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ـا قبل...! أمَّ

شعر  من  ترجمُت  السابقة،  األعداد  يف 
املتقدمة  املراحل  يناسب  ما  األطفال 
من سن 10 سنوات فأىلع.. واآلن سأقدم 
املراحل  ُتناسب  األشعار  من  طائفة 
أي  الثالث،  إلى  األول  الصف  من  الدنيا 

بين السنوات 9-6.

من هذه األشعار أبيات بعنوان »السلحفاة 
كارولين  البريطانية  للكاتبة  الصغيرة« 
جراهام Carolyn Graham )من مواليد 
ولها  روائية  وهي   ،)1931 يوليو   17
»كعكة  بعنوان  لألطفال  ه  موجَّ شعر 

الشوكوالتة: أغاٍن وقصائد لألطفال”.

يف  قصيدة  الصغيرة«..  “السلحفاة 
األول  للصف  اإلنجليزية  اللغة  منهج 
وتتكون  الحيوانات،  قصص  إلى  تستند 
لغتها بسيطة  أبيات قصيرة.  أربعة  من 
السن.  األطفال يف هذه  ا ويفهمها  جدًّ
تقدم  حيث  املتكلم  بصيغة  األبيات 
سلحفاة نفسها، وتصف زحفها البطيء 
الوقت،  طوال  قوقعتها  تحمل  وأنها 
رأسها  تضع  فإنها  تتعب  حين  لكنها 
وتشعر  القوقعة  داخل  وذيلها  وأرجلها 

باألمان داخلها.

أنا ُسْلَحفاٌة ِطفَلٌة...
غاْر  َزْحفي بطيٌئ كالصِّ

َبْيتي ىلع َظْهرْي َمعْي...
 أمشي َوَلْو طاَل امَلساْر

وإذا َتِعْبُت َوَضْعُت َرأسْي فيِه، أْرُجلَي الِقصاْر

ياْر وكذاَك َذْيلْي، ثم ِنمُت َمناَم َمْن َوَجَد الدِّ

د. هالل الحجري

اكتساب اللغة بين الطبيعة والتنشئة

اإلرادة الخيِّرة أساس تحقيق املؤتلف اإلنساني

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؟
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هل ُحسمت الحدود الزمنية لحقبة 
األنثروبوسين؟

وليد العبري

الذي  الوقت  اأن  لدرجة  للغاية،  �صغرية  كروفورد  بحرية  اإّن 
ال  دقائق،  ع�صر  هو  �صاطئها  امتداد  على  للتجول  املرء  ي�صتغرقه 
كندا-  يف  اأونتاريو  جنوب  يف  -الواقعة  البحرية  هذه  لكن  غري، 
كل  من  العلماء  انتباه  يجذب  مميزا  �صيئا  �صطحها  اأ�صفل  تخفي 
يف  مدفونة  مميزة  عالمة  عن  العلماء  يبحث  اإذ  الكوكب،  اأنحاء 
اإ�صارة حتدد اللحظة التي اكت�صب فيها الب�صر  اأعماق الطني؛ عن 
قدرا من القوة؛ مكَنهم من البدء يف تغيري الكوكب تغيريا ال رجعة 
اأن تكون طبقات الطني يف هذه البحرية نقطة  فيه. ومن املمكن 
بداية حقبة -االأنرثوبو�صني«؛ تلك احلقبة اجلديدة املحتَملة من 

التاريخ اجليولوجي.
اإىل  بالنظر  مده�صا  ُيَعد  �صحيق،  بعمق  البحرية  هذه  وتت�صم 
حجمها، وهو ما مينع اختالط مياهها ب�صورة كاملة، وهذا يرتك 
قاعها غري متاأثر بالديدان احلفارة، اأو التيارات املائية. وترتاكم 
اأر�صيفا  ُم�صكلًة  ال�صجرية،  احللقات  مثل  فيها  الروا�صب  طبقات 
ميتد اإىل حوايل األف عام م�صى. احتفظت هذه البحرية - ب�صكل 
زرعت  التي  االإيروكوا�س،  قبائل  حياة  من  باأدلة   - الدقة  �صديد 
من  باأدلة  ثم  عاما،   750 عن  يقل  ال  ما  قبل  �صفافها  على  رة  الذُّ
الزراعة وقطع  بداأوا عملية  الذين  االأوروبيني،  امل�صتوطنني  حياة 
يبحث  واالآن،  قرون.  خم�صة  من  باأكرث  بعدها  هناك  االأ�صجار 
العلماء عن اآثار اأحدث واأبرز بكثري، تدل على اال�صطراب البيئي 

املرتبط بالب�صر.
تقول فران�صني ماكارثي - عامِلة االأحافري الدقيقة بجامعة بروك 
اللب  عينات  اإن   - باأونتاريو  كاثرينز  �صانت  يف  للبحرية  املجاورة 
عن  ُت�صفر  اأن  »ُيفرت�س  البحرية  قاع  من  امل�صتخرجة  ال�صخري 
»لن  العالمة  تلك  اإّن  بقولها  م�صيفة  الو�صوح«،  �صديدة  عالمة 
تكون واحدة من تلك العالمات غري الوا�صحة ب�صبب �صحق املحار 
الع�صرين،  القرن  ثمانينيات  منذ  البحرية  مكارثي  وتدر�س  لها«. 

لكنها تتطلع اإليها االآن من منظور جديد خمتلف متاما.
االأر�س،  حول  مواقع  ع�صرة  من  واحدة  هي  كروفورد  وبحرية 
يعكف الباحثون على درا�صتها، بو�صفها معامل قد تدل على بداية 
وهو  البيئة(،  على  الب�صري  التاأثري  )ع�صر  االأنرثوبو�صني  حقبة 
ت�صنيف غري ر�صمي حتى االآن، جتِري درا�صة اإدراجه �صمن املقيا�س 
العمل  -جمموعة  ت�صكلت  ذلك،  اأثر  وعلى  اجليولوجي.  الزمني 
موؤلفة  جلنة  وهي   “ AWG – االأنرثوبو�صني بحقبة  املعنية 
من 34 باحًثا، اأ�ص�صتها اللجنة الدولية املعنية بعلم طبقات االأر�س 
�صياغة  اإىل  الرامية  اجلهود  تقود  وهي   -  2009 عام   )ICS(يف 
هذه  و�صت�صكل  االأنرثوبو�صني.  بحقبة  ر�صميا  لالإقرار  مقرتح 
الهولو�صيني  احلقبة اجلديدة نقطة حتول وا�صحة من -الع�صر 

االأخري.  اجلليدي  الع�صر  نهاية  مع  بداأ  الذي   ،”Holocene
ومن اأجل حتديد حقبة جديدة، يحتاج الباحثون اإىل العثور على 
عالمة تعِب عنها يف ال�صجل ال�صخري، حتدد النقطة التي تعاظم 
اأنه خلف  الب�صري ب�صورة وا�صعة النطاق، لدرجة  الن�صاط  عندها 

ب�صمة ال متحى على الكوكب.
ومبجرد اختيار العالمة املعبة عن تلك احلقبة، �صيحتاج الباحثون 
اإىل  االأنرثوبو�صني  بحقبة  املعنية  العمل  جمموعة  مع  العاملون 
جمع ما يكفي من االأدلة من كل اأنحاء العامل، الإقناع هيئات اإدارة 
العلوم اجليولوجية باأنهم قد عرثوا على اإ�صارة موثوق يف �صحتها، 
حتدد بداية حقبة االأنرثوبو�صني، غري اأن بع�س العلماء يحاجون 
واأن  ال�صنني،  اآالف  منذ  الكوكب  ي�صكل  الب�صري  الن�صاط  باأن 
اخلم�صينيات  عقد  على  باال�صتقرار  ت�صرعت  قد  العمل  جمموعة 
اجليولوجي  الع�صر  بداية  ي�صكل  اأنه  على  الع�صرين  القرن  من 
بجامعة  اجلغرافيا  عامل   - اإلي�س  اإيرل  قام  هنا،  ومن  املقرتح. 
املعنية  العمل  جمموعة  وع�صو  بلتيمور،  مقاطعة  يف  مرييالند 
بحقبة االأنرثوبو�صني - بانتقاد خطط اللجنة الرامية اإىل حتديد 
بداية حقبة االأنرثوبو�صني. فعلى حد قوله: »اإن جمموعة العمل 
للحقبة،  الزمنية  احلدود  ح�صمت  االأنرثوبو�صني  بحقبة  املعنية 

قبل اأن تتخذ قرارا ب�صاأن ما مييزها، ولي�س العك�س.
قرار  اتخاذ  فم�صاألة  النهاية،  يف  الف�صل  كلمة  لل�صخور  و�صتكون 
املطاف  نهاية  - يف  �صتعتمد  االأنرثوبو�صني  بتحديد حقبة  ر�صمي 
ال�صجل  يف  وحمفوظة  االأر�س،  طبقات  يف  موجودة  اأدلة  على   -
قد  الب�صر  كان  اإذا  ما  حت�صم  اأدلة  اأخرى،  وبعبارة  اجليولوجي. 
تركوا جمموعة عالمات مميزة حمفوظة يف ال�صخور، ويف طني 
تغيري جوهري على  اإىل حدوث  ت�صري  اأو يف اجلليد،  البحار،  قاع 

الكوكب، اأم ال.
-باأغلبية  العمل  جمموعة  اأع�صاء  قرر  االأخري،  الت�صويت  ويف 
�صاحقة- تق�صي طفرة ذهبية وقعت يف منت�صف القرن الع�صرين، 
العظيم«، وهو  بـ»الت�صارع  ُيعرف  ما  بداية  الوقت ميثل  اإن هذا  اإذ 
العدد  بداأ  حني  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  حدث  �صريع  حتول 
جديدة  مواد  وت�صنيع  املوارد،  ا�صتهالك  يف  ال�صكان  من  املتزايد 
الثورة  معدالت  على  حتى  تفوقت  هائلة  مبعدالت  بالكامل 
ال�صناعية. وكل تلك االأن�صطة ت�صببت يف اإغراق البيئة بكميات غري 
انقرا�س  معدل  و�صّرعت  الثابتة،  الع�صوية  امللوثات  من  م�صبوقة 
التي مل يكن لها  ال�صمات اجليولوجية  احليوانات، وخلقت بع�س 

وجود من قبل.
البقعة  باأنها  لالإقرار  �صر�صة؛  وتخو�س بحرية كروفورد مناف�صة 

-عامِل  ووترز  كولني  وين�صق  الذهبية.  الطفرة  جت�صد  التي 
املعنية  العمل  جمموعة  واأمني  لي�صرت،  بجامعة  اجليولوجيا 
على  تعكف  التي  البحثية  الفرق  بني  االأنرثوبو�صني-  بحقبة 
جليدي  وُلب  كاليفورنيا،  يف  ال�صناعية  البحريات  اإحدى  درا�صة 
من القارة القطبية اجلنوبية، وروا�صب من اأحد الكهوف يف �صمال 
وم�صتنقع  واأ�صرتاليا،  الكاريبي  يف  مرجانية  و�صعاب  اإيطاليا، 
فيها  �صُتجَرى  وكلها  اأخرى.  مواقع  عن  ف�صال  �صوي�صرا،  يف  خث 
اختبارات؛ للبحث عن اإ�صارات تدل على وجود نويات م�صعة، تتمثل 
العمر  طويل  امل�صع  والنظري   ،14 الكربون  يف  الظن-  اأغلب  -يف 
ترتاوح  ثانوية،  عالمات  عن  للبحث  اإ�صافة  البلوتونيوم-239، 
من امللوثات الع�صوية الثابتة، والبال�صتيك املجهري، و�صوال اإىل 

الرماد املتطاير الناجت عن حرق الفحم.
القرار  فاإن  الباحثون،  يدر�صه  الذي  االأر�س  طبقات  �صجل  مثل 
الر�صمي بتعيني حقبة االأنرثوبو�صني يت�صمن م�صتويات متعددة. 
وتهدف جمموعة العمل املعنية بحقبة االأنرثوبو�صني اإىل اأْن ُتَقدم 
اللجنة  وهي  لها،  االأم  للكيان  نهائيا  مقرتحا   2021 عام  بحلول 
طبقات  بعلم  املعنية  الدولية  للجنة  التابعة  الرباعية  الفرعية 
القرن  منت�صف  من  ذهبية  طفرة  املقرتح  هذا  ويحدد  االأر�س. 
اللجنة  ف�صتجري  باملوافقة،  املقرتح  هذا  حظي  واإذا  الع�صرين، 
�صُيقدم  ثم  عليه،  ت�صويتا  االأر�س  طبقات  بعلم  املعنية  الدولية 
بعد ذلك اإىل اللجنة التنفيذية التابعة لـ »االحتاد الدويل للعلوم 
الت�صديق عليه ب�صورة نهائية. ويف حال  اأجل  اجليولوجية«؛ من 
�صي�صبح  فاإنه  العقبات،  هذه  لكل  االأنرثوبو�صني  ع�صر  اجتياز 
االأر�س،  لتاريخ طبقات  الدويل  املخطط  ر�صميا وحدة جديدة يف 
املعروف اأكرث با�صم »املقيا�س الزمني اجليولوجي«. وحتى االآن، فاإن 
جميع الطفرات الذهبية ال�صت واخلم�صني، التي جرى الت�صديق 
التي  الوحيدة،  العالمة  با�صتثناء  بحرية،  بيئات  من  تاأتي  عليها، 
جليدي  لب  على  تعتمد  والتي  الهولو�صيني،  الع�صر  بداية  حتدد 

من جرينالند.
ال ي�صعر اجلميع باالقتناع باأن يف و�صع جمموعة العمل اتخاذ القرار 
حتى االآن. وتتمثل اإحدى النقاط اخلالفية يف اأن جمموعة العمل 
قد اتخذت قرارا ب�صاأن احلدود الزمنية لهذا الع�صر، رغم اأنها مل 
ت�صتقر بعد على حتديد الطفرة الذهبية يف �صجل طبقات االأر�س. 
وح�صبما يقول مات اإيدجوورث، عامل االآثار بجامعة لي�صرت، فاإن 
كي  لالأدلة؛  وقولبة  امل�صاألة،  على  لالأفكار  »َفر�س  مبثابة  ذلك 

ت�صبح منا�صبة، لكن ينبغي اأن ي�صري االأمر ب�صكل معكو�س.

