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د. هالل احلجري

�أبريل،  من  ع�شر  �لثامن  يو�فق  �لعاملي«  �لرت�ث  »يوم 

�لأثرية  و�ملو�قع  للمباين  �لدويل  �ملجل�س  حدده  يوٌم 

�ليون�شكو  برعاية  �لعامل  به  ويحتفل   ICOMOS(( �لـ 

�أقرها  �لتي  �لتفاقية  ح�شب  �لعاملي،  �لرت�ث  وُمنظمة 

1983. وِثِيَمُة هذ�  �ملوؤمتر �لعام لليون�شكو يف باري�س �شنة 

�ملُ�ْشَتَد�مة«.  و�ل�شياحة  �لثقايف  »�لرت�ث  هي   2017 �لعام 

وين�س �ملوقع �لر�شمي للمجل�س �لدويل للمباين و�ملو�قع 

�لأثرية على �أنَّه »ُيكن ملُبادر�ت �ل�شياحة �ملُ�شتد�مة متكنُي 

�ملجتمعات، وتعزيز �إح�شا�شها مبَكانها وهوّيِتها و�أهميتها«.

�أولوية يف  �لثقافة  �ليوم تعطي  �لعامل  �إنَّ كثري�ً من دول 

ب�شقيه  �لعماين،  و�لرت�ث  �مل�شتد�مة؛  �ل�شياحية  �لتنمية 

�ل�شاربة  �لأر�س  هذه  كنوز  من  �ملادي،  وغري  �ملادي 

بجذورها يف �أعماق �لتاريخ. �لقالع، و�حل�شون، و�مل�شاجد، 

و�ملد�ر�س، و�ملقابر، و�لأفالج، و�لفنون �ملو�شيقية، و�حلرف 

�ليدوية، و�للغات �ملختلفة، و�لآد�ب، وغريها من م�شبات 

�أن  ينبغي  كلها  عمان،  يف  �لز�خرة  و�أنهارها  �لثقافة 

ر�فد�ً  يجعلها  وتنميتها مبا  �ل�شياحة  ��شتد�مة  ر يف  ُت�شخَّ

لالقت�شاد �لوطني من جهة، وركناً مكيناً للهوية �لعمانية 

جهة  من  و�لحرت�م،  �لت�شامح  قيم  من  بها  يرتبط  وما 

�أخرى.

منذ  ورعاه-  �هلل  -حفظه  �ل�شلطان  جاللة  �أوىل  لقد 

مطلع �لنه�شة �لعمانية �هتماماً منقطع �لنظري بالرت�ث 

خ�ش�س  لقد  حتى  وتوجيها؛  ورعاية  حفظاً  �لعماين 

ا بالرت�ث، وكان من نطقه  جاللته �شنة 1994 عاًما خا�شً

�ل�شامي يف ذلك: » �إّن تخ�شي�َس عاٍم لالحتفاِء بالرت�ث ما 

هو �إل و�شيلة ق�َشْدنا بها تركيَز �لهتمام به، و�إذكاَء جذوة 

يف  د�ئٍم  �شعوٍر  وتعميَق  �ملو�طنني،  نفو�س  يف  له  �لتقدير 

�أعماِقهم ل يخبو �أبًد�، باأن حا�شَرهم مو�شوٌل مبا�شيهم، 

و�أن م�شتقبلَهم �إمنا هو ِنتاُج ُجهِدهم يف ذلك �ملا�شي وهذ� 

فكر  فْرٍد منهم من  كلُّ  به  ُي�شهم  ما  بقْدر  و�أنه  �حلا�شر، 

ُمثمر،  ر وعمٍل مفيٍد  ُمتح�شّ وَفنٍّ  ُمتقدم،  وِعْلٍم  ُمتطور، 

و�أغدَق  وبهاًء،  �إ�شر�قاً  �أكرَث  �لوطن  هذ�  م�شتقبُل  يكون 

خرًي� وعطاء، و�أعظَم �زدهار� و��شتقر�ر�«.

�شياق  يف  ُمْلِهَمة  �شا�شعة  �آفاقاً  تفتح  م�شيئة  كلمات  �إنها 

�لهتمام �لعاملي بالرت�ث؛ وعليه ينبغي �لنطالُق من هذ� 

َد�رة  ِع �لرت�ث �لثقايف �لُعماين يف �شَ ْطِق �ل�شامي يف َو�شْ �لنُّ

�لتخطيط لل�شياحة �ملُ�ْشَتَد�مة. 

وز�رة  مع  بالتعاون  و�لثقافة،  �لرت�ث  لوز�رة  ُيكن 

من  ع�شَر  �لثامَن  يف  خمتلفة  �أن�شطة  تنّظَم  �أن  �ل�شياحة، 

رفع  �أجل  من  وذلك  �لعاملي؛  �لرت�ث  بيوم  تتعلق  �أبريل 

و�ملعنوي،  �ملادي  �لُعماين  �لرت�ث  بقيمة  �لوعي  م�شتوى 

و�ملحا�شر�ت،  �ملوؤمتر�ت،  له.  �لكافية  �حِلماية  وتعزيِز 

زيار�ت  وتنظيم  �مل�شتديرة،  و�ملو�ئد  �ل�شحفية،  و�لبيانات 

�ملدين، هي  �ملُجتمع  موؤ�ش�شات  و�إ�شر�ك  �لأثرية،  للمو�قع 

ُحْزَمٌة من �أن�شطٍة كثرية يكن �لقيام بها حتقيقا للر�شالة 

ودوِره  بالرت�ث  �حتفاًء  �ليوم  هذ�  تخ�شي�س  من  �لعاملية 

�ملَْن�شوِد يف تنميِة �ل�شياحة.

hilalalhajri@hotmail.com
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الأخالق والفل�سفة عند عثمان اأمني وزكريا اإبراهيم

�لكتابة  لــبــدء  �لــتــاريــخــي  �جلــانــب  بتحديد  مــقــالــه  �لــكــاتــب  بـــد�أ 

�لعربية يف فل�شفة �لقيم، م�شرًي� �إىل �لقرن �لع�شرين منطلًقا زمنًيا 

�أولهما؛  �لتاأليف  تــاأّخــر  يف  �شاهما  عاملني  وجــود  �أو�ــشــح  وقــد  لها، 

�إ�ــشــكــالــيــة �لــعــالقــة بــني �لــديــن و�لــفــلــ�ــشــفــة مــا حـــد� بــاملــجــتــمــع �إىل 

�لهتمام  و�قت�شر  و�حللقات،  �ملد�ر�س  يف  �لفل�شفة  در��شة  حماربة 

على �ملذ�هب �لكالمية و�مل�شائل �لعقدّية -كما ي�شري �لكاتب- و�أما 

مرتبطة  قــو�عــد  �لأخـــالق  بــاأن  �ملجتمع  �إيــان  فهو  �لــثــاين  �ل�شبب 

و�مل�شيحّية،  �لإ�شالمّية  �لدينية  �لن�شو�س  يف  �ل�شرعّية  بالأحكام 

و�لنو�هي  لــالأو�مــر  تطبيًقا  كونها  تعدو  ول  عنها،  تخرج  ل  وهــي 

يف  �شبحي  حممد  ناه�س  فقد  �لأول  �ل�شبب  عند  ووقوًفا  �لإلهية. 

�لقائلة  �لفكرة  �لإ�ــشــالمــي«  �لفكر  يف  �لأخــالقــيــة  »�لفل�شفة  كتابه 

على  مــوؤكــًد�  �لأخــالقــيــة،  �لفل�شفة  يف  �لإ�ــشــالمــي  �لتاأليف  بانعد�م 

نه�شة  مع  ن�شاأ  �لأخــرى  �لعلوم  كما  �لأخــالق  فل�شفة  يف  �لبحث  �أن 

�حلــ�ــشــارة �لإ�ــشــالمــيــة، حتــديــًد� مــع مــر�جــعــات �لكندي و�بــن ر�شد 

مر�جعاٍت  كانت  و�إن  وهــي  �أر�شطو،  ملوؤلفات  و�لــفــار�بــي  �شينا  و�بــن 

تعّد  �أّنــهــا  غــري  �لوعظي  �لــرت�ث  تفنيد  مــع  جنب  �إىل  جنًبا  م�شت 

�لكاتب  ولــعــّل  ــالق،  �لأخــ بفل�شفة  �لهــتــمــام  مــن  مــتــقــّدمــة  مــرحــلــًة 

�ملعا�شر  �لعربي  �لبحث  �إىل  حتديًد�  هنا  ُي�شري  كان  ن�شار  ع�شمت 

�حلديثة،  �لفل�شفية  �لنظريات  ظهور  �إىل  بالنظر  �لقيم  فل�شفة  يف 

يف  ي�شت�شهد  نــر�ه  ولــهــذ�  مــعــيــاًر�؛  �لغربية  �لفل�شفة  �إىل  و�إ�ــشــارتــه 

مــقــالــه بــالــفــال�ــشــفــة �لــغــرب �ملــحــدثــني مــن �أمــثــال ديــكــارت وكــانــط 

وهيجل ونيت�شه وغريهم متجاوًز� ذكر �لرعيل �لأول من �لفال�شفة 

و�لإ�شالميني. �لغربيني 

عند  �لأخــالقــيــة  �لفل�شفة  مبحث  تــاأريــخ  عــن  حديثه  ــار  �إطـ ويف 

ــاد �لجــتــمــاعــيــة و�لقــتــ�ــشــادّيــة  ــعـ �لــعــرب مل يــتــجــاهــل �لــكــاتــب �لأبـ

و�ل�شيا�شية �لتي �شاهمت يف تعزيز �لبحث �لفل�شفي يف �لقيم؛ ومن 

�ت�شاٍل  مــن  �ل�شتعمار  �أنتجه  مبــا  �لعربية  �ملجتمعات  تــاأّثــر  ذلــك 

و�إن�شاء  �لعلمّية  و�لبعثات  �لإر�شاليات  وظهور  �لغرب،  مع  مبا�شر 

�نتعا�س  عن  ا  عو�شً حديثة،  در��شّية  مناهج  تبّنت  �لتي  �جلامعات 

حركة �لتاأليف و�لرتجمة على يد عدٍد من �لرو�د �لعرب.

�لعربي  �لفل�شفي  �لبحث  على  مثال  ار  ن�شّ ع�شمت  وي�شتعر�س 

�إبــر�هــيــم  �أمـــني وزكــريــا  يف تــلــك �ملــرحــلــة منهجية كــل مــن عــثــمــان 

عربية  ب�شمة  للتاأليف  �حلقيقية  �لــبــد�يــة  متــثــالن  �أّنــهــمــا  بفر�س 

�لتحليل  على  �ملبنّية  �لنقدّية  �لــروؤيــة  يف  وتلتقيان  �ملجال،  هــذ�  يف 

�ملــو�ــشــوعــي، ومــنــاقــ�ــشــة �لــتــ�ــشــور�ت، و�ل�ــشــتــفــادة مـــن �لــنــظــريــات 

و�شفهما  -كــمــا  �لــرجــلــني  كـــون  عــن  ــا  عــو�ــشً �حلــديــثــة،  �لفل�شفية 

عند  )�لإ�شالمية  �لأيديولوجية  �خللفية  على  ي�شتند�ن  �لكاتب- 

عثمان �أمني و�مل�شيحّية عند زكريا �إبر�هيم( حماولني �جلمع بينها 

عن  �حلــديــث  �لــكــاتــب  جتـــاوز  وقــد  للقيم.  �لعلمي  �لتاأ�شيل  وبــني 

�لبنية �لفل�شفية عند �ملوؤلفني �إىل حتليل لغة خطابهما يف �ملوؤلفات، 

و�أ�شلوبهما يف عر�س �لآر�ء ومناق�شتها، ودورهما يف توجيه �ملجتمع 

�لفل�شفي،  �لأخالقي  �لبحث  �إىل  لاللتفات  �آنذ�ك  حتديًد�  �مل�شري 

نــظــري- عند �حلــديــث عن  ا -يف  �ملــقــال مــدخــال مهمًّ مــا جعل هــذ� 

خ�شو�شية �لفل�شفة �لأخالقية �لعربية يف هذه �ملرحلة �لتاريخية.

عثمان �أمني وفل�شفة �جلو�نية

تعّد  وغريها  و�لو�شعّية  و�لوجودّية  �لديكارتّية  كما  »�جلو�نّية« 

ة »ترّكز على �لد�خل �جلو�ين، �أي �لقلبي و�لوجد�ين  فل�شفة خا�شّ

�مليد�نّية  وتطبيقاتها  �لعلمي  بناءها  �أمــني  عثمان  �شّكل  �ملــثــايل« 

�لفكر  تر�ث  �ملتعّمقة يف  �لفل�شفية م�شتنًد� على قر�ءته  روؤيته  وفق 

ومتطلبات  �لإ�شالمي  �ملجتمع  لو�قع  وروؤيــتــه  جهة،  من  �لفل�شفي 

نه�شته من جهٍة �أخرى، وهو يقول عن هذه �لفل�شفة »�إّن �جلو�نية 

�لــثــائــرة، ولأنــهــا  ــة  �أعــمــاق هــذه �لأمـ ثـــورة لأنــهــا نابعة مــن  فل�شفة 

ــد مــنــهــمــا يف مرحلة  �أمـــريـــن لبـ �أيــديــولــوجــيــة لــتــحــقــيــق  حمــاولــة 

و�لثاين  له،  ومر�جعة  ما�شينا  �إىل  عودة  �لأول  �لتاريخي:  تطورنا 

�جتاٌه �إىل م�شتقبلنا و�إعد�ٌد له. وهي فل�شفة ثورة �أي�شا لأنها تن�شد 

باأن  توؤمن  ولأنها  �إليه،  �ل�شعي  يف  تــر�خ  بال  عليائه  يف  �لأعلى  �ملثل 

و�لطموح  �لتغيري،  و�إر�دة  �ملبادىء  قوة  هي  للتاريخ  �ملحركة  �لقوة 

ار  �إىل تقومٍي لالأ�شياء جديد«. وبالرغم من �أّن �لكاتب ع�شمت ن�شّ

�لفل�شفة  هـــذه  مــفــهــوم  �إىل  مــقــالــه  يف  �ملــتــعــّمــق  بالتحليل  ُيــ�ــشــر  مل 

ومرتكز�تها نظًر� لقت�شاء �ملقام �حلديث عن حتليل خطاب عثمان 

ار نف�شه - من جانٍب  �أمني �لفل�شفي لالأخالق من جانب، ولكون ن�شّ

�آخر- مل يَر فيها فل�شفة متكاملة �إذ يقول »مل ي�شَع كال �خلطابني 

بل  �لأخــالق،  فل�شفة  مبحث  يف  متكاملة  فل�شفية  نظرة  تقدمي  �إىل 

عن  �لبعد  كل  بعيدة  �إ�شالحية  وروؤى  نقدية  تاأمالت  جمرد  قدما 

نرى  �أّننا  غري  �لنظرية«!  و�لر�ديكالّية  �لنظرية،  �لديجماطيقّية 

ا لروؤية هذ� �لفيل�شوف على نحو ما يّيزه عن  يف �جلو�نية تلخي�شً

�ملفكرين و�لفال�شفة يف ع�شره.

�ملجتمع  بق�شايا  �لفل�شفة  بربط  ا  مهتمًّ كان  �أمــني  عثمان  ولأّن 

وو�شوح  بالب�شاطة  �ّت�شم  خطابه  كون  على  �لكاتب  يوؤكد  �لعربي؛ 

�ملدر�شي  »�لطابع  عليه  يغلب  كان  ذ�تــه  �لوقت  يف  �أّنــه  غري  �ملعاين، 

بالقول  يقرر  ار  ع�شّ ع�شمت  جعل  ما  �ل�شرد«  يف  �لفرن�شّية  و�لــروح 

و�لو�قع  خطابه.  يف  �لو�شطى  �لطبقة  ي�شتهدف  كان  �لفيل�شوف  �إّن 

ثقافة  �إىل  �مل�شتند  �ملعريف  و�مل�شتوى  لة،  �ملتاأ�شّ �لدينّية  �ملرجعية  �أنّ 

ا عن عمل �لفيل�شوف حما�شًر� لطالب كلية  عربية وفرن�شية، عو�شً

�لنظر  ب�شرف  و�أ�شلوبه،  �خلطاب  �شورة  ت�شّكل  عو�مل  كلها  �لآد�ب 

�لفل�شفة  وخطاب  �لربجو�زيني،  �أو  �ملثقفني  طبقة  ��شتهد�ف  عن 

عموًما يتطلب لغًة علمّية ر�شينة. 

�إبر�هيم وروؤيته �لفل�شفية لالأخالق زكريا 

ة لالأخالق         تفّرد زكريا �إبر�هيم هو �لآخر بروؤية فل�شفية خا�شّ

و�لقيم؛ فقد �عتمد منهجية ��شتعر��س �لت�شور�ت �ملتباينة لأ�شهر 

�ملرتبطة  �آر�ئــهــم  تفنيد  �إىل  عِمد  ثــم  �ملحدثني  �لــغــرب  �لفال�شفة 

بالقيم وفًقا ملا ت�شّكل لديه من معرفٍة معتمدٍة على ثالثة �أعمدة؛ 

�لفعل  حــول  �أوغ�شطني  بفل�شفة  و�إيــانــه  �مل�شيحّية،  دينه  تعاليم 

�لأخالقي، وتاأّثره باملثالية عند كانط. ولعّل ما مّيز زكريا �إبر�هيم 

ا -بح�شب �لكاتب- هو قدرته على ت�شكيل �شورة جديدة متزنة  �أي�شً

بني كل هذه �لآر�ء �لفل�شفية، �شورة ترف�س ما ل يتو�فق و�لثقافة 

�أو  �إ�ــشــاءٍة  دون  وتطبيًقا  تنظرًي�  ي�شتقيم  مبا  وتوؤمن  �شكلته،  �لتي 

�أمــثــلــًة خمتلفة مــن خــطــاب زكريا  ــار  نــ�ــشّ قـــّدم ع�شمت  هـــدم. وقــد 

بع�شها  يو�فق  �ملختلفة  �لفل�شفية  �لنزعات  فيها  ي�شتعر�س  �إبر�هيم 

ويفّند �أخرى باأ�شلوٍب علميٍّ متمكن. 

�إبر�هيم ن�شًقا �أخالقيًّا  وعالوًة على روؤيته تلك، فقد قّدم زكريا 

و�حل�س  �ملبادئ،  �عتناق  يف  �لروحي  »�ل�شمو  هي؛  روؤى  ثالث  وفق 

ثالثية  وهــي  تطبيقها«  يف  �لــذ�تــّيــة  و�لــقــنــاعــة  تقبلها،  يف  �لــديــنــي 

ا عند عثمان �أمني، وقد مّيزت �لنظرة �لفل�شفية �لعربية  نر�ها �أي�شً

لــالأخــالق عــن كــثــرٍي مــن �لــنــزعــات �لــتــي تــرفــ�ــس �لــديــن �أو تــّدعــي 

�ملثالية �لكاملة دون تطبيق.

