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ـا قبل...! أمَّ

من الشعراء الذين كتبوا لألطفال إليزا لي 
 Eliza Lee Cabot Follen فولن  كابوت 
وشاعرة  كاتبة  وهي   ))1787-1860
من  متنوعة  مجموعة  نشرت  أمريكية، 
دينية  بروح  اصطبغت  الشعبية  الكتب 
ونشرت  اإلنتاج،  غزيرة  كانت  مسيحية. 
أشعارها األولى يف مجلد بعنوان »قصائد« 
كانت يف  1839، وحين  عام  يف بوسطن 
إنجلترا، أصدرت مجلًدا آخر من أدب األطفال 
بعنوان »الُقّبَرُة والزَُّقْيقّية« يف عام 1854. 
ويحتوي املجلدان أيًضا ىلع بعض الترانيم 
من  ترجمتها  التي  والقصائد  املسيحية 
األملانية.. اخترت لها هذه القصيدة بعنوان 

»القمر«:

فاْلتنظري، ُأّماُه، ما أْحَلى الَقَمْر ... 
َيْسَطُع يف سماِئنا وَيْزَدِهْر
يبدو هناَك عالًيا ورائًعا ... 
كِمْثِل ِمْصباٍح ِضياُؤه انَتَشْر 
ُقَبَيل ُأْسبوٍع رأيُت َشْكَله ...
 كِمْثل َقْوٍس ناِعٍم بال َوَتْر
لكّنه اآلَن اْستداَر وَنَما ...

 ُأّماُه ِمْثَل الَهاِء يف اْسِمِك األَغْر
يا قمري الَجميَل يا أْحلى َقَمْر ...

 ُتضيُئ باَب بيِتنا لكي َنُمْر
وِمْن َسَناَك أْقمَرْت َحضانتي ...

 فأرُضها زاهيٌة مثُل الزََّهْر
ُتنيُر لي األلعاَب كْي ُأْبِصَرها ...

 فال ُأِضيَع َدْرَبها وال امَلَقْر
َما ...  ُأِحبُّ أْن أرفَع َعْيِني للسَّ

لكْي أرى َوْجَهَك باِسًما َأَغْر
ويف ِحَماَك َتْزدهي ُنَجْيَمٌة ...

َرْر  َجميَلٌة َتْلَمُع ِمْثَلها الدُّ
لعلَّها ُبنّيٌة صغيرٌة ...

 أنجبَتها أيا َصديقَي الَقَمْر

د. هالل الحجري
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طالب الوهيبي

الهوية الدينية.. بين الوحدة والتنوع

»ِل��َن��ب��َح��ث ع��ن ال��ه��وّي��ة ال��دي��ن��ي��ة يف ن��ق��اط االت���ف���اق ال يف ن��ق��اط 
اإليه  التو�صل  ا�صتطاع  مم��ا  ان��ط��اق��اً  اأُط��ل��ق��ُه  �صعاٌر  االخ��ت��اف« 
هو  »م��ا  بعنوان  خا�صة  مع  احلية«  »االأدي���ان  كتابه  �صدور  بعد 
فّية«، �صعارُه هذا ال يعني البتة طم�س نقاط  الدين: مقاَرنة َو�صْ
االخ��ت��اف ب��ل اإن ن��ق��اط ال��ت��اق��ي ب��ن االأدي����ان ه��ي م��ن الكرثة 

واجلّدية بحيث ت�صّكل وحدة اأو هوّية َتمع النا�س يف العمق.
تفكريه  بداية  منذ  والوحدة  التنوع  ب��فكرة  الكاتب  ان�صغل  لقد 
الفل�صفي، حيث ركز يف تاأليفه على فل�صفة الدين وحول الوحدة 
وال��ت��ن��وع ح��ال��ه ك��ح��ال ال��ف��ا���ص��ف��ة ك��اأف��اط��ون، وح����اول تطبيق 
املجتمع،  على  ثم  الب�صرية،  النف�س  على  والوحدة  التنوع  فكرَتي 
واأخرياً على الدين. بالن�صبة للنف�س، تقع يف تربة كل فرد على 
واالأ�صخا�س  واملكان  الزمان  تيارات  فيها  تتعاقب  هائلة،  تعددية 
تنظيمية  عمليٌة  هناك  يكن  مل  م��ا  لكن  واالأح����داث؛  وال��ظ��روف 
يخ�س  مبا  املجتمع  اأم��ا  معينة.  وح��دات  يف  التعّدد  ه��ذا  ت�صبط 
التنوع  م��ن  اأن���واٌع  جمتمٍع  ك��ل  ففي  وال��وح��دة؛  التنوع  مفهوَمي 
وت��ن��وع يف  ال��رب��وي،  وامل�صتوى  العلم  ت��ن��وٌع يف  م��ث��ًا  ال��ت��ع��دد؛  اأو 
الطبقات االجتماعية؛ ولكن لن يزيل عنه البتة �صمة التعددية. 
كما َطرح الكاتب املفهوم اجلديد للتعددية وعاجله باأن التعددية 
بهذا املعنى العددي هي واقع كل جمتمع، وهذا هو املعنى االأ�صيل 
واالأقوى ملفهوم التعددية االجتماعية. ويف حال النف�س الب�صرية 
ال بد من اأن يوؤدي التعدد املطلق اأي ذاك الذي ال توّحده مبادئ 

معينة اإىل فو�صى اأو َتهاُفت يف النطاق االجتماعي. 
ال��وح��دة االج��ت��م��اع��ي��ة وف��ق  اأن تتحقق  اأن���ه مي��ك��ن  ال��ك��ات��ب ي��رى 
معن  عن�صر  اقتطاع  على  يقوم  االأول  النمط  رئي�صن،  منطن 
عليه،  احل��ك��م  ق��اع��دة  وب��ن��اء  االجتماعية  التعددية  عنا�صر  م��ن 
وغالباً ما يح�صل هذا االقتطاع على اأ�صا�س اأغلبية معينة؛ ولكن 
على  اإرادتها  وَتفر�س  اأحياناً  ال�صلطة  تتوىل  قد  االأقليات  اإحدى 
االأكرثية. النمط االآخر من التوحيد هو ذاك الذي تتحقق فيه 
التنوع  اأو عْب طْم�س  التنوع  الوحدة االجتماعية ال على ح�صاب 
اإذاً وظيفة الدولة  اأو �صمن التنوع.  اإ�صعافه، بل و�صط التنوع  اأو 
اأن ت�صتوعب تعددية املجتمع من غري اأن تطم�صها، وهكذا النمط 

التوحيدي يق�صي باأن تكون الدولة اآلة اإدارية ال داعية عقيدة.
يزكي الكاتب هذا النمط من الوحدة االجتماعية اأو من النظام 
واالن�صجام  ال��ن��ظ��ام  ب��ث  ب��ه��دف  ال��ت��ن��وع(  يف  )ال��وح��دة  ال�صيا�صي 
هذا  على  القب�س  ال�صعوبة  م��ن  ول��ع��ل  االج��ت��م��اع��ي،  اجل�صم  يف 
ن��وٌع من  ال��وح��دة وحم��اول��ة حت��دي��ده وت�صميته؛ فهو  ال��ن��وع م��ن 
االأ�صماء،  واختاف  املظاهر  تنوع  و�صط  الروح  اأو  وحدة اجلوهر 

هذا  حت��دي��د  ل��وك  ج��ون  ال��بي��ط��اين  الفيل�صوف  ح��اول  وعندما 
االأع���را����س«،  َي��ح��م��ل  ���ص��يء غ��ام�����س  ق�����ال:»اإن اجل��وه��ر  العن�صر، 
بوحدة  اأ�صبه  وه��ذا  ال��ت��ع��دد،  يف  ال��وح��دة  ه��ي  املن�صودة  وال��وح��دة 
الوحدة  النوع من  اإىل هذا  التو�صل  كان  واإذا  الروح،  اأو  اجلوهر 
تدور وحدة اجلوهر  اأن  الفا�صلة«. والبد  »املدينة  بتحقيق  اأ�صبه 
اإي�صاح،  اإىل  دائ��م��اً  يحتاج  مفهوم  وه��و  »ال��ع��روب��ة«،  مفهوم  على 
ولزاماً على املفكرين عموماً العمل من اأجل اإعادة حتديد مفهوم 

العروبة واملعنى املن�صود للعروبة يتجاوز العرقية.
ال�صعد  ك��ل  على  التعدد  يف  ب��ال��وح��دة  القائلة  الكاتب  ن��ظ��رة  اإن 
تدعو اأي�صاً اإىل الف�صل بن الدين والدولة اأو الدين وال�صيا�صة، 
نظرٌة  االإمي���ان،  على  مبنية  ال��وج��ود  اإىل  �صاملة  ن��ظ��رة  فالدين 
امل�صيحية ديناً  اإذا كانت  تتناول كل �صيء يف حياة االإن�صان؛ ولكن 
دين  ودول��ة، وكل  ديناً  واليهودية  ودول��ة،  ديناً  واالإ���ص��ام  ودول��ة، 
مبعنى ديناً ودولة؛ فاأّي دين حتّق �صلطة احلكم يف جمتمٍع ما؟ 
اإىل  املواطنون  انتمى  واإن  الديني غري م�صتَحّب، حتى  اإّن احلكم 
لهم حدودهم  ب�َصر  يتواّله  اهلل  با�صم  والأن احلكم  واحد؛  مذهب 
لودفيغ  االأمل���اين  الفيل�صوف  ق��ال  وكما  وم�صاحلهم،  واأه��واوؤه��م 
االإلهية، ميكن تبير  ال�صلطة  على  اأُقيَم احلق  فويرباخ:»حيثما 
ك��ل جمتمع حتت  اأنَّ  ي��وؤك��د على  ل��ذا  ���ص��وًءا وظلماً،  االأُم���ور  اأ���ص��د 
اإتاحة  ال��دول��ة ه��و   اأب��ى، يف حن ه��دف  اأم  �صاء   ، ت��ع��دديٌّ ال�صم�س 
ويتعاي�صوا  ذواتهم  يحققوا  لكي  اجلميع؛  اأم��ام  الظروف  اأف�صل 
جوهر  مع  االن�صجام  احلكم  نظام  ا�صتطاع  اإذا  و���ص��ام.  ب�صعادة 
وي��ات  منها  نتجت  �صكليات  �صمن  التحجر  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ال��دي��ن 
اإمنا  فهو  ال��دي��ن؛  ق�صية  خانت  ثم  وم��ن  التاريخ،  خ��ال  كثرية 
ميكن  �صيا�صية  ن��ظ��رة  �صمن  ال��دي��ن  اأه����داف  حتقيق  يف  ي�صهم 
عن  لها  متييزاً  »امل��ع��ت��دل��ة«؛  اأو  اللّينة«  »العلمانية  ب�����  و�صُفها 
ل��دى  وال��وح��دة  ال��ت��ن��وع  م��ف��ه��وم  ي��ق��ف  ال��ق��ا���ص��ي��ة«. ال  »العلمانية 
اأ�صا�س  يف  هو  بل  وال�صيا�صية؛  االجتماعية  االأف��ك��ار  عند  الكاتب 
فل�صفته الدينية ونظرته اإىل الاهوت اأو علم الكام، والاهوت 
الدفاع،  من  كبريان  نوعان  وهناك  معن،  دين  عن  الدفاع  باأنه 
���ص��ّم��اه��م��ا ال���دف���اع ال�����ص��ج��ايل وال����دف����اع االإي���ج���اب���ي، يف ال���دف���اع 
بينها  املفا�صلة  غري  من  دينه  عقائد  املُدافع  َيْب�صط  االإيجابي؛ 
ال�صجايل فمبنيٌّ على  الدفاع  اأما  االأُخ��رى.  االأدي��ان  وبن عقائد 
َج��رت ه��ذه االأفكار  االأن���ام«، ولطاملا  ن��وع: »نحن خ��رُي  اأف��ك��ار من 
التي ابُتِلَي بها الكثري من الفكر الاهوتي يف كل االأديان، وحتى 
يف امل��ذاه��ب داخ��ل ال��دي��ن ال��واح��د، خ��ال ق��رون طويلة اأدت اإىل 
البغ�س والعداء، وهذا يخون ق�صية الدين القائمة على ال�صام، 
اأن  اأما »الهوت الوحدة« فيجب  هذا من ناحية »الهوت التنوع«. 

اإنه  ذاك؛  اأو  الدين  بهذا  خمت�س  الهوتي  فكر  لكل  اأ�صا�صاً  يكون 
الدفاع، وهذا ي�صري اإىل العنا�صر امل�صركة بن االأديان. وتو�صل 
اأديب �صعب بناًء على درا�صاته ال�صخ�صية يف املو�صوع اإىل التعبري 

عن العنا�صر امل�صركة التي تعل من نظام معن ديناً:
هذا العامل املادي الظاهر ال كيان له وال قيمة يف ذاته ومن ذاته 

بل ي�صتمد كيانته ومعناه وقيمته من حقيقة روحية مطلقة.
لو اقت�صر الدين على هذا االعراف اللفظي النظري ملا اختلف 

عن الفل�صفة؛ بل هناك و�صائل لو�صل املحدود بالاحمدود.
هناك �صرط اآخر لتقريب املحدود من الاحمدود، هو االأخاق؛ 

كل االأديان ت�صع مبادئ للحياِة الفا�صلة.
ويف  دي��ن��ه؛  مبوؤ�ص�س  اأّواًل  امل��وؤم��ن  يقتدي  ال��ك��م��ال،  اإىل  �َصعِيه  يف 

امل�صيحية ي�صوع امل�صيح، ويف االإ�صام النبي حمّمد.
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اأدن����ى م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ن ت��اأت��ي طبقة ال��ق��ّدي�����ص��ن يف 
وه��وؤالء  االإ���ص��ام��ي،  امل�صطلح  يف  واالأول��ي��اء  امل�صيحي،  امل�صطلح 
اجلماعة من االأبرار الذين ا�صتطاعوا حماكاة املوؤ�ص�س اإىل اأبعد 

حد ي�صبحون قدوًة.
اإن ك���ل دي���ن ي��ع��ّب ب��ط��ري��ق��ت��ه اخل��ا���ص��ة ع���ن ك���ل م���ن ال��ع��ن��ا���ص��ر 
ال��ذي  االأدي����ان  ب��ن  ال��وظ��ي��ف��ي  ال�صبه  اأن  يبقى  ل��ك��ن  امل�����ص��رك��ة؛ 
ي�صّمى  م��ا  ه��و  ق��وي��ة،  وح��دة  اإىل  ي�صري  العنا�صر  ه��ذه  تخت�صره 
حول  ين�صاأ  ال��ذي  ال��اه��وت  ن�صّمي  اأن  ومي��ك��ن  ال��دي��ن،  ب��جوهر 
هذه العنا�صر امل�صركة »الهوت الوحدة«؛ متييزاً له عن »الهوت 
اأمناط  ت�صّكل ثاثة  التنُوع«. وجد هنالك ثاثة مناذج دفاعية، 

من الاهوت:
النمط ال�صجايل يرى اأن حتديد الهوية الدينية جلماعة معينة 

ال يقوم اإال باإقامة التحديات يف وجه االأديان.
عْر�س  ع��ْب  الدينية  ال��ه��وي��ة  حت��دي��د  ي��ح��اول  االإي��ج��اب��ي  النمط 

مبادئ دينه وتف�صريها وتبيرها بعيداً عن نزعة املفا�صلة.
عن  للدفاع  �صرورياً  �صرطاً  ثمة  اأن  اإىل  يذهب  الفل�صفي  النمط 
عن  اأي  املحَوري؛  الديني  املفهوم  عن  الدفاع  هو  بعينه،  دين  اأي 

فكرة االأُلوهة اأو احلقيقة املطلقة.
ويخل�س الكاتب: »اإّن دعوَتنا اإىل ما �صّميناه الهوت وحدة لي�صت 
عْب  تع�صفية  وح��دة  اإقامة  اأو  م�صطَنع،  دي��ن  تاأ�صي�س  اإىل  �صعياً 
فْر�س اأحد االأديان على النا�س، واإْن اأمكن هذا الفر�س، فهو لن 
�صينق�صم  ما  �صرعان  اإذ  طويًا؛  ي��دوم  ول��ن  بالعنف،  اإال  يتحقق 
ندعو  كما  التنوع  اله��وت  م��ذاه��ب...  اإىل  عنوًة  املفرو�س  الدين 
اإليه يتخذ من الهوت الوحدة اأحد مرتكزاته االأ�صا�صية، والهوت 
على  تق�صي  تع�صفية  وحدة  الهوت  لي�س  اإليه  ندعو  كما  الوحدة 

التنوع؛ لكنه الهوت وحدة يف التنوع«.

