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اكتساب اللغة بين الطبيعة والتنشئة
الخيرة أساس تحقيق املؤتلف اإلنساني
اإلرادة
ِّ
الجدل الالنهائي بين املؤمنين بالعدل اإللهي واملشككين فيه
الحقول الداللية واملعجمية واألسطوريمات يف ديوان أدونيس

الطريقة األمثل لتقديم اإلسالم
جدلية :هل العقل هو أساس القيم األخالقية؟
غرف الصدى ومنصات التواصل االجتماعي
حرب كورونا ىلع االقتصاد
كيف يحقق الغموض اللغوي مقاصد أفضل يف
املفاوضات التجارية؟
هل ُحسمت الحدود الزمنية لحقبة األنثروبوسين؟
هل مكيافيلي معلم للشر؟

أمـا قبل!...
َّ

د .هالل الحجري

ُ
ترجمت من شعر
يف األعداد السابقة،
األطفال ما يناسب املراحل املتقدمة
من سن  10سنوات فأىلع ..واآلن سأقدم
طائفة من األشعار ُتناسب املراحل
الدنيا من الصف األول إلى الثالث ،أي
بين السنوات .9-6
من هذه األشعار أبيات بعنوان «السلحفاة
الصغيرة» للكاتبة البريطانية كارولين
جراهام ( Carolyn Grahamمن مواليد
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أغان وقصائد لألطفال”.
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ٍ
“السلحفاة الصغيرة» ..قصيدة يف
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تستند إلى قصص الحيوانات ،وتتكون
من أربعة أبيات قصيرة .لغتها بسيطة
جدا ويفهمها األطفال يف هذه السن.
ًّ
األبيات بصيغة املتكلم حيث تقدم
سلحفاة نفسها ،وتصف زحفها البطيء
وأنها تحمل قوقعتها طوال الوقت،
لكنها حين تتعب فإنها تضع رأسها
وأرجلها وذيلها داخل القوقعة وتشعر
باألمان داخلها.
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هل ُحسمت الحدود الزمنية لحقبة
األنثروبوسين؟

وليد العبري

تناق�ش الباحثة مريا �سوبرامانيان املتخ�ص�صة يف علم اجليولوجيا ،يف مقالتها «هل ترجح كفة الب�شر� ،أم كفة الأر�ض؟» ،واملن�شورة يف جملة “ ”Natureيف العدد
قر
التا�سع من عام  ،2019املخلفات النووية ،والتلوث الناجم عن الزئبق ،وغري ذلك من عالمات ع�صر الأنرثوبو�سني ،وهو حقبة جيولوجية جديدة مقرتحةُ ،ت ّ
الكيفية التي غري بها الب�شر وجه الكوكب.
�إنّ بحرية كروفورد �صغرية للغاية ،لدرجة �أن الوقت الذي
ي�ستغرقه املرء للتجول على امتداد �شاطئها هو ع�شر دقائق ،ال
غري ،لكن هذه البحرية -الواقعة يف جنوب �أونتاريو يف كندا-
تخفي �أ�سفل �سطحها �شيئا مميزا يجذب انتباه العلماء من كل
�أنحاء الكوكب� ،إذ يبحث العلماء عن عالمة مميزة مدفونة يف
�أعماق الطني؛ عن �إ�شارة حتدد اللحظة التي اكت�سب فيها الب�شر
قدرا من القوة؛ مك َنهم من البدء يف تغيري الكوكب تغيريا ال رجعة
فيه .ومن املمكن �أن تكون طبقات الطني يف هذه البحرية نقطة
بداية حقبة -الأنرثوبو�سني»؛ تلك احلقبة اجلديدة املحت َملة من
التاريخ اجليولوجي.
وتت�سم هذه البحرية بعمق �سحيقُ ،ي َعد مده�شا بالنظر �إىل
حجمها ،وهو ما مينع اختالط مياهها ب�صورة كاملة ،وهذا يرتك
قاعها غري مت�أثر بالديدان احلفارة� ،أو التيارات املائية .وترتاكم
طبقات الروا�سب فيها مثل احللقات ال�شجرية ،مُ�شكل ًة �أر�شيفا
ميتد �إىل حوايل �ألف عام م�ضى .احتفظت هذه البحرية  -ب�شكل
�شديد الدقة  -ب�أدلة من حياة قبائل الإيروكوا�س ،التي زرعت
ُّ
الذرة على �ضفافها قبل ما ال يقل عن  750عاما ،ثم ب�أدلة من
حياة امل�ستوطنني الأوروبيني ،الذين بد�أوا عملية الزراعة وقطع
الأ�شجار هناك بعدها ب�أكرث من خم�سة قرون .والآن ،يبحث
العلماء عن �آثار �أحدث و�أبرز بكثري ،تدل على اال�ضطراب البيئي
املرتبط بالب�شر.
تقول فران�سني ماكارثي  -عالِ ة الأحافري الدقيقة بجامعة بروك
املجاورة للبحرية يف �سانت كاثرينز ب�أونتاريو � -إن عينات اللب
ال�صخري امل�ستخرجة من قاع البحرية «يُفرت�ض �أن ُت�سفر عن
عالمة �شديدة الو�ضوح» ،م�ضيفة بقولها �إنّ تلك العالمة «لن
تكون واحدة من تلك العالمات غري الوا�ضحة ب�سبب �سحق املحار
لها» .وتدر�س مكارثي البحرية منذ ثمانينيات القرن الع�شرين،
لكنها تتطلع �إليها الآن من منظور جديد خمتلف متاما.
وبحرية كروفورد هي واحدة من ع�شرة مواقع حول الأر�ض،
يعكف الباحثون على درا�ستها ،بو�صفها معامل قد تدل على بداية
حقبة الأنرثوبو�سني (ع�صر الت�أثري الب�شري على البيئة) ،وهو
ت�صنيف غري ر�سمي حتى الآن ،جترِي درا�سة �إدراجه �ضمن املقيا�س
الزمني اجليولوجي .وعلى �أثر ذلك ،ت�شكلت -جمموعة العمل
املعنية بحقبة الأنرثوبو�سني –  “ AWGوهي جلنة م�ؤلفة
من  34باح ًثا� ،أ�س�ستها اللجنة الدولية املعنية بعلم طبقات الأر�ض
)(ICSيف عام  - 2009وهي تقود اجلهود الرامية �إىل �صياغة
مقرتح للإقرار ر�سميا بحقبة الأنرثوبو�سني .و�ست�شكل هذه
احلقبة اجلديدة نقطة حتول وا�ضحة من -الع�صر الهولو�سيني

 ،”Holoceneالذي بد�أ مع نهاية الع�صر اجلليدي الأخري.
ومن �أجل حتديد حقبة جديدة ،يحتاج الباحثون �إىل العثور على
تعب عنها يف ال�سجل ال�صخري ،حتدد النقطة التي تعاظم
عالمة ِ
عندها الن�شاط الب�شري ب�صورة وا�سعة النطاق ،لدرجة �أنه خلف
ب�صمة ال متحى على الكوكب.
ومبجرد اختيار العالمة املعربة عن تلك احلقبة� ،سيحتاج الباحثون
العاملون مع جمموعة العمل املعنية بحقبة الأنرثوبو�سني �إىل
جمع ما يكفي من الأدلة من كل �أنحاء العامل ،لإقناع هيئات �إدارة
العلوم اجليولوجية ب�أنهم قد عرثوا على �إ�شارة موثوق يف �صحتها،
حتدد بداية حقبة الأنرثوبو�سني ،غري �أن بع�ض العلماء يحاجون
ب�أن الن�شاط الب�شري ي�شكل الكوكب منذ �آالف ال�سنني ،و�أن
جمموعة العمل قد ت�سرعت باال�ستقرار على عقد اخلم�سينيات
من القرن الع�شرين على �أنه ي�شكل بداية الع�صر اجليولوجي
املقرتح .ومن هنا ،قام �إيرل �إلي�س  -عامل اجلغرافيا بجامعة
مرييالند يف مقاطعة بلتيمور ،وع�ضو جمموعة العمل املعنية
بحقبة الأنرثوبو�سني  -بانتقاد خطط اللجنة الرامية �إىل حتديد
بداية حقبة الأنرثوبو�سني .فعلى حد قوله�« :إن جمموعة العمل
املعنية بحقبة الأنرثوبو�سني ح�سمت احلدود الزمنية للحقبة،
قبل �أن تتخذ قرارا ب�ش�أن ما مييزها ،ولي�س العك�س.
و�ستكون لل�صخور كلمة الف�صل يف النهاية ،فم�س�ألة اتخاذ قرار
ر�سمي بتحديد حقبة الأنرثوبو�سني �ستعتمد  -يف نهاية املطاف
 على �أدلة موجودة يف طبقات الأر�ض ،وحمفوظة يف ال�سجلاجليولوجي .وبعبارة �أخرى� ،أدلة حت�سم ما �إذا كان الب�شر قد
تركوا جمموعة عالمات مميزة حمفوظة يف ال�صخور ،ويف طني
قاع البحار� ،أو يف اجلليد ،ت�شري �إىل حدوث تغيري جوهري على
الكوكب� ،أم ال.
ويف الت�صويت الأخري ،قرر �أع�ضاء جمموعة العمل -ب�أغلبية
�ساحقة -تق�صي طفرة ذهبية وقعت يف منت�صف القرن الع�شرين،
�إذ �إن هذا الوقت ميثل بداية ما يُعرف بـ«الت�سارع العظيم» ،وهو
حتول �سريع حدث بعد احلرب العاملية الثانية ،حني بد�أ العدد
املتزايد من ال�سكان يف ا�ستهالك املوارد ،وت�صنيع مواد جديدة
بالكامل مبعدالت هائلة تفوقت حتى على معدالت الثورة
ال�صناعية .وكل تلك الأن�شطة ت�سببت يف �إغراق البيئة بكميات غري
م�سبوقة من امللوثات الع�ضوية الثابتة ،و�س ّرعت معدل انقرا�ض
احليوانات ،وخلقت بع�ض ال�سمات اجليولوجية التي مل يكن لها
وجود من قبل.
وتخو�ض بحرية كروفورد مناف�سة �شر�سة؛ للإقرار ب�أنها البقعة

عالالتي جت�سد الطفرة الذهبية .وين�سق كولني ووترز
ِ
اجليولوجيا بجامعة لي�سرت ،و�أمني جمموعة العمل املعنية
بحقبة الأنرثوبو�سني -بني الفرق البحثية التي تعكف على
درا�سة �إحدى البحريات ال�صناعية يف كاليفورنيا ،و ُلب جليدي
من القارة القطبية اجلنوبية ،وروا�سب من �أحد الكهوف يف �شمال
�إيطاليا ،و�شعاب مرجانية يف الكاريبي و�أ�سرتاليا ،وم�ستنقع
خث يف �سوي�سرا ،ف�ضال عن مواقع �أخرى .وكلها �س ُتج َرى فيها
اختبارات؛ للبحث عن �إ�شارات تدل على وجود نويات م�شعة ،تتمثل
يف �أغلب الظن -يف الكربون  ،14والنظري امل�شع طويل العمرالبلوتونيوم� ،239-إ�ضافة للبحث عن عالمات ثانوية ،ترتاوح
من امللوثات الع�ضوية الثابتة ،والبال�ستيك املجهري ،و�صوال �إىل
الرماد املتطاير الناجت عن حرق الفحم.
مثل �سجل طبقات الأر�ض الذي يدر�سه الباحثون ،ف�إن القرار
الر�سمي بتعيني حقبة الأنرثوبو�سني يت�ضمن م�ستويات متعددة.
وتهدف جمموعة العمل املعنية بحقبة الأنرثوبو�سني �إىل �أنْ ُت َقدم
بحلول عام  2021مقرتحا نهائيا للكيان الأم لها ،وهي اللجنة
الفرعية الرباعية التابعة للجنة الدولية املعنية بعلم طبقات
الأر�ض .ويحدد هذا املقرتح طفرة ذهبية من منت�صف القرن
الع�شرين ،و�إذا حظي هذا املقرتح باملوافقة ،ف�ستجري اللجنة
الدولية املعنية بعلم طبقات الأر�ض ت�صويتا عليه ،ثم �س ُيقدم
بعد ذلك �إىل اللجنة التنفيذية التابعة لـ «االحتاد الدويل للعلوم
اجليولوجية»؛ من �أجل الت�صديق عليه ب�صورة نهائية .ويف حال
اجتياز ع�صر الأنرثوبو�سني لكل هذه العقبات ،ف�إنه �سي�صبح
ر�سميا وحدة جديدة يف املخطط الدويل لتاريخ طبقات الأر�ض،
املعروف �أكرث با�سم «املقيا�س الزمني اجليولوجي» .وحتى الآن ،ف�إن
جميع الطفرات الذهبية ال�ست واخلم�سني ،التي جرى الت�صديق
عليها ،ت�أتي من بيئات بحرية ،با�ستثناء العالمة الوحيدة ،التي
حتدد بداية الع�صر الهولو�سيني ،والتي تعتمد على لب جليدي
من جرينالند.
ال ي�شعر اجلميع باالقتناع ب�أن يف و�سع جمموعة العمل اتخاذ القرار
حتى الآن .وتتمثل �إحدى النقاط اخلالفية يف �أن جمموعة العمل
قد اتخذت قرارا ب�ش�أن احلدود الزمنية لهذا الع�صر ،رغم �أنها مل
ت�ستقر بعد على حتديد الطفرة الذهبية يف �سجل طبقات الأر�ض.
وح�سبما يقول مات �إيدجوورث ،عامل الآثار بجامعة لي�سرت ،ف�إن
ذلك مبثابة « َفر�ض للأفكار على امل�س�ألة ،وقولبة للأدلة؛ كي
ت�صبح منا�سبة ،لكن ينبغي �أن ي�سري الأمر ب�شكل معكو�س.

Wali7-alabri@hotmail.com
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الخيرة أساس تحقيق
اإلرادة
ِّ
املؤتلف اإلنساني

٣

أيمن البيماني

ظهرتْ فل�سفة الأخالق والقت رواجا منذ قرون خلت ،وت�شهد حاليا جتددا ملحوظا يف جميع تفا�صيلها كاملباحث والنظريات .ومما ال �شك فيه �أن للعديد من الفال�سفة
دور ًا مبا�شر ًا بها يف الوقت احلايل ،وحيث اختلفت امل�سائل الأخالقية يف خمتلف جماالت احلياة كالتطور ال�صناعي والعلمي واالقت�صادي والنظم البيئية .وهذا ما
�سوف نناق�شه حول مقال الزواوي بغوره «�أخالق الواجب وامل�ؤتلف الإن�ساين يف الفل�سفة املعا�صرة»  -واملن�شور يف جملة «التفاهم».