�لروؤية  بنا على مالمح  �أن يقف  �إذن  ار  ��شتطاع ع�شمت ن�شّ لقد 

�لفل�شفية للقيم عند �ثنني من رّو�دها، لكنه �أوقفنا يف �لنهاية على 

�إيقاظ �لرغبة يف ظهور م�شاريع  �لأ�شئلة �ل�شعبة؛ تلك �لتي تعاود 

وتن�شد  �لعليا  و�ملــثــل  للقيم  تنت�شر  جــديــدة  فل�شفّية  �إ�ــشــالحــّيــة 

. تطبيقها

بني �لأخالق و�لفل�شفة ُتولد �لنظريات، وتت�شكل �لأ�شئلة و�لآر�ء، وُتعالج �لت�شور�ت على نحٍو يتجاوز معرفتنا �لعاّمة مبفهوم �لأخالق كونها جمموعة 

�لقيِم و�ملبادئ �لتي يجتمُع على �إقر�رها ديٌن �أو جماعاٌت �أو �أفر�د، وترتبط بها �أحكام عملّية تفر�س علينا �لو�جب و�ملمنوع، و�لقبيح و�حل�شن، على �عتبار 

�لأحكام،  لهذه  �لعقلية  �لقيمة  �إىل بحث  ذلك؛  �أبعد من  �إىل  بالأمر  يتجاوز  �لأخالقية«  »�لفل�شفة  لكن مفهوم  �شلًفا،  لٌة  �لأحكام معروفٌة ومف�شّ �أّن هذه 

وو�شعها يف ميز�ن �لن�شبي و�ملطلق، و�إثبات تاأثريها على �لإن�شان باملنطق. يحدثنا ع�شمت ن�شار يف مقاله مبجلة �لت�شامح: )�لفل�شفة �لأخالقية بني عثمان 

�أمني وزكريا �إبر�هيم( عن دور علَمني عربيني بارزين يف و�شع �لت�شور �لعربي للفل�شفة �لأخالقية، �نطالًقا من ثالثّية م�شرتكة هي؛ �لدين، و�لنظريات 

�لفل�شلفية �حلديثة، و�لتجربة �مل�شتندة �إىل �لو�قع.

nkha008@gmail.com
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الأمة وحتميّة التحول

�لتاريخ  يف  متاأخرة  مــر�حــل  نحو  تقدمنا  كلما  لكن 

�لإ�شالمي  �لفكر  نحو  �أكــرب  �نطالقة  جند  �لإ�شالمي 

�ل�شيا�شي و�رتباٍط �أكرب بينه وبني مفهوم �لأمة. يوؤكد 

در��ــشــاتــه  �لــفــكــرة يف  هــذه  �شكوفيلد  ريــتــ�ــشــارد  �لــكــاتــب 

�إىل  �أ�ــشــار  حيث  �لتاريخية  �لإقليمية  �لــنــز�عــات  حــول 

 ”Khalifa“ حتت حكم �لـ ”Umma“ مفهوم �لـ 

�أن  �إل  يف قانون �لد�شتور �لإ�شالمي كما جاء يف كتابه، 

ومل  فقط  و�لعــتــقــاد  بالأيديولوجية  �رتــبــط  ذلــك  كــل 

�لأر��ــشــي  مــ�ــشــاحــات  ول  بال�شيا�شة  ل  عــالقــة  لــه  يــكــن 

�لــتــي تــعــد حتــت �لــ�ــشــيــطــرة عــنــدمــا �بـــتـــد�أ؛ عــلــى عك�س 

يربط  �لذي  �لــدويل  �لقانون  يف  حديثا  �ملتد�ول  �ملعنى 

وفاة  فبعد  مبا�شر.  ب�شكل  و�شاكنيها  بالأر�س  �ل�شلطة 

�لر�شول مت تر�شيح �ل�شحابي �أبي بكر ليتوىل �خلالفة 

ثــم عثمان فعلي.  بعده جــاء عمر  �لأمـــة، ومــن  وقــيــادة 

�إىل  �لر��شدة  بعد �خلالفة  تو�لت ع�شور �خلالفة من 

�خلالفة �لأموية و�لعبا�شية و�لعثمانية وما تبعها من 

ظروف �ختلفت من ع�شر لآخر. وتركزت خالفة �لأمة 

و�لــوحــدة  �لــتــمــا�ــشــك  لتحقيق  عــلــى �جلــمــاعــات  غــالــبــا 

لكن  �لدعوة.  ر�شالة  ن�شر  ثم  ومن  بينهم  �لجتماعية 

بــعــدهــا تــغــريت �لــظــروف وتــبــلــورت فــكــرة �حلــاجــة �إىل 

وتنقلها  �لإ�ــشــالمــيــة  �لــدعــوة  تن�شر  �شيا�شية  جــمــاعــة 

بها  ويذهب  با�شمها  وينطق  يوطدها  �شيا�شي  و�شلطان 

�إىل م�شاألة  ي�شار  �لآفــاق. وهنا موقع �جلدل حيث  �إىل 

بقاء  �إمكانية  تو�فر  بحجة  �شلبي  كجانب  �لتحول  هذ� 

�مل�شا�س  دون  بــالعــتــقــاد  مرتبطة  �لــدعــوة  ن�شر  فــكــرة 

باجلانب �ل�شيا�شي. من منطلق �أن �لأمة لي�شت بحاجة 

�إىل  لي�س بحاجة  و�لإ�شالم  ملمار�شة وظائفها  دولة  �إىل 

�لوقائع  على  بال�شتناد  وذلــك  ر�شالته.  لين�شر  ت�شي�س 

فيها  �أ�شبحت  لدرجة  �لإ�شالم  �نت�شار  بعد  �لتاريخية 

وبقعة  معينة  بــدولــة  مرتبطة  غــري  �لإ�شالمية  �لأمــة 

�أي�شا  �لإ�ــشــالم  �نت�شار  زيـــادة  ومــع  حمـــددة؛  جغر�فية 

ور�شم  بال�شيف  �نت�شاره  من  �أكرث  و�لت�شامح  بالتعاي�س 

�ل�شيا�شية.  �حلدود 

�لتحول هذه مرحلة عادية  كٍل مل تكن مرحلة  على 

جانب  فاإىل  �لإ�شالمية؛  �لدعوة  ر�شالة  ن�شر  تاريخ  يف 

كونها نقلت �جلماعة �لإ�شالمية من �لجتماع �لديني 

فقط �إىل توجهات �شيا�شية �أعادت- مبعنى ما - تاأ�شي�س 

�لديني  �جلانبني  كال  دمــج  عرب  نف�ِشها  �لنبوة  ر�شالة 

�أو �أ�شاف فيه  �أعاد ت�شكيل �لإ�شالم  و�ل�شيا�شي معا مما 

�أخرى،  ز�وية  من  لالنفكاك.  قابل  غري  �شيا�شيا  جانبا 

للتو�شع  نتيجة  حتمية  تلك  �لنتقال  مرحلة  تعد  رمبا 

مع  �ل�شيا�شي  �جلــانــب  يتعار�س  �أن  ي�شرتط  ل  حيث 

�شمو �لإ�شالم وروحانيته؛ بل من �ملمكن �أن يتم ت�شخري 

�ملـــر�د حتقيقها  مثل هــذ� �جلــانــب يف خــدمــة �لأهـــد�ف 

مبا  �شرعية  بطرق  وتنفيذها  �لإ�شالم  �أحكام  كتطبيق 

يــتــو�فــق مــع �لـــظـــروف و�لأنــظــمــة يف �حلــيــاة �لــعــامــة. 

كيفية  يكمن يف  ذلــك  �لــتــحــدي يف  �أن  مــن  �لــرغــم  على 

�ملتمثلة  �لروحية  �لطاقة  بني  �لــتــو�زن  على  �ملحافظة 

و�أن يكون  �لإ�شالم  �لذي يحمله  يف �لعتقاد و�لتوحيد 

بحياة  �ملتعلقة  �لزو�يا  كافة  يف  ينعك�س  ملمو�س  �أثر  له 

�لدين  �أن يتم حتويل  �لعامة و�خلا�شة ودون  �مل�شلمني 

�إىل �أد�ة توظيف بيد �لدولة �أو �ل�شلطة لت�شريع ما يعد 

و�أن  �ل�شلطة،  تتبو�أ  �لتي  �لفئة  مل�شالح  مــ�ــشــروٍع  غــري 

�ملجتمعي  �لتما�شك  على  م�شاعد�  عامال  كذلك  ت�شبح 

�لــــروحــــي و�لــنــفــ�ــشــي لـــالأمـــة �ملــ�ــشــلــمــة عــلــى �خــتــالف 

مو�قعهم و�نت�شارهم يف خمتلف بقاع �لأر�س. 

�لأمــة  حاجة  بعدم  �ملتعلق  للطرح  �لــعــودة  مــن  بــد  ل 

لــلــدولــة �أو �لــ�ــشــلــطــة كــي متــار�ــس وظــائــفــهــا، حــيــث �إن 

تعر�س  عندما  وخ�شو�شا  ذلــك  عك�س  تثبت  �لــوقــائــع 

�إىل  �لإ�شالمية  �لــدعــوة  ن�شر  �أيـــام  بــد�يــة  يف  �مل�شلمون 

�لــكــثــري مـــن �لــ�ــشــغــط و�لأذى مـــن قــبــل كــفــار قــريــ�ــس 

وكــان  �ملجتمع،  مــن  ب�شيطة  �شريحة  يثلون  لكونهم 

عــددهــم قــلــيــال جـــد� ول يــكــن مــقــارنــتــهــم بــقــريــ�ــس ل 

�لع�شكرية.  ول  �لقت�شادية  ول  �لعددية  �لناحية  من 

ذلك  يف  �لقت�شادية  �لقوة  على  ت�شيطر  قري�س  كانت 

ــتـــالفـــات جتـــاريـــة قـــويـــة مـــع �لــكــثــري  �لــــوقــــت، ولـــهـــا �ئـ

على  �شيطرتها  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  �لعربية،  �لقبائل  مــن 

قبائل  ت�شكنها  �لأطـــر�ف،  مرت�مية  �شا�شعة  م�شاحات 

عريقة كبرية متتلك ح�شور� كبري�. فكيف يتوقع من 

�مل�شلمني ممار�شة وظائفهم باأريحية �أمام هذ� �حل�شور 

ب�شيطة  �أ�شباب  عن  تبحث  كانت  �لتي  لقري�س  �لطاغي 

�أهمية  تكمن  هنا  �مل�شلمني.  وبني  بينها  �ل�شر�ع  خللق 

تي�شري  �شبيل  يف  �ل�شيا�شية  �لــقــوة  و�مــتــالك  �ل�شلطة 

ن�شر �لدعوة باأقل قدر من �لأذى مع ��شتخد�م �ل�شلطة 

و�جلانب �ل�شيا�شي �ملتعلق بها كاأد�ة لتحقيق �لغايات ل 

و�إن حدث ل  �خللل  فهذ�  غاية.  بنف�شها  ت�شبح هي  �أن 

يعود �إىل �لدين نف�شه �إمنا يف طريقة فهمه وتف�شريه. 

فمن خالل �ملبادئ �لتي ن�س عليها �لقر�آن - �ل�شورى- 

يت�شح لنا ذلك. �إذ تعد �ل�شورى من �ملبادئ �لإ�شالمية 

بامل�شلمني  تعلقت  �لتي  �لق�شايا  يف  بها  �لأخــذ  مت  �لتي 

�لنظر  ووجـــهـــات  �لآر�ء  مبــخــتــلــف  �لأخــــذ  تــعــنــي  حــيــث 

�لتو�شل  يتم  حتى  �لق�شايا  مــن  ق�شية  يف  �ملــطــروحــة 

�إىل ما يعد �شو�با �أو �إىل ما هو �أ�شوب ليعمل به حتى 

�أحــ�ــشــن �لــنــتــائــج. ويــنــطــبــق ذلـــك عــلــى جــو�نــب  تتحقق 

لذلك  نتيجة  �لإ�ــشــالمــي.  �لــتــاريــخ  يف  كــثــرية  �شيا�شية 

لبد من �إي�شاح فكرة �لتو�شع ومقت�شياتها �لتي �شملت 

يكن  مل  �ل�شيا�شي  �جلانب  �إن  حيث  �لإ�شالمية.  �لأمــة 

�لإ�شالمية  �لدعوة  ن�شر  يف  �ل�شامية  �لغاية  ليخدم  �إل 

من  �ل�شيئة  و�لنماذج  �لنتائج  �أمــا  مطلوب  هو  ما  وفق 

ذلك  بعد  �ل�شلطة  �إليها  �آلــت  �لتي  و�لت�شلط  �لطغيان 

ما هي �إل نتاج فهم خاطئ �أو �ل�شعف �لذي ت�شكل �أمام 

�أجهزة  �مــتــالك  تعني  �لتي  �ل�شلطة  �مــتــالك  مغريات 

و�لعدل  �مل�شاو�ة  وب�شط  جانب،  من  و�ل�شيطرة  �لقهر 

ــا؛ حــيــث حتقيق �لأمـــن و�لــ�ــشــالم  مــن جــانــب �آخـــر رمبـ

بني  �ل�شلمي  �لتعاي�س  وحتقيق  �لدين  به  ينادي  �لــذي 

�لأمم على �ختالفها. 

عاطفة امل�سكرية

يطرح �لكاتب و�ملفكر �للبناين ر�شو�ن �ل�شيد يف جملة �لت�شامح مفهوم �لأمة على �مل�شتويني �لديني و�ل�شيا�شي يف مقالته عن »�لأمة و�لنتماء �مل�شروع«. 

ت�شكل ليحتوي  و�شلم؛ حيث  �لر�شول �شلى �هلل عليه  وفاة  بعد  �لإ�شالمي وحتديد�  بالتاريخ  �ملر�حل  �ل�شيا�شي يف خمتلف  باجلانب  �ملفهوم  ويرتبط هذ� 

�ملجموعة �لتي ورثت �لدين عن حممد يف �شبيل تنظيم كل ما يتعلق باجلو�نب �لدينية �ملرتبطة بهم. فكان �ملق�شد �أن تكون هذه �لأمة هي �لد�عية �إىل 

�لتوحيد و�لإيان باهلل �شبحانه وتعاىل حيث ي�شكل ذلك �مل�شتوى �لأول لإدر�ك معنى �لأمة �لد�عية و�مل�شتخلفة.

attifa.nasser@gmail.com



ــر�ون �إىل �ــشــرد  ــ ــس بـ ُمــ�ــشــتــهــل مــقــالــتــه �ــشــعــى دوغـــال�ـ يف 

على  طر�أت  �لتي  »بالتطور�ت  و�شمها  وقد  �لعوملة  �إيجابيات 

على  �حل�شول  و�شهولة  �حلــرة،  �لأ�شو�ق  ظهور  مثل  عاملنا« 

وغريها  �ملعلومة  على  �حل�شول  و�آلية  متنوعة،  منتوجات 

من ح�شنات �لعوملة �لكثرية و�ملتنوعة، وهو ما �عتربه �لأ�شل 

فيها، لكن دوغال�س يرى �أن للعوملة نتائج ثانوية )�شلبيات( 

و�ل�شتعمال  �لوطنية  �لهويات  ومتييع  �حلــدود  �إلغاء  مثل 

�لإ�شارة  يجدر  ُمهمة  نقطة  وهنا  �لتو��شل.  لأدو�ت  �لز�ئد 

موقفاً  يتخذ  ل  بـــر�ون  دوغــال�ــس  �لق�شي�س  �أنَّ  وهــي  �إليها 

�شلبًيا من �لعوملة و�إمنا يقف على م�شافة معتدلة متكنه من 

�لنظر �إىل �لق�شية من زو�يا ُمتعددة تتيح له �لطالع بعمق 

بني  يربط  �أن  دوغال�س  حــاول  وقد  �ملناق�شة.  مو�شوع  على 

�مل�شيحية  هما  �نت�شاًر�،  �لأكــرث  تعد�ن  توحيديتني  ديانتني 

�لتحديات نف�شها، وقد وعد  و�لإ�شالم باعتبارهما تو�جهان 

�لقارئ مُبحاولة تعريف �لعوملة.

به  جاءت  مما  بع�شا  �أنَّ  �إىل  �لتنويه  دوغال�س  يفوت  ول 

�لعوملة موجود �شلًفا عند �حل�شار�ت �لقدية، مثل �لتبادل 

�لتجاري، و�لرتباط �لعاملي، وقد ذكر �لكاتب بع�س �لأدلة 

�إىل  يعود  و�ملو��شي  لل�شلع  تبادل  وجود  على  �لأركيولوجية 

�لقدم  منذ  �لعوملة  وجود  �لكاتب  ي�شتنتج  وهنا  �شنة!   6000

قبل  �لأخـــرية  �شنة  �لع�شرين  يف  ت�شارعت  وتريتها  �أن  بيد 

للمقال. كتابته 

�لأ�شرة  تاأثري�تها على  يتمثل يف  �لأكرب  �لعوملة  �إنَّ خطر 

ــاألــة يــ�ــشــتــ�ــشــهــد �لــكــاتــب بــعــامل  ــشـــاح �ملــ�ــش و�ملــجــتــمــع، ولإيـــ�ـ

�لجــتــمــاع دونـــكـــان متــز �لـــذي يـــرى �أن »�لــهــويــة �لــفــرديــة 

خالل  من  لوجه  وجهاً  �لإن�شاين  �لتفاعل  عن  غالًبا  تنتج 

خالل  ومــن  �لآخــريــن،  مع  و�لعالقات  �لــذ�ت  �شورة  عك�س 

ولي�س  و�لتقييمات.  �ملُجتمعية  للت�شور�ت  �لذ�تي  �لتَّخيل 

و��شع  �أ�ــشــري  نظام  يف  �مل�شاركة  يعو�س  �أن  ُيكن  ما  هناك 

�إىل  بــالإ�ــشــافــة  �لــهــويــة.  لت�شكيل  �لأويل  �ملحلي  و�ملجتمع 

�لإر�ــشــاد،  بــدور  تقوم  و�ملجتمعات  فالأ�شر  �لهوية؛  ت�شكيل 

وت�شحح ومتنع يف بع�س �لأحيان بع�س �شلوكيات �لأفر�د«. 

على  �ملعول  كــان  لقد  بــر�ون،  يت�شاءل  �ل�شت�شهاد  هــذ�  بعد 

بــد�أ  �لآن  تــاأثــريه  لكن  �ملــحــلــي،  و�ملجتمع  �لأ�ــشــري  �لــنــظــام 

�أكرث  وقت  تخ�شي�س  يف  �ل�شباب  بــد�أ  حيث  بحدة،  يتقل�س 

�لإنــرتنــت  ب�شبكات  و�ل�شتمتاع  �ل�شا�شات  خلف  للجلو�س 

وبــر�مــج �لــتــلــفــاز، فــمــن �ــشــيــقــوم مــقــام �لأ�ـــشـــرة و�ملــجــتــمــع؟ 

بب�شاطة.  و�ملــكــان  �لــزمــان  حـــدود  خـــارج  �نفلت  �ملجتمع  �إن 

�ملحلية  و�خل�شو�شية  �جُلــغــر�فــيــة  �حلـــدود  جتــاهــل  متَّ  �إذ 

ُحرية  للفرد  و�أتـــاح  �لزمن  على  �لقفز  متَّ  كما  و�لإقليمية 

لي�س  فالفرد  هو،  تو�فقه  �لتي  �لتو��شل  جمموعة  �ختيار 

ما  �أنتج  مما  وقو�نينهما  و�أ�شرته  جمتمعه  بحدود  ملزًما 

يف  يعي�س  فالفرد  �لجتماعية«  بـــ«�لــفــرد�نــيــة  وملــان  �أ�ــشــمــاه 

هو  �ختاره  جمتمع  يف  بل  به  �ملحيط  و�شطه  خــارج  جُمتمع 

عامل  بدر��شة  �لكاتب  ي�شت�شهد  �لتلفاز  تاأثري  وعن  بنف�شه. 

