العدد الخامس والخمسون  :شعبان ١٤٤٠هـ  -أبريل ٢٠١٩م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

التعددية في العقيدة المسيحية بين القبول والرفض
في التنوير والتجديد
االختالف والتعارف بين النصوص الدينية والواقع
ُّ
تشكل الدين
الدوغما وأثرها في
موقع الدين أمام السلطة عند ناصيف نصار
صوت اآلخر في فلسفة إيمانويل ليفيناس
الصراع بين القيم والتقدم العلمي في عصر العولمة
هل نحتاج التعددية الدينية؟
التأويل بين الواقع والنص الديني وآفاق التحضر
النظام األخالقي في اإلسالم
حي بن يقظان :وحال اإلنسان في كل زمان ومكان

أما قبل!...
َّ
د .هالل الحجري
من ِشعر األطفال الذي ُيمكن ترجمته للطفل العربي
«ه َر ْي َرة» للكاتبة األمريكية
قصيدة بعنوان ( )kittyأو ُ
إليزابيث بايسون برينتيس (Elizabeth Payson
 .)1878-1818( )Prentissاحترفت برينتيس الكتابة
منذ سن مبكرة في حياتها خاصة في مجال أدب
األطفال بنوعيه الشعري والقصصي .في أوائل
األربعينيات من القرن التاسع عشر ،د ّرست في مدرسة
خاصة للبنات في ريتشموند بوالية فرجينيا ،وتزوجت
من أحد القساوسة اسمه جورج لويس برنتيس .انتقال
تم
ألول مرة إلى نيو بدفورد ،ماساتشوستس؛ حيث َّ
تعيين زوجها راعيا إلحدى األبرشيات الطائفية المحلية،
وابتداء
ومن ثم عاشا لفترة وجيزة في نيو جيرسي،
ً
من عام  1851إلى أن توفيت ،عاشت برينتيس وزوجها
في نيويورك ،حيث شغل الزوج منصب قسيس لعدد
من الكنائس المشيخية .ونظرا لطبيعة معيشتها
الدينية ،اتسمت كتاباتها في مجملها بروح مسيحية
فت لها في
فت بترنيمتها التي ُع ِز ْ
عميقة ،وقد ُع ِر ْ
زيدا من ُح ِّب َ
ك أيها المسيح» .حقق كتابها
«م ً
جنازتها َ
ُشر عام
لسسي الصغيرة» الذي ن ِ
«أعياد الميالد الستة َ
 1853نجاحا كبيرا؛ حيث استقبل بشكل جيد في
أيضا إلى الفرنسية.
الواليات المتحدة وإنجلترا وترجم ً
ويذكر النقاد أن أهم العناصر األساسية المميزة لكتب
األطفال التي ألفتها برينتيس هو حوارها الواقعي
وإمكانية تصديق خطوط القصة البسيطة التي
تسردها.
في إحدى الطبعات الحديثة للكتاب ،يذكر الناشر
أن هذه القصة مثالية لحكايات ما قبل النوم التي
َّ
يمكن لآلباء واألمهات مشاركتها مع أطفالهم كل
ألن «طبيعتها الهادئة لها تأثير هادئ على
ليلة؛ َّ
العقول الصغيرة المزدحمة» ،ومنذ أن نشر الكتاب
في خمسينيات القرن التاسع إلى اآلن ،تحظى هذه
القصة بشعبية كبيرة بين األطفال؛ إذ تعلمهم
دروسًا مهمة في الحنان والحب.
«ه َر ْي َرة»:
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التعددية في العقيدة المسيحية بين القبول والرفض
زينب الكلبانية
�شهدت الفرتة ما بني القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر امليالديني انق�سا ًما دين ًيا حاد ًا يف �أوروبا ،حتول على �إثره و�سط القارة وغربها �إىل م�سرح هائل للنزاعات
وال�صراعات؛ فالتحوالت التي بد�أت تخرتق الن�سيج االجتماعي وتفر�ض نف�سها كواقع جديد حينها  -وهو ما مل ت�ألفه ال�ساحة � -صاحبها ٌ
بحث ٌ
قلق عن �سبل ُمبتكرة
للتعاي�ش بني خمتلف التعبريات الدينية وال�سيا�سية النا�شئة والقائمة.
وح��دث هناك العديد من التداعيات واالرت ��دادات العنيفة ،لأمل
اخلروج من باراديغم القرون الو�سطى �إىل باراديغم احلداثة ،ومن
الهوت منغلق �إىل الهوت منفتح ،و�شملت الأحداث حينها خمتلف
البلدان؛ فرن�سا وهولندا و�إجنلرتا و�أ�سكتلندا والعديد من الدول
الأوروب �ي��ة الأخ ��رى ،وه��ذا م��ا ناق�شه ال�ب��اح��ث ع��زال��دي��ن عناية يف
مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان «االنق�سام امل�سيحي ومعنى
القبول بالتعددية الدينية» .لقد ميز �أوروبا طيلة القرون الو�سطى،
و�إىل حدود حقبة الإ�صالح الربوت�ستانتي احتكار ديني جثم على
ق�ل��ب ال �ق��ارة ،م�ن��ع فيها �أي حت��ول خ ��ارج الأط ��ر ال�لاه��وت�ي��ة ،التي
دب فيه نوع من
�ضبطتها الكني�سة الرومانية؛ لكن ذلك االحتكار َّ
م�ست احلا�ضنة االجتماعية
االنخزام ج ّراء فتور داخلي ،وتغريات ّ
وال�سيا�سية؛ فلطاملا كان التحالف التاريخي بني الدين وال�سيا�سة»
�أو بالأحرى بني كني�سة روما والإمرباطورية الرومانية  -حاجة
ت��اري�خ�ي��ة ل�ل�ط��رف�ين ،ول�ك��ن الإم�ب�راط ��وري ��ة ال�ت��ي غ��رب��ت �شم�سها
توارثتها �إمرباطوريات مُقد�سة ،مل تعمل على اخلروج بالتحالف
ال�ق��دمي ب�ين الديني وال�سيا�سي �إىل �أف��ق �أرح ��ب؛ ب��ل ر�سخت تلك
الزيجة الأبدية �سبي ً
ال لل�سيطرة والهيمنة والتمدد.
ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن االن�ق���س��ام��ات الدينية ومنها �سقوط الهيمنة
امل�سكونية للبابا وتفتت �سلطة الكني�سة ،وث��ورة الطباعة وحت��رر
الكتاب املقد�س من االحتكار ،وا�ست�شراء الف�ساد يف �أو�صال الكني�سة،
و�سيطرة النبالء على الإك�ل�يرو���س؛ وت��دخ��ل ال�ق��ان��ون الكن�سي يف
ال�ش�أن االجتماعي.
�إذ مل يظهر التيار االحتجاجي بغتة؛ بل �سبقته �إرها�صات دعت
�إىل الإ� �ص�لاح ،ع ّ�بر عنها جملة م��ن الالهوتيني واملُفكرين مثل
�أندريا كارلو�ستاديو وفيليب ميالنكتون ومارتن بوتزر ،وغريهم
من املفكرين الآخرين.
ولكن اللحظة التاريخية الإ�صالحية اللوثرية ،التي ع ّ�برت عن
جوهر االنق�سام يف �أوروب��ا ما ك��ان ه ّينا تطويقها ،وم��ا كانت هبة
ع��اب��رة ع�ل��ى غ ��رار نظريتها ال���س��اب�ق��ة ،ال�ت��ي ت�ع��ام�ل��ت معها روم��ا
باحلرمان ،ونعوت الهرطقة والتجديف واالنحراف واحلرق ،فقد
مثلت نقي�ضا جذريا لروما ا�ستمر حا�ضرا �إىل اليوم.
ويف تف�سري ظهور الإ�صالح يف �أوروبا ُتطرح ثالث فر�ضيات� :أولها،
ف�سر الالهوتيون الربوت�ستانت الأمر ب�أ َّن الكني�سة الكاثوليكية قد
فقدت تدريج ًيا ت�أثريها جراء الف�ساد الأخالقي والرتدي القيمي
ملمو�سا لدى العامة التي حلقتها �آثار
الذي �آلت �إليه ،وهو ما بات
ً
ذلك ابتزازا و�إنها ًكا ال�سيما ب�ضريبة الع�شور و�صكوك الغفران.
ث��ان�ي��ا ،ع�ل��ل امل ��ؤرخ ��ون احل ��دث ب� ��أ َّن ال �ع��وام��ل ال�ت��اري�خ�ي��ة �أج�ب�رت
الكني�سة الكاثوليكية ع�ل��ى ال��دخ��ول يف حت��ال�ف��ات ،وامل���ش��ارك��ة يف

�سل�سلة م��ن ال���ص��راع��ات ب�ين ال��دوي�لات النا�شئة يف �أوروب ��ا ،حيث
ج ��رت ال �ه ��زائ ��م امل �ت �ك ��ررة ت �ل��ك ال � ��دول احل �ل �ي �ف��ة ن �ح��و االن �ح ��دار
التدريجي لت�أثري الكني�سة الكاثوليكية.
ريا ،بينت قراءة االقت�صاديني  -التي عر�ضها �آدم �سميث 1776م
�أخ ً
 �أن امل�س�ألة تتلخ�ص يف كون «املونوبوالت» الدينية التي تدعمهاال ��دول ��ص��ارت تعر�ض نف�سها ب�شكل غ�ير الئ��ق ،مم��ا ف�سح املجال
لدخول مناف�سني يتمتعون بجدوى �أوفر.
ويف واق� ��ع الأم � ��ر م � ّث��ل الإ�� �ص�ل�اح ال�بروت���س�ت��ان�ت��ي ك �� �س��را حل��اج��ز
امل�شروعية ال��دي�ن�ي��ة ،بعد ال�ت�ف��اف ت �ي��ارات ع��دة ح��ول مطلبي «ال
و�سيط للخال�ص �إال امل�سيح» ٌ
ي�سر
و«كل بنف�سه كاهن» ،الأمر الذي ّ
اقتحام ال�سوق الواقعة يف قب�ضة م�ؤ�س�سة احتكارية وحيدة ،تتمثل
يف الكني�سة الكاثوليكية.
ً
لكن الو�ضع اجلديد الذي برزت فيه كني�سة روما م�شاركا فاع ً
ال يف
ت�أجيج اخل�صومات الدينية ومباركتها ،ما كان مقبوال لدى طائفة
وا�سعة من املفكرين ،فقد �شكلت الإن�سانوية امل�سيحية نقدا من
داخل البيت امل�سيحي ومراجعة جادة للأفكار الداعمة لل�صراع.
ق�دّم �إرازم��و���س ر�ؤي��ة جديدة للحرب ومُوجباتها ،ذاهبا فيها �إىل
�أن احلروب املقد�سة مبثابة عر�ض جمازي لل�صراع بني الف�ضيلة
والرذيلة ،و�ألغى بذلك مدلولها ال�سيا�سي ،وما ُيكن �أن ت�ستند
�إليه من مرجعية دينية .لكن ذلك اخلط الذي نادى به �إرازمو�س
مل يلق ترحي ًبا ،ال �سيما و�أن التهديد الرتكي كان على الأب��واب،
ولكونه يلغي تراثا عريقا يف الإك��راه والإل��زام طاملا ا�ستندت �إليه
الكني�سة.
ً
ف�ق��د �أن �� �ش ��أت احل ��روب ال��دي�ن�ي��ة م�ن��اخ�ا ج��دي �دًا ق�ط��ع م��ع الهيمنة
الروحية والواحدية الالهوتية اللتني �سادتا طيلة قرون ،وقل�صت
م��ن ذل��ك ال�ت��أث�ير الأخ�لاق��ي وال�سيا�سي ال ��ذي م��ار��س��ه ال�ب��اب��وات،
ولذلك رف�ض اجلانب البابوي التوقيع على معاهدة وي�ستفاليا.
ف�ق��د �أوح� ��ى ذل ��ك ال���ص�ل��ح ب���ش�ك��ل ب�ين �أ َّن ال��وق��ت ق��د ح ��ان لإق ��رار
الت�سامح الديني ،وهو ما قاد مع الوقت �إىل حرية ال�ضمري .ومن
دب التحول نحو �إق��رار احلرية ال�سيا�سية ،التي ب��د�أت
ه��ذا الأف��ق ّ
ترت�سخ يف هولندا و�إجنلرتا وهو ما �سيقود الحقاً �إىل تلك احلركة
ّ
�سيح�ضر الندالع
الفكرية الوا�سعة و�إىل ذلك التقدم الكبري ،الذي
الثورة الفرن�سية والنبالج الع�صور احلديثة.
وب�شكل عام ،انطلقت مع احلرية الدينية حركة ليربالية قوية يف
جل القطاعات ،و�أ�سا�سا يف املجاالت ال�سيا�سية والفل�سفية والعلمية.
بحلول ع��ام 2017م ي�ك��ون ق��د م � ّر على ان ��دالع �أخ�ط��ر فتنة دينية
��ش�ه��دت�ه��ا �أوروب� � ��ا خ�م���س��ة ق� ��رون ،وال ت� ��زال ت �ب �ع��ات ت �ل��ك ال��واق �ع��ة
وتفاعالتها �سارية �إىل ال�ي��وم ،ويف حماولة ل��ر�أب ال�صدع ما فتئ

العقالء من اجلانبني يف م�سعى د�ؤوب للتقريب بني اخل�صمني.
ف��االن���ش�ق��اق ب�ين ال�ك��اث��ول�ي��ك وال�بروت���س�ت��ان��ت  -ك�م��ا تعي�ش �آث ��اره
امل���س�ي�ح�ي��ة  -ه��و ان���ش�ق��اق اج�ت�م��اع��ي ث �ق��ايف وت�ع�ل�ي�م��ي واق�ت���ص��ادي
حمموم �إىل التاريخ ال��راه��ن .وب�صرف النظر عما �أح��دث��ه الفعل
الربوت�ستانتي م��ن حت��ري��ر للن�شاط امل�سيحي م��ن ع��دي��د الكوابح
واجلمود ،ودفعه بالتحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية يف الغرب �إىل
�آفاق �أرحب.
على خ�لاف نظريه الكاثوليكي ،وه��و ال��ر�أي ال��ذي ب��ات مقبو ًال يف
ال�ب�ل��دان الكاثوليكية �أي���ض��ا ،م��ع ان�ت���ش��ار ط��روح��ات م��اك����س فيرب
ولفيف وا�سع من االقت�صاديني وعلماء االجتماع .مع ذلك ال يزال
ثمة ت�صور غائم رائج �إىل اليوم هو �أ َّن الربوت�ستانتية تتطابق مع
احل��ري��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة ،و�أن الكاثوليكية ت�ت�لاءم م��ع املحافظة
وال�سلطة املطلقة.
وك �م��ا ��س�ب��ق �أن �أ� �ش��رن��ا ف ��إن ��ه يف ع ��ام  2017ا��س�ت�ع��اد ال�ل��وث��ري��ون
والكاثوليك معاً ذكرى الإ�صالح ،بعد �أن مرت على احلوار امل�سكوين
بني الطرفني وعلى نطاق عاملي خم�سون �سنة ،و�سيدور التقارب
ح��ول الر�سالة الإجنيلية للطرفني بو�صف امل�سيح مركز الإمي��ان
لديهما ،ومن جانب �آخر فمحاولة التعامل النقدي الذاتي مع ما
ج ّر �إىل انق�سام الكني�سة لي�س يف املا�ضي فقط بل يف احلا�ضر � ً
أي�ضا.
الكثري من اخلال�صات الالهوتية ملارتن لوثر باتت مقبولة من
قبل الكاثوليك كما بني احلوار امل�سكوين .و�صيغت خم�سة عنا�صر
لهذه الوثيقة تتمثل يف �ضرورة انطالق الكاثوليك واللوثريني من
منظور الوحدة ال من حال االنق�سام لتدعيم ما يجمعهم م ًعا ،حتى
و�إن كانت االختالفات هي الأبرز ،وعلى اللوثريني والكاثوليك �أن
يتهي�أوا على ال��دوام للتحول �أثناء لقائهم بالآخر تبعاً ل�شهادتهم
الإميانية؛ وعليهما �أن يحددا معا اخلطوات العملية ،مبا يقود �إىل
التطلع الدائم وب�شكل متجدد نحو بلوغ ذلك الهدف.
ال ري��ب �أن االنق�سام ك��ان �صنيعة ال�لاه��وت ولكن التعددية كانت
تر�سخ املنظور املدين للدولة وزحف قيم احلداثة ،فالتحوالت
نتاج ّ
االجتماعية  -وال �سيما يف املجال ال�سيا�سي  -قد �أجربت الكنائ�س
مبختلف لواهيتها على القبول بالتعدد ك��واق��ع اجتماعي متليه
الدولة املدنية بقوة القانون؛ �إذ مل ي��أت القول بالتعددية كن�ضج
داخل الدين ،ولكن كواقع خارجي فر�ضته الدولة بو�صفها حا�ضنة
للجميع؛ فلي�ست التعددية الدينية ال�سائدة يف الغرب اليوم مت�أتية
ج ��راء اله ��وت دي�ن��ي منفتح ،و�إمن ��ا ه��ي عي�ش واق�ع��ي �أل�ف��ه النا�س
وتوا�ضعوا عليه داخل الدولة املدنية.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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في التنوير والتجديد
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عاطفة المسكرية

مبجريات �أحداث القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر يف �أوروبا و حتديدا بالفكر ال�سيا�سي واالجتماعي
التنوير والتجديد الديني م�صطلحات ظهرت وارتبطت ُ
والديني والفل�سفي كذلك .وتطرق للمعاين املت�صلة مب�صطلحي التنوير والتجديد الديني �أحد الباحثني املتخ�ص�صني يف ق�ضايا الفكر الإ�سالمي املعا�صر حيث تدرج
يف مناق�شاته حول عدة م�سائل �أهمها العالقة التي تربط الإن�سان بنف�سه وبالكون وب�أخيه الإن�سان وبالغيب كذلك يف مقال له بعنوان «التجديد الديني وامل�س�ألة
الأخالقية عند حممد �إقبال»� .إن اهلل �سبحانه وتعاىل �أنزل الكتب ال�سماوية على �أنبيائه بني �أممهم يف تلك الع�صور وحدثت اختالفات حيث �إنَّ هناك من �آمن
وهناك من كفر كعادة كل الأمم يف كل الع�صور.

