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ـا قبل...! أمَّ

»األمُّ  بعنوان  قصيرة  الرائع قصيدة  األطفال  ِشعر  من 

 Eugene فيلد  يوجين  األمريكي  للشاعر  فلة«  والطِّ

متخصص  شاعر  فيلد  ويوجين   Field (1850-1895).
»شاعر  بـ  ُيلّقب  إنِّه  بل  األطفال،  ِشعر  كتابة  يف 

45 عامًا، فإنَّ  الطفولة«. ورغم أنَّه لم يعش أكثر من 

أعماله الشعرية التي تجاوزت عشرة مجلدات اكتسبت 

شخصيات  بعض  أن  حتى  أمريكا؛  يف  واسعة  شهرة 

بعض  يف  تذكارية  ُنُصٌب  لها  أقيم  ورموزها  قصائده 

الحدائق العامة يف شيكاجو وإلينوي وبنسيلفينيا.

أما قصيدته »األمُّ والّطفلة« فهي قصيدة رمزية، بل 

أم بطفلتها، تمثلت يف  هي استعارة تجسد عالقة 

فأكسبتها  وردة،  أحضان  يف  لياًل  وقعت  ندى  قطرة 

سعادة غامرة. ولكّن الشاعر ُيفاجئنا بمصير غير متوقع؛ 

إذ إنَّ السماء غارت من الوردة فسلطت عليها أشعتها 

الحارقة التي جففت قطرة الندى. ورغم توسل الوردة 

تعلن  القصة  فإنَّ  حبيبتها،  إليها  تعيد  بأن  للسماء 

خيبة الرجاء وذبول الوردة من شدة الحزن والفقد.

املكّثفة  االستعارة  هذه  يف  يكمن  القصيدة  َجمال 

بطفلتها  أمٍّ  عالقة  فيلد  يوجين  فيها  اختصر  التي 

بُحبِّها؛  تسعد  كي  القدر  ُيمهلها  لم  التي  الصغيرة 

فكان اختطافًا سريعًا للطفولة واألمومة.

  

)األمُّ والّطْفلة(
وَقْطَرٍة صغيرٍة من النََّدى 

ذاَت َمساٍء َوَقَعْت ِلُتْفتَدى

يف ِحْضِن َوْردٍة حنوٍن دافٍئ

ما أْسعَد الَوْرَد وَقْطرَة الّنَدى

أيا صغيرتي وُروَح ُمْهجتي

فْلَتْسكني الَقْلَب أَماًنا للَمدى

ماُء حينما َرأْت لكّنما السَّ

ُحبًّا كسا الَوْردَة ُعْمًرا أْسَعدا

َتجّهَمْت وأرسلْت ضياَءها 

لَيْخِطَف الَقْطرَة خْطفَة الّردى

فصاحت الوردُة من َفْرِط األسى:

ُرّدي حبيبتي، وُروحَي الِفدا

َدى واَحْسَرَتاه! لم َتِجْد غْيَر الصَّ

فماتْت الَوْردُة َقْلًبا َكِمدا

د. هالل الحجري

التراث الشعري في الفكر اإلصالحي للشيخ البهالني

قصة قصيرة عن الفلسفة اليونانية

الربُط بين التعليم واألخالق كما عكسْته التصوراُت اإلسالمية

تأثير التحوالت العالمية في منظومة القيم الدينية 

العدالة في معترك أقوال الفالسفة

تأمالت حول المؤتلف اإلنساني 

عالم بال إنسان تأمالت »غونتر أندرز«

مشروع السلطان قابوس للمؤتلف اإلنساني..

عصر األزمة.. إلى أين؟

العلمانية... وفصل الدين عن الدولة

مبادئ وقيم »المؤتلف اإلنساني«
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ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية
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التراث الشعري في الفكر اإلصالحي
للشيخ البهالني

فاطمة بنت ناصر
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�أهمية  من  فيها  ملا  �لبحثية،  �لورقة  هذه  بتلخي�ص  و�سنقوم 
ل��ي�����ص ف��ق��ط لأن���ه���ا م��ع��ن��ي��ة ب�����س��خ�����س��ي��ة ُع��م��ان��ي��ة ف����ذة، ول��ك��ن 
�لعرب  غري  من  �لباحثني  تناول  كيفية  على  مثاًل  بو�سفها 
هذه  �أهمية  وتت�ساعف  و�لإ�سالمية.  �لعربية  لل�سخ�سيات 
�ملذهب  من  �إ�سالمية  �سخ�سية  تتناول  كونها  كذلك  �لورقة 
�لإب���ا����س���ي �ل����ذي ق��ل��م��ا ي��ت��م ت��ن��اول��ه وب��ح��ث��ه. ول��ع��ل �خ��ت��ي��ار 
 2019 عام  يف  عاملياً  موؤثرة  ك�سخ�سية  م�سلم  لأبي  �ليون�سكو 
وح��ول  حوله  �لبحثية  �لأور�ق  م��ن  �مل��زي��د  روؤي���ة  يف  �سُي�سهم 
على  �مل��ظ��ل��وم��ة  �ل��ع��م��ان��ي��ة  �ل��ف��ك��ري��ة  �ل�سخ�سيات  م��ن  غ���ريه 

�لعاملي.  �ل�سعيد 
عمان النائية حت�سر لل�ساحات الدولية 

تقول �لباحثة �إنَّ ُعمان من �لدول �ملنعزلة يف حميطها �ل�سرق 
�ليوم ولكنه يعود حلقب بعيدة  �لأو�سطي، وهذ� لي�ص بوليد 
حني  بني  ب�سيطة  ��ستثناء�ت  مع  بعدها  وما  �لأموية  للفرتة 
ت�سكيل ح�سور  يف  ب��ارز�ً  دور�ً  �لإبا�سي  �ملذهب  ويلعب  و�آخ��ر. 
�لعمانية،  �ل�سخ�سية  �سمات  ر�سم  يف  وكذلك  �ل�سيا�سي  ُعمان 
�لغالب عليها طابع �مل�ساملة و�لناأي عن �مل�ساكل. وقد حافظت 
ُع���م���ان ع��ل��ى ح���ذره���ا م���ن �ل��ت��و����س��ل م���ع �ل���ع���امل �خل���ارج���ي 
و�لد   - تيمور  بن  �سعيد  �ل�سيد  عهد  وه��و  قريب  عهد  حتى 
�أتى  �لذي  �لنفتاح  - رحمهما �هلل-. ورغم  قابو�ص  �ل�سلطان 
وهادئاً  خجول  ظل  ح�سورها  �أنَّ  �إل  قابو�ص  �ل�سلطان  بعهد 

يت�سم بالعمل �ل�سامت وعدم �لتدخل يف �سوؤون �لغري. 
اليون�سكو تك�سف عن جواهر العقول العمانية 

قامت �ليون�سكو خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية بالحتفاء ب�سخ�سيات 
�ملوؤثرة  �ل�سخ�سيات  قائمة  �سمن  �إدر�جها  عرب  فذة،  ُعمانية 
�لعاملية  �لعلمية  �لبحوث  زي��ادة  يف  ي�سهم  �سوف  وه��ذ�  عاملياً 
ومن  �حل�سارية.  ُعمان  �إ�سهامات  على  �ل�سوء  ت�سلط  �لتي 

�ل�سخ�سيات:  هذه 
�ل��ع��رو���ص  ع��ل��م  �ل��ع��ني وم��وؤ���س�����ص  ���س��اح��ب معجم   -  2006 يف 

�لعماين �خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي. 
بني  عا�ص  �لذي  عمرية  بن  ر��سد  �لعماين  �لطبيب   2013 يف 

�لقرنني 16-15 . 
موؤرخ وعامل  �ل�ساملي وهو  �لدين  نور  �لعامل  �ل�سيخ   2015 يف 

مو�سوعي.

�أب��و  �ل��ع��م��اين  و�ل��ف��ي��زي��ائ��ي  �ل��ط��ب��ي��ب  �أدرج����ت �سخ�سية  ك��م��ا 
عبد�هلل �لأزدي )�بن �لذهبي( 

2019  �ل�ساعر �أبو م�سلم �لبهالين  
�أ�سباب �لهتمام �خلا�ص برت�ث �أبي م�سلم �لبهالين 

ت��دع��و لالهتمام  �أ���س��ب��اب  ع��دة  ه��ن��اك  ف���اإن  �ل��ب��اح��ث��ة،  بح�سب 
بتجربة �أبي م�سلم وهي : 

�لإب���ا����س���ي  �ل���ف���ك���ر  ت����ط����ور  يف  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل  ����س���اه���م  �أوًل: 
و�أيديولوجيته. 

و�حلركة  �لإبا�سي  �لفكر  بني  �لتناغم  �أ�سعاره  عك�ست  ثانياً: 
و�لجتماعية  �ل�سيا�سة 

تاريخية  ت��ط��ور  م��ر�ح��ل  ع��ن  ك�سف  �ل��ف��ك��ري  ن��ت��اج��ه  ث��ال��ث��اً: 
لعمان  تابعا  بو�سفه   - و�ل��زجن��ب��اري  �ل��ع��م��اين  للمجتمعني 
ت�سكيل �سورة  �ملجتمعني يف  �أثر تطور  لفرتة طويلة- وكيف 

�لفرد �لعماين �حلايل. 
�حلركة  ونهو�ص  تطوير  يف  �ساهمت  �لبهالين  �أعمال  ر�بعاً: 
�لأدبية �لعمانية، كما �أن �أ�سلوبه �ملميز �لذي جمع بني �لأدب 
�لدين  لعبه  �لذي  �لدور  عك�ص  و�لتعليم  و�ل�سيا�سية  و�لدين 
�ملجتمع  وعلى  ع��ام  ب�سكل  �ملنطقة  ويف  �لعمانية  �لأر����ص  يف 

ب�سكل خا�ص.  
الإبا�سية املعتقد واملحرك 

يف  ن�ساأت  فقد  بال�سيا�سة،  وثيق  �رت��ب��اط  �لإبا�سية  للعقيدة 
و�ل�سيا�سة وخروجهم على جماعة  باحلكم  يتعلق  ظل �سر�ع 
دليل  نظري  وجهة  م��ن  وه��ذ�  �مل�سلمني.  جمهور  م��ن  كبرية 
معتقدها  يف  تقبل  ل  �لتي  �لعقيدة  ه��ذه  و�سالبة  ق��وة  على 
�لنبي قربة  لبيت  �أقرب منهم  كان معار�سها  و�إن  لومة لئم 
�لإبا�سية �سنفت من قبل  �إن  �لباحثة  ون�سباً. عن هذ� تقول 
دميوقر�طيًة  �لإٍ�سالمية  �لفرق  كاأكرث  �لباحثني  من  �لكثري 
وثورية و�سعبية. وت�ستعر�ص �لباحثة عدد� من مبادئ �لفكر 

�لإبا�سي �لتي متيزه عن غريه من �ملذ�هب منها:
م�ساألة �عتقادهم بتخليد �ملُ�سرِّ على �لكبرية يف �لنار. 

تعيني �إمام �مل�سلمني ل يخ�سع لقبيله ول لتوريث، فالر�سول 
مل يعني خليفته وترك �لأمر ل�سورى �جلماعة. 
البهالين �ساعر وقا�ض يف بالط ال�سيا�سة 

ن��زوى بي�سة  و�ل��ده قا�سيا يف  وك��ان   ،1860 �لبهالين يف  ولد 

�لإٍ�سالم ومنارة �لعلم يف وقتها، ولعدم وجود تعليم ومد�ر�ص 
بتعليم  وق���د ح��ظ��ي  �ل�����س��ي��وخ،  ي��د  ع��ل��ى  تتلمذ  ف��ق��د  ن��ظ��ام��ي��ة 
وم�ساحبة �أبرز رجالت �لعلم و�لدين يف ذلك �لوقت ومنهم: 

�سالح بن علي �حلارثي 
ر��سد بن �سيف بن �سعيد �للمكي 

ماجد بن خمي�ص �لعربي
و�ل��ده  برفقه  زجنبار  �إىل  �لبهالين  غ��ادر  �لع�سرين  �سن  يف 
وعينه  كاأبيه  قا�سياً  لحقاً  و�أ�سبح  هناك.  قا�سياً  عني  �لذي 
عمل  وقد  له.  م�ست�سار�  �سعيد  بن  ثويني  بن  حمد  �ل�سلطان 
ل�����س��الط��ني زجن��ب��ار م��ن��ذ ) 1893 وحتى  ُم��ر�ف��ق��اً  �ل��ب��ه��الين 
1911(. وقد قال فيهم �ل�سعر وكتب عنهم و�أبرز ما كتبه هو 
كتاب رحلته ل�سرق �أفريقيا برفقه �ل�سلطان حمود بن حممد 

بن �سعيد. 
البهالين متفرغًا لالإ�سالح 

�لبهالين  تفرغ  زجنبار  يف  �ل�سلطة  ب��الط  من  خروجه  بعد 
مل�����س��رية �لإ���س��الح ح��ي��ث ك��ان��ت زجن��ب��ار م��ه��د�ً للتطور ورغ��د 
و�سيق  �سنك  يف  تعي�ص  كانت  عمان  �لأم  �لبلد  بينما  �لعي�ص 
�ل�سحافة يف زجنبار  �لبهالين عرب  ح��اول  وق��د  �حل��ال.  من 
�لعماين.  �لد�خل  �إبا�سية  �إىل  �خلارج  �إبا�سية  �سوت  �إي�سال 
زجنبار  من  �لنجاح  �سحيفة  �لبهالين  �أً�سدر   1911 عام  ويف 
بال�سر�كة مع رفيقيه �ل�سيخ �أحمد بن حمود �حلارثي و�ل�سيخ 
�أُِريُد  »�إِْن  تعاىل:  قوله  و�سعارها  �خلرو�سي،  �سيف  بن  �أحمد 
�لتعر�ص  قليلة  �ل�سحيفة  كانت  ��ْسَتَطْعُت«.  َما  اَلَح  �ْلإِ�سْ �إِلَّ 
�سليمان  ب��ن  ن��ا���س��ر  �ل�����س��ي��خ  زم��ام��ه��ا  م�����س��ك  ح��ت��ى  لل�سيا�سة 
يف  �لإجنليز  ن�ساط  ب�سدة  خاللها  من  �نتقد  �ل��ذي  �للمكي. 
�خلليج �لعربي و�سمى فيها �سخ�سية بلفور ببلفور �لدموي. 
وقد �أغلقت �ل�سحيفة يف 1914 ونفي �للمكي �إىل �لهند. وقد 
�ل��دول  �ستى  يف  �مل�سلحني  م��ع  تو��سله  يف  �لبهالين  ��ستمر 
�جل��ز�ئ��ري  وم��ن��ه��م:  �لإب��ا���س��ي��ني  �مل�سلحني  خا�سة  �لعربية 
�لباروين   با�سا  �سليمان  �لليبي  و  �أطفي�ص  يو�سف  بن  حممد 
و�مل�سطفى  �ل�سماخي  �سعيد  قا�سم  �مل��ول��د  �مل�سري  و�لليبي 

ريا�ص با�سا رئي�ص وزر�ء م�سر 3 مر�ت.
وت��خ��ت��م �ل��ب��اح��ث��ة ب���اأن �ن��غ��الق �ل��د�خ��ل �ل��ع��م��اين ح��ت��ى عهد 
�ل�سلطان �سعيد بن تيمور غيب عن �لعامل �سخ�سيات فكرية 

عظيمة عا�ست و�زدهرت جتربتها خارج عمان. 

م�سلم  اأبي  لرتاث  الإبا�سي  املنطلق  حول  مهمة  بحثية  ورقة   Victoria Zarytovskaya زاريتوف�سكايا  فيكتوريا  الرو�سية  وامل�ستعربة  الأكادميية  كتبت 
اأنَّ ن�سبة الثلثني 3/2 من ق�سائد البهالين هي ذات طابع  البهالين، ن�سرتها جملة لوغو�ض )LOGOS( الليتوانية يف عددها الأخري 105. وقد وجدت الباحثة 
يف  وال�سادقة  ال�سميمة  رغبته  يعك�ض  فهذا  الباحثة  وبح�سب  بيتًا،   90 ق�سائده  بع�ض  يف  له  �سخر  قد  املغفرة  وطلب  بخطاياه  العرتاف  وم�سلك  اإ�سالحي  ديني 

الإ�سالح على امل�ستوى ال�سخ�سي واملجتمعي.  
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قصة قصيرة
عن الفلسفة اليونانية

زهرة السعيدي

Zahra.alsaidi09@gmail.com

�أن  �ل��ذي و�سلنا  ون��ع��رف م��ن خ��الل �لأدب و�ل��ف��ن �لإغ��ري��ق��ي 
�ل�سابع قبل �مليالد كانو� ين�سبون  �ليونانيني فيما قبل �لقرن 
�حلو�دث �لطبيعية �إىل قوى خارقة تفوق �لطبيعة و�لقو�نني 
�لعامل  فهم  يف  �لأوىل  �أد�ت��ه��م  هو  �حلد�ص  وك��ان  �لفيزيائية،  
وم��ل��ئ��ه ب��امل��ع��ن��ى. رمب���ا ي��ك��ون �أج���م���ل م���ا يف ت��ل��ك �حل��ق��ب��ة هو 
�للجوء �إىل �ل�سعر و�إ�سفاء طابع �لقد��سة و�ل�سحر يف تف�سري 
�ملفاهيم.  يف  و�ختز�لها  �لقو�عد  ��ستخد�م  من  بدًل  �لأحد�ث، 
ت�ستك�سف  �ل��ت��ي  �لأ���س��ط��وري��ة  �ل��ق�����س�����ص  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ه���ذ� 
و�لقدر.  و�ملوت  بالأمل  �لإن�سان و�سر�عاته وم�سريه وعالقته 
كان �لإغريق يف هذه �لفرتة يوؤمنون باخليال وحرية �لأفكار 
ر�أي  على  �لآل��ه��ة،  د  تعدُّ هو  ذل��ك  �سبب  يكون  ورمب��ا  و�لتعدد، 
كانت  لليونان  �لتي قدمها هومريو�ص  �لأ�سطورة  لأنَّ  نيت�سه؛ 
هي �ملحرك �لأ�سا�سي للخيال وجمال �لأفكار؛ لذلك ولع نيت�سه 
�إ�سالح  حماولة  يف  �سبله  �أح��د  وكانت  �ليونانية  بالرت�جيديا 
�لثقافة �لتي يعوزها �لفن �لذي قتلته �لقيم �لعقالنية. يقول 
جدية  �أك��رث  �لهيلينني  ديانة  كانت  »ل��و  �سانتهيلر:  بارتليمي 
�أق��ل  ت��ك��ون  �أن  وعلومهم  فل�سفتهم  لأو���س��ك��ت  عليه  ك��ان��ت  مم��ا 
لأنه  مهم  �لتف�سيل  هذ�  بكثري«..  عليه  كانت  مما  �جلدية  يف 
�لعقالنية  و�لقيم  �سقر�ط  من  نيت�سه  موقف  لحقاً  �سي�سرح 

و�لتوحيدية �لتي بد�أت معه.
م�سرحية  م�ساهد  د  جم���رَّ و�ل��رت�ج��ي��دي��ا  �لأ���س��ط��ورة  ت��ك��ن  مل 
ومتثيل  �لأح���د�ث،  عن  تعبري�ً  كانت  و�إمن��ا  و�للعب،  للرتفيه 
�لوجود باأنه �سيء مرعب وعبثي، ولكن يف �لوقت ذ�ته ي�ستحق 
قد  �ليونانية  �لأ�سطورة  �إنَّ  �لقول  ميكن  ول  و�لأمل.  �ملعاناة 
توقفت عند نقطة معينة على �خلط �لزمني، فحتى مع تو�سع 
ومذهب  فكرة  كل  �لالحقني  �لفال�سفة  و�إخ�ساع  �لعقالنية 
�أنها ما فتئت تغذي �أمناطاً �سحرية خمتلفة  لنظام �لعقل، �إل 

�أكرث حد�ثة.

