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إلى أين تقودنا فلسفة الدين؟

السيادة ومصدرها في الفكر السياسي اإلسالمي

النص القرآني بين الشمولية والمتغير

المدينة الفاضلة للفارابي: بين الفلسفة وعلم الكالم

ثنائية االستشراق واالستعمار

جدليَّات نظريات الدين

محورية القرآن في »الديوان الشرقي للمؤلف الغربي« ليوهان جوته

هل الحضارة هي بمثابة القبائل اإلنسانية الكبرى؟!

نحن واآلخرون

وصل ما قد كان: طريق الحرير يعود من جديد

الشاعر  لألطفال  الذين كتبوا قصائد  الشعراء  من 
أبرز  من   )١67٤  -  ١5٩١( هيريك  روبرت  اإلنجليزي 
الشعراء الغنائيين اإلنجليز في القرن السابع عشر. 
اإلنجليزي  األدب  أستاذة  ميتشل،  ريبيكا  وتذكر 
بجامعة  الفيكتوري  األدب  في  والمتخصصة 
بيرمنجهام، في دراسة مطولة حول روبرت هيريك 
عشرين  من  أكثر  صدر   ١٩٠٠ إلى   ١8٠٠ عام  منذ  أنه 
بريطانيا،  في  هيريك  روبرت  ألعمال  فريدة  طبعة 
الميالد  أعياد  بهدايا  خاصة  إصدارات  ذلك  في  بما 
من  الرغم  على  ولكن  باألطفال.  خاصة  وإصدارات 
حتى  عشر  التاسع  القرن  امتداد  على  شعبيته 
والفنانين  الشعراء  على  الواضح  وتأثيره  أواخره، 
والكتاب الفيكتوريين، فإن اسم هيريك غائب إلى 
والثقافة  األدب  النقدي حول  الخطاب  حد كبير عن 
أعمال  أهم  أن  النقاد  الحظ  وقد  الفيكتوريين. 
 )Hesperides( هيريك وهو ديوانه هيسبريديس
التقلبات  من  مزيجا  يحتضن   ،١6٤8 سنة  الصادر 
والسيطرة  والشهوة،  التقوى  بين  الوحشية 
االجتماعية-السياسية  اإلنشاءات  لنقد  والتخلي؛ 
والمؤسسات  الجنسانية،  والمعايير  لألصول، 

الدينية والحكومية في عصره.
النرجس  "إلى  بعنوان  قصيدة  لهيريك  نترجم 
إيجاز  ميتشل،  ريبيكا  ترى  كما  وهي،  الَبّري"، 
للغاية؛  مبكر  وقت  في  تذبل  سوف  التي  للحياة 
ترثيها  بالطبيعة  تتغنى  هي  ما  بقدر  فالقصيدة 
الزهرة نفسها.  أيضا، خالفا لقصيدة وردزورث  عن 
المزدوج، في أن يكون الشيء جميال  هذا المعنى 
ورائعا ولكنه أيًضا تذكير بالموت في الوقت نفسه، 
حاضر بقوة في هذا النص. والقصيدة تصنف في 
الفرسان  بشعر  يسمى  ما  ضمن  اإلنجليزي  األدب 
فكرة  حول  يتمركز  وهو   ،Cavalier poetry
"اغتنام الوقت"، أي اغتنام العمر بقدر اإلمكان قبل 
أن يفر من أيدينا. وهكذا نجد قصيدة هيريك تعبر 
عن هذه الفكرة الفلسفية رابطة بين حياة النرجس 
دورة  لكن  ورائع،  جميل  فالنرجس  اإلنسان؛  وحياة 
حياته قصيرة؛ فسريعا ما يؤول إلى الذبول والفناء، 
وهكذا حياة البشر كما يراها هيريك؛ فربيع العمر 

قصير وال بد أن نغتنمه بالحب والجمال.   

"إلى الّنْرِجس الَبّري"
اْبَق جميًلا بيننا النرِجُس * نبكي لمرآَك ُسدًى َتْيَبُس
فالشمُس مازالْت على َمْهِلها * ال تعَجَلْن َوْلَتبَق في ِظلِّها
اْبَق جميال بيننا نازال *  حتى َيُمرَّ اليوُم مستعجال
ثم ُنصّلي بصالِة الَمَسا * وأينما تمضي َنُكْن َنْرِجسا
اْبَق فال َوْقَت لنحيا معا * هذا الربيُع الُحْلُو قد وّدعا
وكلُّ حيٍّ ذاهٌب للَفَنا * ما أسرَع الُعمَر ذوى واِهنا
مثلَ سَحَابِ الصيفِ أو كالنَّدَى * فليس تلقاه طويلَ المَدى!   

ا قبل...! أمَّ
د. هالل الحجري
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أسطورة األمة الواحدة

الواحدة  الأم��ة  مبداأ  على  خا�صة  ب�صورة  الكاتب  ��ز  ُي��ركِّ
الدين  والج��ت��م��اع على  الأدي���ان  وح��دة  تقرير  و���ص��رورة 
احلق ونبذ العراك والختالف على اأمور غيبية، ويقول 
اإَنّ الدين احلق هو الإ�صالم يف مفهومه الب�صيط قبل اأن 
اإبراهيم،  به  جاء  الذي  الدين  اأيديولوجية.  اإىل  يتحول 
يتابع  ث��م  الر�صالة.  ذات  حاملني  بعده  م��ن  الأن��ب��ي��اء  ث��م 
ويقول اإنَّ ُممدا نبي ال�صالم جاء حاماًل ذات الر�صالة 
الآخر،  واح��رام  وامل�صاواة  العدل  اإحقاق  اإىل  تدعو  التي 
ال�صابقة،  الر�صالت  يف  حدثت  التي  الأخطاء  حاً  وم�صحِّ

وختم بذلك الر�صالت ال�صماوية.
يف ك���ل ه���ذا ي��ع��ت��م��د ال��ك��ات��ب ع��ل��ى ف��ه��م��ه لآي����ات ال���ق���راآن 
تف�صري  على  وكذلك  الفرقة،  ونبذ  للوحدة  تدعو  التي 
والزخم�صري... وجماهد  الطربي  اأمثال:  من  الأوائل؛ 

على  الواحدة  الأمة  اآيات  ف�صروا جميعا  الذين  وغريهم 
الوحدة،  هو  الب�صري  الو�صع  يف  الأ�صل  ب��اأنَّ  تقرير  اأنها 

اأي وحدة الدين ح�صب قولهم.
اأن��ه��ا ���ص��رٌب من  اأم  ال��دي��ن،  ق وح��دة  اأن تتحقَّ ُي��ك��ن  ه��ل 

اخليال؟
��ة ال��ك��ات��ب ال��ن��ب��ي��ل��ة يف ال���دع���وة ل��ل��وح��دة  ب��ال��رغ��م م��ن ِن��يَّ
الأخرى  والأديان  املعتقدات  اأنَّ جتاهل  اإل  الفرقة،  ونبذ 
الأدي���ان  اإن جميع  ق��ال  ف��ح��ني  ال��ع��ق��الين،  ب��الأم��ر  لي�س 
ق��د يكون  ال��ر���ص��ال��ة  ذات  الأ���ص��ل  الإب��راه��ي��م��ي��ة حملت يف 
اإىل درجة ما، لكنه غفل اأمرين مهمني: الأول اأن  مقاً 
عما  خمتلفة  اليوم  اأ�صبحت  الإبراهيمية  الأدي���ان  ه��ذه 
الإ���ص��الم  اأ�صتثني  ول  ت�صعباً،  واأك���ر  �صابقاً  عليه  ك��ان��ت 
للديانات  ال��ت��ام  جتاهله  فهو  الآخ��ر  الأم��ر  اأم��ا  بالطبع، 
ال��ه��ن��دي��ة والإي���ران���ي���ة، واخ��ت��الف��ه��ا ال��ك��ب��ري ع��ن الأدي����ان 

الإبراهيمية.
ع��دَد  اإنَّ  اأول  نقول  دع��ون��ا  اأك���ر،  ال�����ص��ورة  تتَّ�صح  وحتى 
الأديان املعروفة حالياً يتجاوز الع�صرة اأديان، كلٌّ يت�صعب 
تت�صعب  ال���ف���رق  ه���ذه  اإنَّ  ث���م  ع���دي���دة،  وف����رق  ���ص��ي��ع  اإىل 
ملحتويات  بالن�صبة  اأم��ا  اأخ���رى...اإل���خ.  ف��رق  اإىل  ب��دوره��ا 

هذه الديانات من قبيل ت�صوراتها عن الإله، والطقو�س 
الأخالقي؛  والكود  امل��وت،  بعد  احلياة  وطبيعة  الدينية، 
من  ب��ال��رغ��م  فمثاًل  متعار�صة.  واأح��ي��ان��ا  متفاوتة  فهي 
خالق  بوجود  الإي��ان  هو  الإبراهيمية  الأدي��ان  عماد  اأنَّ 
املذاهب  يف  حتى  خمتلفة.  عنه  ت�صوراتهم  تبقى  للكون، 
ال��ت��ي تتبع دي��ن��ا واح���دا ي��ح��دث اأن ت��ك��ون ل��ك��لٍّ ت�����ص��ورات 
الهند  لأدي���ان  بالن�صبة  اأم��ا  وطبيعته.  الإل��ه  ع��ن  خا�صة 
لديهم  الإله  فمعنى  وال�صيخية-  والبوذية  -الهندو�صية 
بوجود  يوؤمنون  ل  مثاًل  البوذية  الديانة  اأتباع  يختلف؛ 
قريبة  ت�����ص��ورات  لديهم  ال�صيخية  ال��دي��ان��ة  واأت��ب��اع  اإل���ه، 
قليال م��ن ت�����ص��ورات اأت��ب��اع ال��دي��ان��ات الإب��راه��ي��م��ي��ة، اأم��ا 

الهندو�صية فهي خليط من كل �صيء.
ويعدُّ الختالف يف الطقو�س والعبادات اأكر الختالفات 
اأتباع  بني  م�صركة  طقو�س  اإيجاد  ي�صعب  وقد  و�صوحاً، 
ذات  الإبراهيمية  الديانات  بني  حتى  املختلفة،  الديانات 
الت�صورات  يخ�س  فيما  احل��ال  ك��ذل��ك  ال��واح��د.  الأ���ص��ل 
عن احلياة بعد املوت، فعلى الرغم من اأن جميع الأديان 
له معتقداته،  كاّل منها  اأن  اإل  املوت،  بعد  باحلياة  توؤمن 
وي��وم  بالقيامة  ي��وؤم��ن��ون  الإبراهيمية  ال��دي��ان��ات  ف��اأت��ب��اع 
يوم  يف  ي��ح��دث  فيما  جم���دداً  يختلفون  لكنهم  احل�����ص��اب 
الب�صر،  الإل���ه  فيها  يحا�صب  ال��ت��ي  وال��ط��ري��ق��ة  احل�����ص��اب 
تنا�صخ  خمتلف؛  ب�صيء  توؤمن  فهي  الهندية  الأدي��ان  اأما 
الروح بعد موت  انتقال  اأي  الأرواح ودورة احلياة واملوت، 
اأو حيوان.  اأهمية كج�صد طائر  اأقل  اآخر  �صاحبها جل�صد 
اأت��ب��اع ك��ل دي��ان��ة يف التزامهم  اأه����داف  ت��ت��ف��اوت  واأخ�����رياً، 
الأدي���ان؛  ك��ل  يف  امل�صرك  القا�صم  يعترب  اأخ��الق��ي  ب��ك��ود 
اجلنة،  يطلبون  وامل�صلمون  يق�صدون اخلال�س،  فاليهود 
والهندو�س يبحثون عن التحرر من دورة املوت والولدة.

اإذن؛ هل ُيكن حقاً جتاهل كل هذه الختالفات والعودة 
�صغرية  وم�صالك  �صعب  اإىل  مت�صعب  �صائل  مثل  للمركز 
طبيعة  بذلك  متجاهاًل  املركز  اإىل  مراجعاً  يعود  ا  ج��دًّ
كان  اإذا  هذا  وال�صطراب؟  الفو�صى  اإىل  ميله  يف  العامل 

ه��ن��ال��ك ح��ق��اً م��رك��ز م�����ص��رك ون��ق��ط��ة ال��ت��ق��اء ل��ك��ل ه��ذه 
كهذا  �صيئا  باأن  ر  اأت�صوَّ اأن  ا  �صخ�صيًّ الأدي��ان!! ل يكنني 
متمل احلدوث، فاإما اأن يظل الو�صع على ما هو عليه، 
اجتاهات  تظهر  وق��د  الت�صعب،  يف  الأدي��ان  ت�صتمر  قد  اأو 
ف��ك��ري��ة ل��ه��ا ت�����ص��ورات ج���دي���دة وخم��ت��ل��ف��ة ح���ول طبيعة 

العامل، كالعلومية مثاًل.
تاريخية  فرة  اأي  هنالك  تكن  مل  باأنه  التاريخ  ُيخربنا 
اأي  �صيطرْت فيها ح�صارة واحدة على العامل، ومل تنجح 
العك�س  على  ب��ل  الأخ���رى،  احل�����ص��ارات  اإزال���ة  يف  ح�صارة 
احل�����ص��ارات  ب��ني  ال�����ص��راع��ات  ج��م��ي��ع  اأنَّ  ال��ت��اري��خ  ي�صهد 
ف�صلت.  ق��د  واح���دة  ال��ع��امل حت��ت مظلة  وم���اولت �صم 
ل���ذل���ك؛ ف��ال��ق��ول مب���ب���داأ الأم�����ة ال���واح���دة وال���ق���ول ب���اأن 
بينها  الختالفات  واأن  جوهرها،  يف  مت�صابهة  الديانات 
��ًة. ي��ق��ول رام���ن���درا  ط��ف��ي��ف��ة ل ي��ك��ن اأن ت��ك��ون ع��ق��الن��يًّ
هذه  اإنَّ  الأدي���ان«-  وح��دة  »اأ�صطورة  كتاب  -�صاحب  ن��اث 
ال��ف��ر���ص��ي��ات ل ت�����ص��در اإل ع���ن ���ص��خ�����س ت���ع���وزه امل��ع��رف��ة 
اأو  الأخ��رى،  لالأديان  الأ�صا�صية  املعتقدات  حول  الكافية 
�صخ�س  اأو  الأدي���ان،  جت��اه  ج��ادا  موقفا  يلك  ل  �صخ�س 
والرغبة  الأدي���ان  خمتلف  ب��ني  التوفيق  حما�س  يجعله 
وي�صبح  مو�صوعيته  يفقد  واح��دة  مظلة  حتت  �صمها  يف 

انتقائيًّا يف ا�صتخدام البيانات الدينية.
كما قلت �صابقاً رغم اأنَّ هدف الإقرار بوحدة الدين نبيل، 
طريق  ع��ن  منطقية  وغ��ري  م�صو�صة  اأف��ك��ار  اإن��ت��اج  اأن  اإل 
ماولة  يف  حتملها،  ل  دللت  ال��ق��راآن  ن�صو�س  حتميل 
على  عالوة  �صيئاً.  يحقق  اأن  يكن  ل  املتناق�صات  جلمع 
�صّنة  ب��اأن الختالف  اأك��ر من مو�صع  اأق��ر يف  ال��ق��راآن  اأن 
الإي���ان  اإىل  ���ص��ري��ح  ب�صكل  امل�����ص��ل��م��ني  دع���ا  ك��م��ا  ك��ون��ي��ة، 
ب����الأدي����ان الإب��راه��ي��م��ي��ة الأخ������رى، واح�����رام م��ع��ت��ق��دات 
الآخرين. لذلك الأوىل الإقرار بالواقع احلي والركيز 
الإ���ص��الم��ي��ة،  اجل��م��اع��ات  ب��ني  الخ��ت��الف��ات  على معاجلة 
العالقات  لإدارة  معياري  اإطار  لإيجاد  اجلادة  واملحاولة 

بني الجتاهات املختلفة.

زهرة السعيدية

ر بع�ض الباحثني االإ�صالميني االآيات التي تدعو لنبذ االختالف والفرقة على اأنها دليٌل �صريٌح على »وحدة الدين«؛ اأي اتباع ِملة واحدة وُمعتقد واحد. ومن بني  ُيف�صِّ
اِوال فيه -ومن خالل اال�صتدالل  هوؤالء الباحثني، كتب ممد املنتار مقااًل يف جملة »التفاهم«، بعنوان »وحدة الدين يف القراآن الكرمي وعند املف�صرين االأوائل«، ُمَ
بالدين  ويق�صد  الواحد،  الدين  هذا  على  جمددًا  اليوم  يجتمعوا  اأن  بد  وال  واحدا،  دينا  يتبعون  واحدة  ة  اأمَّ يوًما  كانوا  النا�ض  اأنَّ  على  الربهنة  القراآن-  من  باآيات 

الواحد هنا االإ�صالم بال �صك.