 : �أنَّ �إذ لحــظ  �ملــو�ــشــوع  هــذ�  تربر حــول  �لجــتــمــاع مي�شيل 

يتمثل  �لثقافة،  على  �لتلفزيون  جلهاز  �جلوهري  »�لتاأثري 

ــان عــلــى مــ�ــشــاهــدة �لــرب�مــج �لــتــلــفــزيــونــيــة، بغ�س  ــ يف �لإدمـ

�ليومي... �لروتني  من  جــزء�  وت�شبح  �جلــودة،  عن  �لنظر 

�لبع�س  بع�شهم  مــع  يتو��شلون  ل  �لأ�ــشــرة  ــر�د  �أفـ وجتــعــل 

�ملــدى  على  �لتلفاز  تــاأثــري  �إىل  �لكاتب  تفطن  لقد  بــكــرثة« 

�لبعيد حني ي�شبح جزء� من �لروتني �ليومي بغ�س �لنظر 

�لوقت على ح�شاب  ي�شغل حيز� من  وبالتايل  �ملحتوى،  عن 

�لــتــفــاعــل �لجــتــمــاعــي �حلـــي. وقــد �أثــبــتــت �لــتــقــاريــر �شحة 

�لتلفاز  »�أدى تز�يد ن�شبة م�شاهدة  �ل�شابقة حيث  �لفر�شية 

و��ــشــتــعــمــال �لإنـــرتنـــت يف �أمــريــكــا �إىل تــر�جــع مــلــحــوظ يف 

�مل�شاركة �لأمريكية يف �ملجتمع �ملحلي«. 

وبـــالـــعـــودة �إىل �حلـــديـــث عـــن �ملــ�ــشــرتك بـــني �ملــ�ــشــيــحــيــة 

يذكر  �لق�شايا،  �إىل  �لديانتني  نظرتي  و�حتـــاد  و�لإ�ــشــالم 

�ملجتمع  يف  للخوف  �لت�شال  و�شائل  �إثــارة  م�شاألة  �لكاتب 

بع�س  خــوف  وكــذلــك  �جلــر�ئــم  عــن  �لأخــبــار  �نت�شار  ب�شبب 

�أن  رغــم  »�لأمــريــكــيــة«  �مل�شيطرة  �لــقــوة  هيمنة  مــن  �لـــدول 

�خلــــوف ل يــتــفــق مـــع مـــبـــادئ �لــديــانــتــني �لــد�عــيــتــني �إىل 

�لــطــمــاأنــيــنــة و�لــثــقــة بــاخلــالــق �ملُـــدبـــر. وهــنــا يــبــد�أ �لــكــاتــب 

�ملُ�شلمني  مــن  كــل  لـــدى  �ملــقــد�ــشــة  �لــنــ�ــشــو�ــس  بع�س  بــ�ــشــرد 

طبيعة  بــني  �لــربــط  �لآن  �إىل  �أ�ــشــتــطــع  ومل  و�ملــ�ــشــيــحــيــني، 

وبــني  قــولــه  ح�شب  �لطماأنينة  �إىل  �لــد�عــيــتــني  �لــديــانــتــني 

�ملقالة. مو�شوع 

ــه �لـــكـــاتـــب بـــالـــفـــرد�نـــيـــة  ــمـ ــشـ وحتـــــت عــــنــــو�ن فــــرعــــي و�ـ

�لق�شي�س  نــاقــ�ــس  �ملــجــتــمــع،  يف  وتــاأثــريهــمــا  و�ل�ــشــتــهــالكــيــة 

بتاأليه  نعته  ما  خلف  و�لجنـــر�ر  لل�شوق  �خل�شوع  خطورة 

�لأمــر  خطورة  �لكاتب  ويبني  �حلــر،  �لقت�شاد  �شوق  فكرة 

على حياة �لفرد و�ملجتمع معاً، حيث ي�شبحان �شحية بينما 

�لكاتب  وينبه  �أيديهم.  يف  �أد�ة  �لقت�شاد  يكون  �أن  �لأ�ــشــل 

طبيعي  كقانون  موؤيديها  من  �لكثري  يعدها  �لعوملة  �أن  �إىل 

�لأخــالق  و�إعــادة م�شار  �لتنبه  لــذ� وجــب  �إن�شاين؛  كــاإرث  ل 

�لديانات  �أبــنــاء  بتكاتف  �إل  هــذ�  يتاأتى  ولــن  �لــو�جــهــة  �إىل 

�أخـــالقـــي يحكم  �إنــ�ــشــاء نــظــام  �إىل  �لإبــر�هــيــمــيــة و�لـــدعـــوة 

و�مل�شيحية  �لإ�شالمية  للقيم  »يكن  حيث  �لفو�شى  هــذه 

بني  �لرتــبــاط  خــالل  من  عنها  �لك�شف  مت  �لتي  �مل�شرتكة، 

ويــكــون  �لأخـــالقـــي  �لتمحي�س  دور  تــلــعــب  �أن  �لــديــانــتــني، 

لها دور ت�شحيحي«. ويربر �لكاتب �شبب �ختياره لالإ�شالم 

عامليتان  ديــانــتــان  بــاأنــهــمــا  �لــــدور  بــهــذ�  لــلــقــيــام  و�مل�شيحية 

وكذلك  كافة،  للنا�س  �أر�شل  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  فمحمد 

ول  بعرق  تخت�شان  فال  �جلميع  �أجــل  من  جــاءت  �مل�شيحية 

�إثنية ول قومية.

�لق�شي�س  فاإنَّ  �لقا�شي،  هجومه  ورغم  حديثه،  ختام  ويف 

�أبعد  �إىل  و�شت�شل  �لنمو  طــور  يف  ز�لــت  ما  �لعوملة  �أن  يــرى 

�ل�شت�شالم  يعني  ل  هــذ�  لكن  �لنائية،  �ملناطق  يف  �لــقــرى 

فالديانات  �مل�شار  ت�شحيح  يجب  بل  لها،  �ملُطلق  و�خل�شوع 

�لإبر�هيمية بحكم عامليتها و�نفتاحها على �لعامل وقدرتها 

لتقدمي  موؤهلة  �لع�شر،  وُمتطلبات  �جلديد  ��شتيعاب  على 

بني  يجعل  دعماً  للعوملة.  دعًما  يوفر  �إن�شانية  �أكرث  منوذج 

ويجعلهم  تقدي�شها،  دون  �لــعــوملــة  مــن  ي�شتفيدون  �لب�شر 

نظام  خلق  يف  بحيوية  وي�شاركون  نقدية  تقييمات  يقدمون 

�لرتباط  ب�شرورة  ويقر  �لأمم  بني  �لرتباط  ي�شهل  عاملي 

ودعــم  تن�شئة  عــلــى  ينبني  �بــتــد�ئــي  جمتمع  يف  بــالآخــريــن 

بالفرد. �ملحيطة  �لبيئة 
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عبد اهلل اجلهوري

ل حتظى �لعوملة ب�ُشمعٍة جيدٍة يف �أروقة �لثقافة �لَعربية و�لإ�شالمية، وذلك لعتبار�ٍت عدة، منها ما يتعلَّق بالدين �لذي ي�شع �شروًطا وحدود�ً من �أجل توفري 

بيئة جُمتمعية �آمنة لالأفر�د و�لأ�شر، ومنها ما يتعلق بالعوملة نف�شها، �لتي جلبت معها �شفات غري حُمببة كالفرد�نية و�إلغاء �حلو�جز و�لنفتاح �ملُطلق. 

لكنها رغم ذلك ��شتطاعت فر�س نف�شها على �ل�شاحة �لعاملية متجاوزة كل �لأنظمة �لثقافية و�لدينية. ويبدو �أنَّ �لأمر ل يقت�شر على �ملُ�شلمني فح�شب فقد 

�شعى �لق�شي�س �لأمريكي دوغال�س بر�ون يف مقالة له على �شفحات جملة �لت�شامح بعنو�ن )�لقيم و�لأخالقيات �ملُ�شرتكة يف �ملجتمعات �لإ�شالمية و�مل�شيحية 

يف ع�شر �لعوملة( �إىل �لبحث يف نظرة �لأديان �لإبر�هيمية ل �شيما �لإ�شالم و�مل�شيحية باعتبارهما �لأو�شع �نت�شار� و�لأكرث قرباً �إىل �لعوملة وتاأثري�تها.
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تطرق عبد�لإله �إىل ذلك �لنتقال �لذي �شهدته فكرة �لقومية 

من عاطفة �شد �شيا�شة �لعثمانيني يف �لعقد �لثاين و�لثالث من 

�لعربي  �لوطن  يف  �لنخب  تبنتها  �شيا�شة  �إىل  �لع�شرين  �لقرن 

وكفكرة ل�شحذ عو�طف �لعامة �شد �شيا�شات �مل�شتعمر �لأجنبي، 

بعد تق�شيم �لدول �لعربية، وقد كان �لهدف من هذ� هو توحيد 

بعد  �لفكرة  هذه  �شر�رة  ت�شعدت  �لحتالل.  مزقها  �لتي  �لأّمــة 

�ل�شلطة  �شد  قومي  عربي  كيان  بناء  يف  �لعربية  �لــثــورة  ف�شل 

�لتي  بيكو  �شايك�س  �إعالن معاهدة  بعد  �أكرث  �لعثمانية، وتعززت 

ق�شمت �مل�شرق �لعربي بني �إيطاليا وفرن�شا بالإ�شافة �إىل �إعالن 

وعد بلفور �لذي �قت�شى مبنح وطن قومي لليهود.

مع  �ل�شتباك  )مــن  �لقومية  �لعروبة  فكرة  يف  �لنتقال  هــذ� 

�لأتر�ك، ثم �ل�شتباك مع �ل�شتعمار( مل يكن جمرد �نتقال من 

فرتة زمنية لأخرى، ولكنه وكما ذكر عبد�لإله خل�س �لعرب من 

مثلته  �لذي  �لإ�شالم  مقابل  �أو  �ملحك  على  �لعروبة  و�شع  فكرة 

يف  يتمثل  يعد  مل  مطلبهم  فــاإن  وبــالــتــايل  �لعثمانية،  �لــر�بــطــة 

)�لنف�شال( و�إمنا )�لتوحيد(، فاإذ� �عتربو� �شابقا كانف�شاليني 

�لعربية  �لقومية  فكرة  بعد  �أ�شبحو�  فقد  �لعثمانيني  نظر  يف 

�مل�شتعمرين »وحدويني«. �أمام 

وبعد ذلك �أ�شبحت فكرة �لقومية �لعربية �أيدلوجيا �شيا�شية 

�لعربي،  �مل�شرق  يف  يظهر  بــد�أ  �لــذي  �ل�شيا�شي  للحر�ك  نتيجة 

من  �لع�شرينيات  فــرتة  يف  �حلـــر�ك  لــذلــك  نتيجة  تبلورت  وقــد 

�لوعي  يف  �شيا�شية  �أيــديــولــوجــيــات  �أكــرب  �أربـــع  �لع�شرين  �لــقــرن 

كما  �لإ�شالمية(،  �ملارك�شية،  �لقومية،  )�لوطنية،  وهي  �لعربي 

بالت�شكل. �ل�شيا�شية و�حلزبية  بد�أت �حلركات 

نظرية«  »روؤيــة  لت�شبح  تــرَق  مل  �لعربية  �لقومية  فكرة  لكن 

بالكتابة حولها،  �ملن�شغلني  �لأقل من  �لأوىل على  �لأجيال  لدى 

�لــكــتــاب بالفكر  �أولــئــك  تــاأثــر  وقــد و�ــشــح عــبــد�للــه ذلــك ب�شبب 

�لقومي �لغربي وحمدودية �طالعهم على ذلك �لفكر حيث كان 

�شاغلهم  لأّن  ورمبا  كتبوه،  فيما  �لنظري  �لتما�شك  على  �أثر  له 

�لعربي  �لقومي  �لفكر  �فتقار  لكن  نظريا.  ولي�س  �شيا�شيا  كان 

فقط  و�لنق�س  بالق�شور  �لفكر  ي�شب  مل  �لنظرية  �لروؤية  �إىل 

ولكنه �أثر �أي�شا على �جلانب �ل�شيا�شي �إذ �أ�شاب �لعمل �ل�شيا�شي 

بالعمى! 

�أّن  يعني  ل  قــومــيــة«  نــظــريــة  ت�شكيل   « حـــول  هــنــا  و�حلــديــث 

�لــقــومــيــة مــ�ــشــاألــة عــامــة تنطبق عــلــى �لــظــو�هــر �لــقــومــيــة حــول 

ــارب �لــتــوحــيــد  �لـــعـــامل. لأن ذلـــك غـــري ممــكــن بــ�ــشــبــب تــنــوع جتــ

و�حــدة،  نظرية  ولي�س  قومية  نظريات  هــنــاك  �أن  �أي  �لــقــومــي، 

�ملــجــال  فــكــريــا يف  تــر�كــمــا  هــنــاك  �إن  �لــقــول  ن�شتطيع  وبــالــتــايل 

�ملن�شغلني بالكتابة حول هذ�  �ل�شيا�شي �حلديث، كان يتوقع من 

�لأمر �أن ي�شتفيدو� منه ومن وقائع �لتاريخ و�حلا�شر �لعربي.

ــاول �حلــ�ــشــري تــكــويــن نــظــريــة يف �ملــ�ــشــاألــة �لــقــومــيــة،  وقـــد حـ

�لأوروبــي  �ل�شيا�شي  �لفكر  مد�ر�س  على  �طالعه  من  م�شتفيد� 

ــوف عــلــى �أهـــم  ــوقـ )�لــلــيــرب�لــيــة، �ل�ــشــرت�كــيــة، و�لــقــومــيــة( و�لـ

�لعو�مل �لتي لها يد يف تكوين �لأمم.

وطــاأة  مــن  عــانــت  �لــتــي  �ملجتمعات  فكر  يف  �لتعمق  حــاول  لــذ� 

ومثل  �لعربي«  �ملجتمع  مثل  وم�شتقبلها  حا�شرها  »يف  �لتجزئة 

متما�شك  نظري  بناء  ت�شكيل  نحو  �شعيه  ورغم  و�أملانيا.  �إيطاليا 

باعتبارها  �لقومية  �خــتــز�ل  يف  وقــع  عبد�لإله  يــرى  كما  �أنــه  �إل 

جمرد نظرية يف تكوين �لأمة، لذ� مل تكن هناك م�شاحة للدولة 

�لدولة  بني  فالعالقة  �لقومي-  �لتوحيد  ديناميات  �أو  �لقومية 

و�لأمة عند �حل�شري مثل �لعالقة بني �ل�شجرة و�لثمرة، وكاأن 

�لدولة جمرد ثمرة من ثمر�ت �لأمة، ول يتوقف وجود �ل�شجرة 

�إذ� وجدت تلك �لثمرة �أو مل توجد.

�أن نفهم نظرية �حل�شري يف تكوين �لأمة من خالل  ويكن 

طــرح �لــ�ــشــوؤ�ل �لــتــايل: هــل لــالأمــة عــالقــة بــالــِعــرق و�لــنــ�ــشــب �أم 

�لدين؟ رمبا يرت�دف مفهوم �لأمة لدى �لبع�س مبفهوم �لِعرق 

تاريخية  مــر�حــل  كــان يف  مثلما   - �مل�شرتك  �لــدمــوي  �لأ�ــشــل  �أو 

مثل  �لدينية  �جلــمــاعــة  مبعنى  مرتبطا  يــكــون  قــد  �أو   - بــاأروبــا 

لــه معنى لــدى  �لــ�ــشــوؤ�ل لي�س  لــكــن هـــذ�  » �لأمـــة �لإ�ــشــالمــيــة«، 

تكّون  �لتي  �حلقيقية  �لعو�مل  يتجاهل  بــر�أيــه  لأنــه  �حل�شري، 

�لِعرق   « و�حــد فقط  �أ�شل  لها  لي�س  �لأمــة  �أن  يــرى  فهو  �لأمم، 

مثل   « �لتكوين  يف  �لأ�شا�شي  �لــدور  و�حــد  لعامل  ولي�س  مثال« 

�لدين« وما من �أمة �نحدرت من �أ�شل و�حد، فجميع �لأمم هي 

�لقول  يكن  ل  ولهذ�  و�لأعـــر�ق،  �لأجنا�س  خمتلف  بني  متــازج 

بــاأن �لأمـــة تــقــوم على فر�شية �لــعــرق و�لـــدم و�لأ�ــشــل �لــو�حــد. 

ويوؤكد �أن �لدين قد يلعب دور� يف »توليد« �لوحدة و�إن مل يكن 

د�ئما، لكن �لر�بطة �لدينية وحدها ل تكفي لتكوين �لقومية.

�لأمــة،  تكوين  يف  عاملني  �أهــم  هما  و�لتاريخ  �للغة  �أن  ويــرى 

فاللغة هي روح �لأمة وحياتها، و�أن �لتمايز بني �لأمم هو متايز 

وحمورها،  للقومية  �لفقري  �لعمود  مبثابة  فاللغة  �للغات،  يف 

و�لتاريخ هو �شعور �لأمة وذ�كرتها. تفقد �لأمة وجودها عندما 

كما  ل�شانها،  عليها  تفر�س  �لتي  �لأمة  يف  وتندمج  لغتها  ت�شيع 

�أهمية هذين �لعاملني  �إذ� فقدت تاريخها. ورغم  تفقد �شعورها 

�إىل جنب مع  لبــد مــن وجـــود عــامــل �لتــ�ــشــال �جلــغــر�يف جنبا 

�ل�شابقني. �لعاملني 

�لأمة  تكوين  يف  و�لدين  �لو�حد  �لأ�شل  �أثر  ��شتبعد  ومثلما 

نظر ب�شلبية للعامل �لقت�شادي و�نتقد �ملارك�شيني �لذين كانو� 

�لقت�شادية:  و�لــعــو�مــل  بال�شوق  مرتبطة  �لقومية  �أن  يـــرون 

و�مل�شالح  باملنافع  ترتبط  ل  و�لقومية  �لوطنية  �لأحا�شي�س  »�إن 

�لــتــي ت�شمو على  �لـــنـــو�زع و�لــعــو�طــف  �لقــتــ�ــشــاديــة لأّنــهــا مــن 

�حل�شابات �لنفعية«؛ وذلك لأّن �مل�شالح متغرية ول يكن �إقامة 

قومية على �ملتغري و�إمّنا على �لثابت. كما �نتقد �لفكر �لفرن�شي 

بامل�شيئة و�لإر�دة، لأن كال منهما  �لقومية تتقرر  �أن  �لذي يرى 

يتغري و�لأخذ بهما ل يتو�فق مع �ملنطق.