الطبيعة
�لإن�سان«؛  ولي�ص  �لأ�سياء  حقيقة  هو  �مل��اء  »�إن  طالي�ص:  ق��ال 
�لقدمي  �لعتقاد  و�ألغى  و�حد،  �أ�سل  �إىل  �لأ�سياء  �أعاد  وبذلك 
�إىل  منه  نقلها  حيث  �لإن�سان؛  يف  تكمن  �حلقيقة  ب��اأنَّ  �لقائل 
�أق�سى  وك��ذل��ك  �مل���اء،  �إىل  �مل���وج���ود�ت  �أ���س��ل  ب��اإع��ادة  �لطبيعة 

�حلقبة  هذه  ويف  �لكون.  �أح��د�ث  تف�سري  نطاق  من  �لأ�ساطري 
هد�أت  �مليالد  قبل  �ل�سابع  �لقرن  نهاية  يف  تقريباً  ب��د�أت  �لتي 
للتف�سري  �ملجال  و�خل��ر�ف��ة  �ل�سحر  و�أف�سح  قلياًل  �لأ���س��ط��ورة 
�لعقلي بدخول �مل�سهد. يتفق نيت�سه مع �أر�سطو يف �أن طالي�ص 
ولكن  �لعلمية،  بالفل�سفة  ف��ك��ر  �ل���ذي  �لأول  �لفيل�سوف  ه��و 
�أر�سطو مقولة  ل  �أوَّ فل�سفته. ففي حني  تاأويل  يختلف معه يف 
�لعبارة  ه��ذه  نيت�سه  ي��ق��ر�أ  ���س��يء،  ك��ل  يغذي  �مل��اء  ب���اأنَّ  طالي�ص 
�لعقلي  �لنظام  �إىل  �حل�سية  �ملالحظة  م��ن  �لقفز  باعتبارها 
�للغة و�ملجاز؛ لذلك قد  �لآخرين عرب  ومن ثم م�ساركته مع 
جماز  هو  �مل��اء  �إىل  �لأ�سياء  �أ�سل  ب��اإع��ادة  طالي�ص  ق�سد  يكون 

للتعبري عن وحدة �لوجود.
ر �لأ���س��ط��وري و�ل��دي��ن��ي ع��ن �لإغ��ري��ق  وب��ه��ذ�؛ �ن��ت��ق��ل �ل��ت�����س��وُّ
تدريجيًّا من �خليال �إىل �لطبيعة ومن �ل�سعر �إىل �لنرث ومن 
�جلو �ل�ساحر �إىل �إقامة �لأدلة و�لتعليل �لطبيعي لالأحد�ث.

الأخالق
���ر �ل�����س��ف�����س��ط��ائ��ي��ون �إمي����ان �لأث��ي��ن��ي��ني ب��الآل��ه��ة و�لآل���ه���ات،  دمَّ
و�أر����س���و� ���س��ك��اًل ج��دي��د� ل��ل��خ��ط��اب �ل��ف��ل�����س��ف��ي ب��اع��ت��ب��ار �ل���ذ�ت 
قيما  و��ستحدثو�  م�سكنه،  و�ملدنية  �لتفكري  حمور  �لإن�سانية 
�لإن�سان  مكانة  فاأ�سبحت  وفرد�نية،  وفكرية  �أخالقية  جديدة 
�حلرية  على  حينها  �لإن�سان  تعرف  �سبق.  وق��ت  �أي  من  �أعلى 
وت��ق��ري��ر �مل�����س��ري و�أ���س��ب��ح م���درك���اً لأن �ل��ع��امل ي�����س��م ث��ق��اف��ات 
�لهتمام  توجيه  يف  �سقر�ط  روؤية  تو�فقت  �أخرى.  ومعتقد�ت 
معهم  �ختلفت  لكنها  �ل�سف�سطائيني،  روؤي��ة  مع  �لإن�سان  نحو 
و�سعه.  يجب  �ل���ذي  �لأخ��الق��ي  و�ل��ن��ظ��ام  �لإن�����س��ان  طبيعة  يف 
ب�سبب  بالعوجاج  ب��د�أت  �ليونانية  �لفل�سفة  �أنَّ  �سقر�ط  ر�أى 
�ل�سف�سطائيني وما �أحلوه من ��سطر�ب ب�سبب تعليلهم �ملادي 
تكن  مل  نظرياتهم  �أنَّ  ر�أى  حيث  �ل��ك��ون؛  ق�سايا  لكل  �ملجرد 
در����س��ة  �إىل  �ن�����س��رَف  ل��ذل��ك  ��ا؛  �أخ��الق��يًّ منطقية ول جم��دي��ة 
�حلياة  عي�ص  ف�سيلة  على  ركز  وبالتحديد  و�ملنطق،  �لأخ��الق 
باأف�سل �سورة ممكنة. مل يهتم �سقر�ط باأ�سل �لعامل وطبيعة 
�حلقيقة، و�إمنا عدها بال قيمة �أمام معرفة �لإن�سان و�لرتقاء 

بالعقل �لعلمي »�إىل رتبة �لف�سيلة«.
قد يتَّفق نيت�سه مع �سقر�ط يف �أنَّ �لفل�سفة �ليونانية قد بد�أت 

�ل�سف�سطائيني،  ب�سبب  �لفرتة، لكن لي�ص  بالنحطاط يف تلك 
و�إمنا ب�سبب �سقر�ط نف�سه.

ويعترب �لعامل �أنَّ ع�سر �سقر�ط ومن �أتى بعده من �لفال�سفة 
�لتي  و�ل��ف��رتة  �ل��ذه��ب��ي  �لفل�سفة  ع�سر  ه��و  �حل��ق��ب��ة  ت��ل��ك  يف 
نيت�سه  لكنَّ  و�كتمالها،  �أوجها  �ليونانية  �لفل�سفة  فيها  و�سلت 
ل ي��ت��ف��ق، ك��م��ا ذك���رت ���س��اب��ق��اً، م��ع ذل���ك، ب��ل ي��ع��ت��ربه��ا مرحلة 

�نحطاط وف�ساد �لإغريق.
�سقر�ط  �أنَّ  يعرف  �سقر�ط،  حماكمة  �أفالطون  كتاب  قر�أ  من 
�إنه  نف�سه  �أفالطون  عنه  قال  فقد  حكيماً؛  فا�ساًل  رجاًل  كان 
يف  عرفتهم  �لذين  �لرجال  جميع  و�أف�سل  و�أع��دل  »�أحكم  كان 
كتاباته  يف  �سرير�ً  ي�سوره  �إذن  نيت�سه  جعل  �لذي  ما  حياتي«. 
وينعته باأب�سع �ل�سفات؟ حتى نعرف �جلو�ب ل بد �أن نفهم �أوًل 
�لإغريقية  �لرت�جيديا  نيت�سه مع  بها  يرتبط  �لتي  �حلميمية 
�سقر�ط  قبل  ما  �لفال�سفة  نيت�سه  �عترب  لطاملا  �ملاأ�ساة(.  )فن 
�لفال�سفة  ه��م  و�أن��اك�����س��ي��م��ن��دري�����ص  ه��ريق��ل��ي��ط�����ص  �أم���ث���ال  م��ن 
�ل��ي��ون��ان��ي��ني �حل��ق��ي��ق��ي��ني؛ ف��ه��م ���ُس��ج��ع��ان ل ت��ع��رف ق��ل��وب��ه��م 
�ل��وج��ود  و�أن  م��اأ���س��اوي  �ل��ع��امل  �أنَّ  معرفتهم  ف��رغ��م  �خل���وف؛ 
وبالغر�ئز  باحلياة  فا�سو�  و�إمن��ا  ينبذوه  مل  �أنهم  �إل  مرعب 
�حلياة.  قيمة  ع��ن  وت�ساءلو�  �ل��وج��ود  يف  و�نغم�سو�  �لأر���س��ي��ة 
ومن خالل در��سة نيت�سه لفل�سفة �سقر�ط وحتليله لها تو�سل 
�إىل �أن �سقر�ط تو�طاأ مع �لكاتب �مل�سرحي ويربيد�ص يف �إعد�م 
به  يعد  �ل��ذي  �لتفاوؤل  و�آث��ر  للحياة  �ملاأ�ساوية  و�لنظرة  �لفن 
�لعقل و�ملنطق و�جلدل، معتقد� �أنَّها قد تك�سف له طرقا لفهم 

�لعامل.
�لأم����ر �لآخ����ر �ل����ذي مي��ُق��ت��ه ن��ي��ت�����س��ه يف ف��ل�����س��ف��ة ���س��ق��ر�ط هو 
�سعادة؛ لأنَّها ترفع من �حلقيقة  معادلة: معرفة = ف�سيلة = 
�لتي ن�سل �إليها بالعقل �إىل منزلة �لف�سيلة، وتنزل باحلد�ص 
و�ل��غ��ر�ئ��ز م��ن��زل��ة دن��ي��ا؛ ب��ح��ي��ث ل مي��ك��ن �لع��ت��م��اد عليها يف 

للحقائق. �لو�سول 
�سقر�ط  �أي���ام  يف  تنقيبه  خ��الل  م��ن  ع��رف  ���ه  �إنَّ نيت�سه  وي��ق��ول 
�أخطائه،  �إىل  تفطن  قد  �أن��ه  �ل�سم  عه  جترُّ قبل  �أي  �لأخ���رية، 
»ها  �ملاأ�ساوية:  ديوني�سو�ص  باأ�سعار  رحيله  قبل  ��ست�سهد  و�أن��ه 
هو �سوت �لقدر يناديني على حد قول �ساعر �ملاأ�ساة. ول بد �أن 

�أجرع �ل�سم عما قريب«.

نتخيل اأن الفل�سفة قد بداأت مع �سقراط واأفالطون، ثم اأ�سبحت يف �سكل وا�سح وحمدد مع اأر�سطو، لكن يبدو اأن لنيت�سه راأيا اآخر؛ حيث قال: »تقدم 
الهاوية  اإىل  �سقطت  لديها،  ما  اأف�سل  الهيلينية  العبقرية  ا�ستنزفت  حينما  احل�سي�ض.  اإىل  انحطوا  املخيفة  ال�سرعة  هذه  ومبثل  ب�سرعة،  الإغريق 
باأق�سى �سرعة. ل بد واأن ال�سقطة قد حدثت فجاأة، فتوقف اأعظم منط للحياة، انتهت يف حلظة واحدة، متامًا كماأ�ساة. جاء �سخ�ض مهوو�ض جبار مثل 
�سقراط فحدث متزق يتعذر ترقيعه؛ حيث و�سل عنده خراب الذات اإىل �سورته الكاملة«.. حتى نفهم ما الذي عناه نيت�سه هنا ل بد اأن نعود للوراء 

قلياًل على اخلط الزمني الذي ر�سمه عبد الرزاق بلعقروز يف مقاله »الروؤى اليونانية للعامل ومنزلة الإن�سان« املن�سور يف جملة التفاهم.
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مركزية  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ت�ستحوذ  �لأخ��الق��ي��ة  ف��ال��ق��و�ع��د 
ُيفهم  �ل��ت��ايل:  باملعنى  �ل��ق��ر�آن��ي��ة  �ل��ر���س��ال��ة  يف  و����س��ح��ة 
�سلوك �لإن�سان كله على �أنَّه عبادة هلل وفعل �إمياين. وقد 
نزل �لقر�آن من �أجل تعليم �لنا�ص �لإميان، وخ�سية �هلل 
�لنف�ص  رْمي  �لنهي عن  �أجل  �لأخالقي، ومن  و�ل�سلوك 
�إىل �لتهلكة، لهذ� �أعطى �هلل �لنا�ص �لقدرة على �لتمييز 
�آث���م وخ��اط��ئ وم��ن ه��و على ح��ق. وتكت�سي  ب��ني م��ن ه��و 
مكانة  �لقر�آن  ت�سمنها  �لتي  �هلل  ونو�هي  �أو�م��ر  لئحة 
�ل�سامية.  �لأخالق  ميالد  �سهادة  تعّد  �أنها  ذلك  كبرية؛ 
ه���ذه �ل��الئ��ح��ة ل���الأو�م���ر ت��ذّك��رن��ا م��ن ح��ي��ث �مل�����س��م��ون 
و�ل�سكل باملر�جع �لو��سحة للو�سايا �لع�سر يف �لإجنيل.
ف��اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م��و���س��وع �ل��ع��الق��ة ب��ني �لأخ���الق 
�لعلم�اء  تفكري  �سغلت  �لتي  �ملو�سوعات  م��ن  و�لتعليم 
مرحل�ة  ك�ل  ف�ي  وح�اولو�  وح�ديثاً،  ق�دميا  و�لرتب�ويني 
ف��ك��ري�����ة ت��ق�����دمي �ل��ت��������س��ور �مل��ن��ا���س�����ب ف�����ي ر���س��م �ل��ع��الق��ة 
للمجتمعات  �لأخالقية  �حلاجة  معاجلة  وطرق  بينهما 
على  �لعلم  ي��ق��وم  �أن  ���س��رورة  �إىل  وت��و���س��ل��و�  و�لتعليم، 
�لعليا  �مل��ث��ل  ���س��اأن  م��ن  ُت��ع��ل��ي  وم��ع��ن��وي��ة  روح��ي��ة  عنا�سر 
على  �حل�سارة  تقوم  �أن  يجب  كما  �ل�سامية،  و�لأخ��الق 
تكون  وهل  و�لروحيات،  �ملاديات  بني  وتوفق  �ملعنويات، 
مادية،  كانت  �إذ�  و�ل�سالم  �لرحمة  ي�سودها  �آمنة  �حلياة 
و�لتقدم  �لتنمية  �إىل  تتجه  دوًم���ا  �حل��ي��اة  ت��ك��ون  وك��ي��ف 
لن  �لروحيات؟  هدي  على  ت�سر  مل  �إذ�  �لر�ئع  و�لرخاء 
و�سرورها  �آثامها  �حلياة  عن  يرد  �أن  �لإن�سان  ي�ستطيع 
�لعلم وحده من�سرًفا عن  �سار فيها على  �إذ�  ومفا�سدها 
�سامية  �حلياة  تكون  كيف  بل  و�جل��م��ال!  �خل��ري  معاين 
ج��ان��ب؟  ك��ل  م��ن  �مل��ادي��ة  عليها  �سيطرت  �إذ�  �إث��م��ار  ذ�ت 
ح�سارة  ت�ستقيم  وهل  م��ادي؟  جو  يف  عي�ص  ي�سفو  وهل 

باملادية؟

�ل��ولي��ات  �مل��ف��ك��ري��ن يف  ق���ام بع�ص  �إذ�  ف��ال ع��ج��ب  ل��ه��ذ� 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة ودول �أوروب�����ا ي��دع��ون �ل��ن��ا���ص �إىل 
ح���رك���ة �إ����س���الح���ي���ة غ��اي��ت��ه��ا �لجت������اه ن���ح���و �مل��ع��ن��وي��ات 
و�لروحيات، و�لهتمام بتكوين �خللق و�لأخالق، وجعل 
�ل�سرور  من  �لإن�سانية  لينقذو�  عليها  قائمة  �حل�سارة 
�لتي  �ل��ع��دي��دة  للم�ساكل  ح���ًد�  وي�����س��ع��و�  ب��ه��ا،  �ملحيطة 
يعانيها �ملجتمع، وهذ� ما يجعلني �أوؤمن باأن �لعامل على 
�لروحيات  نحو  �سيتجه  تخبط  من  فيه  هو  مما  �لرغم 
ونحو �لحتفاظ مبقام �لروح فوق مقام �ملادة، ذلك �أنه 
�آبهة باخللق  �أن ت�سيطر غري  �إن مل يفعل و�سمح للمادة 
قائمة،  للح�سارة  تقوم  فلن  و�ل��ك��م��ال،  �خل��ري  وم��ع��اين 
و�لنا�ص  خطر،  يف  �لعليا  و�ملثل  مهدد�  �ل�سلم  و�سيبقى 
يف ق��ل��ق، و�لأف���ك���ار يف ����س��ط��ر�ب، و�لأع�����س��اب يف ت��وت��ر، 
تعقًد�  وت��زد�د  ومتاعبها،  �لإن�سانية  م�ساكل  وتت�ساعف 
يجابه  و�ح��ت��الل حتى  فو�سى  م��ن  ف��ال يخرج  و�ل��ت��و�ًء، 
�أم��ان  ول  �طمئنان  فال  �أنكى؛  و  �أ�سد  و�حتالل  فو�سى 
يكفي  ل  وح��ده  فالعلم  ه��ذ�  وع��ل��ى  �سلم،  ول  ر�ح��ة  ول 
لو�سع حد ل�سرور �لعامل و�آثامه، و�لعلم وحده ل يكفي 
كل  م��ن  ب��ه  �ملحيطة  و�ل�����س��ع��اب  �مل��ت��اع��ب  م��ن  للخال�ص 

جانب.
و�لبناء  �خلري  نحو  �جته  �خللق  د�ئ��رة  دخل  �إذ�  فالعلم 
و�لنمو و�لإثمار، و�إذ� خرق نطاقها ومل يتقيد بها �أ�سبح 
�أد�ة �سر وهدم وتدمري، وعلى هذ� فمن �سالح �لب�سرية 
عليه  ي�سيطر  و�أن  بالعلم  �خللق  يحيط  �أن  و�حل�سارة 

ويرعاه لي�سري به نحو �خلري و�لكمال. 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ه��ذ� م��ّث��ل �لإ����س���الم لأت��ب��اع��ه جم�����ّدد�ً بنمطه 
�أ�سبح  حتى  �حلياة  ح��ول  و�ملتكامل  و�لفطري  �جلديد 
و�ل��ت��ق��دم  و�لإن�����س��ان��ي��ة  للتنوير  م���ر�دف���اً  �مل�سلمني  ����س��م 
�لتفكري  �أنظمة  عن  �لت�سور�ت  ��ستندت  حيث  �لفكري؛ 