Zahra.alsaidi09@gmail.com
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التي  واملحاكمات  للمعاين  العقلية  ال��درا���ص��ة  ه��ي  ال��دي��ن  فل�صفة 
وما  الطبيعية  للظواهر  وتف�صرياتها  الدينية  الأ�ص�س  تطرحها 
فرع من  وهي  اخلالق  ووج��ود  وامل��وت  اخللق  وراء-الطبيعية مثل 
فروع الفل�صفة تتعلق بالأ�صئلة املخت�صة بالدين، كماهية وطبيعة 
ال����رب وق�����ص��ي��ة وج�����وده، وت��ف��ّح�����س ال��ت��ج��رب��ة ال��دي��ن��ي��ة، وحتليل 
وهو  والعلم.  الدين  بني  والعالقة  الدينية،  والن�صو�س  املفردات 
التي  بالفل�صفة  املتعلقة  املخطوطات  اأق��دم  يف  وج��د  ق��دمي  منهج 
والفكر  الفل�صفة  م��ن  اأخ��رى  ب��ف��روع  ويرتبط  الب�صرية،  عرفتها 
ما  ع��ادًة  ال��دي��ن  فل�صفة  وال��ت��اري��خ.  واملنطق  كامليتافيزيقيا  ال��ع��ام 
تتم مناق�صتها خارج الأطر الأكاديية من خالل الكتب امل�صهورة 
ومع�صلة  الرب  بق�صيتي وجود  يتعلق  فيما  واملناظرات، خ�صو�صاً 
تطمح  اأنها  ناحية  من  الدينية  الفل�صفة  عن  تختلف  وهي  ال�صر 
ملناق�صة اأ�صئلة تتعلق بطبيعة الدين ككل عو�صاً عن حتليل امل�صاكل 
املطروحة من نظام اإياين اأو معتقد معنّي. هي م�صممة بطريقة 
باأنهم  اأنف�صهم  يعّرفون  من  ك��لِّ  قبل  من  للنقا�س  قابلة  جتعلها 
امليتافيزيقيا  امليتافيزيقيا.  من  وكفرع  موؤمنني  غري  اأو  موؤمنون 
الأ�صياء.  الفل�صفة يدر�س جوهر  اأو ما وراء الطبيعة هو فرع من 
ت�صري  والواقع.  والكينونة  وال�صريورة  الوجود  اأ�صئلة  ذلك  ي�صمل 
كلمة الطبيعة هنا اإىل طبيعة الأ�صياء مثل �صببها والغر�س منها 
بالإ�صافة  الأ�صياء  عن  اأ�صئلة  الطبيعة  وراء  ما  تدر�س  ذلك  وبعد 

اإىل طبيعتها، خا�صة جوهر الأ�صياء وجودة كينونتها. 
النا�س  جعل  قد  انطالقها  ب��ادئ  يف  للفل�صفة  القا�صر  املفهوم  اإن 
ي��خ��و���ص��ون ف��ي��م��ا ه���و ق��ا���ص��ر ب���ه ت��ف��ك��ريه��م وف��ك��ره��م، اإن الأم���ر 
والتف�صيل يف الذات الإلهية يعد اأمراً خمالفاً ملعظم ال�صرائع كون 
ولكن  واأبدعه  وكونه  قا�صرا على و�صف ما خلقه  الب�صري  العقل 
البتعاد عن هذه ال�صرائع قد اأورد هذا الفكر، ولرمبا قال البع�س 
ال�صرائع.  تلك  باختالف  كونه وجوهره  اهلل يختلف  باأن  وا�صتدل 
حديثه  عند  الكاتب  قاله  كما  امللة  بعد  يقعون  موؤمنني  ظهور  اإن 
الفكرة  ه��ذه  اأن�صاأ  ق��د  امل��ل��ة«  بعد  م��ا  اأو  »الإي���ان احل��ر  كتابه  ع��ن 
والتفكري  وال��ت��ب��دي��ل  التغيري  اأع��ي��ن��ه��م  ن�صب  يجعلون  وجعلهم 
ا�صتناداً لوقائع حياتهم. ولكن يجب على املرء الذي ُيريد البحث 

خلف هذه املعاين اأن يعلم حقيقة ما ت�صتند اإليه.

ف��ل�����ص��ف��ة ال���دي���ن واح�����دة م���ن ال��ف��ل�����ص��ف��ات امل�����ص��اف��ة، م��ث��ل فل�صفة 
تخت�ّس  ل  فهي  الربية...اإلخ.  وفل�صفة  القانون  وفل�صفة  العلم 
العلم  فل�صفة  ه��ي مب��ث��اب��ة  واإّن����ا  ��ة،  اأدي����ان خ��ا���صّ اأو  م��ع��ني  ب��دي��ن 
الغرب  يف  الدين  فل�صفة  ن�صاأة  لكّن  معني.  بعلم  تخت�س  ل  التي 
يف  الدينية  والظواهر  واملقد�س  العقائد  تتداول  لأن  �صبباً  كانت 
اخلال�س  مفاهيم  بدرا�صة  اهتمت  لذلك  واليهودية،  امل�صيحية 
مب��وازاة  والتثليث،  والتج�صيد  والتعميد،  والقربان  والت�صحية 
درا�صة الظواهر واملعتقدات الدينية امل�صركة يف غريهما. ي�صّنف 
اأواخ��ر  حتى  ال��دي��ن  فل�صفة  يف  الأ�صا�صيَة  الجت��اه��اِت  ري��ك��ور  ب��ول 
1-اجت��اه  اجتاهات:  خم�صة  اإىل  املا�صي  القرن  من  الثامن  العقد 
اأربعة م�صارات مهمة: م�صار  � معرفة اهلل:  وي�صتمل على  الوجود 
وم�صار  بهيغل،  متاأثر  وم�صار  الإك��وي��ن��ي،  وتوما  باأر�صطو  متاأثر 
الدين  نقد  بهايدغر،2-اجتاه  متاأثر  والأخ���ري  بهو�صرل،  متاأثر 
مهمني:  م�صارين  على  اأي�����ص��اً  وي�صتمل  التحليلية:  الفل�صفة  يف 
اأم ل؟ وامل�صار الآخر  امل�صار الذي يهتم بلغة الدين، هل لها معنى 
تتمحور ق�صيته الأ�صا�صية حول �صوؤال: هل يخ�صع كالم املتاألهني 
اأي كالم  املعتربة يف علمية  نف�صها؛  واملعرفية  املنطقية  لل�صوابط 
اآخر؟،3-الجتاه املتاأثر بالعلوم الإن�صانية: وهو اأي�صاً على ثالثة 
امل��ق��ارن، وامل�صار  الأدي����ان  ب��ت��اري��خ  امل��ت��اأث��ر  امل�����ص��ار  م�����ص��ارات مهمة: 
ب�صكل  النف�س  بعلم  املتاأثر  وامل�صار  الجتماعية،  بالعلوم  املتاأثر 
اللغوية  الفنون  خ��ا���س،4-اجت��اه  ب�صكل  النف�صي  وبالتحليل  ع��ام، 
امل��ت��اأخ��ر،5-اجت��اه  بفيتغن�صتاين  امل��ت��اأث��ر  ال��دي��ن��ي:  ال��ك��الم  وف��ع��ل 
الق�صايا  ال��دي��ن  فل�صفة  يف  وُت��ب��ح��ث  ال��دي��ن.  ل��غ��ة  هرمنيوطيقا 
ال��دي��ن،  مفهوم  ال��دي��ن:  م��ث��ل:1-م��اه��ي��ة  الأدي����ان،  ب��ني  امل�صركة 
اأثر الدين  اأفق انتظار الب�صر من الدين،  منا�صئ وبواعث الدين، 
ل��ه يف  مل��ا ل معنى  واإن��ت��اج معنى  ال��دي��ن  واملجتمع،  ال��ف��رد  يف حياة 
حياة الإن�صان، حدود الدين؛ وهل اأّنه �صامل، اأي دنيوي واأخروي، 
الدين،  وجم��الت  خا�صة،  لالآخرة  اإّن��ه  اأو  الدنيوية،  ح��دوده  وم��ا 
والثابت  الدين،  يف  والعر�صي  الذاتي  اأو  الدين،  و�صدف  وجوهر 
وجوده،  طبيعة  اهلل:  الدين،2-وجود  وتطور  الدين،  يف  واملتحول 
واأف���ع���ال اهلل، وم��ف��اه��ي��م اهلل  وب��راه��ني وج���ود اهلل، و���ص��ف��ات اهلل، 
باهلل،3-م�صكلة  الإن�صان  عالقة  وطبيعة  الأدي���ان،  يف  والأل��وه��ي��ة 

والنف�صي،  اجل�صدي،  الأمل  اأ�صكاله؛  بكافة  ال�صر  اأّن  كيف  ال�صر: 
الطبيعية،  والكوارث  الأ�صباب  عن  نتج  �صواء  الأخالقي،  والأذى 
على  ال��ق��ادر  اهلل  ل��ق��درة  حت��دي��اً  بو�صفه  يطرح  الإن�����ص��ان،  ظلم  اأو 
الإي���ان  ���ص��يء،4-  ل��ك��ل  تت�صع  ال��ت��ي  ���ص��يء، وملحبته ورح��م��ت��ه  ك��ل 
اأو العقل  والعقل والقلب: هل الإيان منبعه العقل والقلب معاً، 
العقل  اأّن  اأو  بالعقل،  الإي��ان  يتعزز  وهل  فقط؟  القلب  اأو  فقط، 
النزعة  ودع��اة  كريكغورد  ذل��ك  على  ي�صدد  كما  الإي���ان،  يقّو�س 
الدينية،  التجربة  ماهية  بيان  الدينية:  الإيانية؟،5-التجربة 
التجربة  �صاحب  معرفة  واإم��ك��ان��ي��ة  الدينية،  التجربة  واأن���اط 
للحقيقة  بالتبعية  و�صعور  عاطفة  ه��ي  ه��ل  بتف�صريها،  الدينية 
واإ�صراق  ك�صف  هي  اأو  الغائية،  للحقيقة  ووج��د  �صوق  اأو  الغائية، 
وانخطاف للروح؟ ما الفرق بني جتربة املقد�س وغريه؟ هل هي 
جتربة ح�صية واإدراكية؟ هل التجربة الدينية هي حقيقة وجوهر 
الدين؟، وغري ذلك الكثري قد اأورد الكاتب بع�صه واأورده اآخرون 

يف مقالتهم وكتاباتهم.
ك��ل ه���ذه ال��ع��وام��ل واجل���وان���ب ق��د �صكلت اأف���ك���ارا واآي��دول��وج��ي��ات 
اإن�صاء  اأردن��ا  لو  ال��ذي  الإحل��اد  الكاتب وه��و  ذك��ره  عديدة منها ما 
تعريف له لقلنا اإنه: اإنكار وجود الإله واملدبر واخلالق العامل مبا 
يح�صل ويتغري يف احلا�صر وعامل غيب امل�صتقبل ومن له الإحاطة 
الأقطار  الإحل��اد يف  انت�صار  اإن  نق�صان.  ول  بزيادة  بدون  باملا�صي 
نوعا  �صكل  املختلفة قد  الديانات  العامل ويف جوانب  املختلفة من 
من هذه الفل�صفات التي ل يعلمها اأغلب النا�س، ل لقلة تواجدها 
عميق  بتف�صيل  درا���ص��ت��ه��ا  دون  اإدراك��ه��ا  ل�صعوبة  ب��ل  وح�����ص��وره��ا 
واأبوابها  وف�صولها  ودرا�صاتها  وعواملها  مفاهيمها  يف  والتوغل 
وابتدعها.  قدمها  من  باختالف  خمتلفة  وحدها  تكون  قد  التي 
اإذا ما الذي طرح �صوؤال وجود اهلل؟ اإن الأمر هذا غاية يف التعقيد 
ولكن  ن�صاأته  اإىل  ال��رج��وع  دون  يفهم  واأن  ي���درك  اأن  وال�صعوبة 
لرمبا يقال اإن نظرة بع�س النا�س اإىل الديانات القا�صرة التي مل 
اآلهتها قادرة على فعل �صيء يذكر قد جعل من هذه حقيقة  تكن 
اهلل  �صلى  ع��ب��داهلل  ب��ن  ممد  اخللق  �صيد  ق��ال  م��ا  ح�صبنا  ولكن 

عليه و�صلم يف قوله:) تفكروا يف اخللق ول تفكروا يف اخلالق(.

فل�صفة  التفاهم مفهوم  فيها مبجلة  ناق�س  امل�صكيني  فتحي  تون�س  الفل�صفة يف جامعة  لأ�صتاذ  مقالة  وتطوراته(«  بداياته  )التخ�ص�س  الدين  فل�صفة  »معنى 
الدين ب�صورة تف�صلية اأورد فيها اآراء ونظريات متنوعة وخُمتلفة من بداية هذا الأمر اإىل ظهوره، �صنتطرق اإليها يف هذه املقالة التي �صتكون �صورة ممحورة 
لبع�س ما ذكره الكاتب يف مقالته، اإنَّ الفل�صفة ب�صكل عام واإن كان ظهورها قد توغل يف القدم اإل اأنَّ ارتباطها بالدين والعقائد والإيانيات قد ظهر يف فرة 
الكلمات. ماذا نعني بفل�صفة الدين وكيف ن�صاأت؟ ملاذا طرح ت�صاوؤل  اأجعلها يف ما يتاأخر من هذه  اأ�صباب  اأطروحته لعدة  الكاتب يف  متاأخرة بح�صب ما ذكره 

ماهو اهلل؟ ماذا قد تغري بعد الفل�صفة؟ كيف غريت الفل�صفة نظرة العامل اإىل اإله الدين؟.
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وي�����ص��ت��ه��لُّ ال��ب��اح��ث م��ق��ال��ه ب��الإ���ص��ارة ل��ن��وع��ني من 
ال�����ص��ي��ادة؛ اأول��ه��م��ا: ���ص��ي��ادة ال���دول���ة؛ وت��ت��م��ث��ل يف 
وعالقتها  ال��داخ��ل��ي  ال�صيا�صية  ال�صلطة  ن�����ص��اط 
ب���الأف���راد واجل��م��اع��ات ال��ت��ي ت��اأمت��ر ب��اأم��ره��ا، كما 
يف ن�����ص��اط��ه��ا اخل���ارج���ي م���ن ح��ي��ث مت��ت��ع��ه��ا ب��ق��در 
���ص��وؤون��ه��ا اخل��ارج��ي��ة دون��ا  اإدارة  م��ن احل��ري��ة يف 
اأخ��رى. وثانيهما -وال��ذي هو  امتثال لإرادة دولة 
ال��دول��ة،  بال�صيادة يف  ُي��ع��رف  م��ا  امل��ق��ال-  م��و���ص��وع 
وهو م�صطلح �صكه املفكر الفرن�صي جان بودان يف 
وفيه   ،)1576( اجلمهورية«  عن  كتب  »�صتة  كتابه 
املواطنني  على  عليا  »�صلطة  باأنها  ال�صيادة  يعرف 
بني  يفرق  وب��ودان  القانون«.  يحدها  ل  والرعايا، 
ال�صيد واحلاكم من حيث ال�صيادة، فالأول �صلطته 
اإذ هو  م��وؤق��ت��ة،  ال��ث��اين  �صلطة  اأن  دائ��م��ة، يف ح��ني 

جمرد مكلف باإنفاذها.
هوبز  ت��وم��ا���س  الإجن��ل��ي��زي  الفيل�صوف  اأك���د  وق���د 
»حتكم  فهي  ال�صعب؛  كل  فوق  ال�صيادة  �صمو  على 
ولهذا  ذاك؛  مكانها  م��ن  كله  ال�صيا�صي  املجتمع 
ثم  ومن  مطلقة،  تكون  ال�صلطة  هذه  فاإن  ال�صبب 
غ��ري م���دودة ل يف م��داه��ا ول يف م��دت��ه��ا، ب��دون 
م�����ص��وؤول��ي��ة اأم����ام اأي اإن�����ص��ان ع��ل��ى الأر������س«. وم��ن 
الفيل�صوف  اأي�����ص��اً  ال�صيادة  نظرية  يف  امل�صاهمني 
ال�صهري  كتابه  ففي  رو���ص��و.  ج��اك  ج��ان  الفرن�صي 
�صيادة  مفهومي  رو�صو  طرح  الجتماعي«،  »العقد 
ال�����ص��ي��ادة  اأن  اإىل  ال�����ص��ع��ب، ذاه��ب��اً  الأم����ة، و���ص��ي��ادة 
فاإنه يتنع  العامة،  الإرادة  »لي�صت �صوى ممار�صة 
اإل  لي�س  ال�صيادة  التنازل عنها، و�صاحب  عن  اأبداً 
اأن  اأحد، عدا  اأن يثله  موجوداً جماعياً، ل يكن 
يثل هو نف�صه بالذات«. اأما املفكر التون�صي را�صد 
يف  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  مفهوماً  ال�����ص��ي��ادة  ع��د  فقد  الغنو�صي 
اإذ هي �صلطة ت�صريعية ل تعلوها  الدولة الغربية، 
احلاكم  هو  ال�صيادة  هذه  و�صاحب  اأخ��رى،  �صلطة 

الذي تخ�صع له ال�صلطات الأخرى.
ال�صيادة  عن  للحديث  املقال  كاتب  ينتقل  بعدها، 
اإىل تيارين  يف الفكر ال�صيا�صي الإ�صالمي، وي�صري 
يت�صم  اأحدهما  لل�صيادة؛  تنظريهما  يف  متمايزين 
توجهان  حتته  وين�صوي  الإ�صالمية،  مبرجعيته 
فهو  الثاين  التيار  اأم��ا  وح��داث��ي،  تقليدي  اث��ن��ان: 
تف�صل  مدنية  مبرجعية  النزعة،  حداثي  علماين 

الدين عن الدولة.
ع��ل��ى م�صاألتي  اه��ت��م��ام��ه  الإ���ص��الم��ي  ال��ت��ي��ار  ���ص��ب 
نظام احلكم، وال�صيادة، اأو احلاكمية كما تعرف يف 
ي�صتندون  التيار  هذا  وممثلو  الإ�صالمي.  املفهوم 
فاأولئك  اأن��زل اهلل  »وم��ن مل يحكم مبا  الآي��ة  اإىل 
ب��اأن اهلل هو  ال��ق��ول  ال��ك��اف��رون« لي�س فقط يف  ه��م 
اإنَّ ال�صلطة احلقيقية يف الدولة  وحده امل�صرع، بل 
اأحد  امل���ودودي،  الأعلى  اأب��ي  هي هلل وح��ده بح�صب 
ال��دك��ت��ور عبداحلميد  اأم���ا  ال��ت��ي��ار.  اأب���رز م��ن��ظ��ري 
اإىل  الأمة«  »�صيادة  ن�صبة مبداأ  ينتقد  فاإنه  متويل 
اإذ هو يف راأيه من ابتكار فقهاء القانون  الإ�صالم؛ 
قبل  ما  ع�صر  يف  ا�صتخدموه  الذين  الفرن�صيني، 
امللك  ���ص��ي��ادة  م��ب��داأ  ع��ل��ى  ا  ���ص��دًّ الفرن�صية  ال��ث��ورة 
اليوم،  له وجود  يعد  حينها ومل  �صائداً  كان  الذي 
اإذ اإنه كان ي�صتند اإىل نظرية »احلق الإلهي« التي 
»اإل يف متحف  م��ك��ان  ل��ه��ا  ي��ع��د  زم��ان��ه��ا، ومل  وىل 
ال�صيا�صية« بتعبري  اآثار تاريخ املذاهب والنظريات 
متويل. يف حني اأن ال�صيعة الثني ع�صرية يقولون 
ال��ر���ص��ول،  ق��ول  ق��ول��ه  اإذ  الإم����ام؛  ب��وج��وب ع�صمة 
لديهم  وال��دول��ة  واج��ب��ان.  ل��ه  والت�صليم  وطاعته 
اإيران  الثيوقراطية كما يف  الدينية  بالدولة  اأ�صبه 