ت��ل��ع ُ��ب �أخ��ل�اق ال���واج���ب دورا ك��ب�يرا يف ت�شكيل ت��وج��ه��ات
النقا�ش الأخالقي املعا�صر ،ورغم ارتباط مفهوم الواجب
بالفل�سفة املعا�صرة؛ �إال �أنه م�صطلح يعود للقرن الرابع
قبل امليالد ،و ُيق�صد به ما يجب القيام به ويتنا�سب مع
الطبيعة .لقد �أثار نقا�ش «�إمكانية و�ضع مبادئ �أخالقية»
وج�سد
نقا�شا معرفيا مثريا و�ش ّكل �أهمية معا�صرة للغايةّ ،
نظرية الواجب الأخالقي التي �أر�سى دعائمها الفيل�سوف
الأملاين (كانط) ،والتي تتقدّمها مفاهيم �أ�سا�سية؛ �أهمها:
اخل�يرة التي ال ت�ستمد خري ّيتها من املقا�صد �أو
الإرادة ّ
الغايات �أو العوامل اخلارجية ،و�إمن��ا هي بذاتها خريية
ن��ف��ع��ي��ة ،وال��ت��ي و�إنْ ان��ع��دم��ت م��ن �أي ع��م��ل ف��ق��د �صبغته
الأخالقية ،وال ت�شمل احلاالت املمتنع عنها ب�صفة القانون
كال�سرقة...وغريها .وهنا ،مي ّيز الواجب ب�أنه منزه من كل
غر�ض ومق�صد �أو منفعة ،و�أنه بح ّد ذاته �أ�سا�س كل عمل
�أخالقي ولي�س م�شروطا ب�أي �شيء �آخر.
وق���د �أو����ض���ح «ك���ان���ط» امل���ب���ادئ وال��ق��ي��م اخل��ا���ص��ة ب���أخ�لاق
الواجب؛ ومن �أهمها :العقل؛ �أي �أن للواجب طابعا عقليا
�أ�سا�سيا ،وكذلك له طابع الكرامة واالح�ت�رام ،وبالتايل
ف����إن اح�ت�رام ال��ق��ان��ون والآخ���ري���ن ه��و اح�ترام��ن��ا لذواتنا
ول��ك��رام��ت��ن��ا ،و�أن االح��ت�رام دائ��م��ا م��ا ي��ذه��ب للأ�شخا�ص
ال �إىل الأ�شياء التي هي مو�ضع االح�ت�رام ،وه��و ما ي�ؤكد
�صحة عبارة «تنتهي حريتي عندما تبد�أ حرية الآخرين»،
وبالتايل ف���إن اح�ترام ال�شخ�ص �إمن��ا هو اح�ترام للقانون
الأخالقي.
و�إ َّن من مظاهر تعريف املجتمعات احلديثة لالحرتام هو
ظهور الفرد ال��ذي يتمتع بامل�ساواة القانونية مع غريه،
وهو اعرتاف باملنزلة القانونية لالحرتام ،و�أن االحرتام
هو اح�ترام قيمة يف ال�شخ�ص الآخ��ر ،وع��دم اح�ترام تلك
القيمة يعد ظلما وطم�سا للعدل ،مم��ا ي�شري �إىل ات�ساع
دائ�����رة االح��ت��رام م���ن احل���ي���اة ال��ع��ام��ة وام����ت����داده للحياة
اخلا�صة.
لقد ظهر العديد م��ن امل��ع��امل احلديثة لأخ�ل�اق الواجب
يف الفل�سفة املعا�صرة ،وتعد الكانطية -ن�سبة �إىل كانط-
م��ن �أه���م ال��ت��ي��ارات الفل�سفية امل��ع��ا���ص��رة ال��ت��ي ظ��ه��رت يف

نهاية ال��ق��رن التا�سع ع�شر ،ومت�� ّي��زت مبحاولتها تطبيق
املنهج الكانطي على ق�ضايا املعرفة والقيم .وهنا نذكر
م��در���س��ة «م���ارب���ورغ» االجت����اه الأك��ث�ر عقالنية م��ن �سائر
فروع الكانطية احلديثة ،ومدر�سة «كوهني» والتي عملت
على �إعادة �صياغة الفل�سفة الكانطية على م�ستوى نظرية
امل��ع��رف��ة والأخ��ل�اق بثالثيتها امل�����ش��ه��ورة (منطق املعرفة
اخلال�صة � -أخ�ل�اق الإرادة اخلال�صة  -جمالية ال�شعور
اخلال�ص) ،ومن ثم مدر�سة «�أرن�ست كا�سرير» الذي �أ�سهب
يف مفهوم احلرية وعالقتها باال�ستقالل الذاتي ،ودورها
يف الت�أ�سي�س احلديث ملفهوم الأخالق مقارنة بالت�صورات
الأخالقية القدمية .وقد ذهب العديد من الفال�سفة �إىل
�أن فل�سفة كانط مل تقم على فكرة الإرادة احل��رة؛ لذلك
انتقلت الفل�سفات احلديثة من حالة اخل�ضوع �إىل حالة
الإرادة واحلرية ومفهوم ال�شخ�ص الإن�ساين الذي يتحكم
باال�ستقاللية والطابع العقلي.
�أم��ا الفيل�سوف الأم��ري��ك��ي ج��ون رول���ز ،فقد �ش ّكلت بع�ض
مفاهيم الأخ�لاق لدى كانط عن�صرا �أ�سا�سيا يف فل�سفته،
وكان االختالف بينهما يف املنهج امل�ستخدم ،حيث ر ّكز كانط
على توفري منهج عام لتناول الق�ضايا الأخالقية وم�سائل
ال��ع��دال��ة ،بينما ر ّك����ز رول����ز ع��ل��ى �أن ال��ن��ظ��ري��ة الكانطية
ت�ستطيع �أن تبني رواي���ة فقط لق�صة ال��ع��دال��ة ،ن�ستطيع
بناء رواي���ة معللة لق�صة احل ّ��ق لكن لي�س لق�صة اخل�ير،
لق�صة ال��ع��دال��ة لكن لي�س لق�صة الف�ضيلة .وم��ا يعنينا
هنا هو الإ���ش��ارة �إىل بع�ض �سمات العدل كقيمة �أخالقية
�أ�سا�سية ،و�إ���ش��ارة رول��ز يف ر�أي���ه �أن العدالة ه��ي الف�ضيلة
الأوىل للم�ؤ�س�سات االجتماعية ،مثلما �أن احلقيقة ف�ضيلة
الأن�ساق الفكرية.
ل��ق��د �أ���س��ه��م ال��ف��ي��ل�����س��وف الأمل�����اين «ه��اب��رم��ا���س» يف جم��ال
التوا�صل امل�ؤ�س�س على نتائج نظرية �أفعال الكالم ،والتي
مت�� ّي��زت بقدرتها على التف�سري االج��ت��م��اع��ي وال�سيا�سي
وال��ق��ان��وين ،وك��ذل��ك �إم��ك��ان��ي��ة تطبيق ن��ظ��ري��ة التوا�صل
يف ميادين احلياة املختلفة� .إن الفعل التوا�صلي ال يقوم
على ت��ب��ادل املعلومات �ضمن �سياق حم��دد ،و�إمن���ا بت�أويل
ما يحدث وبلورة القواعد العامة للعي�ش اجلماعي ،ومن

ث��م �إ���س��ه��ام ال��ت��وا���ص��ل الفعلي يف ب��ن��اء ال��ع��امل االجتماعي
امل�����ش�ترك ،ول��ذل��ك ف����إن تقييم جن��اح �أو ف�شل �أي توا�صل
اجتماعي ي�صبح �ضرورة عملية لكل تفكري اجتماعي.
وللتوا�صل االجتماعي �شروط حتكمه كاحلجاج واملناق�شة
واحلق يف القبول والرف�ض ،والتي بدونها ال ميكن للتوا�صل
االجتماعي �أن يقوم �أ�صال .ولذلك �أ�صبح من ال�ضروري
ق��ي��ام ن��ظ��ام م��ع��ي��اري �أخ�لاق��ي م�ؤ�س�ساتي ي��ف��ر���ض ح��دود
التوافق لتحقيق التوا�صل االجتماعي بكل عدالة وحرية
و�شفافية ،ال �سيما بعد تعر�ض التوا�صل االجتماعي لعدة
عقبات كالعنف ،واخل���داع ،وال��ك��ذب ،وغ�يره��ا .وهنا ت�أتي
الأهمية الأخ��رى لت�أ�سي�س قاعدة �أخالق املحادثة ب�إقامة
�أ�س�س ومعايري للفعل الأخالقي وال�سيا�سي م�ستندة �إىل
اللغة و�أفعال الكالم ،بحيث �أن �شروع الإن�سان يف الكالم
يكون قد قبل على �ضرورة االحتكام �إىل معيار �أخالقي من
�أجل توا�صل اجتماعي فعال وعادل بني جميع الأطراف.
و�شكلت عالقة الفيل�سوف الفرن�سي «�آالن رون��و» بكانط
ارتباط وثيقا كعالقة متعددة ،وذه��ب �إىل �أه��م القراءات
املعا�صرة لكانط ،ثم ناق�ش �أوجه االختالف الفل�سفي بني
«هابرما�س» و «رولز» ،و�أن �أوجه االختالف بينهما ظاهري
�أكرث منه جوهري ،و�أن «هابرما�س» ذهب �إىل اعتماد منوذج
جديد يف الت�أويل والتف�سري ،على ح�ساب الوعي والعقل.
وعليهّ ،
يو�ضح «رون���و» موقفه من امل�س�ألة الأخالقية �أن
فل�سفة الأخ�لاق ال ميكنها ب���أي �شكل من الأ�شكال جتنب
�س�ؤال كانط« :ما الذي ميكنني القيام به؟» ،ناقداً خمتلف
�أ�شكال النزعات املناه�ضة للإن�سان ،وب�إثباته �أن القيم
الليربالية جزء مهم من الأخ�لاق العقلية ،و�أن الأخالق
الكونية قائمة على جملة من احلقوق وال��واج��ب��ات التي
ت��ط��ب��ق ع��ل��ى ك��ل �إن�����س��ان ،و�أن احل��ج��اج ال��ع��ام ه��و �أ���س��ا���س
العقالنية الأخالقية بني النا�س.
� ...إ َّن ف��ل�����س��ف��ة ال���واج���ب ،وال��ق��ي��ام ب���ال���واج���ب ،واح��ت�رام
العالقات الإن�سانية بني الإن�سان والإن�سان؛ �سوف تف�ضي
اخلية،
�إىل حتقيق امل�ؤتلف الإن�ساين امل�ستند على الإرادة ّ
والتي حتفظ كرامة الإن�سان ،وتعطيه احلق يف امل�شاركة،
واحلوار ،والتفاعل مع الآخر بكل ا�ستقاللية وحرية.
albimani92@hotmail.com
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هل مكيافيلي معلم للشر؟
زينب الكلبانية

يناق�ش الباحث والأكادميي �إيكر كوجيل من جامعة جو�ش ،املتخ�ص�ص يف العلوم االجتماعية والإن�سانية ،يف جملة “»ResearchGateورقة بحثية مهمة ن�شرها
عام 2020م ،حول منطلق ما �إذا كان مكيافيلي معلما لل�شر �أم ال ،مع �إ�شارة حمددة �إىل ن�صه «الأمري»؛ �إذ يجب �أن ُيظهر �أوال ما الذي علمه مكيافيلي وكيف ال ميكن
تربير ذلك �إال من خالل العواقبية .يجب بعد ذلك مناق�شة ما �إذا كانت العواقبية هي نظرية �أخالقية قابلة للتطبيق ،من �أجل �أنها ميكن �أن تربر تعليم مكيافيلي.
بحجة �أن هذا لي�س هو احلال.
للبدء ،يجب �إظهار ما ع ّلمه مكيافيلي �أو اقرتح اعتماده ،من �أجل
�أن يحتفظ احلاكم بال�سلطة .لفهم هذا ،من ال�ضروري فهم امل�شهد
ال�سيا�سي لهذه الفرتةُ .ن�شر كتاب الأمري بعد وفاته عام ،1532
وكان الق�صد منه �أن يكون دليال حلكام الإمارات .وُلد مكيافيلي
يف �إيطاليا ،وخالل تلك الفرتة ،كانت هناك حروب عديدة بني
خمتلف الدول التي �شكلت �إيطاليا .كانت هذه الواليات �إما
جمهوريات (حتكمها هيئة منتخبة) �أو �إمارات (يحكمها ملك �أو
حاكم واحد) .كتب الأمري وخ�ص�ص لورنزو دي ميدي�شي الذي كان
م�س�ؤو ًال عن فلورن�سا التي كانت ،رغم كونها جمهورية ،ا�ستبدادية،
مثل الإمارة .يهدف عمل مكيافيلي �إىل تقدمي ن�صيحة لورنزو دي
ميدي�شي للحكم ك�أمري ا�ستبدادي.
الهدف النهائي الذي يهدف �إليه مكيافيلي يف كتابه الأمري،
هو بقاء الأمري يف ال�سلطة على رعاياه .النقاد الذين يزعمون
�أن مكيافيلي �شرير ال ي�ؤمنون بهذا الر�أي ،بال�ضرورة ،ب�سبب
هذا الهدف النهائي ،ولكن بالطريقة التي ين�صح بها مكيافيلي
بتحقيقه .هذا لأنه ،لتحقيق هذه الغاية النهائية ،يعتقد مكيافيلي
�أنه ال داعي لالدخار يف ح�ساب �أخالقي .هذا هو املو�ضوع الذي
يتوا�صل با�ستمرار من خالل العمل .على �سبيل املثال ،يف ت�أمني
احلكم على رعايا �إمارة مكت�سبة حديثا ،والتي كان يحكمها �سابقا
�أمري �آخر ،كتب مكيافيلي:
«االحتفاظ بها ب�شكل �آمن هو تدمري �أ�سرة الأمري الذي كان
يحكمهم»� .أي ،من �أجل حكم �إمارة جديدة ،من ال�ضروري «تدمري»
عائلة الأمري ال�سابق .عالوة على ذلك ،ف�إن ح�ساب الأخالق ال
يقت�صر على الأفعال اجل�سدية ،مثل القتل املو�صى به ،ولكن اخلداع
والتالعب .يظهر مثال على ذلك يف ادعاء مكيافيلي« :لذلك لي�س
من ال�ضروري �أن ميتلك الأمري كل ال�صفات احلميدة التي ذكرتها،
لكن من ال�ضروري جدا �أن يبدو �أنه ميتلكها .و�س�أجر�ؤ على قول
هذا �أي�ضا� ،إن احل�صول عليها ومراقبتها دائما �أمر �ضار ،و�إن
الظهور مبظهر �أنها متتلكها �أمر مفيد «.
هنا ،يدعي مكيافيلي �أن الف�ضائل �ضرورية للحاكم فقط بقدر ما
يبدو �أن احلاكم ميتلكها .ومع ذلك ،ف�إن الت�صرف بالف�ضائل فقط
�سيكون يف النهاية �ضارا للحفاظ على احلاكم ،حيث قد ي�ضطرون
يف كثري من الأحيان �إىل الت�صرف �ضد الف�ضائل لقمع التمرد ،على
�سبيل املثال .يجب �أن يكون الأمري قادرا على الظهور ب�شكل عادل،
حتى يتم الوثوق به ،ولكنه يف الواقع لي�س كذلك ،حتى يتمكن من