تناق�ض الباحثة مريا �شوبرامانيان املتخ�ش�شة يف علم اجليولوجيا، يف مقالتها »هل ترجح كفة الب�شر، اأم كفة الأر�ض؟«، واملن�شورة يف جملة “Nature” يف العدد 
ُتقّر  مقرتحة،  جديدة  جيولوجية  حقبة  وهو  الأنرثوبو�شني،  ع�شر  عالمات  من  ذلك  وغري  الزئبق،  عن  الناجم  والتلوث  النووية،  املخلفات   ،2019 عام  من  التا�شع 

الكيفية التي غري بها الب�شر وجه الكوكب.
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تــوجــهــات  ت�صكيل  كــبــريا يف  دورا  الـــواجـــب  اأخــــالق  تــلــعــُب 
النقا�س االأخالقي املعا�صر، ورغم ارتباط مفهوم الواجب 
الرابع  للقرن  يعود  م�صطلح  اأنه  اإال  املعا�صرة؛  بالفل�صفة 
مع  ويتنا�صب  به  القيام  يجب  ما  به  وُيق�صد  امليالد،  قبل 
الطبيعة. لقد اأثار نقا�س »اإمكانية و�صع مبادئ اأخالقية« 
نقا�صا معرفيا مثريا و�صّكل اأهمية معا�صرة للغاية، وج�ّصد 
نظرية الواجب االأخالقي التي اأر�صى دعائمها الفيل�صوف 
االأملاين )كانط(، والتي تتقّدمها مفاهيم اأ�صا�صية؛ اأهمها: 
اأو  املقا�صد  من  خريّيتها  ت�صتمد  ال  التي  اخلــرّية  االإرادة 
خريية  بذاتها  هي  واإمنــا  اخلارجية،  العوامل  اأو  الغايات 
فــقــد �صبغته  عــمــل  اأي  مــن  انــعــدمــت  واإْن  والــتــي  نــفــعــيــة، 
االأخالقية، وال ت�صمل احلاالت املمتنع عنها ب�صفة القانون 
كال�صرقة...وغريها. وهنا، ميّيز الواجب باأنه منزه من كل 
اأ�صا�س كل عمل  اأو منفعة، واأنه بحّد ذاته  غر�س ومق�صد 

اأخالقي ولي�س م�صروطا باأي �صيء اآخر.
ــد اأو�ـــصـــح »كـــانـــط« املـــبـــادئ والــقــيــم اخلــا�ــصــة بــاأخــالق  وقـ
الواجب؛ ومن اأهمها: العقل؛ اأي اأن للواجب طابعا عقليا 
وبالتايل  واالحـــرتام،  الكرامة  طابع  له  وكذلك  اأ�صا�صيا، 
ــاإن احـــرتام الــقــانــون واالآخـــريـــن هــو احــرتامــنــا لذواتنا  فـ
يــذهــب لالأ�صخا�س  مــا  دائــمــا  واأن االحــــرتام  ولــكــرامــتــنــا، 
يوؤكد  التي هي مو�صع االحـــرتام، وهــو ما  االأ�صياء  اإىل  ال 
�صحة عبارة »تنتهي حريتي عندما تبداأ حرية االآخرين«، 
اإمنــا هو احــرتام للقانون  وبالتايل فــاإن احــرتام ال�صخ�س 

االأخالقي.
واإنَّ من مظاهر تعريف املجتمعات احلديثة لالحرتام هو 
غريه،  مع  القانونية  بامل�صاواة  يتمتع  الــذي  الفرد  ظهور 
واأن االحرتام  القانونية لالحرتام،  باملنزلة  وهو اعرتاف 
هو احــرتام قيمة يف ال�صخ�س االآخــر، وعــدم احــرتام تلك 
ات�صاع  اإىل  ي�صري  ممــا  للعدل،  وطم�صا  ظلما  يعد  القيمة 
ــتــــداده للحياة  ــرة االحـــــرتام مـــن احلـــيـــاة الــعــامــة وامــ ــ دائـ

اخلا�صة.
الواجب  الأخـــالق  احلديثة  املــعــامل  مــن  العديد  ظهر  لقد 
كانط-  اإىل  -ن�صبة  الكانطية  وتعد  املعا�صرة،  الفل�صفة  يف 
اأهـــم الــتــيــارات الفل�صفية املــعــا�ــصــرة الــتــي ظــهــرت يف  مــن 

تطبيق  مبحاولتها  ومتــّيــزت  ع�صر،  التا�صع  الــقــرن  نهاية 
نذكر  وهنا  والقيم.  املعرفة  ق�صايا  على  الكانطي  املنهج 
ــاربـــورغ« االجتــــاه االأكــــرث عقالنية مــن �صائر  مــدر�ــصــة »مـ
فروع الكانطية احلديثة، ومدر�صة »كوهني« والتي عملت 
على اإعادة �صياغة الفل�صفة الكانطية على م�صتوى نظرية 
املعرفة  )منطق  املــ�ــصــهــورة  بثالثيتها  واالأخــــالق  املــعــرفــة 
ال�صعور  جمالية   - اخلال�صة  االإرادة  اأخـــالق   - اخلال�صة 
اخلال�س(، ومن ثم مدر�صة »اأرن�صت كا�صرير« الذي اأ�صهب 
ودورها  الذاتي،  باال�صتقالل  يف مفهوم احلرية وعالقتها 
التاأ�صي�س احلديث ملفهوم االأخالق مقارنة بالت�صورات  يف 
االأخالقية القدمية. وقد ذهب العديد من الفال�صفة اإىل 
االإرادة احلــرة؛ لذلك  اأن فل�صفة كانط مل تقم على فكرة 
حالة  اإىل  اخل�صوع  حالة  من  احلديثة  الفل�صفات  انتقلت 
االإرادة واحلرية ومفهوم ال�صخ�س االإن�صاين الذي يتحكم 

باال�صتقاللية والطابع العقلي.
بع�س  �صّكلت  فقد  رولـــز،  االأمــريــكــي جــون  الفيل�صوف  اأمــا 
اأ�صا�صيا يف فل�صفته،  االأخــالق لدى كانط عن�صرا  مفاهيم 
وكان االختالف بينهما يف املنهج امل�صتخدم، حيث رّكز كانط 
على توفري منهج عام لتناول الق�صايا االأخالقية وم�صائل 
الكانطية  الــنــظــريــة  اأن  عــلــى  رولــــز  ــــز  رّك بينما  الــعــدالــة، 
ن�صتطيع  الــعــدالــة،  لق�صة  فقط  روايـــة  تبني  اأن  ت�صتطيع 
اخلــري،  لق�صة  لي�س  لكن  احلــّق  لق�صة  معللة  روايـــة  بناء 
يعنينا  ومــا  الف�صيلة.  لق�صة  لي�س  لكن  الــعــدالــة  لق�صة 
اأخالقية  كقيمة  العدل  �صمات  بع�س  اإىل  االإ�ــصــارة  هنا هو 
الف�صيلة  هــي  العدالة  اأن  راأيـــه  يف  رولــز  واإ�ــصــارة  اأ�صا�صية، 
االأوىل للموؤ�ص�صات االجتماعية، مثلما اأن احلقيقة ف�صيلة 

االأن�صاق الفكرية.
لــقــد اأ�ــصــهــم الــفــيــلــ�ــصــوف االأملـــــاين »هــابــرمــا�ــس« يف جمــال 
والتي  الكالم،  اأفعال  نتائج نظرية  املوؤ�ص�س على  التوا�صل 
وال�صيا�صي  االجــتــمــاعــي  التف�صري  على  بقدرتها  متــّيــزت 
التوا�صل  نــظــريــة  تطبيق  اإمــكــانــيــة  وكــذلــك  والــقــانــوين، 
يقوم  ال  التوا�صلي  الفعل  اإن  املختلفة.  احلياة  ميادين  يف 
بتاأويل  واإمنـــا  حمــدد،  �صياق  �صمن  املعلومات  تــبــادل  على 
ما يحدث وبلورة القواعد العامة للعي�س اجلماعي، ومن 

الــعــامل االجتماعي  بــنــاء  الفعلي يف  الــتــوا�ــصــل  اإ�ــصــهــام  ثــم 
توا�صل  اأي  ف�صل  اأو  جنــاح  تقييم  فـــاإن  ولــذلــك  املــ�ــصــرتك، 

اجتماعي ي�صبح �صرورة عملية لكل تفكري اجتماعي.
وللتوا�صل االجتماعي �صروط حتكمه كاحلجاج واملناق�صة 
واحلق يف القبول والرف�س، والتي بدونها ال ميكن للتوا�صل 
ال�صروري  اأ�صبح من  اأ�صال. ولذلك  يقوم  اأن  االجتماعي 
يــفــر�ــس حــدود  اأخــالقــي موؤ�ص�صاتي  نــظــام مــعــيــاري  قــيــام 
التوافق لتحقيق التوا�صل االجتماعي بكل عدالة وحرية 
و�صفافية، ال �صيما بعد تعر�س التوا�صل االجتماعي لعدة 
تاأتي  وهنا  وغــريهــا.  والــكــذب،  ــداع،  واخلـ كالعنف،  عقبات 
باإقامة  املحادثة  اأخالق  لتاأ�صي�س قاعدة  االأخــرى  االأهمية 
اإىل  م�صتندة  وال�صيا�صي  االأخالقي  للفعل  ومعايري  اأ�ص�س 
الكالم  يف  االإن�صان  �صروع  اأن  بحيث  الكالم،  واأفعال  اللغة 
يكون قد قبل على �صرورة االحتكام اإىل معيار اأخالقي من 

اأجل توا�صل اجتماعي فعال وعادل بني جميع االأطراف.
بكانط  رونــو«  »اآالن  الفرن�صي  الفيل�صوف  عالقة  و�صكلت 
القراءات  اأهــم  اإىل  وذهــب  وثيقا كعالقة متعددة،  ارتباط 
املعا�صرة لكانط، ثم ناق�س اأوجه االختالف الفل�صفي بني 
»هابرما�س« و »رولز«، واأن اأوجه االختالف بينهما ظاهري 
اأكرث منه جوهري، واأن »هابرما�س« ذهب اإىل اعتماد منوذج 

جديد يف التاأويل والتف�صري، على ح�صاب الوعي والعقل.
اأن  االأخالقية  امل�صاألة  من  موقفه  »رونـــو«  ح  يو�صّ وعليه، 
االأ�صكال جتنب  بــاأي �صكل من  فل�صفة االأخــالق ال ميكنها 
�صوؤال كانط: »ما الذي ميكنني القيام به؟«، ناقداً خمتلف 
القيم  اأن  وباإثباته  لالإن�صان،  املناه�صة  النزعات  اأ�صكال 
واأن االأخالق  العقلية،  الليبالية جزء مهم من االأخــالق 
التي  والــواجــبــات  احلقوق  من  جملة  على  قائمة  الكونية 
تــطــبــق عــلــى كــل اإنــ�ــصــان، واأن احلــجــاج الــعــام هــو اأ�ــصــا�ــس 

العقالنية االأخالقية بني النا�س.
واحــــرتام  بـــالـــواجـــب،  والــقــيــام  الـــواجـــب،  فــلــ�ــصــفــة  اإنَّ   ...
العالقات االإن�صانية بني االإن�صان واالإن�صان؛ �صوف تف�صي 
اإىل حتقيق املوؤتلف االإن�صاين امل�صتند على االإرادة اخلرّية، 
امل�صاركة،  االإن�صان، وتعطيه احلق يف  والتي حتفظ كرامة 

واحلوار، والتفاعل مع االآخر بكل ا�صتقاللية وحرية.

ظهرْت فل�شفة الأخالق ولقت رواجا منذ قرون خلت، وت�شهد حاليا جتددا ملحوظا يف جميع تفا�شيلها كاملباحث والنظريات. ومما ل �شك فيه اأن للعديد من الفال�شفة 
دورًا مبا�شرًا بها يف الوقت احلايل، وحيث اختلفت امل�شائل الأخالقية يف خمتلف جمالت احلياة كالتطور ال�شناعي والعلمي والقت�شادي والنظم البيئية. وهذا ما 

�شوف نناق�شه حول مقال الزواوي بغوره »اأخالق الواجب واملوؤتلف الإن�شاين يف الفل�شفة املعا�شرة« - واملن�شور يف جملة »التفاهم«.
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للبدء، يجب اإظهار ما عّلمه مكيافيلي اأو اقرتح اعتماده، من اأجل 
اأن يحتفظ احلاكم بال�صلطة. لفهم هذا، من ال�صروري فهم امل�صهد 
 ،1532 عام  وفاته  بعد  االأمري  كتاب  ُن�صر  الفرتة.  لهذه  ال�صيا�صي 
ُولد مكيافيلي  االإمارات.  دليال حلكام  يكون  اأن  الق�صد منه  وكان 
بني  عديدة  حروب  هناك  كانت  الفرتة،  تلك  وخالل  اإيطاليا،  يف 
اإما  الواليات  هذه  كانت  اإيطاليا.  �صكلت  التي  الدول  خمتلف 
اأو  ملك  )يحكمها  اإمارات  اأو  منتخبة(  هيئة  جمهوريات )حتكمها 
حاكم واحد(. كتب االأمري وخ�ص�س لورنزو دي ميدي�صي الذي كان 
م�صوؤواًل عن فلورن�صا التي كانت، رغم كونها جمهورية، ا�صتبدادية، 
مثل االإمارة. يهدف عمل مكيافيلي اإىل تقدمي ن�صيحة لورنزو دي 

ميدي�صي للحكم كاأمري ا�صتبدادي.
االأمري،  كتابه  يف  مكيافيلي  اإليه  يهدف  الذي  النهائي  الهدف 
يزعمون  الذين  النقاد  رعاياه.  على  ال�صلطة  يف  االأمري  بقاء  هو 
ب�صبب  بال�صرورة،  الراأي،  بهذا  يوؤمنون  ال  �صرير  مكيافيلي  اأن 
مكيافيلي  بها  ين�صح  التي  بالطريقة  ولكن  النهائي،  الهدف  هذا 
بتحقيقه. هذا الأنه، لتحقيق هذه الغاية النهائية، يعتقد مكيافيلي 
الذي  املو�صوع  هو  هذا  اأخالقي.  ح�صاب  يف  لالدخار  داعي  ال  اأنه 
تاأمني  يف  املثال،  �صبيل  على  العمل.  با�صتمرار من خالل  يتوا�صل 
احلكم على رعايا اإمارة مكت�صبة حديثا، والتي كان يحكمها �صابقا 

اأمري اآخر، كتب مكيافيلي:
كان  الذي  االأمري  اأ�صرة  تدمري  هو  اآمن  ب�صكل  بها  »االحتفاظ 
يحكمهم«. اأي، من اأجل حكم اإمارة جديدة، من ال�صروري »تدمري« 
ال  االأخالق  ح�صاب  فاإن  ذلك،  على  عالوة  ال�صابق.  االأمري  عائلة 
يقت�صر على االأفعال اجل�صدية، مثل القتل املو�صى به، ولكن اخلداع 
والتالعب. يظهر مثال على ذلك يف ادعاء مكيافيلي: »لذلك لي�س 
من ال�صروري اأن ميتلك االأمري كل ال�صفات احلميدة التي ذكرتها، 
اأنه ميتلكها. و�صاأجروؤ على قول  اأن يبدو  لكن من ال�صروري جدا 
واإن  �صار،  اأمر  دائما  ومراقبتها  عليها  احل�صول  اإن  اأي�صا،  هذا 

الظهور مبظهر اأنها متتلكها اأمر مفيد ». 
هنا، يدعي مكيافيلي اأن الف�صائل �صرورية للحاكم فقط بقدر ما 
يبدو اأن احلاكم ميتلكها. ومع ذلك، فاإن الت�صرف بالف�صائل فقط 
�صيكون يف النهاية �صارا للحفاظ على احلاكم، حيث قد ي�صطرون 
يف كثري من االأحيان اإىل الت�صرف �صد الف�صائل لقمع التمرد، على 
�صبيل املثال. يجب اأن يكون االأمري قادرا على الظهور ب�صكل عادل، 
حتى يتم الوثوق به، ولكنه يف الواقع لي�س كذلك، حتى يتمكن من 

احلفاظ على هيمنته.
تقول النظرية العواقبية اإن اأخالقية الفعل تعتمد على عواقبه. اإذا 
اأدى الفعل اأو االأفعال اإىل نتائج اأف�صل يف النهاية )مهما كان ذلك 
ميكن قيا�صها( من غري ذلك، فاإن الفعل يكون جيدا. ومع ذلك، اإذا 
نتائج  اإىل  يوؤدي فعل خمتلف، يف هذه احلالة،  اأن  املمكن  كان من 

