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21 فرباير من كل عام بـ»اليوم العاملي للغة  يحتفُل العامُل يوم 

الأم«، وقد حددت الأمم املُتحدة مو�ضوع هذا العام 2017 ليكون 

اللغات«.  ِد  املُتعدِّ التعليِم  َعرْبَ  ُم�ضتَدام  ُم�ضتقبل  »نحو  بعنوان 

اأن  ينبغي  املُ�ضتدامة،  التنمية  »لتعزيز  هي  ذلك  يف  ور�ضالُتها 

اللغات  اإىل  اإ�ضافًة  الأمِّ  بلغتهم  التعليم  على  الطالُب  يح�ضَل 

اكت�ضاَب  عليهم  ُي�ضّهُل  الأوىل  اللغة  من  فالتمّكُن  الأخرى؛ 

املهاراِت الأ�ضا�ضية للقراءة والكتابة واحل�ضاب. اإّن اللغات املَحّلية، 

الثقافاُت  عرَبه  تنتقل  ِج�ْضٌر  بخا�ضة،  منها  والأقلَّيَّ  الأ�ضليَّ 

يف  ا  ُمهمًّ دوًرا  تلعب  بذلك  وهي  التقليدية،  واملعارُف  والقيُم 

تعزيِز املُ�ضتقبِل امل�ضتدام«.

وهذه ر�ضالة تهمنا جًدا يف العامل الَعربي من ناحيتني: الناحية 

الأوىل هي �ضرورة اعتماد ُلغتنا الأم، وهي العربية، يف التَّعليم 

فيه  اعتمد  قد  العربية  اجلامعات  معظم  يكاد  الذي  اجلامعي 

اللغتني الإجنليزية والفرن�ضية بدًل من العربية. ورغم اأنَّ هذا 

العاملي  فاإنَّ الهتماَم  ِحرْبٌ كثري،  �ُضِفح فيه  املو�ضوع قدمي وقد 

باللغات الأوىل يدعونا اإىل مزيٍد من النقا�ش والتَّعمق يف ق�ضية 

ت�ضري  كما  ذلك  لرتباط  اجلامعية؛  املرحلة  يف  العلوم  تعريب 

ر�ضالة الأمم املُتحدة هذا العام بـ«التنمية املُ�ضتدامة«. وارتباط 

عالقة  اإطار  يف  ُيطرح  اأن  يجب  املُ�ضتدامة  بالتنمية  العربية 

ودوره  اللغوي  وال�ضتثمار  والقت�ضاد،  املعرفة،  مبجتمع  اللغة 

يف توطني ال�ضناعة والتِّجارة والتكنولوجيا واملعارف احلديثة، 

خا�ضة واأنَّ تقارير الأمم املُتحدة الإمنائية قد اأكدت مراًرا على 

اأهمية اللغة العربية ودورها اجلوهري يف التنمية القت�ضادية 

واملعرفية والإن�ضانية.

العامل  يف  املحلية  باللغات  الهتمام  فهي  الثانية  الناحية  اأما 

ويكفي  التقليدية.  والقيم  الثقافات  نقل  يف  لأهميتها  العربي؛ 

مثل  ُعمان  يف  املحلية  اللغات  اأهمية  عن  نتحدث  اأن  هنا 

اأّن  ورغم  والبلو�ضية.  والكمزارية،  واجلّبالية،  ال�ضواحيلية، 

بع�ضها لي�ش له نظام كتابي ُمعني، فاإنِّها ت�ضكل جميعاً رافداً بالغ 

ة اأدب، و�ضعر، وحكايات  الأهمية يف التنمية الثقافية بُعمان. ثمَّ

هذه  تختزنها  الثقافة  �ضروب  من  وغريها  واأ�ضاطري،  �ضعبية، 

ولو  ون�ضًرا.  ترجمة  الطريق  لها  نف�ضح  اأن  وينبغي  الأل�ضن، 

وتاريخية،  اأدبية،  ن�ضو�ش  فثمة  مثاًل؛  ال�ضواحيلية  اأخذنا 

و�ضريية، نعتقد بوجودها اإبان الوجود الُعماين يف �ضرق اأفريقيا. 

ول نت�ضور اأنَّ العمانيني الذين عا�ضوا هناك قروًنا من الزمن 

بداأ  فقد  ال�ضواحيلية؛  باللغة  معرفياً  اإرثاً  وراءهم  يرتكوا  مل 

جتاربهم  بتوثيق  هناك  عا�ش  من  بع�ش  الأخرية  الآونة  يف 

ال�ضيا�ضية واحلياتية، ون�ضروها بلغتهم التي يجيدونها. والأمر 

البلو�ضية، وقد �ضهدنا ترجمات رائعة  اللغة  نف�ضه ينطبق على 

مها الدكتور خالد البلو�ضي لبع�ش من ن�ضو�ضها ال�ضعرية.  قدَّ

hilalalhajri@hotmail.com
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اأن�سنة العوملة

تبدو من جهة اأخرى اأن�ضنة العوملة فكرة مقبولة بل وقدراً 

ــوؤطــر الــعــامل بــاأ�ــضــره حــيــُث �ضقط الــنــمــوذج ال�ــضــرتاكــي يف  ُي

الأخرية  �ضيطرت  بينما  للراأ�ضمالية  بدياًل  ليكون  حماولته 

على الو�ضع. وميكننا الآن احلديث بهذا اخل�ضو�ش بجوانبه 

املــخــتــلــفــة القــتــ�ــضــاديــة والجــتــمــاعــيــة والــ�ــضــيــا�ــضــيــة يف اإطـــار 

الراأ�ضمالية املعوملة، التي تقوم على مبداأين هما:                     

الأول: يجعل لراأ�ش املال الأولوية، مثل: الوليات املُتحدة 

املــال  راأ�ـــش  اأولــويــة  على  مقدماً  العمل  يجعل  مــا  الــثــاين: 

والتي تعمل بها بع�ش املجتمعات الأوروبية.

اإىل  النظر  الكاتب  حــاول  العوملة  اأن�ضنة  اإىل  ال�ضبيل  وعن 

ينبغي  باأنها  التي يرى  النه�ضة،  الأمر من جانب قيم ع�ضر 

يعتربها غري  البع�ش  اأن  رغم  دائماً،  واأنها �ضاحلة  ت�ضود  اأن 

اأخـــرى �ضتحل  قــيــمــاً  واأن  تــوقــف،  وبـــاأن زمــنــهــا  الآن  �ــضــاحلــة 

حملها. 

اأن لحرتام القيم دورا  اأوًل  ويف هذا اجلانب يرى الكاتب 

اأن يحظى  العدل  اإنه من غري  العوملة؛ حيُث  اأن�ضنة  كبريا يف 

ق�ضم �ضغري من العامل بالتح�ضر والرثاء بينما يقبع اجلزء 

الأكـــرب يف الــعــوز والفقر واجلـــوع واملــر�ــش، بــل ل بــد مــن اأن 

ي�ضود  لكي  لالآخر  العون  يد  وميد  ويتالحم  العامل  يتكاتف 

اخلري والتقدم.                                                   

العامل كل  بــاأّن  اأيلول  يــوم احلــادي ع�ضر من  اأثبت  فلقد    

وامل�ضافات  احلــدود  كل  العوملة جعلت  وبــاأن  ل ميكن جتزئته، 

العامل  اأمــن  ي�ضكل  الــعــامل  مــن  اأمــن جــزء  بــات  تتقل�ش حتى 

ين�ضى  ول  املــتــقــدم  الــعــامل  يعيه  اأن  ينبغي  مــا  وهــذ  بــاأ�ــضــره، 

بيدها  وياأخذ  واجلهل  التخلف  طائلة  حتت  القابعة  اأجــزاءه 

التح�ضر والتقدم.                                          نحو 

الأمم  لهيئة  التابعة  املوؤ�ض�ضات  تديره  الــذي  الــدور  وهــذا 

املتحدة والتي ت�ضعى اإىل اأن تاأخذ بيد العامل خا�ضة يف الدول 

الفقرية نحو حياة اأف�ضل يف جميع املجالت �ضواء الثقافية اأو 

وال�ضحية.                                                            القت�ضادية  اأو  ال�ضيا�ضية 

  وهو ما من �ضاأنه اأخذ العامل نحو التقارب وجت�ضري الهوة 

كما  الركب،  يف  املتاأخرة  وتلك  املتقدمة  الــدول  بني  احلادثة 

للعامل  والتقدم  واحلرية  العدالة  ثالوث  يكفل  اأن  له  ميكن 

باأ�ضره.                                                                                         

اإن هـــذا الــتــطــرق لأنــ�ــضــنــة الــعــوملــة القــتــ�ــضــاديــة يــجــر لنا 

العوملة  اأن�ضنة  وهو  كبرًيا  ارتباطا  به  مرتبطا  اآخر  مو�ضوعاً 

مطية  العامل  مــوارد  كل  جعل  �ضاأنها  من  والتي  ال�ضيا�ضية، 

املمكن  فمن  الأمــر  هــذا  يتحقق  وعندما  الإنــ�ــضــاين.  للتقدم 

على  وذلــك  وبلدانه  العامل  اأجــزاء  بني  ال�ضراع  اأ�ضباب  اإذابــة 

اأ�ضا�ش التفاقيات املوثقة بني بلدانه املختلفة. 

كما تربز هنا �ضرورة بناء نظام اإدارة واأمن �ضامل، ت�ضارك 

فيه جميع الــدول، يــحــل     حمل جمل�ش الأمــن الــدويل، اأو 

بني  ليحول  عمله؛  على  ودميقراطياً  ت�ضاركياً  طابًعا  ي�ضفي 

وم�ضالح  اأغرا�ش  لتحقيق  ا�ضتخدامه  وبني  العظمى  الدول 

قد تتعار�ش مع رغبات وم�ضالح بقية دول العامل.                                                                     

الأمم  عــن  تنبثق  بهذا  تعنى  موؤ�ض�ضة  عمل  متَّ  لــو  وفيما   

والــعــراق  فل�ضطني  لق�ضايا  حــل  اإيــجــاد  املمكن  فمن  املتحدة 

على �ضبيل املثال. حيُث يرتتب على هذه املوؤ�ض�ضة املنبثقة عن 

الإن�ضانية  اكت�ضبتها  التي  بالقيم  ت�ضتعني  اأن  املتحدة  الأمم 

مت�ضي  ومنهجاً  عينيها  ن�ضب  لتجعلها  املا�ضية؛  ال�ضنوات  يف 

عليه، لكن لالأ�ضف الب�ضرية مل تتو�ضل لهذا بعد.             

   ومن هذه القيم والأ�ض�ش:

1. مبداأ عدم التدخل يف �ضوؤون الغري اإل بقرار دويل جامع

 2.عدم ا�ضتخدام القوة اأو العنف حلل النزاعات بني الدول

يف  ال�ضلمية  والــو�ــضــائــل  الــتــفــاو�ــش  عــن  الــتــخــلــي  عـــدم   .3

الدولية العالقات 

يف  وامل�ضاواة  الندية  على  والأمم  الــدول  عالقات  4.اإقــامــة 

والت�ضامن احلقوق 

 5.نبذ ما من �ضاأنه تعكري �ضفو العالقات الدولية اأو اإثارة 

ال�ضراعات بني الدول

ــا مل يتم  واإنـــــه ملـــن الــ�ــضــعــب الــتــمــ�ــضــك بـــهـــذه الأ�ـــضـــ�ـــش مـ

واملعنية  املــتــحــدة  الأمم  عــن  املنبثقة  املوؤ�ض�ضة  تهيئة  اإعـــادة 

مفهوم  تعيد  التي  اجلديدة،  العوملة  بطابع  و�ضبغها  بالأمر 

باأنَّ  موؤمناً  الإن�ضان  ي�ضبح  بحيث  واملواطنة؛  الدميقراطية 

الف وهويته  انتماءاته  عن  النظر  بغ�ش  الكبري  بيته  العامل 

ردية.                                                                               

املــنــال؛ فهو  الــعــوملــة _ بعيد  اأنــ�ــضــنــة  وقـــد يــبــدو حــلــم _ 

ــا احلــالــيــة،  ــ اإعــــادة جــدولــة الــــدول الــكــربى واأدوارهــ يتطلب 

بقاء  مــع  الــدميــقــراطــيــة  مــن  اإطـــارا  تفر�ش  الــعــوملــة  فاأن�ضنة 

بالتناف�ش  امل�ضرتكة  الأر�ـــش  يف  والــ�ــضــغــرى  الــكــربى  الـــدول 

والعمل، ولكن من اأجل الإن�ضان وتقدمه هذه املرة.                                                                             

جتاهلها  مُيــكــن  ل  ثقافية  م�ضتلزمات  الــعــوملــة  ولأنــ�ــضــنــة 

ومنها:

1-الإميان بوحدة الثقافة العاملية وتكامل اأجزائها

2- التخلي عن اأطروحات �ضراع احل�ضارات 

ومــا يتبعُه مــن  �ــضــراع احلــ�ــضــارات الــثــالث، الــتــي �ضنعت 

الب�ضر: واقع 

اليهودية/امل�ضيحية الغربية:  اأ. 

ال�ضنتوية/البوذية ال�ضرقية:   ب. 

 ج. الو�ضيطة: العربية/الإ�ضالمية

م�ضري  يتقرر  اأن  اإىل  تت�ضارع  �ضتظل  اإنــهــا  يــقــال:  الــتــي   

النهائي. العامل 

اأن�ضنة  دورهــــا يف جمـــال  لــعــب  مــن  الــثــقــافــة  تتمكن  ولــكــي 

ما  تقوم على  واأن  اإن�ضانية  ثقافة  تكون  اأن  املهم  العوملة فمن 

�ضقراط  من  بــدءا  الإن�ضانية  النزعات  من  الفل�ضفة  ابتكرته 

ثقافة  دون  تتاأن�ضن  لن  العوملة  اأّن  يعني   ما  وهو  اليوم.  اإىل 

ليربالية ودميوقراطية، كونية الطابع، عقالنية امل�ضمون والنهج.                                                          

اأنــهــا �ضتدفع  اإل  لــالأنــ�ــضــنــة  الــعــوملــة مــعــاديــة  تــبــدو  وفــيــمــا 

باأن  الب�ضرية  جتد  فحني  الأن�ضنة،  نحو  بنف�ضها  بالب�ضرية 

الــعــوملــة هــي قــدرهــا الــــذي ل مــفــر مــنــه، �ــضــيــتــ�ــضــاعــد �ــضــوت 

املقهورين لي�ضم اآذان املتجاهلني الذين يرفلون يف النعيم.                                            

ولذا فاإنَّ عملية اأن�ضنة العوملة لن حتدث بني ليلة و�ضحاها 

بل �ضتتطلب جهدا م�ضنياً من اأقلية �ضتواجه الكثري وحتارب 

يف  كائن  اأنبل  الإن�ضان  بــاأن  توؤمن  اأقلية  الو�ضول.  اأجــل  من 

فال�ضفة  اأحد  برمنيد�ش  قال  كما  �ضيء  لكل  ومعيار  الوجود 

اليونان.

ناق�ش الكاتب ال�ضوري مي�ضيل كيلو عرب مقاله املن�ضور يف �ضفحات التَّ�ضامح حتت عنوان: »من اأجل عوملة اإن�ضانية«!  اإمكانية توجيه اآيديولوجية العوملة نحو الكينونة 

الإن�ضانية.   فبينما يجد البع�ش �ضعوبة يف اإحداث توازن بني كفتّي العوملة والإن�ضانية؛ كون العوملة ت�ضاوي الراأ�ضمالية التي هي الأخرى تقوم على نظم بعيدة عن 

الإن�ضانية، جند اأنَّ العوملة ما�ضية يف م�ضارها خمتطفة كل الأ�ضواء نحو عامل جديد وخمتلف، تختلف قواعده الثقافية وال�ضيا�ضية والقت�ضادية ...اإلخ عما كانت 

عليه؛ ليغدو عاملنا بطراز جديد بكل املقايي�ش.  يكرب هنا الت�ضاوؤل حول مدى اإمكانية اأن�ضنة العوملة يف ظل عامل متكالب يقوم على مبداأ البقاء لالأقوى، وتت�ضاعد فيه 

امل�ضاكل الإن�ضانية ب�ضرعة هائلة كالفقر واملر�ش واجلوع، دون اأن ي�ضري الزمن نحو حلول نهائية لهذه امل�ضكالت. 

maryamsaid2015@gmail.com
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مالحظـــــات حـــــول الأخـــــالق

الكاتب  يقول  الأخــرى:  بالعلوم  الأخــالق  علم  1.�ضلة 

اإّنه من غري املُ�ضيب القول باأنَّ الفكر الإ�ضالمي خاٍل من 

وجهة  من   « الإ�ضالمية  احل�ضارة  الأخــالقــيــة،  املــذاهــب 

اأقرب  « قائمة على الأخالق و»الأخالق بطبيعتها  نظره 

العلوم اإىل الدين«. لكن اأين هو مو�ضع علم الأخالق من 

درا�ضة  العلمي يف  املنهج  يعتمد على  األ  الأخــرى.  العلوم 

يعني  فــهــذا  بنعم  الإجــابــة  كــانــت  اإذا  ــالق؟  الأخــ م�ضائل 

الإجــابــة  كانت  واإن  الدينية،  العلوم  عــن  بعيد  كعلم  ــه   اأنَّ

يعتمد  الكاتب  اأنَّ  يبدو  اإذ  التو�ضيح  ي�ضتدعي  فهذا  بال 

األي�ضت  يف  العلوم.  بها  يعتد  ل  التي  النقلية  الأدلــة  على 

علم  الجتماعي؟  النف�ش  علم  للفل�ضفة؟  اأقرب  الأخالق 

الكاتب  يبني  اأ�ضا�ش  اأيَّ  على  اأدري  ل  حقيقة  ال�ضلوك؟ 

هذا. ا�ضتنتاجه 

لل�ضلوك  يــنــظــر  بينما  لــلــ�ــضــلــوك:  بالن�ضبة  2.الأخـــــالق 

اأنَّه  اأي  اأوًل،  واملعرفة  ثانياً  للوعي  نتيجة  ــه  اأنَّ الإن�ضاين 

الكاتب  يرى  الأخــالقــي،  للتبني  لحقة  مرحلة  يف  ياأتي 

طبعا  �ضار  اإذا  اإل  خلقا  يكون  ل  الإن�ضاين  »ال�ضلوك  اأّن 

وجبلة... اإل اإذا �ضار عادة ل�ضاحبه اأو ميال«.

احلــيــوان  �ــضــلــوك  راقــبــنــا  مــا  »اإذا  والأخـــــالق:  3.الإرادة 

اإىل  اجلــمــاح  ومــن  الــتــاأنــ�ــش،  اإىل  التوح�ش  مــن  وانتقاله 

يتعدل  وغــريهــا  احلــيــوانــات  هــذه  كــانــت  واإذا  ال�ضال�ضة. 