�إن ال�ك�ن�ي���س��ة ال �غ��رب �ي��ة يف ال �� �س��اب��ق ك��ان��ت مهيمنة
على ك��اف��ة امل�ج��االت املرتبطة باملجتمعات الغربية
والأوروب �ي��ة حت��دي��دا ،حيث ك��ان لها �أث��ر يف اجلانب
االق�ت���ص��ادي ،وال�سيا�سي ،واالج�ت�م��اع��ي ،وال��دي�ن��ي،
والثقايف ،والفل�سفي .وج��اءت بداية القرن التا�سع
ع�شر لي�صبح التنوير يف �أوج ت�أثريه على املجتمع �إىل
حد �إ�صدار كتاب تنويري واحد على الأقل يف اليوم
الواحد وكانت بع�ض هذه الكتب تتعاطى موا�ضيع
تثري �صخباً �شديدًا وج��د ًال حولها لأن بع�ضها كان
ي�صور الأديان وك�أنها �أفكار رجعية ال متت للحداثة
ب�صلة وفقاً للمفكر امل�صري حممد عمارة .واملثري
ه��و االنت�شار الهائل للفكر التنويري للحد ال��ذي
جعله حا�ضرا يف كل املحافل التي كانت تقام يف تلك
الفرتة كمعار�ض الكتاب التي كانت تتطرق للتنوير
كمحور �أ�سا�سي لها .على الرغم من ذلك ،البد من
ذك��ر �أن ه��ذا امل�صطلح تختلف م�ضامينه اختالفا
جذريا يف ال�شرق مقارنة مبعانيه عند الغرب وهذا
ما غفلت عنه فئات كثرية يف املجتمع �آن��ذاك حيث
ي�ف�تر���ض �أن ُيقتب�س ت�ن��وي��ر امل�سلمني م��ن ال �ق��ر�آن
وواق ��ع امل�سلمني املبني على القيم الإ�سالمية لأ َّن
نظرة الإن�سان امل�سلم للكون ولنف�سه تختلف متاماً
عن النظرة الالهوتية الغربية ،فالتنوير الغربي
جاء كرد فعل على ال�سيطرة الكن�سية الغربية وغالبا
ما تكون ردات الفعل نا�سفة لكل ما �سبقها من �أفكار
وخا�صة �إذا كانت يف نف�س �سياق الفكرة التي جاءت
ك��ردة فعل؛ فقد ك��ان ال�شعار يف ذل��ك ال��وق��ت �أن��ه ال
��س�ل�ط��ان ع�ل��ى ال�ع�ق��ل �إال ال�ع�ق��ل .وم ��ن وج �ه��ة نظر
�شخ�صية ،ال يتما�شى م��ع املنطق العقلي لطبيعة
احلياة الب�شرية؛ فالغيبيات حقيقة ال ميكن �إنكارها
وم��ا �أدل على ذل��ك �إال امل��وت .على ال��رغ��م م��ن ذلك
يعد العقل حا�ضرا يف اخل�ط��اب الديني الإ�سالمي

حتديدًا فقد ورد ذكره يف �أكرث من � ٤٠آية يف القر�آن
ال� �ك ��رمي ،وه �ن��ا دالل� ��ة ع �ل��ى ت ��أك �ي��د �أه �م �ي��ة ال�ت�ف�ك��ر
و�إع �م ��ال ال�ع�ق��ل؛ ف��ال�ف��رق ب�ين ال��دع��وة الإ��س�لام�ي��ة
والتنويرية �أن��ه من املفرت�ض عمله العقل بجانب
ال�شرع على عك�س التنوير الغربي الذي يركز على
العقل منفردا .الأفكار احلديثة على املجتمع غالبا
ما تلقى �إم��ا قبوال ورواج��ا �أو ا�ستنفارا هائال ،وقد
تلقى االثنني معاً بني فئات خمتلفة .وهنا ي�أتي دور
املفكرين باملجتمعات يف م�ق��ارب��ة الأف �ك��ار ووج�ه��ات
النظر والتف�سري العقالين للأفكار ،وال ن�ستطيع
اح�ت�ك��ار ه ��ذه امل �ه��ام ع�ل��ى امل�ف�ك��ري��ن� ،إمن ��ا ي�ج��ب �أن
يقوم كل ذي وعي بدوره التوعوي يف �سبيل االرتقاء
باملجتمع واالبتعاد عن �سفا�سف الأمور كاالختالفات
التي ت�ؤدي �إىل االنق�سامات يف املجتمع الواحد بني
ُمتلف فئاته وبني جيل و�آخر يف بع�ض الأحيان.
�إن االختالفات حتمية وناجتة عن اختالف الأفكار
والبيئة التي ن�ش�أ فيها �أف��راد املجتمع الواحد ،لكن
تبقى م�س�ألة تقريب وج�ه��ات النظر ممكنة لأبعد
ح��د ،وم��ا �أدل على ذل��ك �إال التكتالت ال�سيا�سية/
االج�ت�م��اع�ي��ة  /االق�ت���ص��ادي��ة يف جم�ت�م�ع��ات ال ��دول
ال�صناعية  -كنموذج � -سهل اال�ستدالل ب�سبب و�ضوح
الأه � ��داف وال�ن�ت��ائ��ج ل��دي�ه��ا .وع�ل�ي��ه ،غ��ال�ب�اً م��ا يتم
ال�سعي والرتكيز فيها على �إيجاد النقاط امل�شرتكة.
ع�ل��ى ك ��ل ،يعترب ال�ت�ن��وي��ر ك�ف�ك��رة م�ث��ل ال�ع��دي��د من
الأف �ك��ار اجلدلية ال�ت��ي ظ�ه��رت يف املجتمعات ولكن
ك��ان للحركة دور �أ��س��ا��س��ي لقيام ث ��ورات اجتماعية
و�سيا�سية كالثورة الأمريكية والفرن�سية حتديدا،
م ��ؤدي ��ة ل �ب��زوغ �شم�س اال� �ش�تراك �ي��ة وال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة،
م�ؤثرة على االقت�صاد .كذلك �أ�سهمت ب�شكل قيادي
جداً لقيام الدولة احلديثة التي غريت من توجهات
�أن�ظ�م�ت�ه��ا ال�ق��دمي��ة �إىل �أن�ظ�م��ة تف�صل ال��دي��ن عن

الدولة وال زالت هذه الأنظمة قائمة �إىل يومنا هذا.
و�إذا جئنا منعن النظر لنظرة املجتمعات ال�شرقية
والغربية للتنوير جند �أنها ال زالت خمتلفة بينهما
وال�ف�ج��وة غالباً م��ا ت�ك��ون نابعة م��ن منطلق ديني،
ف�لا زال��ت املجتمعات ال�شرقية تنظر للفكرة على
�أن �ه��ا حم��اول��ة ال��س�ت�ب�ع��اد ال��دي��ن وم�غ��ال�ط�ت��ه يف كل
��ش��اردة وواردة بينما ينظر �إل�ي�ه��ا ال�غ��رب على �أنها
نوع من التجديد الإيجابي الذي �سي�سهم يف تقدم
املجتمعات.
بعيدا عن �آراء ال�شرق والغرب رمبا ن�ستطيع طرح
بع�ض الت�سا�ؤالت التي توازن بني النظرتني ،فلماذا
ال ن�ستطيع ال�ت�ق��دم والتقليل م��ن �إ��ض�ف��اء الطابع
الديني يف تفا�صيل احلياة مع احلفاظ على ثبات
ال�ه��وي��ة الدينية ك�أ�سا�س وق��اع��دة وج��ودي��ة ال غنى
عنها .فلم تكن التوجيهات يف الدين داعية للطاعة
فقط دون تفكري ،ون�ستدل بقوله تعاىل « ِ�إ َّنا َج َعل َنا ُه
ُق��ر�آ ًن��ا َع َر ِب ًّيا َل َع َّل ُكم َتع ِق ُلو َن(�(-)3سورة الزخرف)
وبقوله تعاىل « َومِ ن �آ َيا ِت ِه �أَن َخلَ َق َل ُكم مِ ن �أَن ُف�سِ ُكم
اجا ِل َت�س ُك ُنوا �إِ َليهَا َو َج َع َل َبي َن ُكم َم َو َّد ًة َو َرح َم ًة ِ�إ َّن
�أَز َو ً
ِف َذل َِك َ آل َي��اتٍ ِل َقو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن(�(-)21سورة الروم).
و« ُقل َل �أَ ُق ُ
يب
ول َل ُكم عِ ندِ ي َخ َزائ ُِن َّ ِ
الل َو َل �أَعلَ ُم ال َغ َ
َو َل �أَ ُق ُ
وحى �إِ َ َّ
ل ُقل
ول َل ُكم �إِ ِّن َملَ ٌك �إِن �أَ َّت ِب ُع �إِ َّل مَا ُي َ
ري �أَ َف َل َت َت َف َّك ُرو َن(-)50
هَل َي�س َتوِي الأَع َمى َوال َب ِ�ص ُ
(�سورة الأنعام) و�إن بحثنا لن جند ما يتعار�ض مع
الدعوة للتفكري يف القر�آن الكرمي .ومن هذا املنطلق
الب��د من �إع�ط��اء الأف�ك��ار التي لن تالم�س الثوابت
واجلوهر الديني فر�صة ال �سيما �أننا مل ن�صل �إىل
البنية التحتية الفكرية التي ي�صل فيها الإن�سان
�إىل قدرة مطلقة يف حتليل ت�صرفاته ونقدها و�إعادة
النظر فيها باعتماد تام على عقله ونف�سه وثقافته
دون احلاجة �إىل التجديد.
Attifa.nasser@gmail.com
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االختالف والتعارف بين النصوص الدينية والواقع
زهرة السعيدية
يعترب الكثري من املراقبني �أن امل�شكلة الأ�سا�سية يف العالقة املتوترة وال�شائكة بني الثقافة الإ�سالمية والثقافة الغربية هي عجز الطرفني عن فهم كل منهم
للآخر ،وقد تبنَّى حممد ال�سماك هذه الفكرة يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم «التعارف يف الإ�سالم بني الغاية واملنهج» ،وحاجج فيه من منظور قر�آين على �أن
الإ�سالم من جهته متقبل للآخر ودا ٍع للحوار ،ويبقى ال�سبب الأ�سا�سي يف التوتر بني ال�شرق والغرب ح�سب ر�أيه ،هو عجز الغرب عن فهم الإ�سالم بال�شكل ال�سليم،
لكنه غفل عن عوامل �أخرى �أكرث جدية وتعقيداً� ،س�أطرحها يف نهاية املقال.

ويحاول الكاتب معاجلة مو�ضوع العالقة ال�شائكة بني
الإ��س�لام واحل���ض��ارات الأخ ��رى ،م�سته ً
ال بحثه ب�أدلة
م��ن ال�ق��ر�آن على عاملية الر�سالة اال�سالمية ،فيقول
�إ َّن العديد من الإ�شارات يف القر�آن تك�شف عن مالمح
الت�سامح والتعددية يف اال�سالم ،مثل الإ��ش��ارة �إىل �أن
اهلل خلق النا�س جميعاً من نف�س واحدة ،و�إ�شارة �أخرى
�إىل �أن جميع النا�س مت�ساوون يف الكرامة واحلقوق،
و�إ��ش��ارة ثالثة ت��دل على �أن النبي حممد بعث «رحمة
للعاملني» ،ويرى ال�سماك �أن حكمة اهلل �شاءت �أن يكون
النا�س �أمماً و�شعوباً خمتلفة حتى يت�سنى لهم التعارف
والتدافع ،ومن ثم الو�صول �إىل الوحدة الإن�سانية.
االختالف والتعارف يف القر�آن
العامل متن ِّوع جدًّا ومتعدِّد لي�س فيما يخ�ص الأعراق
ف�ق��ط ،و�إمن ��ا يف املعتقدات وال�ث�ق��اف��ات �أي���ض�اً؛ لدرجة
�أ َّن الثقافات والإث�ن�ي��ات نف�سها غ�ير متجان�سة ،ومن
الوا�ضح جدًّا �أن القر�آن قد قدَّر هذا التنوع واالختالف
ب�ين �سائر الأع ��راق والثقافات وامل�ع�ت�ق��دات؛ فقد د�أب
على تعليم �أتباعه �أن الب�شر -و�إن كانوا خمتلفني -فهم
مت�ساوون جميعاً يف الكرامة واحلقوق ،و�أن اهلل جعلهم
على هذا النحو بح�سب ما جاء يف الآيتنيَ « :ومِ نْ �آ َيا ِت ِه
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر�� ِ�ض َواخْ ت ُ
ِالف َ�أ ْل�سِ َن ِت ُك ْم َو َ�أ ْل َوا ِن ُك ْم
َخ ْل ُق َّ
�إِ َّن ِف َذل َِك لآ َياتٍ ِّل ْل َعالِ ِنيَ» ،و« َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل
ِل� َت� َع��ا َر ُف��وا» ،حتى ي�ؤ�س�س لقيمة التعارف التي حتدث
ع��ادة مع الآخ ��ر ،عن طريق االع�ت�راف به وباختالفة
والتفاعل معه «دومنا تبعية و�إحلاق».
وال يرى الكاتب �أن عالقة الإ�سالم بالأديان الأخرى
ع�لاق��ة ت���س��احم�ي��ة و�إمن � ��ا �إمي ��ان �ي ��ة؛ ح �ي��ث �إ َّن �إمي ��ان
امل���س�ل��م ال ي�ك�ت�م��ل �إال ب ��الإمي ��ان ب��ال��ر� �س��االت الأخ ��رى
و�أن�ب�ي��ائ�ه��ا .وال ت�شبه ال�ع�لاق��ة الت�ساحمية العالقة
الإميانية ب ��أي �شكل ،ف ��الأوىل عالقة فوقية ت�ستعلي
على الآخ��ر وتعتربه على خ�ط��أ ،لكنها تت�سامح معه.
�أم��ا الأخ ��رى فهي ع�لاق��ة ن��دي��ة ت�ق��وم على االع�تراف
باحلق واالح�ت�رام امل�ت�ب��ادل .ث��م �إ َّن هاتني القاعدتني
-االخ �ت�لاف وال �ت �ع��ارف -ت��ؤ��س���س��ان لقيمة �أك�ب�ر وه��ي