احلفاظ على هيمنته.
تقول النظرية العواقبية �إن �أخالقية الفعل تعتمد على عواقبه� .إذا
�أدى الفعل �أو الأفعال �إىل نتائج �أف�ضل يف النهاية (مهما كان ذلك
ميكن قيا�سها) من غري ذلك ،ف�إن الفعل يكون جيدا .ومع ذلك� ،إذا
كان من املمكن �أن ي�ؤدي فعل خمتلف ،يف هذه احلالة� ،إىل نتائج
�أف�ضل ،ف�إن الإجراء املتخذ �سيكون غري �أخالقي.
املوقف الكال�سيكي للعواقبية هو النفعية .دافع بنثام �أوال عن
مبد�أين ،وادعى �أن مبد�أين يحكمان الب�شرية  -اللذة والأمل  -و�أن
حتقيق الأول وجتنب الثاين هو الذي يحدد كيفية ت�صرفنا .يتم
ذلك �إما على �أ�سا�س فردي� ،أو على �أ�سا�س جماعي ،ح�سب احلالة.
يف احلالة الأوىل ،العمل اجليد هو الذي مينح الفرد �أكرب قدر من
املتعة �أو �أقل الأمل .يف احلالة الثانية ،يكون الفعل اجليد هو الذي
مينح املجموعة اجلماعية �أكرب قدر من املتعة �أو �أقل �أمل .تتكون
املجموعة اجلماعية من الأفراد ،وبالتايل ف�إن العمل اجليد �سينتج
معظم املتعة �إذا فعل ذلك لأكرب عدد من النا�س .لذلك ،تدعي
النفعية �أن الفعل جيد �إذا كانت نتائجه تنتج �أكرب قدر من ال�سعادة
(�أو املتعة) لأكرب قدر من النا�س� ،أو جتنب �أكرب قدر من التعا�سة
(�أو الأمل) لأكرب قدر من النا�س.
ال�شاغل الرئي�سي الثاين هو �أنه ي�ستخدم الأ�شخا�ص كو�سائل
ولي�س غايات ،ويبدو �أن هذا �شيء غري �صحيح ب�شكل بديهي ،كما
يت�ضح من م�شكلة العربة .وبالتايل ف�إن م�شكلة العربة هي :قطار،
خارج عن ال�سيطرة ،يتجه نحو خم�سة عمال على امل�سار .يتمتع
ال�سائق بفر�صة التغيري �إىل م�سار �آخر ،حيث يوجد عامل واحد.
يجادل طوم�سون ب�أنه �سيكون «م�سموحا �أخالقيا» تغيري امل�سار
وقتل ال�شخ�ص .ومع ذلك ،ف�إن العواقبية �ستذكر هنا �أن «الأخالق
تتطلب منك» تغيري امل�سار ،حيث تقل املعاناة يف وفاة �شخ�ص واحد
عن خم�سة .يجب مالحظة االختالف يف هذين املوقفني.
هنا يكمن القلق الرئي�سي للعواقبية ،وبالتايل دفاع مكيافيلي :تلك
العواقبية تربر ا�ستخدام النا�س كو�سيلة لتحقيق غاية ،ولي�س غاية
داخل �أنف�سهم .ي�شتهر كانط يف انتقاد هذا النقد ،حيث يدعي �أن
الب�شر كائنات عاقلة ،وال نذكر �أنهم «�أ�شياء» ،ولكن بدال من ذلك
ن�سميهم «�أ�شخا�ص» .ميكن ا�ستخدام الأ�شياء فقط كو�سيلة ،ولي�س
الأ�شخا�ص ،الذين ميثلون غاية يف حد ذاتها� .إن ا�ستخدام �شخ�ص
كو�سيلة ولي�س غاية يعني معاملته على �أنه �شيء �آخر غري فاعل
عقالين ،وهو �أمر غري �أخالقي ،كما يدعي كانط.

يجب تطبيق هذا الآن على مكيافيلي .يف ن�صحه بقتل الآخرين
وخداعهم ،ف�إنه يدعو �إىل معاملة النا�س على �أنهم جمرد و�سيلة،
با�ستخدامهم من �أجل احل�صول على الغاية النهائية لالحتفاظ
بال�سلطة .على الرغم من �أن هذه الغاية النهائية قد جتلب �سالمًا
�أكرب ،وبالتايل متعة لعدد �أكرب من النا�س ،ميكن القول �إن ال�سالم
الذي مت احل�صول عليه ال يفوق الأعمال الال�أخالقية املطلوبة
خللق هذا ال�سالم.
رمبا يكون ال�سعي وراء ال�سلطة من �أجل تعزيز ال�سالم مربرا .ومع
ذلك ،كما هو م�صدر قلق كبري مع النهج املعياري للعواقبية ،ميكن
�أن ي�ؤدي عدم القدرة على التنب�ؤ بالعواقب �إىل غايات غري متوقعة.
قد ي�أخذ الأمري االفرتا�ضي بن�صيحة مكيافيلي ،ويتبعها حرفيا،
وينتج �إحدى النتائج الثالث:
يتم احل�صول على القوة واحل�صول علىال�سالم.
يتم احل�صول على ال�سلطة ولكن ال يتماحل�صول على ال�سالم.
ال قوة وال �سالم.فقط يف �أول هذه النتائج ميكن �أن يكون هناك �أي تربير عواقبي.
ومع ذلك ،ف�إن هذا يعني �أن هناك نتيجتني حمتملتني ال ميكن
�أن يكون فيهما تربير عواقبي ،ومن امل�ستحيل معرفة النتيجة
التي �سيتم احل�صول عليها حقا .هذا هو نقد كل من ميكافيلي
والعواقبية� :إن اخلطر الذي ينطوي عليه التمثيل كبري جدا،
مع وجود فر�صة للف�شل وبالتايل �أفعال غري مربرة ،عندما يكون
من امل�ستحيل معرفة نتائج الأفعال حقا� .إن طبيعة اخلطر هي ما
يجعل هذا غري مربر ،حيث �إن اخلطر �ضد حياة الإن�سان ورفاهيته
و�سالمته .يتغا�ضى مكيافيلي عن ا�ستخدام النا�س كمجرد و�سيلة
لتحقيق غاية دون �ضمان نهاية �إيجابية من خالل تربير عواقبي.
يف اخلتام ،مت تو�ضيح ما طرحه مكيافيلي على �أنه تعاليمه ب�إيجاز.
كما مت تو�ضيح كيف �أن التربير الوحيد لتعاليم مكيافيلي هو
النهج العواقبي .ومع ذلك ،ف�إن االنتقادات املوجهة �ضد مكيافيلي
والعواقبية ،مثل تربير الفظائع اجلماعية ،وا�ستخدام النا�س
كو�سائل لتحقيق الغايات ،وعدم القدرة على التنب�ؤ بالتنفيذ
العمليُ ،تظهر ف�شلها كمربر مقبول لتعاليمه.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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الحقول الداللية واملعجمية
واألسطوريمات يف ديوان أدونيس

٥

رقية الكندية

يعرف التج�سيد -وفق درا�سة �أجراها �شاهينة علي دند�ش -يف مقاله «احلقول املعجمية واحلقول الداللية املعربة عن �أبعاد جت�سيدية» ،واملن�شور يف جملة العلوم
الإن�سانية والعربية (الإ�صدار الرابع  ،)2021ب�أنه تقنية فعالة ت�ستخدم يف الكتابات ال�شعرية والدواوين؛ من �أجل دعم الإيحاء ال�شعوري واحل�سي؛ وذلك من خالل
ارتباطه باملفاهيم الكونية ،والأفكار النقدية .ونظرا لأهميته ،جند �أن �أدوني�س اعتمد عليه يف كتاباته -خ�صو�صا يف ديوانه «امل�سرح واملرايا» -قام بتوظيف احلقول
املعجمية والداللية ،والأ�سطورة لبث الأفكار النقدية وال�شاعرية ،واالبتعاد عن الواقع ،و�ضمن يف �أ�شعاره القيم التعبريية .من هنا ،يتمحور هذا املقال حول انبعاث
الطاقة الإيحائية املج�سدة يف ديوان �أدوني�س وت�ضمنها لك�سيمات «وحدات معجمية» خمتلفة ،وا�ستخدام �أدوني�س للمقابالت الثنائية ،وتوظيفه للحقول املعجمية
اخليطية واملكثفة ،وحذفه لتلك الأخرى ،واعتماده على الأ�سطورميات ،و�أخريا �إيجاز ال�سياق يف �ألفاظه املعجمية.

ونلحظ الكثير من الطاقة الإيحائية في كتابات �أدوني�س
التي تتوافق مع تعدد الألفاظ ال�شعرية الم�ستخدمة
بطريقة مختلفة ،و�إبداعية ،ومتجددة مما يجعلها تجذب
انتباه القارئ ،وتجعله يعي�ش �شعور المقروء نف�سه ،ويدعم
�أدوني�س هذه الطاقة با�ستخدامه لك�سيمات مختلفة ذات
دالالت تعبيرية متنوعة ،وعميقة المعنى ،ومثال عليها،
لك�سيم الماء الذي ورد كوحدة معجمية �صادمة في ال�شطر
المركزي التالي�« :أقفا�ص تعلو /تعبر في غابات ال�صوت/
في الأفكار وفي الأ�شياء» ال�صخرة ماء /والأع�ضاء �شتاء
بارد...الخ؛ ف�أو�ضح �أدوني�س عالقة الماء بما يجاوره من
ال�صخور ،والأغ�صان ،كما نجد �أنه عبر عن لك�سيم الماء
ب�ألفاظ مختلفة كالبحر ،والثلج ،وال�سيل ،وغيرها مما
يبرهن الدراية الأ�سلوبية والخ�صو�صية ال�شعرية لديه.
كما لج�أ �إلى المقابالت الثنائية لتقوية اللفظ بالمعنى من
خالل تكراره لوقع الألفاظ بطريقة انزياحيه و�إبداعية،
وبمعاني ودالالت مختلفة م�شكلة حقوال معجمية خيطية،
�أو مكثفة تبرز في ال�شطور والقافية ،ومع ذلك ،لم يكتف
�أدوني�س بقافية واحدة بل كان ينتقل من قافية لأخرى -
كما قال في هذا المقطع� :أدعوك �أيامي بال حار�س /وهذه
الم�سافة المقفره /وليمه للحلم ،عيد من الحنين من
�أ�شجاره المثمره - /فتعبر القافية الأولى عن ال�سلطة
وو�سائلها ،في حين تعبر القافية الثانية عن عدم اكتراث
الدول ب�ش�ؤون ال�شعب ،الخ .وي�شترط �أدوني�س في قوافيه
عدم تخلخل المعنى ،ويت�ضمن حالوة في نطق الألفاظ
بطريقة �إيقاعية ومتنا�سقة ،ونوع الحقول المعجمية فمنها
ما يرمز �إلى الطبيعة كلك�سيم الماء وما يتدرج منه من
دالالت تت�ضمن البحر ،والثلج ،والموج ،وغيرها ،كما ركز
على لك�سيم النار ،والحيوان اللذين بدورهما يج�سدان
مفهوم ،ومعنى العواطف والحوا�س .ومن هذا المنطلق،
ف�إن هذه الوحدات المعجمية بما ت�شمله من معاني
عميقة عززت عالقة �أدوني�س بكون اهلل ومخلوقاته ،وقوت

ارتباطه بالوحدات الأ�سطورية ،والفل�سفية ،وال�صوفية
الخ ،وال نن�سى اطالعه وت�أثره بكتابات الآخرين من حوله
ك�أورفيو�س ونر�سي�س.
و�أحيانا �أخرى ،ي�ستثني �أدوني�س بع�ض الحقول المعجمية،
لي�س �ضعفا منه بل مرتكزا على الحقول الداللية؛ التي
بدورها تعو�ض عن تلك الحقول المحذوفة ،وتمنح
الق�صيدة قوة و�صالبة وحيوية ،وال نعني بذلك تركيز
�أدوني�س على الحقول الداللية وانحيازه لها ،بل �إن كال
الحقلين يت�شاركان وي�سهمان في بناء الق�صيدة ،وتحديد
المعنى .ومما ال �شك فيه ،ف�إن القارئ يميل �إلى تلحين ما
يقر�أ من الأبيات ال�شعرية المملوءة بالجماليات اللفظية
والداللية ،وا�ست�شعارها والعي�ش فيها ،بل وم�شاركتها مع
�أقرانه.
� ...إ َّن ترابط الأبيات ال�شعرية فيما بينها ي�سمى بالربط
ال�ضمني «الأ�سطوريمات» ،وهو ما ا�ستند �إليه �أدوني�س في
لغته ال�شعرية بجانب الحقول المعجمية؛ فكالهما يكمالن
معنى الق�صيدة وبناءها اللغوي والجمالي ،وتخ�صب
الأ�سطوريمات الر�ؤية ال�شعرية التي تمثل قناعات �أدوني�س
الفكرية ،والتي تكون �أحيانا بعيدة عن الواقع مرتكزة على
الر�ؤى الفل�سفية .وت�شمل الأ�سطوريمات �أ�ساطير متعددة
المعاني كتلك التي وظفها �أدوني�س في �أ�سطوريم الفينيق
في ق�صائده كالدجاج واليمام ،والدالالت المعبرة في
�أ�سطوريم الرحيل كالطريق ،والبحار ،والأمواج ،وال�سفينة،
الخ .وتختلف باختالف نظرة ال�شاعر و�أ�سلوبه ،وخبرته،
والحالة التي يمر بها ،وحداثته في ال�شعر؛ فعلى �سبيل
المثال ينظر نر�سي�س للمر�آه على �أنها الماء ،وفي المقابل
ينظر لها �أدوني�س على �أنها فناء العمر وانق�ضا�ؤه.
� ...إ َّن مُمار�سة كتابة الق�صائد ال�شعرية تتطلب مخيلة
وا�سعة ،ومحا�صيل لغوية ،وداللية متنوعة ،وخبرة وا�سعة
في تج�سيد الأ�سطوريمات؛ مما يجعل عقلية القراء تتفاوت
في فهم ما يوحي �إليه ال�شاعر؛ وكيف ال وهي تكاد تكون

