملحبة،  املودة  فت�شود  وامل�شاواة؛  والعدالة  ال�شلم 
ول  منها  طائل  ل  التي  اخلافات  من  املرتاكمة  الثلوج 
جتلب للب�شرية �شوى ال�شر واحلرب ال�شرو�س التي تبداأ 

وتنتهي به. ب�شاحبها 

اإنَّ اهلل دعا اإىل الوحدة كما دعا اإىل التوحيد؛ وذلك ملا يف الوحدة من اأهمية بالغة تتمثل يف التكاملية والعي�ض بطماأنينة واإلفة وحمبة و�سرور و�سعادة بالغة، 
وما يف نقي�سها من �سبب للت�ستت وال�سياع ودثار الريح؛ اإذ ل خري فيمن ل ياألف ول ُيوؤلف.

في�سل  الكاتب  ي�سلط  »التفاهم«،  مبجلة  واملن�سور  احل�سارية«،  والأبعاد  القراآنية  والروؤية  اللغوية  الأ�سرار  الإن�ساين:  واملوؤتلف  والئتالف  »الإيالف  مقال  ويف 
احلفيان ال�سوَء يف مقدمته على دللت ومعاين الكلمات الثالث )الإيالف والئتالف واملوؤتلف(، وم�ستقاتها، مع الإ�سارة اإىل قيمة هذه الكلمات اللغوية واحل�سارية 

ومدى تاأثريها على �سري الركب احل�ساري الب�سري.

الدعوة إلى الوحدة
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السبيل إلى المؤتلف اإلنساني

اختيارا  ولي�س  ترفا،  لي�س  الإن�شاين  املوؤتلف  حتقيق  اإن 
ه��ام�����ش��ي��اً ل��ل��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع، ول��ك��ن��ه اخ��ت��ي��ار م�����ش��ري، 
واملتاأمل يف الأديان يجدها يف جمملها تدعو اإىل حتقيق 
الت�شامح بني ال�شعوب املختلفة، حيث ت�شرع من احلقوق 
يي�شر  ما  والن�شائح  املواعظ  ومن  يكفله،  ما  والواجبات 
التي  العوائق  فتزيل  واملجتمعات،  الأنف�س  داخل  حركته 

تعرت�شه من الكراهية والرغبة يف النتقام.
ف����م����ن م���ن���ط���ل���ق دواف����������ع ال���ت���ف���ك���ر ب���ع���م���ق يف م�������اآلت 
العاقات  تلك  و�شكل  ع��ام  ب�شكل  ال��ع��اق��ات الإن�����ش��ان��ي��ة 
خا�س،  ب�شكل  اأو البعيد  القريب  امل�شتقبل  يف  وماهيتها 
جند اأنف�شنا اأمام م�شوؤولية اإن�شانية اأوًل واأخاقية ثانًيا. 
اإىل  امل�شالح يهدف  التوازن بني  يعيد  نهج  بو�شع  تلزمنا 
م ل��ل��ع��امل امل�����ش��ط��رب ليعينه  ُي���ق���دَّ ال��و���ش��ول مل��ن��ه��ج ع��م��ل 
م��ت��وازن��ة،  ح��ي��اة  وا���ش��ت�����ش��راف  ج��دي��د،  م��ن  على النهو�س 
واحلقوق  الكرامة  م��ن  اأ�شا�س  على   النا�س  فيها  يعي�س 

الأ�شا�شية والأمان النف�شي.  
الت�شامح  اإىل  احتياجاً  يكون  ما  اأ�شد  املعا�شر  والإن�شان 
هي  لانتقام  ي��ده  يف  التي  ف��ال��ق��درات  و�شيا�شات،  كخلق 
اأن  كما  الفتاكة،  الأ�شلحة  من  الب�شرية  تاريخ  يف  الأعلى 
مل  واإذا  و�شخمة،  متنوعة  الكراهية  نقل  على  اإمكاناته 
والعقل  الت�شامح  ب��روح  الغ�شوم  وال��ق��وة  الكراهية  ُتقيد 
يلعب  وال���دم���ار.  ال���دم  ح��اف��ة  م��ن  ت��ق��رتب  الب�شرية  ف���اإنَّ 
الت�شامح،  قيم  اإب��راز  يف  حموريا  دورا  اأ�شا�شيان  عامان 
هما التغير الدميوغرايف املتمثل يف الهجرة اإىل الغرب، 
وال��ت��ي ب��ات��ت ت��ه��دد ه��وي��ة ال��غ��رب وث��ق��اف��ت��ه، وه��و م��ا اأدى 
وق��ع من  ال���ذي  الإره����اب  وك��ذل��ك  الت�شامح،  ت��راج��ع  اإىل 
م�شاحة  الآخر  هو  فقل�س  الدين  با�شم  املهاجرين  بع�س 

الت�شامح واأجج م�شاعر الحتقان.
يف  املتخ�ش�س  الإي��ط��ايل  الباحث  مقال  ن�شتعر�س  وهنا 
املعنون  انتينوت�شي-   ماوري�شيو   - التوراتية  الدرا�شات 
املعا�شرة«  اليهودية  الت�شورات  يف  الإن�شاين  ب�»املوؤتلف 

واملن�شورة يف جملة التفاهم والتي ا�شتعر�س فيها الأبعاد 
ال��ث��اث��ة ال��ت��ي م���ن خ��ال��ه��ا مي��ك��ن��ن��ا اأن ن��ح��ق��ق ال��ت��اآل��ف 
الإن�شاين لإعادة التوازن بني ال�شعوب. يتمثل البعد الأول 
يف حت�شني حياة الب�شر والبعد الثاين يف اعتماد منظومة 
القيم  رعاية  يف  فيتمثل  الثالث  اأما البعد  عاملية،  اأخاق 
للتاآلف  املرتكزات احل�شارية  الروحية لاإن�شان. وتتمثل 
الإن�����ش��اين يف ث��اث��ة اأب���ع���اد م��ه��م��ة وه��ي ال��ع��ق��ل وال��ع��دل 
والأخاق. كما ي�شتعر�س اإىل جانب الثاثية ذات الأبعاد 
اأ�شا�شية  موجهات  ثاثة  الرتكيز على  العامة  الإن�شانية 
ال�شام  تعزيز ثقافة  يف  تتمثل  الب�شري  بال�شلوك  تت�شل 
وال��ت��ف��اه��م واح����رتام احل��ي��اة وت��ق��دي��ره��ا وط��م��اأن��ة النا�س 
قيم  وتعميق  اخلا�شة  وحياتهم  على هوياتهم  باحلفاظ 

والقيم الجتماعية. املجتمعية  ال�شراكة 
لاإن�شانية  العاملي  الروح��ي  الإرث  علي��ه  ي�ش��تمل  ما  اإن 
م��ن ال����راء ال��ط��اف��������ح واخل����ربة امل��رتاك��م��ة ي��دخ��ل��ن��ا اإىل 
ب�شكل  الأدي��ان  فكل  الكربى  الأدي��ان  دين من  كل  �شميم 

اأو باآخر حت�س على مبداأ قبول املغاير.
الو�شايا  خال  ومن  التوارة  اأن  جند  املثال  �شبيل  فعلى 
�شرحها  والتي  ال�شام-  -عليه  مو�شى  اهلل  لنبي  الع�شر 
فيها  ت��اأث��ر  وال��ت��ي  ميمون  ب��ن  مو�شى  ال��ي��ه��ودي  الطبيب 
خا�شة  الأندل�س  م��دن  يف  وت�شاحمه  الإ�شامي  بالدين 
ق���رط���ب���ة، ح��ي��ث زود ال���و����ش���اي���ا ب��ل��م��ح��ة م���ن ال��ت�����ش��ام��ح 
املوؤتلف  والتعاي�س والتاآلف الإن�شاين؛ حيث ميتد جوهر 
وامتثال  ت��ع��اىل  اهلل  م��ن معرفة  ال��ي��ه��ودي��ة  يف  الإن�����ش��اين 
�شفاته، فهو غفور رحيم. وتخرب التوراة اأّن من يت�شرف 
تعاىل،  اهلل  يرحمه  املخلوقات  و�شائر  النَّا�س  مع  برحمة 
اأ�شا�شياً  معنى  الرحمة  ومتثل  اأي�����ش��اً.  �شحيح  والعك�س 
وجوهرياً يف امل�شيحية؛ فامل�شيح وهو يتاأمل دعا اهلل تعاىل 
ال�شاة  ويف  يعلمون،  ل  فاإّنهم  اإليه،  امل�شيئني  يرحم  اأن 
اأي�شاً  نحن  نغفر  كما  ذنوبنا  لنا  »اغفر  امل�شيحيون  يدعو 
الغيظ  الكاظمني  الكرمي  القراآن  مدح  وقد  للمذنبني«. 