ال ��وح ��دة الإن �� �س��ان �ي��ة ال �ت��ي ال ت�ط�م����س ال �ت �ع��دد ،و�إمن ��ا
ت�سخره من �أج��ل تبادل اخل�برات واملنافع ،و ُت�سهم يف
�صنع جمتمع �إن�ساين متح�ضر.
ي �ق��ول ال �ك��ات��ب �إ َّن و� �ض��ع م�ن�ه�ج�ي��ة ل �ل �ت �ع��ارف �أ��ص�ب��ح
حاجة �إن�سانية ما�سة يف �ضوء �أح��داث القرن الواحد
والع�شرين املتمثلة يف:
 -1حتول الق�ضايا الوطنية �إىل ق�ضايا عاملية.
 -2مل تعد كل دولة منكفئة على ذاتها؛ فقد �أ�صبحت
ال �ق��وان�ين ال��دول �ي��ة ت�ل�ع��ب دوراً �أ��س��ا��س�ي�اً ف�ي�م��ا يتعلق
بالق�ضايا املحلية.
 -3ان�ح���س��ار ال �ت �ن��وع ال �ث �ق��ايف ب���س�ب��ب ال �ع��ومل��ة ،و��ش�ع��ور
الثقافات املطمو�سة باالختناق ب�سبب هيمنة الثقافات
املتقدمة على العامل.
االختالف والتعارف يف الواقع
وي��رى الكاتب �أ َّن �أ�سا�س التوتر بني الإ�سالم والغرب
هو جهل الغرب بالدين الإ�سالميُ ،مدل ً
ال على ذلك
باقتبا�سات عديدة مل�ؤرخني ورهبان و�سيا�سيني و�صفوا
الإ�سالم ب�أنه معاد وعنيف ،وحذروا من الأخطار التي
قد ي�شكلها .ولكني �شخ�ص ًّيا �أرى �أن الكاتب مل يفلح
يف و�ضع حتليل ج��اد لهذه املع�ضلة .فعلى الرغم من
اعتبار ال�صراع ب�ين الطرفني على امل�ستوى ال�شعبي
ذا ج��ذور دينية� ،إال �أ َّن اجلميع متفق على �أن �أ�سا�س
امل�شكلة �سيا�سي بال�ضرورة.
ُرمبا �أ�صبحت امل�شكلة يف العالقة بني الثقافة الإ�سالمية
والثقافة الغربية ال�ي��وم بطريقة م��ا جت�سيدا لعجز
الطرفني عن التفاهم املتبادل ،ب�سبب �صورة الإ�سالم
املخيفة واعتبار الغرب امل�سلمني ب�أنهم جمموعة همج
� �ش��اءت الأق� ��دار �أن ي �ت��واج��دوا يف املنطقة ال�ت��ي متلك
اح �ت �ي��اط��ات ه��ائ�ل��ة م��ن ال�ن�ف��ط يف ال �ع ��امل ،م��ن ج�ه��ة،
ومن جهة �أخرى خوف امل�سلمني من ا�ستهداف الغرب
لدينهم وعدائهم �ضده .يقول جورج ماكلني يف ورقته
البحثية «الثقافتان الإ�سالمية وامل�سيحية� :صدام �أم
حوار» �إنه يف كثري من الأحيان يتم تف�سري االختالف
بني الطرفني من خ�لال املقارنة بني جمتمع حديث

منفتح على التنمية والتطور والإنتاجية ،و�آخر رجعي
متعرث وغري منتج ،وليزداد الطني بلة ف�إ َّن امل�شروعات
الهجومية والأفعال املتطرفة التي ارتبطت بطريقة
م��ا ب��الإ��س�لام وامل�سلمني مثل �أح ��داث � 11سبتمرب...
وغريها قد �أعطت نوعاً من امل�صداقية للنظريات التي
ت�صف الإ� �س�لام ب��أن��ه �أي��دي��ول��وج�ي��ة ت�ؤ�س�س للتع�صب
والإره � ��اب .ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ف ��إن بع�ض املجتمعات
الإ�سالمية بقيت لفرتات مت�أخرة متم�سكة بالأ�صولية
فيما يخ�ص خمتلف ج��وان��ب احل�ي��اة ،وه��ذا يتعار�ض
�ضمن ًّيا مع مبادئ املجتمع امل��دين ال�سائد يف الغرب.
ل �ك��ن ب��ال��رغ��م م ��ن ك ��ل ه ��ذا وب��ال��رغ��م م ��ن ازدواج �ي ��ة
امل �� �س �ل �م�ين واخ � �ت� ل��ال م �ع ��اي�ي�ره ��م ع �ن ��د م �ع��اجل �ت �ه��م
للظواهر االجتماعية ،يبقى من الع�صي �إنكار حقيقة
�أن �إنتاج �صور م�شوهة للإ�سالم هو تربير لل�سيا�سات
الإمربيالية التي مار�ست وما زالت متار�س يف املنطقة
التي متتلك موارد طبيعية وب�شرية هائلة.
ال ب ��د م ��ن ال� �ق ��ول ه �ن��ا �إنَّ ال�ت�م���س��ك الأع� �م ��ى ب� ��أي
�أي��دي��ول��وج �ي��ة ق��د ي�ن�ت��ج «ت�ع���ص�ب��ا وت���ص�ل�ب��ا ف�ك��ري��ا»؛
فمع �أن ال�ق��ر�آن يزخر ب��الإ��ش��ارات �إىل �ضرورة قبول
التعددية والت�سامح واحلوار مع الآخر املختلف وما
�إىل ذلك� ،إال �أنَّ هناك كثريا من املجموعات امل�سلمة
جنحت يف تطوير عقائد متطرفة ال تق�صي الآخ��ر
فقط و�إمنا تعدمه .وهذا لي�س حكراً على الإ�سالم؛
ف��ال�ك�ث�ير م��ن ت��اب�ع��ي الأي��دي��ول��وج �ي��ات الأخ � ��رى قد
طوروا بطريقة م�شابهة جماعات متطرفة تتع�صب
�ضد الآخر ،ولي�س �أقرب مثا ًال على ذلك من مذبحة
 19مار�س.
م ��ا ن �ح �ت��اج��ه ال� �ي ��وم ال ��دع ��وة ل�ل�ت���س��ام��ح وال �ت �ف��اه��م
واحل� ��وار ،وحت�ل�ي��ل ج ��اد ل�ل�ع��وام��ل ال�ت��ي �أن�ت�ج��ت ه��ذا
ال���ص��دام ب�ين ال�ث�ق��اف�ت�ين ،وات �خ��اذ م��واق��ف ج��دي��ة ال
تخ�ضع لأي نظرية عامة ،مواقف تنا�سب الظروف
ال�سائدة يف الأي��ام احلالية .والب��د من التخل�ص من
الغرور والبدء يف نقد نظام الأفكار امل�سبقة ،واتخاذ
مواقف م�ضادة لها �إذا لزم الزمر.
Zahra.alsaidi09@gmail.com
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فيصل الحضرمي

يف الف�صل الرابع من كتابه املعنون «كيف يتكون الدين» ،وال�صادرة ن�سخته العربية عن دار جداول للن�شر �سنة - 2014ترجمة ر�ضوان ال�سيد -واملن�شور يف جملة
التفاهم ،يناق�ش الفيل�سوف والريا�ضياتي الإجنليزي �ألفرد نورث وايتهيد ( )1947-1861م�س�ألة تطور الدوغما ،قائ ً
ال �إنه ال منا�ص للحقيقة الدينية من
ً
م�سلحة مبا يكفي باالن�ضباط وال�صرامة ،وبدون ذلك ف�إنه يتعذر و�ضع �أر�ضية را�سخة للدوغما/
التطور عن املعرفة التي نكت�سبها حني ت�صبح حوا�سنا و�إدراكاتنا
العقيدة الدينية .فالدين عند وايتهيد يت�أ�س�س -يف بادئ الأمر -على تعميم احلقائق النهائية املدركة بوا�سطة التجارب الذاتية املنعزلة ،وانتظامها ،ومن ثم ،يف
ن�سق متما�سك يتم توظيفه بغر�ض تقدمي تف�سريات مقنعة للحياة .ويرى وايتهيد �أن بقاء هذه احلقائق� ،أو �سقوطها ،رهنٌ جناعتها يف التف�سري� .أما خ�صو�صيتها،
فتتجلى يف ارتباطها بقيم معينة دون �سواها ،عرب عالقات تعبريية �صريحة تلفت اهتمامنا �إىل ما هو ثابت يف الكون.

�إ َّن احلقائق الدينية -بح�سب وايتهيد -ت�ضفي �أهمية/
قيم ًة على وجودنا الذاتي ،ممتوح ًة من طبيعة الأ�شياء
نف�سها .ولكن ال�ت�ج��ارب ال��ذات�ي��ة لي�ست على ق��دم �سواء
عند جميع النا�س� ،إذ هم متفاوتو الإدراك واال�ستيعاب،
يف ح�ين تتطلب ه��ذه التجارب ق ��دراً عالياً م��ن الإدراك
العاطفي واخل�ب�رة ال�شعورية .فال�شعور -عك�س م��ا هو
��ش��ائ��ع االع �ت �ق��اد -يهيئ ل�ن��ا �سبي ً
ال �أف���ض��ل �إىل امل��راق�ب��ة
والتتبع.
وال ي �ف��وت ال�ف�ي�ل���س��وف الإجن �ل �ي ��زي �أن ي �ع��ر���ض لأ� �ص��ل
كلمة «دوغ�م��ا» التي تعني «ال ��ر�أي»� ،أو -بتو�سيع املعنى-
«ال��ر�أي الفل�سفي اخلا�ص» .كما كان الطبيب الإغريقي
جالينو�س يطلق تعبري «الأط �ب ��اء ال��دوغ�م��ائ�ي�ين» على
الذين يطبقون يف عملهم مبادئ وقواعد الطب ال�سليمة،
وال ��ذي ��ن ي�ع��ار��ض�ه��م ج��ال�ي�ن��و���س ب��الأط �ب��اء التجريبيني
الذين يقررون �أن «التجربة هي الأم��ر الوحيد املفيد».
ه �ك��ذا ي ��أخ ��ذ واي�ت�ه�ي��د ع�ل��ى ع��ات�ق��ه م�ه�م��ة امل �ق��ارن��ة بني
الدوغمائي والتجريبي يف عالقتهما ب��ال��دي��ن .و�ضمن
هذا ال�سياق ،ينوه وايتهيد �إىل �أن تكوين الدوغمائيات
ي�ستلزم ا�ستعمال �أفكا ٍر لها مع ًنى و�صياغة معتمدتني؛
فالفكرة مبثابة «حلقة يف �سل�سلة» ،ف�إذا ما �ألفت نف�سها
يف الفراغ عجزت عن احلركة .باملثل ،ف�إن الدوغما تعبري
ع��ن واق�ع��ة م��ا منظور �إل�ي�ه��ا �ضمن حقل ف�ك��ري حم��دد،
وهي غري قابلة للنقل من طريق ترجمة كلماتها ،و�إمنا
تكمن ال�ط��ري�ق��ة ال��وح�ي��دة لفهمها يف ا�ستيعاب النظام
ال �ف �ك��ري ال ��ذي ي�ن�ت�ظ�م�ه��ا .والأم � ��ر ي�ن�ط�ب��ق �أي �� �ض �اً على
عملية ت�ق��ومي ال��دوغ �م��ا� ،أي �أن ��ه ال ينبغي مل�ف�ك��رٍ م��ا �أن
يزعم ال�صحة املطلقة لدوغماه �إال بعد �أن يتحقق من
املجال الفكري الذي �أفرز تلك الدوغما .وميثل وايتهيد
على ذلك بحقيقة �أن دوغمائيات الكني�سة يف الفرتة ما
بني املئة الثالثة واملئة ال�ساد�سة للميالد ،قابلها نظام
الأفكار الذي �أر�سته الفل�سفة الإغريقية ،والذي ال ميكن
جتاهل �إل�ه��ام��ه ه��و الآخ ��ر .ويختم وايتهيد حديثه عن
تطور الدوغما بالت�أكيد على �أن الدوغما ،من حيث هي
مقولة دقيقة ،ال ميكن لها �أن تكون نهائي ًة خ��ارج �إط��ار

امل�صطلحات وامل�ف��اه�ي��م ،م�ضيفاً �أن ت�ق��دم احلقيقتني:
العلمية والدينية ،لي�س �إال ت�ط��وراً يف قولبة املفاهيم،
و��ص��وغ ت�صورات �أك�ثر اق �ت��داراً على �سرب �أغ ��وار ال��واق��ع،
بعيداً عن املجازات والتجريدات املزورة.
بعد ذلك ،ينتقل وايتهيد �إىل مو�ضوع اخلربة والتعبري
الذي ي�صفه «بال�شعرية الت�أ�سي�سية املقد�سة» .فالتعبري
�إبدا ٌع ينجم عنه ا�ستثارة احلد�س الذي �سي�شكله ال�شخ�ص
املنربي ملهمة ال�شرح �أو الت�أويل� .إ َّن �أ�صالة التعابري ال
ت�شري �إىل اال��س�ت�م��راري��ة فيما يخ�ص عمليات التطور،
و�إمن ��ا ميكن ملجموعة م��ن التعابري� ،أطلقها �شخ�ص �أو
�أك�ث�ر� ،أن ت��دع��م جم��ال اخل�برة ب�ح��دو���س ج��دي��دة تدفع
ال�ب��اح�ث�ين مل�ق��ارن�ت�ه��ا وم��زج�ه��ا ب ��أف �ك��ار وخ �ب�رات �أخ ��رى.
بالن�سبة لوايتهيد ،ف�إن �أعمال كتاب الرتاجيديا اليونانية
و�سقراط ودانتي و�شك�سبري غري قابلة للتكرار .فه�ؤالء
املبدعون يت�سمون باجلدة دائماً ،ورغم �أننا نتطور مثلهم
�إال �أنه ال ميكننا جتاوزهم ،بفعل احلدو�س التي قدموها
للعامل.
ث َّمة �أم ��ران يدعونا وايتهيد �إىل ع��دم �إغفالهما يف هذا
ال�سياق؛ الأم��ر الأول :ارت�ب��اط الأ�سماء الأدب�ي��ة عموماً
مب �ح �ي��ط � �ص �غ�ير مل مي �ن ��ع من ��و ع �ب �ق��ري��ات �ه��ا ،وه� ��و م��ا
يطلق عليه وايتهيد «ف�ضيلة ال��واح��ة ال�صغرية (و�سط
ال �� �ص �ح��راء)» .ف�غ��وت��ه �أدرك ال �ع��امل م��ن م��دي�ن��ة ف��امي��ار،
بينما ال ميكن ف�صل �سقراط عن �أثينا� .أما الأمر الثاين
فهو �أن النا�س ،بالرغم من كونهم غري قادرين على خلق
وق��ائ��ع ج��دي��دة ،واب�ت�ك��ار �صيغ خمتلفة للعامل� ،إال �أنهم
يت�سببون بن�شوء تعابري جديدة حني يعربون عن ر�ؤيتهم
للعامل .ومبرور الزمن ،متتلك هذه التعابري القدرة على
ا�ستثارة ردود الأفعال املوافقة لإمكانياتها.
وب��ر�أي وايتهيد ،ف ��إ َّن اال�ستخدام املت�شدد للدوغمائيات
ال��دي �ن �ي��ة �أدى ل �ع ��دم اال� �س �ت �ف ��ادة م �ن �ه��ا ،ك �م��ا جن ��م عنه
دم ��ار �أن �ح��اء ك�ث�يرة م��ن ال �ع��امل� .إن التعبري با�ستخدام
الدوغمائيات ميثل خروجاً من العزلة �إىل املجتمع ،كما
يجعل ال�شيء ،ال��ذي مل تتحقق معرفته �إال �سراًُ ،يعا�ش
ويخترب ب�شكل جماعي.