مثاًل.
ه الإ�صالمي احلداثي  من جهته، فقد ارتاأى التوجُّ
اأن يجعل ال�صيادة هلل اأو ال�صريعة، وينح ال�صلطان 
اأو الأمة، يف ماولة منه لتطوير مفهوم  لل�صعب 
الغنو�صي: »دولة  ال�صاأن يقول  احلاكمية. ويف هذا 
الإ�����ص����الم ه���ي دول�����ة ال���ن���ا����س، ال���ذي���ن ي��ج��ت��ه��دون 
املتخ�ص�صة،  ال�صورى  عرب  ويخطئون  في�صيبون 
التي جتعل احلاكم جمرد خادم  العامة  وال�صورى 
الغنو�صي  ع��ن��د  وال���دول���ة  ع��ن��ه«.  ووك��ي��ل  لل�صعب 
وال���ق���ر����ص���اوي وب��ق��ي��ة مم��ث��ل��ي ه����ذا ال���ت���وج���ه هي 
جميع  بني  ي�صاوي  قانون  بها  ي�صود  مدنية  دول��ة 
والفرق  وجن�صهم،  معتقدهم  ك��ان  اأي��اً  املواطنني، 
الوحيد بينها وبني الدول الديقراطية املعا�صرة 

هو مرجعيتها العلوية املتمثلة يف ال�صريعة.
باأنَّ  القول  على  يرتكز  فاإنه  العلماين،  التيار  ��ا  اأمَّ
فيها  مب��ا  جميعها  ال�صلطات  م�صدر  ه��و  ال�صعب 
ت�صاوي  اإىل  ي�صتند  م��ب��داأ  وه��و  الت�صريع،  �صلطة 
هذه  من  وانطالقاً  القانون،  اأم��ام  املجتمع  اأف��راد 

ول  اجلميع،  يخ�س  �صاأناً  ال�صلطة  ت�صبح  امل�صاواة 
تكون عائدة اإىل فرد اأو جماعة دون بقية املجتمع. 
-ليرباليني  العرب  العلمانيني  اأن  الكاتب  وي��رى 
وا����ص���راك���ي���ني- م��ت��ف��ق��ون ع��ل��ى دن���ي���وي���ة ال�����ص��اأن 
الدين  رج��ال  تدخل  ج��واز  ع��دم  وعلى  ال�صيا�صي، 
ال��دي��ن  ب��ني  بالف�صل  مطالبتهم  ه��ن��ا  وم���ن  ف��ي��ه، 
الليربايل  املفهوم  فاإن  الكاتب،  وبح�صب  والدولة. 
ل��ل��دول��ة ق��ائ��م ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال��ق��ان��ون ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
التقنني، كما لدى  ال�صعب حق  اإعطاء  الذي يعني 
اإىل  ذهب  الذي  لوك  جون  الإجنليزي  الفيل�صوف 
عادل  مبداأ  العليا،  ال�صنة  هو  ال�صعب  »�صالمة  اأن 

اأ�صا�صي ل ي�صل من اأخذ به باأمانة قط«.
ول يفوت الكاتب اأن يتطرق اإىل م�صدر ال�صيادة يف 
واحلديث؛  الإ�صالمي  ال�صيا�صيني:  الفكرين  كال 
ف����الأول ي��رج��ع ال�����ص��ي��ادة هلل وح����ده، ح��ا���ص��راً دور 
الإن�������ص���ان يف ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ال�����ص��ري��ع��ة والج��ت��ه��اد 
ان���ط���الق���اً م���ن م��ب��ادئ��ه��ا وث���واب���ت���ه���ا، اأم�����ا ال��ث��اين 
اأو  الطبيعي،  للقانون  ا�صتناداً  لل�صعب  فريجعها 
اأن من�صاأ  اأ�صول الفطرة الإن�صانية. ويرى الكاتب 
نظرة  اخ��ت��الف  اإىل  ع��ائ��د  الفكرين  ب��ني  اخل��الف 
ال��ذات  من  كل  �صلطة  ولنطاق  للكون،  منهما  كل 
قائمة  الغربية  فالنظرة  فيه.  والإن�صان  الإلهية 
للعامل  اهلل  بخلق  ال��ق��ائ��ل��ة  اأر���ص��ط��و  فل�صفة  ع��ل��ى 
وحت��ري��ك��ه ل���ه، ث��م ت��رك��ه ي�����ص��ري ح�����ص��ب ال��ق��وان��ني 
والأ���ص��ب��اب ال��ت��ي اأودع���ه���ا ف��ي��ه، اأم���ا وج��ه��ة النظر 
يف  ومدبره  الكون  خالق  اهلل  فتعترب  الإ�صالمية، 
ومن  التدبري،  دائ��م  اخللق  دائ��م  فهو  حلظة،  ك��ل 

هنا »حاكميته« يف التكوين ويف الت�صريع.
ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ����ص���رورة تو�صيع  ال��ك��ات��ب  وي��خ��ت��م 
علماء  خمتلف  اآراء  وا�صتيعاب  الج��ت��ه��اد،  دائ���رة 
وم��ف��ك��ري الأم����ة م��ن ك��اف��ة الخ��ت�����ص��ا���ص��ات، لكي 
الت�صريعية«.  ل�»ال�صلطة  الأمثل  التج�صيد  يتحقق 
ال�صيا�صية  وال��ن��خ��ب  الأح����زاب  ال��ك��ات��ب  ي��دع��و  كما 
الدين  يثلها  التي  الأهمية  بالعتبار  الأخ��ذ  اإىل 
راأيه-  ال�صعوب؛ فهو -بح�صب  يف �صناعة م�صتقبل 
يكن  ل  وبدونه  الجتماعي،  التغيري  اأدوات  اأهم 
وتقنع،  وتعبئ  تتجذر  اأن  والأح��زاب  النخب  لهذه 

ول اأن حتوز القدرة على احل�صم التاريخي.

ُيناق�ض  »لتفاهم«-  مبجلة  -واملن�صور  احلديث«  ال�صيا�صي  والفكر  االإ�صالمي  ال�صيا�صي  الفكر  بني  الدولة  يف  العليا  ال�صيادة  »اإ�صكالية  عنوان  حمل  الذي  َمقاله  يف 
عبدالقوي ح�صان الباحث يف ق�صايا الفكر االإ�صالمي و�صوؤون احلركات االإ�صالمية، م�صدرية ال�صيادة، ودالالت مفهومها، يف الفكرين ال�صيا�صيني االإ�صالمي واحلديث.
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الق�صايا  اإح��دى  تعترب  ال��ق��راآين  الن�س  فهم  ق�صية  اإّن 
ال�����ص��ائ��ك��ة يف واق��ع��ن��ا امل��ع��ا���ص��ر وذل����ك ل��وج��ود ع���دد من 
امل���دار����س ال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي ت��وؤ���ص�����س روؤي��ت��ه��ا وت��وج��ه��ات��ه��ا 
اعتمادا على طريقة تعاملها مع الن�س القراآين، فهناك 
ال�صلف  ف��ه��م  ب���اأّن  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي  وه���ي  ال�صلفية  امل��در���ص��ة 
ق�صايانا  ملعاجلة  الأ�صا�صية  الركيزة  هو  القراآين  للن�س 
نتيجة  اإل  ه���ي  م���ا  الإ���ص��ك��ال��ي��ات  ه����ذه  واأّن  امل��ع��ا���ص��رة 
وماولة  القراآين  للن�س  ال�صوي  الفهم  عن  النحراف 
ال���ق���راآين، يف ح��ني ه��ن��اك ث��الث  ال��ن�����س  لتمييع م��ع��اين 
مدار�س فكرية خمتلفة ت�صري اإىل وجود اإ�صكاليات جمة 
الن�س قاتل  واأّن هذا  الإ�صالمي،  يف تعاملنا مع الراث 
تنق�صم  ذات��ه  الآن  يف  ولكّنها  والتجديد،  الإب���داع  ل��روح 
ال���ق���راآين  ال��ن�����س  اإع�����ادة ف��ه��م  اإىل  ت�����ص��ع��ى  اإىل م��در���ص��ة 
تتميز  املدر�صة  وه��ذه  الواقع،  مع  يتنا�صب  مبا  وتاأويله 
ق��راءة الراث  واإع��ادة  ال��راث  باأّنها حتاول ك�صر جمود 
منتقديها  ولكن  الواقع  روح  تالم�س  خمتلفة  بطريقة 
ما  الن�س  حتميل  خالل  من  بائ�صة  ماولة  يعتربونها 
ل يحمل ول يحتمل من التاأويل، اإذ ترى مدر�صة اأخرى 
ب���اأّن ال��ن�����س ال��ق��راآين ن��زل يف ظ���روف زم��ان��ي��ة ومكانية 
باأنه  وم�����ص��رية  الن�س  تاريخية  م�صطلح  اإىل  م�صتندة 
القراآين  الن�س  الأحداث وال�صياقات يف  األ نحمل  علينا 
اأّن  حني  يف  فيه،  نزلت  ال��ذي  واقعها  عن  تخرج  معاين 
ثقايف  منتج  القراآين  الن�س  اأّن  تعترب  الأخ��رية  املدر�صة 
واأّن���ه  خ��ا���ص��ة  اح���رام  ك��ل  امل��ن��ت��ج  ه��ذا  نعطي  اأن  وعلينا 
املعرفية  تفا�صيله  بكل  �صخم  ح�����ص��اري  منجز  اأح���دث 
والجتماعية ول نزال نالم�س اأثره اإىل يومنا هذا، ول 
يكن اأن جند حلول مل�صاكلنا املعا�صرة اإل بالتقليل من 
لواقعنا  �صاحلا  ع��اد  ما  لأّن��ه  الثقايف  املنتج  ه��ذا  هيمنة 
التعامل  حول  الكبري  التباين  هذا  خ�صم  ويف  املعا�صر، 
اإىل  يتبنى  وال��ذي  املقال،  هذا  ياأتي  القراآين  الن�س  مع 
ح��د ك��ب��ري راأي امل��در���ص��ة ال��ث��ان��ي��ة ح��ي��ث و���ص��ف ال��ك��ات��ب 
ال�صرعي  الن�س  جلدلية  ا�صتثمار  باأّنه  القراآين  التدبر 
للمعنى  الإن�������ص���ان  ح���اج���ات  اإط������ار  يف  وذل�����ك  وال����واق����ع 
ال�صرعي للمتغريات الطارئة على الأحداث يف التاريخ؛ 
ق���وان���ني نظمية  ا���ص��ت��ث��م��ار جم���م���وع  ال���ت���دب���ر  ف��ن��ظ��ري��ة 
اجتهادي  مبنطق  وح�صارية  تاريخية  و�صنن  ومعرفية 
منظمة  �صرعية  مقا�صد  حتقيق  اأج���ل  م��ن  ا�صتك�صايف 
وي�صيف  والب�صري.  والعمراين  الإن�صاين  لال�صتخالف 
كتاب  اإن��زال  على  تعمل  نظرية  هي  التدبر  ب��اأّن  الكاتب 

اأي الكون،  اأي القراآن يف كتاب اهلل املنظور  اهلل امل�صطور 
وهو ما يعني اإنزال املفهومات اإىل الواقع الإن�صاين وفق 
يق�صد  وه��ن��ا  وال��ت��اري��خ��ي��ة،  وال��ك��ون��ي��ة  ال�صرعية  ال�صنن 
الوحي  التدبر هو عملية معرفية منطلقها  باأن  الكاتب 
عملية  فالتدبر  والن�س،  الع�صر  وواقع  العقل  واأدواتها 
املنظور  يتجاوز  اأعمق  فهم  اإيجاد  اأجل  من  للن�س  حفر 
كاأ�صا�س  فاعل  هنا  فالن�س  للن�س،  والفقهي  ال�صطحي 
املعنى  ه��ذا  وي��اأت��ي  و�صائله،  ك��اإح��دى  ومتفاعل  املعرفة، 
ال��ت��ف��اع��ل��ي ال��ت��ك��ام��ل��ي ان��ط��الق��ا م��ن الع��ت��ق��اد ب��ال��روؤي��ة 
الكونية للقراآن الكرمي كما ي�صميها طه جابر العلواين 
ويقول فيها : »روؤية ل ي�صل فيها من ل يدرك اإطالقية 
والح��ت��م��ال  الن�صبية  وب��ني  بينه  �صلة  ل  واأن���ه  ال��ق��راآن 
والقراآن  اأن ي�صقط عليه �صيء منهما  ينبغي  بحال، وما 
ب�صكل  وحركته  املطلق  الكون  ا�صتوعب  قد  باإطالقيته 
الإلهي  اخللق  جوانب  من  جانب  ت��رك  فما  مو�صوعي، 
مل يتناوله ومل يعطه التف�صري املنا�صب من عامل العهد 
املطلق  الإن�صان  ا�صتوعب  كما  والنار،  اجلنة  عامل  حتى 
من حيث اإن�صانيته«، وجند يف ال�صر�صاد اإ�صارة وا�صحة 
اإىل هيمنة الن�س القراآين على علوم الدنيا واأن القراآن 
كتاب �صامل كامل، وبطبيعة احلال ل يق�صد كل من طه 
اأن القراآن كتاب �صامل لكل العلوم  العلواين ول الكاتب 
الدنيوية والأخروية بل مبعنى اأنه مر�صد وموجه اإليها، 
بني  ت��وازن  الكاتب  تبناها  التي  النظرية  هذه  اأن  وجند 
الفكرية  املدار�س  وبني  القراآين  للن�س  ال�صلفي  الفهم 
يتنا�صب  ف��ه��م ج��دي��د  ت��ب��ن��ي  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
به  اأت��ى  ال��ذي  التنظري  اأن  ال��واق��ع، وجن��د  م��ع متغريات 
الن�س  مع  التعامل  واآلية  القراآين  التدبر  حول  الكاتب 
القراآين  الن�س  فهم  يف  حية  ناذج  اإىل  يفتقر  القراآين 
يكننا  واقعية  ن��اذج  بال  الكاتب  �صردها  نظرية  فهي 
ال�صراع  اأن  يف  النماذج  اأهمية  وتكمن  بها.  ال�صر�صاد 
التنظري بحجم  م�صاألة  يكمن يف  الديني ل  يف اخلطاب 
اخلالف عند ذكر اأمثلة وماولت جديدة لفهم الن�س 

القراآين.
اإن ال��ت��دب��ر ال���ق���راآين م��ن ن��اح��ي��ة امل�����ص��ط��ل��ح ه��و مطلب 
الآي��ات  لأن  وذل��ك  الدينية  اخلطابات  معظم  يف  رئي�صي 
وجل  عز  يقول  اإذ  التدبر  اإىل  مر�صدة  ج��اءت  القراآنية 
»كتاب اأنزلناه اإليك مبارك ليدبروا اآياته وليتذكر اأولوا 
الألباب«، ويف �صياق اآخر » اأََفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْراآَن اأَْم َعلَى 
ْكِر  ْرَنا اْلُقْراآَن ِللذِّ ُقُلوٍب اأَْقَفاُلَها )24(«، واأي�صا »َوَلَقْد َي�صَّ

للم�صلم  �صياج ي�صنع  األف  ِكر«، ولكن هناك  ُمدَّ ِمْن  َفَهْل 
الإ�صالمي  املجتمع  عامة  يعتقد  اإذ  التدبر؛  م�صاألة  يف 
اأن م��ف��ه��وم ال��ت��دب��ر ح��ك��ر ع��ل��ى جم��م��وع��ة م����ددة من 
امل�صلمني رغم اأن الآيات جاءت خماطبة جميع امل�صلمني 
اأن  هو  املفهوم  هذا  تكون  �صبب  واأم��ا  التدبر،  م�صاألة  يف 
التدبر  م�صاألة  ا�صتخدام  على  حر�س  الوعظي  اخلطاب 
يف ال��وع��ظ والإر����ص���اد ال��دي��ن��ي وال��رغ��ي��ب وال��ره��ي��ب. 
القراآن  فهم  ذاته  الآن  يف  يقت�صي  التدبر  اأن  اإىل  اأ�صف 
اأن  ي�صح  ل  ما  وهو  العميق،  الفهم  بل  القراآن  ومعرفة 
يقوم به عامة النا�س، فلو قام به عامة النا�س فلن يكون 
للخا�صة من العلماء واأهل الوعظ واحلديث من اأهمية 
ك����ربى، ول��ذه��ب��ت ع��ن��ه��م ت��ل��ك ال��ق��دا���ص��ة وال��ه��ال��ة ال��ت��ي 
ينحهم اإياها النا�س؛ لأنهم اأكر فهما ووعيا بن�صو�س 
ال��دي��ن. ل��ذل��ك �صنع اخل��ط��اب ال��دي��ن��ي ع��دة ���ص��روط يف 
ولالأحاديث  للقراآن  الواعي  الفهم  وهي  التدبر  م�صاألة 
ووج��ود  ال�صحيحة،  والعقيدة  وللفقه  العربية  وللغة 
ممكنة  غري  عملية  التدبر  م�صاألة  يجعل  ال�صروط  هذه 
يتعامل  املعا�صر  واقعنا  وبالتايل جند يف  النا�س.  ملعظم 
واقت�صر  للقراءة،  باأنه كتاب  القراآن  امل�صلمني مع  عموم 
خطباء  اأم��ا  الآي���ات،  ق��راءة  على  والتدبر  الذكر  مفهوم 
امل�صاجد فيتلخ�س التدبر عندهم يف الوعظ والرغيب 
والرهيب، واأما علماء الدين ففي التف�صري من خالل 
ال��ت��دب��ر يف ع��م��وم��ه  امل��ف�����ص��ري��ن. واإن ك���ان  اأق�����وال  ���ص��رد 
ممودا، فاإن التاأويل يتاأرجح بني احلمد والذم؛ وذلك 
تختلف  �صياقات  يف  التاأويل  ذكرت  القراآنية  الآي��ات  لأن 
العزيز:  كتابه  مكم  يف  اهلل  يقول  اإذ  التدبر،  ذك��ر  عن 
ُهنَّ  َكَماٌت  ْ اآَي��اٌت مُّ ِمْنُه  اْلِكَتاَب  َعلَْيَك  اأَن��َزَل  ��ِذي  الَّ » ُهَو 
َزْيٌغ  ُقُلوِبِهْم  يِف  الَِّذيَن  ا  مَّ َفاأَ ُمَت�َصاِبَهاٌت  َواأَُخ��ُر  اْلِكَتاِب  اأُمُّ 
َفَيتَِّبُعوَن َما َت�َصاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتاأِْويِلِه َوَما 
اآَمنَّا  َيُقوُلوَن  اْلِعْلِم  يِف  ا�ِصُخوَن  َوالرَّ  ُ اهللَّ اإِلَّ  َتاأِْويلَُه  َيْعلَُم 
اْلأَْلَباِب )7( ".  اأُوُلو  اإِلَّ  ُر  كَّ َيذَّ َوَما  َربَِّنا  ِعنِد  ْن  ُكلٌّ مِّ ِبِه 
من  بني  التاأويل  م�صاألة  يف  متابينة  الآراء  جاءت  لذلك 
األهمه  اإل من عند اهلل ومن  التاأويل ل يكون  اأن  يعتقد 
اهلل هذا العلم، يف حني يرى البع�س باأن التاأويل خا�س 
العلماء من  الأم��ة، يف حني و�صع  �صلف  العلم من  باأهل 
اأن  حني  يف  التاأويل،  يف  �صروطا  ال�صاطبي  اإىل  ال�صافعي 
مدر�صة العرفان ال�صوفية �صعت اإىل فتح اآفاق وا�صعة يف 

مفهوم التاأويل القراآين.