ناق�ش الكاتب اأديب �سعب يف مقالته »فل�سفة الوحدة يف التنوع« واملن�سور يف »جملة تفاهم« الوحدة والتنوع؛ فقد اهتم بها يف بدايته الفل�سفية، وحاول حتليلها ومعاجلتها وتطبيقها 
الوحدة  )الهوت  الالهوتي  عمل  على  اأي�سًا  وركز  وال�سيا�سة،  الدين  اأو  والدولة  الدين  بني  الف�سل  اإىل  ودعوته  االجتماعية،  والوحدة  التعددي  مفهومه  خالل  من  بها  راأيه  واإبداء 

والتنوع(. 
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هجرة جديدة إلى اإلنسانية

العامل من معنى  االإن�صان عن معنى كينونته يف  اإنَّ ما يفهمه 
االأدات���ي  ال�صياق  يف  ياقيه  ال��ذي  االآخ���ر  معنى  م��ن  اأو  نف�صه 
اإن  اأ���ص��ي��اء،  م��ن  بيننا  ن��ت��داول��ه  م��ا  اأو  ن�صتعمله  فيما  ينح�صر 
ال��ف��رق ب��ن ال�����ص��يء ال��ك��ائ��ن امل��ح��اي��د اإزاءن�����ا وال�����ص��اأن ال��ك��ائ��ن 
التي  التداولية  امل�صافة  هي  معنا  تاأويلية  عاقة  يف  املتورط 
ب��االآخ��ر،  �صلته  فهم  اأج��ل  م��ن  يجتازها  اأن  املتكلم  على  يجب 
ولكن ال مُيكن احلديث عن لغة �صخ�صية اإال اإذا كانت اأ�صواتا 
ل��اآخ��ري��ة.  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأول  ه��ي  ال��ل��غ��ة  اإن  االآخ����ر.  يفهمها  ك��ي 
ال  فنحن  فكرته؛  الختبار  »االأمل«  مثال  فتغن�صتاين  ويقرح 
اأمل  لكن  ب��ي  خ��ا���س  اأمل��ي  اإن  لغويا،  اإال  االآخ��ري��ن  ب���اآالم  ن�صعر 

االآخر ال ميكن اأن يكون بالن�صبة اإيل اإال �صلوكا لغويا.
 لغة االإن�صان ماهية روحية 

 وي���ذك���ر ال��ك��ات��ب م���ا ك��ت��ب��ه ول���ر ب��ن��ي��ام��ن ح��ي��ث ي��ق��ول:»ك��ل 
توا�صل للم�صامن الروحية هو لغة بحيث ال يكون التوا�صل 
لاإن�صان  اللغوية  املاهية  اإن  خ��ا���ص��ة«،  حالة  اإال  الكلمة  ع��ب 
ماهيته  ع��ن  يف�صح  اإمن���ا  االإن�����ص��ان  اأن  يعني  ذل��ك  ل��غ��ت��ه،  ه��ي 
يف  تتكلم  االإن�صان  لغة  لكن  لغته؛  �صلب  يف  اخلا�صة  الروحية 
الروحية  ماهيته  عن  يف�صح  االإن�صان  ف��اإن  ثم  ومن  الكلمات، 
اخلا�صة بقدر ما هي ماهية مبا�صرة عندما ي�صمي كل االأ�صياء 
اإال ما هو لغوي؛ لكن  االإن�صان  االأخ��رى، وال يدخل يف ماهية 
ما هو لغوي ال ي�صبح اإن�صانيا اإال عندما يحتوي على ذاته، اأي 

على ماهية روحية تخ�صه.
ما هي التداولية الكونية؟

الكونية  ال�صروط  حت��دد  اأن  هي  الكونية  التداولية  مهمة  اإن 
اأخرى يتكلم  الأي تفاهم ممكن واأن تعيد بناءها، ويف �صياقات 
املرء اأي�صاً عن االفرا�صات الكلية للتوا�صل. كما توجد قاعدة 
الكونية  املفر�صات  القاعدة يف  الكام وتتمثل هذه  �صاحية 
بن  التوافق  عملية  تنجز  اأن  �صاأنها  من  التي  الكام  الأفعال 
م�صارك  ك��ل  يجتهد  جماعة  داخ���ل  يعني  وذل���ك  امل��ت��ح��اوري��ن، 

�صمنها يف اأن يكون فاعا توا�صليا مع �صائر امل�صاركن.
اإذا  اإال  التفاهم  م�صار  يف  اأح��د  يدخل  ال  اأن��ه  الكاتب  وي�صيف   
جملة  بوا�صطة  الكونية  االدع���اءات  من  جمموعة  تاأمن  قبل 
من اأفعال الكام، وهي عند هابرما�س عملية موؤلفة من اأربع 
عن  يعب  اأن  وه��ي:  التوا�صلي  الفاعل  ذلك  يحققها  خطوات 
الفهم،  اأج��ل  م��ن  م��ا  �صيئاً  وي��ق��دم  للفهم،  ق��اب��ل  ب�صكل  نف�صه 

مع  ال��واح��د  يتفاهم  واأخ���ريا  مفهومة،  ب��ذل��ك  نف�صه  ويجعل 
االآخر.

يقول هابرما�س:اإن هدف التفاهم هو التو�صل اإىل اتفاق من 
يقوم  التي  امل�صركة،  البيذاتية  االأر�صية  اإىل  يف�صي  اأن  �صاأنه 
املتبادلة  والثقة  املتقا�صمة  وامل��ع��رف��ة  املت�صافر  الفهم  عليها 
والتاآلف الواحد مع االآخر. اإن التفاهم هدفه اإنتاج نوع معن 
من املتفق عليه حتى ي�صبح التوا�صل ممكنا. وهو متفق عليه 
لغويا؛ اأي يتحقق عب اأفعال كامية تو�صلت اإىل ر�صم اأر�صية 
املنفرد  اخل��ط��اب  م��ن  انتقلت  مت�صاوية  ذوات  ب��ن  م�صركة 
بنف�صه اإىل اخلطاب القادر على الفهم املت�صافر، الذي تنجزه 

ذوات تبادل اأفعال الكام من اأجل الو�صول اإىل اتفاق.
التاآلف:الكرامة االإن�صانية بو�صفها معيارا للكونية  �صرعنة 

باللغة،  مهيكا  بو�صفه  االإن�صاين  العن�صر  هابرما�س  ويقراأ 
ع��ل��ى ن��ح��و ي��ج��ع��ل ك���ل م���ا ي��ق��ول��ه اأو ي��ف��ع��ل��ه ع���ب���ارة ع���ن فعل 
كما  ومتكلمة.  فاعلة  ذوات  بن  التفاهم  نحو  موجه  توا�صلي 
عن  مبعزل  تكون  االإن�صاين  للوجود  ذاتية  داللة  توجد  ال  اأنه 

ال�صاحية التداولية ملا يقوله عن نف�صه اأو االآخرين.
ادع��اءات  ن��وع  ت��داول ح��ول  اتفاق  بناء  اأي تفاهم هو  اإن ره��ان 
تاه  اأو  اأنف�صنا  ح��ول  خطابنا  عليها  تقيم  التي  ال�صاحية 
االآخرين، اإن احلديث عن موؤتلف اإن�صاين اأي عن حقل تداويل 
غري  التوا�صلية  اجلماعة  يف  امل�صاركن  جميع  ب��ن  م�صرك 
مم��ك��ن م��ن دون ف��ك��رة وا���ص��ح��ة ع��ن االإن�����ص��ان��ي��ة، وق���د اق��رح 
اأ�صا�صا  اأو مواطنة العامل بو�صفها  كانط فكرة »اأخاق كونية« 
قانونيا منا�صبا جلمع الب�صر حول قيم كونية م�صركة توؤلف 

بينهم.
املتبادل يف معنى  االع��راف  التبين هو  به من هذا  ما نظفر 
االح����رام امل��ت�����ص��اوي واالع��ت��ب��ار امل��ت��ب��ادل ت���اه اأي واح���د من 
خا�س  تقليدي  را���ص��ب  ه��و  ال���ذي  الت�صامح،  م��ن  ب���داًل  ��ا���س  ال��نَّ
وثنية  اآداب  اإىل  يعود  اأخاقي  اأثر  التي هي  الدينية،  باملدونة 
عقلية  اأخاق  تطوير  على  التجروؤ  هابرما�س  يقرح  قدمية، 
يقوم  الذي  للخطاب  التداولية  البوؤرة  هو  العقل  يكون  حيث 
تاأ�صي�س  ميكن  فقط  االإق����رار  وب��ه��ذا  التوا�صلي،  الفعل  على 
اأخاق عقلية لي�س لها من م�صمون معياري �صوى االعراف 
املتبادل بن االأفراد الذين يحملهم الت�صاوي فيما بينهم على 

االحرام املتبادل تاه اأي واحد من النا�س.
العامة  ه��و  ال��ن��ا���س  م��ن  اأي واح���د  ع��ل��ى �صفة  ال��ت��اأك��ي��د  ه���ذا 

ال��ك��ون��ي��ة. اإن ال��ك��رام��ة االإن�����ص��ان��ي��ة ك��ل ال ي��ت��ج��زاأ، ل��ك��ن االأم���ر 
االأخطر هنا هو معاملة ال�صخ�س االإن�صاين وكاأنه جمرد قيمة 

اأخاقية حتت ت�صرف ال�صلطة با اأي �صند قانوين.
اإن تطوير نزعة كونية �صحيحة يتطلب قبل كل �صيء حترير 
ت�صوهه،  التي  الفهم  �صياقات  من  االإن�صانية  الكرامة  مفهوم 
وعلى الرغم من اأنَّه مفهوم عرفه القدماء؛ فهو مل يدخل يف 
ن�صو�س القانون الدويل اإال بعد احلرب العاملية الثانية؛ اإذ مل 
يوجد ال يف اإعانات حقوق االإن�صان يف القرن الثامن ع�صر وال 
اإىل  هابرما�س  قاد  ما  وهو  ع�صر.  التا�صع  القرن  ت�صريعات  يف 
الت�صاوؤل ب�صكل �صريح: »ملاذا كان الكام يف القانون عن حقوق 

االإن�صان اأ�صبق بكثري من الكام عن الكرامة االإن�صانية؟ 
الكرامة  معنى  بن  االإ�صكايل  التمييز  اإىل  ال�صوؤال  هذا  ي�صري 
جهة  من  االإن�صان  حقوق  اإعانات  وبن  جهة،  من  االإن�صانية 
بينهما  الفا�صلة  امل�صافة  نقطع  اأن  علينا  اأن  يبدو  اإذ  اأخ��رى؛ 
ال��ت��ك��ري�����س االأخ��اق��ي  ب��ن  ب��و���ص��ف��ه��ا ه���وة م��ع��ي��اري��ة حقيقية 

لاإن�صانية وبن جمرد قوننة حقوق االإن�صان اأو د�صرتها.
حقوق  غ��ري  ع�صر  ال�صابع  ال��ق��رن  منذ  تعرف  مل  احل��داث��ة  اإن 
كانت  االإن�صانية.  الكرامة  م�صاألة  تطرح  مل  لكنها  االإن�صان؛ 
منذ  اأم��ا  نف�صها؛  غ��ري  حت��اور  وال  نف�صها  على  مغلقة  اأوروب���ا 
ثقافيا،  ط��رف��ا  اأ�صبحت  اأوروب���ا  ف���اإنَّ  الثانية  العاملية  احل��رب 
االإن�صان  حقوق  كانت  فقد  املعنى.  الإنتاج  متعاليا  اأفقا  ولي�س 
ال�صكل  ب��و���ص��ف��ه  وف��ر���ص��ه،  ال��ذات��ي��ة  ج��ه��از  ب��ر���ص��ي��خ  متعلقة 

لاإن�صانية. احلقيقي 
ختاما يف نزع الطابع الريفي عن كونية الغرب

اإن اأخطر نقد وجه اإىل نظرية الفعل التوا�صلي التي اأجنزها 
الغربين،  غري  اإىل  ُموجهة  غري  نظرية  اأنها  هو  هابرما�س 
اأن��ه��ا ذات »ط��اب��ع ري��ف��ي«. وم��ن ث��مَّ ظهر من��ط م��ن النقد  كما 
ي��ن��ادي ���ص��راح��ة ب��ن��زع ال��ط��اب��ع ال��ري��ف��ي ع��ن ه��اب��رم��ا���س وع��ن 
ح��ق��ه ال���ت���داويل؛ اإذ ه��و اأي�����ص��اً م��ف��ك��ر ري��ف��ي. يف م��ق��اب��ل ذل��ك 
اأع�صاء نادي  اأف�صل ال�صبل املتاحة بن  باأنَّ  يعرف هابرما�س 
االإن�صان،  حقوق  ح��ول  تثاقفي  خطاب  تاأ�صي�س  هو  االإن�صانية 
من �صاأنه اأن ير�صم مامح املوؤتلف االإن�صاين فيما بن الب�صر.
بكل  اخلا�س  الثقايف  ال�صياق  وط��اأة  من  التحرر  ف��اإنَّ  واأخ���رياً 
مناويل  اأنَّ  على  االت��ف��اق  دون  م��ن  يتحقق  اأن  مُيكن  ال  �صعب 
العقانية التي تهيكل اأفعال التفاهم بن املتحاورين هي من 

اأداتية. طبيعة توا�صلية، ولي�صت من طبيعة 

اإنَّ التقاليد اخلا�سة بكل �سعب ال ُيكن اأن ت�سبح مو�سع معيارية منا�سبة للتفاهم مع االآخر اإال متى متَّت اإعادة بنائها ب�سكل تداويل. نتطرق يف هذا املقال اإىل اأهم 
ما ورد عن فتحي امل�سكيني يف مقاله» من التداولية اإىل املوؤتلف االإن�ساين«.
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اأهل  بن  م�صركة  جماعية  موؤ�ص�صة  القروي  بالو�صط  اجلامع  يعدُّ 
الدوار، وجزءا اأ�صا�صيا من بنياته االأ�صا�صية؛ فهو لي�س جمرد مكان 
خمتلفة  وظ��ائ��ف  يحت�صن  ف�صاء  الأن���ه  ف��ق��ط؛  م�صجد  اأو  للعبادة 
كتعليم االأطفال وغ�صل املوتى، وهو اأي�صا مكان الجتماعات ال�صكان 
وتدار�س �صوؤونهم املحلية. وباحت�صانه للم�صجد املخ�ص�س لل�صاة 
جمموع  بن  اأ�صا�صية  موقعة  ويحتل  خا�صة،  بقدا�صة  يتمتَّع  فهو 
امل�����ص��اك��ن امل��وؤل��ف��ة ل��ل��دوار، ف��ه��و م��رك��زه��ا ال���ذي تلتف ح��ول��ه، ومنه 

تنطلق معظم االأن�صطة القروية اليومية.
1- التعليم الديني: بن اأهميته و�صعفه املوؤ�ص�صي

للمعرفة  اأ�صا�صية  موؤ�ص�صة  املغرب  يف  طويلة  لفرات  اجلاُمع  ظل 
وبقي  التهمي�س،  �صنوف  عانى  الذي  القروي  بالو�صط  والتح�صيل 
ال��زاوي��ة  جانب  ف��اإىل  الر�صمية.  الثقافة  دوائ��ر  ع��ن  مب��ن��اأى  �صكانه 
والعلمي  الديني  للتكوين  االأولية  البوابة  مثل  العلمية  واملدر�صة 
والكتابة وحفظ  القراءة  مبادئ  ال�صبية  يتعلم  ففيه  الو�صط،  بهذا 
كل  الأن  كبرية؛  با�صتقالية  تتمتع  جماعية  موؤ�ص�صة  وهو  القراآن. 
توفره اجلماعة؛  ب�صيطة  اأدوات  للتعلم من  ال�صبية  اإليه  يحتاج  ما 
لكن رغم كل هذه االأهمية تعر�س التعليم القراآين والديني بوجه 
قبل  من  اأو  اأجانب  باحثن  طرف  من  �صواء  �صديدة  النتقادات  عام 
اأو قوانن  مغاربة. يرى فرناندو مارطنيث فيه تعليما دون برامج 
ال��ع��ب��ادة ومم��ار���ص��وه ال  اأم��اك��ن  ي��ت��م داخ���ل  خ��ا���ص��ة وم�صتقلة؛ الأن���ه 
التعليم  ب��اأج��واء  ينعمون  ال  ومتلقوه  مميزة،  �صهادات  اأي  يحملون 
ال�صحية. اأما املختار ال�صو�صي فبعد عر�صه لنظام التعليم القراآين 

بالعقم والف�صل. وخ�صو�صياته جنده يحاكمه 
تدر االإ�صارة اإىل اأن امل�صاعي اتهت من وراء هذا التعليم الديني 
اإىل تعميق البعد الربوي واالأخاقي اأكرث مما ارتبطت بتح�صيل 
املعرفة وحدها؛ لذا جنده غري منف�صل عن تلقن ال�صعائر الدينية 
اأن  على  ال��ق��درة  ل��ه  هياأ  مم��ا  الدينية،  وال�صنن  الفرائ�س  ومعرفة 
اأن  اإال  ال��ق��روي يف حميطه اجل��غ��رايف واالج��ت��م��اع��ي.  ال��ف��رد  ي��دم��ج 
اجلامع  وظيفة  على  التاأثري  يف  اأ�صهمت  الكبى  التحوالت  موجة 
وتن�صئية  تعليمية  خ��ي��ارات  اأم���ام  ال��ق��روي��ن  وو���ص��ع��ت  التعليمية، 
ج���دي���دة؛ وب��ال��ت��دري��ج ف��ق��دت ال��ك��ت��ات��ي��ب ال��ق��راآن��ي��ة زب��ائ��ن��ه��ا و���ص��ار 
بحثا عن معرفة مغايرة متكنهم من  الع�صرية  للمدر�صة  توجههم 

تاأمن م�صتقبلهم وحت�صن ظروفهم االجتماعية واالأ�صرية.
2- ماذا تبقى من التعليم القراآين القروي؟

اأ- القراآن و�صكل تلقينه:
��ل ح��ف��ظ ال���ق���راآن اأه����م حم��ت��وى ي��ت��م ت��ل��ق��ي��ه ب��اجل��ام��ع، ب��ل اأه��م  م��ثَّ
لهذا  ق���راآين،  كمدر�س  ال�صرط  فقيه  يف  يتوافر  اأن  ينبغي  ر�صيد 

�صوى  معه  تريه  الذي  التعاقد  يف  تهتم  ال  نف�صها  اجلماعة  كانت 
القراآين  احلفظ  اأهمية  اإن  ال��ق��راآن.  من  ومتكنه  حفظه  مب�صتوى 
ثقافة  م��ع  تن�صجم  وتعليمية  وثقافية  دينية  م��برات  اإىل  ت�صتند 
التي  املناطق  يف  حتى  اأنه  اأيكلمان  الحظ  فقد  االإ�صامي؛  املجتمع 
م��وف��ورة  ك��ان��ت  ل��و  كما  اأه��ل��ه��ا  يت�صرف  الن�صو�س  فيها  ت��ت��واف��ر  ال 
االأخ���رية  ه���ذه  ك��ان��ت  اإذا  اإال  ي��ك��ون  ال  امل��ع��رف��ة  تثمن  الأن  ل��دي��ه��م؛ 
والدينية  االجتماعية  القيمة  اإنَّ  ال��ذاك��رة.  يف  وحمفوظة  را�صخة 
كان  ال��ذي  ال�صديد  االإق��ب��ال  ي��بر  ما  ال��ق��راآن هي  واملعرفية حلفظ 
امل�صاق  ذل��ك  يف  متحملن  ال��ق��روي��ة،  االأو���ص��اط  يف  املتعلمون  يبديه 

واملتاعب الذهنية واجل�صدية التي متيز هذا االأ�صلوب التعليمي.
ب- القراءة والكتابة:

الإنتاج  وا�صعة  ب�صورة  والكتابة  ال��ق��راءة  با�صتثمار  االأم��ر  يتعلق  ال 
اأ�صياء مكتوبة؛ اإمنا يقت�صرعلى قراءة الن�صو�س القراآنية والقدرة 
الكتاتيب  وامل���ت���داول يف  ال���ق���راآين اخل��ا���س  ب��ال��ر���ص��م  ك��ت��اب��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
ما  واردة  غري  فهي  م�صحف  عب  ال��ق��راآن  ق��راءة  عن  اأم��ا  القروية، 
ال��ق��راآين  حمفوظه  با�صتذكار  يكتفي  ال��ق��راآين  اجل��ام��ع  خريج  دام 

وتاوته ذهنيا.
ل�صالح  ثقافيا  يعك�س �صعفا  ال�صفهية ال  التقاليد  االعتماد على  اإن 
اأن  كما  وعمقا؛  قيمة  املكتوب  ع��ن  يقل  ال  ال�صفاهي  الأن  الكتابة؛ 
اأو�صح  املكتوب، فقد  �صاأنا من منتجي  اأقل  لي�صوا  ال�صفاهي  منتجي 
الديني،  ال�صعر  ير�صخ  اأن  ا�صتطاع  ال��ق��راآين  الكّتاب  اأن  دي�صبمت 
وجمع  االأهاجي  تاأليف  على  التمرن  فر�صة  به  املتعلمن  منح  كما 
الرمل  و�صرب  العرافة  ومبادئ  والتنجيم  املكتوبة  ال�صحر  و�صفات 

ولعل فقهاء ال�صرط مثال قوي مل�صتويات التداخل بن الثقافتن.