غام�ضة المعنى خ�صو�صا لذوي المخيلة المحدودة �أو
العلمية �أحيانا.
يك�سب الإيجاز الكلمات المعجمية في الق�صائد ال�شعرية
معاني جديدة مرتبطة بال�سياق الذي جاءت فيه .وعليه،
نجد �أن �أدوني�س وظف الإيجاز المتج�سد في الحقول
المعجمية في �أبياته ال�شعرية ليتما�شى مع ثقافته،
وتفكيره ،وثراء تجربته .ومثال ذلك تطرقه الم�ستمر
كما ذكرنا �سابقا -لدالالت الطبيعة كالمنارة ،والحياة،والطيور الخ .كما اتخذ �أدوني�س منحنى ميتافيزيقيا «ما
وراء الطبيعة» معتمدا على فل�سفات مختلفة مثل انبثاق
الحياة من الجمر ،ون�شوء الماء من الدم وغيرها ،متميزا
عن غيره من ال�شعراء بقدرته على التعبير بحرية في
ق�صائده ال�شعرية م�ستعينا بالأ�ساطير والحقول المعجمية
والداللية ،كما �أنه تغنى ب�أ�شعاره �ساحرا للم�ستمعين من
حوله.
ُ
نلحظ �أ َّن هناك عوامل نف�سية -كالحزن ،والفرح،
وختاما..
والعتاب -وطبيعية -كالمناخ البيئي -ت�ؤثر على الكاتب
و�إبداعه في �إي�صال �أبياته لذهن القارئ والم�ستمع -كما
هي الحال عند �أدوني�س -و�إيحاءاته التعبيرية المملوءة
بالطاقة الت�أثيرية ،و�شمول �أ�شعاره لالنزياح الإبداعي في
الحقول اللفظية ،واهتمامه بالحقول المعجمية والداللية
لتج�سد مفهوم العواطف والحوا�س والتي ح�صنت عالقته
بالكون والخالق ،وقناعاته الفكرية المرتبطة بالر�ؤية
الم�ستقبلية ،وتوظيفه للأ�سطورة التي بدورها تبث الأفكار
النقدية حول واقع الثقافة العربية.
ونجد �أن هناك اختالفات في كتابات ال�شعراء؛ فمنهم من
يميل �إلى الحقول المعجمية والداللية الب�سيطة ،ومنهم
من ي�ستند �إلى الأ�سطوريمات �أكثر من اعتماده على
الحقول وهنا تكمن قوة الق�صائد ال�شعرية ،وتفاوتها في
تذوقها الجمالي من قبل القارئ والم�ستمع.

ruqaiya-956@hotmail.com
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الطريقة األمثل لتقديم اإلسالم
حميد الصلتي

لقد امنت اهلل عزوجل علينا بنعمة احلياة ،و�إن هذه النعمة من �أعظم النعم التي ت�ستحق ال�شكر والعرفان للخالق جل يف عاله ،ولو �أن كل خملوق بذل كل جهده يف
نعمة من نعم اهلل و�ساندته مع ذلك جميع املخلوقات الأخرى ملا و ّفى حق تلك النعمة.
�شكر �أقل ٍ

بديع يف ال�صنع �أن يخلق اخللق ويرتكه
وال ميكن لإل ٍه ٍ
مهم ً
ال ،بل ال بد من �أن ي�ضع له قوان َ
ني وت�شريعاتٍ حتكمه
وت�ؤطره و�إن املنوط بحمل تلك الر�سالة اخلالدة هو
الإن�سان.
وحينما خلق اهلل الإن�سان و�أوجده يف هذه احلياة ،اختار
أنا�سا لهم من الذكاء والقدرات وامل�ؤهالت والأخالق
له � ً
ما يجعلهم قادرين على تقدمي الر�سالة امللكية على �أكمل
وجه ،وه�ؤالء النا�س ُ
ا�صطلِح على �إدراج ت�سميتهم حتت
مظلة م�سمى الأنبياء والر�سل.
ولي�س من ال�سهل �أن حتمل الر�سالة العظيمة وتقدمها
للنا�س على طبقٍ من ذهب على خمتلف �أجنا�سهم
و�أعراقهم وطرق تفكريهم ،ويف مقال «ر�سائل النور �أمنوذج
متكامل لتقدمي الإ�سالم �إىل الإن�سان املعا�صر» ،للكاتب
�إح�سان قا�سم ال�صاحلي ،واملن�شور يف جملة النور للدرا�سات
احل�ضارية والفكرية ،العدد ( ،)20ما ي�سد حاجة طالب
العلم ملعرفة املزيد عن ماهية احلياة وامل�صري.
فقد �أ�شار الكاتب يف مقدمة مقاله �إىل �أ َّن الأزمة التي
يتخبط فيها الإن�سان املعا�صر هي �أزم ٌة �إمياني ٌة �أخالقي ٌة
من الدرجة الأوىل؛ وذلك كون هذا الإن�سان ال يجد �أجوب ًة
ري من الأ�سئلة التي تدور يف دماغه حول معنى احلياة
لكث ٍ
ريا من
وامل�صري ،و�أتفق متا ًما مع الكاتب فيما ذكره �إذ �أن كث ً
النا�س اليوم يفتقرون �إىل �أجوب ٍة كثري ٍة لأ�سئل ٍة عديد ٍة مما
ري من الأوقات �إىل الغرق يف الأوحال
ي�ؤدي بهم احلال يف كث ٍ
وامل�ستنقعات.
وال يوجد منق ٌذ للمرء بعد الغرق� ،إال �أن ي�ستك�شف بنف�سه
ويتبحث ،فبالبحث حت�صل املعرفة وتت�أتى الدراية ،و�إن
�أهم نقطة رئي�سة عند البحث عن اجلواب �أن تعرف �أن
ٌ
موثوق متا ًما
امل�صدر الذي يت�أتى منه اجلواب هو م�صد ٌر
�أو على الأقل يبعث الطم�أنينة يف قلبك ويرتاح �إليه �صدرك
وت�سكن معه بالبل نف�سك.
وي�سلط الكاتب ال�ضوء على ر�سائل النور مل�ؤلفها الأ�ستاذ
النور�سي ،ويرى �أن تلك الر�سائل هي ر�سائل حمكم ٌة وذات
قيم ٍة عاليةٍ؛ �إذ �إنها تب�صر الإن�سان مبا مل يب�صر ،وجتعله
ميتطي ركب املتفكرين الناظرين املت�أملني واملتبحثني

للو�صول �إىل ما ُغمي من احلقائق وما ُجهل من املعارف.
وي�سوق الكاتب ما ذكره املفكر الن�صراين بول تليخ يف
حتليله الفكر العلمي التقني والعقل احلديث اللذين
متيزت بهما احلداثة ،حيث يقول تليخ �إن العقل الأفقي
الفاقد لالجتاه العمودي نحو ال�سماء يتميز بتعاطيه
ال�سببية يف كل دقيقٍ وجليلٍ دون �أدنى بحثٍ �أو حتليلٍ ،
و�أتفق مع ما قاله تليخ يف ت�صوره �إذ �إن الإن�سان احلديث
�إال من ندر -يفتقد �إىل رفع يديه �إىل ال�سماء ليدعو ربهعند �أي مع�ضلة تعرت�ضه يف حياته ،فهو اجته �إىل البحث
�أفقيا حوله ومل يتفكر يو ًما يف �أن اجلواب لكل ما يحريه
من املمكن �أن يكون يف اجتاهه اجتاهًا عمود ًيا ،وكذلك ف�إنه
ريا من النا�س �أ�صبحوا ينجروفون وراء
من امل�ؤ�سف �أن كث ً
نظرياتٍ و�أوها ٍم ي�سطرها البع�ض في�ؤمنون هم بها دون
تق�ص ملنبعها و�أ�صلها وف�صلها ومدى �صحتها.
�أدنى ٍّ
ويرى النف�ساين ال�شهري اليهودي فكتور فرانكل يف كتابه
«الإن�سان ومع�ضلة احلياة» �أن �أكرث �س�ؤال يرتدد على الأذهان
اليوم يتمحور يف معنى الوجود و�سبب وجوده ،ومن وجهة
نظري �أن هذه �أزم ٌة عظيم ٌة ال تورث �إال �ضع ًفا يف العقيدة
وتهاو ًنا يف الو�صول �إىل احلقائق؛ �إذ من ال�صعب �أن جتد
جوا ًبا ل�سبب الوجود ومعنى احلياة �إذا و�ضعت ال�س�ؤال يف
ر�أ�سك ومل جتتهد يف البحث عن الإجابة فحبائل ال�شيطان
كثرية ومتاهاته لي�س من ال�سهل جتاوزها� ،إذ �إنها حتتاج
�إىل جها ٍد كبريٍ ،فال�شيطان يرمي �شباكه �إىل عقلك ورمبا
كان عقلك قا�ص ًرا فتكون �صيدًا ً
�سهل وفري�س ًة �سهلة املنال.
وانتقل الكاتب بعدها �إىل احلديث عن دور الإ�سالم
وامل�سلمني كمنقذ للب�شرية وماذا ميكن �أن يقدموا للعامل
�أجمع من �أجل حل لغز احلياة ومعنى الوجود؟!
وترك الكاتب الإجابة للدكتور كولن كولرت �-أ�ستاذ يف
جامعة مان�ش�سرت باجنلرتا -اهتدى للإ�سالم ،حيث يقول
كولن �أن حاجة غري امل�سلمني �إىل التعريف باهلل �أكرث من
حاجتهم �إىل التعريف بالأنظمة الإ�سالمية ،وهذا ما ال
نختلف فيه مع كولن �إذ �أن الإن�سان �إذا عرف اهلل بعد طول
تفك ٍر وتبحثٍ �سهل عليه ا�ستقبال الأنظمة التي ي�شرعها
اهلل له� ،أما �إن جهل هوية امل�شرع متادى يف اال�ستخفاف

بتطبيق ما َ�شرع وبقدر ما يكون للم�شرع من وزنٍ يف قلبك
يكن تطبيق ت�شريعه �سه ً
�سل�سا.
ال ً
فاحلاجة �إىل التعرف على اخلالق عن قرب هو ال�سبيل
الأجنح للو�صول �إىل �سر احلياة؛ لذلك جتد الكثري من
النا�س يتعمقون يف التبحث عن علوم الفقه وال�شريعة،
لكنهم ال يجدون تطبيق ذلك يف الواقع العملي ،واجلواب
�أنهم لو تفكروا يف خالق النظام ل�سهل عليهم تق�صي ما
يحب وما يكره وما ي�أمر به وما ينهى عنه.
واختتم الكاتب حديثه عن امل�ؤهالت واملميزات التي ت�ؤهل
ومتيز ر�سائل النور لبديع الزمان �سعيد النور�سي لتكون
أمنوذجا لتقدمي الإ�سالم �إىل الب�شرية جم ًعا ومن �ضمن
�
ً
تلك امل�ؤهالت واملزايا ما يلي:
 -1ر�سائل النور هي خطابٌ �إىل كل �إن�سانٍ �سواء كان م�سل ًما
م�سلم� :إذ �إنها ال ُتق�صر اخلطاب �إىل غري امل�سلم
�أو غري
ٍ
فقط فهناك من امل�سلمني من هم بحاجة �إىل تر�سيخ
عقائدهم فهي خطابٌ عا ٌم ي�شمل اجلميع.
 -2ر�سائل النور تدعو �إىل قراءة الكون وهو كتاب اهلل
املفتوح :وبالت�أمل يف الكون ال�شا�سع يت�أتى لك ما مل يت�أتّ
لغريك وتتب�صر مبا مل تب�صره من قبل.
 -3ر�سائل النور تهدف �إىل امتزاج العقل والقلب م ًعا :فهي
ال تخاطب العقل بحد ذاته بل تخاطب العقل والقلب م ًعا
حتى يذوب القلب يف حب موجد الوجود وترت�سخ معه
عظمة ال�صانع فينجرف القلب يف الطاعة ح ًبا ورغب ًة ال
�إكراهًا ورهب ًة.
 -4ر�سائل النور تنقلك من �ضيق الدنيا �إىل �سعة الآخرة:
ريا
فهي تبث باعث الأمل يف قلبك فتجعل الع�سري ي�س ً
وتربطك بحبل التفا�ؤل والثقة.
 -5ر�سائل النور يغلب عليها طابع اللني والإقناع :فالرفق
ال يكون يف �شي ٍء �إال زانه وال يُنزع من �شي ٍء �إال �شانه.
وال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أوجه ر�سال ًة �إىل ال�شباب يف
كل مكانٍ وزمانٍ ؛ �أال وهي« :ال تدع همتك تفرت ولو للحظ ٍة
واحد ٍة عن البحث والتق�صي واملثابرة واجلد واالجتهاد
وال�سعي نحو املعرفة وك�شف كل ما غمي عليك ،وال تقبل
�شي ًئا �إال بالدليل وال ترد �شي ًئا �إال بالدليل».
humaid096@gmail.com
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جدلية :هل العقل هو أساس القيم
األخالقية؟

٧

أم كلثوم الفارسية

يقول الدكتور حممد عابد اجلابري يف كتابه «العقل الأخالقي العربي» «من امل�سائل الأ�سا�سية التي يهتم بها «مبحث الأخالق» يف الفكر الفل�سفي احلديث واملعا�صر،
ما يعرب عنه بـ»امل�شكلة الأخالقية» ،وتتلخ�ص يف ال�س�ؤال التايل :على �أي �أ�سا�س تقوم الأخالق؟ عالم ن�ستند عندما نحكم على هذا ال�سلوك �أو ذاك ب�أنه خري �أو �شر،
ح�سن �أم قبيح؟ هل على جمرد كونه يحقق لنا لذة �أو منفعة �أو ي�سبب لنا �أملا �أو م�ضرة؟ هل لأنه يتفق �أو ال يتفق مع ما جتري به العادة والعرف االجتماعي؟ هل لأن
الدين ي�أمر به �أو ينهى عنه؟ هل لأن العقل ي�ستح�سنه �أو يوجبه �أو ي�ست�شنعه �أو مينعه ،هل لأن «ال�ضمري» يقبله �أو يرف�ضه ،يرتاح �إليه �أو ينفر منه؟ ومن الق�ضايا
املرتبطة بـ «امل�س�ألة الأخالقية» م�س�ألة «ن�سبية الأخالق»؛ ذلك �أن من امل�شاهد عرب التاريخ �أن ال�سلوك الواحد قد يعترب ح�سنا يف زمن ومكان ،بينما يعترب بالعك�س
من ذلك قبيحا يف زمان �آخر �أو مكان �آخر.