القراآين،  بالن�ض  املتعلقة  املوا�صيع  اأهم  اأحد  اإىل احلديث حول  واملقا�صدي«  التاأويلي  والن�صق  القراآين  التدبر  »نظرية  الع�صراوي يف حديثه حول  ي�صعى ممد 
وذلك من خالل التطرق اإىل مورين اأ�صا�صيني وهما مو�صوع التدبر ومو�صوع التاأويل، لي�صرد يف ورقته اأهم االأقوال واالآراء حول معاين ودالالت كل من التدبر 

والتاأويل يف الن�ض القراآين وعالقتهما باملتغري الزمكاين.
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المدينة الفاضلة للفارابي: بين الفلسفة وعلم الكالم
ناصر الكندي
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ُي�صري الكاتب رودلف اإىل اأنَّ كتاب »مبادئ اآراء اأهل 
الفارابي،  اأعمال  اأ�صهر  اأحد  يعد  الفا�صلة«  املدينة 
اأع��ي��د طبعه  ث��م  1895م،  ع��ام  م��رة  اأول  ن�����ص��ره  ومت 
مرات عديدة اإىل خمتلف اللغات الأوروبية. ويقول 
التي  بالطريقة  تناوله  يتم  مل  الكتاب  باأنَّ  الكاتب 
تليق به اإذ ُح�صر اأحيانا يف اجلانب ال�صيا�صي وف�صل 
اإليه كعمل فل�صفي  النظر  الباحثني يف  العديد من 
ه��ذا  امل���ق���ال  ���ص��ي��ت��ن��اول  ل���ذل���ك  الأوىل؛  ب���ال���درج���ة 
ال��ك��ت��اب يف ث��الث��ة م��ب��اح��ث: ع��ن��وان ال��ك��ت��اب وبنيته 
املنتقاة. وي�صر رودلف على  املوا�صيع  والعديد من 
عكف  اإذ  خا�صة؛  بعناية  »املبادئ«  اأّلف  الفارابي  اأن 

ره وجمعه ورتبه. به وحرَّ عليه وبوَّ
كتاب  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ��ه  ي��ن��بِّ ال��ك��ت��اب«،  »ع��ن��وان  ويف 
ال��ف��اراب��ي ل ُي��ذك��ر ع���ادة ع��ن��وان��ه ال��ك��ام��ل، فهو قد 
»املدينة  اأو  الفا�صلة«،  »املدينة  بعنوان  اإليه  ُي�صار 
الفا�صلة للفارابي«. ورمبا ب�صبب هذا الختزال يف 
اأنه فل�صفة  اإليه على  اأن ُينظر  ع على  العناوين �صجَّ
�صيا�صية ولي�س فل�صفة خال�صة. واحلق اأن الفارابي 
اأو  نوذجية  مدينة  و�صف  اإىل  ي�صري  ل  كتابه  يف 
ع��ل��ى و���ص��ف ما  ا  ت��ف��ك��ريه من�صبًّ ك���ان  ب��ل  م��ث��ال��ي��ة، 
فهو  املوا�صيع،  م��ن  جملة  يف  املدينة  اأه��ل  يعتقده 
امل��ع��رف��ة  م���ن  اأق����ل  ل��ف��ظ "راأي" وه����و  ي�����ص��ت��خ��دم 
قيمة  اأق��ل  راأي  كلمة  اأن  العديد  راأى  لهذا  احلقة. 
يت�صمن  ل  الن�س  هذا  ولكن  الفل�صفية.  اآرائ��ه  من 
اآخر وهو »املبادئ«، وهو  اآراء فقط، بل هناك لفظ 

يتنا�صب مع معايري القول الفل�صفي.
كتاب  الكتاب« عن هيكل  »بنية  الكاتب يف  ث  ويتحدَّ
ق�ّصمه  ثم  مو�صول  ا  ن�صًّ اأنتج  فالفارابي  الفارابي؛ 

اأخ��رى  ِق�صمة  ذل��ك وو���ص��ع  ب��اب��ا، وع��اد بعد   19 اإىل 
املوجود  ه��ي:  اإ�صافية؛  ف�صول  �صتة  اإىل  مه  ق�صَّ اإذ 
ف���وق فلك  م��ا  امل���وج���ودات )ع���امل  الأول، وم��رات��ب 
ال��ق��م��ر(، وع����امل م���ا حت���ت ف��ل��ك ال��ق��م��ر، وال��ن��ف�����س 
الب�صرية، واملدينة الفا�صلة، واآراء م�صادات املدينة 
اأ�صئلة  التق�صيم  ُيثري هذا  الفا�صلة.. ويف احلقيقة، 
م��ه��م��ة: ف��ي��م��ا ي��ب��ح��ث ال��ف��اراب��ي ب���ال���ذات؟ وم���ا هي 
الغايات املعرفية التي كانت تدور بخلده ويتغّياها؟ 
لختيار  حركته  التي  النماذج  اأو  البواعث  هي  وما 

بال�صبط هذا ال�صرب من املوا�صيع؟ 
ُي��ع��ّل��ق ال��ك��ات��ب ب�����اأن��ه م��ن ال�����ص��ع��ب اإي���ج���اد اإج��اب��ات 
فرعا  ول  خا�صا،  مو�صوعا  يعالج  ل  لأن��ه  ل��ذل��ك؛ 
م��ن ال��ف��ل�����ص��ف��ة، ول ي��راع��ي ال��ت��م��ي��ي��ز ال�����ص��ائ��ع بني 
ال��ف��ل�����ص��ف��ة ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ة. ول��ك��ن ق���د ت��ك��ون 
اإج���اب���ات ي��ق��رح��ه��ا ري��ت�����ص��ارد ف���ران���ك ح���ني ي��ق��ول 
يبحث  ال���ذي  ال��ك��الم��ي  للتقليد  ال��ع��ودة  ب�����ص��رورة 
هناك  اأنَّ  يبدو  اإذ  ال��دي��ن«؛  ب���»اأ���ص��ول  ُي�صمى  فيما 
ن���وع���ا م���ن ال���ع���الق���ة ب���ني ب��ن��ي��ة امل����ب����ادئ وت��رك��ي��ب��ة 
م��و���ص��وع��ات اأ���ص��ول ال��دي��ن، وي��ك��ون ذل���ك ب��ال��ع��ودة 
الأ�صعري  احل�صن  اأب��ي  مثل:  معا�صرة؛  لن�صو�س 
)ت 324 هجري- 944 ميالدي(. فقد احتوى كتاب 
الأ�صعري »اللمع يف رد اأهل الزيغ والبدع« موا�صيع 
اآخر  كتاب  وهناك  الفارابي،  كتاب  بنية  من  قريبة 
عنوانه  ميالدي(  هجري-933  )ت333  للماتريدي 
اأي�����ص��ا.  ال��ف��اراب��ي  ك��ت��اب  بنية  ل��ه نف�س  »ال��ت��وح��ي��د« 
قواطع  اإىل  »الإر���ص��اد  عنوانه  ثالث  لكتاب  اإ�صافة 
 458 ل��ل��ج��وي��ن��ي )ت  اأ����ص���ول الع���ت���ق���اد«  الأدل�����ة يف 

هجري- 1085م(.

ول��ل��ف��اراب��ي اأي�����ص��ا ك��ت��اب اآخ���ر ع��ن��وان��ه »ح��ج��ة امللة« 
املدينة  عن  كتابه  لتف�صري  مهما  مدخال  يعد  ��ا  ُرمبَّ
تعالقا  ه��ن��اك  اأن  على  ي��دل  كتابه  ففي  الفا�صلة. 
والكالمية،  الفل�صفية  الأع��م��ال  بني  اأي�صا  �صديدا 
اإرادي��ة.  ومنها  نظرية  امللة  اأه��ل  اآراء  اأنَّ  يذكر  فهو 
وتنتمي الأوىل اإىل و�صف اهلل وخلق العامل وبنيته 
م��و���ص��وع  الأخ����رى  ت�صمل  بينما  الإن�����ص��ان.  وخ��ل��ق 
الأنبياء وامللوك والروؤ�صاء والفّجار واأهل ال�صالل، 
والثانية  مبا�صرة  باحلق  ب�صلتها  الأوىل  وتت�صف 

�صلة مبثال احلق فح�صب.
املبادئ  الكالمية يف  املوا�صيع  اإىل  رودلف  ق  ويتطرَّ
عقل  باأنه  املوجود  تو�صيف  عن  الأول  ِمَثالني:  يف 
الطويل  احلجاج  مدى  على  اأنه  اإل  اأول،  ومع�صوق 
الثاين  واملثال  الفل�صفية.  بالتقاليد  ربطه  ي�صعب 
للمدينة  عميق  وبو�صف  الكالم  علم  ت�صابهات  عن 
جمهورية  م��ع  فل�صفي  م��رياث  ل��ه  وه��ذا  الفا�صلة، 
اأف����الط����ون، وي��ت��ك��ل��م ف��ي��ه ع���ن ال�������ص���اللت امل��ت��ب��ع��ة 
املدينة  ي��ح��ي��ون يف  ال��ذي��ن  واأن  اجل��اه��ل��ة،  امل���دن  يف 
ال��ف��ا���ص��ل��ة ي�����ص��ع��رون ب��ال�����ص��ع��ادة. وه��ن��ا ك��ذل��ك جتد 
اإذ  الفل�صفي؛  بالتقليد  املثال  هذا  ربط  يف  �صعوبة 
اإن علم الكالم ي�صّنف جماعة دون اأخرى بال�صالل 

واخلروج من امللة.
دا على اأنَّ عمل  ويختتم الكاتب يف نهاية مقاله ُموؤكِّ
اأنه  اإل  الفارابي هو عمل فل�صفي ولي�س علم كالم، 
���ص��ع��ى ل��ل��ت��ع��ام��ل ت��ع��ام��ال ���ص��م��ول��ي��ا م��ع م��و���ص��وع��ات 

وحتدّيات م�صتمدة من املنظومة الكالمية.

تتَّ�صم الفل�صفة االإ�صالمية غالًبا بعالقتها الودية مع الن�ضِّ القراآين، وو�صع مقوالت الفل�صفة اليونانية يف خدمة هذا الن�ض. واأ�صفرت هذه العالقة عن علٍم جديد 
الن�صو�ض  دار�ض  ينبغي على  الو�صطى. وعليه  القرون  باالأر�صطية خالل  امل�صيحية  االأكويني عند مقاربته  فعله توما  ما  ما- مع  -نوًعا  الكالم وهو يقرتب  بعلم  ي  �ُصمِّ
عملية  يف  االإ�صالمي  ونظريه  اليوناين  الفل�صفي  الهيكل  بني  معتربا  تباينا  �صيواجه  الأنه  وذلك  لها؛  �ض  التعرُّ عند  احلقيقة  هذه  ي�صتح�صَر  اأْن  االإ�صالمية  الفل�صفية 
كتابه  يف  تاأمالت  الدين،  واأ�صول  »الفارابي  بعنوان  »التفاهم«-  مبجلة  -املن�صور  مقاله  يف  رودلف  اأولري�ض  الكاتب  ينطلُق  ذلك،  والأجل  والق�صايا.  للمبادئ  التنظري 

)مبادئ اآراء اأهل املدينة الفا�صلة(« يف قراءته لهذا الكتاب من خالل هذا اال�صتح�صار.
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يف م��ق��ال��ت��ه امل��ع��ن��ون��ة ب��ال���ص��ت��ف��ه��ام ال���ت���ايل: ه��ل م��ن دور 
ال�صتعمارية؟!،  الرغبات  تلبية  يف  الأمل��اين  لال�صت�صراق 
باأنه  ل��ال���ص��ت��دراك  نا�صف  عبداحلميد  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ودن��ا 
ل��ي�����س م��ن م��ه��م��ات��ن��ا اأن ن��ف��ع��ل م��ع ال���ص��ت�����ص��راق م��ا فعله 
الذين جمدوا امل�صت�صرقني ول اأن نتعر�س لهم بالت�صفيه 
بال�صتناد اإىل مواقف غام�صة، اأو عر�س ال�صت�صراق من 
بالتب�صري  ات�صاله  اأ�صا�س  على  يقوم  بحت  ديني  منظور 
وال�صتعمار يف كل ما اأجنزه، اأو كما فعل الالحقون الذين 
اإح���دى ح��رك��ات ال��ت��ط��ور يف  در���ص��وا ال���ص��ت�����ص��راق بو�صفه 
قاموا  الذين  الأعالم  ومن  الراثية.  العربية  الدرا�صات 
ر�صوان  الأ�صتاذ  م�صوؤوليته  وحتملوا  املتني  ال��دور  بهذا 
ال�صيد الذي اأعاد قراءة ال�صت�صراق بعد مرور نحو ثالثة 
عقود منذ القراءة الأوىل يف دوريته »الجتهاد« ويف كتابه 
�صيطرة  مدى  نلتم�س  الآن  ولعلنا  الأملان«.  »امل�صت�صرقون 
الوعي  على  العربية  جمتماعتنا  يف  املتف�صية  ال�صت�صهال 
النظرية  تلك  ذلك،  تبني  اإىل  الكثريون  لينزلق  اجلمعي 
ال��ت��ي ل ت��ل��ت��ف��ت اإىل ���ص��ب��ك��ة امل�����ص��ال��ح ال��ب�����ص��ري��ة امل��ت��ع��ددة 
ال�صبكة  هذه  تختزل  واإنا  اأحياناً،  واملتناق�صة  واملتنوعة 
ال�صياق  الآخ��ر لالأنا. ويف هذا  ع��داء  واح��د وهو  يف خيط 
ل�صيا�صة  تابعة  كونها  على  ال�صت�صراق  حركة  اإىل  ينظر 
ثقافتنا  على  الهيمنة  اإىل  الرامية  ال�صتعماري  ال��غ��رب 
ال��ع��رب��ي��ة الإ���ص��الم��ي��ة ودجم��ه��ا دجم����اً غ��ل��ي��ظ��اً ب��امل�����ص��روع 
النظرية عن م�صاعر  تعرب هذه  وبينما  لأوروبا  احلداثي 
اجلميع،  ف��وق  باأننا  الإي���ان  م�صدرها  ال��ت��ي  ال�صتعالء 
بالدونية نتيجة كوننا  اأحا�صي�س م�صمرة  اأي�صا عن  تعرب 
جم���رد م��و���ص��وع��ات ل��ل��در���س م���ن ق��ب��ل الآخ����ر امل��خ��ت��ل��ف. 
واقعنا  تخدم  ل  والأحا�صي�س  امل�صاعر  ه��ذه  اأنَّ  احلقيقة 
ذلك  على  وال��دل��ي��ل  بعيد،  م��ن  ول  قريب  م��ن  ل  الثقايف 
اإب��ان  للح�صارة  وم�صدرين  منتجني  كنَّا  عندما  اأننا  هو 
نتاآمر  اأننا  يف  للحظة  ولو  نفكر  نكن  مل  نه�صتنا  ع�صور 
على الغري ول الغري قد فكر يف ذلك بل �صعى لال�صتفادة 
وينطلق  ويتطور  ليتقدم  واأخطائنا  معارفنا  من  التامة 