3- التعليم القراآين: ثوابت ومتغريات
اأ- حماكاة للمدر�صة:

على  م��ار���ص��ت��ه  ال���ذي  ال�صغط  وم��واج��ه��ة  امل��در���ص��ة  تقليد  ���ص��ي��اق  يف 
من  ع��دد  �صعى  املن�صرم؛  ال��ق��رن  �صبعينيات  منذ  ال��ق��راآين  ال��ك��ّت��اب 
بها،  جديدة  اأخ��رى  وا�صتبدال  تعليمهم  ط��رق  تغيري  اإىل  الفقهاء 
تديدية  حماوالت  هوؤالء  يراها  التي  املحاكاة  هذه  م�صل�صل  ابتداأ 
اإىل معظم  انتقلت  �صبه مو�صة  اإىل  تدريجيا  لتتحول  ب�صكل عفوي 
اجل���وام���ع ال��ق��روي��ة ق���اده���ا ف��ق��ه��اء ���ص��ب��اب مم���ن ���ص��ع��وا ب��ذل��ك اإىل 
ظل  امل��در���ص��ي.  ال��ن��م��وذج  ميثلها  ال��ت��ي  ال�����ص��دي��دة  املناف�صة  م��ق��اوم��ة 
حمتوى  اأه��م  القراآن  زال  فما  حاله؛  على  القراآين  التعليم  جوهر 
تعليمي، حيث يلقن الفقيه املبادئ االأوىل للكتابة انطاقا من ر�صم 
اإىل االألواح، وقد  ال�صبورة لتنقل بعد ذلك  احلروف الهجائية على 

اأكد لنا اأحد الفقهاء اأنه يرك ف�صحة زمنية ل�صبيته ملمار�صة بع�س 
منا�صب  مكان  توافر  عدم  رغم  اجلامع  بجوار  الريا�صية  التمارين 

بذلك. للقيام 
ب- اختفاء اأ�صاليب العقاب اجل�صدي:

اإنَّ الق�صوة ال�صديدة للفقيه من باب التاأديب كان ي�صتح�صنها االآباء 
اأن  ي��رى  ال�صائد  االعتقاد  الأن  باأبنائهم؛  اهتماما  فيها  ويلم�صون 
الع�صا م��ن اجل��ن��ة، ف��ك��ان ال��ع��ق��اب يجد ر���ص��ا »ام���ا م��ن ل��دن االأب 
املختار  يلخ�س  البيت.  خارج  ابنه  لتاأديب  مكما  جزءا  يراه  الذي 
ال�صو�صي هذه ال�صورالعنيفة لطرق تاأديب الفقيه يف قوله: »ينبطح 
االأر�س بطنه، بل يبقى معلقة  اأربعة كبار ثم ال ي�صل  التلميذ بن 
وترد  رداءه  عليه  األقى  وقد  الطالب  فينبعث  االأربعة،  هوؤالء  بن 
ومل يبق عليه اإال قمي�س خفيف ويف يده حبل متن، ثمَّ يعمد بكل 
ما يف طوقه من اجللد والقوة واملنة يف جلد جنوب التلميذ املمدود، 
فا تكفي اأربعون اأو �صبعون«.هذا العقاب اجل�صدي بات من ذكريات 
على  والقروين  الفقهاء  من  م�صنن  اأج�صاد  تختزنها  التي  املا�صي 
ال�صواء. لقد اختفت مثل هذه الطرق العنيفة يف التاأديب، فالفقيه 
اليوم بات حذرا يف تعامله ومل يعد باإمكانه اأن ميار�س �صبل الغلظة 

نف�صها. وال�صدة 
ج- على ُخطى الكتاتيب الع�صرية:

القراآنية  الكتاتيب  هيكلة  اإع���ادة  نحو   1968 منذ  ال��دول��ة  هت  توجَّ
الربية  وزارة  وتدخلت  اآن��ئ��ٍذ،  اجلارية  للتحوالت  مواكبة  لت�صبح 
واملذكرات  املرجعية  الكتب  واإنتاج  االإ�صراف  م�صتوى  على  الوطنية 
والتقومي  والتوجيه  واملتابعة  املراقبة  مهام  تولت  كما  الربوية 
كتق�صيم  ال���ق���راآين،  للكتاب  ج��دي��دة  عنا�صر  اإ���ص��اف��ة  اأي�����ص��ا  ومت��ت 
تعهده  مل  مما  ع�صرية  و�صائل  وا�صتعمال  م�صتويات،  اإىل  التاميذ 
القروية مبجتمع  الكتاتيب  اأن ما عرفته  نوؤكد  القدمية.  الكتاتيب 
اأي  من  تدخل  اأي  عن  وبعيدة  تلقائية  كانت  تغريات  من  الدرا�صة 

جهة اأو طرف ر�صمي.
املتعلم  الأن  مقد�صة؛  موؤ�ص�صة  اجلامع  يبقى  اأم��ر  من  يُكن  ومهما 
ون��واٍه حمددة  اأوام��ر  املقد�س مبا يت�صمنه من  به يحفظ -الم اهلل 
يف  ممثلة  وال��ط��اع��ة،  االح���رام  بقيم  داخ��ل��ه  يت�صبع  كما  لل�صلوك، 
تر�صي  التي  القيم  وه��ي  ال���دوار،  واأه��ل  وامل�صنن  االأب��وي��ن  اح��رام 
اأن قدا�صة هذه املوؤ�ص�صة  اأبنائهم. ويبدو  طموحات االآباء من تعليم 
كان  فاإذا  �صموا،  اأكرث  اأخرى  اإىل جوانب  التعليمي  اجلانب  تتجاوز 
التعلم  من  املاأمول  ف��اإن  دنيوية؛  الأه��داف  موجها  باملدر�صة  التعلم 
بالكتاب القراآين اأكب واأعظم؛ الأنه يت�صل بالدين والعبادة، بل يتم 

الربط بن التعلم به والفوز باجلنة.

الديني  التعليم  اأهمية   : اأموراأهمها  عدة  عن  »التفاهم«-  مبجلة  واملن�سور  القروية«،  اجلوامع  يف  الديني  »التعليم  مقاله  يف  اأعراب  عبدالهادي  االأ�ستاذ  ث  حتدَّ
و�سعفه املوؤ�س�سي والتعليم القراآين القروي، وما تبقى منه يف الوقت احلا�سر واأهمية اجلوامع باالأو�ساط القروية.

التعليم الديني بين األصالة 
والمعاصرة
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الترجمة جسرا لبناء المؤتلف
 اإلنساني

املن�صور  مقاله  -يف  العايل  بنعبد  عبدال�صام  الكاتب  ح  ويو�صِّ
اأن  بذلك  يق�صد  العظيم  اأملانيا  �صاعر  اأنَّ  »التفاهم«-  مبجلة 
اأن ما يعنيه  اأجنبية؛ ذلك  اآدابا  القومي يت�صع ليحت�صن  االأدب 
املا�صية واحلا�صرة،  االآداب  العاملية« لي�س هو جمموع  ب�»االآداب 
هو  ول��ي�����س  ت�صتح�صره،  اأن  م��و���ص��وع��ي��ة  ن��ظ��رة  ���ص��اأن  م��ن  ال��ت��ي 
ترقى  اأن  ا�صتطاعت  التي  الكبى  االأع��م��ال  جمموع  ب��االأح��رى 
اإن  املتح�صرة؛  االإن�صانية  ت��راث  وتغدو  الكونية،  م�صتوى  اإىل 
احل��دي��ث،  ال��و���ص��ع  ي��ه��مُّ  ت��اري��خ��ي  مفهوم  ع��ن��ده  العاملية  االآداب 
ال��ق��وم��ي��ة. ع�صر  االآداب  ب��ن خم��ت��ل��ف  ال��ع��اق��ة  ت��ت��خ��ذه  ال���ذي 
ال  ال��ذي  الع�صر  هو  ال�صرقي  ال��دي��وان  نظر  يف  العاملية  االآداب 
تدرك وجودها، يف  بل  بينها،  فيما  بالتفاعل  االآداب  فيه  تكتفي 

اإطار تفاعل ما يفتاأ يتزايد.
عن  االآن  مفهومنا  ع��ن  بعيدا  ه��ذا  االنتعا�س  مفهوم  ك��ان  واإن 
ال  اأن��ن��ا  اإال  امل��ع��ومل،  االأدب  ع��ن  العاملية  االآداب  بعد  التحديث 
نعنيه  عما  بعيد  غري  االأدب  على  مفعوله  اأن  ننكر  اأن  ن�صتطيع 
نف�صها،  عن  للذات  انف�صال  هو  حيث  من  التحديث؛  مبفعول 
فعندما  م��وط��ن��ه.  غ��ري  يف  وا�صتنباته  ذات���ه  ع��ن  االأدب  وخ���روج 
تذبل االآداب القومية فاإنها تنتع�س وترى احلياة من جديد عن 

طريق االآخر.
لي�س االنتعا�س اإذن جمرد بعث ونه�صة جديدة، واإمنا هي اإعادة 
االإن�صاين  واملوؤتلف  القومي  يف  النظر  اإع��ادة  اإنها  ال��ذات،  لبناء 
تنا�صخ  جوته-  يقول  -كما  اإنها  وف�صٌخ،  ون�صٌخ  تبّدل  وهي  معا، 
اأن نرى  ه��و  ي��ق��ول-  التنا�صخ -ك��م��ا  اأ���ص��ك��ال  واأح�����ص��ن  ل����اأرواح، 
اأبعد من  االآخ��ر. يذهب جوته  اإىل احلياة يف  اأنف�صنا وقد عدنا 
اإن��ه ي�صمن  ال��ذات من مرقدها،  يبعث  االآخ��ر  اأن  ف��ريى  ذل��ك، 
عن  بنيامن  مواطنه  بعد  فيها  �صيقوله  م��ا  ه��ذا  ال��ب��ق��اء.  لها 

الرجمة، من حيث اإنها ما ي�صمن بقاء الن�س ودوام حياته.
امل�صتوى  على  ال��وط��ن،  م�صتوى  على  االإح��ي��اء  ه��ذا  و�صعنا  ل��و 
مدى  اأن  لتبن  االإن�صاين؛  املوؤتلف  م�صتوى  وعلى  اخل�صو�صي 
ال��ع��اق��ة  تلعبه يف ت�����ص��ري  اأن  ل��ل��رج��م��ة  ال���ذي مي��ك��ن  ال����دور 
بينهما، بل يف اإعادة النظر يف القومي ذاته. يروي اأحد املوؤرخن 
خ�صم  -ويف  1808م  �صنة  يف  اأن��ه  الرجمة  لنظريات  الفرن�صن 
االحتال النابليوين الأملانيا- اأراد بع�س املثقفن يف اأملانيا و�صع 
ال��ق��راء،  عامة  متناول  يف  تكون  ك��ي  االأمل��ان��ي��ة؛  االأ���ص��ع��ار  اأح�صن 
ليخفى  العمل  لهذا  القومي  امل��رم��ى  يكن  مل  احل��ال  وبطبيعة 

على اأحد، خ�صو�صا يف الظروف التي كانت متر بها البلد.
ال��ل��غ��ات-  م���ن  ك��ث��ري  -يف  ال��رج��م��ة  ت��رت��ب��ط  اأن  اإذن  ع��ج��ب  ال 
با�صتعارة العبور والنقل والتج�صري. والظاهر اأن هذا االرتباط 
-يف  منها  يفهم  قد  التي  الو�صل  عملية  اإىل  باالإ�صارة  يكفي  ال 
بال�صبط  ي���دل  ه��و  واإمن���ا  واالإدغ�����ام.  ال��دم��ج  االأح���ي���ان-  بع�س 
لاأدب  االأمل��اين يف حتديده  املفكر  عند  راأيناه  الذي  املعنى  على 
العاملي. من اأجل تو�صيح هذا املعنى رمبا وجب علينا اأن نتوقف 

قليا عند مفهوم اجل�صر ذاته.
ف���ه ك��ث��ري م���ن ال��ق��وام��ي�����س ال��ع��رب��ي��ة- هو  اجل�����ص��ر -ك���م���ا ت���ع���رِّ
ما  �صفتن،  يربط  ما  الأنه  عليه«،  ُيعب  مما  ونحوه  »القنطرة 
ميتد  والتفاهم.  لات�صال  و�صيلة  ي�صكل  وما  طرفن،  ُيو�صل 
الرمزية  املعاين  اإىل  املبا�صر  احل�صي  املعنى  من  االت�صال  ه��ذا 
والثقافات  ال�صعوب  بن  فيما  يربط  ما  كل  ج�صرا  تدعو  التي 
واللغات، �صاعيا اإىل اأن يوحدها اأو يقارب بينها في�صمح بالو�صل 

والتاقي.
لكن مما ُيثري �صيئا من اال�صتغراب كوُن بع�س املعاجم العربية 
-وعلى ذكر املعاجم فا ينبغي اأن نن�صى اأنها هي كذلك ج�صور- 
حتديد  يف  االن��ف�����ص��ايل  ال��وج��ه  ه��ذا  على  تقت�صر  اأن  م��ن  ب���داًل 
يجد  واإمن��ا  فح�صب،  للفظ  اللغوي  املعنى  عند  يقف  ال  اجل�صر 
الفا�صفة  اأك��ب  م��ن  واح��د  وعند  الفل�صفي،  الفكر  يف  دعامته 

املعا�صرين، عند مفكر اأملاين اآخر.
اأن  امل��ت��ع��ار���ص��ن م���ن غ���ري  ب���ن  ال���رب���ط  ي���رم���ي اجل�����ص��ر اإىل   
اأن يوحد  يدجمهما، وهو يو�صل ف�صاءين متباعدين من غري 
دولوز: اجل�صر هو مولد االختافات، ما  بتعبري جيل  بينهما. 
بهذا  ذاتهما بف�صل االختافات.  املخالفان ويثبتان  به يتاقى 
بن  اإقامة ج�صور  املتعدد من غري  يف  التفكري  ميكننا  ال  املعنى 
االختافات، من غري اأن نوؤكد االختافات يف عائقها املتبادلة. 
ها هنا تغدو اخل�صو�صيات عائق ال حتيل اإىل اأطرافها املكونة 

بقدر ما ترد اإىل اجل�صر الرابط / الفا�صل بينهما.
ما  هي  العائق  العك�س.  ولي�س  ال��ذات،  يف  االأ�صل  هي  العاقة 
االأط����راف. هناك  ب��ن  يتولد  م��ا  ه��ي  االأط����راف، ولي�صت  ُي��ول��د 
يتحقق  ���ص��يء  ف��ا  واحل����دود.  االأط����راف  على  للعاقة  اأول��وي��ة 
موحد  لكل  وج��ود  وال  يتجاوزه.  عما  يتولد  عن�صر  كل  بذاته، 
ما  كل  بينهما.  امل�صرك  على  ثم  وم��ن  االأط���راف،  على  يق�صي 
التي  والتعدد  التداخل  وحركة  الانهائي  االنفتاح  هو  يوجد 

ال ت��ن��ق��ط��ع. ه���ا ه��ن��ا ي��غ��دو ال��ك��ائ��ن ت��راب��ط��ا ظ��رف��ي��ا ح��رك��ي��ا ال 
اأعني  ثانويا،  مفهوما  الوحدة  وت�صبح  ق��ار،  مبداأ  الأي  يخ�صع 
االختيار  يعود  لن  اأط���راف.  بن  توليفا  دام��ت  ما  ثانية،  ياأتي 
على  مفتوحة  وح��دة  بن  واإمن��ا  ونفيها،  الوحدة  بن  مطروحا 

اإمكانات متعددة.
اجل�صر ال ياقي بن �صفتي نهر وح�صب، واإمنا ياقي فيما بن 
الن�صو�س، بن اللغات وبن االأوطان والثقافات. اإنه ينقل اأي�صا 
بان�صو  موري�س  ي�صبه  اآخ��ر.  نحو  بلدا  ويجر  اأخ��رى،  اإىل  لغة 
عمل الرجمة -وهي حتاول التقريب بن لغتن- بعمل هرقل 
وهذه  الع�صر  البحر. هذا  ما بن �صفتي  التقريب  يحاول  وهو 
ال�صعوبة التي تتطلب قوة جبارة يف مثل قوة هرقل -�صاأن كل 
الوقت  تعمل -يف  اللغات؛  فيما بن  تقرب  اأن  اإذ حتاول  ج�صر- 
هذا  وعلى  ح��دت��ه.  واإذك���اء  بينهما  االخ��ت��اف  خلق  على  ذات���ه- 
النحو، فالرجمة ال ترمي هي كذلك اإىل اإلغاء االختاف بن 

اللغتن؛ واإمنا ت�صعى اإىل رعايته وتوظيفه.
ون�صخة،  »اأ���ص��ل«  بن  تنفك  ال  انتقال  وحركة  عبور  الرجمة 
اأن تر  تريد  ال  اأخ���رى،  اإىل  �صفة  اأن ت��ر  اإىل  ترمي  ال  اإن��ه��ا 
لغة  وتخلق  ج�����ص��را،  تقيم  الأن  ت�صعى  واإمن���ا  اآخ���رى؛  نحو  لغة 
اإن  وموطنن.  وثقافتن  ن�صن  بن  لغتن،  بن  تاقي  ثالثة 
الرجمة -�صاأن كل ج�صر- ال تق�صي على االختاف وال تلغيه، 
اأحدهما  تربط  بل  مطلقة؛  وحدة  يف  الطرفن  ت�صهر  ال  وهي 
باالآخر، فتحول القرب والبعد بن االأ�صياء واالإن�صان اإىل جمرد 
م�صافات، على حد تعبري هايدغر. وهي م�صافات ميكن قهرها 

مبجرد قطعها.
اجل�صر ف�صاء يحول االنف�صال بن �صفتي النهر اإىل جمرد ُبعد 
مكاين، فيجعل االإن�صان ي�صعر اأنه »يقيم بالقرب من االأ�صياء«، 
والغربة  البعد  عائق  فتتحول  »موطنه«،  واأنها  يقطنها  واأن��ه 
جمرد  اإىل  وج��ودي��ة-  ب��ل  نف�صية،  حمولة  م��ن  حتمانه  -مب��ا 
هي  األي�صت  نف�صه؟  الفعل  الرجمة  تفعل  اأال  هند�صية.  اأبعاد 
األي�صت  له؟!  وا�صت�صافة  االآخر  على  انفتاحا  االأمر-  نهاية  -يف 
كتب  -كما  األي�صت  ال��دار؟!  على  �صيفا  الغريب  يجعل  من  هي 
اأحدهم- ماأوى البعيد؟! األي�صت اأداة لبناء املوؤتلف االإن�صاين؟!