و ُينهي وايتهيد هذا الف�صل باحلديث عن االنحرافات
التي ت�شوب تعابري الدوغمائيات يف التقاليد الثالثة:
البوذية وامل�سيحية والعلم ،وهي انحرافات مهمة حني
يتعلق الأم��ر بالديانتني البوذية وامل�سيحية لأنها ،وفق
واي�ت�ه�ي��د ،حتيل �إىل الأ� �ص��ول الدينية الأوىل� ،أي �إىل
طبيعة اهلل ،ومعنى احلياة .يت�شابه التقليدان امل�سيحي
والبوذي يف كثري من الأمور .ففي كال التقليدين توجد
�شخ�صية املخل�ص؛ امل�سيح وبوذا ،ولكن الهوت الديانتني
�أع�ط��ى لكل م��ن هذين املخل�صني وظ��ائ��ف خمتلفة عن
املخل�ص الآخر .كما �أن الأرواح ،يف كال الديانتني ،تعود
�إىل اهلل� ،إال �أن هذا الت�شابه املبدئي يخفي وراءه فروقاً
�أ�سا�سية تتمثل يف اختالف مفهوم اهلل بني الديانتني،
ويف اختالف املعنى الذي متنحه كل ديانة منهما لعودة
الروح الإن�سانية �إىل اهلل.
�أ َّم ��ا ال�ع�ل��م ،ال ��ذي ج��اء ليكون ال�ن�ظ��ام ال�ف�ك��ري الثالث،
فقد �أقدم على الإجابة عن الأ�سئلة التي طرحها الهوتا
امل�سيحية وال �ب��وذي��ة .ف�ق��د �أت ��ى ال�ع�ل��م ب ��أف �ك��ار وجت ��ارب
جديدة من �ش�أنها �إعادة �صياغة الر�ؤية الدينية للعامل.
ومع انت�صاف القرن التا�سع ع�شر ،كان العلم قد انق�سم
�إىل ت �ي��اري��ن اث �ن�ين� ،أح��ده �م��ا جت��ري�ب��ي ُي�ع�ن��ى برتتيب
الت�صورات ال�سائدة يف البحوث العلمية ،والآخ��ر مثايل
رادي �ك ��ايل ُي�ع�ن��ى ب��احل�ق��ائ��ق ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،ت ��ارك �اً للفل�سفة
م�س�ألة تقدير ما ميكننا معرفته عن الواقع الأ�سا�سي،
وح �ج��م م���ش��ارك�ت�ن��ا يف ال ��واق ��ع امل �ط �ل��ق .وي ��رى واي�ت�ه�ي��د
�أن التع�صب ال ��ذي ا�ست�شرى ب�ين اله��وت�ي��ي الديانتني
امل�سيحية وال�ب��وذي��ة نفى ك� ً
لا منهما بعيداً ع��ن الآخ��ر،
وحرمهما من فر�صة التال�ؤم مع العلم الذي عانيا من
زحفه عليهما.
وت�ب�ق��ى الإ� �ش ��ارة �إىل �أن واي�ت�ه�ي��د مل ي�ف��د م��ن امل�ق��ارب��ة
الأن�ثروب��ول��وج�ي��ة يف معاجلته ملو�ضوعات ه��ذا الف�صل،
مثلما مل يفد منها يف حتليل تاريخ الأدي ��ان يف الكتاب
بعامة ،بح�سب حممد حلمي عبدالوهاب يف مقالة له
عن الكتاب نف�سه.
faisalsalim@hotmail.com
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موقع الدين أمام السلطة عند ناصيف نصار
ناصر الكندي
قبل ال�شروع يف احلديث عن مقال نبيل فازيو «الدين يف حدود ال�سلطة» املن�شور يف جملة التفاهم ،ينبغي التنويه �إىل �أنَّ مو�ضوع عالقة الدين بال�سلطة يف العامل
الإ�سالمي مل ُيطرح �إال يف بداية االحتكاك بالآخر� ،أي يف بداية اال�ستعمار الأجنبي للأرا�ضي العربية حيث كان معظمها خا�ضعا للإمرباطورية العثمانية يف القرن
التا�سع ع�شر .ومل تكن الدعوات يف تلك الفرتة لتهتم كثريا باجلانب ال�سيا�سي ب�سبب �ضرورة التخلّ�ص من امل�ستعمر �أو ًال ،وثاني ًا �إعادة التوازن للعقل العربي مع
موجات احلداثة القادمة من الغرب بني م�ستقبل وطارد ملبادئها .وعند انح�سار اال�ستعمار يف القرن الع�شرين ،بد�أ التنظري ال�سيا�سي يتخذ م�سار ًا �أكرث ت�أ�صي ًال وفهم ًا
من املرحلة ال�سابقة له .فكان �أن ظهرت تيارات ي�سارية و�إ�سالمية وعلمانية ع�سكرية حتاول �أن جتد بديال للفراغ ال�سيا�سي الذي خلفه اال�ستعمار .وبعد �إخفاق
العلمانية الع�سكرية بعد نك�سة حزيران عام 1967م انق�سم العامل العربي بني تيارين �سيا�سيني :الإ�سالم الي�ساري والعلمانية.

ينتمي ال�ف�ي�ل���س��وف ال�ع��رب��ي ن��ا��ص�ي��ف ن���ص��ار �إىل الفئة
ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ،وامل�ق���ص��ود ه�ن��ا بالعلمانية لي�س بالت�أكيد
العلمانية الع�سكرية ،و�إمنا علمانية قائمة على الف�صل
ب�ي�ن ال ��دي ��ن وال ��دول ��ة وف � ًق ��ا ل�ف�ل���س�ف��ة ت �ن��وي��ري��ة �سيتم
�إي�ضاحها الحقًا .وي�شري الكاتب نبيل فازيو «�أن ن�صار
مل يح�سب نف�سه  -يف فل�سفته ال�سيا�سية  -م��ن زم��رة
ف�ضل �أن ّ
فال�سفة الدين ،بل ّ
يطل على الدين من زاوية
تفكريه يف العلمانية وفل�سفته يف ال�سلطة» .ويتناول
فازيو فل�سفة ن�صار عرب كتابه «منطق ال�سلطة» وذلك
م��ن خ�لال �أرب�ع��ة حم��اور رئي�سية -1 :فل�سفة ال�سلطة
و� �س ��ؤال ال��دي��ن -2 .يف خ�ل� ِّو ال��دي��ن م��ن نظرية ال��دول��ة
وال�سيا�سة -3 .يف نقد ال��دول��ة ال��دي�ن�ي��ة -4 .ال��دي��ن يف
الدولة وم�شكلة العلمانية.
ي���س�ت�ع��ر���ض ف ��ازي ��و يف امل �ح ��ور الأول «ف�ل���س�ف��ة ال�سلطة
و�س�ؤال الدين» عن ماهية ال�سلطة عند ن�صار وطابعها
الرتكيبي وا�ستدعائه لفال�سفة ال�سيا�سة القدامى مثل
امل� ��اوردي واب ��ن خ �ل��دون وه��وب����س ورو� �س��و وك��ان��ط ول��وك
وهيجل وغريهم .ويع ّرف ن�صار ال�سلطة على «�أنها حق
يف الأم��ر� ،أو هي ب��الأح��رى :احتكار له ُيعطي ل�صاحبه
م�شروعية لإ�صداره الأمر انطالقاً من الت�سليم ب�ضرورة
خ�ضوع امل�أمور ،فهي �إذن جدلية �أمر وطاعة بني احلاكم
(الآم��ر) واملحكوم (امل�أمور) مدارها االع�تراف» .ويقوم
ن�صار يف كتابه «منطق ال�سلطة» بف�صل ال�سلطة عن
ال�سيطرة وعن القهر وك�شف طابعها الإن�ساين وات�صالها
امل��اه��وي بالعدالة .وال يقبل ن�صار �أي مقاربة �سيا�سية
ذات طابع �إن�ساين و�سلطة للدين؛ وذلك لأ َّن الأخرية ال
متلك مفهوماً عن ال�سيا�سة بل هو مفهوم ثيوقراطي
يق�ضي على �أب�سط مقومات ال�سيا�سة من تعددية وحرية
واختالف.
�أما يف املحور الثاين «يف خلو الدين من نظرية الدولة
وال�سيا�سة» ،ف ��إنّ ن�صار ي�ق��دم نف�سه كفيل�سوف ولي�س
كمثقف مثل ال �ع��روي� ،أي �أن ��ه ال يف�صل ال�سيا�سة عن
الدين �إال من وجهة نظر فل�سفية .ومل يقدم ن�صار وجهة

نظر فل�سفية ع��ن ال��دي��ن مثل ك��ان��ط ،و�إمن ��ا م��ن وجهة
نظر ال�سيا�سة وعالقتها بالدين ،فهو يقول ب�أ�سبقية
ال�سلطة على الدين ،و�أن الدين حاجة طبيعية للإن�سان
مثل ال�سلطة ،وال يف ّرق ن�صار بني الدين وال�سلطة وفق
حالة ماهوية بل معرفية ،ويرجع التفريق �إىل العقل،
والعقل يقول �إنه لي�ست امل�شكلة ب�أ�سبقية ال�سلطة على
الدين ،امل�شكلة �أن الدين بطبيعته يفر�ض مقبولية على
معتنقيه يف الدخول �إىل ال�سيا�سة ،وهي لي�ست م�شكلة
فردانية بل جماعية.
وي�شري فازيو يف املحور الثالث «نقد الدولة الدينية»
�إىل �أن طبيعة ال��دول��ة ال��دي�ن�ي��ة ع�ن��د ن���ص��ار ه��ي نبذها
ل�لاخ�ت�لاف ،وال ي��وج��د م��ا ي�سمى بالـ«ت�سامح» الديني
وي��رف����ض ن���ص��ار ه��ذا امل�صطلح ،ف�ه��و ي�خ� ّف��ف م��ن وط ��أة
اال�ستبداد ولكنه ال يلغيه .وي�ف� ّرق ن�صار ب�ين «ال�ع��دل»
الديني وال�سيا�سي� ،إذ �إن العدل الديني يتع ّلق بحقوق
متعالية على الإن�سان ،لكنه ال ينكر �أن هناك نوعا من
التداخل بني ال�سلطة الدينية وال�سيا�سية �إذ من ال�صعب
ف�صلهما .وه��و هنا ي�ح��اول و��ض��ع حت��ال��ف د��س�ت��وري من
خ�ل�ال ت���ش��ري��ع ��س�ي��ا��س��ي ُي �ق � ّر �أن الأخ �ل�اق يف الت�شريع
� �ض ��رورة .وي�ت�ح� ّرر ن���ص��ار م��ن ت ��زاوج ال��دي��ن بال�سيا�سة
خا�صة يف الت�ضليل القائل �إن ال�سلطة حار�سة للدين،
فالدين -عند ن�صار -يحر�س نف�سه بنف�سه دون حاجة
للحماية ال�سيا�سية.
وي�ؤ ّكد ن�صار يف املحور الرابع «الدين يف الدولة وم�شكلة
العلمانية» ب�أ َّن العلمانية �ضرورة وفقاً لتاريخها الكوين،
وي �ج ��ب ع �ل��ى ال �ع �ل �م��ان �ي��ة �أن ت �ن �ظ��ر ل �ل��دي��ن م ��ن خ�لال
تاريخ ّيته ولي�س على �أن��ه جتربة روحية حتجب عنا ما
يعرفه من تطور تاريخي ،ويكون ذلك بتكري�س العلوم
الإن�سانية والتاريخ والفل�سفة ملعرفة الدين وتطوره.
وعليه ،هناك مفهومان للعلمانية :الأول مبعناه ال�ضيق
يف �شقه ال�سيا�سي ،والثاين مبعناه الوا�سع التنويري� .إال
�أن هناك رهاناً غري حم�سوب ب�ش�أن بقاء الدين يف موقعه
عند درا�سته وفقاً للعلوم الإن�سانية والفل�سفة� ،إذ �سيجعل

الدين حتت جمهر العقل ال��ذي رمب��ا لن ُيخرج الدين
حتماً من الف�ضاء العلماين فح�سب ،بل �إىل مالحقته!
فها هو ن�صار يقول يف منطق ال�سلطة�« :إذا كان املفهوم
ال�سيا�سي للعلمانية يقت�صر على حت ّرر الدولة و�أنظمتها
وم�ؤ�س�ساتها م��ن اع�ت�ب��ارات ال��دي��ن وم��ذاه�ب��ه ،و�إذا كان
املفهوم التنويري للعلمانية يقت�صر على حترر العقل يف
مقاربته للحقيقة من الر�ؤية الدينية للكون والإن�سان،
ف�إ ّنه من املنطقي �أن تكون العلمانية يف جملتها خروج
الإن�سان من هيمنة الدين على حياته �إجماال من خالل
الهيمنة ع�ل��ى ح�ي��ات��ه ال�ف�ك��ري��ة /العقلية وال�سيا�سية،
ولي�ست �أكرث من ذلك».
يختم نبيل فازيو املقال ب��أن نا�صيف ن�صار -وب��دون �أن
يق�صد  -ع ّبد الطريق �إىل بوادر فل�سفة عربية يف الدين
ذلك �أن ن�صار مل يقم بالف�صل بني الدين وال�سيا�سة ،بل
قام باملزاوجة بينهما خا�صة يف فكرة التحالف الد�ستوري
بني ال�سلطة والدين من خالل الأخالق الت�شريعية� .إال
مت�سكه الفل�سفي يف بناء ت�ص ّور
�أن فازيو ي�أخذ على ن�صار ّ
ّ
وتق�شفه يف االنفتاح على تخ�ص�صات
للدين والعلمانية
ع�ل�م�ي��ة �أخ� � ��رى .و�أخ � ��ذ ع�ل�ي��ه �أي �� �ض �اً ت �� �ص � ّوره احل�ت�م��ي
والكوين للعلمانية الذي كان يت�سم بالطابع العقائدي
والدوغمائي.
يف احلقيقة ،مل يكن ن�صار املفكر العربي الوحيد الداعي
خ�صو�صا يف ال�ث�ل��ث الأخ�ي�ر م��ن ال�ق��رن
�إىل العلمانية
ً
املا�ضي ،فقد كان معه مفكرون �آخ��رون مثل ف�ؤاد زكريا
وف ��رج ف ��ودة وع�ب��د ال��وه��اب امل���س�يري وج ��ورج طرابي�شي
وغريهم� .إال �أن ن�صار مل يواجه الدين بلغة حازمة مثل
ف�ؤاد زكريا وفرج فودة وطرابي�شي ومل يرتاخ عنه �أي�ضا
مثل حممد عابد اجلابري وح�سن حنفي الذين ا�ستبدال
مب�صطلح العلمانية «املدنية» وذلك بعدم وجود كني�سة
ل ُتف�صل ع��ن ال��دول��ة مثل ال�ظ��روف امل�سيحية الغربية.
و�إمن��ا قام بتحديد املفاهيم ونقطة االلتقاء واالف�تراق
بني ال�سلطة والدين وفق ف�ضاءاتهما الطبيعية.
nskindi83@yahoo.com
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صوت اآلخر في فلسفة إيمانويل ليفيناس
سيف الوهيبي
بعك�س ال�سائد يف ع�صره �أ�س�س الفيل�سوف الفرن�سي ميل �إميانويل ليفينا�س ،فل�سفة العالقة بني الكينونة والآخ��ر ،يف حني كان الغرب يبحر يف تيارات مثل
البنيوية ،والفيلولوجيا ،واملارك�سية وغريها ،والتي ترتكز على مبد�أ الذات دون غريها ،لذلك ظل فكر ليفينا�س مغمورا ومهم�شا ،مقابل تلك ال�شهرة التي نالها
جمع الفال�سفة يف ع�صره� ،إال �أن �أفكار ليفينا�س تنعم اليوم باعرتاف �أكادميي وعاملي ميتد �إىل ما هو �أبعد حتى من الأدوار الفل�سفية ،ليالم�س ميادين خمتلفة مثل
ال�سيا�سة والت�أويل والأخالق« .فيل�سوف الغريية» ،مثلما يلقب اليوم يف الو�سط الأكادميي ،نناق�شه يف مقالة للكاتب اجلزائري حممد بكاي املن�شورة مبجلة التفاهم
حتت عنوان «�أخالقيات التعامل مع الآخر ،ت�أمالت يف فل�سفة الغريية عند �إميانويل ليفينا�س».
�أخالقيات التعامل مع الآخر
ي�ع�ت�بر ل�ي�ف�ي�ن��ا���س االع�تراف ب ��الآخ ��ر ال �� �ش��رط الأ��س��ا��س��ي
ل �ق �ي��ام ع�ل�اق ��ة �أخ�ل�اق �ي ��ة م �ع ��ه ،ب ��ل �إن �ه ��ا ت���س�ب��ق ع�لاق�ت��ه
االن �ط��ول��وج �ي��ة ب ��ال ��ذات وال� �ع ��امل ،و�أن ال �ه��وي��ة اجل��دي��دة
ل �ل ��ذات ،ت���س�ب�ق�ه��ا ه��وي��ة ال� ��ذات الأخ� � ��رى ،ه ��ذه الفل�سفة
الأخ�لاق �ي��ة لدى ليفينا�س املحتفية بالغري ،ج ��اءت ك��رد
�أخ�لاق��ي فل�سفي حا�سم ،لتُعلي م��ن ��ش��أن الغري يف الفكر
الغربي املعا�صر ،منطلقة من الأخالق وهي املبد أ� الأول يف
فل�سفة ليفينا�س .يقول يف كتابه (الكلية والالمتناهي):
«الأخ�ل�اق لي�ست فرعاً من الفل�سفة ،و�إمن��ا هي الفل�سفة
الأوىل»� .إن� إيتقيا (الغريية) ليفينا�س هي �سبيل مغاير
ال ميجد الأح��ادي��ة بقدر ما يقف �ضدها ،وه��ي مت��ا ٍد على
املركزيات ب�إثارتها لعالقتنا مع الآخر ،با�ستحقاقها للدر�س
والفح�ص ،ب�أ�صالتها �إىل جانب الذات .ليفينا�س� أقحم
فل�سفته ب� ��ر�ؤى ج��دي��دة ت ��دور حم ��اوره ��ا ح ��ول الت�سامح
واملحبة واالع�تراف بالغري الغريب عنا ،يكتب« :املوجود
هو الغري ،والفل�سفة هي طريق الغري �إىل اهلل» ،وقد �أعادت
الفل�سفة الليفان�سية االعتبار والأه �م �ي��ة املغيبة لكثري
من املوا�ضيع ذات ال�صبغة الأخ�لاق�ي��ة ،والبعد الإن�ساين
مثل :ال�صداقة ،واملحبة ،والعطاء ،والتكفري عن الأخطاء
والغفران ،وغريها ،لقد انتقل ليفينا�س من علم الوجود
�إىل فل�سفة الأخالق ،ومن الذات والوجود �إىل الغري ،من
الرنج�سية والأنانية �إىل املجتمعية.
�إيتقيا امل�س�ؤولية نحو الآخر
يف حلظة اللقاء مع الآخر الغريب عني ،البعيد عني ،الذي
لي�س أ�ن��ا ،يف لقائنا وجهاً لوجه ،يف مناداته يل واقرتابه
م�ن��ي ،تتجلى الأخ �ل�اق الإن���س��ان�ي��ة يف م��راع��اة م�س�ؤولية
ال��ذات جت��اه الغري ،فالآخر وج��ه الوجه ،ال هو بالظاهرة
الغريبة ،وال بالظاهرة امل���ض��ادة ،يقول ليفينا�س يف هذا
االطار« :يفر�ض الوجه ذاته علي ،فال �أ�ستطيع �أن �أمتنع
عن �سماع ندائه �أو جتاهله ون�سيانه ،ال �أ�ستطيع �أن �أتخلى
عن م�س�ؤوليتي �أمام ب�ؤ�سه» ،وي�ضيف � -أن �أكون �أنا ،ذلك
يعني عدم القدرة على التهرب من امل�س�ؤولية» ،فامل�س�ؤولية