اأف�صل، فاإن االإجراء املتخذ �صيكون غري اأخالقي.
عن  اأوال  بنثام  دافع  النفعية.  هو  للعواقبية  الكال�صيكي  املوقف 
مبداأين، وادعى اأن مبداأين يحكمان الب�صرية - اللذة واالأمل - واأن 
حتقيق االأول وجتنب الثاين هو الذي يحدد كيفية ت�صرفنا. يتم 
ذلك اإما على اأ�صا�س فردي، اأو على اأ�صا�س جماعي، ح�صب احلالة. 
يف احلالة االأوىل، العمل اجليد هو الذي مينح الفرد اأكب قدر من 
املتعة اأو اأقل االأمل. يف احلالة الثانية، يكون الفعل اجليد هو الذي 
اأمل. تتكون  اأقل  اأو  املتعة  اأكب قدر من  مينح املجموعة اجلماعية 
املجموعة اجلماعية من االأفراد، وبالتايل فاإن العمل اجليد �صينتج 
تدعي  لذلك،  النا�س.  من  عدد  الأكب  ذلك  فعل  اإذا  املتعة  معظم 
النفعية اأن الفعل جيد اإذا كانت نتائجه تنتج اأكب قدر من ال�صعادة 
)اأو املتعة( الأكب قدر من النا�س، اأو جتنب اأكب قدر من التعا�صة 

)اأو االأمل( الأكب قدر من النا�س.
كو�صائل  االأ�صخا�س  ي�صتخدم  اأنه  هو  الثاين  الرئي�صي  ال�صاغل 
ولي�س غايات، ويبدو اأن هذا �صيء غري �صحيح ب�صكل بديهي، كما 
يت�صح من م�صكلة العربة. وبالتايل فاإن م�صكلة العربة هي: قطار، 
يتمتع  امل�صار.  على  عمال  خم�صة  نحو  يتجه  ال�صيطرة،  عن  خارج 
اآخر، حيث يوجد عامل واحد.  اإىل م�صار  ال�صائق بفر�صة التغيري 
امل�صار  تغيري  اأخالقيا«  »م�صموحا  �صيكون  باأنه  طوم�صون  يجادل 
وقتل ال�صخ�س. ومع ذلك، فاإن العواقبية �صتذكر هنا اأن »االأخالق 
تتطلب منك« تغيري امل�صار، حيث تقل املعاناة يف وفاة �صخ�س واحد 

عن خم�صة. يجب مالحظة االختالف يف هذين املوقفني.
هنا يكمن القلق الرئي�صي للعواقبية، وبالتايل دفاع مكيافيلي: تلك 
العواقبية تبر ا�صتخدام النا�س كو�صيلة لتحقيق غاية، ولي�س غاية 
اأن  النقد، حيث يدعي  انتقاد هذا  اأنف�صهم. ي�صتهر كانط يف  داخل 
الب�صر كائنات عاقلة، وال نذكر اأنهم »اأ�صياء«، ولكن بدال من ذلك 
ن�صميهم »اأ�صخا�س«. ميكن ا�صتخدام االأ�صياء فقط كو�صيلة، ولي�س 
االأ�صخا�س، الذين ميثلون غاية يف حد ذاتها. اإن ا�صتخدام �صخ�س 
اآخر غري فاعل  اأنه �صيء  كو�صيلة ولي�س غاية يعني معاملته على 

عقالين، وهو اأمر غري اأخالقي، كما يدعي كانط.

االآخرين  بقتل  ن�صحه  يف  مكيافيلي.  على  االآن  هذا  تطبيق  يجب 
وخداعهم، فاإنه يدعو اإىل معاملة النا�س على اأنهم جمرد و�صيلة، 
النهائية لالحتفاظ  الغاية  على  اأجل احل�صول  با�صتخدامهم من 
بال�صلطة. على الرغم من اأن هذه الغاية النهائية قد جتلب �صالًما 
اأكب، وبالتايل متعة لعدد اأكب من النا�س، ميكن القول اإن ال�صالم 
املطلوبة  الالاأخالقية  االأعمال  يفوق  ال  عليه  احل�صول  مت  الذي 

خللق هذا ال�صالم.
رمبا يكون ال�صعي وراء ال�صلطة من اأجل تعزيز ال�صالم مبرا. ومع 
ذلك، كما هو م�صدر قلق كبري مع النهج املعياري للعواقبية، ميكن 
اأن يوؤدي عدم القدرة على التنبوؤ بالعواقب اإىل غايات غري متوقعة. 
قد ياأخذ االأمري االفرتا�صي بن�صيحة مكيافيلي، ويتبعها حرفيا، 

وينتج اإحدى النتائج الثالث:
على 	  واحل�صول  القوة  على  احل�صول  يتم 

ال�صالم.

يتم 	  ال  ولكن  ال�صلطة  على  احل�صول  يتم 
احل�صول على ال�صالم.

ال قوة وال �صالم.	 

فقط يف اأول هذه النتائج ميكن اأن يكون هناك اأي تبير عواقبي. 
نتيجتني حمتملتني ال ميكن  هناك  اأن  يعني  فاإن هذا  ذلك،  ومع 
النتيجة  معرفة  امل�صتحيل  ومن  عواقبي،  تبير  فيهما  يكون  اأن 
ميكافيلي  من  كل  نقد  هو  هذا  حقا.  عليها  احل�صول  �صيتم  التي 
جدا،  كبري  التمثيل  عليه  ينطوي  الذي  اخلطر  اإن  والعواقبية: 
مع وجود فر�صة للف�صل وبالتايل اأفعال غري مبرة، عندما يكون 
من امل�صتحيل معرفة نتائج االأفعال حقا. اإن طبيعة اخلطر هي ما 
يجعل هذا غري مبر، حيث اإن اخلطر �صد حياة االإن�صان ورفاهيته 
و�صالمته. يتغا�صى مكيافيلي عن ا�صتخدام النا�س كمجرد و�صيلة 
لتحقيق غاية دون �صمان نهاية اإيجابية من خالل تبير عواقبي.
يف اخلتام، مت تو�صيح ما طرحه مكيافيلي على اأنه تعاليمه باإيجاز. 
هو  مكيافيلي  لتعاليم  الوحيد  التبير  اأن  كيف  تو�صيح  مت  كما 
النهج العواقبي. ومع ذلك، فاإن االنتقادات املوجهة �صد مكيافيلي 
النا�س  وا�صتخدام  اجلماعية،  الفظائع  تبير  مثل  والعواقبية، 
بالتنفيذ  التنبوؤ  على  القدرة  وعدم  الغايات،  لتحقيق  كو�صائل 

العملي، ُتظهر ف�صلها كمبر مقبول لتعاليمه.

يناق�ض الباحث والأكادميي اإيكر كوجيل من جامعة جو�ض، املتخ�ش�ض يف العلوم الجتماعية والإن�شانية، يف جملة “ResearchGate«ورقة بحثية مهمة ن�شرها 
عام 2020م، حول منطلق ما اإذا كان مكيافيلي معلما لل�شر اأم ل، مع اإ�شارة حمددة اإىل ن�شه »الأمري«؛ اإذ يجب اأن ُيظهر اأول ما الذي علمه مكيافيلي وكيف ل ميكن 
تربير ذلك اإل من خالل العواقبية. يجب بعد ذلك مناق�شة ما اإذا كانت العواقبية هي نظرية اأخالقية قابلة للتطبيق، من اأجل اأنها ميكن اأن تربر تعليم مكيافيلي. 

بحجة اأن هذا لي�ض هو احلال.
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الحقول الداللية واملعجمية 
واألسطوريمات يف ديوان أدونيس

رقية الكندية

اأدوني�س  كتابات  في  االإيحائية  الطاقة  من  الكثير  ونلحظ 
الم�صتخدمة  ال�صعرية  االألفاظ  تعدد  مع  تتوافق  التي 
واإبداعية، ومتجددة مما يجعلها تجذب  بطريقة مختلفة، 
انتباه القارئ، وتجعله يعي�س �صعور المقروء نف�صه، ويدعم 
ذات  مختلفة  لك�صيمات  با�صتخدامه  الطاقة  هذه  اأدوني�س 
عليها،  ومثال  المعنى،  وعميقة  متنوعة،  تعبيرية  دالالت 
لك�صيم الماء الذي ورد كوحدة معجمية �صادمة في ال�صطر 
المركزي التالي: »اأقفا�س تعلو/ تعبر في غابات ال�صوت/
�صتاء  واالأع�صاء  ماء/  ال�صخرة  االأ�صياء«  وفي  االأفكار  في 
من  يجاوره  بما  الماء  عالقة  اأدوني�س  فاأو�صح  بارد...الخ؛ 
الماء  لك�صيم  عن  عبر  اأنه  نجد  كما  واالأغ�صان،  ال�صخور، 
مما  وغيرها  وال�صيل،  والثلج،  كالبحر،  مختلفة  باألفاظ 
لديه.  ال�صعرية  والخ�صو�صية  االأ�صلوبية  الدراية  يبرهن 
كما لجاأ اإلى المقابالت الثنائية لتقوية اللفظ بالمعنى من 
واإبداعية،  انزياحيه  بطريقة  االألفاظ  لوقع  تكراره  خالل 
وبمعاني ودالالت مختلفة م�صكلة حقوال معجمية خيطية، 
والقافية، ومع ذلك، لم يكتف  ال�صطور  تبرز في  اأو مكثفة 
 - قافية الأخرى  ينتقل من  كان  بل  واحدة  بقافية  اأدوني�س 
كما قال في هذا المقطع: اأدعوك اأيامي بال حار�س/ وهذه 
من  الحنين  من  عيد  للحلم،  وليمه  المقفره/  الم�صافة 
ال�صلطة  عن  االأولى  القافية  فتعبر   - المثمره/  اأ�صجاره 
اكتراث  عدم  عن  الثانية  القافية  تعبر  حين  في  وو�صائلها، 
قوافيه  في  اأدوني�س  وي�صترط  الخ.  ال�صعب،  ب�صوؤون  الدول 
االألفاظ  نطق  في  حالوة  ويت�صمن  المعنى،  تخلخل  عدم 
بطريقة اإيقاعية ومتنا�صقة، ونوع الحقول المعجمية فمنها 
من  منه  يتدرج  وما  الماء  كلك�صيم  الطبيعة  اإلى  يرمز  ما 
ركز  كما  وغيرها،  والموج،  والثلج،  البحر،  تت�صمن  دالالت 
يج�صدان  بدورهما  اللذين  والحيوان  النار،  لك�صيم  على 
المنطلق،  هذا  ومن  والحوا�س.  العواطف  ومعنى  مفهوم، 
معاني  من  ت�صمله  بما  المعجمية  الوحدات  هذه  فاإن 
اأدوني�س بكون اهلل ومخلوقاته، وقوت  عميقة عززت عالقة 

وال�صوفية  والفل�صفية،  االأ�صطورية،  بالوحدات  ارتباطه 
الخ، وال نن�صى اطالعه وتاأثره بكتابات االآخرين من حوله 

كاأورفيو�س ونر�صي�س.
واأحيانا اأخرى، ي�صتثني اأدوني�س بع�س الحقول المعجمية، 
التي  الداللية؛  الحقول  على  مرتكزا  بل  منه  �صعفا  لي�س 
وتمنح  المحذوفة،  الحقول  تلك  عن  تعو�س  بدورها 
تركيز  بذلك  نعني  وال  وحيوية،  و�صالبة  قوة  الق�صيدة 
كال  اإن  بل  لها،  وانحيازه  الداللية  الحقول  على  اأدوني�س 
وتحديد  الق�صيدة،  بناء  في  وي�صهمان  يت�صاركان  الحقلين 
المعنى. ومما ال �صك فيه، فاإن القارئ يميل اإلى تلحين ما 
اللفظية  بالجماليات  المملوءة  ال�صعرية  االأبيات  من  يقراأ 
مع  وم�صاركتها  بل  فيها،  والعي�س  وا�صت�صعارها  والداللية، 

اأقرانه.
بالربط  ي�صمى  بينها  فيما  ال�صعرية  االأبيات  ترابط  اإنَّ   ...
اأدوني�س في  اإليه  ا�صتند  ما  »االأ�صطوريمات«، وهو  ال�صمني 
لغته ال�صعرية بجانب الحقول المعجمية؛ فكالهما يكمالن 
وتخ�صب  والجمالي،  اللغوي  وبناءها  الق�صيدة  معنى 
االأ�صطوريمات الروؤية ال�صعرية التي تمثل قناعات اأدوني�س 
الفكرية، والتي تكون اأحيانا بعيدة عن الواقع مرتكزة على 
متعددة  اأ�صاطير  االأ�صطوريمات  وت�صمل  الفل�صفية.  الروؤى 
الفينيق  اأ�صطوريم  اأدوني�س في  التي وظفها  المعاني كتلك 
في  المعبرة  والدالالت  واليمام،  كالدجاج  ق�صائده  في 
اأ�صطوريم الرحيل  كالطريق، والبحار، واالأمواج، وال�صفينة، 
وخبرته،  واأ�صلوبه،  ال�صاعر  نظرة  باختالف  وتختلف  الخ. 
�صبيل  فعلى  ال�صعر؛  في  وحداثته  بها،  يمر  التي  والحالة 
المثال ينظر نر�صي�س للمراآه على اأنها الماء، وفي المقابل 

ينظر لها اأدوني�س على اأنها فناء العمر وانق�صاوؤه.
مخيلة  تتطلب  ال�صعرية  الق�صائد  كتابة  ُممار�صة  اإنَّ   ...
وا�صعة  وخبرة  متنوعة،  وداللية  لغوية،  ومحا�صيل  وا�صعة، 
في تج�صيد االأ�صطوريمات؛ مما يجعل عقلية القراء تتفاوت 
تكون  تكاد  وهي  ال  وكيف  ال�صاعر؛  اإليه  يوحي  ما  فهم  في 

اأو  المحدودة  المخيلة  لذوي  خ�صو�صا  المعنى  غام�صة 
العلمية اأحيانا.

ال�صعرية  الق�صائد  في  المعجمية  الكلمات  االإيجاز  يك�صب 
وعليه،  فيه.  جاءت  الذي  بال�صياق  مرتبطة  جديدة  معاني 
الحقول  في  المتج�صد  االإيجاز  وظف  اأدوني�س  اأن  نجد 
ثقافته،  مع  ليتما�صى  ال�صعرية  اأبياته  في  المعجمية 
الم�صتمر  تطرقه  ذلك  ومثال  تجربته.  وثراء  وتفكيره، 
والحياة،  كالمنارة،  الطبيعة  لدالالت  �صابقا-  ذكرنا  -كما 
»ما  ميتافيزيقيا  منحنى  اأدوني�س  اتخذ  كما  الخ.  والطيور 
انبثاق  مثل  مختلفة  فل�صفات  على  معتمدا  الطبيعة«  وراء 
الحياة من الجمر، ون�صوء الماء من الدم وغيرها، متميزا 
في  بحرية  التعبير  على  بقدرته  ال�صعراء  من  غيره  عن 
ق�صائده ال�صعرية م�صتعينا باالأ�صاطير والحقول المعجمية 
من  للم�صتمعين  �صاحرا  باأ�صعاره  تغنى  اأنه  كما  والداللية، 

حوله.
وختاما.. نلحُظ اأنَّ هناك عوامل نف�صية -كالحزن، والفرح، 
الكاتب  على  توؤثر  البيئي-  -كالمناخ  وطبيعية  والعتاب- 
-كما  والم�صتمع  القارئ  لذهن  اأبياته  اإي�صال  في  واإبداعه 
المملوءة  التعبيرية  واإيحاءاته  اأدوني�س-  عند  الحال  هي 
االإبداعي في  اأ�صعاره لالنزياح  التاأثيرية، و�صمول  بالطاقة 
الحقول اللفظية، واهتمامه بالحقول المعجمية والداللية 
العواطف والحوا�س والتي ح�صنت عالقته  لتج�صد مفهوم 
بالروؤية  المرتبطة  الفكرية  وقناعاته  والخالق،  بالكون 
الم�صتقبلية، وتوظيفه لالأ�صطورة التي بدورها تبث االأفكار 

النقدية حول واقع الثقافة العربية.
اأن هناك اختالفات في كتابات ال�صعراء؛ فمنهم من  ونجد 
ومنهم  الب�صيطة،  والداللية  المعجمية  الحقول  اإلى  يميل 
على  اعتماده  من  اأكثر  االأ�صطوريمات  اإلى  ي�صتند  من 
في  وتفاوتها  ال�صعرية،  الق�صائد  قوة  تكمن  وهنا  الحقول 

تذوقها الجمالي من قبل القارئ والم�صتمع. 