ُينقل عن اإمربتو اإيكو قوله: »اإن لغة اأوروبا هي الرتجمة«. ال �سك اأنَّ املفكر االإيطايل يق�سد اأنه مل تكن هناك لغة موحدة للبلدان االأوروبية -على غرار ال�سوق 
املوحدة لالقت�ساد- فاإن الرتجمة هي اللغة القادرة على مد اجل�سور بني تلك البلدان والتاأليف بينها. ل�ست اأدري مل يذهب اإيكو اإىل القول: »اإن لغة العامل هي 
الرتجمة«! هذا -على اأي حال- ما كان يعنيه �ساحب الديوان ال�سرقي للموؤلف الغربي«، عندما كان يقول: »اإن الرتجمة اأداٌة لبناء الكونية«.. كانت هذه املقولة 

يف �سياق ما يدعوه جوته »االآداب العاملية«.
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الكثري  يحمل  العربي  االإ�صامي  التاريخ  اأن  الكاتب  يذكر 
م���ن ال��ق�����ص�����س ال���ت���ي ق���ام���ت ف��ي��ه��ا حم���اك���م���ات ل��ك��ث��ري من 
امل��ث��ال:  �صبيل  فعلى  ال��ك��ب��ار،  وم�صائخه  الت�صوف  اأ���ص��ح��اب 
قتل عبدال�صام بن م�صي�س وهو من كبار اأقطاب ال�صوفية 
كيد  ب�صبب  واعتداله  بو�صطيته  املعروف  ال�صاذلية  تيار  يف 
راأ�س  ال�صرق فقد قطع  واأم��ا يف  625م،  عام  احلاقدين عليه 
احلاج واأحرق بالنار واألقي برماده من اأعلى املئذنة ليكون 
ع���بة ل��غ��رية، ول��ريج��ع ال��ك��ث��ريون م��ن اأه���ل ال��ت�����ص��وف عن 
اإىل عقد جل�صاتهم وحلقاتهم  اآرائهم؛ لذلك جلاأ ال�صوفية 
والت�صييق  بهم  التنكيل  �صري خوفا من  ب�صكل  وح�صراتهم 
واملنع  عليهم  احل�صار  هذا  �صبب  اأن  الكاتب  ويذكر  عليهم، 
هو ما كانوا يبوحون به من املواجيد واالأ�صواق والتي يطلق 
تلك  تف�صري  »ي�صعب  ال�صطح  ويف  ال�صطح،  م�صطلح  عليها 
وكفرا  هلو�صة  ع��دت  واإال  الظاهر  على  حملها  اأو  العبارات 
احلق  »وم��ن  املرغيني:  عبدال�صام  يقول  حيث  �صريحا«، 
الذي ال مراء فيه اأن فيها ِفعا ما يقلق واأن بع�س �صطحهم 
اأكب يف متلك  �صجاعة  واأن يظهروا  ي�صكتوا عنه،  اأن  ينبغي 

اإذا مل ي�صتطيعوا امتاك م�صاعرهم«. األ�صنتهم 
ي��ق��ب��ل��ه��ا  ال�����ص��وف��ي��ة ال  ���ص��ط��ح��ات  اأن  ال���ك���ات���ب مب���ا  وي�����رى 
ع��ق��ل ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���س ف��ع��ل��ى ال���دار����س ل��ه��ا درا���ص��ة علمية 
ن�صقها  م��ن  ينطلق  اأن  فهمها  ي��ح��اول  وم���ن  وم��و���ص��وع��ي��ة 
املت�صوف،  الوع��ي  م��ن  ك��ب��ريا  جانبا  تختزن  الأن��ه��ا  ال�صويف 
والإكمال عملية هذه الدرا�صة ال بد اأن ي�صتح�صر جملة من 
اأنه  التي تخ�س الظواهر الغريبة، ويوؤكد  احلقول املعرفية 
على الباحث اأن تكون غايته هي الفهم والتف�صري ال اإطاق 

االأحكام واتخاذ املواقف منها.
وق���د ع��ان��ى اخل��ط��اب ال�����ص��ويف ع��ب ال��ت��اري��خ م��ن االإق�����ص��اء 
اأ�صباه  وك��رث  وممار�صاته،  مظاهره  كل  �صمل  ال��ذي  املمنهج 
امللت�صقن به مما جعل الكثري ي�صعونه يف دوائر  ال�صوفية 
الت�صوف احلق قاوموا هذه  اأهل  ال�صعوذة والطا�صم، لكن 
والتحذير  للنا�س  والتو�صيح  والتاأليف  بالكتابة  االأ���ص��ي��اء 
للت�صوف من غري وجه حق، فيذكر  اأنف�صهم  ين�صبون  ممن 
املريد  »ع���دة  ك��ت��اب��ه:  يف  زروق  اأح��م��د  ال�صيخ  منهم  ال��ك��ات��ب 
الق�صد وذك��ر  ب��ي��ان الطريق  امل��ق��ت يف  اأ���ص��ب��اب  ال�����ص��ادق م��ن 
بالكتاب  االل��ت��زام  �صرورة  على  يوؤكد  وفيه  الوقت«  ح��وادث 

م��ن مم��ار���ص��ات من  ال��ق��وم  ا�صتحدثه  م��ا  وم��راج��ع��ة  وال�صنة 
يف  ال�صجلما�صي  اأحمد  العبا�س  اأبو  اأي�صا  ومنهم  خالهما، 
الفجور«، لكنه  اأهل  الرد على  ال�صخور يف  كتابه: »منجنيق 
حينما طغت املظاهر ال�صلبية يف الت�صوف جعلت من النا�س 
امتدت  ب��ل  وحت��ق��ري،  اإزدراء  نظرة  اإل��ي��ه  ينظرون  واملجتمع 
والدار�صن  الباحثن  م��ن  العديد  اإىل  اأي�صا  النظرة  ه��ذه 
درا�صته  على  الباحثن  بع�س  اأ�صاء  حتى  الت�صوف،  لظاهرة 
ال�����ص��ويف ومل يفرق  ك��ل اخل��ط��اب  ع��ل��ى  نتائجه  ع��م��م  ح��ي��ث 
اأن تكون  االآخ��ر، ويح�صل  فيه بن االت��اه احلق واالت��اه 
نتاج  ه��ي  اأف��ك��اره  لتو�صيح  الباحث  ي�صوقها  التي  »االأم��ث��ل��ة 
الذي  االأ�صا�صي  االدع���اء  تقوية  هدفها  بريئة،  غري  عملية 

يقف خلف اأفكاره«.
يظهر  التاريخية  امل�صادر  اإىل  بالعودة  اأن��ه  الكاتب  ويذكر 
ن�صاأته، لكن  بالكتاب وال�صنة منذ  الت�صوف كان مرتبطا  اأن 
ب�صبب مرور الزمن الت�صقت بالت�صوف الكثري من االأ�صياء 
اأ�صاءت  اأهل الت�صوف احلق الأنها  الدخيلة عليه ومل يقبلها 
اإليه، ف�صنع اأهل الت�صوف خطابهم اخلا�س الذي متيز فيه 
احلوار بن البوح والكتم، ويكون فيه كتم االأ�صرار والعزلة 
واملواجيد  واالأفكار  املواجيد  عن  والبوح  اأحيانا،  اخللق  عن 
اإىل  طريقها  يف  �صائرة  ال�صوفية  التجربة  من  تعل  التي 
حوارهم  يف  ال�صوفية  من  البوح  ا�صتعمال  تطلب  وقد  اهلل، 
الأجل االندماج يف املجتمع ومداخلة النا�س والتفاعل معهم 
التفاهم  دائ���رة  وتتو�صع  التجربة  تتعمق  االأم���ر  ه��ذا  وم��ن 
م��ن خ��ال دائ��رة ال��ت��اأُث��ر وال��ت��اأث��ري، وي��ذك��ر الكتاب اأن��ه بوح 
ال�صوفية مق�صده هو نفع الغري واالأخذ باأيديهم للو�صول 

اإىل اهلل.
ال��ت�����ص��وف يف  اأه���ل  ال��ت��ي نهجها  ال��ع��دي��د م��ن االأ���ص��ال��ي��ب  اإنَّ 
من  الكثري  وا�صتعمالهم  ودع��وت��ه��م  االآخ��ري��ن  م��ع  ال��ت��ح��اور 
ال��غ��راب��ة والتحيري  ال��ت��ي ك��ان��ت حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا  االأف���ك���ار 
يتحول  ح��ي��ث  امل��ت��ل��ق��ي،  ذه���ن  اأف���ق  ك�صر  يف  غايتها  يف  وه���ي 
احلديث ل�صمت والو�صوح خلفاء، اإذ ي�صعون من خال هذا 
بالت�صريح  ال  بالتلميح  املتلقي  لذهنية  للو�صول  االأ�صلوب 
احلقيقية  الغاية  تكون  ال  االأ�صلوب  بهذا  وهم  حوارهم،  يف 
اأهل  بن  واالأ�صرار  املعارف  هذه  اإدارة  بل  والتبليغ  التفهيم 
الدخول  بعد �صيانتها من  اإال  بها  البوح  يكون  اخلا�صة وال 

يف  الو�صوح  اأن  فكرة  على  الكاتب  يوؤكد  لذلك  االأغ��ي��ار،  يف 
التجربة ال�صوفية »لي�س هدفا وال غاية بل الهدف والغاية 
هي حفز املتلقي على الدخول يف املغامر«، ويوؤكد اأن ان�صغال 
للغري،  ال�صلوك  حتبيب  الأج��ل  هو  االأم��ر  ه��ذا  يف  ال�صوفية 

وحثه على دخول التجربة.
بيان  اإمكان  رغم  ال�صوفية  منهج  هو  باالإ�صارة  الكام  كان 
امل��ع��ن��ى، ل��ك��ن��ه��م ك���ان���وا ي��ق��اوم��ون ب��ه��ذا امل��ن��ه��ج اع��را���ص��ات 
وحماولة  املحاكمات  اإقامتهم  طريق  عن  كانت  التي  القوم 
اإق�صائهم ب�صبب حتميلهم اخلطاب على غري ما يحمله من 
الفقهاء،  اأ�صلحة  اأخطر  واللغوي  املادي  العنف  فكان  معنى، 
اأ�صباب  من  اأن  كما  اأحيانا،  ال�صيا�صية  ال�صلطة  ورائهم  ومن 
ا�صتعمال هذا االأ�صلوب هو ما يروى عن ال�صوفية اأن »ال�صر 
اأنه  الكاتب  ويذكر  وانت�صر«  ذاع  اإذا  �صرا  يكون  لن  االإل��ه��ي 
علينا التمييز يف التجربة ال�صوفية بن املعروف عن طريق 
ال�صر واالإلهام  وبن امل�صموح بالتعبري عنه عن طريق البوح 
ال��ت��وازن يف االأم��ري��ن ه��و م��ا عّر�س  ومل��ن يكون ذل��ك، فعدم 

والقتل واحل�صار. للمحاكمات  ال�صوفية 
االأ���ص��ل،  يف  للنخبة  خ��ط��اب  ه��و  ال�����ص��ويف  اخل��ط��اب  اإنَّ   ...
ويرفع عما ين�صغل به النا�س من العامة من اأمور الدنيا؛ 
بع�س  ع��ن  ال��ب��وح  اأن  كما  للجميع،  مفتوحا  لي�س  فهو  ل��ذا 
ال��ت��اأوي��ل،  يف  م�صاكل  لفتح  ي���وؤدي  ق��د  اأه��ل��ه  لغري  مفاهيمه 
وخا�صة  ال�صيا�صية.  اخل�����ص��وم��ات  لبع�س  منها  وك��ذل��ك 
كانت  �صواء  الت�صوف  لها  تعر�س  التي  املمار�صات  اأنَّ  االأم��ر 
اآل��ي��ات  اإب���داع  اأدت اإىل  اأو امل��ح��اك��م��ات  ع��ن ط��ري��ق امل��ح��ا���ص��رة 
الكتم  ب��ن  امل���وازن���ة  م��ن��ه��ا  وال�����ص��م��ود،  امل��ق��اوم��ة  يف  تخ�صه 
ملرحلة  فيها  ال��و���ص��ول  حتى  والق�صايا  االأف��ك��ار  يف  وال��ب��وح 
لدخول  وت�صجعيه  ل��اآخ��ر  واحل���وار  ال��دع��وة  يف  ا�صتعمالها 
ذاتها هي يف  ال�صوفية يف  التجربة  اأن  واأرى  التجربة.  هذه 
فا�صتعمال  اهلل؛  اإىل  للو�صول  روح��ي  داخ��ل��ي  طريق  �صياق 
وحتميلها  اتاهها  غري  ات��اه  يف  هو  فيها  والعقل  املنطق 
املنهجية  نف�س  ن�صتعمل  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  حت��م��ل،  م��ا  غ��ري  ع��ل��ى 
املوازنة بن  فتكون  اأي�صا  تعاملنا مع ق�صايانا  ال�صوفية يف 
عامتهم  النا�س  لكل  الفائدة  يحقق  مبا  فيها  والبوح  الكتم 

وخا�صتهم.

�سغل الت�سوف االإ�سالمي اأذهاَن الباحثني يف خمتلف اأنحاء العامل، ومل تتوقف الدرا�سات والبحوث فيه اأي�سا يف �ستى اجلامعات؛ وذلك يف ال�سعي لك�سف 
غمو�ش خطابه وحماولة فهم اأ�سراره؛ لذا ي�سعى الكاتب خالد التوزاين يف مقالته، والتي بعنوان »اخلطاب ال�سويف والتفاهم: من احل�سار اإىل احلوار، 
مناهج  يتخذون  اأتباعه  من  جعلت  دينية  اأو  �سيا�سية  كانت  ممار�سات  من  له  تعر�ش  وما  اخلطاب،  هذا  مالمح  بيان  اإىل  »التفاهم«،  جملة  يف  واملن�سورة 

واأ�ساليب معينة للحفاظ على بنية اخلطاب واأتباع الت�سوف وممار�ساته ال�سعائرية.

الحوار في الخطاب الصوفي.. 

أسلوب للمقاومة والبقاء
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الدولة - األمة وليبراليتها في زمن 
العولمة 

تاأ�ص�صت  ق��د  ال���دول���ة؛ وك��ي��ف ال وه���ي  م��ف��اه��ي��م  ت��ع��ددت 
بعوامله  احل��ا���ص��ر  م��ع  تتما�صى  ت���زال  وال  امل��ا���ص��ي  م��ن��ذ 
اأن  االإيجابية وال�صلبية تهيئا للم�صتقبل املجهول، فنجد 
عبداهلل العروي عرفها باأنها تركز على ثاثة مقومات 
عرفها  بينما  والوظيفة،  والتطور  الهدف  وهي  اأ�صا�صية 
ماكيافيلي يف كتابه االأمري من جانب �صيا�صي واأكد على 
ا�صتقاليتها و�صلطتها على القوة اخلارجية، ويف املقابل 
الدولة  الليفياثان يف مفهوم  كتابه  ركز طوماز هوبز يف 
على اجلانب االإن�صاين دون ال�صيا�صي فعرفها يف اأنها قوة 
ردع دائمة وتتيح الفر�صة للمواطنن للعي�س والت�صرف 
بطماأنينة. من منطلق هذه التعاريف جند اأن هناك من 
نن�صى  ال  ولكن  االآخ���ر،  البع�س  وي��وؤي��د  بع�صها  يخالف 
زاوي��ة  م��ن  التعاريف  لهذه  حمايد  ه��و  م��ن  هناك  اأن  يف 
�صملت  ليبالية  فل�صفة  ن�صوء  اإىل  اأدى  وال��ذي  معينة؛ 
فقد  معينة،  ملعايري  وفقاً  وال�صيا�صي  االإن�صاين  اجلانب 
ركز جون لوك على اأهمية الرابط بن و�صع ت�صريعات 
املواطنن  م�صلحة  م��ع  تتما�صى  ال��دول��ة  م��ن  و���ص��واب��ط 
وهيغل  وكون�صتان  �صبينوزا  من  كل  واأي��د  ككل،  وال��دول 
م���ا ج���اء ب���ه ج���ون ل���وك واأ�����ص����روا ع��ل��ى اأن ا���ص��ت��ق��ال��ي��ة 
امل��واط��ن��ن ت��ط��ور م��ن املجتمع وب����دوره ت��ط��ور من  ف��ك��ر 
ال���دول���ة، ول��ك��ن ج���اء ب��ع��د ذل���ك م��ارك�����س ال����ذي ن��اق�����س 
وت�صريعاتها،  الدولة  قيمة  من  وقلل  الفا�صفة  ه��وؤالء 
اأهميتها  ذكية وعزز من  الدولة بطريقة  در�س  ومارك�س 
املواطن  اإك���راه  اإىل  ت�صل  كبرية  ب�صورة  وديكتاتوريتها 
اإىل  اأدى  الدولة مما  و�صوابط  �صروط  �صبيل حتقيق  يف 
ال��ذي  ع�صر  التا�صع  ال��ق��رن  يف  ال�صناعية  ال��ث��ورة  ن�صوء 
املجتمع.  يف  ال�صعيفة  الطبقات  حماية  يف  ب��دوره  ي�صهم 
وممار�صة  م�صتقل  بفكر  العي�س  املواطن  حق  من  اأولي�س 
بذلك  يعني  املواطن ال  نوؤيد  فعندما  واأهدافه؟  حرياته 
العك�س  على  ب��ل  و���ص��واب��ط��ه��ا،  ال��دول��ة  ل��ق��وان��ن  تنافينا 
مت��ام��اً؛ ف���اإن رق��ي ال��دول��ة وازده���اره���ا مبني ك��ث��ريا على 

طريقة عي�س املواطن. 

