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األنسنة ملتـقـى االختــــالفات ألنها تحترم وتترجم صيغ
الحاجات إلى اإليمــــان والرغبات في المعرفة
سنن التطور البشري ،كما اختبرها اإلنسان على مدى سيرته الحداثية ،تقتضي بداهة؛ إعادة النظر في كل
ما أنتجه العقل .وذلك ألسباب عدة ،ليس أقلها ،أن المنتج العقلي يتكون نتيجة مدركات وتجارب وظروف
يعيشها اإلنسان ،ومع تغير الظروف واختالف التجارب تتغير المدركات ،وطبيعي أن تتغير التصورات
واألفكار .هذا فض ًال عن حقيقة أن الثبات المعرفي هو موات للعقل؛ بل نفي لإلنسان ،أي شلل أو تجميد
للفاعلية اإلنسانية؛ بكل وجوهها أو مستوياتها ،وخاصة على مستوى االستخالف أو التكليف في عمارة
األرض بالخير والجمال والمسرة .ما يؤدي منطقي ًا  -إذا صحت الفرضية – إلى عودة الوجود إلى سيرته
ال َبدئية األولى ،وهو أمر تنفيه النواميس اإليمانية والعقلية؛ بكل وجوهها الدينية والفلسفية ،السماوية
والوضعية .وهذا ما يجعل المراجعة النقدية الدائمة للمعرفة سنة عقالنية ،ترتقي بمفهوم نظرية التطور
البشري إلى مصاف السنن أو النواميس الكونية األزلية.
ما يعني أن المراجعة العقالنية
أو المساءلة النقدية؛ لكل ما أنتجه
اإلنــســان ،هــو واج ــب إنــســانــي على
كل المستويات األخالقية والدينية
والفكرية أو الفلسفية؛ بل يكاد يكون
"فرض عين" على كل عاقل؛ حسبما
يؤشر إليه المشروع الثقافي الفذ
للشيخ المجدد ،العالمة عبداهلل بن
بيه ،رئيس "منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة".
ولما كانت البشرية في اللحظة
الراهنة ،تشهد اندفاعة غير مسبوقة
فــي الــتــاريــخ ،نحو الغلو والتطرف
والكراهية والجنون؛ بل نحو اإلجرام
والهمجية المنقطعة النظير ،كان ال
بــد مــن وقــفــة استثنائية مستعجلة
عند الحد النقيض ،أو الوجه اآلخر
للتوحش ،أي عند ثقافة األنسنة في
أجــمــل وجــوهــهــا على اإلطـ ــاق؛ بل
سيدة القيم األخالقية من دون منازع،
وهــي قيمة "الــتــســامــح"؛ باعتبارها
الطريق الوحيد إلنقاذ البشرية من
لوثة الجنون والعدمية الفالتة من
كل عقال ،وهو ما يعمل عليه منتدى
تعزيز السلم؛ منذ انطالقته األولى
في أبوظبي (مــارس )2014؛ ضمن
استراتيجية دولــة اإلمــارات العربية
المتحدة الثقافية المؤنسنة ،التي
توجتها؛ بــإعــان سنة  2019عاماً

للتسامح .والــوقــفــة المستعجلة أو
الملحة عند "قيمة التسامح" ،التي
نقصدها ،هي وقفة معرفية ،ال تقوم
على تكرار ما قيل في هذا الشأن،
وال التذكير بــمــصــادرهــا ورمــوزهــا
فــقــط ،وإنــمــا هــي مــحــاولــة لتقديم
مقاربات مختلفة ،تؤسس لتعبيرات
مفهومية جديدة لثقافة التسامح،
مشتقة مــن ح ــراك الــواقــع ،بمعنى
أنها تأخذ بعين االعتبار ،سيرورة
العولمة وظاهرة الرقمنة ،المندفعة
بسرعات قياسية متالحقة ،تمزق
كينونة اإلنسان؛ بمقدار ما تسعده؛
بوتائر الرفاهية والحرية الفردية
الــمــتــزايــدة .حينذاك يمكن لداللة
التسامح الجديدة أن تستحيل إلى
وعي جديد ،يؤسس لممارسة يومية
متسامحة في السلوك الجمعي.
ما يعني ضرورة؛ بل حتمية تطوير
خطاب التسامح ،وتجديد تمثالت
الــمــفــهــوم الــمــعــرفــيــة والــلــغــويــة في
الوعي؛ بما يتناسب مع مستجدات
الواقع ال ُمعاش ،التي تطرح جملة من
التساءالت والتصورات واالفتراضات،
تقتضي التوقف عندها؛ "للتفكير في
الــجــســور الــمــمــدودة بيننا" ،حسب
تعبير جوليا كريستيفا ،التي أثارت
تساؤالت عدة ،منها:
هــــل األنـــســـنـــة وان ــدف ــاع ــات ــه ــا

المتالحقة بالوعي ،هي التي أدت
إلى االنحرافات العدمية أو ابتذال
الشر؟ أين الخلل؟ كيف سمح العقل
الذكي بهذا النكوص؟
يُــفــتــرض بــاألنــســنــة أن تــرتــقــي
بـــاإلنـــســـان ،مـــن خــــال طــمــوحــهــا
الــدائــم؛ الكتشاف الــطــرق المؤدية
إلى الحرية ،المحفوفة باإلشكاالت،
ولكن انحرافات الحداثة (في بعض
وجوهها) انغمست في ابتذالية الشر؛
من دون رادع .األنسنة التي نتحدث
عنها ،هي تجاوز لإلنساني في إطار
الــمــزاوجــة بين الرغبات والمعنى؛
بواسطة اللغة؛ عندما تكون هذه اللغة
هي لغة الحب.
األن ــس ــن ــة فـــي الـــقـــرن ال ــح ــادي
والــعــشــريــن لــيــســت نــزعــة تأليهية
لإلنسان ،فال وجــود لإلنسان بهذا
المعنى المطلق والمجرد ،كما ال وجود
لقيمة وال غاية ساميتين ،وال حلول
لإللهي في األفعال األسمى؛ لبعض
الناس الذين ندعوهم عباقرة .وهذا
ما يستدعي ضــرورة وجــود ضوابط
تلجم الفردية؛ ألنها ال تستطيع أن
تقرر بشأن المجتمع والتاريخ؛ إال
عبر المساءلة المتواصلة؛ لوضعنا
الــشــخــصــي واالجــتــمــاعــي .وبــعــيــداً
عــن أي ن ــزوع إلــى رفــض العولمة،
إال أنــه من الــضــروري إبــداع تشريع

دولي جديد ،يقنن المال واالقتصاد
المعولم وضبطهما ،ثم إرساء ضابطة
عالمية أخالقية كونية متضامنة.
األنسنة ال تتطور إال عبر قطائع
معرفية متالحقة مــع الــمــاضــي أو
التاريخ ،أي إعادة تجديد ما أنتجته
األنــســنــة .وال ســبــيــل إل ــى مــحــاربــة
الــتــوحــش ،ثــم تسهيل التعايش بين
الــذاكــرات الثقافية التي تـ َّم بناؤها
عبر التاريخ؛ إال بالمعرفة الدقيقة
لــلــمــوروث ،وتعريضه لفحص دقيق
وع ــم ــي ــق .فــاألنــســنــة هـــي ملتقى
االختالفات الثقافية ،التي تشجعها
العولمة والرقمنة الحادثة اآلن؛ ألنها
تحترم وتترجم صيغ الحاجات إلى
اإليمان والرغبات في المعرفة ،التي
هي مشترك كوني بين الثقافات أو
الحضارات.
إنسانيون نحن ولسنا مالئكة؛ إذ
لدينا جسد ونزعات ورغبات ،ولكن
في سعينا إلى الحرية؛ علينا االنتباه
إلى أن هذه الرغبات قد تصل إلى
القتل .ولذلك ال بُ َّد من مراقبة هذه
الرغبة في الحرية ،داخل التقعيدات
الوحيدة والنهائية للغة .هذه الحرية
التي ال تمارس األنسنة عليها الرقابة
وال تحابيها ،ولكنها تقترح توضيحها
ومصاحبتها والتسامي بها.
فجر الحب وسيرورات تطور النوع
اإلنساني ،يشكل ميثاق وصال ،يختلف
عن التدين أو األبوة ،ولكنه ال يلغيهما،
وإنما يكملهما ،وينتمي بالكامل إلى
األخالقية اإلنسانية السامية .فنحن
إنسانيون بفرادة تجاربنا الداخلية،
القابلة للتقاسم أو الــمــشــاركــة مع
اآلخرين ،ونستطيع محاربة االبتذالية
الجديدة للشر ،الذي تمثله الفردية
المنحرفة ،والمكننة الجارية للجنس
البشري؛ ألننا كائنات تتكلم وتكتب

وترسم وتعزف وتلعب وتحب ..وفوق
كل ذلك ،نحن كائنات تتخيل وتفكر،
فليس محكوماً علينا أن نتحول إلى
عناصر لغوية في االتصاالت الرقمية
المفرطة والــمــتــســارعــة ،فقدراتنا
التمثيلية التخييلية الالنهائية ،هي
مسكننا وعــمــقــنــا وخــاصــنــا ،أي
حريتنا.
لــكــن بــابــل الــلــغــات تــولــد كذلك
الفوضى والــا نظام ،تلك البلبلة،
التي ليس بمقدور األنسنة أن تقننها
أب ـ ــداً؛ بــمــجــرد اإلن ــص ــات الشديد
إلــى لغات اآلخــريــن؛ لقد آن اآلوان
الستعادة القواعد األخالقية الغابرة،
لــيــس بــهــدف إضــعــافــهــا ،وإنــمــا من
أجل أشكلتها؛ عبر تجديدها بالنظر
إلــى الــتــفــردات الــجــديــدة فــي العلم
والمعرفة .فالمحرمات والــحــدود،
وبــعــيــداً عــن كــونــهــا مــجــرد تقاليد
متقادمة (من وجهة نظر االنثربولوجيا
وعلم االجتماع الحديث) ،إال أنها ال
تزال تشكل وقاية ال يمكننا تجاهلها؛
دون محو الذاكرة ،التي تشكل ميثاق
البشر فيما بينهم ومع كوكب األرض.
الــتــاريــخ ليس شيئاً مــضــى ،فكتب
الــتــوراة واإلنجيل والــقــرآن والفيدا
الهندية والطاوية الصينية ،وغيرها
من كتب الديانات تسكن البشر في
الحاضر .وكما أنــه مــن الطوباوية
إبــتــداع أســاطــيــر جماعية جــديــدة،
فــإنــه مــن غــيــر الــمــجــدي االكــتــفــاء
بالتأويل القديم لألساطير ،وإنما
يلزمنا إعادة كتابته ،وإعادة التفكير
باألساطير ،وأن نحياها من جديد؛
بلغات الحداثة.
لم يعد هناك كــون واحــد مفرد،
فــالــحــدث الــعــلــمــي يكتشف الــكــون
المتعدد ،وال ينفك عن سبره وتقصيه.
تعدد الثقافات والديانات واألذواق

آن اآلوان الستعادة
القواعد األخالقية
الغابرة عرب تجديدها
بالعلم واملعرفة
إعادة تأسيس
األنسنة هي رهان
وليست ثابتاً روحياً أو
متريناً ذهنياً.

واإلبــــداعــــات ،وت ــع ــدد الــفــضــاءات
الكونية ،والمواد والطاقات المعيشة
مــع الــفــراغ والمتوافقة معه ،يحتم
التعايش مع بعضنا البعض.
مــن يطيق ذل ــك؟ إنــهــا األنسنة؛
ألنــهــا تـ ــداوي وتــعــالــج ،فاالنشغال
بــحــب اآلخ ــري ــن ،والــعــنــايــة البيئية
بــاألرض ،وتربية الشباب ،ومرافقة
الــمــرضــى والــمــعــوقــيــن والــشــيــوخ..
وكافة المحتاجين إلى المساعدة ،لن
توقف جميعها سباق التقدم العلمي،
وال االنفجار المالي االفتراضي؟ لن
تكون األنسنة ضابطاً لليبرالية ،التي
تعتقد أنها قادرة على تغييرها؛ من
دون حوادث مأساوية وال غد واعد.
ال يصنع اإلنسان التاريخ ،لكننا
نــحــن الــتــاريــخ ،فـ ــأول م ــرة يغدو
اإلنسان العارف قــادراً على تدمير
كوكب األرض بنفسه؛ باسم ديانته
أو معتقداته ،أو آيديولوجياته .وألول
مرة أيضاً يصبح البشر قادرين على

إعادة تقييم التدين ال ُم َش ِّكل للكائن
اإلنساني ،وبكل شفافية.
إن تجديد التسامح وإعادة تأسيس
األنسنة هو رهان وليس ثابتاً روحياً أو
تمريناً ذهنياً .فزمن االرتياب لم يعد
مجدياً ،وأمام األزمــات والتهديدات
المتفاقمة ،ها هو ذا زمن الرهان قد
حان ،فلنتجرأ على الرهان بالتجديد
المستمر لقدرات البشر على اإليمان
والمعرفة معاً؛ من أجــل أن تتمكن
اإلنسانية من مواصلة قدرها الخالق
لمدة أطول ،في هذا الكون المتعدد
الــمــحــاط بــالــفــراغ الــمــهــول ،الــفــراغ
الهائل الالمحدود.
يقتضي تطوير أو تجديد خطاب
التسامح ،ومراجعته كنسق ثقافي،
البحث في نشأة المفهوم ،وتحقيب
تطوره ،في ضوء تحوالت سيرورات
العولمة ،وظــاهــرة الرقمنة ،األولــى
والثانية (األنفوسفير) ،واالقتصاد
اإلل ــي ــك ــت ــرون ــي ،وتــقــنــيــة "ال ــن ــان ــو"
والــخــوارزمــيــات الــذكــيــة ،والــذكــاء
االصطناعي (الــروبــوت) ،وغيرها..
ك ــل ذلـــك ي ــك ــرس؛ بــحــكــم ال ــواق ــع،
عــقــانــيــات ج ــدي ــدة ،المــنــاص من
االســتــجــابــة لــهــا ،ولــســوف تفرض
شــروطــهــا على الثقافة اإلنسانية
عموماً ،ومن ضمنها ثقافة التسامح،
شئنا أم أبينا .وهــذا األمــر في أقل
ال ــت ــق ــدي ــرات ،يــســتــدعــي االنــتــقــال
بــالــمــفــهــوم مــن اإلطــــار التقليدي،
الــذي يغلب عليه الطابع الوجداني
أو العاطفي ،إلــى اإلط ــار الفكري
والفلسفي المحض؛ بغرض تخفيف
الــمــعــنــى مــن حــمــوالتــه التقليدية،
والالواقعية أحياناً ،والتركيز على
إمكانياته العقالنية الواقعية.

املحرر
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في إطار االحتفاء اإلماراتي بتعزيز قيم التسامح والتعايش اإلنساني السعيد

طلبة مركز "الموطأ" يجولون باألندلس
ويتفاعلون مع النخب األكاديمية والطالبية
من رموز التسامح
إسبانيا  -مركز الموطأ:
نظـم مركـز "الموطـأ" للدراسـات والتعليـم؛ بالتنسـيق مـع "مؤسسـة
الثقافـة اإلسلامية والتسـامح الدينـي" فـي أسـبانية ،رحلـة علميـة
وثقافيـة لطلبـة "برنامـج إعـداد العلمـاء اإلماراتييـن الشـباب" ،الـذي
يشـرف عليـه المركـز؛ برئاسـة معالـي الشـيخ عبـداهلل بـن بيـه ،رئيـس
"المجلـس اإلماراتـي لإلفتـاء الشـرعي" ،رئيـس "منتـدى تعزيـز السـلم
فـي المجتمعـات المسـلمة" .وذلـك فـي إطـار االحتفـاء بتعزيـز ثقافـة
التسـامح والتعايـش اإلنسـاني السـعيد ،التـي ترعاهـا دولـة اإلمـارات
العربيـة المتحـدة؛ بتوجيهـات القيـادة الرشـيدة.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وكان فـي اسـتقبال طلبـة
مركـز الموطـأ السـيد جمعـة
الكعبـي رئيـس "مؤسسـة الثقافـة
اإلسلامية والتسـامح الدينـي"،
الـذي أشـرف علـى برنامـج الرحلـة،
وواكـب محطاتهـا ،التـي شـملت
مـدن :غرناطـة وطليطلـة وقرطبـة
واشـبيلية ،وجامعـة "كمبلوتنسـي" فـي
مدريـد ،وجامعـة غرناطـة .ودامـت

الزيـارة نحـو أسـبوعين ،حافليـن
باألنشـطة الطالبيـة والتفاعليـة مـع
المراكـز العلميـة والنخـب الجامعيـة
واألكاديميـة.
واسـتهل طلبـة البرنامـج رحلتهـم
إلـى أسـبانيا؛ بزيـارة سـفارة الدولـة
فـي مدريـد ،حيـث اسـتقبلهم
سـعادة السـفير ماجـد السـويدي،
مرحبـا بالجيـل الجديـد مـن العلمـاء

اإلماراتييـن الشـباب ،ومثنيـاً علـى
رسـالتهم السـامية فـي تعزيـز ثقافـة
التسـامح وترسـيخ قيـم التعايـش بيـن
الشـعوب.
وعلـى المسـتوى الميدانـي؛ اسـتهل
طلبـة البرنامـج جولتهـم الثقافيـة
بزيـارة أعـرق الحواضـر األندلسـية،
مدينـة غرناطـة ،وتوقفـوا عنـد قصـر
الحمـراء ،وتجولـوا فـي أفنيتـه،
المطـرزة بالشـواهد المعماريـة
والفنيـة التاريخيـة ،التـي تؤكـد علـى
جماليـات حقبـة مـن أجمـل حقبـات
التاريـخ اإلنسـاني .كمـا توقـف الطلبة
عنـد سلسـلة جبـال "البشـارات"،
ومسـجد الشـيخ زايـد رحمـه اهلل
تعالـى .كذلـك زار الطلبـة مدينـة
طليلطلـة ،وشـواهدها اآلثاريـة،
وتوقفـوا عنـد "مدرسـة طليطلـة
للمترجميـن" ،التـي تُعنـى بترجمـة
التـراث العربـي ،ثـم انتقـل الوفـد إلـى
قرطبـة وزيـارة تحفتهـا المعماريـة
الخالـدة ،جامـع قرطبـة .ومـن
جملـة المـدن التـي زارهـا الطلبـة،

السفري ماجد السويدي يستقبل الطلبة
ويثني عىل رسالتهم يف ترسيخ قيم
التعايش بني الشعوب
مؤسسة الثقافة اإلسالمية والتسامح
برئاسة جمعة الكعبي ترعى رحلة الطلبة
إىل أسبانيا
مدينـة إشـبيلية ،المتباهيـة بمئذنـة
"خيرالـدة" ،التـي كانـت تعتبـر إحـدى
أطـول المبانـي فـي زمانهـا.
وشـارك طلبـة البرنامـج بجملـة من
األنشـطة األكاديميـة فـي جامعتـي
كمبلوتنسـي فـي مدريـد ،وجامعـة
غرناطـة ،حيـث التقـوا مـع عمـداء
الكليـات فـي الجامعتيـن ،ومجموعـة
مـن األسـاتذة المحاضريـن ،والطلبـة
المتخصصيـن فـي اآلداب والفلسـفة.
وقـد نظمـت جامعـة غرناطـة نـدوة

علميـة عـن التسـامح بالتعـاون
مـع "مؤسسـة الثقافـة اإلسلامية
والتسـامح الدينـي".
وال حـظ الطالـب راشـد الظهـوري
أن الرحلـة لعبـت دوراً كبيـراً فـي
تعزيـز الثقـة فـي نفـوس طلبـة
البرنامـج ،مـن خلال االحتـكاك
المباشـر مـع الشـخصيات العلميـة
المناديـة بالتسـامح مـن األكاديمييـن
األسـبان .كمـا سـاهمت الرحلـة
بتعزيـز قيمـة االنتمـاء للوطـن فـي

نفـوس طلبـة البرنامـج ،وذلـك مـن
خلال تقديـر الجهـود التـي تبذلهـا
الدولـة فـي المحافـل الدوليـة،
حيـث تمثـل "مؤسسـة الثقافـة
اإلسلامية والتسـامح الدينـي" أحـد
هـذه المؤسسـات الناشـئة فـي هـذا
السـياق.
ولقـد تركـت الرحلـة انطباعـا
إيجابيـا فـي نفـوس طلبـة البرنامـج،
حيـث خاضـوا تجربـة علميـة عمليـة،
عايشـوا فيهـا تجربـة حضاريـة
متفـردة فـي التسـامح والتعايـش
السـلمي ،متمثلـة بالتجربـة اإلسـبانية
القديمـة والمعاصـرة.
وعليـه يتقـدم طلبـة البرنامـج
بجزيـل شـكرهم إلدارة مركـز
"الموطـأ" ،و"مؤسسـة الثقافـة
اإلسلامية والتسـامح الدينـي" فـي
اسـبانيا ،علـى مـا بذلـت فـي سـبيل
غـرس قيـم التسـامح والتعايـش فـي
نفوسـهم ،آمليـن أن يكونـوا سـفراء
لبلدهـم ،وللقيـم التـي تحظـى بدعـم
الحكومـة الرشـيدة.
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ملف العدد

ملف العدد
سباقة إلى تبنّ ي
لقد كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة ّ
ُرؤية حضارية قائمة على قيم السماحة والتسامح ،رؤية أصيلة
جسدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان
ّ
تقدم المقاربات الحية
آل نهيان (رحمه اهلل) ،فال تزال دولتنا ّ
الص ُعد
القوية
والمبادرات
ّ
ّ
المفعلة لهذه الرؤية على مختلف ُّ
وفي شتى المحافل الدولية واإلقليمية بجسارة وكفاءة.

نَحتفي في اإلمارات بالتّسامح عنوانا لسنة  ،2019حيث اختاره صاحب
السم ّو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،قيمة مركزية ،عليها مدار
كافة المبادرات والتدابير طيلة العام ،فأطلقت البرامج التعليمية والتثقيفية
واتخذت التدابير العملية التربوية والقانونية؛ لغرس ثقافة التسامح وترسيخ
معاني األخوة اإلنسانية وتعزيز السلم في العالم.
لقد أصبحت اإلمارات منطلق دروب السالم وملتقى وفود مح ّبي الخير
وصناع الوئام ،الذين يتشاركون مع اإلمارات الرغبة النابعة من الوعي
بالمسؤولية المشتركة؛ في إحالل السلم محل الحرب والمحبة مكان الكراهية
والوئام بدل االختصام.

األخوة اإلنسانية

اإلمارات منطلق دروب السالم..
وملتقى محبّي الخير وصناعة الوئام
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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جاء استقبال دولتنا للحبر األعظم بابا الفاتيكان فرانسيس ،ليحمل رسالة
جليلة للعالم بأسره بأ ّنه ال سبيل إلى االزدهار واالستقرار إال من خالل الحوار،
وليعلن للجميع أن اإلمارات تتيح لهم فضا ًء رحبا مؤسسا على رؤية حضارية
واعية ومتزنة ،يفتح آفاقا جديدة لهذا الحوار.
وقد ت ّوجت هذه الزيارة التاريخية بتوقيع الحبر األعظم البابا فرانسيس
واإلمام األكبر شيخ األزهر أحمد الطيب« ،وثيقة األخوة اإلنسانية» ،التي تمثل
خطوة عظيمة على طريق السالم بين األديان ،فإنه ال سالم في العالم من دون
سالم بين األديان ،وال سالم بين األديان من دون مزيد من التعارف والتآلف
بين أبناء العائلة اإلبراهيمية.
وقد أعلنت الدولة عن اعتماد «وثيقة األخوة اإلنسانية» على مستوى جميع
مؤسسات التعليم والتربية؛ لتكون وثيقة مرجعية في التربية على التسامح.
إن واجب الوقت المتحتم على رجال الدين هو التعاون لنزع اللبوس
األخالقي الذي يستقوي به الخطاب التحريضي وسلبه الشرعية الدينية التي
تل ّبس بها ،وإظهار الدين على حقيقته قو ًة صانع ًة للسالم والمحبة وعامل جذب
بين المختلفين وذلك من خالل إبراز اإلمكانات الكبيرة للعمل المشترك بين
األديان.

العائلة اإلبراهيمية

تأكيدا على هذا المعنى السامي ،أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان؛ بتشييد «بيت العائلة اإلبراهيمية» في أبوظبي .ولقد كنا في اإلمارات
سباقين إلى الدعوة والشروع في صناعة «حلف فضول جديد» بين األديان
على مبدإ التّعارف وآلية الحوار .وهو حلف يض ُّم أديان العائلة اإلبراهيمية؛
باعتبارها تتشارك في الرواية األصلية للقيم والفضيلة وأصول األخالق ،التي
تؤسس للسالم والتعايش بين مختلف الشعوب المتساوية في األصل اإلنساني.
وقد قام «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» ،الذي تحتضنه دولة

اإلمارات؛ باستضافة مبادرة القوافل األمريكية للسالم ،التي أطلقها قيادات
دينية أمريكية من المسلمين والمسيحيين اإلنجيليين واليهود األمريكيين.
وشكلت هذه القوافل نموذجا للتعارف اإليجابي والتعاون على البر في حركة
أسست؛ لما نحن بصدده من تدشين عهد جديد في العالقات بين ديانات
العائلة اإلبراهيمية ،وبالتالي فاتحة عهد في التعاون بين أصحاب العقول
النيرة والنوايا الخ ّيرة؛ لتصحيح مسيرة اإلنسانية.
كما شهدت دولتنا بمناسبة عام التسامح عددا كبيرا من األنشطة على
مختلف األصعدة ،كان من بينها ملتقى إقليمي حول تعزيز الحرية الدينية
ودور التعليم والتسامح الديني في مكافحة الفكر المتطرف ،انعقد في إطار
الشراكة والصداقة بين اإلمارات العربية المتحدة ،ممثلة بوزارة التسامح
السرور بمشاركة معالي السفير سام براون
ووزارة الخارجية األمريكية .كان لنا ُّ
باك ،السفير األمريكي للحريات الدينية ،الذي م ّثل حضوره َد ْعما وتشجيعا
لهذه الجهود ،ويستح ُّق ّ
الشكر والتقدير.

معدن األخالق

إن هذه الرؤية اإلماراتية مستمدة من التعاليم اإلسالمية األصيلة ،وموروثة
من معدن األخالق ،المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،مؤسس
الدولة ،كما ّ
ترشحها مقتضيات التاريخ والجغرافيا ،ويؤكدها مزاج العصر
وروح الزمان.
إننا في دولة اإلمارات نعتمد مقاربة أكثر نجاعة وألصق بالسياقات
المحلية ،وهي مقاربة ترتكز على الوعي؛ بأن الدين كالطاقة قد تجلب االزدهار
واالستقرار؛ لكنّها قد تجلب أيضا الخراب والدمار ،فال ّدين في األصل طاقة
سالم ومحبة ووئام ،ولكن صناعة التدين يمكن لها أن تتحول من رحمة إلى
نقمة.
ونحن نعلم يقينا أن الديانات المنتمية للعائلة اإلبراهيمية ،وغيرها من
الديانات والفلسفات اإلنسانية ،تحمل في نصوصها الكثير من األسس التي
تدعو إلى التعايش ،وال تخطئها العين ،وأن تعاليمها األساسية حول السالم
والتعايش وحول عالمية الكرامة اإلنسانية ،واحترام االختالفات الدينية هي
مضادات قوية للتطرف الديني العنيف.

دولة اإلمارات سباقة إىل تبني رؤية
حضارية قامئة عىل قيم السامحة
والتسامح
األخالق الدينية تستطيع تقديم مفهوم
جديد لإلنسانية يقوم عىل قيم املحبة
واألخوة
اإلمارات تعيل القيم اإلبراهيمية
واإلنسانية التي ترسخ السلم وتعزز
التعايش السعيد
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ملف العدد
االختالف إئتالف

الشيخ عبد الله بن بيه يدعو لتكامل األديان
واستعادة الضمري األخالقي لإلنسانية
العائلة اإلبراهيمية تتشارك قيم الفضيلة
وأصول األخالق املؤسسة للسالم
والتعايش
نشرتك بالقيم الكونية التي ال تختلف فيها
العقول وال تتأثر بتغري الزمان أو محددات
املكان أو نوازع اإلنسان
القيم الكونية ثابتة ألن لها منابت وأصو ً
ال
تحفظها من عوادي الدهر وتعسفات البرش
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الرواية البديلة
لذلك فإن قوام هذه المقاربة هو تقديم الرواية البديلة عن الرواية
المتطرفة ،باللجوء إلى التأويل المقارب والمالئم للزمان والمكان ومصالح
اإلنسان ،الذي يجيده العلماء الراسخون ،ويم ّثل األساس األمثل لمراجعة
المناهج؛ لتصحيحها واعتماد المقاربة األكثر قبوال؛ للتعايش والمعاصرة.
نصوص كثيرة وأكيدة من القرآن الكريم وأحاديث نبي اإلسالم محمد ()؛
تؤسس لهذه الرؤية ،وتقدم مفهوما واضحا وصريحا للتعددية الدينية ،ووجوب
يوجه إلى أقلية دينية أو عرقية أو ثقافية ،ورفض
حمايتها ورفض كل اضطهاد ّ
استغالل الدين في هذه األعمال الشنيعة التي ال يب ّررها عقل أو يق ُّرها دين،
ومن هذه النصوص «آية المعابد» في «سورة الحج» ،قال تعالى :ولوال دفع اهلل
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم
اهلل كثيرا.
تؤصل لمفهوم التعددية الدينية ،حيث أوجب اإلسالم على أتباعه
إن هذه اآلية ّ
الدفاع عن كنائس النصارى وبيع اليهود ،وبدأ بها قبل مساجد المسلمين ،ولم
يكتف اإلسالم باحترامها وإقرار أهلها عليها ،وإنما دعا المسلمين إلى حمايتها
والدفاع عنها ،وإبعادها عن الخصومات .إن هذا هو مفهوم التّعددية؛ إذا نحن
ترجمنا اللغة الدينية إلى لغة الفضاء العام  ،Sphere Publiqueلغة الحياة
المدنية والقانون ،كما يقول هابرماس.

إن الحرية الدينية لجميع مكونات الطيف السكاني في اإلمارات ليست
رحبا بها أيضا ،وليست أمرا نتمناه ونصبو إليه بل هي
مكفولة فقط بل ُم ّ
أم ٌر نشاهده ونعيشه ،وبوسع كل من يزور بالدنا أن يلمسه بنفسه ويراه بعينه
ويشعر به بوجدانه.
إننا في اإلمارات ندرك أن روح العصر المعولم هو االمتزاج الحضاري
والتعددية الثقافية ..إننا نعيش في مجتمعات فيها حضور للتنوع العقدي
والثقافي والفكري .ففي بلدنا يتعايش أكثر من  200جنسية تمثل ما يربو على
 150قومية و 180لسان ،تنعم بالحياة الكريمة واالحترام ،وتكفل لها قوانين
الدولة العدل واالحترام والمساواة.
وبالمناسبة يسرني أن أن ّوه هنا بأن هذه التعددية التي تعت ُّز بها اإلمارات
وتغتني بها ،تتجلّى في تشكيلة الوفد اإلماراتي المشارك في مؤتمركم الكريم،
حيث يض ُّم الوف ُد مدي َر جامع الشيخ زايد الكبير وقس الكنيسة اإلنجيلية
السيخ بدبي ومسؤول رابطة
وقس الكنسية اإلنجليكانية بأبوظبي ورئيس معبد ّ
ّ
المجتمع اليهودي بدبي.
إن َعقدنا المجتمعي المؤسس على التسامح والسماحة يحيل االختالف
ائتالفا والتنوع تعاونا ،ويتخذ من العالقة مع اآلخر فرصة الستكشاف
فضاءات االلتقاء ومجاالت التماس والتقاطع ،وتوسيع قنوات التواصل وتحقيق
النفع المتبادل.
تأسيسا لهذه الرؤية على أسس متينة من الحقوق والواجبات المتبادلة،
في صورة قانونية تتسم بالواقعية في مراعاة خصوصية السياق المحلي وفي
وضوح الهدفَ ،سنَّت الدولة القانون االتحادي رقم  2لسنة  2015لمكافحة
التمييز وخطاب الكراهية وازدراء األديان ،الذي يعمل على تحصين المجتمع
وحمايته من خطابات الكراهية والتحريض على العنف ،كما أنشأت لهذا
الغرض أيضا وزارة التسامح.

حلف الفضول الجديد تحالف أخالقي يجمع
اإلبراهيميني والعائلة اإلنسانية عىل قيم
الرحمة

ميثاق الفضول الجديد

يعتزم منتدى تعزيز السلم في ملتقاه المقبل ( 11-9ديسمبر )2019؛
بالتعاون مع شركاءه من العائلة اإلبراهيمية وغيرهم؛ إصدار ميثاق حلف
الفضول الجديد الذي سينقل الحرية الدينية وعالقات التّعاون وقيم التسامح
من مج ّرد اإلمكان إلى درجة االلتزام األخالقي واإللزام القانوني ،وبخاصة في
ما يتعلق بحماية دور العبادة التي أصبح االعتداء عليها يه ّدد حرية الدين في
أنحاء كثيرة من العالم.
تأمل دولة اإلمارات أن تسهم هذه الوثائق واإلعالنات من خالل دعم
شركاءنا وأصدقاءنا في العالم ،في تقديم األساس الخُ لُقي لمعاهدات دولية
وأممية ،تس ّد الفراغ التشريعي الملحوظ حول حماية الحرية الدينية.
وعلى صعيد العمل اإلنساني ال تزال بلدنا اإلمارات تضرب المثال وتقدم
السالم والبذل في سبيل التسامح ،وت ُم ّد أيادي العون
النموذج في تمويل ّ
والمساعدة لك ّل المعوزين من بني اإلنسان ،من دون تمييز بينهم بالدين أو
العرق أو الوطن .وفي هذا الصدد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
بمناسبة زيارة البابا وصدور وثيقة األخوة اإلنسانية «صندوق زايد العالمي
للتعايش»؛ لدعم جميع المبادرات واألفكار التي تعزز ثقافة التعايش والوئام.
تلك هي رسالتنا للعالم ،التي يتع ّهد بها جميع اإلماراتيين وجميع الوافدين،
في مدارسنا ،في جامعاتنا ،في بيوتنا ،وفي مواطن عملنا ،بتع ُّهد زايد للتسامح،

حلف الفضول سيطلق مبادرات ميدانية
تتسق مع روح األديان وتستجيب لحاجات
اإلنسان
حيث يلتزم الجميع باحترام وقبول كل إنسان بغض النظر عن قدراته ،معتقداته
أو ثقافته.
وأخيرا أج ّدد التأكيد على رؤية بلدنا الثابتة وقناعته الراسخة ،بأنه ال
مستقبل لنا إال من خالل السالم والوئام ،إن التعايش هو الخيار الوحيد لنا في
منطقتنا وفي العالم أجمعه ،هكذا يبرهن العقل وتكشف التجربة اإلنسانية،
وهكذا تعلّم النصوص ال ّدينية :في القرآن الكريم «واهلل يدعو إلى دار السالم»
وفي إنجيل لوقا «المجد هلل في ُعاله ،وعلى األرض السالم».

معايل الشيخ عبد الله بن بيه

رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي
رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة
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الفاتيكان – منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة:
أكد معالي الشيخ عبداهلل بن بيه ،رئيس "مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي"،
رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" ،أنّ األخالق الدينية
ما تزال قادرة على إرشاد العالم إلى سبيل الخالص من مشكالته العضالية.
وذلك من خالل تقديم مفهوم جديد لإلنسانية ،يتجاوز المبدأ المحايد
لحقوق اإلنسان؛ إلى إيجابية قيم المحبة واألخوة .مجدد ًا مرة أخرى التأكيد
على أن دولة اإلمارات العربية المتحدة س ّباقة إلى تبنّي ُرؤية حضارية قائمة
على قيم السماحة والتسامح.

دولة اإلمارات سبّاقة إلى ّ
تبني ُرؤية حضارية
قائمة على قيم السماحة والتسامح
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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جاء ذلك خالل كلمة ألقاها تعزيز السلم نهاية العام الجاري
معالي الشيخ عبداهلل بن بيه في (ديسمبر .)2019
القصر الرسولي بالفاتيكان؛ ضمن
أعمال توقيع وثيقة "موقف العائلة قيمة التعاون
وقال معالي الشيخ ابن بيه إن
اإلبراهيمية في القضايا المتعلقة
بإنهاء الحياة" نهاية الشهر الماضي هذا المحفل الكبير يعكس إيمانا
()2019-10-28؛ بحضور الحبر صادقا بقيمة التّعاون على الخير،
األعظم البابا فرانسيس بابا الكنيسة ووعيا عميقا بأننا مث ُل ركاب
الكاثوليكية ،ولفيف كبير من الكرادلة السفينة ،تجمعنا وحدة المصير
والقساوسة والحاخامات والعلماء والمسار ،فال نجاة لبعضنا إال بنجاة
الجميع وال خالص ألمة دون أمة أو
المسلمين.
خالص
ورفع معالي الشيخ ابن بيه للحضور دين دون بقية األديان ،وال
َ
تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة للجميع إال بالتعاون على الخير،
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،بذلك أمرتنا النصوص المقدسة
وصاحب السمو الشيخ محمد بن وإليه دعتنا العقول المستنيرة ،ففي
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،القرآن الكريم ،خطابا لجميع الناس،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،على اختالف أديانهم وأعراقهم،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن كما في قوله تعالى :وتعاونوا على
زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة والعدوان.
وأضاف الشيخ ابن بيه أن هذا
(حفظهم اهلل) .مؤكداً أن دولة
االمارات تسعى دائماً إلعالء القيم التّعاون على الخير هو الذي يوجه
المشتركة للعائلة اإلبراهيمية ،وكل لقاءنا اليوم ،حيث نستشعر جميعا
القيم اإلنسانية التي تهدف إلى الخير الحاجة إلى أن تتكامل أدوارنا،
انطالقا من مواقعنا ودوائر تأثيرنا،
وتحث على التعايش السعيد.
وتوجه معالي الشيخ ابن بيه لنسهم في استعادة الضمير األخالقي
للحضور بأربعة تصورات ،تختزل لإلنسانية ،الذي يعيد الفاعلية لقيم
رؤيته التي تقوم عليها استراتيجية الرحمة والغوث ومعاني التعاون
منتدى تعزيز السلم .وتتركز حول واإلحسان ..إ ّن اجتماعنا هذا ينطلق
"قيمة التعاون" ،وحول "العائلة كذلك من قناعتنا المشتركة أ ّن
اإلبراهيمية" ،وحول "قيمة الحياة" ،األخالق الدينية ما تزال قادرة على
وحول "حلف الفضول الجديد بين أن ترشد العالم إلى سبيل الخالص
األديان" ،الذي سيعلن ميثاقه في من مشكالته العضالية ،من خالل
الملتقى السنوي السادس لمنتدى تقديم مفهوم جديد لإلنسانية يتجاوز

األخالق الدينية تستطيع تقديم مفهوم
جديد لإلنسانية يقوم عىل قيم املحبة
واألخوة
اإلمارات تعيل القيم اإلبراهيمية
واإلنسانية التي ترسخ السلم وتعزز
التعايش السعيد
الشيخ عبدالله بن بيه يدعو لتكامل األديان
واستعادة الضمري األخالقي لإلنسانية
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المبدأ المحايد لحقوق اإلنسان إلى
إيجابية قيم المحبة واألخوة.

العائلة اإلبراهيمية

وأكد معالي الشيخ ابن بيه أننا
نحن أبنا َء العائلة اإلبراهيمية نتشارك
في الرواية األصلية للقيم والفضيلة
للسالم
تؤسس ّ
وأصول األخالق التي ّ
والتعايش بين مختلف الشعوب ..إن
لدينا مشتركات كثيرة أ ّدى تجاهلها
إلى كثير من الحروب والدمار،
وإلى ابتعاد البشرية عن القيم التي
أرساها األنبياء ،قيم الخير والمحبة
والتراحم ..إننا نشترك على مستوى
أول في المشترك اإلنساني الذي هو
القيم الكونية التي ال تختلف فيها
العقول وال تتأثر بتغ ّير الزمان أو
محددات المكان ،أو نوازع اإلنسان،
ألن لها منابت وأصوال تحفظها من
عوادي الدهر وتعسفات البشر .كما
تجمعنا مشتركاتنا الخاصة ،نحن
أبناء العائلة اإلبراهيمية ،مشتركات
اإليمان ،المبثوثة في كل رسائل
ودعوات األنبياء ،أولئك الذين قال
عنهم نيتشه في لحظة وعي شارد
إنهم القلة الذين أوجدوا القيم في
التاريخ ..تلك المشتركات تدور
حول ما أسماه الفقهاء المسلمون
بالضروريات الخمسة ،وهي ضروري
الدين ،وضروري الحياة ،وضروري
العقل ،وضروري المال ،وضروري
العرض والنّسب.
وشدد معالي الشيخ ابن بيه على
أن اإلسالم يعتبر هذه الضروريات
هي أساس المشترك الديني بين كل
الشرائع والملل ،وخاصة أديان العائلة
اإلبراهيمية ،فجميعها جاءت بحفظها
ورعايتها ،حيث إ ّنها المقاصد
الكبرى لكل األديان ،الحافظة لكرامة
اإلنسان .موضحاً إننا نجتمع اليوم
للتذكير َ
بض ُرورِ يِّ الحياة ،الذي بدأت
تمت ّد إليه ي ُد العابثين من ك ّل صوب،
باإلجهاض قبل اإليجاد ،و باإلرهاب
واالحتراب أثناء الحياة ،وباإلجهاز
لدى الممات .إنها بوادر اختالل في
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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العائلة اإلبراهيمية تتشارك قيم الفضيلة
ِ
للسالم
املؤسسة
وأصول األخالق
ّ
والتعايش
نشرتك بالقيم الكونية التي ال تختلف فيها
العقول وال تتأثر بتغري الزمان أو محددات
املكان أو نوازع اإلنسان
حلف الفضول الجديد تحالف أخالقي يجمع
اإلبراهيميني والعائلة اإلنسانية عىل قيم
الرحمة
حلف الفضول سيطلق مبادرات ميدانية
تتسق مع روح األديان وتستجيب لحاجات
اإلنسان
القيم واعتالل في جسم المجتمعات
اإلنسانية ،يغذوه تق ُّدم ما ّدي غير
ّ
محصن؛ بسياج من قيم
مؤطر أو
ّ
الخير والمحبة والسالم.

قيمة الحياة

وقال معالي الشيخ ابن بيه إننا في
اإلسالم نؤمن بأ ّن اهلل هو الخالق
الذي منح اإلنسان الحياة ووهبه
الكرامة ،وهو وحده الذي وضع له
أجال محتوما ،وأن ليس لإلنسان
الحق في انتزاعها من نفسه أو من
غيره ،تلك إحدى الوصايا العشر التي
وصى اهلل بها عبا َده المؤمنين على
ّ
لسان أنبياءه عليهم السالم ..إننا
نؤمن أن حياة اإلنسان الواحد هي
بمثابة حياة البشرية كلها وأن اهلل
أوحى إلى موسى عليه السالم كما في
القرآن الكريم :إنه من قتل نفسا بغير
نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل
الناس جميعاً) .المائدة .(32:فملك
اإلنسان لنفسه هو كما يقول الفقهاء
المسلمون؛ ملك انتفاع ال ملك منفعة،
فال يحق له التص ّرف فيه بإتالفه أو
تفويته أو بيعه ،فالحياة هبة من اهلل،
هو وحده يهبها وهو وحده يستردها،

وكما قال أبونا إبراهيم عليه السالم
في ما حكى عنه القرآن الكريم :الذي
خلقني فهو يهدينِ والذي هو يطعمني
ويسقين وإذا مرضت فهو يشفينِ
والذي يميتني ثم يحيينِ  ،والذي أطمع
أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) .
سورة الشعراء.)82-78 :
وأضاف معالي الشيخ ابن بيه أننا
نؤمن بأن الكرامة اإلنسانية ال تزول أو
تحول ،بزوال الصحة أو تح ّول القوة،
وأن واجب األخوة اإلنسانية يلزمنا أن
نقف إلى جانب المريض حتى آخر
لحظة نم ّد له يد العون ونخفف عنه
تعجل .ذلك
اآلالم ،من غير تب ّرم وال ّ
مقتضى الكرامة اإلنسانية بل مقتضى
الرحمة الربانية كذلك كما في قوله
تعالى :وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان
بكم رحيما( .سورة النساء .)29 :كما
نؤمن أن اليأس مرض عضال ،فإذا
استولى على النفوس أضناها ،وعلى
البصائر أعماها ،وهو من أكبر اآلثام؛
ألن الكريم ال ييأس من رحمته إال من
ال يعترف أو يَعرف كرمه ،فوصيتنا
للجميع ،للمريض وألهل المريض
ولألطباء والممرضين ،هي وصية
وصى بها س ّيدنا يعقوب
األمل التي ّ

عليه السالم أبنائه :وال تيأسوا من
روح اهلل( .سورة يوسف.)87:

حلف الفضول الجديد

والحظ معالي الشيخ ابن بيه "أن
اجتماعنا اليوم يمثل خطوة جديدة
في مسار العمل الديني المشترك،
فهي أول م ّرة تجتمع فيها األديان؛
لتجسد اتفاقها في القيم واألصول،
ّ
وتنزّله على مستوى التّطبيقات
العملية الفرعية ..إن وعي إخوةٍ لكم
بضرورة التعاون وإيمانهم بمشتركات
القيم والفضيلة والحاجة إلى
موحدة
تنزيلها وتطبيقها في مواقف ّ
مجسدة ،حداهم منذ
وممارسات
ّ
فترة "في واشنطن وأبوظبي -إلى
الشروع في صياغة تحالف أخالقي
بين أبناء العائلة اإلبراهيمية الثالث؛
بكل فصائلها ومذاهبها ،وبمشاركة
ك ّل محبي الخير من أبناء العائلة
اإلنسانية الكبرى".
وتابع معاليه :أطلقنا على هذا
التحالف اسم حلف الفضول استلهاما
لروح حلف الفضول التاريخي الذي
شهدته الجزيرة العربية قبل اإلسالم،
وزكاه نبي اإلسالم س ّيدنا  ،حيث
امتاز هذا الحلف بكونه لم يؤسس
على ما كان معهودا من المشترك
الديني أو االنتماء القبلي أو العرقي بل
تأسس على القيم والفضيلة .موضحاً
أن الحلف الجديد يسعى انطالقا من
األرضية الروحية الصلبة لديانات
العائلة اإلبراهيمية؛ إلطالق مبادرات
ميدانية تتصف بالديمومة والتج ّدد،
تجمع وال تف ّرق ،تنفع وال تضر ،تتسق
مع روح األديان ،وتستجيب لحاجات
اإلنسان .فلذلك أعلن دعمي للموقف
الموحد للعائلة اإلبراهيمية من
ّ
تحريم إنهاء الحياة ،وأدعو إلى مزيد
الموحدة التي تعيد
من المواقف
ّ
ّ
للدين طاقته اإليجابية ،ليظل أمال
لإلنسانية وبلسما لجراحها ودواء
لمآسيها وسكينة تنزل على القلوب
وحبا يسكن في النفوس.
ُ
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ملف العدد
ليست َمعرفة المستقبل واستشرا ُفه
َ
ض ْربا من ال َّرجم بالغَيب وال نوعا من
َ
ّ
َ
التك ُّهن ،وإنما هي استنطاق لمعطيات
الحاضر ،وفق قانون السبب ّية ال ُم َّطرد
في ظواهر األَشياء ،قانون الحياة
الذي ال انفصام له :كما يكون حاض ُرنا
يكو ُن ُمستقبلُنا.

سفينة واحدة

صناعة المستقبل رهينة
االهتمام الصادق بالحاضر
ضبا من ال َّرجم
استرشاف املستقبل ليس َ ْ
بالغَيب وإنّ ا هو استنطاق ملعطيات
الحارض
قانون الحياة الذي ال انفصام له ..كام
مستقبلُنا
رضنا يكو ُ
ن ُ
يكون حا ُ
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ٌ
حديث بشكل أو بآخر
المستقبل ،هو في الواقع
إن الحديث عن ُ
َ
المستقبل إال ثمرة للحاضر .ففي صيرورة
عن الحاضر ،وما ُ
الواقع المستمرة ،يتشكّ ل المستقبل من الحاضر ،كما َت َشكّ ل
مقدمتها ،وتشكُّ ل
الحاضر من الماضي؛ َت َشكُّ َل النّ تيجة من
ّ
ُّ
محل صناعة المستقبل ،ولكي يكون
الفرع من َأصله .فالحاضر
ُ
بالمستقبل صادقا ينبغي أن يتجلَّى قبل في االهتمام
اهتمامنا ُ
تمنُّ ،
فكل رجاء لمستقبل أفضل؛ إذا
وإال
بالحاضر،
كانَ
مجرد ّ
ّ
ُ
لم ُيبن على العمل في الحاضر ،ليس برجاء ،وإنما هو غرور..
تلك هي حال من لم يزرع األرض ولم يبذر البذور ،وهو ينتظر
الحصاد.

ال يوجـد مسـتقبل َمخصـوص ألمـة
مـن األمـم دون سـواها ،وال لديـن
دون بقيـة األديـان .فدرجـة التشـابك
بيـن مصائـر الشـعوب وأوضاعهـا فـي
سـياق العولمـة المعاصـرة ،جعلـت
البشـرية جميعهـا فـي سـفينة واحـدة،
حالهـا كحـال السـفينة التـي وصفهـا
الرسـول الكريـم () ،حيـث قـال:
مثـل القائـم علـى حـدود اهلل والواقـع
فيها؛ كمثل قوم اسـتهموا على سـفينة،
فوقـع لبعضهـم أعالها ،ووقع لبعضهم
أسـفلها ،فـكان الذيـن فـي أسـفلها
يريـدون أن يصلـوا إلى أعلى السـفينة؛
ليسـتقوا منهـا ،لكنهـم قالـوا لـو خرقنـا
خرقـا فـي هـذا الموضـع الـذي نحـن
فيـه؛ لمـا آذينـا أحـدا ،فلـو تركوهـم
يخرقـون خرقـا لهلـك الجميـع ،ولـو
أخـذوا علـى أيديهـم نجـوا ونجـى أهـل
السـفينة.
ُ
إننـا مثـل ركاب هـذه السـفينة،
تجمعنـا وحـدة المصيـر والمسـار ،فلا
نجـاة لبعضنـا إال بنجـاة الجميـع .فمـا
هو هذا المصير؟ وأي مسـتقبل يوحي
بـه حاضرنـا؟ أمـور كثيـرة تبعـث علـى
القلـق وتدعـو إلـى الحـذر.
إن االهتمـام بالمسـتقبل صـار
ملحـا ،ال يقبـل التأجيـل،
واجبـا
ّ
تأخُّ
ـر عـن المبـادرة إلـى
فـكل
الفعـل فـي الوقـت المناسـب ،يرهـن
مسـتقبل اإلنسـانية ويجعـل األجيـال
اآلتيـة أسـيرة صيـرورات؛ لـن يكـون
بوسـعها السـيطرة عليهـا ،كالنّمـو
السـكاني والحـروب األهليـة وتدهـور
البيئـة والتفـاوت المجحـف بيـن
الشـمال والجنـوب ،والتفـاوت داخـل
المجتمعـات الواحـدة.

ال مستقبل ألمة دون األمم وال دين دون
األديان فقدرنا أن نكون معاً ومصرينا واحدا ً
وخالصنا مشرتكاً
تأجيل بحث املستقبل يرهن مستقبل
اإلنسانية ويجعل األجيال اآلتية أسرية
صريورات ال تستطيع السيطرة عليها
البرشية أمام فشل حضاري يح ُّ
ط من قيمة
اإلنسان إذ ما جدوى أن نغزو الكواكب
ونفشل بالتفاهم مع بعضنا البعض
البرشية املعارصة أسرية فكرتني تعززان
التناقض هام إلغاء الخصوصيات الثقافية
والتشبُّث املستميت بالهويات الضّ يقة
تشهد اإلنسانية انفصاماً حادا ً يف منظوم
اإلنتاج واالتوزيع بني فلسفة االقتصاد وروح
األخالق
القلق وعدم اليقني وفقدان الثقة يحتم
سعي اإلنسانية للتوازي بني التقدم
العلمي والتقدم األخالقي
نواقيس الخطر

نحن أمام نُ ُذر فشل حضاري،
ُّ
يحط من قيمة اإلنسان ،فما جدوى
أن يغزو اإلنسان الفضاء ويبلغ
أقصى الكواكب ،بينما يظ ُّل عاجزا
عن التفاهم مع أخيه ونظيره ومثيله،
وجاره على كوكب األرض.
إن هذا الفشل؛ إ ْن استم ّر ال ّ
يبشر
بمستقبل أفضل ،أصوات كثيرة تعالت
تدق نواقيس الخطر ،منبهة إلى عجز
النموذج الحضاري المعاصر الذي

انخرطت فيه اإلنسانية جمعاء ،عن
تلبية آمالها في االزدهار واالستقرار.
لقد دخلت اإلنسانية في القرن
األخير في سياق العولمة ،فغدت
تتجاذبها ق ّوتان ،فمن جهة االندفاع
الجامح نحو إلغاء الخصوصيات
الدينية والعرقية وتنميط العالم،
ومن جهة أخرى التش ُّبث المستميت
الضيقة ،وما يصحبها
بالهويات
ّ
من خطابات الكراهية التي تُج ّذر
التناقض في شخصية الفرد ،وتن ّمي

الشعور بعدم االنسجام مع النفس
ومع المحيط؛ بشراً وبيئة وقيماً
وحضارة.
ألول مرة في التاريخ صارت
لدى اإلنسانية القدرة التكنولوجية
على تدمير ذاتها ،ومع فشو الفكر
المتط ّرف بكل أصنافه أصبح احتمال
استعمال هذه القدرة أمرا واردا..
وعلى مستوى آخر طال هذا التطور
التكنولوجي األعمى مسار الحياة
البشرية جميعها؛ من خالل تقنيات
الجينوم البشري ،وما أفضت إليه من
معضالت أخالقية .كل ذلك أدى إلى
شيوع حالة من القلق والتر ّقب وعدم
اليقين وفقدان الثقة ،صارت تحتم
على اإلنسانية السعي الحثيث إلى
أن يتوازى التقدم العلمي مع التقدم
األخالقي؛ لتأطير وتحصين هذه
االختراعات؛ بسياج من قيم الخير
والمحبة والسالم.
أما في المجال االقتصادي،
فاإلنسانية تشهد انفصاماً حا ّدا
في منظومة اإلنتاج والتوزيع بين
فلسفة االقتصاد وروح األخالق،
حيث سادت القيم المادية الخالية
من كل قيم إلهية أو إنسانية نبيلة،
وغدا اإلنسان مخلوقا جسديا ،يعيش
لِذاته مستغرقا في لَ ّذاته ،ال ينظر في
المآالت إال مآالت الربح من دون روح
والثروة من دون رائحة.

السخيمة التاريخية

باإلضافة إلى سوء الفهم التاريخي
الذي لم تستطع االتصاالت الحديثة
ووسائط التواصل المعولمة أن
تمحوه من الذاكرة ،استج ّدت أعمال
مأساوية وعبثية في الوقت عينه،
يقوم بها أشخاص دون أي توكيل
من سلطة دينية أو زمنية ،فتضاعف
سوء الفهم وانضاف إلى السخيمة
التاريخية المتراكمة؛ ركام حوادث
تعضد كل يوم ظنون ُك ّهان صدام
ّ
الحضارات.
لقد صار اإلرهاب؛ بنجاعة
أساليبه وقوة استقطابه؛ يضع تحديا
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وجوديا أمام ك ّل محبي السالم؛ بل
يمكن القول :إن الديانات جميعها
غدت اليوم في قفص االتهام ،حيث
يعتبرها البعض مسؤولة عن العنف
والحروب ،ال بل صار بعض الفالسفة
يعتبر مسؤولية الدين عن العنف
قانونا اجتماعيا ،يجب على أساسه؛
عزل الدين عن المجال العام؛ باعتباره
عامال يف ّرق وال يجمع ،يض ُّر وال ينفع.
إن خطاب الكراهية الذي فشا
في جسد اإلنسانية ،يدعونا إلى
اليأس بعضنا من بعض ..يدعونا إلى
تنازع البقاء الذي يؤ ّدي إلى الفناء،
وإلى تجاهل المشتركات الكثيرة
التي تجمعنا .إ ّن أقوى ما نواجه به
الكراهية أن نبقي جذوة األمل حية
في القلوب ،وأن ال ندع اليأس يستولي
على النفوس.

القيم الكونية

إن البشرية اآلن في سفينة
واحدة ،وهي على وشك الجنوح،
وال بُ َّد ألهل القيم أن يأخذوا على
أيدي الذين يريدون خرق السفينة.
فعلينا أن نتضامن جميعا ،وأن
تتكامل أدوارنا انطالقا من مواقعنا
ودوائر تأثيرنا؛ لنسهم في استعادة
الضمير األخالقي لإلنسانية ،الذي
يُعيد الفاعلي َة لقيم ال ّرحمة والغوث
ومعاني التعاون واإلحسان .ذلك ألن
المشترك اإلنساني هو القيم الكونية
التي ال تختلف فيها العقول ،وال تتأثر
بتغ ُّير الزمان ،أو مح ّددات المكان ،أو
نوازع اإلنسان؛ ألن لها منابت وأصوال
تحفظها من عوادي الدهر وتعسفات
البشر.
تلك القيم تجب إعادتها في حياة
الناس ،وهي مبثوثة في كل رسائل
ودعوات األنبياء ،واإلنسانية كلها
اليوم محتاجة إليها؛ بعد أن أحال
السفهاء والمجانين مجاالت حركتها
إلى حقول ألغام .إنها قيم السلم
الثابتة التي ال تتغير ،ويزكيها العقل
وتقتضيها المصالح اإلنسانية.
كل ذلك المشهد المتغ ّير المحلولك
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

18

ملف العدد
ال يمكن أن ينسينا الجانب المضيء،
حيث لم تزل غالبية اإلنسانية
شرقا وغربا ،تؤمن بإمكانية العيش
المشترك ،وتتص ّدى لخطاب
العنف والكراهية ،وتضع المبادرات
الميدانية والحمالت التوعوية وهبات
التضامن األخوية.

التعارف اإليجايب

إن جهودا كثيرة تبذل في نطاق
كل الديانات من أجل السالم ..تقام
الصلوات وترفع الدعوات من أجل
ذلك ،لكن تيار التضامن والتعاون
يجب في النهاية أن يبرز وأن ينجز

أعماال ميدانية ،تبرهن للعالم كله أن
الدين في أصله هو عامل خالص
ورحمة للعالمين .لقد آن لقادة
الديانات أن يبرهنوا على فعالية
أفضل وانخراط أكبر في هموم
المجتمعات البشرية؛ إلعادة الرشد
وإبعاد شبح الحروب والفتن المهلكة.
تلك هي رؤيتنا في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،حيث كنا سباقين
إلى تقديم المقاربات الحية
الص َدد،
والمبادرات القو ّية في هذا ّ
الص ُعد والمحافل
وعلى مختلف
ُّ
الدولية واإلقليمية بجسارة وكفاءة.
لقد قمنا في «منتدى تعزيز السلم

في المجتمعات المسلمة» الذي
ينطلق من فضاء التصالح والتسامح
في أبوظبي ،باستضافة مبادرة
القوافل األمريكية للسالم التي
أطلقتها قيادات دينية أمريكية من
المسلمين والمسيحيين اإلنجيليين
واليهود األمريكيين .وقد شكلت
هذه القوافل نموذجا ناجحا للتعارف
اإليجابي والتعاون على البر؛ في
حركة أسست لما نحن بصدده؛ من
تدشين عهد جديد في العالقات بين
ديانات العائلة اإلبراهيمية ،وسائر
أصحاب العقول النيرة والنوايا
الخيرة ،من خالل تأسيسنا لحلف
فضول جديد بين األديان.