ه��ذا �إ�ضافة �إىل �أن الف�ضائل التي تعترب �إن�سانية
ت��ع��ل��و ع��ل��ى ال��زم��ان وامل��ك��ان ق��د يختلف م�ضمونها
قليال �أو كثريا من مكان �أو زم��ان �إىل �آخ��ر� ،أو �أنها
قد تتبادل املواقع مع �أ�ضدادها يف ظ��روف خا�صة.
�ألي�ست هناك ح��االت يكون فيها «الكذب» مباحا �أو
مطلوبا �أو رمبا واجبا؟
كل هذه «العنا�صر»« :اللذة ،العرف ،الدين ،العقل،
ال�ضمري »...ت�صلح بهذه الدرجة �أو تلك ،لأنها تعترب
�أ�سا�سا وحمددا للأخالق والقيم .وقد عرف تاريخ
الفكر الأخالقي (مدار�س) تعتمد هذه الأ�س�س:
مدر�سة �سيكولوجية تف�سر ال�سلوك الأخالقي
بالعوامل النف�سية ويف مقدمتها اللذة والأمل،
ومدار�س اجتماعية ترى �أن ال�سلوك الأخالقي هو
عبارة عن عادات اجتماعية ،عن �أعراف وتقاليد...
�إلخ .وهناك باملقابل من يرى �أن �أ�صل الأخالق هو
الدين ،و�آخرون يرون �أن «العقل» هو الذي يقف وراء
احلكم الأخالقي ،بينما يقرر فريق �آخر �أن «ال�ضمري»
هو منبع الأخالق».
ويو�ضح موالي �أحمد موالي عبد الكرمي �أ�ستاذ
متعاون يف ق�سم الفل�سفة بك ّلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف جامعة نواك�شوط مبوريتانيا ،يف مقاله
«�أخالق التعقّل يف فل�سفة الفارابي وراهنيتها يف الفكر
الفل�سفي العربي املعا�صر» ،الذي �سنتناوله بالتحليل،
ً
وترابطا بني الأخالق والعقل بغ�ض
�أن هناك ت�ضاي ًفا
النظر عن �س�ؤال الأ�سبقية يف العالقة بينهما .ويف
هذا ال�سياق يتنزل مفهوم التعقل عند الفارابي
بو�صفه م�ستوى جتلي العالقة بني العقل النظري
والعقل العملي مبا يظهر البعد العملي والأخالقي

للعقل؛ فالفارابي يرى �أن التعقل �أه ّم �ش�ؤون الإن�سان
احلياتية ،فالإن�سان املتعقل هو الذي يعتمد العقل يف
حياته �أداة لكل تفكري عملي؛ وعلى هذا ميكن القول
قبل �أن توجد الف�ضائل الأخالقية البد �أن تكون
معقولة �أوال.
ولهذا يرى الفارابي �أن الإن�سان «يحتاج يف كل ما
يعانيه �إىل تعقل ما� ،إما ي�سريا و�إما كثريا» ،ويت�أرجح
القول من دون ح�سم منذ القدم حول عالقة العقل
بالأخالق ،فم�س�ألة عد العقل املعيار الأ�سا�سي
للأخالق لي�ست مطلقة ،فعلى الرغم من �أن العقل
له ت�أثري فاعل وت�أ�سي�سي للأخالق واختيار ال�سلوك
الأخالقي؛ مبا ي�ؤكد �أن الأخالق مبنية على معايري
عقالنية ،ف�إن للأخالق �أ�سا�سا دينيا هو املعترب يف
الغالب لأن الأ�سا�س العقلي وحده ال يكفي لقيام
الأخالق �إال �أنه ومما ال �شك فيه �أي�ضا �أن العقل
ي�ساهم يف بناء الأخالق �إىل جانب الدين واملعايري
الأخرى .وتقومي مدى م�شاركة العقل يف بناء
الأخالق يف الثقافة العربية يبقى جمال اختالف
بني الأن�ساق الفكرية ،فاجلابري يرى �أن الأ�سا�س
الذي يقوم عليه احلكم الأخالقي يف الثقافة العربية
الإ�سالمية هو العقل ،و�أن االعرتاف بالعقل ك�أ�سا�س
للأخالق يف الثقافة العربية الإ�سالمية قائم مبا
ي�شبه الإجماع ،بينما يرد طه عبدالرحمن العقالنية
�إىل الأخالقية لأن العقل من وجهة نظره فعل مثل
اخللق قائم مبا ي�شبه الإجماع.
�...إ َّن اتفاق الفال�سفة واملفكرين على �أن القيم
الأخالقية ميزة �إن�سانية ،قابله تعار�ض �شديد حول
طبيعة و�أ�سا�س القيم الأخالقية وتعددت املواقف

والآراء حولها ،حيث هناك من �أرجع �أ�سا�س الأخالق
�إىل العقل  ،وهناك من يرى �أن �أ�سا�سها هو اللذة
واملنفعة ،يف حني يذهب طرف �آخر للقول ب�أن املجتمع
هو املحدد لقيمنا الأخالقية ،وعلى العك�س من ذلك
يذهب موقف �آخر �إىل �أن الدين هو �أ�سا�س الأخالق.
ويف ظل هذا االختالف نطرح الت�سا�ؤل التايل :هل
ميكن القول �إن العقل هو �أ�سا�س قيمنا الأخالقية؟
بعبارة �أخرى :كيف ي�ستطيع الإن�سان احلكم على
فعله الأخالقي باخلري �أو ال�شر؟
فعلى الرغم من تبني كل موقف ر�أيه اخلا�ص� ،إال �أن
القيم الأخالقية ال ميكن حتديدها ب�أحد هذه الآراء
دون غريها؛ فالفعل الأخالقي يقوم على الدين
الذي يقوم العقل بت�أويله وفق ما يحقق غايات يف
نف�سية الإن�سان ويقوم بتطبيق قيمه داخل املجتمع
الذي يعي�ش فيه ،ونقول �إن �أ�سا�س الأخالق يتم وفق
تكامل الآراء ال�سابقة.
ويكن القول يف اخلتام �إ َّن الأخالق ال ميكن التعامل
ُ
معها ب�شكل ب�سيط ،بل بتدخل جميع الأ�س�س :العقل،
وا�ستجابتنا لقوانني الطبيعة واملجتمع الذي ال
ي�ستطيع �أي فرد العي�ش مبعزل عنه ،وما جاء يف
ال�شرع؛ فكل هذه الأمور تلعب دورا بارزا يف حتديد
قيمنا الأخالقية .فال ميكن �أن نبني الأخالق على
مبد�أ واحد حتى لو كان العقل �أو الدين نظرا �إىل �أن
القيم الأخالقية ن�سبية متغرية عرب الزمان واملكان
وهي تابعة ل�شروط خمتلفة تتحكم فيها؛ فاملجتمع
الإ�سالمي يتم�سك بالدين �أوال وبالعقل ثانيا
كمبد�أين �أ�سا�سيني يف �إقامة الأخالق دون �إهمال باقي
املبادئ الأخرى.
nkha008@gmail.com
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غرف الصدى ومنصات التواصل
االجتماعي

ناصر الحارثي

ُ
ي�ستعر�ض الباحث ماتيو �سينيلي املتخ�ص�ص يف ت�أثري من�صات التوا�صل االجتماعي ،يف بحثه حول مدى انت�شار املعلومات عرب من�صات التوا�صل االجتماعي وت�أثري
غرف ال�صدى ،عن ظاهرة غرفة ال�صدى �أو فقاعات الفلرتة امل�ستخدمة يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،ولقد ن�شرت الدرا�سة يف الربع الأول من عام  2021يف جملة
”) ”Proceedings of the National Academy of Sciences (PNASوي�سعى الباحث مع فريق عمله �إىل معرفة االختالفات الرئي�سية بني من�صات التوا�صل
االجتماعي من خالل درا�سة مدى ت�شكل ظاهرة غرف ال�صدى يف كل من�صة من من�صات التوا�صل االجتماعي و�أثرها على انت�شار املعلومات .ويعتمد الباحث يف درا�سته
على قيا�س مدى التطابق بني املتابعني يف الأفكار والت�صورات ،ومقدار التحيز يف ن�شر املعلومات بني الأقران عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.
لقد ا�ستطاعت و�سائل التوا�صل االجتماعي خلق �آليات جديدة
للأفراد من �أجل الو�صول �إىل املعلومات ،وهذا الت�أثري يف
الو�صول �إىل م�صادر املعلومة يلقي بظالله ب�شكل مبا�شر على
قرارات الأفراد و�سلوكياتهم� ،إذ �أن النا�س �أكرث ميال لت�صديق
الأخبار الزائفة وتداولها بني �أقرانهم من الأخبار ال�صحيحة،
ورمبا يرتبط هذا اال�ستعداد بطبيعة اخلرب الزائف ومدى
ا�ستعداد النا�س لت�صديقه ،ولكن الباحث يرى �أي�ضا �أن هناك
عوامل �أخرى تعزز من ن�شر الأخبار الزائفة من خالل اعتماد
هذه املن�صات على جعل انتباه املتابع يف املن�صة م�ؤطرا بوا�سطة
خوارزميات التغذية التي تقرتح حمتويات مت�شابهة مع
اهتمام امل�ستخدم يف املن�صة� ،إذ مييل امل�ستخدمون عادة �إىل
تف�ضيل املعلومات التي تتنا�سب مع معتقداتهم واالن�ضمام �إىل
جمموعات تتكون ب�شكل تلقائي مع �أفكارهم ،وهذا ما ي�سميه
الباحثون غرف ال�صدى .وميكن تعريف غرف ال�صدى على �أنها
نطاق يتم تعزيز الآراء واالعتقادات والتوجهات ال�سيا�سية فيه
من خالل التفاعالت املتكررة مع احل�سابات �أو امل�صادر التي لها
نف�س امليول .ويتم ت�شكل غرف ال�صدى من خالل خوارزميات
تقوم بها مواقع التوا�صل االجتماعي من �أجل التعر�ض
االنتقائي والتحيز الت�أكيدي ،وعلى الرغم من وجود هذه
الظاهرة �سابقا يف املنتديات �إال �أنها �صارت �أ�سهل عرب من�صات
التوا�صل االجتماعي مع �إدخال خوارزميات تدعم اخليارات
التف�ضيلية ،حيث مت ت�أ�سي�س موقع ريدت « ،”Redditوهو
واحد من �أكرث مواقع الويب زيارة يف العامل وكان يهدف جلمع
النقا�شات حول جمموعة وا�سعة بهدف حتقيق حرية التعبري
ولكن مع اال�ستقطاب واخلوارزميات امل�ستخدمة انخف�ض
حمتوى اخلطاب املعتدل وازداد خطاب الكراهية.
�ص �أو قطعة من املحتوى
و�سعى الباحث �إىل درا�سة مليون َن ٍّ
الرقمي املن�شور يف �أربع من�صات للتوا�صل االجتماعي؛ هي:
تويرت ،وفي�سبوك ،وريدت ،وجاب ،وذلك من خالل حتليل ت�أثري
التقنيات امل�ستخدمة يف الربط بني املتابعني على �أفكارهم يف
عدد من املوا�ضيع املثرية للجدل يف الواليات املتحدة الأمريكية
مثل الإجها�ض ،والتلقيح ،والتحكم بال�سالح ،عند احلديث
عن �آلية قيا�س امليول لدى امل�ستخدم ف�إن الدرا�سة اعتمدت
على حتليل روابط املنافذ الإخبارية لدى امل�ستخدم يف من�صة

تويرت؛ وذلك لقيا�س درجة امليول ال�سيا�سية يف املحتوى من ذاتها ،وك�أن امل�ستخدم ي�شارك يف حفالت ال�سخط اجلماعي
�أق�صى الي�سار �إىل �أق�صى اليمني ،و�أما يف الفي�سبوك فعن مدى جتاه الآخر املختلف .ويف الآن ذاته ي�صاب بح�سا�سية مفرطة
احل�صول على �إعجابات يف الق�ضايا املثرية للجدل ،ويف ريدت
عن طريق املجموعات التي ينظم �إليها امل�ستخدم ،وبالتايل جتاه الأفكار الأخرى ت�صل �إىل العدائية ويجد �صعوبة يف
يتم قيا�س درجة امليول يف كل من�صة مبدى ميل امل�ستخدم يف تقبل الآخر ،ودائما ما يف�ضل اللجوء �إىل املن�صات االجتماعية
كل من�صة �إىل الآراء املتطرفة ومدى تعر�ضه للآراء املختلفة .لأنه ي�شارك فيها �أفكاره مع من يتفق معه �إىل حد التطابق بل
ولقد �أظهرت الدرا�سة ميل النا�س للأفكار املتطرفة يف
وامل�ساندة يف احلفاظ على الأفكار واملعتقدات.
الفي�سبوك وتويرت �أكرث من املنا�صات الأخرى.
وتعد من�صات التوا�صل االجتماعي التي تركز على اخلوارزميات لقد حاول الكاتب توظيف بيانات امل�ستخدمني لتحليل ت�أثري
التف�ضيلية من �أكرث املن�صات التي ت�ساعد على ت�شكل غرف غرف التوا�صل على امل�ستخدمني وهي ق�ضية يف غاية الأهمية،
ال�صدى من خالل توظيف تقنيات حتدد نتائج البحث �أو
�إذ �إ َّن من�صات التوا�صل االجتماعي تخلق �أمناطا اجتماعية
العر�ض التي تتنا�سب مع توجهات امل�ستخدم ،لذلك عندما
يقوم اثنان من الباحثني من نف�س املنطقة با�ستخدام حمرك خمتلفة؛ مما يدفع منظري علم االجتماع �إىل تطوير �أدواتهم
البحث حول ق�ضية اللقاح يجد كل واحد منهما نتائج خمتلفة البحثية والتحليلية ،كما جند تزايد ظاهرة احلركات اليمينية
تبعا لطبيعة اهتمامه ،و�إن كان هذا الأمر يخلق �إ�شكالية� ،إال
وتنامي القبيلة يف جمتمع ما بعد احلداثة ،و�أ�صبحت ال�سرديات
�أنه ومع تطور تقنيات الذكاء اال�صطناعي واخلوارزميات
املخت�صة بالتف�ضيالت �صارت امل�شكلة �أكرب ،وت�صل �إىل ح�صول الكبرية كال�شيوعية واال�شرتاكية والر�أ�سمالية وحتى الأديان
كل واحد منهما على نتائج متعار�ضة .هذه اخل�صائ�ص و�إن قليلة الت�أثري ،كما �أن هذه الأمناط من التوجهات املجتمعية
كانت ت�صنع جاذبية �أكرب للم�ستخدم باجتاه املن�صة من خالل
التي تفرزها من�صات التوا�صل االجتماعي تت�شكل بطريقة
اختيار التف�ضيالت التي تتنا�سب مع ميول امل�ستخدم� ،إال �أنها
تعمق االنحياز الت�أكيدي؛ فالفرد عادة يتبنى جمموعة من بنيوية با�ستخدام الأداة املكونة لها وهي اللوغارتيم ولكن نتائج
الأفكار واملعتقدات يف حياته اليومية �إال �أنه معر�ض ب�شكل هذا ي�صعب التنب�ؤ بها� .أعتقد �أن هناك الكثري من العوامل
مبا�شر وغري مبا�شر لال�ستماع �إىل �أفكار وتوجهات �أخرى،
التي يجب �إدخالها يف هذه الدرا�سة للتمكن من حتليل ظاهرة
ومن ثم ظهر التلفاز الذي ي�سمح لك باختيار قنوات تف�ضلها
ولكنها ال تعر�ض دائما املحتوى الذي تريده ،ومن ثم ظهرت غرف ال�صدى ب�شكل مو�سع؛ حيث �إن هذه الغرف �صارت ت�ؤثر
االنرتنت وحمركات البحث التي �سمحت لل�شخ�ص بالبحث يف ب�شكل مبا�شر على توجهات ال�شعوب وهذا ما ظهر ب�شكل وا�ضح
املوا�ضيع التي يف�ضلها ،ولكنها يف الآن ذاته تطرح املوا�ضيع عندما اجتاحت جائحة كورونا كوفيد  19العامل وظهرت معها
من مواقع ذات وجهات نظر خمتلفة .وعندما جاءت من�صات
التوا�صل االجتماعي �أزاحت عن امل�ستخدم هذه احل�سا�سية الكثري من نظريات امل�ؤامرة مما جعل الكثري من الباحثني يف
جتاه الأفكار املزعجة من خالل خلق جمتمع افرتا�ضي تلقائي املجال العلمي والطبي يرمون ب�أ�صابع االتهام ملن�صات التوا�صل
ي�شارك امل�ستخدم يف االهتمامات ،وتكمن خطورة هذا االنحياز االجتماعي ،يف حني قامت مواقع التوا�صل االجتماعي بحظر
الت�أكيدي التلقائي يف �أن �أ�صحاب الفكرة الواحدة يجدون
جمتمعا يتطابق مع �أفكارهم؛ مما ي�ؤدي لتطرفهم يف الفكرة ح�سابات عدد من الأ�شخا�ص وبالتايل ينتقل �صخب الق�ضايا
ذاتها وذلك لأنه حما�صر مع جمموعة من امل�ؤيدين للفكرة االجتماعية ر�سميا من الواقع �إىل العامل االفرتا�ضي.
m056058@gmail.com
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٩