وال��ع��اف��ني ع��ن ال��ن��ا���س، ويف ال��ب��وذي��ة ف����اإّن ال��ك��راه��ي��ة ل 
توقف بالكراهية، لكن باحلب نبلغ اأهدافنا، وتعد �شاة 
لت�شامح  اأ�شا�شاً  الهندو�شية  يف  ال�شفح  وطلب  الت�شامح 

النا�س و�شفحهم بني بع�شهم بع�شاً.
اليهودي  املفكر  �شرح  م�شت  �ش��نوات  اإىل  يعود  ح��وار  يف 
اأن نكون  جورج �ش��تايرن: »ل يت�ش��نى العي�س ما مل نتعلم 
دون  الدنيا  ه��ذه  يف  �شيوف  فنحن  ل��اآخ��ر؛  حمت�شنني 
الذي  الكون  ه��ذا  ولدنا ونحن �شيوف يف  مل��اذا  ُن��درك  اأن 
اأ�شياء فظيعة؛ فاأن نكون حمت�شنني لاآخر  نقرتف فيه 
اأهبة  على  البقاء  م��ع  ك��ان،  كيفما  اخل��ر  ن��اأت��ي  اأن  يعني 
ال�شتعداد خلو�س هذا امل�شار جمددا اإذا ما تطلب الأمر 

ذلك.
ال�شت�شافة  مفهوم  نعي�س  اأن  ال��واج��ب  م��ن  اأن���ه  اأع��ت��ق��د 
ل���اآخ���ر ب�����ش��ك��ل ع��م��ي��ق. وه���ك���ذا ف����اإنَّ امل��وؤت��ل��ف الإن�����ش��اين 
مطلب نبيل َدَعت اإليه الأديان كافة، وكيف ل تدعو اإليه 
الإن�شانية  الِفطرة  واقت�شته  الإلهية  اأرادته احلكمة  وقد 
املجتمعات  وف��ر���ش��ت��ه  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ن�����ش��اأة  وا�شتوجبته 
املدنية وما حتتاج اإليه من ِقَيم ح�شارية وَمدنية نبيلة.

اإذن املوؤتلف الإن�شاين ينبغي اأن يكون حا�شرا يف املجتمعات 
يف بلدانها حتى تنطلق اإىل الف�شاء اخلارجي فاملجتمعات 
والقبول  التحاور  قادرة على  تكون  نف�شها  املت�شاحلة مع 
جمتمع  اأي  يف  مدنية  ح�شارة  بناء  ي�شعب  لأنه  بالآخر؛ 
اإن  والتع�شب.  والنق�شام  الأفكار  وت�شاد  ت�شارب  و�شط 
الآخر  امل�شاد  ملواجهة  م�شنية  جهود  اإىل  حتتاج  امل�شاألة 
الذي نرى بع�س اأحداثه تدور الآن ويف اأكر من منطقة 
وال��ت��ق��دي��رات  الإن�����ش��اين  الطمع  على  اع��ت��م��ادا  جغرافية 
ال�شعوب  ب��ني  ال��ك��راه��ي��ة  ون�����ش��ر  ال�شيا�شات  يف  اخل��اط��ئ��ة 
امل��اي��ني من  اأح����ام  ���ش��ي��ط��ان��ي��ة حت��ط��م  م����اآرب  لتحقيق 
الب�شر عاوة على انعدام احلوار وتقبل الآخر والإ�شرار 

على وجهة النظر الواحدة وا�شتعداء ال�شعوب.

ي�سهد القرن احلادي والع�سرون ا�ستعادة الدين لدوره املوؤثر يف احلياة، فحوايل 84% من الب�سر ينتمون اإىل دين اأو عقيدة ما، وي�سكل امل�سيحيون حوايل 
القرن  حتى  امل�سيحيني  من   %80 اأنَّ  رغم  الأخرى،  والعقائد  الإ�سالم  ي�ستوطن  حيث  الثالث،  العامل  دول  يف  ثلثاهم  ويعي�ض  العامل،  �سكان  من   %31.5
العامل،  �سكان  امل�سلمون في�سكلون 23.2% من  اأما  امل�سيحية تتمدد باجتاه اجلنوب،  اأنَّ  اأوروبا والأمريكيتني، وهذا يعني  التا�سع ع�سر كانوا يعي�سون يف 
التع�سب والت�سدد وتراجعت  انت�سار التدين وتراجع الإميان واأخالقياته، ظهر  انت�سار ظاهرة  ُم�سلمة، ويف ظل  ويعي�ض ثلثهم يف دول وجمتمعات غري 

الروحانية، وهنا ُتطرح قيمة الت�سامح بني اأهل الأديان.
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المؤسسات الدينية 
في نشر الحرية

والأم�����ر يف ذل���ك ن��اج��م ع��ن ت��راج��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأم���ام 
ال�����ش��غ��وط ال��ت��ي ت��ع��ر���ش��ت ل��ه��ا واحل�����روب ال��ت��ي ���ش��ن��ت��ه��ا وم��ا 
ا�شتطاعت النت�شار فيها؛ مما اأدى اإىل �شرر كبر؛ فالنظام 
ال�����دويل اجل���دي���د ي��ن��ب��غ��ي اأن ي���ك���ون ه���و ن���ظ���ام امل�����ش��وؤول��ي��ات 
امل�شرتكة ويف عدة جمالت؛ وهي اأول اعتماد احلوار ال�شلمي 
م��ن مبداأ  احل���وار  الن��ط��اق يف  ثانيا:  الأط����راف.  �شائر  ب��ني 
احلوار  طريق  وعن  بالفعل  التاأكيد  ثالثا:  الإن�شانية.  وحدة 
الفقر  اعتبار  رابعا:  امل�شرتكة.  الإن�شانية  القيم  وج��ود  على 
احلرب  اعتبار  خام�شا:  الرئي�شة.  الإن�شانية  امل�شكلة  والعوز 
اعتبار  �شاد�شا:  اإن�شانية.  غر  ممار�شة  ك��ان  ه��دف  اأي  لبلوغ 
�شابعا  اأم��ا  امل�شتدامة،  التنمية  ط��رق  م��ن  الإن�����ش��اين  التقدم 
والثقايف  والديني  والدويل  الفردي  ال�شام  فاعتبار  واأخرا، 

اإن�شانية كربى. قيمة 
�شائر  ب��ني  ال�شلمي  احل���وار  اع��ت��م��اد  وه��و  األ  الأول  ف��امل��ج��ال 
الأطراف هو فتح الآفاق مل�شتقبل اإن�شاين م�شرتك ومت�شامن، 
الو�شيلة  يكون  اأن  هما  اأ�شا�شيتان؛  وظيفتان  فللحوار  وهكذا 
الثانية  الو�شيلة  اأما  والتحديات،  امل�شكات  ملواجهة  الوحيدة 
فهي اأن يكون داعية التوا�شل بني الأديان واحل�شارات. املجال 
الإن�شانية  وح��دة  مبداأ  من  احل��وار  يف  النطاق  ه��و:  الثاين 
يف  ال��ن��ا���س  ت�����ش��اوي  ع��ن  ناجمة  واق��ع��ي��ة  حقيقة  ذل��ك  بو�شف 
ثالثا،  اأم��ا  وال��ك��رمي.  العي�س احل��ر  وال��ع��رق واحل��ق يف  اخللق 
ويتحقق  امل�شرتكة  الإن�شانية  القيم  وجود  على  التاأكيد  فهو 
عن طريق احلوار. ويقول الفقهاء امل�شلمون اإنَّ الب�شر جميعا 
ال��َدي��ن،  وقيمة  احل��ي��اة،  قيمة  ه��ي:  قيم؛  �شت  على  يتاقون 
وقيمة العقل، وقيمة احلياة الأ�شرية، وقيمة التملك، وقيمة 
امل�شكلتني  والعوز  الفقر  يعتربوا  اأن  الرابع  املجال  احلرية. 
م�شرتك  وب�شكل  لهما  الت�شدي  ينبغي  ال��ت��ني  الأ�شا�شيتني 
اخلام�س  املجال  الإن�شانية.  الكرامة  و�شون  احلرية  لتحقيق 
اإذا كان العنف بق�شد الهيمنة اأو فر�س اإرادة دولية اأو تنظيم 
ع��ل��ى الآخ���ري���ن اأر����ش���ا وح���ري���ة و���ش��ي��ادة ف��ه��و مم��ار���ش��ة غر 
هدفا  الإن�شاين  التقدم  اعتبار  هو  ال�شاد�س  املجال  اإن�شانية. 
الدولية  واملوؤ�ش�شات  والدول  الأفراد  اأولوية مطلقة ولدى  ذا 
فال�شام  الأخر،  املجال  اأما  امل�شتدامة..  التنمية  طريق  عن 

اإن�شانية كربى موؤ�ش�شة على احلرية. قيمة 

م�شوؤوليات م�شرتكة ل يختلف  ال�شبعة هي  املجالت  اإنَّ هذه 
اإل ظروف احلرب  عليها بنو الب�شر، وما حال دون ا�شتتبابها 
فها  اأخ���رى.  جهة  من  الهيمنة  وطموحات  جهة  من  ال��ب��اردة 
باأنف�شهم  كافة يخلقونها  للنا�س  لفر�س جديدة  نتطلع  نحن 
ويعملون على تنفيذها وتطويرها باإرادتهم احلرة -بو�شفهم 
امل�شلمني  حق  وم��ن  الإن�شانية  حق  وم��ن  احل��ري��ة-  من  ج��زءاً 
تتاأ�ش�س  التي  وال�شام؛ فاحلرية هي  للحرية  الو�شول  اأي�شا 
على امل�شوؤولية واأما ال�شام فيتاأ�ش�س على احلوار والت�شامن. 
اأم����ا م��ق��ول��ة ال��اه��وت��ي ال��ك��ب��ر ه��ان�����س ك��ي��ن��غ، ف��ق��د حظيت 
العاملي  امل�شتوى  على  �شام  ل  كينغ:  هان�س  يقول  باهتمام. 
باحلوار،  اإل  الأدي��ان  بني  �شلم  ول  الأدي���ان،  بني  بال�شام  اإل 
اأخ��اق عاملية. هان�س كينغ  اإل بوجود  الأدي��ان  ول ح��وار بني 
يف  نزعاتة  ت�شاعدت  ال��ذي  التحرير«  »له��وت  اأت��ب��اع  م��ن  ه��و 
وال�شتبداد  الفقر  م�شكات  وط���اأة  حت��ت  الاتينية  اأم��ري��ك��ا 
ثاثة  املقولة  ه��ذه  وتقت�شي  بها.  الكني�شة  عناية  و���ش��رورة 
اأمور؛ األ وهي: اأن تعود الأديان ل�شتك�شاف ر�شالتها القيمية 
واملفكرون  الفا�شفة  يتنازل  اأن  الثاين  والأم��ر  والأخاقية، 
والأمر  منفردا،  الأخ��اق  باإنتاج  العقل  ا�شتقال  مقولة  عن 
دعم  جم��ايل  يف  الأط���راف  اأو  ال��ط��رف��ان  يت�شامن  اأن  الثالث 
ازدواجية القيم والأخاق والتاأثر على املوؤ�ش�شات التي يقوم 
عليها نظام العامل، فتكون لذلك نتائج فعالة يف �شام العامل 