الربهان العميل

جميع األديان غدت يف قفص االتهام ألن
البعض يعتربها مسؤولة عن العنف والحرب
قيم السلم كونية ال تتغري فهي ثابتة
ويزكيها العقل وتقتضيها املصالح
اإلنسانية
زؤيتنا يف اإلمارات تدعو لتقديم مقاربات
حية ومبادرات قوية ترفد قيم التسامح
والسلم
يعتزم حلف الفضول الجديد الربهنة عىل أن
الدين ميكن أن يكون سبيالً اللتئام الجروح
البرشية
رؤيتنا التي تنقاسمها مع محبي السالم
تنبذ التصورات النمطية ومشاعر الكراهية
وتجمعنا عىل األخوة اإلنسانية

يعتزم «حلف الفضول الجديد» أن
يكون البرهان العملي على أن الدين
يمكن؛ ويجب أن يكون سبيال؛ اللتئام
المجتمعات البشرية والقضاء على
أمراض التطرف والكراهية والحقد
والعنف ،واإلساءة لآلخر ،وغرس
ثقافة االحترام المتبادل ،والعزة
المتسامحة ،والتعايش اإليجابي،
وترجيح المشترك بين اإلنسانية
والمواطنة في العالقة مع الدولة
واألرض والسكان.
تلك هي روايتنا /رؤيتنا المشتركة
التي نتقاسمها مع محبي السالم من
كل الثقافات اإلنسانية .ويحدونا
األمل وتتجدد القناعة لدينا يوماً بعد
آخر؛ بأن اليوم الذي ننبذ فيه جميعنا
التصورات النمطية ومشاعر الكره؛
لتجمعنا مشاعر األخوة اإلنسانية
وحب الخير والصداقة؛ سيكون بحق
يوما مشرقا في تاريخ اإلنسانية.

معالي الشيخ عبداهلل بن بيه
رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء
الشرعي
رئيس منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة

"يتنادى العقالء للتفكري
يف التحديات التي تواجه
حضارتنا اإلنسانية املريضة،
وهي تح ّديات يفرض إلحاحها
وخطرها ،عىل أطباء الحضارة
من الفالسفة ورجال الدين
وأصحاب الفكر ،املبادرة إىل
الربط الدائم بني التفكري
والفعل يف آن واحد".
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املحافظة عىل روح التسامح املفعم
باألمل واإلميان تصد دعاة املفاصلة الدينية
مقومات املواطنة
وصدام الحضارات وأصحاب الخطابات
إن أهم مقومين من مقومات
اإلقصائية

اإلرهاب يتدثر باألديان السماوية حينًا
والوضعية أحيانًا ولكنه يضرب باإلنسان
في كل األحيان
ّ
كل يوم تستيقظ البشرية على أنباء جريمة جديدة نكراء،
باألمس القريب شهد العالم مجزرة وحشية استهدفت مسجد
تجددت الفجيعة بسلسلة تفجيرات
ثم
ّ
النور في نيوزلنداّ ،
شنيعة ،استهدفت دور العبادة في سيريالنكا ،وقبل أشهر كان
هودية في والية بنسلفانيا األمريكية،
ّ
الدور على معابد َي ّ
وتجددت مرة أخرى على كنيس يهودي في كاليفورنيا قبل
فترة قصيرة..

حد جميع اإلرهابيني هي
الحقيقة التي تو ّ
كراهية اإلنسان واستغالل األديان
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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إنه اإلرهاب العبثي يكشف في جذوة األمل

ك ّل مرة عن حقيقته الهمجية ،تحت
مسميات مختلفة ،تارة كراهية
اإلسالم ،وتارة أخرى كراهية
المسيحيين ،وأحيانا باسم معاداة
اليهود ..وهكذا ،فاإلرهاب يتدثر
باألديان السماوية حيناً ،والوضعية
أحياناً ،ولكنه يضرب باإلنسان في
كل األحيان .ذلك ألن الحقيقة التي
توحد جميع اإلرهابيين ،هي كراهية
ّ
اإلنسان ،واستغالل األديان.

إ ّن اإلرهاب يدعونا إلى اليأس
بعضنا من بعض ،وتجاهل المشتركات
الكثيرة التي تجمع البشرية؛ من قيم
الفضيلة واألخوة ..إ ّنه يدعونا إلى
تنازع البقاء الذي يؤ ّدي إلى الفناء،
وإ ّن أقوى ما نواجهه به أن نُبقي
جذوة األمل حية في القلوب ،وأن ال
ندع مرض اليأس العضال يستولي
على النفوس ،وأن نعي أننا مث ُل ُر ّكاب
السفينة ،تجمعنا وحدة المصير

والمسار ،فال نجاة لبعضنا إال بنجاة
الجميع.
إن صبر أوروبا يختبر اليو َم؛ أمام
السفن التي تَ ْمخُ ر البِحار ،وهي تحمل
ّ
المئات من الجياع الذين طردتهم
الحروب الغب ّية واإلرهاب المجنون.
بروح التسامح التي تتجاوز منطق مل تزل غالبية اإلنسانية رشقاً وغرباً تؤمن
االعتراف إلى أفق التعارف ،تستقبل بالعيش املشرتك وإمكانية التص ّدي لخطاب
اإلنسانية غدا مشرقا ،يفتح فيه
العنف والكراهية
بعضها لبعض حضنه ،ليرى كل واحد
في اآلخر أخا له ،نظيرا له في الخلق
منتدى تعزيز السلم دعا إىل رفض كل
وشريكا له في الوطن ،فال يضيق به
جه إىل أقلية دينية أو عرقية أو
يو
اضطهاد
صدرا وال أرضا ،فما ضاقت بالد
ّ
بأهلها ،ولكن أخالق الرجال تضيقُ.
ثقافية
إن واجبنا أن نحافظ على هذه
الروح ،روح التسامح المفعم باألمل
أهم مقومات املواطنة يف إعالن
واإليمان؛ حتى في أحلك األزمات،
حيث تتنامى حركات تبني فكرها مراكش املساواة يف الواجبات والحقوق
املتساوية واالعرتاف بالتعددية وإقرار
على فرض التناقض بينها وبين
الغير ،وتدعو إلى المفاصلة الدينية
الحرية الدينية
وصدام الحضارات ،وكذلك بروز
الخطابات اإلقصائية؛ ذات النبرة
السياق الحضاري املعارض يتوافق مع
العالية والتعابير الساخطة ..كل هذا
المشهد المتغ ّير الحالك ال يمكن أن وثيقة املدينة ألنها تقدم للمدينة األساس
املرجعي املبديئ للمواطنة
ينسينا الجانب المضيء ،حيث لم تزل
غالبية اإلنسانية شرقا وغربا ،تؤمن
بإمكانية العيش المشترك ،وإمكانية ونبذ استغالل الدين في هذه األعمال عن األقباط واليزيديين والصابئة
التص ّدي لخطاب العنف والكراهية .الشنيعة التي ال يب ّررها عقل أو يق ُّرها المندائيين والنصارى اآلشوريين
وغيرهم.
دين.
دروب السالم
وقد ح َرص المؤتمر أن يبين
مراكش
إعالن
العربية
اإلمارات
لقد كانت دولة
بقوة؛ أن اضطهاد األقليات الدينية
وفي هذا
المتحدة سباقة إلى تبنّي ُرؤية
السياق عقدنا في وكافة أشكال العدوان التي يقترفها
ّ
حضارية قائمة على قيم السماحة مدينة مراكش يوم  25يناير  2016اإلرهابيون مخالفة لقيم اإلسالم
والتسامح ،تق ّدم المقاربات الحية مؤتمر «حقوق األقليات الدينية في الذي أقر لألقليات الدينية حقوقها
الص َدد المجتمعات المسلمة :اإلطار الشرعي الدينية والسياسية والثقافية ،في
والمبادرات القو ّية في هذا ّ
الص ُعد وفي المحافل والدعوة إلى المبادرة» بمشاركة عدد وقت لم تكن البشرية قد عرفت
على مختلف ُّ
الدولية واإلقليمية بجسارة وكفاءة ،معتبر من علماء المسلمين ،وبحضور مثل هذا النوع من التسامح الموثقّ
ووثيقة األخوة اإلنسانية التي وقعت شهود من الديانات األخرى ومن بصحيفة المدينة من قبل خاتم
في أبوظبي ،شاهد على هذه الجهود األقليات المعنية.
النبيين ().
وصدر عن المؤتمر إعالن
المميزة.
لقد استهدفنا المصالحة بين
من أبوظبي انطلقت دروب السالم مراكش التاريخي لحقوق األقليات؛ الهوية الدينية والهوية الوطنية ،فال
التي اختطها «منتدى تعزيز السلم في باتفاق ومصادقة جميع الحضور من نرى أن قوة االنتماء إلى الهوية الدينية
المجتمعات المسلمة» ،حيث دعا منذ العلماء المسلمين ،وبمباركة القيادات تؤدي إلى انهيار روح المواطنة بل نرى
يوجه الدينية من غير المسلمين ،الذين أن االنتماء الديني قد يمثل حافزا؛
تأسيسه إلى رفض كل اضطهاد ّ
إلى أقلية دينية أو عرقية أو ثقافية ،كانوا شهودا ،ومن بينهم ممثلون لتجسيد المواطنة وتحييد سلبيات

تأثير عامل االختالف الديني عليها.

المواطنة في إعالن مراكش هما:
مقوم المساواة في الواجبات
والحقوق المتساوية .ومقوم االعتراف
بالتعددية وإقرار الحرية الدينية .لقد
جاء في البند الثاني من اإلعالن في
سياق التذكير بالمبادئ الكلية والقيم
الجامعة التي جاء بها اإلسالم« ،إن
تكريم اإلنسان اقتضى منحه حرية
االختيار؛ إذ «ال إكراه في الدين» ،و
«ولو شاء ربُّك آلمن من في األرض
كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى
يكونوا مؤمنين» ،وجاء في البند 13
في سياق ذكر األسس المرجعية
للمواطنة المتضمنة في صحيفة
نصه« ،إن السياق
المدينة المنورة ،ما ُّ
الحضاري المعاصر يتوافق مع
وثيقة المدينة؛ ألنها تقدم للمسلمين
األساس المرجعي المبدئي للمواطنة،
إنها صيغة مواطنة تعاقدية ودستور
عادل؛ لمجمتع تعددي أعراقاً وديانة
ولغة ،متضامن ،يتمتع أفراده بنفس
الحقوق ،ويتح ّملون نفس الواجبات،
وينتمون رغم اختالفهم إلى أمة
واحدة».
من مكامن القوة في هذا التصور
الذي أبرزه إعالن مراكش ،هو الربط
الواصب بين المواطنة وإطارها
الناظم ،المتمثل في مقصد السلم.
فالسبيل إلى تحقيق المواطنة
الحاضنة للتن ّوع ،إال من خالل
استراتيجية السلم .تلك هي المقاربة
التي نعتقد نجاعتها وهي التي بها
ترتقي المواطنة إلى المؤاخاة ،وتنتقل
من الوجود المشترك إلى الوجدان
المتشارك.

معالي الشيخ عبداهلل ين بيه
رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء
الشرعي
رئيس منتدى تعزيز السلم في
المجتمعات المسلمة
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36
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مفهوم التآخي
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التسامح جوهره
القبول واالنفتاح
عىل اآلخر واحرتام
االختالف ونبذ العنف

50

التسامح عند
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يف صريورة العوملة
وظاهرة الرقمنة

23

دروب التسامح
أن البشر
يحيل القبول في داللته العميقة إلى حقيقة ّ
جميعهم ،مهما تعددت انتماءاتهم وأجناسهم ،يشيرون إلى أصل
يصوب قلبه نحو هذا
جوهري بينهم .ومن
واحد وإلى مشترك
ّ
ّ
إالّ
التّ
األساسية
سمته
سامح
يكون
أن
يمكن
األصل الواحد ،ال
ّ
وبوصلة تكوينه وسلوكه.

من التسامح إلى
القبول  ..سيرة
إشكالية مفاهيمية
طويلة

ألفة يوسف

املعنى الظّاهر لكلمة التّسامح يخفي
داللة ضمنيّة ال ينفذ إليها العقل إلَّ عرب
مل
التّأ ّ
املعنى الضمني للتسامح يستدعي
السامحة يف
مفهوم إرغام الذات عىل
ّ
التّعامل مع املختلف
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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علّمتنا اللسانيات وال س ّيما علم
ال ّداللة ،أ ّن للكلمات نوعين من
المعاني :معنى مرجع ّيا يحيل على
حس ّيا كان أم مج ّردا،
موضوع الكلمة ّ
ومعنى التزام ّيا يحيل على ال ّدالالت
المتّصلة بالكلمة ،كأن يحيل اللّون
األحمر مثال على الخطر أو أن
تحيل ّ
الشمس على النّور .وعادة
تصنف المعاني االلتزام ّية إلى
ما ّ
معان ذات شحنة إيجاب ّية ومعان ذات
شحنة سلب ّية .ومن اللّطيف أ ّن كلمة
"التّسامح" ا ّلتي نهت ّم بها اليوم ،يمكن
أن تُقرأ دالالتها االلتزام ّية إيجابا
وسلباً.

عندما يكون التّسامح
حق يُراد بها
كلمة ّ
"باطل"

ّ
الظاهر أ ّن كلمة التّسامح من حيث
االشتقاقي( :س،م،ح) تحيل
جذرها
ّ
المعجمي
السماحة بمعناها
على
ّ
ّ
اإليجابي تساه ً
ال
اللي
د
ال
الحقل
ذي
ّ
ّ
ّ
ً
ولينا تجاه الغير ،وبهذا المعنى
للتّسامح يتح ّدث اإلعالم وال ّرأي
العا ّم اليوم عن التّسامح بين األديان
والمعتقدات المتن ّوعة وال ّثقافات
المختلفة.
ّ
الظاهر
غير أ ّن هذا المعنى
لكلمة "التّسامح" يخفي معنى ضمن ّيا
ال ينفذ إليه العقل إ ّال عبر التّأ ّمل،
رغم أ ّن ال ّ
الوعي ينفذ إليه حدسا.
هذا المعنى ذو عالقة بوزن كلمة
"التّسامح" والفعل المتّصل بها ،أي
"ت ََسا َم َح" ،وهو وزن "تفاعل" .فهذا
الوزن يفيد االشتراك شأن قولك:
وتحاب وتعارف ،ولكنّه يفيد
تعانق
ّ
أيضا التّظاهر بغير الحقيقة .وهذا
شأن الفعل" :تجاهل" ا ّلذي يفيد
التّظاهر بالجهل أو "تمارض" الذي
يفيد التّظاهر بالمرض .بل إ ّن النّحاة
العرب القدامى يشير بعضهم إلى أ ّن
هذا التّظاهر يستدعي بذال للجهد
الصورة المرج ّوة ا ّلتي هي
لتبيان ّ
ظاهر مخالف للحقيقة.

ثنائية األنا واآلخر

السياق ،نو ّد أن نولي
وفي هذا ّ
مني
اهتمامنا إلى المعنى
ّ
الض ّ
ا ّلذي تحيل عليه كلمة "التّسامح"
والمتّصل بداللة وزن "تفاعل" على
ّ
بالشيء .وهذا المعنى
التّظاهر
فمِ
شائع لدى البعض .ن النّاس م ْن
يستعمل كلمة :التّسامح بما يضمر
أ ّنه مضط ّر أو مجبر على بذل جهد
من أجل التّسامح مع من يحمل فكرا
مختلفا أو عقيدة أخرى .وكأ ّن على
المتسامح أن ّ
يتعطف ويتك ّرم ويتنازل
السماحة في
ويكره نفسه على
ّ
التّعامل مع المختلف ،في حين أ ّن
األصل هو رفضه وإقصاؤه وإلغاؤه
إن لم يكن فعل ّيا فعلى األق ّل رمز ّيا.
وال تتف ّرد اللغة العرب ّية بهذا المعنى
الفرنسي
مني ذلك أ ّن المرادفين
ّ
ّ
الض ّ
واألنجليزي لكلمة التّسامح وهما
ّ
" "toléranceو" "toleranceال
يخلوان من ال ّدالالت االلتزام ّية ا ّلتي
تفيد بذل الجهد بل الت ّ
ّعطف للتّسامح
مع اآلخر.
وال ّ
شك أ ّن هذه األبعاد ال ّدالل ّية
للتّسامح لم تأت من فراغ وإ ّنما
ضمني مفاده أ ّن
منطلقها تص ّور
ّ
هناك فريقا أو جماعة هم على
صواب وأن هناك فريقا أو جماعة
هم اآلخرون ،واآلخرون دوما على
خطأ .ولئن كان بعض النّاس -عبر
التّاريخ وإلى اليوم -يتقاتلون بطرق
وأشكال شتّى في سعي إلى إلغاء
من يتص ّورونه مختلفا فإ ّن بعضهم
اآلخر أصبح يدعو إلى التّسامح مع
المختلف ليس أل ّن هذا المختلف
يمكن أن يكون على صواب ،ولكن
أل ّنه يجب التّك ّرم والت ّ
ّعطف بهدف
عدم إيذاء من هو على خطأ .وهذا
من باب سماحة النّفس وجودها.
البشري
إ ّننا ال ننكر أه ّمية التّط ّور
ّ
السعي إلى إقصاء
في المرور من ّ
اآلخر في مرحلة أولى إلى إجبار
النّفس على التّعامل مع اآلخر وقبول
وجوده عن مضض في مرحلة ثانية،

ولكنّنا نعتقد أ ّن الفعل األجدى في
تحقيق التّعايش بين البشر على
تع ّددهم واختالفاتهم ليس ّ
تعطفا
ظاهر ّيا يجبر المرء عليه نفسه بشكل
من األشكال ،وإ ّنما التّسامح المنشود
يؤسس إلعادة النّظر
هو فعل
نفسي ّ
ّ
في ثنائ ّية األنا واآلخر.

التّسامح مبعنى القبول

أشرت في بداية المقال إلى
إ ّني إذ
ُ
ّ
ضرورة تذكر معنى "التّسامح" بصفته
مِ َّن ًة ،فذلك لبيان خطر هذه القراءة
للتّسامح ومساهمتها في التّمييز
المعياري بين البشر؛ من حيث هي
ّ
تُوهم بالجمع بينهم .إ ّن هذا المعنى
للتّسامح يف ّرق البشر إلى جماعات
على صواب دون ّ
شك ،ولكنّها رغم
ّ
وتتعطف
بالصواب ،تتنازل
اتّسامها
ّ
وتتك ّرم حتّى تتسامح مع سواها من
المختلفين؛ المنتمين إلى حضارات
أخرى أو ثقافات مختلفة.
وهذا ما يسمح لنا بالخروج من
ّسامح لطفا وكرما إلى
مفهوم الت
ّ
مفهوم التّسامح جوهرا وأصال .وإ ّننا
الضرب من التّسامح
نسمي هذا ّ
بالقبول .وبتأسيس مفهوم القبول،
ننشد أن نعود بالتّسامح إلى داللته
اإلطيق ّية الجوهر ّية بعيدا عن
اعتماده مج ّرد كلمة شائعة "على
الموضة" ،وبعيدا عن استعمال الكلمة
جسدا بال روح ،ودا ّال دون مدلول.

فيجسمه ما يُنسب إلى فولتير
ال ّثاني
ّ
( )Voltaireمن أ ّنه قال" :لست
أوافقك ال ّرأي لكنّي أدفع عمري
ثمنا لح ّريتك في التّعبير عن رأيك".
إ ّن ك ّ
ال من ّ
الشافعي وفولتير  -وال
يه ّمنا شخصهما بقدر ما يه ّمنا بُعد
مزي لألنا واآلخر -يضع
تم ّثلهما ال ّر ّ
رأيه وموقفه من جهة ورأي اآلخر
وموقفه من جهة ثانية في نفس
االعتباري .ال يعني هذا أ ّن
المستوى
ّ
رأي األنا ورأي اآلخر واحد من حيث

المضمون والمحتوى ،ولكنّه يعني أ ّن
رأي األنا ورأي اآلخر واحد من حيث
الصدق
القيمة الممكنة ومن حيث ّ
الجائز .فليس هناك موقف ب َأ ْولى
من موقف آخر مبدءا .وك ّل النّاس
يُؤخذ عنهم ويُر ّد.

أسس القبول

يقوم التّسامح بمعنى القبول
على جملة من األسس ا ّلتي يغفل
عنها النّاس وينسونها .وإ ّننا نزعم

داللة القبول

لماذا نرى التّسامح قبو ًال؟ أل ّن
القبول ال يد ّل ظاهرا وال ضمن ّيا
على إجبار النّفس على التّعايش مع
اآلخر .إ ّن مفهوم القبول هذا ذو
جذور فلسف ّية وروحان ّية عميقة في
الفكر والفلسفة البشر ّيين .ويكفي أن
نضرب مثالين شائعين أحدهما من
ثقافة العرب المسلمين وثانيهما من
المسيحي .فأ ّما المثال
ثقافة الغرب
ّ
ّ
فيجسمه قول الشافعي" :رأيي
األ ّول
ّ
صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري
الصواب" .وأ ّما المثال
خطأ يحتمل ّ

األبعاد ال ّدالل ّية للتّسامح منطلقها تصور
ذايت مفاده أن اآلخر دوماً عىل خطأ
سامح لطفاً وكرماً إىل
القبول يحيل التّ
ّ
مفهوم التّسامح جوهرا ً وأصالً

أ ّن تذ ّكرها والتّذكير بها من خالل
التّربية وال ّثقافة واإلعالم ،كفيل
بتجذير القبول في النّفوس وترسيخه
في القلوب.
أولى أسس ثقافة القبول ضرورةُ
تذ ّكرِ أ ّن المعرفة المطلقة هي ّ
لل
تعالى وحده ،وأ ّن طبيعة الحياة
البشر ّية أن تقوم على االختالف
وعلى تع ّدد وجهات النّظر ،وعلى
كثرة ال ّرؤى والمقاربات .إ ّن ما يجب
أن يجمع هذه ال ّرؤى والمقاربات كلّها
هو وعي عميق بأ ّنها جميعها قراءات
بشر ّية نسب ّية.
وتذ ّكر النّسب ّية هو من وجوه
تسليم المرء بحدوده البشر ّية ،ذلك
أ ّن القول الفصل ليس من سمات
ّسبي المتح ّول الزّائل،
هذا العالم الن ّ
وإ ّنما القول الفصل هلل تعالى وحده.
والنّاظر في القرآن يتب ّين أ ّنه ،شأنه
في ذلك شأن ال ّرساالت ال ّدين ّية
وال ّروحان ّية األخرى ،يؤ ّكد هذه
ّ
فاهلل تعالى يك ّرر
الحقيقة الجوهر ّية.
في مواضع كثيرة من كتابه الكريم أ ّن
البشر يختلفون وأ ّن اهلل تعالى هو
ا ّلذي ين ّبئهم بما اختلفوا فيه ،وهو
ع ّز وج ّل ال ين ّبئهم بالحقيقة في هذه
الحياة النّسب ّية ،وإ ّنما بعدها .يقول
اهلل تعالى" :فاهلل يحكم بينهم يوم
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون"،
إلي مرجعكم فأحكم بينكم
"ث ّم
ّ
فيما كنتم فيه تختلفون"" ،إلى اهلل
مرجعكم جميعا فين ّبئكم بما كنتم
فيه تختلفون"" ،ث ّم إلى ر ّبكم مرجعكم
فين ّبئكم بما كنتم فيه تختلفون"" ،إ ّن
ر ّبك يقضي بينهم يوم القيامة فيما
نن لكم يوم
كانوا فيه يختلفون"" ،وليب ّي ّ
القيامة ما كنتم فيه تختلفون"" ،اهلل
يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم
فيه تختلفون"" ،إ ّن ر ّبك هو يفصل
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه
يختلفون"" ،إ ّن ر ّبك يقضي بينهم يوم
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون".
ولعلّنا نذهب إلى أ ّن تكرار إسناد
فصل االختالف بين البشر إلى اهلل
تعالى وحده ال يمكن أن يكون عفوا،
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دروب التسامح

وإ ّنما هذا التّكرار هو من حكمته
تعالى ،فهو ع ّز وج ّل يعلم صعوبة
قبول الغير من قبل بعض النّفوس
البشر ّية ال س ّيما الم ّيالة منها إلى
النّمطية ،والقلقة من وجود اآلخر.
ومن هنا يكون تع ّدد اآليات المذ ّكرة
بامتالك اهلل تعالى وحده الحقيقة،
توهم بعض النّاس
متناسبا مع
ّ
مشاركته إ ّياه فيها.

مفهوم الدُّور

تص ّو ْر كونا ال يوجد فيه إ ّالك.
أينما تلتفت ال تجد إال صورا عن
ذاتك بالمواقف ذاتها واآلراء نفسها
والتّم ّثالت عينها .هذا الكون ال يمكن
أن يكون إ ّال " خياال ،بل لع ّل الخيال
نفسه يعجز عن تم ّثله وتمثيله ،ذلك
بالضرورة على ثنائ ّية
أ ّن الوجود يقوم ّ
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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األنا والغير .هذه ثنائ ّية أساس ّية،
وهي شرط وجود سائر ال ّثنائ ّيات
األخرى .ال ننسى أ ّن ك ّل شيء في
بالضرورة مقابل .في هذا
الكون له
ّ
السياق نفهم قوله تعالى" :سبحان
ّ
ّ
ا ّلذي خلق األزواج كلها م ّما تنبت
األرض ومن أنفسهم وم ّما ال يعلمون".
الكون أزواج ،وهذه األزواج تشمل ك ّل
شيء .ال يوجد نهار دون ليل ،وال
أبيض دون أسود ،وال طول دون
قصر ،وال جمال دون قبح .ك ّل عنصر
بالضرورة إلى مقابله ليكون.
مفتقر
ّ
وكذا عالقة األنا باآلخر أو النّحن
بالغير .ووجود األنا واآلخر يقتضي
أ ّن حيواتنا وتجاربنا وأدوارنا مختلفة
ومتن ّوعة .ويش ّبه كثير من الفالسفة
والمف ّكرين الحياة بخشبة مسرح
كبرى فيها شخص ّيات متن ّوعة .وال

يمكن أن تكتمل المسرح ّية إ ّال بوجود
أدوار مختلفة .إ ّن استبطان مفهوم
وأساسي .إ ّنه يجعلك
ال ّدور هذا ها ّم
ّ
تعي حدود دورك وحاجتك إلى اآلخر
بالق ّوة وبالفعل .وإذا اتّفقنا على أ ّننا
مج ّرد أدوار في الحياة ،فكيف يمكن
أن ال نقبل اآلخر؟ بل كيف يمكن أن
نحكم على الغير أصال؟

نسبية األحكام

ماذا نعني بالحكم هنا؟ نعني
بالحكم هنا أن يكون لنا موقف ّما
من اآلخر أو أن يكون لنا رأي فيه.
عادي .اإلشكالية
وهذا مبدئ ّيا أمر
ّ
تتبدى عندما ننسى أ ّننا بإزاء
نسبي ونتص ّور أ ّن حكمنا هو
حكم
ّ
الحقيقة المطلقة .بعبارة أخرى ،تبدأ
اإلشكالية عندما ال نحكم على اآلخر

من منظور ال ّدور أو ّ
الشخص ّية ،وإ ّنما
نحكم عليه من منظور ّ
الشخص .إ ّن
الحكم من لوازم التّعامل بين البشر،
ّسبي
أل ّنه متّصل بالمنظور
ّ
البشري الن ّ
لقراءة الخير ّ
والش ّر .ولكن المفروض
أن يكون حكما خفيفاً ال مبالياً،
متالئماً مع مفهوم ارتداء ال ّدور .أال
تترجم العرب ّية حرف ّياjouer un
 rôleبـ"لعب دورا" .إ ّننا جميعا
"نلعب" األدوار المنوطة بعهدتنا ،وفي
ك ّل مسرح ّية أو شريط صراعات
وخالفات ومصالح متضاربة وأحكام
ولكن ذلك كلّه يكون في
متن ّوعة.
ّ
سياق اللّعب .ال ننسى أ ّن الحياة
ال ّدنيا لعب ولهو .واللّعب متقابل مع
الج ّد ،والحكم في سياق اللّعب ليس
نفسه الحكم المتّسم بصرامة الج ّد.
يمكن طبعا أن تتساءل :كيف تتأ ّكد
مبال؟ المقياس
أ ّن حكمك خفيف ال ٍ
هو بك ّل بساطة أن ال يكون قلبك مليئا
بالكره تجاه الغير ،المقياس هو أن
تسير في الحياة بخفّة المم ّثل يفعل
ما يجب فعله ،دون تماهٍ وال تصديق،
المقياس هو أن يم ّر ذاك الحكم
اإلجرائي
كومضة أو بارقة تحيل على
ّ
بالجوهري وثيق
دون أن يكون لها
ّ
عالقة .إ ّن المم ّثل يعرف ج ّيدا أثناء
أدائه لل ّدور أ ّنه مج ّرد شخص ّية.
صحيح أ ّن عليه أن يتماهى معها
ويرتدي سلوكها وأهواءها ورؤيتها
َ
ّ
للكون ،ولكن دون أن ينسى أنه القائم
بال ّدور .تص ّوروا مم ّثال ينسى أ ّنه
يقوم بدور ّما ،ويواصل تق ّمص دوره
حتّى بعد إسدال ستار المسرح ّية.
تص ّوروا فنّانا شهيرا يقوم بدور
"سقراط" ،ويعود إلى منزله على أ ّنه
سقراط ،ويجالس أصدقاءه بالمقهى
على أ ّنه سقراط .في هذه الحال،
إ ّما أن نعتبر هذا ّ
الشخص مازحا
مستفزّا ..أو أن نعتبر أ ّنه قد ُج ّن.
ألم يقل الكان (" :)Lacanإ ّن المم ّثل
ا ّلذي يعتقد أ ّنه ملك هو مجنون،
ولكن الملك ا ّلذي يعتقد أ ّنه ملك ال
ّ
يق ّل عنه جنونا".
إ ّن استحضار مفهوم ال ّدور وما

مبال
ينتج عنه من حكم خفيف ال ٍ
على الغير هو من أسس القبول
النّفس ّية العميقة.

أسباب غياب التسامح

من أسباب غياب التّسامح والقبول
أ ّن ج ّل النّاس يقبلون عيوب أنفسهم
بيسر شديد ،هذا إذا أق ّروا بها
واعترفوا .وفي مقابل ذلك يعسر أن
يقبل ج ّل النّاس ما يعتبرونه عيوباً
لدى اآلخرين.
وعموما ،يندر أن ينظر اإلنسان
في مختلف وجوه ذاته نظرة مج ّردة
محايدة ،أو على األق ّل نظرة تقرب
أكثر ما يمكن من التّج ّرد والحياد.
في أغلب األحيان يؤ ّلف اإلنسان
عن نفسه صورة مع ّينة ويص ّدقها،
ويحاول أن يحيا استنادا إليها ،في
أغلب األحيان يحاول اإلنسان أن
يب ّرر ما يبدو له "سلب ّيا" في ذاته،
ويفتخر ،ظاهرا أو ضمن ّيا ،بما
يبدو له "إيجاب ّيا" في ذاته .في حال
التّبرير ،عادة ما يُسقط المرء ما يراه
"سلب ّيا" على اآلخر .فهو قد عنّف
الصاحب
صاحبا أو حبيبا أل ّن ذاك ّ
أو الحبيب "استفزّه" ،وهو قد اعتدى
على غيره أل ّن ذاك "الغير" قد ألحق
به أذى .لسان حالنا يقول" :أنا شتمته
أل ّنه ترك س ّيارته وسط ّ
الطريق" أو
"هل تريد منّي أن ال أضربه وهو
ا ّلذي أهان ابنتي"؟!
لندع جانبا هذه اآلل ّيات ا ّلتي
نعتمدها عادة لتبرئة ذواتنا من ك ّل
شيء ،ولنحاول أن ننظر في أنفسنا
نظرة محايدة قدر اإلمكان .وحينها
الصفات
سنكتشف أ ّن في أنفسنا ك ّل ّ
الممكنة ا ّلتي نستحضرها وا ّلتي ال
الصفات موجودة
نستحضرها .هذه ّ
بالفعل أحيانا وبالق ّوة أحيانا أخرى.
سأستعير مثاال أورده ديجاردان
( )Desjardinsفي واحد من كتبه:
أبنائهن
شائع أن تنزعج األ ّمهات من
ّ
منهن من
لسبب أو آلخر ،بل إ ّن
ّ
تكيل على ابنها ال ّدعاء ،ومن فرط
إحداهن
اليومي قد تصرخ
اإلرهاق
ّ
ّ

ومللت
تعبت
رب
ُ
ُ
بأعلى صوتها" :يا ّ
الصرخة تفيد
من الحياة" .إ ّن هذه ّ
ضمن ّيا رغبة في غياب هذا الوضع
وفي غياب ّ
الشخص المسؤول عنه.
رمزي لالبن .أرجو
هي رغبة في قتل
ّ
أن ال تقرؤوا كلماتي قراءة قانون ّية
نفسي ،ولك ّل مقام مقال.
حيث المقام
ّ
ما أعنيه من خالل هذا المثال هو
أ ّن القاتل موجود بالق ّوة في ك ّل نفس
من نفوس البشر ،والحمد هلل أ ّن نزرا
فعلي.
قليال فقط قد يح ّولها إلى قتل ّ
ضربت مثال القتل ،ويمكن أن
ُ
نضرب مثال العنفَ .م ْن منّا لم يشعر
يوما برغبة في تعنيف إنسان ،وإن
يكن بتبرير أ ّنه "ير ّبيه" أو يصلحه أو
لعلّه ينتقم ّ
للظالم .وفي مقابل ذلك،
يذهبن في ظنّك صديقي القارئ
ال
ّ
أ ّن أش ّد البشر إجراما ال يحمل في
نفسه أرقى ضروب الحنان ،أو أ ّن
السياس ّيين انتهاز ّية عاجز عن
أكثر ّ
وحب للغير.
أن تكون له لفتات عطاء
ّ

أضداد برشية

إ ّن فينا جميعا ك ّل شيء .يمكن
أن نتذ ّكر قوله تعالى" :ونفس وما
س ّواها ،فألهمها فجورها وتقواها".
ومهما يكن اختالفنا في تحديد
مرجع الفجور والتّقوى ،فاإلقرار
بوجود كليهما هو ما يعنينا اآلن.
لو انتبهنا قليال ونظرنا في
أنفسنا نظرة وصف ّية هادئة محايدة؛
لالحظنا أ ّن ج ّل ما يستفزّنا إلى عدم
قبول الغير وإلى الحكم على اآلخرين
بعنف ،هو م ّما نحمله في أنفسنا
بدرجات متفاوتة ودونما وعي في
أغلب األحيان .ففي النّفس البشر ّية
ك ّل شيء؛ بل لع ّل أكث َر ما ننتقد عليه
الغير بعنف يهزّنا ،إ ّنما هو موجود
فينا .وهذا يكاد يكون أمرا بديه ّيا
أل ّنه ال يمكن أن ننزعج ،والحك ُم من
وجوه االنزعاج ،م ّما ال عالقة لنا به.
مثال ،بعض من ينزعجون من األنظمة
االستبداد ّية ،يحملون في أنفسهم
معارض
"دكتاتورا" صغيرا .وكم
ٍ
أمضى حياته يناضل ض ّد الحكم

المطلق ،فإذا به يتح ّول بعد بلوغه
السلطة إلى مستب ّد أبشع من
كرسي ّ
ّ
ذاك ا ّلذي كان ينتقده .وقس على
ذلك ك ّل ما يزعجك م ّما تحكم عليه.
إ ّن ما تحكم عليك يستفزّك ،يثيرك،
يَسكنك وإ ّال لما حكمت عليه.
إ ّن تذ ّكرنا دوما أ ّن فينا جميعا
ك ّل شيء ،الفجو َر والتّقوى ،قد
يكون سبيال من سبل تعويد أنفسنا
على قبول ما نراه "أخطاء" لدى
السماحة ا ّلتي بها نقبل
الغير بنفس ّ
"أخطاءنا" ونتغاضى عنها.

جوهر اإلرادة اإلله ّية

إ ّن مفهوم القبول ا ّلذي ندعو إلى
إفشائه ونشره بين النّاس ال يعني
غياب المحاسبة ،ذلك أ ّن محاسبة
االجتماعي أمر الزم
من يخرق العقد
ّ
وضروري .قد تختلف هذه العقوبات
ّ
السياقات التّاريخ ّية،
وتتن ّوع وفق
ّ
لكن مبدأ وجود قوانين على البشر
االلتزام بها هو مبدأ قائم في ك ّل
المجتمعات.
وال يعني مفهوم القبول أيضا
تح ّول النّاس جميعهم إلى نُسخ
من بعضهم بعضا ،بل على عكس
ذلك ،فالقبول يعني التّسليم بأن ال
أحد هو نسخة من اآلخر .إ ّنه يعني
الوعي بما هو موجود غصبا عنّا من
جوهري بين البشر لعلّه هو
اختالف
ّ
ّ
سبب الخلق .إنه يعني قبول إرادة
اهلل تعالى في الكون بصفتها وجها
من وجوه حكمته في الخلق .إ ّن
قبول اآلخر هو في جوهره تواضع
المخلوق أمام الخالق ،تواضع
ّسبي
الجاهل أمام العالم ،تواضع الن ّ
أمام المطلق ،تواضع الزّائل المتح ّول
أمام الخالد ال ّثابت .إ ّن ابن عربي إذ
يق ّر بأ ّن ّ
الطرق إلى اهلل تعالى هي
بعدد أنفس الخالئق ،ال يفعل شيئا
سوى أن ينحني أمام إرادة اهلل تعالى،
أن يكون البشر متف ّردين ،ال يشبه
الواحد منهم اآلخر إ ّال بما يحملونه
من نفخة ال ّروح اإلله ّية فيهم.

ّ
يدل ظاهرا ً
القبول ال
وال ضمن ّياً عىل
إجبار ال ّنفس عىل
التّعايش مع اآلخر
املعرفة املطلقة
هي للخالق وحده
وطبيعة الحياة
البرشيّة تقوم عىل
التعددية واالختالف
الوجود يقوم
بالضورة عىل ثنائ ّية
ّ
األنا والغري وهي
أساس وجود سائر
الثنائيات
الحياة أشبه
باملرسحية التي ال
تنهض إال باستيعاب
جميع األدوار
املتباينة
جل ال ّناس يقبلون
ّ
عيوب أنفسهم
بيرس لكنهم
يرفضون عيوب
اآلخرين
الحكم من لوازم
التّعامل ألنّه متّصل
البرشي
باملنظور
ّ
سبي لقراءة الخري
ال ّن
ّ
والش
ّ
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دروب التسامح
بروهل يعيد تخلُّف املجتمعات إىل
ارتباطها الثابت بالتفكري الديني
رفض دوركهايم آراء بروهل معتربا ً أنه
يقوم عىل مغالطة فكرية مركزية

ً
طويال
على مدار التاريخ ،يأتي مسار مفهوم التسامح
ومتعرج ًا ،ويفهمه كل مجتمع انطالقا من تجربته التاريخية
ِّ
والمعرفية المائزة؛ حسب حاجته أو عدم حاجته إليه .بيد أن
مصبه النهائي ،كان
ما يمكن أن نالحظه ،في هذا الصدد ،هو أن
َّ
دائم ًا ،اجتماعي ًا ،وأن صيغته النهائية جاءت قانونية .فالتسامح
يتحرك اجتماعي ًا ،ويتنفّ س
على الرغم من منشئه الديني،
ّ
بينه فولتير ،منذ نحو قرنين ونصف .لذلك من
جماعي ًا ،كما ّ
الطبيعي أن ترسو سفنه في مرفأ الفلسفات االجتماعية.

مشوار التسامح الطويل ..من األديان الى
الفلسفات االجتماعية
يرى دوركهايم أن قسامً مهامً من معارف
اإلسان يعود فضله اىل الدين
ق َّدمت األديان عرب مفهوم التسامح قيمة
نوعيّة للتفكري البرشي ذات طبيعة روحية

فريدريك معتوق
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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لقد تمكن إميل دوركهايم،
بعد أن غاص عميقاً في تاريخ
المعرفة البشرية ،من تقديم نظرية
متكاملة ،حول تلك البدايات التي
يحتاجها المفكر الجاد؛ لتأسيس
تحاليله للظواهر الفرع ّية .قام
بهذه العملية في كتاب صدر له
عام  ،1912كر ٍّد على نظرية لوسيان
ليفي -بروهل ،صاحب مصطلح
المجتمعات السفلى ،ذات الوظائف
الذهنية غير المنطقية؛ وهي
نظرية طرحها هذا األخير عام
.1910
كان ليفي -بروهل يعيد تخلُّف
المجتمعات غير الغربية ،إلى
ارتباطها الثابت بالتفكير الديني،
الذي كان يعتبره تفكيراً خرافياً .ر ّد
دوركهايم؛ بقوة على هذا اإلدعاء
النظري ،مب ّينا أنه يقوم على
مغالطة فكرية مركزية .فالفرض ّية
التي طرحها دوركهايم في كتابه
"أصول الحياة الدينية" ،تقوم على
أن الفلسفة والعلم الحديثين؛ قد
انبثقا من الفكر الديني.

معرفة كونية

يقول دوركهايم :إنه لمن المعلوم
أن أول األنظمة التص ّور ّية للعالم
ولإلنسان هي من أصل ديني .فكل
ديانة هي ،في الوقت عينه ،معرفة
للكون ،ورؤية لعالم الغيب .واذا كانت
الفلسفة والعلوم قد نشأت من الدين،
فذلك ألن الدين قد ش ّكل أول فلسفة
وأول علم.
ال يضع دوركهايم فواصل بين هذه
الميادين الثالثة ،بل يرى أن العمل ّيات
الذهنية التي تسود الفلسفة والعلوم؛
ال تختلف جوهرياً عن تلك التي
تسود التفكير الديني .وبالتالي ،فال
صحة في اعتبار أن المجتمعات
ّ
الدينية البدئية ،هي مجتمعات
متخلِّفة؛ لكونها تبني تفكيرها
على أسس اإليمان والدين .ففي
نظره ،قامت الخل ّية األم ،المتمثلة
بالدين ،باستنبات خل ّيتين فرع ّيتين،
هما الفلسفة والعلوم ،ناقلة إليهما
خصائصها الذهنية األساسية .ثم
استقلّت منهجيا الفلسفة والعلوم
عن األديان ،ولكن من دون أن يعني
ذلك انفصاالً ذهنياً ،بأي شكل من

األشكال .فالعناصر الثالثة تبقى
مرتبطة ،مهما فعلت ،بلحمة معرفية
عميقة.

تشكيل الفكر البرشي

يقول دوركهايم :لم يكتف الدين
بإغناء فكر االنسان المك ّون سابقا
له ،بعدد من األفكار ،بل عمل على
تشكيل هذا الفكر .إن قسما مهما من
معارف االنسان ،بما في ذلك ،الشكل
الذي تبلورت فيه هذه المعارف ،يعود
فضله الى الدين .وتجدر اإلشارة إلى
أن عددا من المفاهيم األساسية التي
تهيمن على فكرنا ،تغرس جذورها
في الدين :كمفهوم الزمان والمكان،
والنوع ،والعدد ،والسبب ،والجوهر،
والشخصية ،إلخ .فهي األطر المتينة
لتفكيرنا.
ال يستهان ال بك ّمية وال بنوع ّية
المفاهيم التأسيس ّية التي ق ّدمها
الدين للفكر االنساني ،حسب
دوركهايم ،وعليه فإن بنية معرفية
واحدة ،تض ّم جميع هذه التجلّيات.
قولب الدين التفكير البشري منذ
فجر البشرية ،وق ّدم المفاهيم

المج ّردة األولى التي استخدمها
الحقا العقل البشري في جميع
المجاالت.
ثم ،بعد هذه المحاججة
المتماسكة ،يعمد دوركهايم إلى
استخالص نظري عام ،مفاده أن
الشأنين :االجتماعي والديني،
ال ينفصالن معرفيا عن بعضهما
البعض ،حيث يقول "إن الخالصة
العامة لكتابي هي أن الدين قض ّية
ج ّد اجتماعية ،فالتص ّورات الدينية
إنما هي تط ّورات جماعية تع ّبر
عن وقائع جماعية" .وهنا يفتح
الباب واسعا أمام تفاعل المفاهيم
الدينية المنشأ ،ومنها التسامح ،مع
الفلسفات ذات الطابع االجتماعي.

األديان ومفهوم
التسامح

لقد ق ّدمت األديان ،عبر مفهوم
التسامح ،قيمة مضافة نوع ّية
للتفكير البشري .ميزة هذه القيمة
الجديدة أنها من طبيعة روحية.
فهي غير مرئية ومج ّردة ،كما أنها –
وهذا هو األهم – ال تتعلّق بقوانين

الطبيعة السائدة قبلها .فال عالقة
لها بشريعة الغاب ،وال بقانون العين
بالسن .فالتسامح
السن
بالعين أو
ّ
ّ
الذي أتت به األديان ،وبخاصة
المسيحية واإلسالم ،مفهوم له
بعد ثالث .ذلك أن جميع القوانين
السائدة قبل ظهوره ،كانت مشتقة من
سنن الطبيعة ،بشكل أو بآخر .وكانت
تعتمد القوة سبيال وحيدا لتحقيقها.
وحده التسامح استطاع قلب
الطاولة ،واإلتيان بمعنى جديد
للقانون االجتماعي األنجع للبشر.
حيث انطلق هذا المفهوم ،ذو المنشأ
الديني ،من أفق روحاني مغاير لما
كان سائدا قبله .بُنيت جميع القوانين
االجتماعية التي تبنّت سنن الطبيعة
أفقا لها ،من مفاهيم يعتبرها علم
اجتماع المعرفة مفاهيم مر ّبعة ،أي
مفاهيم مادية ،سطح ّية ،وذات بعدين
فقط :طولي وعرضي .أي مفاهيم
تنتمي إلى األرض ولصيقة بالطبيعة
السن).
(الغاب ،العين،
ّ
أما مفهوم التسامح فمن تكوين
آخر ،إذ إنه مفهوم مك ّعب ،من ثالثة
أبعاد :طول وعرض و ارتفاع .ويأتي

ارتفاعه ،أي بعده الثالث ،من كونه
روحانيا .فهو مفهوم سماوي ،ال
أرضي.

تب ّني الفلسفة للتسامح

شيشرون هو من األوائل الذين
قاربوا فكرة التسامح من منطلق
فلسفة اجتماعية – سياسية .وقد
بلغها من باب فكرة أساسية تتكرر
في معظم كتاباته ووقفاته الخطابية
الشهيرة ،في مجلس الشعب
الروماني ،حيث كان يمثل كقاض،
ومفادها أن إنسان ّية اإلنسان إنما
تنبع من مدى خدمته لآلخرين.
في ما يتعلّق بالتسامح ال ب ّد ان
نشير بداية إلى أن شيشرون كان
س ّباقا إذ إنه ،وقبل نصف قرن من
الميالد قال باألمور اآلتية:
أ ّكد على ضرورة وجود ديانةواحدة ،تشمل جميع المواطنين في
الدولة.
اعتبر أن الديانة تنبع من القانونالمجسد لوجود كائن
الطبيعي
ّ
أسمى وأعلى.
-اشترط أن تكون إدارة الشأن
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دروب التسامح

الديني تحت رعاية الدولة المدن ّية.
في الفكرة األولى يؤكد شيشرون
على وجوب وجود ديانة عموم ّية
وكون ّية ،تشمل جميع رعايا
االمبراطورية الرومانية حيث التن ّوع
الكبير في المعتقدات .فيقول" :نحن
الحقوق ّيون الرومان ،ال نش ّرع فقط
نسن قوانين
للشعب الروماني ،بل
ّ
تأخذ بعين االعتبار جميع الشعوب
صاحبة الفضائل ،وبخاصة الشهامة
يصح في
واإلباء" .فالدين الحقيقي ال
ّ
نظره إ ّال عندما يرتدي سمة الكون ّية.
يخص
استكماال لطرحه ،و فيما
ّ
يتوصل
التسامح بين األديان،
ّ
شيشرون إلى الخالصة اآلتية:
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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هناك ضرورة ،بالنسبة إلى أتباع
الديانة الرومانية ،للقبول ببعض
مبادىء اإليمان (األسرار) التي
تعتمدها الديانة اإلغريقية" ،حيث
أنها قد ساهمت في نقلنا ،نحن
الرومان  ،من طباعنا الشرسة إلى
طباع أكثر هدوءا وإنسان ّية .ذلك إنه
بفضل المؤسسة الدينية اإلغريقية،
قد تعلّمنا اعتماد الحياة الهن ّية.
كما تعلّمنا منها أيضا السعي للعيش
بسعادة وأيضا الموت بالرجاء"،
حسب شيشرون.
هكذا ربط شيشرون مسار
التسامح الديني بمسار الفلسفة
االجتماعية منذ األزمنة القديمة.

الظهور الصعب

جاء مفهوم التسامح في الفلسفة
الغربية متأخرا ،وضمن عملية
قيصرية فكرية وثيقة االرتباط
بالحروب المذهبية الطويلة ،التي
والتي أنهكت
شهدتها أوروبا،
األوروبيين خالل القرنين السابقين.
إذ عاشت فرنسا ما يعرف بحرب
األربعين سنة ،حيث تقاتل الفرنسيون
الكاثوليك ،بضراوة ،مع الفرنسيين
البروتستانت بين  1559و .1598
ثم تقاتل األلمان البروتستانت مع
الكاثوليك األلمان ،خالل حرب
الثالثين سنة ،التي امت ّدت من سنة

 1618حتى سنة  .1648مع اإلشارة
الى ان هذه الحروب ،إضافة إلى
الدمار الهائل الذي أحدثته ،قد خلّفت
انقساما عموديا في المجتمعات
توهجت فيها
األوروبية كافة ،التي ّ
والتعصبات،
بعد ذاك العصب ّيات
ّ
وأوجدت لنفسها تبريرات سياسيية
واجتماعية تحت ستار الدين.
ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني ،أوال،
أن الناس ال يستنبتون المفاهيم إال
عندما يحتاجون إليها ،في حياتهم
اليومية والعملية .واألهم من كل
ذلك ،إنهم ال يقومون بهذه العملية،
إال عندما يجدون ألنفسهم مصلحة
في ذلك .فعلى رغم أن الفيلسوف
الفرنسي اراسم ،صاحب أول
استخدام لهذا المصطلح باللغات
الغربية ،كان أسقفا دينيا وحامل
شهادة عليا في الالهوت الكنسي،
لم يلجأ مثال للتسامح في سياقه
الديني أو اإلنساني للتفكير بمسائل
الحروب الصليبية التي كانت ال تزال
إرهاصاتها ح ّية في األذهان في
زمنه .بل إنه اكتفى باستثمار هذا
الحسي
المفهوم في مجاالت اإلدراك
ّ
والفلسفة الطبيعية.
يعني ثانيا أن فالسفة األنوار
الذين استخدموا بق ّوة هذا المفهوم،
لم يكونوا طوباويين ،بل عاشوا
في زمنهم و التزموا بمعاناة أهل
عصرهم وتفاعلوا معها تفاعال
اجتماعيا حقيقيا ،ناحتين مفاهيمهم
على ضوء الواقع .دخلوا بأنوار العقل،
ومن دون تحفّظات أيديولوجية في
صلب مشكلة إنسانية كبرى ،هي
عدم التسامح ،معتبرين أنها تقع
في صدارة المشكالت الفلسفية
 االجتماعية الراهنة ،وقاوموهاببديلها الفكري :التسامح.

خطاب التسامح لدى
روسو و فولتري
ّ

بني خطاب التسامح في سياق
حركة فكر ّية عارمة عاشها القرن
الثامن عشر األوروبي ،وقادها

فيلسوفان كبيران هما جان -جاك
روسو وفولتير.
ّ
وقد شاركت في هذه الحركة
التنويرية الف ّذة كوكبة من الفالسفة
والمف ّكرين والعلماء ،من كل
أنحاء أوروبا ،انضووا تحت لواء
"االنسيكلوبيديا الفرنسية" كمشروع
تنويري كبير .تم ّيز الثنائي الفلسفي
روسو – فولتير بأنه توافق على نقطة
ّ
أساسية ،هي فكرة التسامح ،فيما
اختلفا على بعض األفكار األخرى،
كالملك ّية والفنون مثال .يبقى إن
مفهوم التسامح كان له موقع العنصر
الثابت في كل ما كتبوه.
مع فولتير اتخذ التفكير الفلسفي
في أمور التسامح منحى أعمق
روسو.
وأشمل مما جاء عليه عند ّ
حيث أن فولتير كان مناضال حقيقيا
في مسألة التسامح التي لم يكتف
بالتنظير حولها ،بل جعلها قض ّية
قائمة بذاتها  .فالكتاب االول
المخصص لهذا الموضوع عالميا
جاء من تأليفه ،وصدر عام 1763
تحت عنوان "بحث في التسامح".
نشير بداية إلى أن فولتير الشاب،
كان قد سجن م ّرتين في قلعة
الباستيل بأمر ملكي بسبب األفكار
غير التقليدية التي كان يجاهر بها،
كما أنه اضطر غير م ّرة للجوء الى
بلدان مجاورة هربا من المالحقة
السياسية.
كتابه في التسامح مبني في
مفصل
الواقع على تنديد فلسفي
ّ
والتعصب والعصب ّية
بعدم التسامح
ّ
السائدين في أوروبا قاطبة في
زمنه .فهو يستنتج نظرية التسامح
الخاصة به من الوقائع الميدانية
لعدم التسامح الديني والمذهبي
والسياسي والقانوني المنتشرة بق ّوة
في المجتمعات األوروبية.

وئام التسامح

ينطلق في كتابه من فكرة ان
التعصب الديني يمنع البشر من
ّ
العيش بوئام ،مستشهدا بقضية تابعها

وحده التسامح استطاع قلب الطاولة
واإلتيان مبعنى جديد للقانون االجتامعي
األنجع للبرش
يعد شيرشون من األوائل الذين قاربوا
فكرة التسامح من منطلق فلسفة
اجتامعية – سياسية
جاء مفهوم التسامح يف الفلسفة
الغربية ضمن عملية فكرية قيرصية ارتبطت
بالحروب املذهبية

شخصيا ،هي قضية أسرة كاالس.
كانت هذه األسرة البروتستانتية
الكالفينية تعيش في مدينة تولوز في
جنوب فرنسا ،وذات يوم انتحر ابنها
البكر شنقا؛ ألسباب مجهولة .إ ّال
ان الرأي العام السائد في المدينة،
وذا المشرب الكاثوليكي ،سارع إلى
حجة،
اتهام األب بشنق ابنه تحت ّ
أن هذا األخير كان ينوي االنتقال

إلى المذهب الكاثوليكي .وقد حوكم
األب بناء على هذه الشائعة ،وسجن
استعدادا إلعدامه.
من هنا كتب فولتير في كتابه هذه
العبارة الشهيرة (التي سوف يرددها
غاندي بعد حوالي قرنين )" :إن عدم
التسامح يعمي قلب الجاني كما
قلب الضح ّية" ،لإلشارة الى الحالة
الوجودية واالجتماعية التي تؤدي

إليها مناخات عدم التسامح.
كما أنه يشير في كتابه إلى أن
"علينا جميعا التعامل بتسامح ،وبكل
تواضع ،مع معتقدات البشر اآلخرين
الذين هم مقتنعون ،مثلنا تماما،
بأنهم يمتلكون حصراً الحقيقة" .ولم
يفقد بالطبع اليوم هذا الكالم أي
شيء من ق ّوته.

ترشيع التسامح

هكذا انتقلنا ،رويدا رويدا ،من
مفهوم للتسامح على قاعدة القانون
الطبيعي ،مع شيشرون ،الى التسامح
الديني ،ثم المذهبي اإلشكالي،
فالتسامح الفلسفي االجتماعي في
عصر األنوار ،الى القوانين الوضع ّية
نص إعالن
مع الثورة الفرنسية .حيث ّ
شرعة حقوق االنسان والمواطن ،في
مادته العاشرة ،على حق كل مواطن
باحترام معتقده وآرائه ،أيا كان هذا
المعتقد وأيا كانت هذه اآلراء ،في
إطار مبدأ الح ّرية المق ّدس.
عندها ت ّم التخلّي عن المبدأ
العرفي الذي كان سائدا منذ األزمنة
القديمة ،والقائل بأن على الرعايا أن
يكونوا على دين ملوكهم .
غير أن مفهوم التسامح لم يظهر
حرفيا في شرعة حقوق اإلنسان
والمواطن ،التي تمخّ ضت عنها الثورة
الفرنسية عام  1789لكون الث ّوار
اعتقدوا أن مبادىء الحرية والعدالة
واألخ ّوة ،تتض ّمن معنى مفهوم
التسامح ،روحا و قانونا.
في المقابل نجد هذا المفهوم
حرفيا ،وبالمعنى الذي أعطاه إ ّياه
فولتير ،في شرعة حقوق اإلنسان،
التي أعلنتها منظمة األمم المتحدة
عام  .1948حيث إن هذه الشرعة،
بعد تأكيدها في مادتها األولى على
مبادىء الحرية والعدالة والمساواة،
تشير في مادتها السادسة والعشرين
متوجبات التربية "أن
إلى أن من
ّ
تشجع على التسامح بين جميع األمم
ّ
والجماعات العرقية أو الدينية".
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دروب التسامح
يعقد "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" في
منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات
ديسمبر  2019ملتقاه السنوي في دورته السادسة ،في موضوع
املسلمة عىل وعي بواقع العوملة
"دور األديان في تعزيز التسامح ..من اإلمكان إلى اإللزام".
ورسعة وترية تغرياته وتقلباته وبكونه واقع
ويأتي هذا الموضوع في سياق غير منفصل عن المسار الذي
حريات بامتياز
اختطه المنتدى منذ تأسيسه ،فرغم أن جهوده تتوزع بين
خطوط عدة؛ عبر محاور مختلفة ،إال أن هذا كله يستظل
بشجرة السلم ،كما يقول العالمة عبد اهلل بن بيه رئيس
البعد الكوين للقضايا صار هو املحتكَم
المنتدى.

للعالقات السياسية واالقتصادية واإلنسانية

التسامح والعمل
الجماعي لألديان

إن الواقع الذي انعقدت فيه
المنتديات السابقة منذ 2014؛ رغم
اختالف سياقاتها؛ دون أن يؤثر
ذلك على أهدافها األصيلة ،ال يزال
يفرض قدراً غير يسير من التحديات
الراهنة؛ لتبقى االنجازات التي حققها
المنتدى خطوات ضرورية؛ نحو هدف
جمع عقالء أديان العائلة اإلبراهيمية
والمؤمنين بالسالم من أتباع الفلسفات
الروحية على صعيد واحد؛ إلنقاذ
سفينة العائلة اإلنسانية بما يتيحه
الواقع من إمكانات وإمكانيات.