العلوم  اأبعاد جت�شيدية«، واملن�شور يف جملة  اأجراها �شاهينة علي دند�ض- يف مقاله »احلقول املعجمية واحلقول الدللية املعربة عن  يعرف التج�شيد -وفق درا�شة 
الإن�شانية والعربية )الإ�شدار الرابع 2021(، باأنه تقنية فعالة ت�شتخدم يف الكتابات ال�شعرية والدواوين؛ من اأجل دعم الإيحاء ال�شعوري واحل�شي؛ وذلك من خالل 
ارتباطه باملفاهيم الكونية، والأفكار النقدية. ونظرا لأهميته، جند اأن اأدوني�ض اعتمد عليه يف كتاباته -خ�شو�شا يف ديوانه »امل�شرح واملرايا«- قام بتوظيف احلقول 
املعجمية والدللية، والأ�شطورة لبث الأفكار النقدية وال�شاعرية، والبتعاد عن الواقع، و�شمن يف اأ�شعاره القيم التعبريية. من هنا، يتمحور هذا املقال حول انبعاث 
الطاقة الإيحائية املج�شدة يف ديوان اأدوني�ض وت�شمنها لك�شيمات »وحدات معجمية« خمتلفة، وا�شتخدام اأدوني�ض للمقابالت الثنائية، وتوظيفه للحقول املعجمية 

اخليطية واملكثفة، وحذفه لتلك الأخرى، واعتماده على الأ�شطورميات، واأخريا اإيجاز ال�شياق يف األفاظه املعجمية.

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

ويرتكه  اخللق  يخلق  اأن  ال�صنع  يف  بديٍع  الإلٍه  ميكن  وال 
مهماًل، بل ال بد من اأن ي�صع له قواننَي وت�صريعاٍت حتكمه 
هو  اخلالدة  الر�صالة  تلك  بحمل  املنوط  واإن  وتوؤطره 

االإن�صان.
اختار  احلياة،  هذه  يف  واأوجده  االإن�صان  اهلل  خلق  وحينما 
واالأخالق  واملوؤهالت  والقدرات  الذكاء  من  لهم  اأنا�ًصا  له 
ما يجعلهم قادرين على تقدمي الر�صالة امللكية على اأكمل 
حتت  ت�صميتهم  اإدراج  على  ا�صُطِلح  النا�س  وهوؤالء  وجه، 

مظلة م�صمى االأنبياء والر�صل.
وتقدمها  العظيمة  الر�صالة  حتمل  اأن  ال�صهل  من  ولي�س 
اأجنا�صهم  خمتلف  على  ذهب  من  طبٍق  على  للنا�س 
واأعراقهم وطرق تفكريهم، ويف مقال »ر�صائل النور اأمنوذج 
للكاتب  املعا�صر«،  االإن�صان  اإىل  االإ�صالم  لتقدمي  متكامل 
اإح�صان قا�صم ال�صاحلي، واملن�صور يف جملة النور للدرا�صات 
طالب  حاجة  ي�صد  ما   ،)20( العدد  والفكرية،  احل�صارية 

العلم ملعرفة املزيد عن ماهية احلياة وامل�صري.
التي  االأزمة  اأنَّ  اإىل  مقاله  مقدمة  يف  الكاتب  اأ�صار  فقد 
اأخالقيٌة  اإميانيٌة  اأزمٌة  هي  املعا�صر  االإن�صان  فيها  يتخبط 
من الدرجة االأوىل؛ وذلك كون هذا االإن�صان ال يجد اأجوبًة 
لكثرٍي من االأ�صئلة التي تدور يف دماغه حول معنى احلياة 
وامل�صري، واأتفق متاًما مع الكاتب فيما ذكره اإذ اأن كثرًيا من 
النا�س اليوم يفتقرون اإىل اأجوبٍة كثريٍة الأ�صئلٍة عديدٍة مما 
يوؤدي بهم احلال يف كثرٍي من االأوقات اإىل الغرق يف االأوحال 

وامل�صتنقعات.
وال يوجد منقٌذ للمرء بعد الغرق، اإال اأن ي�صتك�صف بنف�صه 
واإن  الدراية،  وتتاأتى  املعرفة  حت�صل  فبالبحث  ويتبحث، 
اأن  تعرف  اأن  اجلواب  عن  البحث  عند  رئي�صة  نقطة  اأهم 
امل�صدر الذي يتاأتى منه اجلواب هو م�صدٌر موثوٌق متاًما 
اأو على االأقل يبعث الطماأنينة يف قلبك ويرتاح اإليه �صدرك 

وت�صكن معه بالبل نف�صك.
االأ�صتاذ  ملوؤلفها  النور  ر�صائل  على  ال�صوء  الكاتب  وي�صلط 
النور�صي، ويرى اأن تلك الر�صائل هي ر�صائل حمكمٌة وذات 
قيمٍة عاليٍة؛ اإذ اإنها تب�صر االإن�صان مبا مل يب�صر، وجتعله 
واملتبحثني  املتاأملني  الناظرين  املتفكرين  ركب  ميتطي 

للو�صول اإىل ما ُغمي من احلقائق وما ُجهل من املعارف.
يف  تليخ  بول  الن�صراين  املفكر  ذكره  ما  الكاتب  وي�صوق 
اللذين  احلديث  والعقل  التقني  العلمي  الفكر  حتليله 
االأفقي  العقل  اإن  تليخ  يقول  حيث  احلداثة،  بهما  متيزت 
بتعاطيه  يتميز  ال�صماء  نحو  العمودي  لالجتاه  الفاقد 
حتليٍل،  اأو  بحٍث  اأدنى  دون  وجليٍل  دقيٍق  كل  يف  ال�صببية 
اإن االإن�صان احلديث  اإذ  واأتفق مع ما قاله تليخ يف ت�صوره 
-اإال من ندر- يفتقد اإىل رفع يديه اإىل ال�صماء ليدعو ربه 
عند اأي مع�صلة تعرت�صه يف حياته، فهو اجته اإىل البحث 
اأفقيا حوله ومل يتفكر يوًما يف اأن اجلواب لكل ما يحريه 
من املمكن اأن يكون يف اجتاهه اجتاًها عمودًيا، وكذلك فاإنه 
من املوؤ�صف اأن كثرًيا من النا�س اأ�صبحوا ينجروفون وراء 
دون  بها  هم  فيوؤمنون  البع�س  ي�صطرها  واأوهاٍم  نظرياٍت 

اأدنى تق�سٍّ ملنبعها واأ�صلها وف�صلها ومدى �صحتها.
اليهودي فكتور فرانكل يف كتابه  ال�صهري  النف�صاين  ويرى 
»االإن�صان ومع�صلة احلياة« اأن اأكرث �صوؤال يرتدد على االأذهان 
اليوم يتمحور يف معنى الوجود و�صبب وجوده، ومن وجهة 
نظري اأن هذه اأزمٌة عظيمٌة ال تورث اإال �صعًفا يف العقيدة 
اأن جتد  اإذ من ال�صعب  اإىل احلقائق؛  وتهاوًنا يف الو�صول 
ال�صوؤال يف  اإذا و�صعت  جواًبا ل�صبب الوجود ومعنى احلياة 
راأ�صك ومل جتتهد يف البحث عن االإجابة فحبائل ال�صيطان 
اإنها حتتاج  اإذ  ال�صهل جتاوزها،  لي�س من  ومتاهاته  كثرية 
اإىل جهاٍد كبرٍي، فال�صيطان يرمي �صباكه اإىل عقلك ورمبا 
كان عقلك قا�صًرا فتكون �صيًدا �صهاًل وفري�صًة �صهلة املنال.
االإ�صالم  دور  عن  احلديث  اإىل  بعدها  الكاتب  وانتقل 
وامل�صلمني كمنقذ للب�صرية وماذا ميكن اأن يقدموا للعامل 

اأجمع من اأجل حل لغز احلياة ومعنى الوجود؟!
يف  -اأ�صتاذ  كولرت  كولن  للدكتور  االإجابة  الكاتب  وترك 
جامعة مان�ص�صرت باجنلرتا- اهتدى لالإ�صالم، حيث يقول 
كولن اأن حاجة غري امل�صلمني اإىل التعريف باهلل اأكرث من 
ال  ما  وهذا  االإ�صالمية،  باالأنظمة  التعريف  اإىل  حاجتهم 
نختلف فيه مع كولن اإذ اأن االإن�صان اإذا عرف اهلل بعد طول 
ي�صرعها  التي  االأنظمة  ا�صتقبال  عليه  �صهل  وتبحٍث  تفكٍر 
اال�صتخفاف  يف  متادى  امل�صرع  هوية  جهل  اإن  اأما  له،  اهلل 

بتطبيق ما �َصرع وبقدر ما يكون للم�صرع من وزٍن يف قلبك 
يكن تطبيق ت�صريعه �صهاًل �صل�ًصا.

ال�صبيل  هو  قرب  عن  اخلالق  على  التعرف  اإىل  فاحلاجة 
من  الكثري  جتد  لذلك  احلياة؛  �صر  اإىل  للو�صول  االأجنح 
وال�صريعة،  الفقه  علوم  عن  التبحث  يف  يتعمقون  النا�س 
لكنهم ال يجدون تطبيق ذلك يف الواقع العملي، واجلواب 
ما  تق�صي  عليهم  ل�صهل  النظام  خالق  يف  تفكروا  لو  اأنهم 

يحب وما يكره وما ياأمر به وما ينهى عنه.
واختتم الكاتب حديثه عن املوؤهالت واملميزات التي توؤهل 
لتكون  النور�صي  �صعيد  الزمان  لبديع  النور  ر�صائل  ومتيز 
الب�صرية جمًعا ومن �صمن  اإىل  االإ�صالم  لتقدمي  اأمنوذًجا 

تلك املوؤهالت واملزايا ما يلي:
1- ر�صائل النور هي خطاٌب اإىل كل اإن�صاٍن �صواء كان م�صلًما 
امل�صلم  اإىل غري  ُتق�صر اخلطاب  ال  اإنها  اإذ  م�صلٍم:  اأو غري 
تر�صيخ  اإىل  بحاجة  هم  من  امل�صلمني  من  فهناك  فقط 

عقائدهم فهي خطاٌب عاٌم ي�صمل اجلميع.
اهلل  كتاب  وهو  الكون  قراءة  اإىل  تدعو  النور  ر�صائل   -2
املفتوح: وبالتاأمل يف الكون ال�صا�صع يتاأتى لك ما مل يتاأّت 

لغريك وتتب�صر مبا مل تب�صره من قبل.
3- ر�صائل النور تهدف اإىل امتزاج العقل والقلب مًعا: فهي 
ال تخاطب العقل بحد ذاته بل تخاطب العقل والقلب مًعا 
معه  وترت�صخ  الوجود  موجد  حب  يف  القلب  يذوب  حتى 
ال  ورغبًة  حًبا  الطاعة  يف  القلب  فينجرف  ال�صانع  عظمة 

اإكراًها ورهبًة. 
4- ر�صائل النور تنقلك من �صيق الدنيا اإىل �صعة االآخرة: 
ي�صرًيا  الع�صري  فتجعل  قلبك  يف  االأمل  باعث  تبث  فهي 

وتربطك بحبل التفاوؤل والثقة.
5- ر�صائل النور يغلب عليها طابع اللني واالإقناع: فالرفق 

ال يكون يف �صيٍء اإال زانه وال ُينزع من �صيٍء اإال �صانه.
وال ي�صعني يف هذا املقام اإال اأن اأوجه ر�صالًة اإىل ال�صباب يف 
كل مكاٍن وزماٍن؛ اأال وهي: »ال تدع همتك تفرت ولو للحظٍة 
واالجتهاد  واجلد  واملثابرة  والتق�صي  البحث  عن  واحدٍة 
وال�صعي نحو املعرفة وك�صف كل ما غمي عليك، وال تقبل 

�صيًئا اإال بالدليل وال ترد �صيًئا اإال بالدليل«.