�لكال�سيكي  �لإ�سالمي  �لع�سر  يف  �سياغتها  مّتت  �لتي 
م��دى  �لتعليم  م��ب��د�أي��ن:  �إىل  و�لأخ�����الق  �لتعليم  ع��ن 
�لعلم  بني  �لربط  ومبد�أ  دينياً؛  و�جباً  بو�سفه  �حلياة 
و�ل�����س��ل��وك، م��ت��ح��دة م��ع �مل��ط��ل��ب �لأخ���الق���ي ب���اأن �لعلم 
وعلى  فقط،  �لفرد وحده  لي�ص  ينفع  �أن  يجب  �ملكت�سب 
و�لتعّلم  للّتعليم  �لرئي�سة  �لأهد�ف  �لأ�سا�ص جتّلت  هذ� 
متيناً،  ع��اّم��اً  تعليماً  �لإن�����س��ان  ت��ل��ّق��ي  يف  �لإ���س��الم��ي��ني 
وفاعليته  حياته  تر�سيخ  �أو  �لإ�سالمية،  للقيم  وت�سّربه 
فيها بثبات. ويجب على هذه �لوظيفة �ملزدوجة لتلقني 
�لفرد  يعمل  �أن  ت�سمن  �أن  �لإ�سالم  يف  و�كت�سابه  �لعلم 
مل�سلحة  و�أي�ساً  �خل��ا���ص،  ملحيطه  خ��رٌي  فيه  ملا  بن�ساط 
ثابت  بن  �لنعمان  حنيفة  �أب��و  �لفقيه  يعرف  �جلماعة. 
�ملبّكر  �لإ�سالمي  �لع�سر  �إىل  ينتمي  �ل��ذي   )  767 )ت: 
يف  �لتعليمية  �لطريقة  ميّثل  بتعريف  �لتعليم  مفهوم 
�لِفقه »معرفة �لنف�ص ما لها وما عليها«، �أما يف �لع�سر 
��ستخد�م  دون  �لعلم   « فيقول  �لإ�سالمي،  �لكال�سيكي 
ع��م��ل��ي ي��ك��ون غ���ري م��ث��م��ر«. وق���د ���س��رح ب���ره���ان �ل��دي��ن 
�ل��زرن��وخ��ي �أو ب��ره��ان �لإ���س��الم �ل��زرن��وخ��ي )ت: ح��و�ىل 
1223 ( �ملعروف باأعماله يف جمال �لرتبية �أبرز �ملظاهر 
نف�سه،  عن  يغفل  �أّل  لالإن�سان  فيه  لة  �ملتاأ�سّ �لأخالقية 
ما ينفعها وما ي�سرها، يف �أولها و�آخرها، وي�ستجلب ما 
وعلمه  عقله  يكون  ل  كي  ي�سرها؛  ما  ويتجنب  ينفعها 

حجة عليه فيزد�د عقوبة.
وخامتة �لقول ل بد �أن يقرتن �لعلم بالأخالق و�لقيم، 
حيث �إن �خللق من �لنفحات �لإلهية، به يكتب �لتوفيق 
بعلمه،  ل  بُخلقه  و�ل��ف��رد  �ل��ن��ج��اح،  دع��ائ��م  ت��ق��ام  وعليه 
باأخالقها  بل  وفنونها،  بعلومها  لي�ست  �لأمم  وكذلك 
�إل  عظمتها  ت�ساد  ول  بهما  �إل  ت�سلح  ول  و�سمائرها 

عليهما.

نتناول يف مقالنا هذا ما قدمه الباحث-�سابي�ستيان غونرت- اأ�ستاذ كر�سي اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة غوتنغن باأملانيا، حول مو�سوع 
مع  اأخرى  عالقات  �سمن  الوا�سحة  العالقات  عن  اأف�سحت  التي  الكال�سيكية  الإ�سالمية  الت�سوراُت  عك�سْته  كما  والأخالق  التعليم  بني  املتناوب  الربط 
مبادئ مفهوم الرتبية والتعليم اليوناين القدمي، التي ا�ستقبلها امل�سلمون وطّوروها. ومن املهّم ت�سجيُل هذه احلقيقة، حتى لو كانت الت�سّورات واحلجج 
عن التعليم والأخالق يف الع�سر القدمي ذات طابع فل�سفي يف املقام الأول، وباملقابل ذات طابع ديني فالإ�سالم ما زال م�ستمرًا حتى اليوم. ويف الع�سر 
احلايل اأ�سبحت الو�سائط الإلكرتونية ُت�ستعمل اأكرث يف النقا�سات حول التعليم والأخالق، وهي نقا�سات راهنة ت�سيطر على املعنى اجلوهري لل�سواهد 
الكال�سيكية عن التعليم والأخالق من جهة؛ لكنها تعك�ض من جهة اأخرى التحّديات املتنوعة يف �سياق العوملة والهجرة، التي تواجه القوى الجتماعية 

يف العامل الإ�سالمي ويف الغرب اأي�سًا.

الربُط بين التعليم واألخالق
كما عكسْته التصوراُت اإلسالمية
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تأثير التحوالت العالمية في منظومة القيم 
الدينية واألخالقية للمجتمعات المسلمة

�لأخالقية  �لتحولت  عن  �لإجابة  در��سته  يف  �لباحث  وُيحاول 
و�لتي  �حلد�ثة-  بعد  -ما  �ليوم  عاملنا  يف  جرت  �لتي  و�لقيمية 
ت��وؤث��ر يف م�����س��ار�ت ح��ي��اة �لأف����ر�د و�جل��م��اع��ات، و�أب���رز حتولتها 
وم���ظ���اه���ره���ا �ل���ك���ربى و�ل���ع���و�م���ل �مل��ف�����س��رة ل��ت��ل��ك �ل��ت��ح��ولت 
�لنظري  �لإط��ار  خالل  من  �لتحول  مل�سار  �لكربى  و�لجتاهات 
و�مل���ف���اه���ي���م���ي مل�����س��ط��ل��ح �ل���ق���ي���م، وحت���دي���د م�������س���اره �ل��ف��ل�����س��ف��ي 
�ل��ق��ي��م، و�ل��ت��ي  �إىل وظيفتي  �أ���س��ار  �أن���ه  ك��م��ا  و�ل�����س��و���س��ي��ول��وج��ي، 
ُتعنى باملحافظة على متا�سك وحد�ت  �لآتي: وظيفة  دها يف  حدَّ
�إىل  �أ���س��ك��ال��ه��ا  ب���دء� م��ن �لأ����س���رة مبختلف  �ل��ت��ج��م��ع �لإن�����س��اين 
�لقيم  هذه  تتمثل  �لعاملي،  �لإن�ساين  و�ملجتمع  و�لدولة  �ملدينة 
�ل��رو�ب��ط بني  تعزز  �لقيم  و�ل��وف��اء؛ وه��ذه  و�ل��ولء  �لنتماء  يف 
�لأفر�د، وتوجه �ل�سلوك �لإن�ساين نحو رعاية �لآخر و�حلر�ص 
ُتعنى  و�لتي  �ملحركة«،  »�لقيم  ُتدعى  �لأخ��رى  و�لوظيفة  عليه. 
و�لعمل على تعظيم  �لإن�ساين وزيادة كفاءته  �لن�ساط  بتحريك 
�لإمي��ان  يف:  تتمثل  قيم؛  ث��الث  ذل��ك  ويج�سد  ونتائجه،  �آث���اره 
�لعقلي  �لعلمي  باملنهج  و�للتز�م  �لكون،  لدر��سة  منهجا  بالعلم 
�ل�سارم ومن ثم �لإعالء من قيمة �لعمل، و�أخري� تعزيز قيمة 
ل�ستعر��ص  و�إ���س��اف��ة  �لأمم.  لنه�سة  �سبيال  بو�سفها  �ل��وق��ت 
م��ف��ه��وم �ل��دي��ن م��ن ج��ان��ب��ني؛ ه��م��ا: ح�����س��ب �ل��ت��ح��دي��د �ل��ل��غ��وي 
و�ملعياري للدين، وح�سب �لتحديد �ل�سو�سيولوجي �لذي �رتبط 
ي�سكل  �لتدين  �أنَّ  �إىل  �أ�سار  كما  �لديني.  �لجتماع  علم  بن�ساأة 
�لكيفية �لتي يعي�ص بها �لأفر�د و�جلماعات جتربتهم �لدينية؛ 
وذل����ك م���ن خ����الل �ل��ت��ف��اع��ل م���ع �أ����س���ك���ال �ل��ف��ه��م و�ل���س��ت��ي��ع��اب 

و�لتطبيق و�لتمثل للمكونات �لأ�سا�سية يف �لدين.
�أنَّ فل�سفة ما بعد �حلد�ثة تتميز بثالث نزعات  �أ�ساف �لباحث 
�أ�سا�سية؛ هي: �لنزعة �ل�ستهالكية �لتي تتجاوز جمرد �ل�سلوك 
ذلك  ي��ت��ج��اوز  بحيث  و�مل��ع��ق��ول؛  �ل��ع��ادي  �ل��ي��وم��ي  �ل�ستهالكي 
حتديد  �إىل  �لإن�سان  يحمل  �لذي  �لو�عي  وغري  �لو�عي  �ملحفز 
�ل��دي��ك��ارت��ي��ة  �ل��ك��وج��ي��ط��و  م�ستلهما  م�ستهلكا  ك��ون��ه  يف  ُه��وي��ت��ه 
�لإن�سان  فكينونة  م��وج��ود«؛  �أن��ا  �إذن  �أ�ستهلك  »�أن���ا  تدعو  �لتي 
����س��ت��ه��الك��ه؛ فال�ستهالك  م��رت��ب��ط��ة مب���دى وط��ب��ي��ع��ة  �مل��ع��ا���س��ر 
ه��و �ل��غ��اي��ة ل��ل��ت��ح��ق��ق ب��ال��وج��ود، و�ل��ن��زع��ة �ل��ف��رد�ن��ي��ة �مل��ت��اأث��رة 
كلما  �إنه  حيث  �لفرد�نية؛  لقيم  �لد�عية  �ل�ستهالكية  بالنزعة 
ز�د  �ل�ستهالك،  من  ملزيد  باحلاجة  �لفرد  ل��دى  �ل�سعور  تعزز 
مزيد  هو  �لفرد�نية  فع�سر  �أك��رب،  ب�سورة  �ل��ذ�ت  نحو  �لتقوقع 
و�ل��دول��ة  و�لع�سرية  �لأ���س��رة  وت�سبح  �ل���ذ�ت  نحو  �لنهمام  م��ن 
تعبري�  ُي�سكل  �لقت�سادي  و�مل�سهد  �جلماعة.  �أجل  من  ت�سحية 
ع�سر  �أنَّ  �لباحث  ويوؤكد  �لفرد�نية،  للنزعة  وو��سحا  متكامال 

وتر�سيخ  �لقت�سادي  للفعل  متو��سل  حترير  �حلد�ثة  بعد  ما 
�ل�ستهالكية  قيم  توليد  �إىل  �إ�سافة  و�لربحية،  �لغتناء  قيم 
و�ل��ت��ل��ذذ. و�أخ����ري�، �ل��ن��زع��ة �ل��ع��دم��ي��ة �ل��ت��ي ت��اأخ��ذ �أب��ع��اده��ا من 
ل  �حل��د�ث��ي  بعد  م��ا  �لإن�����س��ان  ت��رى  حيث  �لنيت�سية؛  �لفل�سفة 
يفكر �إل باللحظة �لر�هنة، مع عدم وجود غاية للدورة �لزمنية 
يف  و�ل�ستغر�ق  �مل��ادي  �لنتحاري  �ل�سلوك  لنت�سار  ت��وؤدي  �لتي 
و�مل��وت  �لت�ساوؤم  ي�سود  وب��ذل��ك  م��ن �حل��ي��اة؛  و�ل��ي��اأ���ص  �مل��خ��در�ت 

و�لنهاية و�لإميان بعدم وجود حقيقة.
�أربعة مظاهر للتحولت �لقيمية؛  �أنَّ هنالك  ويو�سح جرموين 
���س��ائ��دة وم��ا ز�ل��ت م��وج��ودة يف �ملجتمع لكن  ك��ان��ت  �أول��ه��ا: قيم 
قدمية،  قيما  عو�ست  ج��دي��دة  قيم  ظهور  ثانيا:  تغري،  �سكلها 
�أخ��رى  بقيم  تعوي�سها  ي��ت��م  �أن  دون  ق��دمي��ة  ق��ي��م  م��وت  ث��ال��ث��ا: 
جديدة، كقيمة �لطاعة مبعنى توقري �لعلم و�لعلماء و�ملعلمون 
و�لأ�ساتذة، و�أخري�: ظهور قيم جديدة مل تكن معروفة، كقيمة 
�ملفرط  �ل�ستهالك  وقيمة  تورين،  �آلن  �سماه  كما  �لذ�ت  عودة 
و�خل�سو�سيات  و�لأف����ر�د  �ملجتمعات  ك��ل  ت��غ��زو  �أ�سبحت  �ل��ت��ي 
�أن��ه  �لباحث  يناق�ص  ذل��ك،  خ��الل  وم��ن  خ��ا���ص.  ب�سكل  �مل�سلمة 
�جلو�نب  بع�ص  يوجد  و�إمن��ا  �سلبية،  �لتحولت  هذه  كل  لي�ست 
�لإي��ج��اب��ي��ة، ول��ك��ن �لأه����م يف ذل���ك م��ا تف�سري ه���ذه �ل��ت��ح��ولت 
�ملجتمعات  ح��دث��ت يف  �ل��ت��ي  و�لأخ���الق���ي���ة  �ل��ق��ي��م��ي��ة  و�أ���س��ب��اب��ه��ا 
�لقيم  تاأثري  �أول��ه��ا:  �لتن�سئة؛  موؤ�س�سات  يف  وحتديد�  �مل�سلمة، 
�حلدود  �أز�ل��ت  و�لأف��ر�د حيث  و�جلماعات  �لفئات  على  �لعوملية 
بني �لبلد�ن و�أظهرت ثقافات جديدة وك�سفت عن رموز حديثة 
�ل�سوق �لتي خلفت فجو�ت كبرية بني �جليلني،  للهوية كثقافة 
ثقافة  خلفت  �لتي  �جل��دي��دة  �لدميقر�طية  �لتوجهات  ثانيا: 
حقوق �لإن�سان وتقدير �لذ�ت، ثالثا: �رتفاع �لر�أ�سمال �لثقايف، 
كلي  �سبه  و�ن��ه��ي��ار  �لتقليدية  �ملوؤ�س�سات  دور  ت��ر�ج��ع  و�أخ����ري�: 
و�إعادة  �إنتاج  يف  و�لأ�سر  و�ملد�ر�ص  �مل�ساجد  ك�سلطة  لتاأثري�تها، 

��ستمر�ريتها. �ملجتمعية و�حلفاظ على  �لقيم 
يف  �لدينية  �ملوؤ�س�سات  �أدو�ر  تر�جعت  مهما  ��ه  �أنَّ �لباحث  ويوؤكد 
�لهتمامات  تر�جع  يف  يوؤثر  مل  �أنَّه  �إل  �لعاملية،  �لتطور�ت  ظل 
�إعادة  �إىل  �أدى  باأنه  �لقول  وميكن  �ملعا�سر،  لالإن�سان  �لروحية 
هو  �حل��د�ث��ة  �أزم���ة  �سبب  �أنَّ  �إىل  ���س��رج��وين  وي�سري  توجيهها. 
ت��ع��ددي��ة �ل��ق��ي��م وت���ع���دد م��رج��ع��ي��ات��ه��ا، وت���ن���ازع �ل��ف��اع��ل��ني ح��ول 
على  �إ���س��ب��اع  لديهم  لي�ص  ف��الأف��ر�د  للمعنى؛  �مل��ول��دة  �ملرجعية 
�ل��ع��ام��ة ل جت���د طريقها  �ل��ق��ي��م، و�ل��ق��ي��م  ت��ن��ا���س��ق��ي��ة  م�����س��ت��وى 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ب�����س��ك��ل م���وح���د وم���الئ���م يف ج��م��ي��ع م��ن��اح��ي �حل��ي��اة 
ل  و�أن��ه  �ملرجعيات،  �سياع  �إىل  ي��وؤدي  �أن  ميكن  وم��ا  �ملجتمعية، 

توجد حقيقة موحدة للجميع. 
ويف ذلك �ل�سياق، ميكن �لقول �إنَّ �لتحولت �لقيمية �أدت لربوز 
جمموعة من �لظو�هر �ل�سلبية كظو�هر �لالمعيارية و�ل�سدمة 
�لفرد  �لذي يجعل  �ملجهول وفقد�ن �لجتاه...�إلخ،  و�لقلق من 
ل؟  �أم  �ل�سحيح  �لطريق  يف  هو  هل  �لت�ساوؤلت:  من  دو�م��ة  يف 
�ملجتمعات،  جميع  ي�سمل  �أ�سبح  �لتدين  يف  �ملرجعي  فالتعدد 
وي��وؤك��د �أن �ل��ُب��ع��د م��ا ب��ع��د �حل��د�ث��ي يف �ل��ت��وج��ه �ل��دي��ن��ي و�سل 
كالوثنية  �لعقائدية  �لأ�س�ص  خمتلفة  و�فدة  دينية  تعددية  �إىل 
من  متنافر  خليط  بني  و�لنتقال  �مل��زج  �أن  موؤكد�  و�ل�سماوية، 
�ل�ستهالك،  ملنطق  يخ�سع  �لدين  �أ�سبح  وبذلك  �لع��ت��ق��اد�ت، 

��ستهالك تعددية �لألو�ن �لدينية �ملتاحة يف �لأ�سو�ق �لعاملية. 
و�ل��دي��ن��ي��ة  �لأخ���الق���ي���ة  �ل���ت���ح���ولت  �أنَّ  �إىل  ج���رم���وين  وُي�����س��ري 
�ل��ت��ع��ق��ي��د و�ل��رتك��ي��ب، ويلخ�ص  ب��ال��غ��ة  �مل�����س��ل��م��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
بروز  �أولها:  و�ملرجعيات،  �لأن�ساق  تلك  تو�جه  �لتي  �لتهديد�ت 
ظاهرة �ل�سيولة يف �لتعاطي مع �ملرجعيات �لدينية و�لأخالقية، 
بحيث ي�سبح كل فرد مرجعا لذ�ته ومنطلقاته وروؤيته يف �لكون، 
تبحث  بحيث  و�لثو�بت،  �ملقد�سات  يف  �لت�سكيكية  �لنزعة  ثانيا: 
و�لعلم  �لعقل  لنف�سها عن منطلقات جديدة تقوم على تقدي�ص 
لكل  ��ستهالكية  موجة  �نبثاق  ثالثا:  �لديني،  �لإحلاد  كظاهرة 
م�ص  �ل��ذي  �لتحول  عمق  ع��ن  تعرب  بحيث  و�ملرجعيات،  �لقيم 

�مل�سلمة. للمجتمعات  �لثقايف  �لبناء 
ويف �جلانب �لآخر، يو�سح جرموين �أن هذه �لتحليالت و�لروؤى 
حتمل  ل  كونها  م�سد�قيتها  يف  ي�سكك  �حلد�ثة  بعد  ما  لع�سر 
كرميون  �لجتماع  علماء  بع�ص  جعل  مم��ا  �لعلمية،  �ملعطيات 
حتافظ  ز�لت  ما  �لغربية  �لأوروبية  �ملجتمعات  �أن  يوؤكد  بودون 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن �ل��ق��ي��م �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ك��ق��ي��م �لأ����س���رة و�ل��ع��م��ل 

�ل�سيا�سية. و�لقيم 
مت�سل�سل،  ب�سكل  �مل��ق��رتح��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  �ل��ب��اح��ث  وي��ق��رتح 
تفكيك  ���س��رورة  م��ن  ب��د  ل  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف  �أن  �إىل  م�����س��ري� 
�لعتماد  خ��الل  من  و�لقيمية  و�لأخ��الق��ي��ة  �لدينية  �خل��ر�ئ��ط 
تقدمي  ث��م  وم���ن  �ل�����س��ورة،  ل�ستي�ساح  �ل��ع��ل��م��ي؛  �ل��ب��ح��ث  ع��ل��ى 
�إ���س��الح��ات ج��ري��ئ��ة ون��وع��ي��ة يف �ل���رب�م���ج و�مل��ن��اه��ج و�مل���ق���رر�ت 
�لإع���الم���ي  �لأد�ء  ت��ط��وي��ر  و�أخ������ري�  و�ل���رتب���وي���ة،  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بحيث  �جلديدة،  �لأجيال  تطلعات  مع  يتنا�سب  مبا  �لإ�سالمي 
وي�سمن  ل��ل��ف��رد،  و�ل��ق��ي��م��ي  و�ل��ث��ق��ايف  �ل��روح��ي  �لأم����ن  ي�سمن 
ج�سور �لتو��سل بني �لأجيال و�ملرجعيات، فال ح�سارة من دون 
قيم دينية و�أخالقية موحدة وموجهة، مع وجود تعددية ُترّبى 

على �لختالف و�لتنوع و�لقبول يف �إطار مطلق موحد.