واأمنه. 
احلا�شر  يف  مي�شي  ال��دي��ان��ات  مفكري  م��ن  ك��ب��را  ِق�شما  اإنَّ 
باجتاه �شردية جديدة يف الدين تتجاوز العتبارات التاوؤمية 
وال�شام  احل��ري��ة  له��وت  ي�شبه  م��ا  هناك  ليكون  الأخ��اق��ي��ة 
والعدل؛ فا تظل القيم الأخاقية نابعة من الدين بل هي 
لي�س  الكربى  الأدي���ان  يف  اجل��دي��دة  وال�شرديات  ذات��ه،  الدين 
تواجه  ولأنها  بل  فقط  الناعمة  قوتها  زي��ادة  حماولة  �شببها 
حتديات يف الأ�شوليات التي ظهرت بدواخلها، والتي اأحدثت 
الدين  روح  توؤثر على  اأن  الدينية  القيادات  ان�شقاقات تخ�شى 

يف بع�س املجتمعات والثقافات با�شم الدين اأي�شا.
التي  ال�شردية اجلديدة  تقوم على  التي  الثاثة  املقولت  ا  اأمَّ
تكونت بالتدريج من اأعمال املجتهدين على مدى قرن كامل، 
ال�شروريات.  ومقولة  التعارف  ومقولة  الرحمة  وهي مقولة 

بالإن�شان،  وج��ل  ع��ز  اهلل  عاقة  يف  فهي  الرحمة  مقولة  اأم��ا 
املقولة  اأم��ا  الب�شر،  ب��ني  ال��ع��اق��ات  يف  ه��ي  ال��ت��ع��ارف  ومقولة 
اإحقاق  الثالثة والأخرة فهي مقولة ال�شروريات اخلم�س يف 
الرحمة والتعارف؛ وهي: �شون احلياة و�شون العقل و�شون 
ال�����ش��ون لي�س يف  امل��ل��ك. وه��ذا  ال��دي��ن و���ش��ون الن�شل و���ش��ون 
كافة.  املجتمعات  يف  واإمن���ا  فح�شب،  الإ���ش��ام��ي��ة  املجتمعات 
امل�شلمني حني  العلماء  اأحد كبار  ال�شاطبي وهو  الإمام  اأكدها 
ق��ال »اإن��ه��ا م��راع��اة يف ك��ل م��ل��ة«، ويعني ذل��ك اأن ك��ل الأدي���ان 
العاملي؛  ال�شلم  �شون  يف  نف�شه  الإ�شامي  الدين  �شاأن  �شاأنها 
واملوا�شاة  العدل  اإح��ال  واأي�شا  الأدي��ان  بني  بالتعاون  وذل��ك 

الب�شر. بني 
اأك��رب  فهي  ال���ش��ط��راب،  ن��ا���ش��رة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل�شكات  ���ا  اأمَّ
اأ�شا�شية: اأول  مهددات ال�شلم العاملي وهي خم�س م�شكات 
الإح�شائيات  وكانت  الفقر  العاملي م�شكلة  ال�شلم  تهديدات 
تعمل  ودول  جمتمعات  الفقراء  اأو�شاط  ويف  ج��دا.  مفزعة 
ع�����ش��رات ال��وك��الت وامل��ف��و���ش��ي��ات ال��دول��ي��ة وب��رام��ج طويلة 
امل�����دى مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر. وال�����ذي ن��ح��ت��اج اإل���ي���ه ال���ي���وم هو 
الإح�شان وهو جزء من الروح الإ�شامي العام واأن نت�شارك 
ونت�شامن  املختلفة  ال��دي��ان��ات  م��ن  املخت�شة  اجل��ه��ات  م��ع 
���ش��م��ن امل��ظ��ل��ة ال�����ش��ا���ش��ع��ة ل��ل��رح��م��ة، وق���د ق���ال اهلل ت��ع��اىل: 
»رحمتي و�شعت كل �شيء«. اأما امل�شكلة الثانية فهي م�شكلة 
اأحدثتها وتزيد فيها ال�شناعة والتكنولوجيا  البيئة والتي 
فح�شب،  الطبيعة  يف  ���ش��ررا  ت�شكل  ل  فهي  وملفاتهما؛ 
واإمن���ا يف ال����زلزل وال��رباك��ني اأي�����ش��ا، وان��ت�����ش��ار الأم��را���س 
امل�شكلة  ه��ذه  ملواجهة  حمتاجون  نحن  فلذلك  والأوب��ئ��ة؛ 
الذين  والب�شر  الأر���س  م�شائر  على  واخل��ط��رة  العوي�شة 
م�شكلة  ه��ي  الثالثة  العاملية  امل�شكلة  اأم���ا  فيها.  يعي�شون 
اأم��ا  الثمينة.  وامل��ع��ادن  الطاقة  مثل  امل���وارد  على  احل���روب 
امل�����ش��ك��ل��ة ال���راب���ع���ة واخل���ط���رة، ف��ه��ي م�����ش��ك��ل��ة ال��اج��ئ��ني، 
ال�شبعني  ح��وايل  اإىل  ال��ع��امل  اأع��داده��م يف  وال��ذي��ن و�شلت 
م��ل��ي��ون��ا وه����ذه امل�����ش��ك��ل��ة ن��اج��م��ة ع���ن ال��ف��ق��ر وال���ع���وز. اأم���ا 
الديني،  التميز  م�شكلة  فهي  والأخ��رة،  اخلام�شة  امل�شكلة 

امل�شلمون. الرئي�شوون هم  واملت�شررون 

اأمور؛  العاملي«، واملن�سور مبجلة »التفاهم«، عدة  ال�سلم  »املوؤ�س�سات الدينية واملوؤ�س�سات امل�سرتكة يف �سون  ال�ساملي يف مقاله  ناق�ض الدكتور عبدالرحمن 
من اأهمها ما ظهر بعد احلرب الباردة من تطورات، وناق�ض اأي�سا امل�سكالت الأ�سا�سية النا�سرة لال�سطراب وهي اأكرب مهددات ال�سلم العاملي.

وانتهت احلرب الباردة عام 1990م، وقد �سادْت يف احلرب الباردة توازنات تعطيلية جمَمدة نتيجة بروز حتالفني جبارين، وقف كل منهما على الآخر 
اإ�سافة  الثانية،  العاملية  احلرب  يف  الواعد  وميثاقها  املتحدة(،  )الأمم  الدولية  املنظمة  قيام  ومت  ال�سريرة،  اأو  اخلرية  اأعماله  يف  �سواء  باملر�ساد؛ 
الفقر والعوز  اآليات مكافحة  القيم الإ�سالمية وتفعيل  اأمل جديد بالعودة لن�سرة  الباردة، ظهر  انتهاء احلرب  العاملي حلقوق الإن�سان. وبعد  لالإعالن 

والإ�ساءة اإىل البيئات الإن�سانية الطبيعية، ولكن بدل من نظام عاملي جديد �سادت فو�سى دولية.
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خليفة هللا في األرض 
وقائد السالم لنظامها

ويف م��ق��ال »امل��وؤت��ل��ف الإن�����ش��اين وا���ش��ت��ق��ام��ة ن��ظ��ام الأر����س« 
ملحمد بن �شعيد املعمري ي�شلط الكاتب ال�شوء يف مقدمته 
اأحدثه  وما  اليوناين  الفكر  عن  كتبوا  الذين  الكتاب  على 
الب�شري  الكائن  اأن  لل�شك  نوعية لجتعل جمال  نقلة  من 
اأمورها  وت�شوية  الأر���س  اإ�شاح  ر�شالة  بحمل  املنوط  هو 

والنهو�س بها اإىل اأرقى درجات ال�شام والطماأنينة.
م�شتقبل  من  �شا«  »�شوك  اإليه  تطرق  ما  الكاتب  اأورد  وقد 
عن  بديلة  قيم  واإيجاد  ال�شام  نحو  ا�شتياقها  يف  الب�شرية 
اإذ اإن اأغلب  ال�شراع واحلرب واأتفق مع ما قاله �شوك �شا؛ 
ال�شام ومتيل  بينها- حتب  الأزمات  ا�شتدت  الأمم -مهما 
تكدر  التي  املنغ�شات  له، هروًبا عن  للو�شول  اإليه وتطمح 