حرب كورونا ىلع االقتصاد
رية الخزيرية

لقد ام َّ
بنعم ج�سيمة و�آالءٍ عظيمة ،ومن �أعظم النعم التي امنت اهلل بها علينا هي نعمة النفط والتنوع يف املوارد االقت�صادية ،وتدوم النعم ب�شكرها وتزول
نت اهلل علينا ٍ
بكفرها وكما قال جل يف عاله« :لئن َ�ش َك ْر ُ ْ
لَ ِزيدَ َّن ُك ْم».
تَأ

وقد ت�أتي العقبات لتحول بني الإن�سان وطموحاته
ورغباته وهذه العقبات �إما �أن تكون ابتال ًء �أو بال ًء وال
ي�ستطيع الكائن الب�شري �أن يجزم ب�أن ذلك بالء �أو ذاك
ابتالء ،فاهلل هو امل�صرف لذلك وله الأمر من قبل ومن
بعد ،ويف كل م�صابٍ وخلف كل عقب ٍة حكم ٌة �إلهي ٌة قد ال
ُيدرك كنهها حال ًّيا ولكن رمبا يت�أتى لك فهمها فيما بعد.
ويف مقال درا�سة حتليلية وفق نظرة �شاملة لأهم �آثار
جائحة كورونا «كوفيد  »19على االقت�صاد العاملي -الأزمة
االقت�صادية العاملية  -2020للكاتبني د.غبويل �أحمد
ود.توايتية الطاهر ،واملن�شور يف جملة العلوم االقت�صادية
وعلوم الت�سيري ،ما يو�ضح �آثار جائحة كورونا على
االقت�صاد العاملي.
وقد �أ�شا َر الكاتبان يف مقدمة املقال �إىل التعريف بفريو�س
كورونا ،والذي يعد من �ساللة الفريو�سات التي ت�صيب
اجلهاز التنف�سي؛ فترتاوح �أعرا�ض امل�صاب بني نزالت
برد ب�سيطة �إىل موت مزهق للأرواح ،وقد مت اكت�شاف
�أوىل احلاالت امل�صابة يف مدينة ووهان ال�صينية يف �أواخر
دي�سمرب املا�ضي ونتيجة لالنت�شار املت�سارع للفريو�س فقد
ُ�صنف الوباء على �أنه جائحة ،فقد كان الوباء حم�صو ًرا يف
ال�صني وبع�ض الدول الآ�سيوية ثم انتقل بعدها ليكت�سح
�أوروبا و�أمريكا .ويعزي الكاتبان ال�سبب الرئي�س يف انت�شار
هذا الوباء �إىل حركة التنقل للأ�شخا�ص بني البلدان
ٌ
ملحوظ ال يخفى على ذي لب� ،إذ �إ َّن ال�سفر بني
وهذا
ٌ
وفاعل
ري
البلدان والتنقل من هنا وهناك كان له دو ٌر كب ٌ
يف انت�شار الفريو�س ويعد الو�سط الهوائي هو الناقل
الأهم له ناهيك عن العوامل الأخرى كاالت�صال اجل�سدي
وامل�صافحة وغريها مما يت�سبب يف ات�ساع رقعة الإ�صابة
بالفريو�س وزيادة فر�ص انت�شاره.
وكان من ال�ضرروي مبكان �أن تتخذ كل الدول بل كل
امل�ؤ�س�سات والأفراد احتياطاتها وتبذل ق�صارى جهدها من
�أجل �سالمة اجلميع؛ فكان منع الناقل الرئي�س للمر�ض
هد ًفا ت�سعى نحو حتقيقه جميع الدول واتبعوا بذلك
طرقا و�سيا�سات �شتى ومن بينها العزل واحلظر العام
والإغالق الكلي والعمل يف امل�ؤ�س�سات ب�شكل جزئي.

وقد �أفاد الكاتبان ب�أن الإغالق الكلي واجلزئي والعزل
واحلظر العام الذي انتهجته معظم الدول للحد من
تف�شي جائحة كورونا كان له بالغ الأثر على امل�ستوى
النف�سي واالجتماعي واالقت�صادي ،وهذا مما ال �شك
فيه� ،إذ �إن اجلائحة ت�سببت يف �إزهاق املاليني من الأرواح
فتعطلت بذلك الكثري من امل�صالح كما قيدت بع�ضهم
�أغالل الو�ساو�س واملخاوف فقلت �إنتاجيته ،عالو ًة على
�أنها ت�سببت يف ركود الأ�سواق العاملية وتعطل الكثري من
الأعمال وزيادة الإنفاق خا�ص ًة على م�ستوى القطاعات
ال�صحية.
و ُي�شري الكاتبان �إىل �أ َّن االقت�صاد العاملي انكم�ش بواقع
 %3يف العام املن�صرم 2020م مما �شكل على الدول عب ًئا
ريا ي�ص ُعب من خالله امل�ضي على نهج احلياة ال�سابقة؛
كب ً
وكذلك فالو�ضع الراهن فر�ض على الدول �إعادة النظر يف
كل �صغري ٍة وكبري ٍة متت ب�صل ٍة �إىل االقت�صاد.
ويرى الكاتبان �أ َّن هذا الوباء لي�س �أول وباء �أطل على الدول
و�أرهقها ولكن كورونا من املمكن �أن ُي�صنف على �أنه �أكرث
الأوبئة التي اكت�سحت العامل و�ضربت اقت�صاده وجعلته
جرف هارٍ ،وهذا مما نتفق فيه مع الكاتبني؛ �إذ
على �شفا ٍ
�أن العامل �أُ�صيب بوباء �أنفلونزا الطيور و�أنفلونزا اخلنازير
و�سار�س و�إيبوال وغريها ،ولكن االنت�شار الأعظم يف العامل
والن�صيب الأكرب كان لفريو�س كورونا؛ حيث اكت�سح رقع ًة
�شا�سع ًة من الأر�ض و�أ�صاب الكثري من النا�س ودمر الكثري
من البلدان ورمبا كانت الفرتة الزمنية الطويلة التي
ق�ضاها الوباء يف العي�ش معنا لها الدور الأعظم يف تدمري
ري من الدول.
اقت�صاد كث ٍ
وانتقل الكاتبان �إىل احلديث عن الآثار التي تركها كورونا
على ال�سياحة والنقل والتبادل التجاري والقطاعات
اخلا�صة بالأخ�ص ،وهذا مما نالحظه متمث ً
ال يف ركود
الأ�سواق وقلة الب�ضائع الواردة وال�صادرة ومنع ال�سفر
وقلة ال�سواح مما يعني قلة الأموال التي جتنيها الدول
من ثورة ال�سياحة.
واختتم الكاتبان مقالهما باحلديث عن �آثار كورونا على
ال�صناعة وعلى �أ�سواق العمل والت�شغيل وهذا مما نعاي�شه

ري من البلدان؛ حيث قل الطلب وكرث العمال
يف كث ٍ
امل�سرحون من �أعمالهم نتيج ًة قلة م�صادر الدخل الالزمة
لتغطية �أجورهم.
و�إىل جانب ما خلفته جائحة كورونا من �آثار �سلبية يف
خمتلف املجاالت ،و�أخ�ص بالذكر املجال االقت�صادي كونه
حمور حديث املقال� ،إال �أ َّن الدرو�س امل�ستفادة من وراء هذا
الوباء كانت كثري ًة ال ُتعد وال ُت�صى.
فك�أن هذا الفريو�س �أعلن للنا�س احلرب وكبدها خ�سائر
فادحة ليتعلم بعدها كل فر ٍد وكل م�ؤ�س�سة وكل دولة كيف
حتافظ على اقت�صادها ،وكيف تديره ،وما هي التدابري
التي يجب عليها �أن ت�ضعها يف احل�سبان يف مثل هذه
الظروف اال�ستثنائية.
كما ع َّلمتنا اجلائحة �أن نكون يدًا واحد ًة يف مواجهة
احللوة واملرة ،ومن �أمثلة التعاون ما ذكره الكاتبان من
�أن �صندوق النقد الدويل قدم م�ساعدات وت�سهيالت مالية
تقدر مبئات املليارات للكثري من الدول النامية للخروج
من م�ستنقع الركود االقت�صادي الذي خلفه كورونا وال
يزال يخلفه.
ومع كل نازل ٍة ي�صاب بها النا�س ،ف�إن اللجوء �إىل رب
ال�سماوات والأر�ض ومالكهما مما يتوجب على النا�س
القيام به فيت�ضرعوا هلل ليذهب عنهم الب�أ�س وي�شفيهم
ويعافيهم.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن ي�سلم بالدنا والعامل �أجمع
من �شر الأوبئة والأ�سقام ،وال ي�أ�س مع احلياة وال حياة
مع الي�أ�س ،فب�شرى للمجاهدين الذين يجاهدون باتباع
الإر�شادات ال�صحية لوقاية �أنف�سهم و�أهليهم من �شر هذا
الوباء امل�ستفحل ،وطوبى ملن بذل ق�صارى جهده �صاب ًرا
حمت�س ًبا لأجل حماية نف�سه و�أبناء وطنه وجمتمعه من
هذا الداء الع�ضال الذي بقي العامل �أجمع عاج ًزا �أمامه.
rayaalkhuzairi@gmail.com
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كيف يحقق الغموض اللغوي مقاصد
أفضل يف املفاوضات التجارية؟

نادية اللمكية

يطرح الباحث ال�صيني فانيو مو ( )Fanyu Maoيف مقالته «تف�سري الغمو�ض اللغوي يف املفاو�ضات التجار ّية وفق نظر ّية ال�صلة ،واملن�شورة يف عدد الربع الأول
(مار�س  )2020من جملة البحوث اللغوية الدول ّية “ ”International Linguistics Researchفكرة ا�ستخدام الغمو�ض يف اللغة �أثناء املفاو�ضات التجار ّية
ات�ساعا وب�أقل قد ٍر ممكن
ب�صورة �أكرث
معلومات ما ،بلى على العك�س من ذلك نقل املعلومات
يف بيئة الأعمال ،ويفرت�ض �أنّ الغمو�ض يف هذه احلالة ال يكون هدفه �إخفاء
ٍ
ٍ
ً
من اجلهد يف املعاجلة ،وهي ا�سرتاجت ّية لغو ّية ف�سرتها نظر ّية ال�صلة يف التوا�صل والإدراك.
ما نظر ّية ال�صلة؟
وتقدّم نظرية ال�صلة للأنرثوبولوجي الفرن�سي دان �سبريبر
( )Dan Sperberواللغوية الربيطانية ديردر ويل�سون
( )Deirdre Wilsonجمل ًة من الأفكار تقود �إىل مبد�أ
موجهة لتحقيق
�أ�سا�س هو �أنّ «العمليات الإدراك ّية الب�شر ّية ّ
�أكرب قد ٍر ممكن من الت�أثري املعريف ب�أقل جهدٍ ممكنٍ من
املعاجلة» ،وتنطلق يف ر�ؤيتها جامع ًة بني بنية اللغة وا�شتغال
خ�صو�صا
الذهن م�ستفيدة من جمالني هما :فل�سفة اللغة،
ً
النظرية احلوار ّية لغراي�س ( )Griceالتي و�ضع فيها �أ�س�س
الأمنوذج اال�ستداليل بديال لأمنوذج ال�شفرة .وجمال علم
خ�صو�صا نظرية فودور (،)Jerry Fodor
النف�س املعريف،
ً
التي ف�سرت ا�شتغال الذهن الب�شري ،وعمليات معاجلة
املعلومات فيه ومراحلها.
وكيف تف�سر نظر ّية ال�صلة الغمو�ض يف اللغة؟
تتعامل نظر ّية ال�صلة مع التوا�صل اللغوي على �أ ّنه عمل ّية
«فهم متبادل» ،وت�ستند �إىل مبد�أين �أ�سا�سيني يف ذلك هما
املبد�أ املعريف :الذي يفرت�ض �أنّ العمليات الإدراك ّية الب�شر ّية
موجه ٌة دائ ًما نحو اختيار االفرتا�ض الأكرث �صل ًة الذي يك ّلف
�أقل قد ٍر ممكن من اجلهد يف الفهم .ومبد�أ ال�صلة املثلى:
ٌ
مرهون ببذل جهدٍ ذهني قليل
الذي يفرت�ض �أن جناح الفهم
مع ربح فائد ٍة كبرية ،و�أنّ الفعل التوا�صلي الذي يحقق ذلك
يكون قد حقق ال�صلة املثلى.
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إنّ املتحدث يجب �أن مينح امل�ستمع دالئل
وتلميحات/تلويحاتٍ تقلل اجلهد املبذول يف فهم اخلطاب
من جانبٍ  ،وجتعله ي�صل �إىل الفهم املراد (ال�صلة املثلى) من
جانبٍ �آخر ،والو�صول �إىل الفهم ال يعني بال�ضرورة الو�صول
�إىل احلقيقة احلرف ّية للمعنى الذي ق�صده املتكلم ،بل �إىل
اال�ستنتاجات املرتبطة بهذا املعنى� ،إذ بح�سب نظر ّية ال�صلة
امل�ستمع ي�صل يف الفهم �إىل ت�أويل فكرة� /أفكار املتكلم ،وعلى
ليوجه فهم امل�ستمع نحو
املتكلم و�ضع ت�أثرياتٍ �سياق ّية كافية ّ
جمموعة الأفكار التي يريدها� .إنّ عملية توا�صل املتكلم
افرتا�ض ما ظاه ًرا
تعني �أن يجعل من الظاهر ق�صده جعل
ٍ
للم�ستمع ،ومبعنى �آخر �أن ي� ّؤمن بيئ ًة �إدراك ّي ًة متبادلة بينه