تداعيات العوملة

وتضعف معايير أخالقية مختلفة،
وأواصر اجتماعية".
واألخطر في ذلك كله ،أن
البعد الكوني للقضايا صار هو
المحت َكم للعالقات السياسية
واالقتصادية واإلنسانية ،وهو الحاكم
دون مرجعيات دينية وأخالقية تعمل
وتحكم على الدوائر الثالث ،ونعني
بها :دائرة الخصوصية المحلية،
ودائرة المشترك الديني ،ودائرة
المشترك اإلنساني التي دعونا وال
نزال ندعو إلى العمل داخلها بتزامن
وفي آن واحد.

إن المنتدى على وعي تام بواقع مرجعية الحداثة

يوسف حميتو

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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العولمة ،وبسرعة وتيرة تغيراته
وتقلباته ،وبكونه واقع حريات بامتياز،
وبأن سيادة الدول فيه شبه ناقصة،
وبأن الوالءات فيه صارت مركبة
ومعقدة تتحكم فيها عوامل متداخلة ال
تنفصل عن بعضها البعض ،وبحسب
عبارة العالمة بن بيه "أصبحت
العولمة اليوم مرج ًعا لشهادة حسن
السلوك أو سوء السمعة ،وبخاصة
في المجال الثقافي ،حيث صارت هي
البعد األساسي إلشكالية الحقوق،
دون أن نهمل عواقبها السلبية على
الحقوق الثقافية لتلك المجموعات
المعرضة لالنتقاص أو الهجوم ،مثل:
األشخاص المنتمين لألقليات ،أو أبناء
البلد األصليين ،أو العمال المهاجرين؛
وكذلك فإنها تقوض الهويات الثقافية،

إن هذه الدوائر وإن كانت تتقاطع
مع بعض تمظهرات العولمة من حيث
المشترك ،إال أن المشترك المعني
هنا خارج عن تصور المشترك
الذي تفرضه العولمة ،والمتمثل في
التكنولوجيا التي تتلخص فيها ومن
خاللها األسئلة الملحة على الواقع،
وتتمثل منها النتائج التي كونت الواقع
الكوني اليوم ،وضعف معها الشعور
باالنتماء إلى الدين والوطن ،وهذا
التأثر بنظام العولمة تستوي فيه تلك
المجتمعات التي ،إلى عهد قريب،
كانت تمتاز بالصبغة الدينية ،وتلك
التي لم يكن فيها للدين حضور قوي.
لقد أحدثت العولمة واقعاً ظن معه
الكثيرون أن الدين فيه صار متجاوزاً،
والقيم األخالقية غير ذات تأثير ،في

ظل األبعاد المعولمة الجديدة التي
لم تعرفها األديان ،ولم تألف التعامل
معها ،لذلك اتجهوا تبعاً لذلك نحو
الحداثة لتكون مرجعية للجواب على
األسئلة التي يطرحها الواقع ،وبدأوا
الحديث عما بعد األديان.
ما يالحظ في الواقع:
 انهيار بُنى األسر والمجتمعات،واختالل التوازنات النفسية ألفرادها.
 تطور تكنولوجي ال حدود له،أنتج أسلحة الدمار الشامل التي ازداد
خطرها؛ بسبب اختالل توازن الرعب
في العالم.
 تلوث بيئي بلغ مستويات قياسيةانقرضت معه ،أو تكاد ،أمم من
الكائنات الحية.
 تحلل من كل القيود األخالقيةوالقانونية في العالقات السياسية
واالقتصادية بين الدول.
 رهن األجيال المقبلة بأزماتمستقبلية ليست مسؤولة عنها،
وستكون ملزمة بحلها مع افتقارٍ شديد
وعجز كبير في اإلمكانات ،وقصورٍ
ٍ
ُ
وش ٍّح في الموارد.
هذه مظاهر أزمات تدفع الناس
إلى العودة لمساءلة الدين ،والبحث
عن بوصلة األخالق طلبا للنجاة من
الهالك والفناء ،واستنجادا بالموروث
الحضاري والديني ،أمام عجز
الحداثة عن اإلجابة على أسئلتهم،
وإشباع حاجاتهم ،وسد نهمهم
للتعامالت في الحياة.
إنها أزمات تلجئهم في زمن انهيار
المرجعية األخالقية إلى البحث عن
مخارج منها ،وفئة يفيئون إليها ،فإذا
كان كل عصر يفرض تحديا ،فإن
تحدي هذا العصر هو األخالق كما
يقول رئيس المنتدى.
ٍ
تحد أخالقي
إن التحدي األخالقي الكبير هو
كيفية التعامل مع "تعدد الهويات" في
المجتمع الواحد ،هذا التعدد الذي
يسعى البعض إلى أن يحيله إلى صراع
وصدام ،وإلى أن يصبغه بصبغة الال

دائرة الخصوصية
املحلية ودائرة
املشرتك الديني
ونظريتها إنسانياً
هي ما يحكم
العالقات البرشية
املعارصة
يجب العمل داخل
الدوائر الثالث
الحاكمة للعالقات
البرشية بتزامن
ويف آن واحد
تسامح  ،بل والتأثير على صناع القرار
السياسي لجعل "الال تسامح" فلسفة
ومرجعية للقوة السياسية الحاكمة
حتى في أكثر المجتمعات تميزا
بسيادة التسامح فيها.
إن تاريخية وجينالوجيا مفهوم
التسامح تثبت بما ال يدع مجاال للشك
أن السياقات التي أنتجته تختلف
بين الشرق والغرب ،وأن التراكمات
التاريخية تلقي بظاللها على صناعة
وصياغة هذا المفهوم ،لكن كل هذا
ال يمنع من جعل موضوع "التسامح"
موضوعا متجددا على مستوى
النظر والعمل وفي ضوء تحوالت
البيئة العامة للعالقات المتبادلة بين
المجتمعات البشرية.

تجاوز الفجوات

تستطيع األديان -بغض النظر عن
خصوصياتها ونظرتها إلى نفسها
أو نظرة بعضها إلى بعض -أن
تتجاوز الفجوات التي بينها ،وتعمل
على أنسنة خطابها وتنشئ حركة
إصالحية جديدة تتفق في األهداف
لتجنب صراع البقاء ،وتتأسس على أن
اإليمان المطلق ألتباع كل دين بدينهم
ال يتنافى أبدا مع قبول المخالف
ديانة .وأرى أن أنسب مثال هنا ما

اتفق على تسميته بـ"حمامة كانط"
التي تعتقد تحت ضغط معاكسة
الهواء لها أنها لو طارت في خالء
تام تستطيع أن تحلق بسهولة ،فكما
أنه "هيهات للعقل أن يدرك أي شيء
لو ركل بقدميه كل مقاومة من العالم
المحسوس" -حسب تعبير كانط
نفسه ،فإن كذلك هيهات ألي دين
في ظل األزمة األخالقية العالمية
أن يحتفظ بقدرته على اإلسهام في
السالم اإلنساني إذا بقي منغلقا على
نفسه رافضا لغيره ،فالمطلوب اآلن لم
يعد هو مجرد االعتراف بالمخالف،
إنما المطلوب هو التعارف وبناء
الشراكات والتحالفات القيمية الكبرى
التي يمكنها أن تكون حائط صد
وخط دفاع أول ضد خطاب الكراهية
والعنف.
وهنــا أســتحضر مقــاال قديمــا فــي
جريــدة "الريــاض" ( )2006بعنــوان":
كيــف تقلــع الطيــور (فــي نفــس
اللحظــة؟!) تســاءل فيــه صاحبــه عــن
ســر تحليــق الطيــور علــى شــكل "،"8
وأعطــى مجموعــة مــن الفرضيــات،
ليخلــص فــي نهايــة األمــر إلــى أن
"طيــران الســرب (بشــكل جماعــي)
يخفــف فعــا مــن مقاومتــه للهــواء"،
وهــو صــورة حســية يحــق لنــا أن

التأثر بنظام العوملة
تستوي فيه تلك
املجتمعات التي
كانت متتاز بالصبغة
الدينية وسواها
أحدثت العوملة
واقعاً ظن معه
الكثريون أن الدين
فيه صار متجاوزا ً
والقيم األخالقية
غري ذات تأثري
مظاهر أزمات
العوملة تدفع
الناس للعودة
إىل مساءلة الدين
والبحث عن بوصلة
األخالق طلبا للنجاة
من الهالك والفناء
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يف هذا الواقع
تربز مقولة الشيخ
عبدالله بن بيّه :إذا
كان كل عرص يفرض
تحديا فإن تحدي
هذا العرص هو
األخالق
تستطيع األديان
تجاوز الفجوات
البينية والعمل
عىل أنسنة خطابها
وترسيخ حركة
إصالحية جديدة
التسامح أضحى أحد
أهم رهانات الواقع
وينبغي لألجيال
التي اكتوت بنار الال
تسامح أن تتنازل من
أجل صالح األجيال
القادمة

نســقطها علــى دور األديــان فــي تعزيــز
التســامح ،فعملهــا الجماعــي يخفــف
فعــا مــن هجمــة الفكــر المــأزوم فــي
كل ديــن ،واتحــاد عقــاء األديــان لصــد
ســفهائهم يســتوجب تحقيــق تحــول
حقيقــي فــي النظــرة إلــى "التســامح"
وبلــورة أســس منهجيــة تقــوم علــى
المشــترك اإلنســاني الــذي بــدأ بتكريم
الخالــق العظيــم لإلنســان )ولقد كرمنا
بنــي آدم( ،فلــم يعــد هنــاك منــاص مــن
إقامــة حلــف عــا ٍّم فــي طبيعتــه ،منفتـ ٍـح
علــى الجميــع رجــاال ونســاء أيــا كان
دينهــم أو عرقهــم أو جنســيتهم ،حلـ ِـف
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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فضــول يقصــد -كمــا كان الحلــف
الــذي يســتلهم منــه -العمـ َل المشـ َ
ـترك
لخدمــة الســام المســتدام ،والعدالــة
والرحمــة واالحتــرام المتبــادل.
وإنمــا أخذنــا هــذه الخطــوة انطالقــا
مــن قناعتنــا بــأن البشــرية أفــرادا
وجماعــات صــارت فــي أمــس الحاجــة
إلــى المضــي قدمــا نحــو مزيــد مــن
التســامح ،واالضطــاع ببنــاء مســتقبل
يزدهــر فيــه الجميــع وبوســع الجميــع
بقــوة اإليمــان -أن يشــد عــرى
المصالحــة ويضمــد جــراح الصــراع
والعنــف".

حة
التسامح رضورة ُ
مل َّ

ليــس غــرض الملتقــى الســادس
مناقشــة كــون "التســامح" قيمــة
أخالقيــة وسياســية ،ألن األزمــة التــي
تعيشــها العائلــة اإلنســانية صــارت
تتجــاوز هــذا النقــاش بســبب أيلولــة
الواقــع إلــى إنــكار التنــوع وعــدم
االعتــراف ،وهــو مــا يجعــل مــن "ســؤال
التســامح" أحــد أهــم رهاناتهــا التــي
ينبغــي لألجيــال التــي اكتــوت بنــار
"الــا تســامح" أن تتنــازل عــن بعــض
مــا يمكــن التنــازل عنــه ،حتــى تمهــد
الطريــق لألجيــال القادمــة لكســر

شــوكة الغلــو التــي لــم تســتطع هــي أن
تكســرها ،وهــو "واجــب الوقــت" الــذي
ينبغــي أن تــؤدي فيــه "األديــان" علــى
تنوعهــا وتعددهــا مهمتهــا ،وهــو مــا
ينبغــي أن يكــون مــن أهدافــه اإلجابــة
علــى مجموعــة مــن األســئلة تمثــل فــي
مجموعهــا هواجــس وهمــوم الحاضــر
اإلنســاني ،وذلــك مــن قبيــل:
 مــا الــذي يمكــن أن تقدمــه قيــموأخالقيــات األديــان للبشــرية؛ كبديــل
عــن الفشــل األخالقــي للعولمــة؟
 مــا هــي اآلفــاق واآلمــال التــيتحملهــا األديــان؛ إلعــادة التــوازن إلــى
المجتمعــات اإلنســانية؛ بعــد الخلــل
الــذي مــن تجلياتــه انفــات النزعــة
الفردانيــة ،واســتقاللية الفــرد عــن
الجماعــة التــي كانــت مؤطرة له عقديا
وأخالقيــا وسياســيا واجتماعيــا؟
 مــا الصيــغ الممكنــة للحلــفالمنشــود بيــن األديــان فــي الســياق
المعاصــر الــذي يتميــز بتقهقــر
الــوالءات الدينية وتالشــي االنتماءات،
وتبلــور مفهــوم الدولة الوطنية ،وتســيد
المواثيــق الدوليــة؟
 كيــف ســتتعامل األديــان مــعقضايــا الحريــة والمواطنــة والتعدديــة
العقديــة؟
 مــاذا يمكــن أن تقدمــه األديــانعمومــا وأديــان العائلــة اإلبراهيميــة
خصوصــا لتخفيــف حــدة المآســي
اإلنســانية فــي أقطــار المعمــور؟
 مــا هــو الســقف المأمــولوالممكــن الــذي تجتمــع تحتــه األديــان
لمعالجــة مشــاكل الهجــرة ،والفقــر؟
 مــا هــي كيفيــات ووســائل جعــلاألديــان حافــزا علــى الســلم وليســت
حاجــزا دونــه؟
هــذه األســئلة هــي التــي نــرى أنهــا
تفــرض نفســها علــى قيــادات وأتبــاع
أديــان العائلــة اإلبراهيميــة وغيرهــا
مــن األديــان والثقافــات الروحيــة
األخــرى ،وال مجــال هنــا لالســتثناء
أو التمييــز ،وهــي أســئلة جديــرة بــأن
تكــون محــل دراســة عميقــة ،وموضــوع
لقــاءات وحــوارات جــادة.

دروب التسامح
رهانات حقوق اإلنسان الضائعة يف الرتاث
األصويل الفقهي

بما تشمله من فلسفة لألخالق األصل الفلسفي للحق

والسياسية ،فقد ظلت فلسفة القانون
فرعا غائ ًبا ،أو شبه غائب على األقل،
ً
كمبحث متبلور ،بقدر تبلور المباحث
السابقة المذكورة؛ والسبب في ذلك
بسيط ،هو أن فلسفة القانون قد
تبلورت فع ً
ال لدى المسلمين ،حتى
قبل تبلور تلك المباحث األخرى،
بنحو قرنين من الزمان تقري ًبا ،ولكن
تحت عنوان مختلف ،هو" ،علم أصول
الفقه".

النمط النفيس للتسامح قائم عىل
التعاطف واملحبة وإنكار الذات وال ميكن
التحكم فيه

السائد والمتنحي في حقوق اإلنسان في اإلسالم
تصور
يستدعي ترسيخ مبدأ التسامح في اإلسالم ،إعادة
ّ
فلسفة الحق ،لتشمل كذلك حق غير المسلم ،وتعيد النظر في
األهداف العامة للشريعة اإلسالمية ،التي تتفق مع األهداف
العالمية للديانات األخرى ،لتتوحد اإلنسانية في سعيها إلى
اإلنسان الكوني ،والحق األزلي ،والسماء المفتوحة للجميع.

النمط املعريف للتسامح يشري إىل
املوقف النقدي من الذات قبل اآلخَر
ويتجنب األحكام القطعية

كثي ًرا ما ُكتِب عن العالقة المتأزمة
بين الفقه اإلسالمي ،وحقوق اإلنسان
العالمية .وهي زاوية تسترعي فع ً
ال
النظر؛ لما لها من أثر هام على
حقوق األقليات ،والنساء ،واألطفال،
في العالم اإلسالمي من جهة،
وظواهر "اإلسالموفوبيا" ،وحقوق
المسلمين في الغرب ،من جهة
أخرى ،بما يعوق التعايش السلمي،
والتسامح ،بين وجهات النظر الدينية
والثقافية المختلفة ،والمتعارضة
أحيا ًنا .وبالتالي ال بد لنا من وقفة
موجزة ،نحلل فيها عالقة التسامح
بأزمة حقوق اإلنسان في الفقه
اإلسالمي.

أمناط التسامح

يمكن تقسيم التسامح إلى أنماط

نظري نسبية ،وقد أتحول إلى
َ
نظرك؛ ربما في وقت ما في
وجهة
المستقبَل ،وبالتالي ال داعي لمواجهة
وجهة نظر المناوِ ئ المعرفي بالعنف
أو اإلقصاء ،وهو أقرب إلى نظرية
المعرفة ،ويخرج كذلك عن سياقنا
هذا.
النمط الثالث للتسامح هو نمط
قانوني ،أي تحفظه قوانين معينة،
ويقوم على أساس تشريعي محدد،
يحفظ لكل جماعة في المجتمع
الواحد ،وكل مجتمع على ظهر
البسيطة ،حقه في التعبير عن ذاته؛
َ
اآلخرين.
بما ال يضر في مصالح
وهذا النوع الثالث هو الذي نناقشه
في هذا المقام ،ولكن في الفضاء
الحقوقي اإلسالمي.

ثالثة؛ أولها نمط نفسي :وهو قائم حقوق أصيلة
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على التعاطف والمحبة وإنكار الذات،
وال يمكن التحكم فيه؛ كما ال يمكن
التحكم عمو ًما في الحالة النفسية
للفرد والجماعة؛ لما لها من تعقيد
بالغ ،وهو يخرج عن موضوعنا
الحالي على أية حال.
النمط الثاني للتسامح هو نمط
معرفي ،يشير إلى الموقف النقدي
َ
اآلخر ،وهو نمط
من الذات قبل
يؤدي إلى التسامح ،بمعنَى أن وجهة

لكل نسق قانوني خلفية تشريعية
معينة ،تقوم على أساس فلسفي في
رؤية مصادر الحق ،وأركانه ،وطرق
حمايته ،والواجبات التي يفرضها،
وبالتالي تضيق اإلشكالية ،وتتحدد،
لتركز على األساس الفلسفي
للتشريع ،أو حسب المصطلح
المتخصص "فلسفة القانون" .فال
بد لذلك التعارض المذكور أعاله
بين الفقه ،وبين حقوق اإلنسان

العالمية أن يكون ذا أساس في
فلسفة القانون والحق ،التي قام
عليها كل منهما .وال بد كذلك أن
ننوه بداية أن المقصود من حقوق
اإلنسان في اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان باألمم المتحدة  1948هو
"حقوق اإلنسان الطبيعية"؛ بما
يفرقها عن حقوق اإلنسان عام ًة؛
فحقوق اإلنسان في اإلعالن العالمي
ال تمنحها سلطة ،أو هيئة تشريعية
ما ،بل هي حقوق لإلنسان؛ بما هو
إنسان ،وبمجرد ميالده ،األمر الذي
يحفظ هذه الحقوق من أن تستردها
تلك السلطة ،أو الهيئة ،وتنزعها عن
صاحبها.

فلسفة القانون

فلسفة القانون مصطلح مستقر
في الفلسفة الغربية ،فهي البحث
الفلسفي النقدي في معنى القانون،
وأسسه ،ومصادره ،وطرق إنفاذه،
وعالقته بمفاهيم أخرى ،وعالقة
نظرية القانون نفسها بنظريات أخرى
في المجال الخُ لُقي والسياسي .أما
في المجال اإلسالمي ،وبالرغم من
قيام فالسفة المسلمين بتأسيس
فروع محددة للفلسفة اإلسالمية؛
كاإللهيات ،والطبيعيات ،والمنطق،
والرياضيات ،والفلسفة العملية

مباحث فلسفية

بالفعل يمكن أن نُعد علم أصول
الفقه فلسفة القانون اإلسالمية.
يبحث علم أصول الفقه أغلب
مباحث فلسفة القانون المستقرة في
الغرب ،ولكن تحت عناوين مختلفة؛
وهذا طبيعي بسبب اختالف الثقافة.
على أن أهم فارق ربما بين المجالين
هو األساس المقدس للقانون عند
المسلمين .وهذا الفارق هو ما يدفع
البعض العتبار علم أصول الفقه
مقدسا ،أو –على األقل-
كذلك عل ًما
ً
عل ًما دين ًيا ،يختلف عن الدرس
الفلسفي النقدي ،الذي تقوم عليه
فلسفة القانون الغربية .وبالرغم
من ذلك ففالسفة القانون الغربيون
أنفسهم قد يقولون بالعكس؛ فجون
أوستن مث ً
ال ،أحد أهم فالسفة
القانون الوضعي المحدثين ،يعتبر
القوانين اإللهية قواني َن على
األصالة ،بما يستتبع أال يتم استبعاد
البحث في التشريع الفقهي من دائرة
فلسفة القانون .كما ال يمكن اعتبار
علم أصول الفقه ذاته علماَ مقدساً؛
والسبب في ذلك كونه علماً بشري
الصياغة والتكوين ،يختلف في ذلك
عن األحكام الواردة في النصوص
اإلسالمية األساسية .علم أصول
الفقه هو علم وضعه علماء المسلمين
الستنباط األحكام الشرعية من
النصوص ،والوقائع ،فيما لم يرد فيه
نص صريح.

يترتب على ذلك كله أن البحث
في األصل الفلسفي للحق ،الذي هو
أحد أهم مباحث فلسفة القانون،
وأهم ما يتعلق بموضوع سياقنا
هذا ،ال مناص له من أن يدرِ س
طبيعة الحق؛ كمفهوم ونظرية ،في
علم أصول الفقه ،إذا أردنا دراسة
الموضوع عند المسلمين ،متتبعين
أساس تلك األزمة المتصدرة في
بداية المقال .فهل في علم أصول
الفقه حق طبيعي؟ ومتى ظهر؟
ولماذا لم يستمر أو ينتشر إلى اليوم؟
وإذا كان مثل ذلك المفهوم حاضراً
لدى المسلمين ،فلماذا وجدنا ذلك
التعارض بين الفقه وبين حقوق
اإلنسان العالمية؟
َ
حض َر عند المسلمين
نعم ،لقد
مفهوم للحق اإلنساني الطبيعي ،في
فترة مبكرة نسب ًيا ،هي أواخر القرن
الرابع ،وأوائل الخامس الهجري،
وذلك في مؤلفات األصولي الها ّم أبو
زيد الدبوسي (ت  430هـ) ،وأهمها
وأشهرها "تقويم األدلة" .ولكن لم
يكتَب له االنتشار ألسباب سنأتي
على ذكرها في موضعها .لم يستعمل
الدبوسي بطبيعة الحال تعبير "حق
اإلنسان الطبيعي" ،ذلك التعبير
الحديث ،بل أ ّكد على حقوق عقلية
معينة ،يدركها اإلنسان بالسليقة،
ويحوزها بطبيعته اإلنسانية وحدها.
كما لم يعتمد على هذه الحقوق
وحدها لتأسيس النسق التشريعي ،بل
نوعا من التوازن بينها
حاول أن يصنع ً
وبين الواجبات الدينية المنصوصة،
وهو ما أنتج لديه في النهاية نسقاً
تشريعياً إسالمياً ،يسمح بالحق
اإلنساني الطبيعي ،ويعترِ ف به.

حقوق أساسية

تتضمن هذه النظرية حقو ًقا
أساسية ال غنى عنها ،مثل :حق
الحياة ،وحق استمرار النسل ،ودفع
التلَف ،واستمرار العائل ،وحق
التربية والتعليم ،كما هو مثبت في

النمط القانوين
للتسامح يقوم عىل
أساس ترشيعي
يستلهم فلسفة
القانون
فلسفة القانون
هي بحث نقدي
يف معنى
القانون وأسسه
ومصادره وطرق
إنفاذه وعالقته
مبفاهيم أخرى يف
خلُقي أو
املجال ال ُ
السيايس
حقوق اإلنسان يف
اإلعالن العاملي ال
متنحها سلطة األمر
الذي يحفظها من
أن ت ُنزع
فلسفة القانون يف
املجال اإلسالمي
مل تأخذ حقها يف
البحث النقدي
مثل اإللهيات
والطبيعيات
والرياضيات وغريها
من املسائل

37

دروب التسامح
الدبويس أكّد عىل
حقوق عقلية معينة
يدركها اإلنسان
بالسليقة ويحوزها
بطبيعته اإلنسانية
وحدها
ضاعت جهود
الدبويس وسط
الرصاع اآليديولوجي
بني املعتزلة
واألشاعرة
تجددت نظرية الحق
الطبيعي لإلنسان
مع ابن عاشور ولكن
جهوده ضاعت
يف إطار الرصاع
بني العلامين
واإلسالمي
ال ميكن اعتبار علم
مقدسا
أصول الفقه
ً
كونه علامً برشي
الصياغة والتكوين
مع ضياع الكثري من
منجزات املعتزلة
تالشت فرصة
تأسيس نسق
ترشيعي يحتفي
بالحقوق اإلنسانية
الطبيعية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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"تقويم األدلة" .وهي كما نرى تتشابه
مع بعض بنود اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان كالبندين  25و .26
ولكن األهم من ذلك التشابه هو
األساس الواحد للحق ،وهو الطبيعة
اإلنسانية المشتركة .ولكن سرعان
ما غابت هذه المحاولة الهامة ،رغم
تأسيسها النظري المسهب والصلب،
في خضم الصراع االعتزالي-
األشعري القديم ،فراحت النظرية
ضحية لأليديولوجيا.
ومع ضياع الكثير من منجزات
المعتزلة الفكرية في إطار الصراع
سابق الذكر ،ضاعت هذه الفرصة
على المسلمين لتأسيس نسق
تشريعي ،يحتفظ للحقوق اإلنسانية
الطبيعية بمكان بارز ،بل يعترف
أص ً
ال بإمكانية وجود مثل هذه
الحقوق بما هي طبيعية .ولكن
المنحنَى قد ارتفع مرة أخرى مع
صياغة نظرية المقاصد ،الصياغة
األساسية المعتمدة حتى اليوم
في علم أصول الفقه والدراسات

األصولية ،على يد أبي إسحق
اللخمي الشاطبي الغرناطي في
القرن الثامن الهجري ،وذلك
"الموافقات في أصول
في
الشريعة" .فقد صاغ الشاطبي
كما هو معروف مقاص َد خمسة،
واعتبرها أساس التشريع في
الديانات اإلبراهيمية عمو ًما،
وليس اإلسالم فحسب ،وهو ما
أساسا للتسامح بين
يمكن أن يعد
ً
أصحاب هذه الديانات ،كما سيلي
تفصيله .وتلك المقاصد الخمس:
الدين والنفس والعقل والنسل
والمال ،في اعتبار الشاطبي ،هي
أساس الشريعة اإللهية ،والهدف
النهائي منها .بيد أن الشاطبي لم
يعتبر –كالدبوسي -تلك المقاصد
بمثابة حقوق إنسانية وطبيعية،
بل قام باستقرائها من أحكام
الشريعة بحسبه هو نفسه ،ولم يقم
باستنباطها من الطبيعة اإلنسانية،
والتجربة االجتماعية ،والعقل
البشري .ولذلك فمهما كانت خطوة

الشاطبي هامة في مجال أصول
الفقه عمو ًما ،فهي أقل أهمية بكثير
في مجال حقوق اإلنسان الطبيعية
بشكل خاص مقارن ًة بمحاولة
الدبوسي.

محاوالت ضائعة

وفي القرن العشرين جاءت
االرتفاعة الثالثة للمنحنَى بجهود
محمد الطاهر بن عاشور (ت
 1973م) ،الذي أق ّر بوجود المصدر
الطبيعي للحق اإلنساني في مؤلفه
"مقاصد الشريعة اإلسالمية".
فالطبيعة اإلنسانية المشتركة عند
ابن عاشور "أحد مصادر الحق
المعت َرف بها" .وبرغم ذلك فقد تم
تجاهل هذه التفاصيل في نظريته
للحقوق على نطاق واسع ،وكما
ضاعت محاولة الدبوسي في غمار
المعركة األيديولوجية القديمة بين
المعتزلة واألشاعرة ،فقد ضاعت
محاولة ابن عاشور في ظل االنقسام
العلماني – اإلسالمي ،حيث ظل

العلماني ينادي بضرورة اعتماد
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
باألمم المتحدة ،وظل اإلسالمي
على موقعه القديم المتوقف تقري ًبا
عند حدود القرن الخامس الهجري.
وبالتالي نُ ِظ َر إلى محاولة ابن
عاشور كمحاولة هجينة ،تجمع ما
ال يجتمع ،من الطرفين.

رصاع أيديولوجي

هكذا كانت رهانات حقوق
اإلنسان في اإلسالم ،الضائعة في
خضم الصراع األيديولوجي ،وفي
اعتبار الحقوق مقاص َد للشارع،
ال لإلنسان .ومع ذلك يمكن
استبصار أن الفقه اإلسالمي ليس
ً
متعارضا بشكل جذري مع فلسفة
حقوق اإلنسان الطبيعية ،بل هناك
تيارات سائدة ،هي التي تعارضت
أيديولوج ًيا مع هذه الفلسفة،
وتيارات متنحية ،حاولت اشتقاق
حقوق اإلنسان الطبيعية من العقل
واالجتماع البشري .إذن فالمسألة

ليست "تعارض الفقه اإلسالمي مع
حقوق اإلنسان الطبيعية ،أو توافقه
معها" ،بل "أي تيار وافقها ،وأيها
َ
عارضها؟"؛ فأصول الفقه اإلسالمي
تيارات مختلفة ،ومتعارضة ،وال
يمكن –بنظرة موضوعية -إجمال
الفقه اإلسالمي ككل في سؤال
واحد.

إمناء وغرس

هذه المحاوالت الثالث السابقة:
الدبوسي ،والشاطبي ،وابن عاشور،
تطرح مسألتين مرتبطتين في هذا
السياق :إنماء هذه المحاوالت
حدي ًثا نحو حقوق اإلنسان الطبيعية
من جهة ،وغرس أصول التسامح
الديني من جهة أخرى .فابن
عاشور ،وإن كان قد أقر بحضور
مبدأ الحق الطبيعي كأحد مصادر
الحق عمو ًما في "مقاصد الشريعة
اإلسالمية" ،فإنه لم يحدده كمصدر
من مصادر الحق في الشريعة
اإلسالمية ،ولم يقم بتأصيله فقه ًيا،

ولهذا تحتاج محاولة ابن عاشور
إلى محاولة الدبوسي ،باعتبار أن
األخير قد قام بهذا التحديد ،وذلك
التأصيل ،في "تقويم األدلة"؛ لتكوين
مدخل عميق الجذور في أصول
ٍ
الفقه لفكرة حقوق اإلنسان من
ناحية أولى ،واإلقرار بها كمصدر
للحق من ناحية ثانية.

الحق اإلنساين
املشرتك

يفيد الدبوسي أن العقل البشري
لقادر من خالل التجربة االجتماعية،
والطبيعة اإلنسانية ،على التوصل إلى
الحقوق األساسية لإلنسان عمو ًما،
وليس المسلم فقط ،وهذا التعميم
هو مربط الفرس؛ هو الذي يستنبط
الحق اإلنساني العام المشت َرك،
المشتَقّ من الفطرة اإلنسانية،
وليس حق المسلم فحسب .وهذه
النقطة هي أساس التعارض
بين حقوق اإلنسان الطبيعية في
اإلعالن العالمي لسنة  ،1948وبين

الفقه اإلسالمي التقليدي القديم؛
ألن حقوق اآلدمي ،التي استنبطها
األصوليون القدماء ،تفرق بين حق
المسلم وغير المسلم ،في التيار
األصولي السائد ،أما في التيار
المتنحي – كالدبوسي مث ً
ال  -فهي
ال تقوم بذلك التمييز .ومن هنا يمكن
استئناف هذه المحاولة القديمة ،أي
محاولة الدبوسي؛ لتأسيس نسق
ع ْدل ِّي غير تمييزي ،يتوافق مع فلسفة
حقوق اإلنسان الطبيعية ،حدي ًثا.
أما مقاصد الشاطبي في
"الموافقات في أصول الشريعة"
فهي هامة –إن لم تكن أساسية-
لتأصيل مبدأ التسامح فقه ًيا؛ فقد
حاول الشاطبي ،كما سبق ذكره،
استنباط مقاصد الشريعة باعتبارها
مقاص َد عامة للديانات اإلبراهيمية:
اليهودية ،والمسيحية ،واإلسالم.
وهو ما يعني اتفاق الديانات الثالث
على أهداف إنسانية عامة ،تحفظ
المصالح األساسية اإلنسانية .وعلى
حد قوله فإن "مجموع الضروريات
خمسة وهي حفظ الدين والنفس
والنسل والمال والعقل ،وقد قالوا
إنها مراعاة في كل ملة" .وقد يمكن
تطوير هذه الفكرة لتشمل ديانات
أخرى ،تتفق مع اإلسالم ،والديانات
اإلبراهيمية عمو ًما في المقاصد
العامة منها؛ وذلك من تفسير عبارة
الشاطبي "كل ملة" لتشمل جميع
الملل ،وليس الديانات اإلبراهيمية
فحسب .والتوافق على مقاصد
أساسية في الديانات عمو ًما يؤصل
مبدأ التسامح بينها ،باتحادها في
األهداف ،وإن اختلفت الط ُرق.
فالحقّ واحد ،والط ُرق إليه قد
تكون عديدة ،متعارضة في الظاهر،
أمل واحد.
ومتحدة نحو ٍ
وهكذا فإن من الضروري تأصيل
مبادئ حقوق اإلنسان الطبيعية في
الفقه اإلسالمي ،وليس مجرد النداء
بها ،والذي مهما امت ّد على السطح
األفقي ،فسيظل مجرد ندا ًء سطح ًيا
غير ذي أصول ،على المستوى
الرأسي.
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دروب التسامح
التآخي هو املعيار األمثل لتحقيق السالم
والوئام والعقالء هم من ينشدونه
البرش ينتمون إىل إنسانية جامعة قبل
متايز الثقافات بني األمم والشعوب

الحاجة إلى التآخي والتآلف والوئام ليست وليدة الساعة،
وإنما هي تمتد إلى فجر التاريخ ،إذْ ال يمكن تخيل إنسان مهما
كان تاريخه؛ من دون عائلة تحميه ،أو ينتسب إليها ،فاإلنسان
نتاج طبيعي ألب وأم ،وبهذه الرابطة الفطرية التي ُجبلت عليها
اإلنسانية؛ منذ آدم عليه السالم وحتى نهاية الدنيا ،نجد أنه
ُ
تشكل التجمعات البشرية ،ونزوع اإلنسان إلى
من الفطري
غريزيا.
اإلنسان
ًّ

مفهوم التآخي وداللته األخالقية
والمعرفية
اإلنسان ال يستطيع العيش بعزلة ولن
تتحقق مصالحه إال بالتعارف والتفاعل
والتكامل
التآخي يقود املجتمعات إىل البحث عن
نقاط االتفاق والتفاهم واحرتام اآلخرين
واإلحسان إليهم

كانت بدايات أولى مراحل التآخي
اإلنساني بين البشر ،من األسرة ثم
العشيرة ،ثم القبيلة .وتجمعهم غال ًبا
لغة واحدة ،أو ديانة واحدة ،أو نسب
واحد .وللسعي إلى كسب قوتها؛
تقاطعت مصالح القبيلة مع قبائل
أخرى ،فإما التآخي معها والتعاون
والتعاضد ،وإما التصادم ونشوب
الحروب.
ومن دون شك إن التآخي هو
المعيار األمثل؛ لتحقيق السالم
والوئام بين بني اإلنسان ،كما أن
عقالء العالم اليوم ينشدون التآخي؛
ألنه يُح ِّقق المصالح المشتركة بين
الناس وتنميتها ،فالناس شركاء مع
بعضهم في األصل اآلدمي ،واألرض
التي يعيشون عليها ،والفطرة
والحياة والبيئة ،وهم بذلك ينتمون
إلى اإلنسانية المشتركة؛ قبل تمايز
الثقافات بين األمم والشعوب.

تأصيل التآخي

إبراهيم الشحي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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لقد أضحى العالم اليوم شبكة
مركبة ومتداخلة ال يمكن فصمها
أو تجاهلها ،والتركيز على التآخي
يتمثل بالتكامل والتعاضد بين بني
اإلنسان ،ورفض العودة إلى المعارك
والحروب الطاحنة التي ال منتصر
فيها .فالتآخي يقود المجتمعات إلى

البحث عن نقاط االتفاق والتفاهم
بينها ،وإمكانية التعاون والتكامل
والتنافس ،وبالتالي احترام اآلخرين
واإلحسان إليهم.
إن تأصيل مبدأ التآخي بين األمم
والشعوب جاء في قــــــوله تعــــــالى:
اهم ُهودا﴾ ،فالقرآن
﴿ َو ِإ َلى َع ٍاد أَخَ ُ
أثبت هذا التآخي ،وب ّين ذلك بعض
المفسرين فقال :إ ّن هو ًدا ،كان
أخاهم في البشرية واإلنسانية،
ومفادها أن األخوة هنا هي األخوة
العامة بين البشر ،وقد تطلق ويراد
السكنى وغير ذلك،
بها األخوة في ُ
والشك أننا جمي ًعا خلقنا اهلل تعالى
من أبينا آدم وأ ِّمنا حواء عليهما
السالم ،واهلل تعالى خاطب الناس
َّاس ِإنَّا
جمي ًعا فقالَ ﴿ :ياأَ ُّي َها الن ُ
خَ َلقنَاكُ م ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َعلنَاكُ ْم
ُش ُعوب ًا َو َق َب ِائ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِإنَّ أَك َر َمكُ م
الل أَتقَىكُ م ِإنَّ َّ َ
يم خَ ِبير﴾.
ِعن َد َّ ِ
الل َع ِل ٌ

مفهوم التآخي

مفهوم التآخي هو التفاهم
والتعايش األخوي المشترك ،وهو
ترسيخ قيم التعددية وتقبل اآلخر،
فكر ًّيا وثقاف ًّيا ودين ًّيا ،مع احتفاظ كل
فئة بخصوصياتها الدينية ،والتزامها
بالتعايش مع اآلخرين ،ونبذ العنف
والكراهية والتطرف بين عناصر

المجتمع .ويتكون من قيم كبرى داللة التآخي األخالقية

كالصدق واألمانة واألخوة والتراحم
والتبادل والسلم والتعاون.
إن مفهوم التآخي مرتبط بتعزيز
قيم التعايش السلمي بين الجميع في
المجتمعات البشرية؛ بغض النظر
عن الدين أو الجنس أو الخلفيات
العرقية المتعددة ،حيث إ ّن نجاح
مفهوم التآخي يقاس بمدى قدرة
المجتمع على التعايش السلمي
والتعاون والتعاضد ،وبمقدار التزام
جميع األفراد بإنجاح هذه العالقة
لمصلحة اإلنسانية جمعاء.

التآخي قسامن

التآخي الداخلي :هو اللحمة بين
أهل العضد ،أو العرق والدم في
العشيرة أو القبيلة الواحدة ،ثم في
ما بين العشائر أو القبائل.
التآخي الخارجي :هو اللحمة
الرمزية بين المجتمعات واألمم،
وأسس لمفهوم قبول اآلخر
ّ
المختلف ،وتك َّرس في أحالف
الحرب وأحالف السلم على
أنواعها .األمر الذي يجعل التآخي
المرادف الموضوعي للتسامح؛ بل
الشكل األول للتسامح البشري.
ونذكر عبر التاريخ قيام مواطني
مكة بتأسيس حلف الفضول في
الجاهلية ،وهو حلف تعاهدوا فيه
على إعانة المظلوم ،والتعاون على
الخير والب ِّر؛ ليعيش المجتمع في
سالم واطمئنان ووئام ،وكان ذلك
الحلف لرد الحقوق إلى أصحابها،
واألمور إلى نصابها بعدما فشا
فيهم الغش والخداع والغدر ،وامتدح
النبي  rذلك الحلف فقال " :لَ َق ْد
َشهِ ْد ُت فِ ي دَارِ َعبْدِ ا ِ
هلل بْنِ ُج ْد َعا َن
ِحل ْ ًفا َما أ ُ ِح ُّب أَنَّ ل َِي ِبهِ ُح ْم َر ال َّن َع ِم،
ال ْس َل ِم َلَ َجبْ ُت
َولَ ْو أ ُ ْد َعى ِبهِ فِ ي ْ ِ
" ،وذلك يعني أنه بإمكاننا اعتبار
التآخي "زهرة الوعي البشري" ،كما
يقول الدكتور فريدريك معتوق ،فهو
منطلق مسيرة األخالق االجتماعية
لدى بني البشر.

إنَّ االعتماد على األخالق
ال ّدينية والعودة إلى أصول ال ّديانات
السماوية ،يُعد مرتكزاً إلرساء ثقافة
ّ
التّآخي في مختلف المجتمعات
اإلنسانية .وتبرز أهمية دور ال ّدين
بكونه المرتكز األساس إلرساء ثقافة
التآخي في مختلف المجتمعات
اإلنسانية ،ومواجهة مختلف أشكال
الفتنة التي تظهر؛ لتحقيق مآرب
شخصية ضيقة ،عبر تنمية الكبرياء
داخل اإلنسان حتّى يظن أنه أفضل
من اآلخر فيعمل على إقصائه ،مب ّينًا
ضرورة احترام االختالف والتن ّوع
والحرية والمواطنة.
لقد حفلت الحضارة اإلسالمية
في عصورها الزاهرة باستيعاب
الروم والفرس والترك واليهود
والمسيحيين ،حتى صاروا مساهمين
حقيقيين في صناعة الحضارة
والعمران .ذلك ألن مفهوم التآخي في
الوعي اإلسالمي ال يهدف إلى تنميط
البشر أو حملهم على إنكار ما بينهم
من اختالف ،فاختالفهم سنة كونية،
واألخوة بين البشر تقوم في حقيقة
األمر على فضيلة التسامح .والتآخي
يعزز الروابط اإلنسانية ويعمل على
نبذ ثقافة العنف والكراهية ،فضال
عن كونه داللة على سمو اإلنسان
وسعيه للحوار والتالقي مع إخوانه
من البشر ،وهو ما يشكل عالمة على
التحضر والرقي.
إن العالم اليوم يشهد الكثير من
الصراعات السياسية والعرقية التي
تتطلب توحيد الصفوف وإعالء قيم
التآخي والتعايش عالم ًيا؛ بهدف
إرساء مبدأ السالم والمحبة للجميع.
ومواجهة العنف والتطرف تُعد من
المنطلقات الواقعية لتحقيق التآخي،
باإلضافة إلى إعادة بناء جسور
التواصل اإلنساني الحقيقي والتعاون
المثمر والمحبة واالحترام المتبادل؛
لعبور اإلنسانية على اختالف أطيافها
وأعراقها؛ إلى بر األمان والسالم،
وفتح صفحة جديدة في العالقات

اإلنسانية؛ لمواجهة التطرف الفكري
ونتائجه السلبية التي عانت منها
اإلنسانية خالل العقود الماضية.

داللة التسامح املعرفية

العالم بحضاراته المختلفة،
وتنوعاته الهائلة ،وأعراقه وأجناسه،
وأفكاره ولغاته ،يم َّثل منظومة رائعة
متكاملة ،تعطي ثرا ًء ال نهاية له،
وروعة ال حد لها ،وعدو كل ذلك
هو الجهل ،نعم هو الجهل المقيت،
فاإلنسان عدو ما يجهل ،وتلك
سطحية اإلنسان ،إذ يفترض به
عدم معاداة ما يجهل ،والوقوف منه
موقف الحياد ،فإن كان خي ًرا أقبل
عليه وأخذ منه ،وإن كان ش ًّرا رفضه
وابتعد عنه.
إن العالج الناجع ،والدواء النافع
للجهل هو التعارف ،فالتعارف يرينا
مشتركات كثيرة تجمعنا مع إخواننا
في اإلنسانية ،وإذا تعارفنا تمكنا من
فهم غيرنا ،واستفدنا من بعضنا،
وتعاونا لخدمة اإلنسانية ،وأكثر من
ذلك أننا سندرك كم نحن محتاجون
لغيرنا من بني اإلنسان ،وبذلك
نستطيع أن نقول بحتمية التعارف بين
بني اإلنسان ،واإلسالم جاء بالدعوة
إلى التعارف ،قال تعالىَ ﴿ :ياأَ ُّي َها
َّاس ِإنَّا خَ َلقنَاكُ م ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َثى
الن ُ

َو َج َعلنَاكُ ْم ُش ُعوب ًا َو َق َب ِائ َل ِل َت َعا َر ُفوا﴾.
والتعارف والتآلف من المبادئ
األصيلة واألخالق الراقية للتآخي،
وهو من الغايات النبيلة والمقاصد
السامية؛ لما له من أثر إيجابي وفائدة
عظيمة في حياة الفرد والمجتمع،
وإشاعة الطمأنينة والمودة بين
أفراده ومكوناته ،وبالتعارف يحصل
التفاهم بين الناس ،والتعاون على
الخير ونشره وتبادل اآلراء والخبرات
والنصح ،وبهذا المعنى نستطيع أن
نبني الحضارة ونشيدها بما تَحمِ له
كلمة الحضارة من معاني التطور
والتقدم واالزدهار .واإلنسان في هذا
العالم ال يستطيع أن يعيش بمنأى عن
اآلخرين ،ولن تتحقق مصالحه إال
بالتعارف والتواصل والتفاعل معهم
من أجل تحقيق التآخي والخير والنفع
لإلنسانية.
إن للتآخي بين أفراد المجتمع دو ًرا
حاس ًما في تطور وتقدم المجتمعات
البشرية ،فقد آخى النبي ، ،بين
المهاجرين واألنصار في المدينة؛
ليصبحوا إخوة ،لهم نفس الحقوق
وعليهم نفس الواجبات ،وأصبح
الجميع مجتم ًعا واحدًا ،ويدًا واحد ًة،
وقامت بفضل اهلل دولة العدل في
األرض ،وعاش الجميع في كنفها بأمن
وأمان.

41

دروب التسامح
التشيؤ طريق ممهد يؤدي إىل مصيدة
االغرتاب الوجودي

تثبت صيرورة الحياة ومتوالية تراكم خبراتها ،أن كل ما
يخص اإلنسان؛ هو قابل للتطور؛ لترسيخ الثابت من قيم
أخالقية؛ بما فيها التآخي والتسامح والمحبة واإليثار؛ بوصفها
قيم ًا ال تبلى ،وثوابت تتجاوز الرقمنة والتكنولوجيات .وإذا
كانت البشرية مسؤولة عما نشهده من ثورات تكنولوجية ،وما
ينجم عنها من تشيؤ واغتراب ،فإنها أيضا مسؤولة؛ عن إزالة
شرورها ومفاسدها ،وضرورة توظيفها ،في سياق تحسين أحوال
البشر وإسعادهم ،وترسيخها ،وسيلة فائقة السرعة ،تبث قيم
التعايش ،وتنتج على األرض السالم .وهذا غير ممكن؛ من دون
الوعي بأهمية وضرورة التعاون؛ إلعادة إحياء قيمة التآخي في
وعي األسرة الكونية.

إذا اكتشف اإلنسان ذاته يف يشء أغناها
واستعاد كينونتها البرشية
التشيؤ يؤدي إىل انفصال اإلنسان عن
سواه وكل ما ينقسم تضيع هويته

إشكاليات التسامح في صيرورة العولمة وظــــاهرة الرقمنة
الفضاء اإلليكرتوين مالذ األقليات ومرفأ
الهاربني من بطالن العامل
الشبكة العنكبوتية تجمعنا بغواية ساحر
وتفرقنا بسطوة شيطان ماكر

قبل المضي قدما في التفكير
بطبيعة االستخدام البشري لإلنترنت،
واالتصاالت الرقمية ،تجدر اإلشارة
إلى أن المستخدمين المنتظمين
لإلنترنت ليسوا سوى أقلية ،حتى في
الدول التي لديها تكنولوجيا مركزية
للمعلومات .لكن هناك اهتماماً كبيراً؛
بأن تتحول هذه األقلية إلى أغلبية.
يتوافق هذا عن كثب مع الطلب الهائل
للكومبيوتر الموجود على مستوى
اجتماعي؛ وبالتالي فإن احتمال وجود
مدينة إلكترونية عالمية ليس حلماً
خامال أو كابوساً .هذا االحتمال
من األهمية بمكان ،على نحو يجعلنا
نضطلع بتفنيد إشكاليات وجوده،
ونحاول إيجاد إطار نظري يساعد في
تناول وتحسين العائد من إمكانياته
الضخمة المتعددة ،بل ومحاولة إيجاد
مخرج آمن؛ لما قد يصدر عنه من
معضالت وشرور.

تواصل املنفصلني

مروة نبيل
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ثورة المعلومات واالتصاالت
حديثة إلى درجة أننا -حتى اآلن –
ال نستطيع تحديد غاية لها ،حميدة
كانت أو خبيثة .بل تظل هذه الثورة
شيئاً مف َّك َكاً
ِّ
ومفك َكاً ،يتعذر علينا
أن نضعه في وحدة ،تضفي عليه

التعريف والتمييز .فعلى الرغم من أن
شبكة اإلنترنت تجمعنا ،إال أنها تفرق
بيننا؛ بطرق مختلفة .فالوقت الذي
يقضيه الشخص متص ً
ال باإلنترنت،
هو حتما الوقت الذي يقضيه -
بدرجة أقل أو أكبر -في االنفصال
عن بيئته المحيطة؛ بما في ذلك
األشخاص المقربون منه .االتصال
باألشخاص البعيدين وهجر التواصل
مع المقربين في حد ذاته ،شكل
من أشكال االنفصال ،هو شكل من
أشكال القابلية لاللتصاق بشيء آخر.
والقضية الرئيس هنا ال تتعلق بشبكة
اإلنترنت؛ بقدر ما تتعلق؛ بسوء إدارة
الوقت .فانفصالنا عن البيئة المحيطة
ليس سوءا في ذاته؛ ألننا نفعل ذلك
عند القراءة ،أو مشاهدة التلفاز ،أو
االستماع إلى الموسيقى ،وما إلى
ذلك .لكن يظل هناك تساؤالت كثيرة،
حول كيفية تأثير استخدام اإلنترنت
على هذه األشكال من االنفصال،
على سبيل المثال :انخفاض مستوى
القراءة .لكن القضية األكثر تعقيدا
في االنفصال عن اآلخرين وااللتصاق
بالشبكة العنكبوتية؛ أنه انفصال
متعدد األغراض :فإما أن يكون
بغرض إنجاز أعمال مصرفية ،أو
بغرض الدردشة والتعارف والتواصل

بين ذوي الصلة والقربى أو غيرهم.
وهذه  -كما نرى -أغراض ليس بها
خطأ واضح .لكن هناك أغراض
جنائية ومرضية واضحة تشوب هذا
االنفصال؛ كاختراق البنوك وغيرها
من المؤسسات ،أو التخطيط لهجمات
إرهابية ،أو حتى الهروب من الحياة ،أو
الظن بأن جمع المزيد من المعلومات؛
سيكسبنا مهارات تغنينا عن التجارب،
ومعايشة الواقع.

فخ التشيؤ

أن تبتلع األشياء؛ ليس كأن تبتلعك
األشياء .وأن يكون اإلنسان شيئاً؛
فذلك أمر يرثى له .التشيؤ طريق
ممهد ،يؤدي ال محالة إلى مصيدة
االغتراب .نقصد هنا االغتراب
الوجودي ،أشرس أنواع االغتراب..
لكن ما هو الشيء الذي يفقده اإلنسان
في اغترابه ،وكيف يفقده؟ إن اإلنسان
وهو ينتج األشياء ويتفاعل معها قد
يفقد ذاته فيها .فيصير جزءاً من
النفس ،خارجاً عنها .وهذا الجزء إذا
وقف معادياً لإلنسان؛ سقط األخير
في التشيؤ .وأصبح الشيء نفسه
غريباً عنه .أما إذا اكتشف اإلنسان
ذاته في هذا الشيء؛ فإنه يكون قد
ضاعف ذاته ،واتحد معها من جديد

واستعاد وحدته السابقة .على هذا
فإن ثمة سيرورة للتشيؤ ،تبدأ بتشيؤ
ٍ
معاد لإلنسان ،قد يتحول إلى تكامل
وانسجام ،يُعد مرآة حقة للكائن
البشري .هذا ما الحظه هيجل بصفة
عامة .أما هربرت ماركيوز فقد تحدث
باستفاضة عن "اإلنسان ذي البعد
الواحد"؛ ففي مجتمع الوفرة ،الذي
تتسيد فيه التكنولوجيات؛ يسلب من
اإلنسان حسه النقدي ،ويعقم ،ويصبح
ممتلئاً متشيئاً .وعلى حد قول ماركيوز
ينشأ أنموذج للفكر والسلوك ذي البعد
الواحد؛ فيه تستعاد األفكار واآلمال
واألهداف التي تتجاوز بمحتواها
هذا الكون؛ فيمتنع اإلنسان عن
الفعل ،ويفقد االتجاه .يرى المفكرون
والفالسفة أن التشيؤ مصدر دمار؛
ذلك ألنه يؤدي إلى انفصال اإلنسان
عن أخيه ،وكل ما ينقسم قد يخرب،
أو تضيع هويته .كذلك فإنهم يرون
التشيؤ مصدراً للتملق والحقد؛ إذ
يخلق في الهيكل االجتماعي تمزقاً من
نوع جديد ،أال وهو التمرد الداخلي
والبغض .وألن التشيؤ انحسار في
الذات ،فإن األخيرة تتوحد وال تعبأ
بالكل.
إن استخدام الوسائط الرقمية
قد يكون نوعاً من االستعداد لتجربة

الرقمنة تؤثر عىل عالقتنا بالطبيعة حني
تكثف لنا صورها وتعددها
مواقف وترتيبات جديدة في عمود
الخسارة الناجمة عن التشيؤ ،خسارة
فى الوقت ،ذلك حين نقوم بتجزيئه،
ونفقد ما يسمى "مدة الخبرة" ،أو
نستغرق في تفكير حالم ال طائل منه.
أضف إلى ذلك انخفاض في نسبة
االهتمام الحقيقي باإلنجاز ،أو نفاد
الصبر على ما نريد تحقيقه ،بعيداً
عن وسائل االتصال والمعلومات ،أو
قطيعة -أو ما يشبه القطيعة -مع
ماضينا ،وانعدام الشعور بحيوية
التاريخ ،باعتباره تراكمياً نتاج عملية
عضوية ،فض ً
ال عن غياب فكرة
المستقبل الجماعي ،حيث تؤدي
كل أشكال التشيؤ تلك إلى اغتراب
عام ،وجودي وسيكولوجي وجغرافي
واجتماعي.

ثنائية التكنولوجيا
والقيم

اكتشف مفكرو الحداثة أن
مجتمعات ما بعد الحداثة ،تأثرت
بشكل واضح؛ بتكنولوجيا المعلومات.
وأثاروا جداالً حول الكيفية التي
أثرت بها وسائل اإلنترنت على
العالقات االجتماعية ،وكيف أنها
حررت المجتمعات؛ بدرجة ما ،من
العلوم الجغرافية ،وجعلت المجتمع

قائماً على الموضوعات ،ال على
زمان محدد أو مكان .وجعلت منه
مجتمعاً شبكياً عولمياً ،وجعلت
من شبكات المعلومات بنية تحتية
حيوية .ومع ذلك هم من يقللون من
قيمة هذا التغير .وال يظنون في
وجود تغيرات عميقة خارج نصوص
نظرياتهم .لذا قد يتوجب علينا
فصل "نظرية ما بعد الحداثة" عن
ثقافة ما بعد الحداثة .ثقافة ما بعد
الحداثة تعبر عن حقيقة اجتماعية
أكبر ،وتشير تفسيرات هذه الحقيقة
إلى الحاجة الملحة إلى نظرية
جديدة تبحث الهوية الشخصية التي
تحقق توازناً وتكام ً
ال لما يطرأ على
حياتنا من تغيرات .وتمنحنا طرق
التفكير في تأثير الثورة الرقمية
على عالقتنا بالطبيعة ،حين تكثف
لنا صورها وتعددها .إننا في حاجة
إلى نظرية تبحث كيف يمكن أن
يكون اإلنترنت سبي ً
ال إلى تحطيم
الثقافة التقليدية ،أو أن يكون شيئاً
محايداً تجاه المسائل ذات القيمة.
ليس من المطلوب تأسيس طوباوية
تخص اإلنترنت ،ألنه قد يكون آداة
تمثل توازناً ،أو أداة ذات أثر سيء
على التوازن نفسه .لكن من الواضح
أنه مجرد أداة ال تحتوي على قيم
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املعلوماتية مجرد
أداة ال تحتوي عىل
قيم جيدة أو سيئة
بطبيعتها
التكنولوجيا منفصلة
عن التزام القيم ألن
كل تقييم هو نسبي
وذايت
البرشية بحاجة
لنظرية تبحث امكانية
حياد اإلنرتنت تجاه
املسائل القيمية
املعلوماتية كشفت
أن أشياء من صنع
اإلنسان قد تترصف
يف حياته
تكشف املعلوماتية
كيف يكون العقل
العاملي هو اتحاد
الرقمنة بالطبيعة
أفكار العقل
العاملي وأعامله
الالحقة قد تضحى
خارجة عن نطاق
السيطرة
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جيدة أو سيئة بطبيعتها .لقد استعار
مفكرو الحداثة من هيدجر فكرة
أن التكنولوجيا بأسرها قد تكون
منفصلة عن التزام القيم ،ألن كل
تقييم -إيجابي أو سلبي -هو تقييم
نسبي وذاتي .لذلك يمكن التعامل مع
هذه الشبكة كنوع من األزياء ،كتلك
الموجودة إلرضاء شهية مختلف
األشخاص.

التجارب والوعي

هناك حقيقية بديهية ،تؤكد أن
التجارب تغيرنا .وبهذا المعنى فإن
ثورة االتصاالت والمعلومات قد
غيرتنا ،ولم تزل تغيرنا .إن تبني
مفكري الحداثة لفكرة هيدجر
أسفر بشكل أساسي عن وجهة
نظر تعتبر الكمبيوتر "عين العقل"؛
تلك التي أكسبت الوعي زيادة في
رؤيته الصور الكبيرة ،وعملت على
اتساع منظوره العالمي ،بما في ذلك

من اعتراف بتعقيد غير عادي في
العالقات المتبادلة .أكسبته أيضا
قدرة موسعة الستيعاب مجموعة
من االختصارات في وقت واحد.
وساعدته في أن يتمكن من فهم
نسبية الحاالت التي تعزز من تآكل
التحيزات القديمة ،والتي غالبا ما
تعبر عن نفسها؛ باعتبارها نوعاً
من التسامح .كما أن عالقتنا بهذه
الوسائل أدت إلى اكتشاف جيد؛
أال وهو أن أشياء من صنع اإلنسان
قد تتصرف في حياته؛ مما يكشف
عن اتصال خفي بين الطبيعي
والميكانيكي .إنه اكتشاف إيجابي من
حيث إظهاره لالستمرارية بيننا وبين
اآلالت .وهذا بدوره يشرح كيف يكون
"العقل العالمي" هو اتحاد الرقمنة
بالطبيعة .وكيف يشكل تعقيداً كبيراً
غير محدد .تحكمه يد غير مرئية
من تلقاء نفسها ،نحن لن نفهمها
تماما؛ ألن تصميم هذه األجزاء ال

يسمح لها؛ بفهم هذا العقل الكبير.
األفكار الخاصة بهذا العقل العالمي،
وأعماله الالحقة ستكون خارجة
عن نطاق السيطرة؛ وبالتالي فإن
هذه الشبكة قد تولد فينا روحانية
جديدة .ولن تدحض ميتافيزيقا هذا
العقل بقدر ما تؤكدها.