لقد امنت اهلل عزوجل علينا بنعمة احلياة، واإن هذه النعمة من اأعظم النعم التي ت�شتحق ال�شكر والعرفان للخالق جل يف عاله، ولو اأن كل خملوق بذل كل جهده يف 
�شكر اأقل نعمٍة من نعم اهلل و�شاندته مع ذلك جميع املخلوقات الأخرى ملا وّفى حق تلك النعمة.

humaid096@gmail.com
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جدلية: هل العقل هو أساس القيم 
األخالقية؟

أم كلثوم الفارسية

اإن�صانية  تعتب  التي  الف�صائل  اأن  اإىل  اإ�صافة  هــذا 
م�صمونها  يختلف  قــد  واملــكــان  الــزمــان  عــلــى  تــعــلــو 
اأنها  اأو  اآخــر،  اإىل  اأو زمــان  اأو كثريا من مكان  قليال 
خا�صة.  ظــروف  يف  اأ�صدادها  مع  املواقع  تتبادل  قد 
اأو  مباحا  »الكذب«  فيها  يكون  حــاالت  هناك  األي�صت 

مطلوبا اأو رمبا واجبا؟
العقل،  الدين،  العرف،  »اللذة،  »العنا�صر«:  هذه  كل 
ال�صمري...« ت�صلح بهذه الدرجة اأو تلك، الأنها تعتب 
تاريخ  عرف  وقد  والقيم.  لالأخالق  وحمددا  اأ�صا�صا 
االأ�ص�س:  هذه  تعتمد  )مدار�س(  االأخالقي  الفكر 
االأخالقي  ال�صلوك  تف�صر  �صيكولوجية  مدر�صة 
واالأمل،  اللذة  مقدمتها  ويف  النف�صية  بالعوامل 
هو  االأخالقي  ال�صلوك  اأن  ترى  اجتماعية  ومدار�س 
وتقاليد... اأعراف  عن  اجتماعية،  عادات  عن  عبارة 
هو  االأخالق  اأ�صل  اأن  يرى  من  باملقابل  وهناك  اإلخ. 
الدين، واآخرون يرون اأن »العقل« هو الذي يقف وراء 
احلكم االأخالقي، بينما يقرر فريق اآخر اأن »ال�صمري« 

هو منبع االأخالق«.
اأ�صتاذ  الكرمي  عبد  موالي  اأحمد  موالي  ويو�صح 
والعلوم  االآداب  بكّلية  الفل�صفة  ق�صم  يف  متعاون 
االإن�صانية يف جامعة نواك�صوط مبوريتانيا، يف مقاله 
»اأخالق التعّقل يف فل�صفة الفارابي وراهنيتها يف الفكر 
الفل�صفي العربي املعا�صر«، الذي �صنتناوله بالتحليل، 
اأن هناك ت�صايًفا وترابًطا بني االأخالق والعقل بغ�س 
ويف  بينهما.  العالقة  يف   االأ�صبقية  �صوؤال  عن  النظر 
الفارابي  عند  التعقل  مفهوم  يتنزل  ال�صياق  هذا 
النظري  العقل  بني  العالقة  جتلي  م�صتوى  بو�صفه 
واالأخالقي  العملي  البعد  يظهر  العملي مبا  والعقل 

للعقل؛ فالفارابي يرى اأن  التعقل اأهّم �صوؤون االإن�صان 
احلياتية، فاالإن�صان املتعقل هو الذي يعتمد العقل يف 
حياته  اأداة لكل تفكري عملي؛ وعلى هذا ميكن القول 
تكون  اأن  البد  االأخالقية  الف�صائل  توجد  اأن  قبل 

معقولة اأوال.
ما  كل  »يحتاج يف  االإن�صان  اأن   الفارابي  يرى   ولهذا 
يعانيه اإىل تعقل ما، اإما ي�صريا واإما كثريا«، ويتاأرجح 
القول من دون ح�صم منذ القدم حول عالقة العقل 
االأ�صا�صي  املعيار  العقل  عد  فم�صاألة  باالأخالق، 
العقل  اأن  الرغم من  فعلى  لي�صت مطلقة،  لالأخالق 
له تاأثري فاعل وتاأ�صي�صي لالأخالق واختيار ال�صلوك 
االأخالقي؛ مبا يوؤكد اأن االأخالق مبنية على معايري 
يف  املعتب  هو  دينيا  اأ�صا�صا  لالأخالق  فاإن  عقالنية، 
لقيام  يكفي  ال  وحده  العقلي  االأ�صا�س  الأن  الغالب 
العقل  اأن  اأي�صا  فيه  �صك  ال  ومما  اأنه  اإال  االأخالق 
واملعايري  الدين  جانب  اإىل  االأخالق  بناء  يف  ي�صاهم 
بناء  يف  العقل  م�صاركة  مدى  وتقومي  االأخرى. 
اختالف  جمال  يبقى  العربية  الثقافة  يف  االأخالق 
االأ�صا�س  اأن  يرى  فاجلابري  الفكرية،  االأن�صاق  بني 
الذي يقوم عليه احلكم االأخالقي يف الثقافة العربية 
االإ�صالمية هو العقل، واأن االعرتاف بالعقل كاأ�صا�س 
مبا  قائم  االإ�صالمية  العربية  الثقافة  يف  لالأخالق 
ي�صبه االإجماع، بينما يرد طه عبدالرحمن العقالنية 
اإىل االأخالقية الأن العقل من وجهة نظره فعل مثل 

اخللق قائم مبا ي�صبه االإجماع.
القيم  اأن  على  واملفكرين  الفال�صفة  اتفاق  ...اإنَّ 
�صديد حول  تعار�س  قابله  اإن�صانية،  االأخالقية ميزة 
املواقف  وتعددت  االأخالقية  القيم  واأ�صا�س  طبيعة 

واالآراء حولها، حيث هناك من اأرجع اأ�صا�س االأخالق 
اللذة  هو  اأ�صا�صها  اأن  يرى  من  وهناك   ، العقل  اإىل 
واملنفعة، يف حني يذهب طرف اآخر للقول باأن املجتمع 
هو املحدد لقيمنا االأخالقية، وعلى العك�س من ذلك 
يذهب موقف اآخر اإىل اأن الدين هو اأ�صا�س االأخالق. 
هل  التايل:  الت�صاوؤل  نطرح  االختالف  هذا  ظل  ويف 
االأخالقية؟  قيمنا  اأ�صا�س  هو  العقل  اإن  القول  ميكن 
على  احلكم  االإن�صان  ي�صتطيع  كيف  اأخرى:  بعبارة 

فعله االأخالقي باخلري اأو ال�صر؟
فعلى الرغم من تبني كل موقف راأيه اخلا�س، اإال اأن 
القيم االأخالقية ال ميكن حتديدها باأحد هذه االآراء 
الدين  على  يقوم  االأخالقي  فالفعل  غريها؛  دون 
يف  غايات  يحقق  ما  وفق  بتاأويله  العقل  يقوم  الذي 
املجتمع  داخل  قيمه  بتطبيق  ويقوم  االإن�صان  نف�صية 
الذي يعي�س فيه، ونقول اإن اأ�صا�س االأخالق يتم وفق 

تكامل االآراء ال�صابقة.
ومُيكن القول يف اخلتام اإنَّ االأخالق ال ميكن التعامل 
معها ب�صكل ب�صيط، بل بتدخل جميع االأ�ص�س: العقل، 
ال  الذي  واملجتمع  الطبيعة  لقوانني  وا�صتجابتنا 
يف  جاء  وما  عنه،  مبعزل  العي�س  فرد  اأي  ي�صتطيع 
بارزا يف حتديد  دورا  تلعب  االأمور  ال�صرع؛ فكل هذه 
على  االأخالق  نبني  اأن  ميكن  فال  االأخالقية.  قيمنا 
مبداأ واحد حتى لو كان العقل اأو الدين نظرا اإىل اأن 
الزمان واملكان  ن�صبية متغرية عب  القيم االأخالقية 
ل�صروط خمتلفة تتحكم فيها؛ فاملجتمع  تابعة  وهي 
ثانيا  وبالعقل  اأوال  بالدين  يتم�صك  االإ�صالمي 
كمبداأين اأ�صا�صيني يف اإقامة االأخالق دون اإهمال باقي 

املبادئ االأخرى.

يقول الدكتور حممد عابد اجلابري يف كتابه »العقل الأخالقي العربي« »من امل�شائل الأ�شا�شية التي يهتم بها »مبحث الأخالق« يف الفكر الفل�شفي احلديث واملعا�شر، 
ما يعرب عنه بـ«امل�شكلة الأخالقية«، وتتلخ�ض يف ال�شوؤال التايل: على اأي اأ�شا�ض تقوم الأخالق؟ عالم ن�شتند عندما نحكم على هذا ال�شلوك اأو ذاك باأنه خري اأو �شر، 
ح�شن اأم قبيح؟ هل على جمرد كونه يحقق لنا لذة اأو منفعة اأو ي�شبب لنا اأملا اأو م�شرة؟ هل لأنه يتفق اأو ل يتفق مع ما جتري به العادة والعرف الجتماعي؟ هل لأن 
الدين ياأمر به اأو ينهى عنه؟ هل لأن العقل ي�شتح�شنه اأو يوجبه اأو ي�شت�شنعه اأو مينعه، هل لأن »ال�شمري« يقبله اأو يرف�شه، يرتاح اإليه اأو ينفر منه؟ ومن الق�شايا 
املرتبطة بـ »امل�شاألة الأخالقية« م�شاألة »ن�شبية الأخالق«؛ ذلك اأن من امل�شاهد عرب التاريخ اأن ال�شلوك الواحد قد يعترب ح�شنا يف زمن ومكان، بينما يعترب بالعك�ض 

من ذلك قبيحا يف زمان اآخر اأو مكان اآخر.
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غرف الصدى ومنصات التواصل 
االجتماعي

ناصر الحارثي

لقد ا�صتطاعت و�صائل التوا�صل االجتماعي خلق اآليات جديدة 
يف  التاأثري  وهذا  املعلومات،  اإىل  الو�صول  اأجل  من  لالأفراد 
الو�صول اإىل م�صادر املعلومة يلقي بظالله ب�صكل مبا�صر على 
قرارات االأفراد و�صلوكياتهم، اإذ اأن النا�س اأكرث ميال لت�صديق 
االأخبار الزائفة وتداولها بني اأقرانهم من االأخبار ال�صحيحة، 
ومدى  الزائف  اخلب  بطبيعة  اال�صتعداد  هذا  يرتبط  ورمبا 
اأن هناك  اأي�صا  ا�صتعداد النا�س لت�صديقه، ولكن الباحث يرى 
عوامل اأخرى تعزز من ن�صر االأخبار الزائفة من خالل اعتماد 
هذه املن�صات على جعل انتباه املتابع يف املن�صة موؤطرا بوا�صطة 
مع  مت�صابهة  حمتويات  تقرتح  التي  التغذية  خوارزميات 
اإىل  عادة  امل�صتخدمون  مييل  اإذ  املن�صة،  يف  امل�صتخدم  اهتمام 
تف�صيل املعلومات التي تتنا�صب مع معتقداتهم واالن�صمام اإىل 
اأفكارهم، وهذا ما ي�صميه  جمموعات تتكون ب�صكل تلقائي مع 
الباحثون غرف ال�صدى. وميكن تعريف غرف ال�صدى على اأنها 
نطاق يتم تعزيز االآراء واالعتقادات والتوجهات ال�صيا�صية فيه 
من خالل التفاعالت املتكررة مع احل�صابات اأو امل�صادر التي لها 
نف�س امليول. ويتم ت�صكل غرف ال�صدى من خالل خوارزميات 
التعر�س  اأجل  من  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  بها  تقوم 
هذه  وجود  من  الرغم  وعلى  التاأكيدي،  والتحيز  االنتقائي 
الظاهرة �صابقا يف املنتديات اإال اأنها �صارت اأ�صهل عب من�صات 
اخليارات  تدعم  خوارزميات  اإدخال  مع  االجتماعي  التوا�صل 
تاأ�صي�س موقع ريدت »Reddit”، وهو  التف�صيلية، حيث مت 
واحد من اأكرث مواقع الويب زيارة يف العامل وكان يهدف جلمع 
النقا�صات حول جمموعة وا�صعة بهدف حتقيق حرية التعبري 
انخف�س  امل�صتخدمة  واخلوارزميات  اال�صتقطاب  مع  ولكن 

حمتوى اخلطاب املعتدل وازداد خطاب الكراهية. 
املحتوى  من  قطعة  اأو  َن�سٍّ  مليون  درا�صة  اإىل  الباحث  و�صعى 
هي:  االجتماعي؛  للتوا�صل  من�صات  اأربع  يف  املن�صور  الرقمي 
تويرت، وفي�صبوك، وريدت، وجاب، وذلك من خالل حتليل تاأثري 
اأفكارهم يف  املتابعني على  الربط بني  امل�صتخدمة يف  التقنيات 
عدد من املوا�صيع املثرية للجدل يف الواليات املتحدة االأمريكية 
احلديث  عند  بال�صالح،  والتحكم  والتلقيح،  االإجها�س،  مثل 
اعتمدت  الدرا�صة  فاإن  امل�صتخدم  لدى  امليول  قيا�س  اآلية  عن 
على حتليل روابط املنافذ االإخبارية لدى امل�صتخدم يف من�صة 

من  املحتوى  يف  ال�صيا�صية  امليول  درجة  لقيا�س  وذلك  تويرت؛ 
اأق�صى الي�صار اإىل اأق�صى اليمني، واأما يف الفي�صبوك فعن مدى 
اإعجابات يف الق�صايا املثرية للجدل، ويف ريدت  احل�صول على 
وبالتايل  امل�صتخدم،  اإليها  ينظم  التي  املجموعات  طريق  عن 
يتم قيا�س درجة امليول يف كل من�صة مبدى ميل امل�صتخدم يف 
كل من�صة اإىل االآراء املتطرفة ومدى تعر�صه لالآراء املختلفة. 
يف  املتطرفة  لالأفكار  النا�س  ميل  الدرا�صة  اأظهرت  ولقد 

الفي�صبوك وتويرت اأكرث من املنا�صات االأخرى.
وتعد من�صات التوا�صل االجتماعي التي تركز على اخلوارزميات 
غرف  ت�صكل  على  ت�صاعد  التي  املن�صات  اأكرث  من  التف�صيلية 
اأو  البحث  نتائج  حتدد  تقنيات  توظيف  خالل  من  ال�صدى 
عندما  لذلك  امل�صتخدم،  توجهات  مع  تتنا�صب  التي  العر�س 
يقوم اثنان من الباحثني من نف�س املنطقة با�صتخدام حمرك 
البحث حول ق�صية اللقاح يجد كل واحد منهما نتائج خمتلفة 
اإال  اإ�صكالية،  تبعا لطبيعة اهتمامه، واإن كان هذا االأمر يخلق 
واخلوارزميات  اال�صطناعي  الذكاء  تقنيات  تطور  ومع  اأنه 
املخت�صة بالتف�صيالت �صارت امل�صكلة اأكب، وت�صل اإىل ح�صول 
واإن  اخل�صائ�س  هذه  متعار�صة.  نتائج  على  منهما  واحد  كل 
كانت ت�صنع جاذبية اأكب للم�صتخدم باجتاه املن�صة من خالل 
اختيار التف�صيالت التي تتنا�صب مع ميول امل�صتخدم، اإال اأنها 
من  جمموعة  يتبنى  عادة  فالفرد  التاأكيدي؛  االنحياز  تعمق 
ب�صكل  معر�س  اأنه  اإال  اليومية  حياته  يف  واملعتقدات  االأفكار 
اأخرى،  وتوجهات  اأفكار  اإىل  لال�صتماع  مبا�صر  وغري  مبا�صر 
ومن ثم ظهر التلفاز الذي ي�صمح لك باختيار قنوات تف�صلها 
ولكنها ال تعر�س دائما املحتوى الذي تريده، ومن ثم ظهرت 
االنرتنت وحمركات البحث التي �صمحت لل�صخ�س بالبحث يف 
املوا�صيع  تطرح  ذاته  االآن  يف  ولكنها  يف�صلها،  التي  املوا�صيع 
من مواقع ذات وجهات نظر خمتلفة. وعندما جاءت من�صات 
احل�صا�صية  هذه  امل�صتخدم  عن  اأزاحت  االجتماعي  التوا�صل 
جتاه االأفكار املزعجة من خالل خلق جمتمع افرتا�صي تلقائي 
ي�صارك امل�صتخدم يف االهتمامات، وتكمن خطورة هذا االنحياز 
يجدون  الواحدة  الفكرة  اأ�صحاب  اأن  يف  التلقائي  التاأكيدي 
جمتمعا يتطابق مع اأفكارهم؛ مما يوؤدي لتطرفهم يف الفكرة 
للفكرة  املوؤيدين  من  جمموعة  مع  حما�صر  الأنه  وذلك  ذاتها 

اجلماعي  ال�صخط  حفالت  يف  ي�صارك  امل�صتخدم  وكاأن  ذاتها، 

ذاته ي�صاب بح�صا�صية مفرطة  االآن  املختلف. ويف  االآخر  جتاه 

يف  �صعوبة  ويجد  العدائية  اإىل  ت�صل  االأخرى  االأفكار  جتاه 

تقبل االآخر، ودائما ما يف�صل اللجوء اإىل املن�صات االجتماعية 

الأنه ي�صارك فيها اأفكاره مع من يتفق معه اإىل حد التطابق بل 

وامل�صاندة يف احلفاظ على االأفكار واملعتقدات. 