وبني امل�ستمع� ،أما اختيار االفرتا�ض الأقوى �أو الذي �أظهره
املتك ّلم عن ق�صد من بني االفرتا�ضات التي من املمكن �أن
ٌ
ملفوظ ما فهي مه ّمة امل�ستمع وتتم عرب عمل ّية ذهن ّية
يقدّمها
مميزة عند الب�شر هي «ال�صلة»؛ فالب�شر يوجهون انتباههم
�إىل ما يبدو �أكرث �صل ًة لهم.
ويف الغمو�ض اللغوي ،وهو �أحد �أ�شكال اخلطاب الت�أويلي
بح�سب نظرية ال�صلة ،ف�إنّ ال�سياق املعريف الذي ي�ستخدمه
طرفان متوا�صالن هو جزء من البيئة املعرف ّية الإدراك ّية
امل�شرتكة بينهما ،وال�سياق هنا ي�سمح بتقاطع البيئة املعرف ّية
الإدراك ّية للمتكلم وامل�ستمع ،وعند معاجلة امل�ستمع لكل
معلومة جديدة فهو يحتاج جلمع املعلومة وربطها مع
وا�ضحا
العامة لديه ،يذكر الكاتب هنا مثاال
املو�سوعة املعرف ّية ّ
ً
على ذلك:
ج :هل �ستقود �سيارة مر�سيد�س؟
ب :لن �أقود �أي �سيار ٍة باهظة الثمن!
�إن �إجابة املتكلم (ب) قدمت بيئة معرف ّية ا�ستنتاج ّية م ّكنت
امل�ستمع (ج) من احل�صول على معلوماتٍ �سياق ّية وربطها
باملعلومات املو�سوع ّية العامة لديه ليقوم با�ستنتاجاتٍ متوالي ٍة
هي :لن يقود (ب) �سيار ًة باهظة الثمن ،مر�سيد�س هي �سيار ٌة
باهظة الثمن� ،إذن (ب) لن يقود �سيارة مر�سيد�س.
كيف ميكن �أن ت�ؤدي اللغة الغام�ضة دورها يف املفاو�ضات
التجار ّية ببيئة الأعمال؟
يناق�ش الكاتب عرب جمموع ٍة من الأمثلة كيف ميكن �أن يكون
الغمو�ض (عدم الو�ضوح) يف املحاورات واملفاو�ضات املتعلقة
ببيئة الأعمال و�سيل ًة للو�صول �إىل تلويحاتٍ �أو�سع يف الفهم؛
معنى مبا�ش ًرا
فاملتفاو�ض ال يهدف �إىل منح الطرف الآخر
ً
متفقًا مع املعلومات املو�سوع ّية العامة لدى امل�ستمع ،بل على
العك�س من ذلك يحاول �إجراء تعديلٍ يف البيئة الإدراك ّية
للم�ستمع ب�صور ٍة جتعل جمموع ًة من افرتا�ضاتٍ �أخرى
ظاهرة �أمامه ،وي�ؤدي ظهورها �إىل عدم التطابق بينها واملعنى
احلريف للملفوظ تطابقًا كل ًّيا؛ ما يدفعه �إىل الت�أويل الأو�سع
حمققًا بذلك �أكرب قد ٍر من الفهم ب�أقلٍ قد ٍر من اجلهد ،وهو
ما يهدف �إليه املتفاو�ض كما يف الأمثلة التي عر�ضها كاتب

املقال:
مثال ( :)1من املحتمل �أن ن�شرتي هذا املنتج من مكانٍ �آخر؛
لأنّ مناف�سيك يف ال�سوق يقدمون �أ�سعا ًرا �أقل.
مثال ( :)2ميكن ملنتجاتنا �أن تل ّبي ا�ستخداماتٍ زراع ّية وا�سعة،
وقد متيزنا منذ زمنٍ طويل ب�سمع ٍة ممتازة مع عمالئنا.
مثال ( :)3كما ذكرنا �سابقًا ،نبيع منتجاتنا ب�شكل ج ّيد يف
ال�سوق العامل ّية جلودتها العال ّية و�أ�سعارها املعقولة.
اللفظ «من املحتمل» يف املثال الأول �أنْ ُي�شري �إىل عدم اليقني
يف نربة املتفاو�ض ،مما ي�شعر البائع �أنّ هناك متاجر�/شركاتٍ
تبيع املنتج بذات اجلودة وب�سعرٍ �أقل ،وقد تو�صل البائع لهذه
�شرحا دقيقًا «معنى
الت�أويالت بجهدٍ �أقل مما لو تطلب الأمر ً
حريف» .ويف املثالني الثاين والثالث ف�إنّ الألفاظ «�سمعة
ممتازة» و»جودة عالية» و»�أ�سعار معقولة» تنقل بدقة مقا�صد
ريا� ،إذ
املتفاو�ض ،وفهمها ال يتطلب من امل�ستمع جهدًا كب ً
�إنّ حتديد ال�سعر �أو حتديد طبيعة ال�سمعة �أو �شرح اجلودة
يتطلب جهدًا �أكرب يف الفهم بفائد ٍة وا�ستنتاجاتٍ قد تكون
�أقل �أو م�ساوية لال�ستنتاجات ال�سابقة� .إنّ عدم الو�ضوح يف
الن�ص -بح�سب الكاتب -ي�ساعد يف حتقيق املرونة الذي ي�ؤدي
بدوره �إىل الو�صول مل�ستوىً �أعمق من املعنى ،كما �أنّ الغمو�ض
ي�سمح للطرف املتفاو�ض بتحقيق ت�أثرياتٍ توا�صل ّية ال ميكن
حتقيقها باللغة احلرف ّية عرب ا�ستخدام الدقة يف الكالم ،ومن
تلك الت�أثريات� :إظهار اللطف يف احلديث ،وحتقيق احلماية
الذات ّية للمتفاو�ض ،وتعزيز مرونة التعبري اللغوي لي�شمل
معا َ
ين �أو�سع يف الفهم ،وغريها من الت�أثريات.
�إنّ اللغة الغام�ضة -بح�سب الكاتب� -شائعة اال�ستخدام يف
مفاو�ضات بيئة الأعمال يف الثقافة الإجنليز ّية ،وهي حتقق
وظيفة توا�صلٍ فريدة؛ فالبيئات املعرف ّية الإدراك ّية املختلفة
للمتفاو�ضني ،واالختالفات الثقاف ّية بينهم تعزز ظهور اللغة
الغام�ضة ،لكنها يف الوقت نف�سه ت�سمح بتقدمي معلوماتٍ �أكرث
ات�ساعًا .و�إنّ �إدراك املتفاو�ضني لذلك� ،أي لأهمية ا�ستخدام
بوعي وفعال ّية،
ا�سرتاتيج ّية الغمو�ض اللغوي يف التفاو�ض
ٍ
ي�سمح بتحقيق التوا�صل الناجح بينهم.
nkha008@gmail.com
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١١

اكتساب اللغة بين الطبيعة والتنشئة
فيصل الحضرمي

تعد عملية اكت�ساب اللغة ،والدور الذي تلعبه كل من الفطرة والبيئة يف هذا الإطار� ،إحدى �أهم الق�ضايا التي عني علماء الل�سانيات وعلماء النف�س بدرا�ستها .فقد
ُّ
مرجح لدور الأخرية ومقللٍ من �ش�أن الأوىل .ولإعطاء فكرة مب�سطة عن
انق�سم العلماء يف �أمر اكت�ساب اللغة بني مرجح لدور الفطرة ومقللٍ من �ش�أن ت�أثري البيئة ،وبني
ٍ
اجلدال الدائر حول هذه امل�س�ألة ،ن�ستعر�ض يف قادم ال�سطور بحث ًا مقت�ضب ًا ن�شر م�ؤخرا يف جملة الل�سانيات  Linguisticsحتت عنوان Nature and Nurture
 ،in Language Acquisitionوفيه يب�سط الكاتب �أبرز النظريات املتعلقة باكت�ساب اللغة ،وموقف هذه النظريات من الطبيعة والتن�شئة يف عالقتهما باللغة.

يقدم الكاتب لبحثه بتعريف اللغة باعتبارها «جمموعة
متناهية �أو المتناهية -من اجلمل املتناهية يف الطول،واملكونة بدورها من جمموعة متناهية من العنا�صر».
�أو هي ،وفق نعوم ت�شوم�سكي ،جمموعة من الفونيمات
(الوحدات ال�صوتية) حمدودة العدد ،والتي ميكنها ،عرب
و�ضعها يف ت�سل�سل حمدود ،متثيل كل جملة من اجلمل
اللغوية .وتعترب قدرة الأطفال على اكت�ساب اللغة يف �سن
مبكرة �أم��راً مذه ً
ال �إذا ما و�ضعنا يف احل�سبان التعقيد
الهائل ال��ذي تت�سم به اللغة ،من حيث ك�ثرة قواعدها
اللغوية وغنى مفرداتها وتنوع خمارج �أ�صواتها .ويت�ضح
ذلك جلياً فيما يالقيه البالغون من �صعوبات جمة حني
ي�شرعون يف تعلم لغ ٍة جديدة.
ويرى بع�ض العلماء �أن الأطفال الر�ضع ،مث ً
ال ،مزودون
ذهنياً مبا يعينهم على ا�ستيعاب من ال��ذي ق��ام بالفعل
ومن الذي �أُدي الفعل �ضده يف جملة من اجلمل ،وهو ما
يدفع �إىل االعتقاد ب�أن هناك قدرات مت�أ�صلة (فطرية) يف
الأطفال ،و�أن هذه القدرات كامنة يف اجلينات .يف املقابل،
ي��ذه��ب ع��ل��م��اء �آخ����رون �إىل ال��ق��ول ب����أن اك��ت�����س��اب الطفل
للغة يت�أتى من احتكاكه بالبيئة املحيطة ،و�أن البيئة ،ال
اجلينات ،هي م�صدر جميع املعلومات الل�سانية الالزمة
لإك�����س��اب الطفل ملكة ال��ل��غ��ة .ويف املنت�صف م��ن هذين
االجت��اه�ين ،ثمة ٌ
فريق �آخ��ر يقول ب���أن الفطرة والبيئة
كليهما يت�شاطران مهمة تكوين اللغة عند الإن�سان .ويف
كل الأحوال ف�إن الآلية التي يتمكن بها الطفل من مللمة
املقاطع ال�صوتية والكلمات من حميطه ليح�صل على
قواعد ت�ؤ�س�س للغ ٍة ما ما زالت غري مفهومة بالكامل.
وبح�سب العامل جوردون ويلز ،متر عملية اكت�ساب اللغة
بخم�س مراحل ،ه��ي :مرحلة املناغاة (م��ن ال��والدة �إىل
ال�شهر اخلام�س) ،مرحلة الب�أب�أة (من ال�شهر اخلام�س
�إىل ال�شهر الثاين ع�شر) ،مرحلة الأ���ص��وات ذات الكلمة
الواحدة (من ال�شهر التا�سع �إىل ال�شهر الثامن ع�شر)،

مرحلة التلفظات ذات الكلمتني (من �سن ال�سنة والن�صف
�إىل �سن الثالث �سنوات والن�صف) ،و�أخرياً مرحلة البنية
الأ�سا�سية للغة الرا�شدين (بدءاً من �سن الأربع �سنوات).
وب��ح��ل��ول ع��ام��ه اخل��ام�����س ي��ك��ون ال��ط��ف��ل ق��د ام��ت��ل��ك ما
يقارب �ستة �آالف كلمة يف املتو�سط .كما يكون قادراً على
ا�ستعمال  150كلمة يف الدقيقة واح��دة ،وب�أقل ق��د ٍر من
الأخطاء النحوية.
ق����دم ع��ل��م��اء ال��ل�����س��ان��ي��ات وع��ل��م��اء ال��ن��ف�����س ال��ع��دي��د من
النظريات لفهم الكيفية التي تتم بها عملية اكت�ساب
اللغة .ويتناول كاتب البحث ثالث نظريات بارزة يف هذا
ال�ش�أن ،وه��ي :النظرية الفطرية ،والنظرية ال�سلوكية،
والنظرية الإدراكية .وتقرر النظرية الفطرية �أن قدرة
الطفل عل اكت�ساب اللغة عائدة �أ�سا�ساً �إىل امتالكه قابلية
فطرية مت�أ�صلة فيه .ولعل �أبرز القائلني بهذه النظرية
اليوم هو عامل الل�سانيات ال�شهري نعوم ت�شوم�سكي الذي
طور يف ال�ستينيات فر�ضية مفادها �أن الطفل مزود بجهاز
اكت�ساب لغة
Language Acquisition Device LAD
ي�ساعده على تطوير لغة متكاملة انطالقاً من املعلومات
اللغوية القليلة التي يكت�سبها من املحيط .و�أهم احلجج
التي تقوم عليها هذه النظرية هي حجة «فقر املحفز»
 ،poverty of stimulusفبح�سب زعم الفطريني
ف�إن حميط الطفل ال يوفر له ما يكفي من الت�صويبات
اللغوية ،وال يعر�ضه مطلقاً ملا يعرف بال�شواهد ال�سالبة،
�أي تلك ال�شواهد التي من �ش�أنها �أن تنبهه �إىل ما هو غري
�صحيح نحوياً .وبنا ًء على هذا الزعم ف�إن اكت�ساب اللغة
ما كان له ليتم ،يف ظل فقر املحفز ،لوال امتالك الطفل
ملعرفة مت�أ�صلة بالنحو .ه��ذه املعرفة الفطرية هي ما
يطلق عليه نعوم ت�شوم�سكي «النحو العام»� ،أو الكلي ،وهو
عبارة عن جمموعة من امل��ب��ادئ امل��وج��ودة بداخل جهاز
اكت�ساب اللغة اخلا�ص بكل طفل.