مثن التسامح

كان إدوارد جوزيف سنودن في
العام  1983يعمل تقنياً وموظفاً،
لدى وكالة المخابرات المركزية،
ويعمل أيضا ،مع وكالة األمن
القومي؛ قبل أن يسرب تفاصيل
برنامج التجسس "بريسم" إلى
الصحافة في يونيو  .2013لقد سرب
سنودن مواد مصنفة على أنها سرية
للغاية من وكالة األمن القومي ،منها
البرنامج المشار إليه في صحيفتي
الغارديان والواشنطن بوست .وفي
يوم  21يونيو  ، 2013وجه له القضاء

األمريكي رسمياً ،تهمة التجسس
وسرقة ممتلكات حكومية ،ونقل
معلومات تتعلق بالدفاع الوطني
دون إذن ،والنقل المتعمد لمعلومات
مخابرات سرية؛ لشخص غير
مسموح له باالطالع عليها ،وتم
بالفعل إلغاء جواز سفره.
حصل سنودن سنة 2013
على جائزة سام آدامز ،و ُرشح
لنيل جائزة نوبل للسالم .ومع ذلك
هو يعتبر هارباً من العدالة أمام
السلطات األمريكية .وفي بداية عام
 .2014دعت عدة كيانات إعالمية
وسياسية إلى التسامح معه في صورة
عفو عام ،في حين دعا آخرون إلى
سجنه أو قتله.
أُعد فيلم سينيمائي أمريكي
حول قصته ،ال يظهره كجاسوس،
بل يقدمه كرجل وطني رقيق القلب،
صافي السريرة .أسوأ األيام على
اإلطالق في نظره هو يوم الحادي

عشر من سبتمبر .مهموم بتحرير
الناس جميعاً من الظلم .ال يرى
اإلنترت سوى تقنية وآداة .كان
يشرح ذلك بينما يؤكد له مدربه
ورئيسه المباشر ،أن المشاعر ال
توقف اإلرهاب؛ إنما الذي يوقفها
هو العقل .وهذه معضلة كبيرة ،تشبه
معضلة أن تكون األسلحة النووية هي
"أسلحة الردع" ،التي تحمي السلم
العالمي ،أو أنها التي تحول دون
وقوع حروب إبادة جديدة .معضلة
توضح ،كيف استحال التسامح
الذي هو فطرة سوية إلى فكرة من
أفكار أخرى ،تدعمها مخططات
ذكية للشر .لكنها معضلة تؤكد أن
التكنولوجيا أداة مزدوجة االستخدام،
ولكنها في الوقت عينه تؤكد أن القلب
ال يترقمن .وأن القيم اإلنسانية
المضمرة في هذه الفطرة ،لم تزل
تخط نواميس التآخي والسالم .وأن
هذه القيم قد تتعالى على التشيؤ
والتجزؤ واالنقسام والعدمية .وأنها
هي التي تطرح أسئلة األنسنة على
الدوام ،وإلى األبد .ربما أظهر سنودن
تسامحاً دينياً وسياسياً واجتماعياً
في آن معا .إنها معضلة تعبر عن
تسامح ملتبس ،يجعل حكومة سنودن
تعتبره جاسوساً خائناً ،بينما ترشحه
حكومات أخرى لنيل أعلى جائزة
سالم .تسامح عميق وصلب يتضمن
التصدي والدفاع عن القيم .باهظ
التكاليف ،قد يكلف المرء وجوده
وحريته ،بل وحياته.

تاليش الخصوصية

إذا كانت األنسنة تعني بث الروح
في الكائن الحي ،وهو ما يجعله
إنساناً ،وإذا كانت اإلنسانية تريد
االستمرار في الحياة ،فعلى المجتمع
اإلنساني الذي جعل نفسه حارساً؛
للقنبلة الذرية ،أن يبث روح التسامح
في روحه .قد يتحقق ذلك في إعادة
البحث في حاالت كحالة سنودن،
أو في فحص إشكاليات كبرى:
كاالختيار ،والحرية ،واألهداف .لقد

لعبت التكنولوجيا دوراً حاسماً ،بأن
أخذت تدعو كل إنسان إلى المشاركة
في مسؤولياته الرئيسية .ولكن
منذ أن تكون هذا النسيج المحكم،
المعروف باإلنترنت حول كوكب
األرض؛ وتضمن معقوليته الخاصة؛
اخترقت المعلوماتية بدورها أدق
ما في اإلنسان .اخترقت إنسانيته.
هذه الرؤية ليست تشاؤمية بقدر ما
تأن وحذر .رؤية تشير إلى
هي رؤية ٍ
أن إدمان هذه المعلوماتية ،والدأب
والتعود على إزالة الخصوصية؛
أدى إلى ميل ملحوظ نحو التموضع
والتشيؤ واالنطوائية واالنعزال.
فتراجع الضمير الخالق واإلبداع.
بل تراجعت الحرف اليدوية.
وغابت اللمسات الفنية عن معظم
المصنوعات .وهيمنت بعض اللغات
والحضارات على سواها.
إن إعادة األنسنة تشكل بدورها
واقعاً إنسانياً جديداً .وتبث تسامحاً
نقياً مجردا ،في حين تبدو ثورة
االتصاالت والمعلومات من الترابط؛
بحيث تجعل مصير كل من يشارك
فيها معلقاً بمصير اآلخرين.
وأصبحت الحياة اليومية لإلنسان
تتأثر بتوابع هذه الثورة ،سياسياً
وأخالقياً .لكن هذا التالحم الذي
جعلته ال يعني تآخياً حقيقياً ،بل أنه
يتجلى في عدة صراعات؛ كالصراع
الطبقي ،أو القومي ،أو اإليديولوجي.
هكذا أراد لنا التاريخ ،وهي مسؤولية
ال نمتلك رفاهية التخلي عنها .لكننا
نستطيع أن نتمسك بالشيء األكثر
فرادة في اإلنسان ،أال وهي إنسانيته؛
وإال صار اإلنسان محض قرد عارٍ
من الشعر ،وألنه ليس كذلك ،فليست
بالضرورة أن تكون غريزته األولى،
هي األنانية والعدوان واالفتراس،
إنما هو مخلوق قابل للتحسن ،بقدر
خضوعه؛ لتأثيرات بيئته االجتماعية
والمدنية .ال شك أن هناك تناسباً
مطرداً بين زيادة مظاهر تلك
المدنية ،وازدياد البشرية همجية
وتوحش.

القيم اإلنسانية
مضمرة يف القلب
وال تزال تخط
نواميس التآخي
والسالم
القيم تتعاىل عىل
التشيؤ والعدمية
وتطرح أسئلة
األنسنة بدميومة
مدهشة
البرشية التي انتجت
الرقمنة ومثالبها
مطالبة بإزالة
رشورها ومفاسدها
إدمان املعلوماتية
يدفع للتشيؤ
واالنعزال وتراجع
سلطة الضمري
الخالق
اخرتقت املعلوماتية
أدق ما يف
خصوصية اإلنسان
وجعلته متاحاً وفق
معايري التشيؤ
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دروب التسامح
برنارد ويليامز يصف التسامح بأنه الفضيلة
الصعبة بسبب الصعوبات التي تعرتض
سيادته بني الجامعات املختلفة عقائدياً
مبادئ األمم املتحدة بشأن التسامح تشدد
عىل التضامن الفكري واملعنوي بني البرش
وحق كل فرد يف حرية التفكري والتعبري

التسامح جوهره القبول واالنفتاح على اآلخـــــر واحترام
االختالف ونبذ العنف
التسامح وفق النظرة األممية ال يعني
التنازل بل هو موقف إيجايب يعرتف بحقوق
اإلنسان العاملية

فادي سعيد دقناش
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التسامح هو أسمى القيم اإلنسانية؛ فهو قيمة أخالقية
نقيضة للتعصب ،وقيمة دينية مرتبطة بمفهومي "اإلخاء"
قبل باالختالف ،وقيمة حقوقية
و"المحبة" ،وقيمة سياسية َت َ
تدعو لعدم التمييز ُ
وت َح ّدد الحقوق والواجبات في إطار
المواطنة ،وقيمة اجتماعية تعني التعايش مع اآلخرين
بسالمَ ،
وتقَ ُّبل أفكارهم وآرائهم وممارساتهم؛ حتى لو كانت
عكس ما تؤمن به.

مــن هــنــا نستنتج ب ــأنَّ التسامح
هــو فــضــيــلـ ٌة تُ ـ َع ـ ِ ّبــر عــن االنــفــتــاح،
وتــحــتــرم االخــتــاف مــع اآلخــريــن،
وتُــ َر ِّكــز على الــقــواســم المشتركة،
وتَبُثُّ روح اإليجابية في المجتمعات
من خــال نبذ العنف ،وتسعى إلى
تحقيق السالم والحفاظ على حقوق
أي جماعة
اإلنـــســـان ،فــمِ ــن ح ــق ّ
ـحـ ّريَــة .ما يعني
ممارسة ثقافتها ِبـ ُ
أن الحرية الثقافية فــي جوهرها
تستند على مبدأ التسامح .وفي هذا
اإلطــار يــرى الفيلسوف البريطاني
بــرنــارد ويليامز ب ــأنَّ التسامح هو
"الفضيلة الصعبة" ،أي أنَّ التسامح
ضروري وصعب؛ بنفس الوقت؛ لدى
الجماعات التي تختلف أو تتناقض
مع بعضها البعض في ال ُمعتقدات
األخالقية والسياسية والدينية ،إال

أ ّنه في النهاية ال بديل عن التسامح
ألنــســنــة هـ ــذا االخـ ــتـ ــاف؛ ك ــي ال
يتحول إلى خالف يؤدي إلى إحباط
وتعصب ،فتكون نتيجته
وعدوانية
ُّ
عــلــى أرض الــواقــع مــعــانــاة وعنف
وصراعات وحروب.

التسامح بنظرة أممية:

بــمــنــاســبــة ال ــع ــي ــد الــخــمــســيــن
لليونسكو في  16أكتوبر من العام
 ،1995أعلنت الــدول األعضاء في
منظمة األم ــم الــمــتــحــدة مجموعة
"م ــب ــادئ بــشــأن الــتــســامــح" إلنــقــاذ
"األجيال المقبلة من ويالت الحرب"،
إيــمــانـاً منها "بــالــحــقــوق األساسية
لــإنــســان وبــكــرامــة الــفــرد وق ــدره"
للعيش "فــي ســام وحــســن جــوار"؛
وق ــد أ َّكــــدت ه ــذه الــمــبــادىء على

ضرورة "التضامن الفكري والمعنوي
بين بني البشر" والحق لكل شخص
"في حرية التفكير والضمير والدين
والتعبير عن ال ــرأي" ،وأنَّ التربية
وحــدهــا هــي الــكــفــيــلــة فــي "تنمية
التفاهم والتسامح والصداقة بين
الــشــعــوب والــجــمــاعــات العنصرية
(اإلثنية) والدينية" .والتسامح ،وفق
النظرة األمــمــيــة ،ال يعني التنازل
أو التساهل بل هو موقف إيجابي
يعترف بحقوق اإلنــســان العالمية
وبــالــحــريــات األســاســيــة لــآخــريــن؛
وبما أنَّ البشر متنوعون بطبيعتهم
(المظهر ،اللغة ،السلوك ،القيم،
المعتقد )..فلهم الحق في العيش
بسالم؛ فوحده التسامح قادر على
ضمان بقاء المجتمعات المختلطة
في كل منطقة من العالم.

االنفتاح عىل التنوع

لقد ر َّكــز اإلعــان على عــدد من
المفاهيم التي تتقاطع مع مفهوم
"الــتــســامــح" كــالــحــقــوق والــحــريــات،
وذل ــك مــن زاويـ ــة الــتــنــوع الثقافي
والعيش المشترك وضرورة التواصل
مع اآلخر ،أي االنفتاح على التنوع؛

كما أ َّنــه أعطى للسلطة الشرعية
(الــدولــة) تكليفاً بـــ"ضــمــان العدل
وعـ ــدم الــتــح ـ ُّيــز ف ــي الــتــشــريــعــات،
وفــي إنــفــاذ الــقــوانــيــن واإلجـ ــراءات
القضائية واإلداريـ ــة" ،وال ُمسارعة
فــي "ال ـ ُمــصــادقــة على االتفاقيات
ال ــدول ــي ــة الــقــائــمــة ب ــش ــأن حــقــوق
اإلنسان" ،و"صوغ تشريعات جديدة
لــضــمــان الــمــســاواة فــي المعاملة
وتكافؤ الــفــرص" .وفــي الخالصة،
نرى أنَّ الربط بين مفهومي التسامح
والتنوع الثقافي لم يـ ِ
ـأت من فراغ،
بل جاء استجابة لمتطلبات العولمة
التي ح َّولت العالم إلى قرية صغيرة
بفعل ثــورة اإلتــصــال والتكنولوجيا
والتطورات ال ُمصاحبة لها (إنترنت،
سرعة التنقل واالتصال ،الهجرة)...
وال ــت ــي أدت ب ــدوره ــا إلـ ــى زيـ ــادة
التفاعل والتواصل بين البشر ،لذلك
أصبح "التسامح أمــر جوهري في
العالم الحديث" بسبب التغييرات
الجذرية في األنــمــاط االجتماعية
التي طرأت علينا كبشر .لذلك يكون
الــحــوار (المشروط بوجود اآلخــر)
هدفاً لتحقيق التسامح ،وهــذا ما
ع َّبر عنه كلود ليفي شتراوس ،حينما
اعتبر "أنَّ ال حــوار بــدون اختالف،
وال اختالف بدون ُهو َّية ،وال ُهو َّية إال
بالوعي بين "األنا" و"اآلخر".

التنوع الثقايف مرآة
للتسامح يف وجه
التعصب:

إنَّ الطبيعة البشرية تُحتِّم وجود
االخ ــت ــاف؛ لــكــونــه مــن مقتضيات
الــعــقــل وم ــن ضــــرورات االجــتــمــاع،
والتنوع الثقافي هو مــرآة للتسامح
فــي أي مجتمع إذا مــا أُحـ ِـس ـنَــت
إدارتــه .وهناك حاجة ماسة إلدارة
االختالف والحؤول دون تحوله إلى
خالف ونــزاع وزرع لألحقاد .وذلك
بغرض تعميم مفهوم "التسامح".
لمصطلح "التنوع" دالالت تشير
إلـــى الــتــكــامــل والــتــفــاعــل والــغــنــى
ال ُم َخ ِ ّصب لل ُهو َّية ،بعكس مصطلح

"الــتــعــدد" الــذي يتم تسويقه حالياً
كمصطلح مـــرادف لــلــتــنــوع ،بحيث
تتمحور دالالتــه حــول سلبية تُشير
إلى النقض ،والهدم ،ونفي لآلخر،
واالنقسام إلى والءات عديدة ضيقة
(عصبيات " َقبَ ِل َّية" و"مذهبية") على
حساب الوالء األكبر المشترك وهو
"ال ــوط ــن" ودولـ ــة الــمــواطــنــة .وهنا
نطرح عدداً من األسئلة المشروعة:
لماذا تحول هذا "التنوع" الذي كانت
تعيشه نسبياً مجتمعاتنا العربية
إلــى "تــعــدد" أح ــادي مغلق؟ ولماذا
تمترست الهويات األحادية المغلقة
خلف مــتــاريــس العنف والتعصب؟
وهل نحن ضحية مؤامرات خارجية
أم صــراعــات داخلية؟ وهــل األمية
والفقر والتبعية والتهميش سبباً أم
نتيجة لألزمات التي يعيشها الفرد
العربي؟
لـ ــقـ ــد تـ ـ ــعـ ـ ــددت الـ ــنـ ــظـ ــريـ ــات
والــتــحــلــيــات لــهــذه الــقــضــايــا التي
وضعت منذ زمن تحت مِ جهر البحث
من قبل المفكرين والباحثين العرب،
فبعضهم اعتبرها بأ َّنها أزمة داخلية
مرتبطة بـــ"أزمــة العقل الــعــربــي"،
وآخــرون بأ َّنها امتداد ألزمات تعود
لفترات تاريخية ماضيةُ ،مستَندين
إلى "نظرية المؤامرة" التي صاغها
"اآلخر" من الخارج عن طريق إزكائه
لنار الفتنة ،وتركيزه على مفاهيم
"األغــلــبــيــة واألكــثــريــة" و"الــتــعــدديــة
الثقافية" و"حقوق األقليات" اإلثنية
والدينية ،وتَدخُّ له في شؤون الدول
بحجة مكافحة اإلرهاب .ولكن بعيداً
عــن مــدى صــوابــيــة كــا التحليلين
فــأ َّنــه ال يمكننا إنــكــار تَ ـ َغ ـ ُّول ثقافة
َ
التط ُّرفي "التكفيري" البعيد
الفكر
عــن ثــقــافــة الــتــســامــح ،نــاهــيــك عن
الــتــازم لــمــقــوالت الــتــفــوق العرقي
والتم ُّيز الــحــضــاري الــتــي ر َّوج لها
مفكرون غربيون أمثال "هنتنغتون"
في كتابه "صراع الحضارات" الذي
ص ـ َّنــف فــيــه الــحــضــارة اإلســامــيــة
بالحضارة "المتحدية" للغرب كونها
تــرفــض الــحــداثــة والــديــمــقــراطــيــة

الربط بني مفهومي
التسامح والتنوع
الثقايف يستجيب
ملتطلبات العوملة
ورشوط القرية
الكونية الصغرية
التسامح أمر
جوهري يف
العامل الحديث
بسبب التغيريات
الجذرية يف األمناط
االجتامعية التي
طرأت علينا كبرش
الطبيعة البرشية
تُحتِّم وجود االختالف
لكونه من مقتضيات
العقل ورضورات
االجتامع
هناك حاجة ماسة
إلدارة االختالف
والحؤول دون تحوله
إىل خالف ونزاع وزرع
لألحقاد
ول التنوع
تح َّ
الثقايف يف
منطقتنا العربية
من ثروة ونعمة
إىل نقمة لذلك كان
لزاماً إضاءة مشعل
التسامح
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دروب التسامح

وحــقــوق اإلنــســان ،وألــبــس اإلســام
لــبــاس الــعــنــف .وهــنــا تظهر أزمتنا
ج ــلــ َّي ــة ع ــل ــى ال ــم ــس ــت ــوي ــات كــافــة
(االقتصادية ،والسياسية ،والثقافية
واالجــتــمــاعــيــة ،)...ويضعنا كعرب
أم ــام أزم ــة ُهــو َّيــة جــوهــرهــا اللغة
والــديــن؛ أ َّمــا اللغة وبفعل العولمة
فهي تتعرض كغيرها من اللغات في
العالم للتهميش وخطر التجميد ألننا
دخلنا إلى عصر الثورة التكنولوجية
كناقلين ال فاعلين ،وأ َّم ــا اإلســام
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الرسالة الدينية
تذهب أبعد من
السقوف املادية
للعصبية إىل مجتمع
جديد يتخطى فيه
الفرد نفسه وغرائزه

الــذي يدين به معظم الــعــرب ،فهو
يُز َّور من خالل ُممارسات وسلوكيات
بــعــيــدة عــن جــوهــر الــديــن وروحــيــة
الحداثةَ ،فـيُـ َر َّوج له وكأ ّنه مصدراً
من مصادر العنف والتعصب والقتل،
بدالً من كونه حاضناً للقيم اإلنسانية
السامية ،وفي مقدمتها التسامح.

التسامح يف القرآن
الكريم:

لقد تــح ـ َّول الــتــنــوع الثقافي في

منطقتنا العربية من ثروة ونعمة إلى
نقمة ،فهذه المنطقة التي كانت عبر
التاريخ مهداً للحضارات وحاضناً
لـ ــأديـ ــان ال ــس ــم ــاوي ــة (اإلســــــام،
تح َّولت إلى
المسيحية ،اليهودية) َ
منطقة يسود فيها العنف والتعصب
والكراهية ،لذلك كان من الضرورة
وال ـ ــواج ـ ــب ال ــع ــم ــل ع ــل ــى إض ـ ــاءة
مِ شعل "التسامح" كقيمة أخالقية
سامية لتطغى ن ــوراً على ظالمية
قـــوى الــشــر والــتــعــصــب والــعــنــف،
فــكــانــت ال ــرؤي ــة اإلم ــارات ــي ــة بــرفــع
ِشــعــار التسامح ومــحــاولــة تعميمه
انطالقاً من مجتمعها وصــوالً إلى
المجتمعات البشرية .ولكن هل من
إمــكــانــيــة عــمــانـ َّيــة لــذلــك؟ ال شك
بأنَّ الوعي بخطورة األزمة واإلرادة
بأهمية الخروج من نفق التعصب،
تُــشــكــان بــدايــة الــحــل؛ فــبــالــعــودة
إلــى المشتركات اإلنسانية والقيم
األخالقية وفــي مقدمتها التسامح
كقيمة سامية ،نخطو الخطوة األولى
نحو القضاء على ظاهرة التط ّرف
والعنف.
والديانات السماوية تزخر بقيم
مــكــارم األخــــاق ،واإلســــام كدين
لــأغــلــبــيــة الــســاحــقــة م ــن الــعــرب
هــو بمدلوله رســالــة محبة وســام
للعالمين ،فاهلل " َر ِ ّب الْ َعالَمِ ي َن" تك َّرر
ذكرها في القرآن الكريم  25مرة
فــي ســور مختلفة ،أي أنَّ اإلســام
ليس ديناً أحادياً جامداً ،بل هو دين
عام وشامل ومنفتح على "العالمين"،
﴿ َو َّ ُ
الم﴾ (يونس
دار َّ
الل َي ْد ُعو ِإلى ِ
الس ِ
 ،)25ه ــذا الــســام الــمــبــنــي على
العدل والمساواة والحرية للجميع،
ونشر األمــن والطمأنينة ،والقضاء
على الخوف والقلق ،واإلسالم أيضاً
أ َّك ــد على تــنــوع البشر واختالفهم
وح َّث ُهم
في اللون والجنس والعرقَ ،
على التعارف والتواصل من خالل
الحوار كمبدأ من مبادىء التسامح:
ـاس ُأ َّم ـ ًـة َو ِاحـ ـ َد ًة َف َب َعثَ َّ ُ
الل
﴿كــا َن الـ َّنـ ُ
الن َِّب ِّيينَ ُمَــبـ ِّـشـ ِـريــنَ َو ُم ـنـ ِـذ ِريــنَ َوأَنـ ـز ََل
ـاب ( ﴾...ســورة البقرة
َم ـ َعـ ُـهـ ُـم ا ْلـ ِـك ـ َتـ َ

َّاس
َ ﴿ ،)212و َل ْو شَ ا َء َر ُّب َك َل َج َع َل الن َ
ُأ َّمـ ًـة َو ِاح ـ َد ًة َو َل َيـزَا ُلــو َن ُم ْخت َِل ِفينَ ﴾
ـاس ِإ َّن ــا
(هــود َ ﴿ ،)118يـ ــا أَ ُّيـ ـ َه ــا الـ ـ َّن ـ ُ
خَ َلقْ نَاكُ م ِّمن َذ َكـ ٍـر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاكُ ْم
ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل ِل َت َعا َر ُفوا ِإنَّ أَ ْك َر َمكُ ْم
الل أَ ْتقَاكُ ْم ِإنَّ َّ َ
ير﴾
ِعن َد َّ ِ
الل َع ِل ٌ
يم خَ ِب ٌ
(الــحــجــرات  ،)13فبتحليلنا لهذه
اآلي ــة العظيمة نــرى بــأ َّنــهــا تتدرج
تــدرج ـاً مــن البُعد اإلنــســانــي العام
وصــوالً إلى الفردي الخاص ،فـاهلل
﴿م ــن َذ َكـ ـ ٍـر َو ُأنـ ـ َث ــى﴾ (ال ُهو َّية
خلقنا ِّ
اإلنسانية) وهــي مقاربة تــدل على
أنَّ الــتــنــوع الــجــنــدري هــو أســاس
الــوجــود الــبــشــري اإلنــســانــي ،كما
تؤكد على ميزان المساواة والعدالة
بين الجنسين ،مع الخصوصية لكل
جنس دون طغيان أي منهما على
اآلخــر ،هو تنوع يــؤدي إلى التكامل
ال التناقض ،وبتعبير آخر ال تكتمل
اللوحة دون جمع الصورتين؛ وتَتَتابع
بـ"ج َعلْنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا"
جمالية اآليــة
َ
(ال ُهو َّية الثقافية) و"قبائل" (ال ُهو َّية
االجتماعية)" ،لــتــعــارفــوا" (الهوية
الشخصية) أي المعرفة والتواصل
والــحــوار مــع اآلخــر حيث الخطاب
الــقــرآنــي يخاطب اإلنــســان بصفته
التكليفية ،فقد جعلنا اهلل شعوباً
وقــبــائــل لــنــتــعــارف ،والــتــعــارف هو
أس ــاس ال ـ ُهــو َّيــة ،الــتــي ال يمكن أن
تتحقق دون مقارنة "األنا" بـ"اآلخر".

مضمون التسامح

لــقــد أش ــار الــقــرآن الــكــريــم إلــى
مــفــهــوم "الــتــســامــح" كــمــضــمــون من
خ ــال آي ــات كــثــيــرة أم ــر اهلل فيها
الناس أن يتمسكوا بها مثل :الصفح،
العفو ،التجاوز ،والهجر الجميل،...
إنَّ كل هذه المعاني وسواها ،تدل
داللة واضحة على التسامح ،والسير
على مبدأ العفو والصفح ،والترغيب
والمحبة والــتــآخــي ،وع ــدم إشاعة
النعرات الجاهلية التي دائــم ـاً ما
تُفضي إلــى االقــتــتــال واالحــتــراب،
وزرع الفتنة وإشاعة ثقافة الموت
في المجتمع .فجوهر التسامح هو

التسامح هو الدواء الفعال للقضاء عىل
رسطان العصبية الطائفية امل ُناقضة
للرشائع الساموية
إعادة النظر مبفهومي الرتبية والتعليم
القامئني حالياً رضورة ليتناسبا مع قيم
الحرية والعدالة واملساواة والتسامح
مــا يقدمه اإلنــســان إلــى أخــيــه في
اإلنسانية ،بــدءاً من األســرة مــروراً
بالدائرة المحيطة به في مجتمعه
وصــــوالً إل ــى الــمــجــتــمــع اإلنــســانــي
بر َّمته .وهنا نستعرض صوراً لعدد
مــن اآليــات القرآنية التي تختصر
هذا المشهد:
 على المستوى األسري:التسامح مع الوالدينَ ﴿ :و َو َّص ْينَا
ال ْنـ َـســا َن ِبـ َو ِالـ َد ْيـ ِـه َح َم َلتْهُ ُأ ُّمــهُ َو ْهنًا
ِْ
ـصــا ُلــهُ ِفــي َعــا َم ـ ْيـ ِـن أ ِنَ
َ
َعـلــى َو ْه ـ ٍـن َو ِفـ َ
اشــكُ ـ ْـر ِلــي َو ِل ـ َو ِال ـ َد ْيـ َ
ير-
ْ
ـك ِإ َلـ َّـي ال َْم ِص ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ـاهـ ـ َداك َع ـلــى أ ْن ت ـ ْـش ـ ِـرك ِبــي
َو ِإ ْن َج ـ َ
ـس َل ـ َ
ـك ِب ـ ِـه ِع ـ ْلـ ٌـم َف ـ َـا ت ُِط ْع ُه َما
َمــا َل ـ ْيـ َ
ً
الد ْن َيا َم ْع ُروفا َوات َِّب ْع
اح ْب ُه َما ِفي ُّ
َو َص ِ
َس ِب َ
َاب ِإ َل َّي ُث َّم ِإ َل َّي َم ْر ِج ُعكُ ْم
يل َم ْن أَن َ
ُ
ُكُ
كُ
تُ
َف ُأ َن ِّبئ ْم ِب َما ْن ْم ت َْع َملو َن﴾( .لقمان
)15 ،14
التسامح مــع ال ــزوج أو الــزوجــة،
واألوالد وعــدم التحامل عليهم ولو
ب ــدر مــنــهــم مــا يُــســيء إلــيــكَ ﴿ :ي ــا
أَ ُّي ـ َهــا ا َّلـ ِـذيــنَ آ َم ـ ُنــوا ِإنَّ ِمـ ْـن أَ ْز َو ِاج ــكُ ـ ْـم
وه ْم َو ِإ ْن
اح َذ ُر ُ
َوأَ ْو َل ِدكُ ـ ْـم َعـ ُـد ًّوا لَكُ ْم َف ْ
اللَ
ت َْعفُ وا َو َتـ ْـصـ َفـ ُـحــوا َو َتــغْ ـ ِـفـ ُـروا َف ـ ِـإنَّ َّ
يم﴾ (التغابن .)14
َغفُ و ٌر َر ِح ٌ
 على المستوى المجتمعي:الــتــســامــح بــتــجــاهــل الــمــنــافــق:
ـك ا َّل ـ ِـذي ــنَ َيـ ْـع ـ َلـ ُـم َّ ُ
﴿ ُأو َل ـ ِـئ ـ َ
الل َم ــا ِفــي
َ
َ
ض َع ـ ْن ـ ُـه ـ ْـم َو ِع ـ ْـظ ـ ُـه ـ ْـم
ـوب ـ ِـه ـ ْـم ف ـ ـأ ْعـ ـ ِـر ْ
ُق ـ ُل ـ ِ
َو ُقــلْ َلـ ُـهـ ْـم ِفــي أَ ْنفُ ِس ِه ْم َق ـ ْو ًل َب ِليغً ا﴾
اع ٌة َفـ ِـإ َذا
(النساء َ " .)62و َيقُ و ُلو َن َط َ
َب ـ َرزُوا ِمـ ْـن ِعن ِْد َك َب َّيتَ َط ِائف ٌَة ِمن ُْه ْم
ـول َو َّ ُ
َغ ـ ْي ـ َر ا َّل ـ ـ ِـذي َت ــقُ ـ ُ
الل َي ــكْ ــتُ ـ ُـب َمــا

ض َعن ُْه ْم َو َتـ َوكَّ ــلْ َع َلى
ُي َب ِّيتُ و َن َفـأَ ْعـ ِـر ْ
َّ
ـالل َو ِكـ ـي ـ ًـا﴾ (النساء،
الل َوك َــف ــى ِبـ ـ ِ
َّ ِ
.)80
الـــتـــســـامـــح بــــــاإلعــــــراض عــن
الجاهلينُ :
﴿خ ِذ ا ْل َعفْ َو َوأ ُْم ْر ِبال ُْع ْر ِف
ض َع ِن ال َْج ِاه ِلينَ ﴾ (األعراف،
َوأَ ْع ِر ْ
.)199
التسامح بالمنع من سب األصنام
واألوثانَ ﴿ :و َل ت َُس ُّبوا ال َِّذينَ َي ْد ُعو َن
الل َف َي ُس ُّبوا َّ َ
الل َ ْعــد ًوا ِب َغ ْي ِر
ِم ْن ُد ِ
ون َّ ِ
ُ
ِّ
َ
َ
ُ
كُ
ِعل ٍْم َكذ َِلك َز َّينَّا ِل ل أ َّم ٍة َع َمل ُه ْم ث َّم
ِإ َل ــى َر ِّب ـ ِـه ـ ْـم َمـ ْـر ِجـ ُـعـ ُـهـ ْـم َفـ ُيـ َنـ ِّبـ ُئـ ُـهـ ْـم ِبـ َـمــا
كَانُوا َي ْع َم ُلو َن﴾ (األنعام.)108 ،
التسامح من خالل عدم اإلكــراه
باعتناق اإلسالم ،أو اإللزام بضرورة
اإليمان بفكرة من األفكار ،أو بقضية
من القضايا العقائدية :فـ﴿ال اكراه
في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بــالـطــاغــوت ويــؤمــن باهلل
فـقــد اسـتـمـســك بــال ـعــروة الوثقى﴾
(البقرة َ ﴿ ،)256ل ــكُ ـ ْـم ِدي ـ ُنــكُ ـ ْـم َو ِل ـ َـي
ِدي ـ ِـن﴾ (الكافرون  ،)6وهذا المبدأ
م ــن أع ــظ ــم ال ــم ــب ــادئ الــواضــحــة
على التسامح ونبد العنف ،وعدم
استعمال القوة مع اآلخر ،في إجباره
على اعتناق اإلسالم.

التسامح بديل العصبية
املقيتة:

إنَّ انتهاج مبدأ التسامح يُش ّكل
خطوة أساس في محاربة التطرف،
فــالــتــســامــح ه ــو "الــــــدواء" الــفــعــال
للقضاء على "ســرطــان" العصبية

الــطــائــفــيــة-الــمــذهــبــيــة ال ُمناقضة
للشرائع السماوية ،فللدين طبيعة
تختلف عن طبيعة العصبية ،وهذا
ما أشار إليه الع ّ
المة ابن خلدون بأنَّ
"الصبغة الدينية تُذهب بالتنافس
والتحاسد الذي في أهل العصبية،
وت ــف ــرد الــوجــهــة لــلــحــق" ،فهاتين
العاهتين االجتماعيتين موجودتين
في العصبية ،فيما الرسالة الدينية
تذهب أبعد مــن السقوف المادية
للعصبية إلى مجتمع جديد يتخطى
فــيــه الــفــرد نفسه وغ ــرائ ــزه حيث
تفرض نفسها بدي ً
ال عن العصبية
المغلقة المقيتة .وإذا نظرنا إلى
اإلس ـ ــام بــاعــتــبــاره آخـــر األديـ ــان
السماوية نــرى بأ َّنه أعطى العرب
عقيدة ،ورفض العصبية واألعراف
ال َقبَل َّية ،وأحـ َّل وِ حــدة العبادة مكان
ووحد العرب ألول
التعدد والبعثرةَّ ،
مرة في التاريخ .هذا التوحيد كما
ي ــراه محمد عــابــد الــجــابــري شمل
الديني (وحدانية اهلل) ،والسياسي
(الــوالء لألمة بدل الــوالء للقبيلة)،
واالجتماعي (العدل بدل العرف)،
وأف ـ ـ ــر َز ح ــال ــة م ــن الـ ــتـ ــزاوج بين
مــفــهــومــي الــقــومــيــة واألمــمــيــة ،إذ
"ال فــرق بين عربي أو أعجمي إال
بالتقوى" ،وال فرق بين المهاجرين
واألن ــص ــار والــيــهــود َفــ ُه ــم جميعاً
أمــة واح ــدة ،متضامنون متعاونون
ضد أي اعتداء خارجي "،صحيفة
المدينة" ،وهي صيغة ميثاقية تُش ّكل
قمة التسامح .وفــي كتابه "صــدام
العصبيات العربية" يــرى فردريك
معتوق ضــرورة "محو العصبية قبل
محو األمـ ّيــة"؛ للداللة على خطورة
الــعــصــبــيــة كــمــرض ُعــضــال ينتشر
في المجتمعات العربية ،وبــأ َّنــه ال
ح ـ َّل ألي أزمــة إال باستئصال هذا
المرض ،واضعاً قائمة من العالجات
بينها ،إعادة النظر بمفهومي التربية
والتعليم القائمين حالياً ليتناسبا
مع قيم الحرية والعدالة والمساواة
والتسامح في إطار دولة المواطنة
الحديثة.
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دروب التسامح

التسامح عند الفراعنة ..قبول التعددية
ومواطنة عالمية مبكرة
ينطوي تسامح الفراعنة عىل عوامل
وجدانية ومعرفية وسلوكية تضمن إعادة
تفاعل امليسء وامل ُساء إليه

ألن موضوع التسامح هو موضوع الساعة ،ونحن في عام
التسامح الذي أعلنته دولة اإلمارات العربية المتحدة ،فقد
ذهبت الشعوب العربية للبحث والتنقيب عن جذور التسامح
عند األسالف ،ولم يكن المصريون ليقصروا في هذا السياق،
لتخرج لنا عدة دراسات حديثة تشير إلى أن قدماء المصريين
كانوا من بين أكثر شعوب األرض تسامح ًا ومحبة للسالم.

ال شــك أن التسامح هــو القيمة
أو الفضيلة الكبرى التي يحتاجها
العالم في حاضرات أيامنا أكثر من
غيرها ،حيث أضحت الحاجة ماسة
لتلك الركيزة الجوهرية التي يمكنها
أن تبعد عن العالم أشباحاً وأرواحاً،
ال تحمل إال الخصام والكراهية،
وال توفر إال النار والمرار ،الحروب
والدماء.

مفهوم التسامح

إميل أمني

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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قبل الدخول في عمق البحث عن
بعض مالمح التسامح في العصور
الــغــابــرة ،يتعين بــدايــة ،أن نتساءل
عن أهمية طــرح موضوع التسامح
فكرياً وعقالنياً ،وماذا يعني مفهوم
التسامح ال سيما بين األنا واآلخر.

إن قضية التسامح هــي قضية
فلسفية بامتياز ،ولكنها تتمحور
حول الصراع بين األنــا وتعظيمها،
واآلخــر وحقه في الوجود والحياة،
وعليه فإنه ال يمكن أن يكون هناك
تسامح ،مع اآلخــر المغاير؛ بحكم
العرق أو الجنس أو المعتقد؛ إن لم
يكن هناك تسامح داخلي ،بين األنا
والنفس ،فالفرد المتسامح مع ذاته،
يعترف باخطائه ،ويسعى في طريق
نقد الذات ال جلدها.
يتضمن التسامح مع اآلخر حدوث
مجموعة من التغيرات الوجدانية
والمعرفية والسلوكية للمساء إليه
تجاه فعل اإلساءة والفرد المسيء،
ويتفاعالن مــعـاً مــن جــديــد ،وذلــك
عندما يتسامح الــمــســاء إلــيــه ،وال

يظهر أية رغبات انتقامية ،أو ردات
أفعال سلبية تجاه المسيء ،وعندما
يحدث التسامح مع اآلخــر ،تجري
دمــاء التسامح فــي ال ــذات كعملية
داخلية.
والشاهد أن األديــان التوحيدية،
وحــتــى الــعــقــائــد الــوضــعــيــة زاخ ــرة
باآليات والدعوات التي تحث على
الــتــســامــح دفــعــة واح ـ ــدة ،غــيــر أن
فكرة التسامح وجدت وال شك في
الــحــضــارات القديمة ،وقبل ظهور
التوحيد ،وقــد يقودنا البحث في
تاريخ حضارة المصريين القدماء،
ال سيما الفراعنة ،إلى القول بأنهم
خــبــروا التسامح مظهراً ومخبراً،
وبشكل أستبق بكل تأكيد وتحديد
الــدعــوات الــمــعــاصــرة والــحــداثــيــة،
بدءاً من أزمنة التنوير األوربية التي
فتحت األبـ ــواب واســعــة لمنظومة
الــعــدالــة اإلجتماعية ،وص ــوال إلى
تشريعات وقــرارات األمــم المتحدة
الحديثة.

التسامح والعدالة
االجتامعية

ال يمكن للعدالة أن تنفصم عن
قضية ومفهوم التسامح ،فهو ليس
مِ ـ َّنــة أو تــكــرمـاً مــن الــحــاكــم أو من
الــذات العليا على اآلخــريــن ،وإنما
هو حق أصيل؛ إذ ال يمكن أن تسود
العدالة في المجتمع؛ دون أن يعرف
الــنــاس طــريــق التسامح مــع الــذات
واآلخرين.
في كتاب "فجر الضمير" ،يحدثنا
جيمس هنري بريستد ،عن منظومة
الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة الــتــي جاهد
الــمــصــريــون الــقــدمــاء فــي سبيلها،
ويستحضر لــنــا بــعــض الــمــشــاهــد،
الــتــي تــضــيء لــنــا مــشــوارهــم ،في
سبيل الترقي اإلنساني .فيالحظ
أن اإلجراءات والطقوس الفرعونية
المتبعة عــنــد تعيين وزي ــر بعينه،
تساوي في حاضرات أيامنا مسألة
"حلف اليمين" أمــام رئيس الدولة،
حيث يجتمع أعــضــاء حكومته في

مجلس الفرعون ،وقد أمر باحضار
الــوزيــر األعــظــم (رئــيــس الــــوزراء)
الــــذي نــصــب حــديــثــاً ،فــيــوجــه له
خطاب التكليف :تبصر في وظيفة
الوزير األعظم ،وكن يقظاً لمهامها
كلها .أنظر إنها الركن الركين لكل
البالد ،واعلم أن الوزارة ليست حلوة
المذاق ،إنها مرة.
وأعلم أنه عندما يأتي إليه شاكٍ
مــن الــوجــه الــقــبــلــي أو مــن الــوجــه
البحري ،أو من أي بقعة في البالد،
فعليك أن تطمئن إلى أن كل شيء
يجري وفقاً للقانون ،وأن كل شيء،
قد تم حسب العرف الجاري ،فتعطي
كل ذي حق حقه ،واعلم أن الوزير
يحتل مكانة بارزة ،وأن الماء والهواء
يخبران بكل ما يفعله ،واعلم أن كل
ما يفعله ،ال يبقى مجهوالً أبداً.
ـس أن تحكم بــالــعــدل ،ألن
ال تــنـ َ
التحيز يعد طغياناً على االله ،وهذا
هو التعليم الذي أعلمك إياه ،فاعمل
وفقاً لــه ،عامل من تعرفه معاملة
من ال تعرفه ،والمقرب من الملك
كالبعيد عنك ،واعلم أن األمير الذي
يعمل بذلك ،سيستمر هنا في هذا
المكان ،وال تغضبن على رجــل لم
تتح َر الصواب في أمره؛ بل اغضب
على من يجب الغضب عليه.

قبول التعددية

لقد كانت األلوهية هي األساس
الذي قامت عليه مصر المتسامحة،
ومــا تعددية اآللهة عند الفراعنة،
مــن دون تــجــاوز عــلــى اآلخــــر ،إال
خير مثال على تجذر التسامح في
حياتهم .وتكشف نصوصهم عدم
ارتباطهم بإله واحــد ،حسبما جاء
في الصيغة االفتتاحية لخطابات
عــصــر الــرعــامــســة ( 1292ق.م –
 1077ق.م)" ،أدعو آمون  ،ورع ،وكل
اآللهة ،ومــوت ،وخونسو ،وكل آلهة
طيبة أن يعيدوك سالماً".
ك ــان ــت مــصــر الــفــرعــونــيــة قبل
تــوحــيــدهــا عــلــى يــد الــمــلــك نعرمر
(مــيــنــا) مقسمة إلــى عــدة أقاليم،

وكــان لكل إقليم إلهه الــخــاص به،
الــذي تقدم لــه القرابين وتــقــام له
المعابد ،وتصنع له التماثيل ويلتف
حوله الناس في األعياد.
ول ــع ــل الـ ــسـ ــؤال الــمــثــيــر ،كيف
استطاع الفراعنة أن يعيشوا في
تسامح؛ رغم تعدد اآللهة التي كانوا
يعبدونها؟
فلسفياً يعد االله هو قمة المطلق،
الذي ال يأتيه الريب فيما يقول أو
يأتي به .ما يعني أن تعددية المطلق
تعددية زائــفــة .ذلــك ألن المطلق؛
بحكم تعريفه واحد ال يتعدد ،وإذا
تــعــدد ،فــصــراع المطلقات حتمي.
ويتماشى هذا االستنتاج مع نتائج
األبحاث التي أجريت على الصراع
في مجتمعات متباينة ،وكشفت أن
الصراعات االقتصادية تــدور على
الخيرات القابلة للقسمة ،وهي لهذا
صراعات قابلة للتفاوض ،ومن ثم
من الميسور حلها ،وعلى الضد من
ذلك الخيرات التي ال تقبل القسمة،
فــإنــهــا ال تقبل الــتــفــاوض وص ــراع
المطلقات من هذا القبيل.
هــــذا يــفــتــرض أن الــفــراعــنــة؛
جــراء تعدد اآللــهــة ،كــان ال بــد لهم
مــن الــصــراع األهــلــي؛ بــل التطاحن
والحروب فيما بينهم؛ حتى ينفرد أو
يستقل أحد اآللهة بالبالد والعباد؛
غير أن مــا رأيــنــاه كــان مثيراً إلى
حــد الدهشة ،بمعنى قبول اآللهة
المختلفة ،وقبول أولئك المؤمنين
ب ــه ــا ،ورب ــم ــا كـ ــان ه ـ ــذا ،م ــا وفــر
للمصري القديم الوقت والفرصة
لبناء حضارته القديمة.

رصاع أم تسامح؟

إحــدى أهــم االحــاجــي اإلنسانية
التي تبين لنا مقدار التسامح الذي
عرفته مصر الفرعونية بين أتباع
األديــان والموروثات اإليمانية ،هي
قصة آت ــون وآمـــون .وصــفــت ديانة
إخــنــاتــون أث ــن ــاء عــصــر الــعــمــارنــة
(األسرة  )18بـ "الوحدانية" ،واعتُبرت
إشارة محتملة؛ بأن المصريين كانوا

التسامح قضية
فلسفية بامتياز
تتمحور حول الرصاع
بني األنا واآلخر
األديان التوحيدية
والعقائد الوضعية
زاخرة بالدعوات التي
تحث عىل التسامح
تعددية اآللهة
عند الفراعنة من
دون تجاوز األتباع
املختلفني دليل
عىل تجذر التسامح
لديهم
تجاوز املرصيون
القدماء عقبة رصاع
األديان مستبدلني
التناحر والتنابذ
بتسامح وتراحم
نظر الفراعنة إىل
املرأة باعتبارها
مصدر الحياة ما
أتاح لها تبؤ مراكز
مهمة يف املجتمع
املدين والديني
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دروب التسامح
مصدر الفكر اليهودي – المسيحي.
وفي عصر العمارنة رفع إخناتون
إلهه "آتون" إلى المكان األسمى في
"الــبــانــثــيــون" ،أي الهيكل المكرس
لجميع اآللهة ،وطاف موظفوه فيما
بعد أثناء عهده أنحاء مصر ،يقيمون
تماثيل ومعابد لإلله آتون.
كــانــت فــتــرة "الــعــمــارنــة" منطلقاً
للديانة اآلتونية ،تلك التي أصطلح
ال ــب ــع ــض ع ــل ــى أن ــه ــا إرهـ ــاصـ ــات
الواحدانية القادمة ،وإعالؤها فوق
اآللهة األخرى.
لكن ذلك لم يمنع أن يكون آلمون
كهنته ومــعــابــده فــي جــنــوب مصر،
فقد أقام أخناتون مملكته في مصر
الوسطى ،في منطقة تل العمارنة،
حــيــث مــحــافــظــة الــمــيــنــا ،جــنــوب
العاصمة المصرية القاهرة.
كـ ــان آت ـ ــون ه ــو اإلل ـ ــه الــجــديــد
الصاعد ،وآمون اإلله القديم الباقي،
وق ــد ج ــرت جـــداالت الهــوتــيــة بين
كهنة الجماعتين ،جداالت وحوارات
عقالنية لم تخرج عن سياق عالم
الفكر حيث اآلخر مقبول ومرغوب
ومتسامح مــعــه ،مــن دون عــزل أو
اقصاء ،أو رغبة في الخالص منه.

قبول األنثى

كثيراً جــداً ما أعتبرت سالالت
بــشــريــة أن الــمــرأة كــائــن مــرفــوض
ومنقوص ،وأنها أقل قيمة وأهمية
مــن ال ــرج ــل ،ولــهــذا درجـ ــت بعض
الشعوب على وأد بناتها ،كما فعل
الــعــرب قبل اإلســـام ،عطفاً على
شعوب شرقية أخرى بعيدة.
على خــاف ذلــك نظر الفراعنة
إلــى الــمــرأة كونها مصدر الحياة،
ولهذا يندر أن تجد حضارة تركت
صـــــوراً ورسـ ــومـ ــات عــلــى جـ ــدران
معابدها ،فيها للمرأة مــن شراكة
حياتية ،كما فعل المصريون ،من
معابد الجيزة ،إلــى الكرنك ،ومن
واحــة سيوة إلــى آثــار الفرافرة في
سيناء .فكان تعد اآللهة من اإلناث
كــمــا هــو ش ــأن ال ــذك ــور .وحصلت
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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األســرة السادسة .والحظت عالمة
الــمــصــريــات الفرنسية كريستيان
ديروش نوبلكر "أن المرأة المصرية
كــانــت تحيا حــيــاة ســعــيــدة فــي بلد
يبدو فيه التسامح والمساواة بين
الجنسين أمر طبيعي" ،السيما وأن
الحضارة الفرعونية قد وضعت أول
التشريعات والقوانين المنظمة لدور
الــمــرأة ،وأول التشريعات وأهمها
الزواج أو الرباط المقدس.

التسامح والحب

مل تعرف مرص الفرعونية الرغبة يف
إقصاء اآلخر بل دمجه يف سياق املواطنة
الشاملة
التسامح موروث ثقايف متجذر يف
الحضارة املرصية القدمية عرب أكرث من
خمسة آالف عام
الـــمـــرأة عــلــى وظــيــفــة ديــنــيــة في
المعابد ،مثل كبيرة الكاهنات ،وحتى
الملكة حتشبسوت حصلت على لقب
يد اإللــه .واستطاعت الدخول في
العديد من ميادين العمل المختلفة،
وشاركت في الحياة العامة ،وكانت
تحضر مجالس الحكم ،كما كان لها
حقوق رضاعة الطفل أثناء العمل،

ووصــل التقدير العملي لها لدرجة
رفعها إلى عرش البالد ،فقد تولين
الملك في عهود قديمة مثل حتب
أم المك خوفو ،وخنت أم الفرعون
منقرع ،إبــاح حتب ،وحتشبسوت،
وتي زوجة اخناتون ،وكليوباترا.
كما عملت المرأة بالقضاء مثل
بنت ،حماة الملك تيتي األول من

لم يكن للمصري القديم أن يعرف
طريقه إلى التسامح ،إال إذا عرف
الحب مساره إلى قلبه وعقله ،ومن
بينهما تسرب إلى األجواء المحيطة
بـ ــه ،ف ــردي ــة شــخــصــيــة ،جــمــاعــيــة
مؤسساتية ،إلى آخر أنواع وصنوف
الجماعات البشرية .وتفيد دراسة
للباحث في علم اآلثــار فرنسيس
أمين ،بأن المصريين القدماء عرفوا
أشــعــار الــحــب وقــصــص الــعــشــاق،
وعــلــمــوهــا إلبــنــائــهــم فــي الــمــدارس
تزامناً مع احتفاالتهم السنوية ،ال
سيما في مواسم الحصاد والــزرع.
كما تشير الدراسة إلى ملحمة الحب
العظيمة التي جمعت بين إيزيس
وأوزيريس ،وقصص الحب الملكية
التي جمعت بين نفرتاري والملك
رمسيس ،وبين "تي" والملك أمنحتب
الثالث ،الذي أهدى لمحبوبته "تي"
بحيرة كاملة ومركباً مطلياً بالذهب،
ودفن والديها يويا وتويا في مقابر
الملوك في غرب األقصر.
وتلفت الــدراســة إلــى ان أوراق
البردي ،وقطع االوستراكا ،تسجل
الكثير من قصص العشاق وقصائد
العشق في مصر القديمة ،وأن هناك
برديات مشهورة مثل بردية هاريس،
التي عثر عليها في معبد الرامسيوم
غرب مدينة األقصر ،وبردية شيفتر
بيتي ،وبــرديــات متحف تورينو في
إيطاليا تسجل الكثير من قصائد
الحب ونصوص العشق والعشاق.

قبول اآلخر

فــي مقدمة الــذيــن أك ــدوا إرســاء
الــحــضــارة الــفــرعــونــيــة عــلــى أســس
التسامح يأتي العالم األثري الكبير
د .زاهــي حــواس ،والــذي أشــار إلى
أن الــحــضــارة الــفــرعــونــيــة ضربت
مث ً
ال للتسامح والتصالح في الخارج
والداخل معاً.
أمـــا الـــخـــارج ،فــقــد ســعــت إلــى
الــتــكــامــل والــتــفــاعــل مــع جــيــرانــهــا،
وكانت صمام األمان للشرق القديم
وحضارته وممالكه.
فيما يتمثل الــداخــل في احترام
أتباع المعبودات القديمة بعضهم
الــبــعــض ف ــي مــمــارســة شــعــائــرهــم
الدينية ومظاهر الدمج واالرتباط
بين أشهر اآللهة الفرعونية ،مثل
آمــون ورع ،كما تجلى التسامح مع
االجانب المقيمين على أرض مصر
الــقــديــمــة ،مــن خــال الــســمــاح لهم
بــعــبــادة آلهتهم بــحــريــة ،بــل وداخــل
الــمــعــابــد الــمــصــريــة ،وق ــد تمثلت
مظاهر الدمج بين اآللهة المصرية
وآلهة من الشرق القديم مثل اآللهة
"عنات" و "حتحور".
وفي العام  2015صدرت دراسة
تاريخية للباحثة فــي تــاريــخ مصر
الــفــرعــونــيــة "مــنــى أبـــو هــشــيــمــة"،
أش ـ ــارت فــيــهــا إلـــى أن الــنــصــوص
ال ــف ــرع ــون ــي ــة ومـ ــؤلـ ــفـ ــات عــلــمــاء
المصريات ،أوضحت كيف حارب
قدماء المصريين الطائفية ،وكيف
حرص حكامهم على الحفاظ على
الوحدة الوطنية للبالد.
لم تعرف مصر الفرعونية الرغبة
فــي إقــصــاء اآلخـــر ،بــل دمــجــه في
سياق مصر الوطنية ،فقبل 5300
عـــام ،ق ــام الــمــلــك نــارمــر بتوحيد
شقي مصر ،وهما مملكة الشمال
ذات الــتــاج األحــمــر ورمــزهــا نبات
البردي ،ومملكة الجنوب ذات التاج
األبيض ،ورمزها نبات اللوتس ،وقام
بإدماج التاجين في تاج واحد يسمى
"بشنت" وعقد الــوحــدة بين نباتي
اللوتس والبردي.

على كلمة رئتين فقط ،وإنما كذلك
يمثالن اللفظ "وح ــد" ،لــذا صارت
كلمة رئتين ،ورمزها الهيروغليفي
الــمــكــون األســاســي عــنــدمــا يقصد
موضوع توحيد المملكة.
كذلك اشارت الباحثة منال حافظ
إل ــى عــشــرات الــنــصــوص ،ومــئــات
الحكم والنصائح التي سجلتها نقوش
ورسوم المعابد والمقابر الفرعونية،
وتحض جميعها على نشر مبادئ
وقيم التسامح بين البشر .مؤكدة أن
كتب الحكمة والنصوص األدبية في
مصر الفرعونية ،قد احتوت على
الكثير مــن الــنــصــوص الــتــي تحض
على التسامح واحــتــرام اآلخــر مثل
قولهم :ال تستخدم العنف ضد أي
إنسان في الريف أو المدينة ،ال تتهم
أحد زوراً ..ال تغتب أحداً.

التسامح وسالمة القلب

تسجل أوراق الربدي وقطع االوسرتاكا
الكثري من قصص العشاق والقصائد
الرومانسية يف مرص القدمية
النصوص الفرعونية تؤكد محاربة قدماء
املرصيني الطائفية من أجل الوحدة
الوطنية
توضح "أبوهشيمة" رؤية المصري
القديم لقبول اآلخر والتسامح معه،
من خــال المفردات ،وكيفية جعل
الثنائية وحدة واحدة .وهذا ما نقش
محفوراً على جوانب عشرة تماثيل
للملك سنوسرت األول ( 1971ق.م
–  1928ق.م) بمعبده الجنائزي في
اللشت األثرية بالجيزة ،حيث يوجد

في منتصف المنظر عبارة عن رئتين
تــخــرج منهما الــقــبــة الــهــوائــيــة في
نهايتها خرطوش الملك سنوسرت
األول ،بينما يعقد كــل مــن حــورس
إله الشمال وست إله الجنوب نباتي
الــلــوتــس وال ــب ــردي الــلــذيــن يمثالن
الوجهين البحري والقبلي ،والعجيب
أن الرئتين لم يستخدما كلفظ يدل

حــســب دراسـ ــة مــنــال حــافــظ أن
الــمــصــريــيــن الــقــدمــاء ربــطــوا بين
التسامح وســامــة الــقــلــب ،فكانوا
يرون أن القلب السوي يكون صاحبه
متسامحاً ،وكان القلب بالنسبة لهم
مركز الحياة الجسدية والعاطفية.
وقــد تجلت أروع صــور التسامح
بــمــصــر الــقــديــمــة فـــي نـــص جــاء
ضمن بــنــود مــعــاهــدة الــســام التي
جــرت عــام  1280ق.م ،بين الملك
رمسيس الثاني ،و"خــانــو سيليس"
ملك الحيثيين ،ذكر فيها الطرفان
بنداً ينص على "العفو تلقائياً عن كل
من يطلب اللجوء للطرف اآلخر ويتم
رده إلى بالده".
وهناك قصة بردية قديمة تحكي
تفاصيل مبارزة بين أمير فرعوني،
وشخص أجنبي ،وأنــه حين أنتصر
األمــيــر الــفــرعــونــي تعالت أصــوات
الجماهير التي كانت تتابع المبارزة
"اقتله اقتله ،لكن األمير الفرعوني
رد على ذلــك قائ ً
ال "اإلنــســان ليس
زه ـ ــرة تــقــطــف فــتــعــود ت ــزه ــر من
جديد".
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دروب التسامح
مقاربة ابن بيه هي األوىف واألشفى
للتعاون بني األديان والبحث عن املشرتكات
اإلنسانية
الشيخ ابن بيه يطفئ الحرائق بالحفر
املعريف يف النصوص الدينية تأصيالً
وتنزيالً

التعاون بين األديان
 ..مبدأ ديني وحاجة
إنسانية

تعاني اإلنسانية اليوم من تصرفات شاذة ،يقوم بها أفراد
تمردوا على كل القيم اإلنسانية الكبرى؛ كالحق في الحياة
وكرامة اإلنسان والحرية والمساواة والعدل .فماذا يمكن
للحكماء والعقالء والمرجعيات الدينية في العالم أن يقدموا
من رؤى ومقاربات؛ لمعالجة األخالل الفكرية ،واألخذ على
أيدي السفهاء والمتطرفين؛ ألن "التكلفة البشرية " تجعل
التفرج على هذا الواقع خيانة؛ لمبادئ األديان وواجب الزمان.
ربمـا تكـون مقاربـة معالـي الشـيخ
عبـد اهلل بـن بيـه ،رئيـس "مجلـس
اإلمـارات لإلفتـاء الشـرعي" ،رئيـس
"منتدى تعزيز السـلم في المجتمعات
المسـلمة" ،هـي المقاربـة األوفـى
واألشـفى للتعـاون بيـن األديـان؛
لكونهـا تقـوم علـى الحفـر المعرفـي
فـي تـراث األديـان ،والبحـث عـن
المشـتركات اإلنسـانية؛ فـي عصـر
يتضـح فيـه يومـا بعـد آخـر؛ أنـه ال
بديـل عـن التعايـش والتعـاون بيـن
األديـان .وتتجلـى المقاربـة الفكريـة
لمعالـي الشـيخ فـي قضيـة التعـاون
بيـن األديـان مـن خلال ثلاث دوائـر:

الدائرة األوىل

محمد عيل إسلم/الطالب أعبيدي
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يركـز معالـي الشـيخ ابـن بيـه
فـي الدائـرة األولـى ،والتـي يمكـن
أن نسـميها "الدائـرة اإلسلامية"؛
علـى تعزيـز السـلم فـي المجتمعـات
المسـلمة ،حيث شـكل الشـيخ ورشـة
حقيقـة؛ إلطفـاء الحريـق المشـتعل
فـي جسـد األمـة وبـث روح السـكينة
فـي النفـوس؛ مـن خلال العـودة إلـى

النصـوص الدينيـة تأصيلا وتنزيلا.
مـا أ ّثـث السـاحة الفكريـة فـي العالـم
اإلسلامي فـي السـنوات األخيـرة؛
بمفاهيـم صحيحـة ورؤيـة جديـدة
وروايـة تجديديـة ،أعطـت لكلـي
الواقـع مكانتـه ،وجعلـت الحيـاة تـدب
مـن جديـد فـي جسـم فقـه السـلم
ونصوصـه وأدب االختلاف .وفـي
هـذه الدائـرة يتـم ترتيـب البيـت
الداخلـي ،والتأسـيس لقبـول اآلخـر
وبـذل السلام لـه؛ بغـض النظـر عـن
فكـره و دينـه ومعتقـده.
إن واجـب رجـال الديـن فـي هـذه
الدائـرة أن يعلَمـوا أتباعهـم أدب
االختلاف؛ لتتسـع صدورهـم وأن
يبرهنـوا مـن خلال التـراث الدينـي؛
أن االختلاف سـنة كونيـة ال محيـص
عنهـا ،وأن االختلاف ال يسـتدعي
صراعـا بالضـرورة؛ بـل قـد يكـون
فـي بعـض أحوالـه ثـراء ال غنـى عنـه،
حيـث قـال تعالـى :ألـم تـر أن اهلل
أنـزل مـن السـماء مـا ًء فأخرجنـا بـه
ثمـرات مختلفـاً ألوانهـا ومـن الجبـال
جـدد بيـض وحمـر مختلـف ألوانهـا

وغرابيـب سـود ومـن النـاس والدواب
واألنعـام مختلـف ألوانـه كذلـك إنمـا
يخشـى َ
اهلل مـن عبـاده العلمـاء.
ليـس فـي هذا االختلاف تعارض؛
ألن "مـا تـرى فـي خلـق الرحمـن مـن
تفـاوت" ،إنمـا هـو ثـراء اقتضتـه
حكمـة اهلل وإرادتـه" ،ولـو شـاء ربـك
لجعـل النـاس أمـة واحـدة وال يزالـون
مختلفيـن".