يف جمال الإبداع. 
الأملاين  ال�صت�صراق  غاب  ملاذا  �صعيد،  اإدوارد  �ُصئل  عندما 
اأملانيا مل  لأنَّ  الغربي؟ هل  ال�صت�صراق  فرع مهم يف  وهو 
العرب  يعرف  مل  اإذن  العرب،  مع  مبا�صر  ع��داء  يف  تدخل 
اأنَّ  »لح��ظ��ت  �صعيد:  اإدوارد  اأج���اب  الأمل����اين؟  ال�صتعمار 
بداية ال�صت�صراق احلديث كانت وليدة القوة ال�صتعمارية 
املادية. ا�صتعمروا اأرا�صي ال�صعوب وح�صلوا على ن�صو�س 
الفرن�صيني  بوا�صطة  اإل  الأملان  عليها  يح�صل  مل  �صرقية 
مما  ثانوية  ظ��اه��رة  الأمل���اين  ال�صت�صراق  اإن  والإجن��ل��ي��ز. 
اأن العلماء الأملان كانوا تالمذة �صلف�صر دي �صا�س  يعني 
ف��ران�����س،  دو  بالكوليج  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اأ���ص��ت��اذ  ك��ان  ال���ذي 
الفرن�صي  لال�صت�صراق  الأملاين  ال�صت�صراق  انت�صاب  وكان 
دي  تالمذة  هم  الأمل��ان  امل�صت�صرقني  كل  مبا�صرا.  انت�صابا 
�صا�س، وال�صت�صراق الأملاين الذي لعب دورا مهما يف تطور 
على  ال��دول��ة  �صلطة  من  قريبا  اأب��دا  يكن  مل  ال�صت�صراق 
دائما  يكن  مل  داخلية  كظاهرة  اإنه  حتى  العاملي  ال�صعيد 
العلماء  اإن  نقول  اأن  يجب  ال��دول��ة.  ط��رف  م��ن  مدعوما 
مل  والإجن��ل��ي��ز  الفرن�صيني  العلماء  م��ع  باملقارنة  الأمل���ان 

اأبدا عمالء ا�صتعمار«.  يكونوا 
ي�����ص��رح ال�����ص��ي��د ج��رين��وت روت����ر ه���ذه امل�����ص��األ��ة م��ن زاوي���ة 
ق��د جتاهل  الأمل���اين  ال���ص��ت�����ص��راق  اإن  ق��ال  اأخ���رى، عندما 
املوجود على  الأو�صط  ال�صرق  الثانية  العاملية  بعد احلرب 
العلمية  مادته  باأن  ي�صعر  ومل  تاماً  الواقع جتاهال  اأر�س 
ق��د ���ص��ارت ج���زءا م��ن ال��ن��ق��ا���ص��ات امل��ح��ت��دم��ة ب��ني �صفوف 
اأ�صباب  اإىل  يعود  التجاهل  ه��ذا  وك��ان  املتمردين  الطلبة 
اإىل  ي�صري  اأخ���رى  ناحية  وم��ن  ع��ام��ة،  وت��اري��خ��ي��ة  علمية 
غريها  دون  اأملانيا  بها  اخت�صت  تاريخية  �صيا�صة  ظاهرة 
اأملانيا  من الدول. فخالفا لربيطانيا وفرن�صا مل تتورط 
العامل  يف  ال�صتعماري  ال���دور  ممار�صة  يف  مبا�صر  بنحو 
العربي. اأي اأن اأملانيا مل ت�صعر بوجود �صرورة حتتم عليها 
فرن�صا  اهتمام  بقدر  املعا�صر  العربي  بالعامل  الهتمام 
وبريطانيا به. ومن هنا مل تن�صاأ مراكز بحثية على غرار 

اللغات  مدر�صة  اأو  لندن  يف  ال�صرقية  الدرا�صات  مدر�صة 
قائمة  احلقيقة  ه��ذه  وتبقى  ب��ب��اري�����س،  احل��ي��ة  ال�صرقية 
خطوتها  خطت  قد  اأملانيا  اأن  بالعتبار  اأخذنا  واإن  حتى 
الأوىل بهذا الجتاه حينما اأ�ص�صت معهد اللغات ال�صرقية 

يف برلني ومهد هامبورغ املخت�س مب�صائل ال�صتعمار.
العربية  الثقافية  ال��دوائ��ر  كل  يف  دائماً  العتقاد  يجري 
بهذا  فهو  والتب�صري،  بال�صتعمار  مقرون  ال�صت�صراق  اأن 
�صاعد  موؤ�ص�صات  بتكوين  تت�صل  مواقف  عن  �صدر  املعنى 
على نوها كل الذين عملوا يف ال�صت�صراق، فال�صت�صراق 
قرين ال�صتعمار لأنَّ ع�صر ال�صتعمار اعتمد على اأولئك 
اأوغ��ل��وا يف م��ع��رف��ة العربية  ال��ذي��ن  ال��رج��ال الأوروب���ي���ني 
ال�صتعمارية  املوؤ�ص�صات  تكوين  على  ف�صاعدوا  وال�صرق 
يف  ال���ص��ت��ع��م��ار  اإنَّ  ي��ق��ال  اأن  و�صحيح  وامل�����ص��ورة.  ب��ال��راأي 
بالن�صبة  اآمنة  نافذة  ليكون  بال�صت�صراق  ا�صتعان  ت�صلطه 
وه��ذا  ال��ع��رب��ي��ة  اأو���ص��اع��ن��ا  م��ن  ي��ري��د حتليله  م��ا  لتحليل 
وحده يف�صر ملاذا كان النفوذ ال�صتعماري الأوربي �صديداً 
للم�صت�صرقني  اأنواع  ثالثة  وهناك  العربية،  الأر�س  على 
النمط  هذا  لتكرار  وميزهم  العربي  املجتمع  ا�صتنبطهم 
ال�صتعمار  مع  ال�صت�صارق  تواطوؤ  فكرة  ولتاأكيد  ال�صائد 
واأول ه���ذه الأن����واع ه��م امل��وظ��ف��ون ال��ر���ص��م��ي��ون يف دوائ���ر 
واأي�صاً  الربيطانية،  ال�صتعمارات  وزارة  مثل  ال�صتعمار، 
املخابرات  مثل  ال�صتعمار  دوائر  يف  ر�صميون  م�صت�صارون 
متخ�ص�صون  وه��م  والأمل��ان��ي��ة،  والفرن�صية  الربيطانية 
غري  امل�صت�صرقون  ه��م  واأخ����رًيا  ال�صرقية،  ال��درا���ص��ات  يف 
كانوا  ب��ل  ا�صتعمارية  ر�صمية  غ��ري  دوائ��ر  ويف  الر�صميني 

اأكادييني. 
وع��ل��ي��ه ف��م��ازال م��ل��ف ال���ص��ت�����ص��راق م��ف��ت��وح��اً، وي��ب��دو اأن��ه 
الأ�صول  حول  متدماً  النقا�س  وم��ازال  كذلك.  �صيبقى 
ال��ت��اري��خ��ي��ة حل��رك��ة ال���ص��ت�����ص��راق وت��ط��وره��ا واأه��داف��ه��ا 
ال�صتعمارية  واملخططات  بالفكر  وعالقتها  ومراميها 
ال�صرقية  التوغل يف اجلذور  له على  ودعمها وم�صاندتها 

العربية. وبالأخ�س 

الوطن  الدار�صني خارج  العرب  اأذهان  لهبًا ال ينطفئ يف  ولّدت  �صكل مقالة يف دورية ديوجني  والتي ظهرت على  1963م،  اأنور عبدامللك يف عام  اأ�صعلها  التي  ال�صرارة 
العربية االإ�صالمية معرتفني مبنجزات بع�صهم  املعرفة باحل�صارة  اإىل حقول  اأ�صافوه  ما  وداخله يف م�صاألة اال�صت�صراق، ودرا�صة اال�صت�صراق واملُ�صت�صرقني، متلم�صني 
ومعرت�صني على مداخل االآخرين. ولهذا كانت مقالة اأنور عبدامللك تنبئ �صمنًا مبا يعلنه الحقًا موؤمتر امل�صت�صرقني املنعقد يف باري�ض �صنة 1973 عن موت اال�صت�صراق 

وا�صتبداله بالعلوم االإن�صانية املرتبطة مب�صاألة ال�صرق.
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ات نظريات الدين جدليَّ
هنية الصبحية

heenosaid@gmail.com

ح �صيجال اأنَّ نظرية الدين تنطلق من ت�صاوؤلنْي رئي�صيني؛  وُيو�صِّ
الأ�صل  لفظ  اأنَّ  وي��رى  وظائفه؟  وم��ا  ال��دي��ن؟  اأ���ص��ول  ما  هما: 
ه��ي ظ��روف  م��ا  يعني  اأن��ه  اأي  ب��داي��ات��ه؛  اأو  ال��دي��ن  لتاريخ  ي�صري 
التا�صع  القرن  نظريات  فاإنَّ  الكتابات،  وح�صب  وبداياته؟  ن�صاأته 
مبراحله  الدين  ظهور  بداية  عن  وبحثت  بالأ�صل  ُعنيت  ع�صر 
الدين  الع�صرين بوظائف  القرن  ُعنيت نظريات  بينما  املختلفة، 
معينة  حاجة  يلبِّي  ووظيفته  ن�صوئه  ح�صب  فالدين  وفاعليته؛ 
فبع�س  وثبوتها؛  النتيجة  على  التاأكيد  تعني  للفرد  و�صرورية 
يعمل  كيف  ت�صرح  واأخ��رى  الدين،  يظهر  كيف  ت�صرح  النظريات 

الدين، ومنها نظريات تعالج الأمرين.
ويف احلقيقة اأنَّ غالبية نظريات القرن الع�صرين َترى اأنَّ حقيقة 
الدين تكُمن خارج نطاق العلوم الجتماعية، عدا ال�صو�صيولوجي 
كونه  الدين  حقيقة  لتاأكيد  نظريته  ا�صتعمل  الذي  برجر  بير 
كتابه  يف  ذلك  ناق�س  وقد  والالهوت،  الجتماع  علم  يف  خمت�صا 
فال�صفة  معظم  اأن  جن��د  الآخ��ر  اجل��ان��ب  ويف  امل��الئ��ك��ة«،  »�صائعة 
فل�صفي  منظور  م��ن  ال��دي��ن  حقيقة  ي��رون  ع�صر  التا�صع  ال��ق��رن 
تاأ�صي�صه على  العلوم الجتماعية؛ وبذلك مت  ولي�س من منظور 
الوقوع فيما ي�صميه �صيجال  اأ�صل م�صتقل؛ وبذلك فهم جتنبوا 
للدين  الوظيفة  اأو  الأ�صل  اأن  َيعِني  ال��ذي  الوظيفي«  »اخلطل 
يف  ف��روي��د  �صيجموند  ال�صيكولوجي  اأم��ا  ال��دي��ن،  حقيقة  ُتبطل 
كتابه »م�صتقبل وهم«، فقد ُعني باأ�صل ون�صاأة الأديان وتطورها 
وحتليلها حتليال نف�صيا من اأجل الت�صدي حلقيقة الدين؛ كونه 
يرى اأن الأديان اعتقادات خاطئة. ويف اجلانب الآخر، جند عامل 
ا�صتخدم الوظيفة والفعالية يف الروحانية  النف�س وليم جيم�س 
الدينية من اأجل اإثبات حقيقة الت�صوف الديني دون الوقوع يف 

حبائل اخلطل الوظيفي. 
اأ�صل  يرجعون  الجتماع  علم  منظري  اأن  اإىل  �صيجال  وي�صري 
ف��احل��اج��ة للدين  دي��ن��ي��ة؛  اإىل م�����ص��ائ��ل غ��ري  ال��دي��ن ووظ��ائ��ف��ه 
اأن  �صيء؛ مبعنى يكن  اأي  تكون  اأن  التي يكن  التلبية  تتطلب 
اأن تكون  تكون مادية مثل الطعام وال�صراب وغري ذلك، ويكن 
غ��ري م��ادي��ة؛ اأي ق��د ت��ك��ون ظ��اه��رة اأو غ��ري ظ��اه��رة ع��ن��د بع�س 
غايات  لتحقيق  و�صيلة  ذلك  يكون  اإر�صائها،  اأجل  ومن  الأف��راد، 
الدين  اأ�صول  اأن  الدينية  الدرا�صات  علماء  يرى  بينما  دنيوية. 
مع  للتجربة  للدين  فحاجتهم  ذاتها؛  بحد  دينية  هي  ووظائفه 
والتي  ليوؤمن عالقة مع اهلل  والدين لدى علمائه يح�صر  اهلل، 

يف  املتمثلني  الدين  علماء  يتبناها  التي  الرئي�صة  النظرية  تعد 
اأنهم  ماك�س مولر ورافاييل ويواخييم وغريهم، وبهذا نالحظ 
يف  البحث  عن  ويبتعدون  واأ�صوله  الدين  عن  بالبحث  يهتمون 

احلقيقة. م�صاألة 
وملحة  ���ص��روري��ة  بحاجة  الأف����راد  اإن  ال��دي��ن  علماء  ي��ق��ول  كما 
ل��ي��ك��ون��وا ع��ل��ى ���ص��ل��ة ب����اهلل؛ ك���ون ال��ع��الق��ة ب���اهلل جت��ل��ب ل��ل��روح 
ال�صالم وت�صتطيع من خاللها اإجناز العديد من احلاجيات التي 
اأجل  الأ�صا�صية من  الفرد  الأفراد. وقد ربطت بحاجة  يحتاجها 
توجد  مل  اإذا  اآخ��ر  جانب  ويف  وال�صراب،  للطعام  كحاجته  بقائه 
وجوده  �صي�صبح  واإن��ا  يوت  لن  الفرد  فاإن  باهلل،  العالقة  تلك 
ويرى  دنيويا.  بديال  يكون  اأن  للدين  يكن  ل  لأن��ه  متزعزعا؛ 

علماء الدين اأن احلاجة للرب كونية ولي�صت فردية اأو خا�صة.
علماء  يراها  كما  الدين �صيغتنْي  لنظرية  اأنَّ  �صيجال  يذكر  كما 
الدين  اأ�صل  ب��اأن  ي�صفها  الأوىل  فال�صيغة  الدينية؛  الدرا�صات 
بالفطرة الب�صرية التي يبحث فيها الفرد عن عالقة باهلل ومن 
جتاوزت  ال�صيغة  هذه  اأن  �صيجال  ويحلل  اإلياد.  مر�صيا  رواده��ا 
اإىل  التزمت فقط بوجود احلاجة  م�صاألة وجود اهلل؛ فالنظرية 
اهلل ولي�س بوجود اهلل، وهذا ادعاء علماء الدين اأنه بالفعل يلبي 
علماء  اأن  ذل��ك  ويوؤكد  يوجد،  اأن  يجب  اهلل  ف��اإن  لذلك  احلاجة 
ذات��ه.  الحتياج  على  يبقى  التاأكيد  اأن  بحيث  لهوتيون  الدين 
الدين  اأ�صل  اأن  يرى  والذي  مولر  فيمثلها  الثانية  ال�صيغة  اأما 
�صيجال  وي�صري  اهلل،  اإىل  احلاجة  يف  ولي�س  اهلل  مع  التجربة  يف 
الإن�صاين؛  للكمال  �صرورية  اهلل  م��ع  التجربة  كانت  مهما  اأن��ه 
ال��ب��ح��ث ع��ن اهلل واإن���ا يف جتربة  اأ���ص��ا���ص��ه يف  ال��دي��ن لي�س  ف���اإن 
اأ�صل  ا�صتنباط  اأن  �صيجال  يرى  وعليه  اهلل.  للقاء  متوقعة  غري 
قريبة  الدين  علماء  نظرية  من  يجعل  اإليه  احلاجة  من  الدين 
من نظرية علماء الجتماع وبهذا فاإن كليهما يذهب اإىل املعنى 

ذاته.
ب��ال��دي��ن؛  يهتمون  الج��ت��م��اع  ع��ل��م��اء  اأن  �صيجال  ُي��وؤك��د  وع��ل��ي��ه، 
ونف�صية  واأنربولوجية  �صو�صيولوجية  اآث��ار  اإنتاج  على  لقدرته 
واقت�صادية، كما اأن بع�صهم يرى اأن الدين عن�صر مهم يف اإجناز 
وظائف اأخرى غري دينية؛ وبذلك فنجد اأن العلوم الجتماعية 
ُيعجبون  الجتماعيني  اأن  كما  الآث��ار،  تلك  ترف�س  اأو  تقبل  قد 
عقوله  من  ويطور  املجتمع  ويوحد  ثقافة،  ينتج  كونه  بالدين؛ 
يوؤثر يف  الدين يعرب عن عامل م�صتقل  فاإن  واقت�صاده؛ وبذلك 

اأي ظاهرة.
وُي�صري �صيجال اإىل اأنَّ الفروق بني علماء الجتماع الكال�صيكيني 
واملعا�صرين نحو نظريات الدين تكمن يف طبيعة الوظائف التي 
غري  ال��دي��ن  وظ��ائ��ف  ي��ع��دون  فالكال�صيكيون  ال��دي��ن،  يخدمها 
اأن  ي��رون  فاإنهم  املعا�صرين  الجتماع  علماء  عك�س  على  دينية 
الأكر  العوامل  اأح��د  كونه  خا�صا؛  دينيا  �صاأنا  والنتائج  لالأثار 
ذلك  من  الرغم  وعلى  للحياة،  معنى  اإك�صاب  يف  وفعالية  اأهمية 

فاإنَّ اأهدافه واآثاره غري دينية كما يراها علماء الجتماع.
الطبيعة  فهم  تخطئ  ل  الجتماعية  النظريات  اأنَّ  الواقع  ويف 
الدينية للدين، واإنا تكون هذه الطبيعة بداية البحث ولي�صت 
ن��ه��اي��ت��ه؛ وب��ذل��ك ف���اإن ال��ت��دي��ن ي��ب��ق��ى ال�����ص��غ��ل ال�����ص��اغ��ل لعلماء 
مبقاربات  الهتمام  �صرورة  اإىل  �صيجال  ي�صري  وعليه  الجتماع، 
من  ال��دي��ن  ق���راءة  ي��ح��اول��ون  كونهم  الجتماعيني؛  وحت��ل��ي��الت 
ال��ن��اح��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة؛ لأن ال�����ص��و���ص��ي��ول��وج��ي��ا ت��اأخ��ذ ال��ظ��واه��ر 
�صو�صيولوجيات  اإىل  وحتولها  الدين  من  ال�صو�صيولوجية  غري 

اأن تكون م�صوؤولة عنها. ت�صتطيع 
بعد  ما  باحثي  اأن  اإىل  ينظرون  والجتماع  الدين  علماء  اإنَّ   ...
يتخذ  كما  وعاملية.  و�صاملة  عامة  نظرياتهم  ي��ع��دون  احل��داث��ة 
اأ�صول  للك�صف عن  �صيغتني هجوميتني  بعد احلداثة  ما  علماء 
اأنَّ النظرية ل تظهر يف زمن معني  نظرية الدين؛ الأوىل ترى 
ال�صيغة  اأم���ا  ال��زم��ن.  ذل��ك  على  مقت�صرة  ُت�صبح  واإن���ا  ف��ق��ط، 
الهجومية الأخرى، فاأحد روادها دريدا؛ فعنده تبدو مدودية 
تعر�س  التي  الن�صو�س  يف  متناق�صة  تيارات  بوجود  النظرية 
اأن نقد علماء  اأو�صح  اأن �صيجال  النظرية ذاتها. وجدير بالذكر 
بالفل�صفات  ي��ظ��ه��ر ج��ه��ال  ال��دي��ن  ل��ن��ظ��ري��ات  ب��ع��د احل���داث���ة  م��ا 
كما  الطبيعية،  العلوم  ونظرية  الجتماعية  والعلوم  املعا�صرة 
الدين  علماء  الدين من جانب  التنظري حول  اأن  الباحث  يوؤكد 
والج��ت��م��اع ي��ع��د اآم��ن��ا م��ن ه��ج��م��ات م��ف��ك��ري م��ا ب��ع��د احل��داث��ة، 
وت��ن��ظ��ري ع��ل��م��اء الج��ت��م��اع ح���ول ال��دي��ن -رغ���م ه��ج��م��ات علماء 

الدين- يظل الأكر تداول.
»الدين  مقولة  هجران  حول  تدور  التي  اجلدليات  ف��اإنَّ  وبهذا؛ 
املطلوب  امل�صتوى  دون  تظل  ال��ع��امل��ي��ة«  وال��دي��ان��ات  وال��روح��ان��ي��ة 
هجمات  فتعد  احلقيقية؛  العلمية  والإ�صكاليات  الق�صايا  لطرح 

ما بعد احلداثة الأقل اإقناعا وجدية.