ــد تــطــرق عــبــد �لإلــــه لــبــعــ�ــس �ملــالحــظــات �لــنــقــديــة حــول  وقـ

بني  �لتناق�شات  بع�س  بها  �أن  يــرى  �لتي  �حل�شري  �أطــروحــات 

�أهم  �للغة من  فاإذ� كان �ل�شرت�ك يف  �أحيانا،  �ملقدمات و�لنتائج 

و�لأمريكان  �لإجنليز  �عتبار  يكن  ل  ملاذ�  �لأمم  تكوين  عو�مل 

هو  بينهم  �ملــ�ــشــرتك  مـــاد�م  و�حـــدة،  �أمـــة  �ل�شكندنافية  و�لأمم 

�لــلــغــة؟ وكــيــف لأطــروحــتــه �لــتــي متــاهــي بــني �لأمــــة و�لــلــغــة �أن 

يف  �لــلــغــات  وخــريــطــة  �لأمم  خــريــطــة  بــني  �لتنا�شب  عــدم  تف�شر 

كما  بــالآلف(.  حت�شب  ولغات  بالع�شر�ت،  حت�شب  )�أمم  �لعامل، 

من  هو  مثال  �لإ�شالمي  �لدين  �أن  رغم  �لدين  دور  ��شتبعد  �أنــه 

عند  �جلغر�يف  �لت�شال  �أن  كما  �لعربية.  �للغة  حفظ  يف  �شاهم 

ــر�دف �لتــ�ــشــال �لـــربي، رغــم �أن �لــو�قــع يدلل  �حلــ�ــشــري قــد يـ

�حلــال  كــان  كما  فيها،  مائية  حــو�ئــل  وجــود  رغــم  �أمم  قيام  على 

مع �حل�شارة �ليونانية ومع ح�شارة �ليابان. وهو عندما دح�س 

�لأحا�شي�س  �أن  بــاعــتــبــار  �لأمم  تــكــويــن  يف  �لقــتــ�ــشــادي  �لــعــامــل 

عاطفة  �لأمة  و�أن  �ملادية،  و�مل�شالح  باملنافع  ترتبط  ل  �لوطنية 

كونه  يــعــدو  ل  هــذ�  تــرديــد  فــاإن  �لنفعية  �حل�شابات  على  ت�شمو 

�لقومية  مثل  ظاهرة  تختزل  كيف  �إذ  ور�ئــي«  ما  »غيبي  تفكري 

�إىل جمرد �أحا�شي�س وعو�طف! 

�إذ� كنا بحاجة حقا �إىل قومية عربية  �أت�شاءل ما  �إيّن  و�أخري� 

به،  حلت  �لتي  �لأمر��س  من  �لعربي  �لوطن  ج�شد  ليرب�أ  ل،  �أم 

�مل�شتقبل مرهون بتحققها؟ وهل 

القوميّة العربية عند �ساطع احل�سري

5  رجب ١٤٣٨ هـ  -  أبريل 2017م

هند احل�سرمّية

لعّل فكرة �لقومّية �لعربية من �أبرز �لأفكار �لتي ر�ودت فكر �لعربي �لذي يرى �أّنها قد تكون �خلال�س من �ملعاناة �لتي ترزح حتتها �ل�شعوب �لعربية، وكاأنها 

�أبرز موؤ�ش�شي �لفكر �لقومي �لعربي »�شاطع �حل�شري« �لذي تبنى فكرة �لدعوة  �ملر�شى �لذي �شيعيد �لعتبار لالأمة �لعربية �ملنهوكة، وقد كان من بني 

للقومية �لعربية، وقد قّدم عبد �لإله بلقزيز- باحث وكاتب من �ملغرب- نقد� لأطروحات �حل�شري مبجلة �لت�شامح يف مقاله �ملعنون بـ »�لأمة يف �خلطاب 

�لقومي: نقد �أطروحات �حل�شري«.
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�ل�شهر�شتاين  �أن  �أي�شاً  �لقول  هذ�  على  دليل  وخري   

يف  �لأمــة  م�شطلح  ي�شتخدما  مل  �لأندل�شي  حزم  و�بــن 

�مللل  يف  و�لف�شل  و�لنحل،  �مللل  �ل�شهريين:  كتابيهما 

�ملّلة لديهما دللة  كان م�شطلح  بل  و�لنحل؛  و�لأهو�ء 

على �لنتماء�ت �لدينية.

بينما  �لــقــر�آن،  �لـــد�ل( يف  دولــة )بفتح  تــرد كلمة  مل 

)كْي  �حل�شر  �شورة  �لــد�ل( يف  )ب�شم  ُدولــة  كلمة  وردت 

على  ف�شرت  و�لتي  ِمنُكْم (  ْغِنَياِء 
َ
�ْلأ َبنْيَ  ُدوَلــًة  َيُكوَن  َل 

فيحتكرونه،  �لأغــنــيــاء  عــلــى  ــال  �ملـ تــــد�ول  يقت�شر  �أل 

�ملُلك  مب�شطلح  �لقر�آن  و�شفه  قد  �ل�شيا�شي  فالو�شع 

كما جاء يف �شورة �لن�شاء )َفَقْد �آَتْيَنا �آل �إِْبَر�ِهيم �ْلِكَتاب 

ْكَمة َو�آَتْيَناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما( و�لآية يف �شورة �لبقرة  َو�حْلِ

�ُشلَْيَماَن(، وعدد  ُمْلِك  َعلَى  َياِطنُي  �ل�َشّ َتْتُلو  َما  َبُعو�  )َو�َتّ

�مللك  �أن م�شطلح  �إىل  ت�شري  �لتي  �لأخــرى  �لآيــات  من 

�لفرعون  و�لــطــالــح،  �ل�شالح  �لنقي�شني،  على  يطلق 

و�شليمان، �إذن؛ فمن �أين �أتت مفردة )�خلالفة( عو�شاً 

عن �مللك؟.

ل مرة بغر�س  �أو خالفة لأوَّ ��شتخدمت كلمة خليفة 

�خللفاء  �إىل  و�إ�ـــشـــارة  حُمــمــد،  �لــنــبــي  خــلــف  مــن  متييز 

�مللك  عــن  �لإ�ــشــالمــي  �ل�شمني  نّزههم  �لــذيــن  �لأربــعــة 

توجد  ل  �حلقيقة  يف  ــه  ـ �أنَّ بيد  مــقــامــاً،  ــع  �أرفـ وجعلهم 

�أرفــــُع مــقــامــاً من  �أن �خلــالفــة  �إىل  �لـــقـــر�آن  �إ�ـــشـــارة يف 

�ملــلــك،  �شليمان  �إىل  ن�شب  فــقــد  �لــعــكــ�ــس،  ــا  و�إمنــ �ملــلــك، 

ا  �إَِنّ َد�ُووُد  )َيا  لالآية  د�ود �خلالفة م�شد�قاً  �إىل  ون�شب 

ِقّ (  ِباحْلَ �لَنّا�ِس  َبنْيَ  ْر�ِس َفاْحُكْم 
َ
َخِليَفًة يِف �ْلأ َجَعْلَناَك 

و�مل�شلمون يدركون متاماً �أنَّ عهد �شليمان �أرفع و�أف�شل 

من عهد د�ود و�أكرث عظمة.

�لــعــ�ــشــر �حلــديــث مــفــهــوم حمـــدد للدولة  ��ــشــتــقــر يف 

و�لأمة و�لعالقة بينهما، فالدولة هي �لبنية �لأ�شا�شية 

لــالأمــة، و�لـــدولـــة تــ�ــشــم جمــمــوعــة �أو جمــمــوعــات من 

ومتلك  معّينة،  جغر�فية  م�شاحة  يف  م�شتقرة  �لب�شر 

حياة  وتنظم  و�لقانونية  �ملعنوية  �شخ�شيتها  �لــدولــة 

فالفارق  و�لقوة،  و�ل�شيادة  �ل�شلطة  باعتبارها  �أفر�دها 

�أو موؤ�ش�شة لها  �أن �لأوىل جهاز  بني �لدولة و�لأمة هو 

تربط  جمموعات  فهي  �لثانية  �أمــا  معنوية،  �شخ�شية 

�أو وحدة �مل�شري  �أو �لدين  بينهما رو�بط معينة كاللغة 

�أثـــر ذلــك طم�س  �أو �لنــتــمــاء�ت �لإثــنــيــة. وتــرتــب على 

وجــــود �لأمــــة �أو تــو�ــشــيــع مــفــهــومــهــا لــيــتــجــاوز �لــدولــة 

�أو  �لعربية  كــالأمــة  جــديــد  كــيــان  ظــهــور  �إىل  �لقطرية 

�لعالقة  توتر يف  نتج عنه  مــا  وهــو  �لإ�ــشــالمــيــة،  �لأمـــة 

بــني �لـــدولـــة وقــو�نــيــنــهــا وتــ�ــشــريــعــاتــهــا مــن جــهــة، ومــا 

�أن  �أخــرى، بيد  »�لأمــة« من جهة  �أنــه م�شالح  يفرت�س 

ب�شيادة  و�عــتــد  �لأزمـــة  لتلك  ت�شدى  �لـــدويل  �لــقــانــون 

�لعــتــبــار�ت ول ينح  كــل  فــوق  قانونها  وعــلــو  �لــدولــة 

�عُترِبْت حكومة  �إذ�  �إّل  ما  دولة  �شوؤون  �لتدخل يف  حق 

�لدولة حكومة غري �شرعية ول متثل �لأمة �ملعنية ول 

�لــعــربــي مل  �لــو�قــع  �لأزمـــة يف  �أن  �إر�دتـــهـــا. بيد  جت�شد 

تنته عند هذ� �حلد، فمع ��شتقالل �لدول �لعربية بعد 

�أنها ما  �إّل  �ل�شتعمار، ون�شوء دويالت عديدة م�شتقلة، 

مُمثلة يف  كانت  و�إن  و�حــدة  �أمة  كونها  ت�شر على  ز�لت 

�مل�شالح  يف  متباينة  دول  بعدة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة 

و�ملو�قف يف �أحيان كثرية.

مل  �لــذي  �لب�شر  بني  �لنق�شام  بتاأكيد  ين�س  �لقر�آن 

�لعام  �لجتماعي  �لإ�شالح  باأنَّ  ويقر  منا�س،  منه  يعد 

بجمع  يح�شل  ولكنه  �لو�شع  هذ�  مُبقاومة  يحدث  لن 

كافة �ل�شعوب و�لقبائل يف �أمة تعرتف بهذ� �لختالف، 

�أن جتعل  عــلــى  مــ�ــشــّرة  �لأ�ــشــولــيــة  �لـــتـــيـــار�ت  �أن  بــيــد 

فقد  ولهذ�  �لأمــة  لوحدة  حتمية  نتيجة  �لدولة  وحدة 

تقليدي  �شنف  �شنفني:  �إىل  �لــتــيــار�ت  هــذه  �نق�شمت 

�ل�شكل  باعتباره  �خلالفة  نظام  ��شتعادة  ب�شرورة  يرى 

بتعدد  يقر  و�شنف  �لــوحــدة،  لتلك  �ملتج�شد  �لتاريخي 

فيها  تعمل  �لتي  �لــدول  بتعدد  �لإ�شالمية  �جلماعات 

دولــة،  كــل  ومــوحــدة يف  و�حـــدة  تكون �جلماعة  �أن  على 

موؤقتة  مرحلة  �شاأن  �لتعدد  بــاأنَّ  منها  و�حــدة  كل  وتقر 

�شيا�شيا  �لإ�شالمي  �لعامل  توحيد  �لنهائي  �لهدف  و�أن 

عندما تنت�شر �لدعوة فيه وتنت�شر.

ــاولت �لــتــيــار�ت  لــقــد مـــّرت �ــشــنــو�ت عــديــدة عــلــى حمـ

�لأ�ــشــولــيــة يف توحيد �لأّمــــة حتــت �لــديــن �لإ�ــشــالمــي، 

ومـــرت �ــشــنــو�ت طــويــلــة �أيــ�ــشــاً عــلــى حمـــاولت �أنــطــو�ن 

�للو�ء  حتت  �ل�شف  توحيد  على  عفلق  ومي�شيل  �شعادة 

�لعربي، و�إن كان ل بد من �لقول باأنَّ �لقومية �لعربية 

�أي�شاً وقعت يف ماأزق هي �لأخرى يف �لت�شّلق على ظهر 

�لديني  �لنتماء  يكن  لو  فلو  للعبور،  �لإ�شالمية  �لأمة 

بــهــذه �لأهــمــيــة؛ ملــا خــرج �ــشــد�م ورفــاقــه بخرب �عتناق 

�ل�شخ�شية  تــلــك  مــوتــه،  قــبــل  �لإ�ـــشـــالم  عفلق  مي�شيل 

�إّنها غرّيت ر�أيها  �لأكاديية ذ�ت �لتفكري �ملمنهج يقال 

عي  يدَّ - كما  ــو�ٍن فقط  ثـ كــالــديــن يف  �أمـــر جــوهــري  يف 

�أنَّ �شد�م ورفاقه كانو�  �شد�م ورفاقه - حينها �شنتاأكد 

حزب  عــن  �مل�شيحية  �شبهة  �إبــعــاد  ــاأنَّ  بـ تــام  �إدر�ٍك  على 

له  �شيكون  �لعربية  �لقومية  وعــن  وموؤ�ش�شيه  �لبعث 

قبول �أكرث بكثري مما كان.
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ب�سام الكلباين

لطاملا كان ُم�شطلح �لأمة �لعربية �أو �لإ�شالمية م�شطلحاً يبعث �لكثري من �لت�شاوؤلت: �أيُّ �أّمٍة نحُن؟ �أيُّ �أّمة �أكرث �ت�شاعاً و�شمولّية؟ لقد �عتدنا �أن نفهم من 

�لأمة �أنَّها طائفة من �لنَّا�س ينتمون لبع�شهم �لبع�س باأهد�ف وروؤى ُم�شرتكة وم�شري و�حد، �أو نفهم منها من خالل �ل�شتعمال �لقر�آين �ل�شائد باأنَّ م�شطلح 

َي َبْيَنُهم ِباْلِق�ْشِط َوُهْم َل ُيْظلَُموَن(  َذ� َجاَء َر�ُشوُلُهْم ُق�شِ �ُشوٌل َفاإِ ٍة َرّ َمّ
ُ
�لأمة هو جمموعة من �لب�شر ينتمون لدين ُمعني م�شد�قاً لقوله تعاىل )َوِلُكِلّ �أ

يذكر �لباحث �لتون�شي حممد �حلد�د يف مقالته مبجلة �لت�شامح بعنو�ن »�لأمة و�لدولة يف �لفكر �لإ�شالمي ُمقاربة مفهومية« باأنَّ �لكلمة �مل�شتعملة يف �لقر�آن 

�شورة  �شعب كما جاء يف  �لنتماء �لجتماعي هي مفردة  للدللة على  �لقر�آن  ��شتخدمه  �لذي  و�مل�شطلح  »مّلة«  �لديني هي  �لنتماء  للدللة �حل�شرية على 

�حلجر�ت )َوَجَعْلَناُكْم �ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفو�(، �أي �أنَّه مع �لإدر�ك �لتام للن�س �لقر�آين بحقيقة �لنظام �لجتماعي و�لقبلي للجزيرة �لعربية؛ �إّل �أنَّ ذلك مل 

ينع من �لقول باأن وجود �ل�شعب �أو �لقبيلة لي�س �إل �إحالل للتعارف و�لتعاي�س بني �لأفر�د ثمَّ �لأمم ثم �حل�شار�ت، لذ� فالأمة كم�شطلح ل تعني بال�شرورة 

�ملجموعات �لدينية و�إمنا لها مفاهيم و�شياقات �أخرى، فالطربي يف كتابه �ل�شهري »تاريخ �لأمم و�مللوك« يظهر ��شتخد�ماً غري ماألوف للم�شطلح، وهو �لأمر 

مع �أبو �لفرج يف كتابه »�ملنتظم يف تاريخ �لأمم«.

بني الأمة والدولة: اغرتاب ُمتبادل

bassam.alkalbani@aiesec.net



غــربــي �شرف،  نــتــاج  هــي  �أنَّ �حلــد�ثــة  �شك يف  ل 

نتيجة  ــان  كـ بــل  فــجــاأة  ُيــولــد  �لــنــتــاج مل  ــذ�  هـ و�أنَّ 

�لــقــارة  يف  عرقية  حلــ�ــشــار�ت  �ملعرفية  �لــرت�كــمــات 

�لعجوز، كاحل�شارة �ليونانية �أو �لإغريقية، مرور�ً 

�لفرد  رت  �لتي حرَّ �لثور�ت  �لأنو�ر ومن ثمَّ  بع�شر 

�ملح�شالت  تلك  باأنَّها  �حلــد�ثــة  لتنتهي  �لإن�شاين 

�ملــعــرفــيــة �ملـُـكــثــفــة مـــن �لــعــ�ــشــور �لــقــديــة و�لــتــي 

�مل�شطلح  ــا  �أمـ �إنــ�ــشــانــيــة.  ب�شبغة  �لآن  ��شطبغت 

كان  �للفظ  ��شتخد�م  فـــاإنَّ  بــروكــر  بيرت  فبح�شب 

حــديــثــاً جـــد�ً وحمــ�ــشــور�ً يف �حلــقــل �لأدبــــي، وكــان 

�إنَّ �جلدة  �لأدبــي، من حيث  �لعمل  يعني �جلدة يف 

هنا مبعنى �حلد�ثة �لتي كانت �لأمر �لذي ي�شفي 

�شمة �لإبد�ع و�لروؤية �خلالقة.

�أما يف �ملفهوم فاإنَّ �لعقالنية �لت�شقت باحلد�ثة 

�لعقالنية  ديــكــارت:  يــقــول  فكما  وثــيــقــاً،  �لت�شاقاً 

�لفا�شل ما  و�لفهم، وهي �حلد  �ملعرفة  �أ�شا�س  هي 

�لتكنولوجيا  وعـــامل  �لــقــدمي  �لإلــهــيــات  عــامل  بــني 

و�ل�شناعات �حلديثة �ملتقدم، وي�شر على ذلك �لآن 

�إىل  تورين عند قر�ءته مل�شروع �حلد�ثة، وو�شوله 

�أنَّ �لعقالنية هي �جلذور �لأوىل للحد�ثة.

�أم منفردة  مــتــد�خــلــة  �أكــانــت  �ــشــو�ء  �حلــ�ــشــار�ت 

باقي  عــن  متيزها  �لــتــي  �لــفــريــدة  خ�شائ�شها  لها 

مفهوم  �أن  �لبع�س  يعتقد  و�إذ  �لأخــرى  �حل�شار�ت 

�لتاريخية  �لناحية  قلياًل من  تزعزع  �حل�شارة قد 

للح�شول  �لــعــاملــي  �لــتــنــافــ�ــس  �إىل  يــعــود  ذلـــك  ــاإنَّ  فــ

ــة وعــــدم �إبــقــائــهــا  ــد�ثـ عــلــى �ــشــرعــيــة ممــار�ــشــة �حلـ

�لآخر  �لبع�س  ويرى  غربية.  ثقافية  كخ�شو�شية 

�حلد�ثة  يف  تتمثل  �لتي  �حل�شارية  �لقيم  هذه  �أنَّ 

ومـــا بــعــدهــا ل متــت ب�شلة لــلــوجــود �لــكــوين وهــي 

�إمنا �شريورة دينية غربية تنحدر من �مل�شيحيني- 

�آر�ء �حلد�ثة  لتفنيد  �ملوؤمنون  ياأتي  �ليهود عندما 

وما يليها، وهذ� ما ُيحيلنا �إىل �أنَّ �لثقافة �لغربية 

عرب  وُم�شاهمات  تطور�ت  من  معها  جرته  ما  بكل 

�أخالقية، علمية  �إن�شانية،  �شو�ء م�شاهمات  �لزمن، 

�شلة  �أية  هنالك  يكون  �أن  من  �أبعد  فهذ�  دينية  �أم 

كونية،  ثقافة  تكون  باأن  �لزمنية  �ل�شريورة  لهذه 

�لــثــقــافــة  �لــتــ�ــشــدع �حلــا�ــشــل يف  �أنَّ  ــرى  نـ ولـــذلـــك 

ــاٍف، ومـــا هــو �أقـــرب  �لــغــربــيــة يــ�ــشــي بــذلــك بــقــدر كــ

لالإدر�ك �أنَّه ل ُيوجد �إىل �لآن ت�شور و��شح ملاهية 

�لكونية. �لثقافة 

ولتوما�س باتر�شون ر�أي �آخر يف ماهية �حل�شارة 

و�شريورتها؛ �إذ ينطلق من �خرت�ع كلمة �حل�شارة 

كلمة  وبــاأنــهــا  ــارة،  �حلــ�ــش لكلمة  �ملــعــنــى  و�ــشــمــنــيــة 

ُمتح�شر  �أحــدهــمــا  فريقني  وجــود  �إىل  بنا  تف�شي 

�شفة  يــحــمــل  ودوين،  مــ�ــشــحــوق  و�لآخــــر  وُمــتــقــدم 

�لرجعية. وتاأتي هذه �لرمزية على دللة تاريخية 

�لــتــاريــخ  عــلــى  �ل�ــشــتــنــاد  �إنَّ  �إذ  �لــغــربــيــة،  لل�شعوب 

قــد يــدلــنــا عــلــى حـــدث مف�شلي زمــنــي وهــنــاك قد 

حتدث �لتغري�ت �جلذرية، كعام 1492، �لذي �أرجح 

�ملــ�ــشــلــمــني بـــني كــفــتــني، �ــشــقــوط �لأنـــدلـــ�ـــس، وفــتــح 

�لتي  �لتغري�ت  نر�شد  يجعلنا  مما  �لق�شطنطينية 

وت�شخم  �ملُ�شلمني  تــر�جــع  مــن  ذلـــك،  بعد  حــدثــت 

�ملركزية �لأوروبية و�لأنا �لغربية.