كما يحددها ليفينا�س هي هوية الذات اجلديدة التي ت�ضع
نف�سها يف خدمة الآخر ،ولي�ست يل احلرية يف الهروب من
علي ،ومهما كانت
امل�س�ؤولية جتاهه� ،إنها تفر�ض نف�سها َّ
مواقف الآخر جتاهي ،فهي م�س�ؤولية غري متبادلة ،و�إمنا
يف اجتاه واحد ،ال تخ�ضع ملبد أ� املبادلة �أو املقاي�ضة ،و�إمنا
هي م�س�ؤولية غري م�شروطة!
عندما ي�أتيني الآخ��ر يف زي��ارة �أو ي�ح��اورين �أو يخاطبني
ف�ستتولد داخ�ل��ي ال�ت��زام��ات �أخ�لاق�ي��ة ،تتجلى يف �أن �أك��ون
دائماً موجوداً من �أجل الآخر ،حتى يف حلظات االحت�ضار.
واالق �ت�راب وال �ت ��آزر ه��و �إك �م��ال النق�ص ال ��ذي ت�ع��اين منه
ال � ��ذات ،ي�ك�ت��ب ل�ي�ف�ي�ن��ا���س «�إن ع�ظ�م��ة ال �غ�ير وحم�ب�ت��ي له
جت �ب�راين ع �ل��ى �أن �أك � ��ون ج ��اه ��زاً وم� ��وج� ��وداً م ��ن �أج �ل��ى؛
ف�إنني م�س�ؤول متام امل�س�ؤولية عن معنى حياته يف حمبته
واخل� ��وف م ��ن م ��وت ��ه ،وت� � أ�ث ��ري م ��ن ج� ��راء م ��ا ي �ح��دث ل��ه،
وحزين وقت فراقه» ،نتيجة هذا الت�أثر يتولد احلب جتاه
الغري ال��ذي نحمله يف مكنون ��ص��دورن��ا و�أفئدتنا للغري،
ف��امل��وت ه��و اخل�ط��ر احلقيقي ال ��ذي ي�ق�ترب م�ن��ا ،وحزننا
ع�ل��ى ف��راق��ه ،لي�س ��ض�ي�ق�اً وغ �م �اً م��ن امل ��وت وال �ف �ن��اء ،فهو
�أم��ر ال مفر منه؛ و�إمن��ا �صرخة يف وج��ه العنف واحل��روب
التي ما تنفك �إال وت�سفك مئات الب�شر وحت�صد الأرواح
وتن�شى امل��داف��ن .ال���س�لام باعتبار ليفينا�س لي�س نهاية
للحرب �أو ختاما لالقتتال� ،أو ان�صياع اخلا�سر للمنت�صر،
يقول ليفينا�س «على ال�سالم� أن يكون �سالمي �أنا ،بعالقة
تنطلق مع الذات نحو الآخر بالرغبة والطيبة ،حيث الأنا
تقوم وت�ستمر بدون �أنانية».
الغريية وجتلياتها اخلطابية
يف �أول حم ��ادث ��ة م ��ع الآخ � � ��ر ،ت �ك ��ون ال� � ��ذات ق ��د حت ��ررت
م ��ن ع�ق��ال�ه��ا وان�ف�ت�ح��ت ع�ل��ى ك ��ل غ��ري��ب وخم�ت�ل��ف عنها،
مم��ا ي�ح��دث ان�ق�لاب��ا �آخ ��ر داخ ��ل ال� ��ذات ،فعندما يتحدث
م ��وج ��ودان؛ � �س �ي �ب��د�أ ال �ت �ب��ادل يف حل �ظ��ة م�ع�ي�ن��ة وي�ن�ط��رح
ب �ط ��ري �ق ��ة م �� �س �ت �ق �ي �م��ة م �ع �ل �ن �اً ع� ��ن ب� � ��د�أ ع �م �ل �ي��ة احل � ��وار
وامل�ح��ادث��ة ،الأم��ر ال��ذي يق�ضي على ك��ل �أ�شكال االنغالق
والعزلة البالية واملعتقدات الرا�سخة عن الطرف الآخر،

يذكر ليفينا�س يف كتابه (الكلي والنهائي)�« :إنّ اخ�تراق
ق��وق�ع��ة ال�ع��زل��ة ه��و وح ��ده ال ��ذي ي�سمح ل�ن��ا ب��ال�ن�ف��اذ �إىل
�آخ��ر ال��وج��ود بطريقة مغايرة عنه ،و�سي�شرع �أب��واب الأن��ا
امل�ؤ�صدة عن طريق اللغة واحلوار نحو الوجود مع الآخر
وم�شاركته همومه وتطلعاته» ،من ثم ف��إن املقابلة التي
تتم بني الوجهني (الأنا والآخر) حتمل يف طياتها �سالماً
وحم�ب��ة وخ�ي�را؛ ل�ه��ذا ف�ل�ق��اء ال ��ذات والآخ ��ر وج�ه�اً لوجه
علي ،الأم��ر الذي
يتطلب واجبا �أخالقيا يفر�ضه الآخ��ر ًّ
ي�ستدعي (ال�ل�غ��ة) �أو ال��وا��س�ط��ة ب�ين الأن ��ا والآخ� ��ر ،التي
جتعل العالقة بني املتحاورين ممكنة ،وحتقق التوا�صل
الكفيل بعقلنة الب�شر واحل��د من نزاعاتهم ،وه��ذه اللغة
تظل يف قلب الأح ��داث وتبقى الو�سيلة الوحيدة لإج��راء
مفاو�ضات للخروج بت�سويات ظرفية واتفاقيات مر�ضية
جلميع الأط��راف ،يقول ليفينا�س  -ميكن �أن ن�سمي هذه
املقابلة حواراً يدخل عربها املتحاورون �إىل فكر الآخرين
حيث يعطون للحوار قيمة ،وميكن �أن ن�سمي اجتماعية
وحدة �أ�شكال الوعي املتعددة الداخلة يف عني الفكر».
خامتة
انبثقت فل�سفة ليفينا�س يف ع�صر ات�سم ب��امل�ن��اداة بالذات
دون � �س��واه��ا ،وان�ت���ص��ار ل�ل�آل��ة ع�ل��ى ح���س��اب الإن �� �س��ان ،كل
ال�ت�ي��ارات الفل�سفية ك��ان��ت ت�ن��ادي ب�ت��ذري��ة الإن���س��ان داخ��ل
ك �ي��ان��ات ف��ردي��ة م �ع��زول��ة مت ��وت م��ن ف ��رط اخل���ص��و��ص�ي��ة،
وحت ��ول الأف� ��راد ل�ك��ائ�ن��ات نرج�سية منطوية ع�ل��ى ذات�ه��ا،
ومن�شغلة ع��ن ك��ل م��ا ي��دور حولها ع�بر مم��ار��س��ة طقو�س
التطهر م��ن الآخ ��ر وال�ت�ن���ص��ل م��ن ك��ل �أع �ب��اء امل�شرتكات
الإن�سانية ،يف حني ظهر ليفنيا�س بوجه مغاير متاماً عرب
مبحث الأخ�لاق والعالقة بني البيذاتية والإيتقية التي
ت��رب��ط ال ��ذات ب�ن�ظ�يره��ا ،وت ��ؤك��د ع�ل��ى � �ض��رورة االع�ت�راف
ب��الآخ��ر ك�شخ�ص ال ك�شيء .ط��رح حينها ليفينا�س� أفكاراً
غيبته عن التقاليد الفل�سفية الرائجة� ،إال �أنها �أثبتت على
توايل الزمان� ،أنّ عالقة ال��ذات ال تت�أثر �إال بالعالقة مع
الآخر ممثلة يف ال�صداقة واملحبة والعطاء الإن�ساين ،الذي
ُيخلف اخلري وال�سالم وامل�ساواة بني بني الب�شر.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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الصراع بين القيم والتقدم العلمي في عصر العولمة
رية الخزيرية
�إنّ التغريات التقنية التي حتدثها العوملة يف جمتمعاتنا والتي حت�صر اهتمامها بالتطور التقني املتجرد من الدين والقيم الأخالقية تعترب امل�سبب الرئي�س ل�شعور
الإن�سان املعا�صر بالإحباط وخيبة الأمل وال�شعور باالغرتاب ،وعدم االن�سجام النف�صال العلم عن قيمه الروحية والدينية وفقدانه للحوار والتعاي�ش امل�شرتك
بني ال�شرق والغرب يف ظل هيمنة احلداثة .هذا �أهم ما ورد يف مقال الكاتب حممد حلمي عبد الوهاب الذي ن�شرته جملة التفاهم بعنوان «الدين والعلم والقيم:
ال�صراع على املجال العام يف �أزمنة متغرية».

يذكر الكاتب تنب�ؤ بع�ض العلماء من القرن املا�ضي
ومنهم العامل ال�سيو�سيولوجي هلموت �شل�سك�س
بظهور دول��ة م��ن ن��وع جديد تعتمد على التطور
الإلكرتوين ،حيث �ستكون �إحدى نتتائجها ظهور
حكومة �إلكرتونية تفر�ض طاعتها على اجلميع،
وب��ال�ت��ايل ت�لا��ش��ي م�ب��د�أ ال��دمي�ق��راط�ي��ة واحل ��ق يف
�إبداء الر�أي ،ويعلل الكاتب ذلك ب�أن «كل معار�ضة
�ضد احلقيقة امل�ضمونة تقنيا �ستكون ال عقلية».
م��ن ناحية �أخ ��رى ،ي��رى ال�ك��ات��ب � ّأن ه�ن��اك بع�ض
امل� �خ ��اوف ال �ت ��ي ت �ن �ت��اب رج� ��ال ال ��دي ��ن وال�ف�ل���س�ف��ة
وال�ع�ل��م م��ن � ّأن ال�ت�ق�ن�ي��ة وال�ع�ل��م احل��دي��ث �أو مبا
ي�سمى (بالعوملة) ت�سيطر على الإن���س��ان وي�صبح
متجردا م��ن القيم وال��دي��ن؛ وذل��ك لأ ّن�ه��ا تن�صب
على االهتمام التقني البحت ،وي��ؤك��د الكاتب � ّأن
ق��وة العلم يف ال��وق��ت ال��راه��ن ال تكمن يف �صحته
وم��و� �ض��وع �ي �ت��ه ،و�إمن � ��ا يف ك ��ون ��ه �أ� �ص �ب ��ح م �� �ص��درا
ل�ل�ت���ش�ك�ي��ك وع � ��دم ال �ي �ق�ي�ن ،م �� �س �ت��دال ع �ل ��ى ذل ��ك
ب��ر�ؤي��ة كثري من املراقبني اليوم الذين يحذرون
من«العدمية» ،و«�ضياع املعنى» ،و«زوال القيم».
ول�ي����س �أدل ع�ل��ى ذل ��ك م��ن �أن �ن��ا نعي�ش ال �ي��وم يف
جمتمعات �إن�سانية ان�ه��ارات بها نظم القيم بفعل
التغيريات املت�ضمنة «العالقات الأ�سرية ،و�أمناط
الإنتاج» مما يزج بالإن�سان املعا�صر �إىل الإحباط
وخيبة الأمل وال�شعور باالغرتاب ،و�أو�ضح الكاتب
ذل��ك ب �� ّأن ه�ن��اك قيم م��ا بعد احل��داث��ة واملرتبطة
بتحوالت عارمة ي�شهدها املجتمع احلداثي املن�سلخ
من املجتمع التقليدي املتميز بقيمه املتوارثة.
� ّإن امل�خ��اوف ترتبط ب�ع��دم وج ��ود مرجعية للقيم
بحد ذاتها حيث � ّإن ظاهرة العوملة �أدت �إىل �ضياع
البو�صلة الأخالقية املحددة لتلك القيم ،ويذكر
الكاتب � ّأن تطور التقنيات ،وه��و العامل احلا�سم

وغري املتوقع ،يخ�شى �أن ي�ؤدي بنا �إىل �إن�سانية ال
نعرف ماهيتها.
ثقافة الأزمة و�أزمة الثقافة
يت�أتى ذلك بانتقال الإن�سانية من الر�ؤية الت�أملية
�إىل الفكر التقني ،ومن االهتمام باجلوهر الروحي
الديني �إىل االن�شغال ب��ال��دواف��ع الغريزية ،حيث
يذكر الكاتب مرجعية القيم يف الزمن الراهن ما
�إذا كانت تعود �إىل «�ضمري الفرد بو�صفه مواطنا
مدينا يعي�ش يف دول��ة علمانية» �أو �إىل «منظومة
القيم الدينية الكربى التي توارثتها اجلماعات
ال�ب���ش��ري��ة» ،ح�ي��ث � ّإن م��واط��ن امل�ج�ت�م��ع العلماين
الذي �سيتحول �إىل وحده ال يفكر �إال يف م�صاحله
وال ي��رى �إال حقوقه الذاتية ،يف مقابل ذل��ك ف�� ّإن
ال��دي��ن وح ��ده مي�ك�ن��ه �أن ي���س��اع��د ع�ل��ى «احل��داث��ة
املتك�سرة» .ث ّمة من يرى � ّأن الدين � ّإنا هو عبارة
عن ن�سق قيمي؛ فهو الإطار املرجعي الذي ينطلق
م�ن��ه الإن �� �س��ان يف ت���ص��رف��ات��ه ف�ت��ؤث��ر ع�ل��ى عالقته
بنف�سه �أوال ،وم ��ع خ��ال�ق��ه ث��ان �ي��ا ،وم ��ع الآخ��ري��ن
الذين ي�شاركون حياته ثالثا.
م� ��ن ن ��اح� �ي ��ة �أخ� � � ��رى ت� �ط ��رق ال� �ك ��ات ��ب ل �ل �ث �ق��اف��ة
االجتماعية التي تعد بالإ�ضافة �إىل الدين عامال
م ��ؤث��را على ال �ف��رد؛ فهما ال �ل��ذان ي�ك��ون��ان معظم
ت���ص��ورات��ه ،وي ��ؤث��ران يف ت�صرفاته العملية ،فمن
خاللهما ينظر للق�ضايا الكربى :اخلري وال�شر،
ال �� �س �ع��ادة وال �� �ش �ق��اء ،و�أح� � ��وال ال ��وج ��ود الإن �� �س��اين
و�أولوياته.
وي ��رى ال�ك��ات��ب � �ض��رورة ت�ل�ازم ال�ت��دي��ن م��ع تطور
املجتمعات و� ّأن ذل��ك ال يتعار�ض م��ع من��و العقل
الب�شري و� ّأن الإن�سان ينقاد بعقله �إىل التدين� ،أ ّما
�إذا خ�شي املجتمع �أن ينحرف الإن�سان بعقله �إىل
م�صالح فردية وبالتايل يعيق م�صالح املجتمع ف� ّإن