ُي�صري اأ�صتاذ الدرا�صات الدينية بجامعة اأبردين روبرت �صيجال يف مقاله -املن�صور مبجلة »التفاهم«- »نظريات الدين« اإىل اأنَّ ُعلماء الدين يرون اأنَّ االأفراد بحاجة 
�صملْت  وقد  يحتاجها،  التي  اللوازم  من  العديد  اإجناز  خاللها  من  ي�صتطيع  بحيث  ال�صالم؛  للروح  جتلب  باهلل  العالقة  َكْون  باهلل؛  �صلة  على  ليكونوا  ة  وملحَّ �صرورية 
درا�صته جمموعة من العنا�صر متثَّلت يف االأ�صل والوظيفة لنظريات الدين وروؤية النظريات االجتماعية العلمية كنظريات علماء االجتماع الكال�صيكيني واملعا�صرين 

وما بعد احلداثة.
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ال�صاعر  هذا  اأبدعه  ما  واأجمل  اأرق  من  الديوان  هذا  كان 
الإ�صالم  ال�صرق وعلى  انفتاحه على  فيه  فانعك�س  الأملاين 
ح�صورهما  والفار�صي  العربي  ل��الأدب��ني  وك��ان  خ�صو�صا 
جوته  تاأثر  جليا  ب��دا  كما  ال�صعرية.  جتربته  يف  الوا�صح 
ب����دي����وان ال�����ص��اع��ر ال��غ��ن��ائ��ي ال���ف���ار����ص���ي الأ����ص���ه���ر ح��اف��ظ 
للقراآن  حلفظه  تكريا  حافظا  �صمي  وال��ذي  ال�صريازي؛ 
نهاية  -يف  متاأخرة  حب  جتربة  جوته  عا�س  وقد  الكرمي. 
وروح  اجل��م��ال  ح�س  لتدفق  داف��ع��ا  كانت  ال�صاد�س-  عقده 

ال�صباب يف ديوانه.
�صعري  الأول  ق�����ص��م��ني،  اإىل  ال�����ص��رق��ي  ال���دي���وان  ي��ن��ق�����ص��م 
والثاين نري. ويتكون الق�صم الأول من اثني ع�صر كتابا 
الثاين  الق�صم  اأم��ا  ق�صيدة.   240 م��ن  اأك��ر  فيها  تناثرت 
فهم  يف  لت�صاعد  غوته  و�صعها  التي  التعليقات  فيت�صمن 
والفار�صية  العربية  الآداب  بتاريخ  تخت�س  وهي  الديوان، 

والعربانية.
وق�����د ب�����دا ج��ل��ي��ا ت��ع��ل��ق ج���وت���ه ب������روح ال�������ص���رق م����ن اأول 
العربية  ب��ني  م�صرك  ا�صم  وه��و   »Diwan«العنوان
والفار�صية، ور�صمه العنوان بخط عربي على الغالف، كما 
الفار�صية  باللغة  الأول  الق�صم  يف  الكتب  اأ�صماء  و�صع  اأنه 
اإىل  اأ���ص��ار  خامتته  يف  وح��ت��ى  الأمل��ان��ي��ة،  ترجمتها  وحتتها 
ملمح لطيف يف اآخر �صفحة من الديوان حيث قال »�صلم 
عليه بهذه الورقة التي هي اأول الكتاب واآخره« اإ�صارة ً اإىل 
ال�صرق وعك�س ذلك يف  للي�صار يف  اليمني  الكتابة من  بدء 

الغرب.
يف  -وه��و  مبكر  �صن  يف  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  على  جوته  اطلع 
احلادية والع�صرين من عمره- عن طريق �صديقه هريدر 
ال��ف��ي��ل�����ص��وف الأمل�����اين، وق���د م��ك��ن ل��ه ذل���ك م��ع��رف��ة وثيقة 
جوته  ك��ان  وق��د  الأدب����ي.  عمله  ثنايا  يف  ب��ج��الء  انعك�صت 
ال��ق��راآن  م��ع  وال��روح��ي��ة  الأدب��ي��ة  بالتجربة  التعلق  �صديد 

�صيء  ترجمة  ق��راأ  حيث  متعته  يف  غ��ريه  اإ���ص��راك  وح���اول 
اأم��ام  واأع��ل��ن  املدينة،  دوق��ة  ال��ق��راآن يف حفل ح�صرته  م��ن 
فيها  ن��زل  التي  املقد�صة  الليلة  يف  بخ�صوع  احتفاله  امل��الأ 
ال���ق���راآن، وك���ان ي��ح��اول م��اك��اة اخل���ط ال��ع��رب��ي يف كتابة 
القراآن ويحتفظ يف مذكراته بعدد من تراجم الآيات التي 
العري�صة  الإي��ان  خطوط  يف  للتوافق  كان  وقد  األهمته. 
امل�����ص��رك��ة ب��ني م��ا ي��وؤم��ن ب��ه ج��وت��ه وم���ا ج���اء ب��ه ال��ق��راآن 
ان�صجام  الر�صل واحل�صاب- دور يف خلق  -كالتوحيد وبعث 
باطني وفني عميق ولد لديه �صعورا خا�صا بالنتماء حتى 
م�صلم«.  عني  يقال  عندما  اأك��ره  »ل  نف�صه  عن  جوته  قال 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل جت��رب��ت��ه ال�����ص��خ�����ص��ي��ة م���ع ال���ق���راآن ت��اأث��ر 
ال�صريازي  حافظ  الفار�صي  بال�صاعر  ملفت  ب�صكل  جوته 
اأعجب  فقد  للقراآن،  وتقدي�س  تعلق  مزيد  منه  وا�صتلهم 
اأ�صا�س متني من القراآن  جوته بارتكاز تفكري حافظ على 
ل��ل��ق��راآن  حفظه  يف  ح��اف��ظ  جت��رب��ة  م��ن  وا�صتلهم  ال��ك��رمي 

فاعتنى بحفظ ن�صو�س من العهدين القدمي واجلديد.
مقد�س  كن�س  ال��ق��راآن  م��ع  بتعامله  جوته  جتربة  متيزت 
ول��ي�����س جم���رد ن�����س اأدب����ي اأو وث��ي��ق��ة ت��اأري��خ��ي��ة، ف��ق��د ك��ان 
ي�����ص��ت�����ص��ع��ر ع��ظ��م��ت��ه وم�����ص��دره ال�����ص��م��اوي وي�����ص��ري ل��ذل��ك 
بو�صوح ، وكان يحمل الكثري من مبادئ القراآن التي ت�صبع 
ويرف�س  بالتوحيد  ي��وؤم��ن  ك��ان  فقد  جتربته؛  بحكم  بها 
التثليث، كما اأنه كان كان ي�صري يف موا�صع عديدة لأفكار 
وامل��ع��راج  وال��ق��در  كالق�صاء  الت�صديق  �صياق  يف  اإ�صالمية 
وحياة ال�صهداء يف الربزخ. وكان ي�صتخدم يف اأكر املوا�صع 
لفظ اجلاللة -اهلل- بنطقه العربي بدل مقابله يف اللغة 
الأملانية. كما ا�صتوقفني تطرقه للجدل الكالمي امل�صهور 
متخل�صا  وق��دم��ه  ال��ق��راآن  خلق  ق�صية  يف  امل�صلمني؛  ب��ني 
برباعة من هذه الت�صاوؤلت باأن ما يعنيه هو كون القراآن 
كتاب الكتب. ويعد ح�صور التنا�س �صمة بارزة يف الديوان 

ال�صرقي فقد اقتب�س جوته عددا من اآيات القراآن ومعانيها 
يف ق�صائده، واتخذ من الق�ص�س القراآين �صندا ل�صرديته 
والأح����داث  ال�صخ�صيات  ذك���ر  م��ن  اأك���ر  ح��ي��ث  ال��ن�����ص��ي��ة؛ 
على  متكئا  الأدوار  تلك  من  ع��ددا  وتقم�س  واإ�صقاطاتها 
�صبغة  اإليه  م�صيفا  القراآين  الق�ص�س  يف  متعمق  اط��الع 

من خلفيته الثقافية والدينية ون�صو�س التوراة. 
اإّن هذا التعلق الوا�صح والت�صرب امللفت بثقافة القراآن يف 
اإىل كون ذلك  الكاتب  اأ�صار  ن�صو�س جوته ل ي�صتلزم كما 
وتبنيه  التف�صيلية  الق�صايا  بهذه  جوته  اإي��ان  مرجعه 
انعكا�س  ذل��ك جم��رد  ق��د يكون  ب��ل  ال��ق��راآين فيها،  ال���راأي 
لتجربة اأدبية وعاطفية �صادقة عميقة متازجت يف داخله 

فعرب عنها على هذا النحو.
غري  م��ن  ع��دد  ط��ري��ق  األ��ه��م��ت  �صعلة  ال��ق��راآين  القب�س  اإّن 
وق��ادت��ه��م لكت�صاف  امل��وؤم��ن��ني-  ع��ن  ب��ه -ف�صال  امل��وؤم��ن��ني 
ع����وامل م���ن ال��ت��اأم��ل واجل���م���ال والن�����ص��ج��ام م���ع ال��ن��ف�����س، 
املوؤمنني  غري  �صهادة  وما  عجائبه.  تفنى  ل  حقا  فالقراآن 
املحكم  ببنائه  وانبهارهم  ال��ق��راآن  عظمة  اأم��ام  واإذع��ان��ه��م 
تربته  وقابلية  الكتاب  ه��ذا  قد�صية  على  وا�صح  دليل  اإل 
اخل�����ص��ب��ة ع��ل��ى ا���ص��ت��ن��ب��ات ال��ت��اأم��الت امل��ت��ج��ددة وامل�����ص��ارب 
املتنوعة. وتاأمل ما حواه الديوان ال�صرقي جلوته وتاأثره 
النموذج  للذاكرة  يعيد  الكرمي،  بالقراآن  الوا�صح  ال�صديد 
القراآن؛  مع  التعامل  يف  جوته  لإن�صاف  امل�صابه  ال�صرقي 
وهو الدكتور �صبلي �صميل وق�صيدته ال�صهرية عن القراآن 
اأكفرن  بدينه، هل  قد كفرت  اأك  واإن  »اإين  فيها  قال  التي 
القراآنية  للبو�صلة  ال��ع��ودة  اإن  وختاما  الآي����ات«.  مبحكم 
جوته:  قال  كما  والتخبط  الت�صتت  هذا  من  لالأمة  مالذ 
اأّيها  ال�صديد،  وال�صطراب  الت�صوي�س  ي��زداد  ي��وم  كل  »يف 

اأيتها الطمانينة اخلالدة«. القراآن الكرمي، 

اإّن القراآن الكرمي نور اهلل الكوين اخلالد، �صطع من ال�صرق فاأبهر جماله اأب�صارًا نقية وقلوبًا �صوية من الغرب، ومل يخل ذلك من نظرات غري من�صفة ب�صبب التحيز 
فهو يحتاج  ملفت؛  اأمر  للن�ض  االأدبي  للجانب  تاأملهم  اأن  اإال  الكرمي  القراآن  ما يخ�ض  الغربيون يف  الباحثون  تناولها  التي  الداخلية. ورغم تعدد اجلوانب  والدوافع 
اأدبيا وانعك�ض  اأبرز من تاأثر بالقراآن الكرمي  مزيجا من تعمق يف فهم دالالت الن�ض وبيئته اللغوية باالإ�صافة اإىل ا�صت�صعار احل�ض االأدبي الرفيع للكتاب. وكان من 
ال�صرقي  »الديوان  اأي�صا  �صماه  كما  اأو  ال�صرقي«  الغربي  »الديوان  ال�صهري  ديوانه  يف  )17٤9-1٨3٢م(  جوته  يوهان  الكبري  االأملاين  ال�صاعر  االأدبي؛  نتاجه  يف  ذلك 

للموؤلف الغربي«. و�صنناق�ض هنا مقاال ل�صعيد عبيد بعنوان )جوته والقراآن الكرمي من خالل »الديوان الغربي ال�صرقي«( واملن�صور يف جملة التفاهم.
التن�صري  مرحلة  ثم  ال�صليبية  احلروب  ع�صر  يف  املغر�صة  والدرا�صات  الرتجمات  من  وتدرجها  الكرمي  بالقراآن  الغرب  عالقة  عن  باحلديث  مقالته  الكاتب  ا�صتهل 
املوؤ�ص�صي و�صواًل اإىل امل�صت�صرقني وحراكهم ب�صقيه ال�صلبي واالإيجابي يف تناول ودرا�صة الن�ض القراآين. وقد ا�صتغرق الكاتب يف تو�صيح البعد الديني املتحيز لدى 
الثقايف واحل�صاري  اللغوي واالختالف  اأخرى كاجلانب  اإهمال جوانب  اأنه الميكن  اإال  البعد  اأهمية هذا  ورغم  القراآين،  الن�ض  اإن�صاف  لعدم  دافعا  يراه  الذي  الغرب 
ال�صرق  �صطر  وجهه  يويل  جعلته  فنية  وجاذبية  عقلية  ولذة  روحية  طماأنينة  القراآن  يف  وجد  الذي   ، جوته  ديوان  لذكر  انتقل  ثم  ذلك.  وغري  التاأريخي  والبعد 

لي�صتلهم كل ذلك يف �صياغة ديوانه ال�صرقي.
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وغلبة التناحر والتباغ�س على التعاون والتفاهم فيما متَّ ت�صجيله 
اأمرين  اإىل  يعود  احل�صارات  بني  امل�صتمرة  العالقات  عن  ور�صده 
لفتاً  الأكر  الأح��داث  هي  امل�صلحة  ال�صراعات  اأن  الأول  اأ�صا�صيني، 
مقاله  يف  ح�صن  علي  عمار  الكاتب  عنه  حتدث  ما  وه��ذا  لالنتباه، 
مع  للتفاهم  اأجدى  ُمقاربة  »نحو  بعنوان  التفاهم  مبجلة  املن�صور 
احل�����ص��ارات الأخ����رى« وف��ي��ه ي��رى اأّن ه��ذه ال�����ص��راع��ات ق��د ت��رك 
وبالتايل  و�صهولة،  بي�صر  معاملها  وحتديد  معرفتها  ُيكن  عالمات 
يكن تدوينها لتطغى على التفاعالت الناعمة، وغري املرئية، بني 
الذي يغلب  الإيجابي،  الفعلي، والفعل  البقاء  التي لها  احل�صارات 
ب��دءاً  امل��ح��ارب��ون بكل عدتهم وع��ت��اده��م،  ال��زم��ن ك��ل م��ا �صطره  م��ع 
بجنازير  وانتهاء  امل�صنونة،  املم�صوقة  والرماح  اخليول  �صنابك  من 

الدبابات وال�صواريخ عابرة القارات.
الع�صكري  متددها  يف  ا�صتخدمت  الإم��رباط��وري��ات  اأن  هو  والثاين 
تربير  اإىل  ي��رم��ي  حتايلي  كخطاب  ح�صارية  ومفاهيم  تعبريات 
م�صلكها العدواين التو�صعي، حيث حتدث قادة اجليو�س عن ر�صالة 
ح�صارية مزعومة، واأر�صلوا اإىل ال�صعوب املراد غزوها ر�صائل تقول 
اإنهم ل ي�صتهدفون احتالل الأر�س ول نهب الروات واإنا متدين 

النا�س وترقية حياتهم وتخلي�صهم من حكامهم الطغاة.
ن�صت�صلم  اأن  ينبغي  ل  الفارقة  التاريخية  اللحظة  ه��ذه  يف  لكننا 
غرب  والغرب  �صرق  "ال�صرق  اأن  تت�صور  التي  التاريخية  للمقولة 
من  ولي�صت  امل��ح��ارب��ني  ���ص��ك  م��ن  اأول  لأن��ه��ا  اأب�����ًدا"،  يلتقيا  ول��ن 
تختلف مع منطق احلياة  ثانياً  والدراية، وهي  الفكر  اأهل  �صناعة 
الإن�صانية عبارة عن  تاريخ  اإن  التي تقول بجالء  وطبيعة تطورها 
الأر���س  م�صارق  يف  جميعاً  النا�س  واإن  بع�صاً،  بع�صها  يعلو  طبقات 
ف�صارت  ال��ط��ب��ق��ات،  ه��ذه  امل��دي��د  عمرهم  طيلة  �صنعوا  وم��غ��ارب��ه��ا 

رقائق ح�صارية متوا�صلة ومتداخلة ومتفاعلة.
الراب على عطاء  يهيلوا  اأن  الغربيني  املفكرين  بع�س  وقد حاول 
اخل��الق،  الإب���داع  يف  �صعوبها  حق  ويه�صموا  الأخ���رى،  احل�صارات 
العن�صرية،  ال�صبغة  ذات  الأوروب���ي���ة«  »امل��رك��زي��ة  ل��ف��ك��رة  ف��روج��وا 
التي تتوهم اأن �صعلة احل�صارة انتقلت من الإغريق الأقدمني اإىل 
ن�صاأتها  تتاأثر يف  و�صائط، ومل  باأي  املحدثني، ومل متر  الأوروبيني 

باأحد، ومل تنقل يف و�صولها اإىل الزمن احلديث عن اأحد.
العلماء  بع�س  ذلك  يف  مبا  كثريين  تر�س  مل  املغالطة  هذه  ولكن 
الغربيني؛ اإذ حتدث بع�صهم عن كون الإغريق نقلوا عن احل�صارة 
اأنتجته  ما  اإىل  الكثري  اأ�صافوا  وامل�صلمني  العرب  واأن  الفرعونية، 
الأوروب��ي��ون  فالتقطه  لالإن�صانية،  واأه���دوه  الإغريقية،  القريحة 
اإىل  و�صلنا  حتى  ك��ث��ريا  عليه  وزادوا  م��ن��ه،  وا���ص��ت��ف��ادوا  وه�صموه 

التقدم العلمي والتقني الرهيب الذي نعي�صه الآن.