الفعل  اأنــهــا ل متلك  رغــم  حــالــة  اإىل  حــالــة  مــن  �ضلوكها 

العقل  الــذي وهــب  الإنــ�ــضــان  اإن  نــقــول:  اأن  اإذن  ــالأوىل  فـ

ميكنه اأن ُيغري اأخالقه من حالة اإىل حالة اأح�ضن منها«. 

يــقــول الــكــاتــب بــاخــتــ�ــضــار اإّن الــدلــيــل عــلــى املــقــدرة على 

احليوان،  عند  تغريها  هو  الإن�ضان  عند  الأخــالق  تغيري 

مرتكًبا بذلك جمموعة من الأخطاء املنطقية. اأوًل: هو 

يقول اإن »الف�ضيلة الأخالقية ل تنطبق اإل على الأفعال 

الإراديــة الختيارية«، واحليوان يف هذه احلال ل يتغري 

املفرو�ش  وال�ضغط  ال�ضرورة  ب�ضبب  اإمنا  الإرادة  ب�ضبب 

ل  قد  التاأن�ش«  اإىل  التوح�ش  »من  التحول  ثانًيا:  عليه. 

فا�ضتخدام  احلــيــوان،  جلماعة  بالن�ضبة  اأخــالقــيــا  يــكــون 

كلمة »يتعدل« مبا حتوي �ضمنياً من معاين التحول اإىل 

الأف�ضل قد ل يكون دقيقا.

جمتمع  يف  تظهر  اإمنــا  »الف�ضائل  والف�ضيلة:  4.العزلة 

الف�ضيلة  اأن  اأرى  �ضخ�ضيا  الراهب«،  عزلة  يف  تظهر  ول 

توجد يف �ضلة الإن�ضان بالطبيعة ومع الكائنات الأخرى 

بــوجــود  اأو�ــضــح  تــكــون  قــد  نــعــم  وحــتــى بينه وبــني نف�ضه، 

اأما  اأوًل  هذا  دائما،  موجودة  تبقى  ولكنها  اآخرين  نا�ش 

و»الف�ضيلة«  »الأخـــالق«  لفظة  ي�ضتخدم  فالكاتب  ثانياً 

كمرتادفات، وهو اأمر غري دقيق.

الــذي  املـــوجـــودات كلها هــو  5.»الإنــ�ــضــان مــن بــني جميع 

ــود والأفـــــعـــــال املـــر�ـــضـــيـــة ل  ــمـ ــحـ ــه اخلـــلـــق املـ يــلــتــمــ�ــش لــ

الدرا�ضات  تك�ضف  بينما  املــوجــودات«  �ضائر  فيها  ي�ضاركه 

الكائنات  جلميع  اأخالقية  منظومة  وجود  عن  احلديثة 

الجتماعية، اإذ ميكن مالحظة �ضلوكيات تنم عن الإيثار، 

التعاطف، والنت�ضار للجماعة . 

يف  »امل�ضتنبط  اأّن  الــكــاتــب  يــرى  الأخــــالق؟  ي�ضع  6.مـــن 

ــالق هــو مــديــر املــديــنــة اأو املــلــك« وذلــــك »حــتــى ل  ــ الأخـ

واأر�ضطو  واأفــالطــون  �ضقراط  منه  حذرنا  ما  اإىل  يــوؤدي 

ال�ضف�ضطائي  املبداأ  وراء  الكامنة  والفو�ضى  اخللل،  من 

املــوؤدي  الن�ضبي  الأخــالقــي  املقيا�ش  هــذا  من  �ضئت  اإن  اأو 

يف  راأي خطري.  وهذا  وال�ضطراب«.  الفو�ضى  اإىل  حتما 

و   Ethics مفهومني   بني  التفريق  يتم  الإجنليزية 

Morals حيث تاأتي اليثك�ش من النظام الجتماعي، 
مل  ما  ثابتة  غالباً  وهــي  للفرد  راجعة  فهي  املــورالــز  اأمــا 

تتغري وجهة نظره. من ي�ضع الأخالق اإذا؟ على الأغلب 

بها من  الأخذ  للفرد خيار  يبقى  ولكن  املفكرين  �ضيكون 

لأكربها،  اأ�ضغرها  من  اأفعالنا  حتكم  فالأخالق  عدمه. 

تختار  هــل  حتـــدد؟  كيف  ال�ضغرية؟  الأفــعــال  عــن  فــمــاذا 

الكاتب  ل�ضيوفك؟  ُتــعــده  ع�ضاء  يف  القت�ضاد  اأم  الــكــرم 

فالكرم  تقع بني متطرفني  الأخالقية  الأفعال  اإن  يقول 

اخلط  يقع  اأيــن  ولكن  والتقتري  التبذير  بني  يقع  مثاًل 

اأهم ق�ضايا  اأحد  امل�ضاألة  تكون هذه  بينهما؟ قد  الفا�ضل 

وا�ضحة  مبــحــددات  �ضبطها  ميكن  الــقــوانــني  الأخــــالق. 

لكن ماذا عن الأخالق كيف حتدد؟ ميكن تنظيم الأفعال 

التي تالحظ وحتدد وتقا�ش عرب القوانني، ولكن هناك 

اأمور ل مُيكن تنظيمها.

ــامت الــطــائــي حــني يــذبــح  يف الــقــ�ــضــة الــ�ــضــهــرية عــن حـ

فــر�ــضــه والــتــي يــ�ــضــرب بــهــا املــثــل يف الــكــرم، هــل هــذه هي 

�ضُيعانيه  الذي  اأنَّها تهور؟ ماذا عن  اأم  بالفعل  حالة كرم 

فيه  األي�ش  الفعل؟  لــهــذا  كتبعات  ــام  الأيـ قــادم  يف  اأبــنــاوؤه 

اإعــالــتــهــم؟  عــن  مــ�ــضــوؤول  وهــو  التجني عليهم  مــن  �ــضــيء 

امل�ضاألة تعتمد على  باأنَّ  هذه الت�ضاوؤلت تدفعنا لالقتناع 

تقدير الفرد وفق اإدراكه للُمعطيات ولتبعات خياراته.

حكمه  �ضياق  ولــكــِل  جدلية  الأخــالقــيــة  فــاملــواقــف  اإًذا 

الأخالقي. هناك الكثري من الأفعال هي �ضيئة باملطلق، 

ــا تــ�ــضــبــح اأخـــالقـــيـــة. مثال  ولــكــن مـــع وجــــود مـــا ُيـــربرهـ

الــقــتــل �ــضــيء، مـــاذا عــن خــو�ــش احلــــروب؟ مــثــال عندما 

�ضوريا  بلدان مثل  التدخل يف  اإن كان عليها  الدول  تفكر 

فيكون  اعــتــداء  اأنــه  على  الأمــر  تــرى  اأن  ميكن  واليمن؟ 

على  اأي�ضاً  تراه  اأن  اأخالقي لكن مُيكن  بذلك فعال غري 

اأنه انت�ضار لل�ضعفاء ممن يتعر�ضون لالأذى يف بلدانهم، 

كهذا  قــرار  اأنف�ضهم.  عن  الدفاع  على  القدرة  وتنق�ضهم 

على  اأو  الأمثل  الأخالقي  اخليار  على  معتمدا  يكون  لن 

ــا عــلــى اخلــيــار الــذي  اأيــ�ــضً احلــ�ــش ال�ضليم وحـــده، ولــكــن 

وفق  البعيد  املــدى  على  النتائج  باأف�ضل  ياأتي  اأن  يتوقع 

املــعــلــومــات املــتــاحــة، والــتــنــبــوؤات، والآثـــــار املــرتتــبــة على 

املُختلفة. البدائل 

اأمر اآخر يف حال كانت ال�ضلطة هي امل�ضوؤولة عن ت�ضريع 

الأخالق هل هذا يعني اأنها �ضتكون م�ضوؤولة عن �ضبطها 

بها(؟  املتعلقة  النزاعات  يف  والف�ضل  التنفيذ  )عن  ا  اأي�ضً

نفرت�ش  وهل  العرقي؟  النتماء  وفق  ذلك  �ضيكون  وهل 

اأ�ضاًل الثبات يف الهوية العرقية؟ هذه الأ�ضئلة ت�ضل بنا 

اإىل العتقاد بعدم جدوى طرح الكاتب.

نوف ال�سعيدية

اأنَّه يناق�ش املذاهب  يدعي اإبراهيم �ضقر يف مقاله املعنون بـ » الأخالق والقيم يف الفكر الإ�ضالمي القدمي: العقل الأخالقي العربي « واملن�ضورة يف جملة الت�ضامح 

الأخالقية عند املُفكرين امل�ضلمني؛ اإل اأنَّ مقاله اأقرب لأن يكون خطبة وعظية تفتقر اإىل املنطق العلمي. وعلى امل�ضتوى ال�ضخ�ضي اأ�ضعر بال�ضعادة لأنَّ املقال وقع بني 

يديَّ لأينِّ ُمهتمة بفل�ضفة الأخالق عند الب�ضر ب�ضكل خا�ش، والكائنات الجتماعية ب�ضكل عام. ورغم اأنَّ املقال يحتوي على جمموعة من املقولت التي ل اأتفق معها 

اإل اأين �ضاأورد اأهمها فقط :

 nouf.alsaidi@gmail.com



وهو اإذ يبداأ مبحثه يف مناق�ضة اأ�ضل امل�ضطلح وا�ضتخدامه وانت�ضاره 

الــرتاث  اإىل   ي�ضَل  اأن  اأجــل  من  ذلــك  كل  واملخطوطات،  املكتبات  يف 

-على  العتيقة  اخلطية  اخلزانات  يف  املن�ضية  املخطوطات  يف  املكتوب 

حــد قــولــه - اإىل الــتــحــدي الـــذي يــواجــهــه يف نــ�ــضــر هـــذا املــخــطــوط 

اإلكرتونياً يف �ضورة رقمية معا�ضرة.

واإنَّ اأهم امل�ضكالت والتحديات التي تواجه املُحققني ح�ضب زيدان يف 

طريقهم اإىل ن�ضر الن�ش الرتاثي كالآتي: 

على  املحتوية  اخلطية  املكتبات  افتقاد  اأي  املجهول،  الــرتاث  اأوًل: 

املــخــطــوطــات عــلــى فــهــار�ــش و�ــضــفــيــة حتــلــيــلــيــة دقــيــقــة، فــ�ــضــاًل عن 

اختالف مناهج النا�ضرين واملحققني يف التعامل مع الن�ش.

اأيديولوجية  لأغرا�ش  الرتاث  من  جلانٍب  الوقتي  التوظيف  ثانًيا: 

تعتنقه  الــذي  الــعــام  الفكر  هــو  ذلــك  مثال  �ضيا�ضية،  اأو  مذهبية  اأو 

للعقيدة  دولــة  اعتناق  على  مثاًل  و�ضرَب  املرحلة،  بح�ضب  ما  دولــة 

ويف،  وال�ضّ الــروحــي  الــرتاث  خما�ضمتها  اإىل  يــوؤدي  ما  ال�ضرتاكية 

وحتيزها للنزعة الي�ضارية يف دين تلك الدولة وتاريخها احل�ضاري.

ُيعاين  الــتــي  الآفـــات  ملــواجــهــة  عــدة خــطــوات مرحلية  زيـــدان  وي�ضع 

منها املــخــطــوط، ومــن اأجــل زيـــادة اأفــق الــوعــي بــالــرتاث عــن طريق 

الوعي بجوانب اخلريطة الرتاثية، ما ن�ضميه اليوم »الفهر�ضة« ثم 

الفهم  مرحلة  واأخــرًيا  اإلكرتونيا  اأم  ا  ورقيًّ كان  �ضواء  الن�ضر  خطوة 

وال�ضتيعاب اأو التحقيق  لينتقل فيها »الرتاث املخطوط اأو املن�ضور« 

من حالة الن�ش اإىل حالة اخلطاب فيما ن�ضميه بالن�ضر. 

مع ذلك وجب اأن نت�ضاءل عّما يعنيه زيدان بالفهر�ضة؟ كيف عّرفها 

بها  يتعامل  التي  بالطريقة  الفهر�ضة  املخطوطات من  تعاين  وكيف 

حالًيا؟

اخلــطــوات  جمموعة  هــو  بــه  الفهر�ضة  تعريف  ميكن  مــا  جممل  اإنَّ 

املرتاكبة املرتاتبة التي توؤدي يف النهاية اإيل وعي حقيقي بالرتاث، 

يف  تتمثل  ما  ل  اأوَّ تتمثل  التي  ــة  الإداريـ امل�ضكالت  جتنب  من  بداية 

جهة  اإىل  جممعة  حــيــازة  تكون  اأن  يفرت�ش  التي  املخطوط  حــيــازة 

الأفـــراد  مــن  عديد  بيد  اخلطية  املجاميع  ت�ضتيت  وجتنب  واحـــدة، 

يخ�ضع  خمطوط  كــل  يجعل  مــا  واخلــا�ــضــة،  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات 

ملعايري وموافقات وُمعاجلات خُمتلفة.

لبطاقة  القيا�ضي  التوحيد  انعدام  تتلخ�ش يف  فنية  ثالًثا: م�ضكالت 

القائمة  بــني  مــا  واخلــلــط  املفهر�ضني،  م�ضتوى  وتــفــاوت  الفهر�ضة، 

احل�ضرية والفهر�ش العلمي و�ضعوبة ن�ضر الفهار�ش وغريه.

يــلــقــوَن قلة  الـــذي  املــخــطــوطــات هــم املفهر�ضون  تــاأزًمــا مــن  والأ�ــضــد 

تقدير واإ�ضادة ملجهوداتهم رغم ما مُيثل عملهم من اأهمية ق�ضوى.

ينتقل من  الكاتب  اأن  املراجعة  هذه  اأقراأ  واأنا  القول  رابًعا: ميكنني 

اأكــرث  فخطوة  اأهـــم  خــطــوة  اإىل  الــرتاثــيــة  العملية  يف  مهمة  خــطــوة 

من  اأهــم  اأيهما  القارئ  يحتار  حتى  الأهمية،  بالغة  فخطوة  اأهمية 

ق لعبء اأكرث ثقاًل من  الأخرى يف هذه العملية احل�ضا�ضة، فهو ُي�ضوِّ

�ضابقه على كاهل العملية الرتاثية وهي »التوثيق« وبالأخ�ش توثيق 

وعدم  ت�ضاحبها،  التي  الفنية  وامل�ضكالت  وموؤلفه،  املخطوط  عنوان 

كامل�ضاحف  للفهار�ش  التقليدية  للمعايري  املخطوطات  كل  خ�ضوع 

مثاًل، والكتب ال�ضماوية الأناجيل والتوراة.

الأ�ضلوب  على  زيــدان  يدلل  الن�ضر،  مب�ضكالت  يتعلق  فيما  خام�ًضا: 

ت�ضبق  عندنا  »الن�ضر«  فمرحلة  الــرتاث،  ميدان  يف  املُّتبع  الع�ضوائي 

اأو  العقيدة  بح�ضب  للرتاث  الّن�ضي  النتقاء  عن  ف�ضال  الفهر�ضة، 

ويجعلون  ر�ضد  ابن  العلمانيون  يختار  كــاأن  املّتبعة،  الأيديولوجية 

ذلك  ال�ضد من  املعاك�ش  الفريق  يفعل  بينما  بالعلمانية،  قائاًل  منه 

اأيقونة لهم تنا�ضب عقيدتهم تتمثل يف ابن تيمية مثال،  باختيارهم 

املفهر�ش  يجعل  الرتاثي  بالن�ش  اجليد  الوعي  اأن  زيدان  بح�ضب  اإذ 

عند  والتقدمية  ر�ضد  ابــن  يف  ال�ضلفية  ي�ضتك�ضف  بحيث  مو�ضوعياً 

ابن تيمية مبقدار ما يريان يف فل�ضفاتهما الفكر النقي�ش.

ول يفوتنا اأن ن�ضري اإىل ما اأ�ضار اإليه زيدان من ارتباط حركة الن�ضر 

الرتاثي بواقع ثقايف عربي عام حمدد تاريخياً وجغرافًيا، بدًءا من 

خفوت عمليات الن�ضر الأوروبي للرتاث العربي يف الن�ضف الأول من 

امل�ضرية  املطابع  العربي يف  الن�ضر  التي حل حملها  الع�ضرين  القرن 

انتحلت  التي  املزيفة  الن�ضرات  انت�ضار  بخطورة  مــروًرا  والأوروبــيــة، 

اأعماًل �ضابقة اأثرت على عمليات ال�ضبط الببليوجرايف والتي تركت 

اأثرها على الن�ضر الرتاثي اإلكرتونيا!

اإل اأّن حماولت ن�ضر املخطوطات لي�ضت كلها �ضوءا يف �ضوء؛ فزيدان 

املطبوع  الكتاب  اأمثلة جيدة على م�ضاريع جادة عرب طرائق  ي�ضرب 

والكتاب امل�ضموع، مثل جتربة املجمع الثقايف باأبوظبي يف اإ�ضداره ما 

اأ�ضطوانات �ضمعية،  اأغلبها تراثي على هيئة  يقرب من ثمانني كتاًبا 

ف�ضاًل عن تطور الن�ضر الإلكرتوين عرب ما مي�ضى بتقنية الو�ضائط 

املُتعددة التي تعمل على دمج ال�ضوت وال�ضورة والكتاب املطبوع مًعا.

ويتجاوز دور التكنلوجيا املعا�ضرة اإ�ضهام الكمبيوتر يف الفهر�ضة اإىل 

وذكية  خا�ضة  بتقنيات  املخطوطات  على  احلفاظ  يف  املهم  اإ�ضهامه 

عرب تقنيات الن�ضخ امليكروفيلمي اأو ال�ضورة الرقمية واحلفاظ على 

املليزرة. الأ�ضطوانة 

ا على عمليات التحقيق التي �ضهلت  اأي�ضً ينطبق هذا التطور الهائل 

الن�ش  مع  اخلطية  النماذج  وتقدمي  املحقق  للن�ش  الفني  الإخــراج 

املحقق.