الدائرة الثانية

فـي الدائـرة الثانيـة ،وهـي
دائـرة "العائلـة اإلبراهيميـة" تتسـع
المقاربـة الفكريـة لشـيخ السلام،
مؤسسـة علـى الدائـرة األولـى
ومتجـاوزة لهـا إلـى الدعـوة للتعـاون
بيـن األديـان اإلبراهيميـة ،والتأكيـد
علـى المشـتركات والبحـث عـن
"أولـي بقيـة مـن العالـم ،وأولـي عقول
وتمييـز؛ لتكويـن حلـف فضـول ،يدعو
إلـى السلام ،والمحبـة والوئـام ".
يؤكـد معالـي الشـيخ ابـن بيـه فـي
هـذه الدائـرة علـى مبدئيـة التعـاون
علـى البـر والتحالـف مـن أجـل

ابن بيه يجمع األديان بحلف فضول جديد
يدعو إىل السالم واملحبة والوئام
مقاربات ابن بيه يف تفنيد الشُ بَه التي
يثريها املتطرفون من كل امل ُلل تؤسس
لتعاون مثمر بني األديان
تشديد ابن بيه عىل التشابك بني مصائر
الشعوب يعزز التعاون حول املشرتكات
اإلنسانية ويقطع مع املنظور ِ
الصدامي
ي ابن بيه أن املكفرين مبقتىض الوالء
بَ َّ َ
والرباء ال يكلفون أنفسهم البحث يف
مضمونه وال قيوده أو بنوده

الفضيلـة فـي األديـان اإلبراهيميـة،
التـي تشـترك فـي الروايـة األصيلـة
للقيـم والفضيلـة ،وأصـول األخلاق
التـي تؤسـس للسلام والتعايـش بيـن
مختلـف الشـعوب .ونحـن المسـلمون
نـرى فـي أنفسـنا امتـدادا لألديـان
السـابقة ،وننظـر إلـى األنبيـاء جميعـا
كعناويـن للحقيقـة ،قـال تعالـى :قولوا
آمنـا بـاهلل ومـا أنـزل إلينـا ومـا أنـزل
إلـى إبراهيـم وإسـماعيل وإسـحاق
ويعقـوب واألسـباط ومـا أوتي موسـى
وعيسـى ومـا أوتـي النبيئـون من ربهم
ال نفـرق بيـن أحـد منهـم ونحـن لـه
مسلمون.
وتنفتـح رؤيـة الشـيخ ابـن بيـه
على"دائـرة اإلنسـانية"؛ لتشـمل
اإلنسـان مـن حيـث هـو إنسـان،
أيـن مـا كان وكيـف مـا كان .وذلـك
مـن خلال وعـي عميـق؛ "بدرجـة
التشـابك بيـن مصائـر الشـعوب
وأوضاعهـا فـي سـياق العولمـة
ترجـح
المعاصـرة التـي أضحـت
ّ
المقاربـات التشـاركية ،وتفـرض
القطـع مـع المنظـور الصدامـي الـذي
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يُر ِّكـز علـى الخصوصيـات ،ويلغـي
دوائـر المشـترك بيـن بنـي البشـر".

تجاوز التنظري

لعـل مـا يميـز هـذه المقاربـة
الفكريـة لمعالـي الشـيخ ابـن بيـه،
أنهـا تتجـاوز التنظيـر الفكـري إلـى
التجسـيد الميدانـي؛ فباإلضافـة لمـا
ذكرنـاه سـابقاً ،نجـد الشـيخ يزيـح
العراقيـل الفكريـة التـي تقـف فـي
سـبيل تعـاون مثمـر لألديـان؛ بتفنيـد
الشـبه التـي تثيرها بعـض الجماعات
المتطرفـة فـي وجـه هـذا التعـاون.
فمعلـوم أن بعـض الجماعـات
المتطرفـة ،ترفـع إشـكال مفهـوم
الـوالء والبـراء ،وهـو مـن المفاهيـم
التكفيريـة الرائجـة ،التـي تجعـل
مجـرد التعامـل والتعـاون مـع غيـر
المسـلمين ،محرمـا شـرعا؛ بـل
مخرجـا مـن الملـة.
وقـد بيـن الشـيخ فسـاد هـذا الفهـم
مـن خلال كتبـه ومحاضراتـه وعـن
طريـق المؤتمـرات الدوليـة التـي
يؤطرهـا ،والذيـن يعتمـدون علـى هـذا
المفهـوم  -حسـب عبـارة الشـيخ "ال
يكلفـون أنفسـهم البحث فـي مضمونه
وال قيـوده وال بنـوده ،وال يجمعـون بين
النصـوص ،بـل ال يذكـرون النصـوص
الداعيـة إلـى البـر باآلخر ،وال تقسـيم
العلمـاء لمراتـب الـوالء كالفخـر
الـرازي فـي تفسـيره ،وابـن العربـي
المالكـي فـي أحكامـه ،فأرهقـوا األمة
وحرفـوا هـذا المفهـوم الـذي كان
ً
عاملا للسـلم؛ ألنـه كان والء للديـن
وبالتالـي فهـو للوطـن ليصبـح طـارداً
وإقصائيـاً".
إن المنهج العلمي الرصين يقتضي
الجمـع بيـن النصـوص ،وإرجـاع كل
نـص إلـى سـياقه الخـاص ،فضابـط
التعامـل بيـن المسـلمين واآلخـر،
هـو سـلوك هـذا اآلخـر وتعاملـه،
والنصـوص الـواردة فـي ذلـك واضحة
الداللـة؛ كآيـة البـر واالقسـاط َّ
﴿ل
َين َهاكُ ُـم َّ ُ
قاتلُوكُ ـم
الل ِ َعـن ال َِّذ َيـن َلمـا ُي ِ
خر ُجوكُ ـم ِّمـن
ِفـي الدِّ ي ِـن َو َلمـا ُي ِ
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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التكامل بني اإلبراهيميني من وجهة نظر
ابن بيه طبيعي ألنهم يتشاركون يف
الرواية األصلية للقيم والفضيلة املؤسسة
للتعايش والسالم
اإلميان املطلق بالدين ال ينايف االعرتاف
باالختالف واعرتافنا باألديان األخرى هو جزء
من عقيدتنا اإلسالمية
ُقس ُـطو ْا ِإ َل ِيهـم
ياركُ ـم أَن َت َب ُّر ُ
وهـم َوت ِ
ِد ِ
ِإنَّ َّ َ
قسـطينَ ﴾ وكقولـه
الم ِ
الل ُي ِ ُّحـب ُ
تعالـى ﴿وقولـوا للنـاس حسـن ًا﴾.
وأحاديـث "صلـي أمـك" ،و"وأن تقـرأ
السلام علـى مـن عرفـت ومـن لـم
تعـرف" ،و"خالـق الناس بخلق حسـن"،
وحديـث "حلـف الفضـول" و"صحيفـة
المدينة" والسـماح للنصـارى بالصالة
فـي المسـجد إلـى غيـر ذلـك مـن
األخبـار واآلثـار.
يـرى الشـيخ ابـن بيـه أن اآلخـر فـي
رؤيـة اإلسلام قـد أجمـل التعبيـر عنه
علـي رضـي اهلل عنـه بقولـه
اإلمـام ٌّ
"النـاس صنفـان :أخ لـك فـي الديـن،
أو نظيـر لـك فـي الخلـق" .فاآلخـر هو
األ ُخ الـذي يشـترك معـك فـي المعتقد
أو يجتمـع معـك فـي اإلنسـانية.

الدائرة الثالثة

أمـا فـي الدائـرة الثالثـة ،فينبـه
الشـيخ ابـن بيـه إلـى ضـرورة
اسـتحضار التصـور اإلسلامي الكلـي
لآلخـر ،والتذكيـر بوحـدة النـوع

اإلنسـاني والمسـاواة فـي الكرامـة،
والبحـث عـن تنميـة المشـتركات ونبـذ
معاييـر التفاضـل إال بالخير والتقوى،
وهـو مـا يـدل عليـه قـول النبـي :
يأيهـا النـاس إن ر ّبكـم واحـد وإن
أباكـم واحـد ،أال ال فضـل لعربـي على
أعجمـي وال لعجمـي علـى عربـي ،وال
ألحمـر علـى أسـود وال ألسـود علـى
أحمـر إال بالتقـوى.
يؤكـد معالـي الشـيخ دائمـا علـى
المشـترك اإلنسـاني والقيـم الكونيـة
التـي ال تختلـف فيهـا العقـول ،وال
تتأثـر بتغيـر الزمـان ،أو محـددات
المـكان ،أو نـوازع اإلنسـان ،ألن لهـا
منابـت وأصـوال تحفظهـا مـن عـوادي
الدهـر وتعسـفات البشـر.
فالبشـرية اآلن هـي فـي سـفينة
واحـدة علـى وشـك الجنـوح ،فلا بـد
ألهـل القيـم أن يأخـذوا علـى أيـدي
الذيـن يريـدون خـرق السـفينة ،وال
بُ َّـد لألديـان أن تتحالـف وتتعـاون ،وأن
تنظـر إلـى بعضهـا باحتـرام وتكامـل
وانسـجام ،فلا تتَنَ ّكـر ملـة إلسـهام

أخـرى فـي الحضـارات وتشـييد
العمـارة األخالقيـة للبشـرية.
وخالصـة القـول إن اهتمـام معالـي
الشـيخ عبـد اهلل بـن بيـه بحقيقـة
التحديـات التـي تواجـه المجتمعـات
المسـلمة؛ لـم يمنعـه أبـدا مـن النظـر
فـي األفـق اإلنسـاني األرحـب؛ ليقـدم
مقارباتـه الفكريـة فـي مختلـف
القضايـا اإلنسـانية ،فظـل خطـاب
التعايـش الدينـي واإلنسـاني حاضـرا
فـي كل مشـاريعه الفكريـة ،مـع مـا
يقتضيـه هـذا الظـرف أو ذاك مـن
خصوصيـة أو معالجـة.
وهكـذا يتبيـن أن التعـاون بيـن
األديـان؛ باإلضافـة لكونـه مبـدأ دينيا،
فهـو حاجـة إنسـانية ملحـة ،وعلـى
الجميـع إدراك حقيقـة أن اإليمـان
المطلـق بالديـن ال ينافـي االعتـراف
باالختلاف ،وأن اعترافنـا كمسـلمين
باألديـان األخـرى ،هـو جـزء مـن
عقيدتنـا اإلسلامية التـي النعتنقهـا
لنرضـي أحـداً أو نخطـب وده وإنمـا
ألنهـا عقيـدة.
ً
مكملا لِمـا
ونبينـا  يـرى نفسـه
جـاء بـه األنبيـاء قبلـه مـن قيـم ومثـل
فيقـول "وإنمـا بعثـت ألتمـم مـكارم
األخلاق" ،ويؤكـد أنـه لبنـة متممـة
لهـذا البنـاء العظيـم :إنَّ َمثَلِـي َو َمثَـ َل
األَنْ ِبيَـاءِ مِ ـ ْن َقبْلِـي َك َمثَـلِ َر ُج ٍل بَنَى بَيْتًا
َف َأ ْح َسـنَ ُه َوأَ ْج َملَـهُِ ،إ َّال َم ْو ِضـ َع لَ ِبن ٍَـة
َّـاس يَ ُطو ُفـو َن ِبـهِ
مِ ـ ْن زَاوِ يَ ٍـةَ ،ف َج َعـ َل الن ُ
َويَ ْع َجبُـو َن لَـهَُ ،ويَقُولُـو َن َه َّ
ـت
لا ُو ِض َع ْ
َهـذِ ِه اللَّ ِبنَـ ُة َقـا َل َف َأنَـا اللَّ ِبنَـ ُةَ ،وأَنـاَ
َخاتِـ ُم ال َّن ِب ِّي َيـن.
وهـذا البنـاء هـو الـذي قـال عنـه
نيتشـه فـي لحظـة وعـي شـاردة ،فـي
كتـاب "مـا وراء الخيـر والشـر" :إن
الذيـن أوجـدوا القيم في البشـرية قلة
فـي التاريـخ ومنهـم موسـى وعيسـى
ومحمـد.
وهـذا البنـاء هـو مايجـب أن
نحافـظ عليـه اليـوم انطالقـا مـن
إيماننـا بـه ونظرا لحاجتنا اإلنسـانية
إلـى تماسـكه.

ون  وا

دة ا ا
ّ
   و    ا 
واث و اون
وان
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حكايات التنوير
فرانسيس بيكون رائد الفلسفة التجريبية
ومؤسس منهجية التمييز بني العلم
والالعلم
ال يزال الدور الذي قام به بيكون يف حقبة
العقالنية تتكشف تفاصيله يوماً بعد يوم

يكاد يجمع مؤرخو العلم على أن الدور المحوري والتأثير
الهائل؛ ألفكار وكتابات فرانسيس بيكون ( )1626 1561-في
نشأة العقالنية والعلم الحديث؛ لم يأخذ حقه في البحث
والتقصي حتى اآلن .فقد اتضح بعد قرون أنه "كان يمثل صوت
األوروبيين الذين حولوا قارتهم من أرض قاحلة إلى أخرى تضم
كنوز الفن والعلم والمعرفة ،بل وجعلوا منها مركز ًا للعالم"،
حسب تعبير ويل ديورانت.

فرانسيس بيكون رائد العقالنية
إذا كانت ثورة الشك املنهجي هي إحدى
سامت عرص التنوير فإن بذور هذا الشك
بدت واضحة لدى بيكون

من المفارقات الغريبة أننا رغم كل
التقدم الذي أحرزناه في مجال العلم
والمنهج العلمي ،ورغم توالي مدارس
فلسفة العلم على مدى قرن ونيف،
إال أن كثيرا من جوانب المنهج الذي
وصفه وقدمه لنا بيكون ،ال يزال
هو المستخدم ،في روحه وخطوطه
العريضة ،وليس في تفاصيله بالطبع.
إن إسهامه في مجال المنهج
العلمي والتعويل على المالحظات
والتجارب ،عوضاً عن التأمالت
النظرية الخالصة ،وشعاره المعروف
"المعرفة قوة" ،بمثابة شهادة الميالد
الحقيقية لعصر العلم الحديث ،بل
واألساس الراسخ الذي قامت عليه
العقالنية األوروبية وفلسفة التنوير
بعد ذلك.

الفلسفة والكنيسة

محمد أحمد السيد
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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في القرون الوسطى دعم الملوك
واألباطرة سلطة الكنيسة ،وتزايد
نفوذها حتى تجاوز سلطة الملوك.
ولم ينته القرن الثاني عشر حتى
فرضت على العقل األوروبي سياجاً
شديداً من الوصاية أدت به الى
التوقف والجمود .وقد تحركت
الفلسفة المدرسية داخل هذا السياج
دون أن تستطيع النفاذ خارجه؛ حتى
أن القديس توما اإلكويني ح َّول فلسفة
أرسطو المتحررة إلى فلسفة دينية

للقرون الوسطى .كل ذلك ،كما يقول
بيكون ،جعل اإلنسان يدور في حلقة
مفرغة؛ دون أن ينتج شيئاً جديداً؛
سواء في ميدان العلم أو الفلسفة.
وهذا ما جعل بيكون يفكر في إعادة
بناء الفلسفة وتجديدها؛ ألنها تدور
في المسار نفسه منذ عهد أرسطو.
لقد رد بيكون أسباب ركود الفلسفة
إلى التشبث باألساليب القديمة،
خاصة المنطق القياسي األرسطي
الذي لم يعد مناسبا لدراسة مشكالت
الطبيعة .وهكذا وضع تصنيفاً جديداً
للعلوم ،وقام بوصف طريقة تفسير
الطبيعة والعلوم الطبيعة؛ بالتأكيد
على الناحية العملية أكثر من الناحية
النظرية .كرس بيكون حياته العلمية
في محاولة جادة وجديدة لتقييم
وبناء التعليم التقليدي حيث قدم
لنا نظاماً جديداً يحل محل النظم
التقليدية الراكدة.

بذور الشك

إذا كانت ثورة الشك المنهجي،
هي إحدى السمات المميزة لعصر
التنوير ،خاصة في كتابات فولتير
وروسو وهيوم وحتى كانط ،فإن بذور
هذا الشك خاصة في مجال العلم؛
بدت صريحة واضحة في فترة زمنية
متقاربة ومتداخلة في كتابات ديكارت
وبيكون .وقد عبر األخير عن تلك

النزعة بعبارات واضحة في الكثير
من كتاباته؛ بل يمكننا القول إن ما
يطلق عليه اسم الجانب السلبي
من منهجه ،إن هو إال انعكاس لهذه
النزعة الشكية المنهجية في فلسفته.
يقدم بيكون نصيحة لطالب العلم
وهي أن يضع موضع الشك كل شيء
يقتنع به عقله .ويشير نقاد العلم
الحديث أحيا ًنا إلى أنفسهم على أنهم
متشككون؛ ألنهم يستطيعون التساؤل
حول المبادئ الراسخة السائدة ،لكن
الشك المنهجي ليس مجرد رغبة في
االختالف ،وإنما هو يعبر عن القابلية
للوقوع في الخطأ في مجال العلم.
ويكفي أن بيكون سبق فيلسوف العلم
األشهر في القرن العشرين كارل بوبر
في تأكيده على ضرورة أال نلتفت إلى
الشواهد المؤيدة لظاهرة معينة إال
إذا كانت محصلة الختبار حقيقي
للنظرية ،وحتى في هذه الحالة
ينبغي اعتبارها حلقة في سلسلة من
المحاوالت الفاشلة لتكذيب النظرية.
وضع بيكون هذا المبدأ ألول مرة
عام  1620في كتابه "األرغانون
الجديد" الذي يعالج فيه األخطاء
والنقص الموجود في كتاب أرسطو
"األرغانون" .مؤكداً أن اإلنجازات
العظيمة تكون ممكنة في مجال
العلم ،شريطة التخلص من كل
األساليب والمعتقدات القديمة.

نقض القياس األرسطي

اعتمدت فلسفة العصور الوسطى
تماما على القياس األرسطي في
صورته الضيقة التي سادت لقرون
عدة .وكان العلم عند أرسطو
يعني إدراك الكلّ ّيات ،فال علم -
عند أرسطو ّ -إل بالكلّ ّيات ،فالعلم
عنده هو العلم بالجوهر أو الماه ّية
ال ّثابتة ،والجوهر كلي بطبيعته غير
متفاوت وال متغ ّير ،فاألصل هو
حقيقة األشياء؛ أي جوهرها ،وك ّل ما
يعتورها من تغيير وعالقات وروابط،
هي أمور عرض ِّية ال تؤ ّثر في جواهر
األشياء .ويقوم القياس عند أرسطو

يشري نقاد العلم الحديث إىل أنفسهم
عىل أنهم متشككون ألنهم يستطيعون
التساؤل حول املباديء الراسخة السائدة
فرضت الكنيسة عىل العقل األورويب يف
القرون الوسطى سياجاً شديدا ً من الوصاية
أدت به اىل التوقف والجمود

على أساس نظر ّية المفهوم والحمل،
األرسطي
ولذلك ُس ّمي القياس
ّ
الحملي؛ إذ يُحمل فيه شيء
بالقياس
ّ
ّ
أ ّول على شيء ثان ،ث ّم حمل الشيء
ّوصل
ال ّثاني على شيء ثالث ،والت ّ
إلى أ ّن ّ
الشيء األ ّول في هذه الحالة
يحمل على ّ
الشيء ال ّثالث ،وقد ع ّبر
عنه أرسطو في كتاب "المقوالت"
بالقول :إذا حملنا صفة على شيء
أو موضوع ،فإ ّن ك ّل صفة تحمل
الصفة تكون صفة ّ
للشيء،
على هذه ّ
ً
شخصا مع ّينًا
فمثل؛ عندما نصف
ً
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تحركت الفلسفة
املدرسية داخل
سياج الكنيسة
دون أن تستطيع
النفاذ خارجه ما
جعل اإلنسان عاجزا ً
عن إنتاج جديد يف
العلم أو الفلسفة
بيكون يرد أسباب
ركود الفلسفة إىل
التشبث باألساليب
القدمية خاصة
املنطق القيايس
األرسطي

بأنه إنسان ،ونصف اإلنسان بأ ّنه
حيوان ،فإ ّن صفة الحيوان ّية ستكون
صفة لهذا الشخص المعين ،مادام
هذا ّ
الشخص متص ًفا باإلنسان ّية،
متصفة
اإلنسان ّية
ومادامت
بالحيوانية.
وقد عرف العرب نظرية القياس
األرسطية ،وفرقوا بين نوعين من
القياس؛ القياس المنطقي األرسطي
 Syllogismوالقياس الفقهي
 ، Analogyأما القياس األرسطي
فهو كما عرفه ابن سينا في كتابه
"النجاة" حيث يعتبره "قول مؤلف
من أقوال إذا وضعت لَزِ َم عنها
بذاتها ،ال بالعرض ،قو ٌل آخر غيرها
اضطراراً".
وقبل مجيء بيكون بقرون انتقد
العديد من الفالسفة والفقهاء ورجال
الدين اإلسالمي ،القياس األرسطي،
وأفردوا الكثير من المؤلفات لنقد
ذلك المنطق وإن اختلفت أسباب
النقد.

تقود بعض األوهام فتح علمي

املتأصلة يف العقل
البرشي مثل افرتاض
االنتظام واالطراد
يف الطبيعة أكرث
مام هو متحقق إىل
العديد من األخطاء
الساذجة
األخطاء يف
استخدام اللغة
كثريا ً ما تجعل الناس
يتجادلون حول
كلامت يعجزون عن
تعريفها بطريقة
مناسبة
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ولقد أفرد بيكون جانباً كبيرا
من جهده وكتاباته لنقض القياس
األرسطي خصوصاً؛ فالقياس كمنهج
للبحث ال يفيدنا في معرفة شيء
جديد ،ألن ما نصل إليه من نتائج
كان موجوداً من قبل تلك المقدمات،
كما أن القياس ليس وسيلة لكشف
أساسا لمعرفة
الحقائق وال يصلح
ً
العالم الخارجي .ربما ينجح ذلك
اللون الضيق من الحجج المنطقية
في دراسة بعض قضايا الالهوت أو
التاريخ أو تصنيف العلوم ،لكنه يفشل
في معالجة مشكالت العلوم الطبيعية
التي تحتاج إلى منطق آخر هو
المنطق االستقرائي؛ بما يتضمنه من
التعويل على المالحظات والفروض
والتجارب.
هذا المنهج
م ًثل
وقد
االستقرائي الجديد الذي وضعه
بيكون نقلة كبيرة ،وفتحاً في تاريخ
العلم .لقد أراد بيكون التخلص من

التقاليد البالية واستخدام منهج
علمي يقوم على التجريب والمالحظة
والبحث واالستقراء .ورأى بيكون أن
ذلك المنهج االستقرائي الجديد
يتألف من شقين؛ أحدهما سلبي
نقدي يقوم فيه بهدم ذلك البنيان
القديم الراسخ الذي ال قيمة له،
وجانب إيجابي يقوم فيه ببناء المنهج
الجديد على أسس جديدة فعالة.
كان الغرض من الجانب األول ،هو
تطهير العقل مما يحتويه من أخطاء،
وينطوي عليه من عوائق تحول دون
الكشف عن الحقيقة .وقد اشتمل
الجانب السلبي عند بيكون على
مجموعة من األخطاء ،أطلق عليها
اسم األوثان أو األصنام  idolsالتي
تعوق سير الذهن البشري ،وقسمها
إلى أربعة أنواع.

األوهام األربعة

أطلق بيكون على النوع األول اسم
"أوهام الجنس أو القبيلة" .والمقصود
هنا الجنس البشري ب ُرمته ،أو القبيلة
اإلنسانية بأسرها ،وكان بيكون يعني
بها األخطاء المتأصلة في العقل
البشري من حيث هو كذلك ،ومن
ثم فهي تعبر عن األخطاء التي يقع
فيها اإلنسان بحكم طبيعته البشرية.
ومن أمثلتها ،سرعة التعميم والقفز
إلى األحكام الكلية ،التي تعبر
عنها المغالطة المنطقية المعروفة
باسم ،hasty generalization
أي"التعميم المتسرع"؛ إذ ال ينبغي
التسرع في التعميم قبل التثبت
الكافي كي ال نقع في أحكام خاطئة.
كما أن سيطرة فكرة معينة على
أذهاننا تجعلنا نختار من األمثلة
والوقائع ما يؤيدها ونغض البصر
عما ينفيها.
من هنا يتعين توخي النزاهة
والموضوعية في التعامل مع الوقائع؛
كي نتجنب هذه النوعية من األخطاء.
ومن أمثلتها أيضا التسرع في إصدار
أحكام ال تبررها المقدمات ،والنزوع
الطبيعي إلى التسليم بأفكار لمجرد

أنها تصادف هوى في أنفسنا ،أو
تحقق لنا مصلحة .ومن أمثلتها
أيضا افتراض االنتظام واالطراد في
الطبيعة؛ أكثر مما هو متحقق في
إطار القوانين العلمية .ومن األمثلة
الطريفة التي ساقها بيكون للتدليل
على هذا اللون من األخطاء ،قصة
رجل كان يسخر من تأثير النذور في
تحقيق مطالب الناس ،فأخذوه إلى
أحد المعابد ،وأطلعوه على العديد
من اللوحات التي علقها أصحابها
على الجدران ،عرفاناً منهم بنجاتهم
من الغرق ،واستجابة لما نذروا من
نذور ،ثم قالوا له هل أدركت اآلن
كيف أن النذور تحقق المطالب؟
فنظر حوله وقال لهم متهكما :ولكن
أین یا ترى أجد لوحات أولئك
الذين ُع ُّدوا صادقين بتقديم النذور
ِلتماسا للنجاة من الغرق ،ومع هذا
ا
ً
ابتلعهم البحر؟!

أوهام الكهف

أما النوع الثاني من األخطاء فهي
"أوهام الكهف" ،والمقصود بالكهف
البيئة التي ينشأ فيها الفرد ،فهذه
األوهام أو األخطاء ،بخالف أوهام
الجنس العامة ،تختص بكل فرد
على حده .فأوهام الكهف تتمثل
في التأثير الكبير لعوامل البيئة
ومكوناتها وثقافتها في عقل اإلنسان،
فتتضافر في تكوينها تربيته وثقافته
ومهنته ونحوها من عوامل ال يتحتم
أن يشاركه فيها كل إنسان ،فيتصور
ما يتعلق بها وكأنها حقائق مطلقة.
وكثي ًرا ما تنتهي ميول الفرد الخاصة
به إلى الوقوع به في أخطاء جسيمة،
فال يرى الحقائق التي تتعارض مع
أهوائه ونزواته ،ويفهم األمور على
غير حقيقتها لمجرد أنها تتنافى مع
رغباته.

أوهام السوق

يتمثل النوع الثالث من األخطاء
في ما يطلق عليه بيكون اسم "أوهام
السوق" ،وهي تلك التي تنشأ عن

الخلط اللغوي وسوء استخدام اللغة.
وقد اعتبرها بيكون أبرز ما ينبغي
تجنبه ،فالضجيج يرتفع في األسواق
حيث يتقابل الناس م ًعا ،ويتفاهمون
عن طريق اللغة ،وألن الكلمات يكون
أصلها متجذراً في عقل اإلنسان
العادي ،فكثيراً ما ال تكون مناسبة
لبحث علمي دقيق ،فتكون النتيجة أن
الناس يتجادلون حول كلمات يعجزون
عن تعريفها بطريقة مناسبة .فبعض
الكلمات تأتي لنا موروثة من آراء
غامضة تضرب بجذورها في
الماضي البعيد ،ويمكن تجنبها عن
طريق رفض النظريات التي أدت
إليها ،مثل الحظ ،والمحرك األول،
وعنصر النار ..إن أوهام السوق
تجعل اإلنسان يتصور وكأنه هو
الذي يملك زمام اللغة ،ولكن سرعان
ما تتحكم األلفاظ في تصور الناس
لألشياء.
ولعل بيكون كان ُمحقا في اعتبار
هذه األخطاء األكثر خطورة؛ بل أن
نصيحته لتجنبها تتضح لنا اليوم
أكثر من أي عصر مضى ،فنحن في
مجاالت العلوم المختلفة ال نتفق على
تعريف واضح وموحد للمصطلحات،
ال بل يسود هذا االختالف؛ حتى
في مجال العلم الواحد ،وما عليك
إال أن تنظر في الخالف حول
تعريف مصطلحات مهمة في مجال
السياسة ،على سبيل المثال ،من
قبيل مصطلحات "عدوان" و"إرهابي"،
و"حرية" ،و"مساواة" ،و"ديموقراطية"،
وغيرها؛ لتدرك أهمية حديث بيكون.

أوهام املرسح

أما النوع الرابع من األصنام التي
ينبهنا إليها بيكون فهي "أوهام
المسرح" ،وهي األخطاء التي
يقع فيها اإلنسان عن وعي بسبب
تسليمه بآراء الفالسفة والمفكرين
الذين أثاروا إعجابه؛ دون نقد
أو مراجعة ،فاألفكار والمذاهب
الفلسفية التي نتلقاها عن السلف
تشبه المسرحيات التي تشير إلى

اعترب بيكون أرسطو أسوأ من
السوفسطائيني كونه يصوغ القواعد حسب
القياس ثم يبحث عام يؤيدها يف ظواهر
الطبيعة
يوجه بيكون اللوم للتجريبية الساذجة
التي يجمع أصحابها الوقائع كام تجمع
النملة غذاءها ويزعمون أن العامل مرآة
مالحظاتهم
يحذر بيكون من مغريات أخطاء غياب التفكري
النقدي ويطالبنا برضورة تحرير العقل من
سيطرتها

عناصر من خلق مؤلفيها وليست
من الواقع في شيء ،فيصبح هذا
العقل وكأنه خشبة مسرح يعرض
عليها المفكرون السابقون رؤاهم
المتضاربة والمنفصلة عن الواقع
الراهن .وهنا يهاجم بيكون آراء
الفالسفة السابقين من أمثال
أفالطون وأرسطو وغيرهما،
فيقول عن أرسطو ،إنه أسوأ من
السوفسطائيين ،حيث يصوغ القواعد
حسب القياس ،ثم يبحث عما يؤيدها
في ظواهر الطبيعة .ويقول عن
أفالطون إنه شاعر ماجن متعجرف
والهوتي مفعم بالحماس .ويوجه
بيكون اللوم للتجريبية الساذجة التي
يجمع أصحابها الوقائع كما تجمع
النملة غذاءها ،والذين يزعمون أن
العالم مرآة تعكس ما يالحظونه
من ظواهر محدودة شغفوا بها دون
غيرها .أما العقليون فيرى بيكون
أنهم ال تعنيهم أي تجربة أو خبرة،
فينشئون من نظرياتهم نسيجاً
يشبه خيوط العنكبوت .تلك هي
األساليب التي تميز أعمال الكثير
من الفالسفة والعلماء الغابرين .ومن
أوضح األمثلة على هذا اللون من
األخطاء ،أن أرسطو كان يرى أننا إذا
ألقينا بجسمين مختلفي الثقل من
مكان مرتفع ،فإن األثقل وزناً يرتطم
باألرض قبل األخف ،ولم يحاول أحد
أن يتحدى هذه النظرية الزائفة لعدة
قرون قبل أن يتحداها جاليليو حين
تسلق برج الجامعة وأجرى أمام
الجميع تجربة يثبت بها بطالن هذا
الزعم ،حيث ألقي بجسمين مختلفي
الوزن ،بعد أن فرغ الهواء الذي
يؤثر في سرعة سقوطهما ،فسقط
الجسمان في وقت واحد ،وأثبت بهذا
أن اختالف سرعة السقوط مرده إلى
مقاومة الهواء وليس اختالف ثقل
األجسام ،لكن المفارقة تكمن في أن
الكثير من شهود التجربة من العلماء
أنفسهم أنكروها ،استنا ًدا إلى أن
أرسطو قد قال غير ذلك ،بل توجهوا
باللوم إلى جاليليو ،الذي خالف قول
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بعد أن فرغ بيكون
من الجانب الهدمي
من منهجه رشع يف
إقامة منهج جديد
يستند إىل قواعد
املنطق االستقرايئ
يرى بيكون أنه
ال سبيل إىل
استكشاف األسباب
التي أطلق عليها
اسم "الصور" سوى
التجربة

أرسطو في الموضوع ،وقد اعترض
أولئك العلماء أيضا على قول
جاليليو بوجود كلف الشمس الذي
رآه باستخدام التلسكوب الذي قام
بتطويره ،بل زعموا ،بعد أن رفضوا
النظر في التلسكوب ،بأن الكلف الذي
يراه جاليليو موجود في عينيه وليس
في الشمس مما اضطر جاليليو إلى
ترك منصبه في الجامعة .ولعل هذا
اللون من األصنام التي حذرنا بيكون
من الوقوع في براثنها ال تقل خطورة
عن أوهام اللغة أو السوق ،ألن مشكلة
الكثير من الناس ،ومن بينهم مثقفون،
في بالدنا ،تتمثل في التسليم غير
النقدي بآراء القدماء دون شك أو
تحليل.
وفي النهاية يحذرنا بيكون من
مغريات تلك األخطاء ويطالبنا
بضرورة تحرير العقل من سيطرتها،
عن طريق االعتصام باألناة والصبر
وعدم التعجل في إصدار حكم ال
تتوافر لنا مبرراته.

فرع آخر من فروع العلم.

قوائم النتائج

كان كتاب بيكون
"اإلحياء العظيم"
عىل الرغم من كل
عيوبه هو أروع إنتاج
فكري يف الفلسفة
اإلنجليزية لسنوات
املنهج الجديد
طويلة
بعد أن فرغ بيكون
ريا ما تقود ميول
كث ً
الفرد الخاصة به
إىل وقوعه يف
أخطاء جسيمة فال
يرى الحقائق التي
تتعارض مع أهوائه
ونزواته
تسليم الشخص بآراء
فالسفة ومفكرين
أثاروا إعجابه دون
نقد أو مراجعة
يجعل األفكار أشبه
مبرسحيات تشري إىل
عنارص بعيدة عن
الواقع
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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من الجانب
السلبي أو الهدمي من منهجه ،شرع
في إقامة المنهج الجديد الذي يستند
إلى قواعد المنطق االستقرائي الذي
يقوم على المالحظات والتجارب،
ويتميز بالكشف عن الجديد ،عوضا
عن المنهج القياسي العقيم الذي
يجتر معلومات معروفة لنا من قبل،
وال يصلح لدراسة العلوم الطبيعية.
ويمثل هذا المنهج الجانب اإليجابي
من منهج بيكون .وقد بين لنا الحاجة
الماسة إلي هذا المنهج؛ ألن تصور
العلم قد تغير ،فقد كان العلم القديم
يرمي إلى ترتيب الموجودات في
أنواع وأجناس ،ومن ثم كان نظر ًّيا
بحتًا ،أما العلم الجديد فيرمي إلى أن
يتبين العناصر البسيطة والقوانين
التي تفسر الظواهر المعقدة ،فضال
عن الكشف عن قوانين جديدة؛
فالغرض العلمي في نهاية األمر
يتمثل في الوصف والتفسير والتنبؤ،

ولن تتحقق تلك األهداف إال من
خالل االكتشاف واالختراع.
ولكن كيف لنا أن نفسر سبب
حدوث ظاهرة معينة وفقاً لمنهج
فرانسيس بيكون؟ فما هو سبب
حدوث ظاهرة البرق والرعد ،أو
كسوف الشمس ،أو انتشار مرض
معين؟ قدم لنا بيكون منهجا مفرطا
في البساطة والتبسيط ،حتى
أننا نستطيع أن نقول أن أحدا من
العلماء لم يستخدم طريقة بيكون في
تفسير الظواهر ،لكن ما يعنينا هنا
ليس االجتهاد الذي قدمه بيكون في
تفاصيله ،وإنما األساس المنهجي
وراء ذلك الوصف.
يرى بيكون أنه ال سبيل إلى
استكشاف األسباب التي أطلق
عليها اسم "الصور" سوى التجربة،

أي التوجه إلى الطبيعة نفسها ،لكنه
أضاف أنه لن يتسنى لنا التحكم
في الطبيعة واستخدامها في
منافعنا إال بالخضوع لها ً
أول ،إن
المالحظة تعرض علينا الكيفية التي
نبحث عن صورتها تكون مختلطة
بكيفيات أخرى ،فمهمة االستقراء
استخالصها باستبعاد أو إسقاط كل
ما عداها.

استخدام العقل

لقد كان كتاب بيكون "اإلحياء
العظيم" الذي تركه دون أن يكمله،
على الرغم من كل عيوبه ،هو أروع
إنتاج فكري في الفلسفة اإلنجليزية؛
حتى ذلك العهد ،وربما لسنوات
طويلة بعده ،وأول دعوة صريحة
واضحة نحو استخدام العقل .لقد

عرف أرسطو وتالميذه االستقراء،
لكنهم اقتصروا على استخدام ما
يُس َّمى باالستقراء التام ،وهو القائم
على تعداد وحصر كل الشواهد التي
نريد فحصها في مقدمات نسلم بها؛
لكي نستخلص منها في النهاية؛ نتيجة
موجودة في تلك المقدمات بالفعل،
ومن ثم فهذا اللون من االستقراء ال
يختلف كثيرا عن القياس ،فالمقدمة
الكبرى في ذلك االستقراء نتاج
لعملية إحصاء تقوم على انتقاء
األمثلة والشواهد اإليجابية وترك
الشواهد السلبية ،وقد أطلق عليه
بيكون اسم "االستقراء بالتعداد
البسيط" ،وهكذا كانت التجربة هي
األداة األولى والحاسمة في منهج
بيكون .ففي الجزء الثاني من كتابه
"األورجانون الجديد" ،يعرض بيكون

الجانب اإليجابي من منهجه ،الذي
أطلق عليه اسم "صيد بان" .و"بان"
هو إله الصيد عند اإلغريق ،وابن
زيوس إله السماء وكبير اآللهه .أصبح
"بان" رمزا للكون الطبيعي ،وتركزت
عبادته في الريف .وتبدو أهمية
هذه االستعارة واضحة في أنها
تعبر عن هاجس الطبيعة المسيطر
على األذهان .ويقصد بيكون من
تلك االستعارة أن ممارسة المنهج
التجريبي تقتنص من المعارف مثلما
ما يقتنصه إله الصيد من صيد
وفير .وينقسم الجانب اإليجابي من
منهج بيكون إلى مرحلتين :المرحلة
األولى تتمثل في إجراء التجارب.
وقد تحدث بيكون عن أنواع ودرجات
التجريب ،من قبيل تنويع التجربة
وتكرارها ،وإطالة أمدها ،ونقلها إلى

ولعل فكرة تصنيف النتائج
ووضعها في قوائم كانت أحد
النقاط التي تعرضت لنقد شديد من
فالسفة العلم في العصور الالحقة.
يقول بيكون عن تلك القوائم :إن
غابت عن الباحث الجزئيات ،أو
الوقائع التجريبية المتعلقة بموضوع
البحث ،فسوف يضطرب التفكير
ويتشتت ويضل طريقه ،ولن يصل إلى
شيء .واألمل معقود على استخدام
قوائم الكشف لكي يصنف العقل
الوقائع التجريبية وينظمها تبعا
لدرجاتها ،ويحدد األمثلة النافية.
وبهذا يستطيع العقل أن يمارس عمله
ويستخلص نتائج التجريب وفقا لما
تقدمه تلك القوائم.
لقد استند بيكون في عملية
التصنيف واستخالص السبب
أو "الصورة" علة الظاهرة إلى
االستقراء؛ ألن القياس أداة عقيمة،
وليس أداة للكشف عن حقائق الكون،
وإنما هو أداة لعرض الحقائق وإقناع
الخصوم بها ،فهو يتألف من قضايا
تتكون من ألفاظ مختلطة في الذهن
وغير محددة المعنى .فضال عن أن
قضاياه العامة تكون ،في األغلب،
نتيجة تسرع في التعميم .وهو ما
يسميه بيكون "استباق الطبيعة".
أما منهجه االستقرائي فهو يتميز
بما يطلق عليه مصطلح "الرفض
واالستبعاد" ،أي إسقاط كل ما
يقتضي استبعاده بإسقاط األمثلة
السلبية .ولعل هذا هو ما دعا
بعض النقاد ،إلى القول بأن اعتماد
االستقراء العلمي عند بيكون ،على
األمثلة السالبة ،هو ما يعطي لبيكون
مكانته بين الفالسفة ،فهذا المنهج
ال يختلف كثيرا عن مبدأ القابلية
للتكذيب عند كارل بوبر؛ وإن كان هذا
ال يوافق على استخدام االستقراء
في البحث العلمي ،إال أنه يستخدم
مقولة بيكون في الحذف واالستبعاد.

يؤكد بيكون أن غياب
الوقائعالتجريبية
سيؤدي إىل
اضطراب تفكري
الباحث وأن استخدام
قوائم الكشف هو
سبيل تنظيمها
كان بيكون يأمل يف
أن يساعد البحث
املوضوعي دون
أفكار مسبقة يف
التغلب عىل النزعة
الذاتية للباحث
شعلة املنهج
العلمي التي
أشعلها بيكون كانت
مبثابة اإلرهاص
الحقيقي للثورة
الفكرية التي سار
عىل نهجها سبينوزا
وروسو وغريهام
تجنب األفكار
املسبقة مطلب
يكاد يكون مستحيالً
فضالً عن استحالة
مالحظة كل الجوانب
املحيطة مبثال واحد
يف شأن الظاهرة
منهج بيكون القائم
عىل االستقراء
أضحى منذ عرصه
هو املعيار املميز
بني العلم والالعلم
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ذهب بيكون ،كما أوضحنا ،إلى أن
العالِم عند فحصه لظاهرة معينة يبدأ
بجمع أكبر عدد من األمثلة المتعلقة
بالظاهرة ،ويستطيع العالم ،الذي
يكون ملما بالطبع بكل خصائص
البيئة والوسط الذي تحدث فيه
الظاهرة ،أن يكتشف "األمثلة" التي
تكون حاضرة باستمرار واألمثلة
التي تكون حاضرة في بعض األوقات
فقط ،ثم يقوم بإجراء تجارب يكون
الهدف منها التوصل إلى مالحظات
دقيقة تقع على الحدود بين ما نعلمه
وما نجهله ،ثم يقوم بتسجيل النتائج
التي عثر عليها ،وربما يقوم بنشر
هذه النتائج في الكتب المتخصصة
والدوريات العلمية ،وبمرور الوقت
تتراكم المعطيات العلمية المبرهنة؛
لتكون نسقا علميا كبيراً.
وغنى عن البيان أن عملية التوصل
إلى الفروض واختبارها بالطريقة
التي حددها بيكون؛ ال تتفق مع
العديد من النظريات العلمية
الالحقة .فكثير من هذه النظريات
تم التوصل إليها بطرق أبعد ما
تكون عن مجرد التجميع البسيط
للمعطيات والشواهد.

مطلب مستحيل

لقد ظن االستقرائيون األوائل،
وعلى رأسهم بيكون ،أن ما على
الباحث إال أن يجمع ببساطة
قوائم معينة لكل الشواهد واألمثلة
المصاحبة للظاهرة محور البحث،
ومن هنا فهو يضمن النجاح في
عزل العناصر الموجودة أو الحاضرة
باستمرار ،التي يكون لها عالقة
سببية بالظاهرة .واعتقد بيكون
أننا سنصل في النهاية إلى "الصور"
التي تكون بمثابة تعبيرات لفظية عن
العالقات بين ما أطلق عليه اسم
"الطبائع البسيطة" .كما اعتقد بيكون
أننا إذا ما استطعنا معرفة الصور،
فمن الممكن أن نتحكم أو نعدل من
القوى التي تتحكم في هذه الطبائع.
كان بيكون يأمل في أن يساعد
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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البحث الموضوعي؛ دون أفكار
مسبقة؛ في التغلب على النزعة
الذاتية للباحث .غير أنه اتضح لنا
فيما بعد أن هذا المطلب يكاد يكون
مستحيال من الناحية العملية ،بل ومن
ناحية المبدأ ،فمن الناحية العملية،
يستحيل علينا مالحظة كل الجوانب
المحيطة بمثال واحد من أمثلة
ً
فضأل عن الظاهرة ب ُرمتها.
الظاهرة،
كما أنه من المستحيل الحصول على
مالحظات "نقية" خالية من كل
األفكار المسبقة ،التي نشير إليها
في فلسفة العلم المعاصر؛ باسم
المالحظات المستندة إلى نظريات
متداخلة معها ،وقد أشار كارل بوبر
إلى شيء من هذا القبيل في قوله:
إن االعتقاد بأننا نستطيع إن نبدأ
من مالحظات خالصة فقط ،دون
االستعانة بشيء له طبيعة النظرية،
لهو اعتقاد ممجوج ،إن المالحظات
تكون دائما انتقائية ،فهي في حاجة
إلى موضوع وإلى مهمة محددة،
وهدف معلن ،ووجهة نظر ،ومشكلة.

نبي االستقراء

ونحن ال نريد أن ننساق كثيرا
في نقد منهج بيكون أو التقليل من
شأنه كما فعل بعض مؤرخي الفلسفة

ممن انتقصوا من دوره الريادي
المؤثر .فكثير من هذا النقد تم بعد
قرون من إنجاز بيكون ،وهو نقد لم
يضع في حسبانه الفترة التاريخية
والمالبسات التي سادت فيها.
فنحن نعتقد أن بيكون كان بحق
رائدا ومؤسسا للمنهج االستقرائي
التجريبي الحديث ،ويكفى أن
نقول إن أعضاء الجمعية الملكية
اعتبروه "رائدا لمنهج البحث العلمي
الحديث" .ويؤكد فيلسوف العلم هانز
ريشنباخ نفس المعنى في قوله:
بيكون هو الذي أدرك بوضوح ضرورة
استخدام االستدالالت االستقرائية
في المنهج العلمي ،وله في تاريخ
الفلسفة منزلة نبي االستقراء.
لقد أضحى البحث عن قوانين
الطبيعة منذ مطلع عصر النهضة
هو المهمة األساسية للعلم .ويعد
فرانسيس بيكون أول مفكر يصف
بطريقة متسقة منظمة ومنهجية
الطرق التي ينبغي للعلماء أن
يسلكوها للكشف عن هذه القوانين.
وعلى الرغم من أن صياغة بيكون
األصلية لقواعد المنهج العلمي كما
تصورها ،تم تعديلها واإلضافة إليها
وتهذيبها عدة مرات؛ حتى غدت
في غاية التعقيد ،إال أن األسس

الربهنة عىل النظريات ال تتم حني يتم
تكذيب النظريات املنافسة لها
يستمد منهج بيكون قيمته الكربى من
تأكيده عىل االهتامم بالشواهد السلبية
وقيمتها الربهانية التي قد تفوق
نظريتها االيجابية
اعرتف رواد فلسفة التنوير بفضل بيكون
وأهميته فمجده فولتري وأطلق عليه
«رائد الفلسفة التجريبية»

الجوهرية التي أرساها والروح
الجديدة التي أسبغها على دراسة
موضوعات المنهج العلمي ،أصبحت
موضع قبول العلماء منذ القرن
السابع عشر.
وكما سبق ونوهنا ،يستمد منهج
بيكون قيمته الكبرى ،من تأكيده على
االهتمام بالشواهد السلبية وقيمتها
البرهانية ،وكيف أنها تفوق أحيانا
قيمة الشواهد االيجابية ،وذلك ألن
البرهنة على النظريات ال تتم حين
يتم تكذيب النظريات المنافسة لها،
وهذا سبق واضح لرأي بيكون على
رأي كارل بوبر الذي يستند معياره
في القابلية للتكذيب على الفكرة
ذاتها .كما أن المالحظات عند بيكون
ال تعد دعما صادقا للنظرية إال إذا
كانت تقدم شاهدا سلبيا لنظرية
أخرى منافسة .ومن هنا فقد سبق
بيكون كارل بوبر فى التأكيد على
أهمية التكذيب في العلم.

روح بيكون

ما يعنينا هنا في منهج بيكون
القائم على االستقراء هو أنه
أضحى منذ عهد بيكون هو المعيار
المميز بين العلم والالعلم .فقضايا
العلم التي تتأسس وفقا لشواهد
المالحظات والتجارب أو الوقائع،
كما رأى بيكون ،وهي تتعارض تعارضا
كبيرا مع القضايا األخرى (قضايا
الالعلم أو العلم الزائف) التي قد
تتأسس على السلطة authority
أو العاطفة  emotionأو التقاليد
 ،traditionأو التأمل الميتافيزيقي
،metaphysical speculation
أو التحيز والتعصب أو العادة ،أو
أي مصدر آخر يزعم تقديم معرفة
يقينية تامة.
غير أن قيمة آراء بيكون لم تتضح
في حينها ،بل احتاج األمر ردحا
من الزمن؛ كي يدرك الناس قيمة
أفكاره التنويرية .فقد آثر الناس
في إنجلترا وفرنسا وألمانيا اللجوء
إلى قوة السالح في صراعهم الديني

والسياسي ،ولكن بعد أن تالشت
حدة ذلك الصراع ،احتشد الناس،
مدفوعين بروح بيكون ،ليزيدوا
من سيطرة الناس ،ال على الناس،
بل على ظروف حياة اإلنسان وما
يصادفها من عقبات .وعندما
تم تأسيس "الجمعية الملكية في
لندن للنهوض بالمعرفة الطبيعية"
( ،)1660تم إهداء أعمالها إلى روح
بيكون تكريماً وتخليداً لذكراه ،وأقر
أعضاء الجمعية بأن مصدر وحيهم
وإلهامهم يعود إلى أعمال وكتابات
فرانسيس بيكون.
وعندما قام فالسفة عصر التنوير
بتأليف دائرة المعارف المشهورة
التي أبهرت العالم ( )1751فإنهم
أهدوها إلى فرانسيس بيكون.
وكتب ديدرو في نشرتها التمهيدية:
إذا كنا أدينا مهمتنا بنجاح ،فإننا
نكون مدينين بأكبر الفضل لقاضي
القضاة بيكون الذي اقترح خطة
قاموس عالمي للعلوم والفنون ،في
عصر لم يوجد فيه علوم وال فنون،
وأن هذا العبقري الفذ ،كتب في
عصر كان من المستحيل فيه كتابة
تاريخ لما هو معروف ،كتب تاريخاً أو
دراسة لما هو ضروري أن نتعلمه أو
نعرف.
ويتعين علينا أن نشير أيضا إلى
أن بيكون ،على خالف الكثير من
فالسفة عصر التنوير الالحقين،
لم يقل بأن العقل عدو الدين أو أنه
بديل عنه ،وإنما أفسح لكل منهما
مجاالً في الفلسفة وفي الحياة.
غير أنه كان يمقت االعتماد على
التقاليد والنصوص الموروثة ،وطالب
بتغييرات عقالنية طبيعية؛ بدالً من
الركون إلى االفتراضات أو الحدس
العاطفي ،أو خوارق الطبيعة ،أو
األساطير الشعبية المألوفة.
ربما لم يتقدم العلم أبداً وفقاً
لطريقة بيكون في الرصد واالستقراء
الصارم المباشر والبسيط في الوقت
عينه ،إال أن شعلة المنهج العلمي
التي أذكى أوارها ،والعقالنية

الجديدة المستنيرة التي رفع
شعارها ،والغرض الجديد من العلم
بشقيه النظري والتطبيقي الذي
كان أول من نبه له ،كانت بمثابة
التمهيد الضروري على درب التنوير،
واإلرهاص الحقيقي للثورة الفكرية
التي سار على نهجها بعد ذلك
فالسفة أفذاذ من أمثال سبينوزا
وفولتير وروسو وكانط وغيرهم؛ ممن
كان لهم الفضل األول فيما وصلت
إليه البشرية اآلن من تقدم ورقي.

تطور النزعة العقالنية

كانت العقالنية العلمية والمنهجية،
التي كان بيكون الرائد األول الحقيقي
لها ،أحد أهم إرهاصات عصر
التنوير ،فتطور تلك النزعة العقالنية
كان تجسيدا للتقدم والتحرر الفكري
واالجتماعي واالقتصادي والسياسي،
الذي واكب التحوالت الهيكلية التي
حدثت في أوروبا ،والتي اعتبرت

العقل المصدر األول؛ بل والوحيد
للمعرفة الصحيحة ،وأكدت على
احترام العقل؛ بل تقديسه ونبذ الفكر
الميتافيزيقي واألسطوري ،وناضلت
ضد األيديولوجية االقطاعية وسلطة
الكنسية وعملت من دون كلل من
أجل بسط سيطرة العقل؛ لفهم
وتفسير ظواهر الطبيعية واإلنسان،
فضال عن إيمان راسخ بقدرة
العقل البشري على التطور والتغير
والتقدم نحو األفضل؛ للسيطرة على
الطبيعة وتسخيرها؛ لصالح اإلنسان
والمجتمع .كما اتسمت تلك العقالنية
ببذور فصل الديني عن الدنيوي،
وعدم الخضوع لسلطة الكنيسة أو
أي سلطة أو وصاية خارجية بعيدا
عن سلطة العقل؛ بل إن بيكون كان
من أوائل من دعوا إلى ضرورة
الفصل بين الالهوت والعلم بكلمات
واضحة ،فلكل مجاله وحدوده التي
ال يجب أن يتخطاها ،وهو صاحب

المقولة الرائجة "قليل من الفلسفة
قد يؤدي إلى اإللحاد ،لكن التعمق في
دراستها يقود إلى اإليمان".
وإذا كان الفالسفة يختلفون أحيا ًنا
في كثير من األمور ،فإنهم جمي ًعا ال
يختلفون على الكثير من مقوالت
فرانسيس بيكون ،التي صارت خالدة
في الوعي اإلنساني ،منها" ،الصمت
فضيلة الحمقى" ،و"إنتقاء الوقت
اقتصاد فيه" ،و"المال أجمل خادم
وأقبح سيد" ،وأيضا عبارته التي
أصبحت شعارا لعصر العقالنية
والتنوير ،التي يقول فيها "المعرفة
قوة".
ً
أخيرا ،يكفي أن نشير إلى أن
رواد فلسفة التنوير أنفسهم هم من
اعترفوا بفضله وأهميته ،فقام فولتير
بتمجيده وأطلق عليه اسم "رائد
الفلسفة التجريبية" ،وأهدى كانط
كتابه األهم "نقد العقل الخالص" إلى
روح بيكون.

67

حكايات التنوير
عبت فلسفته عن موسوعية تعكسها
َّ
كتاباته وما قدمه من آراء يف شتى
املجاالت
القسية إىل إنجلرتا شكلت محطة
رحلته
ْ
حاسمة لخصها يف "الرسائل الفلسفية"

وصفت الرسائل بأنها
ُ
قنبلة أصابت النظام
حدت ضده
القديم وو َّ
جميع فئات السلطة
الحاكمة

يعد الفيلسوف الفرنسي فولتير أحد ابرز الفالسفة
الذين ارتبط نتاجهم بمفهوم التنوير ،على نحو يجعل
حضوره بديهي ًا ،ومنطقي ًا ،في كل نقاش حول التنوير ومسائله
ومصائره .وهو ما يؤكده بإيجاز دال ،ذلك السؤال االستنكاري
الذي طرحه مؤرخ الفكر األوروبي في القرن الثامن عشر ،بول
هازار عندما تساءل :لو لم يكن فولتير قد ُوجد ،هل كان من
الممكن أن يحظى القرن الثامن عشر بذات القيمة التي حازها؟
ما يفرض علينا طرح سؤال آخر :هل يعتبر فولتير بالفعل،
أيقونة معبرة عن ذاك القرن ،أم مؤسس ًا لقيمه المختلفة؟

أدرك فولتري مبكرا ً أن
نتاجه يجب أن يتوجه
لبناء مستقبل أفضل
للبرشية

فولتير ..فيلسوف التسامح

الزواوي بغورة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال نستطيع اإلجابة على هذا
السؤال ،ما لم ننظر ،ولو قلي ً
ال،
في فلسفته ،رغم موسوعيته،
فقد كان كاتباً مسرحياً ،وروائياً،
وشاعراً ،ومؤرخاً ،وفيلسوفاً ،وهو
بذلك يع ِّبر أحسن تعبير عن روح
القرن الثامن عشر التي تميزت
بالنظرة الموسوعية ،وكشفت عن
بعض جوانبها من خالل :مشروع
الموسوعة ،الذي شارك في تأسيسه
وبلورته مع أسماء بارزة ،منها :ديدرو
وروسو ودولباخ ..وغيرهم.
ولقد ع َّبرت فلسفته نفسها عن
هذه الموسوعية ،سواء من جهة ما
تركه من كتابات ،وبخاصة "الرسائل
الفلسفية" ،و"القاموس الفلسفي" ،أم
ما قدمه من آراء ونظرات في الحياة،
والمجتمع ،والسياسة ،واألخالق،
وغيرها من المجاالت .وال يمكن
الحديث عن فلسفته التنويرية ما
القسرية إلى
لم نتحدث عن رحلته
ْ
إنجلترا التي استمرت لثالث سنوات،
حتى العام  ،1729لتشكل محطة
حاسمة في حياته الفكرية ،كما يجمع
على ذلك كل الدارسين لفلسفته وأدبه
ومواقفه االجتماعية والسياسية،
ولخصها فيما أصبح يعرف بـ
"الرسائل الفلسفية" ،التي تتك َّون
من خمس وعشرين رسالة ،شملت

مالحظاته المباشرة ،وقراءاته،
ومناقشاته ،وانطباعاته حول إنجلترا.
و منذ أن نشرها ،بعد عودته
بسنتين أو ثالث سنوات ،أصبح ال
يكاد يعرف إ َّال بهذه الرسائل؛ ألنها
كانت ،كما وصفها أحد الدراسين،
بمثابة "القنبلة التي ُقذف بها صرح
وحدت ضده
النظام القديم ،والتي َّ
جميع فئات السلطة الحاكمة .ومنذ
ذلك الحين أدرك ،أن أعماله ،سواء
األدبية أم التاريخية أم الفلسفية
الخالصة ،يجب أن تتوجه لبناء
"مستقبل أفضل للبشرية".