�أم�����ا ال��ن��ظ��ري��ة ال�����س��ل��وك��ي��ة ،ف���إن��ه��ا ت�����ش��دد ع��ل��ى �أه��م��ي��ة
ال�سلوكيات الظاهرة التي تقوم على التكييف ،وال��ذي
ينق�سم �إىل نوعني؛ هما :التكييف التقليدي والتكييف
ال��ف��ع��ال .التكييف التقليدي ه��و اال�ستجابة الطبيعية
ملحف ٍز م��ن امل��ح��ف��زات ،كخوف الطفل مث ً
ال م��ن الوقوع
�أثناء تعلمه امل�شي .يف حني �أن التكييف الفعال يحدث يف
ظل وجود نظام للمكاف�أة واملعاقبة .ويرى عامل النف�س
الأمريكي بورهو�س فردريك �سكيرن �أن الأطفال يتعلمون
اللغة بف�ضل التكييف الفعال .فالأطفال يربطون بني
�سلوكهم وبني النتيجة ،وكلما قوبلوا بت�شجيع الأبوين
على �أح��د �سلوكياتهم ،ف�إنهم يعمدون �إىل ت��ك��رار ذلك
ال�سلوك للح�صول على نف�س النتيجة .والأم���ر نف�سه
ينطبق على اكت�ساب الأط��ف��ال للغة .فهم يعمدون �إىل
حم��اك��اة البالغني وت��ك��رار م��ا يلتقطونه منهم � ً
أم�ل�ا يف
نيل ت�شجيعهم ،وعرب املحاكاة والتكرار ي�صلون الكت�ساب
اللغة �أخرياً.
من جهتها ،تط َرح النظرية الإدراك��ي��ة (املعرفية) فكرة
القابلية البيولوجية على التكيف مع البيئة .ومطور هذه
النظرية هو عامل النف�س ال�سوي�سري جان بياجيه الذي
يرى �أن الطفل لديه ا�ستعداد وراثي لتطوير ملكة الذكاء
واكت�ساب املعرفة عموماً .وترتكز النظرية الإدراكية على
مفاهيم التمثل واملواءمة والذكاء .وين�ص مفهوم التمثل
على �أن الطفل يتمتع بالقدرة على ا�ستيعاب املعلومات
اجلديدة وت�ضمينها يف بنى را�سخة ،فيما ي�شري مفهوم
املواءمة �إىل القدرة على تغيري البنى العقلية من �أجل
اكت�ساب خربات جديدة .ويكمن دور الذكاء يف كونه ميثل
حلقة الو�صل بني هذين املفهومني .وي�ؤكد جان بياجيه
�أن��ه ال ميكن فهم تطور الإن�سان �إال من خ�لال مقارب ٍة
ت�ضع يف اعتبارها العوامل الفطرية والبيئية معاً ،وهو
الر�أي الذي مييل �إليه كاتب البحث بدوره.
qabuazan@gmail.com
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الجدل الالنهائي بين املؤمنين بالعدل
اإللهي واملشككين فيه

هاجر السعدية

يف �صريورة احلياة الطبيعية ،يعرت�ض الفكر الإن�ساين حمن وابتالءات تقوده �إىل التفكري وفق منهج ال�سببية للتعرف على �سبب املحنة ،وكلما تعاظم �أثر املحنة،
ا�ستغرق الإن�سان مزيدا من الوقت يف التحليل والتفكري ملعرفة ال�سبب؟ وكيف؟ وملاذا؟ وهنا جند �أن املجتمع الب�شري يثري م�سائل متعلقة بالإميان والعدل الإلهي،
وم�س�ؤولية الإن�سان ،ووجود اهلل .ووفقا لهذه الق�ضية ،ينق�سم النا�س �إىل فرق ومذاهب.
وميكننا اخ��ت��زال ال��ف��رق املتباينة يف التف�سري وال��ت���أوي��ل لهذه
الق�ضية �إىل فريقني:
الفريق الأول :ي�ؤمن �إميانا تاما ب�أنَّ ما حدث هو ابتالء مبا�شر
م��ن اهلل ت��ع��اىل ل�ل�إن�����س��ان ،وه��ي �إ���ش��ارة غ�ضب م��ن اهلل ،ودع��وة
للإن�سان نحو الت�أمل و�إعادة النظر يف �أفعاله و�إميانه وم�س�ألة
قربه من اهلل.
الفريق الثاين :ي�ؤمن ب�أن ما حدث ل�سبب ت�س َّبب فيه الإن�سان
وميكن للإن�سان معاجلته.
وهنا ..يتجلى ال�صراع الأزيل والتاريخي بني امل�ؤمنني بوجود
اهلل وال��ع��دل الإل��ه��ي وامل�شككني فيه .ولقد يتفاوت �شكل وق��وة
ه��ذا ال�صراع ب��ن��اءا على الأح���داث يف احل��ي��اة اليومية ،فالعامل
ال��ي��وم ي�شهد �أزم���ة م��ع جائحة «ك��وف��ي��د  ،»19لقد �أخ���ذ العامل
وقته حتى ي�ستفهم وي�ستك�شف طبيعة وم�سببات الفريو�س ،مما
�أدى �إىل بروز هذا ال�صراع على ال�سطح نتيجة التحديات التي
واجهتها الب�شرية ملقاومة فريو�س كورونا ،هناك من ادعى �أن
الفريو�س هو عقاب من اهلل للب�شرية �إلخ .ولقد تناول الدكتور
�إبراهيم الديبو �أ�ستاذ العقائد والأديان يف بحثه املن�شور مبجلة
«م��ق��ارب��ات» ال��ع��دد ال��ث��ام��ن  ٢٠٢٠ب��ع��ن��وان (امل��ح��ن واالب��ت�لاءات
بني العدالة الإلهية وامل�س�ؤولية الإن�سانية) ،واملن�شور مبجلة
«التفاهم» هذه الق�ضية اجلدلية ،م�شريا �إىل �أنه ن�ش�أت مذاهب
وف���رق ت��ع�بر ع��ن م��وق��ف��ه��ا م��ن امل��ح��ن واالب���ت�ل�اءات وارت��ب��اط��ه��ا
بالفعل الإلهي.
ووفقا لت�صنيف دكتور �إبراهيم يوجد �صنفان من النا�س:
الأول :م���ؤم��ن ب���اهلل ،م�����ص��دق ب��ع��دل��ه وح��ك��م��ت��ه ل��ك��ن ي��ري��د �أن
ي��ط��م��ئ��ن م���ن خ�ل�ال م��ع��رف��ة احل��ك��م��ة م���ن االب���ت�ل�اءات وامل��ح��ن
وعالقتها بعدل اهلل.
ال��ث��اين :منكر وم��ك��ذب ،ي�سعى ج��اه��دا �إىل ع��ر���ض من���اذج من
االبتالءات واملحن ليجعل منها مادة للت�شكيك بعدالة اهلل.

الإلهية ،و�أهمية العدل وحترمي الظلم .ولكن هذا ي�أخذنا �إىل
ا�ستفهام عن كيفية فهم العدالة الإلهية يف ظل الظروف التي
نرى فيها القتل واجلوع والفقر واملر�ض والآالم؟
ف��الإج��اب��ة ع��ن ه���ذا ال�����س���ؤال وف��ق��ا ل��ل��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م
الديبور ترتبط ب�سنن اهلل وعقيدة امل�سلم وموقفه من ال�صفات
الإلهية ،وهي كالآتي:
 �أبرز مظاهر العدالة الإلهية؛ خلق الإن�سان وتزويده بالإرادةاحل��رة التي هي مناط امل�س�ؤولية واملحا�سبة .فاجلميع ميلك
حرية الإرادة امل�ؤمن وغري امل�ؤمن.
 و�ضع اهلل الإن�سان يف ميدان االختبار ،ومل ي�سلب منه �أدواتاالختبار؛ فالإن�سان يقدر على الك�سب وال�سعي والتمييز .قال
اهلل ت��ع��اىل� « :أَ َ ْ
ل َْ
َ�ين ()9
َ�ين (َ )8و ِل��� َ��س��ا ًن��ا َو���شَ �� َف��ت ْ ِ
ن�� َع ْ��ل َل�� ُه عَ�� ْي��ن ْ ِ
َو َه َد ْينَا ُه ال َن ّْج َديْنِ ».
 قانون العدالة الإلهية ال ينظر �إىل اخللق بل �إىل ا ُخللق ،ال
ينظر �إىل اجل�سد بل �إىل القلب ،وال يحا�سب الإن�سان على �شيء
مل يفعله �أو �شيء ال ي�ستطيع فعله «ال ُي َك ِلّفُ َّ ُ
الل َنف ًْ�سا �إِال َما
�آ َتاهَا».
 �إنَّ م��ظ��اه��ر ال��ب�لاء واحل����روب وال��ف��ق��ر والآالم � ُ��س�� َّن��ة �إل��ه��ي��ة،م�لازم��ة لطبيعة احل��ي��اة ال��دن��ي��ا ال��ت��ي جعلها اهلل دار اب��ت�لاء
ولي�ست دار قرار وجزاء.
 لي�ست احل��ي��اة الدنيا -بق�صر مدتها -ه��ي امل��ع�برة ع��ن كمالال��ع��دال��ة الإل��ه��ي��ة ،ب��ل ه��ن��اك ح��ي��اة �أخ���رى مم��ت��دة تتجلى فيها
العدالة الإلهية.
 وج��ود املجرمني والظاملني ال يت�ضمن �إق���رارا مبا فعلوه� ،أو�أن العدالة الإلهية غافلة عن ذلك بل �سيحا�سب ويجازى كل
ظامل.
 اجلزاء يوم القيامة له ميزان حق وعدل وفق قانون التفا�ضلبالعمل وال�سعي والبذل وال�صرب� ...إلخ.

العدالة الإلهية وعالقتها بالفعل الإن�ساين
ال��ع��دل ه��و �إع��ط��اء ك��ل �شي حقه م��ن املكانة وامل��ن��زل��ة ،وه��و �ضد
ال��ظ��ل��م .واهلل ت��ع��اىل ع����ادل ح��ك��ي��م ،وج�����اءت الآي�����ات ال��ق��ر�آن��ي��ة
والأحاديث النبوية ت�ؤكد هذه املعلومة ،قال اهلل تعاىل» ذل َِك ِبَا
َق َّدمَتْ �أَ ْيدِ ي ُك ْم َو�أَنَّ َّ َ
الل َل ْي َ�س ب َِظ َّل ٍم ِّل ْل َعبِيدِ » .الأدلة يف القر�آن
الكرمي والأحاديث النبوية وا�ضحة و�صريحة يف �إثبات العدالة

�سنة االبتالء وارتباطها باحلب �أو العقوبة الإلهية
االب���ت�ل�اءات وامل��ح��ن ع��ن��د الإن�����س��ان امل����ؤم���ن ع��ن��دم��ا حت��ل عليه
م�صيبة �أو حمنة م�ؤملة جنده ي�س�أل نف�سه :ماذا فعلت يف حياتي
حتى يحدث هذا الأم��ر معي؟ وه��ذا ي�أخذه �إىل �إع��ادة التفكري
والنظر يف تاريخه لت�صحيحه ظنا منه �أن االب��ت�لاءات �سوف
تتوقف يف حال �أنه قوم �سلوكه ونواياه .وكذلك ن�شهد �إذا حل

ب��الآخ��ر م�صيبة وه��ذا الآخ���ر ب��دا �سيئا م��ع ال��ن��ا���س ي��ق��ال :هذا
جزا�ؤه من اهلل يف احلياة الدنيا ،ويف اجلانب الآخر هذا الإن�سان
نف�سه من يعتقد �أن��ه �إذا فرجت عليه م�صيبة �أو �أزم��ة �أو �شفى
من مر�ض ما يف�سر الأمر ب�أنه حب �إلهي ،نتيجة نواياه الطيبة
وقربه من اهلل.
جن��د �أن ال��ب��اح��ث ي�شري �إىل �أن ال��ت�����ص��ورات �أع�ل�اه خاطئة عن
عالقة االبتالء بالعقوبة �أو احلب .معلال ذلك بـ:
 �أن املنع والفقد عقوبة والعطاء �إك���رام م��ن اهلل ت��ع��اىل ،وقد�صور القر�آن �صورة االنحراف يف هذا الفهم بقوله تعاىل:
ن�سانُ �إِ َذا َما ا ْبتَال ُه َر ُّب�� ُه َف�أَ ْك َر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َيق ُ
ُول َر ِّبي
( َف�أَ َّما الإِ َ
�أَ ْك�� َر َم��نِ��ي* َو�أَ َّم�����آ �إِ َذا َم��ا ا ْب��تَ�لا ُه َف��قَ�� َد َر عَ��لَ�� ْي�� ِه ِر ْز َق���� ُه َف�� َي��ق ُ
ُ��ول َر ِّب��ي
�أَهَا َننِي).
 �أن االبتالءات نوع من �أنواع احلب الإلهي .وهذا ت�صور خاطئ�أن ينظر �إىل االبتالءات على �أنها هدايا �إلهية ،وداللة على قرب
الإن�سان من ربه ،مف�سرا ذلك بواجب النظر �إىل الأنبياء عليهم
ال�����س�لام ،فهم مل ي��ن��ال��وا امل��ن��زل��ة ال�سامية وال��رف��ع��ة م��ن خالل
ابتالئهم فقط بل ب�سبب �صربهم و�إيثارهم ،فحب اهلل يرتبط
مبن ر�ضى و�صرب وابتغى بذلك وجه اهلل� .أي �أن الر�ضا من اهلل
واجلزاء يقرتنان بال�صرب على االبتالء ،فامل�ؤمن يقابل البالء
ب��ال�����ص�بر واالح��ت�����س��اب� ،أم���ا اجل��اح��د ف�لا ي�صرب وال يحت�سب.
ف��االب��ت�لاءات يف حقيقتها تنبيه للفطرة الب�شرية وتذكريها.
وثمة حكم مرتبطة بها كالآتي:
 �أن اهلل تعاىل يعلم من كان �صادقا وم�ؤثرا يف طاعته على كل�شيء.
 �أن ي�صيب االب���ت�ل�اء ال��ن��ا���س ل��ي��ت�����ض��رع��وا �إىل رب��ه��م وي��ق��روابعبوديتهم.
 ليميز اهلل اخلبيث من الطيب ،ويظهر ف�ضل امل�ؤمنني.وجند �أنَّ الباحث يف متحي�صه وحتليله لق�ضية العدالة الإلهية
والتكليف الب�شري مبالغ يف الفكرة الرئي�سية التي ي�صبو �إليها
م��ت��ج��اه�لا ب��ذل��ك حت��ل��ي��ل وم��ن��ظ��ور امل�����ش��ك��ك�ين وامل��ن��ك��ري��ن لهذه
العدالة الإلهية ،وو�صفهم ب�أنهم �ضيقوا الأف��ق وال��ر�ؤي��ة ،كما
�شكك يف ن��واي��اه��م .واحل��ق��ي��ق��ة �أن ه��ذه الق�ضية �ستظل حمل
نقا�ش وجدل بني تيار امل�ؤمنني وامل�شككني �إىل ما ال نهاية .حيث
ال ميكننا اجل��زم يف فل�سفة احلياة والعدالة الإلهية والتكليف
الب�شري .فالإن�سان حقل من املمكنات وم�صنوع من النقائ�ض.
hajirwork@outlook.com
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