ويرى ديكارت �أنَّ مفهوم �لتنظيم �لجتماعي هو 

تنظيم  �شرعية  لُي�شلمها  �لدولة،  مفهوم  خلق  من 

بفكرة  رو�ــشــو  لياأتي  �لأمـــر  وتتابع  �ملُجتمع،  �أمـــور 

�إىل  �لعقد �لجتماعي، و�أن �ل�شعوب تتوق للرجوع 

حالتها �لأ�شلية لول �أنَّ �حلكومات هي �لتي ت�شكل 

�ل�شعوب  هــذه  �تـــز�ن  على  �مل�شيطر  �لثريموميرت 

لدينا  �أن  وجنــد  �ملـُـتــقــدمــة.  حالتها  عــلــى  وبــقــائــهــا 

�لأوروبـــي  �ملجتمع  �إّن  �إذ  لــذلــك؛  منطقية  نتيجة 

عديدة  مبر�ت  يفوق  �جتماعي  تنظيم  على  ح�شل 

�لــذي  �لجــتــمــاعــي  �لتنظيم  �لــنــو�حــي  جميع  مــن 

�ملجتمع  �أنَّ  نـــرى  ولـــذلـــك  �لــ�ــشــرق،  عــلــيــه  حــ�ــشــل 

�لأوروبي يزيل �لأ�شقف و�حلدود �لتي تقف عر�شة 

لتقدمه.

قد جند �أنَّ هنالك �شر�عني �أ�شا�شني ي�شهدهما 

فـــرتة زمــنــيــة �شحيقة، وهــمــا �ــشــر�ع  �لــعــامل مــن 

ــكــــي ويف  ــريــ غــربــي-�ــشــرقــي و�ـــشـــر�ع �أوروبــــي-�أمــ

ــفـــجـــو�ت �لــتــي  �لأخــــــري تــتــبــني لــلــعــامل بــعــ�ــس �لـ

ونــرى  لــالأمــريــكــتــني،  �لــكــبــري  �لكــتــ�ــشــاف  خلقها 

ذلــك و��ــشــحــاً حــتــى يف �أمـــور �لــتــاأيــيــد و�ملــعــار�ــشــة 

�لذي  �لتعار�س  مثل  و�لقر�ر�ت،  �حلقوق  لأب�شط 

�لعر�ق  على  �حلــرب  ــي  �لأوروبـ رف�س  بني  ح�شل 

بعد  �أنــه  نــرى  وهنا  �لأمريكي،  قبل  من  وتاأييده 

هــذ� �لــتــطــور �لــزمــنــي، قــد هـــد�أت وطـــاأة �لتدخل 

ــعـــدوى �إىل  و�ل�ــشــتــعــمــار �لأوروبـــــــي و�نــتــقــلــت �لـ

�أمريكا، فحكومات �أوروبا تن�شد �ل�شالم �لآن �أكرث 

مما م�شى، �أما �جلموح �لأمريكي فهو يبحث عن 

ب�شفته  �لآخرين  ح�شب  على  جديدة  �قت�شاديات 

�لقوة �لعظمى يف �لعامل.

�لــتــي  �لـــوحـــيـــدة  �لــنــ�ــشــيــحــة  �إنَّ  ــاً  قـــديـ يـــقـــال 

�أن  �لــتــجــربــة، ونـــرى  �إلــيــهــا هــي  �ملـــرء  قــد ي�شتمع 

�لغري  �لن�شيحة من  بد�أو� برف�س  �لأمريكان قد 

وتفنيدها،  منها  و�لتعلم  لتجاربهم  و�ل�ــشــتــمــاع 

�لأوروبي-�أمريكي؟  �ل�شر�ع  هذ�  يدوم  هل  ولكن 

�لعجوز تروي�س  �لقارة  �أوروبا وهي  هل ت�شتطيع 

�إّن  �إذ  عليها؟  و�ل�شيطرة  جماحها  وكبح  �أمريكا 

�لقارتني،  بني  عديدة  وحو�ر�ت  مناو�شات  هنالك 

كما يقول وزير �خلارجية �لأ�شبق �لفرن�شي �أوبري 

ما�شينا  د�ئــًمــا  نن�شى  �لغربيني  »نحن  فيدرين: 

�لأ�ــشــود عــرب قليل مــن �لــنــدم وكــثــري مــن فقد�ن 

�لذ�كرة.«
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غاية الإ�سالم من م�سروعية الفرائ�ض

ول  به  �لقيام  �ل�شرع  طلب  �لــذي  �ملطلب  هو  �لعني:  فر�س 

و�لزكاة  �ل�شالة  كمثل  �آخــر،  مكلف  عن  به  ُمكلف  قيام  يجزي 

بفعل  ي�شُقط  ول  بــه  يــاأتــي  �أن  مكلف  كــل  يــلــزم  �أي  و�لــ�ــشــوم، 

�لبع�س دون �لبع�س �لآخر، وهدفه بناء �لفرد بناًء قوياً لكي 

يكتمل بناء �لأمة به، �أما فر�س �لكفاية فهو ما طالب �ل�شرع 

�لبع�س  به  �أنه يقوم  �أي  �ملُكلفني  �شاماًل لكل  �أن يكون  به دون 

ويــ�ــشــقــط عــن �لآخـــريـــن، مــثــل �لــ�ــشــنــاعــة و�لـــزر�عـــة و�لــفــلــك 

حتقيق  بهدف  ذلــك،  ومثل  �جلــنــازة  و�شالة  و�لإفــتــاء  و�لطب 

�لأخري  وهذ�  �ملُكلفني،  لكل  �لأمر  تعميم  دون  �لعامة  �مل�شالح 

�أي  و�حد  �شخ�س  قبل  �إتيانه من  �إذ� حتتم  ي�شبح فر�س عني 

�لعني  فر�س  حكمة  بــه.  يقوم  �أن  ي�شتطيع  �لــذي  �لوحيد  ــه  �أنَّ

و�لكفاية بالغة عميقة تدلنا على عمق �لت�شريع �لإ�شالمي.

�لإ�ـــشـــالم ديـــن هــدفــه بــنــاء �لــفــرد لــكــي يكتمل بــنــاء �لأمـــة 

و�لدولة و�ملُجتمع و�لأ�شرة، فلم يبق ميد�ن من ميادين حياة 

و�لفالح،  �لنجاح  �شبل  له  و�أنــار  عليه  �ل�شوء  �شلط  �إل  �لفرد 

و�حلــج  و�لــزكــاة  و�ل�شيام  �ل�شالة  جنــد  �لــعــبــاد�ت  زمــرة  ففي 

�لفرد  لتخل�س  �لأخــويــة  �لر�بطة  تغر�س  �جتماعية  عــبــاد�ت 

فيهم  تف�شى  عليهم  �أتـــت  �إذ�  ُمــزمــنــة  �أمــر��ــس  مــن  و�ملجتمع 

ياُم َكما  ها �لَِّذيَن �آَمُنو� ُكِتَب َعلَْيُكُم �ل�شِّ يُّ
َ
�لف�شاد، قال تعاىل َيا �أ

ُكِتَب َعلَى �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقون فال�شيام ُيربي �لفرد 

ر  وت�شوَّ �ملُحتاجني  هــات  بــتــاأوُّ وُيــذكــره  �لإ�شالمية  �لقيم  على 

�جلوعى �مل�شاكني يف ربوع �لكون، و�لزكاة توجد مبد�أ �لتَّعاون 

و�لــتــكــاتــف �لجــتــمــاعــي بــني �ملــو�ــشــر و�ملــعــ�ــشــر، و�حلـــج مــوؤمتــر 

�لبقاع  �شتى  مــن  �ملُ�شلمني  بــني  و�لــتــاآخــي  و�لــتــاآلــف  �لــتــالقــي 

و�لآخـــرة،  �لدنيا  يف  َلــُهــْم  َمــنــاِفــَع  ِلَي�ْشَهُدو�  تــعــاىل:  قــال  حيث 

كذلك  و�ملعا�شر�ت.  و�ملعامالت  �لعباد�ت  بقية  مثله يف  و�لأمر 

بهدف  ُمتعلقة  و�لقيود  �لأحكام  مثل  �لإ�شالمية  �لت�شريعات 

مــ�ــشــرتك وهـــو بــنــاء �لــفــرد و�لأمــــة، ومـــن �أمــثــلــة ذلـــك وجــوب 

لــفــر�ــس عني  �لــعــلــوم  ــة، فتنق�شم  ــيـ و�لأمـ ملــحــو �جلــهــل  �لــعــلــم 

لق�شمني  تنق�شم  ب�شرعية  لي�شت  �لتي  �لعلوم  كفاية.  وفر�س 

عنه  ي�شتغنى  ل  علم  كل  كفاية(  )فر�س  وهــي  حممودة  علوم 

و�خلياطة،  و�ل�شناعة  و�حلــ�ــشــاب  كالطب  �ملـُـعــامــالت  لق�شاء 

علم  تعلمه  �ملــذمــوم  و�أمـــا  فري�شة،  ل  ف�شيلة  فيها  و�لتعمق 

�ملحمودة  �ل�شرعية  و�لعلوم  و�لتلبي�شات.  و�لطل�شمات  �حل�شر 

ل �لعلم بالأ�شول كم�شادر �لت�شريع  تنق�شم لأربعة �أق�شام، �لأوَّ

�لأربـــعـــة، و�لــثــاين �لــعــلــم بــالــفــروع �أي مــا فــهــم مــن �لأ�ــشــول، 

و�لنحو)علم  �لعربية  باللغة  كالعلم  باملُقدمات  �لعلم  و�لثالث 

كرجال  و�ل�شنة  �لقر�آن  علوم  باملُتممات  �لعلم  و�لر�بع  �لآلة(، 

ــب يف طــلــب �لــعــلــم  ــ ــشــــالم رغَّ �حلـــديـــث و�أحــــــو�ل �لــــــرو�ة، و�لإ�ــ

)طلب  و�شلم-  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول-  قال  حيث  وحت�شيله 

�لعلم فري�شة على كل ُم�شلم( وهذه مفاخرة �جتماعية لطلب 

�لعلم و�ملُق�شر فيها يوجب لنف�شه �لتعزير. 

و�ملــ�ــشــالــح �لــعــامــة و�جـــبـــة يف د�ئــــرة �لــفــقــه �لـــعـــام وجمـــال 

�حلــفــاظ عــلــى �لــ�ــشــلــم، لــكــون �حلــــرب �ـــشـــرورة عــالجــيــة لــرد 

�ملُقد�شات  على  و�حلــفــاظ  و�لأمـــان،  �ل�شالم  ــاع  و�إرجـ �لــعــدو�ن 

و�حلرمات، لكن لبد من �للتز�م مببادئ �لإ�شالم من رحمة 

بــالأخــذ  �ملُ�شلمني  وتــقــوى و�ــشــمــاحــة وعــفــو، فــاحلــرب ل جتــر 

�ل�شلم  ديــن  �لإ�ــشــالم  مببادئ  و�لإخــالل  باملثل  �ملعاملة  مببد�أ 

بكر  لأبــي  �ملــعــروفــة  �لع�شر  �لو�شايا  مــن  ونــالحــظ  و�لــ�ــشــالم، 

تطبيًقا ملبد�أ �لإ�شالم.

لهذ�  و�لزمان،  �ملكان  بح�شب  متجددة  �حل�شارة  متطلبات 

قوة  �لفرد  ينح  فالإ�شالم  و�لــبــالد،  لالأمة  �لنه�شة  تتحقق 

�لقوة  تلك  على  �شيطر  �إذ�  �لأمــة  نه�شة  �إكمال  بها  ي�شتطيع 

�مل�شاريع  وتخطيط  �لأعــمــال  حتريك  ي�شتطيع  خاللها  فمن 

وتنفيذها. وقد ذكر �لكاتب جمموعة من �لأهد�ف �لتي ير�ها 

مهمة يف تكوين دو�فع لبناء �لأمة ولرفعتها وعلو �شاأنها:

�ملــحــا�ــشــبــة: مــغــز�هــا تــنــمــيــة �لــ�ــشــعــور بــاملــ�ــشــوؤولــيــة �لــعــامــة 

موقوف  ــه  �أنَّ �لفرد  يتذكر  خاللها  من  �لعمل،  عن  و�خلا�شة 

وم�شاءل عن عمله يوًما من �لأيام ول تزول قدمه حتى ي�شاأل 

يغر�س  �ل�شعور  هذ�  �حلديث،  يف  جاء  كما  �أ�شياء  خم�شة  عن 

لنف�شه عند  وُمعاقبة  لأعماله،  د�ئمة  �لفرد مر�قبة  نف�س  يف 

�أهـــون مــن عــقــاب �لآخــــرة، لأجــل  تق�شريها، فــعــقــاب �لــدنــيــا 

عن  فيها  �لنف�س  ُيحا�شب  �شاعة  للفرد  تكون  �أن  ينبغي  هــذ� 

�مل�شوؤولية �لتي كلف بها.

تــقــدمي �ملــ�ــشــالــح: وجــــوب تــقــدمي �ملــ�ــشــلــحــة �لــعــامــة على 

�أكـــرب  �لــعــامــة فـــائـــدة  �ملــ�ــشــلــحــة  �ملــ�ــشــلــحــة �خلــا�ــشــة لأنَّ يف 

ــبـــد�أ) يتحمل  لــلــُمــجــتــمــع، و�لــقــاعــدة �لــفــقــهــيــة تــعــزز هـــذ� �ملـ

�ل�شرر �خلا�س لدفع �شرر عام(.

�لعامة  �لو�جبات  يف  �أفـــر�ده  يلزم  مل  �لإ�ــشــالم  �لرتغيب: 

فعل  يكون  لكي  عليه،  وح�شهم  رغبهم  �إنــه  بل  �شارم؛  باأمر 

�خلري نابًعا من نف�س �لفرد ل فر�شاً عليه. 

على  يــدل  رفــيــعــة،  عالية  مرتبة  �لآخــريــن  �إىل  �لإحــ�ــشــان 

�لإِْح�شان، مرتبة  �إِل  �لإِْح�شان  َجز�ُء  َهْل  تعاىل:  علوها قوله 

ز�ئدة عن �حلق و�لعدل د�لة على �لإخال�س �ل�شادق.

لعباده  ر�شمها  �لتي  �هلل  طريق  يف  �ل�شري  هي  �ل�شتقامة 

�لكر�مة  �أعظم  فمن  ِمــْرَت 
ُ
�أ َكما  َفا�ْشَتِقْم  �نحر�ف  �أدنــى  دون 

�ل�شتقامة. لزوم 

�لــعــيــنــيــة  بــفــر�ئــ�ــشــه  ــشــــالم �حلــنــيــف  �لإ�ــ �إنَّ  �خلـــال�ـــشـــة: 

و�لــكــفــائــيــة و�أحــكــامــه مــن )عــبــاد�ت ومــعــامــالت ومــعــا�ــشــر�ت 

�لرفعة  عالية  �ملجد  �شاخمة  �أمــة  لبناء  �أ�ش�س  و�أخــالقــيــات( 

نف�شها  وتنمي  جمتمعها  وحتفظ  �أفــر�دهــا  ت�شون  و�لكر�مة 

نعها، فالنزعة �جلماعية هي غاية  وت�شتهلك من �إنتاجها و�شُ

�لإ�شالم يف ت�شريعاته وهي ُمقدمة على �لنزعة �لفردية �لتي 

�لغاية �لكربى وهي  �لفرد فيكون فرًد� �شاحًلا لُيحقق  تبني 

بناء �لأمة. 
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داود الهطايل

ت�شاوؤل يخطر على ذهن �ملُ�شلم �ملُطبِّق لفر�ئ�س �لإ�شالم �ملُعتقد بجدو�ها �ل�شاعي لرقي �حل�شارة ورفعتها، و�آخر جاحد بها ناٍف جلدو�ها. من مقال )فرو�س �لعني 

�ش�س �لتي بها بنى مقاله 
ُ
و�لكفاية: روؤية جديدة حول �لفر�ئ�س يف �لإ�شالم وعالقتها بامل�شالح �حل�شارية( للكاتب: وهبة �لزحيلي يف جملة �لت�شامح ن�شتخل�س �أهم �لأ

و�أثر تلك �لفر�ئ�س على بناء �لفرد و�ملجتمع و�حل�شارة على حٍد �شو�ء.

د �جلماعات، حيث ربط �لإ�شالم منهجه ربًطا وثيقاً ل مثيل له يف �ل�شر�ئع �ل�شماوية و�لو�شعية �لأخرى،  جاء �لإ�شالُم لُيكمل �لفرد باملُجتمع، لرَيِبط �ل�شتات وُيوحِّ

من هذ� �لهدف �ل�شامق �لعايل تاأتي �لغاية �لأ�شا�شية من م�شروعية �لفر�ئ�س، حيث �إنَّ �حلقوق �لو�جبة على �ملكلف على �شربني: حقوق �هلل )�لعباد�ت ب�شتى �أنو�عها( 

�شرًعا  �ملحدودة  �شرًعا،  حمدودة  غري  و�لآخر  �شرًعا  حمدودة  حقوق  �أحدهما  لق�شمني:  ينق�شمان  �حلقان  وهذ�ن  و�ملعا�شر�ت(  �ملعامالت  حقوق  �لآدميني)  وحقوق 

�لالزمة لذمة �ملكلف �أي �أنَّه و�جب يف ذمته ل مفر منه مبقد�ره �ملطلوب به، و�حلقوق غري �ملحدودة �شرعاً لزمة ومطلوبة غري �أنَّها ل ترتتب يف ذمته؛ فهو منوط 

بالختيار و�لرغبة و�لد�فعية بح�شب �لهدف.

hattalisqu@gmail.com
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يرجع  فاعلة  بعو�مل  �إل  ين�شاأ  ل  �لتح�شر  �أّن  بالذكر  وجــديــر 

�لتي  �لطبيعية  �لــبــيــئــة  �إىل  وبع�شها  ذ�تـــه  �لإنــ�ــشــان  �إىل  بع�شها 

�أربعة  يف  �هلل  رحمه  نبي  بن  مالك  ح�شرها  وقد  �لإن�شان.  يعي�شها 

و�أول  و�لزمن.  و�لرت�ب  و�لإن�شان  عامة(  )ب�شورة  �لأفكار  عو�مل: 

و�حــدة  بفكرة  يوؤمنون  ما  قوما  �أن  �أي  �لفكرة:  هي  �ل�شروط  هــذه 

ثم ينطلقون لتطبيقها يف �لو�قع بحما�س يو�زي قوة �إيانهم بها.