بدايات "الرسائل"

تبدأ تلك الرسائل ،كما هو
معلوم ،بالحديث عن فئة أو
طائفة دينية هامشية هي طائفة
الكويكر( )Quakerالتي تسامح مع
طقوسها الغريبة المجتمع اإلنجليزي.
وهذا يعني أن فولتير قد بدأ حديثه
عن رحلته بالحديث عن الهامشي،
والهش ،والضعيف ،ولم يبدأ بالحديث
عن الملوك وقصورهم ،أو االقتصاد
والتجارة ،أوالمدينة وازدهارها .لقد
كانت لندن في ذاك الوقت عاصمة
للعالم ،وقائدة لتطوره االقتصادي.
وبالطبع ،فإن هذا الوصف الذي
خصه لهذه الطائفة كان موجهاً ،أوال
َّ

انفتاحه وتق ُّبلَه لآلخر
سمح له أن يسعى
لرد بعض االفرتاءات
التي ا ُلصقت
باملسلمني
و قبل كل شيء ،إلى القارئ الفرنسي
الذي كان يخضع -حينذاك -لكل
أنواع األرذوكسيات الخانقة ،بل
نستطيع القول ،إن فولتير نفسه
قد شمله هذا النوع من ضيق األفق،
وعدم تحمل االختالف .يؤكد ذلك
تلك الحوارات التي أجراها مع
(ممثل) الكويكر الذي يصفه بالهدوء،
والسكينة ،والمرونة ،في حين يصف
نفسه بالتصلب وعدم تحمل اآلراء
"الغريبة"؛ لممثل هذه الطائفة.

بني شكسبري ونيوتن

كما أدهشه المستوى الرفيع
الذي حققته اآلداب اإلنجليزية على
مختلف المستويات ،وبخاصة تلك
المرتبطة بالمجتمع ،وبما تقوم به
بعض السيدات من رعاية لألدب،
فيقول "وتُك َّرم اآلداب في إنجلترا أكثر
من فرنسا ،وتع ُّد هذه الخطوة نتيجة
الزمة لشكل حكومتها" .وبعد أن قدم
إحصاءات عن النوادي ،واألشخاص
المهتمين باألدب ،خلُص إلى القول
"وهكذا ،فإن األمة بأسرها مضطرة
إلى الثقافة" .وبالطبع ،وكما يقول

أحد الدارسين ،فقد صعق بمسرح
شكسبير ،وهو الشاعر والمؤلف
المسرحي ،وقال عنه :لقد خلق
شكسبير المسرح.
وأعجب فولتير إعجابا ال حد له
بنيوتن ،وما أنجزه من اكتشافات
علمية ،وبخاصة ما أرساه من قواعد
جديدة للمنهج العلمي .وهو الذي
أشاع قصة التفاحة التي روتها له بنت
أخت نيوتن .وخصه بثالث رسائل من
أطول رسائله ،ومن أجودها .عرض
فيها نظرية الجاذبية والبصريات،
وانتصر فيها للعلم الطبيعي التجريبي
انتصاراً كلياً ،وذلك على حساب
ديكارت وباسكال.

ع
انفتاح وا ٍ

ومع أن وصفه للمنجزات الحضارية
إلنجلترا كان مصحوبا بما حققته
فرنسا ،إال أنه مع ذلك ،كان لرسائله
وقع أليم على مشاعر الفرنسيين ،في
ذلك الوقت ،وأصابتهم في كبريائهم
القومي ،أكثر مما جرح نقده الساخر
والالذع للكنيسة ،وذلك بحكم العداوة
التقليدية التي تحكم البلدين.

والحق ،فإن انفتاحه وتق ُّبلَه لآلخر
المتمثل في اإلنجليزي ،والحقا
األوروبي ،وبخاصة عندما أقام في
مدينة (فرناي) بمحاذاة الحدود مع
سويسرا ،هو ما سمح له أن ينظر
نظرة مغايرة للمسلم الذي يسميه في
قاموسه بـ"المحمدي" .حيث يقول:
أقولها لكم مرة أخرى ،أيها الحمقى
المتخلفون عقليا؛ الذين جعلكم بعض
الجهلة اآلخرين؛ تصدقون أن الدين
وحسي ،ما من
المحمدي شهواني
ِّ
خُ
كلمة صدق في ذلك ،وإنما دعتم
في هذا الشأن كما خُ دعتم في كثير
غيره".

تأمالت وأسئلة

ولكن ،إذا كان فولتير في الرسائل،
قد تحدث عن الفلسفة ،وبخاصة
الفلسفة التجريبية ،وعن الفالسفة،
وعلى رأسهم جون لوك ،فإنه في
"القاموس الفلسفي" ،تحدث عن
فلسفته الخاصة ،مع أنه لم يكن
مخصصاً للفلسفة كلية؛ ألنه اشتمل
على مختلف أمور الحياة ،ومنها ،على
سبيل المثال ال الحصر ،حديثه عن:

مالته
لجأ إىل عرض تأ ُّ
بطرق غري مبارشة
عرب تقديم حكايات
وقصص طريفة
وأسئلة حائرة
شكل تحدي الدجل
والزج به يف بالط
العلامء هاجسه
النقدي األول يف
أرساء قيم التنوير
اهتم فولتري
بقضية الحرية متأثرا ً
مبعاناته الذاتية بعد
أن تذوق طعمها
يف إنجلرتا
69
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الحنطة ،كرومويل ،الخدمة الكنسية،
التقبيل ..إلخ .كما لم يلجأ إلى تقديم
التعريفات والتحديدات أو المعلومات
كما هو مطلوب في القواميس
والمعاجم والموسوعات ،وإنما قدم
تأ ُّمالته بطريقة مباشرة في بعض
األحيان ،وغير مباشرة في كثير من
األحيان؛ سواء بضرب األمثلة ،أم
بتقديم حكايات وقصص طريفة ،أو
االكتفاء بطرح األسئلة ،كما هو الحال
في المادة األخيرة من قاموسه التي
خصها للسؤال ،ولكن ليس من خالل
تحديد معنى السؤال ،وإنما بطرح
أسئلة تتناول شؤوناً مختلفة من حياة
اإلنسان منها :لماذا يضطهد اإلنسان
أخاه اإلنسان دائما؟

ثالوث الدجل والتطرف
والتعصب

ومن بين المسائل التي ارتبط
بها فولتير ،وم َّيزته ،مقارنة بمختلف
المفكرين وكتاب التنوير في القرن
الثامن عشر ،مسألة الدجل التي
كانت تشكل هاجسه النقدي األول في
أرساء قيم التنوير ،وبخاصة الدجل
الذي كان وال يزال يسيطر على
العلماء ،ويفسد العلم بوصفه أساساً
لعملية التنوير .يقول "من النادر أن
تخلو العلوم من دجل .يو ُّد الناس أن
تقبل آراؤهم دائما" .ويقدم أمثلة
كثيرة على ذلك ،منها قصة الطبيب
فيالر ،الذي كان يضيف لمياه نهر
السين قطرات من النترات ويبيعها
في زجاجات ،موهماً المقبلين عليها
بقدرتها على إطالة العمر .وعلى
هذا النحو يروي قصصاً كثيرة ،عن
الدجالين والنصابين في السياسة
واألدب ،وفي مختلف مجاالت الحياة،
ليخلص إلى أمر أساسي ،كان وال
يزال يشكل عقبة أمام التقدم العقلي
والخلقي لإلنسان ،أال وهو التصديق
من غير سؤال أو دليل ،والقبول بكل ما
يوافق أهواءنا ،ورغباتنا ،ومصالحنا،
وبذلك يتحدد الدجل بكل ما يتنافى
والحقيقة ،والنقد ،وتحكيم العقل.
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يعد فولتري من مؤسيس فلسفة تقوم
عىل فكرة التقدم املطرد للنوع البرشي
رغم نهجه النقدي الذي م َّيزه عن جميع
أقرانه إالَّ أن بعض تأمالته تحتاج إىل إعادة
نظر

واألمر نفسه فيما يتعلق بالتطرف،
والتعصب.

العقل والنقد

لم يعرض فولتير أفكاره وفلسفته
بشكل مذهبي أو نسقي ،ولذا ،نجده
عندما تحدث عن العقل ،الذي يعتبر
قيمة مركزية في عملية التنوير،
وناتجة عن العلم الطبيعي في
صورة النموذج النيوتوني ،قد اكتفى
بالحديث عن العقل الزائف ،أي ما
هو ضد العقل الحقيقي .وإذا شئنا
الدقة ،نقول أنه تحدث عن العقل
الزائف ،وب َّين سمتين من سماته
األساسية :األولى ،عدم فحص صحة
المبدأ األول أو المقدمة األولى في
أي قضية من القضايا .والثانية،
استخالص نتائج خاطئة من مبدأ
صحيح ،وبالتالي فإن النتيجة هي:
إن العقل الحقيقي والعادل هو الذي
سيميز بينهما.
ويرتبط العقل بالنقد الذي ش َّكل
هو اآلخر ميزة من مميزات عصر
التنوير ،وجسدتها مختلف أعمال
فولتير األدبية والفلسفية .كما اهتم
اهتماماً شديداً بقضية الحرية ،وهو
الذي عانى من كل أنواع المضايقات،
والمتابعات ،واإلكراهات ،بعد أن
تذوق طعمها في إنجلترا .لذا نجده
يستشهد كثيرا ،بما حققته هذه
األمة في مجال الحرية ،سواء في
المجال السياسي ،حيث يقول "إن
األمة اإلنجليزية هي الوحيدة على

هذه األرض التي استطاعت ضبط
ألي
سلطة الملوك ،والتي تمكنت ،بعد ٍ
ٍ
وجهد ،من إقامة هذا الحكم الحكيم
حيث تطلق الحرية للعاهل عندما
يريد فعل الخير ،وتقيد يده عندما
ينوي الشر ،وحيث يشارك الشعب في
الحكم بال فوضى" .أما في المجال
الديني ،فيقول "يذهب اإلنجليزي
كرجل ح ٍّر إلى السماء ،ومن الطريق
الذي يروقه".

فلسفة التاريخ

وإذا كان فولتير قد تناول في
فلسفته بالنقد قضايا الدجل،
والتعصب والتطرف والخرافات
واألحكام المسبقة ،وكل القيم التي
تحط من قدرة اإلنسان على التقدم
وتشكل عقبة أمام التنوير ،فمما ال
شك فيه أن التقدم كان دائما قيمة
عزيزة على قلبه وعقله ،وهد ًفا لكل
أعماله .ولقد ساعده في ذلك،
كونه مؤرخاً مشهوداً له في القرن
الثامن عشر ،فال يزال كتابه عن
لويس الرابع عشر ،مرجعاً أساسياً
في الكتابة التاريخية ،بل ال نبالغ إذا
قلنا أن فولتير من مؤسسي فلسفة
التاريخ التي تقوم على فكرة التقدم
الخطي للنوع البشري .ولقد كان لهذه
الفكرة تأثير كبير في عصره ،وفي
األجيال الالحقة عليه ،كما أثبت ذلك
الفيلسوف ارنست كاسيرر في كتاب
"فلسفة التنوير".

من أجل التسامح

والحق ،فإنه ليس من السهل
أن نفهم دائما مقاصد فولتير،
وذلك بحكم أسلوبه الذي ال يتميز
بالسخرية فقط ،كما هو معلوم،
وإنما بالمفارقات ،ومنها على سبيل
المثال وصفه للكاهن بـ "األحمق
المذهل" ،والفيلسوف بـ"صاحب
األوهام السامية" .وإلتباعه األسلوب
الموجز ،ولطرحه لألسئلة أكثر
من تقديمه لألجوبة .وهو يتقصد
ذلك قصداً .ما يعني أنه يتفق مع
ما تذهب إليه نظريات القراءة
المعاصرة .حيث يقول" :أكثر الكتب
إثارة هي تلك الكتب التي يسهم فيها
القارئ بنفسه" .ولكن ،ومع إقرارنا
بحسه النقدي ،بل نهجه النقدي الذي
م َّيزه عن جميع أقرانه في القرن
الثامن عشر ،إ َّال أن بعض تأمالته
وأفكاره ،تحتاج إلى إعادة النظر،
ومنها على سبيل المثال ال الحصر،
موقفه من اللغة الفرنسية حيث يقول
"ليست الفرنسية غزيرة وال مرنة مثل
اإليطالية ،وال فخمة مثل اإلسبانية،
وال حيوية بقدر اإلنجليزية ،إ َّال أنها
فاقت هذه اللغات الثالث نجاحا
بالحقيقة الوحيدة ،إنها أكثر مالءمة
للتواصل ،وإن هنالك كتبا مبهجة
مكتوبة بالفرنسية أكثر ما يوجد في
غيرها .نجحت الفرنسية مثلما نجح
طهاة فرنسا ،ألن لها مذاقاً عاماً
أكثر إرضاء" .ربما كان الحال كذلك
في القرن الثامن عشر ،لكننا نعلم،
أن األمر لم يعد كذلك .وعليه ،فإن
السؤال الذي يفرض نفسه ،هو هل
األفكار الفلسفية التي قدمها فولتير
في التقدم والعقل والعلم ..إلخ ال
تزال صالحة في عصرنا ،أم أن
األمر يحتاج إلى مناقشة؟ ال نستطيع
معالجة هذا السؤال العام ،ما لم
نتناول ،في تقديري ،قضية محددة،
بالتحليل و النقد ،ومنها على سبيل
المثال ال الحصر ،قضية التسامح
التي اهتم بها كثيرا ،وناضل من أجلها
وخصها بكتاب كامل.
لفترة طويلة،
َّ

متيز التنوير باألنسنة والعلمية والعقالنية
ما أعاد االعتبار لإلنسان ودوره يف الحياة
مرحلة التنوير جعلت اإلنسان منتجاً للمعرفة
عن طريق العقل والعلم

ظهرت بوادر مصطلح "التنوير" مع نهاية عصر النهضة،
وتأصل في العصر الحديث ،وهو يشير إلى التحوالت الفكرية
العميقة التي جرت بعد التخلص من سلطة الكنيسة؛ نتيجة
التقدم العلمي ،حيث جاء العلم بحقائق وتفسيرات جديدة
للكون ،أزاحت التفسيرات الالهوتية جانب ًا ،وقدمت فهم ًا ورؤية
جديدين للعالم ولحياة اإلنسان ،واكبهما الفن الذي قام بدور
رئيس في تشكيل منظومة القيم الحديثة المتشربة بروح
المتغيرات الجديدة .

الفن ..وتشكيل فلسفة الجمال
يف عرص النهضة بدأ يتضح تدريجياً دور الفن
الثقايف يف حياة الفرد
طريقة التفكري هي مفتاح العقل فإما
تقيده وتصيبه بالجمود وإما تجعله منفتحاً
عىل التطور

يشير مصطلح التنوير إلى فترة
تاريخية ،تم فيها إعادة تأسيس العقل
اإلنساني على أسس جديدة ،أهمها،
الحرية واعتماد العلم في تفسير
الكون والعالم والحياة واإلنسان
وقضاياه وغيرها .واتسم التنوير
بثالث نزعات ،هي األنسنة والعلمية
والعقالنية ،حيث تمت إعادة االعتبار
لإلنسان ودوره في الحياة ،واألهم
من ذلك أصبح هو منتج المعرفة عن
طريق العقل والعلم .ولم يكن الفن
بمنأى عن هذه التغيرات فاستقل
هو اآلخر عن التوظيف الديني،
وبدأ يتضح تدريجياً دوره الثقافي
في حياة الفرد ،ومن ثم مكانته
في التطورات الفكرية والحضارية
الحديثة التي أفضت إلى بيان دوره
المهم لإلنسان ،فساهم ذلك في
توظيفه من قبل العديد من المبدعين
في سياق عملية التنوير .وسنحاول
هنا بيان ماهية العناصر الفكرية في
دور الفن التنويري.

الفن والفكر

عبد الله الجسمي

كمدخل للحديث عن الفن والفكر،
البد من اإلشارة بشكل موجز جداً
إلى صلة التنوير الوثيقة بالفكر.
فعقل اإلنسان هو الحامل لألفكار
والتصورات ،وطبيعة األفكار التي
يؤمن بها الفرد ،تنعكس على طريقة

تفكيره ورؤيته للواقع والعالم ،وتفسيره
لما يجري فيه ،وربطه بين األحداث
واألشياء ،وتحدد أيضاً عالقته
وموقفه من اآلخرين ،وبشكل عام
يمارس طريقة حياته بناء عليها .وتُعد
طريقة التفكير مفتاحاً للعقل ،فإما
أن تقيده وتغلقه أو تصيبه بالجمود،
ونتائج ذلك سيئة جداً؛ ألنها تقود
للتعصب والتطرف والقمع واإلقصاء
وغيرها ،وإما أن تجعله منفتحاً،
متميزاً بالقابلية للتطور والتفاعل
والتعايش مع اآلخرين .العقل المنفتح
هو العقل المستنير الذي يتساءل
ويناقش ويجادل وال مكان فيه
لمسلمات تجمده .األفكار وطريقة
التفكير إذاً هي التي تحدد ما إذا
كان العقل جامداً ومنغلقاً ،أو منفتحاً
ومستنيراً .وعند تتبع مسيرة الفن منذ
بداياته األولى حتى اليوم؛ سنجد بأنه
يعد بالفعل انعكاساً لوعي اإلنسان
وتعبيراً عن تصوراته وطريقة تفكيره.
فالفن يمتلك قدرة فريدة وإمكانيات
كبيرة ترتبط بالتعبير عن الموضوعات
واألفكار غير المدركة بشكل مباشر؛
من خالل التجريد .هذا فض ً
ال عن
إمكانية تصوير األفكار واعطائها
بعداً حسياً .فمث ً
ال ،لو نظرنا إلى
األساطير القديمة التي كانت تعبر عن
معتقدات اإلنسان القديم ،سنجدها
تشخص اآللهة وممارساتها؛ بالرسوم
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والمنحوتات والقصائد وغيرها ،وإذا
نظرنا لمرحلة تاريخية أخرى ،وهي
العصور الوسطى ،فسنجد الفن يعبر
عن موضوعات دينية ،إذ في الكثير
من الكنائس األوروبية نجد الصور
الفنية تحكي قصة الخلق أو يوم
القيامة ،وفي الحالتين لم ي َر أحد من
األحياء كيفية الخلق ،وال يوم القيامة،
ولكن من خالل األعمال الفنية
يستطيع المرء البسيط تكوين تصور
أولي عن األفكار والمعتقدات الدينية
بهذا الخصوص.

التحول النهضوي

مع التحول الذي جرى في
عصر النهضة ،اتجه الفن في
العصر الحديث إلى اكتشاف
قيمة اإلنسان وحرية الجسد ،أما
موضوعاته فراحت تتعدد وتأخذ
الطابع الدنيوي ،على عكس النظرة
الدينية األحادية لإلنسان والعالم.
كما عكست أيضا الحرية التى بدا
الفنان واإلنسان األوروبي بشكل
عام يتلمسها بعد قرون من التسلط
الكنسي على إبداعات الفنانين،
فبرزت اتجاهات فنية تعبر عن
طريقة التفكير والرؤية الجديدة
للكون والعالم ،مثل فن "الركوكو"
الذي يعبر عن النظرة الالمتناهية
للكون؛ باعتبار األرض جرماً سماوياً
يسبح في فضاء واسع .وهذا يناقض
تماماً النظرية المركزية التي كانت
سائدة في العصور الوسطى وما
سبقها ،التي تقول بمركزية األرض
في الكون ،وبالتالي يكون االنسان في
قلب هذا المركز.
وال تقف المسألة عند قدرة الفن
على التعبير عن األفكار الجديدة،
بل والتأثير على طريقة تفكير
اإلنسان أيضا .فالفن يشكل أحد
أبرز المؤثرات على اإلنسان وتفكيره؛
على القيم والممارسات واالنفعاالت
والتوجيه والدعاية والتربية والسياسة
وغيرها .وهذا ما يفسر مسألة فرض
الرقابة على الفن التي أشار إليها
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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العقل املستنري الذي يتساءل ويناقش
ويجادل وال مكان فيه ملسلامت تجمده
الفن هو انعكاس لوعي اإلنسان وتعبريا ً عن
تصوراته وطريقة تفكريه
أفالطون بطريقة منهجية في محاورة
"الجمهورية"؛ من أجل كبح جماح
تأثير الفن على العامة وممارساتهم
تجاه اآلخرين والمجتمع والدولة.
هناك إذاً صلة قوية بين الفن والفكر.
ما يفتح المجال الستخدام الفن
وإبداعاته المختلفة في معارك التنوير
والتجديد.

نشأة فلسفة الجامل

يمثل العصر الحديث نقطة تحول
هامة للفن والفلسفة ،التي تعتبر
مفتاحاً مهماً لفهم عملية دخوله
معترك التنوير ،وهي نشأة فلسفة
الجمال كأحد مباحث الفلسفة

المستقلة على يد الفيلسوف األلماني
الكسندر بو مجارتن في منتصف
القرن الثامن عشر .فعلى الرغم من
قدم الظاهرة الفنية التي نشأت مع
التجمعات اإلنسانية األولى ،وتجذرت
حتى أصبحت رمزاً إلبداعاته
الحضارية ،وتعبيراً عن معتقداته
الفكرية والدينية ،إال أن الفن لم يكن
من مباحث الفلسفة ،التي نشأت في
القرن السادس قبل الميالد ،وتركزت
على الوجود واألخالق .وال نريد هنا
أن نبحث أسباب تأخر حضور الفن؛
كمبحث فلسفي مستقل ،لكن تجدر
اإلشارة إلى أن الفن كان خالل
مسيرته التاريخية خاضع للسلطة

الدينية والوظيفة االجتماعية،
ويرتبط بشكل كبير بالحرف ،كما أن
الفالسفة اليونانيين ،على رغم تناول
بعضهم الفنون ،إال أنهم لم ينظروا
إلى الفن من زاوية فلسفية ،لكونه
يحاكي الموجودات الواقعية (الطبيعة
واإلنسان) ،بينما كان االهتمام
الفلسفي لدى اليونان منصباً على
الكليات العقلية المجردة.
ومع التقدم العلمي الذي جرى منذ
عصر النهضة ،أدركت النخبة المفكرة
في العصر الحديث ،أن العلم يتعلق
بالدرجة األولى بما هو مادي فقط،
وليس له تأثير على الجوانب الذاتية؛
كالمعتقدات والقيم ومعنى الحياة
والمفاهيم وغيرها ،التي تمثل محور
االختالف بين األمم والشعوب .لقد
قاد التطور العلمي إلى مسألة مهمة،
وهي تبديد الضباب العالق بدور الفن
في حياة االنسان وأثره على تفكيره،
فالفن يلعب دوراً أساسياً في التعبير
عن غالبية الموضوعات الذاتية،
مثل القيم االخالقية والمعتقدات
ومعنى الحياة ورؤية اإلنسان للعالم،
وكيف يمكن أن يقوم الفن بدور نقدي
وتوجيهي في المجتمع .لقد برز دور
الفن الفكري والثقافي بشكل واضح
بعد تراجع هيمنة الكنيسة في أوروبا،
وهو األمر الذي ترك فراغاً كبيراً
فيما يتعلق بالقيم األخالقية والجوانب
الروحية على وجه الخصوص ،فانبرى
عدد من النقاد للدفع باألدب وفن
التصوير (الرسم) للمساهمة في
التعبير عن ال ُمثُل وصياغة منظومة
القيم في المجتمع؛ بشكل عام .فنجد
مث ً
ال ما طرحه الناقد الشهير آنذاك
أ .جونسون (وآخرون) في نظرية
محاكاة ال َمثل األعلى؛ بمعنى أن يكون
للفن بعد أخالقي بالضرورة.
وتعكس الجوانب الذاتية التى يعبر
عنها الفن بعداً معرفياً ،أي المعرفة
الذاتية ،المناقضة تقريبا للمعرفة
العلمية من حيث طابعها وموضوعاتها
وطبيعة اليقين فيها ،حيث يكون طابع
الحقائق في المعرفة الفنية والذاتية
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بشكل عام ،ذاتياً أو اجتماعياً ،ويطلق
عليها المعرفة غير المباشرة .
ومنذ ظهور فلسفة الجمال؛ كفرع
فلسفي مستقل ،اتضحت بصورة جلية
صلة الفن بالفكر ،واتسع نطاق البحث
الفلسفي الهادف إلى بيان األبعاد
الفكرية للفن .لقد مهد ذلك الطريق
لقيام العديدين من فناني العصر
الحديث بتوظيف الفن في خدمة
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الفكر ،وبرزت قامات كبيرة وظفت
الفن في خدمة قضايا التنوير ،فعلى
سبيل المثال نجد الرسام اإلسباني
فرانشيسكو دي غويا بنزعته اإلنسانية
والعقلية ،يقدم لوحات خالدة عبرت
عن قضايا االنسان ومعاناته .وكذلك
الدور التنويري الكبير الذي قام به
الكاتب المسرحي النرويجي هنريك
أبسن في كتاباته التى تحولت إلى

مدرسة فكرية تنويرية وظفت األدب
في معركة التنوير الفكري.

الفن ولغة الحقائق

يعتبر الفن ،خصوصا الديني
والواقعي ،لغة رمزية تعبر عن
المعتقدات والقضايا االنسانية،
يستخدمها الفنان في ابداعاته ،وينقل
من خاللها الفكر والمعنى للجمهور،

فاألسماء على سبيل المثال ترمز
إلى األشياء في الواقع ،مثل الطائرة
أو الحصان أو الطاولة ،وإذا قيلت
ألي فرد وهي ليست موجودة أمامه
سيعرف ما المقصود بذلك ،نتيجة
لتعقل صورتها في العقل؛ بمعنى أن
الرموز واألسماء اللغوية هي دالالت
لألشياء الموجودة في الواقع ،وتحمل
معنى الشيء المرموز إليه .وكما هو
معروف فإن اللغة هي تعبير عن الفكر
أو األفكار التى في الذهن ،والكيفية
التى تصاغ بها األفكار لها وقع على
األفراد وتؤثر فيهم ،ومن خالل
الحجج والجدل اللغوي يمكن تغيير
األفكار في العقول.
وقد حظيت اللغة بأهمية فلسفية
كبرى في القرن العشرين ،الذي يعد
قرن اللغة بحق ،إذ ذهب الكثير من
الفالسفة إلى أن اللغة ،أو القضايا
اللغوية البسيطة ،هي وصف وتصوير
للواقع ولمعناه الواقعي (مثال كصورة
فوتوغرافية لكرسي فوق طاولة
يمكن التعبير عنها أو وصفها لغويا
بـ الكرسي فوق الطاولة) .كما
تنقل اللغة الواقعية وكذلك األدبية،
صورا متحركة إليقاع الحياة اليومية
والممارسات فيها ،وهي بذلك تعكس
أو تنقل أفكارا يريد الفنان أو األديب
إيصالها لآلخرين والتأثير في وعيهم
وتفكيرهم ونظرتهم لألمور ،فالصورة
اللغوية على ارتباط وثيق بالمعنى
والفكر ،ولها القدرة على التأثير على
األفراد وأفكارهم ،وينسحب األمر
على الصورة األدبية والفنية التى
يفوق تأثيرها الصورة اللغوية الوصفية
للواقع ،نظراً إلثارتها العواطف
واالنفعاالت ،ومن ثم االستجابة أو
النفور من موضوع العمل الفني.

الفن والحقيقة

ومن جانب آخر هناك صلة وثيقة
بين الفن والحقيقة ،على الرغم من
اعتقاد الكثيرين بعدم وجود صلة
بينهما ،والمجال األساسي المختص
بها هو العلم ،فالحقائق العلمية

دامغة؛ ألنها موضوعية ومستقلة عن
اإلنسان وتقدم أدلة وبراهين ،وتأتي
عن طريق التجربة ،عالوة بالطبع على
الحقائق الواقعية في الحياة اليومية.
وال شك في أن هذه النظرة قاصرة؛
ألن الفن يعبر عن الحقيقة ،وربما
يكون مجاله أوسع من العلم ،لكن
هذا ليس موضوعنا هنا .فإذا أقررنا
أن الفن يعبر عن المعرفة الذاتية،
فذلك يعني أنه يعبر عن حقائق ذاتية،
يختلف طابعها بالتأكيد عن الحقائق
العلمية .فالحقائق الذاتية تمثل أهمية
كبرى لإلنسان والجماعة ،والفن ،كما
أشرنا سابقاً ،هو القادر على التعبير
عنها ،بل والحفاظ عليها ونقلها
لآلخرين .وتتسم الحقائق الذاتية
بالطابع النسبي ،كما تختلف تعبيراتها
اللغوية عن الحقائق العلمية ،حيث
تتميز األخيرة بالمعنى الحرفي للكلمة
والدقة والتحديد الشديدين ،وال مجال
فيها للتعددية في التفسير أو الغموض
وااللتباس .في المقابل تتسم تعبيرات
الحقائق الذاتية باألسلوب الفني
والمجازي األدبي ،وتركز في األغلب
على حقائق غير مدركة بالحواس،
وقابلة ألكثر من تأويل ،وبالتالي تتسم
الحقائق الذاتية بالتعددية ال األحادية،
وأي محاولة لجعلها أحادية ستقود
للتعصب والتطرف وإلغاء اآلخر.

إعادة تشكيل الوعي

إذا كان الفن قادراً على التعبير
وتوصيل القيم والمعتقدات ،فهو إذن
يساهم مساهمة فعالة في تشكيل
مضمونها وغرسها في األفراد،
وتوجيهها في أي اتجاه يرغب به
من يبدعها .وعليه إذا كان العلم قد
تعامل مع الواقع المادي وطوره في
صالح اإلنسان ،فإن الفن قادر على
تطوير ثقافة اإلنسان وقيمه وإعادة
صياغة منظومة القيم السائدة في
المجتمع .وهذا يعني إعادة تشكيل
الوعي الذاتي ،والبعد االجتماعي
للفرد أو للمجتمع بشكل عام .فلو
نظرنا مث ً
ال لمنظومة القيم السائدة

يشكل الفن أحد أبرز املؤثرات عىل تفكري
اإلنسان وقيمه وانفعاالته وخياراته
ومامرساته عموماً
الفن يقدم معرفة ذاتية مناقضة للمعرفة
العلمية من حيث طابعها وموضوعاتها
وطبيعة اليقني فيها
إذا كان العلم طور الواقع املادي فالفن
قادر عىل إعادة هندسة اإلنسان
عرص التنوير هو الذي جعل الفن من مباحث
الفلسفة وأطلق علم الجامل
الفن أكرث قدرة من العلم يف التعبري عن
الحقيقة وجوهر اإلنسان

في أوروبا العصر الوسيط؛ سنجد
أن األساس الذي قامت عليه كان
دينياً ،فتم توظيف الفن في خدمة
المعتقد السائد وقيمه ،ومع التغ ُّيرات
التي جرت في أوروبا قام الفنانون
واألدباء ،ومعهم المفكرون والفالسفة،
بإعادة صياغة منظومة القيم على
أساس جديد يقوم على العقل وتأثير
التطورات العلمية الفكرية والثقافية.
لقد ساهم الفنانون واألدباء في
حركة التنوير عبر الدفاع عن قيم
الحرية بشتى أنماطها ،وعملوا
على تحديث ثقافة المجتمع وقيمه،
والتأسيس لوعي ثقافي جديد،
فأ َّثروا على الجماهير والنخب
من أجل إحداث التغيير المنشود.
ولعل أقوى نموذج على دور األدب
والفن في عملية التنوير والتغيير
في المجتمع ،هو الثورة الروسية في
القرن العشرين ،التي لعب فيها األدباء
والفنانون الروس في القرن التاسع
عشر دوراً جوهرياً في توعية الشعب
الروسي وحثه على الثورة التي قامت
عام  .1917وذلك بشهادة أحد أبرز
قادتها وهو فالديمير لينين.

الفن والقيم

في ضوء ما سبق ،نرى الدور
الجوهري الذي قام به األدباء
والفنانون ،عبر أعمالهم اإلبداعية،
في معركة التنوير في العصر الحديث،
حيث استطاعوا إحداث تغيير قيمي
وفكري في مجتمعاتهم والمجتمع
اإلنساني بشكل عام .فالفنان المبدع
قادر على إعادة صياغة مفردات
واقعه بطريقة يخاطب فيها العقول،
وينقد واقعه ،ويعطي بدائل ،أو يجدد
فيما هو موجود من قيم ومفاهيم.
وخالصة القول إذا كان العلم قد
أعاد تأسيس المعرفة اإلنسانية
المادية على أسس فيزيائية ،من حيث
القوانين والحقائق وتفسير الطبيعة،
فإن الفن ساهم في إعادة تأسيس
القيم والمفاهيم اإلنسانية في ضوء
التطورات الحضارية المستمرة.
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الكــــتاب
ال ينبغي أن ت ُسلب أو ت ُنتهك حقوق اإلنسان
املكرم يف أي زمان أو مكان
يجب الثقة بعقل اإلنسان وإرادته يف
تحقيق تطلعاته وبناء التقدم والعمران
كينونة اإلنسان ضامنة لسيادة التسامح
والكرامة واملساواة واالحرتام

تثير ندرة المؤلفات التي سعت إلى تأصيل النزعة اإلنسانية في
الثقافة اإلسالمية ،إشكالية حقيقية ،تضاعف من حتمية فتح
المجال لمباحث فكرية مخلصة وفاحصة ،ال تقتصر على تتبع
مصادرها ومنابعها الفكرية والدينية ،بل تسعى إلى إحيائها،
وتجديد المعرفة بها ،باعتبار أن إكسابها قوة المعنى وصالبة
المضمون ،هو السبيل األول لترسيخها نزعة فاعلة ومؤثرة في
تغيير وتجديد أوضاعنا وأحوالنا على كافة الصعد.
هذا ما يسعى إلى برهنته المفكر زكي الميالد في كتابه
"اإلسالم والنزعة اإلنسانية ..كيف نعطي النزعة اإلنسانية
قوة المعنى".

اإلسالم والنزعة اإلنسانية ..كيف نعطي
النزعة اإلنسانية قوة المعنى
للنزعة اإلنسانية ثالثة أبعاد
أساسية ،هي البعد القيمي
واألخالقي ،والبعد الحقوقي ،والبعد
الفكري والفلسفي .ويوضح الكاتب
أن البعد الحقوقي والقانوني يستند
إلى قاعدة المساواة بين البشر،
وأن اإلنسان مكرم وله حقوق ،فال
ينبغي لها أن تُنتقص أو تُنتهك أو
تُسلب أينما كان ،وفي أي حال كان.
أما البعد الفكري والفلسفي فيستند
إلى أن اإلنسان صاحب عقل وإرادة،
ويرتكز على ضرورة اإليمان بهذا
اإلنسان ،والثقة بعقله وإرادته في
تحقيق طموحاته وتطلعاته في هذه
الحياة ،وفي بناء التقدم والتمدن
والعمران على هذه األرض.

املجال اإلسالمي
املعارص والنزعة
اإلنسانية

سلمى فرود
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الكالم الذي يُطرح في النطاق
اإلسالمي ،لماذا لم تتبلور لدينا
نزعة إنسانية ،وتتحدد بوصفها
نسقاً فلسفياً وأخالقيا في الثقافة
اإلسالمية ،مع ما تحتفظ به هذه

الثقافة من ثراء ال يوصف في هذا
الشأن ،وما يمكن أن تساهم به في
إلهام وارتقاء مثل هذه النزعة؟
يقول الكاتب :من السهولة التعرف
إلى مكونات نزعة إنسانية في الثقافة
اإلسالمية ،إذا ما حاولنا استكشاف
الرؤية التي جاء بها القرآن الكريم
حول اإلنسان ،وهي الرؤية التي
أعلت من قيمته ورفعت منزلته
ومكانته ،وجعلته خليفة في األرض.
والحاجة إلى هذه النزعة اإلنسانية،
ليس بقصد التعبير عنها بطريقة
دفاعية أو تبريرية ،وإنما بقصد أن
تتحول إلى نسق أخالقي وقيمي،
تشع منه قيم التسامح والكرامة
والمساواة واحترام اإلنسان؛ بسبب
كينونته اإلنسانية؛ بغض النظر عن
لونه ولسانه ودينه ومذهبه .وهذا ما
يفترض أن تنهض به ثقافات العالم
اليوم ،لكي تعيد االعتبار لقيمة
اإلنسان بما هو إنسان.

تصنيف ثاليث

يرى الميالد أن الكتابات
والدراسات التي تناولت النزعة

اإلنسانية في الفكر اإلسالمي،
تعد ضئيلة .وعند النظر في هذه
الكتابات يمكن تحديدها وتصنيفها
في ثالثة أنماط:
األول :الكتابات التي انطلقت من
موقف الرد على المزاعم والمقوالت
والنظريات الغربية واالستشراقية،
التي تقول إن النزعة اإلنسانية ال
توجد إال في الثقافة األوروبية.
وتندرج في هذا اإلطار محاولة هشام
جعيط في مقالته "النزعة اإلنسانية
والعقالنية في اإلسالم" ،التي ذهب
فيها إلى أن النزعة اإلنسانية موجودة
في كل الثقافات؛ بما فيها اإلسالم.
الثاني :الكتابات التي انطلقت
من جهة التمسك بمفهوم النزعة
اإلنسانية ،كما تُحدد حصريا في
النسق الفكري الغربي ،وحسب
المضامين والمعطيات والمحددات
التي تعطى له في ذلك النسق،
فيذكر الكاتب محاولتين ،األولى
للدكتور محمد أركون ،في أطروحته
"نزعة األنسنة في الفكر العربي"،
والثانية محاولة الدكتور صادق جالل
العظم ضمن كتابه "اإلسالم والنزعة
اإلنسانية العلمانية" ،وقد حاول
العظم في هذا الكتاب إعطاء النزعة
اإلنسانية الطابع العلماني ،وتصوير
أن عالقة اإلسالم بالنزعة اإلنسانية
هي عالقة مع نزعة علمانية ،وأن
العلمانية هي التي أنتجت وطورت
ورسخت المفاهيم والقيم اإلنسانية
العامة ،وأعطتها المغزى الكلي العام،
وأصبحت اليوم تمثل المصلحة
البشرية المشتركة.
النمط الثالث :الكتابات التي
حاولت الكشف عن هذه النزعة من
خالل الطرح اإلسالمي العام ،الذي
يقترب من الجوانب واألبعاد الجدلية
واإلشكالية واالحتجاجية التي ظللت
وأحاطت هذه النزعة ،من خالل
موردين:
المورد األول :أن النزعة اإلنسانية
هي ثاني خصائص اإلسالم ،فالقرآن
أعلن عن وحدة النوع اإلنساني،

تفيش نزعات الكراهية تؤكد الحاجة إىل
استعادة االهتامم بعلم الجامل
رغم تنوع أعراقه ومنابعه ومواطنه
في قوله تعالى :يا أيها الناس إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
عند اهلل أتقاكم.
المورد الثاني :أن حضارتنا قد
تميزت بنزعتها اإلنسانية بعيداً عن
التفرقة والعصبية.
ً
ومن هذه المحاوالت أيضا ،هناك
من توخى اإلضاءة على الجانب
اإلنساني في دعوات الرسول ،من
حيث تقرير حقوق اإلنسان ،أي
أنسان.

القرآن الكريم والنزعة
اإلنسانية

يقول الميالد إن المؤلفات التي
تناولت الحديث عن النزعة اإلنسانية
في القرآن الكريم ،تعد قليلة ونادرة

في المجالين العربي واإلسالمي،
ولم ينل هذا الجانب الكثير من
الفحص والدراسة .وعليه يرى أن
السؤالين اللذين يجب طرحهما عند
التطرق إلى هذا الموضوع هما :هل
يمكن الحديث عن نزعة إنسانية في
القرآن؟ وهل توجد مثل هذه النزعة
في كتاب إلهي؟
في إطار اإلجابة على هذين
التساؤلين ،يتوقف الكاتب عند
مقالة هشام جعيط "النزعة
اإلنسانية والعقالنية في اإلسالم"
التي ضمها الحقا في كتابه "أزمة
الثقافة اإلسالمية" ،ويعتبرها من
أوضح المناقشات التي تناولت هذا
الموضوع في المجال األكاديمي
العربي المعاصر .ويختزلها في ثالث
نقاط هي التالية:
أو ًال :يتساءل جعيط كيف استطاع

نص منزَّل مر َّكز على اهلل ،إلى مثل
هذا الحد؛ أن يؤسس نزعة إنسانية
كائنة ما كانت؟ فهذا النص بطبيعته
مركز على اهلل ال على اإلنسان .يقول
ذلك وهو يعلم أن هذا المفهوم الشائع
في الثقافة الدنيوية والحديثة،
يعتبر اإلنسان قيمة عليا ،ويحرره
من الرجوع إلى كل ما هو إلهي أو
مقدس ،أي يتجاوزه ويتعالى عليه،
وعلى الرغم من ذلك فإنه ال يمكن
أن يستبعد من األشكال المختلفة
التي اتخذتها النزعة اإلنسانية
على امتداد التاريخ ،ذلك الشكل
المتضمن في األديان الكبرى.
ثاني ًا :إن القرآن في نظر جعيط
وإن كان قد ذهب بعيدا ،وأكثر من
أي نص مقدس آخر في معرفة اهلل،
فمن الصحيح أيضا أن القرآن حين
خاطب العرب أوال وبلسان عربي،
إنما كان يصف اهلل ببعض الصفات
المستمدة من أرقى قيم الثقافة
العربية ،مثل إن اهلل كريم وحليم،
وهذا ال يعني أن اإلنسان لم يعد
بمقدوره أن يكون كريما وحليما ،وأن
اهلل ينفرد وحده بهذه الصفات ،بل
يعني أنه يمتلكها بامتياز.
ثالث ًا :يرى جعيط إنه إن كان
صحيحا أن كل شيء يرجع إلى اهلل
في الخطاب القرآني ،فإن اإلنسان
يحتل فيه مكانة رفيعة ،فهو المختار
من اهلل ،ومما له داللة خاصة أن
يخاطب الوحي األول اإلنسان في
اس ِم َر ِّب َك ال َِّذي خَ َلقَ ،
قوله﴿ :اقْ َر ْأ ِب ْ
نسا َن ِم ْن َع َل ٍق ،اقْ َر ْأ َو َر ُّب َك
ال َ
خَ َلقَ ْ ِ
َْ
ال ْك َر ُم ،ال َِّذي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِمَ ،عل َمَّ
نسا َن َما َل ْم َي ْع َل ْم﴾.
ال َ
ِْ
كما اعتبر القرآن أن اإلنسان
كائن مكرم ،وأشار إلى هذه الحقيقة
الجلية في قوله تعالىَ ﴿ :و َلق َْد ك ََّر ْمنَا
َاه ْم ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر
َب ِني آ َد َم َو َح َم ْلن ُ
َ
َّ
َاه ْم
َاهم ِّمنَ الط ِّي َب ِات َوف َّض ْلن ُ
َو َرزَقْ ن ُ
َع َلى ك َِث ٍير ِّم َّم ْن خَ َلقْ نَا َتفْ ِض ً
يل﴾.
هذه اآلية أصلت لقاعدة أن األصل
في اإلنسان الكرامة ،وأنها صفة
مالزمة لإلنسان بما هو إنسان ،بغض
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النظر عن لونه وعرقه ،لغته ولسانه،
دينه ومذهبه ،وال يجوز سلب هذه
الصفة ،أو تحقيرها أو االنتقاص
منها ،فاإلنسان إنسان بكرامته ،ومن
دونها ينتقص اإلنسان من إنسانيته،
أي إن اإلنسان كائن مكرم ،وال يكون
إال بكرامته .والقرآن الكريم في
هذه اآلية – حسب الميالد  -كان
بليغا جدا ،حين استعمل وصف بني
آدم عند حديثه عن الكرامة ،ليؤكد
أمرين متالزمين ،أن الكرامة هي
صفة أصيلة في النوع اإلنساني،
وأن هذه الصفة تشمل جميع الناس
الذي يرجعون في أصلهم اإلنساني
إلى بني آدم من دون استثناء ،وليس
هناك صنفاً من البشر خارج األصل
اإلنساني المشترك.
اإلسالم المعاصر وعلم الجمال
يقول الكاتب إن الحاجة إلى
استعادة االهتمام بعلم الجمال،
تتأكد اليوم نظرا إلى تفشي
نزعات الكراهية والتعصب في
مجتمعات المسلمين ،النزعات
التي ظهرت بشكل خطير ومخيف،
غيرت من صورة اإلنسان المسلم،
ناظرا ومنظورا ،بتعبير المفكر.
ويرى أن هناك من المسلمين ،من
يظهر الكراهية الشديدة لغيره من
المسلمين ،الذين يختلفون معه في
الجماعة أو المذهب .ويعتبر أن
هذه النزعات تتسم بالقبح الشديد،
وتصنف سلوكاً قبيحاً يتنافى
ويصطدم تماما مع علم الجمال،
وفلسفة الجمال ،وقيم الجمال ،ال بل
يقع هذا السلوك على الضد من هذا
العلم وفلسفته وقيمه .فيقول" ،ليس
من الجمال كراهية اآلخرين مسلمين
وغير مسلمين ،وليس من الجمال
التعصب في التعامل مع اآلخرين،
وليس من الجمال بالطبع الرغبة
في قتل اآلخرين ،فهذه المواقف
والسلوكيات تقف وراءها كتلة من
األحاسيس واالنفعاالت واألذواق،
ال تتسم أبدا بالجمال أو بالقيم
الجمالية ،فاألحاسيس الكريهة ال
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مالك بن نبي نبَّه إىل أهمية العنرص
الجاميل يف تكوين الذوق العام
الصورة القبيحة ال توحي بخيال جميل
وقباحتها تؤسس خياالً أقبح
الجامل هو منبع األفكار التي تصدر عنها
أعامل الفرد يف املجتمع
الجامل إطار حضاري للثقافات فينبغي
مالحظته يف نفوسنا ومتثله يف شوارعنا
ومقاهينا
الجامل هو وجه الوطن يف عيون العامل
فلنحفظ وجهنا ليك نحفظ كرامتنا
تصدر عنها إال سلوكيات كريهة،
ومن الجمال محبة اآلخرين والتلطف
معهم بمنطق الحوار والتحاور،
"وقولوا للناس حسنا" (سورة
البقرة ،)83وليس التعامل معهم
بمنطق التعصب .ومن الجمال توفير
األمن والسالم وتحقيق التعايش
والتواصل مع الناس ،وليس الرغبة
في قتلهم".
وفي إطار تأكيد ما يذهب إليه،
يذكر الكاتب مراسالت محمد عبده
إلى مجلة "المنار" ،التي يعرض
فيها مشاهداته في جزيرة صقلية
اإليطالية سنة  ،1903خالل زيارته
للمتاحف والمقابر ومواطن اآلثار
التي تحفظ وتحكي بالصور والتماثيل
آثار الغابرين .وفي هذه المراسالت
كتب عبده عن هذه الفنون ،وعرض
رأي اإلسالم في التصوير والرسم
وصناعة التماثيل .معتبراً "أن حفظ
اآلثار – الرسوم والتماثيل -هو حفظ
للعلم والحقيقة ،وشكر لصاحب
الصنعة على اإلبداع فيها".

فروقات جاملية

وقد ع ّبر المفكر زكي على بقوله:
"ال شك أن هذا الموقف يستدعي
المساءلة ،ويلفت النظر إلى تلك
الفروقات الجمالية ما بين صورة
المدينة في البالد العربية ،وصورة
المدينة في البالد األوروبية،
الفروقات التي جعلت الشيخ محمد
عبده يتنبه إلى الفنون الجميلة
وجماليات الفن ،ليس في المدينة
العربية التي ينتسب إليها ،وإنما في
مدينة أخرى تنتمي إلى خارج ثقافته
ودينه وتاريخه".
كما توقف الكاتب أيضا ،مع
نموذج آخر هو مالك بن نبي ،الذي
تحدث في كتاب "شروط النهضة"،
عن اإلنسان بوصفه العنصر األول
في بناء الحضارة .وقدم نظرية في
هذا الشأن ،اعتبر فيها أن التوجيه
الثقافي يقوم على أربعة عناصر:
 .1عنصر األخالق لتكوين الصالت
االجتماعية.

 .2عنصر الجمال لتكوين الذوق
العام.
 .3منطق عملي لتحديد أشكال
النشاط العام.
 .4الفن التطبيقي لكل نوع من أنواع
المجتمع ،أو "الصناعة" ،حسب
تعبير ابن خلدون.
وأبرز ابن نبي خصائص العنصر
الثاني أو ما سماه "التوجيه الجمالي"
مؤكداً على النقاط التالية:
أوال" :ال يمكن لصورة قبيحة أن
توحي بالخيال الجميل ،فإن لمنظرها
القبيح خياال أقبح ،والمجتمع الذي
ينطوي على صور قبيحة ،ال بد أن
يظهر أثر هذه الصور في أفكاره
وأعماله ومساعيه" .وترجمة هذا
االعتبار في لغة االجتماع" ،أن
األفكار بصفتها روح األعمال التي
تعبر عنها أو تسير بوحيها ،إنما تتولد
من الصور المحسوسة الموجودة في
اإلطار االجتماعي ،التي تنعكس في
نفس من يعيش فيه ،وهنا تصبح
صورا معنوية يصدر عنها تفكيره".
ثانياً :إن الجمال في نظر ابن نبي
له أهمية اجتماعية بالغة الداللة،
إذا ما تم عده المنبع الذي تنبع منه
األفكار ،وتصدر عنه بواسطة تلك
األفكار أعمال الفرد في المجتمع.
ثالثاً :يعتبر ابن نبي أن اإلطار
الحضاري بكل محتوياته متصل
بذوق الجمال ،بل إن الجمال هو
اإلطار الذي تتكون فيه أي حضارة،
فينبغي أن نالحظه في نفوسنا ،وأن
نتمثل في شوارعنا وبيوتنا ومقاهينا
مسحة الجمال نفسها ،التي يرسمها
مخرج رواية في منظر سينمائي أو
مسرحي .ويجب أن يثيرنا أقل نشاز
في األصوات والروائح واأللوان،
كما يثيرنا منظر مسرحي سيئ
األداء .وذلك باعتبار أن الجمال
هو وجه الوطن في العالم ،فلنحفظ
وجهنا لكي نحفظ كرامتنا ،ونفرض
احترامنا على جيراننا الذين ندين
لهم باالحترام نفسه.

كونفوشيوس يرى أن اإلنسان مؤهالً
للتخلق بالفضائل السامية
الغاية األوىل من نسق كونفوشيوس
األخالقي تحقيق الكامل اإلنساين

إن نقطة انطالق أي بحث أخالقي فلسفي هي التجربة
األخالقية ،لذلك ارتبطت الحياة األخالقية منذ البداية
بطابع هادف ،يراد من ورائه تحقيق غاية محددة .وهو جوهر
النسق األخالقي لدى الحكيم كونفوشيوس ،الذي يقوم على
هدف الوصول بالفرد إلى أعلى درجات الكمال اإلنساني ،أي
مفهوم الرجل النبيل .هذا ما تذهب إليه الدكتورة هالة أبو
الفتوح في تحليلها لفلسفة األخالق لدى كونفوشيوس ،في
كتابها "فلسفة األخالق والسياسة :المدينة الفاضلة في
يوتوبيا كونفوشيوس".

فلسفة األخالق في يوتوبيا
كونفوشيوس
كونفوشيوس يدرس الطبيعة البرشية يف
وضع تصوره لفلسفة األخالق
خيا ً بالفطرة
كونفوشيوس ال يرى اإلنسان ِّ
أو يولد مزودا ً بالقيم األخالقية

حمو موسوت

تالحظ أبو الفتوح أن نسق
كونفوشيوس األخالقي يقوم على
جانبين ،نظري وعملي.

مزوداً بالقيم األخالقية ،حيث يقول
"أنا لم أقابل اإلنسان الذي يرغب
في الخير ،أو الذي يجد الشر أمراً
بغيضاً" .كما أنه رفض النظر إلى
اإلنسان على أنه شرير تماما؛ ألن
األخالق عنده ال توجد في الطبيعة
اإلنسانية الفطرية ،وإنما الذي يوجد
هو االستعداد للتخلق ،االستعداد
للتمييز بين الخير والشر ،وإذا "ركز
اإلنسان قلبه على الخير تحرر من
كل الشرور" .فاإلنسان يولد ولديه
إمكانية يمكن تشكيلها حسب اإلرادة
اإلنسانية ،وهذا هو االستعداد ألداء
ما هو خير .وهو ما تحيل إليه فكرة
تركيز قلب اإلنسان على الخير .ما
يعني أن األخالق ليست أمرا موجودا
أصال داخل اإلنسان ،وإنما هي مثال
وقيمة ،يسعى إليها ويكدح في سبيل
تحقيقها .ولعل هذا التصور للطبيعة
البشرية هو الذي يدع مجاال للفاعلية
اإلنسانية والمسؤولية الفردية ،ويترك
لإلنسان وحده القدرة على النزوع نحو
حالة مقبلة ،تصبح فيها ذاته أفضل
مما هي عليه اآلن في الحاضر.

لقد رفض كونفوشيوس فكرة كون
اإلنسان خ ِّيراً بالفطرة ،أو أنه يولد

العقل والوجدان

أوال :الجانب النظري

لقد كانت الغاية األولى من نسق
كونفوشيوس األخالقي ،هي محاولة
إيقاظ الفرد مما يعانيه من تدهور
أخالقي؛ رغم أنه كائن أخالقي في
المقام األول .ما يعني أن إيمانه
بالفرد هو الذي يحثه على أن يجعله
نقطة االنطالق .ومع أن كونفوشيوس
يضع مثاليات أخالقية للفرد،
إال أنها مثاليات مشتقة من واقع
الحياة اإلنسانية ،أي أن األساس
الذي اعتمد عليه في وضعها هو
دراسة الطبيعة البشرية؛ بمعنى أن
مثالياته األخالقية ليست متعالية
أو مستحيلة؛ بقدر ما هي عملية،
فال تلقي باإلنسان في عالم آخر ،أو
تجعل الفرد يشعر بعجزه في الوصول
إليها ،وإنما توجه سلوك الفرد نحو
المجتمع الذي يعيش فيه.

بني الخري والرش

يؤدي تصور الطبيعة اإلنسانية
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لدى كونفوشيوس إلى فكرة إمكانية
الغوص في النفس البشرية واكتشاف
ماهيتها ،فاإلنسان حسبما يرى
كونفوشيوس يجمع بين جانبين:
الجانب العقلي أو ما يسمى
بالملكات العقلية ،والجانب الوجداني
الذي يمثل العواطف واالنفعاالت.
فعندما "تكون العواطف مثل البهجة
والغضب والحزن والسعادة ،غير
متصارعة يصبح الفرد في حالة
اتساق .وعندما تستيقظ هذه
المشاعر وتعمل كل واحدة وفقا
لمعيار مناسب ،فهذا هو ما يسمى
باالنسجام" .فاإلنسان وفقا لهذا
النص يولد وبه نوع من التجانس
واالنسجام ما بين الجانب العقلي
والجانب الوجداني .إال أنه لظروف
البيئة قد يغلب جانبا على اآلخر،
وبذلك يبتعد اإلنسان عن التجانس
الذي كان كامنا فيه ،ويصبح إنسانا
غير متوازن ويعكس حالة الفوضى
واالضطراب الداخلي على المجتمع
ككل .أما وسيلة العودة إلى حالة
االنسجام األولى ،فتكمن في عدم
تغليب جانب منها على اآلخر؛ حتى
يتحقق بذلك االتساق اإلنساني الذي
يستتبع اتساق المجتمع.

اإللزام األخالقي

يقدم تاريخ الفكر الفلسفي
مصدرين لإللزام الخلقي ،أحدهما
خارجي :ويكون إما من الدين أو
من المجتمع ،ممثال في هذا الكم
من القوانين السائدة داخل حدود
الجماعة .واآلخر داخلي :ينبع
من الضمير اإلنساني .وقد رأى
كونفوشيوس ضرورة أن يكون اإللزام
داخليا ،فعندما يكون منبع اإللزام من
الضمير فإنه يصبح أقل وطأة على
الشعور اإلنساني ،وأكثر واقعية نحو
االلتزام به ،على العكس من اإللزام
الخارجي .فالفرد يتبع ما يفرضه
عليه ضميره دون الشعور بإرهاق
أو معاناة .وهذا ما دعا كثير من
فالسفة األخالق إلى تشريع كل
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مفهوم اإللزام والحس الخلقي
من تراثه القديم .حيث ساد قديما
االعتقاد بأن اإلله قد منح اإلنسان،
الذي هو أرقى المخلوقات الحس
الخلقي الذي إ ْن التزم به وعمل على
تنميته ومراعاته أصبح نبيال.

ثانيا :الجانب العميل

يعتقد كونفوشيوس أن نسق الحقائق
األخالقية يجب أن يكون قابالً للتحقق
بالتجربة
عندما يكون الضمري منبع اإللزام يصبح أقل
وطأة وأكرث واقعية نحو اإللتزام
قواعد وقوانين األخالق داخل الذات
الفردية ،بحيث يكون الحافز على
أدائها أيضا ينبع من داخل الفرد؛
حتى يقبل على اتِّباعها دون عناء،
ودون أن يشعر بأنها شيء مفروض
عليه من الخارج.
أما اإللزام الداخلي لدى
كونفوشيوس فهو ما يطلق عليه في
عقيدة الوسط "القانون األخالقي".
والحس األخالقي هو الصفة المميزة
التي تنسب لإلنسان .وهذا الحس
ال يجعل الطبيعة البشرية خيرة
بالفطرة ،وإنما يعد بمثابة البذرة
التي ال بد من استنباتها ورعايتها
حتى تثمر ،فهو البداية التي تتيح
أمام الجنس البشري إمكانية
التطور للوصول إلى الكمال .فيقول
كونفوشيوس في عقيدة الوسط "إن

القانون األخالقي ليس أمرا بعيدا
عن الحياة العقلية لإلنسان .فعندما
يتبع الرجل أمرا بعيدا عن الحياة
العقلية ،على أنه القانون األخالقي،
فهو ليس بالقانون األخالقي".
فالقانون األخالقي بحسب الكاتبة
أبو الفتوح قريب إلينا .وقد وجد
كونفوشيوس أن نسق الحقائق
األخالقية ،إ ْن استمد سلطته مما هو
خارق للطبيعة ،فال يمكن التحقق منه
بالتجربة ،وبالتالي ال يمكن اإليمان
به .وما ال يمكن اإليمان به ،ال يطاع
من جانب األفراد .وكذلك إذا شيد
على سلطة دنيوية ال يعترف بها
الشعب أيضا فلن يطاع .وبالتالي
تبقى إمكانية تشييده على ضمير
اإلنسان حتى يكون باإلمكان التحقق
منه .ولعل كونفوشيوس قد استمد

يمكن القول إن فلسفة
كونفوشيوس العملية تتمحور حول
أربع فضائل رئيسية ،تتشعب عنها
كل القيم األخالقية التي ينبغي
أن يتحلى بها الفرد؛ حتى يصل
إلى الكمال اإلنساني ،وتتمثل هذه
الفضائل األربع في فضيلة "جين"
أي اإلنسانية ،وفضيلة االستقامة،
وفضيلة طاعة األبناء ،وفضيلة "لي"
أي الطقوس والشعائر.