اأجفان عيونها.  عي�شها وتق�س م�شاجعها وت�شلب نوم 
بالتعاي�س  يتعلق  فيما  �شا  �شوك  معتقد  الكاتب  اأورد  وقد 
ال�����ش��ل��م��ي ب��ني ال��ب�����ش��ر، ح��ي��ث اأو����ش���ح اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ي�شاوره  فاإنِّه  ال�شام  بق�شية  �شا  ل�شوك  الرا�شخ  الإمي��ان 
���ش��كٌّ يف وج���ود ن��ظ��ري��ة مي��ك��ن اأن ت��ك��ون الأمن�����وذج امل��ث��ايل 
�شوك  اأن  كما  الب�شرية،  املجموعات  بني  ال�شلمي  للتعاي�س 
هذا  مثل  خلق  يف  �شلًفا  حتققت  التي  النجاحات  يعزو  �شا 
يكون  وق��د  احل���رب.  ك���اإدارة  ال�شلم  اإدارة  اأن  اإىل  التعاي�س 
اإل  املف�شل،  على  املق�شل  ي�شع  �شا  �شوك  قاله  مما  ج��زًءا 
ال�شك بعدم  اأنه ل ميكن ال�شتكانة واخل�شوع حتت مظلة 
اإن  الب�شر حيث  بني  ال�شلمي  للتعاي�س  اأمنوج مثايل  وجود 
اهلل عز وجل هو من خلق الكون برمته وجعل فيه قوانني 
واأن��ظ��م��ة وت�����ش��ري��ع��ات اأن��زل��ه��ا ع��ل��ى األ�����ش��ن��ة اأن��ب��ي��ائ��ه ور�شله 
لتبيينها للب�شر حتى تكفل لهم وجود هذا الأمنوذج الذي 

ي�شاور �شوك �شا �شك يف وجوده.  
بطبيعة  ترتبط  ال�شراعات  اأغلب  اأن  �شا  �شوك  اأو�شح  وقد 
اأتو  كارل  الفيل�شوف  اأ�شاف  كما  واملُجتمع،  والزمان  املكان 
لتحل  ُعليا  اأخ��اق��ي��ات  وج���ود  اإىل  ملحة  احل��اج��ة  اأن  اآب���ل 
ثاثة  اإىل  الأخ��اق��ي��ات  اآب��ل  ق�شم  حيث  ال�شراعات،  ه��ذه 
الأخ���اق  اأنَّ  وب��ني  وُع��ل��ي��ا(  وو���ش��ط��ى  )���ش��غ��رى  م�شتويات 
ال�����ش��غ��رى وال��و���ش��ط��ى م��ن امل��م��ك��ن اأن ت��ك��ون حم�����ش��ورة يف 
ورمب��ا  �شغرة  ب�شرية  جمموعات  ب��ني  ال�شلمي  التعاي�س 
اأما  فقط  مهنية  ب���اأدوار  للقيام  الأح���وال  اأح�شن  يف  ت�شلح 
ال��ع��ل��ي��ا ف��ه��ي ق��ل��ب ال��ت��ع��اي�����س ال�����ش��ل��م��ي ب��ني اأك���رب ق���در من 
اإذ  املجموعات الب�شرية وهذا مما ل يتمارى فيه عاقان؛ 
م�شاألة  اإجمالها يف  املمكن  والتي من  الرفيعة  الأخاق  اإن 

دفع ال�شيئة باحل�شنة كفيلة باأن جتعل ال�شام ُمتجذًرا يف 
اأعماق الأر�س �شاما لأكرب قدر ممكن من املجتمعات.  

واآب��ل  ري�����س  روم���ان  اأورده  ال��ذي  النقا�س  اأنَّ  الكاتب  وب��ني 
بالغة  اأهمية  ذا  ح��وارا  كان  الأخ��اق  حول جوهر مو�شوع 
املق�شودة  الأخ��اق  مباهية  املتلب�شة  الُغمة  ك�شف  �شبيل  يف 
واملاأمول منها اأن ت�شل بالب�شرية اإىل الطماأنينة وال�شام.
بوراكي  اإ�شهامات  عن  احلديث  اإىل  بعدها  الكاتب  وانتقل 
يف ���ش��ب��ي��ل ت��ف��ع��ي��ل ق�����ش��ي��ة ال�����ش��ام ل��ت��و���ش��ع��ة ح�����دوده اإىل 
بوراكي يف و�شعه  اإ�شهام  واأ�شمل، فقد متركز  اأو�شع  جمال 
باملمكن  للقيام  الب�شرية  م�شتقبل  اأج��ل  م��ن  �شبل  ل�شبعة 
م�شروع  اأنَّ  يعتقد  ���ه  اإنِّ حيث  امل�����ش��رتك،  العي�س  �شبيل  يف 
اأنَّ  بوراكي  ويرى  الزمن  مع  حرف  قد  الإن�شانية  الثقافة 
الأول  ال�شرط  كوكبنا هي  يواجهها  التي  التحديات  اإدراك 
يطمح  التي  اجلديدة  الإن�شانية  الثقافة  لقيام  والأ�شا�شي 

اإليها الغالبية العظمى من املجتمع الب�شري.
�شبعة  ب��وراك��ي يف  اإل��ي��ه��ا  اأ���ش��ار  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وتتلخ�س 
اأربعة منها من وجهة نظري يف  اأهم  اإيجاز  حتديات ميكن 

الآتي:
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م والأخ������اق: ف��ت��ع��ل��ي��م ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ 
والأخ������اق وغ��ر���ش��ه��ا يف اأف���ئ���دة ال��ن��ا���ش��ئ��ة واإب���ع���اده���م عن 
باٍع  ذي  �شلمي  نظام  بتاأ�شي�س  كفيل  والنعرات  التع�شبات 

مُمتٍد.
اأن ينظر كل فرد على اأنَّ الأزمة عاملية على كوكبنا: واأتفق 
ال�شام  م�شوؤولية  اعترب  ف��رد  ك��ل  اأنَّ  ل��و  اإذ  ذل��ك؛  يف  معه 
لبذل اجلميع جهده  الأنام  م�شوؤولية م�شرتكة بني جميع 

من اأجل حتقيقه.
فاإنَّ  نظري  ومن وجهة  الب�شري:  التنوع  وتقدير  احرتام   
اإىل  ينت�شبون  ب�شراً  كونهم  للب�شر  ينظر  اأن  ف��رد  كل  على 
اأبي�س  اأ���ش��ل واح���د ل ف���رق ب��ني ع��رب��ي وع��ج��م��ي ول ب��ني 
هويته  ع��ن  النظر  بغ�س  الإن�����ش��ان  تقدير  وي��ج��ب  واأ���ش��ود 

وثقافته وديانته وعرقه ومذهبه ون�شبه.
البيئي  النظام  اح��رتام  وكذلك  وامل�شاواة:  البيئة  اح��رتام 
وعدم التعدي عليها من �شاأنه اأن يوؤ�ش�س نظاًما �شلمياً؛ اإذ 
توزيًعا  توزيعها  يف  وامل�شاواة  ونظامها  البيئة  موارد  بدوام 

عادًل ي�شعر اجلميع بالكتفاء فا يعدو اأحد على اأحد.
الفا�شفة  اأق�����وال  م��ن  ال��ك��ث��ر  ال��ك��ات��ب  ع��ر���س  اأن  وب��ع��د   
لي�شت�شهد  انطلق  حتقيقه  و�شبل  ال�شام  ع��ن  واملفكرين 

الأ�شل  اإىل  العودة  اإىل  دعوة  قراآنية حوت يف طياتها  باآية 
اأ����ش���ارت اإىل اأنَّ اأ���ش��ل ال��ك��ون ك���ان ك��ت��ل��ة واح���دة  اآي���ة  وه���ي 
اأنَّ  ك��ف��روا  ال��ذي��ن  ي��ر  اأومل  ت��ع��اىل:))  ق��ال  حيث  فف�شلت 

ال�شموات والأر�س كانت رتقا ففتقناهما((.
ال�شام  اآدم عليه  ه��و  واح��د  اأ���ش��ل  م��ن  ه��م  الب�شر  وك��ذل��ك 
وبث اهلل منه ومن حواء رجاًل كثًرا ون�شاًء وهذا الأ�شل 
لتكون  اإل��ي��ه  ال��ع��ودة  اإىل  ي��ح��ن  الب�شرية  النف�س  بطبيعة 

الأمم ج�شًدا واحًدا يف ُمواجهة امللمات.
الب�شرية  اأن  الكاتب  ي��رى  احلديثة  التكنولوجيا  ظل  ويف 
و�شائل  ظل  ففي  ُرح��م؛  من  اإل  م�شتعبدة  اأ�شبحت  غالًبا 
احلداثة  يف  املُت�شارعة  والتكنولوجيا  الجتماعي  التوا�شل 
واأخاقياتهم  لهوياتهم  فاقدين  النا�س  من  كثر  اأ�شبح 
وم��ب��ادئ��ه��م وق��ي��م��ه��م ح��ي��ث اإن��ه��م ����ش���اروا اأ����ش���ارى لبع�س 
الفجوة  زيادة  �شاأنها  التي من  الفا�شدة  واملعتقدات  الأفكار 
خطر  من  وطاأة  اأ�شد  خطر  وهذا  الب�شرية  املجتمعات  بني 

ال�شاح النووي والبيولوجي والذري.

من  ال��ت��ي  الثاثية  الفل�شفة  اإىل  اأخ����ًرا  ال��ك��ات��ب  وان��ت��ق��ل 
اإىل  الإن�����ش��اين  املوؤتلف  ي�شل  اأن  جلامها  اأُح��ِك��َم  ل��و  املمكن 
قمة درجات الطماأنينة وال�شام. وقد اأوجز الكاتب الأبعاد 
ي�شتطيع  فبالعقل  والأخ��اق؛  والعدل  العقل  يف  الثاثية 
احلكمة.  مب��ي��زان  ويقي�شها  الأم���ور  وي��ق��در  يفكر  اأن  امل��رء 
وبالعدل بني الب�شرية تطمئن النفو�س اأنها ل تظلم مثقال 
اأن ُيك�شر  اأو  اأن ت�شلب  ذرة واأن حقوقها حمفوظة ل مُيكن 
حُتر�س  وب��الأخ��اق  لها.  النت�شار  دون  وتتهاوى  جناحها 
قيمتا العقل والعدل كما ذكر الكاتب، وهذا ما نتفق معه؛ 
اإذ الأخاق هي الراأ�س وهي قمة الهرم؛ ولذلك امتدح اهلل 
يف  قال جلَّ  القلم حني  �شورة  بها يف  نبيه  وتعاىل  �شبحانه 
عاه: ))واإنك لعلى خلق عظيم((. ول قيمة لعقل اأو علم 

دون خلق يقيده ول قيمة لعدل دون خلق توؤطر قيامه.
  