واإ�سكاليات  والدينية  اخلُلقية  »القيم  التفاهم«-  بـ»جملة  املن�سور  مقاله  -يف  جرموين  ر�سيد  الديني  الجتماع  علم  واأ�ستاذ  املغربيُّ  الباحُث  ُيناق�ض 
الإطالق والن�سبية يف املجال العاملي«، وقد ت�سمنت مناق�سته اإ�سكاليات التحولت الأخالقية والقيمية يف عاملنا، والإطار النظري واملفاهيمي مل�سطلح 

القيم، وبع�ض مظاهر وتف�سريات حتولتها الأخالقية والدينية يف املجتمعات امل�سلمة.
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�خل��الف  ر�أى  حينما  �ل��ف��ار�ب��ي  �أنَّ  �إىل  �ل��ك��ات��ب  �أ���س��ار  وق���د 
و�ل�����س��ت��ات ي���دبُّ يف �ل���دول �ل��ع��رب��ي��ة و�خل��الف��ة �لإ���س��الم��ي��ة، 
�لفل�سفة  وح����دة  ه��م��ا:  م��ه��م��ني؛  �أم���رْي���ن  ��ح  ل��ي��و���سِّ �ن����ربى 
�لعالقة  �ل��ث��اين:  و�لأم���ر  �لفال�سفة،  ب��ني  �لخ��ت��الف  ورف��ع 
هدف  كان  وقد  و�لفل�سفة،  �مللة  بني  و�لتكوينية  �لتاريخية 
ل�سهر  �لآر�ء  بني  �جلمع  هو  �لأم��ري��ن  هذين  من  �لفاربي 

جبل �خلالف �ملرت�كم.
ويف �لز�وية �لأخرى، ُي�سري �لكاتب �إىل �بن ر�سد �لذي كان 
ه��و ت�سحيح  مل��ع��رتك �خل�����س��ام،  ب��زوغ��ه  م��ن  �لرئي�ص  ه��دف��ه 
جهة  من  �مللي  �لقول  وت�سحيح  جهة،  من  �لفل�سفي  �لقول 

�أخرى ولي�ص لتحقيق هدف �لوحدة.
�أنه وبالرغم من وجود �ختالفات كثرية بني  �لكاتب  ويرى 
�لفيل�سوفني، �إل �أنَّه توجد تقاطعات م�سرتكة بينهما. وهذ� 
�لنظر  �أمعنَّا  ل��و  �لأح��ي��ان  م��ن  كثرٍي  ففي  فيه؛  �سك  ل  مم��ا 
كثرٍي من  �لختالف بني  وبالرغم من وجود  ��ه  �أنَّ لنا  لتبني 
�لنا�ص، فاإنه ل بد من وجود بع�ص �لقو��سم �مل�سرتكة بينهم.

�مل��وج��ود  �أن  ع��ل��ى  �ت��ف��ق��ا  �ل��ف��ي��ل�����س��وف��ني  �أنَّ  ي���رى  ف��ال��ك��ات��ب 
وتوظيفها  �لطاعة  �أخ���الق  هيمنة  ب�سبب  م��ه��دٌد  �لإن�����س��اين 
ل�سالح �ملتاألِّه على جهة �لتنا�سب بني �لإن�سان و�لإله، وهذ� 
و�قٌع ملمو�ٌص نر�ه �ليوم يف حا�سرنا؛ �إذ �إنَّ كثرًي� من �لنا�ص 
يتبع  فتجده  �ل�ستقاللية،  على  �لتبعية  ياألفون  �أً�سبحو� 
وهذه  فا�سدة،  كانت  و�إن  حتى  ومعتقد�ته  �آر�ئ��ه  بكل  فالنا 
على  �ملرء  ي�سعها  و�أغالًل  قيوًد�  �إل  لي�ست  �لعمياء  �لتبعية 
�لأحيان  من  كثرٍي  ويف  منها،  �لتخل�ص  ي�ستطيع  فال  عنقه 
�أمام عينيه؛ فال يلقي لها باًل لأنَّ  يجد �لن�سو�ص �لدينية 
فالًنا �لذي يتبعه قال بخالفها وكاأن ل�سان حاله يوؤلِّه ذلك 
�ل�سارع  عليه  ن�ص  �ل���ذي  �لأ���س��ل  �ل��ق��ول  وي���رتك  �ل�سخ�ص 

�لعظيم.
ه �ل��ك��ات��ب �إىل �أنَّ �ل��ع��دل ل��ه م��دل��ولٌت ك��ث��ريٌة �رت��ب��ط  وي��ن��وِّ
�مل�سالح  لتحقيق  �أق��رب  ه��ي  رمب��ا  مب�سطلحات  منها  كثرٌي 

و�لعدل  �لفقهي  و�لعدل  �لت�سريعي  �لعدل  �إل؛ فهناك  لي�ص 
ل  مما  وهذ�  �لفل�سفي،  و�لعدل  �لكالمي  و�لعدل  �ل�سيا�سي 
�سك فيه هناك من �سهد له �لتاريخ �أنه كان ينادي بالعد�لة، 
لكنه ل يطبق �سيًئا مما ينادي به، بل كانت له ماآرب �أخرى 
يخول  حتى  �إليها  ي�سل  �إْن  وما  �إليها،  و�لو�سول  لتحقيقها 

ما نادى به ور�ء ظهوره.
عن  يت�ساءل  حيث  ت�ساوؤلت؛  ع��دة  �لكاتب  ُيثري  �ملقال،  ويف 
وكتب فقط عن  �لعدل  كثرًي� عن  يكتب  ومل��اذ� مل  �لفار�بي، 
عن  وكتب  �ل�سعادة  عن  يكتب  مل  ر�سد  �ب��ن  ومل��اذ�  �ل�سعادة، 
�لعدل، و�لعدل منف�سٌل  �ل�سعادة منف�سلٌة عن  �لعدل؟ فهل 

�ل�سعادة؟ عن 
و�لعدل م�سطلحان ل  �ل�سعادة  �أنَّ  �أرى  ومن وجهة نظري، 
ينف�سالن عن بع�سهما، فاأينما ُوجد �لعدل ُخلقت �ل�سعادة، 
فاإن مل يكن �لعدل �لب�سري موجوًد�، فيكفي �أننا نثق بوجود 

�لعدل �لإلهي، وهذ� كفيل باأن يحقق لنا �ل�سعادة.
�لفيل�سوف  �أق�سام:  �أرب��ع��ة  �إىل  �لفال�سفة  �لفار�بي  م  ويق�سِّ
ذلك(،  له  يكون  �أن  �لنظرية من غري  �لعلوم  )ينال  �لباطل 
معًد�  يكون  �أن  غري  من  �لعلوم  )يتعلم  �مل��زور  و�لفيل�سوف 
يطبق  مل  �أن��ه  �إل  �لعلوم  )تعلم  �لبهرج  و�لفيل�سوف  ل��ه��ا(، 
�لأخ������الق �ل��ف��ا���س��ل��ة(، و�ل��ف��ي��ل�����س��وف �حل����ق )ي���ن���ال �ل��ع��ل��وم 
�لف�سيلة  �لأخ����الق  م��ن  ول���ه  �ل��و�ق��ع  �أر����ص  ع��ل��ى  ويطبقها 
انب  جُتَ مل  ه��ذه  تق�سيمته  ورمب��ا  ل��غ��ريه(،  ق��دوة  يجعله  م��ا 
ن�سيٌب  لهم  لي�ص  �لفال�سفة  من  كثرًي�  �إنَّ  حيث  �ل�سو�ب؛ 
�أما  �ل���ذ�ت،  حتقيق  حب  �أو  �ل�سهرة  بغية  �إل  فل�سفتهم  من 
�لفيل�سوف �حلق فهو �لذي ي�سَعى بكل ما �أوتي من قوة من 
�أو  �أق��و�ٍل  ي��ذر من  �ل��ت��و�زن يف غالب ما ياأتي وم��ا  �أن يحقق 

�أفعال.
�لإق��ن��اع  ع��ل��ى  ق��درت��ه  خ��الل  م��ن  تت�سح  �لفيل�سوف  ف��ق��درة 
�إن مل يكن له حٌظ من �لطالع  ولي�ص �لإقناع وحده كافًيا 
ا  �سخ�سً تقنع  �أن  ت�ستطيع  فرمبا  �لبعيدة؛  �جل��و�ن��ب  على 

�لآخر؛  �ل�سخ�ص  يتاأتى لك ذلك مع  بفكرٍة ما، ولكن ل  ما 
�إليه هو �لإقناع �لذي ل يرتك جماًل  فالإقناع �لذي ن�سري 
للت�ساوؤل ول يرتك جماًل لال�ستفهام ول يرتك فرجًة من 

�ملمكن �أن تكون فارغًة وميكن �لولوج منها.
و�رتاأى �لكاتب �أنَّ �لعدل يكُمن مفهومه يف دللتني:

و�لكر�مة  )�ل�سالمة  �مل�سرتكة  �خل��ري�ت  ق�سمة  �لأوىل:   -  
و�لأمو�ل(، و�أتفق مع �لكاتب يف ذلك؛ �إذ �إنَّ ق�سمة �خلري�ت 
ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع، ك��ل وف���ق ����س��ت��ح��ق��اق��ه وح��ف��ظ ك��ر�م��ة �أف���ر�د 
عدٌل  هو  �سالمتهم  �ساأنه  من  ما  كل  نحو  و�ل�سعي  �ملجتمع، 

بحد ذ�ته.
- �لثانية: ��ستعمال �لإن�سان �أفعال �لف�سيلة فيما بينه وبني 
�إنَّ �لإن�سان �لذي  �إذ  �ثنان؛  غريه، وهذ� مما ل يختلف فيه 
هو  كبريًة،  �أو  كانت  �سغريًة  �أنو�عها،  ب�ستى  بالرذيلة  يقوم 
جائٌر يف حق نف�سه، ظامٌل لها، و�لذي يحر�ص كل �حلر�ص 
على فعل �لف�سائل �لتي دلت عليها �ل�سريعة �لغر�ء و�ملبادئ 

�لإن�سانية هو عادٌل يف حق ذ�ته.
�لعدل  بعينه  هو  �لفرد  نف�ص  يف  �لعدل  �أنَّ  ر�سد  �ب��ن  وي��رى 
-عليه  �لر�سول  �إنَّ  �إذ  فيه؛  معه  نتفق  مما  وه��ذ�  �ملدينة،  يف 
تكونو�  »كيفما  حديثه:  معنى  فيما  قال  و�ل�سالم-  �ل�سالة 
ُيولَّ عليكم«؛ فالفرد �إْن �نتهج نهج �لعد�لة مع نف�سه ي�سخر 
�هلل له من يتوله ويتوىل ق�سية عد�لته وفق �ملنهج �ل�سوي، 
له  كان  و�إل  عليه  يجور  له من  �هلل  ي�سخر  فاإمنا  جار  ومن 

ن�سيٌب من عذ�ب �لآخرة.
يكون  �أن  يجب  �ل��ع��دل  �أن  يعي  �أْن  ف���رٍد  ك��ل  على  وخ��ت��اًم��ا.. 
ا يف كل دقيٍق وجليٍل يف �حلياة حتى مع �لأعد�ء ومع  ُموجَلً
من هم يف �ختالٍف معه يف �لآر�ء؛ فاختالف �لر�أي ل يف�سد 
للود ق�سية.. فالعدل ما ُوجد يف �سيٍء �إل وغمرته �ل�سعادة 
وتكالبت  �إل  �سيٍء  من  ُينزع  ول  و�لوحدة  و�ل�سرور  و�ملحبة 
ع��ل��ي��ه �ل��ت��ع��ا���س��ة و�ل��ت��ف��ك��ك و�ل��ت�����س��ت��ت وه��اج��م��ت��ه �لأم���ر�����ص 

و�لأ�سقام و�لأوبئة.

كل  حق  يكون  وحتى  واطمئناٍن،  ب�سالٍم  املخلوقات  لتعي�ض  العدالة  حتقيق  لأجل  امليزان  اهلل  و�سع  فقد  حتكمه؛  ونوامي�َض  �سنًنا  فيه  وجعل  الكون،  اهلل  خلق  لقد 
خملوق حمفوًظا وفق نظاٍم و�سعه ال�سانع بنف�سه فال يعدو اأحٌد على اأحٍد.

فالعدالة متطلٌب تتعط�ض له اأفئدة املخلوقات ب�سكٍل اأجمع ويتعط�ض له بنو اآدم ب�سكٍل اأخ�ض؛ فهي يجب اأن تتغلغل يف كل قوٍل وفعٍل، واأينما ُوجدت العدالة ُوجدت 
الطماأنينة، ول خري يف جمتمٍع ُوجهت فيه العدالة اإىل منحًنى اآخر وُعطلت القوانني التي حتفظها. لهذا؛ جعل اهلل العدل �سفًة من اأهم �سفاته وا�سًما من اأعظم 
اأ�سمائه احل�سنى، واألهم بني اآدم اإياه، بل وجعلهم خلفاء يف الأر�ض يحملون لواء اأمانة العدل فناظٌر مبا يرجعون. ويف مقال »م�ساألة العدالة عند الفارابي واأبي 
الوليد بن ر�سد )دور النف�ض يف القول الفل�سفي العدل(«، للكاتب يو�سف بن عدل، واملن�سور مبجلة »التفاهم«، ما يروي الظماأ وي�سد احلاجة؛ حيث ابتداأ الكاتب 
مقاله باحلديث عن وجوه الختالف والتقارب بني الفيل�سوفني الفارابي وابن ر�سد يف ق�سية العدالة، واأ�سار اإىل اأَنّ اأوجه الختالف بينهما اأكرث من اأوجه التفاق 

م�ست�سهًدا بذلك ببع�ض مقولتهم.

العدالة في معترك
أقوال الفالسفة

حميد الصلتي
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تأمالت حول المؤتلف اإلنساني

ب�سرية  ح�سار�ت  لأرب��ع  �لنماذج  بع�ص  �ملقال  يعر�ص 
م���ن �أ����س�������ص �مل���وؤت���ل���ف �لإن�������س���اين م���ن خ����الل ق��اع��دة 
»عامل  �لقائلة:  �لأخالقية  كانط  �لأملاين  �لفيل�سوف 
غريك مبا تود �أن يعاملك به«. فقد قال كونفي�سو�ص 
تريد  ل  م��ا  بغريك  تفعل  »ل   : �ل�سينية  �حلكمة  يف 
�ملهابهار�تا �لهندية �لقاعدة  �أن يفعل بك«. وجند يف 
�أن  عليه  به،  يفعل  �أن  �مل��رء  يرجو  ما ل  »كل  �لتالية: 
»ما   : �ليهودي  �لتلمود  ويف  لغريه«.  فعله  ميتنع عن 
حتب  مثلما  قريبك  �أح��ب  بقريبك،  تفعله  ل  يزعج 
فمجرد  �لبقية  �أم��ا  �لتلمود،  �أ�سا�ص  هو  ه��ذ�  نف�سك، 
ح��و����ص ع��ل��ى ه���ذه �حل��ك��م��ة«. و�أخ����ري� ق���ول �ل�ساعر 
�ل���رتك���ي ي��ون�����ص �إم����ر يف �ل��ث��ق��اف��ة �لإ���س��الم��ي��ة: »م��ا 
�خلفي  �ملعنى  لأغ��ي��ارك.  فيه  فكر  لنف�سك  فيه  تفكر 
للكتابات �ملقد�سة عبارة عن ملخ�ص لهذه �لكلمات«.