�أ�ـــشـــا�ـــس �حلـــ�ـــشـــار�ت �أ�ــشــولــهــا �لــفــكــريــة  ــا ل �ــشــك فــيــه �أن  وممــ

ت�شطبغ يف  حــ�ــشــارة  كــل  �أن  حــيــث  عليها  قــامــت  �لــتــي  و�لأخــالقــيــة 

ن�شووؤها  منها  �لتي  �لفكرة  بلون  جميعه  �إنتاجها  ويف  كله،  منهجها 

وتــطــورهــا، حــتــى يــتــكــون مــن ذلــك يف كــل حــ�ــشــارة فــقــه خــا�ــس بها، 

�شريورتها،  به  وتتحكم  بنيتها،  عليه  تقام  د�خلي  منطق  يف  يتمثل 

�لــــذي يحكم  �ملــنــطــق  و�أن  مــنــهــا.  نــ�ــشــاأت  �لـــتـــي  بــالــفــكــرة  �نـــفـــعـــاًل 

�لأفكار  تبعاً لختالف  �أخرى،  �إىل  �حل�شار�ت، يختلف من ح�شارة 

�لفكرية  للخلفية  �أيــ�ــشــا  تــبــعــاً  وبــالــتــايل  مــنــهــا،  كـــاًل  �أنــ�ــشــاأت  �لــتــي 

وتنوعها  �حل�شار�ت  متايز  كان  ذلك  ومن  و�لأخالقية.  و�لعقدية 

عرب �لتاريخ وبذلك ��شتحقت �حل�شارة �لإ�شالمية �أن تكون جديرة 

بلقب �حل�شارة �لنور�نية لأنها �أ�شعت بنورها �ل�شماوي �ل�شايف على 

كل �حل�شار�ت وبف�شلها ��شتطاعت �حل�شارة �لغربية �أن تخرج �إىل 

�لنور بعد �أن �أخذت ببقايا �حل�شارة �لإ�شالمية فقامت عليها. 

للباحث  مقال  �ملــقــام  هــذ�  يف  �شنتناول  �ملقدمة  هــذه  على  وبــنــاء 

�لتون�شي نور �لدين �خلادمي يف جملة �لت�شامح حول فقه �لتح�شر 

و�لذي يهدف من خالله  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  من منظور مقا�شد 

�إىل دعم �لتوجه �لر�مي �إىل �إحياء �لدور �حل�شاري لالإ�شالم بروؤية 

و�شوحاً  �لأكــرث  هي  حتديد�ت  يقدم  �أن  فيه  حــاول  جديدة،  فقهية 

�إمكانية  �ملفهوم  هذ�  يعطي  بحيث  �لتح�شر(  )فقه  ملفهوم  ومتا�شكاً 

�ملفهوم  هذ�  �إخــر�ج  تقدير  �أقل  على  �أو  و�ملو�شوعي،  �لعلمي  �لتقبل 

لــه حــد�ً  ويــ�ــشــع  وغــمــو�ــس،  مــن �شبابية  بــه  �أن يحيط  ممــا يــكــن 

منطقياً، على �لأقل ليربر لنف�شه ��شتعماله بقناعة وو�شوح. 

بفقه  �خلا�شة  �ملفاهيم  بتو�شيف  مقاله،  �لكاتب  ��شتهل  حيث 

لفقه  عــامــة  ــة  روؤيــ لــتــقــدمي  وذلـــك  �لــ�ــشــريــعــة،  ومــقــا�ــشــد  �لتح�شر 

معا�شر�،  �إ�ــشــالمــيــا  ح�شاريا  فعال  كــونــه  مــن  �نــطــالقــا  �لتح�شر، 

مبنيا على مرجعية مقا�شد �ل�شريعة، حيث �إن من �ملعلوم �أن �لفعل 

وتقرير  �لنفع  وحتقيق  و�لــروحــي،  �ملـــادي  �لإنــتــاج  هــو  �حلــ�ــشــاري، 

فهي  �ل�شريعة  مقا�شد  �أّمـــا  �لأر�ـــس،  م�شتقر  يف  و�لــعــمــارة  �لــعــبــادة 

و�إ�شناد  �مل�شروعة،  بو�شائلها  �ملن�شودة  وغاياتها  �لعامة  قــو�عــدهــا 

�ل�شرعية،  لــلــغــايــات  تفعيال  �لــ�ــشــريــعــة  ملــقــا�ــشــد  �حلــ�ــشــاري  �لــفــعــل 

نحو  على  لــهــا،  �ملــكــونــة  مفرد�تها  �إلــيــهــا  �ملو�شلة  و�شائلها  بتفعيل 

�لدنيا  �حلياتني-  جمــال  يف  و�لتح�شينات  و�حلــاجــات  �ل�شروريات 

ــرة  ــعــادة �لآخــ ــا لــلــ�ــشــعــادتــني - �ــشــعــادة �لــدنــيــا و�ــش و�لآخــــــرة- وجــلــًب

�لفعل �حلــ�ــشــاري، ومــدى  -  وكــذلــك على م�شتوى مــر�عــاة مــاآلت 

و�آثاره  ذلك  ومر�تب  دفًعا،  و�ملف�شدة  جلًبا،  �مل�شلحة  مقد�ر  حتقيق 

على �لفرد و�ملجتمع.

ــر( �أحـــد �ملــطــالــب �ملــلــّحــة يف  وُيــ�ــشــّكــل هـــذ� �لــفــقــه )فــقــه �لــتــحــ�ــشّ

يحقق  مبا  و�إن�شانيا،  وتاريخيا  ومنهجيا  معرفيا  �حلا�شر،  �لع�شر 

وبالآخر،  بــالــّذ�ت  و�لوعي  و�لإبـــد�ع  و�لإ�شافة  و�لتنوع  �لتخ�ش�س 

و�لتثاقف،  و�لت�شامح  و�لتعاي�س  �لوفاق  �أو  �لّتفاق  ور�شم م�شار من 

وفق �أر�شّية معرفّية وح�شارّية م�شرتكة حمّددة �ملعامل و�ل�شو�بط 

و�لآلّيات.

�لعمر�ن،  قّمة  �أو  �لتمّدن  قّمة  هــو  ر  �لتح�شّ بــاأّن  �لــقــول  �إّن  ثــّم 

تقرير  منه  ُيفهم  و�لتح�شينات،  و�لــرتف  �لكمالّيات  �إىل  �نتقال  �أو 

ل  �إذ  ر؛  �لتح�شّ لعملّية  ــا  �أّولــّي �بــتــد�ئــّيــا  مطلبا  �لــ�ــشــرورّيــات  كــون 

�إّل بعد حتقيق �ل�شرورّيات  ُي�شار �إىل طور �لكمالّيات و�لتح�شينات 

مهّدد  وهــو  تكميلّيا  متاعا  �ملــرء  يــز�ول  �أن  ُيعقل  فال  و�لأ�شا�شّيات، 

باملقا�شد  �ملتب�شر  فالوعي  �لالزمة.  �إحدى �شرورّياته  �أو  يف حياته 

و�تباعا  للزمن  ومر�عاًة  لالإمكانات  وفًقا  �حل�شاري،  للبناء  �شبيل 

ملقاربات ذلك.

وممـــا جتـــدر �لإ�ـــشـــارة �إلــيــه �أّن هــنــاك تــو�فــقــا �إىل حـــّد كــبــري بني 

�حل�شارّية  و�ل�شرورّيات  �ل�شرعية  �ملقا�شدّية  �ل�شرورّيات  م�شمون 

�أحيانا  يختلف  �لتعبريي  �لأ�شلوب  كان  و�إن  بالتح�شر،  يتعلق  فيما 

كثرية. ومما يوؤكد ذلك وجود عبارة �ل�شرور�ت �لتي يذكرها �ملفّكر 

�لتدّخل  بــاأّنــهــا  للح�شارة  تعريفه  عند  با�شتيد(  �لــفــرنــ�ــشــي)جــورج 

�إر�دة  مع  جتاوبا  �لطبيعة،  �ــشــرور�ت  ملو�جهة  �لإيــجــابــي،  �لإن�شاين 

حاجاته،  �إر�ــشــاء  يف  �لي�شر  مــن  ملزيد  وحتقيقا  �لإنــ�ــشــان،  يف  �لتمّرد 

�لإمــام  عــن  مــا جــاء  �لــقــول  هــذ�  ويقابل  �لب�شري.  �لعناء  ولإنــقــا�ــس 

مقا�شدها  حفظ  �إىل  تــرجــع  �ل�شريعة  )تكاليف  قــولــه:  �ل�شاطبي 

تكون  �أن  �لأول  �أقــ�ــشــام:  ثالثة  تعدو  ل  �ملقا�شد  وهــذه  �خلــلــق(.  يف 

�شرورّية و�لثاين �أن تكون حاجّية و�لثالث �أن تكون حت�شينّية. )فاأّما 

�أّنها لبّد منها يف قيام م�شالح �لدين و�لدنيا،  �ل�شرورّية( فمعناها 

ِر م�شالح �لدنيا على ��شتقامة؛ بل على ف�شاد  بحيث �إذ� فقدت مل جَتْ

وتــهــارج وفـــوت حــيــاة. ويف �لآخـــرة فــوت �لــنــجــاة و�لــنــعــيــم، و�لــرجــوع 

ــات �ملــقــا�ــشــدّيــة  ــاإنّ �لــ�ــشــروريّ بــاخلــ�ــشــر�ن �ملــبــني. وعــلــى �أي حـــال، فــ

�خلم�س،  بالكلّيات  �أو  �خلم�س،  بال�شرورّيات  يعرف  ما  �أو  �خلم�س 

وهي: حفظ �لّدين، و�لنف�س، و�لعقل، و�لن�شل، و�ملال،  تكون �شاملة 

لكّل �شوؤون �حلياة، �شو�ء بالإبقاء على عددها وترتيبها �ملعروف -مع 

�لعتبار�ت  بع�س  بح�شب  و�لتو�شيع،  و�لتفريع  �لتف�شيل  �إمكانّية 

�لعلمّية و�ملنهجّية و�لو�قعّية- �أو بزيادة بع�س �لكلّيات وتغيري �لعدد 

�ملعروف. وهذ� كّله رهني ببع�س �ملنطلقات و�حليثّيات �ّلتي يّتخذها 

�لباحثون و�لناظرون يف حتديد ما يريدون و�شبط ما يطلبون.

�ملتكامل  -مب�شمونه  �لتح�شر  �إحــالــة  �أن  ور�جــحــا  غالبا  �أظـــن 

�ملــنــظــور �ملقا�شدي  �ملــتــنــوعــة وبــاأبــعــاده �ملــخــتــلــفــة- عــلــى  وبــاأ�ــشــكــالــه 

�لإ�شالمي �ل�شروري، �شيحقق �خلري �لكثري على م�شتوى �للتقاء 

و�ملــادي  �ملعريف  �لإنــتــاج  جمــالت  يف  �لإن�شاين  �مل�شرتك  تعزيز  على 

و�لروحي و�لبيئي، وغري ذلك.

يعني  ل  �ل�شرورية  �ملقا�شد  منظور  من  �لتح�شر  فعل  ودر��شة 

ا �لتطابق �لأغلبي- بني هذه �ملقا�شد  وقوع �لتطابق �لكامل -�أو رمبَّ

فعال  باعتباره  و�ملظاهر،  �لأبعاد  �ملختلف  �لإن�شاين  �لتح�شر  وبني 

هذ�  �إن  �إذ  و�ملذهبية؛  و�لثقافية  �لفكرية  �ملنطلقات  متعدد  �إن�شانيا 

�لتح�شر  طبيعة  يف  �لتعدد  �أ�ــشــبــاب  �أحــد  يــكــون  �ملنطلق  يف  �لتعدد 

و�شماته و�أ�شكاله و�آلياته، و�إمنا يعني تقرير �لتو�فق �أو �لتقارب بني 

خمتلف �ل�شنائع �حل�شارية خدمة للم�شرتك �لإن�شاين، و�نطالقا 

م�شاحة  ي�شكل  �لــذي  �لــ�ــشــروري  �لإ�ــشــالمــي  �ملقا�شدي  �لبعد  مــن 

�لتو�فق  هــذ�  به  يتحقق  �أن  يكن  وثرية،  ومت�شعة  مرنة  مرجعية 

�أو �لتقارب.
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اأم كلثوم الفار�سية

ن�شتخدم م�شطلح �لتح�شر بكرثة وباأ�شكال خمتلفة خالل حياتنا �ليومية، فنقول هذ� جمتمع متح�شر، وهذ� �شاب متح�شر، وغريها من �جلمل �لكثرية، 

فالتح�شر »هو كل ما ييز �أمة عن �أمة �أخرى، من حيث �لعاد�ت و�لتقاليد، �أ�شلوب �ملعي�شة و�مللب�س، و�لتم�شك بالقيم و�لأخالق« و�لتح�شر يحمل يف �للغة 

�مل�شتقرة ين�شئ �لقرى و�لأم�شار وي�شفي  �أنه:«منط من �حلياة  معاين �ل�شتقر�ر و�لرفاه وهذ� ما �ختاره �لعامل �بن خلدون يف تو�شيفه للتح�شر على 

على حياة �أ�شحابه فنونا منتظمة من �لعي�س و�لعمل و�لجتماع و�لعلم و�ل�شناعة...« من هنا ندرك بان �حل�شارة مفهوم و�شفي ولي�س قيميا: مبعنى �أن 

�حل�شارة منط حياة ل يحمل يف م�شمونه �أي معنى للخري �أو �ل�شر: مبعنى �آخر �حل�شارة حالة �جتماعية فقط.. و�إّن �عتبار �حل�شارة مفهوًما قيمًيا يرتتب 

عليه كثري من �ملحاذير يف �إدخال بع�س �حل�شار�ت �لقائمة �إىل قائمة �أهل �خلري. 
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�ل�شت�شر�ق يف مقاٍل  �أنَّ �حلديث عن  �لأمر  يف حقيقة 

مــادة  مــادتــه  لأنَّ  �ل�شعوبة،  ومــن  �لظلم  مــن  ُيعد  و�حــٍد 

ولكن  حلقها،  ه�شم  �ل�شرعة  بــهــذه  ودر��ــشــتــهــا  غــزيــرة، 

نقول  �أن  ويــكــن  �شريًعا.  ــروًر�  مـ عليه  منــر  �أن  �شري  ل 

�لبلد�ن  يف  �لــعــلــوم  در��ــشــة  هــو  �ل�ــشــتــ�ــشــر�ق  �إنَّ  ب�شهولة 

ويدخل  خــا�ــشــة،  �لإ�ــشــالمــيــة  و�لــبــلــد�ن  عــامــة  �ل�شرقية 

�لبلد�ن  مــن  وغــريهــا  و�لــيــابــان  و�ل�شني  �لهند  ذلــك  يف 

ــاج يف  �لــ�ــشــرقــيــة، وتــعــريــف �لــدكــتــور �ــشــا�ــشــي �ــشــامل �حلــ

�شهال  تعريًفا  �أعــده  �ل�شت�شر�قي«  �خلطاب  »نقد  كتابه 

ــاأنَّ �ل�ــشــتــ�ــشــر�ق هــو »ذلـــك �لعلم  جمــمــاًل، فــهــو يــقــول بــ

�لذي تناول �ملجتمعات �ل�شرقية بالدر��شة و�لتحليل من 

ــه  �أنَّ هو  �لتعريف  يف  �أعجبني  وممــا  �لــغــرب«،  علماء  قبل 

عار�س  و�إن  فهو  �آر�ء،  يقل  ومل  علًما،  �ل�شت�شر�ق  جعل 

هدفه �لعلم، ولكن يف حقيقته هو علم لأنَّه نقد وحتليل 

ودر��شة وحتقيق، وهذ� ما يحتاجه �لعلم.

حول  خا�شة  �لعربية  �لأو�ــشــاط  يف  �لآر�ء  تباينت  لقد 

كتابه  يف  �شعيد  �إدو�رد  ر�أي  �أنَّ  ويبدو  �ل�شت�شر�ق،  وجود 

�لــ�ــشــهــري »�ل�ــشــتــ�ــشــر�ق« كـــان �ــشــبــًبــا ُمــبــا�ــشــر� حـــول هــذ� 

�لتباين يف �لآر�ء، فهو يرى �أن �ل�شت�شر�ق »�أ�شلوب غربي 

للهيمنة على �ل�شرق، و�إعادة �شياغته وت�شكليه ومُمار�شة 

و�شط  يف  عا�س  �أّنــه  �لــر�أي  هذ�  من  وز�د  عليه«،  �ل�شلطة 

يتكلم عن  ل  فهو  و�لأمريكي،  �لأوروبي  �لثقايف  �ملجتمع 

غري معرفة ولكن يتكلم وهو يف و�شط �ملجال، مما جعل 

كثرية  مقالت  يف  عليه  يــردون  �مل�شت�شرقني  من  �لكثري 

�آنف  كتابه  يف  جــاء  ر�أي  كل  ُمفندين  قاله،  ما  كل  نافني 

�لذكر، يف �ملُقابل هناك من �مل�شرقيني يرون غري ما يرى 

عارمة  علمية  نه�شة  هو  �ل�شت�شر�ق  �أنَّ  فــريون  �إدو�رد، 

حــقــقــت ومـــا ز�لـــت حتــقــق �لــنــتــاج �لــعــلــمــي مــن وجــودهــا، 

�أن يخرج  ��شتطاع  و�أنها مرحلة ل بد من وجودها، فقد 

ونتيجة  �لكتب،  يف  �ملطمور  �لعربي  �لــرت�ث  من  �لكثري 

لهتمامهم باملخطوطات و�ملوؤلفات و�ل�شروحات وغريها 

�إنعا�س �ملكتبة �لعربية بالنتاج �لعلمي. �شاهم يف 

رمبـــا كـــان هـــدف �ل�ــشــتــ�ــشــر�ق ��ــشــتــعــمــارًيــا �ــشــيــا�ــشــًيــا، 

�ملُ�شت�شرقني كان هدفهم  �إنَّ كل  �أن نقول  ولكن ل ُيكن 

�أن�شف  من  منهم  �لكثري  فهناك  �شيا�شًيا،  �أو  ��شتعمارياً 

ــا حــقــيــقــًيــا، فــلــيــ�ــس �ملــ�ــشــتــ�ــشــرق خــادًمــا  ــاًف ــالم �إنــ�ــش ــشـ �لإ�ـ

بعيٍد  حــٍد  �إىل  يــكــون  �أن  ويــفــرت�ــس  ورجــالــهــا،  لل�شيا�شة 

و�ل�شخ�شية  و�لذ�تية  و�لعو�طف  �لرغبات  من  ُمتجرًد� 

يكون  ولكي  �شيا�شية،  �أو  �إقليمية  �أو  دينية  كانت  �ــشــو�ء 

ــجــرد مــن كــل �ــشــيء، لــكــن يف  �لــعــلــم عــلــًمــا ل بــد مــن �لــتَّ

ه�شم  �مل�شت�شرقني  من  �لكثري  هناك  �أنَّ  وجدنا  �ملُقابل 

من  �لأوىل  �ملــر�حــل  يف  خا�شة  و�ملُ�شلمني،  �لإ�ــشــالم  حــق 

�ل�شت�شر�ق.