امل��راق��ب��ة  الأع��م��ال  �صمولها  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��دول��ة  تتمثل 
اإن�صاء  يف  كالتعليم   اأنظمتها  واإىل  لل�صرطة،  كتكوينها 
ب��ريوق��راط��ي��ة  واأج���ه���زة  واج��ت��م��اع��ي��ة،  م��وؤ���ص�����ص��ات عقلية 
جند  ول��ذل��ك  وال�����ص��ع��وب؛  االأمم  اإدارة  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��ده��ا 
لاأمة،  وبنائها  و�صلطتها  الدول  م�صتويات  بن  اختافا 
من  تتاأ�ص�س  اأن��ه��ا  على  االأم���ة  االأمل���اين  الت�صور  وي��ع��رف 
على  مبنية  اأنها  الفرن�صي  الت�صور  يرى  بينما  الثقافة، 
الثقافة، وتتمثل وجهة نظر رينان وغلرن يف اأن االأمة هي 
جمموعة �صعوب متداخلة مع بع�صها البع�س م�صكلة ما 
ع�صر  والتا�صع  ع�صر  الثامن  القرن  ويف  بالدولة،  ي�صمى 
اجتماعي  كيان  اأنها  على  االأمة  الفرن�صية  الثورة  عرفت 
مرتبط بالدولة الع�صرية املحددة ترابيا، وتتعزز عاقة 
الدولة وانتماوؤها لاأمة من خال  فر�صها لغة ر�صمية 
االأعمال  من  وغريها  وطنية،  مدر�صة  واإن�صاء  موحدة،  
بع�س  يف  احل��ال  يختلف  ولكن  القومية،  على  تدل  التي 
الدول االأخرى؛ فبع�صها ت�صمل اأمما خمتلفة ومتفرعة 
دول  وهناك  واالإيرالندين،  االإنكليز  مع  احلال  هو  كما 
�صنعها  التي  كتلك  �صلبة  وطنية  قواعد  ب��دون  تاأ�ص�صت 

واآ�صيا. باإفريقيا  اال�صتعمار 
رغم الرابط العميق بن الدولة واالأمة اإال اأننا جند اأن 
ال�صيا�صي،  العمل  كانهيار  االنقابات  من  العديد  هناك 
و���ص��ط��وة ال���ع���وام���ل االق��ت�����ص��ادي��ة يف زم����ن ال��ع��ومل��ة مما 
اأج��ل  م��ن  ال�صروط  م��ن  العديد  ال��دول��ة  ات��خ��اذ  اإىل  اأدى 
ال�صيا�صي واالقت�صادي، وت�صمل  احلفاظ على اال�صتقرار 
ومعدل  والر�صايل،  والتبادل  االأ�صعار،  على  املراقبة  رفع 
ال���روات���ب واإل���غ���اء ك��ل االإج������راءات ال��ك��اب��ح��ة ل��ل��م��ب��ادرات 
االجتماعية  االآث���ار  اإىل  النظر  دون  ..ال��خ  اال�صتثمارية 

املرتبة على هذا الفعل.
على  احلفاظ  اأج��ل  من  العوملة  يتفق جم��اراة  هل  ولكن، 
اال�صتقرار ال�صيا�صي مع ا�صتقالية املواطنن وحرياتهم 
يف التعبري عن الراأي وحقوقهم يف الدولة؟ وهل يتواكب 
اإج��راءات��ه��ا  يف  ندقق  فعندما  الليبالية؟  النظرية  م��ع 

يدفع  مما  اآخ��ر،  دون  لطرف  حتيزا  هناك  جند  املتخذة 
بع�س االأمم للتظاهر والقيام باأعمال �صغب يف الدولة.

والتعاون  الدميقراطية  ف���اإنَّ  ال��دول��ة  نظر  وجهة  وم��ن 
املديونية،  ثقل  اإىل  اأدى  مبادئه  واح���رام  امل��واط��ن  م��ع 
اإل��زام  اإىل  الدولة  يدفع  مما  جمتمعية  م�صاكل  وح��دوث 
دفع  يتحمل  كاأن  م�صوؤوليتها  بتحمل جانب من  املواطن 
اإلخ   .... والعاج  التعليم  يف  اأبنائه  وم�صاريف  �صرائبه، 
عدة  عقود  بعد  الدولة  ت��وازن  اختال  اإىل  اأدى  وب��دوره 

من حماولتها ال�صيطرة على و�صعها.
ال�صيطرة  على  قدرتها  وعدم  الدولة  ا�صتقرار  عدم  اأدى 
املتظاهرين،  م��ن  ع��دد  ن�صوء  اإىل  واالأمم  ال�صعوب  على 
وجم����م����وع����ات م����ن ال���ن���ا����ص���ط���ن ال����ذي����ن مي���ي���ل���ون اإىل 
هل  ول��ك��ن،  ال��دول��ة،  ع��ن  واآرائ��ه��م  باأفكارهم  اال�صتقال 
اإزاء هذه اخلطوة م�صاكل اأخرى ب�صبب اختاف  يرتب 

اآراء ال�صعوب فيما بينهم؟ 
من هنا تكمن احلاجة املتجددة اإىل تطور الدولة، وزيادة 
متطلبات  م��ع  يتوافق  و�صطي  ب�صكل  الليبالية  ال��ق��وة 
احل��رب  ه��ي  ك��م��ا  املجتمعية  امل�����ص��اك��ل  لتجنب  ال�����ص��ع��وب 
يف ي��وغ��و���ص��اف��ي��ا، وامل���اأ����ص���اة ال��ع��راق��ي��ة ب��ف��ع��ل االح��ت��ال 
للدولة  ال�صينية. ميكن  ال�صلطة  والت�صدد يف  االأمريكي، 
اأن تكون غنية عن هذه احلروب واملظاهرات اإذا ما متت 
وحتقيق  واالقت�صادي،  ال�صيا�صي  بن  العاقات  موازنة 

العدل وامل�صاواة بن ال�صعوب.
حول  كثرية  مفاهيم  هناك  اأن  غريباً  لي�س  اخل��ت��ام  ويف 
الكثري  حتل  ع��ادل  ب�صكل  الليبالية  اأن  وكيف  ال��دول��ة، 
بن  واملجتمعية  وال�صيا�صية  االقت�صادية  االأزم���ات  م��ن 
بالذكر  وجدير  للدولة،  اأ�صا�صياً  رم��زاً  متثل  التي  االأمم 
وم��ن هنا  وم��ع��وق��ات؛  ب��دون �صعوبات  دول��ة  تن�صاأ  ��ه ال  اأنَّ
له  ال��دول��ة،  فا غنى  املواطن يف فهم �صروط  جند دور 
املواطن واالثنان ي�صتطيعان  عنها وال غنى  للدولة عن 
حل االأزمات اإذا ما توفرت اإرادة حقيقية واحرام متبادل 

بن الطرفن.

تو�سعت درا�سة مفهوم الدولة كما ذكرها الكاتب حممد نور الدين اأفاية يف مقاله ) الدولة - االأمة؛ ق�ساياها وحتوالتها املُعا�سرة(؛ ل�سمولها العديد من املقومات 
بدءا من تاريخها وتطورها وانتهاء بخمولها، وجتنبًا للم�ساكل الداخلية، والنزاعات  بني ال�سعوب برزت اأهمية الرتكيز على مفهوم الدولة والتدقيق فيه، ولذلك 
الوطنية؟  مع  تداخلها  مدى  وما  االأمة؟  النظريات  هذه  عرفت  فكيف   . ال�سيا�سية-  النظرية  �سيما  ال   - والعلماء  النظريات  خمتلف  من  حولها  التعاريف  تعددت 

وكيف هو تاأقلمها مع التغريات احلا�سلة نتاج االأزمات املالية واملجتمعية؟ وما اأهمية جتددها وتطورها باال�ستعانة بالفل�سفة الليربالية؟.
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الكرامة رائد رئيٌس في سبيل تحقيق 
المؤتلف اإلنساني

يحفظ  د�صتوراً  لها  جعل  فقد  للب�صرية  اهلل  تكرمي  جانب  واإىل 
االأنعل وحتى ال تهان  االأقدام وتطاأها  تتناولها  كرامتها حتى ال 

تلك الكرامة فُتجعل حتت الركام اأو ُتدفن حتت الراب.
االإن�����ص��اين« ملحمد  وامل��وؤت��ل��ف  ال��ك��رام��ة  ب��ع��ن��وان »قيمة  م��ق��ال  ويف 
الأج��ل  متعددة  زواي���ا  ذات  ع��دي��دة  اأب��واًب��ا  الكاتب  ي��ط��رق  ال�صيخ، 
يف  العظيم  ودوره��ا  الكرامة  قيمة  حقيقية  اإىل  االأف��ه��ام  اإي�صال 
ُيعرف  ما  اإىل  للو�صول  واالئتاف  واملحبة  امل��ودة  حتقيق  �صبيل 

املوؤتلف االإن�صاين. مبفهوم 
ب��ن  اأخ�����ذ ورد  م���ن  دار  م���ا  ال���ك���ات���ب  ي���ط���رح  امل���ق���ال  م��ق��دم��ة  يف 
املفكرين يف خمتلف التخ�ص�صات )فل�صفة، طب، قانون، �صيا�صة، 
اإذا ك��ان هذا  اق��ت�����ص��اد...اإل��خ( ح��ول مفهوم ك��رام��ة االإن�����ص��ان وم��ا 

ا.  املفهوم مرتبطا باالإن�صان وحده اأم اأنه يطال احليوانات اأي�صً

اثنن  االإن�صان ت�صطدم بحدين  اأن مفهوم كرامة  الكاتب  ويرى 
ال��داخ��ل��ي  اإىل ح��دٍّ داخ��ل��ي وح���دٍّ خ��ارج��ي، ف��احل��د  وق��د ق�صمهما 
من  بفئة  ا  خم�صو�صً يكون  قد  الكرامة  م�صطلح  اأن  اإىل  ي�صري 
طبقتهم  اأو  مذهبهم  اأو  معتقدهم  على  بناًء  غريهم  دون  الب�صر 
ُيعنى  الذي  احلد  فهو  اخلارجي  احلد  اأما  وغريها،  االقت�صادية 
الب�صر وحدهم، بل يتعدى هذا  الكرامة ببني  بعدم ربط مفهوم 

املفهوم لي�صمل احليوانات كذلك.
واأنا اأرى اأن الب�صرية اإذا التزمت بالد�صتور االإلهي املنزل من قبل 
االإله ال�صانع للكون والعامل بكل دقيٍق وجليٍل فيه، فاإن م�صطلح 
اأو حيواًنا  اإن�صاناً  كان  �صواًء  لكل خملوق  �صامًا  �صيكون  الكرامة 
اإ�صاحيٌة  ر�صالٌة  للب�صرية  اهلل  ر�صالة  اأنَّ  ذل��ك  ج��م��اًدا،  حتى  اأو 
هذا  يف  اهلل  خلق  م��ا  ك��ل  م��ع  احل�صن  التعامل  �ُصبل  للمرء  تبن 

الكون )بيئة اأو حيواناً اأو اإن�صاناً اأو جانًّا اأو ماًكا(.
�صماه  مب��ا  اأق���ره  وم��ا  ال�صوي�صري  الد�صتور  اإىل  الكاتب  وي�صري 
ك��رام��ة االإن�����ص��ان وات��ف��ق م��ع امل�صطلح  ب��داًل م��ن  ك��رام��ة اخلليقة 
من  ينزعج  مل��ن  ج��ذًب��ا  واأك��رث  اأ�صمل  م�صطلٌح  اإن��ه  اإذ  امل�صتخدم؛ 

م�صطلح حقوق االإن�صان اأو م�صطلح كرامة الب�صر.
يف  الفا�صفة  بع�س  عند  احلا�صل  اال�صطراب  الكاتب  ويناق�س 
الكرامة  فيل�صوف  اإن  حيث  احليوان  كرامة  م�صطلح  ا�صتخدام 
يكن  مل  الكرامة  م�صطلح  اأن  يرى  كان  كانط  اإميانويل  االأمل��اين 
ُيذكر اإال مقروًنا بالب�صر فمن يقرنه باحليوان فكاأمنا اأهان بني 

امل�صطلح  اأنَّه حتامل على هذا  وبراأيي  اأو خرق حرمتهم.  الب�صر 
له ما ال طاقة له به؛ اإذ اإنه لي�س من ال�صروري بل لي�س من  وحمَّ
العدالة اأن نربط م�صطلح الكرامة مب�صطلح الب�صر فقط ولي�س 
مب�صطلح  التلفظ  مبجرد  احلرمات  ُتخرق  اأن  ال�صروري  من 
االإ�صاءة.  بها  ُيق�صد  ومل  ح�صنة  النية  كانت  اإن  احليوان،  كرامة 
الفرن�صي  ال��ق��ان��ون  وم���وؤرخ  احل��ق  فيل�صوف  اأن  ال��ك��ات��ب  واأو���ص��ح 
ا ماأخذ جديّل يف مفهوم حقوق االإن�صان  مي�صيل فيلي كان له اأي�صً
عن  ع��ب��ارة  االإن�����ص��ان  ح��ق��وق  اأن  مي�صيل  ف��ريى  الب�صر؛  وك��رام��ة 
طموحاٍت �صخ�صية وتطلعاٍت ذاتية واأماٍن فردية ال تراعي وجهة 
و�صعوا  ارت��اآه؛ فمن  ما  الفيل�صوف يف  اأتفق مع  واأن��ا  الغري.  نظر 
م�صطلح حقوق االإن�صان ونادوا به ما هم اإال ب�صٌر و�صعوها الأجل 
مُيكن  وال  نظرهم  وجهة  من  انُتِهك  اأن��ه  راأوا  ما  و�صون  حماية 
اأُدرج من قبلهم من قوانن وت�صريعات حتت  اجلزم ب�صمولية ما 

مظلة هذا امل�صطلح. 
الفيل�صوف  اأهم مامح م�صروع  اإىل احلديث عن  الكاتب  وانتقل 
ال�صخ�صاين الرو�صي نيكوال�س بريادييف التي تتمحور يف اإدانته 
لق�صية تو�صيع ال�صخ�س اأو التو�صيع االإن�صاين، وهذا ما نلحظه 
اأنه  على  االإن�صان  اإىل  تنظر  اأنها  حيث  املجتمعات،  من  كثري  يف 
له  اإن�����ص��اًن��ا  ب��ك��ون��ه  اإل��ي��ه  تنظر  ُت�����ص��ت��خ��دم، وال  و�صيلة  ع��ن  ع��ب��ارة 
باإن�صانيته.  تفكرٍي  اأدن��ى  دون  تهينه  فتجدها  وحقوقه؛  كرامته 
ردم��ه  يف  العظيم  االأم���ة  ن��ب��ي  اج��ت��ه��د  ال���ذي  ه��و  امل�صتنقع  وه���ذا 
يهن  االأم��ة  نبي  يكن  فلم  الب�صرية؛  الكرامة  حلفظ  تاًما  ردًم��ا 
اأ�صرًيا اأو �صعيًفا اأو عاجًزا بل كان يبذل ق�صارى جهده يف تقدمي 
اأن  دون  ون�صًبا  وم��ااًل  علًما  دون��ه  هم  ومن  للمحتاجن  امل�صاعدة 

ُي�صعرهم بنظرة دونية.

كرامة االإن�صان كما يرى الفيل�صوف بريادييف ال حتددها اأمواله 
وال جاهه وال �صلطانه وال ملكه وال وظيفته بل حتددها اإن�صانيته 
نية  االأخري يف  ُوفق  االإن�صان( ورمبا  الرب يف  وروحانيته )�صورة 
العبارة  اأورد  اأن��ه  ذلك  �صياغتها  يف  معه  نختلف  كنا  واإن  عبارته 

متا�صًيا مع �صياق عقيدته.
اأن  مار�صيل  غاربيل  الفرن�صي  الوجودي  الفيل�صوف  اأو�صح  وقد 
االإن�صان  على  ُت�صفى  �صرفية  هيئة  اأنها  تعني  الب�صرية  الكرامة 
اأ�صافه متوافق متاًما  الذي  املعنى  فُتلزم غريه باحرامه، وهذا 
مع تعاليم العقيدة االإ�صامية؛ كون عقيدة االإ�صام تلزم جميع 

االعتداء  وعدم  واحرامها  الب�صرية  الكرامة  بحفظ  منت�صبيها 

تن�س  اخلم�صة  االإ�صام  فقواعد  االأ�صكال؛  من  �صكل  ب��اأي  عليها 

والعر�س  وامل��ال،  والنف�س،  والعقل،  ال��دي��ن،  حفظ  ���ص��رورة  على 

وكل هذا كفيل بحفظ كرامة املرء فا ُيهان اأي اإن�صان باغت�صاب 

ماله اأو عر�صه اأو نف�صه اأو دينه اأو بالتجريح وتفنيد عقله. 

ولكن  ال��ك��رام��ة،  اأ�صا�س  ه��و  اإمن��ا  االأخ���وة  اأف��ق  اأن  غاربيل  وينظر 

اأو  دينية  نزعة  ع��ن  والنابعة  غاربيل  اإليها  ي�صري  التي  االأخ���وة 

معتقد ال ميكن اأن حتقق املوؤتلف االإن�صاين و�صتكون عاجزة اأمام 

االأخ��وة  م�صطلح  نطاق  و�صعنا  ل��و  اأم��ا  املن�صودة،  الغاية  حتقيق 

ب�صرف  واح���دٌة  ووح���دٌة  اإخ���وٌة  واأن��ه��م  الب�صر  بني  جميع  لي�صمل 

النتائج  لكانت  وعرقيتهم  وم��ذاه��ب��ه��م  معتقداتهم  ع��ن  النظر 

اأف�صل، واإن كان الو�صول اإىل هذه الغاية وجعلها واقًعا ملمو�ًصا 

باأال  اآمنا  اإذا  اإال  ال�صعوبات،  من  وجباٌل  عراقيٌل  اأمامه  �صيكون 

م�صتحيل مع تكاتف اجلهود وال�صعي نحو ر�س ال�صفوف واإزالة 

احلواجز ودحر الدونية واالرتقاء مب�صتوى التفكري والنظر اإىل 

االإن�صان مبنظور اأو�صع واأعمق.