بالتكنولوجيا بحيث  اأهمية تعالق الرتاث  اإىل  وبهذا يخل�ش زيدان 

ل ُيف�َضل اأحدهما عن الآخر، ويف راأيي اأن هذه ال�ضلة وهذا التعالق 

الإلكرتونية  التقنيات  واأن  ا  خ�ضو�ضً يتم،  اأن  لبد  كان  الإثنني  بني 

اأدى  ما  املطبوع  �ضكلها  اإىل  املخطوطات  مئات  حتويل  عناء  وفــرت 

يف  الــرتاث  اأهملنا  قد  كنا  وعندما  هائلني،  ووقــت  جهد  تقليل  اإىل 

»التكنلوجيا« لتخلي�ضنا  اأننا كنا ننتظر مارَد  لو  هيئته اخلطية كما 

املحققون  كــان  للمخطوطات،  الن�ضي  التحويل  وم�ضقة  عناء  مــن 

يف  التاريخية  احلقائق  حتويل  يف  بــدورهــم  يقومون  وامل�ضت�ضرقون 

ا�ضتيقظنا  حاملا  اأننا  والغريب  وُمنتقاة،  جمتزاأة  حقائق  اإىل  تراثنا 

فهر�ضة  دون  نن�ضر  فاأ�ضبحنا  فات،  بالذي  وعينا  قد  كّنا  �ضباتنا  من 

ول حتقيق ول بحث عن غري هدى.

ــرن الــعــ�ــضــريــن اأ�ــضــبــه  ــقـ ــن الـ ــاين مـ ــثـ ــاولت الــنــ�ــضــف الـ ــ  كـــانـــت حمــ

ذلك  املحققني يف  اأن  لو  ولبق، فكما  �ضبق  بالذي  اللحاق  مبحاولت 

حول  �ضمعتهم  با�ضتعادة  اإنــقــاذه  ميكن  مــا  اإنــقــاذ  يــحــاولــون  الــوقــت 

تراثهم املن�ضّي باأي طريقة، حتى لو كانت هذه الطريقة هي تزييف 

كمن  عربية،  باأ�ضماء  وت�ضميتها  الأوروبــيــة  املخطوطات  من�ضورات 

التوثيق  فاإن حماولت  واإن يكن،  الآخر،  يبحث عن نف�ضه يف �ضورة 

التحقيق  يف  املنهجية  باأهمية  وتب�ضًرا  تعقاًل  اأكــرث  كانت  املتاأخرة 

والفهر�ضة والن�ضر، وقد وعيت اأكرث بجودة املنتج وبالكيف اأكرث من 

الكّم.

اأ�ــضــاَر  الــتــي  بالفكرة اجلــدلــيــة  اأنـــّوه  اأن  اأحـــب  املــقــال  هــذا  نهاية  ويف 

الإتقان  اإىل  الفردية  الذاكرة  من  الّتحول  وهي  �ضريًعا،  زيــدان  لها 

املحقق  منها  يعاين  اأن  ميكن  والتي  واملخرجات،  للمدخالت  الآيل 

الن�ضو�ضي  التحويل  يف  التقليدية  الطرق  على  كلي  ب�ضكل  املعتمد 

امل�ضتغلني  يف�ضلها عديد من  يزال  ما  يبدو  ما  على  والتي  للرتاث، 

يف هذا املجال يف معاناتهم من جدلية الذاكرة املت�ضعة يف الكمبيوتر 

للمعلومات  تركيب  اإعــادة  زيدان  ي�ضفه  ما  اأو  الذهن،  يف  امل�ضمحلة 

يف اجلهاز يف مقابل ن�ضق حمدد لال�ضتدعاء عند الفرد، حركة اليد 

على الأزرار مقابل حركة العني بني �ضطور الكتاب، وهذا النوع من 

اأو ت�ضيءُّ الإن�ضان،  اجلدل طراأ عندما نوق�ضت ق�ضية الإن�ضان الآلة 

الإن�ضانية  الطبيعة  مع  التكنلوجيا  معها  تتعامل  التي  الطريقة  يف 

التي تعوده على ا�ضتدعاء ذاكرة وذكاء الآلة بدل من ذاكرته وذكائه، 

من  هائلة  كميات  �ضخ  يف  ت�ضهم  كانت  اإذا  الطريقة  هــذه  اإن  واأقــول 

ملمو�ضة  غــري  و�ــضــائــط  عــرب  خمــزنــة  بــيــانــات  اإىل  اخلطية  البيانات 

وتــقــلــل من  اخلـــزانـــات،  املــخــطــوطــات يف  تــخــزيــن  م�ضاحة  مــن  تقلل 

فالبد  معينة،  �ضيا�ضية  اأو  بيئية  ظروف  يف  املخطوطات  فقد  فر�ش 

اأن تكون هذه الطريقة هي الأكرث نفًعا وتف�ضيال ب�ضرف النظر عن 

الأخــري  هــذا  املعاجلة،  يف  القدمي  لالأ�ضلوب  الفرق  بع�ش  انتماءات 

مفر  ل  التي  التكنولوجيا  توفرها  كما  البدائل  يوفر  يعد  مل  الذي 

من ح�ضرها يف تفا�ضيل العمليات احلياتية لالأفراد.

املخطوطات: حتديات التوثيق املنهجي والن�سر الإلكرتوين

جمادى األولى ١٤٣٨ هـ  -  فبراير 2017 م 4

اأ�سماء ال�سام�سية

ينطلق زيدان يف معاجلته ملُ�ضكالت املخطوطات بو�ضع ا�ضطالح »الرتاث« نف�ضه  حتت طائلة الغربلة والتمحي�ش، بدًءا بورود امل�ضطلح يف لغة القراآن الكرمي ولي�ش انتهاًء باأ�ضل 

امل�ضطلح يف اللغة العربية الذي طفر ا�ضتخدامه اأكرث ما َطفر يف القرن الع�ضرين، يف جميع الأنواع الأدبية والكتابية، حتى اأدى ذلك اإىل ت�ضكل اأزمة حقيقية يف الوعي بالظاهرة 

الرتاثية، فقد ظهر ا�ضطالح »الرتاث« على ال�ضطح بكرثة و�ضاع ا�ضتهالكه، فانطبقت عليه مقولة مي�ضيل فوكو، حول �ضيوع اللفظ وترديده املُ�ضتمر الذي قد يخفي معناه، بل 

واأكرث من ذلك �ضاحب بروزه تداخل م�ضكالت عديدة يفرد لها الكاتب والباحث يو�ضف زيدان ُمعظم �ضفحات مقاله يف مقاله املن�ضور يف جملة الت�ضامح واملعنون بـ »م�ضكالت 

املخطوطات، من اخلزانات اخلطية اإىل اآفاق الن�ضر الإلكرتوين«.
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اجلزيري  جمــدي  امل�ضري  الأكــادميــي  ينطلق  هنا  من 

يف مقاله املن�ضورة يف جملة الت�ضامح واملعنون بـ »القيم 

الأخالقية ون�ضيج الفكر الغربي املعا�ضر« الذي تناول 

فــيــه املــ�ــضــاألــة الأخــالقــيــة يف عــاملــنــا املــعــا�ــضــر و�ــضــرورة 

توجهات  به  ت�ضتبك  الذي  الواقع  ن�ضيج  من  انطالقها 

منهج  فاإنَّ  وهكذا  بالفعل.  املعا�ضرة  الغربية  الفل�ضفة 

باأبرز  امل�ضاألة الأخالقية  التناول ل يت�ضنى بغري و�ضل 

والتكنولوجيا  العلم  اأهمها  ولعل  املعا�ضرة  الق�ضايا 

واحلرية والثقافة واحل�ضارة وال�ضيا�ضة.

اأهم ركائز  العلم والأخــالق معاً من  اأنَّ  به  امل�ضلم  فمن 

فالعلم  وال�ضعوب،  الأمم  نه�ضة  وعنا�ضر  املجتمعات 

حياتهم،  اأمور  لهم  وي�ضّهل  واملجتمعات،  الأفــراد  يبني 

والأخالق حت�ضن الفرد، وتقوي املُجتمعات، وحتميها، 

فال  تكاملية،  عالقة  والأخـــالق  العلم  بــني  فالعالقة 

اأخــالَق �ضحيحة  اأخـــالٍق، ول  بــدون  اأثــٌر طيٌب  له  علم 

املب�ضرة  العني  فالعلم  ويــر�ــضــد،  ر  يب�ضّ علٍم  غــري  مــن 

احلافظ  الوعاء  والقيم  والأخـــالق  والقيم،  لالأخالق 

للعلم. والراعي 

ومن املفرو�ش اأن تكون الأخالق اأحد املعايري ال�ضابطة 

واملالية  القانونية  كاملعايري  متــامــاً  العلمي  للن�ضاط 

واملــــــوارد الــبــ�ــضــريــة، فــــالأخــــالق حُتــــدد ال�ـــضـــرتاطـــات 

الذي  واملجال  الأهداف  العلمي مثل  بالن�ضاط  املتعلقة 

يتم البحث فيه. وطريقة تنفيذ الن�ضاط العلمي.

الأخــالقــي  العلمي  البحث  يقبل  اأن  املمكن  غــري  فمن 

اأجل  بالب�ضر من  الجتار  اأ�ضخا�ش من ع�ضابات  �ضراء 

عملية  ينظم  اأن  اأو  عليهم  العلمية  بالتجارب  القيام 

قانوين،  ب�ضكل غري  زراعتها  اأو  الب�ضرية  الأع�ضاء  بيع 

اأخالقي  عامَلٌ  يكون هناك  اأن  املمكن  اأّنه من غري  كما 

اأو لتنفيذ عمليات  يقبل ت�ضنيع �ضالح ُمدمر للب�ضرية 

اإرهابية.

اأن التقدم العلمي املُعا�ضر قد فر�ش مواجهات  واحلّق 

ال�ضاحة  اإلــيــهــا  خل�ضت  الــتــي  املــتــغــريات  مــع  اأخــالقــيــة 

العلمية، ومل يعد من املي�ضور اإ�ضقاط املواقف الأخالقية 

والدعم الأخالقي بل والديني جتاه املنجزات العلمية 

وال�ضتن�ضاخ  الإجها�ش  ولعل ق�ضايا  املعا�ضر.  عاملنا  يف 

القتل  باإ�ضكالية  ي�ضمى  ومــا  الأعــ�ــضــاء  وزراعـــة  ونــقــل 

املربحة  الآلم  من  تخلي�ضاً  املر�ضى  قتل  مثل  الرحيم 

اأو  عالجهم  يف  الــطــب  اإخــفــاق  بعد  منها  يعانون  الــتــي 

هذه  كــّل  عقلياً،  املُختلني  اأو  امل�ضوهني  الأطــفــال  قتل 

الرغم  على  والآخــــر،  الــوقــت  بــني  تــثــار  الــتــي  الق�ضايا 

ل  والأخالقي  الديني  بعدها  لكن  العلمي،  ُبعدها  من 

املناق�ضات  دللة  تتبدى  هنا  ومن  به،  ال�ضتعانة  مُيكن 

امل�ضروعية  تــنــاول  يف  البحثية  والــنــدوات  واملـــوؤمتـــرات 

ات�ضمت  التي  املُتغريات  هذه  ملثل  والدينية  الأخالقية 

بها احلياة العلمية، وهي متغريات من �ضاأنها اأن جتعل 

وقتنا احلا�ضر على نحو  الأخالقية يف  امل�ضاألة  ح�ضور 

اأكـــرث و�ــضــوحــاً ودللـــة مــع كــّل تــقــدم جــديــد يف جمــال 

البحث العلمي اأمراً �ضرورياً لبد منه.

ولعلنا لو األقينا نظرة عابرة على بيان اأ�ضحاب النزعة 

اأّنهم منذ البداية يوؤّكدون مت�ضكهم  الإن�ضانية لوجدنا 

بالتَّكامل بني العلم والأخالق من خالل الثقة الكاملة 

بـــاأن املــوجــود الــبــ�ــضــري لــه مــن الــقــوة والإمــكــانــيــات ما 

اإىل  و�ضبيله  بنجاح،  م�ضكالته  حل  على  قـــادراً  يجعله 

يعمل على  الذي  العلمي  ذلك عقله ومنطقه ومنهجه 

قيم  اإىل  التطلع  مع  بالكون،  معرفته  وتعميق  تو�ضيع 

اأخالقية حتتوي كّل القيم الإن�ضانية وت�ضتهدف �ضعادة 

الإن�ضان وحريته وتقدمه القت�ضادي.

ولــكــن يــبــدو جــلــيــاً لــلــمــتــاأمــل يف واقــــع فــكــرنــا الــعــربــي 

تـــيـــاراتـــه تــنــطــلــق من  اأنَّ هــنــاك بــعــ�ــضــاً مـــن  املــعــا�ــضــر 

وبني  والفل�ضفة،  العلم  بني  املطلقة  القطيعة  فر�ضية 

اأبرزها تيار الفل�ضفة التحليلية  العلم والأخالق، ولعل 

واأ�ـــضـــحـــاب الــو�ــضــعــيــة املــنــطــقــيــة الـــــذي حــــدد مــهــمــة 

والــعــبــارات  للق�ضايا  املــنــطــقــي  التحليل  يف  الفل�ضفة 

التحقق  ميكن  وحدها  العلم  ق�ضايا  باعتبار  وحدها. 

وامليتافيزيقا  الفن  ق�ضايا  بينما  كذبها  اأو  �ضدقها  من 

اإنها ق�ضايا تخرج  عليها،  الربهنة  والأخــالق ل ميكن 

اإثباته،  اأو  من نطاق العلم ول تدعي �ضيئاً ميكن نقده 

تــعــبــريات عــن م�ضاعر  كــونــهــا جمـــرد  اإىل  ــرب  اأقــ وهـــي 

الق�ضايا  معظم  اإّن  فنج�ضتني  قال  كما  خال�ضة،  ذاتية 

لي�ضت  فل�ضفية  مو�ضوعات  عــن  كتبت  التي  والأ�ضئلة 

كاذبة فح�ضب ولكنها اأي�ضاً عدمية املعنى.

ــا يــ�ــضــتــلــزمــه الــتــقــدم  ــع ذلــــك ل ميــكــنــنــا جتـــاهـــل مـ ومــ

عنها  غنى  ل  اأخالقية  و�ضروط  متطلبات  من  العلمي 

اأهمها حرية البحث العلمي ورعايته  لكل جمتمع لعل 

التي  العوائق  كّل  من  وحتريره  به  العاملني  وت�ضجيع 

جمموعة  يكر�ش  العلمي  فالتَّقدم  انطالقاته،  تعوق 

جُمتمع  لكل  عنها  غنى  ل  التي  الأخالقية  القيم  من 

لعل اأهــمــهــا احلــريــة وال�ــضــتــقــالل والــكــرامــة واإطـــالق 

الــطــاقــات الإبـــداعـــيـــة الإنــ�ــضــانــيــة وحتــقــيــق الــرفــاهــيــة 

وال�ضالم واملُ�ضاركة الفعالة يف بناء احل�ضارة، والعلماء 

مـــن نــاحــيــة اأخـــــرى عــلــيــهــم الــتــحــلــي مبــجــمــوعــة من 

وال�ضجاعة  الت�ضامح  اأهمها  الأخالقية من  اخل�ضائ�ش 

اأو  توجهاتها  اأو  قيودها  عليهم  تفر�ش  التي  البحثية 

جتاه  املجتمعية  بامل�ضوؤولية  الإح�ضا�ش  مع  �ضروطها، 

املجتمع الإن�ضاين الذي يعملون به.

نظرية  اتخاذ  �ضرورة  على  اثنان  يختلف  ل  قد  ختاماً 

�ضفيتزر  ــــربت  اآلـ يـــرى  كــمــا  احلــ�ــضــارة  اإىل  اأخــالقــيــة 

والفنية  املــبــتــكــرة  فــالأعــمــال  احلــ�ــضــاريــة،  فل�ضفته  يف 

والعقلية واملادية ل تك�ضف عن اآثارها الكاملة احلقيقية 

نف�ضي  ا�ضتعداد  اإىل  ومنائها  بقائها  يف  ا�ضتندت  اإذا  اإل 

القيمة  اأنَّ  الفيل�ضوف  يــرى  وقــد  حًقا.  اأخالقًيا  يكون 

الــوحــيــدة الــتــي ميــكــن تــنــاول احلــ�ــضــارة مــن خاللها 

تكمن يف القيمة الدينية وحدها، وبالتايل ترتبط هذه 

عنها  الــتــي ل غنى  الأخــالقــيــة  الـــدللت  بــكــّل  القيمة 

لتفهم العلم يف الع�ضر احلديث.

العلم والأخالق و�سرورة التفاق

5 جمادى األولى ١٤٣٨ هـ  -  فبراير 2017 م 

حممد الكمزاري

اأنَّ  اإنَّ ما نراه يف الواقع هو  اأقدام الآخرين.  اأر�ش �ضلبة، لكننا ل نعرف كم متيد الأر�ش حتت  اإننا مع�ضر العلماء، نخطو خطوات عمالقة على  قال العامل الأملاين )بالنك( 

النا�ش يزدادون �ضرا�ضة وا�ضت�ضالماً للغرائز، كلما زدناهم معرفة. فمما ل مُيكن جتاهله اأننا على اأعتاب فر�ش واقع اأخالقي جديد. فما من ع�ضر برزت فيه م�ضكلة الأخالق 

والعلم مثل الذي نعي�ش فيه الآن. فقد اأ�ضبح با�ضتطاعة الإن�ضان العادي الذي نال ق�ضطاً ب�ضيطاً من املعرفة اأن يت�ضاءل عن عالقة الخرتاعات العلمية احلديثة والتقدم املده�ش 

مب�ضري احلياة الإن�ضانية وما يوؤمن به الب�ضر من ُمعتقدات توجه �ضلوكهم يف احلياة. فعلى الرغم من اأنَّ م�ضاغل احلياة اليومية، و�ضو�ضاء الأحداث ال�ضيا�ضية، ت�ضرف الإن�ضان 

املُعا�ضر عن التاأمالت النظرية التي كانت تتاح للقدامى، فاإن تفكري الإن�ضان مب�ضريه قد اأ�ضبح من الأمور اليومية يف ع�ضرنا احلديث، وذلك ب�ضبب املتناق�ضات الغريبة التي 

حملتها املدنية احلديثة اإىل املُجتمعات الب�ضرية ويف طليعتها النهيار الأخالقي وحتلل ال�ضخ�ضية الإن�ضانية وتقهقرها اأمام الآلية الطاغية التي تغلغلت يف املوؤ�ض�ضات الجتماعية 

واملُنظمات القت�ضادية.

m-alkumzari@hotmail.com



من  يكون  قــد  ــه  اأنَّ جنــد  الفن  مفهوم  يف  الفكري  وبالتَّعمق 

ل�ضعة  لــلــفــن؛  دقــيــًقــا  تــعــريــفــاً  يــقــدم  اأن  الــبــاحــث  عــلــى  ال�ضعب 

جمــالــه، و�ــضــرعــة تــطــور حــركــتــه مــن جــهــة، ولــتــعــدد املــدار�ــش 

الفنية من جهة اأخرى. ولكن لبد من حماولة اإعطاء تعريف 

فالفن  الــقــارئ  ذهـــن  اإىل  فهمه  ويــقــرب  الــفــن  حقيقة  ُيــجــلــي 

وهذا  املُحكمني،  والتوازن  بالتنظيم  ميتاز  اجلمال  عن  تعبري 

به  ينفعل  ملــا  الــفــنــان  مــن  وجتــ�ــضــيــًدا  ا�ضتجابة  ميــثــل  التعبري 

هو  جود:  الفيل�ضوف  راأي  على  فالفن  عميقاً،  وجدانياً  انفعاًل 

وهذا  اجلمال  حقيقة  على  منها  نطل  اأن  ميكن  التي  النافذة 

لي�ش تعريفاً حلقيقة الفن، واإمنا هو بيان لوظيفته. وهو على 

الوجود  حقائق  لت�ضوير  الب�ضر  حمــاولــة  قطب:  حممد  راأي 

الفن  ولكن  وجميلة.  موجبة  �ضورة  يف  نفو�ضهم  يف  واإنعكا�ضها 

على  يقت�ضر  ل  ــه  لأّن قطب؛  حممد  تعريف  من  جمــاًل  اأو�ــضــع 

جت�ضيد  اإىل  ذلك  يتعدى  بل  فح�ضب،  الوجود  حقائق  ت�ضوير 

انــفــعــالت الــفــنــان نف�ضه، والــتــعــبــري عــن مــ�ــضــاعــره وتــ�ــضــوراتــه 

تعبريا  اأم  الــوجــود،  حلقائق  �ضدى  اأكــانــت  �ــضــواء  واأحا�ضي�ضه، 

عن روؤى خيالية جتول يف ذهن الفنان، ولي�ش لها اأّي وجود يف 

اخلارج فالفنُّ هو ن�ضاٌط اإن�ضاينُّ واٍع، الغر�ُش من ورائه ت�ضكيل 

املحيط بطرائق جمالية ناطقة.