�لـــكـــثـــري مــن  عـــنـــد  ــة  ــامتـ ــقـ �لـ ــلــبــيــة  �لــ�ــش ــرة  ــظـ ــنـ �لـ �إنَّ 

�ملـُـ�ــشــتــ�ــشــرقــني غــري �ملـُـنــ�ــشــفــني جتـــاه �لــ�ــشــرق جــعــلــت من 

بحوثهم وكتاباتهم مملوؤة باحلقد و�لتحقري و�لتنقي�س 

ــشـــاأن �لــ�ــشــرقــي عـــامـــة و�لـــعـــربـــي و�ملــ�ــشــلــم خــا�ــشــة،  مـــن �ـ

فــاملــ�ــشــتــ�ــشــرقــون يف �لــعــ�ــشــور �لــو�ــشــطــى ظــلــمــو� �لإ�ــشــالم 

تفوق  �إىل  ذلــك  يــرجــع  ورمبــا  فاح�ًشا،  ظلًما  وُمعتنقيه 

ــا  ــ �لإ�ـــشـــالم يف تــلــك �حلــقــبــة �لــزمــنــيــة، فــقــد كــانــت �أوروب

�لكثري  وخاف  و�ل�شيا�شي،  �لديني  �ل�شتبد�د  من  ُتعاين 

و�لعقائد  �لأفــكــار  و�ــشــط  يف  �مل�شيحية  �شياع  مــن  منهم 

�لإ�ــشــالمــيــة، ول نــذكــر ذلـــك جــز�ًفــا فــهــنــاك �عــرت�فــات 

�أنف�شهم، ونعطي على �شبيل  ُم�شت�شرقني  كثرية من قبل 

 Alexy( جو�ف�شكي  �ألك�شي  �لــرو�ــشــي  �مل�شت�شرق  �ملــثــال 

�لإدر�ك  على  هيمن  »لقد  يقول:  حيث   )Zhurarsky
�ل�شلبي  �ملوقف  �لو�شطى  �لقرون  يف  �لأوروبــي  )�لوعي( 

�لأطروحات  �أنَّ  �لرغم من  �لإ�شالم، على  �ل�شريح جتاه 

�نت�شرت عندئذ  �ملنحى قد  �ملُ�شنفة �شمن هذ�  و�ملوؤلفات 

�إذن فــالأمــر يقع  بــاأ�ــشــكــال و�ــشــيــغ خُمــتــلــفــة ومــتــمــايــزة« 

على  �لإ�ــشــالم  �شيطرة  من  و�خلــوف  �لدين  �إطــار  �شمن 

�لعربي  �إىل  �لدونية  نظرتهم  �أنَّ  كما  �مل�شيحي،  �لدين 

ــدور يف جــعــل �لــعــرب يــنــظــرون �إىل  و�ملــ�ــشــلــم كـــان لــهــا �لــ

هوؤلء  مثل  يكتف  ��شتعمارية، مل  باأنه خطة  �ل�شت�شر�ق 

�إىل  �لأمر  ز�د  بل  �مل�شلم،  للعربي  �مل�شت�شرقني يف نقدهم 

فو�شفوه  �لــكــرمي  و�لــقــر�آن  حُمــمــد،  ب�شخ�شية  �مل�شا�س 

وكل  �لإ�ــشــالم،  �شوهو�  �أنَّهم  كما  �شاقطة،  �شاذة  ب�شفات 

ت�شور�ت  �لأوروبــيــني  عند  كونت  �مل�شوهة  �لكتابات  تلك 

ــاأنَّ �لإ�ـــشـــالم ديـــن �لــكــذب و�لــتــزويــر  ــ و�إدر�ًكــــــا جــمــاعــًيــا ب

و�أنَّه  �لأخالقي،  و�لنحالل  و�جلرب  و�لحتقار  و�ل�شهوة 

على  �لنظرة  هــذه  تقت�شر  ومل  �لـــدم،  �إل  يعرف  ل  ديــن 

رجال �لدين �مل�شيحي فقط، و�إمنا ظهر فنانون ُيوؤيدون 

ــاذة لــهــومــريو�ــس،  ــيــ �لــفــكــرة ويـــوؤلـــفـــون لــهــا، مــثــالــه �لإلــ

كل  جرو،  جان  �أنطون  �لفرن�شي  �لفنان  لوحات  وكذلك 

ذلك كان د�عًما حقيقًيا لنظرة �ملُ�شلمني يف �أن �لهدف هو 

��شتعماري �أكرث من كونه علمي. 

ــو ع�شر  ــة وهـ ــيــ ــاء عــ�ــشــر �لــنــهــ�ــشــة �لأوروبــ وعــنــدمــا جـ

�نــ�ــشــاًفــا حقيقًيا، رغــم  �لــعــربــي  �ملــ�ــشــرق  �أنــ�ــشــف  �لــتــنــويــر 

�آثار �لع�شور �لو�شطى ونظرتهم �ل�شلبية، مع ذلك  وجود 

ــهــم  لأنَّ مــيــز�نــه،  �ــشــيء يف  كــل  و�ــشــعــو�  م�شت�شرقون  ظــهــر 

�لــعــقــل و�ــشــالحــه، و�نــطــلــقــت يف مكافحة  بــقــدرة  �آمـــنـــو� 

�ل�شتبد�د �لديني و�لعلمي �شو�ء على م�شتوى �لكني�شة �أو 

�لكتب  ر�جع  من  فوجدنا  �ل�شيا�شي،  �حلكم  م�شتوى  على 

ومنهم  �لقر�آن،  ترجم  من  ومنهم  و�لإ�شالمية،  �لعربية 

من ��شتنبط من �لقر�آن �آر�ءه دون �لرجوع �إىل تف�شري�ت 

وحتليالت �لُعلماء �ملُ�شلمني، وبد�أ �مل�شت�شرقون �هتمامهم 

ــشــــالم بــالــتــ�ــشــامــح و�لــو�ــشــطــيــة،  �ملــنــ�ــشــف، فــو�ــشــفــو� �لإ�ــ

�شار  بــل  فــقــط،  �لدينية  بالعلوم  �لهــتــمــام  يقت�شر  ومل 

و�لتف�شري�ت  �لتحقيقات  وبد�أت  بال�شعر،  حتى  �هتمامهم 

و�لأدب  بالتاريخ  �هتمامهم  �أنَّ  كما  �لكثرية،  و�لكتابات 

�مل�شت�شرقون  �لتطبيقية، وبد�أ  و�ل�شعر و�لق�ش�س و�لعلوم 

مد�ر�س  وظــهــرت  ُمتعمًقا،  تعلًما  �لعربية  �للغة  تعلم  يف 

ــاهـــد �خلــا�ــشــة  ــعـ ــئـــت �ملـ ــشـ ــ�ـ خمــتــلــفــة لــلــمــ�ــشــتــ�ــشــرقــني و�أنـ

�ل�شت�شر�قية. بالدر��شات 

بد  و�لــغــرب ل  �ل�شرق  بــني  �لعلمي  �لــ�ــشــر�ع  مــع وجــود 

هذه  فــوجــود  بينهما،  �ــشــادق  وتــقــارب  �شريح  تــعــاون  مــن 

�مل�شاحنات ل ُيولد علًما، و�إمنا يجعلنا يف مناأى عن �لعلم، 

�إرجاعها  �لرو�فد، ول يكن  �لإن�شانية متنوعة  »فاملعرفة 

�إىل �إنتاج ح�شارة و�حدة بعينها، بل هي ح�شيلة �إ�شهامات 

ُم�شرتكة حل�شار�ت ُمتعددة. يقول �لكاتب �لأملاين �شتفان 

ليدر يف مقاله �ملذكور �شابًقا: »�لعلم ل يربر، ومن يهتم 

عربي   غــري  كــان  و�إن   - و�لإ�شالمية  �لعربية  بالدر��شات 

يحتاج  ل  عربًيا-  كان  و�إن  �لأوروبــي  بالتاريخ  يهتم  ومن 

�إىل �لتربير، لأنَّ �لرت�ث �لب�شري لي�س حكرً� على �أحد«.

هل اأن�سف امل�ست�سرقون ال�سرق

مظاهر  �ختلفت  وقد  بينهما،  يقف  من  ومنهم  �ملوؤّيد  ومنهم  قطًعا،  �ملعاِر�س  فمنُهم  و�أهد�فه،  و�شلبياته،  و�إيجابياته  �ل�شت�شر�ق  مظاهر  حول  �ل�شرقية  و�ملُوؤلفات  و�ملقالت  �لُكتب  دت  تعدَّ

و�لقارئ  �ملُتفح�س  نظرة  �ل�شت�شر�ق  ظاهرة  �إىل  خا�شة  �لعرب  نظر  وقد  وم�شتمر�ً،  باقياً  �ل�شرقية  �لعلوم  جمالت  يف  �ل�شت�شر�قي  �لإنتاج  ز�ل  وما  هذ�،  ع�شرنا  �إىل  بد�يته  منذ  �ل�شت�شر�ق 

�ملُنتقد، مما �أنع�س �ملكتبات �لعربية باملوؤلفات و�ملقالت حول مادة �ل�شت�شر�ق، ومل يقت�شر �لأمُر على �لكتابات �لعربية؛ حتى يف �لغرب كان لهم �لن�شيب �لأوفر يف قر�ءتهم لظاهرة �ل�شت�شر�ق، 

ومن ذلك مقال للمفكر �لأملاين �شتفان ليدر يف جملة �لت�شامح حتت عنو�نه »�ل�شت�شر�ق ون�شر �لرت�ث �لعربي: �لجتاهات �لنه�شوية و�ل�شياقات �لفكرية و�لثقافية.
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تو�جه م�شاركة  �لتي  �لتحديات  با�شتعر��س  �لكاتب  يبد�أ 

�لدين و�جلامعات معاً يف ت�شكيل �ملجتمع �لأوروبي. فاأوروبا 

�إل  و�لدولة  �لدين  بني  �لظاهري  و�لف�شل  �لعلمانية  رغم 

�أّنها كغريها ترى وتتاأثر بن�شاط �حلركة �لدينية يف �لعامل. 

�أحـــد �حلــلــول �ملهمة  �أن  يــبــدو  �لــ�ــشــر�عــات  ويف �ــشــوء هـــذه 

و�لتعامل  و�جلامعة  �لدين  بني  �جلمع  حماولة  يف  يتمثل 

متنافرة.  كــاأقــطــاب  ولي�شت  بع�شها  تكمل  كمكونات  معها 

ــذوره �لــ�ــشــاربــة يف �ملــجــتــمــع �لأوروبــــي  وكــمــا �أن لــلــديــن جــ

�أن  ��شتطاعت  وقــد  �أي�شاً  �لعميقة  جــذورهــا  للجامعة  فــاإن 

�ل�شتق�شاء  �أهمية  �أهمها:  ر��شخة  منهجية  قيماً  بها  تكون 

�ملعرفة  يثبت  �لذي  �لدقيق  �لعام  و�حلــو�ر  للعامل،  �لعقلي 

�لفرد  حرية  و�حــرت�م  �لربهان،  قو�نني  و��شتخد�م  �ملثبتة، 

�ملــ�ــشــتــمــر بغر�س  �لـــذ�تـــي  �لــنــقــد  �إىل  وكــر�مــتــه، و�حلـــاجـــة 

عام  عامل  �ملعرفة  �إىل  و�ل�شعي  و�إدر�كــنــا،  معرفتنا  حت�شني 

ل يكن �ختز�له يف �مل�شالح �لقت�شادية. ولتوؤدي �جلامعة 

بني  �ملو�فقة  عليها  �أن  �لكاتب  يرى  وجه  �أكمل  على  دورهــا 

وبني  �لطالب  وتن�شئة  بت�شكيل  و�لهتمام  للمعرفة  �ل�شعي 

بالأمر  لي�شت  �لعنا�شر  هذه  بني  و�ملو�فقة  �ملجتمع.  �إفــادة 

�لــديــن.  وبــني  بينها  �لتوفيق  مبحاولة  بالنا  فما  �ل�شهل، 

�ل�شالم  من  حالة  �ليوم  تعي�س  �أوروبــا  �أن  من  �لرغم  فعلى 

�لــظــاهــري �خلــــايل مــن �لــ�ــشــر�عــات �لــديــنــيــة، وذلــــك بعد 

�إل  �لدينية،  �ل�شر�عات  من  لتتحرر  غالياً  ثمناً  دفعت  �أن 

�أعد�د  تدفق  ب�شبب  لالأديان  ن�شطاً  ت�شهد حر�كاً  �ليوم  �أنها 

م�شيحية  حركات  ون�شوء  و�مل�شيحيني  �مل�شلمني  من  كبرية 

وعلمانية جديدة. ولنتمكن من مو�ءمة هذه �لعنا�شر معا، 

يقرتح �لكاتب �لآتي: 

�إيـــجـــاد خمـــرج لــلــتــطــرف �لــديــنــي و�لــعــلــمــاين مــعــاً، عرب 

�أن  يكنه  متعدد  جمتمع  يف  معاً  �لطرفني  يجمع  حتالف 

يكون علمانياً ودينياً يف �آن و�حد.

فهم  فــزيــادة  �لتحالف،  هــذ�  �شنع  يف  �جلامعات  �إ�ــشــر�ك 

و�إدر�ك �لعلوم �لدينية �أمر �شروري ولي�س ترفا ز�ئد�ً على 

�أن �جلامعة عليها �لبحث عن م�شادر متويل  �حلاجة. كما 

علمانية ودينية لتتمكن من تفعيل هذه �لرب�مج.

�لدين و�لعلمانية حتت ظل جامعة و�حدة

و�لعلمانية  �لــديــن  ف�شل  على  مــر  �لـــذي  �لــزمــن  لــطــول 

يبدو  �لأوروبــيــة،  �جلــامــعــات  يف  بتكافوؤ  �جتماعهما  ونـــدرة 

بــركــانــني يف حالة  �لــتــقــاء حــمــم  كــفــكــرة  �أمـــر جمعهما مــعــاً 

فكرة  تبدو  معاً  وتعاي�شهما  ت�شاحلهما  فكرة  �أن  �إل  ن�شطة، 

مب�شرة. فاجلامعات على كرثتها يف �أوروبا ل تز�ل منق�شمة 

بـــني جــامــعــات ديــنــيــة وجــامــعــات عــلــمــانــيــة، ويــظــل منـــوذج 

موجود  ولكنه  نادرة  عملة  و�لعلمانية  �لدين  بني  �لتعاي�س 

)مثال: جامعة كمربدج(. وهذه لي�شت دعوة للتخل�س من 

�جلامعات �لدينية �أو �لعلمانية ولكنها دعوة لإن�شاء �لكثري 

�ملجتمع  وحاجة  لتتالءم  بينهما  �مل�شرتكة  �جلامعات  من 

�جلامعات  هــذه  �إىل  �شاأ�شري  �لــقــادم  يف  �لــر�هــن.  �لــتــعــددي 

�لعلمادينية.  باجلامعات  �مل�شرتكة 

�لعلمادينية  لتكوين �جلامعات  و�لتحديات  �مل�شاكل 

يــخــتــم �لـــكـــاتـــب مـــقـــالـــه بــا�ــشــتــعــر��ــس مــفــ�ــشــل لــبــعــ�ــس 

مــن �ملــ�ــشــاكــل و�لــتــحــديــات �لــتــي تــو�جــه �إنــ�ــشــاء �جلــامــعــات 

�لعلمادينية، �أخل�شها يف �لآتي:

مــنــاقــ�ــشــة �ملــ�ــشــكــالت: هــنــاك مــنــاقــ�ــشــات مــ�ــشــتــمــرة حــول 

�أن  �إل  ــديـــن و�لــتــعــلــيــم،  �لـ ــر  ــاأمـ بـ تــتــعــلــق  �لـــتـــي  �ملــ�ــشــكــالت 

معاً  تناولها  من  �أبــرز  ولعل  نــادرة.  تظل  ب�شاأنها  �لدر��شات 

�أنظمة  يف  �لــديــن  تــدريــ�ــس   ( در��ــشــتــه  بيبيان يف  لــو�ــس  هــو 

�أّن  �إل  �شيا�شية(1،  �جتاهات  و  ق�شايا   : �لأوروبية  �ملد�ر�س 

�أهميتها لتز�ل تتبع دون وعي منهجاً  هذه �لدر��شات رغم 

�لعلمانية جزء�ً  علمانياَ يف تناولها للمو�شوع. فحني تكون 

ــر جــعــلــهــا طــريــقــة للبحث  ــال �لــبــحــث �ــشــيــكــون �أمــ مـــن جمـ

�أمـــر عالقة  �أن  غــري من�شف. كما جنــد  �أمـــر�ً  عــن �حلــلــول 

�جلامعات بالديانات غري مطروح على طاولة �لنقا�س رغم 

فــاأوروبــا  �لــيــوم.  �أوروبـــا  تــو�جــه  �لتي  �ملجتمعية  �لتحديات 

�لــثــقــافــات  مــظــاهــر  كــاأحــد  �لــديــن  تــقــدم  �لعلمانية لتــــز�ل 

ــت �لــــر�هــــن ل  ــوقـ �لـــتـــقـــدمي يف �لـ ــذ�  �أن هــ ــددة، غـــري  ــعـ ــتـ �ملـ

ي�شاعدنا على حل �مل�شكالت �لر�هنة �لتي يلعب فيها �لدين 

رئي�شياً. دور�ً  و�لعلمانية 

�لعــتــمــاد عــلــى حــكــمــة �لــكــثــري مـــن �لــتــقــالــيــد: تــتــو�رث 

وتعد  �لعريقة.  �لتقاليد  مــن  عـــدد�ً  �لأوروبــيــة  �جلــامــعــات 

مع  �لندماج  �أمــام  �ليوم  حاجز�ً  �لتقاليد  هذه  من  �لكثري 

�ملد�ر�س �لأخرى. فاجلامعة متثل مقر�ً للعديد من �ملناهج 

�ملناهج لز�لت تتعامل  �أن هذه  �إل  �ملعرفة و�حلكمة،  لإنتاج 

�لق�شبان  خلف  مفرت�شاً  حــيــو�نــاً  تــرى  وكــاأنــهــا  �لــديــن  مــع 

تتفاعل  ل  ولكنها  �جلامعة  �أ�شو�ر  بني  �لقف�س  �أن  �شحيح 

وقابل  مفرت�س  غري  �أنــه  لإثبات  �لفر�شة  متنحه  ول  معه 

كهذه  ف�شل  تقاليد  عــلــى  �لإبـــقـــاء  �لآخـــريـــن.  مــع  لــلــتــاآلــف 

�ملوؤ�ش�شتني  �إ�شر�ك  �ملهم  ومن  �لت�شحيح  عملية  يوؤخر  قد 

�لعلمية و�لدينية حتت �شقف و�حد ودون حو�جز.

تــطــويــر �أقــ�ــشــام لــلــدر��ــشــات �لــديــنــيــة: �أغــلــب �جلــامــعــات 

�لأوروبية تدر�س �لديانات باأق�شام خمتلفة �أو تقوم مبقارنة 

تعريفها  ور�ف�شة  �لعلمي  �ملنهج  على  معتمدة  �لأديان  هذه 

�لـــذ�تـــي، لـــذ� مـــن �ملــهــم تــفــعــيــل �أقــ�ــشــام �ــشــبــيــهــة )بــاأقــ�ــشــام 

�لالهوت و�لدر��شات �لدينية( جتمع خمتلف �لأديان معاً.

رغم  �جلامعات:  د�خــل  �لدينية  و�لثقافة  �ملعرفة  زيــادة 

تطور �جلامعات �لأوروبية �إل �أن ما ينق�شها يف هذ� �ل�شياق 

ردهاتها  �لدين بني  تعزيز ح�شور  �لكاتب- هو  - كما يرى 

فيما يحقق » �لعد�لة �لجتماعية«.