وختاًما، فاإنَّ القيم والت�شريعات التي ر�شخ قواعدها خالق 
اخللق العظيم هي الد�شتور الذي يجب اإي�شاحه للب�شرية 
اأم��ة  الأمم  ولتكون  الب�شري  الئ��ت��اف  لتحقيق  وات��ب��اع��ه 
واح���دة ب��ع��ي��دة ع��ن ك��ل م��ا ���ش��اأن��ه اأن ي��ذه��ب ري��ح��ه��ا وي��دك 

متا�شكها.                                   �شرح 

مه على �سائر املخلوقات واأمر مالئكته بال�سجود له �سجود تكرمي وجعله خليفة يف الأر�ض، بل  لقد خلق اهلل الإن�سان ورفع مكانته واأعلى مقامه وكرَّ
وحمله اأمانة ناءت ال�سماوات والأر�ض بحملها اإكراًما له، وما رفع اهلل قدر هذا املخلوق املُتميز اإل ملا له من �سفات توؤهله لأن يكون قائد ال�سالم لنظام 

الكوكب الأر�سي.
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حرية المعتقد في اإلسالم

م��ن ح��ي��ث ال��ت��ع��ري��ف، ُي��ق�����ش��د ب��ح��ري��ة امل��ع��ت��ق��د متتع 
الإن�شان باحلرية الكاملة يف اختيار الدين الذي يراه 
التي ن�سَّ  ال�شعائر والطقو�س  اإقامة  منا�شباً، كما يف 
العبادة،  اأماكن  توقر  ي�شتلزم  ما  وه��و  دينه،  عليها 
املعتقد  وحرية  عنها.  الأذى  ودفع  عليها،  واملحافظة 
مبنية على ثاثة عنا�شر اأ�شا�شية ل تقوم لها قائمة 
بدونها. اأولها: اأ�شالة التفكر وحترره من التقليد. 
الإك��راه  اأ�شكال  من  وب��روؤه  الختيار  حرية  وثانيها: 
الإن�شان  حرية  وثالثها:  اإغراًء.  اأو  تهديداً  املُختلفة، 
اإقامة  ُي�شطهد، ول مينع من  دينه، فا  يف مُمار�شة 

التعبدية.  �شعائره 
من  التي  ال��ت��داب��ر  م��ن  ع���دداً  ال�شريعة  اأق���رت  ولقد 
�شاأنها حماية حرية العقيدة. فقد وجه ال�شرع النا�س 
اعتناق ورف�س  الآخرين يف  اإىل �شرورة احرتام حق 
العقيدة  �شاحَب  وح�س  معتقدات.  من  ي�شاوؤون  ما 
ال�شبل،  ب�شتى  وحمايتها  عقيدته  ع��ن  ال��دف��اع  على 
اأنه جعل  اإن اقت�شى الأمر. كما  مبا يف ذلك الهجرة 
مُم��ار���ش��ة عقائدهم  ال��ن��ا���س يف  ح��ري��ة  الع��ت��داء على 

اأحد موجبات اجلهاد يف �شبيل اهلل عز وجل.
وق���د ت��ط��رق��ت ال��ن�����ش��و���س ال�����ش��رع��ي��ة مل�����ش��األ��ة ح��ري��ة 
على  موؤكداً  جاء  ما  فمنها  جوانب.  عدة  من  املعتقد 
الدين،  على  الإك��راه  من  مانعاً  العتقادية،  احلرية 
اإك�����راه يف ال���دي���ن ق���د تبني  م��ث��ل ق��ول��ه ت���ع���اىل: }ل 
باهلل  وُيوؤمن  بالطاغوت  الغي فمن يكفر  الر�شد من 
واهلل  لها  انف�شام  ل  الوثقى  بالعروة  ا�شتم�شك  فقد 
ربك لآمن من يف  �شاء  وقوله: }ولو  �شميع عليم{. 
النا�س حتى يكونوا  ُتكره  اأفاأنت  الأر�س كلهم جميعاً 
موؤمنني{. ومنها ما جاء مدافعاً عن حرية املعتقد، 
كقوله تعاىل: }الذين اأُخرجوا من ديارهم بغر حٍق 
اإل اأن يقولوا ربنا اهلل ولول دفع اهلل النَّا�س بع�شهم 
وم�شاجد  و���ش��ل��وات  وب��ي��ع  ���ش��وام��ع  ل��ه��دم��ت  ببع�س 
يذكر فيها ا�شم اهلل كثراً ولين�شرن اهلل من ين�شره 

اإن اهلل لقوي عزيز{.
القراآن  �شلك  املُعتقد،  حرية  �شمان  اإىل  منه  و�شعياً 
اأوىل  ركائز.  اأرب��ع  على  يقوم  وا�شحاً  منهجاً  الكرمي 
ه����ذه ال���رك���ائ���ز ت��ت��م��ث��ل يف حت���دي���د وظ��ي��ف��ة ���ش��اح��ب 
الر�شالة. وبح�شب الكاتب، فاإن احلرية الدينية »هي 
فوظيفته  ال��ر���ش��ال��ة«.  �شاحب  وظيفة  ح���ددت  ال��ت��ي 
ت��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى ال�������ش���رح وال���ب���ي���ان، وحت��ب��ي��ب ال��ن��ا���س 
اإىل  ذل���ك  ت��ت��ج��اوز  اأن  دون  ال���دي���ن،  يف  وت��رغ��ي��ب��ه��م 
اإكراههم على اعتناقه. قال تعاىل: }فذكر اإمنا اأنت 
}ادع  اأي�شاً:  وق��ال  مب�شيطر{  عليهم  ل�شت   * مذكر 
اإىل �شبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�شنة وجادلهم 
ب��ال��ت��ي ه��ي اأح�����ش��ن اإن رب���ك ه��و اأع��ل��م مب��ن ���ش��ل عن 

اأعلم باملهتدين{.  �شبيله وهو 
ال�شوؤون  يف  التدخل  عدم  يف  الثانية  الركيزة  وتتمثل 
وم��ا  وت��رك��ه��م  الأخ�����رى،  الأدي�����ان  ملعتنقي  ال��ع��ق��دي��ة 
يدينون به. وهو ما يعني اإعطاء غر امل�شلمني احلرية 
التامة ملمار�شة معتقداتهم، �شريطة اأن يبقوا موفني 
العام. قال تعاىل:  النظام  باآداب  بعهودهم، ملتزمني 
يحب  اهلل  اإنَّ  لهم  فا�شتقيموا  لكم  ا�شتقاموا  }فما 
التاريخية  ال�����ش��واه��د  م��ن  ال��ع��دي��د  وث��م��ة  امل��ت��ق��ني{. 
يف  اهلل  ك��ت��اب  ه���دي  ع��ل��ى  امل�شلمني  ���ش��ر  تثبت  ال��ت��ي 
حممد  �شيدنا  نهى  امل��ث��ال،  �شبيل  فعلى  ال�شاأن.  ه��ذا 
عليه  اهلل  �شلى  ق��ال  اليهود.  ���ش��وؤون  يف  التدخل  عن 
مواليهم  دينهم،  وللم�شلمني  دينهم،  »لليهود  و�شلم: 
التعر�س  واأثم«. كما نهى عن  اإل من ظلم  واأنف�شهم 
لرجال الدين يف احلرب. قال �شلى اهلل عليه و�شلم: 

»ل تقتلوا الولدان ول اأ�شحاب ال�شوامع«.
وث��ال��ث��ة ال���رك���ائ���ز ه���ي ع����دم حُم��ا���ش��ب��ة ال��ن��ا���س على 
اإىل  اأمرهم  يف  الف�شل  وت��رك  املختلفة،  معتقداتهم 
اهلل وح���ده. ق��ال ت��ع��اىل: }اإن ال��ذي��ن اآم��ن��وا وال��ذي��ن 
ه����ادوا وال�����ش��اب��ئ��ني وال��ن�����ش��ارى وامل��ج��و���س وال��ذي��ن 
اأ�شركوا اإن اهلل يف�شل بينهم يوم القيامة اإن اهلل على 

فيما  والخ��ت��اف  الب�شر  فتنوع  �شهيد{.  ���ش��يء  ك��ل 
خلقه،  يف  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اقت�شاها  �شنٌة  بينهم 
ل�شنة  تعاىل: }ول��ن جتد  قال  اهلل.  ل�شن  ول مبدل 
اأن يقف يف وجه  ل��اإ���ش��ام  ك��ان  ت��ب��دي��ًا{. وم��ا  اهلل 
باعتبارها  معها  يتعامل  ه��و  ب��ل  ال��ث��اب��ت��ة،  اهلل  ���ش��ن 