فال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه يف هذا املقام ما دامت هذه حقيقة 

الإ�ــضــالم  ُيــحــارب  اأن  الــفــن وذلــك جــوهــره؛ فهل مــن احلقيقة 

ملحة  ن�ضتعر�ش  الت�ضاوؤل  هذا  على  ولالإجابة  ُيعاديه؟  اأو  الفن 

الغربية  بالفنون  وتــاأثــرهــا  الإ�ــضــالمــيــة  الــفــنــون  عــن  تاريخية 

ليجيبنا على مثل هذه  التاريخ  اأقوى حجة من  فلي�ش هنالك 

اأّنه  مقاله  يف  غاوبه«  »هانز  الربوف�ضور  ذكر  فكما  الت�ضاوؤلت 

العامل،  الغرب الأوروبي على  الثامن ع�ضر �ضيطر  القرن  وبعد 

ر�ضوُم  وظهرت  بل  وفنونه.  وم�ضاربه  واأذواقــه  ثقافته  وفر�ش 

و�ضهوانية  فانتازية  اأبعاداً  ال�ضرق  ُتعطي  التي  )امل�ضت�ضرقني( 

تــفــن اأولـــئـــك الآتــــني مـــن الـــغـــرب. ويف حـــني تـــاأثـــر املــ�ــضــلــمــون 

حركات  اأي�ضاً  بينهم  اأنه ظهرت  اإل  وقلَّدوه؛  ذلك  بالكثري من 

التقليدية  عن  بعيداً  وناه�ضٍة  تبحث عن هويٍة جديدٍة  اأ�ضالة 

انت�ضرت  الع�ضرين،  القرن  الغرب. ويف  الكال�ضيكية وعن تقليد 

ال�ضيحات الفنية الغربية اجلديدة يف الفنون مثل - الروكوكو، 

والتكعيبية  والتعبريية  والنطباعية  اجلديدة  والكال�ضيكية 

وهذه جميعاً حركات للفن التجريدي، الذي يذّكرنا بالتجريد 

- الذي قوي اأيام ال�ضفويني والتيموريني. حيث جاء امل�ضلمون 

التي  وال�ضور  بالتزيينات  مليئًة  الكنائ�ش  ووجــدوا  ال�ضام  اإىل 

خمالفًة  الإ�ــضــالمــي  التوحيد  ُيخالف  وهــذا  العامة،  ُتقّد�ُضها 

يزيد  اخلليفة  الأمر من  �ضدور  اإىل  ذلك  اأدى  ورمبا  �ضارمة. 

َور  الثاين مبنع الت�ضاوير. ورمبا قام املُ�ضلمون بالنيل من ال�ضُ

على  املنع كان قا�ضراً  اأّن هذا  اأي�ضاً. والدليل على  الكنائ�ش  يف 

مـــويـــني غــري الدينية 
ُ
املــبــاين الــديــنــيــة اأنــنــا جنــد يف مــبــاين الأ

ر�ضوماً وت�ضاوير. واأقدم املباين املعروفة مبنى )ُق�ضري عمرة( 

القاعة  حيطان  وعلى  ا�ضتقبال.  قاعة  وفيه  حّماماً،  كان  الذي 

احلائط  وعلى  اآخرين.  ولأ�ضخا�ٍش  البناء  لُعمال  ر�ضوٌم  هناك 

ملوك  اأربعة  ي�ضاره  وعلى  جال�ضاً  للخليفة  �ضورة  هناك  اأي�ضاً 

هم الذين اأخ�ضعهم!. 

الغربية  بالفنون  مقارنُتُه  مُيكن  ل  الإ�ضالمي  الفن  اأّن  بيد 

قــواعــده  الإ�ــضــالمــي  فللفن  �ضطحي،  ب�ضكٍل  عليها  قيا�ضه  اأو 

الفن، مبا يف ذلــك جمال  وجمــالتــه، وهــو ي�ضمل كل جمــالت 

تنجذب  التي  ال�ضليمة  الفطرة  دين  الإ�ضالم  ولأنَّ  الت�ضوير. 

اإىل الكون متناغمة معه، واإىل الوجود م�ضتاأن�ضة به، م�ضتبطنة 

والنف�ش،  الكون  يف  اأ�ضتاته  جلميع  جامعة  اجلمال،  معاين  كل 

الــذي  الــوجــود  مــع  يــتــواءم  متجان�ضاً،  ن�ضقاً  ذلــك  مــن  مــوؤلــفــة 

ُيعادي  الفن ول  ُيحارب  الباري جلَّ وعال. فالإ�ضالم ل  اأبدعه 

اجلمال؛ لأنه -الإ�ضالم- الدين احلق الذي اأنزله خالق الكون 

وم�ضوره، وقد بلغ الإ�ضالم املُنتهى يف الكمال، وجتاوز املدى يف 

وقد  وجوهًرا.  �ضكال  اجلمال،  يف  الإعجاز  نهاية  وبلغ  احل�ضن، 

اأ�ضاد الإ�ضالم باجلمال ونوه به يف موا�ضع ُمتعددة من القراآن 

الفيل�ضوف  ا�ضتنتج  فقد  املــطــهــرة،  النبوية  وال�ضنة  الــكــرمي، 

روجيه جارودي اأنَّ العامل املُحرك للفن الإ�ضالمي هو امل�ضجد 

وفن عمارته، ثم قال مقولته الرائعة: »«اإن الفنون يف الإ�ضالم 

وهــذا  الــ�ــضــالة««.  اإىل  يف�ضي  واملــ�ــضــجــد  املــ�ــضــجــد،  اإىل  تف�ضي 

اأنَّ الفن الإ�ضالمي يجذب الإن�ضان جذًبا اإىل اهلل تعاىل،  يعني 

فيتوق اإىل عبادته وي�ضتلذ مناجاته؛ رغبة يف التخل�ش من كل 

ل�ضواه. عبودية 

الإ�ضالم يقف  ٌم يف  الت�ضوير حُمــرَّ اأّن  اإىل  الذهاب  فــاإّن  ولذا 

ما  واحلديث  القراآن  يف  ولي�ش  ومزعزعة.  ق�ضريٍة  اأقــداٍم  على 

ُيفيد على القطع بحرمة الت�ضوير. ويف الآيات القراآنية هناك 

حترمٌي لعبادة الأ�ضنام والأوثان ولي�ش للت�ضوير.

واجلــديــر بــالــذكــر اأنَّ الــفــن الإ�ــضــالمــي مل يــكــن نــتــاج متــرد 

واإن   - املغر�ضني  بع�ش  يزعم  كما   - الإ�ضالمية  العقيدة  على 

اأوامر الإ�ضالم، ومزاولة  امل�ضلم على  الكالم حول مترد الفنان 

الــفــن رغـــم حــظــر الــ�ــضــريــعــة لــال�ــضــتــغــال بـــه، مــن خـــالل ابتكار 

على  التَّمرد  اإىل  مرده  ال�ضتقاللية  من  �ضيء  فيه  جديد،  فن 

لقائله  ولي�ش  له،  قيمة  ل  �ضاقط  كالم  هذا  الإ�ــضــالم.  �ضريعة 

اأو �ضند فني،  اأو حجة عقلية،  �ُضلطان �ضرعي ول دليل تاريخي 

�ضيغ  بع�ش  عليه  الإ�ضالم  حرم  ملا  امل�ضلم  الفنان  اأنَّ  فاحلقيقة 

الــتــعــبــري الــفــنــي -ملـــا فــيــهــا مــن خمــالــفــة لــلــعــقــيــدة الإ�ــضــالمــيــة 

اأوًل، ثم بحث عن �ضيغ  ا�ضتجاب لأمر اهلل  ال�ضرعية-  والآداب 

اإ�ضالمياً  فناً  فاأبدع  ال�ضريعة،  الفني ل ت�ضادم  للتعبري  جديدة 

علمية  مميزات  له  بعقيدته،  ويلتزم  الإ�ضالم  ب�ضريعة  ي�ضتنري 

اإن  جـــارودي:  روجــيــه  يقول  جميلة،  فنية  وخ�ضائ�ش  دقيقة، 

لاللتفاف  حــيــاًل  مطلقاً  تعترب  ل  الإ�ــضــالمــي  الــفــن  جمالية 

على حمرمات القراآن واحلديث، بل تعبرياً عن روؤيا نابعة من 

الإ�ضالمية.  العقيدة 

على  التمرد  بــني  ال�ضا�ضع  الــبــون  باحث  اأي  على  يخفى  ول 

ــذا فــــاإّن للفن  الــعــقــيــدة الإ�ــضــالمــيــة وبـــني ا�ــضــتــلــهــام روحــهــا لـ

اأ�ضكال كثرية، و�ضورا عديدة، جاءت ملبية لرغبات  الإ�ضالمي 

اأ�ضيل  اإ�ــضــالمــي  لفن  وموؤ�ض�ضة  والــروحــيــة،  اجلمالية  امل�ضلم 

يتناغم مــع حــاجــات الــعــ�ــضــر، ويــتــفــق مــع الــفــطــرة الإنــ�ــضــانــيــة 

ال�ضليمة وميالأ الإح�ضا�ش والوجدان مبحبة اهلل.
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اأم كلثوم الفار�سية

لتاريخ  �ضريع  الغربية يف عر�ش  والفنون  الإ�ضالمية  الفنون  فيه  ناق�ش  والذي  الت�ضامح  املن�ضور يف جملة  »هانز غاوبة« خالل مقاله  الربوف�ضور  ياأخذنا 

الفنون وعالئق ال�ضرقي بالغربي عند املرحلة احلا�ضمة التي بداأت فيها الظروف تتغري بطريقٍة راديكاليٍة يف العاملني العربي والإ�ضالمي اإذ اإّن لكال الفنني 

نف�ش الأ�ضول؛ فالفن الأوروبي الو�ضيط هو نتاج الكال�ضيكية املُتاأخرة والبحر املتو�ضط، واإىل حد اأقل نتاج منطقة البحر الأ�ضود. اأما الفن الإ�ضالمي فيجد 

جذوره يف الفرتة الكال�ضيكية املتاأّخرة على البحر املتو�ضط واملناطق املجاورة. وب�ضبب وحدة امل�ضدر؛ فاإّن الفنني ال�ضرقي والغربي تواأمان. وهذه التواأمة ل 

تقت�ضر على الفّن؛ بل تتناول احل�ضارة اأي�ضاً؛ لأّن احل�ضارتني لهما نف�ش الأ�ضول.

الفن لي�س متردا على العقيدة ...

umklthoom1@moe.om



واإذا اأردنا اأن نتطرق لذكر اأي مدينة بهذا الثقل لبد اأن ن�ضري 

اإىل املوقع اجلغرايف الذي بدون �ضك يعد العامل الأ�ضا�ضي  بدايًة 

�ضمال  اأق�ضى  يف  بنزرت  مدينة  تقع  اإذ  اأهميتها،  املدينة  اإك�ضاب  يف 

الأفريقية،  الــقــارة  كامل  يف  �ضمالية  نقطة  اأق�ضى  وتعد  تون�ش، 

اجلهة  تربط  التي  الطريق  على  بنزرت  تقع  مديحه  ذكــرت  وكما 

الذي  الأمــر  املتو�ضط،  الأبي�ش  للبحر  الغربية  باجلهة  ال�ضرقية 

كانت  التي  واملراكب  �ضقلية  قواعد  ملراقبة  متميزا  موقعا  جعلها 

من  املوقع  هذا  مكنها  كما  الأطل�ضي،  املحيط  عرب  م�ضيقها  تعرب 

الأطل�ضي مثل  املحيط  تن�ضيط حركة املالحة مع موانئ مهمة يف 

عّنابة يف اجلزائر ومر�ضيليا يف فرن�ضا وبع�ش املوانئ يف اإيطاليا.

من  الكثري  بــنــزرت  ملدينة  كــان  التاريخية  املـــدن  معظم  ومــثــل 

»هيبو  فــهــي  احلــ�ــضــارات،  بتعاقب  عليها  تعاقبت  الــتــي  الأ�ــضــمــاء 

عليها  واأطلق  اأكرا،  هيبو  وبالفينيقية  اليونانيني،  لدى  زاريتو�ش 

اأن  غري  امل�ضميات«   من  ديارتو�ش..وغريها  هيبو  قي�ضر  يوليو�ش 

املائي  املــورد  اإىل  ت�ضري  اأنها  هو  الأ�ضماء  هذه  جمع  الــذي  الرابط 

بالبحر  حماطة  مدينة  باعتبارها  بــنــزرت  بــه  تتمتع  كانت  الــذي 

اإىل  بــالإ�ــضــافــة  هـــذا  قــرعــة،  وبــحــرية  بــنــزرت  ببحر  يت�ضل  الـــذي 

اجلوفية  املياه  وفرة  اإىل  بالإ�ضافة  �ضنويا،  الأمطار  مياه  من�ضوب 

مديحة  ذكــرت  ما  وبح�ضب  والعيون.  الآبــار  انت�ضار  اإىل  اأدت  التي 

�ضعف  مــرة  ع�ضرة  ثماين  تبلغ  بنزرت  ملدينة  املائية  امل�ضاحة  فــاإن 

مر�ضى جبل طارق، ون�ضف مر�ضى بريل هاربر.

الـــرثوات  وبــهــذه  الإ�ــضــرتاتــيــجــي  املــوقــع  بــهــذا  ول ميكن ملدينة 

الطبيعية اأن تغيب عن الأنظار؛ لذا كانت ملتقى للح�ضارات التي 

قامت على البحر الأبي�ش املتو�ضط لأكرث من ثالثني قرناً، ورغم 

اإل  الــقــرون  عرب  املدينة  هــذه  مالمح  على  طــراأت  التي  التغريات 

لت�ضهد  التي بقيت  الأثرية  املعامل  الكثري من  اأنها ما تزال حتمل 

على عراقتها.

اإىل نقطة حمورية مهمة حول  ولعل هذا احلديث كله يقودنا 

تاريخ هذه املدينة، رغم اختالف املوؤرخني يف حتديد الفرتة التي 

مت فيها تاأ�ضي�ش املدينة، فمنهم من يرى اأن تاريخ تاأ�ضي�ضها يرجع 

اإىل 1200 قبل امليالد، يف حني اأرجعها البع�ش اإىل القرنني التا�ضع 

والثامن قبل امليالد حيث كانت ت�ضمى »هيبو اأكرا«. وترى مديحة 

اإىل  املنطقة  بالإمكان جتاوز هذا الختالف من خالل تق�ضيم  اأن 

ثالث مراحل تاريخية وهي: 

املرحلة الأوىل: من الع�ضور القدمية اإىل حني ظهور الإ�ضالم 

يف املدينة

بها  قام  التي  »احلملة  املرحلة هي  اأبــرز ما ميكن ذكره يف هذه 

اأثناءها  تــوىل  والــذي  قرطاجنة  على  اأغاطوكل  ال�ضقلي  القائد 

غزو هيبو بعد اأن اأبدت ولءها لقرطاجنة اأثناء احلروب البونية، 

وبانت�ضاره �ضرب ح�ضاًرا على املدينة عنوة بعد مقاومة م�ضتميتة 

�ضد  املــوجــهــة  للعمليات  قــاعــدة  منها  وجــعــل  اأ�ــضــهــر  ب�ضعة  دامـــت 

قرطاج.

العثمانيني  و�ضول  حتى  الإ�ــضــالم  ظهور  من  الثانية:  املرحلة 

للحكم

معاوية  العربي  القائد  فتحها  اأن  بعد  املدينة  يف  الإ�ضالم  دخل 

الروم هذه  ا�ضرتجع  ما  �ضرعان  ولكن  للهجرة   41 �ضنة  بن حديج 

النعمان بعد �ضبع  املدينة، ثم مّت فتحها نهائيًّا على يد ح�ضان بن 

�ضنوات، وُين�ضب اإىل العرب الت�ضمية احلالية للمدينة )بنزرت(. 

بنزرت  بقيت فيها مدينة  التي  الفرتة  اإىل  اأ�ضارت مديحة  وقد 

يف عزلة عن الأحداث وذلك ل�ضببني:

 1- موقع املدينة: �ضكل عائقاً جغرافياً نظًرا لبعده عن مركز 

ثم  القريوان،  يف  حتديداً  البالد  و�ضط  يف  متركزت  التي  ال�ضلطة 

فيما بعد عن العا�ضمة الفاطمية باملهدّية.

الــربيــة والــعــالقــات بني  الــتــجــارة  الــتــجــارة: ن�ضطت   2- خــط 

الدول الإ�ضالمية املتجاورة الأمر الذي غري من خطوط التجارة 

ال�ضاحلية ال�ضمالية، واجتهت خطوط التجارة نحو الداخل وبهذا 

اأ�ضبحت بنزرت بعيدة عن الن�ضاط التجاري.

ورغـــم هـــذا فــقــد اأ�ــضــهــمــت هـــذه الــعــزلــة يف حتــقــيــق ال�ــضــتــقــرار 

الداخلي للمدينة وعم الزدهار والرخاء فيها.