ويف اخلتام ال ي�صعنا اإال اأن نقول اإنَّ املجتمعات التي حتر�س اأ�صد 

الب�صر  ق��در  وترفع  �صعوبها  كرامة  على  احلفاظ  على  احلر�س 

واأك��رث  املُجتمعات  اأجن��ح  لهي  بينهم  املُ��ف��ارق��ات  حجم  ك��ان  مهما 

ب��وح��دة  وال��ن��ه��و���س  االإن�����ص��اين  امل��وؤت��ل��ف  لتحقيق  امل��وؤه��ل��ة  االأمم 

االع��ت��داء  م��ن  الكرامة  و���ص��ون  املظلوم  ع��ن  الظلم  ورف��ع  ال�صف 

اإخوته يف احلقوق  اأنَّه م�صاٍو جلميع  عليها؛ فينظر كل فرد فيها 

فت�صود املحبة واالألفة بينهم ويزيد التاحم.

                                                                              

اإن االإن�سان هو املخلوق االأول يف هذا الكون فقد كرمه اهلل واأعال �ساأنه على �سائر املخلوقات حيث قال تعاىل: ))ولقد كرمنا بني اآدم(( وكيف ال يكرمه كل هذا 
االإكرام وهو جل يف عاله من �سنعه بيديه واأمر مالئكته بال�سجود له �سجود ت�سريف وتكرمي.

رفع اهلل قدر بني اآدم اإىل اأعايل الدرجات وخ�سهم باالأنبياء والر�ساالت التي حتمل يف طياتها الرحمة للعاملني اأجمعني، قال تعاىل خماطبًا �سيد املر�سلني: ))وما 
اأر�سلناك اإال رحمة للعاملني((.
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واالأخاُق هي اجلاذبة العظيمة للطرف االآخر، وحن امتدح 
بقوله:  نعته  حم��م��د  ال��ع��ظ��ي��م  ر���ص��ول��ه  وت��ع��اىل  �صبحانه  اهلل 
ن�صبه  واإىل  جماله  اإىل  يعرج  ومل  عظيم«،  خلق  لعلى  »واإن��ك 
ك��ل ما  تعلو على  اأع��ظ��م �صفة  اخ��ت��ار  ب��ل  ذل��ك،  �صابه  م��ا  واإىل 
ث ال��ك��ات��ب م�صطفى ال��ن�����ص��ار يف  ���ص��واه��ا م��ن ���ص��ف��ات. وي��ت��ح��دَّ
االإن�صاين عند هانز  واملوؤتلف  العاملية  االأخاق  مقاله »نظرية 
كوجن« -واملن�صور يف جملة »التفاهم«- عن االأخاق وارتباطها 

الوثيق باملوؤتلف االإن�صاين من زوايا متعددة.
يعد  االأخاق  اأن مبحث  الكاتُب يف مقدمة مقاله  اعتَب  وقد 
الفا�صفة  ت��اأم��ات  حوله  دارت  ال��ذي  االأم  الفل�صفي  املبحث 
وامل���ف���ك���ري���ن خل��ل��ق اع���ت���ب���اري���ة واح������دة ذات م��ع��اي��ري حم���ددة 
لاأخاق، كما ُي�صري الكاتب اإىل الدور التاريخي الذي لعبته 
واأتفق  �صاملة.  عاملية  اأخ��اق  اإىل  الو�صول  �صبيل  يف  االأدي���ان 
معه فيما قاله؛ اإذ اأن املنتمن اإىل كل ديانة كثرًيا ما يعتقدون 
بها  ويوؤمنون  اإليها  ينتمون  التي  الديانة  باأن  جازًما  اعتقاًدا 
ال�����ص��احل��ة جل��م��ي��ع االأمم وال���ت���ي حت��ت��وي على  ال��دي��ان��ة  ه���ي 
اإىل  لو�صلوا  النا�س  عليها  �صار  لو  التي  واالأخ���اق  الف�صائل 

القمم. 
وان��ت��ق��َل ال��ك��ات��ُب اإىل اإل��ق��اء ن��ظ��رة ع��ل��ى ث���ورة ال��ع��ل��م احل��دي��ث 
القيم  بالًغا يف  �صلبيًّا  تاأثرًيا  اأثرت  التي  العاملية  والتكنولوجيا 
يف  ملحوٌظ  وه��ذا  عميًقا،  ج��رًح��ا  فيها  واأح��دث��ت  االأخ��اق��ي��ة، 
خمتلف املجتمعات؛ حيث اإنَّ و�صائل التوا�صل االجتماعي وما 
اأكب  لهو  للقيم  وانهدام  اأخاقي  انحال  من  فيها  ن�صاهده 

دليل و�صاهد على ما �صطره الكاتب.
فا�صفة  اأه��م  اأح��د  ع��ن  للحديث  مقاله  يف  الكاتُب  ج  ع��رَّ وق��د 
ب��ارز  دور  ل��ه  ك��ان  ال��ذي  ك��وجن  وه��و هانز  اأال  الع�صر احلا�صر 
ال��ت��ع��اون بن  ب��ه��دف  وذل���ك  االأخ����اق؛  دف��ع عجلة مبحث  يف 
الديانات الكبى وال�صغرى ال�صائدة يف العامل؛ حيث اإنَّ هذا 
اإىل  ب��ن ات��اه��ات خمتلفة لي�صل  ال��رج��ل دخ��ل يف ���ص��راع��ات 

حقائق مل يطلها كثرٌي من الفا�صفة واملفكرين.
املنحنين  اأي  فحواه  ي�صتعر�س  ا  مهمًّ ���ص��وؤااًل  الكاتب  وتناول 
اأه�����م: م��ن��ح��ن��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اأم م��ن��ح��ن��ى االأخ������اق؟ وي���رى 
تركت  قد  والتكنولوجيا  احلداثة  اأن  ك��وجن  هانز  الفيل�صوف 
ال����دول  وراء ظ���ه���ره���ا، خ��ا���ص��ة يف  امل��خ��ل��ف��ن  م���ن  االأخ�������اق 
انحال  من  الغربية  ال��دول  اإليه  اآل��ت  ما  وانتقد  االأوروب��ي��ة، 
اأخ���اق���ي يف ظ���ل ت��ن��ام��ي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة واحل��رك��ة 
االقت�صادية، وهذا ما يف�صره الواقع املرير؛ اإذ اإنَّ اأغلب الدول 
اآخر،  �صيء  اأي  من  اأكرث  والتكنولوجيا  امل��ادة  همها  اأكب  �صار 

ولكن ال مُيكن التعميم على االأفراد بهذه املقوالت، واإمنا من 
املمكن تناول الغالبية العظمى يف هذه املجتمعات.

االقت�صادي  والنمو  احلديثة  التكنولوجيا  اأنَّ  كوجن  َيرى  كما 
اإن�صانية تندرج  اأدى خللق نتائج �صلبية وغري  كغاية بحد ذاته 
حتت م�صميات خمتلفة يف و�صائل االإعام كتلوث البيئة و�صح 
امل����وارد وال���دي���ون ال��ع��ام��ة... وغ��ريه��ا، وه���ذا ال ي��ت��م��ارى فيه 
من  الكثري  ا�صتنزفت  املت�صارعة  التكنولوجيا  اإنَّ  اإذ  عاقان؛ 
بها  االأمر  اآل  اأخاق مت�صك جلامها حتى  دون  البيئية  املوارد 
الفقرية  ال��دول  فرنى  نف�صها؛  ال��دول  بن  طبقيات  خلق  اإىل 

فقًرا مدقًعا والدول الغنية غنى فاح�ًصا.
ا يدور يف اأدمغة  وقد اأ�صار الكاتب يف مقاله اإىل ت�صاوؤٍل ُمهم جدًّ
املفكرين والفا�صفة؛ اأال وهو: هل ميكن للعلم والتكنولوجيا 
يت�صم  ال��ذي  النحو  على  االإن�صاين  التقدم  يُقودا  اأْن  احلديثة 
باالآلية واملادية املطلقة؟ اأم اأنه اأ�صبح من ال�صرورة مبكان اأْن 
يف  جنب  اإىل  جنًبا  لتكون  والدينية  االأخاقية  املبادئ  تدخل 

والتوجيه؟ القيادة 
االإن�صاين  العامل  يقود  اأن  للعلم  ميكن  ال  نظري،  وجهة  ومن 
ُي��ت��وج ب��اأخ��اق وم��ب��ادئ حت��ك��م��ه، خ��ا���ص��ة ونحن  وح���ده اإن مل 
القمم  اإىل  و�صلوا  ال��ذي  العلم  اأ�صحاب  من  هائًا  ا  كمًّ ن��رى 
اأحل��ق  النتيجة  يف  فعلوه  م��ا  ولكن  احلديثة  التكنولوجيا  يف 
ككل  االأر�صية  وبامل�صتعمرة  بل  االأخ��رى،  وباالأمم  بهم  ال�صرر 

ا. اأي�صً
ومن زاوية اأخرى ُيوؤكد هانز كوجن اأنَّ اأخاق امل�صتقبل ينبغي 
اأهم  اإ�صافة لل�صمولية والعمومية ومن  اأن تت�صم بعدة �صمات، 

ما ذكر من �صفات:
على  اعتمادها  من  بدال  امل�صوؤولية  على  تعتمد  اأخ��اق  اأنها   -

النجاح:
على  تعتمد  التي  االأخ��اق  اإنَّ  اإذ  هنا؛  الفيل�صوف  مع  واأت��ف��ق 
حيث  فا�صدة،  اأخ��اق  هي  امل�صوؤولية  حتمل  دون  فقط  النجاح 
تتبع كل ال�صبل وكل الطرق من اأجل النجاح بغ�س النظر عن 
االأ�صرار  النظر عن  وبغ�س  قد حتدث،  التي  ال�صلبية  النتائج 

الناجمة بعد ذلك النجاح.
- اأنها اأخاق ت�صعى نحو املوؤتلف االإن�صاين:

التطور  اإنَّ  اإذ  ك��وجن؛  م��ع  فيه  نختلف  اأن  ي�صعنا  ال  م��ا  وه��ذا 
توجه  اإىل  يتوجه  اأن  ميكن  ال  احلديث  والعلم  التكنولوجي 
ح��ك��م ال��غ��اب��ة؛ ب��ح��ي��ث ي���اأك���ل ال���ق���وي ال�����ص��ع��ي��ف، ب���ل ع��ل��ي��ه اأن 
نحو خلق  وال�صعي  واالإلفة،  املحبة  اأوا�صر  توطيد  اإىل  يتوجه 
بع�صها  يقمُع  قمعية  جمتمعات  ولي�س  متما�صكة  جمتمعات 

االآخر بحكم القوة التكنولوجية التي و�صلت اإليها.
- اأنها اأخاق حتقق مطالب االإن�صان يف ع�صر ما بعد احلداثة:
وامل�صاواة وو�صع  العدالة  االأهم هو حتقيق  االإن�صاين  واملطلب 
واالأغنياء  الفقراء  وال�صود وبن  البي�س  للفروقات بن  احلد 

وبن االأقوياء وال�صعفاء.
هو  االأدي���ان  ب��ن  احل���وار  اأن  الن�صار  م�صطفى  الكاتب  وي��رى 
ن��ق��ط��ة ال��ب��داي��ة ل��ل��م�����ص��روع االأخ���اق���ي ال��ع��امل��ي، ك��م��ا ي�صيف 
بدور  ككل  العاملية  االأدي���ان  قيام  حتكم  اأولية  اأ�ص�ًصا  هناك  اأن 
الكاتب  يقوله  اأن ما  واأرى  العاملية،  العقلية  الداعم لاأخاق 
قد اأ�صاب كبد احلقيقة؛ اإذ اإنَّ االأديان على خمتلف معتقداتها 
وب��خ��ا���ص��ة م���ا ي�����ص��ط��ل��ح ع��ل��ي��ه ب��ع�����ص��ه��م ب����االأدي����ان ال�����ص��م��اوي��ة 
قوا�صم  وج��ود  من  بد  ال  وامل�صيحية(،  واليهودية،  )االإ���ص��ام، 
ُيوؤمن  اأن  ديانة  اأي  اأف��راد  من  فرد  كل  فعلى  بينها؛  م�صركة 
حتى  االختافات  عن  ولي�س  امل�صركة  القوا�صم  عن  ويبحث 
التع�صب لديانة  والتكاتف ونبذ  الوحدة  اإىل  املجتمعات  ت�صل 
اأن ياأخذ ويتقبل  اأن على كل فرد  اأو مذهب معن، كما  معينة 
من الطرف االآخر ما هو نافع له ويرك ما هو �صار وال �صرر 

وال �صرار.
معلم  النبي حممد  ق�صة  اأذك��ر  اأن  اإال  ي�صعني  ال  االأخ��ري،  ويف 
ال��ت��ي �صاعدها يف حمل احل��ط��ب يف  ال��ع��ج��وز  امل���راأة  االأم���ة م��ع 
بيتها،  اإىل  واأو�صله  �صديد احلرارة، فحمله عنها  يوم م�صم�ٍس 
وع��ن��دم��ا و���ص��ع احل��ط��ب ب��ي��دي��ه ال�����ص��ري��ف��ت��ن، ق��ال��ت ل��ه امل���راأة 
فاإذا  ن�صيحة،  اأهديك  ولكن  اأعطيكها  اأج��رة  اأجد  ال  العجوز: 
عي اأنه نبي  رجعت اإىل مكة فاإنَّ هناك �صاحًرا ُيدعى حممد َيدَّ
فا تتبعه، فاأجابها النبي عليه ال�صام فيما معناه: واإذا قلت 
لك اأنني اأنا حممد فقالت العجوز: اإذا كنت اأنت حممد فاإين 
العجوز  هذه  االأخ��اق  �صحرت  وهكذا  اهلل،  ر�صول  اأن��ك  اأ�صهد 

فدخلت يف دين حممد العظيم.
وقد قال ر�صول اهلل عليه ال�صام فيما معنى حديثه: »الدين 
ا ح�صر كل الدين »�صلواتك، زكواتك، حجك،  املعاملة»؛ فكاأمنَّ
واأخاقك  معاملتك  �صحت  ف��اإْن  املعاملة،  يف  اإل��خ«  �صومك... 
اأرك��ان  اأح��دث��ت��ه يف  فقد �صح دي��ن��ك واإال ف��راج��ع اخل��ل��ل ال��ذي 

دينك.
�صمٌل واحٌد  اأمٍم يجمعها  الرئي�س خللق  املبعث  فاالأخاق هي 
ال يتقهقر، وال ُيهد بنيانه وال تتقو�س اأركانه وال ُتدك قوائمه 

وال ُيزعزع �صرحه.

ى بها ال�سالت؛ فهي التي ترفع الفرد واملجتمع اإىل اأعايل  د بها العالقات، وتقوَّ االأخالُق هي الركيزة االأ�سا�سية التي ُتك�َسب بها القلوب، وُتوؤ�سر بها النفو�ش، وُتوطَّ
الدرجات.
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مرجعيات حقوق اإلنسان

ي��ع��ّرف احل��ق ب��اأن��ه خ��اف ال��ب��اط��ل، وي��ع��ن��ي ال��واج��ب وامل��ل��ك، 
وقد عّرفه ابن منظور باأنه العدل، وال�صدق، والواجب الذي 
اأن يطلب، والركيب اللغوي لعبارة )حقوق االإن�صان(  ينبغي 
ي���دلُّ ع��ل��ى م��ف��ه��وم ك��ل��ي م��رّك��ب م��وؤل��ف م��ن م��ف��ه��وم��ن هما: 

مفهوم حق يف �صيغه اجلمع ومفهوم اإن�صان ورد مفرداً.
امل��رّك��ب ق��ائ��ًا: »مو�صوع حقوق  اإي��ف موديو ه��ذا  وق��د ع��ّرف 
وطنياً  بها  املعرف  ال�صخ�صّية  احلقوق  درا���ص��ة  هو  االإن�صان 
بن  اجل��م��ع  ت�صمن  معينة  ح�����ص��ارة  ظ���لَّ  يف  وال��ت��ي  ودول���ي���اً، 
واملحافظة  جهة،  م��ن  وحمايتها  االإن�صانّية،  الكرامة  تاأكيد 
اأن  ال��ق��ول  ه��ذا  ثانية«.ومدلول  جهة  م��ن  ال��ع��ام  النظام  على 
الفردّية،  ال�صخ�صّية  للحريات  ح��دوداً  ت�صع  االإن�صان  حقوق 

للمحافظة على النظام العام للدولة واملجتمع.
اأم���ا ري��ن��ي��ه ك��ا���ص��ان ف��ي��ع��رف ح��ق��وق االإن�����ص��ان ت��ع��ري��ف��اً علمياً 
قائًا: »اإنَّ علم حقوق االإن�صان ميكن تعريفه كفرِع من فروع 
القائمة  العاقات  درا�صة  هو  مو�صوعه  االجتماعّية،  العلوم 
احلقوق  حتديد  مع  االإن�صانّية،  الكرامة  وفق  االأ�صخا�س  بن 
اإن�����ص��اين«،  كائن  ك��ل  �صخ�صّية  لتفتح  ال�����ص��رورّي��ة  واخل��ي��ارات 
قائم  ك��ع��ل��م  االإن�����ص��ان  اأن���ه مت ت�صنيف ح��ق��وق  ه��ن��ا  ون��اح��ظ 
الذات، مو�صوعه هو البحث عن احلقوق واخليارات ال�صامنة 

االإن�صان. لكرامة 
امل��رج��ع��ي��ة االإ���ص��ام��ي��ة حل��ق��وق االإن�������ص���ان: اأك����د ال��ع��دي��د من 
العاقة  ع��ل��ى  االإ���ص��ام��ّي��ة  لل�صريعة  وال��دار���ص��ن  ال��ب��اح��ث��ن 
اإذ تعّد هذه االأخرية  الوطيدة بن االإ�صام وحقوق االإن�صان؛ 
ال��ت��ي حر�صت على اح��رام  ال��دع��وة االإ���ص��ام��ّي��ة،  اأُ���ص�����س  م��ن 
»َوَل��َق��ْد  ت��ع��اىل:  لقوله  ورع��اي��ة م�صاحله وح��ق��وق��ه.  االإن�����ص��ان 
َن  مِّ َوَرَزْق��َن��اُه��م  َواْل��َب��ْح��ِر  اْل��َبِّ  يِف  َوَحَمْلَناُهْم  اآَدَم  َبِني  ْم��َن��ا  َك��رَّ