واقع اإرادة اهلل عز وجل.
اإىل  النا�س  توجيه  يف  فتتمثل  الرابعة،  الركيزة  اأم��ا 
التناف�س يف اخلر بغية �شرفهم عما ُيثر احلزازات 
التخا�شم  عن  الكرمي  القراآن  نهى  اأن  فبعد  بينهم. 
يف الأم�����ور ال��ع��ق��دي��ة، ه��ا ه��و ي��وج��ه��ه��م اإىل ال��ب��دي��ل 
الذي يتحقق به تفريغ الطاقات على النحو الأمثل. 
م��ول��ي��ه��ا فا�شتبقوا  ه��و  ت��ع��اىل: }ول��ك��ٍل وج��ه��ٌة  ق���ال 
ال��ن��ا���س جميعاً  ي�����ش��غ��ل  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ف��م��ا  اخل������رات{. 
بني  التفاهم  يتحقق  فبه  ���ش��واه،  ل  اخل��ر  عمل  ه��و 
�شعوب  ب��ني  ال�شلمي  التعاي�س  يتحقق  وب��ه  الأدي���ان، 

الأر�س جميعاً.
ي��ت��ج��زاأ ول  ولأن احل��ري��ة يف الإ����ش���ام ك���ٌل واح����ٌد ل 
النا�س دون غرها،  لفئة من  يتبع�س ول يتخ�ش�س 
للم�شلمني  ال�شخ�شية  احل��ري��ة  الإ���ش��ام  ك��ف��ل  ف��ق��د 
عليها  �شار  التي  الفقهية  والقاعدة  امل�شلمني.  وغر 
لنا، وعليهم ما  »لهم ما  ال�شاأن هي  امل�شلمون يف هذا 
علينا«، عمًا بقول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 
»األ من ظلم معاهداً اأو انتق�شه، اأو كلفه فوق طاقته، 
حجيجه  ف��اأن��ا  م��ن��ه،  نف�س  طيب  بغر  �شيئاً  اأخ���ذ  اأو 
ال�شخ�شية  احلرية  جم��الت  وتتعدد  القيامة«.  ي��وم 
املكفولة لغر امل�شلمني �شمن �شوابط معينة حددها 
فلهم  ال��ع��ام.  بالنظام  الإخ��ال  ع��دم  ل�شمان  ال�شرع 
احلرية يف اإقامة ال�شعائر التعبدية، ولهم احلرية يف 
يف  احلرية  ولهم  عنه،  واملُجادلة  دينهم  اإىل  الدعوة 
الفكر والتعليم، ولهم احلرية يف التنقل وال�شفر من 

بلد لآخر بغر�س التجارة و�شواها.

ُيعُد احلق يف اختيار الدين ومُمار�سة �سعائره بحرية تامة اأحد اأهم احلقوق التي كفلها الإ�سالم لالإن�سان، بل اإنَّ اإ�سالم املرء نف�سه ُي�سرتط يف �سحته اأن يكون نابعًا 
من اإرادته ال�سخ�سية، واأل يكون خ�سوعًا لإكراه، ول اتباعًا لتقليد. وحلرية املعتقد اأهمية بالغة يف الإ�سالم، نظرًا ملا متثله من دعامٍة اأ�سا�سية لالجتماع الب�سري 
التفاهم:  جملة  يف  املن�سورة  �سالطة  قدور  اجلزائري  الباحث  مقالة  عنوان  يف  جاء  ح�سبما  للتعاي�ض،  �سلبة  قاعدة  لكونها  اآخر؛  بتعبري  اأو  التاآخي،  على  القائم 

»نظرة الإ�سالم حلرية املعتقد كقاعدة �سلبة للتعاي�ض«، والتي ن�ستعر�ض هنا اأهم ما جاء فيها حول هذا املو�سوع.
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مفهوم الخير في الفلسفة بين 
التعريف والتمثيل

جعلوا  الذين  الفا�شفة  اأوائل  من  واحداً  اأفاطون  ُيعد 
فل�شفة  وت�����ش��ن��ف  م��ب��اح��ث��ه��م،  يف  م��رك��زي��ة  م��ك��ان��ة  للخر 
ال�شاعية  الفل�شفة  وهي  ال�شعادة  فل�شفة  �شمن  اأفاطون 
اأفاطون  لتحقيق ال�شعادة للفرد وللمجتمع، حيث يرى 
اأوًل بالعدالة يف املدينة عن  اأن تتحقق  ال�شعادة يجب  اأن 
ي�شمن  واقت�شادي  �شيا�شي  اجتماعي  نظام  �شن  طريق 
الأف������راد يف م��ت��ل��ف طبقاتهم  ب���ني  ال�����ش��ل��م��ي  ال��ت��ع��اي�����س 
)احلكام واملحرتفني واحلرا�س(، وهو ما ينعك�س بالتايل 
على الفرد وُيحقق له ال�شعادة. ول ميكن بالطبع حتقيق 
العدالة اإل بوجود اخلر كقيمة ُعليا، ولتقريب ال�شورة 
اإىل ع���امل ح�����ش��ي متمثل  ال��ع��وامل  اأف���اط���ون  ف��ق��د ق�����ش��م 
القيم  جميع  يت�شمن  ال���ذي  املُ��ُث��ل  وع���امل  امل��وج��ودات  يف 
مفاهيم  و���ش��ع  ال�شعب  م��ن  ك��ان  اأن  ومل��ا  والأخ��اق��ي��ات. 
على  معانيها  تقريب  يف   اأف��اط��ون  اعتمد  فقد  للقيم 
املح�شو�شات ويف معرفة اخلر يقول:» كما اأن من اجلائز 
العتقاد  ليجوز  بال�شم�س  �شبيهني  والب�شرة  النور  عد 
يجوز  واحل��ق��ي��ق��ة  امل��ع��رف��ة  ف��ك��ذل��ك  ال�شم�س،  ه��م��ا  اأن��ه��م��ا 
عدهما �شبيهني باخلر، ولكن العتقاد اأنهما اخلر اأمر 
اأنَّ  رغم  ��ه  اأنَّ بنتاجر  �شعيد  الباحث  .وي��رى  مقبول«  غر 
اأنَّه  اإل  ميتافيزيقي  مفهوم  من  للخر  ينظر  اأفاطون 
للمدينة  ت�شوره  عند  ال�شيا�شي  ال�شياق  يف  ا�شتح�شره 
اأعطى  ذلك  اأنَّ  كما  اأخاقية.  قيمة  اأعطاه  الفا�شلة مما 
ب��ال�����ش��ع��ادة  ل��ل��خ��ر ن�شبية وج��ع��ل م��ن��ه و���ش��ي��ل��ة م��رت��ب��ط��ة 
وم��دى  واأف���راده���ا  امل��دي��ن��ة  حل��ال��ة  طبقاً  للقيا�س  وق��اب��ل��ة 

تعاي�شهم.
فكرة  ظلت  الفل�شفية  النظريات  وتعدد  العلوم  تطور  مع 
بقوة يف تنظرات  اأفاطون حا�شرة  التي �شاغها  اخلر 
دي��ك��ارت وم���ن ج���اء ب��ع��ده. ويف م��ق��ال »ق��ي��م��ة اخل���ر بني 
اأف���اط���ون وال��ف��ل�����ش��ف��ة احل��دي��ث��ة« ت��ن��اول ال��ب��اح��ث �شعيد 
كونهم  وم��ور  ونيت�شه  كانط  لدى  اخلر  مفهوم  بنتاجر 
ن���ظ���روا ح���ول اخل���ر م���ن روؤى م��ت��ع��ددة. ف��ك��ان��ط مثا 

اأخاقية  قيمة  اخل��ر  اعتبار  يف  اأف��اط��ون  م��ع  ا���ش��رتك 
ولي�شت  ال���ذات  يف  م��وج��ودة  �شفة  اخل��ر  ع��د  لكنه  ُعليا 
هو  الت�شور  وه��ذا  الإن�����ش��ان.  يطلبه  م�شتقًا  مو�شوعاً 
امتداد لفل�شفة كانط التي جتعل من العقل وحده »بغ�س 
النظر عن الظروف املحيطة- م�شدر القانون الأخاقي 
ومطبقه. وافرت�س اأن »الإرادة اخلرة« هي القيمة التي 
والتحلي  ال�شحيح  ب��ال��ف��ع��ل  ل��ال��ت��زام  ال�شخ�س  ت��دف��ع 
الوعي  على  تعول  كانط  فل�شفة  اإن  الف�شلى.  ب��الأخ��اق 
كافية  ل��اإن�����ش��ان  احل���رة  الإرادة  ب���اأن  وت��ف��رت���س  ال��ذات��ي 
القانون.  واح���رتام  وال��ع��دال��ة  ال�شام  لتحقيق  لوحدها 
ولأن الدافع الأخاقي ل يجلب ال�شعادة بال�شرورة فقد 
�شعى كانط لربط ذلك بالدين لتكوين ما ي�شمى باخلر 

الأ�شمى الذي يجمع العقل والعاطفة معاً. 
ُي��ع��د ن��ي��ت�����ش��ه واح�����دا م���ن اأك����ر ال��ف��ا���ش��ف��ة ج�����راأة ك��ون��ه 
ا���ش��ت��ط��اع ن��ق��د ال��ف��ل�����ش��ف��ة الأخ���اق���ي���ة لأف����اط����ون وم��ن 
الفل�شفة  اأنَّ  ي��رى  نيت�شه  ك��ان  فقد  واث��ق��ة.  ب��ن��ربة  ب��ع��ده 
اأن  كما  احلقيقة،  من  اأك��ر  الوهم  اإىل  متيل  التقليدية 
اخلر  وكون  للحياة.  ُمعادية  قيم  وتوجهاتها  معايرها 
نقطة حمورية يف الفل�شفة التقليدية فقد انطلق نيت�شه 
اأنَّ  نيت�شه  ذك��ر  حيث  اجل��دي��دة؛  وفل�شفته  نقده  يف  منها 
ال�شعفاء  و�شعها  نقائ�س  اإل  م��اه��ي  الأخ��اق��ي��ة  القيم 
لها  الحتكام  على  الأقوياء  واأج��ربوا  نقائ�شهم  لتغطية 
ُت��ع��رب عنهم م��ث��ل ال��ق��وة  ب��دل الح��ت��ك��ام اإىل ال��ق��ي��م ال��ت��ي 
ال�شعفاء  عند  اخل��ر  اأنَّ  نيت�شه  ي��رى  فمثًا  وال��ت��ع��ايل. 
ُيقابل ال�شر بينما عند الأقوياء يقابل الو�شاعة، والفرق 
الدناءة  يفرت�س  ال�شر  لأن  كبر؛  وال�شر  الو�شاعة  بني 
واإ�شمار احلقد بينما الو�شاعة هي افتقاد للقيم النبيلة 
ال�شامية كالكرم اأو ال�شجاعة. ودعا نيت�شه يف فل�شفته اإىل 
اأن  دون  الأخ���اق  من  نوعني  بني  �شراع  بوجود  الإق���رار 
تكون هناك غلبة لأحدهما، واأن مهمة الفرد هي ال�شعي 
التي  ال�شارمة  باملعاير  ل  بطريقته  الأع��ل��ى  لاإن�شان 

اأف���راد  جميع  على  تطبيقها  ال��ق��دم��اء  الفا�شفة  ح���اول 
املجتمع. 