الفرتة الثانية: اإمارة بني الورد )1050م-1159م(

 مل يدم ال�ضتقرار الذي نعمت به بنزرت طويال، فرغم العزلة 

بــالأحــداث  تــاأَثــرت  اأنها  اإل  للمدينة  اجلــغــرايف  املوقع  خلقها  التي 

ال�ضيا�ضية التي طراأت يف البالد، ومن اأهم هذه الأحداث »الزحف 

ــذي اأر�ــضــل مــن اخلــالفــة الــفــاطــمــيــة يف م�ضر تــاأديــًبــا  الــهــاليل الـ

واأّدى  عنها،  التام  بانف�ضاله  املهدية  حاكم  اأعلنه  الذي  للع�ضيان 

وتخريب  ال�ضنهاجي،  احلــكــم  انــحــالل  اإىل  القبائل  هــذه  هــجــوم 

اإىل دويالت منف�ضلة،  البالد  فانق�ضمت  الفو�ضى،  وانت�ضار  البالد 

اللخمي-  الــورد  القائد  وهــو   - الطوائف  ملوك  اأحــد  اأقــام  حينها 

بــبــنــَزرت دولـــة بــنــي الـــورد وقــد دام حــكــم بــنــي الـــورد حـــوايل قــرن 

املدينة  غــدت  حيث  والأمـــن،  ال�ضتقرار  بانت�ضار  وات�ضم  ون�ضف، 

بذلك يف ماأمن من غارات اأهل البادية، ومتكنت -بف�ضل ح�ضونها 

املتينة- من �ضد الهجمات والغارات التي كانت موجهة اإليها.«

 الفرتة الثالثة: احلكم املوحدي واملرادي )1152م-1236م(

 و�ضل املوحدون لل�ضلطة �ضنة 554 هـ و�ضيطروا على الدويالت 

نتيجة  البالد  والفو�ضى يف  التون�ضية، وبعد فرتة عّم ال�ضطراب 

املــوحــديــن،  اأحـــد مــلــوك  الـــذي حــدث بعد مــوت  ال�ضيا�ضي  لــلــفــراغ 

بنزرت  على  بال�ضتيالء  املراديني  اأحد  وهو  غانية  بن  يحيى  فقام 

والعديد من الثغور ال�ضاحلّية الإفريقية.

 الفرتة الرابعة: احلكم احلف�ضي )1228م-1574م(

للغارات  حٍد  و�ضع  يف  جنحوا  للحكم  احلف�ضيون  و�ضل  عندما 

مهم  عــامــل  الأمـــن  ا�ضتتباب  ولأن  ال�ــضــتــقــرار،  عــّم  لــذا  امل�ضتمرة 

يف جـــذب الــ�ــضــكــان فــقــد كـــرثت هــجــرات الأنــدلــ�ــضــيــني اإىل الــبــالد 

التون�ضية، وكان للجاليات الأندل�ضية دور يف ن�ضر الثقافة الدينية 

و�ــضــرورة  العمل  وتقدي�ش  الأر�ـــش  يف  الإ�ــضــالح  على  تــقــوم  الــتــي 

اإتقانه. 

 الفرتة اخلام�ضة: احلكم العثماين

كان ملوقع البالد التون�ضية دور يف ات�ضام فرتة احلكم العثماين 

مقالها  يف  مديحة  ذكــرت  وقــد  والــعــمــراين.  القت�ضادي  بالرخاء 

باأن اأحد اأهم العوامل التي حققت الرخاء القت�ضادي هو ت�ضجيع 

ال�ضلطة للقر�ضنة اأو ما ي�ضمى )اجلهاد البحري(، لكن بعد �ضدور 

قرار موؤمتر )اإك�ش �ضابل( �ضنة 1818م القا�ضي مبنع هذا الن�ضاط 

كليًّا تدهورت اأو�ضاع املدينة وانحدرت تدريجيا نحو ال�ضتعمار.

 املرحلة الثالثة: من ال�ضتعمار الفرن�ضي اإىل ال�ضتقالل التام

فقد  لفرن�ضا  ال�ضاحلية  املــدن  اأقـــرب  هــي  بــنــزرت  مدينة  ولأن   

الــدول  اإىل  جــاء  الـــذي  الفرن�ضي  ال�ضتعمار  حمــطــات  اأول  كــانــت 

العربية حتت قناع » نظام احلماية » ونزلت هذه القوات اإىل املدينة 

من  �ضنة   75 خالل  الفرن�ضيون  متكن  وقد  1881م  مايو   1 بتاريخ 

واملدار�ش  الكنائ�ش  فانت�ضرت  امل�ضيحّية،  الأوروبــيــة  الثقافة  ن�ضر 

يف  وا�ضطدموا  العلمانية،  موؤ�ض�ضاته  تركيز  جانب  اإىل  الفرن�ضية 

تلك الأثناء مبقاومة كبرية فكرّية وع�ضكرية، اإىل اأن خرجت اآخر 

القوات الفرن�ضية يوم 15 اأكتوبر 1963م من املدينة. 

للمدينة  التاريخي  العر�ش  هذا  بعد  مديحة  ا�ضتعر�ضت  وقد 

متازجاً  �ضكلت  والتي  بنزرت  يف  توجد  التي  الأثرية  امل�ضاجد  اأهم 

ح�ضارياً للفن املعماري الهند�ضي، ومن بينها جامع الق�ضبة الذي 

الـــورد، وجامع  بني  فــرتة حكم  املــوؤرخــني يف  بع�ش  اأ�ــضــار  كما  بني 

الأندل�ضيني الذي ين�ضب اإىل املهاجرين الأندل�ضيني الذين ُطردوا 

من اإ�ضبانيا يف القرن اخلام�ش ع�ضر. 

املدينة العتيقة وثقل احل�سارات!
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هند احل�سرمية

ظالل التاريخ واآثاره تبقى متج�ضدة على مالمح املُدن التي كان لها وزن له ثقله الكبري، وهنا �ضوف نلقي ال�ضوء على اأحد هذه املدن التي تداولت عليها 

الكثري من احل�ضارات الإن�ضانية وهي مدينة »بنزرت« التون�ضية، هذا التعاقب احل�ضاري طبع على املدينة لوًنا مميزاً وقد تطرقت مديحة اجلال�ضي »باحثة 
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مقاربة بني الفل�سفة امل�سائية والإ�سالم

اأر�ضطو  بني  »م�ضكويه  املعنونة  مقالتها  يف  بوملحم  دمية  توؤّكد 

والإ�ضالم« يف جملة الت�ضامح باأنَّ اأ�ضل الفعل اخللقي اإىل العادة 

اإىل  الأخــالق  اإ�ضناد  راف�ضاً  م�ضكويه،  عند  والتعّلم  والتدريب 

الأخالق  اأ�ضل  الطبع  اأن  يف  القول  لأنَّ  كاأر�ضطو،  الطبع متاماً 

يعني التقليل من اأهمية دور التمييز والعقل عند الإن�ضان.

الأخــــالق العملية هــي العــتــدال يف الأكـــل واملــلــبــ�ــش واجلــمــاع، 

الف�ضيلة  هــذه  وتـــدوم  الإنــ�ــضــان،  قيمة  مــن  فــريفــع  التعلم  اأمــا 

املعلومات  العلم والزيادة يف  الغذاء  بدوام تغذيتها، واأعني بهذا 

الكذب  ودح�ش  وقبوله  احلق  وطلب  الآراء  يف  ال�ضدق  والتزام 

الكرامة  ُحب  على  الإن�ضان  يعّود  العاقلة  فبالنف�ش  والبطالن، 

املــال،  على  الــديــن  وتف�ضيله  الــديــن،  عليه  مُيليه  مبــا  والتقيد 

حال  يف  التوبيخ  �ضامع  عند  العيب  اعتياد  من  م�ضكويه  ويحذر 

جتعله  والوقاحة  وقحاً،  يجعله  ذلك  على  اعتياده  لأنَّ  اخلطاأ، 

ُيكرر ما يفعله فيقوم بقبائح اللذات الكثرية، اأي اأّنه - م�ضكويه- 

فتلك  واحرتامهم،  واملــوؤّدب  واملعلم  الوالدين  طاعة  على  يحث 

اأنــفــع.  لل�ضبيان  اأنــهــا  بيد  ولــلــكــبــار،  لل�ضبيان  �ضاحلة  الآداب 

لنظرية  توؤ�ض�ش  اأقــواًل  مل�ضكويه  اأنَّ  هو  حقاً  الده�ضة  ُيثري  وما 

وخا�ضة  احلديثة  الأوروبــيــة  الفل�ضفة  �ضت�ضهدها  التي  التطور 

بــاأّن  اعتقدا  حينما  الإجنليزي  ودامــني  الفرن�ضي  لمــارك  عند 

ثمة ترقياً وتدرجاً يف مراتب الوجود، وهذا يعود لقبول الآثار 

وال�ضور التي حتدث يف املوجودات.

الف�سيلة

و�ضط  فالذكاء  رذيلتني،  بني  و�ضطاً  الف�ضيلة  اأنَّ  م�ضكويه  يرى 

مبا  والعناية  الن�ضيان  بني  و�ضط  والِذكُر  والبالدة،  اخلبث  بني 

الــذهــاب  بــني  و�ــضــط  الــتــعــّقــل هــو  اأنَّ  كــمــا  يــحــفــظ،  اأن  ل ينبغي 

فيه  بالنظر  والق�ضور  عليه  هــو  ممــا  اأكــرث  مــا  اأمــر  يف  بالنظر 

يف  اخلــيــال  اختطاف  بــني  و�ضط  الفهم  و�ضرعة  عليه.  هــو  عّما 

متم�ضلة  الناطقة  النف�ش  فف�ضيلة  الفهم.  يف  والإبطاء  الفهم 

و�ضيطاً  ليكون  موؤهل  فالإن�ضان  واملعارف،  العلوم  اإىل  بت�ضّوقها 

بني العامَلني الأعلى والأ�ضفل، كما اأنَّ البع�ش قد حظي بالنبّوة، 

اإن�ضانّية. ملن بلغ اأفقاً 

احلكمة

ُي�ضارك م�ضكويه اأقرانه الفال�ضفة يف �ضروط احلكمة، فاحلكيم 

وقّوته  الفهم  و�ضرعة  والتعّقل  الــذكــاء  لديه  يتوافر  اأن  يجب 

و�ضفاء الذهن و�ضهولة التعّلم، فاحلكمة هي و�ضط بني ال�ضفِه 

ــالإرادة،  ــ والــبــلــه، ويــقــ�ــضــد هــنــا هــو تعطيل الــعــقــول الــفــكــريــة بـ

فهو  وبهذا  متالزمان،  والفكر  احلكمة  بــاأنَّ  يوؤّكد  فهو  وبذلك 

رّكز يف حديثه عن احلكمة مطّوًل، حيث  الذي  باأر�ضطو  يلتقي 

اأّنها  اأي  املــعــرفــة،  اأنـــواع  اأمتُّ  هــي  احلكمة  اأنَّ  على  الأخـــري  د  �ــضــدَّ

اإدراٌك  هي  بل  وح�ضب،  ال�ضيا�ضي  اجلانب  يف  حم�ضورة  لي�ضت 

اآراء  التقارب بني  روؤية هذا  املرء اخلا�ضة منها. ميكننا  مل�ضالح 

بني  اجلــمــع  خــالل  مــن  احلكمة  م�ضاألة  يف  والإ�ــضــالم  م�ضكويه 

رّبك  )اإنَّ  الأنعام  �ضورة  يف  ورد  ما  وهو  والعلم،  احلكمة  �ضفتي 

حياة  يف  التعّقل  دور  اأهمية  اإىل  اأخــرى  اإ�ضارة  ويف  عليم(  حكيم 

الــدواب  �ضرَّ  )اإن  تعاىل  قوله  يف  حوله  ما  عن  ومتّيزه  الإن�ضان 

عند اهلل ال�ضمُّ البكُم الذين ل يعقلون(.

العفة

مل�ضكويه راأي خُمتلف يف العفة، فهو اأكرث فال�ضفة املُ�ضلمني نقداً 

يف  مهًما  دوراً  لالإن�ضان  اأن  يرى  اإذ  التعّفف،  يف  واملبالغة  للزهد 

م�ضاهمة  ب�ضرورة  اعتقد  كما  بطبعه،  مدين  فالإن�ضان  احلياة، 

ال�ضعادة،  حت�ضيل  اأجــل  مــن  ا�ضتثناء  ودون  الأ�ضخا�ش  جميع 

قواه  يعمل ح�ضب  ل  الــذي  املّيت  كاجلماد  الزاهد  يــرى  اأّنــه  اأي 

اأّنــه  اأي  الــكــائــنــات،  الــتــي مــّيــزه اهلل بها عــن غــريه مــن  ومكانته 

بزهده املفرط ل يتوّجه اإىل خري ول اإىل �ضر، فهو لي�ش عفيفاً 

ول عادًل. فالزاهد يفتقر اإىل الطموح وامتحان ذاته يف مواقف 

�ضريراً، كذلك هو احلال عند  قد تظهره  التي  العديدة  احلياة 

بالبدن  يرتبط  ما  منها  نوعان:  اللذات  اأن  اأّكــد  الــذي  اأر�ضطو 

كالعّفة، ومنها ما يناط بالنف�ش كالطموح واملعرفة. كما حتّدث 

يف  يتوّغل  مل  اإذا  امليت  اأو  باجلماد  الــزاهــد  ت�ضّبه  عن  م�ضكويه 

دروب احلياة املتباينة من حيث ال�ضر واخلري.

ال�سجاعة

الــ�ــضــجــعــان، وهــو يف احلقيقة لي�ش  بــاأعــمــال  يــقــوم  هــنــالــك مــن 

�ضرير  فــهــذا  غــايــة،  اأجــل  مــن  بــذلــك  يــقــوم  اأّنـــه  �ضجاعاً، مبعنى 

ال�ضجعان  باأعمال  يقوم  من  ومنهم  �ضجاعاً،  اأي  فا�ضاًل  ولي�ش 

ب�ضجاع. يرى  لي�ش  الآخـــر  وهــو  عــقــوبــة،  اأو  مــالمــة  مــن  خــوفــاً 

فال�ضجاعة  والــتــهــّور،  اجلــن  بني  و�ضط  ال�ضجاعة  اأن  م�ضكويه 

واحلكمة والعفة مفاهيم متالزمة ل ميكن الف�ضل بينها البّتة. 

يف  امل�ضائية  بفل�ضفته  اأر�ضطو  ي�ضارك   - م�ضكويه   - بذلك  وهــو 

اأما  ال�ضجاع؛  �ضفة  ي�ضتحق  يجعله  املحارب  عند  العلم  اأن  كون 

املحارب عن جهل فهو غري �ضجاع، وال�ضجاعة ل تخلو من الأمل 

وال�ضرب والتجّلد، والأمر ذاته جلّي يف الإ�ضالم، اأي اأننا ميكننا 

اأن ُنالم�ش التَّقارب بو�ضوح يف تالقي راأي م�ضكويه يف ال�ضجاعة 

ياأخذ احلذر من  اأن  الإن�ضان  الإ�ضالم على  الإ�ضالم، ففي  وبني 

اأو  خمــتــاًل  يكون  واأل  وقــّوتــه،  كربيائه  عــن  النابعة  ت�ضرفاته 

ْن َيْبِط�َش 
َ
َراَد اأ

َ
ْن اأ

َ
ا اأ جباراً اأو متعجرفاً، وهو ما توؤكده الآية )َفلََمّ

َقَتْلَت  َكَما  َتْقُتلَِني  ْن 
َ
اأ ُتِريُد 

َ
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َ
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العدالة

تتخذ  فهي  الف�ضائل،  اأمتُّ  هــي  والــعــدالــة  املـُـلــك،  اأ�ــضــا�ــش  الــعــدل 

هي  فالعدالة  اجلميع،  مــن  مــنــاأى  عــن  الأطـــراف،  بــني  الو�ضط 

اأر�ضطو  �ضرح م�ضكويه كالم  الأرمتاطيقي، وقد  باملعنى  امل�ضاواة 

عادل،  نامو�ش  الدينار  اأنَّ  ر  قــرَّ الــذي  اأر�ضطو  »اإن  قــال:  عندما 

فالنامو�ش  والتدبري،  ال�ضيا�ضة  لغة  بالنامو�ش  يعني  كان  اإمنــا 

الأكرب هو اإلهي، والثاين هو احلاكم، والثالث هو الدينار، واأما 

اجلائر يف راأي اأر�ضطو فهو على ثالثة مراتب؛ اجلائر الأعظم 

يخ�ضع  الــذي  وهو  الثاين  واجلائر  ال�ضريعة،  عن  يخرج  الــذي 

ياأخذ  الــذي  هــو  الثالث  لــقــول احلــاكــم، واجلــائــر  ب�ضكل جــزئــي 

ي�ضتحق،  اأقل مما  باإعطائه  املال من غري حق، فيظلم به غريه 

اأمــا  كلها«.  الرذيلة  هــو  واجلـــور  كلها،  الف�ضيلة  هــي  فالعدالة 

امل�ضّرات، فريى اأنَّ اأولها ال�ضهوة وتتبعها الرداءة، وثانيها ال�ضر 

يتبعه اجلور وثالثهما اخلطاأ ويتبعه احلزن، ورابعهما ال�ضقاء.

ال�سعادة

اأن ي�ضعَب على �ضخ�ش واحد بعينه احل�ضول  اإنِّه من الطبيعي 

النَّا�ش لتح�ضيل  التعاون بني  ال�ضعادات، ولذلك وجب  على كل 

اإىل  �ضخ�ش  من  تختلف  اإنها  اإذ  وال�ضعادة،  امل�ضرتكة  اخلــريات 

يف  فال�ضعيد  الب�ضر،  جلميع  ولي�ش  ل�ضاحبها  كمال  فهي  اآخــر، 

املرتبة الأوىل هو من اعتدل يف طلب الأحوال املح�ضو�ضة، واجته 

الــذي  فهو  الثانية  املرتبة  يف  ال�ضعيد  اأمــا  احلكمة،  مثيل  اإىل 

َل ما هو اأف�ضل للبدن دون اأن يبايل بالأهواء وال�ضهوات اإل  ف�ضَّ

ال�ضعيد  اأر�ضطو الختالف بني  ما كان �ضرورّياً منها، وقد عزا 

يف املرتبة الأوىل وال�ضعيد يف املرتبة الثانية اإىل اختالف طبائع 

من  مراتبهم  واإىل  ثانياً،  والتعليم  التدريب  واإىل  اأوًل،  النا�ش 

واإىل  ثــالــثــاً،  والــفــهــم  واملــعــرفــة  والــعــلــم  بالف�ضل  حتّليهم  حيث 

هّمهم رابعاً، واإىل �ضوقهم وُمعاناتهم وجّدهم خام�ضاً.