�أما بالن�سبة للق�سية �لثانية حول �إذ� ما كان �ملوؤتلف 
�لإن�ساين معطى �أم مبنى؟ فقد ذكر »�أر�سطو« �أن لكل 
�أفقه.  �إىل  ي�سعى  �إن�سان  �إن�سان  وك��ل  �أف��ق��اً،  �إن�سانية 
كل  مييز  م��ا  ه��ي  �لإن�����س��ان��ي��ة  �أن  �إىل  »ه����ردر«  وي�سري 
ل  فنحن  �أنف�سنا،  يف  �إن�سانيتنا  تربية  وينبغي  نوعنا، 
�أتينا بها معنا �إىل هذ�  نحملها يف ذو�تنا جاهزة وقد 
�أما »مونتني«  و�إمنا تتطلب منا بذل �جلهد.  �لعامل، 
�لكائنات �حلية  �لإن�سانية �جتاه  باأن و�جب  فقد ذكر 
يتبني  وباجلملة  �لأ���س��ج��ار.  مثل  �حل��ي��ة  غ��ري  وح��ت��ى 
خلقة  �أو  ولدة  م�����س��األ��ة  لي�ص  �لإن�����س��اين  �مل��وؤت��ل��ف  �أن 
وثقافة  تربية  م�ساألة  ب���الأوىل  ه��و  و�إمن���ا  ف��ط��رة،  �أو 

�جتماعية. وتن�سئة 
�مل��وؤت��ل��ف  �أب��ع��اد  �ل��ث��ال��ث��ة  �لق�سية  �مل��ق��ال يف  وي��ن��اق�����ص   
�لكونية:  �لنزوعات  من  �ملنطلقة  �لثالثة  �لإن�ساين 
�ل�سرعية،  �ل�سيا�سية-  و�لكونية  �لأخالقية،  �لكونية 
و�ل��ك��ون��ي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة. ف��ق��د �ب���ت���د�أ م���ن �ل��ف��ي��ل�����س��وف 

�����ه م���و�ط���ن من  �لإغ���ري���ق���ي »����س���ق���ر�ط« ح���ني �أق����ر �أنَّ
»ديوغان�ص«  تلميذه  نهجه  على  �سار  و�ل��ذي  �ل��ع��امل، 
�أوري��ل��ي��و���ص«، ومن  »مارقو�ص  �ل��رو�ق��ي  و�لإم��ربط��ور 
ثم �لفرن�سي »مونتني« و�لأملاين »كانط«. ويف �لو�سط 
ل��الأخ��الق  �لت�سامني  �ل��ط��اب��ع  ت��اأك��ي��د  متَّ  �ل��روم��اين 
�ل�����س��اب��ع ع�سر  �ل���ق���رن  »���س��ي�����س��رون«، ويف  م���ن خ���الل 
لحقاً  و»كانط«  »غروتيو�ص«  �لطبيعي  �لفقيه  �سكل 
�ملعني  �لأق��دم��ني  عن  �مل��وروث��ني  �لكونيني  �لتوجهني 
�لذي نهلت منه �لنزعة �لكونية. و�عتنقت �لفيل�سوفة 
�ملثال  هذ�  �لع�سرين  �لقرن  يف  �رندت«  »حنة  �لأملانية 
�لقومية  �ل��دول��ة  ن��اق��دة  �لكانطي،  �لكو�سوبوليتيي 
�جلمهورية  �إىل  ناظرة  �لوقت  نف�ص  ويف  �لتقليدية، 
�لكونية بعني �لريبة خمافة �أن تتحول �إىل طاغوت.

�ملتمثل  �لإن�ساين  للموؤتلف  �لأول  �لبعد  �إىل  وع��ودة 
�لنزعة  هذه  �ملقال  عّرف  فقد  �لأخالقي،  �جلانب  يف 
�أع�ساء  �إمنا هي  �لكائنات  �أن كل  بو�سفها نظرة ترى 
جماعة �أخالقية و�حدة، و�أن عليها �لتز�مات �أخالقية 
�لجت��اه  ه��ذ�  ومي��ث��ل  �لب�سرية،  �لكائنات  بقية  جت��اه 
�لأم���ري���ك���ي »����س���ارل ب��ي��ت��ز« و�لأمل������اين »ت��وم��ا���ص ب���وغ« 
بالن�سبة  �أم��ا  نو�سباوم«.  »مارتا  �لأمريكية  و�لأملانية 
موؤ�س�سات  خ��ل��ق  �إىل  ت��دع��و  ف��ه��ي  �ل�سيا�سي  للجانب 
كل  ��ستمتاع  ت�سمن  كونية  دميوقر�طية  ت�سريعية 
ومن  �ل�سيا�سية،  و�مل�ساركة  باحلقوق  �لعامل  مو�طني 
كالدور  �لربيطانية ماري  مناذج هذ� �جلانب منوذج 
ع��ن »�مل��ج��ت��م��ع �مل���دين �ل��ك��وين« ومن����وذج �ل��ربي��ط��اين 
دي��ف��ي��د ه��ي��ل��د ع���ن »�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ل���ك���ون���ي���ة«، ومن�������وذج �لإي�����ط�����ايل �ر����س���ي���ب���وج���ي ع��ن 
�لأمريكية  ومنوذج  �ل�سامل«،  �ملو�طنني  »كومونويلث 
���س��اي��ل��ة ب��ن��ح��ب��ي��ب ع���ن »�ل��ع�����س��وي��ة �ل��ك��و���س��وب��ول��ي��ت��ي��ة 
�بتغاء  فكرة  �لثقايف  �لثالث  �لبعد  ويتناول  �لعادلة. 

ت��ط��وي��ر �مل��م��ار���س��ات �ل��ك��ون��ي��ة، وم���ن من��اذج��ه��ا من��وذج 
�ملتجذرة«،  �لكونية  »�لنزعة  �ملدعوة  كو�مي  �لكندي 
»�ل��ن��زع��ة  �مل��دع��وة  �لأم��ري��ك��ي ه��وم��ي بهابها  ومن���وذج 

�لبلدية«. �لكونية 
�ل��ر�ب��ع��ة ع��ن مفكري  �ل��ق�����س��ي��ة  �مل��ق��ال يف  وي��ت��ح��دث 
�مل��وؤت��ل��ف �لإن�������س���اين، وي���ب���د�أ م���ن �أق��دم��ه��م �ل��ق��دي�����ص 
ياأتلف  ل  �لب�سري  �لنوع  باأن  �لقائل  »�وغ�سطينو�ص« 
�لأكويني«  »توما  �لقدي�ص  ويليه  يتاآخى.  بل  فح�سب 
كونهم  ياأتلفون يف طبيعة  �لب�سر جميعهم  �أن  بتاأكيد 
ب�����س��ر�. ث��م »غ���وي���وم �لأوك����ام����ي« �ل����ذي ي��ق��ّر ب����اأن كل 
وياأتي  و�ح��دة.  و�أم��ة  و�ح��د  ج�سد  يف  ياأتلفون  �لب�سر 
»جون بود�ن« موؤكد� �أن كل �لب�سر يرتبطون بع�سهم 
ببع�ص وي�سهمون يف دولة كونية ر�ئعة. �أما »ليبنتز« 
فيقول عن نف�سه باأنه ل يعد نف�سه من �أولئك �لذين 
و�إمن����ا ي�سري  ب��ع��ي��ن��ه��ا،  �أو لأم����ة  ل��ب��ل��ده��م  ي��ت��ع�����س��ب��ون 
يف خ��دم��ة �ل��ن��وع �ل��ب�����س��ري ب��رم��ت��ه. و�أخ����ري� يتحدث 
»مونت�سيكو« عن �إن�سانيته قبل �أن يكون فرن�سيا، و�أنه 

بال�سدفة. بال�سرورة وفرن�سي  �إن�سان 
�لإ�سهامات  حول  �خلام�سة  بالق�سية  �ملقال  ويختتم 
�لإن�ساين، وي�ستعر�ص  �ملوؤتلف  �لإ�سالمية يف  �لعربية 
�أقو�ل �ملوؤتلفني �لأو�ئل مثل �لوزير »�بن �سمعان« يف 
�لإمتاع و�ملوؤ�ن�سة حني يعمم �مل�ساوئ و�لف�سائل على 
كل  با�سرت�ك  »�ل�سج�ستاين«  ويقول  �ل�سعوب،  جميع 
هناك  �أن  كما  �للغات،  �ختلفت  و�إن  �لعقول  يف  �لأمم 
»�أبو  مثل  �لإن�سان  مفهوم  عليها  ��ست�سكل  �سخ�سيات 
حيان �لتوحيدي«، و»فريد �لدين �لعطار« �لذي حني 
ي��رى �سلوكا ���س��اذ� م��ن �لإن�����س��ان، ي��ق��ول: �أخ��ج��ل من 
تناول  �لعربي  �ل��رت�ث  �أن  �ملقال  يوؤكد  وهنا  �آدميتي. 
هذ�  قر�ءة  نعيد  �أن  علينا  و�أن  �لإن�ساين  �ملوؤتلف  هذ� 

�لرت�ث قر�ءة متمعنة.

وتقدم  الإن�ساين.  للموؤتلف  قابو�ض  ال�سلطان  اإعالن  يثريها  ق�سايا  خم�ض  اإىل  التفاهم  جملة  يف  املن�سور  كونية«  روؤية  الإن�ساين:  »املوؤتلف  مقال  يُ�سري 
اأم  اأهو وهٌب لالإن�سان  اإنه مبنى؟  اأم  يا ترى معطى  املوؤتلف الإن�ساين  املوؤتلف الإن�ساين اجلوهرية؟  اأ�س�ض  اأ�سئلة: ما هي بع�ض  الق�سايا على �سكل  هذه 
ك�سب؟ ما اأبعاد املوؤتلف الإن�ساين الأ�سا�سية؟ من هم مفكرو املوؤتلف الإن�ساين عرب التاريخ الفكري فيما اأتيح من اأنظار للب�سرية جمعاء؟ وهل ميكن اأن 

ن�سهم - نحن مع�سر العرب - من داخل تراثنا العربي يف جتديد القول يف �ساأن املوؤتلف الإن�ساين؟.
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عالم بال إنسان تأمالت
»غونتر أندرز«

م��ن �ل��و����س��ح �ل��ي��وم يف �ل��ع��امل ب��رم��ت��ه �أن���ه ت��ت��م دع��وة 
وقد  �لعامل  �سور  فاهه  فاغر�ً  ُي�ساهد  �أن  �إىل  �لإن�سان 
من  �لإن��ت��اج  تقنيات  تتيحه  �ل��ذي  �لتعديل  ك��ل  ُع��دل��ت 
وميكن  �لتلفزيونية،  و�ل��رب�م��ج  و�لأف����الم،  �مل��ج��الت، 
عليها  ي�سهد  مل  �لتي  �لثورة  هذ�  زمننا  يف  ن�سيف  �أن 
غ��ون��رت �أن����درز: ث��ورة �ل��ع��امل �لف��رت����س��ي �ل��ت��ي ج��اءت 
�أنه  بهذ�  �إليه  فيخيل  �حلديثة،  �لت�سال  و�سائط  بها 
ي�سارك يف �لعامل برمته �أي يتدخل يف كل ما ي�سّكل يف 
�إىل بيته، ولكن يف  ت�سوره �لعامل برمته وقد جيء به 
حقيقة هذه �لدعوة �إىل م�ساهدة �لعامل فاإنه يف �لوقت 
باتخاذ  له  ُي�سمح  ول  �لعامل،  نظام  عن  ُيخرب  ل  ذ�ت��ه 
له  يقّدم  �لذي  �لعامل  هذ�  �أمر  يف  �لأ�سا�سية  �لقر�ر�ت 

يف طبق من �ل�سور.
تقوم  �أن  ب��دل  عليها،  حمكوماً  كائنات  �أم�سينا  وب��ه��ذ� 
بالأ�سباح؛ كائنات مل تعد تتمّنى  �لعامل تكتفي  بخربة 
باإمكانها  ع��اد  ما  جديد  كل  �ختيار  حرية  حتى  �سيئاً، 
�مل�ساألة  هذه  �أن��درز  غونرت  �أو�سح  لقد  ت�سورها.  حتى 
تقادم  عن  كتابه  ف�سول  من  ف�سل  يف  بديعاً  �إي�ساحاً 
�لإن�������س���ان ح��م��ل ع���ن���و�ن )�ل���ع���امل م���ن ح��ي��ث ه���و �سبح 
و�لتلفزيون(  �لر�ديو  يف  فل�سفية  تاأمالت  وم�سفوفة: 
ح��ي��ث �ن��ط��ل��ق م���ن �ل����رد ع��ل��ى م���ن ُي�����س��م��ي��ه��م �أ���س��ح��اب 
�إّل  هي  �إْن  �لتقنيات  ب��اأنَّ  �لتفاوؤلية«�لقائلني  »�حلجة 
جمرد »�أدو�ت« بريئة يف يد �لإن�سان ي�سخرها كما �ساء 

�أنى �ساء ومتى �ساء، ل كما �ُسّبَه لهم.
ُي��َت��دب��ر « فقد  و�إمن���ا ع��امل �ل�����س��ورة ع���امل» ُدب���ر «ومل» 
�إليه  ن�سع  مل  بيوتنا  يف  لنا  ُيبذل  �أم��ام»ع��امل«  �أم�سينا 
ومل نبحث عنه عامل ما عادت فيه �لآلة جمرد �آلة بل 
�أو  لل�سورة  �جلماهريي  �ل�ستهالك  فيه  و�سار  �أك��رث، 
�ل�سوت ��ستهالكاً يتم يف �إطار من �لوحدة و�لعزلة: كل 
ن�ساأ  �أوقاته حتى  �أغلب  م�ستهلك على جهازه عاكف يف 
�لذي  �ل�سخ�ص  ذ�ك  �أي  �جلماهري«  »نا�سك  ذل��ك  عن 
�لأخ��رى  ت�ساهده �جلماهري  م��ا  ك��ل  �أن»ي�����س��اه��د«  د�أب��ه 
جال�سون  �لآن  هم  ها  ووحدته.  عزلته  يف  متفرٌد  لكنه 

وهم ماليني من �لنا�ص، مف�سولون بع�سهم عن بع�ص 
�أقفا�سهم »يف  ولكنهم كلهم ي�سبه بع�سهم معتقلني يف 
خلو�تهم« كن�ساك ُمتعبدين، ل لكي يفرو� من »�لعامل، 
و�إمنا حتى ل يفلت منهم �أي �سيء من �لعامل وقد بات 

�سورة ومتثال«
ياأتي  �لإن�سان  �لإن�س��ان ل  �إىل  ياأتي  »�لعامل«  ذ�  ها ه��و 
�إىل �لعامل، بحيث يقدم هذ� »�لعامل« �إىل �لإن�سان كما 
يقدم له �ملاء و�لكهرباء. و�حلال �أن هذ� �لأمر له تاأثري 
عميق على مفهوم »�لعامل« نف�سه، على �لنحو �لتايل:

1- ع��ن��دم��ا ي��اأت��ي »�ل���ع���امل« �إل��ي��ن��ا، ل��ك��ن م��ن ح��ي��ث هو 
»حا�سر�ً«  يكون  �أن  فيه  �ل�ساأن  ف��اإن  فح�سب؛  »�سورة« 
و »غائباً«معاً؛ �أي يكون على �لتدقيق»�سبحاً« لي�ص �إّل.
�إلينا ولي�ص �لعك�ص؛ فاإننا مل  2- عندما ياأتي »�لعامل« 
و�سع  على  نحيا  �أ�سبحنا  �إمن��ا  �ل��ع��امل؛  يف  نوجد  نعد 
�ل��ع��امل  ه���ذ�  ن�ستهلك  �ل��ف��ا���س��ل��ة،  �مل��دي��ن��ة  يف  ك��ائ��ن��ات 

��ستهالكا.
3- عندما ن�ستدعي هذ� )�لعامل( يف كل حلظة بو��سطة 
زر ��ستخد�م �أو �إطفاء، فاإنه يخيل �إلينا �أننا بتنا منلك 
قوة ربوبية، و�حلقيقة ل كما خيل �إلينا بل نحن لعبة 

ملعوبة.
4- عندما يتوجه هذ� »�لعامل« �إلينا من غري �أن نقتدر 
على �أن نتوجه �إليه بدورنا، فاإنه يكون حينها حمكوماً 

�أن ن�سمت، مق�سياً علينا باأن ُن�ستعبد. علينا 
نطيق  ول  ن��درك��ه  م��ا  ن���درك  �أن  ن�ستطيع  ع��ن��دم��ا   -5
�إىل  ق���د مت حت��وي��ل��ن��ا   » ن��ك��ون ح��ي��ن��ه��ا  ف��ي��ه،  ن��ف��ع��ل  �أن 

و»جو��سي�ص«. »متل�س�سني« 
6- عندما يتم نقل حدث ما جرى يف مكان معني ومت 
قد  يكون  فاإنه  »برنامج«  �سيغة  يف  مكان  �أي  �إىل  نقله 
وحا�سرة  متحركة  ب�ساعة  �ساكلة؛  على  �إل��ي��ن��ا  ُح���ول 
عاد.  ما  فيه  �لذي حدث  و�حليز  كل مكان:  يف  تقريباً 

»مبد�أ تفريد«.
« حني ل  »�لو�قع« �سورة  �مل�سافة ملغية بني  7-ت�سري 
يتخذ  م��ا  بقدر  �إّل  �جتماعية  �أهمية  »ل��ل��ح��دث«  تعود 

�سكل »�إعادة �إنتاج« �أي �سكل �سورة ت�سور.
�سكل  �تخذ  يتقّدم »�حلدث« �جتماعياً، وقد  8- عندما 
عليه  ُيحكم  �ل��ذي  �لأ�سلي  �سكله   » على  �إن��ت��اج«  »�إع��ادة 
بالتو�ري، فاإنه ي�سري حينها على »�لأ�سل« �أن ين�سبط 
�إىل م��ط��ال��ب �إع�����ادة �لإن���ت���اج، ومي�����س��ي �حل���دث جم��رد 

لإنتاجه! م�سفوفة 
بالقول:  �لرجل  حتليالت  على  معرت�ص  يعرت�ص  قد 
ي��ط��ف��ئ« ج��ه��از  ي���ق���وم و»  �أن  �لإن�������س���ان  �أل��ي�����ص مب��ك��ن��ة 
�لتلفزيون �أو �ملذياع، بل حتى �أل ي�سرتيه �أ�ساًل؟! �ألي�ص 
�لو�قعي«  »�لعامل  �إّل على  ُيقبل  �أّل  يف  ز�ل هو حر�ً  ما 
وحده، و�أن يغفل عن كل �ساغل �سو�ه؟ وجو�ب غونرت 
�للعبة  �سو�ء لعبنا  �أن يكون،  �أمر ل ميكن  �أن��درز: هذ� 
�أم مل نلعبها « فاإنه ُيلعب بنا ومهما �متنعنا عن �لفعل 
�أدو�ت �لرتفيه ه��ذه لن  »�إ���س��ر�ب��ن��ا �خل��ا���ص« ع��ن  ف��اإن 
�أم�سينا نعي�ص �ليوم  يغري يف �لأمر فتياًل؛ وذلك لأننا 
�لعامل«  و »خربة  »�لعامل«  َفَقَد عندها  ب�سرية  �إطار  يف 
كل قيمة؛ ل �سيء باتت له قيمة �للهم �إّل �سبح �لعامل 
�أننا �أحر�ر يف �متالك  و��ستهالك هذ� �ل�سبح؛ فالزعم 
�أو  ��ستعمالها  ويف  �متالكها،  عدم  يف  �أو  �لأجهزة  هذه 
خال�ص(  )وهم  طبيعته  يف  هو  �إمنا  ��ستعمالها  عدم  يف 
ياأخذ  �أن  عليه  باأن  �لإن�سان  بتذكري  بالكتفاء  ولي�ص   ،
بعني �لهتمام ،»�حلرية �لب�سرية« و�أنه ميكن �لق�ساء 
�أننا �أم�سينا ن�ساق �إىل �ل�ستهالك �سوقاً. كال؛ ما كانت 
ه��ذه �لأج��ه��زة جم��رد )و���س��ائ��ل( �إمن���ا ق���ر�ر�ت �ُت��خ��ذت 
�إمكانية  ُنعطى  �أن  قبل  حتى  �تخذت  ق��ر�ر�ت  م�سبقا: 

�تخاذ �لقر�ر و�لتقرير ب�ساأنها.
ب���ذل���ك جن����د �أن��ف�����س��ن��ا جم���ربي���ن ع���ل���ى �ل����ع����ودة �لآن 
�إىل �لأ���س��ئ��ل��ة �لأ���س��ل��ي��ة م��ن ق��ب��ي��ل: م��ن ن��ح��ن؟ وم���اذ� 
تتز�يد  عندما  نكونه  �أن  ميكن  �ل��ذي  وم��ن  �سن�سبح؟ 
م�ستويات عي�سنا يف عامل بال �إن�سان؛ �أي حني ينح�سر 
�لعي�ص يف �حلياة �لو�قعية وتتمطط �حلياة يف �لف�ساء 

�لفرت��سي!!