وهو  مور  اإدوارد  جورج  الفيل�شوف  راأي  املقال  تناول  كما 
النقد.  على  تعتمد  التي  التحليلية  الفل�شفة  رواد  اأح��د 
واأن  تعريفه  لمُيكن  ب�شيط  مفهوم  اخل��ر  اأنَّ  ي��رى  ك��ان 
هو  ذلك  اأو غر  تارة  وباللذة  تارة  بال�شعادة  ربط اخلر 
فاإنَّ  مركب  وغر  اأ�شا�شي  مفهوم  اخلر  ولأنَّ  مغالطة. 
القيم  جميع  ت�شعى  واأ���ش��ا  الأخ����اق  راأ�����س  ي��ع��ده  م���ور 
للو�شول اإليه؛ لأنه كلما زادت القيمة زاد اخلر. وميكن 
التعرف على اخلر من وجوده كمحمول اأو �شفة لغره. 
اخلر  تطبيق  يف  م��ور  فل�شفة  بنتاجر  الباحث  ويف�شل 
علم  اإىل  لي��ن��ت��م��ي  التطبيقي  ال��ب��ع��د  اأن  غ��ر  ب��ق��ول��ه:» 
بل  له  اتخذ من مفهوم اخلر مو�شوعاً  الذي  الأخ��اق 
من فرع من فروعه وهو الأخاق التطبيقية، وهو الذي 
العملي  ال��ط��اب��ع  ذات  الأخ��اق��ي��ة  ال��ت�����ش��ورات  على  ي��ق��وم 
»ال��واج��ب«  مثل  بكيفيات  الإن�شاين  لل�شلوك  التوجيهي 
ذلك.  وغر  وال�شيئ  اجليد  ال�شلوك  ومعاير  و»ينبغي« 
التي  الو�شيلية  القيم  متثل  الكيفيات  هذه  اأن  مور  يثبت 
لت��ك��ون ق��ي��م��اً اإل مب��ا حت��م��ل��ه م��ن خ��ر وت�����وؤدي ب��ه اإىل 

الأمور اخلرة«. 
الفا�شفة  عجز  حد  معقًدا  مفهوماً  اخلر  مفهوم  يبدو 
اأغلبهم للتدليل عليه من  عن و�شع تعاريف له، لذا جلاأ 
خال الت�شبيهات وال�شتعارات اأو جعله كمحمول ي�شتدل 
�شمل  بنتاجر  الباحث  ح��اول  وقد  اأث��ره.  خال  من  عليه 
اآراء اأربعة فا�شفة يف فرتات زمنية متباينة حول اخلر 
مما اأجربه على العروج لتفرعات كثرة تف�شر النظريات 
ونيت�شه  اأفاطون  فل�شفات  منها  تنطلق  التي  الأ�شا�شية 
اأك��ر مما  ف��اإنَّ املبحث مت�شعب  وكانط وم��ور. وم��ع ذل��ك 
على  فل�شفة  لكل  مبحث  اإف��راد  الأف�شل  من  بحيث  يبدو 

حدة لتاأخذ ن�شيبها من ال�شرح والتو�شيح.  

يف مقاله مبجلة التفاهم »قيمة اخلري بني اأفالطون والفل�سفة احلديثة« يتناول الباحث �سعيد بنتاجر مفهوم اخلري بني الفل�سفة القدمية املتمثلة يف 
اإدوارد مور. وذلك من خالل حتديد معنى اخلري  حماورات اأفالطون وتالمذته، واخلري يف الفل�سفة احلديثة من خالل نظريات كانط ونيت�سه وجورج 
اإذا كانت  ا  وطبيعته، واختالفه يف ال�سياقني الفردي والجتماعي. وتتمثل �سعوبة البحث يف هذا املدلول كون احلديث عن القيم ُيعيدنا للت�ساوؤل عمَّ
ا اإذا كانت القيم الأخالقية »ومنها اخلري- ن�سبية اأو مطلقة، وعن  القيم  اأ�سال ذات وجود مو�سوعي م�ستقل اأم اأنَّها نابعة من الذات اأو لأجل الذات، وعمَّ

القيم الأ�سمى والقيم التابعة وغريها من الإ�سكالت التي تناولها الفال�سفة عرب الع�سور من مناظري ُمتلفة.
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وهذا ما يعني اأنه ل توجد حقيقة مفادها نحن �شعب اهلل املختار، 
واأن هذا الدين دين احلق وم�شرنا اجلنة والدين الآخر املختلف 
وهي  متعددة،  دي��ان��ات  ال��ع��امل  يف  ج��اء  اإذ  ال��ن��ار؛  وم�شرهم  باطل 
للواقع  حتليلية  روؤي���ة  تقدمي  اإىل  ت�شعى  حم���اولت  تعد  جميعها 
-ل��غ��ز احل���ي���اة- وذل���ك م��ن خ���ال ت��ق��دمي��ه��ا ل��اأ���ش��ئ��ل��ة ال��وج��ودي��ة 
وما  م��وج��ود؟  اأن��ا  ومل��اذا  امل��وت؟  بعد  م��اذا  �شاكلة:  على  وامل�شرية 
جدوى الآلم التي نتكبدها يف احلياة؟ وعلى الرغم من وجود من 
»يذهب اإىل اأن ل بداية ول نهاية، واإمنا �شرورة وحتول وعبور من 
د  وجود اإىل اآخر، ومن حياة اإىل اأخرى يف دورة ل تهداأ«، ومع تعدُّ
تلتقي  فاإنها  والطقو�س،  املمار�شات  حيث  من  واختافها  الأدي��ان 
الثواب  اأي  الآخ��ر  واليوم  باهلل  الإمي��ان  وهي  العقيدة،  يف حمتوى 
الإن�شان  تعزية  وهو  وجودها  �شبب  يف  جميعها  وتتقاطع  والعقاب، 
وتقدمي ال�شلوى له من واقع وتناق�شات وم�شتتات احلياة، هذا ما 

يعني اأنَّ الدين للحماية الإن�شانية مهما بدا نوع وتاريخ الدين.
وه���ذا ال��ه��دف ي�شمو ع��ل��ى واق���ع ال��ي��وم ال���ذي ي��ع��اين م��ن »���ش��راع 

اجلهالت ولي�س �شراع احل�شارات«، على حدِّ قول اإدوارد �شعيد.
ب��اأف��ك��اره فاإننا جن��د فيه دع��وة حث  ويف ظ��ل متيز وت��ف��رد ك��ل دي��ن 
اإىل �شرورة النفتاح على الآخر املختلف وتقبله، يف �شبيل حتقيق 
ال�����ش��ام وال��ت�����ش��ام��ح.. ف��اأم��ر ال�����ش��ع��راء اأح��م��د �شوقي اخ��ت��زل هذا 

الفكرة يف بيت �شعري قائا:
الكتب والر�شل والأديان قاطبة ... خزائن احلكمة الكربى لواعيها
للحماية  ال��دي��ن  ب��اأن  تفيد  التي  احلقيقة  اأنَّ  ب��الإ���ش��ارة  واجل��دي��ر 
وخ�شوع  اجلموع  �شعف  نقطة  منه  جعلت  امل�شر،  من  الإن�شانية 
واجلماعات  امل�شتبدة  احلكومات  قبل  م��ن  للت�شيي�س  ال��دي��ن  ه��ذا 
التحكم يف  �شبيل  املتطرفة واملوؤججة للحروب وال�شراع، وذلك يف 
احلكومات  جعل  ما  وهذا  وحرياتهم.  حقوقهم  وم�شادرة  اجلموع 
ر�شمية-  م�شميات  -وم��ن��ح��ه��م  ل���اأدي���ان  ممثلني  ب��ت��وظ��ي��ف  ت��ق��وم 
اهتمامها  اإب�����راز  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��ج��م��وع،  م��راج��ع  وج��ع��ل��ه��م مب��ث��اب��ة 
من  بالرغم  دينية  مدار�س  واإن�شاء  العبادة،  دور  لتوفر  وجهودها 
وال�شراع  النق�شام  جن��د  هنا،  وم��ن  �شخ�شية.  م�شاألة  ال��دي��ن  اأن 
ونتج  احلياة،  يف  احلق  الدين  اإىل  النتماء  با�شم  احل��روب  ون�شوب 
ي�����ش��ه��م��ون يف  ب����الإره����اب«  ت��ن��ع��ت »  ع��ن ه���ذا ت�شكيل ف���رق وخ��اي��ا 
وي�شكلون  ب��الأف��ك��ار،  التطرف  خ��ال  م��ن  الأدي���ان  حقيقة  ت�شويه 
بتفردهم ولبد من  -اإميانهم  املجتمعات  ا�شتقرار  خطرا كبرا يف 