ــداً اأن يـــوّفـــق بـــني الــفــلــ�ــضــفــة الــيــونــانــيــة  ــاهـ مــ�ــضــكــويــه حــــاول جـ

اأفــالطــون  اأفــكــار  املـــزج بــني  وال�ضريعة الإ�ــضــالمــيــة، مــن خــالل 

واأر�ــضــطــو، ومـــا انــطــوى عــلــيــه الإ�ـــضـــالم مــن نــظــام خــلــقــي دون 

يقع  هـــذا،  وبــالــهــدف  اأ�ــضــلــّيــة،  عملية  فل�ضفة  لنف�ضه  يــخــطَّ  اأن 

م�ضكويه يف فخ ال�ضجاعة من خالل ُمواجهة الفل�ضفة اليونانية 

اأنَّ الف�ضيلة واحلكمة لي�ضا  وُمقاربتها، وبذلك يثبُت هو الآخر 

اأمراً يق�ضدُ اإليه، بل اأمر تقع فيه دون احت�ضاب وتوّقع.

جمادى األولى ١٤٣٨ هـ  -  فبراير 2017 م 8

ب�سام الكلباين

الأخالق هي اأحد فروع الفل�ضفة التي اأولها الفال�ضفة اهتماماً عظيماً، بيد اأنَّه للفيل�ضوف العربي م�ضكويه اآراء خُمتلفة عن بقّية الفال�ضفة، اإذ يقوم م�ضكويه 

اإىل خلق ُمقاربة بني الأخالق الأر�ضطية والإ�ضالمية من خالل كتابه »تهذيب الأخالق وتطهري الأعراق« والذي ُيناق�ش فيه الأركان اجلوهرّية لالأخالق 

والتي ميكن ح�ضرها يف الف�ضيلة واحلكمة والعفة وال�ضجاعة والعدالة وال�ضعادة واملحبة، كما ُيقدم �ضرحاً وافياً ملفهوم الرذيلة الأخالقية واخلوف والتعا�ضة.

bassam.alkalbani@aiesec.net



مفهوم العر�س واجلوهر يف فل�سفة اأبي بكر الكندي الُعماين

له  مقال  يف  املعمري  اهلل  عبد  الُعماين  الكاتب  تناوله  ما  هــذا 

بكر  اأبي  الكالمي عند  ّري  الذَّ »املذهب  الت�ضامح عنوانه  مبجلة 

الكندي العماين«. و�ضنلخ�ضه على النحو الآتي:

الــُعــمــاين،  الـــرتاث  مــن  من�ضية  بقعة  على  هنا  بــاحلــرف  منيل   

وُبــنــيــتــه وا�ــضــفــاً  الــكــون  كــثــرية يف  الــكــنــدي عـــوامل  تخطى فيها 

القابلة  غري  الدقيقة  بالأجزاء  الكون-  يف  اجلواهر  -اأي  اإياها 

الكون،  هذا  ينتهي  ملّا  ومعدمها  خالقها  هو  اهلل  واأن  لالنق�ضام، 

هي  عّما  والنق�ضان  للزيادة  قابلة  غري  معدودة،  حمدودة  وهي 

ن موجودات العامل.  عليه، وباجتماع هذه الأجزاء تتكوَّ

منظور  مــن  لــلــوجــود  الـــذري  التَّ�ضور  الــكــنــدي  الفقيه  ويتبنى 

ك�ضفاً  فيه  يــقــدم  املقت�ضر،  اجلــوهــر  كتابه  يف  م�ضرقي  اإبــا�ــضــي 

اجلــوهــر،  مــثــل  ــذري  الــ بــاملــذهــب  تتعلق  قــ�ــضــايــا  عــن  تف�ضيلياً 

واجلوهر الفرد، والَعَر�ش، وعالقة اجلوهر بالَعَر�ش، ثم ُيق�ضم 

الأج�ضام يف  اأما  الأربعة،  الأعرا�ش ويعددها ومييزها مبراتبها 

تتكون من  هند�ضية �ضريحة  روؤية  وفق  الكندي  فيثبتها  الكون 

ثالثة اأعرا�ش و�ضتة اأو اأربعة جواهر اأو ثمانية جواهر وثالثة 

اأعرا�ش، هذه اجلواهر والأعرا�ش تقع عليها القدرة.

اجلوهر )اجلوهر الفرد(، العر�ش

العامل  مــاديــة  اإىل  الــنَّــظــر  على  املقت�ضر  اجلــوهــر  كــتــاب  يــوؤكــد   

ت�ضل  حتى  لالنق�ضام  قابلة  دقيقة  اأجــزاء  من  مكوناً  باعتباره 

الفرد  اجلوهر  اأو  باجلوهر  ي�ضمى  لذلك،  قابل  غري  جــزء  اإىل 

ول  لها طــول  لي�ش  تنق�ضم،  ول  تــتــجــزاأ  ل  الــتــي  الأجــــزاء  وهــي 

الكندي  ويذكر  متماثلة،  اأ�ضلها  يف  واجلواهر  عمق،  ول  عر�ش 

الواحد، وهو عند  لها يف كتابه )فاأول اجلواهر اجلوهر  و�ضفاً 

لها ول عر�ش ول عمق،  التي ل طول  النقطة  الُعلماء مبنزلة 

اإن اجلواهر لي�ضت اأجنا�ضاً خمتلفة، بل كلها متماثلة يف اأنف�ضها، 

قا�ضمها  اأما  ذواتها(،  اإىل  يرجع  ل  التي  اأحوالها  تختلف  فاإمنا 

ملّا  ُمعدمها  وهــو  ــزاء،  الأجــ هــذه  خالق  فــاهلل  اهلل،  فهو  الوحيد 

الأعرا�ش فهي خ�ضائ�ش هذه اجلواهر  اأما  الكون،  ينتهي هذا 

عن  ناجت  الأج�ضام  هذه  تنوع  فــاإنَّ  وبالتايل  الأج�ضام،  هي  التي 

وعْر�ش  وطــول  وطعم  لــون  مــن  فاخل�ضائ�ش  اأعــرا�ــضــهــا،  تنوع 

ثالثة  اإىل  تنق�ضم  التي  الأعرا�ش  هي  و�ضكون  وحركة  وارتفاع 

بجن�ش  لي�ضت  الأعــرا�ــش  )اإنَّ  بقوله  الكندي  ي�ضنفها  اأقــ�ــضــام، 

املختلف،  وفيها  املُتماثل،  ففيها  كثرية،  اأجنا�ش  هي  بل  واحــد، 

املت�ضاد(. وفيها 

عالقة اجلوهر بالَعَر�ض

 اأينما توجد اجلواهر وِجدت الأعرا�ش والعك�ش لي�ش �ضحيحاً، 

ــالأول  ــ ــا عــالقــة الـــثـــاين ب اأمــ فــعــالقــة الأول بــالــثــاين حــتــمــيــة، 

والــتــذوق  واللم�ش  وال�ضمع  الب�ضر  �ضبيلها  فاحلياة  ف�ضببية، 

اأ�ضياء  اأو  الأج�ضام  وال�ضم وغريها، وِق�ش على ذلك من �ضنوف 

اجلواهر  من  معنّي  ن�ضق  من  الكندي)الأج�ضام  يقول  الــكــون، 

الكائنات  تكون  بع�ضها  مــع  هــذه  تت�ضام  وعندما  والأعـــرا�ـــش، 

التي  خ�ضائ�ضه  له  كائن  فكل  الهند�ضية،  خ�ضائ�ضها  بح�ضب 

»الأج�ضام  الأن�ضاق  من  هند�ضي  نظام  وكل  الآخــر،  عن  تختلف 

نة من اجلواهر والأعرا�ش« يرتاكم بع�ضها ليكّون كائنها  املتكوِّ

اأعرا�ضها  اإليها  التي ت�ضاف  املكتمل، وكل مرحلة لها خا�ضيتها 

التي ل توجد يف �ضابقتها(.

مراتب الأعرا�ض

بالظهور من  اأ�ضا�ش ي�ضمح فيها  الأعرا�ش على  الكندي   �ضنف 

مراتب  اأربــعــة  خــالل  من  بالأج�ضام،  وتنتهي  اجلــواهــر  مراتب 

باجلوهر  خمت�ضة  وهــي  احلــركــة  رتــبــة  الأوىل،  الــرتــبــة  وهـــي: 

الواحد ف�ضاعداً لتحيزه، الرتبة الثانية، يف الأعرا�ش املُخت�ضة 

والفرتاق،  الجتماع  على  منها  ونقت�ضر  ف�ضاعداً  باجلوهرين 

فهذان الَعَر�ضان ل يت�ضف بهما اإل اجلوهران ف�ضاعداً، الرتبة 

على  منها  ويقت�ضر  باجل�ضم  املُخت�ضة  الأعــرا�ــش  يف  الثالثة، 

احلياة، فال يجوز اأن يو�ضف بهذا العر�ش اإل الأج�ضام فح�ضب، 

الرتبة الرابعة، يف الأعرا�ش املُخت�ضة باجل�ضم مع وجود احلياة 

بهذين  يت�ضف  فال  والعلم  اجلهل  على  منها  ونقت�ضر  والعقل 

العر�ضني اإل كل ج�ضم حي عاقل.

هذه  خــالل  مــن  للجواهر  الــعــددي  الت�ضلل  تــنــوع  لحظنا  ولــو 

ما  الوا�ضع، وهو  العامل  الأ�ضياء يف هذا  تنوع  لنا  لتبنّي  الُرتب، 

يهيئ ظهور الأج�ضام مبا هو عليه من ِبناء، فكيف هو اجل�ضم؟.

الأج�ضام تكّون 

 يربط الكندي اجل�ضم بثالثة اأعرا�ش يف قوله )واجل�ضم عبارة 

عــن جــواهــر جمتمعة اجــتــمــاعــا يــوجــد فــيــه الــطــول والــعــر�ــش 

والعمق(، اإذ يزيد حجم اجل�ضم كلما زاد عدد اجلواهر، ويتكون 

ف�ضاعدا،  بجوهرين  يبداأ  فقيل  اجلواهر،  اجتماع  من  اجل�ضم 

اأما راأي الكندي فذهب حتى الثمانية ب�ضرط حتقق الطول وهو 

ال�ضطوح  ميثل  الــذي  والعمق  ال�ضطح،  وهــو  والــعــر�ــش  اخلــط، 

الثمانية  اجلواهر  هذه  وجدت  مثل)اإن  قواعد  ولها  املتعامدة، 

جواهر  ثمانية  متثل  بحيث  ج�ضما(  تكن  مل  واحــد،  خــط  على 

وعر�ش واحد فقط يف مثل هذه احلالة، ومثال اآخر على تكّون 

�ضار  جــوهــران  اجلــوهــريــن  اإىل  ان�ضاف  الــ�ــضــحــيــح)اإذا  اجل�ضم 

على قول بع�ضهم خطني، واخلطان اإذا ات�ضال فهما �ضطح لهما 

اأعــاله  من  �ضطح  بال�ضطح  ات�ضل  فــاإذا  عمق،  ول  وعر�ش  طــول 

�ضار طوياًل للخط الأول عري�ضاً للخط الثاين عميقاً لت�ضال 

كاماًل من  تكون اجل�ضم  ب�ضطح، وهذا هو اجل�ضم(، فقد  �ضطح 

ثمانية جواهر وثالثة اأعرا�ش.

 القدرة

ل   يق�ّضم الكندي القدرة اإىل اعتبارين بني عام وخا�ش، اأما الأوَّ

اأنهما  لــهــمــا، غــري  ثــالــٍث  دون  والــَعــَر�ــش  بــاجلــوهــر  يتعلق  فــهــو 

يتاأثران بفعل القدرة بحيث متار�ش عليهما فعلني هما الإيجاد 

معنيني:  يعدو  ل  املقدور  يف  القدرة  تاأثري  يف  فـ)القول  والعدم 

القدرة يف  توؤثره  ثالثا  نعلم  اإعــدام موجود، ل  اأو  اإيجاد معدوم 

فهو  اخلــا�ــش،  وهــو  الــثــاين  العتبار  اأمــا  املعنيني(،  هذين  غــري 

وهي:  اأق�ضام،  ثالثة  اإىل  ينق�ضم  املعني  هــذا  معني،  اإىل  اإ�ــضــارة 

ملا  بكونه  )مقطوعاً  كــان  ما  والأول  واملــحــال،  واملمكن  الــواجــب 

قامت الدللة عليه باأنه كائن من العقل اأو ال�ضمع من الكتاب اأو 

اأو الإجماع، كيوم البعث واحل�ضاب والثواب والعقاب وما  ال�ضنة 

اأ�ضبه ذلك، فقد �ضمى املتكلمون ما كان بهذه ال�ضفة واجباً، اأي 

املمكن  واأما  كونه(،  الإمكان على غري  يدخل  بكون ل  مقطوعاً 

اأو ل يكون؛  اأنه يكون  )اأن يكون جمهوًل فقد خفي علينا  فهو 

اإذ مل تق�ش الدللة من الكتاب ول من ال�ضنة ول من الإجماع 

العقل، فهذا  اإمكان كونه من طريق  اأو ل يكون، مع  باأّنه يكون 

�ضرب ي�ضميه املتكلمون ممكناً(، واأما املحال فهو املقطوع باأّنه ل 

يكون البتة، وهو نوعان حمال عقلي كاجتماع الأ�ضداد، وحمال 

�ضمعي كخروج اأهل اجلنة اأو النَّار منها(.

مــن جــانــب مهم مــن جــوانــب علم  انــطــالقــاً  الــكــنــدي،   يخل�ش 

الكون، م�ضتعيناً  بنية  امل�ضرقي، يف فل�ضفته عن  الإبا�ضي  الكالم 

املنذر  اأبــو  منهم  نذكر  املتقدمني  العلماء  من  به  باأ�ش  ل  بعدد 

بــ�ــضــري بــن حمــبــوب، وغــريهــم مــن ُمــفــكــري املــ�ــضــلــمــني، الــذيــن 

ما  لكن  اإنكاره،  وبني  يتجزاأ  ل  الــذي  اجلــزء  اإثبات  بني  تباينوا 

وح�ضرها،  وب�ضاطتها  الروؤية  و�ضوح  هي  الكندي  فل�ضفة  مُييز 

والأهم من ذلك كله اأّنه ترك لنا اإرثاً فل�ضفياً عميقاً، قلما جتد 

من  الكندي  اتهام  من  وبالرغم  العماين،  الــرتاث  يف  مثيال  له 

زعمهم  مثل  اإلــيــه،  التهم  توجيه  وحمــاولــة  الــفــرق  بع�ش  قبل 

باأنه يحاول د�ّش بع�ش املُغالطات الكالمية، اإل اأن الكتاب ي�ضري 

ملن حاول  علمي  رد  وفيه  تخلو من اجلدل،  فل�ضفية ل  لق�ضية 

معار�ضته مدعِماً فل�ضفته بدلئل كالمية مقنعة. 
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ويرى بع�ش الباحثني اأنَّ من اأ�ضباب وجود الأ�ضطورة هو 

التعليل حلدث ما، ل يوجد له تف�ضري علمي وا�ضح مثل 

تدفق املياه من بع�ش الينابيع لأيام معدودة يف الأ�ضبوع، 

وانقطاعها يف اأيام اأخرى من نف�ش النبع، اأو احلديث عن 

ويناق�ش  ن�ضاأتها.  تعلم  ومل  �ضواهدها  اأثــار  وجــدت  مدن 

الــكــاتــب عــمــرو عــبــد الــعــزيــز يف جمــلــة الــتــ�ــضــامــح بع�ش 

التي حتدثت عن مدن م�ضرية مفقودة وعن  الأ�ضاطري 

بع�ش  وعــن  املُـــدن  تلك  اأ�ــضــمــاء  تعليل  الأ�ــضــاطــري يف  دور 

املــوؤرخــني عنها  ــا بع�ش  الــتــي رواهـ احلــكــايــات اخلــرافــيــة 

ويبداأ  العربية«  الأ�ضاطري  يف  مفقودة  مــدن  مقاله:»  يف 

ابن  عن  ينقل  حيث  امل�ضرية،  اأم�ضو�ش  مبدينة  الكاتب 

من  كانت  القدمية  م�ضر  وهي  اأم�ضو�ش  مدينة   »: اإيا�ش 

بغريها،  ي�ضمع  مــامل  العجائب  مــن  وبــهــا  ــدن،  املـ اأعــظــم 

عن  وينقل  ا�ضمها«  ون�ضي  ر�ضمها  الطوفان  حمى  ولكن 

اأر�ــــش م�ضر  ا�ــضــمــهــا يف  عـــرف  ل مــديــنــة  اأوَّ  « املــقــريــزي: 

اأخبار  ولها  ا�ضمها  الطوفان  حمى  وقد  اأم�ضو�ش،  مدينة 

وهنا  الطوفان«.  قبل  بها ملك م�ضر  كان  وقد  معروفة، 

مدينة  كــون  يف  ا�ــضــرتكــوا  املــوؤرخــني  اأنَّ  مالحظة  ميكن 

ي�ضمع  مل  ما  العجائب  من  بها  عظيمة،  مدينة  اأم�ضو�ش 

بــغــريهــا ولــكــن حمــاهــا الــطــوفــان. فــالأ�ــضــطــورة هــنــا هي 

املروية  الق�ضة  يف  وا�ضحة  ــوارق  واخلـ اأم�ضو�ش،  مدينة 

»بها من العجائب مامل ي�ضمع بغريها« ولكن، كل ما مل 

اأثر عليه، لذلك ل جمال  ي�ضمع به حماه الطوفان فال 

للتَّحقق من �ضحته. 