اأراد بع�س العقالء اأن يقربوا بني الب�صر املُختلفني يف الأل�صنة  وملا 
والألوان وامل�صارب والأهواء والظروف احلياتية، �صاروا يف اجتاهني 
ولكن  الأدي��ان.  بحوار  يتعلق  والثاين  احل�صارات،  ح��وار  هو  الأول 
ف��ن��ق��اط اخل���الف بني  اأق�����ص��ى ح��د،  اإىل  ال��ط��ري��ق الأخ����رية ملغمة 
حول  منها  كبري  جانب  يف  تتمحور  واليهودية  وامل�صيحية  الإ�صالم 
العقيدة، وهي م�صاألة غري قابلة للتفاو�س ول التنازل اأو امل�صاومة.

تدعي  اأو  جتنبها  حت��اول  املتحاورة  الأط��راف  اأن  من  الرغم  وعلى 
ذلك فاإنِّها ل ت�صتطيع اأن تتجاوزها، ومل تنجح اإىل الآن يف تفرقة 
جلية بني »الالهوت« و»النا�صوت«. ولأجل كل هذا اقتنع كثريون يف 
نهاية املطاف، وبعد جولت عدة من النقا�س واملداولة، باأن احلوار 
ولي�س  اأنف�صهم،  املتدينني  بني  اأو  الديانات،  ه��ذه  اأتباع  بني  يكون 

بني الأديان ذاتها.
والو�صول اإىل تلك النقطة يجعل احلديث عن حوار احل�صارات ل 
الدين، لكن  ت�صمل  الأجدى والأنفع. فاحل�صارة  الأديان هو  حوار 
اأط��راف احلديث  فاإن جتاذب  نف�صه  الوقت  ي�صملها، ويف  الأخري ل 
من  العقل  على  واأي�صر  النف�س  على  وط��اأة  اأخ��ف  احل�صارات  ح��ول 
اأن��ه  احل�����ص��اري  امل��دخ��ل  يف  ال�صمول  ووج���ه  ال��ع��ق��ائ��د.  م��ع  التعامل 
فيبتعد احلوار  واحد ُمرابط،  ن�صيج  الدين وغريه يف  يجمع بني 
ع��ن امل�����ص��ائ��ل ال��ع��ق��دي��ة ل��ريك��ز ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة ال��ن��خ��ب��وي��ة وط��رائ��ق 
وم�صتوى  ال�صعبي  وامل��وروث  والتقاليد  ال��ع��ادات  فيها  مبا  املعي�صة 
يف  املُتداولة  والأف��ك��ار  م��ا،  ب�صري  جتمع  اإليها  ارتقى  التي  املعارف 
اإب��داع��ه��ا، واأن���اط  حل��ظ��ة ال��ت��ح��اور، والآداب وال��ف��ن��ون ال��ت��ي ي��ت��م 

ال�صائدة.  الإنتاج 
ويدخل كل هذا مل نقا�س حول �صبل ا�صتفادة كل طرف مما لدى 
ي�صبح  وهنا  واملعنوي،  امل��ادي  احل�صاري،  املخزون  ه��ذا  من  الآخ��ر 
ومنها  عديدة  وعملية  علمية  جم��الت  عطاء  اأم��ام  مفتوحاً  الباب 

والفنون. ال�صيا�صة والقت�صاد والجتماع 
اإىل  احل�����ص��ارات  حل��وار  الفكري  للخطاب  الدقيق  التتبع  يف�صي 
نتيجة مفادها اأنَّ هذا احلوار يفتقر، حتى هذه اللحظة، اإىل منهج 
التي  املو�صوعات  اأع��م��ال يحوي  وج���دول  وا���ص��ح��ة،  وروؤي���ة  م��دد، 

ينبغي اأن يدور حولها احلوار.
وقد ينبع هذا اخللل من اختالف مقا�صد اإطالق هذا احلوار لدى 
الفكري، وعدم  ال�صيا�صي على  به وامل�صاركني فيه، وغلبة  القائمني 
احل��وار  ه��ذا  يتم  وحتى  اجلميع.  عليها  يتوافق  اأ�ص�س  على  قيامه 
اأكر جدوى  نبحث عن مقاربات  اأن  اأكمل وجه ممكن، يجب  على 
اإ���ص��راك فئات  اأم���ام  ال��ب��اب  ل��ت��ح��اور احل�����ص��ارات الإن�����ص��ان��ي��ة، تفتح 
كما،  وتزيده  كيفا،  النقا�س  وتعمق  اأخرى، وتطرح ق�صايا جديدة، 
ح�صارية  وح���دات  ب��ني  اخل���الق"  "ال��ت��ف��اع��ل  �صيغة  ي��اأخ��ذ  بحيث 

وتتجاوز  القائمة،  التباينات  حجم  كان  مهما  ومتزامنة،  متجاورة 
تلطيف  اأو  الأزم����ات  اإدارة  يف  احل�����ص��اري��ة  امل�����ص��األ��ة  توظيف  جم��رد 
�صناعته،  يف  الب�صرية  ت�صاهم  عامليا،  حياة  منهج  لت�صبح  حدتها، 
اإىل  وتخفي�صها  الدولية،  ال�صراعات  من  التقليل  ومعه  به  وتروم 
النزعات  لوهج  التدريجي  الإطفاء  �صواء عن طريق  الأدن��ى،  احلد 
الإرهابية،  والتنظيمات  اجلماعات  اأظافر  تقليم  اأو  ال�صتعمارية، 

وتبديد �صوء الفهم املتبادل بني ال�صعوب.
احل�صارات،  بها  تتحدد  عنا�صر  ع��دة  هناك  ف��اإن  اختالفها  وعلى 
واأخ��ريا  والعقالنية،  والثقافة  وال���روة  والنا�س  اجلغرافيا  وه��ي 
اخلربة واملق�صود بها هنا اأن احل�صارات الإن�صانية تتوارث جمدها 
التاريخ  عرب  متتابعة  رقائق  يف  بع�صا  بع�صها  ويركب  واإمكانياتها، 

املديد. الب�صري 
����ه ي��ج��ب اأن ي��ظ��ل احل����وار م��ف��ت��وح��اً بني  واأخ������رًيا ي��ك��ن ال��ق��ول اإنِّ
اأحد  فال  عطائها،  حجم  كان  ومهما  و�صعها،  كان  اأي��اً  احل�صارات، 

يتلك كل �صيء ومعنى، ول اأحد معدوم من اأي �صيء واأي معنى.
وم���ن ه��ن��ا ف�����اإّن اجل��م��ي��ع ي��ح��ت��اج ب��ع�����ص��ه��م اإىل ب��ع�����س، وب��امل��ف��ه��وم 
الق��ت�����ص��ادي ف���اإن ك��ل ط��رف ح�����ص��اري ل��دي��ه م��ي��زة ن�صبية يف اأم��ور 
معينة، ومن ثم ي�صبح من الر�صد اأن يتبادل النا�س املزايا، وكل ما 
املعي�صة،  يف  الرقي  عن  والدائم  الدائب  بحثها  يف  الب�صرية  يفيد 

وحت�صني �صروط احلياة وفر�صها.
اأن  ي�صح  ل  وير�صخ،  �صاعده  ي�صتد  اأن  يجب  ال��ذي  الفهم،  وه��ذا 
ثقافية،  اأو  دينية  اأو  �صيا�صية  الر�صمية،  للموؤ�ص�صات  فقط  ي��رك 
املتح�صرين،  العاديني  الأف���راد  اإىل  يتد  اأن  ال�����ص��روري  م��ن  لكن 
الطريق  احل��وار هو  باأن  يوؤمنون  املعمورة، ممن  اأرج��اء  يف خمتلف 
لإق��ام��ة  الأف�����ص��ل  ال�صبيل  وب��ال��ت��ايل  الب�صر،  ب��ني  للتعامل  الأم��ث��ل 
عالقات اإيجابية بني الوحدات التي ينتظم فيها النا�س، موؤ�ص�صات 

اأو دول اأو ح�صارات جامعة.
قرية  اإىل  باأ�صره  العامل  التي حولت  الرهيبة،  الت�صالت  ثورة  اإنَّ 
���ص��غ��رية، ت��ق��دم اآل��ي��ة ق��وي��ة حت����اور ب��ني امل��ت��ح�����ص��ري��ن، ب��ع��ي��دا عن 
الدولية  بامل�صالح  وترهنه  احلوار  ت�صي�س  التي  الر�صمية،  امل�صارب 

والت�صورات الإ�صراتيجية لكل دولة، اأو تكتل اإقليمي ما.
والتجمعات  الأف����راد  ي�صمل  اأن  ي��ج��ب  املتح�صرين  ب��ني  واحل����وار 
ي�صتد  التي  امل��دين  املجتمع  فموؤ�ص�صات  ���ص��واء،  ح��د  على  ال�صعبية 
���ص��اع��ده��ا وي��ر���ص��خ وج���وده���ا يف خم��ت��ل��ف ال��ت��ف��اع��الت وال��ع��الق��ات 
كبري  دور  عليها  العاملي،  امل�صتوى  على  روابطها  وتتعزز  احلياتية، 
الفردية،  اإىل جنب مع اجلهود  املتح�صرين، جنبا  اإطالق حوار  يف 
التي يبذلها اأنا�س �صمائرهم يقظة، وقلوبهم موجوعة، ونفو�صهم 

قلقة، من حالة التوح�س التي يعي�صها العامل.

وذلك  التالحق،  هذا  عن  جنمت  التي  االإيجابية  امل�صارات  على  غلب  الب�صري،  التناحر  من  تاريخ  و�ُصطر  دماء  و�صالت  �صراعات  ن�صبت  احل�صارية  الدوائر  تالحق  يف 
التالقح، الذي ال ينتهي بني احل�صارات االإن�صانية، على م�صتوى الفكر واحلركة، والذي لواله ما م�صت حياة بني اآدم على االأر�ض يف خط مت�صاعد، بحثًا عن احلقيقة 

والرفاه. والتمكن 
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م��اول��ة  يف  ال��ك��ام��ن��ة  الأ���ص��ب��اب  لأح���د  بالن�صبة  اأوًل، 
اأم��ام��ك تتمثل يف  امل��اث��ل  ال��ط��رف  ف��ي��ه  م��ا يفكر  ف��ه��م 
اأف���ك���اره لإع�����داد ردود ن��وذج��ي��ة وت��وق��ع ردود  ق����راءة 
على  الأم��ر  هذا  وينطبق  م�صبًقا،  الآخ��ر  الطرف  فعل 
امل��ج��الت،  خمتلف  يف  وامل��ف��او���ص��ات  التجارية  امل�صالح 
الب�صيطة.  ال�صخ�صية  العالقات  م�صتوى  على  وكذلك 
الطرف  بخطوات  التنبوؤ  على  قادرين  ن�صبح  وعندما 
اأن حت�����دث، ف���ذل���ك ي��ن��ح��ن��ا ���ص��ي��ًئ��ا من  الآخ������ر ق��ب��ل 
ب��ل وال�����ص��ي��ط��رة  ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه ب�صكل غ��ري م��ب��ا���ص��ر 
يراد  ما  قول  اأحياًنا عرب  ل�صاحلنا  الأفعال  ردود  على 
قوله وتفادي ما ل يجب قوله. اإّن القبول الجتماعي 
اأن  البديهي  فمن  الب�صرية،  بالفطرة  مرتبطة  م�صاألة 
املجتمع  يف  القبول  عن  البحث  اإىل  الأ�صخا�س  ييل 
الهوية.  مب�صاألة  املرتبط  بالنتماء  ال�صعور  ب��اب  من 
للتفا�صيل  تطرقنا  م��ا  اإذا  مت�صعًبا  الأم���ر  ه��ذا  ي��ع��د 
طرح  عند  مهًما  ج��ان��ًب��ا  تعد  ال��ت��ي  بالهوية  املرتبطة 
على  جتاهنا  الآخ��رون  فيه  يفكر  مبا  الهتمام  م�صاألة 
التي  املربرات  الدكتور خبا�س يف  ذكر  النقا�س.  طاولة 
ما  معرفة  ماولة  يف  اجلهد  لبذل  الأ�صخا�س  تقود 
�صيًئا من  اأننا قد نرى  املقابل  ال�صخ�س  يدور يف ذهن 
التنبوؤ  فنحاول  اأمامنا،  املاثلة  ال�صخو�س  يف  اأنف�صنا 
اإليه م�صتقباًل - ح�صب  كذلك بالطريق الذي �صن�صري 
الأم��ر  اأّن  اإل  خبا�س-  ه�صام  الدكتور  مقال  يف  ورد  ما 
يبدو، من منظور �صخ�صي، اأنه مرتبط بغريزة البقاء 
وال�صيطرة كذلك. فعندما ي�صرع �صخ�س ما يف درا�صة 
�صي�صاعده  ذل��ك  اأن  منه  ظّناً  والإي���اءات  اجل�صد  لغة 
يتجاوز  الأ�صخا�س من حوله  فيه  يفكر  ما  يف معرفة 
جتاه  اأو  جتاهه  يفكرون  ما  فهم  اإىل  الف�صول  م�صاألة 
الأحكام  اإلقاء  بالتايل  تهمه،  التي  امل�صائل  من  م�صاألة 
�صواء  العالقة  جمال  كان  اأّي��اً  التعامل  حدود  ومعرفة 

ع��الق��ة ع��م��ل اأو يف اأط���ر ال��ع��الق��ات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة. من 
اإىل م�صاألة مهمة  الدكتور خبا�س  اأخرى تطرق  زاوية 
جندها حا�صرة وبقوة يف املجتمعات التي ينق�صم فيها 
الأ�صخا�س اإىل طبقات غنية ومتو�صطة وفقرية، حيث 
اأنه كلما كان الأ�صخا�س ينتمون اإىل طبقات  اأ�صار اإىل 
الأ�صخا�س لهم، ون�صتطيع  اكراثهم لنظرة  قّل  غنية 
املجتمعية  ال���ع���ادات  وب��ق��وة يف  ح��ا���ص��ًرا  ذل���ك  ن���رى  اأن 
من  اأن  جن��د  م��ا  ك��ث��رًيا  ك��ذل��ك.  املكت�صبة  وامل���وروث���ات 
دون  املوروثات  يخالفون  العليا  الطبقات  اإىل  ينتمون 
خوف من نْفيهم خارج الإطار اجلمعي ودون وقوعهم 
ثابتة  اأ�ص�صا  خ��رق��وا  كع�صاة  املجتمع  اأف���راد  األ�صنة  يف 
ذل��ك يف  الكاتب  ��ا. ويف�صر  اأي�����صً وب��اخل��ف��اء  ن��در  م��ا  اإل 
قليلو  ه��م  املخملية  الطبقة  واأ���ص��ح��اب  الأث���ري���اء  اأن 
احلاجة اإىل امل�صاندة والدعم من قبل باقي الأفراد بل 
اإليهم الأفراد لتلقي الدعم منهم  وعلى العك�س، يلجاأ 
بالقبول  لل�صعور  احل��اج��ة  لديهم  تنخف�س  وبالتايل 
وينطبق  الهوية.  حتديد  مب�صاألة  املرتبط  املجتمعي 
مبا  والتنبوؤ  الآخ��ري��ن  لفهم  احلاجة  على  ا  اأي�صً ذل��ك 
اأقل حاجة لذلك، على  يفكرون فيه، فهم قد يكونون 
الأ�صخا�س  فهم  �صبيل  يف  لذلك  اأح��وج  هم  من  عك�س 
لتلبية  املنا�صب  املكان  يف  املنا�صب  ال�صخ�س  وحت��دي��ًدا 
اأو ال��ط��رف��ني م���ًع���ا. من  اأم�����ٍر م���ا يف م�����ص��ل��ح��ة ط���رف 
ولكن  ب��امل��رة،  واقعًيا  ذك��ر  ما  كل  يعد  منطقية،  زاوي��ة 
قدرتنا  ح��ول  ال�صياق  ه��ذا  يف  نت�صاءل  اأن  اجلدير  من 
ي��دور يف  م��ا  ال��ق��درة على فهم  اّدع��ائ��ن��ا  م��ن  احلقيقية 
الأذهان حقيقة!!؟ لأّن امل�صاألة لي�صت بب�صاطة تعلم لغة 
اجل�صد والإياءات وتطبيقها على اجلميع وتف�صريها 
اأنهم  اإل  ت�صابههم  قوة  على  فالب�صر  جامدة؛  بطريقة 
خم��ت��ل��ف��ون، ن��اه��ي��ك ع���ن اخل��ل��ف��ي��ة ال��ت��ي ج����اءوا منها 
وت�صرفاتهم  �صلوكياتهم  على  كبري  ب�صكل  توؤثر  والتي 