يتناول الباحث والأ�ستاذ يف الفل�سفة احلديثة »حممد ال�سيخ -تاأمالت الفيل�سوف الأملاين غونرت اأندر�ض حول التحولت التي باتت تغري مالمح العامل 
والهوية الذاتية واجلمعية لالأفراد بعد اأن بات العامل الفرتا�سي جزًءا ل يتجزاأ من حياتنا اليومية حيث يقول »عندما ي�سبح الفرتا�سي حقيقيا، 

ي�سبح احلقيقي افرتا�سيا«.
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مشروع السلطان قابوس للمؤتلف
اإلنساني.. يد ممدوة للحوار والحرية

وب��ال��ب��ح��ث يف �مل��ع��ج��م �ل��ع��رب��ي، جن��د ع��دة م��ع��ان لكلمة 
م��وؤت��ل��ف م��ن��ه��ا �لج��ت��م��اع و�ل��ت��و�ف��ق و�لن�����س��ج��ام. كما 
و�لتفاهم  �لحت���اد  م��ع��اين  ��ستح�سار  على  تبعث  �أن��ه��ا 
�مل�سروع  ع��ن��و�ن  �ختيار  ل��ذ� ج��اء  �ل��ط��وع��ي؛  و�ل��ت��الق��ي 
�ل���ذي �أم���ر ب��ه ج��الل��ة �ل�����س��ل��ط��ان �ل��ر�ح��ل ق��اب��و���ص بن 
�سعيد، و�أعلن عنه يف نوفمرب 2019 )م�سروع �ل�سلطان 
للعودة  دعوة  �لإن�ساين(. وهو مبثابة  للموؤتلف  قابو�ص 
ولإب��ط��اء  �لب�سري،  لالجتماع  �جل��وه��ري��ة  �مل��ع��اين  �إىل 
�خلطى �ملت�سارعة للعامل �ملادي من �أجل حتقيق غايات 
�لت�سارع  ظ��ل  يف  �ملظلم  ف��اجل��ان��ب  و�ل�سكينة.  �ل�����س��الم 
من  جعل  �مل�����س��روع-  ي��رى  -كما  و�لعلمي  �لتكنولوجي 
وت����رية �حل���ي���اة ت��ت�����س��اع��ف ب�����س��ك��ل مل ي�����س��ب��ق ل���ه مثيل 
�لأخالقي  م�سببا خلال يف نظام �حلياة خا�سة �جلانب 
و�ل���روح���ي ف��ي��ه��ا. ك��م��ا �أنَّ �لأم����ن �ل��ع��امل��ي ب���ات م��ه��دد� 
�لعظمى  �ل��ق��وى  ب��ني  �ل�سر�عات  بفعل  م�ستمر  ب�سكل 
و�ن�سباط  وع��ي  دون  �ل��ن��ا���ص  م�سائر  يف  تتحكم  �ل��ت��ي 
وم�����س��وؤول��ي��ة �أخ��الق��ي��ة، وظ��ه��ور �ل��ت��ط��رف �ل��ن��اب��ع من 
�ملنظومة  ت�سدع  بفعل  تكونت  وم��ذ�ه��ب  �أي��دل��وج��ي��ات 
�سكل  ما  وه��ذ�  �لعد�لة..  و�ختالل  �لتو��سل  يف  وخلل 

�إن�سانية ينبغي �لوعي بها. �أزمة 
للموؤتلف  قابو�ص  �ل�سلطان  م�سروع  �لإعالن عن  يدُعو 
�لعقل  ك���الآت���ي:  ث��و�ب��ت وق��ي��م حم���ددة  �إىل  �لإن�����س��اين 
�ل��ر���س��ي��د )وه�����و �ل�����ذي ي������و�زن ب���ني �ل��ق��ي��م��ة و�حل����ق( 
و�ل���ك���ر�م���ة �لإن�����س��ان��ي��ة و�ل�������س���الم و�ل���ع���د�ل���ة و�أخ����الق 
�ليوم  �لإن�سانية  ك��ون  و�مل�سوؤولية؛  و�لتفاهم  �ملعروف 
تعاين من �سعف �لوعي بها �أو جتاوزها �أو جتاهلها من 
قبل �أ�سحاب �لقر�ر. وبدون �إيالء هذه �لقيم �لعتبار 
م��ن حتقيق  �ل��ع��امل  يتمكن  ل��ن  �ل��ك��ربى  �ل���ق���ر�ر�ت  يف 
�لب�سرية وت�ست�سرف به على  �إليه  �لتو�زن �لذي تتطلع 

�ل�سالم  قيم  على  ليوؤكد  �لإع���الن  ج��اء  كما  �مل�ستقبل. 
ومعلال  للعد�لة  �سابقا  �سرطا  �ل�سالم  و��سعا  و�لعد�لة 
ذلك. يقول �لأ�ستاذ ر�سو�ن �ل�سيد: »وذلك لأنَّ �ل�سالم 
ل��ل��ع��د�ل��ة، وقبلها  ه��و �لأر���س��ي��ة �مل��م��ه��دة و�ل�����س��روري��ة 
�أو تكتمل  ت��ك��رم  �ل��ت��ي ل  �لإن�����س��ان��ي��ة،  ل��ل��ح��ي��اة  وب��ع��ده��ا 
نرى  �أن  �ملمكن  وم��ن  و�ل��ع��د�ل��ة«،  بالكر�مة  �إل  بالفعل 
�مل�ستمرة؛  �حلروب  من  تعاين  �لتي  �ملجتمعات  يف  ذلك 
فهي ل تن�سد �إل مكانا �آمنا، وما يبقي رمق �حلياة من 
�أهمية �حلقوق �لأخرى ملا بعد حتقيق  قوت. وترت�جع 

هذ� �ل�سرط«.
للموؤتلف  قابو�ص  �ل�سلطان  م�سروع  �إع��الن  ناق�ص  كما 
تفاهم  و�سيلة  باعتباره  و�ل��ت��د�ول؛  �حل���و�ر  �لإن�����س��اين 
�لوطني،  �حل��و�ر  ك��الآت��ي:  مها  ق�سَّ ع��دة  م�ستويات  على 
و�حل���و�ر �ل��ع��امل��ي، و�حل���و�ر �مل��دين �ل��ع��امل��ي، و�حل���و�ر يف 
�لديني.  و�حلو�ر  و�لتو�سط،  �لو�ساطة  وحو�ر  �لإقليم، 
�لتي  �لتد�ولية  �لنظرية  �سوء  على  �لإع���الن  ناق�سها 
�لتي  ه��اب��رم��ا���ص  ي��ورغ��ن  �لأمل����اين  �لفيل�سوف  و�سعها 
ت�سعى لتاأ�سي�ص حو�ر جدي على �سوء �مل�سالح �مل�سرتكة 
ع��ل��ى ك��اف��ة �مل�����س��ت��وي��ات م��ن �أج����ل �ل��ت��ن��ع��م ب��ع��ي�����ص �أك��رث 
�سهولة. ويرى �لإعالن �أن �حلو�ر يف هذ� �لع�سر �أكرث 
و�سار  و��سعة  نطاقات  متاحا على  �سار  كونه  �أد�ة؛  من 
�لجتماعية؛  و�ملحاكمات  �ل�سعبية  لل�سغوط  يخ�سع 
ملوؤتلف  للو�سول  مك�سب  و��ستثماره  فتفعيله  وبالتايل 

�إليه �لب�سرية. �إن�ساين تطمح 
�ل�سلطان  م�����س��روع  مي��ي��ز  م��ا  ف���اإنَّ  �سخ�سي،  ر�أي  وم��ن 
ل  فيه  يتوفر�ن  ع��ام��الن  �لإن�����س��اين  للموؤتلف  قابو�ص 
يف غريه. �أولهما: �أنَّ هذ� �لإعالن ل يرف�ص �ملتغري�ت 
�لعاملية يف جمالت �ل�سيا�سة و�لقت�ساد ول يقدم نف�سه 
�لنخر�ط  على  ي�سجع  بل  يتجاهلها،  �أو  عنها  مبعزل 

فيها ومو�كبتها. لذ�؛ فالإعالن مل يكن خطابا فل�سفيا 
�ملعا�سرة حتى  �لق�سايا  �إنه عدد  بل  �لو�قع،  بعيد� عن 
تلك �ملتعلقة بالبيئة و�ملناخ مع �إعطائها �أهمية ت�ساوي 
�أهمية �لق�سايا �لإن�سانية �لأخرى. �أما �لعامل �لثاين، 
فهو �أنَّ هذ� �مل�سروع حمل ��سم جاللة �ل�سلطان قابو�ص 
�سالم طو�ل فرتة حكمه  كان رجل  �لذي  -رحمه �هلل- 
�أول ح��اك��م عربي  ���س��ن��ة. وه���و  �ل��ت��ي ق��ارب��ت �خل��م�����س��ني 
ي��ح�����س��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل ل��ل�����س��الم ن��ظ��ري ج��ه��وده يف 
�لأخ��ط��ار  تهددها  �لتي  بلده  يف  �ل�سالم  على  �حل��ف��اظ 
وعدم  �حلياد  �سيا�سة  بتطبيق  �ملنطقة  يف  و�ل�سر�عات 
�ل��ت��دخ��ل يف ����س���وؤون �ل��غ��ري وع����دم �ل�����س��م��اح ل��الآخ��ري��ن 
�لر�حل  �ل�سلطان  و��ستطاع  �لبالد.  �سوؤون  بالتدخل يف 
�إخماد �لثورة يف ظفار يف بد�يات �ل�سبعينيات، كما كانت 
دون  و�حليلولة  �سعبه  مطالب  لحتو�ء  كافية  حكمته 
وق��وع ف��ن �أو ث���ور�ت يف �ل��ب��ل��د. ول��ع��ل �ل��دل��ي��ل �لأق��رب 
ت يف �لدولة بعد  على هذه �لإ�سالحات �لكبرية �لتي متَّ
�لعربي.  �لربيع  ث��ور�ت  مع  تز�منت  �سعبية  ُمطالبات 
�مل��ن��ط��ق��ة؛ ومنها:  ل����دوره ك��و���س��ي��ط يف  ب��الإ���س��اف��ة  ه���ذ� 
�ليمن  يف  �لنز�ع  �أطر�ف  مباحثات  �ل�سلطنة  ��ست�سافة 
عام 2019، كما لعبت �ل�سلطنة دور �لو�ساطة بني �إير�ن 
وعملت  �لنووي.  بامللف  يتعلق  فيما  �ملتحدة  و�لوليات 
�ل�����س��ل��ط��ن��ة ج��ن��ب��ا �إىل ج��ن��ب م��ع �ل��ك��وي��ت حل��ل �لأزم����ة 
�أث��م��رت  ب��ني �لأ���س��ق��اء و�ل��ت��ي  �خلليجية وم��د �جل�����س��ور 

موؤخر� عودة و�سلًحا.
�لإن�ساين  للموؤتلف  قابو�ص  �ل�سلطان  فاإنَّ م�سروع  لذ�؛ 
مبا يحمله من خطاب منطقي ع�سري وجتربة و�قعية 
ودع��وة  مم���دودة،  يد  هي  �ل��ر�ح��ل  و�سلطانها  لل�سلطنة 
���س��ادق��ة لإع�����ادة ت��رت��ي��ب �لأول����وي����ات وو����س���ع �لإن�����س��ان 
مقدمة  يف  ب��اأم��ان  �لعي�ص  يف  وح��ق��ه  وح��ري��ت��ه  بكر�مته 

هذه �لأولويات من �أجل حا�سر وم�ستقبل �أف�سل.

ي�ستهلُّ اأ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية ر�سوان ال�سيد، مقاله »القيمة واحلق وتداولية املوؤتلف الإن�ساين«، باحلديث عن فكرتْي القيمة واحلق وحتول عالقتهما عرب التاريخ؛ حيث 
كانْت الفكرتان تتقاربان وتتباعدان وفقا لآراء الفال�سفة واعتقادات املجتمع حتى طراأ التحول الكبري بظهور املجتمعات الكربى والديانات ال�سماوية الثالث. فقد احتاجت 
املجتمعات الكربى ملا ينظم عالقة الأفراد ببع�سهم، وعالقات الأفراد باملنظومة الإدارية لرتباطهم مب�سالح م�سرتكة ل مُيكن �سبطها اإل بقوانني تكفل احلقوق بقيم العدالة 
ا الأديان ال�سماوية، فقد اأ�سفْت على القوانني الب�سرية �سفة القدا�سة وال�سرعية الإلهية، واأكدت على قيم امل�ساواة الإن�سانية التي بال�سك تعني حقوقا مت�ساوية  وامل�ساواة. اأمَّ
معانيه  يف  بحث  الذي  الإن�ساين،  للموؤتلف  قابو�ض  ال�سلطان  اإعالن  منها  انطلق  اأ�سا�سية  فكرة  هو  واحلق  القيمة  بني  التالقي  وهذا  الظاهرية.  الختالفات  النظرعن  بغ�ض 

واأهدافه الأ�ستاذ ر�سوان ال�سيد يف مقاله.
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عصر األزمة.. إلى أين؟

جذرين  �إىل  ينتميان  ُم�سطلحان  و»�لأزم�����ة«  »�ل��ن��ق��د«  �إنَّ 
مثاًل  �ملعا�سرة  �لنقدية  �لنظرية  ف��اإّن  خمتلفني؛  لغويني 
ميكن قر�ءتها -يف كل �أبعادها- على �أنها »كوكبة مثلثة من 
�أزمة �لر�أ�سمالية وف�سل �حلركة  �لأزمات �لتاريخية« ت�سمل 
�لعمالية و�أزمة �ملارك�سية. بنيَّ �لكاتب �أنَّ حالة �لأزمة تبدو 
نحو  �ن��ط��الق  نقطة  مبثابة  فقط  لي�ص  �ملعا�سر  �ل��ع��امل  يف 
�سيء �آخر، بل هي -بح�سب تعبري كارل يا�سربز- »�لو�سعية 
كياننا  تنظيم  يف  �أزم���ة  ت�سودها  و�ل��ت��ي  للع�سر«،  �ل��روح��ي��ة 
�سبَّاقاً  ك��ان  قد  يا�سربز  ك��ارل  �إنَّ  �ل��ق��ول:  وميكن  �حلا�سر، 
�إىل �لت�سّدي �لفل�سفي ملعنى �لأزمة يف �لعامل �ملعا�سر، ومن 
م�سطلح  ف��ْه��ُم  عامة  �لغربيني  �لباحثني  ب��ني  عليه  �ملتفق 
�ليونانية  ملعانيها  قليل  �أو  كثري  ��ستئناف  �سوء  يف  �لأزم��ة 

�لقدمية، �لتي تدّل غالباً على»�لقر�ر �حلا�سم«.
�أنَّ �ملوؤّرخ �لأملاين ر�ينهارت كو�سلك  وُيكمل �لكاتب �مل�سكيني 
بو�سفها ع�سر  »�حل���د�ث���ة  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  �أط��روح��ت��ه  يف  ق���ام 
�لأزمة« وهو ي�سّخ�ص هذه �لأزمة بو�سفها عبارة عن »ن�ساأة 
�حلكم  »كان  كو�سلك:  وقال  �لبورجو�زي«،  للعامل  َمر�سية 
�سرط  ه��و  �لتنوير  وك��ان  �لتنوير؛  ن�ساأة  �سرط  ه��و  �ملطلق 
�أنَّ  ه��و  كو�سلك  �إل��ي��ه  ي�سري  وم��ا  �لفرن�سية«.  �ل��ث��ورة  ن�����س��اأة 
دولة �حلكم �ملطلق قد �نت�سرت على �حلروب �لأهلية با�سم 
�خل��ا���س��ة؛  �حل��ي��اة  يف  �ل�سمري  م�سائل  وح�����س��رت  �لأدي�����ان، 
بتك�سري  ع�سر  �لثامن  �لقرن  يف  قام  �لذي  هو  �لتنوير  لكّن 
�ل�سيا�سية(  )�لقو�نني  �لعمومي  �لف�ساء  بني  �حل��دود  هذه 
و�حلياة �خلا�سة )�لأخالق و�لدين(، بو��سطة خطاب �لنقد 
�لذي قاد �ل�سعوب �إىل �لثورة بو�سفها جت�سيد�ً لالأزمة، و�إّن 
�لبورجو�زي  �لعمومي  �لف�ساء  �أنتج  �لذي  هو  �لتنوير  نقد 
للقرن �لثامن ع�سر �لذي قاد نظام دولة �حلكم �ملطلق �إىل 
�أنَّ )�لأزمة  �إذن، �لفكرة �لناظمة لدى �لكاتب هي  نهايتها. 
)�أزمة  لكّنه مل يكن ممكناً من دون وجود  مفهوم حديث(؛ 

�حلد�ثة( �لأوروبية نف�سها.
بعنو�ن:  حما�سرة  هو�سرل  �إدم��ون��د  �ألقى   ،1935 مايو  ويف 
ُتن�سر يف حياته،  �أزمة �لإن�سانية �لأوروبية« مل  »�لفل�سفة يف 
هو  قلياًل  منّقح  عنو�ن  حتت   1954 �سنة  مرة  لأّول  وظهرت 
�أّول فقرة من  �لإن�سانية �لأوروبية و�لفل�سفة«، ومنذ  »�أزمة 