الدين هو ال��ذي يردعه �إىل الطريق االجتماعي
ال�سليم «ال�صراط امل�ستقيم».
ويرتتب على ما �سبق ب� ّأن واقع العلمانية يف الوقت
الراهن �أ�صبح غري مقنع للإن�سانية جمعاء وهناك
��ش��ك وج ��دل ع�ن��د البع�ض ح��ول��ه ،وك�م��ا � ّأن هناك
ان �ع��دا ًم��ا يف احل ��وار ب�ين الإن �� �س��ان ال���ش��رق��ي ال��ذي
مت���س��ك ب��دي�ن��ه واع �ت�بره حم ��ور ح�ي��ات��ه وحم��رك��ه،
وب�ين الإن���س��ان الغربي احل��دي��ث ال��ذي مل يحركه
ال��دي��ن ،ف� �� ّإن ه�ن��اك �أي��ً��ض��ا ان �ع��دام يف احل ��وار بني
ال�شرق والغرب بفعل الهيمنة التي فر�ضها الغربي
على ال�شرقي .ويف ظل هذه الأو�ضاع التي يعي�شها
املجتمع احلديث ،تراجع دور الدين يف ت�سيري هذه
املجتمعات التي مل ي�صبح الدين م�صدرا ت�ستمد
منه ت�شريعاتها وم�صدرا موجها للأخالق؛ حيث
�أ�صبح كل فرد مر�شدا �أخالقيا لنف�سه.
ال�صراع على القيم
ي�ت���س��اءل ال�ك��ات��ب ه�ن��ا ه��ل ال�تراج��ع ع��ن ال�ق�ي��م يف
امل �ع �ت �ق��دات ال��دي �ن �ي��ة ه ��و ح ��ل ل �ل �خ��روج م ��ن �أزم ��ة
العلم يف الع�صر احلديث؟ حيث ن��درك ب�� ّأن العلم
��س�لاح ذو ح��دي��ن مي�ك��ن اع�ت�م��اده لفعل اخل�ي�ر �أو
اعتماده لفعل ال�شر ،وي�ضيف الكاتب نظرة العامل
�ألربت ريت�شل الذي دعى �إىل �شعار «الدين للقيم
والعلم للظواهر واحلقائق» و�إن كانت نظرته هذه
ق��ا� �ص��رة؛ ل ّأن ال�ق�ي��م مت�ضمنة يف ك��ل امل�م��ار��س��ات
الإن�سانية.
من جهة �أخرى ،ميكن القول ب� ّأن القيمة الإن�سانية
ت�صدر من ذات الإن�سان ال من دافع خارجي مت�سم
ب ��الإك ��راه �أو ال �ق��وة (ال �إك ��راه يف ال��دي��ن ق��د ّ
تبي
ال��ر��ش��د م��ن ال�غ��ي فمن يكفر ب��ال�ط��اغ��وت وي��ؤم��ن
باهلل فقد ا�ستم�سك بالعروة الوثقى ال انف�صام لها
واهلل �سميع عليم).
rayaalkhuzairi@gmail.com
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هل نحتاج التعددية الدينية؟
نوف السعيدية
ُيجادل كارميلو دوتولو يف مقاله املعنون بـ«التعدد الديني واحلقيقة من منظور كاثوليكي ..هل يقبل الدين التعدد حقا؟» واملن�شور يف جملة التفاهم ،حول قبول
الدين امل�سيحي للتعددية الدينية ،ويناق�ش العقبات العقائدية التي تقف يف طريق التعدد؛ و�أهمها :احلقيقة الإلهية ،وم�صدر احلقيقة الإلهيةُ .
وتثل هذه
الدعوات للتعدد الديني حماولة لإحالل التناغم حمل العداء يف لقاء الديانات.
فما هي التعددية الدينية؟ ال تعني التعددية الدينية قبول الأديان املختلفة فح�سب ،بل االعتقاد بت�ساويها؛ فبينما تقبل معظم الأديان ب�أديان �أخرى �إال �أنه قبول
مرتفع ينطوي �ضمنيا على الت�صديق ب�أن هناك دينا خال�صا واحدا .ت�ؤمن التعددية بتعدد طرق الو�صول �إىل اهلل ،وتنظر لدين ما على �أنه جمرد �إحدى الطرق
املحتملة للحقيقة .ال يفوتنا هنا مالحظة ال�شبه الكبري بني مفهوم تعدد الأديان ،والت�صوف يف الإ�سالم الذي يعتقد بتعدد الطرق بتعدد اخلالئق.

�إ َّن ف�ك��رة ال�ت�ع��ددي��ة ن���ش��أت يف �أوروب ��ا خ�لال وق��ت كان
ي���س��وده ال�شك وال�لاي�ق�ين جت��اه ك��ل الأم ��ور مب��ا فيها
ال�ع�ل��م ،خ�صو�صا م��ع ف�ي��زي��اء ال�ك��م وم �ب��د�أ ال�لاي�ق�ين
ل�ه��اي��زن�برج ال ��ذي ي�ستعي�ض ع��ن الإج ��اب ��ات القاطعة
ب��إج��اب��ات احتمالية ،ون�سبية �آين�شتاين ال�ت��ي و�ضعت
لفيزياء نيوتن الكال�سيكية �إط��ارا مرجعيا تف�شل يف
�أن ت�صح خ��ارج��ه ،وع�ل�ي��ه ف�ق��د �شهد ال�ن��ا���س تقوي�ضا
ملبادئ اعتربوها لفرتة طويلة حقائق ال مت�س .ومع
فقدان الثقة باملنطق العلمي الذي بنيت عليه احلقائق
العلمية ،و�إحالل احلقائق املو�ضوعية ،حمل احلقائق
امل �ط �ل �ق��ة� .إذن ،ف �ق��د ك ��ان ��ت ه ��ذه ه ��ي ب ��واع ��ث ظ�ه��ور
ال�ت�ع��ددي��ة ،نعني �أن ال���ش��ك يف وج ��ود حقيقة مطلقة
وال�لاي�ق�ين يف ت�صوراتنا ع��ن ال�ع��امل ،ق��د ت�ك��ون قابلة
للتطبيق على الأديان �أي�ضا� .أما احلاجة التي يحققها
ذل��ك ،فهي التمهيد للنظام العلماين ،ونق�ض ال��دول
ال��دي�ن�ي��ة .مب�ع�ن��ى �أن ��ك تنتقل م��ن ال ��دول ��ة امل�سيحية
التي ت�ؤمن بكونها حاملة الدين احل��ق ،واملت�ساحمة
مع الأدي ��ان الأخ ��رى� ،إىل دول��ة الدينية تقبل الأدي��ان
ب��ال �ت �� �س��اوي .ي �ع�بر د .حم ��رو� ��س ب �� �س �ي��وين ع ��ن غ��اي��ة
ال �ت �ع��ددي��ة ال��دي�ن�ي��ة ب��ال �ق��ول �إن ه��دف�ه��ا ه ��و «ت�ط��وي��ع
الأدي��ان حتى ال تقف يف وجه العلمانية»� .إذنُ ،يكننا
�أن ننظر �إىل التعددية باعتبارها النقلة ال�ضرورية من
الت�سامح ،وامل�ؤدية للعلمانية؛ ذلك �أ َّن معظم الأديان،
خ�صو�صا ح�ين ت�ك��ون دي��ن الأغ�ل�ب�ي��ة -و�إن قبلت ب��أن
ميار�س املنتمون لأديان �أخرى طقو�سهم -ف�إنها ترغب
بال�سيادة مبعنى ما.
ت��ذه��ب ال�ت�ع��ددي��ة �إىل م��ا ه��و �أب�ع��د م��ن االت �ف��اق ب�ش�أن

ال�ق�ي��م �أو بع�ض الأخ �ل�اق� ،أو امل�ن�ظ��ور امل���ش�ترك جت��اه
بع�ض الق�ضايا .ت َّتفق كثري م��ن الأدي ��ان على �أهمية
م�ساعدة الإن�سان لأخيه الإن���س��ان� ،إال �أ َّن البحث عن
�أوجه ت�شابه كهذه لي�س ما تعنى به التعددية ،بل �إنها
ُتعنى بالبحث يف احلقائق املتعار�ضة ب�ش�أن الق�ضايا
اجل��وه��ري��ة وال��دع��وة لقبولها معا ،باعتبارها جميعا
حماوالت -ال يتفوق فيها �أحد على �أحد -للو�صول �إىل
احلقيقة الإلهية.
التفريق بني التعددية والت�سامح
ي�ك� ُم��ن ال �ف��رق ب�ين ال �ت �ع��ددي��ة وال�ت���س��ام��ح حت��دي��دا يف
م��و��ض��وع «ال �ت �� �س��اوي»� .إ َّن ال�ت�ع��ددي��ة ال ت�سعى لقبول
ال��دي��ن الآخ ��ر فقط ب��ل �إىل ر�ؤي�ت��ه على ق��دم امل�ساواة،
وت�ق��دره يف انفتاح ك��ام��ل باعتباره اخ�ت�لا ًف��ا مرغو ًبا.
غالبا م��ا ي�سهل على الأدي ��ان القبول بالت�سامح (بل
وت�ع�ت�بره ج ��ز ًءا م��ن قيمها ال�ت��ي تثبتها بالن�صو�ص
امل �ق��د� �س��ة) ،ل�ك�ن�ه��ا ت��رف����ض ال�ت�ع��ددي��ة لأن �ه��ا غ��ال�ب��ا ما
تتعار�ض ب�شكل �صريح م��ع الكتب املقد�سة .ف��وق كل
هذا ف�إن «كل دين هو تعبري عن رغبة الب�شر يف �إثبات
الذات ،ولي�س االنفتاح» كما يرى كارل بارث ،وهذه هي
الإ�شكاليات الأهم التي تقف بوجه التعددية الدينية.
التعددية من املنظور امل�سيحي والإ�سالمي
كما قلنا ،ف�إن الأديان بطبيعتها ال متيل لهذا املفهوم،
و�أن الدول الدينية لن تلج�أ له على الأغلب ما مل جتد
نف�سها م�ضطرة لذلك� ،أي بعد �أن متر بتجارب عنف
طائفية تلزمها بتبني حلول �أكرث جدة.
وبالن�سبة للم�سيحية -ح�سب امل �ق��ال -ف ��إ َّن «تعددية
الأدي��ان تفكك القناعة ال�سائدة بالكونية التي لطاملا

زعمتها امل�سيحية» ،ي�شاركها الإ�سالم واليهودية �أي�ضا
يف ذلك .يجادل علماء الالهوت بالقدرة على ا�ستغالل
قيم امل�سيحية لتحقيق اخلال�ص للب�شرية .لكن هذا
هو ال ��ر�أي احل��ذر� .أم��ا �إذا �أتينا ل�صلب املو�ضوع ،ف�إن
الإمي� ��ان ب��وج��ود �أدي� ��ان �صحيحة م �ت �ع��ددة ،ف�ه��و �أم��ر
يرف�ضه الكتاب املقد�س .وف��وق هذا ف��إن الأدي��ان التي
ت���س��ود يف دول وال�ت��ي مل تخ�ض جت ��ارب ق��وي��ة ت�سائل
بعنف عالقتها بال�سيا�سة ،وحت��دد �أدواره ��ا ووظائفها
بو�ضوح ،ف�إن املن�ضوين حتت مثل هذه النظم يرغبون
غالبا ب�أن يكون دينهم دين الت�شريع يف الدولة.
علينا االت�ف��اق على �أ َّن التعددية الدينية ال تتفق مع
بع�ض تعاليم الكتب املقد�سة ،وه��ذا ينطبق على كال
الديانتني .و�إن كنا �سنعتربها �أم��را �ضروريا ون�سعى
لرت�سيخها -رغ��م ذل��ك -فهذا �سيعني ا�ستعدادنا لأن
نتبنى ت��أوي�لا معا�صرا وج��دي��دا مت��ام��ا .ي��رى الكثري
م��ن امل�ن�ظ��ري��ن الإ��س�لام�ي�ين �أن ال�ت�ع��ددي��ة خ�ط��ر على
الإ� �س�لام ،مل��ا فيها م��ن م�س بجوهر ال��دي��ن ومكانته.
لكنَّ علماء الالهوت ا�ستطاعوا من قبل تغيري م�سائل
فقهية وعقيدية مت الإجماع عليها لع�صور ،ي��رون �أن
الطريق �إىل التعددية هو باختبار م�ضامني الديانات
الأخ ��رى مب��ا يف ذل��ك م�ع�ن��اه��ا ،ووظ�ي�ف�ت�ه��ا ،وقيمتها،
وم�ساهمتها يف خال�ص الإن�سانية .يجب �أن تقارن هذه
امل�ضامني مع باقي الأديان؛ �سعيا للحفاظ على هوية
الدين ب�شكل ال يتعار�ض مع توحيده و�ضمه للأديان
الأخ��رى ،ال بالبحث فيما تتفق عليه الأدي��ان بل فيما
تختلف فيه وما الذي ي�صنع خ�صو�صيتها.
nouf.alsaidi@gmail.com
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التأويل بين الواقع والنص الديني وآفاق التحضر
قيس الجهضمي
�إنّ ظهور فكرة �أنّ الإ�سالم هو خامت الر�ساالت ال�سماوية و�أنّ الن�ص القر�آين هو �آخر وحي يتلقاه الب�شر من اهلل جعلت م�س�ألة الت�أويل لهذا الن�ص ت�سري يف مفرتقني:
�إ ّما �أن يكون هذا الن�ص هو تام من كل اجلهات فانتهى �إىل داللة واحدة� ،أو �أنّه ال يقت�ضي نهاية هذه ال�صفة اخلطابية بني اهلل والب�شر ،مبعنى �أنّ هذا الن�ص ال ُيح�صر
دالالت �أحادية .يتناول الكاتب عبداحلكيم �أجهر يف مقالته «اال�سرتاتيجيات الت�أويلية يف الإ�سالم والآفاق املعا�صرة» واملن�شور مبجلة التفاهم �ضرورة املمار�سة
يف
ٍ
الت�أويلية لهذه الأمة ،وما تخلق من �آفاق جديدة تقرتب من احلقيقة وتزيد من الوعي بالواقع م�ستندة �إىل اخلطاب الإلهي لتحقيق �سبل التقدم والتنمية؛ �إذ يتجلى
من خالل املمار�سة التاريخية للم�سلمني �أنّ هذا اخلطاب الإلهي وعالقته بالإن�سان مل تتوقف ،و�أنّ حماوالت الك�شف عن هذه املقا�صد الإلهية يف الن�ص القر�آين ال
ميكن �أن تنتهي للأبد ،وهي مهمة جماعة ال فرد ،واجلماعة هنا ال يق�صد بها �إجماع علماء معينني ،بل ما يخرجه ه�ؤالء العلماء من تنوع يف املواقف والفر�ضيات
الت�أويلية التي ت�سعى ملقاربة احلقيقة.
�إنّ ال�ق���ص��د الإل �ه��ي يف خ�ط��اب احل ��ق �أن ي�ك��ون امل ��راد الإل�ه��ي
غ�ير م�ت�ن��ا ٍه م��ن خ�ل�ال ه ��ذه الأل �ف ��اظ وامل �ف ��ردات -ك�م��ا يذكر
�أجهر -و�أنّ لغة هذا اخلطاب الإلهي هي اللغة العربية التي
�أوك��ل �إليها حمل ه��ذه املهمة كونها ال تك�شف املق�صد كامال،
ف��أ��ص�ب�ح��ت ال�ل�غ��ة ب�ه��ذا الأم ��ر ه��ي م��وط��ن احل�ق�ي�ق��ة الكاملة
التي من خاللها تظهر �أو تختفي عن العقل الإن�ساين ،وقد
متيزت هذه اللغة ب�أنها حتوي ك ّما هائال من املقا�صد الإلهية
الالمتناهية ،و�أن�ه��ا ت�ستطيع �أن تتجدد كل ي��وم لتك�شف عن
هذه احلقيقة ،فقد �سمحت لكل املحاوالت الت�أويلية ال�سابقة
التي ا�شتغلت عليها �أن جتد فيها جانبا من احلقيقة.
واملمار�سة الت�أويلية قائمة على ثالثة �أط��راف ه��ي( :اللغة،
وال ��واق ��ع ،والإن �� �س ��ان امل � � ��ؤول) ،وك ��ل ط ��رف م�ن�ه��ا ه ��و و�سيط
للطرفني الآخرين ،فاللغة و�سيط بني الإن�سان امل�ؤول والواقع،
فالواقع ال��ذي ينك�شف من خالل البحث عن احلقيقة داخل
الن�ص بوا�سطة الإن�سان امل�ؤول هو و�سيط بني الن�ص وامل�ؤول �إذ
ال ميكن قراءة الن�ص قراءة متجددة بعيدا عن واقع خمتلف
وزمان متجدد ،والإن�سان امل�ؤول هو و�سيط بني الواقع والن�ص
ي�ق�ترب م��ن احل�ق�ي�ق��ة م��ن خ�ل�ال ق ��راءة ال��واق��ع ال ��ذي ينمي
الوعي فيه ويجعله يقارب احلقيقة داخ��ل الن�ص ،وك��ل هذه
الأطراف ت�سري ب�صريورة التاريخ وحترك الزمن.
لقد �أفرز التاريخ العربي الإ�سالمي العديد من اال�سرتاتيجيات
ال �ت ��أوي �ل �ي��ة ك ��ل واح� � ��دة م �ن �ه��ا ح ��اول ��ت م �ق ��ارب ��ة احل �ق �ي �ق��ة يف
الن�ص ح�سب طريقتها ،يذكر منها الكاتب :اال�سرتاتيجية
اللغوية والتي عُنيت بت�أويل الن�ص من خالل املجاز اللغوي،
واال�سرتاجتية ال�صوفية التي قامت بتق�سيم الن�ص لظاهر
وباطن وجعلت من الباطن موطن احلقائق يك�شف عنه عن
طريق احلد�س واخليال ،ومنها اال�سرتاتيجية الفل�سفية التي
يرى فيها ابن ر�شد �أنّ الباطن هو العقل املوجود هناك بو�صفه
احلقيقة ويك�شف عنه ع��ن ط��ري��ق الت�ضمن العقلي للمعنى
املجازي للفظ ،واال�سرتاتيجية الرمزية وهي التي تقوم على