التنمية  اأم��ام  عائقا  وي��ع��دون  املختلف-  الآخ��ر  وحم��ارب��ة  مقاومة 
هذا  الأم��ر،  حقيقة  ويف  واحل�شاري.  واملعريف  الإن�شاين  والتطور 
ال�شراع لي�س �شراعا بني الأديان ولي�س �شراع ح�شارات، واإمنا هو 
والتحكم  ال�شيطرة  الإن�شان وحب  عند  الأنا  نتيجة  اإن�شاين  �شراع 
كما  املطلق،  وال��ولء  والأيديولوجيا  اللحظة  و�شرورات  الآخ��ر  يف 
حد  على  فالإن�شان  والتناق�س.  والتعدد  لاختاف  نتجية  يعد 

و�شف جان جاك رو�شو »املفرت�س الطيب«.
والأ�شتاذ الباحث حم�شن العوين يف مقاله »الإرث الروحي العاملي 
اأن  املختلفة  الأدي��ان  جموع  ينا�شد  اجل��ام��ع«،  الإن�شاين  وامل�شرتك 
ب�شفة  الإن�شان  تخاطب  التي  املقد�شة  الكتب  وق��راءة  النظر  تعيد 
عامة، غر م�ش�شة فئة ما دون اأخرى، وي�شتدل ذلك من القراآن 
الكرمي يف قوله تعاىل: »يا اأيها النا�س اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى 
اأتقاكم«،  اهلل  عند  اأكرمكم  اإن  لتعارفوا  وقبائل  �شعوبا  وجعلناكم 
وعملت  وت�شاكنت،  تعاي�شت  الأدي����ان  ه��ذه  اأن  ل��و  م��اذا  مت�شائا: 
واأب��ق��ى. ويف اجل��ان��ب الآخ��ر نحن ن�شدد على نبذ  مل��ا ه��و خ��ر  معا 
والأخاقيات  الإن�شانية  خدمة  �شبيل  يف  والختافات  الفروقات 
منا�شدا  الب�شرية  م�شتقبل  على  حر�شه  يعك�س  ما  وهذا  الكربى. 
اأن نقراأ الكتب املقد�شة بلطف وود، فاإذا احرتم كل منا ديانة الآخر 
اأو�شت  الأدي��ان  جميع  اأن  كما  ن��ورا.  الديانات  درا�شة  ت�شبح  �شوف 
بالن�شو�س  ذلك  على  م�شتدل  الأ�شلوب  اختاف  مع  الفكرة  بهذه 
يوؤمن  »ل  الإ���ش��ام  يف  املثال:  �شبيل  على  ديانة  كل  ج��اءت يف  التي 
»كل  امل�شيحية:  ويف  لنف�شه«  يحب  م��ا  لأخ��ي��ه  يحب  حتى  اأح��دك��م 
ويف  بهم«،  اأي�شا  اأنتم  هكذا  افعلوا  بكم  النا�س  يفعل  اأن  ماتريدون 
ال��ت��وراة  ك��ل  ه��و  ه��ذا  اأن���ت؛  تكرهه  م��ا  ب��ج��ارك  »لتفعل  اليهودية: 
باأ�شكال جتدها  الآخرين  توؤذ  »ل  البوذية:  تفا�شيل«، ويف  والباقي 
كما  الآخ��ري��ن  »ع��ام��ل  ال�شيخ:  عقيدة  ويف  لنف�شك«،  م��وؤذي��ة  اأن���ت 
حم�شن  الباحث  فكرة  ويعزز  يوؤكد  ما  هذا  اإلخ،  نف�شك«...  تعامل 

العوين يف مقالته.
اإن�شانية اأ�شيلة وجوهرية  اإنَّ الإرث الروحي الإن�شاين ُيخبئ قيما 
تعزز قيم الو�شل واجلمع بني النا�س، وتقبل الختاف والنفتاح 

على الآخر.
هل  والخ��ت��اف:  النفتاح  م��ب��داأي  ع��ن  نت�شاءل  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
النفتاح اأمر ي�شعب على الإن�شان؟ وما هي عوامل وجود الإن�شان 
الروؤية  ذي  املتع�شب  وجود  عوامل  املقابل  ويف  الآخر،  على  املنفتح 

الأحادية؟ وملاذا جند اأنَّ الإن�شان يحارب املختلف عنه وغر املاألوف 
بالن�شبة اإليه؟ وما هي الأدوات جلعل الإن�شان منفتحا على الآخر 
تقودنا  الأ�شئلة  ه��ذه  ك��لُّ  ال��راه��ن؟  الوقت  يف  لختافه  ومتقبا 
النواحي  متلف  م��ن  الإن�����ش��ان  وت��ك��وي��ن  طبيعة  وحتليل  للتاأمل 
الأمر  حقيقة  ويف  والتاريخية،  والثقافية  والجتماعية  النف�شية 
ن�شاأ  تقليد  اأو  معتقد  اأو  فكرة  كل  جت��اه  يت�شدد  الإن�شان  اأنَّ  جند 
عليه، وهناك تاريخ ما ُيعزز هذا التع�شب والتطرف. هذا ما يعني 
ال��ذي  ال��دي��ن  ولي�س  ال��ذات��ي  الق�شور  بفعل  م��ه��ددة  الإن�شانية  اأن 
بريئة من  فالأديان  لنا؛  يبثه  اأن  الإعام  اإليه، كما يحاول  ينتمي 
والإدراك  الوعي  علينا  يتعني  الآخر؛  اجلانب  التهم. ويف  كل هذه 
احليوية  اإذك��اء  اإىل  ت��وؤدي  كونية  �شنة  هو  والتنوع  الخ��ت��اف  ب��اأن 

واإ�شفاء طابع ديناميكي للحياة.
ت�شافر  خ��ال  من  والتعليم  الرتبية  على  التعويل  مُيكننا  وهنا، 
الذي  والتنوع  الزخم  ظل  ويف  التعليم.  ومنظومة  الأ���ش��رة  جهود 
ذوي  من  لأف��راد  ميكن  ل  واملعلومات،  التكنولوجيا  ث��ورة  اأحدثته 
ل��اأق��وى،  البقاء  ه��و  الطبيعة  فقانون  ال��ب��ق��اء،  الأح��ادي��ة  ال��روؤي��ة 
الأقوى  الأفراد  تاأتي ل�شالح  الآنية  الأقوى وفقا للظروف  و�شفة 
م��ع��رف��ي��ا ول��ي�����س ح��ت��ى م���ادي���ا. مي��ك��ن ل��اإن�����ش��ان اأن ي��ح��ق��ق احل��ي��اة 
املن�شودة التي تت�شم بال�شام والت�شامح والإخاء الإن�شاين والهدوء 
من خال هذا الراء. وهذا يتطلب كما اأ�شرت اأعاه اإىل ت�شافر 
الأفكار  يف  النظر  اإع��ادة  خال  من  وذلك  الأ�شرة،  منظومة  جهود 
بحيث  املجتمع؛  نتاج  ت�شكل  التي  والعادات  واملعتقدات  الرتبوية، 

اأنَّ تربية الأجيال تقوم على منوال الرتبية على حقوق الإن�شان.
امل�شاقات  يف  النظر  ُتعيد  اأن  التعليم  منظومة  م��ن  لب��د  وك��ذل��ك 
التعليمية، ل�شيما امل�شاق املتعلق بتعليم الديانة، ولبد من ح�شور 
وتعددها  الديانات  بني  الخ��ت��اف  اح��رتام  وغر�س  الت�شامح  لغة 
حد  على  واملجتمع  التعليمية  املوؤ�ش�شات  -يف  اجلديد  الن�سء  عند 
الوعي  بانخفا�س  تت�شم  التي  الطبقة  اإىل  املنتمية  �شيما  �شواء- ل 
امل�شتبدة  للحكومات  جاذبة  فئة  ي�شكلون  لأنهم  امل��ادي؛  وامل�شتوى 
»واإلهكم  تعاىل:  اهلل  بقول  التذكر  وعلينا  الإرهابية.  واجلماعات 
اإله واحد ل اإله اإل هو الرحمن الرحيم« مهما اختلفت املمار�شات 

الدينية.  وال�شعائر 

تاأتي  ثانية  مرحلة  واحلكم  لذاتها،  مطلوبة  قيمة  »فاملعرفة  واملاألوف  ال�سائد  عن  اختالفه  بدا  مهما  املختلف،  الآخر  مع  وتقبل  وت�سامح  �سالم  اإىل  بحاجة  احلديث  الع�سُر 
مبجلة  واملن�سور  الختالف«،  وعقدة  الأديان  »حوار  مقاله  يف  احلداد  حممد  الباحث  اأو�سح  كما  وا�سحًا«  منهجيًا  وخلاًل  املطلوب  على  م�سادرة  كانت  �سبقتها  فاإذا  املعرفة،  بعد 
»التفاهم«. وتعر�ست الديانات تاريخيا للتاأويالت واملحاججة يف �سبيل احتكار القوة واحلقيقة املطلقة واملعرفة، رغم اأنَّ اهلل واحد يف جميع الديانات مع اختالف التعبري عنه، 

والعمق الإن�ساين اأ�سيل ومت�سابه مع تعدد هذه الديانات.

َوحده القصور الذاتي 
يهدد إنسانية اإلنسان