يًا«. َتْف�صِ ْن َخلَْقَنا  َّ ْلَناُهْم َعلَى َكِثرٍي ممِّ يَِّباِت َوَف�صَّ الطَّ
االأخ��اق  وُت��ع��دُّ  االإن�����ص��ان،  بحقوق  االإ���ص��ام  عناية  تّليات   -
ي���ن احل��ن��ي��ف- اأ���ص��ا���ص��اً  وح�����ص��ن امل��ع��ام��ل��ة -ال��ت��ي دع���ا ل��ه��ا ال���دِّ
ودع��ام��ة ق��وي��ة الح���رام احل��ق��وق يف ع��اق��ة االإن�����ص��ان باأخيه 
االإن�صان، الذي قد يختلف عنه يف عقيدته، اأو جن�صه، اأو لونه، 
اأو لغته، وتبقى االإن�صانية الُلحمة اجلامعة بن جميع الب�صر، 
والتعاون،  الت�صامح،  قيم  اإىل  االإ���ص��ام  دع��وة  كانت  ث��م  وم��ن 
َها النَّا�ُس اإِنَّا  وامل�صاواة كما يظهر يف هذه االآية الكرمية: »َيا اأَيُّ
ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُصُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم 
بلغ  ولقد  َخِبرٌي«.  َعِليٌم   َ اهللَّ اإِنَّ  اأَْتَقاُكْم   ِ اهللَّ ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإِنَّ 
االإ�صام يف رعايته حلقوق االإن�صان �صمواً مل يعرف له مثيل، 

اأف��راد  ك��ل  احل��ق��وق  حماية  جن��د  حيث  ال�صمولية؛  حيث  م��ن 
املجتمع وفئاته »رعاية حقوق الطفل واملراأة وال�صيخ واجلار. 
اأن���ه ب��ال��رغ��م م��ن اأن مفهوم  وي���رى ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��م��ارة 
ب��ال��ظ��ه��ور م��ع ف��ك��ر النه�صة االأوروب��ي��ة  ب���داأ  ح��ق��وق االإن�����ص��ان 
عليها  يحثُّ  التي  االأخاقية  والِقَيم  امل��ب��ادئ  ف��اإن  احلديثة؛ 
تتفق مع جل  ال��دي��ان��ات-  اأغلب  االإ���ص��ام -كما هي احل��ال يف 
وهي  االإن�صان،  حلقوق  ال��دويل  للمفهوم  االأ�صا�صية  العنا�صر 
بحكم  الب�صر  بها  يتمتع  اأ�صا�صية،  وحريات  حقوقاً  هناك  اأن 
العرقية،  اأ�صولهم  عن  النظر  وب�صرف  االإن�صانية،  طبيعتهم 
اآدم  بني  كّرم  اهلل  اأّن  اأ�صا�س  على  اأجنا�صهم،  اأو  معتقداتهم  اأو 

وا�صتخلفه يف االأر�س.
رغم  االإ���ص��ام،  يف  االإن�صان  حقوق  لتقنن  دولية  ملجهودات   -
ظلَّ  فقد  ؛  االإن�صان  بحقوق  االإ���ص��ام  تعاليم  اهتمام  عظمة 
وثقافته  االإ���ص��ام  روؤي��ة  لن�صر  �صعيفاً،  بها  امل�صلمن  اهتمام 
احل��ق��وق��ي��ة، وذل����ك ع��ب ع���دة ق��ن��وات ؛ ك��امل��در���ص��ة، وو���ص��ائ��ل 
االإع�����ام، واالإك���ث���ار م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ات واجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ي تعنى 
ويعتزون  يفتخرون  اليوم  امل�صلمن  اأّن  املثري  واالأمر  باملجال، 
اأمام الغرب باأ�صبقية حقوق االإن�صان يف االإ�صام، و�صموليتها، 
»وهو اأمر �صحيح على م�صتوى الن�صو�س والتعاليم واالأحكام، 
بالق�صور  املمار�صة والواقع فيجب االعراف  اأما على �صعيد 
مب�صافات  علينا  وتقّدموا  �صبقونا  االآخرين  واأّن  والتق�صري، 
بعيدة  امل�صلمن  ب��اد  يف  االإن�صان  حقوق  ظلت  فقد  بعيدة«؛ 
الع�صور  ال�صحيح، خا�صة يف  بال�صكل  واملمار�صة  التطبيق  عن 
الع�صرين؛  القرن  اأواخ��ر  يف  اجلهود  تكاثفت  لهذا  االأخ���رية. 

الإبراز االأ�صول االإ�صامية حلقوق االإن�صان. 
االإ���ص��ام��ي وثيقة حلقوق  امل��وؤمت��ر  ع��ن منظمة  ���ص��درت  وق��د 
االإن�صان  �صبعا وع�صرين مادة تقنن حلقوق  تت�صمن  االإن�صان، 

يف اإطار املرجعية االإ�صامية.
االإن�����ص��ان  ع��ان��ى  لقد  االإن�����ص��ان:  ال��دول��ي��ة حل��ق��وق  املرجعية   -
يف ت��اري��خ��ه ال��ط��وي��ل م��ن ال��ظ��ل��م وال��ق��ه��ر واال���ص��ت��ع��ب��اد، حيث 
والعبودية،  ال��رق  م�صروعية  القدمية  الع�صور  بع�س  �صهدت 
هذا  االأطفال،  وا�صتغال  امل��راأة،  واحتقار  املذهبي  والتع�صب 
لهذا  اإل��خ،  ال��دم��اء..  و�صفك  االأع��را���س،  ا�صتباحة  جانب  اإىل 
اإال  عاملية  �صبغة  االإن�صان  حقوق  اإعانات  تتخذ  مل  اأن��ه  جند 
على  اأ�صباب،  عدة  نتيجة  وذل��ك  الثانية،  العاملية  احل��رب  بعد 
خا�صة  النا�س،  بن  امل�صاواة  الإق��رار  املتزايدة  املطالب  راأ�صها 
بعد املاآ�صي التي عرفها العامل على يد االأنظمة الديكتاتورية، 

والنازية.  الفا�صية 
كان  االإن�����ص��ان:  حلقوق  العاملي  ل��اإع��ان  املوؤ�ص�صة  امل�صادر   -
ع�صر  ال�صابع  ال��ق��رن  خ��ال  االإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ن��زع��ة  فكر  لظهور 
امل���ي���ادي دور ك��ب��ري يف ال���رف���ع م���ن ق��ي��م��ة ال��ع��ق��ل واحل���ري���ة، 
ب��و���ص��ف��ه��م��ا ام��ت��ي��ازْي��ن ل��ب��ن��ي ال��ب�����ص��ر، ك��م��ا دع���ت اإىل اإح��ي��اء 
ال����راث االإن�����ص��اين ال��ي��ون��اين وال���روم���اين ال��ق��دمي. ويت�صح 
اأي�صا اأن التقنن حلقوق االإن�صان يف الغرب قد تبلور يتفاعل 
ال��ت��ج��رب��ت��ن، ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة، ك��م��ا ي��وؤك��د ذل��ك حممد 
حقوق  ب���اأن  ن��ق��ول  اأن  التب�صيط  »م��ن  اأن���ه  ي��رى  ال���ذي  �صبيا 
االإن�صان هي بنت التجربة التاريخية، واأن هذه هي التي ولدت 
احلرية  اأن مفهوم  ذل��ك-  العك�س من  -على  اأو  االأف��ك��ار،  هذه 
اأنتج هذه احلقوق الفعلية يف التاريخ، وهذا  واحلق هو الذي 
تبلور عب  االإن�صان قد  باأن مفهوم حقوق  القول  لنا  يبيح  ما 
الواقع  تربة  االأم��د:  طويلتي  تاريخيتن  تربتن  تفاعل 

الفكر«. وتربة 
االإعان  االإن�صان: يعد  الدولية حلقوق  املواثيق  و  االإعانات 
ين�س  اأ�صا�صي  دويل  اإع���ان  مبثابة  االإن�����ص��ان  حلقوق  العاملي 
على حقوق لها حرمتها وغري قابلة للت�صرف، ويق�صد بذلك 
اأن تكون املعيار امل�صرك الذي تقي�س به كافة ال�صعوب واالأمم 

منجزاتها.
االإع��ان  لقي  اخل�صو�صّية:  و  الكونّية  ب��ن  االإن�����ص��ان  حقوق 
العاملي حلقوق االإن�صان ال�صادر �صنة 1948 قبوال وا�صعا لدى 
بع�صهم  ع��ن��د  ك��ب��ريا  ك��ره��ا  ل��ق��ي  نف�صه  االآن  ويف  ال��ك��ث��ريي��ن، 
االآخر، كما وجه برف�س مطلق من طرف اآخرين. وهناك من 
الباحثن من يرى اأن مت�صك الغرب بالكونية ما هو اإال قناع 
واجتماعي  �صيا�صي  اإحل��اق  وو�صيلة  لل�صيطرة  واأداة  للهيمنة 
البلدان  ه��ذه  �صوؤون  يف  للتدخل  اأداة  اأحيانا  تعد  بل  وثقايف، 

التوجيهها يف امل�صار املطلوب.
وه���ن���ا.. ي��ت��اأك��د دور االإ����ص���ام ال��ف��اع��ل يف ال��ت��اأ���ص��ي�����س حل��ق��وق 
جمموعة  اأث��م��ر  الطويل  ال�صعوب  خما�س  اأن  كما  االإن�����ص��ان، 
م��ن امل��ع��اه��دات وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة ال��ت��ي قننت ه��ذه احلقوق 
ال�صعوب  خ�صو�صية  ول��ك��ن  ك��ون��ي��ة،  ت��ك��ون  اأن  لها  اأري���د  ال��ت��ي 
التعامل مع هذه  يفر�س  واالأدي��ان  الثقافات  اختاف  ميليها 
املواثيق بنوع من االنتقائية االإيجابية لان�صجام مع الهوية 
االإ�صامية من جهة واحلفاظ على االنفتاح الفكري والثقايف 

من جهة اأخرى.

حلقوق  االإ�سالمية  املرجعية  اأمور:  عدة  عن  »التفاهم«-  مبجلة  -واملن�سور  الكونية«  واإ�سكال  االإن�سان  حقوق  بعنوان»مرجعيات  مقالها  يف  طلحا  فوزية  حتدثت 
االإن�سان، واملرجعية الدولية حلقوق االإن�سان، وحقوق االإن�سان بني الكونية واخل�سو�سية.
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وجهة  يعر�س  اأ���ص��د  ط��ال  الكاتب  ب��اأنَّ  ال�صيد  ر���ص��ون  وُي�صري 
نظر خمتلفة يف عائق ال�صيا�صي بالديني، اإذ كان من ال�صعوبة 
ال�����ص��راع��ات  رغ��م  ك��ام��ًا  ف�����ص��ًا  ال��دي��ن��ي  ع��ن  ال�صيا�صي  ف�صل 
اأكرث  كان  ال�صراع  اإخفاء هذا  اأنَّ  وذكر  الفريقن،  الكبرية بن 
من اجلانب الديني على النقي�س من اجلانب العلماين، الذي 
حققها  التي  االنت�صارات  ب�صاأن  والفخار  العانية  �صديد  كان 
االإن�صان... الع�صر واحلداثة وقيم حقوق  روح  اأنه  اإىل  بالنظر 

االإنرثوبولوجيا  علماء  اأوائ��ل  من  اأ�صد  ط��ال  ويعد  وغريها. 
الذين اهتموا بنقد اخلطاب اال�صتعماري ومن ثم العلمانية يف 
الدول احلديثة، ذلك اأنَّ اال�صتعمار بطبيعته متحيز مع الدول 
اخلطاب  ينتقد  ���ه  اأنَّ كما  احل��ي��اة،  ح��ق  عليها  وينكر  امل�صتعمرة 
لدى  الثقافية  والهويات  االأدي��ان  بتتبع  ين�صغل  حن  العلماين 
ال�صعوب واخراقها بالعلمنة، ويقارن بذلك مع امل�صيحية التي 
الت�صريح  دون  ول��ك��ن  العلمانية  م��ع  عميقا  ت��داخ��ا  ت��داخ��ل��ت 

بذلك.
االأخ��رية  �صبط  خ��ال  م��ن  امل�صيحية  م��ع  العلمانية  وت��ت��داخ��ل 
لت�صبح جزءا من بنية الدولة ولي�س بغية »اإزالة �صحر العامل« 
عن  احلديث  ويرتبط  كانط،  الفيل�صوف  اأطلقها  التي  املقولة 
وذلك  الذكر؛  �صالفة  الفل�صفية  كانط  مبقولة  الدين«  »ع��ودة 
اأنه تت�صل يف نظره الدوافع العميقة لدى االإن�صان لاعتقادات 
اأو  معرفتها  ميكن  ال  التي  وامل��ج��االت  بالعوامل  امليتافيزيقية 
على  املعتمدة  العقلنة  عمليات  تقوم  وعليه  عليها،  ال�صيطرة 
االإن�صان، والذي يو�صك  واملعريف يف تغيري حياة  العلمي  التقدم 

اأن يزحزح الدين با�صتثناء بع�س القيم االأخاقية املفيدة.
ال�صاأن  اإدارة  جانب  ك��بى:  ج��وان��ب  ثاثة  العقلنة  ولعمليات 
مظاهر  اأع��ل��ى  هيجل  الفيل�صوف  عدها  التي  ال��دول��ة  اأو  ال��ع��ام 
��ا، واجل���ان���ب ال���ث���اين ه���و ال��ظ��اه��رة  ال�����روح االإن�������ص���اين ت��اري��خ��يًّ
الثالث،  اجلانب  اأم��ا  ق��رون.  ثاثة  ا�صتمرت  التي  الراأ�صمالية 
والتا�صع  ع�صر  ال�صاد�س  القرن  بن  فيما  التنوير  ظاهرة  فهو 
العلمية  بالثورات  العامل  ا�صتك�صاف  بعمليات  واقرانها  ع�صر 
وال��ف��ك��ري��ة وال��و���ص��ع��ي��ة ال��ت��ح��رري��ة. وي����رى ال��رادي��ك��ال��ي��ون اأنَّ 
اأن  اإىل  الراديكالين  التنوير حل حمل الدين، بينما مال غري 

اأي�صا. القيم االأخاقية دينية ن�صبيا واإن�صانية 
يحل  حن  الدين  اأ�صكال  من  �صكًا  العلمانية  عد  املمكن  من 
تعد  البوت�صتانتية  اأنَّ  ورغ��م  امل��ج��االت،  من  العديد  يف  حمله 

اإال  ال��دن��ي��ا،  دون  ال�صماء  ب��ع��امل  الهتمامها  العلمنة  م��ن  ن��وع��ا 
اأن��ه��ا ع���ادت اإىل االأر����س ب��اأ���ص��ك��ال اأخ���رى ق��وي��ة وم��ت�����ص��ددة مثل 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة؛ مم���ا دف���ع اإىل ت���اأم���ل ع����ودة ال���دي���ن م���ن ث��اث 
اأفكار دينية وممار�صات يف قلب العلمنة، وخروج  جهات: تغلغل 
ال��ف��ا���ص��ف��ة ع��ل��ى ال��ت��ف�����ص��ري ال�����ص��ح��ري وال��و���ص��ع��اين، وال��ث��ال��ث 
التا�صع  القرن  من  تطورت  التي  االإن�صانية  املبادئ  يف  التاأثري 
الع�صرين.  القرن  يف  واإعانه  االإن�صان  حقوق  ميثاق  اإىل  ع�صر 
مثلما  الراأ�صمالية  على  كبري  تاأثري  للبوت�صتانتية  ك��ان  وق��د 
لت�صجيعها  وذلك  فيب؛  ماك�س  االجتماع  عامل  ذلك  اإىل  اأ�صار 
ال��دوؤوب  العمل  الكني�صة  حم��ل  وح��ل  امل��ال،  راأ���س  مراكمة  على 

بدال من التق�صف.
امل��وؤ���ص�����ص��ات  ك��ان��ت  وع��ن��دم��ا  ال��ع�����ص��ري��ن،  ال��ق��رن  ع�صرينيات  ويف 
توجه  ب��داأ  بالذات،  اأوروب��ا  يف  حاالتها  اأ�صعف  يف  تبدو  الدينية 
اآخر يف فل�صفة الدين مناق�س للتوجه الذي يعد الدين �صحرا 
وعليه،  م��ن��ه  واخل����روج  مغاليقه  وف�����س  ك�����ص��ره  ينبغي  ل��ل��ع��امل 
اأن  »امل��ق��د���س«  كتابه  اأوت��و يف  االأمل���اين  الاهوتي  املفكر  واأو���ص��ح 
اخلوف  اأو  الرهيبي  اجلانب  لي�س  االأخ���اق  اتباع  يف  ال�صبب 
وال�صحر، بل للفوائد املعنوية والر�صا واالإلفة واملودة وال�صدق، 
واَلإِن  ب�صام.  والعي�س  االإن�صان  واإن�صانية  التمدن  وكذلك رغبة 
عن  ال��ن��ا���س  ل��ك��ف  مبا�صر  كعنف  ب��ال��دول��ة  ي�صتعن  ه��وب��ز  ك���ان 
االأحا�صي�س و�صكل ما ي�صمى  الدين هّذب  اأنَّ  اإال  اإيذاء بع�صهم، 

بال�صمري.
االأخوة  االإن�صان مثل  املعنية بحقوق  الدولية  املواثيق  اأنَّ  ورغم 
هي  احل��وار  واأخ���اق  والتعاون  والت�صامن  وامل�����ص��اواة  وال�صام 
اإل��ي��ه يف  االإ���ص��ارة  ف��اإنَّ ذل��ك مل يتم  االأدي���ان؛  اأي�صا معروفة يف 
الدين  تعادي  املوقعن جهات  كان من بن  الأنه  املواثيق؛ رمبا 
التنوير  �صبق  وق��د  االأدي����ان.  ب��ن  االخ��ت��اف��ات  م��ن  للخوف  اأو 
اجلمهورية  يف  اأف��اط��ون  تقليد  ال�صلطة:  م�صاألة  يف  تقليدان 
الكني�صة  رج����ال  م���ال  ول��ق��د  ال�����ص��ي��ا���ص��ات،  اأر���ص��ط��و يف  وت��ق��ل��ي��د 
ب�صلطة  م��ا  ن��وع��ا  ي��ت��م�����ص��ك��وا  اأف���اط���ون ح��ت��ى  اإىل  امل��ح��اف��ظ��ون 
الكني�صة، اأما املتحررون فقد ف�صلوا اأر�صطو الأنه اأميل للقانون 
اأر�صطو نف�صه  اأن  الطبيعي، ويعطي دورا موؤثرا للجمهور رغم 

كان �صد الدميقراطية.
اإخ���راج  م��ث��ل:  ال��ن��ظ��ام اجل��م��ه��وري؛  وه��ن��اك ظ���روف لتف�صيل 
ال��ك��ن��ي�����ص��ة م��ن ال�����ص��ل��ط��ة ك��ون��ه��ا ���ص��ب��ب��ا يف ال��ك��ث��ري م��ن احل���روب 