لقد حاول الكاتب توظيف بيانات امل�صتخدمني لتحليل تاأثري 

غرف التوا�صل على امل�صتخدمني وهي ق�صية يف غاية االأهمية، 

اجتماعية  اأمناطا  تخلق  االجتماعي  التوا�صل  من�صات  اإنَّ  اإذ 

خمتلفة؛ مما يدفع منظري علم االجتماع اإىل تطوير اأدواتهم 

البحثية والتحليلية، كما جند تزايد ظاهرة احلركات اليمينية 

وتنامي القبيلة يف جمتمع ما بعد احلداثة، واأ�صبحت ال�صرديات 

االأديان  وحتى  والراأ�صمالية  واال�صرتاكية  كال�صيوعية  الكبرية 

املجتمعية  التوجهات  اأن هذه االأمناط من  التاأثري، كما  قليلة 

بطريقة  تت�صكل  االجتماعي  التوا�صل  من�صات  تفرزها  التي 

بنيوية با�صتخدام االأداة املكونة لها وهي اللوغارتيم ولكن نتائج 

العوامل  من  الكثري  هناك  اأن  اأعتقد  بها.  التنبوؤ  ي�صعب  هذا 

التي يجب اإدخالها يف هذه الدرا�صة للتمكن من حتليل ظاهرة 

غرف ال�صدى ب�صكل مو�صع؛ حيث اإن هذه الغرف �صارت توؤثر 

ب�صكل مبا�صر على توجهات ال�صعوب وهذا ما ظهر ب�صكل وا�صح 

عندما اجتاحت جائحة كورونا كوفيد 19 العامل وظهرت معها 

الكثري من نظريات املوؤامرة مما جعل الكثري من الباحثني يف 

املجال العلمي والطبي يرمون باأ�صابع االتهام ملن�صات التوا�صل 

االجتماعي، يف حني قامت مواقع التوا�صل االجتماعي بحظر 

الق�صايا  االأ�صخا�س وبالتايل ينتقل �صخب  ح�صابات عدد من 

االجتماعية ر�صميا من الواقع اإىل العامل االفرتا�صي.

التوا�شل الجتماعي وتاأثري  املعلومات عرب من�شات  انت�شار  التوا�شل الجتماعي، يف بحثه حول مدى  تاأثري من�شات  املتخ�ش�ض يف  �شينيلي  الباحث ماتيو  ي�شتعر�ُض 
غرف ال�شدى، عن ظاهرة غرفة ال�شدى اأو فقاعات الفلرتة امل�شتخدمة يف مواقع التوا�شل الجتماعي، ولقد ن�شرت الدرا�شة يف الربع الأول من عام 2021 يف جملة 
”Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)” وي�شعى الباحث مع فريق عمله اإىل معرفة الختالفات الرئي�شية بني من�شات التوا�شل 
الجتماعي من خالل درا�شة مدى ت�شكل ظاهرة غرف ال�شدى يف كل من�شة من من�شات التوا�شل الجتماعي واأثرها على انت�شار املعلومات. ويعتمد الباحث يف درا�شته 

على قيا�ض مدى التطابق بني املتابعني يف الأفكار والت�شورات، ومقدار التحيز يف ن�شر املعلومات بني الأقران عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي.

m056058@gmail.com
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حرب كورونا ىلع االقتصاد

رية الخزيرية

وطموحاته  االإن�صان  بني  لتحول  العقبات  تاأتي  وقد 
وال  بالًء  اأو  ابتالًء  تكون  اأن  اإما  العقبات  وهذه  ورغباته 
ذاك  اأو  ذلك بالء  باأن  اأن يجزم  الب�صري  الكائن  ي�صتطيع 
االأمر من قبل ومن  امل�صرف لذلك وله  ابتالء، فاهلل هو 
ال  قد  اإلهيٌة  حكمٌة  عقبٍة  كل  وخلف  م�صاٍب  كل  ويف  بعد، 
ُيدرك كنهها حاليًّا ولكن رمبا يتاأتى لك فهمها فيما بعد.

اآثار  الأهم  �صاملة  نظرة  وفق  حتليلية  درا�صة  مقال  ويف 
جائحة كورونا »كوفيد 19« على االقت�صاد العاملي -االأزمة 
اأحمد  د.غبويل  للكاتبني   -2020 العاملية  االقت�صادية 
ود.توايتية الطاهر، واملن�صور يف جملة العلوم االقت�صادية 
على  كورونا  جائحة  اآثار  يو�صح  ما  الت�صيري،  وعلوم 

االقت�صاد العاملي.
وقد اأ�صاَر الكاتبان يف مقدمة املقال اإىل التعريف بفريو�س 
ت�صيب  التي  الفريو�صات  �صاللة  من  يعد  والذي  كورونا، 
نزالت  بني  امل�صاب  اأعرا�س  فترتاوح  التنف�صي؛  اجلهاز 
اكت�صاف  مت  وقد  لالأرواح،  مزهق  موت  اإىل  ب�صيطة  برد 
اأوىل احلاالت امل�صابة يف مدينة ووهان ال�صينية يف اأواخر 
دي�صمب املا�صي ونتيجة لالنت�صار املت�صارع للفريو�س فقد 
نف الوباء على اأنه جائحة، فقد كان الوباء حم�صوًرا يف  �صُ
ليكت�صح  بعدها  انتقل  ثم  االآ�صيوية  الدول  وبع�س  ال�صني 
اأوروبا واأمريكا. ويعزي الكاتبان ال�صبب الرئي�س يف انت�صار 
البلدان  بني  لالأ�صخا�س  التنقل  حركة  اإىل  الوباء  هذا 
بني  ال�صفر  اإنَّ  اإذ  لب،  ذي  على  يخفى  ال  ملحوٌظ  وهذا 
البلدان والتنقل من هنا وهناك كان له دوٌر كبرٌي وفاعٌل 
الناقل  هو  الهوائي  الو�صط  ويعد  الفريو�س  انت�صار  يف 
االأهم له ناهيك عن العوامل االأخرى كاالت�صال اجل�صدي 
االإ�صابة  رقعة  ات�صاع  يف  يت�صبب  مما  وغريها  وامل�صافحة 

بالفريو�س وزيادة فر�س انت�صاره.
كل  بل  الدول  كل  تتخذ  اأن  مبكان  ال�صرروي  من  وكان 
املوؤ�ص�صات واالأفراد احتياطاتها وتبذل ق�صارى جهدها من 
الناقل الرئي�س للمر�س  اأجل �صالمة اجلميع؛ فكان منع 
بذلك  واتبعوا  الدول  جميع  حتقيقه  نحو  ت�صعى  هدًفا 
العام  واحلظر  العزل  بينها  ومن  �صتى  و�صيا�صات  طرقا 

واالإغالق الكلي والعمل يف املوؤ�ص�صات ب�صكل جزئي. 

والعزل  واجلزئي  الكلي  االإغالق  باأن  الكاتبان  اأفاد  وقد 
من  للحد  الدول  معظم  انتهجته  الذي  العام  واحلظر 
امل�صتوى  على  االأثر  بالغ  له  كان  كورونا  جائحة   تف�صي 
�صك  ال  مما  وهذا  واالقت�صادي،  واالجتماعي  النف�صي 
اإذ اإن اجلائحة ت�صببت يف اإزهاق املاليني من االأرواح  فيه، 
بع�صهم  قيدت  كما  امل�صالح  من  الكثري  بذلك  فتعطلت 
على  عالوًة  اإنتاجيته،  فقلت  واملخاوف  الو�صاو�س  اأغالل 
من  الكثري  وتعطل  العاملية  االأ�صواق  ركود  يف  ت�صببت  اأنها 
القطاعات  م�صتوى  على  خا�صًة  االإنفاق  وزيادة  االأعمال 

ال�صحية.
بواقع  انكم�س  العاملي  االقت�صاد  اأنَّ  اإىل  الكاتبان  وُي�صري 
عبًئا  الدول  على  �صكل  مما  2020م  املن�صرم  العام  يف   %3
كبرًيا ي�صُعب من خالله امل�صي على نهج احلياة ال�صابقة؛ 
وكذلك فالو�صع الراهن فر�س على الدول اإعادة النظر يف 

كل �صغريٍة وكبريٍة متت ب�صلٍة اإىل االقت�صاد.
ويرى الكاتبان اأنَّ هذا الوباء لي�س اأول وباء اأطل على الدول 
واأرهقها ولكن كورونا من املمكن اأن ُي�صنف على اأنه اأكرث 
وجعلته  اقت�صاده  و�صربت  العامل  اكت�صحت  التي  االأوبئة 
على �صفا جرٍف هاٍر، وهذا مما نتفق فيه مع الكاتبني؛ اإذ 
اأن العامل اأُ�صيب بوباء اأنفلونزا الطيور واأنفلونزا اخلنازير 
و�صار�س واإيبوال وغريها، ولكن االنت�صار االأعظم يف العامل 
والن�صيب االأكب كان لفريو�س كورونا؛ حيث اكت�صح رقعًة 
�صا�صعًة من االأر�س واأ�صاب الكثري من النا�س ودمر الكثري 
التي  الطويلة  الزمنية  الفرتة  كانت  ورمبا  البلدان  من 
ق�صاها الوباء يف العي�س معنا لها الدور االأعظم يف تدمري 

اقت�صاد كثرٍي من الدول.
وانتقل الكاتبان اإىل احلديث عن االآثار التي تركها كورونا 
والقطاعات  التجاري  والتبادل  والنقل  ال�صياحة  على 
ركود  يف  متمثاًل  نالحظه  مما  وهذا  باالأخ�س،  اخلا�صة 
ال�صفر  ومنع  وال�صادرة  الواردة  الب�صائع  وقلة  االأ�صواق 
الدول  جتنيها  التي  االأموال  قلة  يعني  مما  ال�صواح  وقلة 

من ثورة ال�صياحة.
كورونا على  اآثار  باحلديث عن  الكاتبان مقالهما  واختتم 
ال�صناعة وعلى اأ�صواق العمل والت�صغيل وهذا مما نعاي�صه 

العمال  وكرث  الطلب  قل  حيث  البلدان؛  من  كثرٍي  يف 
امل�صرحون من اأعمالهم نتيجًة قلة م�صادر الدخل الالزمة 

لتغطية اأجورهم.
يف  �صلبية  اآثار  من  كورونا  جائحة  خلفته  ما  جانب  واإىل 
خمتلف املجاالت، واأخ�س بالذكر املجال االقت�صادي كونه 
حمور حديث املقال، اإال اأنَّ الدرو�س امل�صتفادة من وراء هذا 

الوباء كانت كثريًة ال ُتعد وال حُت�صى.
وكبدها خ�صائر  احلرب  للنا�س  اأعلن  الفريو�س  هذا  فكاأن 
فادحة ليتعلم بعدها كل فرٍد وكل موؤ�ص�صة وكل دولة كيف 
التدابري  هي  وما  تديره،  وكيف  اقت�صادها،  على  حتافظ 
هذه  مثل  يف  احل�صبان  يف  ت�صعها  اأن  عليها  يجب  التي 

الظروف اال�صتثنائية.
مواجهة  يف  واحدًة  يًدا  نكون  اأن  اجلائحة  علَّمتنا  كما 
من  الكاتبان  ذكره  ما  التعاون  اأمثلة  ومن  واملرة،  احللوة 
اأن �صندوق النقد الدويل قدم م�صاعدات وت�صهيالت مالية 
للخروج  النامية  الدول  من  للكثري  املليارات  مبئات  تقدر 
وال  كورونا  خلفه  الذي  االقت�صادي  الركود  م�صتنقع  من 

يزال يخلفه.
رب  اإىل  اللجوء  فاإن  النا�س،  بها  ي�صاب  نازلٍة  كل  ومع 
النا�س  على  يتوجب  مما  ومالكهما  واالأر�س  ال�صماوات 
وي�صفيهم  الباأ�س  عنهم  ليذهب  هلل  فيت�صرعوا  به  القيام 

ويعافيهم.
اأجمع  والعامل  بالدنا  ي�صلم  اأن  القدير  العلي  اهلل  ن�صاأل 
حياة  وال  احلياة  مع  ياأ�س  وال  واالأ�صقام،  االأوبئة  �صر  من 
باتباع  يجاهدون  الذين  للمجاهدين  فب�صرى  الياأ�س،  مع 
االإر�صادات ال�صحية لوقاية اأنف�صهم واأهليهم من �صر هذا 
�صابًرا  جهده  ق�صارى  بذل  ملن  وطوبى  امل�صتفحل،  الوباء 
من  وجمتمعه  وطنه  واأبناء  نف�صه  حماية  الأجل  حمت�صًبا 

هذا الداء الع�صال الذي بقي العامل اأجمع عاجًزا اأمامه.

لقد امنتَّ اهلل علينا بنعٍم ج�شيمة واآلٍء عظيمة، ومن اأعظم النعم التي امنت اهلل بها علينا هي نعمة النفط والتنوع يف املوارد القت�شادية، وتدوم النعم ب�شكرها وتزول 
بكفرها وكما قال جل يف عاله: »لئن �َشَكْرُتْ َلأَِزيَدنَُّكْم«.
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كيف يحقق الغموض اللغوي مقاصد 
أفضل يف املفاوضات التجارية؟

نادية اللمكية

ما نظرّية ال�شلة؟
وتقّدم نظرية ال�صلة لالأنرثوبولوجي الفرن�صي دان �صبريبر 
)Dan Sperber( واللغوية البيطانية ديردر ويل�صون 
)Deirdre Wilson( جملًة من االأفكار تقود اإىل مبداأ 
لتحقيق  موّجهة  الب�صرّية  االإدراكّية  »العمليات  اأّن  هو  اأ�صا�س 
من  ممكٍن  جهٍد  باأقل  املعريف  التاأثري  من  ممكن  قدٍر  اأكب 
اللغة وا�صتغال  املعاجلة«، وتنطلق يف روؤيتها جامعًة بني بنية 
ا  خ�صو�صً اللغة،  فل�صفة  هما:  جمالني  من  م�صتفيدة  الذهن 
النظرية احلوارّية لغراي�س )Grice( التي و�صع فيها اأ�ص�س 
علم  وجمال  ال�صفرة.  الأمنوذج  بديال  اال�صتداليل  االأمنوذج 
 ،)Jerry Fodor( ا نظرية فودور النف�س املعريف، خ�صو�صً
معاجلة  وعمليات  الب�صري،  الذهن  ا�صتغال  ف�صرت  التي 

املعلومات فيه ومراحلها. 
وكيف تف�شر نظرّية ال�شلة الغمو�ض يف اللغة؟

عملّية  اأّنه  على  اللغوي  التوا�صل  مع  ال�صلة  نظرّية  تتعامل 
هما  ذلك  يف  اأ�صا�صيني  مبداأين  اإىل  وت�صتند  متبادل«،  »فهم 
الب�صرّية  االإدراكّية  العمليات  اأّن  الذي يفرت�س  املعريف:  املبداأ 
موجهٌة دائًما نحو اختيار االفرتا�س االأكرث �صلًة الذي يكّلف 
املثلى:  ال�صلة  ومبداأ  الفهم.  يف  اجلهد  من  ممكن  قدٍر  اأقل 
الذي يفرت�س اأن جناح الفهم مرهوٌن ببذل جهٍد ذهني قليل 
مع ربح فائدٍة كبرية، واأّن الفعل التوا�صلي الذي يحقق ذلك 