�أنّ الأل�ف��اظ ع�ب��ارة ع��ن �إ� �ش��ارات ورم ��وز ملعان �أخ ��رى ويتطلب
الك�شف عنها ذهنا تخيليا رفيعا ،وهناك ا�سرتاتيجية الظاهر
ال�ت��ي ت��ذه��ب �إىل املعنى املبا�شر ال ��ذي ي ��ؤدي��ه ال�ل�ف��ظ� ،إن كل
هذه اال�سرتاتيجيات الت�أويلية با�ستثناء ا�سرتاتيجة الظاهر
تنطلق كلها من فكرة واح��دة ،وهي �أنّ الن�ص دائما ما يحيل
�إىل معنى �أو بعد �آخ��ر يكون البحث فيه عن احلقيقة ،وهذا
االحتماالت املتعددة داخل الن�ص تقوم دائما بتجديد العالقة
بني الإن�سان امل ��ؤول وال�ع��امل كما �أنها تزيد من وعيه بذاته،
ويذكر الكاتب �أنّ على اجلماعة «�أن تتعهد الن�ص ب�أبعاده كلها
ويجب �أن تتخل�ص م��ن فكرة الإج�م��اع ال�ت��ام وت�ع�ترف بتعدد
االجتهادات» ،لأن العالقة يف الت�أويل بني اهلل والإن�سان عالقة
يف ال�ت��اري��خ كما يتجلى يف ت�ع��دد امل��دار���س ووج �ه��ات النظر يف
املمار�سات التاريخية الإ�سالمية.
ويف تعريف ال�ت��أوي��ل ذه��ب الكثري م��ن امل�سلمني القدماء �إىل
املطابقة بني التف�سري والت�أويل ،وهناك فريق �آخ��ر ميز بني
التف�سري والت�أويل حيث جعل التف�سري «بيان لفظ ال يحتمل
�إال وج�ه��ا واح ��دا» بينما ال�ت��أوي��ل «توجيه لفظ متوجه ملعان
م�ت�ع��ددة �إىل واح ��د منها مب��ا ظ�ه��ر م��ن الأدل� ��ة»� ،أم ��ا الكاتب
ف�يرى �أن ال�ت��أوي��ل ه��و «ن�شاط فكري يبحث يف املعنى ولي�س
�أي معنى ب��ل ذل��ك املنغلق منه القابع هناك يف مكان م��ا بني
م�ف��ردات وتراكيب امل�ف��ردات واجل�م��ل» ،ل��ذا ف�أ�صحاب نظرية
الت�أويل يذهبون �إىل الإق ��رار بفكرة �شرعية االختالف التي
تعرب عن وعي كبري يف التعامل مع الن�ص القر�آين و�أن املرء
خماطب مبا �أداه �إليه اجتهاده من ت��أوي��ل الكتاب �أو ال�سنة.
ويف املقابل من يرف�ض الت�أويل ويتم�سك بالداللة احلرفية �أو
الظاهره للفظ هو يعار�ض بقوة ثالث م�سائل ب��ر�أي الكاتب
�أولها �أنه يرف�ض التاريخ باعتباره �أنه توقف مع ختام الر�سالة
ولي�س هناك من جديد على ال�صعيد العلمي والعقلي ميكن
�أن يحدث� ،أما الثانية فهي الت�شكيك يف «الفاعلية الإن�سانية
املعرفية» بحيث ي�صبح اجلهد العقلي غري م�شروع �أو �صعب

بحكم �أن احلقيقة النقية وج ��دت يف ت�ل��ك اللحظة النبوية
ف�ق��ط ،ويف النهاية ه��م يرف�ضون االخ �ت�لاف وت�ع��دد الأف�ه��ام
وبهذا يعترب الت�أويل عند ه��ؤالء هو حتريف للن�ص الأ�صلي
لأنّه يخرج عن الداللة الوحيدة التي و�ضعوها له.
ويذكر �أجهر �أنّ الن�ص القر�آين كان ن�صا للجماعة يف جممله
ولي�س فقط للت�شريعات والأح�ك��ام ،كما �أن��ه ي��روى عن النبي
�أنه ف�سر �آيات تعد من القر�آن علمه �أ ّياهن جربيل وهي �آيات
تتعلق بالأمور الت�شريعية املت�صلة باحلالل واحلرام ،وكذلك
ك�ت��ب التف�سري ال�ت��ي تظهر �أن ال�ن�ب��ي مل ي���ش��رح ويف�صل كل
�شيء ،لذا فمهمة اجلماعة متابعة ت�أويل الن�ص القر�آين ،كما
�أن املالحظ يف تف�سري الآي��ات مل يكن بالرجوع فقط لأق��وال
و�أف�ع��ال الر�سول بل تعلقت �أي�ضا ب�أ�سباب ال�ن��زول والظروف
ال �ت��ي ح��دث��ت ف�ي�ه��ا ت�ل��ك ال ��وق ��ائ ��ع ،ل �ه��ذا ي �ك��ون ال �ت ��أوي ��ل من
التكاليف الكربى على الأمة ويرى الكاتب ب�أنّه فر�ض كفاية
عليها بو�صفه بحثا عن �آثار املق�صد الإلهي من خالل الإ�شارات
امل��وج��ودة داخ��ل اللغة ،فالداللة املبا�شرة ال تعرب بال�ضرورة
بطريقة �صحيحة عن احلقيقة بل �إن الن�ص القر�آين ي�سمح
بتعدد الدالالت لل�شيء الواحد ،فالت�أويالت القدمية وطرقها
ت�ؤكد �أن الت�أويل �شرعي متاما ت�سمح به لغة الن�ص القر�آين
و�أنه ال يزال هناك الكثري من اجلهد الت�أويلي ميكن �إنتاجه.
والت�أويل من وجهة نظري هو بوابة الدخول للتقدم والنمو
املعريف والثقايف لدى امل�سلم �إذ يفتح له �آفاقا �أو�سع يف التعامل
مع ق�ضايا واقعه وحتقيق مفهوم اال�ستخالف الذي مبقت�ضاه
تتم املحافظة على القيم الإن�سانية الروحية واملادية الفاعلة
يف تطوره ورقيه� ،إن تطور امل��دار���س الت�أويلية املختلفة التي
تعطي تنوعا فكريا ومعرفيا ومنهجيا ،يقوم بتحريك الكثري
من القيم واملعارف الإن�سانية واملفاهيم التي يطرحها واقعنا
املعا�صر ،وبالتايل جتعل م��ن امل�سلم ق ��ادرا على تقدمي ر�ؤى
و�أفكار ت�ساعد على �صناعة ح�ضارة �أكرث تقدما م�ستمدا كل
هذا من اخلطاب الإلهي له.
qabuazan@gmail.com
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النظام األخالقي في اإلسالم
محمد السيفي
�إنَّ البحث يف م�س�ألة الأخالق ومتقابلة اخلري وال�شر يف الفعل الإن�ساين من حيث م�صدرها ،ومعيارها وجتلياتها ال�سلوكية؛ �أثار جدليات عديدة؛ ومنها عالقة الأخالق بالدين؛
فبينما يرى بع�ض املفكرين �أن الأخالق لي�س م�صدرها الدين ،و�إمنا هي عقلية� ،أو طبيعية ،يذهب �آخرون �إىل �أنَّ الأديان هي م�صدر الأخالق و�سياجه ،ويف هذا حتاول مقالة
الباحث حممد الطيب املن�شورة يف جملة التفاهم بعنوان «اخلري وال�شر والنظام الأخالقي يف القر�آن» درا�ستها بو�صفها نظاما �أخالقيا �إ�سالميا ،مركزة على بعدها العملي .والدافع
�إىل ذلك بح�سب الباحث هو كرثة ال�شرور التي نراها يف عاملنا اليوم يف ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع ،ويف العالقات بني الدول والأمم ،وال�شعوب والقبائل والأعراق ،من مظامل
وا�ستغالل ال�شعوب امل�ست�ضعفة املغلوب على �أمرها ،ومن �إبادة للب�شر على الهوية ،وحروب �أهلية .ويركز الباحث على �أن هذه �ضرورة ملحة يف �سياق غربي يعمد �إىل ت�شويه الإ�سالم
برميه بالعنف والإرهاب ،ويتهم امل�سلمني ب�أنهم مع�سكر ال�شر؛ ب�سبب ما يرتكبه الإرهاب املعومل من �شر.

�إ َّن و�ضع الكاتب لت�صور ُم��دد ملاهية اخلري وال�شر من
خالل النظام الأخالقي الإ�سالمي ي�ستدعي بال�ضرورة
منهجاً ومنطلقاً قبلياً لدى الكاتب يحدد �آلية تعامله مع
الرتاث الإ�سالمي املت�شعب واملتنوع ،لكن الكاتب مل ي�شر
�إىل ذلك �صراحة ،وميكن ا�ستخال�ص ذلك من خالل �آلية
عمله يف املقالة ،و�سنحاول مقاربة منهجيته وقبلياته يف
نهاية امللخ�ص.
مبا �أن مدلول اخلري يف اال�ستعمال العربي هو ما �أدى �إىل
جلب منفعة �أو حتقيق م�صلحة ،وال�شر هو كل ما �أدى �إىل
م�ضرة �أو �أذى؛ فمقيا�س اخلري ذاتي �ضيق ،وبالتايل ف�إ َّن
الباحث ي�ستخل�ص من اال�ستعمال القر�آين ما هو خمالف
لذلك؛ فهو �أو�سع من هذا اال�ستعمال ال�ضيق؛ حيث جاء
يف ال�ق��ر�آن« :كتب عليكم القتال وهو كره لكم وع�سى �أن
تكرهوا �شيئا وه��و خري لكم وع�سى �أن حتبوا �شيئا وهو
�شر لكم واهلل يعلم و�أنتم ال تعلمون» وج��اء � ً
أي�ضا يف من
كرهوا زوجاتهم« :وعا�شروهن باملعروف ف�إن كرهتموهن
فع�سى �أن ت�ك��ره��وا �شيئا ويجعل اهلل فيه خ�يرا ك�ث�يرا»،
ومن ذلك ي�ستنج الباحث �أ َّن النفع وال�ضر يف الإ�سالم ال
ي�صلح معيارا للخري وال�شر يف الإ�سالم؛ فاخلري وال�شر
يف الت�صور الإ�سالمي غري مرتبطني بالنفع ال�شخ�صي
�أو ال�ضرر ال�شخ�صي املقت�صر على الفرد ال��ذي تدفع به
رغ�ب��ات��ه وظ��روف��ه ،كما ذك��ر ال�ب��اح��ث � ّأن اخل�ير ق��د يعني
يف اال�ستعمال ال �ق��ر�آين الإ� �س�ل�ام؛ كما يف الآي ��ة «ولتكن
منكم �أمة يدعون �إىل اخلري وي�أمرون باملعروف وينهون
عن املنكر و�أولئك هم املفلحون» ،وقد يعني الفعل الذي
ير�ضي اهلل ـ تعاىل ـ كما يف الآية «وما تقدموا لأنف�سكم من
خري جت��دوه عند اهلل هو خ�يرا و�أعظم �أج��را وا�ستغفروا
اهلل �إن اهلل غفور رحيم».
وي ��رى ال�ب��اح��ث �أ َّن م��ا مييز اخل�ط��اب ال �ق��ر�آين يف عر�ض
ث �ن��ائ �ي��ة اخل �ي�ر وال �� �ش ��ر �أن � ��ه ي �ق ��دم اخل �ي�ر ع �ل ��ى ال �� �ش��ر،

واحل�سنات على ال�سيئات ،والثواب على العقاب ،واجلنة
على النار ،كمثل قوله تعاىل «فمن يعمل مثقال ذرة خريا
يره ،ومن يعمل مثقال ذرة �شرا يره».
كما �أن الإن�سان يف الو�صف القر�آين هو ظلوم جهول هلوع،
وفعل ال�شر جزء من نف�سه ال�سيئة هذه؛ فعليه �أن ي�سعى
دائماً �إىل تزكية نف�سه وتطهريها؛ «ق��د �أفلح من زكاها
وق��د خ��اب من د�ساها» .ولكن رغ��م �إق��رار ال�ق��ر�آن الكرمي
مبا يف طبيعة الإن�سان من ميول �إىل ال�شر ،ف��إ ّن��ه يب�شر
بانت�صار اخلري على ال�شر «ف�أما الزبد فيذهب جفا ًء و�أما
ما ينفع النا�س فيمكث يف الأر�ض» ،وهذا االنت�صار مرده
�إىل خريية اهلل ورحمته ال�شاملة« :ورحمتي و�سعت كل
�شيء» .ووفق الت�صور القر�آين للخري وال�شر ف�إن كل ما
يقرب الإن���س��ان م��ن مر�ضاة اهلل ،وم��ن اجلنة فهو خري،
وك��ل ما يدفع بالإن�سان �إىل �سخط اهلل ،و�إىل النار فهو
�شر.
خلق اهلل الإن���س��ان ـ وف��ق الت�صور الإ��س�لام��ي ـ يف �أح�سن
تقومي« :ولقد خلقنا الإن�سان يف �أح�سن تقومي» ،كما جعله
ح��را مريدا خمتارا لنف�سه اخل�ير املر�شد �إليه بالوحي،
ومتجن ًبا ال�شر املر�شد �إليه بالوحي «ف�إما ي�أتينكم مني
هدى فمن تبع هداي فال ي�ضل وال ي�شقى»�« ،إنا هديناه
ال�سبيل �إما �شاكرا و�إما كفورا» ،ثم يرد الباحث يف رد كل
امل�شكالت العاملية؛ ال�صغرية منها والكبرية �إىل اخلروج
عن منهج اهلل .كما يرى الباحث �أ َّن ال�شر لي�س مطلقاً،
ول�ي����س ج��وه��ري��ا ال م��ن ط�ب�ي�ع��ة ال �ك ��ون ،وال م��ن طبيعة
الإن���س��ان ،وي ��رى ب�ن��ا ًء على ذل��ك �أن النظر �إىل مطلقية
اخلري جتعل الإن�سان ينظر �إىل ال�شر نظرة �أق��ل انفعاال
مم��ا ج��رت عليه ال �ع��ادة ،كما تخفف على �أنف�سنا غلواء
االنفعال العاطفي ال��ذي يحر�ضنا �أحياناً على االنتقام
العنيف مما نعتقده �شرا.
ث ��م ي ��ؤك ��د ال �ب��اح��ث ع �ل��ى حم ��وري ��ة الأخ� �ل��اق اخل �ي�رة يف