يق�سد  ل  وه��و  )�لأزم����ة(  مفهوم  هو�سرل  ي�ستعمل  �لن�ص 
�لتي  �لفكرة  باأن يطّور  وذلك  �هتماماً جديد�ً،  �أن مينح  �إّل 
ويعرتف  �لأوروبية،  �لإن�سانية  عن  �لتاريخ  فل�سفة  �أعطتها 
ك��وين؛  تاريخي  ف�ساء  يف  تتحرك  �لإن�سانية  ب��اأنَّ  هو�سرل 
ح��ي��ث ي�����س��ف��ه��ا ب��اأّن��ه��ا »ح��ي��اة و�ح����دة م��وؤل��ف��ة م��ن �ل�����س��ع��وب 
�ل��روح��ي��ة، حياة  �ل��ع��الق��ات  غ��ري  بينها  ي��رب��ط  و�ل��ب�����س��ر، ل 
تتمّيز بوفرة من �لأمناط �لب�سرية و�لثقافية �لتي تتجاوب 
بقية  على  �إ�سافيًّا  �سيئاً  متتلك  �أوروب���ا  ولأنَّ  بينها«؛  فيما 
ف��ري��د من  ���س��يء  فيها  »ي��وج��د  و���س��ف��ه-  -بح�سب  �ل�����س��ع��وب 
�لب�سرية �لأخرى ح�ّسا�سة جتاهنا،  نوعه، يجعل �ملجموعات 
مق�سد  �أّي  عن  �لنظر  بقطع  ما،  �سيء  �أّن��ه  جهة  من  وذل��ك 
نفعي، من �ساأنه �أن ي�سبح د�فعاً بالن�سبة �إليهم...«، ويو�سح 
بل  �جلغر�فية  �أوروب��ا  عن  يتكلم  ل  هو�سرل  �أنَّ  هنا  �لكاتب 
�لإن�سانية  �أنَّ  �لأم��ر لديه هو  ور�أ���ص  روح��ي��ة(،  )�أوروب���ا  عن 
كه  يحرِّ روح���ي  ك��ي��ان  ه��ي  ب��ل  ��ا  ح��يًّ لي�ست ج�سماً  �لأوروب���ي���ة 
مينح  �أن  �ساأنه  م��ن  ل��ذ�ت��ه،  �مل�ستمّر  �ل�ستكمال  نحو  م��ب��د�أ 
�سكال  �أوروب���ا  ت�سبح  ومل  �لأوروب��ي��ة.  �حلياة  �سكل  حت��ّولت 
�لروحية  �لأ�سكال  من  جديد�  نوعا  َتَولَِّد  عندما  �إلَّ  ا  روحيًّ
وه��و »�ل��ف��ل�����س��ف��ة«، و�لإغ���ري���ق ه��م م��ن �أط��ل��ق��و� ه��ذ� �ل���س��م. 
�لفل�سفة هنا غري موقف روحي يقوم على �لرغبة يف معرفة 
ولي�ص  عقولنا فح�سب،  بنا مبقت�سى طبيعة  �ملحيط  �لعامل 
غري  كلية  حقيقة  توجد  ول  �أخ���رى،  �سردية  �أي  مبقت�سى 

�لعامل. حقيقة 
ويف ن��ظ��ر �ل��ك��ات��ب، َت��ع��ن��ي �لأزم����ة ع��ن��دئ��ذ �ل��ت��خ��ّل��ي ع��ن �أف��ق 
عليه  �����س��و�  �أ���سَّ ق��د  �ل��ق��دم��اء  �لفال�سفة  ك��ان  �ل���ذي  �ل�����س��وؤ�ل 
بيِّنة من خطر  �لعلوم، وهم كانو� على  �ل�سلوك �لنظري يف 
ده دون �أي تاأ�سيل معياري  �ل�ستعمال �لنظري للعقل مبجرَّ
�أو �سيا�سي، وما متَّ �لتخلي عنه مع �لأزمنة �حلديثة هو �أفق 

�ل�سوؤ�ل عن �لإن�سان.
�سربا  هو�سرل  �إىل  بالن�سبة  �حلد�ثة  �أنَّ  �إىل  فتحي  وُي�سري 
�لذي جنح  �لعلم �جلديد  �لروحي«، وهو ف�سل  »�لف�سل  من 
�لقدرة  عدم  هي  �لف�سل  هذ�  يف  �لإ�سكال  ونكتة  �لبد�ية،  يف 
و�لذ�تية  �جل��دي��د  �لعلم  ب��ني  �لعالقة  طبيعة  �إي�ساح  على 
هو  �أوروب���ا  �أف��ق  يف  وق��ع  فما  عليها؛  تاأ�س�ص  �لتي  �لإن�سانية 

�أنَّ �لعلوم �حلديثة قد تنكَّرت لالإن�سان �لذي �أنتجها. ويقع 
يظل  ��ه  لأنَّ �لطبيعة؛  علوم  نطاق  خ��ارج  �إذن  �ل��ع��امل  م�سكل 
�إن�سانية  تعي�سها  حمنة  على  وعالمة  لغز�ً،  �إليها  بالن�سبة 
رت �أن حتول تاريخها �إىل �سر�ع  فل�سفية وهي تلك �لتي قرَّ
ُن��ع��ّج��ل يف �حل��ك��م على  �أج���ل معنى �لإن�����س��ان. ول��ك��ن ل  م��ن 
طبيعة هذ� �ل�سر�ع؛ لأنَّه لي�ص حرباً �سد �ل�سعوب �لأخرى، 
بل هو كفاح روحي �سد �لطابع �لعر�سي لوجود �لإن�سانيات 
�أن  ت��ع��دو  �ل��ت��ي ل  ت��ل��ك  ت��ك��ون فل�سفتها  ع��ل��ى �لأر�����ص، ول��ن 
يف  هو�سرل  ك��الم  يقر�أ  وم��ن  �لك�سول،  �لعقل  ب�ساعة  تكون 
»�ل�سيادة«،  لفظ  يف  �لإي��ح��اء  يلمح  �سوف  �لأمل��ان��ي��ة  �أ�سالته 
�أغمنب يف مقابلة  �لإيطايل جورجيو  �لفيل�سوف  �أجاب  وقد 
ل��ه ���س��ن��ة 2013 ع��ن »�لأزم�����ة �حل��ا���س��رة حل��ي��ات��ن��ا �ل��ي��وم��ي��ة« 
ُت�ستخَدم  فهي  هيمنة،  �أد�ة  �لأزم��ة  �أ�سبحت  »�ليوم  قائاًل: 
�لتي  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �ل��ق��ر�ر�ت  �سرعنة  �أج��ل  م��ن 
كل  من  وحرمانهم  �ملو�طنني  بتجريد  �لأم��ر  و�قع  يف  تقوم 
�إمكانية للقر�ر«، وبالتايل قد فقد مفهوم »�ل�سيادة« -�لذي 
قامت عليه �لدولة �حلديثة- كثري�ً من �سالحيته، ودخلت 
تعد  �ملخاطر؛ حيث مل  �أفق  �ملجتمعات يف �سْرٍب جديد من 
و�لتغرّي  �ل�سمحالل  بطابع  ب��ل  بثباتها؛  ُت��ع��رف  �لأ���س��ي��اء 
زيجمونت  �سه  خلَّ �ل��ذي  �لأخ��ري  �لت�سخي�ص  و�إنَّ  �ل�سادم، 
ٍف  باومان هو �حلديث عن �أزمة »�سائلة« هي عبارة عن و�سْ

�سو�سيولوجي للو�سع »ما بعد �حلديث«.
�أغمنب:  جورجيو  يقول  �لكاتب،  �إل��ي��ه  يذهب  مب��ا  و�خل��ت��ام 
»يجب علينا �أن نبد�أ با�ستعادة �ملعنى �لأ�سلي للفظة )�أزمة( 
بو�سفها حلظة �حلكم و�لختيار، ول ن�ستطيع �أن نوؤّجل ذلك 
�إىل م�ستقبل غري حمّدد«، ويذهب �لكاتب �إىل �أّن �لبحث عن 
حل لالأزمة مل يعد ميكن �أن يتّم ب�سكل �جتماعي؛ �أي خارج 
ويفر�ص  كونّياً،  حمتو�ه  يكون  حيث  �لجتماعي؛  �لتنظيم 
ميكن  يعد  مل  �أّن��ه  يبدو  مما  و�أي�ساً  �ملوؤ�س�سات،  على  نف�سه 
�لر�أ�سمالية  �أو  )�لعوملة  �حلديث  �لعامل  �أزم��ة  بني  �لف�سل 
�أزمة  و�إّن  �حلديثة،  �لهوّية  �أزم��ة  وبني  �ل�سناعية(  بعد  ما 
�لعامل �ملعا�سر هي ت�سّدع يف منوذج �ملجتمع �حلديث، ومن 
طريقة  ��ست�سر�ف  ثّم  ومن  �حلديثة،  �لهوّية  من��وذج  يف  ثم 

�خلروج من )ع�سر �لأزمة(.

العامل  اأزمة  اأهي  املعا�سر:  العامل  املعا�سر؛ بحيث �سار من املمكن ت�سنيف الفال�سفة بح�سب موقفهم من حالة الأزمة يف  العامل  النقا�سات حول  ح�سلت جملة من 
احلديث، اأم قلقا يف احل�سارة، اأم اأزمة الإن�سان، اأم اأزمة الثقافة، اأم اأزمة �سرعنة؟ ويبدو اأنَّ ارتقاء حالة »الأزمة« اإىل رتبة املفهوم الفل�سفي اأو اإىل اأداة تفكري 
د الكاتب فتحي امل�سكيني  »نقدي« يف معنى »العامل« حدث نظري خا�ض بالقرن الع�سرين، بعد احلربنْي العامليتنْي خا�سة، طال ُكلَّ »اآفاق الوعي املعا�سر«. هكذا فنَّ

ع�سر الأزمة يف مقاله املن�سور بـ»جملة التفاهم«، بعنوان »حالة الأزمة يف العامل املعا�سر... واإىل اأين يّتجه العامل والإن�سان؟«.

طالب الوهيبي
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العلمانية...
وفصل الدين عن الدولة

مبجلة  �ملن�سور  مقاله  يف  زك��ري��ا  ب��ر�ق  �لباحث  ناق�سه  م��ا  وه��ذ� 
ي���د�أب لفيف من  �ملُ��ق��اب��ل��ة  �أّن ع��ل��ى �جل��ه��ة  »�ل��ت��ف��اه��م«، و�أ����س���اف 
ُتقدمها  �لعلمانية،  من  عقدية  مبو�قف  �ل�سدع  على  �لعلمانيني 
ل  تاريخية  حتمية  �أو  للدين،  م�ساد  فل�سفي  موقف  �أن��ه��ا  على 
وما  ن�ساأت؟  وكيف  �لعلمانية؟  مبفهوم  �مل��ر�د  فما  منها.  منا�ص 

مو�قف �أبرز رو�د �لفكر �لعربي �ملُعا�سر منها؟
�لإ���س��الح  ب��ني حركة  �أوروب���ا  فيه  �ل��ذي غرقت  �ل�سر�ع  �أت��ون  يف 
��ل��ح و���س��ت��ف��ال��ي��ا، ك����ان �ل���دي���ن ه���و �ل��ق��ن��اع  �ل��ربوت�����س��ت��ان��ت��ي��ة، و���سُ
لتحقيق  �أد�ة  م��ن��ه  م��ت��خ��ذي��ن  �جل��م��ي��ع،  ور�ءه  ي��خ��ت��ب��ئ  �ل�����ذي 
»كاترين  عنه  ت  ع��ربَّ ما  وه��و  و�ل�سيا�سية.  �لقت�سادية  ماآربهم 
�ل��دي��ن��ي��ة، حينما  �إب�����ان �حل�����روب  ف��رن�����س��ا  دي م��دي��ت�����س��ي« م��ل��ك��ة 
)�لكاثوليك  فرن�سا  يف  �ل��ق��ت��ال  ف��ري��ق��ي  ل��دى  �ل��دي��ن  ع��ن  ق��ال��ت 
�لأحقاد  �إخفاء  �إل  له  نفع  ل  �ستار  �إل  هو  »�إن  و�لربوت�ستانت(: 
�أملانيا وهولند�  و�ل�سغائن«. وكان �لإجنيل يف �إجنلرت�... كما يف 
ل  �أوَّ �لتي كانت   - �لثورة؛ ففرن�سا  و�إيرلند� وفرن�سا... هو كتاب 
�لدينية م��ن عام  �م��ت��دت ح��روب��ه��ا  �أف���اق -  م��ن ع��ان��ى، و�أول م��ن 
1562 حتى عام 1594، ثم حلقتها �أملانيا بحرب �لأعو�م �لثالثني 
�حل���روب  ت��ل��ك  ع��ن  مب��ن��اأى  �إجن���ل���رت�  ت��ك��ن  ومل   ،)1648-1618(
يناهز  ما  د�م��ت  �أهلية  بحروب  ت  م��رَّ فقد  �أوروب��ا،  �جتاحت  �لتي 

�لعقدين من �لزمن.
تتعدد تعريفات �لعلمانية بتعدد زو�يا �لنظر و�خللفيات �لفكرية 
فاأ�سحاب  �مل��ع��رف��ي��ة:  �حل��ق��ول  بتعدد  وك���ذ�  �لثقافية،  و�مل�����س��ارب 
على  �لعلمانية  ق��ر�ءة  على  ُي�سددون  ما  كثري�ً  �لفل�سفي  �لنظر 
و�ل�سيكولوجيون  �لأخ��الق��ي��ة،  وُم�ستتبعاتها  �لنظرية  �أب��ع��اده��ا 
�لفكر  رو�د  �أن  ح��ني  على  �لجتماعية،  مر�ميها  على  ي��رك��زون 
و�ل�سيا�سة  �ل��دي��ن  ثنائية  ز�وي���ة  م��ن  �إل��ي��ه��ا  ي��ن��ظ��رون  �ل�سيا�سي 

�لكني�سة بالدولة خ�سو�سا. عموًما، وعالقة 
»ف�سل  ب��اأن��ه��ا  تعريفها  �سيوًعا  �لعلمانية  تعريفات  �أك��رث  ول��ع��ل 
على  �لعلمانية  �ل��ب��اح��ث��ني  بع�ص  وي��ف��ه��م  �ل���دول���ة«.  ع��ن  �ل��دي��ن 
�سيطرة  من  و�لثقافة  �ملجتمع  قطاعات  تخلي�ص  �إىل  دعوة  �أنها 
تنظيم  هو  �لعلمانية  �ل�سيا�سة  من  فالغر�ص  �لدينية،  �ملوؤ�س�سات 
تعريفات  جملة  �أك�سفورد  قامو�ص  ويف  �هلل.  دون  من  �لإن�سانية 
للحياة  »ينتمي  �لعلماين هو من  �أن  �أبرزها:  مل�سطلح »علماين«، 
�لدنيا«. وكانت �لكلمة تعني: »غري َمعنّي بخدمة �لدين« و»غري 
مكر�ص له« و»غري مقّد�ص«. ويف جمال �لتعليم ت�سري �لكلمة �إىل 
��ستبعاد تدري�ص  تعني موؤخًر�  �لدينية، و�سارت  �ملو�سوعات غري 

ثم  ومن  �لعام.  �ملال  عليها  ينفق  �لتي  �ملعاهد،  يف  �لدينية  �مل��و�د 
غري  تعليما  تعطي  »مدر�سة  يعني  علمانية«  »مدر�سة  تعبري  فاإنَّ 
ديني«. و�لعلماين هو �لذي ينتمي �إىل هذ� �لعامل، �لآين �ملرئي؛ 

متييز� له عن �لعامل �لأزيل و�لروحي.
�لعلمانية هي �لعقيدة �لتي تذهب �إىل �أنَّ �لأخالق لبد �أن تكون 
�لأخ��رى  �لعبار�ت  كل  و��ستبعاد  �حل��ي��اة،  ه��ذه  يف  �لب�سر  ل�سالح 
هو  و�لعلماين  �لأخ��رى،  �حلياة  �أو  بالإله  �لإمي��ان  من  �مل�ستمدة 
�ملُوؤمن بذلك. و�لعلمنة هي حتويل �ملوؤ�س�سات �لدينية �إىل ملكية 

علمانية، و�إىل خدمة �لأمور �لزمنية.
نظرية  بو�سفها   - �لعلمانية  �أنَّ  �إىل  �ل��در����س��ني  بع�ص  وي��ن��زع 
عملها  ميد�ن  حيث  من  لها  �أن  �أي  خمتلفني،  مبعنيني  »ُت��ط��رح 
بني  �لعالقة  بتنظيم  يتعلق  �إج��ر�ئ��ي  �سيا�سي  �أولهما،  وجهني: 
تتحول  �ل�سيا�سي، حيث  �ملجتمع  وميد�نه  عامة،  و�لدولة  �لدين 
�لعلمانية �إىل نظرية يف �لق�ساء على �لنظام �لثيوقر�طي، وذلك 

بغية حترير �لدولة و�ل�سيا�سة من ت�سلط �لكني�سة.
و�لثاين فل�سفي، مفاده �إد�رة �لر�سيد �لفكري، وتنظيم �لعالقات 
د�خل �لعقل نف�سه بني م�سادر �لقيم و�لرموز �ملختلفة، �لدينية 
و�ل��ع��ل��م��ي��ة، �ل��روح��ي��ة و�مل���ادي���ة، �ملُ��ح��اي��ث��ة و�مل���ف���ارق���ة... وم��ي��د�ن��ه 
�إرث �ملا�سي،  �لن�ساط �لعقلي، حيث تعمل �لعلمانية على ت�سفية 
وتهدف �إىل �لق�ساء على �لنظام �لالهوتي �لكهنوتي، ثم �إحالل 
�لنظام �لعلمي حمله. ويف كال �حلالني تتبدى �لعلمنة على �أنها 
�لتعبري �لأْجلى عن منط من �لعقالنية يعك�ص �حلياة �جلديدة 
و�لتنظيم �لجتماعي،  �ل�سيا�سة  يف حركاتها وتوجهها: عقالنية 

وعقالنية �لوعي وتنظيم �حلياة �لفردية.
 ل �سك �أن نظريات �لعلمنة قد تاأثرت بالتيار�ت �ملادية و�لتوجهات 
�لتي �سهدت منذ بو�كر  �لو�سعية و�لنزعات �لإحلادية �جلذرية، 
�ملنبع  �أن  يخفى  ولي�ص  متفاوتة،  بدرجات  و�إن  �لع�سرين،  �لقرن 
يتمثل   - للعلمانية  �لفل�سفية  لالأ�س�ص  ج��الء  و�لأك���رث   - �لأول 
�لفل�سفي  تر�ثهم  ويف  �لجتماعي،  �لعقد  فال�سفة  نظريات  يف 
�لذي ُهجر وعاله �لغبار، كما يلحظ �لفيل�سوف �لأمريكي جون 
رولز، �لذي يرى �أن �لعد�لة �ل�ساحلة للجميع، ل ميكن �أن تتبع 
ت�سور� خا�سا للخري؛ لأن فكرة �حلق هذه �سُتعدُّ �آنئذ بال�سرورة 

�سرعية لدى معتنقيها، وغري �سرعية يف نظر �لآخرين.
وم����ن ه��ن��ا ت���اأت���ي ����س���رورة �ل���ع���ودة �إىل ت�����ر�ث ف��ال���س��ف��ة �ل��ع��ق��د 
�لجتماعي �لذين ي�سددون على �أن �ملبادئ �ل�سرعية - �لتي على 
�أ�سا�ص منها ُينظم �ملجتمع وحتدد قو�عد �خلري �لعام �لتي يجب 