ب�صاأن  فئتان  وظهرت  االجتماعي،  بالعقد  وا�صتبدالها  الدينية 
مع  امللكية  باملوؤ�ص�صة  االحتفاظ  ي��ود  ال��ذي  االأول  العقد:  ه��ذا 
املوؤ�ص�صات  اإل��غ��اء  ي��ري��د  اج��ت��م��اع��ي��ة، واالآخ����ر ج���ذري  ت��ع��دي��ات 
القدمية كليا مثل امللكية والكني�صة وا�صتبدالها باأنظمة �صعبية 
الف�صل  مهمة:  ت��ط��ورات  باأربعة  العلمانية  وم��رت  جمهورية، 
التدريجي بن الدين والدولة، وظهور فكرة العقد االجتماعي 
وامللكيات الد�صتورية واال�صتبدادية، وتبلور نوعن من التنوير، 

الراديكايل واملعتدل، وظهور فكرة الدولة القومية.
هو  االآن  اإىل  ���ص��ائ��دا  ي����زال  ال  ال����ذي  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام  اإنَّ   ...
ميثاق  وميثله  الثانية،  العاملية  احل��رب  بعد  ق��ام  ال��ذي  النظام 
االإن�������ص���ان  حل���ق���وق  ال���ع���امل���ي  واالإع�������ان   1945 امل���ت���ح���دة  االأمم 
حتى  ت�صدر  ظلت  التي  االأخ��رى  واملواثيق  واالإع��ان��ات   ،1948
اإىل  اأف�صت  اأن هناك هزات  اإال  املا�صي.  القرن  الت�صعينيات من 
وغزو   1990 ال�صوفيتي  االحتاد  �صقوط  مثل:  كبى  مراجعات 
القاعدة الأمريكا 2001، والتجربة اجلديدة الأمريكا يف الهيمنة 
بعد �صقوط ال�صوفييت 1990-2007، وجائحة كورونا يف 2020. 
الكاتب ت�صارلز تايلور يف كتابه »ع�صر علماين« 2007  وقد قام 
بك�صف مامح الع�صر اجلديد واحلديث عن عودة الدين، وقد 
اأ�صد »ت�صكات العلماين«،  جاء كتابه بعد عقد من كتاب طال 
وال���ف���رق ب��ي��ن��ه��م��ا ه���و ال���ف���رق ب���ن االإن���رثوب���ول���وج���ي وامل��ف��ك��ر 
وفيل�صوف الدين؛ فطال مثا مت�صائم من تربة العلمانية، 
االإف��ادة  واملطلوب  وانق�صى  ح�صم  االأم��ر  اأن  ف��ريى  تايلور  اأم��ا 
واأنَّ  العلماين، خا�صة  اأحدثها  التي  التنظيمات واملمار�صات  من 
التنوير واحلداثة ويعيدون  ينتقدون  بعد احلداثة  مفكري ما 

للتقارب. الدينية  الن�صو�س  تاأويل 
تعلمن  كله  العامل  اأن  يغري من حقيقة  لن  العلمانية  تاأثيم  اإنَّ 
اال�صت�صراقية  ال��درا���ص��ات  رغ��م  ال��غ��رب��ي،  للنظام  وفقا  وحت��دث 
املفكرين  من  وخارجها  اأوروب��ا  داخل  والعلمانية  التنوير  ونقد 
الاتينين اأو العرب اأو الهنود، وال�صن تعد مثاال على جناحها 
اأنَّ  واالإ�صكالية  بكينونتها،  االحتفاظ  م��ع  الغربي  التقليد  يف 
العلمانية  تنتقد  م��ث��ا  واإ���ص��ام��ي��ة  هندو�صية  ط��وائ��ف  ه��ن��اك 
ما  وه��ذا  الدولة،  على  اخلا�س  الديني  منطقها  فر�س  وتريد 

يدخل الدول اإىل نفق مظلم.

»اإ�سكاليات الدين والعلمانية والدولة املعا�سرة يف �سوء جديد«، يتناول الكاتب ر�سوان ال�سيد يف املقدمة كتاب طالل  يف مقاله املن�سور مبجلة »التفاهم« بعنوان 
يف  ويتابع  العلماين،  ماهية  اأو  العلماين  ما  �سوؤال:  عن  االإجابة  يحاول  اأولها  اأق�سام:  ثالثة  يف  يقع  الذي  واحلداثة«،  االإ�سالم،  امل�سيحية،  العلماين،  »تكون  اأ�سد 
الق�سم الثاين جتربة العلمانية؛ مثل: حترير االإن�سان من خالل حقوق االإن�سان وامل�سلمني بو�سفهم اأقلية دينية يف اأوروبا، وين�سغل الق�سم الثالث بعملية العلمنة؛ 

من خالل اإعادة ت�سكيل القانون واالأخالقيات يف م�سر اإبان اال�ستعمار.
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ب��ن امل��ق��ال اإ���ص��ك��ال��ي��ة ال��ع��اق��ة ب��ن احل���داث���ة وال��ع��ل��م��ن��ة يف ظ��ل ان��ت�����ص��ار 
وه��ل  للعلمنة؟   انتكا�صا  ال��دي��ن  ع���ودة  ف��ه��ل  ال��دي��ن(  ع���ودة  م�صطلح:) 
اأم  نف�صه؟  الفرد  االإن�صاين ومرجعه  للعمل  ال�صاملة  العقلنة  العلمنة هي 

هي الف�صل بن الدين والدولة؟ اأو الف�صل بن الكني�صة والدولة؟
يف  اال�صتعماري  للخطاب  نقد  واالأم��ري��ك��ي  االأورب���ي  املجالن  يف  ب��رز  كما 
والعلوم  واالإع���ام  واالقت�صاد  واال�صت�صراق  والفكر  وال��ت��اري��خ  الفل�صفة 
وال��دول��ة  )احل��داث��ة  ه��م��ا:  اأم��ري��ن  اإىل  النقد  ه��ذا  وت��و���ص��ل  االجتماعية 
تو�صل  وقد  امل�صيحي،  الدين  من  موقفاً  بو�صفها  والعلمانية  احلديثة(، 
جهة  من  العلمانية  للمقوالت  واآخ��ر  احلديثة،  للدولة  ج��ذري  نقد  اإىل 

املفهوم اأو مفاهيم عائق الدين بالدولة.
ال��دول��ة  ب��اأن��ه��ا علمنة فح�صب، وو���ص��م  و���ص��م احل��داث��ة  اخ��ت��اف يف  ه��ن��اك 
العلمانية  الظاهرة  اأن  فيه  �صك  ال  ما  لكن  علماين،  كيان  باأنها  احلديثة 
اإذا عدت عقانية �صاملة بح�صب ماك�س فيب ومدر�صته فاإنه يكون علينا 

مراقبة تاأثرياتها على الديانات القدمية يف امل�صرق والعامل.
وممن در�س تاأثري ظاهرة احلداثة على االأديان: ماك�س فيب )فقد در�س 
والبوذية  واليهودية  امل�صيحية  ال��دي��ان��ات:  على  احل��داث��ة  ظ��اه��رة  ت��اأث��ري 
كذلك  واالإ�صام،  البوذية  على  تايلور  ت�صارلز  ا�صتغل  كما  والهندو�صية(، 
كوك  مايكل  األف  كما  لبغرامي،  والعلمانية  غاندي  عن  مهم  كتاب  ظهر 
كتاب:) االأمر باملعروف والنهي عن املنكر( فقد حتدث فيه عن تاأثريات 
يف  ما�س  روث  تناول  كما  والهندو�صية،  واالإ�صام  امل�صيحية  على  احلداثة 

عمله حتوالت وحتويات االإ�صام يف فرن�صا.
وم��ن خ��ال ه��ذه االأع��م��ال اخلم�صة ���ص��ن��در���س امل��ت��غ��ريات وال��ت��ح��والت يف 

الديانات الثاث من خال )عاقتها باحلداثة وببع�صها البع�س(.
اأوال: متغريات الهوية:

1-االإ�صام:
تاأثرت هوية االإ�صام باحلداثة يف ظل انت�صار االإ�صام ملناطق غري عربية 
فقد ن�صب �صراع بن االأخوة الدينية واالأخوة االإثنية )عرقيا(، لكن ظل 

هناك ت�صامن اإ�صامي قبل التدخل الغربي وبعده.
كيانات  الإن�صاء  )دعوى  الغربي  التدخل  بعد  االإ�صامية  الهوية  تاأثرت    
الدينية(،  احل�صا�صيات  م��ن  خلت  )لكن  الكمالية  تركيا  منها:  قومية( 
االإثنية  الهوية  وا�صتعاء  الهند،  عن  باك�صتان  بدولة  امل�صلمن  وانف�صال 
يف البنغال، اأما يف م�صر )منوذج لائتاف بن الدين والهوية الوطنية(.
مع  تعار�صاً  اجل��دي��دة  ال��دول  يف  الغربية  اجل��دي��دة  الهوية  اأظ��ه��رت  لقد 

الوحدة با�صم الدين )الدولة القومية ككيان علماين مغرب(.
2-الهندو�صية:

الهندو�صية �صوى نزعة قومية هندية هندو�صية مغربة ظهرت  مل تكن 
الهند  يحكم  ال��ذي  جانتا  بهاراتي  حزب  �صيا�صات  اأ�صا�صها  الهند  ب�صمال 

اليوم، كما اأنها طبقية وحاول غاندي تاوزها با�صم )روح الهند(.
)القدرة  احلديثة  الدولة  يف  االإ�صامية  الهوية  بن  فرقاً  هناك  اأن  كما 
ب�صورة  الغالب  تنق�صم يف  الهندو�صية  الهوية  اأن  التوحيد(، يف حن  على 
؛  غ��زاة(  )بو�صفهم  للم�صلمن  ال��ع��داء  على  تتفق  لكن  تنبها  مُيكن  ال 
عام  ب�صكل  لكن  الهند،  عن  باك�صتان  بانف�صال  امل�صلمن  ارت��ب��اط  ب�صبب 

اأثرت احلداثة كثريا على اإبراز القومين الهندو�س.
اأمريكا الاتينية: 3-الكاثوليكية والهوية يف 

فقد  ال�صيا�صية،  الهوية  مع  املك�صيك  يف  الكاثوليكية  الهوية  تتفاعل  مل 
اأمريكا  م��ن  ال��ق��ادم  البوت�صتانتي  االن��دف��اع  ت��واج��ه  ع��ام��ة  ه��وي��ة  بقيت 

ال�صمالية.
فمعظم النا�س يف املك�صيك لي�س لديهم اإح�صا�س قوي باحلاجة اإىل هوية 
م�صيحية؛ الأن م�صاكلهم يف مكان اآخر، فلذلك مل توؤِد دوًرا مهًما يف تكوين 

ال�صيا�صية الأمريكا الاتينية بخاف بولندا. الهوية 
ثانيا: متغريات القيم:

نزعة  للت�صدير:  قابلة  نزعات  الغرب  ل��دى  الثانية  احل��رب  بعد  ظهرت 
امل��ح��اف��ظ��ة امل��ع��ت��دل��ة، وال��ن��زع��ة ال��ي�����ص��اري��ة )م�����ص��اواة وت�����ص��ام��ن وحت���رر(، 

الليبالية. والنزعة 
اأم����ا م��وق��ف��ه��ا ت���اه ال���دي���ن:)امل���ح���اف���ظ���ون: اإي��ج��اب��ي��ون ت���اه ال��ت��ق��ال��ي��د 
حن  يف  الدينية،  التقاليد  تاه  دائماً  �صلبيون  الي�صاريون  اأما  الدينية(، 
الليباليون انق�صموا بن علمانين يعار�صون تاأثريات الدين يف املجتمع 

وال�صيا�صة، وال مبالن. 
ف��ق��د ت��ع��ر���س االإ����ص���ام ل��ت��ح��دي��ات ُم��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ي��م )احل���ري���ات، وامل����راأة، 
ب�صكل  االأخاقية  والليبالية  والقانون،  والت�صريع  والتحرر االجتماعي، 
فيما  اأخ��اق��ي��ة  طبيعة  )ذو  م��ث��ايل  ملجتمع  ت�صور  االإ���ص��ام  ف��ل��دى  ع���ام( 

الذاتية(. بالفقر وامل�صاعدات االجتماعية  يتعلق 
ك��م��ا اأث���ر ال�����ص��ح��وي��ون يف مم��ار���ص��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات م��ث��ل ال��ب��ن��وك ال��رب��وي��ة 
اأثر  كذلك  احلكومات  حدود  متجاوزين  الفقرية  املجتمعات  يف  ون�صطوا 
والقيم  التقاليد  املراأة وتاوز  بالعلمانيات وببامج حترير  الليباليون 
والنوادي  امل��راأة  جمعيات  يف  ووج��ود  اإعامية  �صطوة  لهم  وكان  املحافظة 

الي�صارين والليبالين(. الثقافية )خليط بن 
ال��ذي  م��ان��و  ك��ت��اب  اإىل  ت�صوراتهم  فت�صري  ال��ه��ن��دو���س  م�صتوى  على  اأم���ا 
نظام  باأي  له  ت�صور طبقي مغلق فا عاقة  لكنه  الأرب��ع،  الطبقات  ق�صم 
واال�صتبدال  وحتويله  بالتدريج  اخراقه  االأوىل  وك��ان  حديث،  اأخاقي 
� وقد القى  به )النظام الدميوقراطي( الذي يفر�س ت�صاويا للمواطنن 
)ت�صتنه�س  منت�صرة  دينية  اإيحائيات  هناك  اأن  كما  االآن.  حتى  جن��اح��اً 

التقاليد القدمية واأخرى تعادي امل�صلمن(.
اأما الديانة الكاثوليكية فا توجد نظرة م�صيحية للخري فيها فالكن�صية 

لكن  للرهبنة،  اإمن��ا  امل�صجونن  اإخ���راج  اأو  االأم���وال،  جلمع  مكاًنا  لي�صت 
ومل  الدين  با�صم  اأخاقية  اجتماعية  برامج  لديها  دينية  نخب  ظهرت 

يكونوا من رجال الدين.
ال�صيا�صي: النظام  ثالثا: 

يفر�س ال�صكل الغربي للدولة اأن يكون د�صتوريا ودميوقراطيا اأو ملكيا 
فكيف  واالأخ��وة  وامل�صاواة  باحلرية  الدولة  مواطنو  يتمتع  واأن  د�صتوريا، 

اأثرت يف تراث االأديان:
االإ�صام 

احلداثة  واأث��رت  االإ�صامي،  العامل  بلدان  يف  القومية  الدولة  نظام  �صاد 
ال�صيا�صي  النظام  هو  اخلافة  نظام  لكن  وق��وي��ة،  عميقة  ت��اأث��ريات  فيها 
اأزم��ن��ة،  م��ن��ذ  ول��ك��ن��ه �صعف  وال��دن��ي��ا(  ال��دي��ن  ل��اإ���ص��ام )ي��ج��م��ع �صلطات 
ب�صكل  كبى(  )ماأ�صاة  االأخ��رى  ال�صنوات  يف  اإحياءه  حاولت  واالأ�صوليات 

اإجرامي )داع�س والقاعدة(.
الهندو�صية:

مل ت��ع��رف يف ت��اري��خ��ه��ا غ��ري امل��ل��ك��ي��ة )ك��ن��ظ��ام ���ص��ي��ا���ص��ي(؛ ل��ذل��ك جنحت 
�صيا�صية  هندية  م��وروث��ات  وج��ود  ع��دم  ب�صبب  الهندية  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

)مثاالت، وقيم، واأنظمة(.
الاتينية: االأمريكية  الكاثوليكية 

ع��ن��دم��ا ا���ص��ت��ع��م��ر االإ����ص���ب���ان وال��بت��غ��ال��ي��ون اأم��ري��ك��ا ن��ق��ل��وا اإل��ي��ه��ا ن��ظ��ام 
م�صتعمرين؛  ب�صفتهم  مكروهن  كانوا  لكنهم  امللكي(  )النموذج  امللكيات 
ت��راج��ع��ت �صعبية االأح����زاب  ال��ق��وم��ي��ة، ك��م��ا  ���ص��ادت اجل��م��ه��وري��ات  ل��ذل��ك 
الي�صار  وح��رك��ات  الع�صكرين  غ��ري  يبق  ومل  امل�صيحية  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

الدميوقراطي وغري الدميوقراطي.
االأ�صولية: رابعاً: 

البوت�صتانتية  والنه�صات  بال�صحوات  معني  بروت�صتانتي  م�صطلح  هو 
املتوالية يف الواليات املتحدة بالذات منذ القرن الثامن ع�صر.

وب�صبب اختاف مظاهر الت�صدد يف االإ�صام والهندو�صية والكاثوليكية يف 
العلل واالأهداف )ت�صمية ال�صحويات الدينية: اإحيائية(، فال�صحويون ال 
التاأثر  ب�صبب  االأ�صول فقط، بل ي�صيفون ت�صورات جديدة  اإىل  يرجعون 
ال�صديد بالع�صر وتكوين تيارات م�صادة له، فقد عاد االإ�صام اإىل الكتاب 
فاحتفظت  الهندو�صية  اأما  احلداثة(،  �صد  هوية  حركات  )ب��داأوا  وال�صنة 
ال�صاأن  يف  الهندو�س  ال�صحويون  يتدخل  ما  )قليًا  والتقليد  باالأ�صالة 
وا�صعة  لفئات  البائ�س  بالو�صع  تاأثرت  فقد  الكاثوليكية  اأما  ال�صيا�صي(، 

واأفادت من تكتيكات الي�صار. 
ال�صاملة يف كل هذه  العلمنة وجه للحداثة وت�صببت احلداثة  اأن  ون�صتنج 
املتغريات والت�صققات اإما على �صبيل املعار�صة اأو التقليد، ولكنها ما زالت 

م�صتمرة.

 تعترب احلداثة والعلمنة من الق�سايا املعا�سرة التي �سغلت بال الكثري من الباحثني واملُفكرين من حيث مفهومها واالآثار والظواهر التي ترتبت على ظهورها؛ والأهميتها البالغة 
يف العامل نلخ�ش مقااًل بعنوان:) احلداثة: حتوالت االإ�سالم وامل�سيحية والهندو�سية( وهو من�سور يف جملة �سباب التفاهم.

حتدث املقال عن اجلدلية واخللط بني مفهوم احلداثة والعلمنة وتاأثريها على الديانات القدية الثالث: امل�سيحية والهندو�سية واالإ�سالم من خالل املتغريات:الهوية، والقيم 
واالأخالق، والنظام ال�سيا�سي، واالأ�سولية، عرب بيان عالقتها باحلداثة، وعالقتها ببع�سها البع�ش.

عالقة الحداثة بالديانات
القديمة الثالث