يكون قد حقق ال�صلة املثلى. 
وعلى هذا االأ�صا�س، فاإّن املتحدث يجب اأن مينح امل�صتمع دالئل 
اخلطاب  فهم  يف  املبذول  اجلهد  تقلل  وتلميحات/تلويحاٍت 
من جانٍب، وجتعله ي�صل اإىل الفهم املراد )ال�صلة املثلى( من 
جانٍب اآخر، والو�صول اإىل الفهم ال يعني بال�صرورة الو�صول 
اإىل  بل  املتكلم،  ق�صده  الذي  للمعنى  احلرفّية  احلقيقة  اإىل 
ال�صلة  نظرّية  بح�صب  اإذ  املعنى،  بهذا  املرتبطة  اال�صتنتاجات 
املتكلم، وعلى  اأفكار  تاأويل فكرة/  اإىل  الفهم  امل�صتمع ي�صل يف 
املتكلم و�صع تاأثرياٍت �صياقّية كافية ليوّجه فهم امل�صتمع نحو 
املتكلم  توا�صل  عملية  اإّن  يريدها.  التي  االأفكار  جمموعة 
افرتا�ٍس ما ظاهًرا  الظاهر ق�صده جعل  اأن يجعل من  تعني 
بينه  متبادلة  اإدراكّيًة  بيئًة  يوؤّمن  اأن  اآخر  ومبعنى  للم�صتمع، 

اأظهره  اأو الذي  اأما اختيار االفرتا�س االأقوى  امل�صتمع،  وبني 
اأن  املمكن  من  التي  االفرتا�صات  بني  من  ق�صد  عن  املتكّلم 
يقّدمها ملفوٌظ ما فهي مهّمة امل�صتمع وتتم عب عملّية ذهنّية 
انتباههم  يوجهون  فالب�صر  »ال�صلة«؛  هي  الب�صر  عند  مميزة 

اإىل ما يبدو اأكرث �صلًة لهم.
التاأويلي  اخلطاب  اأ�صكال  اأحد  وهو  اللغوي،  الغمو�س  ويف 
ي�صتخدمه  الذي  املعريف  ال�صياق  فاإّن  ال�صلة،  نظرية  بح�صب 
االإدراكّية  املعرفّية  البيئة  من  جزء  هو  متوا�صالن  طرفان 
امل�صرتكة بينهما، وال�صياق هنا ي�صمح بتقاطع البيئة املعرفّية 
لكل  امل�صتمع  معاجلة  وعند  وامل�صتمع،  للمتكلم  االإدراكّية 
مع  وربطها  املعلومة  جلمع  يحتاج  فهو  جديدة  معلومة 
املو�صوعة املعرفّية العاّمة لديه، يذكر الكاتب هنا مثاال وا�صًحا 

على ذلك:
ج: هل �صتقود �صيارة مر�صيد�س؟

ب: لن اأقود اأي �صيارٍة باهظة الثمن!
مّكنت  ا�صتنتاجّية  معرفّية  بيئة  قدمت  )ب(  املتكلم  اإجابة  اإن 
وربطها  �صياقّية  معلوماٍت  على  احل�صول  من  )ج(  امل�صتمع 
باملعلومات املو�صوعّية العامة لديه ليقوم با�صتنتاجاٍت متواليٍة 
هي: لن يقود )ب( �صيارًة باهظة الثمن، مر�صيد�س هي �صيارٌة 

باهظة الثمن، اإذن )ب( لن يقود �صيارة مر�صيد�س.
كيف ميكن اأن توؤدي اللغة الغام�شة دورها يف املفاو�شات 

التجارّية ببيئة الأعمال؟
 يناق�س الكاتب عب جمموعٍة من االأمثلة كيف ميكن اأن يكون 
املتعلقة  واملفاو�صات  املحاورات  يف  الو�صوح(  )عدم  الغمو�س 
ببيئة االأعمال و�صيلًة للو�صول اإىل تلويحاٍت اأو�صع يف الفهم؛ 
مبا�صًرا  معنًى  االآخر  الطرف  منح  اإىل  يهدف  ال  فاملتفاو�س 
متفًقا مع املعلومات املو�صوعّية العامة لدى امل�صتمع، بل على 
االإدراكّية  البيئة  يف  تعديٍل  اإجراء  يحاول  ذلك  من  العك�س 
اأخرى  افرتا�صاٍت  من  جمموعًة  جتعل  ب�صورٍة  للم�صتمع 
ظاهرة اأمامه، ويوؤدي ظهورها اإىل عدم التطابق بينها واملعنى 
احلريف للملفوظ تطابًقا كليًّا؛ ما يدفعه اإىل التاأويل االأو�صع 
حمقًقا بذلك اأكب قدٍر من الفهم باأقٍل قدٍر من اجلهد، وهو 
كاتب  عر�صها  التي  االأمثلة  يف  كما  املتفاو�س  اإليه  يهدف  ما 

املقال:
مثال )1(: من املحتمل اأن ن�صرتي هذا املنتج من مكاٍن اآخر؛ 

الأّن مناف�صيك يف ال�صوق يقدمون اأ�صعاًرا اأقل.
مثال )2(: ميكن ملنتجاتنا اأن تلّبي ا�صتخداماٍت زراعّية وا�صعة، 

وقد متيزنا منذ زمٍن طويل ب�صمعٍة ممتازة مع عمالئنا.
يف  جّيد  ب�صكل  منتجاتنا  نبيع  �صابًقا،  ذكرنا  كما   :)3( مثال 

ال�صوق العاملّية جلودتها العالّية واأ�صعارها املعقولة.
 اللفظ »من املحتمل« يف املثال االأول اأْن ُي�صري اإىل عدم اليقني 
يف نبة املتفاو�س، مما ي�صعر البائع اأّن هناك متاجر/�صركاٍت 
تبيع املنتج بذات اجلودة وب�صعٍر اأقل، وقد تو�صل البائع لهذه 
التاأويالت بجهٍد اأقل مما لو تطلب االأمر �صرًحا دقيًقا »معنى 
»�صمعة  االألفاظ  فاإّن  والثالث  الثاين  املثالني  ويف  حريف«. 
ممتازة« و«جودة عالية« و«اأ�صعار معقولة« تنقل بدقة مقا�صد 
اإذ  كبرًيا،  جهًدا  امل�صتمع  من  يتطلب  ال  وفهمها  املتفاو�س، 
اجلودة  �صرح  اأو  ال�صمعة  طبيعة  حتديد  اأو  ال�صعر  حتديد  اإّن 
تكون  قد  وا�صتنتاجاٍت  بفائدٍة  الفهم  يف  اأكب  جهًدا  يتطلب 
يف  الو�صوح  عدم  اإّن  ال�صابقة.  لال�صتنتاجات  م�صاوية  اأو  اأقل 
الن�س -بح�صب الكاتب- ي�صاعد يف حتقيق املرونة الذي يوؤدي 
بدوره اإىل الو�صول مل�صتوًى اأعمق من املعنى، كما اأّن الغمو�س 
ي�صمح للطرف املتفاو�س بتحقيق تاأثرياٍت توا�صلّية ال ميكن 
حتقيقها باللغة احلرفّية عب ا�صتخدام الدقة يف الكالم، ومن 
تلك التاأثريات: اإظهار اللطف يف احلديث، وحتقيق احلماية 
لي�صمل  اللغوي  التعبري  مرونة  وتعزيز  للمتفاو�س،  الذاتّية 

معايَن اأو�صع يف الفهم، وغريها من التاأثريات.
يف  اال�صتخدام  �صائعة  الكاتب-  -بح�صب  الغام�صة  اللغة  اإّن 
حتقق  وهي  االإجنليزّية،  الثقافة  يف  االأعمال  بيئة  مفاو�صات 
املختلفة  االإدراكّية  املعرفّية  فالبيئات  فريدة؛  توا�صٍل  وظيفة 
للمتفاو�صني، واالختالفات الثقافّية بينهم تعزز ظهور اللغة 
الغام�صة، لكنها يف الوقت نف�صه ت�صمح بتقدمي معلوماٍت اأكرث 
ا�صتخدام  الأهمية  اأي  لذلك،  املتفاو�صني  اإدراك  واإّن  ات�صاًعا. 
وفعالّية،  بوعٍي  التفاو�س  يف  اللغوي  الغمو�س  ا�صرتاتيجّية 

ي�صمح بتحقيق التوا�صل الناجح بينهم.

يطرح الباحث ال�شيني فانيو مو )Fanyu Mao( يف مقالته »تف�شري الغمو�ض اللغوي يف املفاو�شات التجارّية وفق نظرّية ال�شلة، واملن�شورة يف عدد الربع الأول 
)مار�ض 2020( من جملة البحوث اللغوية الدولّية “International Linguistics Research” فكرة ا�شتخدام الغمو�ض يف اللغة اأثناء املفاو�شات التجارّية 
يف بيئة الأعمال، ويفرت�ض اأّن الغمو�ض يف هذه احلالة ل يكون هدفه اإخفاء معلوماٍت ما، بلى على العك�ض من ذلك نقل املعلومات ب�شورٍة اأكرث ات�شاًعا وباأقل قدٍر ممكن 

من اجلهد يف املعاجلة، وهي ا�شرتاجتّية لغوّية ف�شرتها نظرّية ال�شلة يف التوا�شل والإدراك.
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اكتساب اللغة بين الطبيعة والتنشئة
فيصل الحضرمي

qabuazan@gmail.com

يقدم الكاتب لبحثه بتعريف اللغة باعتبارها »جمموعة 
-متناهية اأو المتناهية- من اجلمل املتناهية يف الطول، 
العنا�صر«.  من  متناهية  جمموعة  من  بدورها  واملكونة 
الفونيمات  من  جمموعة  ت�صوم�صكي،  نعوم  وفق  هي،  اأو 
)الوحدات ال�صوتية( حمدودة العدد، والتي ميكنها، عب 
و�صعها يف ت�صل�صل حمدود، متثيل كل جملة من اجلمل 
اللغوية. وتعتب قدرة االأطفال على اكت�صاب اللغة يف �صن 
التعقيد  احل�صبان  يف  و�صعنا  ما  اإذا  مذهاًل  اأمــراً  مبكرة 
قواعدها  كــرثة  حيث  من  اللغة،  به  تت�صم  الــذي  الهائل 
اللغوية وغنى مفرداتها وتنوع خمارج اأ�صواتها. ويت�صح 
ذلك جلياً فيما يالقيه البالغون من �صعوبات جمة حني 

ي�صرعون يف تعلم لغٍة جديدة.
ويرى بع�س العلماء اأن االأطفال الر�صع، مثاًل، مزودون 
بالفعل  قــام  الــذي  من  ا�صتيعاب  على  يعينهم  مبا  ذهنياً 
ومن الذي اأُدي الفعل �صده يف جملة من اجلمل، وهو ما 
يدفع اإىل االعتقاد باأن هناك قدرات متاأ�صلة )فطرية( يف 
االأطفال، واأن هذه القدرات كامنة يف اجلينات. يف املقابل، 
ــاأن اكــتــ�ــصــاب الطفل  ــرون اإىل الــقــول بـ يــذهــب عــلــمــاء اآخــ
للغة يتاأتى من احتكاكه بالبيئة املحيطة، واأن البيئة، ال 
الل�صانية الالزمة  املعلومات  اجلينات، هي م�صدر جميع 
هذين  مــن  املنت�صف  ويف  الــلــغــة.  ملكة  الطفل  الإكــ�ــصــاب 
والبيئة  الفطرة  بــاأن  يقول  اآخــر  فريٌق  ثمة  االجتــاهــني، 
كليهما يت�صاطران مهمة تكوين اللغة عند االإن�صان. ويف 
كل االأحوال فاإن االآلية التي يتمكن بها الطفل من مللمة 
على  ليح�صل  حميطه  من  والكلمات  ال�صوتية  املقاطع 

قواعد توؤ�ص�س للغٍة ما ما زالت غري مفهومة بالكامل.
وبح�صب العامل جوردون ويلز، متر عملية اكت�صاب اللغة 
اإىل  الــوالدة  )مــن  املناغاة  هــي: مرحلة  بخم�س مراحل، 
اخلام�س  ال�صهر  )من  الباأباأة  مرحلة  اخلام�س(،  ال�صهر 
الكلمة  ذات  االأ�ــصــوات  مرحلة  ع�صر(،  الثاين  ال�صهر  اإىل 
ع�صر(،  الثامن  ال�صهر  اإىل  التا�صع  ال�صهر  )من  الواحدة 

مرحلة التلفظات ذات الكلمتني )من �صن ال�صنة والن�صف 
اإىل �صن الثالث �صنوات والن�صف(، واأخرياً مرحلة البنية 
االأ�صا�صية للغة الرا�صدين )بدءاً من �صن االأربع �صنوات(. 
وبــحــلــول عــامــه اخلــامــ�ــس يــكــون الــطــفــل قــد امــتــلــك ما 
يقارب �صتة اآالف كلمة يف املتو�صط. كما يكون قادراً على 
قــدٍر من  وباأقل  واحــدة،  الدقيقة  ا�صتعمال 150 كلمة يف 

االأخطاء النحوية. 
قــــدم عــلــمــاء الــلــ�ــصــانــيــات وعــلــمــاء الــنــفــ�ــس الــعــديــد من 
اكت�صاب  عملية  بها  تتم  التي  الكيفية  لفهم  النظريات 
اللغة. ويتناول كاتب البحث ثالث نظريات بارزة يف هذا 
ال�صلوكية،  والنظرية  الفطرية،  النظرية  وهــي:  ال�صاأن، 
قدرة  اأن  الفطرية  النظرية  وتقرر  االإدراكية.  والنظرية 
الطفل عل اكت�صاب اللغة عائدة اأ�صا�صاً اإىل امتالكه قابلية 
فطرية متاأ�صلة فيه. ولعل اأبرز القائلني بهذه النظرية 
اليوم هو عامل الل�صانيات ال�صهري نعوم ت�صوم�صكي الذي 
طور يف ال�صتينيات فر�صية مفادها اأن الطفل مزود بجهاز 

اكت�صاب لغة
 Language Acquisition Device LAD
ي�صاعده على تطوير لغة متكاملة انطالقاً من املعلومات 
اللغوية القليلة التي يكت�صبها من املحيط. واأهم احلجج 
املحفز«  »فقر  حجة  هي  النظرية  هذه  عليها  تقوم  التي 
poverty of stimulus، فبح�صب زعم الفطريني 
فاإن حميط الطفل ال يوفر له ما يكفي من الت�صويبات 
اللغوية، وال يعر�صه مطلقاً ملا يعرف بال�صواهد ال�صالبة، 
اأي تلك ال�صواهد التي من �صاأنها اأن تنبهه اإىل ما هو غري 
�صحيح نحوياً. وبناًء على هذا الزعم فاإن اكت�صاب اللغة 
ما كان له ليتم، يف ظل فقر املحفز، لوال امتالك الطفل 
ما  هي  الفطرية  املعرفة  هــذه  بالنحو.  متاأ�صلة  ملعرفة 
يطلق عليه نعوم ت�صوم�صكي »النحو العام«، اأو الكلي، وهو 
جهاز  بداخل  املــوجــودة  املــبــادئ  من  جمموعة  عن  عبارة 

اكت�صاب اللغة اخلا�س بكل طفل.