مب�شاعدة  �ملجتمعات  يف  �لديني  و�لــوعــي  �لثقافة  زيــادة 

ــتـــد�د ملـــا �ــشــبــقــهــا، وهــنــا يتم  �جلـــامـــعـــات: هـــذه �لــنــقــطــة �مـ

�لرتكيز على �أهمية تعاون �جلامعات مع �ملوؤ�ش�شات �لدينية 

يف �ملــجــتــمــع لإقــامــة عــالقــات طــويــلــة �ملـــدى تـــرثي جتربة 

�إىل  بالإ�شافة  بع�شهما،  فهم  على  وت�شاعدهما  �لطرفني 

�إ�شهامهما معاً يف ت�شكيل �ملجتمع. 

و�لعلمانية:  �لــديــنــيــة  �لــتــمــويــل  مــ�ــشــادر  عــلــى  �لعــتــمــاد 

�لأديـــان  بــني  �لـــالزم  �لــدمــج  حتقق  قــويــة  جامعات  لتكوين 

بع�شه،  مع  متفاعاًل  متعاي�شاً  منوذجاً  وتخلق  و�لعلمانية 

و�لدينية  �لعلمانية  �لأطــر�ف  من  �ملمولني  ت�شجيع  علينا 

�لأوروبــيــة  �جلــامــعــات  متويل  فحالياً  �ملــ�ــشــروع.  هــذ�  لدعم 

ل تــ�ــشــرتك فــيــه �ملــوؤ�ــشــ�ــشــة �لــديــنــيــة، ولــكــن يف حـــال دمــج 

�لتمويل  ��شتقطاب  �ل�شهل  مــن  �شيكون  مــعــاً،  �ملوؤ�ش�شتني 

مب�شر  م�شروع  ل�شناعة  �لعلماين  وكذلك  �لهائل  �لديني 

ي�شم �لدين و�جلامعة معاً.

 و�إذ� قارنا �مل�شروع �لأوروبي مع �لر�هن �لُعماين جند �أن 

�ملجتمع �لُعماين على عك�س �ملجتمع �لأوروبي فهو ل يف�شل 

�ل�شياق �لديني �لإ�شالمي عن �لتعليم بكافة مر�حله.

)دور �جلامعة يف �أوروبا �جلديدة - ت�شكيل �جلامعة يف �أوروبا �لدينية و�لعلمانية( مقالة ن�شرتها جملة �لت�شامح وكاتبها هو ديفيد فورد، �أ�شتاذ �لكر�شي �مللكي لالإلهيات 

بجامعة كمربيدج. يقدم �لكاتب لنا م�شطلحات وق�شايا قلما جندها جتتمع معاً رغم �ل�شر�عات �لتي بينها. فالدين و�لعلمانية ِنّد�ن �أو - هكذ� �شوروها لنا- حتى بتنا 

نعجز عن تخيلهما معاً. �مل�شطلحان �لآخر�ن هما �أوروبا و�جلامعة وفيهما جند �رتباطاً مهما حيث لعبت �جلامعة، ولز�لت، دور�ً هاماً يف ت�شكيل �لبنية �ملجتمعية �لأوروبية. 

نحو جامعات علما-دينية
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�ل�شيا�شية  للحد�ثة  ر�ديــكــايل  نقد  توجيه  �إىل  �لفال�شفة  بع�س  و�جتــه 

�لقائمة على �لت�شور�ت �لو�شعية و�لتاريخية، مما يوؤول �إىل �إ�شعاف �جل�شم 

ت�شورها  يف  �لــقــديــة  للفل�شفات  لــلــرجــوع  د�عـــني  و�لــ�ــشــيــا�ــشــي،  �لجــتــمــاعــي 

�ملدنية. �لف�شيلة  �لعمومي كتطبيق لقيم 

1971م حدثا كبري�  ومن هنا بد�أت نظرية �لعد�لة �لتي طرحها رولز عام 

يف تاريخ �لفل�شفة �ل�شيا�شية، وذلك لعدة �أ�شباب من بينها �أنها �أول نظرية يف 

�لع�شر �لر�هن تقدم بناء مفهوميا قويا لتاأ�شي�س مرجعية �لعد�لة، و�ملعروف 

�أن �لتقليد �لفل�شفي يتاأرجح �إجمال بني ت�شورين للم�شاألة �لأخالقية:

غائية  بح�شب  ويــتــحــدد  �أر�ــشــطــو،  لفل�شفة  يــعــود  �لـــذي  �ملــعــيــاري  �لت�شور 

�ملطلق  �خلـــري  هــي  �لــ�ــشــعــادة  و�أن  و�لــكــمــال،  �خلـــري  ي�شمن  بحيث  �لــ�ــشــلــوك 

�ملطلوب لذ�ته، فهو �لغاية �لق�شوى لالإن�شان.

�ل�شلوك  قابلية  بح�شب  ويتحدد  كــانــط  بــلــوره  �لــذي  �لإجــر�ئــي  �لت�شور 

�لــو�جــب،  بــاأخــالق  �ل�شعادة  �أخـــالق  فا�شتبدل  �لكونية،  و�ل�شياغة  للتعميم 

فالفعل �لأخالقي لي�س مدى تالوؤمه مع �شعادتنا �أو م�شاحلنا، بل مع �ملقوم 

لإن�شانيتنا. �لكوين 

�أثــر  لهما  هــامــتــني،  نتيجتني  �إىل  �لإجــر�ئــيــة  �لــتــ�ــشــور�ت  تف�شي  وهــكــذ� 

�لأخالقية  �لفاعلية  �إناطة  �أولهما:  و�ل�شيا�شي:  �لقانوين  �لفكر  يف  حا�شم 

جهاز  يف  �لق�شائية  �ل�شلطة  ��شتقاللية  فــكــرة  جــاءت  هنا  ومــن  بــالــقــو�نــني، 

�لدولة.

مبفهومه  �لأخـــالقـــي  �ملــقــوم  عــلــى  �ل�شيا�شية  �لــ�ــشــرعــيــة  بــنــاء  ثانيتهما: 

�إقــامــة  خــالل  مــن  للكونية  تــنــزع  ذ�تــيــة  �إر�دة  ب�شفتها  �حلــريــة  �أي  �حلــديــث، 

كلية. موؤ�ش�شات 

�لجتماعي،  �لعقد  لنظريات  و�لنظري  �ملرجعي  �لأ�شا�س  هو  �لت�شور  هذ� 

ويرتكز على م�شادر تنا�شب �أخالق �لو�جب مع �لت�شريعات �ملدنية، ويتاأ�ش�س 

�إطار �لكونية �لإن�شانية. على مرجعية �لعقل ب�شفته 

�إ�ــشــكــالت عـــدة، نــذكــر مــن بينها مــا بينه  بــيــد �أن هــذ� �لــتــ�ــشــور قــد طــرح 

�أر�شت  �لتي  �حلديثة  �ل�شيا�شية  �لقانونية  �لت�شور�ت  �أن  من  ليو�شرت�و�س 

�إىل تاأرجح غري حم�شوم بني  قطيعة من مفاهيم �لف�شيلة �لأر�شطية �نتهت 

له  جهاز�  ب�شفتها  و�ملجتمع  �لدولة  ل�شبط  عملية  �إجر�ء�ت  كمجرد  �لقانون 

قو�عد ��شتغاله، وبني منح هذه �لإجر�ء�ت قيمة مطلقة �إما لتماهيها مع ما 

تعرب عنه قو�نني �لتاريخ، و�إما مبنحها قيمة �لقو�نني �لطبيعية كما يك�شف 

�لتجريبي. �لعلم  عنها 

نــظــريــا،  عــن ح�شمه  بــالــعــجــز  �لــقــو�نــني  مــ�ــشــدر  هــو متــويــه  هــنــا  فامل�شكل 

مع  �ن�شجامها  حيث  مــن  �أي  �لف�شيلة  لقوة  �أرجعتها  �لقدية  فالفل�شفات 

�إلهي مقّد�س، لذلك  �أرجعتها مل�شدر  �لدينية  و�ملنظومات  ذ�ته،  �لوجود  نظام 

وم�شدر  �لتاأ�شي�س  مرجعية  باعتبارها  قانونية  ز�وية  من  للدولة  �لنظر  يتم 

جماعية  �إر�دة  يحقق  ــي  ذ�تـ �أخــالقــي  عــقــد  عــلــى  قــائــمــة  ب�شفتها  �لــ�ــشــرعــيــة 

م�شرتكة تتخذ �شكل وثيقة قانونية حتكم عالقات �لنا�س فيما بينهم، وحتدد 

�لتي حتكمهم. �ل�شلطة  �شكل 

�ل�شطناعي،  �ملنظور  بــني  خفي  تناق�س  على  �إذ�  يقوم  �لت�شور  هــذ�  �إن 

عن  تعبري�  ب�شفتها  �لــدولــة  �أي  �لقيمي  و�ملــنــظــور  �ملــ�ــشــرتك،  �لأمـــن  حتقيق 

�مل�شمون �لأخالقي لالإر�دة �مل�شرتكة.

فما �أر�ده رولز هو �أل تقدم نظرية �لعد�لة �لتوزيعية كفل�شفة �أخالقية بل 

�لأخالقي،  للفعل  جوهرية  �أ�ش�س  بلورة  �إىل  تطمح  ل  �شيا�شية  نظرية  تعترب 

للعد�لة،  �إىل مبادئ كونية  �لو�شول  بكونها تريد  �أطروحته  تتميز  ومع ذلك 

وهدفه تقدمي ت�شور للعد�لة يعمم ويرفع �إىل �أعلى م�شتوى من �لتجريد، �أي 

�لبحث عن تاأ�شي�س �أ�شلي لقيم �لعد�لة من خالل �لرجوع لفكرة )�لو�شعية 

على  �لجتماعية  و�لت�شور�ت  �ملو�قع  لتاأثري  تفاديا  للمتعاقدين،  �لأ�شلية( 

ي�شمح  �لرت�بط  هذ�  ميزة  و�أن  �لقائمة،  �لرت�بطية  للحالة  �ملوؤ�ش�شة  �ملعايري 

بت�شور مبادئ �لعد�لة ب�شفتها مبادئ من �شاأن �لب�شر �أن يختاروها.

�أخــالقــيــا  لــيــ�ــس مــذهــبــا  لــلــعــد�لــة  �شيا�شي  تــ�ــشــور  �لــهــدف مــن و�ــشــع  و�إن 

�لليرب�لية  �ملجتمعات  كل  على  �ملطروح  �لع�شي  �لإ�شكال  هو ح�شم  بل  �شامال 

مبد�أ  عن  �ملتولدة  �لذرية  �لفردية  بني  �لفا�شل  �حلد  ر�شم  �لــذي  �لتعددية، 

وتق�شي  متوه  �لتي  �مل�شطة،  �لجتماعية  و�ل�شمولية  �حلــرة  �لذ�تية  �لإر�دة 

�حلقوق �لفردية وهي �حلقوق �لقاعدية �لأ�شا�شية لالإن�شان �حلديث.

�لجتماعي  �لتعاون  ن�شق  باأنه  للعد�لة  نظريته  يف  �ملجتمع  يعرف  فرولز 

�أنــه  هــي:  �أ�شا�شية  خ�شائ�س  ثــالث  �لتعاون  ولفكرة  �لإنــ�ــشــاف،  على  �لقائم 

�لإن�شاف  ي�شمن  �جلميع،  يقبلها  دقيقة  قو�عد  حتكمه  �لرت�بط  من  منط 

�لتي  �لعقالنية  �لفائدة  فكرة  يت�شمن  و�لفو�ئد،  �حلقوق  يف  �ملت�شاركني  بني 

�لعد�لة  نظرية  هدف  ي�شبح  هنا  ومن  �ل�شيقة،  �لفردية  �ملنافع  عن  تختلف 

تعيني  خالل  من  لالإن�شاف  �ل�شامنة  �لجتماعي  �لتعاون  �شيغ  حتديد  هو 

�حلقوق و�لو�جبات �لأ�شا�شية �لتي ت�شعها �ملوؤ�ش�شات �ل�شيا�شية و�لجتماعية 

مع حتديد منط و�شو�بط تق�شيم �ملنافع �ملرتتبة على �لتعاون �لجتماعي.

�لأكرث  للعد�لة  �ل�شيا�شي  �لت�شور  هو  ما  يغدو عندئذ:  �ملطروح  فال�شوؤ�ل 

قبول؟

يف  تتلخ�س  حمكمة  نظريات  عدة  رولــز  يقدم  �لإ�شكال  هذ�  عن  لالإجابة 

�لتالية: �لرئي�شية  �ملفاهيم 

فكرة �ملجتمع جيد �لتنظيم: وهو �ملجتمع �لذي مت ت�شوره ل�شمان �خلري 

لالأفر�د، وحمكوم بت�شور عمومي للعد�لة من قبل �ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د.

فكرة �لبنية �لقاعدية: وهي �لطريقة �لتي توزع بها �ملوؤ�ش�شات �لجتماعية 

�لرئي�شية. و�لو�جبات  �لأ�شا�شية �حلقوق 

نظرية  ومــالءمــة  عقالنية  مــدى  تقومي  وهــي  �لأ�شلية:  �لو�شعية  فكرة 

�أ�شخا�س عقالنيون من بني مبادئ  �نتقاها  �إذ� كانت مبادئها قد  ما للعد�لة 

�أخرى.

�لأ�شليني  �ملتعاقدين  و�شع  �فرت��س  تعني  وهي  �جلهل:  حجاب  فكرة 

خلف غطاء �جلهل.

فــكــرة �لإجـــمـــاع عـــن طــريــق �لــتــوفــيــق: وهـــي �إ�ـــشـــفـــاء �ــشــمــة �لــو�قــعــيــة 

�إىل  تف�شي  �لذي  و�لجتماعية،  �لتاريخية  للظرفيات  ومر�عاة  للمجتمع، 

نقاط �إجماعية تتجاوز ت�شارب �ملو�قف �لفردية.

�ملبدئني  �شياغة  �إىل  ــز  رولـ ي�شل  �خلم�شة  �لأفـــكـــار  هـــذه  خـــالل  ومـــن 

�لرئي�شيني للعد�لة، �للذين هما زبدة نظريته كلها، وهما:

�أن يتمتع كل �شخ�س بحق مت�شاو لغريه، وهو مبد�أ  �لأول: يجب  �ملبد�أ 

�لتعبري  كــحــريــة  �لأ�ــشــا�ــشــيــة  �لــد�ــشــتــوريــة  بامل�شائل  يتعلق  �لـــذي  �حلــريــة، 

و�لتنظيم. و�لتفكري 

و�لقت�شادي  �لجتماعي  �لتفاوت  �أ�شكال  تنظم  �أن  يجب  �لثاين:  �ملبد�أ 

مبو�قع  متعلقة  تكون  و�أن  �أحــد،  كل  م�شلحة  يف  تكون  �أن  ت�شمن  بطريقة 

بالإن�شاف  يتعلق  �لذي  �لختالف،  مبد�أ  وهو  للجميع،  مفتوحة  ووظائف 

يف �لفر�س.

هــذ�  يف  باقت�شاب  �شنقف  رولـــز،  خلفه  �لـــذي  �لــو��ــشــع  �جلـــدل  عــن  �أمـــا 

من  �نطلق  �لــذي  تايلور،  ت�شارلز  �لكندي  �لفيل�شوف  قـــر�ء�ت  عند  �ملــقــام 

كما  �لنتمائي،  �شياقها  من  باإخر�جها  �حلرة  للذ�ت  �لفردي  �لت�شور  نقد 

�لإن�شان  بــني  خطري  �نف�شام  على  تــقــوم  �لــتــي  رولــز  نظرية  يف  و��ــشــح  هــو 

و�ملو�طن، ويرى تايلور �أن رولز مل يتمكن من �لتخل�س من مبد�أ �لذ�تية 

دور  �لعقل  يفقد  وهنا  �حلديثة،  �لغربية  �لثقافة  على  �ملهيمنة  �لأخالقية 

�إىل  �حلكم يف �حلو�ر�ت �لأخالقية، وبطبيعة �لأمر يكنك تنبيه حماوره 

�إقناعه يف حالة ت�شبثه مبوقفه  �لتي فاتته، ولكن ل يكنك  �لنتائج  بع�س 

�لأ�شلي.

وذكر رولز باأن على كل �شخ�س حتديد ت�شوره �خلا�س للحياة �ملثالية، 

�لفردية  تتاأ�ش�س على �حلقوق  �إىل قيام معادلة ليرب�لية  يوؤدي  �لر�أي  هذ� 

وتــرفــ�ــس �لخـــتـــالف �لــثــقــايف، وتــكــون عــاجــزة عــن قــبــول �أمنــــاط �حلــيــاة 

�أ�شا�س بقائها. �لثقافية للمجموعات �لتي هي 

و�خلال�شة هنا يكن �لقول �إنه يجب �شبط �لعقل �لعمومي، وهو عقل 

�مل�شوؤولني �لذين يار�شون ب�شفتهم ج�شما جماعيا لل�شلطة �ل�شيا�شية عن 

�لعقل  مع  وم�شاركته  للد�شتور،  ومر�جعتهم  للقو�نني  �إ�شد�رهم  طريق 

�لغري عمومي، �لذي يت�شكل يف �ملوؤ�ش�شات �لدينية و�جلامعية ولدى و�شائل 

لكنه  و�لتعبري،  �لوعي  حرية  حدود  يف  مقبول  وهو  �لجتماعي،  �لتو��شل 

�مل�شرتكة  و�لقيم  �لثقافة  جمال  لأنه  �لعمومي  �لعقل  يعو�س  �أن  يكن  ل 

لالأمة.

�لن�شو�س �ملن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�س بال�شرورة ر�أي جملة �لتفاهم �أو �جلهة �لتي ت�شدر عنها.

جملة �لتفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�س : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : لربيد �لإلكرتوين�
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تعد نظرية �لعد�لة جلون رولز �أهم �ملحاولت �لفل�شفية بعد �لنظريات �لتعاقدية يف �لقرن �لثامن ع�شر لبناء قاعدة �شلبة للممار�شة �لليرب�لية �حلديثة، �إذ وّلدت �لكثري من 

�حلو�ر�ت يف �لفكر �ل�شيا�شي �ملعا�شر، و�هتز بنيانها بعد �لنتقاد�ت �لتي تعر�شت لها، وهذ� ما �شوف نناق�شه يف مقال �لباحث و�لأكاديي �ملوريتاين عبد�هلل �ل�شيد ولد �أباه يف جملة 

�لت�شامح »نظرية �لعد�لة لدى جون رولز: �لأطروحة ونقادها«.

غالباً ما كان �لعقد �لجتماعي نقطة خالف بني �لفال�شفة، �إذ� �نق�شم �إىل �جتاهني: جمهوري يركز على �لبعد �ملتعلق بالإر�دة �مل�شرتكة و�لهوية �جلماعية لالأمة، وليرب�يل يركز 

على �حلقوق �لفردية �لأولية.

�أّن �لتميز بني �لفعل �خلرّي و�ل�شيء يحدد ح�شب معيار �لرفاهية، ويكن  �لثامن و�لتا�شع ع�شر رّكزت على فكرة حمورية مفادها  �أّما �لفل�شفات �لنفعية �لتي ظهرت يف �لقرن 

تلخي�س �أ�ش�شه �إىل ثالث حمدد�ت رئي�شية: مبد�أ �لرفاهية، مبد�أ �لتقومي بالأثر �لر�جع، ومبد�أ �ملنفعة.

Wali7-alabri@hotmail.com

ما هو الت�سور ال�سيا�سي للعدالة الأكرث قبول؟