فضيلة اإلنسانية

تعد فضيلة اإلنسانية ،أو فضيلة
"جين" من أهم الفضائل التي ال يمكن
لإلنسان الفاضل االستغناء عنها،
مهما كانت الظروف المحيطة به.
وقد بلغت أهمية هذه الفضيلة داخل
نسق الكونفوشيوسي؛ لدرجة أنها
أصبحت تعلو على سائر الفضائل .بل
أصبحت تتضمن كل القيم األخالقية
األخرى ،بحيث لو تمكن الرجل النبيل
من أن يحرزها ،فلن تكون أمامه أي
معضلة في اقتناء سلسلة الفضائل
األخرى ،ألنه سيجدها كامنة في
قلب "الجين".
يقول كونفوشيوس "عندما تكون
بالمنزل احتفظ بنفسك في موقف
دال على االحترام ،وعندما تتعامل
مع اآلخرين افعل أفضل ما عندك".
وهكذا اكتسبت "الجين" هذه األهمية
الكبرى ،بل وأصبحت المبدأ
المتغلغل والمنتشر داخل التعاليم
الكونفوشية ،وأصبحت المعقل لكل
القيم األخرى .فـ"الجين" هي الشعور
الطبيعي الذي يأتي مباشرة وتلقائيا
من قلب اإلنسان ،وبهذا الشعور الذي
ينطلق من ذات اإلنسان ،يبدأ البشر

في إدراك أنه ال بُ َّد لهم من العيش
في جماعة متآلفة ،يتجسد بينهم
الشعور بالتبادل واالنسجام.
ويرى ريموند داوسون أن خير
تحديد لـ"الجين" يكمن في أنها تحدد
كيفية التعامل مع الكائنات البشرية
داخل المجتمع؛ وفقا لنموذج السلوك
المثالي .ففي الوقت الذي يؤكد فيه
كونفوشيوس على ضرورة وصول
الفرد إلى أعلى درجات الكمال عن
طريق التزامه بفضيلة اإلنسانية،
يرى أن إخراج هذه الفضيلة لحيز
الوجود ال يتحقق إال داخل المجتمع،
حيث إن وجودها ال يظهر إال خالل
التعامل مع اآلخرين.

خريية اإلنسان

يؤكد كونفوشيوس أن هناك
مجموعة صفات تحدد خيرية الفرد،
"أن يكون محترما ،متسامحا ،جديرا
بالثقة فيما يقوله ،ذكيا ،كريما.
فإذا كان الرجل محترما ،فلن
يعامل باحتقار.
وإذا كان متسامحا ،فسينال رضى
العامة.
وإذا كان جديرا بالثقة ،فإن أتباعه
سوف يثقون فيه.
وإذا كان ذكيا ،فسوف ينجز ثمارا
عظيمة.
وإذا كان كريما ،فسوف يكون
صالحا لدرجة تؤهله للسيادة على
اآلخرين".
وعليه يمكن القول أن كونفوشيوس
قد أراد من نسقه األخالقي ومن
فضيلة "الجين" على وجه الخصوص
أن يحقق ما يسمى "التماسك
االجتماعي" ،ليس فقط داخل األسرة
ولكن داخل المجتمع ككل.

فضيلة االستقامة

ليست االستقامة صفة أخالقية
بعيدة عن جوهر الطبيعة البشرية،
وإنما هي من السمات األساسية لها،
حيث أنها تعد من القيم التي تسعى
الطبيعة اإلنسانية إلى إحرازها

أثناء عملية التطور األخالقي .وهي
فضيلة تدفع الفرد إلى االلتزام فقط
بكل ما هو حق ومستقيم.
إن االستقامة كما يرمز لها
بـ " "Iوأحيانا بـ " "Yiتشكل قوة
أخالقية هامة ال تقل أهمية عن
فضيلة اإلنسانية؛ ألنها تقوم بدور
المعيار في الحكم على األشياء وعلى
مدى اقترابها أو بعدها عن الحق.
يقول كونفوشيوس" :الرجل النبيل ال
يميل إلى شيء أو ينفر من أي شيء،
إنه يؤيد كل ما هو حق".
هذه الفضيلة هالة تفرض على
الفرد أال يُقبل على أداء أي فعل ،أو
الموافقة على أي عمل ،دون أن يفكر
في كل الجوانب المحيطة بهذا العمل،
ويلتزم جوانب الحق واالستقامة فيه.
وبهذا ،فالرجل الفاضل ال يوافق أو
يؤيد أي فعل أو قول وفقا للرغبة
أو الهوى ،وإنما ألنه يتفق مع مبدأ
االستقامة .وبتعبير كونفوشيوس" :إن
ذهن الرجل الفاضل مولع بكل ما هو
حق .أما ذهن الرجل الوضيع فإنه
يتعلق بالربح".

طاعة األبناء

تعد فضيلة طاعة األبناء من أكثر
الفضائل االجتماعية التي ارتبطت
بمفهوم "الجين" .حيث أننا نستطيع
أن نتلمس ،من بين األقوال التي
تتناول فضيلة طاعة األبناء ،بأنها
تشكل جذور اإلنسانية .ولما كانت
اإلنسانية هي أسمى قيمة للسلوك
األخالقي ،فإن "طاعة األبناء"
وما يرتبط بها من فضيلة "الحب
األخوي" ،تمثل األساس لكل الفضائل
األخرى .فإننا لو أردنا أن نعمق
فهمنا لجوهر اإلنسانية ،ألمكن أن
نصل إليه عن طريق تحليل الطاعة
" "Hsiaoوالحب األخوي ""Ti؛ حيث
إن مفهومي الطاعة والحب يعكسان
نفس اإليثار للشعور اإلنساني
من زاوية أنهما يشيران إلى حالة
المشاركة الحسية والروحية داخل
األسرة.

هذا األمر أدى بكونفوشيوس إلى
التأكيد على الجانب االجتماعي
العملي في مجال الفضائل ،فتصبح
فضيلة طاعة األبناء حجر الزاوية
أو األساس في البناء االجتماعي.
واألكثر من ذلك ،فإننا إذا وسعنا
من مفهوم هذه الفضيلة نجد أن
بإمكانها أن تخرج على حدود األسرة
الواحدة وتسيطر على كافة العالقات
االجتماعية داخل الدولة.
انطالقا من ذلك نقول أن طاعة
االبن ألبيه هي أصل أو مصدر كل
فعل أخالقي ،وليس هناك إثم أعظم
من أن يسلك المرء سلوكا مضادا
لفضيلة الطاعة البنوية ،وذلك ألنه
مهلك للطبيعة البشرية .فالطاعة
تعد شيئا أساسيا في تدريب الصغار
على السلوك المنضبط؛ حينما
ينطلقون خارج حدود األسرة ،ومن
هنا فإن المجتمع بأسره ،ما هو إال
مجال أكثر اتساعا وانتشارا؛ لتلك
الفضائل التي تعد جوهر الصالح
واإلنسانية.

الطقوس

إن الطقوس " "Liأو مبادئ النظام
االجتماعي ،تمنع ظهور الفوضى
االجتماعية واألخالقية ،كما تمنع
السدود الفيضان .فانتشار وتطبيق
الفضائل األخالقية من جانب
كل فرد داخل المجتمع ،يستلزم
بالضرورة وجود قواعد للسلوك تقوم
بدور المنظم له ،وهذه القواعد يطلق
عليها "."Li
وبلغت هذه القواعد من الحد الذي
لم تصبح فيه مجرد قواعد لالحترام
الذاتي فقط ،بل أصبحت تشمل
كل العادات االجتماعية والسياسية
الجيدة .ولذلك فإن " "Liهو المبدأ
المنظم لكل العالقات األساسية
في الحياة ،بدءاً من األسرة وانتهاء
بالمجتمع .ومن هنا أصبح ""Li
واحدا من أكثر المفاهيم األخالقية
أهمية داخل نسق كونفوشيوس
األخالقي .حيث يقول" :ما لم يملك

اإلنسان روح الشعائر ،فإنه سوف
يدمر نفسه وهو يمارس فضيلة
االحترام ،وفي ممارسة الحذر
يصبح جباناً ،وفي ممارسة الشجاعة
سيصبح صعب المراس وفي ممارسة
الصراحة يصبح غير محتمل".

السلوك املخادع

يرفض كونفوشيوس أن يلجأ الفرد
إلى السلوك المخادع المصطنع،
فالشكالنية التي يتصف بها السلوك
المرفوض ،يقصد بها كل فعل يفشل
في إظهار المغزى الحقيقي له ،وللفرد
الذي يؤدي هذا الفعل .وبالتالي فإن
أهم ما ينتج عن التمسك بالطقوس،
هو إحداث االتساق والتوازن داخل
الفرد .فحينما يكون الفرد في حالة
حداد فإن " "Liتدفعه إلى أن يعيش
في اتساق مع الموقف الذي هو فيه،
أو بعبارة أخرى يجعله صادقا في
مشاعره ،ويتجه ألن يسلك ما يجب
أن يكون ،وبالتأكيد فإن ذلك أفضل
من التمسك بالشكليات.
الطقوس إذن تحث الفرد على
االتساق مع الموقف الذي يعيشه،
وتحثه أيضا على أن يلتزم بالوسط
في كل مواقفه ،فيحذر من اإلفراط
في الشكليات أكثر مما يستلزم
األمر .وهكذا يعد " "Liمن أكثر
الطرق االجتماعية المالئمة للسلوك
اإلنساني ،حيث أنه أبسط طريق
اجتماعي للسلوك الفاضل ،وأفضل
طريق ألداء األشياء في عالقة المرء
مع اآلخرين.
وأخيرا ،نقول إن الرجل النبيل يعد
الغاية القصوى لنسق كونفوشيوس
األخالقي ،وهو األمل في إصالح
أحوال المجتمع .وهو يعتقد أن
المجتمع لن ينتظم وتستقيم أحواله
من دون إصالح الفرد أوال ،أي الفرد
قبل المجموع .والسبيل للحصول
على مثل هذا الرجل النبيل ،يكمن
في اقتنائه للفضائل األخالقية
السامية من أجل أن يرتقي بنفسه.
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الكــــتاب

التسامح
والالتسامح

تعد مصطلحات "التسامح" و"الال تسامح" من المصطلحات
الحديثة نسبيا ،وحسب تعبير مايكل أنجلو ،فاألمر يتعلق
بابتكارات حديثة ،مثل "المساواة" و"حقوق اإلنسان" ،تكتسب
معنى خاصا بها طالما وضعت في منحى تاريخي محدد ،ويرجى
منها تكوين عالم أفضل ،مقابل كراهية االبتكارات المختلفة
المتعصبة من ناحية أخرى.

يبدأ التسامح عندما ترتسخ الفكرة الثورية
لكرامة كل البرش يف الوعي

الالتسامح سلوك عدواين وعنيف ولكنه ال
يُع ّرف فقط بالعدوانية والعنف

الال تسامح انغالق تام تجاه اآلخر وهو
ظاهرة متعسفة قدمية قدم اإلنسان

املتعصب معتاد عىل التعميم وال يفعل
شيئاً سوى تقسيم العامل إىل حق وباطل
يمكننا البدء في الحديث عن
التسامح فقط؛ عندما تبدأ في
الرسوخ؛ الفكرة الثورية لكرامة كل
البشر؛ حتى أقلهم موهبة وشأنا،
وبالتالي فكرة حق كل منا في أن
تكون له أفكاره الخاصة به ،حتى
وإن كانت من أكثر األفكار المنافية
للعقل .هذا هو جوهر مقاربة مايكل
أنجلو في كتابه "أعداء الحوار :أسباب
الالتسامح ومظاهره" ،حيث يتناول
موضوعه من منطلقين:

األول :التسامح كرغبة
يف إثبات الذات

ربيعة بورقبة
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يبدأ مايكل أنجلو مقاربته بالتأكيد
على أن هناك فرق كبير بين أن تُع ّد من
زمرة المتسامحين أو الالمتسامحين.
ويرتبط ذلك بالطريقة التي نق ّيم بها
ردود األفعال األكثر مالءمة للمواقف
في أزمات بعينها .ويوضح إذا ما كنا
نساند التصرفات الساعية إلصالح
ذات البين أم المتعصبة ،إذا ما كان
لدينا اختيارات ملموسة حول مشاكل
ذات بعد شمولي ،على سبيل المثال:
محاربة التطرف ،اإلبادة الجماعية،
انتشار األسلحة النووية.
إذا كان التسامح يعني الحرية
والتعايش بين كل البشر ،فإن الال
تسامح يعني في جوهره االنغالق

التام تجاه اآلخر ،فهو ظاهرة
متعسفة ،قديمة قدم اإلنسان.
يقول مايكل أنجلو "ومن المؤكد أن
الالتسامح في أغلب األحيان عبارة
عن سلوك عدواني وعنيف ،ولكنه ال
يُع ّرف فقط بالعدوانية والعنف .فهو
مخالف لذلك؛ بل وأكثر منه" ،حيث
يالحظ أن الصدامات التي أدت إلى
إراقة دم األخوة والتي حددت تاريخ
اإلنسانية ،كانت تندلع في الغالب
بسبب احتياجات موضوعية :الطعام،
النساء ،ماء البئر ،ثم بعد ذلك في
أعقاب تعقد التنظيم االجتماعي،
أصبحت الصدامات تندلع لضمان
مواقع مميزة في توازن القوى .ومن
النادر أن يكون الدافع األول هو
االزدراء أو الكراهية ،وغالبا ما كان
المنهزم يندمج في المنتصر ،ال بل
كان يتخذه مثاال.

ظاهرة فتاكة

أما قاموس الال متسامح فإنه
يذخر على العكس بعبارات مثل" :ال
أطيق ..يرعبني ..يقشعر منه بدني..
ويبدو أن الشعور السائد عنده هو
االزدراء أكثر منه الكراهية .فالكراهية
في واقع األمر يمكن أن تكون شكال
ملتويا من أشكال الحوار واأللفة ،بينما
ال يمكننا حتى أن نكره من نعتقد أنه

ال يوجد بيننا وبينه شيء مشترك".
فالال تسامح يُعد ظاهرة فتاكة ،كونه
يجمع كل صور الكراهية تجاه اآلخر.
ما يعني أن الالمتسامح إنسان عاجز
عن النقاش ،يفكر ويتكلم بمفرده؛
دون أي حوار ،حسبما تقول روبيرتا
مونتيشيللي.
لذلك يرى مايكل أنجلو أنه من
األمر المعتاد جدا أن يصل الالتسامح
إلى أكثر اشكاله حدة أال وهو
التعصب؛ ألنه يجعلنا نرى الحياة من
منظور اختيارات "إما" ،و"أو" .ويمكننا
القول بالتأكيد بأن الال متسامح،
وبدرجة أكبر منه المتعصب دائما
ما تحركه أحكام تقويمية سلبية أكثر
منها أي شيء آخر .إنه دائم االستعداد
للحكم على األشخاص واألشياء ،ولكي
يحكم عليها فإنه نادرا ما يستخدم
مصطلحات مثل "تقريبا" أو "نوعا ما"؛
فبالنسبة له فإن هذا الموقف "موقف
عبث" وهذا الفالن ما هو إال "شخص
أحمق تماما" .وهو معتاد على التعميم،
وال يفعل شيئا آخر سوى تقسيم العالم
إلى "حق" و"باطل".

الال تسامح يُعد ظاهرة فتاكة لكونه يجمع
كل صور الكراهية تجاه اآلخر
الال متسامح إنسان عاجز عن النقاش يفكر
ويتكلم مبفرده دون أي حوار
الال متسامح يرغب بالجهل ألنه ال يشعر
بحاجة لتعلم يشء من املختلفني
هاجس الال متسامح أن يكون عىل حق وأن
يفرض هذا الحق عىل اآلخرين

الال متسامح يرغب
بالجهل

ال يرى ما يكل أنجلو أن الال تسامح
يعود إلى الجهل ،حيث يقول "حتى
الفكرة القائلة بأن الالتسامح مرجعه
الجهل ال تصمد أمام أي تحليل
متأن ،ففي أغلب األحوال "يرغب"
الالمتسامح في الجهل ،فهو ال يشعر
بأي احتياج لتعلم أي شيء ممن ال
يفكرون على نفس شاكلته .إنه "يعرف"
أن كل ما يعتقده هذا اآلخر ،كل ما
يقوله أو يفعله هو خطأ .ولذلك فهو
ال يريد حتى أن يسمع أي شيء عنه".
وهذا مرض خطير معالجته تتطلب
جرعة تربوية ثقافية واجتماعية كي
قض عليه ،ويتحول صاحبه من
يُ َ
موقف التعصب إلى التسامح.
ومن جانب آخر يالحظ مايكل
أنجلو أنه كثيرا ما يتخطى الال
متسامح حدود المتعصب البسيط.

الال متسامح يُعرض عن األسباب ألنه يظن
نفسه ميتلك اليقني املطلق
من ال يؤيد يقني الال متسامح جزاؤه
التهميش والطرد أو التصفية الجسدية
الال تسامح موقف انفعايل يرتبط بالوعي
وتطور اإلنسان واهتزاز اليقني

فهذا األخير ال ينوي أن يتحرك
ملليمترا واحدا عن مواقفه ،ولكن
يمكنه رغم كل شيء اإلقرار بشرف
بأن للخصم أسبابه لكي يتصرف بمثل
هذه الطريقة .أما الالمتسامح فهو ال
يرضى بالتزام مواقفه .فاألمر الذي
يضغط عليه أكثر من أي ،شيء آخر
هو أن يكون على حق وأن يفرض هذا
الحق على كل اآلخرين.

زعزعة اليقني

ول ّما كان الال متسامح يوصف
بأنه ذلك الشخص الذي يُعرض عن
سماع األسباب ،فهذا يؤدي بالفرد -أو
الجماعة -لحمل يقين مطلق ،يجب
على اآلخرين مشاركته فيه ،وإن لم
يفعلوا فجزاؤهم التهميش ،أو الطرد
أو حتى التصفية الجسدية .يقول
مايكل أنجلو معلقا" :هذا األساس
االنفعالي يربط الال تسامح مع
الوعي بعالقة قوية ،وبالتالي يربطه
بتطور اإلنسان .وكلما بَ ُع َد اإلنسان
عن باقي العالم الحيواني من خالل
خلق معتقدات مجردة ،ازداد فخرا
بتفرده وشعر بأنه مضطر للدفاع عنها
بحياته ،باإلضافة إلى المعتقدات
النسبية التي تحدد جوهره .وذلك
يمكنه أن يفسر كيف وصل الالتسامح
إلى ذروته في العصر الحديث ،عندما
وصل قلق اإلنسان إزاء اليقين وإزاء
إثبات الذات إلى أقصى درجاته".

الثاين :التسامح هو
القاسم املشرتك
األدىن للتعايش

يرى مايكل أنجلو أنه بدال من أن
يعطي إعالن المبادئ الذي طرحته
منظمة اليونسكو عام  1995تعريفاً
حقيقيا للتسامح ،حدد اإلطار
الخارجي لـ "معنى التسامح" بأنه
احترام وقبول وتقدير التنوع الثري
لثقافات عالمنا وأشكال التعبير
وصفات اإلنسانية لدينا .وأنه
الفضيلة التي تيسر قيام السالم،
ويسهم في إحالل ثقافة السالم محل
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ثقافة الحرب".
ويضيف قائال :على أية حال فإن
إعالن المبادئ الذي نتحدث عنه
يحدد ليس فقط مالمح التسامح
كما يتم ممارسته أو يبدو أنه يمكن
ممارسته ،ولكن التسامح المثالي،
الذي يهدف إلى التعايش بشكل
أكبر وأعم .بيد أنه كلما كانت الغاية
طموحة ،ازدادت المخاطرة في
أن تظل (المدينة الفاضلة) غاية
طوباوية .ربما هناك احتماالت أكبر
لتحقيق التسامح لو تم تجريده من
بعض الشعارات الرنانة التي تلصق به
وتجعله أكثر ركاكة ولكن أيضا سهل
المنال .بعبارة أخرى ،أن نستسلم
لفكرة أن التسامح ليس فضيلة ،وليس
قبوال وال حتى احتراما ألشكال التنوع.
إن قبول وتقدير أشكال التنوع ينتميان
إلى نطاق آخر ،أكثر ترفعا ونبال ،أال
وهو التضامن والذي ال يجب أن نخلط
بينه وبين التسامح.

التضامن أقرب للمحبة

يظن مايكل أنجلو أن التضامن هو
المفهوم األكثر قربا للمحبة والتآلف
الذي يضع حدا للصراعات ،وله
أصول في كل الثقافات القديمة ،ومن
"الممكن تشبيهه بوليمة األصدقاء
عند اإلغرايق "أغابي ،"Agape -
أو مشاطرة األحزان عند الرومان
"بييتاس  ،"Pietas -أو المحبة عند
المسيحيين "كاريتاس  ،"Caritasأو
الرحمة عند المسلمين ،أو الشفقة
عند البوذيين .Compassione
أما التسامح فهو شيء أكثر تواضعا
وأعلى شأنا من ذلك بكثير  .ما يعني
أن تحقيق المحبة والشفقة والرحمة
والصداقة رهين بقيمة التسامح.
ولكي يتحقق التضامن بين جميع
البشر ،يجب أن تكون ثقافة التسامح
عقيدة راسخة في الوعي الجمعي.

التسامح بني التفاهم
والرفض

أما كيف يتفاوت مفهوم التسامح في
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وصل الال تسامح إىل ذروته عندما وصل
قلق اإلنسان إىل أقىص درجاته
تزيد احتامالت تحقيق التسامح لو تم تجريده
من بعض الشعارات الرنانة
التسامح ليس فضيلة أو قبوالً لالختالف وال
احرتاماً ألشكال التنوع
القبول واحرتام التنوع ينتميان إىل نطاق
أكرث ترفعا ونبال ..هو التضامن
التضامن هو املفهوم األقرب للمحبة
والتآلف الذي يضع حدا ً للرصاعات
ميكن تشبيه التضامن بوليمة األصدقاء عند
اإلغريق أو مشاطرة األحزان عند الرومان
أو املحبة عند املسيحيني أو الرحمة عند
املسلمني أو الشفقة عنذ البوذيني .أما
التسامح فهو يشء أكرث تواضعا وأعىل
شأنا من ذلك بكثري.
الوعي المعاصر ،فيقول مايكل أنجلو
إن البعض يعتقدون أن المتسامح،
هو إنسان ذو عقلية متفتحة ،ومنفتح
تجاه اآلخر ،وللتعبير عن هذا المفهوم
يستخدم األنغلوسكسونيون مصطلح
"ليبرال –  "Liberalأي متساهل.
أما البعض اآلخر فعلى النقيض من
ذلك ،حيث يرى أن المتسامح هو
إنسان سهل الجانب بدرجة كبيرة،
ويتحمل قدرا كبيرا من الظلم دون أن
يتذمر .و"كال الرأيين ،في الحقيقة،
غير صحيح ،ألن التسامح هو بين هذا
وذاك ،في منطقة بينية رمادية .فهو
حل وسط ،منزلة بين منزلتين :بين
التفاهم الكامل والرفض التام .ولكن

إذا كان التسامح ال يجب أن يكون
تساهال أو إرضاء للذات ،فال يجب
الخلط بينه وبين الالمباالة ،فالتسامح
يهدف إلى إيجاد الحد األدنى من
التعايش على أساس الحكمة التوراتية
"حب لجارك ما تحب لنفسك"،
فيقول :فلننح جانبا أي ادعاء بأننا
نحب ،على األقل نقبل جارنا ،الذي
يصلي ،أو يلبس ،أو يأكل بطريقة
مخالفة لطريقتنا ،وغالبا ما يختلف
لون بشرته عن لون بشرتنا .فلنتحدث
ولنتخذ سلوكا خاليا من النفاق ،دون
محاولة إخفاء عدم إعجابنا بهؤالء أو
كم هو قليل قدر االحترام الذي نشعر
به تجاه ما يقولون ويفعلون .الشيء

الوحيد المطلوب منا كخطوة أولى
هو أن نهجر أي فكرة تدعو إلى إزالة
هؤالء من على وجه البسيطة؛ لكونهم
مختلفين .هل تعتقدون أن هذا باألمر
اليسير جدا؟ فلتحاولوا أن تتخيلوا
كم سيختلف العالم لو أننا نجحنا
في تطبيق هذه المبادرة على مستوى
عالمي بدءاً من الغد ولمدة شهر واحد
فقط.

الحذر من الدوغام

وهكذا تظهر أهمية التسامح بكل
معانيها كمنطقة رمادية اللون ،تتخذ
فيها كل درجات االختالف أهميتها.
وهو ما يؤكد عليه مايكل أنجلو
بالقول" :أن يكون اإلنسان متسامحا
ال يعني أال يكون على يقين ما ،يعني
فقط أن يكون حذرا من اليقين
"المطلق" األعمى الذي ال يقوم على
قاعدة نقدية ،يعني التشكك من كل
شكل من أشكال الدوغماتية ،من كل
رفض لوضع المعتقدات الخاصة
تحت االختيار .تفيد الدوغما فقط
لوضع الحقيقة تحت ناقوس زجاجي
وأن نجعلها ال يمكن المساس بها،
محصنة من إغراءات الحوار ،وبالتالي
من احتماالت دحضها .إن المتسامح
نصير الحوار ،لديه هو اآلخر حقائقه
ويقينه .ال ينوي على اإلطالق التشكك
في كل شيء ،ولكنه يفكر في أنه ال
يمكن االستغناء عن ذرة الشك؛ لتجعله
أكثر تماسكا في معتقداته؛ ألنه
بامكانه التحقق من هذه المعتقدات
فيما بعد؛ من خالل مواجهتها بأفكار
أخرى.
فالديمير
بمقولة
ونختم
ينكيليفيتش :إن التسامح هو أفضل
ما لدينا من أشياء ،وعلى الرغم من
كون هذه الكلمة ليست رنانة بالقدر
الكبير ،فهو أحد الحلول .انتظارا
أن ينجح بنو اإلنسان في أن يحب
بعضهم بعضا ،أو على األقل يتعارفوا
ويتفهم كل منهم اآلخر ،أظن أننا
محظوظون ألنهم بدأوا في تحمل
بعضهم البعض.

التسامح فضيلة أخالقية ورضورة مجتمعية
لضبط االختالفات وإدارتها
من َر ِحم التعصب تبلور التسامح والتعايش
ومن تداعيات الحروب نضج الحوار واملحبة

أضحى العالم بحاجة ماسة ،أكثر من أي وقت مضىى ،لسيادة
التسامح ،في إطار من األخوة اإلنسانية الجامعة ،التي ال
تفرق بين المجتمعات؛ بناء على الدين أو العرق أو الجنس،
أو غير ذلك من مظاهر التنوع البشري .فالتسامح هو الضامن
األساسي لتحقق التعايش والتآخي والرحمة ،الكفيلة؛ بإحالل
األمن واالستقرار ،ونبذ كل أشكال العنف والكراهية والتشاحن،
الدافع إلقصاء اآلخر.

غرس بذور الكراهية والخصومة يزيد الواقع
تشظياً ويبدد فرص التعايش

التسامح وقضايا العيش المشترك
يف زمن الرصاعات املذهبية والدينية
والقومية تتعزز الحاجة إىل ثقافة التسامح
والحوار

يستهل محمد محفوظ كتابه
"التسامح وقضايا العيش المشترك"،
بالتأكيد على أن ثمة حقيقة أساسية
ينبغي إدراكها بعمق ،وهي أننا ال
نمتلك حلوالً سحرية لمشاكلنا
وتحدياتنا ،التي تعصف بواقعنا على
أكثر من صعيد ومستوى .وهذا األمر
في نظره ليس هروباً من التحديات
أو جلداً للذات ،أو خضوعاً إلكراهات
الواقع ،وإنما لمعرفة طبيعة الواقع
الذي نعيشه .ومن هنا فمشروع
التسامح والعيش المشترك في
مجتمعاتنا ،ال يخرج عن هذا النطاق،
فهو اإلمكانية الوحيدة التي تمكننا
من ضبط اختالفاتنا وتبايناتنا
الداخلية ،بكل عناوينها.

جدلية التسامح

خالد العبادي

يرى محفوظ أن مصطلح
التسامح ،يعد من أكثر المصطلحات
التي تحتاج إلى تحديد معناها
الدقيق ،وضبط مضمونها الفلسفي
واألخالقي واالجتماعي ،ال سيما أن
هذا المصطلح متداول اليوم في كل
البيئات اآليديولوجية ،ويتم التعامل
مع لوازمه الثقافية؛ باعتبارها ثابتة

من ثوابت المجتمعات المتقدمة.
فيالحظ أن التجربة الغربية ربطت
مقولة التسامح بالمسألة الدينية،
إذ اعتُبرت من قِ بل الفيلسوف
"جون لوك" بوصفها الحل العقالني
الوحيد لمشكلة الخالفات التي
نشأت داخل المسيحية .لكن مع
تطور الحياة السياسية والمجتمعية
في الغرب ،بدأ ينظر إلى التسامح،
على حد تعبير سمير خليل" ،باعتباره
العمود الفقري لليبرالية ،بوصف
هذه األخيرة فلسفة عامة للجماعة
البشرية ،كما بوصفها شعورا يُحس
تُجاه الجماعات األخرى" ،وبالتالي،
فالتسامح وفق التجربة والفكر الغربي
المعاصر ،هي اإلجابة المطلوبة
آنذاك .ذلك ألن االختالفات قادت
في فترة من الفترات إلى التعصب
واالنكفاء والعزلة.

فضيلة ورضورة

محمد
حسب
التسامح،
محفوظ ،فضيلة أخالقية ،وضرورة
سياسية ومجتمعية ،وسبيل لضبط
االختالفات وإدارتها .فيقول" ،ثمة
دوافع ومتطلبات عديدة ،ساهمت
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في بلورة الحاجة إلى مفاهيم وقيم
 ،تساهم في زيادة وتيرة التفاهم
بين األمم والشعوب ،وتؤسس لعالقة
سلمية وبعيدة عن خيارات القطيعة
والصدام والحروب المفتوحة.
فكما توسعت المسافة بين الشعوب
واألمم ،ازدادت الحاجة إلى أطر
ومباردات ،تمنع تحول هذه المسافة
إلى سبب للصراع الدائم .وعلى
مستوى التجارب اإلنسانية ،نجد أنه
من َر ِحم التعصب الديني والعرقي؛
تبلورت أفكار التسامح والتعايش،
ومن تداعيات الحروب وأهوالها
الكبرى ،نضجت مفاهيم المحبة
والحوار وقبول اآلخر؛ كجزء ال يتجزأ
من الذات والوجود".
يرى محفوظ أن المطلوب هو
إعادة النظر في مفاهيم الوحدة
واالختالفح ألن الوصول إلى حقيقة
الوحدة في المجتمع ،تتطلب احترام
االختالفات وإدارتها بعقلية حضارية
ومنفتحة ،فالوحدة مهما كان شكلها
أو مستواها ،ال تُبنى حين نغرس بذور
العداوة والكراهية والخصومة ،فهذه
األمور تزيد الواقع تشظياً وانقساماً،
وتباعداً بين المجتمعات ،وبالتالي
ضياع الوحدة وضياع فرص التعايش.

العيش املشرتك

يربط الكاتب في الفصل الثاني
"مفهوم التسامح وقضايا العيش
المشترك" ،بين التسامح والتعايش،
فيالحظ أنه في زمن الصراعات
المذهبية والدينية والقومية ،تتأكد
الحاجة إلى ثقافة التسامح والحوار؛
إذ ال يمكن الوقوف ضد نزعات القتل
لدواع دينية أو مذهبية أو
واإللغاء؛
ٍ
قومية ،إال بتعميق خيار التسامح
والحوار في مجتمعاتنا العربية
واإلسالمية؛ ألن هذا الخيار هو
الذي يساهم في إعادة صياغة عالقة
اإلنسان بأفكاره وعقائده .فالتعصب
األعمى للذات وأفكارها وعقائدها،
هو الذي يدفع اإلنسان للتعدي على
حقوق وكرامات اآلخرين ،وثقافة
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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وتعزيز متطلبات التالقي والتفاهم
بين الجميع.

ديناميكية العمل
االجتامعي

التسامح هي التي تضبط عالقته
بعقائده وأفكاره ،بحيث ال تصل إلى
مستوى التعصب األعمى ،الذي يقود
صاحبه إلى القتل وممارسة التدمير؛
باسم القيم والعقيدة.
وعليه يرى أن التسامح اليوم
ليس فضيلة فحسب ،بل هو ضرورة
اجتماعية وثقافية وسياسية ،من أجل
تحصين واقعنا ،أمام كل المخاطر
الزاحفة إلينا ،التي تستهدف وجودنا
ومكاسبنا وتطلعاتنا .وهذا يتطلب
العناية وااللتزام بثالثة أمور:
 ضرورة تجريم كل أشكال بثالكراهية والحقد.
 أن تعتني وسائل اإلعالموالتثقيف والتوعية بهذه القيمة،
وتعمل على تكريسها في خطابها
الثقافي واإلعالمي ،حتى يتوفر
المناخ المناسب؛ ألن تصبح هذه
القيمة جزءاً من نسيجها الثقافي
واالجتماعي.

 ضرورة إشاعة وتعميق متطلباتالتسامح في واقعنا االجتماعي
والثقافي.

التواصل والعيش
املشرتك

يعتقد محفوظ أن العيش
المشترك ،يقتضي العمل على إعادة
صياغة العالقة بين مختلف المكونات
والتعبيرات ،وباألفكار التي شكلتها
أو انبثقت عنها .معتبراً أن "العيش
المشترك ال يعني حبس كل فئة في
إطارها الفكري الضيق ،وإنما يعني
االنفتاح والتواصل المستدام مع بقية
المكونات ،من أجل نسج العالقات
االيجابية ،وتجاوز كل األوهام
والهواجس تجاه بعضنا البعض".
بتعبير آخر فالعيش المشترك في أي
تجربة إنسانية ،ليس وصفة جاهزة،
وإنما هو رؤية واضحة وإرادة صلبة
وعمل مستدام؛ باتجاه خلق الحقائق

في الفصل الثالث يبحث الكاتب،
العالقة الديناميكية التي تحكم
العمل االجتماعي ،وتجعله يتراوح بين
تجاذب وتصادم األفراد المنتمين إلى
جماعات متباينة ،حيث أن السلوك
اإليجابي والممارسة الحسنة
المنضبطة؛ بضوابط األخالق وحسن
التعامل مع اآلخر ،هو ما يقود إلى
اإلقناع وااللتزام .أما ممارسة العنف
والقسر ،فال يقود إال إلى المزيد من
التفلُّت من هذه األفكار والقناعات.
ولتجاوز ذلك ،ال بُ َّد من وعي
اجتماعي جديد ،غير أن "بناء الوعي
االجتماعي الجديد وإحداث قطيعة
حقيقية على المستويين المعرفي
والسلوكي؛ مع ثقافة التعصب
والكراهية ،يحتاج إلى عمل متراكم،
من أجل بناء حقائق مجتمعية ،تٌعلي
من شأن التسامح والحوار .وهذا
يتطلب من الجميع ،آحادا وجماعات،
ممارسة مسؤولية تطوير األداء
والسلوك االجتماعي ،المستند إلى
قيم التواصل واألخالق ومساواة
الذات باآلخر".

االختالف والتعايش

يتوقف الكاتب محمد محفوظ
عند مسألة بالغة األهمية ،وهي
االختالف والتعايش السلمي ،فيقول:
ثمة حقيقة إنسانية ثابتة ،ينبغي
االستناد إليها في تطوير العالقات
االجتماعية واإلنسانية ،وتجاوز كل
المحن واألحقاد والضغائن ،التي
تحدث بين بني اإلنسان ،ج ّراء
تباين وجهات نظرهم أو تناقض
مصالحهم أو اختالف مشاربهم
اآليديولوجية أو الثقافية ،وهي أن
االختالف بين البشر من النواميس
الكونية واالجتماعية ،ال يمكن نفيها
أو التغاضي عنها .وهذا االختالف

اإلنساني ،ليس مدعاة للتنابذ
والنزاعات والحروب والصراعات
المفتوحة .وإنما هو ،مدعاة للتفاعل
االيجابي والتعاون البناء .ذلك
ألن هذه االختالف ،ليس اختالف
أفضلية قومية أو عرقية أو قبلية أو
إثنية ،وأنما هو اختالف ،أراده اهلل
أن يكون سبباً؛ للتبادل والتداخل
والتشارك والتعايش والتعارف.
ولعل من أهم االسئلة المطروحة
اليوم :هل يمكن أن يعيش اإلنسان
حياة مشتركة وسلمية مع اآلخر؛
بغض النظر عن هويته ونقاط التمايز
العديدة بينهما؟ يجيب محفوظ" ،ال
يمكن ،على الصعيد الواقعي ،أن
تكون هويات البشر واحدة ،أو رؤيتهم
لألمور والقضايا متطابقة .إذ إن
االختالف في الهوية والرؤية والنظرة
إلى األشياء ،من نواميس الحياة .وال
يمكن بأي حال من األحوال أن نتصور
الحياة من دون هذه االختالفات
والتمايزات والتنوعات .ولكن في
الوقت نفسه ،ال يمكن لإلنسان أن
يعيش وحده ،منعزالً عن اآلخرين،
ومنكفئا عن المغايرين .فالتعايش مع
اآلخرين أضحى اليوم ضرورة ،وال
فكاك عنها".

صيانة حقوق اإلنسان

يعتقد الكاتب أن بوابة العيش
المشترك في كل األمم والمجتمعات،
هي صيانة حقوق اإلنسان وحماية
كرامته وتعزيز حضوره ودوره في
مشروعات التنمية والعمران .مشيراً
إلى أن االختالف في الهوية أو االنتماء
األيديولوجي أو القناعات الفكرية ال
يشرع بأي حال من األحوال انتهاك
الحقوق .فاالختالفات ليست سبباً
أو مدعاة لنقصان الحقوق ،وإنما
تبقى حقوق اإلنسان مصانة وفق
مقتضيات العدلة ومتطلبات العيش
المشترك.

متواليات التعصب

في الفصل الرابع يتوقف الباحث؛

االختالف بني البرش ناموس كوين ال ميكن
نفيه أو التغايض عنه
العيش املشرتك فرصة لالنفتاح والتواصل
املستدام بني مكونات املجتمع
كثريا ً من الرصاعات واملواجهات العسكرية
واالقتصادية منشؤها تغييب ثقافة
التسامح
العيش املشرتك رؤية واضحة وعمل
مستدام لتعزيز متطلبات التالقي والتفاهم
االختالف اإلنساين ليس مدعاة للتنابذ بل
مسوغ للتفاعل االيجايب البناء

عند مسألة "التسامح وقضايا
المشروع الوطني"؛ ليتناول ما يعرفه
العالم من تطورات عملية يومية ،يتم
تقديمها بمتواليات هندسية ،حيث
تجتاح العالم موجة حركة التطرف
والتعصب ،التي تهدد استقرار وأمن
اإلنسانية كلها .حيث أن كثيراً من
الصراعات والمواجهات العسكرية
واالقتصادية ،هي في أحد أبعادها
من جراء هذه الظاهرة التي أضحت
تهدد واقع السلم والتعايش اإلنساني.
وال شك أن كل الشرائع السماوية
والمواثيق اإلنسانية تقف موقفاً
رافضاً لهذه الظاهرة ،وال يمكن بأي
حال من األحوال أن تقر خيار العنف
والتطرف واإلرهاب إلنجاز األهداف،
أو نيل الحقوق .وذلك ألنها ظاهرة
ضد الحياة واإلنسان ،وال تنسجم
ومبادئ الشرائع السماوية والمواثيق
اإلنسانية .كما أنها ليست عالجا
ألي مشكلة ،بل على العكس من ذلك

تماما ،فالتطرف واإلرهاب يفاقمان
المشكالت ،ويزيدان من اإلرباك
والتدهور.
يقول الكاتب إن التطرف في
العالقات اإلنسانية يجعل صاحبه
منفص ً
ال بشكل دائم عن الذات،
ومبرراً لكل ما يصدر عنها ،منتقداً
غيرها ،متهماً إياه ،جارحا لكل
ما يصدر عنه ،وادعاء اليقين
واإلمساك بالحق والحقيقة ،ال
يبرر بأي حال من األحوال ،فرض
قناعاتك ويقينك على اآلخرين.
إن اإلنسان ال يمتك تجاه يقينه
وقناعاته إال الدعوة لها والتبشير
بها ،ولكن من دون تعسف .فااللتزام
األيديولوجي ليس مبرراً حقيقياً
لممارسة القهر واالضطهاد تجاه
اآلخرين والمغايرين" .ومن ثم يجب
علينا الوعي أنه كما أننا لدينا
قناعات ،فلآلخر كذلك األمر نفسه،
وبالتالي البد من تقبل هذا اآلخر.

دحض اإلقصاء

يرى محمد محفوظ أن الخطوة
األولى في مشروع نقد التطرف
وتجاوز مخاطره ،هو مواجهة النزعة
األحادية اإلقصائية ،وذلك عبر
إرساء معالم حياة ثقافية اجتماعية،
تهتم باكتشاف اآلخر ،ومعرفة أفكاره
ومقوالته ،بعيدا عن المسبقات
األيديولوجية والفكرية .معتبراً أن
الوحدة الصلبة والحقيقية ،هي
نتاج مجموع إرادة الجميع وكفاحهم
وسعيهم المتواصل؛ لبناء واقعهم
ومستقبلهم .فالوحدة ليست مقولة
مفرغة من مضمونها اإلنساني
والحضاري ،بل هي عنوان لتآخي
وتكاتف وتفاعل كل التعدديات
والتنوعات الموجودة في المجتمع
والوطن .فالوحدة في المجتمع
والوطن ال تبنى باالقصاء والتهميش.
ومن هنا ،فسرطان اإلرهاب الذي
يجتاح المعمورة اليوم ،ال يُواجه
إال بالمزيد من التالحم والتآخي
والتفاهم بين مختلف المكونات
االجتماعية والثقافية.
ويخلص محفوظ إلى أن تنظيم
الخالفات بين البشر وحصرها في
جوانب البناء والتنمية ،بدل التدمير
والهدم ،ليس باألمر اليسير ،وإنما
هي مهمة إنسانية شاقة ،تتطلب
الكثير من الجهود والطاقات ،التي
يجب أن تصرف في هذا المجال.
ومن الطبيعي أن بث الثقافة
الحضارية وتربية الناس على هدى
القيم المدنية ،من العوامل الهامة
التي تساهم في توجيه حاالت
التدافع اإلنساني ،إلى مجاالت
البناء والتقدم اإلنساني .وال يمكننا
الوصول إلى مستوى إبداع أشكال،
وأطر ايجابية وإنسانية؛ لحاالت
التدافع بين البشر ،إال بإشاعة
الثقافة الحضارية ،في جسر العبور
إلى اإلبداع اإلنساني ،المتجه إلى
توطيد أسس البناء والعمران،
والتسابق إلى فعل الخيرات.
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الكــــتاب
حني نفرغ الفن من التعاطف اإلنساين يصبح
سام
متواضعاً وبسيطاً وغري
ٍ
ما مييز الفن الجديد اجتامعياً هو فصله بني
الذين يفهمون دالالته وسواهم

أن تجريد الفن من النزعة اإلنسانية يعتبر تهديم ًا
وتحطيم ًا لمثالية جمالية قديمة ،يؤدي غيابها إلى االبتعاد
عن المتلقي العادي للنتاج الفني .هذا مايقوله خوسيه أورتيغا
إي غاسيت في كتابه "تجريد الفن من النزعة اإلنسانية".
مؤكد ًا أن الفن الجديد ال يعتمد على الفنان ،وإنما على
المتلقي الذي يتذوقه؛ لينتهي به المطاف إلى إمكانية إعطائه
تفسير ًا نقي ًا محض ًا .وبذلك تتحقق فكرة الفن الخالص.

تجريد الفن من النزعة اإلنسانية
ما يثري غضب األكرثية أن الفن الجديد ليس
لكل الناس وإمنا ألقلية موهوبة

لبنى بوشوارب

دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ

92

قد يخطر على بال أحدهم أن
موضوعاً كهذا هو أمر عقيم ،ذلك
أن النظر إلى الفن ودراسته من حيث
تأثيراته االجتماعية أشبه بمن ينتزع
ورقة الفجل من التراب تاركا ثمرها،
أو بمن يدرس اإلنسان من حيث ظله.
لكن الحقيقة غير ذلك في نظر
خوسيه.
لقد اعتبر خوسيه وهو يتحدث
عن الفن الجديد ،أن هذا األخير
هو فن غير جماهيري ،وليس
ذلك بمحض الصدفة وإنما بسبب
هدفه الجماهيري .يمكننا القول
إن كل أسلوب جديد يعاني مرحلة
من الحجر الصحي .ولكن افتقار
الفن الجديد للجماهيرية له كثير
من المالمح المختلفة ،وينبغي
علينا التمييز بين الفن الجماهيري
بجانبيه :جانب مفهوم ومحبب،
وجانب آخر من ِّفر غامض.
وفي رأي خوسيه أن ما يميز الفن
الجديد من وجهة نظر اجتماعية،
هو أنه يفصل بين نوعين من
الجمهور :أولئك الذين يفهمون هذا
الفن ،وأولئك الذين ال يفهمونه.
وهذا بدوره يدل ،ضمنيا ،على
وجود نوعين مختلفين من الجنس
البشري ،حيث أن الذين يفهمون هذا
الفن يرفضون الفئة األخرى التي ال

تفهمه ،وبالعكس.

سطوة األكرثية

هكذا يالحظ خوسيه أن الفن
الجديد ،ليس لكل الناس ،كما كان
موجه إلى
الفن الرومانسي ،بل هو ّ
أقلية موهوبة على وجه الخصوص.
من هنا كان غضب األكثرية :إننا
عندما نكره عم ً
ال أدبياً ،ورغم ذلك
نفهمه ،نشعر بالعلو عليه ،وال نجد
ما يثير غضبنا .ولكن عندما يو ِّلد
العمل الفني فينا كرهاً ناتجاً عن
عدم فهمه ،فإننا نشعر في أعماقنا
المعتمة بشيء من الخزي ،وبعلو
هذا العمل على ذاتنا ،التي من
خالل تأكيدها الساخط نحاول
تعزية أنفسنا أمامها .إن الفن
الجديد بتعريفه عن نفسه فقط،
يجبر اإلنسان البورجوازي الحقيقي
على الشعور بنفسه ،كإنسان بكل
ما للكلمة من معنى ،ككينونة قائمة
من دون أي سر فني ،كضرير وأصم
أمام كل جمال محض .غير أن ذلك
ال يمكن أن يحدث من دون أن ينال
جزاءه عبر مئات السنين من التمجيد
الكامل لألكثرية والتعظيم ،لما يسمى
أكثرية الجماهير .إن الجمهور
(األكثرية) بعادته في التغلغل في
كل شيء يشعر باالستياء واالنزعاج

حيال "حقوق إنسانيته" التي أثارها
الفن الجديد ،باعتباره فناً خالصاً
بامتياز ،فهذا الفن النبيل ،الجريء
أرستقراطي بالفطرة .وعندما يقدم
الفنانون الموهوبون الجدد هذا الفن
في أي مكان فإن األكثرية تقف في
وجههم وتمنعهم من تقديمه .فأين
الخلل إ ًذا؟
يرى خوسيه ،أنه إذا كان الفن
الجديد غير مفهوم من قبل الناس
كلهم ،هذا بدوره يدل على أن
معانيه ليست بعموم اإلنسانية .فهو،
باإلجمال ،ليس فنا لكل الناس ،وإنما
لفئة خاصة جدا من الناس يمكن أن
تكون مساوية لآلخرين ولكنها دون
أي شك مختلفة عنهم.
غير أننا قبل كل شيء آخر -يقول
خوسيه -ينبغي علينا أن نجيب عن
بعض األسئلة :عال َم تطلق أكثرية
الناس مصطلح متعة جمالية؟ بماذا
تشعر عندما يعجبها عمل فني،
مسرحية على سبيل المثال؟
الجواب عن هذه األسئلة ال
يترك مجاالً للشك في أن الناس
يُعجبون بعمل ما ،عندما يالمس
أقدارهم اإلنسانية التي يناقشها.
الحب ،الكراهية ،اآلالم ،سعادة
الشخصيات ،كل هذا يالمس قلوبهم،
يم ّثل حيزا منهم كما لو كانت حاالت
حقيقية من الحياة .إنهم يقولون عن
العمل إنه "جيد" عندما يثير العمل
ك ًّما هائال من الوهم الالزم ،تتساوى
فيه الشخصيات الوهمية المتخيلة
مع قيمتها كشخصيات حقيقية
حية .وفي الشعر الغنائي يبحثون
عن شعور الحب أو الكراهية الذي
يختلج في نفس الشاعر؛ وفي الرسم
تلفت أنظارهم اللوحات التي تحتوي
على أشكال رجال ونساء ينزعون
نحو متعة العيش معهم؛ لوحات
ومناظر تبدو لهم جميلة عندما يكون
هذا المنظر الطبيعي أو ذاك مكانا
جميال أو مثيرا يستحق أن يُزار في
إحدى الرحالت.

الطبيعة الواقعية ،جزئيا ،أعماال
فنية ،موضوعات فنية ،ولكي يٌستمتع
بها لم يكن هناك أي داع لالنتباه
إلى ما هو خيالي ونقي وهو ما
يشكل الحساسية الفنية .يكفي لكي
يُستمتع بهذا الفن امتالك الحساسية
اإلنسانية ،ويكفي أن تُترك الغبطة
والمعاناة بحيث ترتدان في األنفس
عاكستين لمشاعر اآلخر .ضمن هذا
السياق يمكننا فهم حقيقة جماهيرية
الفن في القرن التاسع عشر :إنه
لتلك األكثرية المتشابهة التي تنظر
إليه على أنه ليس فنا وإنما ملخص
حياة.

تجريد الفن من نزعته
اإلنسانية

بني املبدع واملتلقي
يعني هذا أن المتعة الجمالية
لدى األكثرية ليست فعال روحانيا
مختلفا ،من حيث الجوهر ،عن
الفعل الروحاني الذي ،بالمجمل،
يتبنونه في بقية حياتهم غير أنه
يختلف عنه فقط باحتوائه على
خصائص وصفية :وهي أنه ربما
أقل نفعية ،وأكثر إفراطا وال تتبعه
نتائج شاقة .ولكن في نهاية األمر
فإن الموضوع الذي يتناوله الفن ،من
حيث أنه يشغل قدرات األكثرية بما
فيها انتباههم ،هو نفسه في الحياة
اليومية :عواطف وصور إنسانية .إن
األكثرية تطلق اسم فن على مجموعة
الوسائل التي من خاللها يمكن
االتصال مع أشياء إنسانية مهمة.
فهي بقدر ما تعكس المظاهر الفنية

المحضة والمظاهر غير الواقعية
والخيالية بقدر ما تتقبلها بحيث ال
تعترض تلقيها للصور والتحوالت
اإلنسانية.
يثير هنا خوسيه سلوك الفنانين
في القرن التاسع عشر ،إذ يرى في
قراءته لذلك ،أنهم قلّلوا إلى حد أدنى
من العناصر الجمالية الواضحة،
وش ّددوا على أن يقوم العمل كله
تقريبا على تخيل الوقائع اإلنسانية.
وبهذا المعنى من الضروري القول،
بشكل أو بآخر ،إن فن القرن الماضي
الطبيعي ،كان فنا واقعيا .فقد كان
بيتهوفن وفاغنر واقعيين .أما
بالنسبة إلى الرومانسية والواقعية
فإننا حين ننظر إليهما اليوم نكتشف
جذرا واقعيا مشتركا .لقد كانت
النتاجات الفنية التي تنتمي إلى هذه

لقد اعتبر هنا خوسيه أنه بعد
البحث عن العالمة المشتركة
والخاصة بين النتاجات الجديدة،
تظهر النزعة إلى تجريد الفن من
اإلنسانية .لتوضيح هذه الفكرة،
يقول خوسيه إننا عندما نقارن لوحة
بالطريقة الجديدة ،مع لوحة أخرى
من عام  ،1860فإننا نتبع الترتيب
األكثر بساطة ،نبدأ بمقارنة األشياء
الموجودة في كل لوحة ،قد يكون هذا
ال أو منزالً أو جب ً
الشيء رج ً
ال، ...
سرعان ما نالحظ أن الفنان الذي
يعود في الزمن إلى العام  1860قد
نوى قبل أي شيء ،على أن تحتوي
األشياء في لوحته نفس المظهر
واألسلوب خارجها ،أي عندما تكون
جزءاً من الواقع اإلنساني الذي
نعيشه .ومن الممكن أيضا ،إضافة
إلى ذلك ،أن يكون قد عزم على
إيجاد بعض التعقيدات الجمالية،
ولكن األمر المهم يبقى مالحظة أنه
بدأ مؤكدا على هذا التشابه .رجل،
امرأة أو جبل ،هم مباشرة معروفون:
هم أصدقاؤنا القدامى المعتادون.
بالمقابل ،إن معرفة األشياء في
اللوحة الجديدة ،ستكلفنا جهدا
شاقا ،بحيث يظن المتفرج أن الرسام
لم يعرف كيف يحقق هذا الشبه.
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بينما لوحة عام  1860يمكن أن
تكون مرسومة بشكل سيء ،بمعنى أن
هناك بين األشياء المرسومة داخل
اللوحة وهذه األشياء أنفسها خارج
اللوحة مسافة كبيرة ،أي تباعد كبير
ومهم .ولكن مهما كان هذا التباعد
والمسافة ،فأخطاء الفنان التقليدي
تشير في نهاية األمر إلى الموضوع
"اإلنساني".
أما بالنسبة للوحة الحديثة،
فيحدث العكس تماما ،حيث
انحرافات الفنان عن الموضوع
الطبيعي "اإلنساني" تعود ،ليس
لكونها ال تصل إلى درجة الموضوع
الطبيعي "اإلنساني" ،بل إلن
انحرافاته عن الموضوع الطبيعي
تقود إلى طريق مخالف عن ذلك
الطريق الذي يمكن أن يقودنا باتجاه
الموضوع اإلنساني .وهكذا بدال من
أن يذهب الرسام ،بشكل أو بآخر،
بطريقة ساذجة نحو رسم الواقع،
يرى نفسه قد ذهب عكس االتجاه
تماماً ،معتزماً ببسالة عالية تشويهه،
تحطيم مظهره اإلنساني ،تجريده من
أية نزعة إنسانية.

الفهم الفني

غير أننا -يضيف خوسيه-
إذا عدنا إلى اللوحة التقليدية،
سنستطيع التعايش مع األشياء
المرسومة فيه بزيف .وعلى سبيل
المثال فإن كثيرا من البريطانيين
أغرموا بلوحة "الموناليزا" وفي
المقابل ،فإن األشياء المرسومة في
اللوحة الحديثة يستحيل التعايش
معها؛ فبنزع مظهر الواقع المعاش
منها ،يهدم الرسام الجسر ويحرق
السفن التي كان يمكن لها أن توصلنا
إلى عالمنا المألوف واالعتيادي .إنه
يتركنا مقيدين ضمن عالم غامض،
ويجبرنا على التعامل مع أشياء،
ليس هناك مجال للتعامل معها
إنسانيا .وهكذا يكون علينا ارتجال
طريقة تعامل جديدة ،ومختلفة تماما
عن حياة األشياء المألوفة؛ خلق أو
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الناس يُعجبون بعمل ما عندما يالمس
أقدارهم اإلنسانية التي يناقشها
نزعة تجريد الفن من إنسانيته هي العالمة
األكرث وضوحاً للفن الحديث

ابتكار أفعال غير مألوفة تتوافق مع
هذه األشكال الغريبة .إن هذه الحياة
الجديدة ،هذه الحياة ال ُمبعدة ،هي
إلغاء مسبق للحياة العادية العفوية،
إنها الفهم الفني والمتعة الفنية.
وال بد من القول إن هذه الحياة ال
ينقصها مشاعر وانفعاالت ،ولكن
مثل هذه المشاعر واالنفعاالت
إنما تنتمي إلى عالم من النفسيات
المختلفة تماما عن تلك التي تمأل
مشاهد ومناظر حياتنا اإلنسانية.
غير أنها مشاعر ثانوية توقظ في
داخل كل واحد منا الفنان الذي
يُفضي بنا إلى ما وراء الموضوعات
الفنية .إنها مشاعر جمالية على وجه
الخصوص.

تجاوز املظهر اإلنساين

قد يقال بعض األحيان :من
أجل هذه النتيجة كان من األسهل
واألبسط االستغناء عن هذه الصيغ
واألشكال اإلنسانية :رجل ،بيت،
جبل ،وبناء أشكال جديدة تماما،
ولكن هذا ،أوال ،غير عملي ،ولعل
ذلك يرجع إلى وجود مجموعة من
الذكريات ،المخفية ،صعبة النسيان
لبعض الصور واألشكال "الطبيعية"
في أكثر خط زخرفي وتجريدي في
اللوحة .ثانيا ،وهذا هو السبب األكثر
أهمية ،أن الفن الذي نتحدث عنه
ليس فنا غير إنساني لعدم احتوائه
على أشياء إنسانية فقط ،ولكنه
يقوم ،بالضبط ،على فاعلية عملية

تجريده من اإلنسانية .إنه في هذا
الهرب من ما هو إنساني ال يهتم
بنقطة النهاية ،وهي ،البيئة الحيوانية
غير المتجانسة التي يصل إليها،
كذلك ال يهتم بنقطة البداية ،وهي
المظهر اإلنساني الذي يحطمه.

و يف الفن
انتفاء السم ِّ

يرى اإلنسان الذي ينتمي إلى هذا
الجيل األخير ،أن الفن هو شيء دون
أهمية أو سمو .يقول خوسيه عندما
ُكتبت هذه العبارة خفت منها بشكل
كبير بسبب العدد الهائل الذي ال
يحصى لمعانيها المختلفة .غير أن
ذلك ال يعود إلى أن أي شخص في
هذه األيام يبدو له من الفن شيئا من
دون أهمية ،بل إلى أن الفنان نفسه
يرى أن عمله هو عمل غير مهم،
سام .ولكن هذا ال
أو أنه عمل غير ٍ
يشرح حقيقة األمر .ذلك أن الفنان ال
يهتم بعمله وحرفته ،بل المشكلة هي
أن الفنان يهتم بأعماله ،ألنها ليست
أعماال ذات أهمية عظيمة ،ال ،بل إنه
يهتم كلما كانت هذه األعمال ناقصة
األهمية.
يرى خوسيه أنه ال يمكن لهذه
القضية أن تُفهم بالشكل الصحيح
إال إذا قمنا بدراسة وضع الفن قبل
ثالثين عاما ،طوال القرن الماضي.
لقد كان الشعر أو الموسيقى في تلك
الفترة نشاطين هامين :كان يُنتظر
منها تقريبا إنقاذ النوع البشري
من أنقاض الديانات ،ومن أنقاض

نسبية العلم التي ال يمكن تفاديها.
لقد كان الفن ساميا بالمعنى النبيل
للكلمة .فقد كان ساميا ،ليس بسبب
مواضيعه ،التي تتطرق إلى أكثر
المشاكل خطورة في تاريخ البشرية،
ولكن ساميا في ذاته ،كطاقة إنسانية
تزود البشر بالحقائق وتوكد المنزلة
الرفيعة للجنس البشري.
ومن هنا اعتبر خوسيه أن حركات
الشاعر الكبير الوقورة وحركات
الموسيقي المبدع أمام الجمهور،
كانت جديرة بالمشاهدة .لقد بدت
كحركات نبي أو مؤسس دين أو
حضور رجل دولة مهيب مسؤول عن
األقدار الكونية .يقول" :غير أنني
أظن أن فنان اليوم قد يرعبه أن
يرى نفسه حامال هذا العبء ،وهذه
المهمة الضخمة ،وكذلك قد يخشى
أن يرى نفسه مجبرا ،بالنتيجة ،على
معالجة مثل هذه المواضيع التي لها
مثل هذا القدر من األهمية والثقل".
بيد أنه يبدأ بالتلذذ باألشياء
على شكل ثمار فنية عندما يبدأ
بمالحظة أن الهواء يفقد وزنه ،وأن
االشياء أصبحت تثب وتقفز وتتمايل
متحررة من الجدية ومتحررة من كل
نوع من أنواع الشكليات .إن هذا
التمايل والرقص هما بالنسبة لهذا
الفنان إشارة وعالمة بأن ربات الفن
موجودة بالفعل.
وفي األخير ،يرى خوسيه أنه يمكن
أن نختصر كل خصائص وميزان الفن
الجديد في عدم السم ّو هذا ،الذي
بدوره ،ال يقوم على شيء آخر إال أن
يكون الفن قد غ ّير موقعه في السلم
الهرمي للمشكالت واالهتمامات
البشرية التي يمكن تمثيلها على
شكل مجموعة من الدوائر متحدة
المركز والتي تقيس قطرها المسافة
الديناميكية إلى محور حياتنا حيث
توجد أسمى أعمالنا .وحين "نفرغ
الفن من التعاطف اإلنساني ،يبقى
سام ،ويصبح مجرد فن
فنّا غير ٍ
متواضع وبسيط".