ــا الــنــظــريــة الــ�ــصــلــوكــيــة، فــاإنــهــا تــ�ــصــدد عــلــى اأهــمــيــة  ــ اأمـ
والــذي  التكييف،  على  تقوم  التي  الظاهرة  ال�صلوكيات 
والتكييف  التقليدي  التكييف  هما:  نوعني؛  اإىل  ينق�صم 
الطبيعية  اال�صتجابة  هــو  التقليدي  التكييف  الــفــعــال. 
الوقوع  مــن  مثاًل  الطفل  كخوف  املــحــفــزات،  مــن  ملحفٍز 
اأثناء تعلمه امل�صي. يف حني اأن التكييف الفعال يحدث يف 
النف�س  ويرى عامل  واملعاقبة.  للمكافاأة  نظام  ظل وجود 
االأمريكي بورهو�س فردريك �صكيرن اأن االأطفال يتعلمون 
بني  يربطون  فاالأطفال  الفعال.  التكييف  بف�صل  اللغة 
االأبوين  بت�صجيع  قوبلوا  وكلما  النتيجة،  وبني  �صلوكهم 
ذلك  تــكــرار  اإىل  يعمدون  فاإنهم  �صلوكياتهم،  اأحــد  على 
نف�صه  واالأمـــر  النتيجة.  نف�س  على  للح�صول  ال�صلوك 
اإىل  يعمدون  فهم  للغة.  االأطــفــال  اكت�صاب  على  ينطبق 
يف  اأمـــاًل  منهم  يلتقطونه  مــا  وتــكــرار  البالغني  حمــاكــاة 
نيل ت�صجيعهم، وعب املحاكاة والتكرار ي�صلون الكت�صاب 

اللغة اأخرياً.
فكرة  )املعرفية(  االإدراكــيــة  النظرية  تطَرح  جهتها،  من 
القابلية البيولوجية على التكيف مع البيئة. ومطور هذه 
النظرية هو عامل النف�س ال�صوي�صري جان بياجيه الذي 
يرى اأن الطفل لديه ا�صتعداد وراثي لتطوير ملكة الذكاء 
واكت�صاب املعرفة عموماً. وترتكز النظرية االإدراكية على 
مفاهيم التمثل واملواءمة والذكاء. وين�س مفهوم التمثل 
املعلومات  ا�صتيعاب  على  بالقدرة  يتمتع  الطفل  اأن  على 
ي�صري مفهوم  فيما  را�صخة،  بنى  وت�صمينها يف  اجلديدة 
اأجل  من  العقلية  البنى  تغيري  على  القدرة  اإىل  املواءمة 
اكت�صاب خبات جديدة. ويكمن دور الذكاء يف كونه ميثل 
حلقة الو�صل بني هذين املفهومني. ويوؤكد جان بياجيه 
مقاربٍة  خــالل  من  اإال  االإن�صان  تطور  فهم  ميكن  ال  اأنــه 
وهو  معاً،  والبيئية  الفطرية  العوامل  اعتبارها  ت�صع يف 

الراأي الذي مييل اإليه كاتب البحث بدوره.

تعدُّ عملية اكت�شاب اللغة، والدور الذي تلعبه كل من الفطرة والبيئة يف هذا الإطار، اإحدى اأهم الق�شايا التي عني علماء الل�شانيات وعلماء النف�ض بدرا�شتها. فقد 
انق�شم العلماء يف اأمر اكت�شاب اللغة بني مرجح لدور الفطرة ومقلٍل من �شاأن تاأثري البيئة، وبني مرجٍح لدور الأخرية ومقلٍل من �شاأن الأوىل. ولإعطاء فكرة مب�شطة عن 
 Nature and Nurture حتت عنوان Linguistics اجلدال الدائر حول هذه امل�شاألة، ن�شتعر�ض يف قادم ال�شطور بحثًا مقت�شبًا ن�شر موؤخرا يف جملة الل�شانيات
in Language Acquisition، وفيه يب�شط الكاتب اأبرز النظريات املتعلقة باكت�شاب اللغة، وموقف هذه النظريات من الطبيعة والتن�شئة يف عالقتهما باللغة.
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الجدل الالنهائي بين املؤمنين بالعدل 
اإللهي واملشككين فيه

هاجر السعدية

لهذه  والــتــاأويــل  التف�صري  يف  املتباينة  الــفــرق  اخــتــزال  وميكننا 
الق�صية اإىل فريقني:

الفريق االأول: يوؤمن اإميانا تاما باأنَّ ما حدث هو ابتالء مبا�صر 
اإ�ــصــارة غ�صب مــن اهلل، ودعــوة  مــن اهلل تــعــاىل لــالإنــ�ــصــان، وهــي 
وم�صاألة  واإميانه  اأفعاله  يف  النظر  واإعادة  التاأمل  نحو  لالإن�صان 

قربه من اهلل.
االإن�صان  فيه  ت�صبَّب  ل�صبب  ما حدث  باأن  يوؤمن  الثاين:  الفريق 

وميكن لالإن�صان معاجلته.
بوجود  املوؤمنني  بني  والتاريخي  االأزيل  ال�صراع  يتجلى  وهنا.. 
وقــوة  �صكل  يتفاوت  ولقد  فيه.  وامل�صككني  االإلــهــي  والــعــدل  اهلل 
فالعامل  اليومية،  احلــيــاة  يف  االأحـــداث  على  بــنــاءا  ال�صراع  هــذا 
العامل  اأخـــذ  لقد   ،»19 »كــوفــيــد  جائحة  مــع  ــة  اأزمـ ي�صهد  الــيــوم 
وقته حتى ي�صتفهم وي�صتك�صف طبيعة وم�صببات الفريو�س، مما 
التي  التحديات  نتيجة  ال�صطح  ال�صراع على  اإىل بروز هذا  اأدى 
اأن  ادعى  من  هناك  كورونا،  فريو�س  ملقاومة  الب�صرية  واجهتها 
الفريو�س هو عقاب من اهلل للب�صرية اإلخ. ولقد تناول الدكتور 
اإبراهيم الديبو اأ�صتاذ العقائد واالأديان يف بحثه املن�صور مبجلة 
»مــقــاربــات« الــعــدد الــثــامــن 2020 بــعــنــوان )املــحــن واالبــتــالءات 
مبجلة  واملن�صور  االإن�صانية(،  وامل�صوؤولية  االإلهية  العدالة  بني 
»التفاهم« هذه الق�صية اجلدلية، م�صريا اإىل اأنه ن�صاأت مذاهب 
وفـــرق تــعــب عــن مــوقــفــهــا مــن املــحــن واالبـــتـــالءات وارتــبــاطــهــا 

االإلهي. بالفعل 
ووفقا لت�صنيف دكتور اإبراهيم يوجد �صنفان من النا�س:

اأن  بـــاهلل، مــ�ــصــدق بــعــدلــه وحــكــمــتــه لــكــن يــريــد  االأول: مــوؤمــن 
يــطــمــئــن مـــن خـــالل مــعــرفــة احلــكــمــة مـــن االبـــتـــالءات واملــحــن 

وعالقتها بعدل اهلل.
من  ــاذج  منـ عــر�ــس  اإىل  جــاهــدا  ي�صعى  ومــكــذب،  منكر  الــثــاين: 

االبتالءات واملحن ليجعل منها مادة للت�صكيك بعدالة اهلل.

العدالة الإلهية وعالقتها بالفعل الإن�شاين
اإعــطــاء كــل �صي حقه مــن املكانة واملــنــزلــة، وهــو �صد  الــعــدل هــو 
ــاءت االآيـــــات الــقــراآنــيــة  ــ ــادل حــكــيــم، وجـ الــظــلــم. واهلل تــعــاىل عــ
ا  واالأحاديث النبوية توؤكد هذه املعلومة، قال اهلل تعاىل« ذِلَك مِبَ
القراآن  يف  االأدلة  ْلَعِبيِد«.  لِّ ٍم  ِبَظالَّ َلْي�َس   َ اهللَّ َواأَنَّ  اأَْيِديُكْم  َمْت  َقدَّ
اإثبات العدالة  الكرمي واالأحاديث النبوية وا�صحة و�صريحة يف 

اإىل  ياأخذنا  ولكن هذا  الظلم.  العدل وحترمي  واأهمية  االإلهية، 
التي  الظروف  االإلهية يف ظل  العدالة  فهم  كيفية  ا�صتفهام عن 

نرى فيها القتل واجلوع والفقر واملر�س واالآالم؟
فــاالإجــابــة عــن هـــذا الــ�ــصــوؤال وفــقــا لــلــبــاحــث الــدكــتــور اإبــراهــيــم 
الديبور ترتبط ب�صنن اهلل وعقيدة امل�صلم وموقفه من ال�صفات 

االإلهية، وهي كاالآتي:
- اأبرز مظاهر العدالة االإلهية؛ خلق االإن�صان وتزويده باالإرادة 
ميلك  فاجلميع  واملحا�صبة.  امل�صوؤولية  مناط  هي  التي  احلــرة 

حرية االإرادة املوؤمن وغري املوؤمن.
اأدوات  ي�صلب منه  االإن�صان يف ميدان االختبار، ومل  - و�صع اهلل 
قال  والتمييز.  وال�صعي  الك�صب  على  يقدر  فاالإن�صان  االختبار؛ 
ــُه َعــْيــَنــنْيِ )8( َوِلــ�ــَصــاًنــا َو�ــَصــَفــَتــنْيِ )9(  َل ــَعــْل  اأَمَلْ جَنْ اهلل تــعــاىل: » 

الَنّْجَدْيِن«. َوَهَدْيَناُه 
ال  اخُللق،  اإىل  بل  اإىل اخللق  ينظر  االإلهية ال  العدالة  قانون   -
ينظر اإىل اجل�صد بل اإىل القلب، وال يحا�صب االإن�صان على �صيء 
َما  اإِال  َنْف�ًصا   ُ اهلَلّ ُيَكِلُّف  »ال  فعله  ي�صتطيع  ال  �صيء  اأو  يفعله  مل 

اآَتاَها«.
اإلــهــيــة،  ــة  �ــُصــنَّ واالآالم  والــفــقــر  الــبــالء واحلــــروب  مــظــاهــر  اإنَّ   -
ابــتــالء  دار  اهلل  جعلها  الــتــي  الــدنــيــا  احلــيــاة  لطبيعة  مــالزمــة 

ولي�صت دار قرار وجزاء.
كمال  عــن  املــعــبة  هــي  مدتها-  -بق�صر  الدنيا  احلــيــاة  لي�صت   -
اأخـــرى ممــتــدة تتجلى فيها  الــعــدالــة االإلــهــيــة، بــل هــنــاك حــيــاة 

االإلهية. العدالة 
اأو  فعلوه،  مبا  اإقـــرارا  يت�صمن  ال  والظاملني  املجرمني  وجــود   -
كل  ويجازى  �صيحا�صب  بل  ذلك  عن  غافلة  االإلهية  العدالة  اأن 

ظامل.
- اجلزاء يوم القيامة له ميزان حق وعدل وفق قانون التفا�صل 

بالعمل وال�صعي والبذل وال�صب... اإلخ.

�شنة البتالء وارتباطها باحلب اأو العقوبة الإلهية
االبـــتـــالءات واملــحــن عــنــد االإنــ�ــصــان املـــوؤمـــن عــنــدمــا حتــل عليه 
م�صيبة اأو حمنة موؤملة جنده ي�صاأل نف�صه: ماذا فعلت يف حياتي 
التفكري  اإعــادة  اإىل  ياأخذه  وهــذا  االأمــر معي؟  حتى يحدث هذا 
�صوف  االبــتــالءات  اأن  منه  ظنا  لت�صحيحه  تاريخه  يف  والنظر 
حل  اإذا  ن�صهد  وكذلك  ونواياه.  �صلوكه  قوم  اأنه  حال  يف  تتوقف 

يــقــال: هذا  الــنــا�ــس  بــدا �صيئا مــع  االآخـــر  بــاالآخــر م�صيبة وهــذا 
جزاوؤه من اهلل يف احلياة الدنيا، ويف اجلانب االآخر هذا االإن�صان 
�صفى  اأو  اأزمــة  اأو  م�صيبة  عليه  فرجت  اإذا  اأنــه  يعتقد  من  نف�صه 
من مر�س ما يف�صر االأمر باأنه حب اإلهي، نتيجة نواياه الطيبة 

وقربه من اهلل.
عن  خاطئة  اأعـــاله  الــتــ�ــصــورات  اأن  اإىل  ي�صري  الــبــاحــث  اأن  جنــد 

عالقة االبتالء بالعقوبة اأو احلب. معلال ذلك بـ:
وقد  تــعــاىل،  اهلل  مــن  اإكـــرام  والعطاء  عقوبة  والفقد  املنع  اأن   -

�صور القراآن �صورة االنحراف يف هذا الفهم بقوله تعاىل:
َربِّي  َفَيُقوُل  َمُه  َوَنعَّ َفاأَْكَرَمُه  ــُه  َربُّ اْبَتالُه  َما  اإَِذا  االإِن�َصاُن  ا  َفاأَمَّ  (
ــي  ــُه َفــَيــُقــوُل َربِّ ــ ــَدَر َعــلَــْيــِه ِرْزَق ــَق ــَتــالُه َف ــــاآ اإَِذا َمــا اْب ــي* َواأَمَّ ــِن ــَرَم اأَْك

اأََهاَنِني(.
- اأن االبتالءات نوع من اأنواع احلب االإلهي. وهذا ت�صور خاطئ 
اأن ينظر اإىل االبتالءات على اأنها هدايا اإلهية، وداللة على قرب 
االإن�صان من ربه، مف�صرا ذلك بواجب النظر اإىل االأنبياء عليهم 
مــن خالل  والــرفــعــة  ال�صامية  املــنــزلــة  يــنــالــوا  الــ�ــصــالم، فهم مل 
يرتبط  اهلل  واإيثارهم، فحب  ب�صبب �صبهم  بل  ابتالئهم فقط 
مبن ر�صى و�صب وابتغى بذلك وجه اهلل. اأي اأن الر�صا من اهلل 
البالء  يقابل  فاملوؤمن  االبتالء،  بال�صب على  واجلزاء يقرتنان 
يحت�صب.  وال  ي�صب  فــال  اجلــاحــد  ــا  اأمـ واالحــتــ�ــصــاب،  بــالــ�ــصــب 
وتذكريها.  الب�صرية  للفطرة  تنبيه  حقيقتها  يف  فــاالبــتــالءات 

وثمة حكم مرتبطة بها كاالآتي:
- اأن اهلل تعاىل يعلم من كان �صادقا وموؤثرا يف طاعته على كل 

�صيء.
ويــقــروا  ربــهــم  اإىل  لــيــتــ�ــصــرعــوا  الــنــا�ــس  االبـــتـــالء  ي�صيب  اأن   -

بعبوديتهم.
- ليميز اهلل اخلبيث من الطيب، ويظهر ف�صل املوؤمنني.

وجند اأنَّ الباحث يف متحي�صه وحتليله لق�صية العدالة االإلهية 
اإليها  التي ي�صبو  الرئي�صية  الفكرة  الب�صري مبالغ يف  والتكليف 
مــتــجــاهــال بــذلــك حتــلــيــل ومــنــظــور املــ�ــصــكــكــني واملــنــكــريــن لهذه 
كما  والــروؤيــة،  االأفــق  �صيقوا  باأنهم  وو�صفهم  االإلهية،  العدالة 
حمل  �صتظل  الق�صية  هــذه  اأن  واحلــقــيــقــة  نــوايــاهــم.  يف  �صكك 
نقا�س وجدل بني تيار املوؤمنني وامل�صككني اإىل ما ال نهاية. حيث 
والتكليف  االإلهية  والعدالة  احلياة  فل�صفة  يف  اجلــزم  ميكننا  ال 

الب�صري. فاالإن�صان حقل من املمكنات وم�صنوع من النقائ�س.
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