ثم ينتقل الكاتب اإىل منط اآخر من ا�ضتخدام الأ�ضطورة 

يف تعليل ت�ضميات املُدن، فيحكي عن املقريزي حكاية عن 

بي�ضر  بن  م�ضر  اأن   » امل�ضرية  املـُـدن  بع�ش  ت�ضمية  اأ�ضل 

اأ�ضموف من حد  ولده  فاأعطى  اأولده،  الأر�ش بني  م  ق�ضَّ

اأن�ضنا  ولــده  واأعطى  دمياط،  اإىل  البحر  راأ�ــش  اإىل  بلده 

من حد اأن�ضنا اإىل اجلنادل، واأعطى لولده �ضا من �ضا، 

لــولــده منوف  واأعــطــى  الإ�ــضــكــنــدريــة،  اإىل  الأر�ـــش  اأ�ضفل 

لولده  واأعطى  حولها،  وما  منف  ال�ضفلى  الأر�ــش  و�ضط 

قفط غربي ال�ضعيد اإىل اجلنادل، واأعطى بناته الثالث 

الــ�ــضــرق(،  �ــضــحــراء  )يق�ضد  الــربيــة  اإىل  الأر�ـــش  �ضرقي 

بقاعاً  و�ضريا وبدوره  الفرما  الثالث وهن  بناته  واأعطى 

اآخــر  اإىل  اإخــوتــهــن.»  اأر�ـــش م�ضر حُمـــددة فيما بــني  مــن 

احلكاية التي اأوردها املقريزي، وهنا يناق�ش الكاتب مدى 

تاأثر الرواة بالأن�ضاب العربية وحماولة ربطها بت�ضميات 

تلك  ن�ضبة  تبني  اأ�ضطورة  القدمية من خالل خلق  املُدن 

املدن اإىل ا�ضم رجل ذي �ضخ�ضية حُمددة اأ�ضطورية. وهنا 

مدى  ُتــبــني  اأخـــرى  اأمــثــلــة  ن�ضتح�ضر  اأن  ن�ضتطيع  رمبــا 

اختلف  نف�ضها  فُعمان  مــا،  حــٍد  اإىل  النقطة  هــذه  �ضحة 

الرواة يف اأ�ضل ت�ضميتها، فبع�ضهم قال: هي مكان ُيطلق 

ن�ضبة  بُعمان  �ُضميت  اإّنها  قيل  كما  يف اليمن،  ُعمان  عليه 

اإبراهيم اخلليل عليه ال�ضالم وقيل كذلك  اإىل ُعمان بن 

اإّنها �ضميت بهذا ال�ضم ن�ضبة اإىل ُعمان بن �ضباأ بن يغثان 

الت�ضمية احلــقــيــقــي، فلم  اأ�ــضــل  كــان  ــاً  واأيــ اإبــراهــيــم،  بــن 

ولعل  بعينهم،  اأ�ضخا�ش  اإىل  ن�ضبتها  من  الروايات  تخل 

وا�ضًحا  يبدو  ال�ضم  على  قد�ضي  طابع  اإ�ضفاء  حماولة 

من خالل ن�ضبة بع�ش ت�ضميات املدن اإىل اأبناء اأنبياء مثل 

روى  امل�ضرية حيث  اأتريب  اأو مدينة  ُعمان،  قيل عن  ما 

اأتريب بن قبطيم  اأ�ضل ت�ضميتها »بناها  القلق�ضندي عن 

بن م�ضر بن بي�ضر بن حام بن نوح عليه ال�ضالم«. 

تتناول  التي  الأ�ضاطري  بع�ش  ذلــك  بعد  الكاتب  يتناول 

غرائب  مــن  حــوتــه  ومــا  الــقــدميــة،  امل�ضرية  املـــدن  بع�ش 

املقريزي  وعجائب، وكلها جاءت نقاًل عن موؤرخني مثل 

وابـــن اإيــا�ــش، ولــعــل مــديــنــة اأمــ�ــضــو�ــش كــان لــهــا الن�ضيب 

الوافر، رمبا لكرثة الأ�ضاطري التي حيكت حولها، واأي�ضاً 

اأّن هذه املدينة مل يعد لها وجود مما ُي�ضيف الكثري من 

اأنَّ  ذلك  فمن  عنها،  تنقل  التي  الأ�ضاطري  حول  الهالت 

مــا حــكــاه ابــن اإيــا�ــش عــن بع�ش مــلــوك اأمــ�ــضــو�ــش: » بنى 

�ضريره  حتمل  وال�ضياطني  اجلــن  وكــانــت  قلعة  اأحــدهــم 

ثم  الدنيا،  اأقاليم  �ضائر  يف  به  ويطوفون  اأعناقها،  على 

يرجعون اإىل قلعته التي بناها و�ضط البحر فا�ضتمر على 

ذلك حتى هلك.« 

ويف نهاية املقال ي�ضري الكاتب اإىل نقطة يف غاية الأهمية 

وهــي تــراكــم احلــكــايــات وزيــادتــهــا عــرب تناقلها مــن جيل 

اإىل جــيــل، فــمــع كــل راٍو جــديــد هــنــاك اإ�ــضــافــات جــديــدة 

واحدة،  دفعة  هكذا  الأ�ضطورة  تتكون  مل  اإذ  اخليال،  من 

واإمنا الزمان واملكان ي�ضهمان ب�ضكل كبري يف خلق اأحداث 

نقاط  ثالث  عن  يخرج  مل  باأكمله  املقال  ولعل  جديدة. 

ا�ضتخدام  وهي  فيه،  املذكورة  املدن  اختالف  مع  اأ�ضا�ضية 

الأ�ضطورة للتعليل، وزيادتها عرب الأزمان وعرب انتقالها 

�ضخ�ضيات  اإىل  املــدن  بع�ش  ون�ضبة  جيل،  اإىل  جيل  مــن 

عن  الكاتب  ذكــره  ومــا  وجــود.  لها  يكون  ل  قد  تاريخية 

التاريخ  فكتب  فــقــط،  عليها  ينح�ضر  ل  امل�ضرية  املُـــدن 

ــاين  الــعــربــي مــلــيــئــة مبــثــل هـــذه الــقــ�ــضــ�ــش وكـــتـــاب الأغــ

هذه  مبثل  يُعج  اإذ  الوا�ضحة  الأمثلة  اأحــد  لالأ�ضفهاين 

اأيــ�ــضــاً،  خمتلفة  و�ــضــعــوب  خُمتلفة  ُمـــدن  وعــن  الق�ض�ش 

ــوان كــ�ــضــرى وعــن  وهــنــاك الـــروايـــات الــتــي حيكت عــن اإيــ

ا هنالك  اأي�ضً ُعمان  الأ�ضاطري. ويف  عجائبه ل تخلو من 

تعليل  جُمــرد  كانت  التي  ال�ضعبية  احلكايات  من  الكثري 

املثل  لظاهرة ل يوجد لها تف�ضري يف ذلك الزمن ومنها 

ال�ضائع »فلج دن �ضبع لنا و�ضبع للجن« فقد تناقل الرواة 

ل�ضبعة  ينقطع  ثــم  ــام  اأيــ ل�ضبعة  يــجــري  الــفــلــج  هـــذا  اأنَّ 

اجلــريــان  عــن  الفلج  بها  ينقطع  الــتــي  وال�ضبع  غــريهــا، 

هــذه  وا�ــضــتــمــرت  مــزروعــاتــهــم،  ري  يف  اجلـــن  ي�ضتخدمه 

احلكاية حتى الع�ضر احلديث عندما متَّ اكت�ضاف ال�ضبب 

احلقيقي وهو �ضبب ل عالقة له باجلن ول مبزروعاتهم 

واإمنا ب�ضبب اخلزان اجلويف للفلج وتركيبته الفيزيائية، 

بنى اجلن  وكيف  واحل�ضون  القالع  ا احلديث عن  واأي�ضً

اأقــل مــن يــوم واحـــد، وهنا ل بــد مــن الإ�ــضــارة  بع�ضها يف 

اإىل مقولة هامة للباحث الُعماين خمي�ش العدوي حيث 

ولعل   . اأ�ــضــطــرتــه«  اإىل  تـــوؤدي  املــكــان  عظمة  اإنَّ   « يــقــول 

الق�ض�ش  مــن  العديد  لن�ضج  احلقيقي  ال�ضبب  هــو  هــذا 

اخلرافية حول الأماكن امل�ضهورة وال�ضاربة يف القدم. 

الأ�سطــورة فــي الرتاث العربــــي 

ُتعرف الأ�ضطورة باأنَّها حكاية ًخرافية حتكي عن اأ�ضياء خارقة للعادة، اأو عن ُمعتقدات واآلهة يف علم الغيبيات. ولالأ�ضطورة ح�ضور خا�ش يف الرُتاث العاملي 

الرواة جياًل عن جيل. ويربز ح�ضور  تناقلها  الأ�ضطورة ومن حكايات �ضعبية  والعربي على وجه اخل�ضو�ش، فال تكاد لغة ما تخلو ثقافتها من ح�ضور 

الأ�ضطورة طاغياً يف الق�ض�ش القدمية التي ُتروى عن الآلهة ولعل اأ�ضهرها ما ُيروى عن اآلهة امل�ضريني؛ فهناك رع اإله ال�ضم�ش وهناك اأمون وغريهم.
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التوجه  هــو  فــرتة احلــداثــة  �ضهدته  الـــذي  الأ�ــضــا�ــضــي  الــتــحــول  اإنَّ 

يــكــن علم  اإذ مل  اأفــكــاره ب�ضكل وا�ــضــع،  انــتــ�ــضــرت  الـــذي  الــعــلــمــاين، 

الــتــي تعترب  الفل�ضفة  عــلــم  فـــراغ، ول يف  قــد وجــد مــن  الــالهــوت 

اجلمع  على  يلحون  الــذيــن  الالهوتيني  لأولــئــك  املنا�ضب  املــجــال 

وعلماوؤه  مــعــروف،  وقــت  يف  ظهر  اإذ  املحيطة،  الثقافة  وبــني  بينه 

�ضدقوا الوحي، وبف�ضل ذلك كانت لهم حرية الكالم.

ــل الــتــو�ــضــيــح والــبــ�ــضــاطــة، �ــضــاأ�ــضــري اإىل ثــالثــة تــ�ــضــورات  ومـــن اأجـ

)الكينونة  كــتــاب  ففي  احلــداثــة؛  بعد  مــا  مرحلة  مــيــزت  اأ�ضا�ضية 

اأّنــه  فيه  يــرى  والـــذي  1927م،  عــام  الــذي كتبه هيدغر  والــزمــان( 

اإح�ضا�ضنا  ــه مبــجــرد  واأنــ الـــالهـــوت،  عــلــم  تــاأثــري  مُيــكــن مــالمــ�ــضــة 

نن�ضلخ عن  اأن  واأنـــه ل ميكن  اأ�ــضــاًل،  مــوجــودون  فــاإنــنــا  بــالــوجــود 

الــقــائــم(،  الــدائــم  )فــالــ�ــضــيء  فـــوق،  ذواتــنــا مــن  اإىل  جلدنا وننظر 

وهذه  نرثها،  التي  بالفرتا�ضات  م�ضريون  باأننا  نعرف  اأن  فيجب 

اأمامنا، ولكنها متكننا من الفهم قبل  الفرتا�ضات ل تغلق الأفق 

بالن�ضبة لنا هنا وهناك، فالآراء ل  العامل  كل �ضيء، وتوؤطر بروز 

تهدم وحتطم، ولكنها تفتح لنا الطريق، وذلك ت�ضبيه مبثال طلبة 

قدموا ملناق�ضة مو�ضوع للبحث مع اأ�ضتاذهم، وينظر اإىل وجوههم 

ل�ضيء  يفتقدون  ولكنهم  املو�ضوع،  عن  �ضيًئا  قراأوا  هل  وي�ضاألهم: 

�ضروري هو: الوجهة/الطريقة لن�ضمي ذلك بالتحول التاأويلي.

الكتابة،  يف  التاأمالت منهمكاً  كتاب  يكتب  ديكارت وهو  كان  ثانياً: 

�ضيء،  كــل  يف  ال�ضك  قــرر  عندما  الأولــيــة  لالفرتا�ضات  ينتبه  مل 

هذه  فهل  ال�ضفر،  من  ويبداأ  يعرف  ما  كل  ن�ضيان  حاول  وعندما 

امل�ضتعملة؟  اللغة  ال�ضك من خالل  التي تعك�ش نوًعا من  الكتابات 

بامل�ضيح،  تــاأثــروا  الذين  اأ�ضاتذته  من  �ضمعها  لكلمة  وبا�ضتعماله 

وهـــي كــلــمــة الــتــاأمــالت، وهـــذه الــكــلــمــة ورثــهــا مــن اأتـــبـــاع امل�ضيح، 

والفال�ضفة قبلهم، ومن والديه.

يعتمد  اأن  الــ�ــضــروري  مــن  اإّنـــه  قــال  هيدغر،  انتقده  عندما  لهذا 

الكلمات ال�ضطالحية مثل الوعي واملو�ضوعية  على نف�ضه، لكون 

ا�ضتعملتها  اإن  الــكــلــمــات  فــهــذه  الـــذهـــن،  يف  كــلــهــا  تــوجــد  والــ�ــضــك 

ال�ضريع،  التيار  حالة  يف  الــزورق  طريق  مثل  طريًقا  لك  �ضرت�ضم 

والــقــيــام  الأقـــفـــال،  بع�ش  لفتح  بــاملــفــاتــيــح  �ضبيهة  واملــ�ــضــطــلــحــات 

الوظائف. ببع�ش 

اخلا�ضة،  باللغة  ي�ضمى  مــا  هــنــاك  لي�ش  فيتغن�ضتاين  قــال  وكــمــا 

اإيجاد طريق م�ضايرة وتطوير  وعندما نتعمق يف التفكري ملحاولة 

اللغة  بف�ضل  الآبـــاء  بها  يفتخر  الــتــي  بالطريقة  ولي�ش  جــديــد، 

اأو  اأذكـــيـــاء،  اأنــهــم  عــلــى  كــدلــيــل  اأطــفــالــهــم  ي�ضتعملها  الــتــي  املقنعة 

هــوؤلء  يفتقده  ما  بها:  قمت  التي  ال�ضابقة  املقارنة  اإىل  الــرجــوع 

)�ضيء  هو  ببحثهم  للقيام  م�ضاعدة  عن  يبحثون  الذين  الطلبة 

الل�ضاين. يقولونه( لن�ضمي هذا بالتحول 

كتاب:  بن�ضر  توما�ش  العلوم  مــوؤرخ  قــام  هــو:  الأخــري  الت�ضور  اأمــا 

بنية الثورات العلمية 1962م، والذي ك�ضف عن �ضيء جديد ولكنه 

معلومة  اأيــة  بقبول  يقومون  مالحظني  لي�ضوا  فالعلماء  مربك، 

باطني  ح�ش  عندهم  وحلــم  دم  مــن  اأنــا�ــش  فهم  بــهــا،  والحــتــفــاظ 

واإلهامات، واأحا�ضي�ش قوية؛ فاإنهم ل يقومون بحفظ الأ�ضياء دون 

تفح�ضها، وعندما يظهر �ضيء جديد يف العلوم، فذلك لي�ش لأننا 

يتم  ولكنه  القدمية؛  الالئحة  اإىل  جديدة  معلومة  باإ�ضافة  نقوم 

النظر يف املعلومات باأكملها قدمية كانت اأو جديدة، وقد قال هذا 

اإ�ضافات  تقدم  ل  فالثورة  الكوبرنيكية،  للثورة  درا�ضته  خالل  من 

جديدة، ولكنها ترتب من جديد نف�ش املعلومات، وميكن اأن تدعي 

تـــدور حولنا،  الــ�ــضــمــاويــة  املــخــلــوقــات  وكــل  الأر�ــــش منب�ضطة  بـــاأّن 

للريا�ضيات فهذا يتطلب عمليات ح�ضابية معقدة.  بالن�ضبة  ولكن 

مل  الكني�ضة  من  ال�ضغوطات  بع�ش  وب�ضبب  راهباً،  كان  ونيكو�ش 

لتوقع  ب�ضيطة  كطريقة  اقرتحها  وقد  نظريته،  نف�ضه  هو  ي�ضدق 

العلماء  عمل  كــون  اقــرتح  وقــد  للبحار،  بالن�ضبة  النجوم  حتــرك 

تنظيم التجارب التي يقومون بها، وعندما يكت�ضفون خطاأ فاإنهم 

القدمية،  ال�ضيغة  با�ضتعمال  تف�ضريه  اأو  حتليله  ي�ضتطيعون  ل 

اإىل  وبذلك ميرون  ا�ضتعملوها،  التي  ال�ضيغة  النظر يف  ويعيدون 

الكت�ضافات اجلديدة؛ فال�ضيغة  اأخرى، وهذا ينطبق على  �ضيغة 

ال�ضباب  والطلبة  تطبيقها،  قبل  للنقد  عر�ضة  تعترب  اجلــديــدة 

من  القدامى  ولكن  يوؤيدونها،  امل�ضاعدون  والأ�ضاتذة  املتخرجون 

يحالوا  حتى  طويل  وقت  مير  ول  يكرهونها،  املدر�ضني  الأ�ضاتذة 

على التقاعد، اأو ميوتوا، اأو يقتنعوا اأو يقبلوا بها.

ظهر تيار يوجب الهتمام بالدين وعلم الالهوت اللذين ي�ضعيان 

بفكرة  وارتــبــاطــا  احلــداثــة.  بعد  مــا  زمــن  يف  مبادئهما  ك�ضف  اإىل 

فيتغن�ضتاين،  مــرة  لأول  اقــرتحــه  م�ضطلح  وهــو  اللغوية  اللعبة 

وهكذا  بحقوقها،  واحدة  كل  اللغوية  اللعب  من  جمموعة  يقرتح 

مب�ضطلح  يعن  ومل  املف�ضلة(  )باللغة  ي�ضمى  ملــا  وجـــود  ل  فــاإنــه 

اللعبة �ضكاًل من اأ�ضكال الرتفيه، ولكنه نوع من العمل اجلاد؛ اأي 

ن�ضاط مقنن بقواعد ميكن اأن تتعلمها فقط باملمار�ضة، وباإحلاحه 

على تعددية اللغة. وهو �ضد فكرة كون كل اللعب ميكن اأن ترتجم 

اأن تعرفها فقط بتعلمك للغة، ومل  اإىل لغة مف�ضلة �ضائعة ميكن 

والأخـــالق  العلوم  لغة  واإمنـــا  كالعربية،  الطبيعية  باللغات  يعِن 

والدين، وكل �ضيء يحدث فيها ميكن ترجمته اإىل لغة واحدة من 

بني هذه اللغات.

ال�ضيطرة  مع  تتما�ضى  العلوم  فر�ضتها  التي  فال�ضيطرة  وبالطبع 

فرتة  يف  تهديدا  �ضكلت  والتي  �ضابقاً،  الالهوت  علم  مار�ضها  التي 

مــا قــبــل احلــداثــة )الــقــوي يــقــف اأمـــام الــقــوي(، ومــن الفال�ضفة 

احلد  هو  وهدفهم  علمانيني،  اأ�ضبحوا  احلداثة  بعد  اأتــوا  الذين 

الأخرى،  التوا�ضل  باأ�ضكال  والهتمام  الطبيعية  العلوم  قيمة  من 

ما  نتيجة  ولكن  بالدين،  ولي�ش  والأدب،  بالفن  الهتمام  بهدف 

اأرى  الــذي  الــ�ــضــيء  ومــغــزى  العلمانيني،  املفكرين  هـــوؤلء  بــه  قــام 

بالدين  الهتمام  هو  حتقيقه،  يف  جنحوا  اأنهم  نظري  وجهة  من 

اأهدافهم  حتقيق  اإىل  الفال�ضفة  ي�ضعى  وعندما  الــالهــوت،  وعلم 

وعندما  ونقي�ضه،  احلداثي  بني  مييزون  ل  يجعلهم  ال�ضخ�ضية، 

يتعلق الأمر بالالهوت، فبع�ش الفال�ضفة ل يكرتثون.