مب���ا ف��ي��ه��ا ل��غ��ة اجل�����ص��د والإي��������اءات. ف��م��ن امل��ع��روف 
طريقة  الإي�����اءات  بع�س  تعترب  ال��ث��ق��اف��ات  بع�س  اأن 
الرحيب  اأ�صكال  م��ن  �صكال  اأو  ال�صعادة  ع��ن  للتعبري 
ال��ث��ق��اف��ات ق��د تعتربها ح��رك��ة غري  ب��ال��ن��ا���س، وب��ع�����س 
ا. اإن م�صاألة التنبوؤ بالأفكار وال�صعي  مقبولة وهلّم جرًّ
مرتبطة  اأّنها  ا  �صخ�صيًّ اأعتقد  املجتمعي،  القبول  نحو 
اآخ��ر،  اأم���ٍر  اأّي  اأك���ر م��ن  ل��دى الب�صر  ال��ب��ق��اء  ب��غ��ري��زة 
ال�صخ�صية  الجتهادات  بع�س  تكون  قد  ذلك  عدا  وما 
للتميز على ال�صعيد املهني اأو التجاري اأو الجتماعي، 
ومع ذلك فهي تتداخل مع م�صاألة اهتمامنا وتفكرينا 
مبا يفكر فيه الآخرون عّنا، حيث ل ي�صتطيع اأن يعرب 
اأحياًنا  �صريٍح  ب�صكٍل  نحونا  به  ي�صعرون  مبا  الآخرون 
لأ�صباٍب كعدم �صهولة الإدلء بالراأي يف بع�س املواقف 
وم���ع ب��ع�����س الأ���ص��خ��ا���س، ول��ك��ن ت��ع��ك�����س ل��غ��ة اجل�صد 
لديهم ما يحاولون اإخفاءه دون ق�صد. اأما عن م�صاألة 
تتجاوز  مل  م��ا  اإذا  طبيعية  فهي  ال��ق��ب��ول  ع��ن  البحث 
على  اجلمعي  القبول  الفرد  فيها  ل  يف�صّ ال��ذي  احل��د 
�صعوره بالر�صا والكتفاء داخلًيا، فالت�صالح مع الذات 
العديد  �صري  عليه  يتحتم  اأ�صا�ًصا  يعد  بل  ترًفا  يعد  ل 
الإ�صكالية  ه��ي  فهذه  �صحيحة،  بطريقة  الأم���ور  م��ن 
حيث  حولنا  الآخرين  ب��اآراء  نهتم  كوننا  يف  احلقيقية 
هل  ولكن  ل،  اأم  مهتمني  كّنا  اإذا  ما  ح��ول  لي�صت  اأنها 
اأنف�صنا  ح�صاب  على  ب��الآخ��ري��ن  اله��ت��م��ام  ه��ذا  يطغى 
تْكمن  فُهنا  كذلك،  كانت  ف��اإذا  ذواتنا؟  مع  وت�صاحلنا 
ال��ع��ق��دة ال��ت��ي ي��ج��ب اإي���ج���اد ح���ّل ل��ه��ا ب���اأن ي��ت��م تقدمي 
ال��ت��وج��ه��ات اجلمعية مب��ا ل  ال��ف��ردي��ة ع��ل��ى  اخل��ي��ارات 
اأن  �صرط  الفرد  عليها  ن�صاأ  التي  الأ�ص�س  مع  يتعار�س 
ت��ك��ون م��ن ال��ث��واب��ت ل امل��ت��غ��ريات وامل���وروث���ات ال��ت��ي ما 

اأنزل اهلل بها من �صلطان.

حتدث الدكتور ه�صام خبا�ض، وهو اأحد االأ�صاتذة الباحثني يف كلية االآداب والعلوم االإن�صانية بجامعة �صيدي ممد بن عبداهلل يف املغرب، يف مقاٍل له بعنوان »ملاذا 
نحن كثريو االهتمام مبا يفكر فيه االآخرون؟« - ون�صره يف جملة التفاهم - حول االأهمية الكبرية التي يلقيها النا�ض على م�صاألة تلقيهم القبول و�صط اجلموع التي 
يعي�صون بينها. واأ�صهب خبا�ض يف ذكر التربيرات دون اأن ي�صري ب�صكٍل وا�صح اإىل جمتمٍع بحد ذاته، عدا اأنني من وجهة نظر �صخ�صية جًدا اأعتقد اأن هذه االأمناط من 
التفكري تتوالد يف البيئة التي تركز على التفكري اجلمعي وتعريه اهتماًما اأكرث من اهتمامها بالفردانية وما ارتبط بها من منط حياة. ركز الدكتور خبا�ض يف �صياق 

هذا املو�صوع حول املحاوالت الكثرية التي جاءت بها الكتب والدرا�صات والتحليالت لفهم ما يفكر فيه االآخر لغايات ترتبط بالقبول املجتمعي.
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فاطمة الوهيبية 

f_wahaibi@hotmail.com

ففي عام 1990-1991 كانت مبادرة �صاحب اجلاللة بتمويل منظمة 
ب��ح��ري��ة يف  اك��ت�����ص��اف ط��ري��ق احل��ري��ر ع��رب رح��ل��ة  اليون�صكو لإع����ادة 
علماء  م��ن  مكونة  نخبة  متنها  على  ك��ان  ال�صالمة(  )فلك  �صفينة 
و�صحفيني وباحثني توقفوا خالل الرحلة يف  27 ميناء، واإىل جانب 
هذه الرحلة البحرية نظمت اليون�صكو رحلة برية بني اإ�صطنبول - 
مّولت  كما  كانتون/ال�صني.   - اأودي�صا/رو�صيا  وبني  اأك�صيان/ال�صني 
الذي  احلرير  لطريق  الإلكروين  املوقع  تنفيذ   2011 يف  ال�صلطنة 

اليون�صكو.  اأ�صرفت عليه منظمة 
الطريق الذي ل يوت 

مرَّ طريق احلرير مبراحل عدة بني ن�صاط مل�صاراته وهجر لطرقه 
ولكنه مل يكن يوماً طريقاً يحمل ال�صلع فقط بل كان م�صاراً يحمل 
الثقافات املختلفة التي اأثرت يف بع�صها البع�س، لهذا فمن ال�صعب 
يف  و�صت�صهم  بقائه  يف  �صاهمت  التي  الو�صائل  اأه��م  وم��ن  ي��وت.  اأن 
ون�صرها  املختلفة  الثقافات  ح���وارات  م��ن  )الق��ت��ب��ا���س(  ا���ص��ت��م��راره، 
ون��ق��ل��ه��ا. ويف ه��ذا ي��ق��ول رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال��دول��ي��ة للبحر الأ���ص��ود 
يت�صامح  الوحيد لكي  »الطريق  اإن القتبا�س   2003 تبيل�صي  مبدينة 
النا�س مع خمتلف وجهات النظر والأفكار«. وي�صيف : » اإن ال�صبب 
وهذا  يتعارفون«.  ل  الب�صر  اأن  يف  يكمن  احلالية  للنزاعات  الرئي�س 
ببع�صها  النَّا�س  لتعارف  و�صيلة  ال�صفر  ك��ان  فلطاملا  مله  يف  ك��الم 
رمبا اأكر من ن�صاط الهجرة وال�صتقرار يف الغربة؛ فال�صفر يفر�س 
فيها  يختار  قد  الغربة  بينما  املختلفة  الأجنا�س  مع  التعامل  عليك 
الكثري  ي��وؤرق  ب��ات  ال��ذي  الأم��ر  و�صط جالياتهم  الإق��ام��ة  الكثريون 
من الدول الأوروبية حيث ي�صرع املهاجر يف بناء الأ�صوار خوفاً على 
املُغايرة ثراء له  الثقافة  الآخر، فهو لالأ�صف ل يرى يف  هويته من 
اإحياَء  ي�صاحب  اأن  نظري  وجهة  من  املهم  فمن  تهديد.  م�صدر  بل 
ط��ري��ق احل��ري��ر خ��ط��اٌب دي��ن��ي وجم��ت��م��ع��ي ي��زي��ل م��ا ع��ل��ق يف اأذه���ان 

الكثري من خطابات �صيطنة الآخر. 
امل�صركات بني الديانات الإبراهيمية وغريها من الديانات

 - امل�صيحي  ب��ه  نعني  وال��ت��ق��ارب  الأدي����ان  ح���وار  اأن  البع�س  يعتقد 
والغرب،  ال�صرق  بني  ح��وارا  اأو  الإ�صالمي  اليهودي-  اأو  الإ�صالمي 
يطل  مل  ح��وار  وه��و  وال�صرق  ال�صرق  بني  احل��وار  نت�صور  اأن  ويندر 
اله��ت��م��ام ال���ذي ح��ظ��ي ب��ه احل����وار ب��ني ال�����ص��رق وال���غ���رب. الأدي����ان 

وغريها  والربهمانية  والهندو�صية  كالبوذية  الأ�صيلة  ال�صرقية 
الأمثلة  وم��ن  الأخ���رى.  الأدي���ان  م��ع  امل�صركات  م��ن  الكثري  حتمل 
دعا  فيما  تلتقي  بذلك  وهي  والبيئة  الطبيعة  اح��رام   : ذلك  على 
اإليه الإ�صالم من احلفاظ على البيئة حتى يف اأوقات احلرب، وهناك 
الأ�صكال وغري اجلن�س وهي  ابن عربي الذي كتب عن �صحبة غري 
كما  نبات،  اأو  دواب  من  اهلل  خلقها  التي  بالكائنات  الإن�صان  عالقة 
بن  اأح��م��د  الإم����ام  كق�صة  ال��ع��م��اين  ال��ت��اري��خ  م��ن  ق�ص�صا  ه��ن��اك  اأن 
دوحة  بظل  فا�صتظل  �صمائل  يبتغي  طريًقا  يوماً  �صار  ال��ذي  �صعيد 
ظل  حت��ت  اجللو�س  واأراد  ن��زوى  يبتغي  �صار  مب��دة  وبعدها  ك��ب��رية، 
على  اأ�صر  ولكنه  ظلها،  وزال  اأ�صلها  جف  وقد  فراآها  الدوحة  تلك 
الذي  احُلر  اإنا  قال:  ذلك  �صبب  عن  �صئل  وحني  عندها،  اجللو�س 
للحر  فينبغي  بحر.  فلي�س  الإح�صان  ن�صي  فمن  الإح�صان،  ين�صى  ل 
والعرب  الق�ص�س  وال�صامت. وغريها من  الناطق  اإح�صان  ين�صى  األ 
التقارب  اأوج��ه  وم��ن  الإ�صالمي.  تاريخنا  اأو  العماين  تاريخنا  من 
الإن�����ص��ان م��ع نف�صه  ك��ذل��ك ع��زل��ة  ال�����ص��رق��ي��ة  ال��دي��ان��ات  بيننا وب���ني 
مع  العتكاف  وه��ذا  ودفعها.  وحثها  وما�صبتها  عليها  والعكوف 
التي تعلي من اجلانب الروحي كي  النف�س موجود يف تلك الأديان 
ل يغرق يف بحر ل قرار له من املاديات التي وقع الغرب بها، ونرى 
كاليوجا  ال�صرقية  الأديان  من  اأ�صاليب  يتعلمون  اليوم  منهم  كثريا 
والت�صوف للح�صول على �صفاء للنف�س والذهن.  غري اأن الأحداث 
وا�صتغل  العنيف،  الإ�صالم  فكرة  ر�صخت  العامل  اأ�صابت  التي  املوؤملة 
يف  ونحن  ال�����ص��ور.  ه��ذه  بتكري�س  ال�صرق  ملحاربة  الفر�صة  ال��غ��رب 
اأح��ي��اء ال��ق��ي��م ال��روح��ي��ة ال��داع��ي��ة لل�صلم  اأم�����س احل��اج��ة ال��ي��وم اإىل 

والتعاي�س مع العامل بكل كائناته ومكوناته. 
حني تلتقي امل�صالح يزول اخلالف 

اإن الروؤية مل�صروع طريق احلرير اجلديد الذي تتبناه ال�صني لتعزيز 
من  عقود  بعد  بينها  التجارية  الأب���واب  وفتح  ال��دول  ب��ني  التعاون 
ال�صقاق والقطيعة �صوف يحل اأكر من م�صكلة يف وقت واحد. فهذا 
ال�صتثمارات  اأنه يركز على اجلانب القت�صادي وفتح  امل�صروع رغم 
وبناء البنية التحتية لكل الدول التي ير بها طريق احلرير اإل اأنه 
الدول  التعاون والتفاهم بني هذه  الوقت نف�صه �صوف يعزز قيم  يف 
خدمة  يف  منهم  كال  لأن  املختلفة  الأدي���ان  قلوب  بني  �صيوؤلف  مما 

القت�صادي �صالح بني  والتكافل  التعاون  اأن  يثبت  فالتاريخ  الآخر. 
امل�صالح  وتعار�س  التناف�س  اأن  كما  ال�صعوب،  من  والكثري  الديانات 
ديني  اأ�صا�س  على  قامت  ح��روب  ن�صوء  يف  كذلك  �صاهم  القت�صادية 
فال  بينها.  والتباغ�س  احلقد  الديانات  تلك  اأتباع  نفو�س  يف  وزرع 
اأم���اًل للتطور  اإح��ي��اء ط��ري��ق احل��ري��ر  ال��ب��اح��ث��ون يف  ي��رى  اأن  عجب 
ال��ب��اح��ث��ني فيكتوريا  ال��ث��ق��ايف. وم���ن ه����وؤلء  الق��ت�����ص��ادي واحل�����وار 
طريق  يف  ت��رى  التي   Victoria Bledsloe بليد�صالو 

احلرير جماًل للتفاو�س الثقايف والتجاري معاً. 
اأمريكا وال�صني ونحن 

لقد حتدث الأمريكان يف منا�صبات عديدة عن الأهمية التي ي�صكلها 
م�����ص��روع اإح���ي���اء ط��ري��ق احل���ري���ر، ف��ه��ي��الري ك��ل��ي��ن��ت��ون ت��ب��ن��ت خطة 
اأ���ص��ا���س التعاون  )ط��ري��ق احل��ري��ر اجل��دي��د( وه��ي ف��ك��رة ت��ق��وم على 
والتناف�س  احل��روب  اأرهقتها  دول  بني  الثقايف  والتوا�صل  التجاري 
اأن امل�صروع الأعظم  اإل  مثل )اأمريكا واليابان واأفغان�صتان والهند(، 
الواقع  اأر�س  على  اأ�صا�صه  اأحجار  وو�صعت  اليوم  عنه  نتحدث  الذي 
من  بالفعل  ال�صني  متكنت  وق��د  اأم��ري��ك��ا.   ولي�س  ال�صني  تتزعمه 
�صم 60 دولة لهذا امل�صروع الذي يعمل على م�صارين: امل�صار الربي 
 3 بني  التجاري  التبادل  حركات  اخلطوط  ه��ذه  لربط  والبحري 
من  ي�صتفيدون  الذين  الب�صر  اأم��ا  واأفريقيا.  واأوروب��ا  اآ�صيا  ق��ارات: 
هذا الطريق فيقدر عددهم ب� 4 مليارات ون�صف املليار. وعلى عك�س 
تبني خططها  على  ال�صعوب  اإجبار  اإىل  العادة  يف  تلجاأ  التي  اأمريكا 
للفر�س  نية  دون  ال�صني  تاأتي  ال�صيا�صي،  الفر�س  اأو  ال�صالح  بقوة 
اآلف  وتوظيف  للدول  التحتية  البنى  كتطوير  ب��الإغ��راءات  ولكن 
ل�صيا�صة  حتتج  مل  التي  املحفزات  م��ن  وغ��ريه��ا  العاطلني  ال�صباب 
الفر�س. ففي الوقت الذي مل ير فيه العرب اأمريكا اإل يف دور ياأخذ 
ظل  يف  املادية  ال�صيولة  متنحهم  عظمى  دول��ة  يجدون  منهم،   امل��ال 

القت�صادية.  �صائقتهم 
بداأ الإعالم الأمريكي ب�صيطنة امل�صروع واعتباره احتالل اقت�صاديا 
ل��ه��ذه ال����دول، غ��ري اأن��ن��ا يف ك��ل الأح����وال علينا ال���ص��ت��ف��ادة مم��ا هو 
الثقايف  ال��ت��ب��ادل  دع��م  على  وال��رك��ي��ز  الفر�صة  ه��ذه  يف  لنا  مم��ن��وح 

ليواجه الطمع القت�صادي. 

فاإن  ا  منِّ الكثري  ال�صماوية(. وكما يعلم  التوا�صل بني االإ�صالم والديانات  التفاهم حمل عنوان )طريق احلرير اجلديد وجتديد  ال�صاملي مقااًل يف جملة  كتب االأ�صتاذ عبدالرحمن 

من  تعاين  لدول  العمل  فر�ض  اآالف  توفري  وكذلك  الطريق  هذا  �صي�صلكها  التي  للدول  التحتية  للبنية  تنمية  يرافقها  �صخمة  حملة  يف  احلرير  طريق  الإعادة  حاليًا  ت�صعى  ال�صني 

البطالة و�صح الفر�ض. و�صلطنة عمان اإحدى الدول التي رحبت وان�صمت لهذا امل�صروع، غري اأن عالقة عمان بطريق احلرير اجلديد مل ت�صتند اإىل رغبات حديثة فال�صلطنة كان 

لها دور يف طريق احلرير القدمي  وقد �صعت دومًا اإىل اإحيائه واإعادة بعثه ثقافيًا.