�أن حتكمه - ينبغي �أن تعتمد على ر�سا �ل�سعب باأكمله.
ول مندوحة عن �لإمياء - يف هذ� �لإطار - �إىل �أنه لئن كان من 
�أنها  مبعنى   - بالعلمانية  �لدميوقر�طية  �لبلد�ن  نعُت  �ملمكن 
بني  �لربط  �ل�ّسطط  من  �أن  فالو�قع   - �لدينية  �حلرية  حترتم 
ل  متو�زيتان  ُمت�ساوقتان  وكاأنهما  و�لدميوقر�طية،  �لعلمانية 
�لدميوقر�طية  �لدول  من  كثري�  �أن  ذلك  و�آيُة  بينهما.  �نف�سال 
ل  ذلك  ورغ��م  و�لدين،  �لدولة  بني  كلي  ف�سٍل  �سيا�سة  تعتمد  ل 
�أخ��رى  ناحية  وم��ن  »دمي��وق��ر�ط��ي��ة«،  باأنها  تُو�سم  �أن  ع��ن  ت��عْ��رى 
ل��ي�����س��ت ك��ل �ل����دول �ل��ت��ي ت��ع��ت��م��د �ل��ع��ل��م��ان��ي��ة ُدول دمي��وق��ر�ط��ي��ة 

بال�سرورة. 
ذلك  ومن  عدة،  �إ�سكاليات  على  تنطوي  نف�سها  �لعلمانية  �إن  ثم 
�أنها يف فرن�سا ذ�تها - مهد �لعلمانية - قد �أجنبت منذ ثمانينيات 
�لقرن �لتا�سع ع�سر تيار� فكريا ُو�سم باحلرية و�لعقالنية، ولكنه 
مع ذلك مل يكتف مبعار�سة تدُخل �لإكليو�ص يف �ل�سوؤون �لعامة 
مطلق،  ع��د�ٍء  موقف  عموما  �لدين  من  وقف  �أي�سا  بل  فح�سب، 
�لدين  على  تفر�ص  ب��اأن  تكتِف  مل  �لتي  �لو�سعية  �لفل�سفة  حال 
على  �إل��ي��ه  نظرت  كذلك  �إن��ه��ا  ب��ل  فقط؛  �ل�سيا�سة  م��ن  �ن�سحابا 
�لزمن،  عفاه  قد  ق��دمي  لنظام  وجت�سيٌد  �ملا�سي،  من  ذك��رى  �أن��ه 

ويتنافى مع �ملُثل �لعليا للحد�ثة �لدميوقر�طية.
�إن �لعلمانية علمانيات ولي�ست  �نطالقا من ذلك، ميكن �لقول: 
بني  �ل��د�ر���س��ني  بع�ص  مييز  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف  و�ح����دة.  علمانية 
ن��وع  ب��خ��ا���س��ة:  وف��رن�����س��ا  �أوروب����ا،  عرفتها  �لعلمانية  م��ن  ن��وع��ني 
ف��ك��ري ع��ق��دي دوغ��م��ائ��ي ي��ري��د ف��ر���ص ف��ك��رت��ه �ل��الدي��ن��ي��ة على 
ن��ح��و ُيظهر  �ل��دي��ن، ع��ل��ى  �إز�ء  �مل��ج��ت��م��ع، وي��ق��ف م��وق��ف��ا ع��د�ئ��ي��ا 
نز�ع  م�سمون  ذ�ت  فل�سفية   / �جتماعية  دعوة  وكاأنها  �لعلمانية 

�إىل �حللول حمل �مل�سمون �لديني. 
ف��ال��دول��ة �ل��ع��ل��م��ان��ي��ة ك��م��ا ت��ت��ب��ّدى يف ه���ذ� �ل��ن��م��وذج ه��ي �ل��دول��ة 
�أنها ل تعتمد على �لدين ل يف بنائها وتعيني  �لالدينية، مبعنى 
�ل�سيا�سية،  �سلطتها  �سرعية  تاأ�سي�ص  يف  ول  �جلغر�فية،  حدودها 
ول  �ل�سيا�سية،  ووح��دت��ه��ا  �لج��ت��م��اع��ي  جتان�سها  حتقيق  يف  ول 
�لد�ستورية  ت�سريعاتها  و���س��ع  يف  ول  �ل��ق��ي��م��ي،  هيكلها  ب��ن��اء  يف 
�ملحايد  مبعناها  �لعلمانية  فهو  �ل��ث��اين  �ل��ن��وع  �أم��ا  و�لقانونية. 
و�حلكومة،  �لدين  بني  يف�سل  �ل��ذي  وهو  �ل�سكلي،  �لقانوين  �أو 
للدين  ت��ارك��ا  و�ل��ف��رد،  �ل��دي��ن  ب��ني  �ل��دي��ن و�ملجتمع، ول  ب��ني  ل 
و�لأخ��الق��ي��ة  و�لتعبدية  �ل��روح��ي��ة  جم��الت��ه  يف  �لكاملة  حريته 

و�لجتماعية.

ل ِمراء يف اأنَّ الإ�سكالية العلمانية هي اإحدى الإ�سكاليات الكربى ذات احل�سا�سية البالغة، التي احتلت مكانة كبرية يف الفكر العربي الإ�سالمي، احلديث واملعا�سر، 
النزاع  طريف  كال  لدى  الق�سية  هذه  يعرتي  حاد  فهم  �ُسوء  ثمة  اأنَّ  يخفى  ولي�ض  بالدنا.  يف  الأ�سهر  العلمنة  داعية  اأنطون،  فرح  مع  عبده  حممد  مطارحات  منذ 
باأنَّ  القطع  اإىل  ُي�سارعون  فالإ�سالميون  الطرفني  كٌل من  بها  التي يعرتي  الكيفية  ما يتجلى يف  �سواء، وهو  والعلمانيني على حد  الإ�سالميني  الأيديولوجي عندنا، 
من  الدين  اإق�ساء  همها  مرذولة،  حركة  اأو  اإحلادية،  نزعة  �سوى  فيها  يرون  ول  وديارهم،  ُعقولهم  امل�سلمني  على  اقتحمت  التي  الكربى،  الّد�سي�سة  هي  العلمانية 

التنظيم الجتماعي وال�سيا�سي، ليحل حمله نظام �سيا�سي ُمعاد لعقيدة املجتمع والأمة. 
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�لعدل،  ملفهوم  مقاله  من  �لأوىل  �ل�سفحات  �لكاتب  وُيفِرد 
وب��د�ي��ًة،  �لإن�����س��ان«.  عند  �لأخالقية  �لغايات  »�أ�سمى  كونه 
باإعطاء  �لإن�ساُف،  فهو  متعددًة،  لغويًة  معايَن  للعدل  فاإن 
بال�سيء،  �ل�سيء  م�ساو�ة  وه��و  عليه،  م��ا  و�أخ��ذ  ل��ه  م��ا  �مل��رء 
وهو �ملو�زنة بني �سيئني، وهو �أي�ساً �حلكم بطريقة عادلة. 
�ل�سم  ير�دفها  �سفٌة  »�ل��ع��دل«  ف��اإن  م�سطلحاً،  وباعتباره 
و�ل��ع��ادل  و�ل�����س��و�ب،  �مل�سبوط  ب��ال��ع��دِل  وُيق�سُد  »ع��د�ل��ة«، 
م���ن ي��رع��ى ح��ق��وق غ����ريه، غ���ري خ��ا���س��ٍع مل��ي��ول��ه و�أه���و�ئ���ه، 
وج��ود  �إىل  �ل��ك��ات��ب  وي�سري  ي��ُج��ر.  ومل  يظلم  مل  حكم  و�إن 
فلي�ص  و»�جل��وه��ر«،  »�ل�سكل«  هما:  للعدل؛  �ثنني  وجهني 
�أي�ساً  �إجر�ئيًّا )�سكاًل(، بل هو  �لعدل حم�ص و�سيلٍة و�أمًر� 
جوهٌر وم�سموٌن ينبغي ن�سد�نه.. هكذ� يكون هناك نوعان 
رئي�سان للعدل، هما: �لعدل �لإجر�ئي، و�لعدل �لجتماعي 

�أو �جلوهري.
حول  �لفل�سفية  �ملقولت  �أهم  ذلك  بعد  �لكاتب  وي�ستعر�ص 
ماهية �لعدل، منذ �لع�سر �ليوناين وحتى �ليوم. فقد نفى 
هو  �ل��ع��دل  يكون  �أن  ثر��سيماخو�ص  حم���اورة  يف  �أف��الط��ون 
�لعد�لة  �أن  م��ق��رر�ً  �لأخ���ري،  يزعم  كما  �لأق���وى«  »م�سلحة 
هي »�حرت�م �لت�سل�سل �لجتماعي و�لو�سعي، و�أن يقوم كل 
�ملتفقة  بوظيفته  �أجلها،  وم��ن  )�ل��دول��ة(،  �ملدينة  يف  و�ح��د 
مع موؤهالته«. فلي�ست �لعد�لة عند �أفالطون �إل »بقاء كل 
�لت�سل�سل  ُينتهك  حني  فيقع  �لظلُم  �أم��ا  مكانه«،  يف  و�ح��د 
و�ل��ت��خ�����س�����ص. وب��ح�����س��ب �ل���ك���ات���ب، ي��ت�����س��اب��ه ه���ذ� �ل��ت�����س��ور 
م��ع �ل��ف��ك��رة �لإق��ط��اع��ي��ة ع��ن �ل��ط��ب��ق��ات �ل��ث��الث للمجتمع 
�ل��ق��رو���س��ط��ي، و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف ط��ب��ق��ات �ل��ك��ه��ن��ة و�ل��ف��ر���س��ان 
ل  �أر�ستقر�طية  ف��ك��رة  على  ق��ائ��ٌم  ت�سور  وه��و  و�مل��ز�رع��ني، 
���ا ما  �أيًّ ل��ك��نَّ  �أمن���اط �لفكر �حل��دي��ث.  ت��ت��الءم م��ع  �أن  ميكن 
كان موقفنا من ر�أي �أفالطون حول �لعدل، فاإنه ل ميكننا 

و�أن��ه��م  م��ت�����س��اوي��ن،  ي��ول��دون  �ل��ن��ا���ص ل  �أن  جت��اه��ل حقيقة 
ا وعقليًّا ونف�سيًّا. ومن هنا، تتجلى �أهمية  متفاوتون ج�سديًّ
باأهمية  ن��ق��ر  دم��ن��ا  م��ا  وم�����س��م��ون��اً،  ���س��ك��اًل  �ل��ع��دل  حت�سني 
ح�سوره يف �ملوؤتلف �لإن�ساين. ويتاأتى حت�سني �لعدل �سكلياً 
يتم  بحيث  �مل�ساو�ة؛  قدم  على  �ملعاملة  �للتز�م مببد�أ  عرب 
�أم��ا  م��ت��م��اث��ل.  ن��ح��و  ع��ل��ى  �ملت�سابهة  �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �حل���الت 
�سمان  عرب  فيتحقق  �مل�سمون،  حيث  من  �لعدل  حت�سني 
�قرت�ن �لعدل بالرحمة �لإن�سانية، و�سمان �نطالق �حلكم 

�لعادل من �لوعي بالفروق بني �لب�سر.
ق �إىل �أهم �ملقولت �لفل�سفية �ملعا�سرة حول  ول ميكن �لتطرُّ
�لأمريكي  �لفيل�سوف  �إ�سهامات  عند  �لتوقف  دون  �لعدل 
ج��ون رول���ز �ل���ذي ط��رح ن��ظ��ري��ة خ��ا���س��ة ب��ال��ع��دل يف ت��وزي��ع 
وهي  �ملجتمع،  �أف���ر�د  على  �لأ�سا�سية  �لإن�سانية  �خل���ري�ت 
تقوم  �لتوزيعي«.  �لعدل  »نظرية  با�سم  �ملعروفة  �لنظرية 
و�لختالف.  �حلرية  مبَد�أي  على  �لتوزيعي  �لعدل  نظرية 
ا يف �حلرية م�ساويا  ر �ملبد�أ �لأول �أن لكل �سخ�ص حقًّ �إذ ُيقرِّ
�أن �لختالف  حلقوق �لآخرين، يف حني يقرر �ملبد�أ �لثاين 
يف توزيع �ملنافع ينبغي �أن ي�سب يف م�سلحة �لأقل ��ستفادة؛ 
باعتباره �أكرث ��ستحقاقاً لها من غريه. غري �أنَّ �لفيل�سوف 
�لنم�ساوي فريدريك هايك يعرت�ص على مبد�أ �ل�ستحقاق 
رولز؛  جون  عند  �لتوزيعي  �لعدل  نظرية  لب  ي�سكل  �لذي 
تعد  �لتي  �لفردية  �حلرية  على  خطر�ً  ي�سكل  �أن��ه  ي��رى  �إذ 
عنه  عو�ساً  ويطرح  �حل��ر،  �ل�سوق  نظام  يف  �لأ�سا�ص  �للبنة 
�أم��ر  حُم��ي��اًل  �مل��و���س��وع��ي«،  »�ل�ستحقاق  �أو  �جل���د�رة،  ف��ك��رة 
�لعدل �إىل �ل�سوق، بحيث يتح�سل �لبع�ص على عو�ئد �أكرب 
مما يتح�سل عليه �لآخرون، وذلك بح�سب معايري �ل�سوق.
ث عن �لف�سائل  �ص �لكاتُب جزَء �ملقال �لثاين للتحدُّ ويخ�سِّ
ويرى  �لإن�ساين.  �ملوؤتلف  ت�سكل  �لتي  �لأخالقية  و�مل��ب��ادئ 

مببادئ  �لل��ت��ز�م  على  �لب�سر  ب��ني  �سمنيًّا  �ت��ف��اق��اً  ثمة  �أنَّ 
�لإن�ساين،  للتفاهم  معايري  مبثابة  تكون  معينة  �أخالقية 
�لتفاق  ه��ذ�  ���س��اأن  وم��ن  �ل��ع��ام.  �ل�سالح  يتحقق  وبف�سلها 
�لإن�سانية،  بالكر�مة  �لوعَي  ل��الأف��ر�د  يتيح  �أن  �ملعلن  غري 
�ملختلفة؛  �ملدنية  �حل��ري��ات  يف  �ملتمثلة  حقوقهم  و�ح���رت�م 
وحرية  �لتجمع،  وحرية  �لعقيدة،  وحرية  �ل���ر�أي،  كحرية 
�لم���ت���الك... وغ��ريه��ا. وي��ع��ّول �مل��وؤت��ل��ف �لإن�����س��اين يف هذ� 
�إذ  �أر�سطو؛  منظور  وفق  �لعملي  �لذكاء  �أهمية  على  �ل�ساأن 
»�أف�سل  حتقيق  �لعملي  بالذكاء  �ملت�سم  �ل�سخ�ص  ي�ستطيع 

ما يكون �ساحلاً من خرٍي قابل للتحقق بالفعل«.
ويف ����س��ت��ع��ر����ٍص ���س��ري��ٍع لأه����م �مل���ق���ولت �ل��ف��ل�����س��ف��ي��ة ح��ول 
عن  �أر�سطو  مذهب  �ختالف  �إىل  �لكاتب  ي�سري  �لأخ���الق، 
م��ذه��ب �أف���الط���ون �ل���ذي ت��اأخ��ذ �مل��ب��ادئ �لأخ��الق��ي��ة عنده 
��ا، �أي غ���ري و�ق���ع���ي، ن��ت��ي��ج��ة ق��ي��ام  ��ا حم�����سً ط��اب��ع��اً ع��ق��الن��يًّ
�لنموذج.  �أو  �ملثال  �سورة  على  برمته  �لأخ��الق��ي  منوذجه 
م��ن ج��ه��ت��ه، ي��ب��دو �ل��ف��ك��ر �لأخ���الق���ي يف �ل��ع�����س��ر �ل��و���س��ي��ط 
م�سطبغاً ب�سبغة دينية؛ �إذ �عتقد توما �لأكويني �أنَّ �حلياة 
�لإن�����س��ان �خل��رية كما خلقه �هلل،  ���س��ورة  �لأخ��الق��ي��ة متثل 
�ملتمثلة  �لق�سوى  �لغاية  بها  تتحقق  �لتي  �لو�سيلة  و�أنها 
يف بلوغ �لكمال. ويف طرٍح مماثل، يعّرف �لفار�بي �لأخالق 
باأنها: »علٌم يفح�ص عن �لغر�ص �لذي لأجله ُكّون �لإن�سان، 
يبلغ  بها  �لتي  �لأ�سياء  ثم يفح�ص عن جميع  �لكمال،  وهو 
من  �أي�����س��اً  �لفيل�سوفان  ويت�سابه  �ل��ك��م��ال«.  ذل��ك  �لإن�����س��ان 
عد  �إذ  و�ل�سيا�سة؛  �لأخ���الق  ب��ني  �ل�سريح  ربطهما  حيث 
كالهما قيام �لدولة هدفاً �أخالقيًّا. ويذهب كاتب �ملقال يف 
نف�ص �لجتاه، موؤكد�ً �أنه »ل ميكن ت�سور �ملوؤتلف �لإن�ساين 
كما  �ل��ف��رد  ���س��ع��ادة  يحقق  �أخالقي/�سيا�سي  ب��ع��ٍد  دون  م��ن 

�جلماعة«.

اإىل  قن�سوة،  يا�سر  الدكتور  امل�سرية  طنطا  بجامعة  ال�سيا�سي  الفكر  اأ�ستاذ  ق  يتطرَّ الإن�ساين«،  املوؤتلف  يف  والأخالق  »العدل  عنوان  حتت  التفاهم«،  بـ»جملة  املن�سور  مقاله  يف 
ال�سمانة  باعتباره  العامل؛  ل�سعوب  ملحة  �سرورة  اليوم  بات  الذي  الإن�ساين  للموؤتلف  اأ�سا�سية  ركائز  من  عمومًا،  الأخالقية  واملبادئ  واحلرية،  وامل�ساواة  العدل  قيم  مُتثله  ما 

الوحيدة جلعلها ترتفع فوق ما يفرق بينها، لتلتقي جميعًا على اأر�سية م�سرتكة ي�سودها التفاهم والن�سجام، وتتوثق فيها عرى ال�سداقة املن�سودة.
اأنَّ  غري  واحلاجة.  اخلوف  من  الإن�سان  حترير  يف  ُمثاًل  الإن�ساين،  الأمن  لتحقيق  الو�سول  هو  الإن�ساين«  »املوؤتلف  اإليه  ي�سبو  ما  غاية  فاإنَّ  مطلعها،  يف  املقال  كاتب  يذكر  وكما 
هذه الغاية ميكن عدها و�سيلًة يف ذات الوقت؛ اإذ ل مُيكن للقيم واملبادئ الأخالقية التي يدعو اإليها املوؤتلف الإن�ساين اأن تتحقق على اأر�ض الواقع اإل انطالقًا من توافر الأمن 
الإن�ساين؛ فانعدام الأمن والنتقا�ض من كرامة الإن�سان عائقان كبريان اأمام التطلع الأ�سمى الرامي اإىل جعل هذا الإن�سان متفهمًا لالإن�سان املختلف عنه، وقادرًا على التعاي�ض 

ال�سلمي معه يف اإطار الحرتام املتبادل.

مبادئ وقيم »المؤتلف اإلنساني«