بعد  ما  فــرتة  �ضاهدته  الــذي  التحول  بني  الفرق  اأن  الآن  يت�ضح 

ــان،  ــان والــعــقــل يــجــب كــ�ــضــفــه، فــفــي عــ�ــضــر الإميــ ــ احلـــداثـــة والإميـ

ح�ضب النظرة ال�ضائدة يف فرتة ما قبل احلداثة، كان الإميان هو 

واأ�ضبح  �ضيء،  كل  قلب  مت  وحديثاً  بو�ضوح،  فهمه  ومت  امل�ضيطر 

الإميــان  اأن  حــني  يف  الإن�ضانية،  املمار�ضات  يف  املتحكم  هــو  العقل 

ا، مرتبطا بالأفراد )وا�ضتبعد عن الطريق(. اأ�ضبح �ضيئاً خا�ضً

مقارنة  اأو  جمــاز  جمــرد  املت�ضارعة  العــتــقــادات  ت�ضور  يعترب  ل 

مــرتــبــطــة بــالــتــحــول الـــتـــاأويـــلـــي، نــحــن نــ�ــضــتــقــبــل مــعــطــيــات، لكن 

ي�ضتعد  اأن  يجب  الــذي  امل�ضتقبل  تنا�ضب  بطريقة  ن�ضتقبله  كلما 

املهمة  التوقعات  من  جمموعة  هو  املت�ضور  فالعامل  لال�ضتقبال، 

وراء  وال�ضبب  ل،  اأو  تــاأكــيــدهــا  يتم  توقعاتنا  لــذلــك  واملتما�ضكة، 

كــاأن  مــعــتــادة،  غــري  اأ�ــضــيــاء  و�ــضــط  اأنف�ضنا  جنــد  عندما  ا�ضطرابنا 

ونحن  بعد،  من  �ضياأتي  ما  نعرف  ل  اأنــه  اأو  اأجنبية،  ثقافة  نــزور 

اإطــار  اأو  القبلي،  الفهم  بف�ضل  وذلــك  املتخيل،  العامل  يف  نتجول 

العامل،  متيز  التي  الت�ضورات  من  جمموعة  اأو  ت�ضوره،  يتم  عمل 

اإىل جانب جتارب العلماء يف خمترباتهم اأو املوؤرخني بعودتهم اإىل 

نثق  الذي  ال�ضيء  يف  للتوقع  بنيات  وجود  حتتم  قدمية،  اأر�ضيفات 

فيه ونحن جمربون على مراجعته، واإ�ضالحه، اأو رف�ضه. مبعنى 

الذي كان دائما  العقل والإميان  الكال�ضيكي بني  التمييز  اآخر، يف 

اأ�ضل اجلدال بني الفل�ضفة وعلم الالهوت، على اعتبار كل منهما 

العقل  اأن  افرتا�ش  وهو  وقوته،  منزله  مقدار  جهته  من  ي�ضاوي 

فقط  باأنه  كذلك،  لي�ش  الإميــان  واأن  الوا�ضحة،  الــروؤيــة  من  نــوع 

روؤية جزئية غري وا�ضحة.

بطريقة  الأ�ــضــيــاء  تــعــر�ــش  اأن  مــعــنــاه  عقالنيا  تــكــون  اأن  وخــتــامــا 

جمهر  حتت  الأ�ضياء  جتعل  مثبتة  بطريقة  عر�ضها  اأي  حمكمة، 

اأن تعر�ش الأ�ضياء ب�ضكل وا�ضح،  )القراءة( واإن دور العقل يعني: 

ويخلق  رفعه،  ي�ضتمر  عندما  ل�ضرتجاعه  ا�ضتعداد  على  يجعلنا 

ببع�ش  الإميــان  فــاإّن  ذاتــه،  ال�ضياق  ويف  اعتقاداتنا،  يف  �ضّكا  لدينا 

فعلى  مــطــلــق؛  ب�ضكل  الـــالروؤيـــة  اأو  الــظــالمــيــة  يعني  ل  الأ�ــضــيــاء 

حقيقي  اإميــان  دومنــا  بالكامل  الروؤية  ن�ضتطيع  لن  �ضوف  العك�ش 

اإذا مل يكن لدينا اأخذ )مماثل(، ميكننا العتقاد به اأو الثقة به، اإذ 

الفكرة هي فهم ما نعتقد اإذا ما اأردنا اأن نرى.

اإنَّ ال�ضراع بني الإميان والعقل خلق �ضراعاً كبرياً بني الفال�ضفة واملُتدينني، والتَّحول الذي �ضهدته فرتة ما بعد احلداثة قلب املوازين، اإذ كان الإميان هو 

ا، مرتبطاً بالأفراد وا�ضتبعد عن الطريق، وهذا ما �ضوف  امل�ضيطر، واأ�ضبح العقل هو املتحكم يف املمار�ضات الإن�ضانية، يف حني اأن الإميان اأ�ضبح �ضيًئا خا�ضً

نناق�ضه يف مقال املفكر والفيل�ضوف الأمريكي جون دي كابوتو املن�ضور يف جملة الت�ضامح » قيم الإميان والعقل يف اأزمنة ما بعد احلداثة«.

من انت�سر اأخريا... العقل اأم الإميان؟
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 مفاهيم املقال الأ�سا�سية ) القيم والتدافع(

والتي  القيم  كلمة  ودللت  معاين  يف  الكاتب  :يبحث  القيم   اأول 

باأ�ضكال عدة  الكرمي  القراآن  وردت يف  والتي  قيمة  كلمة  هي جمع 

ٌة َقاِئَمٌة«، و قوله تعاىل:  َمّ
ُ
اأ ْهِل اْلِكَتاِب 

َ
اأ منها قوله تعاىل :  » ِمْن 

الكلمة يف  ــَوُم«.   وحتمل هذه  ْق
َ
اأ ِهَي  ِللَِّتي  َيْهِدي  اْلُقْراآَن  َهَذا  اإَِنّ   «

والقوة  وال�ــضــتــمــرار  كالثبات   : م�ضرتكة  معاين  ا�ضتقاقاتها  كــل 

ويجتهد  وال�ضتقامة.  والر�ضاد  والوقوف مرتبطة مبعاين اخلري 

مفهومها  »اأن   : فيه  يقول  للقيم  موجز  تعريف  بتقدمي  الباحث 

الفطرة  روح  مــع  تن�ضجم  الــتــي  النبيلة  املــعــاين  كــل  على  ينطبق 

بالقبول  العقل  ويتلقاها  النف�ش  جمال  اإليها  ويطمئن  الب�ضرية 

تنطوي  التي  الإن�ضانية  املعاين  �ضعيدا«.اأما   الإن�ضان  بها  ويحيا 

الحـــرتام  و�ضلطة  واجلــمــال  الــفــطــرة   : فهي  الكلمة  هــذه  عليها 

املق�ضود  الــتــدافــع  الــتــدافــع:  مفهوم  ثانيا:  الإنــ�ــضــاين.  والتمثيل 

هــنــا هــو » اإرادة احلــ�ــضــور واملــ�ــضــاركــة والــفــعــل احلــ�ــضــاري مــن كل 

الو�ضائل والآليات  الثقايف ب�ضتى  ، وفر�ش وجودها  اإن�ضانية  ثقافة 

املتاحة«. 

 رباعية الروح والنف�ض والعقل واجل�سد 

منبع  لكونها  الفطرة  اإىل  تنحاز  اإنــهــا  الكاتب  فيقول  الــروح  اأمــا 

ال�ضفات اجلليلة التي ير�ضى عنها العقل وتقبلها النف�ش.

عالقتها  يف  واجلمال  املرهف  باحل�ش  مرتبطة  فهي  النف�ش  واأمــا 

اإىل  الإنــ�ــضــان  هــادي  هــو  العقل  اأن  واملــخــلــوقــات. يف حــني  باخلالق 

.واأخرياً اجل�ضد يبذل اجلهد وم�ضقة املجاهدة حلفظ هذه  احلق 

فيها  ي�ضرتك  الأربــعــة  العنا�ضر  هــذه  اأن  ولكون  و�ضونها.  القيم 

واحلرية  فالعدالة  اإن�ضانياً.  م�ضرتكاً  تعترب  القيم  فــاإن  ب�ضر،  كل 

واحلب كلها قيم اإن�ضانية ل تخت�ش بقوم دون غريها. وما يح�ضل 

من تغيري يف الزمن ل مي�ش هذه القيم ولكن مي�ش تف�ضريات هذه 

تفعيلها. ومنطلقات  القيم 

التدافع احل�ساري واأثره على القيم 

رعاية  هو  اأ�ضا�ضه  احل�ضاري  والتثاقف  التدافع  اإن  الكاتب  يقول 

القيم الإن�ضانية باعتبارها روح ثقافة املجتمعات. وتختلف اأمناط 

القــتــ�ــضــادي  و  ال�ضيا�ضي  الــتــدافــع   : اأ�ــضــكــالــه  فــمــن  الــتــدافــع  هــذا 

�ضبيل  يف  تكون  اأن  اإمــا  فهي  القيم  نحو  دوافــعــه  اأمــا  والع�ضكري. 

التدافع  فـــاإن  الــزمــن  مـــرور  ومــع  لــهــا.  العــتــبــار  رد  اأو  تر�ضيخها 

احل�ضاري اأخذ �ضوراً اأكرث تعقيداً من الأ�ضاليب البدائية املتمثلة 

العلمي  والتطور  الإعالمية  التوا�ضل  و�ضائل  يف احلروب، ودخلت 

على  التاأثري  و  احلياة  مناحي  على  �ضيطرتها  فر�ش  يف  والتقني 

اإن   «  : لتــو�ــش  �ــضــريج  بــقــول  الــكــاتــب  ي�ضت�ضهد  هـــذا  ويف  الــقــيــم. 

والقت�ضاد  والتقنية  العلم  وقيم  الغربية  القيم  اإدخـــال  عمليات 

والتنمية وال�ضيطرة على الطبيعة هي دعائم حمو الثقافة ....«  

القيم بني �ضندان العوملة ومطرقة اخل�ضو�ضية .

ولي�ش فقط  ال�ضلطات  الكاتب هي مركز جميع  يراها  كما  العوملة 

مركز ال�ضلطة ال�ضيا�ضية. وهي ت�ضتخدم يف الغالب القوة الناعمة 

يف اإحداث التغيري، وهذا ما يجعلها اأكرث خطورة حيث تت�ضل اإىل 

جزءاً  ويعتربوها  عليها  يعتادوا  حتى  بطيء  ب�ضكل  النا�ش  حيوات 

من واقعهم. ويرى الكاتب اأن هناك اأربعة مداخل للعوملة : 

1- مدخل العلم: الذي يتمثل يف تقدم البحث العلمي وما يقدمه 

باجلانب  مي�ش  قــد  اأنــه  يــرى  الكاتب  و   ، لالإن�ضانية  خــدمــات  مــن 

على  مثال  اأي  ليذكر  ولكنه  النبيلة،  الإن�ضانية  والقيم  الروحي 

هذا الأمر. ويرى اأن البحث العلمي الغربي وما ي�ضكله من اأهمية 

جوانب  مت�ش  قد  كثرية  مناحي  يف  يتدخل  الغربية  املجتمعات  يف 

قيمية وروحية، وذكر اأمثلة على هذا التدخل منها : كراء الأرحام 

�ضت�ضتخدمه  الأرحـــام  تاأجري  اأن  يــرى  فالكاتب  النقال.  والهاتف 

وهذه  والأمومة.  احلمل  تبعات  حتمل  يف  راغبات  الغري  الزوجات 

وجهة نظر غريبة حيث اأن اأ�ضا�ش البحث العلمي هو اإيجاد حلول 

اأفنوا جهدهم كي مينحوا  اأن العلماء قد  اأ�ضمع  مل�ضكلة قائمة ومل 

�ضهولة  اأكــرث  اآخــر  راغــبــات يف حتمل م�ضقة احلــمــل خــيــاراً  الــغــري 

الن�ضاء  ليمنحوا  اجــتــهــدوا  و  بحثوا  اأنــهــم  �ضمعت  ولكن   ، ًويــ�ــضــراً 

املحرومات من الأمومة اأماًل يف الإجناب. اأما اإ�ضاءة ا�ضتخدام هذا 

النتاج العلمي املفيد فهي موجودة واأبرز مظاهرها كان يف البلدان 

الــنــامــيــة الــفــقــرية، حــيــث جنــد الــكــثــري مــن نــ�ــضــاء الــغــرب الــلــواتــي 

يذهن  الإجنـــاب  على  قـــادرات  يعدن  ومَل  الـــزواج  �ضن  يف  يتاأخرن 

لدول كالهند ل�ضتئجار الأرحام. 

يــعــرف باخل�ضخ�ضة  مــا  املــدخــل يف  هــذا  يتجلى  املـــال:  مــدخــل   -2

ويــعــتــربهــا الــكــاتــب مــن اأ�ــضــد اخلــ�ــضــوم ملــنــظــومــة الــقــيــم ، ويعلل 

يوؤثر على منظومة  فيها من منتجات مادية  يعر�ش  ما  باأن  ذلك 

بهذا  يق�ضد  واأظــنــه   ( تعبريه  ح�ضب  الروحية  واجلــوانــب  القيم 

ال�ضابق  املايل عن  املدخل  اأ�ضلوب  تغري  الإمياين(.  اللفظ اجلانب 

ثرواته  توزيع  يف  ال�ضا�ضة  يد  من  فلت  العوملة  ظل  يف  اليوم  فهو 

�ضمة  ال�ضتهالك  فاأ�ضبح  فقط؛  ال�ضوق  �ضلطة  يتبع  اليوم  وهــو 

ــدوره عــلــى مــنــظــومــة الــقــيــم.  ــ ــر بـ ــيـــوم، وقـــد اأثــ لــنــمــط الــعــيــ�ــش الـ

جعلت  بالتاأليهية  اأ�ضبه  �ضلطة  فله  اجلديد،  املعبود  اأ�ضبح  ال�ضوق 

الديني  القامو�ش  من  اقت�ضادية  م�ضطلحات  يبتكرون  املفكرين 

ال�ضوق  وحدانية   « مثال  جــارودي  ف�ضماها  و�ضفها،  من  ليتمكنوا 

ونــالحــظ   .«  monotheisme du marche     -

تفوق  بع�ضها  اأن  وكــيــف  العظمى  ــدول  الـ �ــضــركــات  ت�ضيد  يف  ذلــك 

  General motors  : مثال  كــبــرية.  دول  على  مداخيله 

Exxon   �ضركتني اأمريكيتني مدخولهما يفوق دولة الهند  و  

ذات املليار ن�ضمة.

3- مــدخــل الإعــــــالم: يــعــتــربه الــكــاتــب اأخـــطـــر مـــا يـــهـــدد  الــقــيــم 

الإن�ضانية ملا يحمله من قدرة خارقة على نقل الأفكار عرب القارات 

ويعمل على م�ضتويات ح�ضا�ضة مت�ش اجلوانب النف�ضية و الأ�ضرية 

والجتماعية. يرى الكاتب اأن الإعالم الغربي ا�ضتطاع د�ش الكثري 

من ال�ضموم التي تتعار�ش مع القيم الإ�ضالمية التي يراها.

اأن القوة الق�ضرية والإكراه  4- مدخل القوة: وفيه يعترب الكاتب 

املفاهيم  واأول  القيمية  املنظومة  العوملة �ضتطول بال �ضك  يف زمن 

ويعترب  املعتقد.  يف  والالاإكراه  احلرية  هو مفهوم  �ضيطولها  التي 

من  يتمكن  �ضوف  جنح  واإن  لأنــه  فا�ضل  م�ضروع  القوة  اأن  الكاتب 

ومن  وجوهرها.  الأمـــور  باطن  تغيري  من  ولي�ش  الق�ضور  تغيري 

الإن�ضان  وحقوق  احلرية  مفاهيم  فر�ش  القوة  ا�ضتخدام  مداخل 

على الدول حيث اأن بع�ضها يتعار�ش مع ثقافة هذه املجتمعات. 

الإن�سانية  ال�سريعة والقيم  مقا�سد 

قواها  كل  ت�ضتح�ضر  اأن  عليها  الإ�ضالمية  الأمــة  اأن  الكاتب  يرى 

ت�ضكيله.وذلك عرب  وامل�ضاهمة يف  احل�ضاري  التدافع  هذا  ملواجهة 

وال�ضهود  الأر�ـــش  يف  وال�ضتخالف  الــربــاين  التوحيد  ا�ضتح�ضار 

تطبيق هذه  الذكر مهم يف  اأهل  تفريغ  اأن  الكاتب  ويرى  الثقايف. 

ر�ضالتهم  حتملها   التي  بالهداية  للمجتمع  املذكرون  فهم  اخلطة 

وكيفية  الــعــام  للم�ضهد  الــرا�ــضــدة  الـــقـــراءة  عــلــى  ــادرون  ــقـ الـ وهـــم 

جمابهته. 

القت�ضادي  والــنــهــو�ــش  للعلم  دور  اأي  الــكــاتــب  يــذكــر  ل  لــالأ�ــضــف 

ملواجهة خطر التدافع احل�ضاري الذي يراه. على الرغم اأن القوة 

اأي  يف  ح�ضاري  تدافع  لأي  املحرك  هي  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 

لول  عليها  ثقافتنا  ونعمم  البلدان  لنفتح  كّنا  فهل  ومكان.  زمان 

كنا يف  واإن  اإن�ضانية  القيم  كانت  اإن  ثم  الإميــان.  وقــوة  املــال  حنكة 

مركب واحد كما قال فكيف ل نغرق وكل فئة حتاول تغليب احلق 

لديها على غريها. 

الن�ضو�ش املن�ضورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�ش بال�ضرورة راأي جملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�ضدر عنها.

جملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�ش : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد الإلكرتوين
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  ن�ضر الباحث املغربي  احل�ضان �ضهيد مبجلة التفاهم مقاًل  جتاوز 40 �ضفحة حمل عنوان » القيم الإن�ضانية يف التدافع احل�ضاري املعا�ضر « . ويف القادم جتدون ملخ�ضاً لأهم ما 

ورد يف املقال وبع�ش املالحظات حوله.يعترب الباحث مو�ضوع » القيم « وما �ضهدته وت�ضهده من تغيريات من اأهم املوا�ضيع التي ت�ضتحق نقا�ضاً م�ضتفي�ضاً للتو�ضل اإىل فهم اأ�ضباب 

التحولت يف هذه املنظومة وكيفية احلفاظ عليها. ويرى الباحث اأن عنا�ضر القوة وال�ضلطة يف  الواقع املعا�ضر والأدوات  املادية، والإعالمية التي �ُضخرت لها هي التي ا�ضتهدفت 

القيم واأحدثت التغيري فيها.

f_wahaibi@hotmail.com

موج التدافع احل�ساري و�سفينة القيم 