ال�ت���ص��ور الإ� �س�لام��ي؛ ف�ه��ي ج��وه��ر ال��ر� �س��االت ال�سماوية
ع�م��و ًم��ا ،وال �ق ��ر�آن وال���س�ن��ة .ك�م��ا ي ��رى ال�ب��اح��ث ،عر�ضت
ن�ظ��ري��ة اخل�ي�ري ��ة م�ت�ك��ام�ل��ة يف ال�ت�ن�ظ�ير وال�ت�ط�ب�ي��ق ،يف
الأبعاد النف�سية ،واالجتماعية ،ثم يدلل على �أن اخلريية
الأخالقية من مقا�صد الإن�سان بتعداد ما جاء يف القر�آن
من ح�ض على اخلري ومدح لفاعله ،ومن ثم تتبع الباحث
و��س��ائ��ل التحلي ب��اخل�ير وال�ت�خ�ل��ي ع��ن ال���ش��ر م��ن خ�لال
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ،وال�سنة النبوية؛ فما فعل �إال �أن �أورد
ن�صو�صا حت�ض على فعل اخلري ،وتنهي عن ال�شر.
ويخل�ص الباحث �إىل �أن ال��دي��ن الإ��س�لام��ي ج��اء ً
حا�ضا
ال �ن��ا���س ع �ل��ى ف �ع��ل اخل �ي�ر ،وم�ن�ب�ث��ق ه ��ذه اخل�ي�ري ��ة على
عقيدة موجهة للم�سلم ،وبالتايل ف ��إن ما ي�صيب الأم��ة
اليوم هو نتيجة ل�ضعفها العقدي ،و�ضعفها الأخالقي،
ومن ثم يرد الف�ساد العاملي احلا�صل �إىل املادية الغربية
الال�أخالقية ،داعيا امل�سلمني �إىل ا�ستغالل هذه الفر�صة
لعر�ض ما لديهم.
�أما وجهة نظري ف�إن النظر �إىل القر�آن ب�إطالقية تنفي
ال�ت��اري��خ ،وجت�ع��ل منه ن�صا مطلقا ح��ام�لا للحلول لكل
امل�شكالت يف ن�صه لن تربح �أن ت�سقط مبتغاها على الن�ص،
مبطلة يف ذل��ك دع��واه��ا بالتزامها الن�صي ب��ه ،وبالتايل
فالتعامل مع القر�آن بو�صفه خطابا متفاعال مع الإن�سان
وق ��ت ت�ن��زل��ه ،ك�م��ا وق ��ت تلقيه يف �أي ع�صر ه��و الأج ��دى
والأ�صح ،كما �أن خلط املفاهيم ملجرد الت�شابه اللفظي بني
امل�صطلحات يخرج مو�ضوع البحث عن مراده ومق�صوده،
ويوقع املتلقى يف خدعة لفظية تنهدم ب�أقل نظر فيها.
ومن هنا ،فر�أيي �أن الباحث عمد �إىل �إ�سقاط وظف فيه
الن�ص توظيفا منقو�صاً مفتقراً للعمق الفل�سفي للأمة
الأخالقية ،متجاهال يف بع�ض نقاطه البعد التاريخي/
االج�ت�م��اع��ي امل��و��ض��وع��ي ل��درا��س��ة ال �ق ��ر�آن ،ك�م��ا يف درا��س��ة
الواقع.
alsifi98518206@gmail.com
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حي بن يقظان :وحال اإلنسان في كل زمان ومكان
فاطمة الوهيبية
هل تخيلت نف�سك معزو ًال يف جزيرة ال يعي�ش فيها ب�شر؟ دون دين و�صالة تهدئ روعك يف وح�شة تلك اجلزيرة املعزولة؟ لعلك الآن ت�ستح�ضر فلم �.cast awayأو �ستتخيل
ماوكلي �أو روبن�سون كروزي ،ولكن يف تراثنا العربي الذي �سبق هذا كله بكثري جند ق�صة (حي بن يقظان) .وقد وجد الكثري من الباحثني الأجانب والعرب يف هذه الق�صة مادة
غنية وعميقة اليزالون حتى يومنا ينهلون منها ما ا�ستطاعوا .ومن هذه الدرا�سات ال�شيقة مقالة بعنوان (حي بن يقظان البن طفيل واملعرفة والتنوير الأخالقي يف الإ�سالم
الكال�سيكي) التي �س�أخل�صها هنا ،وهي للأ�ستاذ الأملاين �سيب�ستيان واملن�شورة يف جملة التفاهم.
عن الق�صة و�صاحبها
حي بن يقظان :يف �أ�سرار احلكمة امل�شرقية هي ق�صة فل�سفية دينية
كتبت بني ١١٨٢-١١٥٧م وهي الوحيدة التي جنت من م�ؤلفات ابن
طفيل التي �ضاعت� .أمّ ا امل�ؤلف فهو ابن طفيل الذي ال نعرف عن
حياته الكثري ،ولكنه من �سكان �إ�سبانيا امل�سلمة (الأندل�س) وكان
مهتماً ب�شتى معارف العلوم وعمل طبيباً.
ي�ع��د ال �ع �ن��وان ال ��ذي ي�ح�م��ل ا��س��م ب�ط��ل ال�ق���ص��ة (ح ��ي ب��ن ي�ق�ظ��ان)
مفتاحاً مر�صعاً بالرمزية الأخ ��اذة .فكلمة حي كما يقول غونرت
تذكرنا مبعنيني املعنى اللغوي الدال على احلي �أو احليوي الفرد
وه��ي ت��دل ك��ذل��ك على املعنى ال�ع��ام للحياة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل كونه
م��رادف�اً للفظة النا�س �أو الإن�سانية .وه�ن��اك معنى ديني فل�سفي
مرتبط بالقر�آن فاحلي الكائن الب�شري التام ال يكتمل �إال بو�صل
�أفعاله بالعقل الذي كرمه اهلل به� .أما ابن يقظان فهي من ناحية
دينية دالل ��ة للخالق ال ��ذي ال ت ��أخ��ذه �سنه وال ن��وم وحت�م��ل دالل��ة
العقل الفائ�ض لأفالطون �أو العقل الفعال لدى املحدثني.
�آباء الق�صة و�أبنا�ؤها
لقد كان هناك من �ألهم ابن طفيل يف كتابة هذه الق�صة فابن �سينا
كان �أول امللهمني و�أكرثهم ت�أثرياً فحتى ا�سم حي بن يقظان هو
مقتب�س من ر�سائل �صوفية وه��ي :ر�سالة حي بن يقظان ،ر�سالة
الطري� ،سالمان و�أب�سال .وهناك ق�صيدة �شعرية كتبت بالعربية
حملت ا�سم حي بن يقظان  Hey Ben Meqitzللفيل�سوف
والعامل �أبراهام بن عزرا الذي عا�ش يف الأندل�س وت�أثر �أميا ت�أثر
بالثقافة والفكر الإ�سالمي .وهناك ال�سهروردي الذي ت�أثر بر�سالة
ابن �سينا و�ألف عمال بعنوان« :ق�صة الغربة الغربية» وهي معروفة
كذلك با�سم ر�سالة ح��ي ب��ن يقظان .وكما ك��ان لهذه الق�صة �آب��اء
م�ؤ�س�سون ،هناك �أي�ضاً �أبناء وتالميذ ت�أثروا بها ومنهم :ابن ر�شد
الذي كتب �شرحاً لق�صة ابن طفيل ،ونور الدين اجلامي الذي كتب
ق�صيدة �صوفية ا�سماها «�سالمان و�أب�سال» مت�أثرا مبا �أورده ابن
�سينا واب��ن طفيل ،وهناك «الر�سالة الكاملية يف ال�سرية النبوية»
التي �ألفها عالء الدين بن النفي�س رداً على ق�صة حي بن يقظان.
وتعدى ت�أثري هذه الق�صة نطاقنا العربي وتلقتها �أوروب��ا بافتتان
كبري فظهرت الدرا�سات عنها والرتجمات ومن �أبرز املعجبني بها:
�ألبري الكبري و توما الأكويني وفولتري ورو�سو ودي��درو والأمل��اين

جوتهولد �إفرائيم لي�سنغ ودانييل دوفو الذي �ألف الق�صة ال�شهرية
(روبن�سون كروزي) وهو �أول من �ألف الرواية يف �أجنلرتا وروديار
كبلنغ م��ؤل��ف (ك�ت��اب الأدغ ��ال) وبطله امل�ع��روف م��اوك�ل��ي .وكذلك
الأم��ري�ك��ي ب ��وروز �صاحب رواي ��ة ط ��رزان وح�ت��ى ال��رواي��ة احلديثة
«حياة بي» ملارتل .هذا الرتاكم املعريف لق�صة حي بن يقظان دليل
على �أن ق�صة حي بن يقظان ق�صة �إن�سانية جت��اوزت حدود الدين
واجلغرافيا وجمعت يف طياتها قلق الإن�سان وهمومه الوجودية و�أن
القيم الإن�سانية هي قيم م�شرتكة ال تخ�ص ديناً بعينه.
�أطوار حي بن يقظان
مرت �شخ�صية حي بن يقظان ب�أطوار رئي�سية ق�سمها غونرت �إىل
�ستة �أطوار:
 -١املرحلة العمرية (�شهر �إىل � ٧سنوات) الطفل الر�ضيع الذي
ع�ثرت عليه ظبية وربته مع �صغارها ا�ستمر حتى ال�سابعة حيث
�أدرك �أ ّنه �إن�سان وخمتلف عمن ترعرع بينهم.
 -٢املرحلة العمرية (� ٧سنوات �إىل � ٢١سنة) :مرحلة املالحظة
والتجربة وتكييف الطبيعة ح�سب حاجته .م�شى منت�صباً لأول مرة
وقام بتغطية ج�سمه بالورق والري�ش ،وبنى لنف�سه بيتاً و�سخر النار
حلاجته .ويف هذه املرحلة ماتت �أمه الظبية فحزن و�شق �صدرها
ور�أى القلب ن�صه مملوء بالدم ون�صفه فارغ ف�أدرك �أنّ قوة احلياة
كانت ت�سكن ذلك اجلزء الفارغ وج�سدنا بدونه جثة هامدة .وفيه
تعلم من الغربان دفن اجلثة متاماً مثل ق�صة الأخ��وة الأع��داء يف
التوراة وق�صة قابيل وهابيل يف القر�آن.
 -٣املرحلة العمرية (� ٢١سنة �إىل � ٢٨سنة) :ا�ستنتج �أن للحوادث
�أ�سبابا ونتائج .وت�أمل ال�سماء وجنومها وا�ستنتج �أن البد من تلك
الأج��رام من م�صدر قوي ميدها بالنور وفيها ميز ا ألف��راد وعرف
الأنواع والأ�صناف.
 -٤املرحلة العمرية (حياته �إىل حدود �سن � ٣٥سنة) :زادت ت�أمالته
يف الكون والأف�لاك وذل��ك العامل املمتد وب��د�أ ي�شعر �أن الب��د لهذا
الطبيعة الالمتناهية خالق المتناه يف قدرته وقوته.
 -٥املرحلة العمرية (من البلوغ وحتى �سن اخلم�سني) :وفيها بد�أ
الوعي بالدين وربط �أحداث الدين بعامل �آخر و�أنّ كل ما هو حولنا
الب��د ل��ه م��ن وج��ود ق��وة حت��رك��ه ،وط � ّور ح��ي �سلوكا لإي�ج��اد عالقة
بهذه القوة العليا فعرف العبادة والت�أمل.

 -٦املرحلة العمرية (� ٥٠سنة) :حيث يقول �إن��ه «ر�أى ما ال عني
ر�أت وال �أذن �سمعت وال خطر على قلب ب�شر» وهي كما نعلم عبارة
للنبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم ،ويقول غونرت �أنّ هذه العبارة
تطابق �أي�ضاً الر�سالة الأوىل لبول�س الر�سول �إىل �أهل كورنثو�س
(التوراة ،١،ر�سالة �إىل �أهل كورنثو�س  .)٩ :٢وكذلك خامته الق�صة
ال �ت��ي ي�خ��اط��ب ف�ي�ه��ا ح��ي ال �ق ��ارئ ف�ه��ي ع�ل��ى غ ��رار ر��س��ال��ة بول�س
الر�سول.
من �أهم ا�ستنتاجات حي بن يقظان
حني �شارك حي بن يقظان �أف�ك��اره ح��ول الدين مع عامة النا�س
م��ن اجل��زي��رة املبا�شرة مل ي�ستطيعوا فهم عمق ه��ذه التف�سريات
وانف�ضوا من حوله عائدين �إىل تف�سرياتهم الب�سيطة.
ح�ي�ن ر�أى ح ��ي ال �ن��ا�� َ�س وك�ي�ف�ي��ة ت�ع��اط�ي�ه��م م ��ع احل �ي ��اة �أدرك �أنّ
غالبيتهم ال�ع�ظ�م��ى ي���ص��رف��ون ج��ل وق�ت�ه��م يف م�لاح�ق��ة امل��ادي��ات،
مرتاحني �إىل ت�صوراتهم الب�سيطة عن اهلل دون حماولة فهم اهلل
والتعمق يف معرفته.
�أهم ا�ستنتاجات غونرت
 -١الق�صة تك�شف ع��ن ق ��درات الب�شر املعرفية التي متكنهم من
التفاعل بالعقل مع حميطهم املادي وكذلك مع ما هو �إمياين.
� -٢أه��م �أه��داف اب��ن طفيل هو متكني العقل للفهم واال�ستنباط
وال�ت�ج��ري��ب ك��ون��ه ه�ب��ة م��ن اهلل ي�ج��ب �إع �م��ال �ه��ا .وه ��و ي�ع�ت�ق��د �أنّ
ال�ع�ب��ادات بظاهرها ال�شكلي والطقو�سي ال حتقق الإ� �ص�لاح و�أنّ
الإن�سان قادر على �إي�صال الر�سائل الإلهية الكربى دون احلاجة
�إىل الر�سل.
 -٣ينتقد ابن طفيل حال امل�سلمني الذين اختزلوا دينهم يف املذاهب
والعبادات ال�شكلية ،وانتقد العلماء ذوي التوجهات الأرثوذوك�سية
كالغزايل ،وه��و ي�ؤمن ب�إمكانية وج��ود �صلة بني العبد واهلل دون
و�صاية وتعقيد وعبادات جامدة.
 -٤متكن اب��ن طفيل م��ن ا�ستخدام امل��روي��ات والتعابري الرمزية
جامعاً يف �سياق واح��د الفل�سفة العقلية وروح احلكمة ال�صوفية.
وهو ي�شدد على فكرة �أن اهلل هو املعلم الأول والأعلى للب�شرية.
�إن تخيل العزلة وو��ض��ع النف�س م�ك��ان ح��ي ب��ن يقظان مهم لكل
�إن�سان يف �أي زمان ،فهو اختبار مهم للعقل وفر�صة ملعرفة خياراتنا
احلقيقية التي مل نرثها ومل تكن نتيجة االتباع الأعمى.
f_wahaibi@hotmail.com
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