الجار ليس املجاور بالسكن وإمنا الذي
يشارك سواه يف اإلخوة اإلنسانية
وصية حب الجار هو ميالد األنسنة وما عدا
ذلك مجرد تفاصيل منقوصة

أي دعوة لسيادة التسامح ،ال ُيتصور لها أن تكون بمعزل عن
تجذر الحب ،الذي يعني تبادله ،تغييب ًا لمشاعر الكراهية
والبغض والحقد ،وإذا كان فاقد الشيء ال يعطيه بداهة،
ً
حتمأ من نفس أشرق فيها نور
فإن من الجلي أن تكون البداية
الحب ً
أوال؛ ليشع وينعكس بعدها على سواها؛ بل على محيطها
الحب بالحب.
وجيرانها ،الذين يشاركونها ويبادلونها
َّ

معاناة طفل واحد تدمر مصداقية العالم
مثلما تدمرها الحروب الكونية
الوصية الذهبية للتعايش :ال يؤمن أحدكم
حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه

إميان حريفشة

ليس الجار هو ذلك الذي يسكن
بالقرب من منزلنا أو في ح ّينا أو
مدينتا ،إنما الجار هو ذلك اإلنسان
الذي خلقه اهلل وكرمه وجعله نظيراً
لي؛ على اختالف لونه ودينه ولغته
وجنسيته ،أي هو تلك الذات المكملة
لذاتي .هذا هو الجار بالمفهوم
الواسع ،وهو ما يجب علينا الوعي
به ،فنحن جيران لبعضنا البعض
تجمعنا اإلنسانية .وهذا ما يحتم
علينا أن نحب بعضنا البعض في
إطار التعايش والتسامح واألخوة
الكونية .وهو ما يبحثه زيغمونت
باومان في كتاب "الحب السائل".
يرى الكاتب أن االمتثال لوصية
حب الجار هو ميالد اإلنسانية ،وما
عدا ذلك فمجرد تفاصيل قائمة
في حياة اإلنسان ،ولكنها تبقى غير
كاملة أو منقوصة لألبد .وإذا حدث
تجاهل أو إهمال لهذه الوصية ،فما
من وصية أخرى تحيط بتفاصيلنا
اآلدمية أو تستكمل ثراءها المؤنسن.
ربما يتطلب حب الجار قفزة إيمانية،
لكن ميالد النتيجة هي ميالد
البشرية ،وهو أيضا االنتقال المق ّدر
من غريزة البقاء إلى نزعة األخالق،
"إنه انتقال يجعل األخالق جزءا من

البقاءـ وربما شرطا ال غنى عنه من
أجل البقاء؛ فيصبح بقاء إنسان ما
بهذا المكون (الفطرة) بقاء اإلنسانية
الكامنة في اإلنسان".

حب الذات

يتساءل زيجمونت :ماذا يعني حب
الذات؟ ويرى أن وصية "أحبب جارك
كما تحب نفسك" ،هي وصية تجعل
من ّحب النفس مسألة بدهية ،أو غير
إشكالية ،فحب النفس موجود دائما
بالفعل ،إنه مسألة بقاء ،والبقاء ال
يحتاج إلى وصاية؛ ما دامت الكائنات
األخرى تعيش في أحسن حال من
دون وصايا" .لكن حب الجار مثل حب
النفس ،يجعل بقاء اإلنسان مختلفا
عن بقاء غيره من الكائنات الحية،
فمن دون هذا االمتداد /العلو الذي
حب النفس ،ال يكون امتداد
يتّخذه ّ
الحياة الجسدية المادية في حد ذاته
بقاء إنسانيا ،فهو ليس البقاء الذي
يفصل البشر عن األنعام .فالدعوة
إلى حب الجار تتحدى الغرائز
التي وضعتها الطبيعة" .إن وصولنا
إلى محبة الجار كمحبتنا ألنفسنا،
يعني أننا قد تجاوزنا كل المعيقات
المعرقلة لقيم التعايش.
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التشبث بالحياة

ال شك أن حب النفس (حسب
زيغمونت) يدفعنا إلى التشبث
بالحياة ،وبذل الجهد للبقاء؛ سواء
بشكل أفضل أو أسوأ ،ال بل يجعلنا
نقاوم أي شيء يهدد االنتماء للحياة،
وحماية لياقتنا ،وحيويتنا ،وزيادتهما،
من أجل نجاح تلك المقاومة .وهو
ما تقوم به كل الكائنات األخرى ،ال
بل (كما يقول زيغمونت) إن "أبناء
عمومتنا من الحيوانات أساتذة في
كل ذلك ،وهم ليسوا أقل نضجا وال
إنجازا من أعظمنا إتقانا وإخالصا
في إدمان اللياقة والصحة .كما
أن أبناء عمومتنا من الحيوانات
ال يحتاجون إلى خبراء مختصين،
يتعلمون منهم كيف يبقون على قيد
الحياة وكيف يحافظون على لياقتهم.
كما أن أبناء عمومتنا من الحيوانات ال
يحتاجون إلى حب النفس ،كي يعلّمهم
أن البقاء على قيد الحياة والحفاظ
على اللياقة هو عين الصواب"،
فكيف باإلنسان الذي يعرف يقيناً
أن حب النفس ميزته التي تميزه عن
الكائنات األخرى ،وال يجعل قيمة
الحب تنظم عالقتنا بغيرنا رغم كل
صور االختالف المتعددة فيما بيننا.

جوهرية الحب

يقول زيغمونت إن ما نحبه في
حبنا ألنفسنا هو حب األنفس
الجديرة بالحب .ما نحبه هو الحالة
التي يغمرنا فيها الحب ،أو األمل بأن
يغمرنا الحب ،أو الحالة التي نكون
فيها موضوعات تستحق الحب،
اللحظة التي يعترف فيها من حولنا
أننا جديرون بالحب ،أي هو اللحظة
التي نحصل عندها على دليل بذلك
االعتراف .ما يعني أن الوصول إلى
حب النفس يحتاج إلى حب من حولنا
لنا ،وانتفاء هذا الحب – أي الحرمان
من كون المرء موضوعا يستحق
الحب – يولد كراهية النفس .فحب
النفس نبنيه من الحب الذي يمنحنا
اآلخرون إياه .فإذا اقتضى األمر
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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مواد بناء بديلة ،فال بد من أن تكون
شبيهة بأصل ذلك الحب؛ مهما
كانت غير أصلية .فال بد أن يحبنا
اآلخرون بداية؛ حتى يمكننا أن نبدأ
في حب أنفسنا.

مقياس الحب

حب النفس يبدأ من اللحظة التي يعرتف
فيها من حولنا أننا جديرون بالحب
حرمان املرء من كونه موضوعا يستحق
الحب يولد كراهية النفس أوالً
باملحبة املتبادلة نرتقي سلَّم التسامح
ونحقق التعايش اإلنساين السعيد
عندما يتحدث اآلخرون إلينا وينصتون لنا
نفهم أننا نتمتع بقيمة واعتبار
احرتام اآلخرين يعني أنني لست مجرد رقم
ميكن استبداله أو التخلّص منه

ولكن ما هو المقياس لمعرفة
هذا الحب المأمول أو المنتظر؟
وكيف نعلم أننا لسنا من منظور
اآلخرين حالة ميؤوسا منها؟ أو أن
حب اآلخرين لنا وشيك ،أو ربما
يكون وشيكا ،أو سيكون وشيكا؟
وأننا جديرون بهذا الحب؟ يقول
الكاتب "إننا نعلم ،ونؤمن أننا نعلم،
ونطمئن أن إيماننا ليس خط ًأ ،عندما
يتحدث اآلخرون إلينا وينصتون
لنا .فاآلخرون ينصتون لنا بانتباه،
وباهتمام يوحي /يشير إلى استعداد
لالستجابة .إننا نفهم من ذلك أن
اآلخرين يحترموننا ،ونفترض ال أكثر
أن ما نعتقده أو نفعله أو نعتزم فعله
يتمتع بقيمة واعتبار" .حصول هذا
الحب بهذه الصورة يجعل منه حبا
تبادليا ،أي أن نحب بعضنا البعض
لنقوي رابطة الجمع بيننا ،ونقضي
على البغض والحقد ،ونبلغ سلّم
التسامح لنحقق تعايشا مبنيا على
الحب واالعتراف.

قيمة االختالف

ماذا يعني احترامي من قبل
اآلخرين؟ يقول زيغمونت "إذا
احترمني اآلخرون ،فال بد من أن
"في" ،شيئا أستطيع
هناك شيئا
َّ
أنا وحدي أن أق ّدمه لآلخرين ،وما
أكثر اآلخرين الذي سيسعدون
بتقديمي لهم هذا الشيء ،ويع ّبرون
عن امتنانهم لي ،فأنا رجل مهم ،وما
أعتقده وأقوله وأفعله مهم كذلك.
أنا لست مجرد رقم يمكن استبداله
بسهولة والتخلّص منه ،أنا "ذو تأثير
بالغ" يتجاوزني .فما أقوله وما أنا
عليه مهم ،وليست هذه شطحة من
شطحاتي في عالم الوهم ،فمهما

كان في العالم من حولي من بشر
وأشياء ،فإن هذا العالم سيكون
أكثر فقرا وأقل إمتاعا ونجاحاً إذا
ما اختفيت عن الوجود" .وهذا يبرز
مدى أهمية اإلنسان في العالم الذي
نشكله؛ بوصفنا ذاتا واحدة .ومن
هذا المنطلق ،إذا كان ما يجعلنا
موضوعات حقيقية ومناسبة لحب
النفس ،فإن الدعوة إلى حب جيراننا
كما نحب أنفسنا (ألن الجيران
يتمنون أن يجدوا من يح ّبهم لألسباب
نفسها التي تح ّثنا على ح ّبنا ألنفسنا)
تستحضر رغبة الجيران في
االعتراف بما لهم من قيمة فريدة،
ال يمكن استبدالها وال التخلص منها
بعد استعمالها ،وتدعو إلى إقرار هذه
القيمة وتأكيدها .تلك الدعوة تحثنا
على االفتراض بأن الجيران يم ّثلون
بالفعل تلك القيمة؛ حتى يثبت غير
ذلك على األقل" .وهكذا فإن ح ّبنا
نحب أنفسنا؛ سيعني
لجيراننا مثلما ّ
احترام تف ّرد كل إنسان منا ،إنها قيمة
اختالفاتنا التي تثري العالم الذي
نسكنه م ًعا ،وتجعله مكانا أكثر سحراً
وإمتاعاً ونجاحا".

وحدة اإلنسانية

انطالقاً من إمكانية تحقيق الحب
الشامل ،يمهد زيغمونت لموضوع
أكثر تقدماً ،هو "الحلم بوحدة
اإلنسانية" ،فيقول" ،قبل ما يزيد
عن قرنين من الزمان ،الحظ كانط
أن كروية األرض التي نعيش عليها،
يترتب عليها حقيقة بسيطة .فبما
أننا جميعا نعيش ونتحرك على سطح
تلك الكرة ،فال يوجد مكان آخر
نذهب إليه ،وال مناص من العيش
متجاورين إلى األبد .فالحفاظ على
مسافة بعيدة عن الناس ،ناهيك (عن
امكانية) م ّدها ،ال مجال له على
المدى البعيد؛ ذلك ألن الحركة حول
السطح الكروي ستنتهي بتقصير
المسافة التي حاول المرء أن يمدها،
ومن ثم االتحاد الكامل لألنواع
البشرية عبر مواطنة مشتركة ،هو

المصير الذي اختارته الطبيعة لنا،
بوضعنا على سطح كروي" .ما يعني
أن جودنا هذا هو وجود طبيعي علينا
أن نتقبله ،وأن نتقبل بعضنا البعض؛
فاختالفنا ال يعني االفتراق بل يعني
الوحدة الجامعة.

حسن الضيافة

ندرك مع كانط أن وحدة البشرية
هي األفق النهائي لتاريخنا الكوني،
وهو مصير ال بُ َّد أن نسعى إليه نحن
البشر ،ونحقّقه في أوانه؛ بدافع
من العقل وغريزة حفظ النفس،
وبهدايتهما .فعاجال أم آجال ،كما
يحذر كانط ،لن يوجد موقع خال
يمكن أن نأوي إليه من األماكن
المشغولة التي وجدناها مزعجة
تماما ،معادية للغاية ،وغير قابلة
لالستعمال بطريقة مريحة ووافية
بالغرض ،أو غير مالئمة ألي سبب
من األسباب .وهكذا تأمرنا الطبيعة
"حسن الضيافة"؛ باعتباره
بأن نرى ُ
القيمة األخالقية الكبرى التي نحتاج
إلى اإليمان بها واالمتثال إليها؛
حتى نضع نهاية لتاريخ المحاوالت
واألخطاء والكوارث التي تسببها
األخطاء ،والمصائب التي تخلفها
الكوارث.
يقول زيغمونت كان بوسع ق ّراء
كانط أن يتعلموا كل ذلك من كتابه
قبل قرنين من الزمان ،ولكن العالم
لم ينتبه ،ويبدو أن العالم يكرم
فالسفته باللوحات التذكارية ،وليس
باإلنصات الجيد لهم ،ناهيك عن
اتباع نصائحهم ،وربما كان الفالسفة
هم األبطال الرئيسيين للدراما
الغنائية الخاصة بعصر التنوير ،ولكن
التراجيديا الملحمية لما بعد التنوير
أهلمت أدوارهم.

الكرامة اإلنسانية

من الوحدة اإلنسانية ،ينتقل
الكاتب إلى موضوع "الكرامة
اإلنسانية" فيالحظ أنه في أحد
مشاهد أهم األفالم التي أخرجها

أندريه فايدا (فيلم "كورتشك"
 ،)Korczakيظهر يانوش كورتشك
(وهو اسم شهير للمعلم العظيم
هنريك غولد شميت ،وبطل فيلم
إنساني من الطراز األول) ،وهو
يذ ّكر بويالت الحرب التي ُشنّت في
حياة جيله الذي ال يزال يعانيها ،إنه
يتذ ّكر تلك الويالت بالطبع ،ويكرهها
من أعماق قلبه ،ويبغضها باعتبارها
أعماال ال إنسانية ،تستحق الكراهية
وينبغي بغضها .لكنه ،وفي تصوير
حي تماما ،وفي أشد لحظات الفزع،
يتذكر رجال مخموراً وهو يركل
طفال بقدميه .ما يعني أن "إن إنكار
الكرامة اإلنسانية يدمر مصداقية
أي سبب يتطلب تأكيد هذا اإلنكار
لنفسه .وهكذا فإن معاناة طفل
واحد تدمر تلك المصداقية تدميرا
كامال وجذريا مثلما تدمرها معاناة
الماليين".
إن كورتشك (حسب زيغمونت)،
أحب األطفال مثلما يبدي قليل
منا استعدادا لحبهم أو قدرة عليه،
ولكن ما أحبه فيهم كانت إنسانيتهم،
اإلنسانية في أفضل أحوالها ،إنسانية
بال اعوجاج ،وال تشذيب أو تقليم،
وال تشويه ،إنسانية كاملة في عدم
اكتمالها وميالدها الطفولي ،إنسانية
زاخرة بوعود مكنونة وإمكانات
قديرة .لكن العالم الذي يولد فيه
حاملو بذور اإلنسانية وينمون فيه،
قص ريش الطير
معروف بمهارته في ّ
الصغير ،ال بمساعدة نم ّوه وتقويته،
ولذا وجد كورتشك أن اإلنسانية ال
يمكن العثور عليها ،وال اإلمساك
بها ،وال الحفاظ على أصالتها إال
في األطفال ،وكما يقول "لودفيدغ
فيتغنشتاين":
ال صرخة من العذاب أشد من
صرخة إنسان واحد
وال عذاب أشد مما يمكن أن
يعانيه إنسان واحد
وال معاناة الكوكب بأسره أشد من
عذاب روح واحدة.

االحرتام يعني أن
العامل أكرث فقرا وأقل
إمتاعا إذا ما اختفيت
عن الوجود
الطبيعة اختارت لنا
أرض كروية تجمعنا
يف النهاية مهام
حاولنا االفرتاق
حسن الضيافة قيمة
ُ
تضع حدا ً لألخطاء
والكوارث التي نتسبب
بها لبعضنا
الفالسفة أبطال
فلسفة الحب لكن
تراجيديا ما بعد
التنوير أهملت
أدوارهم
العامل يكرم فالسفة
الحب باللوحات
التذكارية بدالً من
اإلنصات لنصائحهم
انتهاك حرمة روح
واحدة هو امتهان
للكرامة اإلنسانية
وتهديد للبرشية

ال ميكن العثور عىل
اإلنسانية أو اإلمساك
بها والحفاظ عىل
أصالتها إال يف األطفال
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الكــــتاب
يقدم هابريماس صياغة مقنعة للتعبري عن
العالقة بني الحرية والثقافة
يقتيض مفهوم العدالة األخذ بعني االعتبار
كل الخصوصيات الثقافية يف املجتمع

يدافع التعدد الثقافي في نسخته الليبرالية ،عن سياسة
االعتراف التي ُتبنى على أساس االلتزام بحرية االختيار
واالستقالل .ويفرض هذا االلتزام ،على وجه التدقيق،
االعتراف باالنتماء الثقافي المتكئ على استدالالت مرتبطة
باالعتراف بالحقوق ،التي تختلف بدورها بالنظر إلى االنتماء
إلى مجموعات وطنية وطنية مختلفة.

الدولة والتعدد الثقافي..
الفرد يف نظر هابريماس ال يصبح شخصاً
إال باعتباره عضوا اجتامعيا داخل مجموعة
ثقافية
ال تشكل الثقافات يف حد ذاتها موضوعاً
من مواضيع الحقوق بسبب فقدانها رشوط
اإلنتاج املطلوبة

التمييز بين العوامل
يمكن
المهيمنة على معايير التعدد الثقافي؛
بناء على ثالثة استدالالت رئيسة،
يتقدمها عنصر المساواة ،حيث
تعاني المجموعة ،التي تشكل أقلية،
ظلما ويجب تصحيحه ،ويليها عنصر
التاريخ ،الذي يشير إلى أن األقلية
تستند إلى وجود مطالب بنيت على
أساس اجتهادات معينة أو اتفاقات
سابقة .أما ثالت االستدالالت فهي
القيمة الالزمة للتنوع الثقافي .هذا
ما يقوله باتريك سافيدان في كتاب
"الدولة والتعدد الثقافي".

عنرص املساواة

مصطفى امخشون
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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يوظف االستدالل األول ،الذي
يشير إلى عنصر المساواة؛ للتعبير
عن ضرورة التعامل ،من باب العدل
واإلنصاف ،مع كل المواطنين على
قدم المساواة .ويقتضي مفهوم
العدالة التامة األخذ بعين االعتبار كل
الخصوصيات ،وليس فقط تلك التي
تميز الثقافة السائدة في المجتمع.
ويمكن أن يرتبط أيضا االعتراف
باالختالف بوجود معاهدات أو
اتفاقيات تاريخية تضمن االستقالل،
ولو نسبيا للمجموعة التاريخية
المعنية باألمر .ويختلف هذا
االستدالل عن األول بالنظر إلى أنه
يثير أساسا صعوبات ذات طابع واقعي
وقانوني .واالستدالالن معا (في نظر
الكاتب) يشتركان في التأكيد على
التزام المجموعة التي تشكل أغلبية

باحترام األقلية.
ويختلف ،من هذه الزاوية،
االستدالالن السابقان عن االستدالل
الثالث ،الذي يتمثل في الدفاع عن
حق االختالف؛ باالستناد إلى التنوع
الثقافي على أنه معيار .وعلى هذا
األساس ،يحيل االستدالالن األوالن
إلى التزامات المجموعة السائدة
بشأن األقلية ،في المقابل يؤكد
االستدالل الثالث على ضرورة اعتداد
المجتمع في كليته بالتنوع الثقافي،
حيث "يطور التنوع االجتماعي كيفية
الحياة من خالل إغناء تجربتنا" كما
يقول روبير فولك .ويضيف باتريك
كذلك ،المزايا األخالقية والفنية
والتربوية إلى التنوع اإلثنو -ثقافي،
ومن وجهة نظر سياسية إلى التعدد
الثقافي.

التعدد الثقايف

تعتبر هذه االستدالالت الثالثة
هامة ،وتختلف درجة ورودهما
حسب الظروف .يقول باتريك :يثير
االستدالل األول فقط اهتمامنا،
ويدفعنا إلى معالجة المسألة على
مستوى المبادئ باعتباره المستوى
األكثر تميزا وأهمية .وسنتموقع ،إذن،
على هذا المستوى دون أن ننسى أن
نظام التعدد الثقافي مجبر على رفع
تحد مزدوج ،أن "يرحب باالختالف"،
كما تعبر عن ذلك صياغة شارل
تايلور ،مع ضمان العدالة وااللتحام
االجتماعي .ولهذا عليه االستجابة،

شمولية التسامح

قبل كل شيء ،لمقاييس تسمح بتوقع
المخاطر الالزمة.

خطر األحادية الثقافية

لقد قدم خورخين هابرماس
صياغة مقنعة لألطروحة التي تدعم
التعبير عن العالقة بين الحرية
والثقافة ،ويفترض بخالف شارلز
تايلور وويل كمليكا أن الحقوق الثقافية
تبرر انطالقا من "ضمان مساواة
الحريات األخالقية للجميع" .ويفرض
هذا النوع من الحرية أن يختار كل
واحد أهدافه عن طواعية .ولكي
يتمتع الفرد بهذه الحرية في اتخاذ
القرار ينبغي أن "تمنح له إمكانات
فسيحة من التوجهات األخالقية،
يمكنه من خاللها اختيار أهداف ذات
مصداقية ،ويتمكن من الوصول إلى
غايات محددة.
ويضيف هابرماس بأن الفرد ال
يتمتع فعال بالمساواة في الحرية
األخالقية إال إذا استسلم في إطار
اختيار أولوياته ،لقوة توجه القيم
األخالقية التي اختزلها .وتبعا لذلك،
فإن قيمة استعمال المساواة في
الحرية األخالقية يرتبط بضمان
الوصول إلى األصول الثقافية التي
ننهل منها ،وتمكننا من أن ننتج ونبتكر
القيم الضرورية .لقد اعتبر باتريك أن
هذا تبرير منهجي للحقوق الثقافية،
فهي شرعية ،ألنها تعتبر أدوات
للحرية .وال يستنفذ هذا التبرير ،في
رأيه داللة الحقوق الثقافية.

سياق اجتامعي

إن الفرد ،إذن ،في نظر هابرماس
ال يصبح شخصا إال بالنظر إلى
أنه عضو اجتماعي داخل مجموعة
ثقافية .وتنبع فردانيته أيضا من
األشكال االجتماعية التي تأخذ
طابعا هاما ،ال يتردد هابيرماس في
تسميتها بـ "الدستور الثقافي للفكر
اإلنساني الذي يجسد التبعية الدائمة
للفرد بالعالقات واالتصاالت الداخلية
بين األشخاص وبشبكات االعتراف

المتبادل وبالتقاليد .وهذا يفسر لماذا
ال يمكن للفرد تطوير ومراجعة أو
الحفاظ على ذلك انطالقا من مبادرة
شخصية ،وإنما يتم ذلك في سياق
اجتماعي بالضرورة".

الحقوق الثقافية

في نظر باتريك تنحو الفكرة التي
تجعل عدم االعتراف يوازي المس
بالحرية والكرامة اإلنسانية؛ نحو نوع
من اإلجماع الذي يرسخ بدوره هذه
الفكرة .وتكمن الصعوبة هنا في إيجاد
الحل المالئم لهذه القناعة .وقد
عمل هابيرماس على تقديم صياغة
مالئمة لذلك .فيقول باتريك :ولكننا
نالحظ أنه لم يستخلص من تحليله
بأن المجموعات اإلثنو -ثقافية يمكن
أن تحمل كمجموعات حقوقا ثقافية،
"ال تشكل الثقافات في حد ذاتها
موضوعا من مواضيع الحقوق ،ألنها
ال تملك في حد ذاتها شروط اإلنتاج
المطلوبة ،وال تملك محركات داخلية
تمكن من اإلنتاج الذاتي ،لتبقى بذلك
الثقافات فضاء للتأويل .ويؤدي هذا

إلى غياب ضمانات تتعلق بالحقوق
الثقافية الجماعية مثل استمرار حياة
هوية مجموعة ما ،وتخليد القاعدة
الثقافية لمجموعة ما" .ومن ثمة يرى
باتريك بأنه يجب أن يمر الحل ،عبر
االعتراف بالحقوق الثقافية .ولكن
هذا الحل غير كاف بالنسبة للبعض.
ذلك أن إعطاء سياسة الهوية الحيز
الذي تبرره المبادئ التي تحركها
يقتضي أيضا إعطاء األقلية الحقوق
الجماعية التي تتمتع بها أساسا
األغلبية السائدة .ويمتلك في هذه
الحالة كل واحد فضاء مؤسساتيا
يعبر من خاللها عن هويته الثقافية.
وعندما نتموقع في إطار وجهة النظر
هذه ،فإننا نعمل على زعزعة تمثيل
مواطنة أحادية موحدة ثقافية ،لنتجه
نحو مواطنة مشتتة يكون من آثارها
خلق فضاءات استقالل مؤسساتي
داخل المجموعة السياسية ،ويمكن أن
يأخذ هذا االستقالل شكال متقدما
من الحقوق التي تسمح بالحكم
الذاتي أو التمتع بحق الحصانات أو
اإلعفاءات.

يرى باتريك أن البعض قد جعل
هذا التصور أكثر راديكالية ،فهذا،
شاندران كوكداس قد التزم بتبرير
مشروع مجتمع ليبيرالي من خالل
تجميعه ألرخبيل من المجموعات
المتمايزة .وفي إطار هذا التصور
الليبيرالي ،على الدولة وحدها
حماية حق حرية التجمع .وينطلق
هذا االفتراض من مبدأ أن لكل فرد
الحق في االنتماء لألغلبية وأن نقبل
بذلك دون تردد في إطار ما أسماه
بلهجة التهكم "فوضى التعدد الثقافي"
ويسمح لنا هذا بالتسامح مع الكل بمن
في ذلك أولئك الذين ال يتسامحون مع
التسامح.
تضعنا هذه الرواية حسب باتريك
في موقف متناقض :يتعلق األمر
هنا بتطوير دولة أكثر ليبيرالية،
وذلك بقولنا ،في نفس الوقت،
باسم هذه الليبيرالية السياسية
واألخالقية بوجود مجتمع ال عالقة له
بالليبيرالية .يعلق باتريك قائال :سوف
لن نعرف ظهور شكل من أشكال
التعدد الثقافي ،ولكن ظهور "التعدد
الطائفي" أو ما تسميه أمرتيا سين
"األحادية الثقافية المتعددة" .ويثير
هذا الموقف عدة مشاكل أخرى،
نذكر من أهمها عودته إلى إعادة
استغالل فكرة حياة الدولة .ويمكن أن
نعتبر أن إلزام الليبيرالية بـ "احترام"
الممارسات وإن كان غير ليبيرالية
يفرض على المستوى األخالقي
إبعادها عن شبهات الحياد".

غياب الضامنات

هذا الموقف في نظر باتريك
يضعنا أمام مشكل عملي يعترف به
شاندران كوكادس عندما يشير إلى
أنه ،إذا كان التعدد الثقافي يلتزم
بمالءمة التنوع الثقافي والسماح به،
عوضاً عن إلغائه أو الحد منه ،فإنه
ينبغي التمثيل له منطقيا من خالل
أرخبيل ليبيرالي بعمل على وصفه.
وتكمن أهمية هذا االقتراح ،في
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رأيه ،بتوضيح "أنه ال يوجد نظام
حقيقي قادر على خلق هذا الشكل من
المجتمعات" وبعبارة أخرى ،إذا كان
هذا االقتراح النظري صالحا ،فليس
ألنه يصف الطريق الممكن ،ولكن ألنه
يسمح بفهم كل العوائق التي توجد
على الطريق التي تؤدي إلى أرخبيل
التعدد الثقافي "ويعكس بوضوح القيم
الثقافية الخاصة ،التي لها داللة
عملية وسياسية دون أن تكون لها ،من
وجهة نظر التعدد الثقافي ،ضمانات
نظرية معينة".
يعني هذا في بعض األوجه ،أن
استحالة حياد الدولة ال يعني شيئا
آخر غير هذا .وفي ظل هذا التأويل
فإن أطروحة شاندران كوكادس
تستدعينا إلى إعادة النظر فيما
يشكل حجرة عثرة على درب التفكير
في التعدد الثقافي :كيف يمكننا
تحديد المجموعات التي تشكل أقلية
حتى نمنحها الحقوق واإلعفاءات
واالمتيازات التي تطالب بها؟ جوابا
عن ذلك ،يرى باتريك أنه إذا لم يكن
هناك أي معيار ،وعالجنا المشكل من
باب المبادرة االجتماعية ،فقد يؤدي
هذا الوضع إلى تمييز اجتماعي،
والعبث بحقوق بعض الطبقات
الساكنة.

الدوائر االجتامعية

ويرى هنا باتريك أنه ينبغي أن
نعي في إطار وجهة النظر هذه ،بأنه
ال يوجد مبدئيا منطق يجعلنا نختزل
الهوية في الهوية الثقافية .ولذلك
ينطلق جورج سيمل ،عبر فكرة الدوائر
االجتماعية ،من مسلمة تعدد العوامل
التي تحدد تكوين الهوية الشخصية.
وهل يعني هذا تعميم المنطق الذي
تبناه كوكادس على كل المجموعات
بالنظر إلى أنواعها وأجناسها
ودياناتها ومشاكلها االجتماعية-
االقتصادية وعوائقها وغيرها؟ وإذا
ما افترضنا بتجاوز هذه المشاكل،
فيبقى أن هذا الموقف يطرح مشكال
يؤثر على مستوى الحريات الفردية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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ال يوجد منطق يجعلنا نختزل الهوية يف
شقها الثقايف
تأمل األقليات أن يكون آثار اإلخالل بالحياد
أقل رضرا ً وأخف تحمالً
مما يدفع بنا إلى التخلي عنه .وإذا ما
قبلنا القيود األخالقية التي يفرضها،
فإن النموذج ال يتوفر على المقومات
الشرعية التي تمكنه من التصدي إلى
الخروقات التي ترتبط بحقوق بعض
الشرائح.

من أجل تعدد ثقايف
ليبريايل

يرى باتريك أنه لحل هذه المشكل
فقد سعى بعض الكتاب ،منهم
ويل كيمليكا وشارلز تايلور ودنيال
فينشتوك وخاصة ما قام به خورخين
هابيرماس في محاولة لتطوير
موقف يعكس وضعا متعددا يمنح
كل الضمانات على مستوى حماية
الحريات الفردية ،يقول باتريك :وقد
تبنينا ،في إطار وجهة النظر هذه
– كعنصر استداللي محوري ينبغي
التمسك به -بين الحقوق الذاتية
والحقوق الجماعية .وتكمن الفكرة
من وراء ذلك أنه لحماية الفرد داخل
المجموعة التي تملك حقوقا ،ينبغي
مواجهة تسلط هذه المجموعة في
حرمانه من حقوقه .ولكن هذا الحل
يحيط بالمشكل دون حله .وقد ال
نرقى إلى مستوى الحقوق الذاتية،
وأن نساهم في محو أو تجنب المشكل
المرتبط بالمس بالحريات الفردية.
وذلك ،ألن المشكل يطرح بالنظر
إلى االعتبارات التالية :إما أن نجعل
للحقوق الثقافية الذاتية حقيقة
واقعية ،وسيكون من نتائج ذلك الحق
من بعض الحقوق الفردية؛ وإما أن
نحسم لصالح احترام مبدأ كل الحقوق
الذاتية ،وسيكون من آثار ذلك إفراغ
الحقوق الثقافية من كل فعالية.

الحقوق الجامعية

هنا ،يرى باتريك ،بأنه يمكن أن
تدرك الحقوق الثقافية في إطار
وجهة نظر ديمقراطية ،على أنها
تجميع للحقوق الذاتية الثقافية.
وقد توصل هيبرماس لهذا بطريقة
غير مباشرة ،ويكتب في هذا
السياق :ال تشكل الحقوق الجماعية
إشكاال في حد ذاتها .وتمر مرور
الطيف الحقوق ،مثال ،التي يمنحها
الدستور الديمقراطي للجماعات
واألديان والجهات أو المؤسسات
شبه العمومية ،ألن هذا النوع من
نقل االختصاصات يبنى على أساس
الحقوق األساس للمواطنين" .تعقيبا
على هذا الكالم ،يرى باتريك أنه
ليست هناك أسباب تجعلنا نفترض
بأن األمر بخالف ذلك بالنسبة
للحقوق التي تسمح لمجموعة ذات
هوية من إثبات ذاتها .ويمكن أن
نقول بأن هذه الحقوق ال تشكل
إشكالية في حد ذاتها بما أنها
تؤسس انطالقا من الحقوق األساس
للمواطنين.

اإلخالل بالحياد

ويبقى مع ذلك المشكل قائما
يكمن في تبني وجهة النظر هذه،
التي تعبر عن التزامها بالتعدد
وفرض االحترام المتبادل تجاه كل
األفراد .وإذا ما قرر أغلب األفراد
تبني مقاييس تهدف ضمان بقاء سمة
ثقافية (اللغة مثال) ،فإنهم سيقومون
بذلك ،وبكل بساطة ،انطالقا من
الحقوق الذاتية لكل واحد ينتمي
إلى هذه األغلبية .ويبقى أن القرار
الذي يتخذه هؤالء ينطبق فيما بعد

على المجتمع في كليته .وبعبارة
أخرى ،تبعا لما فهمه معظم منظري
الديمقراطية ،فإن ما يصعب إدراكه
وحمايته يتمثل في الوضع القائم
لهذه األقلية وفي حقوقها .ويرى
باتريك أنه عوضا أن يبنى الحل على
أساس التعارض الواضح بين الحقوق
الذاتية والحقوق الجماعية ،يبدو
من المالئم إدراك أنه مع افتراضنا
أن الحياد التام غير ممكن التطبيق
كيفما كانت الحاجة لنا به ،فيبقى مع
ذلك الحل الجاثم على كاهل مواطني
مجتمع ليبيرالي متعدد الثقافات.
ولهذا السبب يرجى أن تكون آثار
اإلخالل بالحياد أقل ضررا وأخف
تحمال بالنسبة للمجموعات التي
تشكل أقلية.

ال يبلغ النشوة أو الوجد سوى الذين حرروا
أنفسهم من ال ِكرب والغطرسة البرشيني
وسائل
َ
يشعر املتصوف باألشياء كغايات ال
وجد
متلمساً داخلها ذلك الواقع النهايئ لل َ
االنفعايل
الدين والفن هام تعبري عن الحس الفردي
بالداللة االنفعالية للعامل

رشوط الهوية

رغم ذلك ،يعترف باتريك أنه
يصعب مسايرة هذا الطرح .وقد
عبر أنطوني أبيا عن هذه الصعوبة.
وقد اعتمد في ذلك على تصور
للهوية يدمج دور التقاليد والظروف
والسياقات االجتماعية ،ويستخلص
أنطوني ثالثة شروط تكميلية
لتكون هناك هوية :يجب أن تتوفر
المصطلحات التي تمكن من اإلحالة
عليها ،وأن يوجد بعد ذلك عدد من
األفراد يختزلون هذه المصطلحات
ويعتبرونها جزءا من قاموسهم ،وأن
توازي في األخير نمط من أنماط
الوجود .ويمكن أن يصبح بناء الهوية
بهذا الشكل مصدر القيم ويساهم
في خلق أشكال التضامن.
وأخيرا ،يرى باتريك أن ما نرغب
في تحقيقه عقال ،في مجتمع متعدد
حيث تتساكن مختلف التصورات عن
حياة فضلى ،ال يكمن في جعل الرأي
الشخصي مسيطرا بشكل تام وكلي،
ولكن األمر يتعلق بتطوير مجتمع ال
يسمح بسيادة أية رؤية بشكل يمنع
باقي اآلراء األخرى في احترام
الحريات الفردية ودون خوف من
ممارسة الضغوط.

عبد الغاين الزردي

ينتمي الفن والدين لعامل واحد يختزل
أخفى تصورات البرش وأكرثها شفافية
ليست مملكة الفن أو الدين من هذا العامل
فهام توأمان متالزمان من مظاهر الروح

الوجد ،سواء أكانوا فنانين
إن الذين يبلغون حالة النشوة أو َ
أو عاشقين أو متصوفة أو رياضيين ،هم أولئك الذين حرروا
الكبر والغطرسة البشريين ،فمن شاء أن يحس
أنفسهم من ِ
داللة الفن عليه أن يتواضع أمامه ،أما الذين يرون أن األهمية
األولى للفن ،أو الفلسفة ،هي في عالقة كليهما بالسلوك أو
بالنفع العملي ،فأولئك الذين ال يستطيعون أن يقدروا األشياء
كغايات في ذاتها .هذا جوهر ما يقوله كاليف بل في كتاب
"الفن".

الفــــن والـحـيــــاة
يقول الكاتب إن الفن له أهمية
كبرى؛ لكونه يؤدي رسالة ذات
صدى داخل ضمير اإلنسان ،أي
إنسان ،حسب طبيعة استخدامه
لهذا الفن ،فيما الدين ،في أغلب
األحيان هو حجر الشحذ الذي
حسهم الروحي.
يُرهف عليه
الناس َّ
ُ
ٌ
فالدين شأنه شأن الفن ،موكل بعالم
الواقع االنفعالي ،وال تعنيه األشياء
ذات ٍ
داللة
المادية إال بقدر ما تكون َ
انفعالية .فالعال ُم الفيزيائي بالنسبة
للمتصوف ،كما بالنسبة للفنان ،هو
وسيلة إلى النشوة .فالمتصوف يشعر
باألشياء كغايات؛ بدال من أن يراها
كوسائل .إنه يتلمس داخل كل األشياء
ذلك الواقع النهائي الذي يثير الوجد
االنفعالي.
والدين بالنسبة للكاتب هو تعبير
عن الحس الفردي بالداللة االنفعالية
للعالم ،ويجب أال نندهش حين نجد
أن الفن كان تعبيراً عن الشيء نفسه،
فكالهما يبدو أنه تعبير عن انفعاالت
مختلفة عن الحياة ومتجاوزة له،
وكالهما بالتأكيد له القدرة على أن
ينقل الناس إلى آفاق فوق بشرية،
كالهما سبيل إلى حاالت ذهنية
غير أرضية .ينتمي الفن والدين
لعالم واحد ،فهما هيئتان يحاول
البشر فيهما حصر أخفى تصوراتهم،
وأكثرها شفافية ،وتوفير أسباب
البقاء لها ،فليست مملكة الفن وال
مملكة الدين من هذا العالم ،ومن

الحق أن نعتبر الفن والدين توأمين
متالزمين من مظاهر الروح ،ومن
الخطأ أن يتحدث البعض عن الفن
كمظهر من مظاهر الدين.

الروح الدينية

يقول كاليف :إذا زعم أحد ،أن
الفن والدين مظهران توأمان لشيء
ما قد يسمى "الروح الدينية" على
علي أال أبتئس.
سبيل التيسير ،فإن َّ
غير أني أصر على التمييز بين
"الدين" بالمعنى السائد للكلمة ،و
"الروح الدينية" ،تمييزا ينفي ك َّل
احتمال؛ إلثارة مماحكات تافهة.
وعلي أن أصر على أنه إذا كان لنا
َّ
أن نقول بأن الفن هو مظهر للروح
الدينية ،فال بُ َّد أن نقول الشيء عينه
عن كل دين.
إن الروح الدينية تتولد عن اقتناع
بأن بعض األشياء أكثر أهمية من
األخرى ،فبالنسبة ألولئك الذين
تتملكهم هذه الروح ،ثمة تمييز قاطع
بين ما هو كوني وغير مشروط من
ناحية ،وما هو محلي ومحدود من
ناحية أخرى .إن الوعي بالكوني
وغير المشروط هو ما يجعل الناس
دينيين ،وهذا الوعي ،أو على األقل
تلك القناعة بأن بعض األشياء غير
مشروطة وكونية ،هو ما يجعلهم
يضعون العدل فوق القانون ،والعاطفة
فوق المبدأ ،والحساسية فوق الثقافة،
والذكاء فوق المعرفة ،والحدس فوق
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مظاهر الحس الديني لإلنسان ،إذا
كنا نعني بـ "الحس الديني لإلنسان"
ِح َّسه بالواقع النهائي ،واهتمامه
بالحياة اليومية ،تهذيباً وإرشاداً إلى
ما هو خير.
يقول كاليف ،ليس بوسعي أن
ألهو وأخضخض في بُرك الماضي
َ
وضحلِه ،قبل االجابة عن سؤال هو
من العبث" ،ما هو التبرير األخالقي
للفن" .ويرى أنهم ،على حق ،أولئك
لحون على أن إبداع الفن
الذين يُ ُّ
يجب أن يُبرر على أساس أخالقي.
فجميع نشاطات البشرية يجب أن
تبرر أخالقياً.

بني اللذة واملنفعة

الخبرة ،والمثالي فوق المستطاع.
وهذا الوعي هو ما يجعلهم أعداء
العرف والتوفيق والحس المشترك.
ويستنتج كاليف من ذلك أن الفن
والدين طريقان بهما يهرب البشر
من الحدث العرضي إلى الوجد.
وبين الوجد اإلستيطيقي والوجد
ٌ
ترابط أسري .فالفن والدين
الديني
وسيلتان إلى حاالت ذهنية متشابهة،
وإذا جاز لنا أن نتغاضى عن علم
اإلستيطيقا ونتفحص ،متجاوزين
انفعالنا وموضوعه ،فقد نقول-
َبسط كبير -إن الفن من تجليات
بت ُّ
الحس الديني.

الفن واألخالق

إ ْن كان الفن تعبيراً عن انفعال،
فهو كذلك تعبير عن االنفعال الذي
هو القوة الحيوية في كل دين ،أو هو
على أي حال يعبر عن انفعال نحو
ذلك الذي هو جوهر الكل .وقد نقول
أن ك ً
ال من الفن والدين هما من
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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الفن والدين طريقان يهرب عربهام البرش
وجد
من الحدث العريض إىل ال َ
يتمسك الفالسفة التقليديون بافرتاض أن
الخري يعني اللذة معتربين األخرية الخري
الوحيد الذي يُعد غاية
حون عىل أن إبداع الفن يجب
أولئك الذين يُل ُّ
تربيره عىل أساس أخالقي مصيبون
من صالحيات الفيلسوف مطالبة الفنان
بإثبات أن ما يقوم به هو إما خري يف ذاته
أو وسيلة إىل الخري
يحقق الداعية األخالقي فيام إذا كان الفن
خريا ً يف ذاته أم مجرد وسيلة إىل الخري

إن من صالحيات الفيلسوف أن
يطالب الفنان بإثبات أن ما يقوم به
هو إما خير في ذاته ،وإما وسيلة إلى
الخير ،وإن من واجب الفنان أن يجيب
"الفن خير ،ألنه يعلو بنا إلى حالة من
النشوة ،أفضل بكثير مما يمكن أن
يخطر ببال الداعية األخالقي بليد
الحس ،وفي هذا وحده ما يكفي".
ويوضح كاليف ذلك بالقول إن
الداعية األخالقي يحقق فيما إذا كان
الفن إما خيراً في ذاته وإما وسيلة
إلى الخير .وقبل أن نجيبه علينا أن
نسأل ماذا يعني بكلمة "خير" ،ال ألن
لدينا بها أدنى شك ،بل لنحمله على
أن يفكر .والحق أن جورج مور قد
أثبت ،بصفة نهائية تقريباً ،في كتابه
"مبادئ علم األخالق" ،أننا جميعا
بكلمة "خير" نعني الخير ،وال أكثر،
فكلنا نعرف جيداً ما نعنيه ،رغم
عجزنا عن تعريفه ،فكلمة "خير" ال
يمكن أن تُع َّرف أكثر مما تُع َّرف كلمة
"أحمر" ،فـ "الكيفية" ال يمكن أن
تُع َّرف غير أننا نعرِ ف تماما عندما
نقول عن شيء إنه "خير" أو "أحمر".
وحسب جورج مور ،فإن الفالسفة
التقليديين ال يوافقوننا بحال ،حول ما
نعنيه بكلمة "خير" ،وكل ما هم واثقون
منه هو أننا ال يمكننا أن نعني ما
نقول .وال يزالون مغرمين بافتراض

أن "الخير" يعني اللذة ،أو أن اللذة
على أي حالة هي الخير الوحيد الذي
يُعد غاية :هاتان قضيتان مختلفان
غاية االختالف .أن الخير يعني
اللذة ،واللذة هي الخير الوحيد ،كان
هذا رأي أصحاب مذهب اللذة .وما
زال هو رأي أصحاب مذهب المنفعة.

مفهوم متناقض

بناء على هذا الرأي يقول كاليف؛
سأوجه هذا السؤال إلى من يؤمن
ِّ
بأن اللذة هي الخير الوحيد :هل
يتحدث ،شأنه شأن جون ستيوارت
سمعت به ،عن
مل أو شخص آخر
ُ
لذات "أعلى وأدنى" أو "أجود وأردأ"
أو "رفيعة ووضيعة"؟ وإذا كان األمر
كذلك ،أال يدرك أنه قد تخلى عن
قضيته؟ إذ عندما يقول بأن إحدى
اللذات "أعلى" أو "أفضل" من
األخرى ،فهو ال يعني أنها أكبر في
"الكم" بل أرفع في "الكيف".
صـح أن اللـذة هـي الخيـر
لكـن إذا َّ
الوحيـد ،ل َمـا أمكـن أن يكـون هنـاك
سـوى معيـار واحـد لتقديـر اللـذات:
هـو كميـة اللـذة ،ول َمـا أمكـن لكلمـة
"أعلـى" أو "أفضـل" أن تعنـي غيـر
االشـتمال علـى لـذة أكثـر .أمـا
الحديـث عـن َّ
"لـذات أفضـل" بـأي
معنـى آخـر ،فهـو يجعـل خيريـة الخير
الوحيـد المعتبـرة ،كغايـة فـي ذاتـه
معتمِ ـدة علـى شـيء مـا هـو -بحكـم
الفرضيـة -ليـس خيـراً فـي ذاتـه.
إن مل  Millأشبه بشخص جعل
صفة الحالوة هي الصفة الخ ِّيرة
الوحيدة في المر َّبى ،ثم أعلن أنه
يفضل مربى تيبري على مربى
كروس ،ال ألنها أكثر حالوة بل ألنها
تحوز نوعاً أفضل من الحالوة .وهو
إذ يفعل ذلك يكون قد تخلى عن صفة
ونصب مكانها
الحالوة كمعيار نهائيّ ،
مِ
صفة أخرى .إذن عندما يتحدث ل،
شأن أي شخص آخر ،عن لذات
"أفضل" أو "أرفع" فإنه يتخلى عن
اللذة كمعيار نهائي ،وبذلك يعترف
أن اللذة ليست هي الخير الوحيد.

الفن تعبري عن االنفعال الذي ميثل القوة
الحيوية يف كل دين
ال يتمتع الفرد فعلياً باملساواة يف الحرية
األخالقية إال إذا استسلم لقوة القيم
األخالقية
قيمة استعامل املساواة يف الحرية
األخالقية ترتبط بضامن الوصول إىل األصول
الثقافية التي ننهل منها
إنه يشعر أن بعض اللذات أفضل من
بعض ،ويقدِّر لكل منها قيمتها ،وفق
درجة اشتمالها على تلك الكيفية
التي تميزها جميعاً ،ولكن ال يقدر
أحد على تعريفها .فحين نقول :لذات
أعلى وأدنى ،رفيعة ووضيعة ،فنحن
نعني ببساطة "لذات" أكثر "خيراً"
أو أقل خيراً .فهناك إذن كيفيتان
مختلفتان :اللذاذة والخيرية .فاللذة،
بين غيرها من األشياء قد تكون
خيرا ،ولكن اللذة ال يمكن أن تعني
الخير .ونحن ال يمكن بكلمة "خير"
أن نعني "لذيذاً" ،ألن هناك صفة هي
الخيرية ،متميزة عن اللذة ،بحيث إننا
نتحدث عن لذات أكثر أو أقل خيراً
دون أن نعني لذات أكثر أو أقل لذاذة،
نحن إذن بكلمة "خير" ال نعني اللذة،
وال اللذة هي الخير الوحيد.

اختبار العزلة

يستنتج كاليف أن من شأن الشيء
الذي هو خير كغاية في ذاته أن
يحتفظ ،على كل حال ،ببعض قيمته
حين يُعزل عزالً تاماً :إنه سيحتفظ
بكل قيمته كغاية ،أما الشيء الذي
هو خير كوسيلة فحسب ،فسوف
يفقد كل قيمته بالعزل .إن ذلك الذي
هو خير كغاية سيبقى ذا قيمة ،حتى
حين تُسلب منه كل نتائجه وال يُترك
له إال وجو ُده المحض .ومن ثم فنحن
لن يسعنا أن نكتشف ما إذا كنا حقا
نشعر تجاه شيء ما بأنه "خير كغاية"

ما لم نتمكن من تصوره في انعزال تام،
ونتأكد أن يظل ذا قيمة وهو معزول.
إن الخبز خير؛ فهل الخبز خير
بوصفه غاية أم بوصفه وسيلة؟ تصور
رغيفاً موجوداً في كوكب غير مأهول
للسكنى؛ فهل يبدو كأنه
وغير قابل ُ
مغال
يفقد قيمته؟ إن مثال الرغيف ٍ
في السهولة بعض الشيء؛ فلننظر
في العالم الفيزيائي .إنه يبدو لمعظم
الناس خيراً بدرجة هائلة .ذلك أنهم
يشعرون نحو الطبيعة باستجابة
انفعالية عنيفة ،تضع على شفاههم
النعت "خير" .ولكن هب أن العالَم
الفيزيائي ال يَ ُمت لعقل بصلة ،وأنه
ليس من شأنه أبدا أن يثير استجابة
انفعالية ،وليس من شأن أي عقل أن
يتأثر به ،وأنه ليس له عقل خاص به،
فهل يظل هذا العالم يبدو خيراً؟
جواباً على ذلك ،يقول كاليف:
افترض أيضا أن هناك كوكبين،
خال من الحياة ،وسيظل
أحدهما ٍ
خالياً أبدا ،واآلخر توجد به شظة من
حي بالكاد ولن ينمو ابداً،
بروتوبالزم ٍّ
ً
ولن يصير واعيا على اإلطالق.

غاية األفعال الخرية

فهل يسعنا أن نقول بحق إننا
نحس أن أحدهما خير من اآلخر؟
هل الحياة نفسها خير كغاية؟ إن ما
يجعل الحك َم القاط َع أمراً صعباً هو
حقيقة أن المرء ال يمكنه أن يتصور أي
شيء ،دون أن يشعر نحوه بشيء ما؛

فتصورات المرء نفسها تثير حاالت
ذهنية وبذلك تكتسب قيمة كوسيلة.
فلنسأل أنفسنا بصراحة :هل يمكن
ألي شيء ليس له عقل وليس يؤ ِّثر
في أي عقل أن تكون له قيمة؟ كال
بالتأكيد ،بينما يمكن ألي شيء له
عقل أن تكون له قيمة باطنة ،ويمكن
ألي شيء يؤثر في عقل ما أن يصبح
ذا قيمة بوصفه وسيلة ،من حيث
إن الحالة الذهنية التي ينتجها قد
تكون لها قيمة في ذاتها .ولتَعزِ ل في
تصورك ذلك الذهن ،اعزل الحالة
الذهنية لإلنسان في حالة حب ،أو
إنسان مستغرق في التأمل .إنه ال
يبدو أنه يفقد كل قيمته ،رغم إن
قيمته قد تنقص ،فمن الواضح أنه
يفقد قيمته كوسيلة إلنتاج حاالت
ذهنية خيرة لدى اآلخرين .غير أن
هناك قيمة معينة تدوم بالفعل ،وهي
قيمة باطنة.
بناء على ذلك ،يرشدنا كاليف
قائال :اع ُمر الكوكب الموحش بعقل
إنساني واحد ،يصبح ك ُّل جزء من
هذا الكوكب ذا قيمة كامنة كوسيلة،
ألنه قد يكون وسيلة إلى ذلك الشيء
الذي هو خير كغاية ،أعني حالة
ذهنية خيرة .إن الحالة الذهنية
لشخص في حالة حب أو مستغرق
في التأمل تكفي في ذاتها .فنحن ال
نعود نتساءل "أي غرض نافع تقدمه
هذه الحالة؛ أي شخص تفيده؛
وكيف؟" بل نقول بمباشرة واقتناع:
"هو خير".
وختم كاليف بكالم رائع :يجب أن
تكون غاية جميع األفعال الخيرة في
النهاية هي أن تخلق أو تحفز أو تُ َم ِّكن
لحاالت ذهنية خيرة .ومن ثم فإن حث
الناس على األفعال الخيرة ،بواسطة
لوحات إرشادية هو حرفة جديرة
باالحترام ،ووسيلة غير مباشرة من
أي شيء آخر يمكن للكائن اإلنساني
أن يمارسه .في هذه الحقيقة ،على
وجه التحديد ،تكمن األهمية الهائلة
للفن :فليس ثمة وسيلة إلى الخير
أكثر من مباشرة الفن.
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تعايش الكلمات

برنامج التسامح
والتعايش
نموذج إماراتي
مبهر
أطلق مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية -أبوظبي -في عام التسامح
2019م برنامجاً تدريبياً ،تحت عنوان «التسامح
والتعايش»؛ بإدارة الدكتور جمال سند السويدي،
وقد سعدت بانضمامي إلى هذا البرنامج
اإلبداعي ،مع ثلة من أصحاب العلم في الشأن
اإلسالمي.
لقد جاء هذا البرنامج العميق في محاوره،
الرصين في أطروحاته؛ ليناقش خطاب التسامح،
ويغني مفهومه ودالالته وأهدافه ،ويثري القيم
اإلنسانية المرتبطة به .فض ً
ال عن إلقاء الضوء
على القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية،
التي تتعلق بهذا المفهوم الرشيق .باإلضافة إلى
ذلك ،يُظهر البرنامج قيمة التسامح والتعايش،
المنقوشة ثقافة وقانونا على جبين المجتمع
والدولة في إماراتنا الحبيبة .كذلك يخصص
البرنامج مادة ثرية بعنوان «إرث زايد»؛ للغوص
في األبعاد األخالقية واإلنسانية للرجل الحكيم،
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب اهلل ثراه).
كما يسلط البرنامج الضوء على روح األديان؛
ليقطر ترياق التسامح من عبق نصوصها وأريج
فلسفاتها .وعالوة على ذلك ،يسعى البرنامج إلى
تكوين ثقافة إعالمية متزنة ،جميلة للمنتسبين؛
حتى يصبحوا مشعل خير؛ لهذه القيمة الفذة،
في مختلف المنصات اإلعالمية .ويناقش هذا
البرنامج االطروحات المتعصبة والدوغماتيه في
المجتمعات غير المتسامحة ،ويفضح عوارها
ونقصها وانحرافها بأسلوب علمي قويم ،وطرح
فكري مستنير ،يعيد إلى اإلسالم المتسامح رونقه
وجماله .كما ينقل برنامج التسامح والتعايش
منتسبيه ،إلى آفاق تسامحية ،من خالل زيارات
علمية وحوارية ،داخل دولة اإلمارات العربية
دروب السالم ..من أبوظبي تبدأ
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خليفة مبارك الظاهري
رئيس التحرير

المتحدة وخارجها ،ترمي إلى انضمام القيادات
الدينية الشابة في حوارات التسامح ولقاءات
التعايش مع نماذج متعددة من مختلف الثقافات.
فالعالم هو حضارات ممتدة في التاريخ ،وثقافات
متنوعة ومتباينة في ُهوياتها .ما يجعل الغوص
في بحيراتها؛ بمثابة بناء عقل إنساني رشيد،
يستوعب التعددية ،ويراها لوحة جميلة متناسقة
األلوان؛ مهما اختلف أو تباينت مرجعياتها .ذلك
ألن التنوع هو مصدر إلهام لآلخر ،فاألنا ناقصة،
وكمالها هو اآلخر ،نكتمل في اختالفنا وتنوعنا.
أما عقيدة العزل والتهميش والقطع ،فال تليق
باإلنسان إطالقا ،وعندما نعمد إلى فصل الجزء
عن الكل ،فإننا ،في حقيقة األمر ،نستأصل
اإلنسان عن طبيعته ،فال بُ َّد أن يتحول اإلنسان
الفرد إلى إنسان كوني ،يندمج مع كوكبه رغم
التعدد واالختالف.
المبادرة في صنع برنامج متكامل ،ومتخصص
في تعميق مفهوم التسامح وأهدافه ،يمثل إضافة
نوعية ،تدفع بالبرامج التديبية والدراسات
البحثية إلى مكانة متقدمة ،تسهم في صناعة
مجتمعات إنسانية ،يسودها الرحمة والشفقة
والمحبة والوئام ،وترتقي بالفكر إلى مستويات
رفيعة من إنتاج قيم مؤنسنة ،تنضح من روح
الدين ،وتنهض بالعقل اإلنساني من وهدة
الخالف والخصام إلى ربوة الوئام والسالم ،على
قاعدة راسخة من التعاون والتضامن والتكافل
والتآخي والتالقي اإلنساني الجميل على قيم
الرحمة والخير والجمال

ومن جميل التطبيق اختيار المنتسبين
للبرنامج ،من المتخصصين في الشأن
اإلسالمي؛ إذ يستدعي ذلك وجوبا ولزاما ،أن
يقدم رجاالت الدين مشاركات متجددة ،ونظريات
أكثر واقعية في شأن التسامح والتعايش؛ لتجاوز
مربع االتهامات ،الذي ترمى به جميع األديان،
والتغلب على قانون التعصب وثقافة تمزيق بعضنا
البعض.
والبد أن نكون أكثر جرأة في وقف تحريف
النصوص ،الذي تقوم به الجماعات اإلرهابية
والتنظيمات المتطرفة .ما أسهم في ظهور
الخطاب التحريضي ،وتحولت الرحمة إلى
عذاب ،والمصلحة إلى فساد ،والحكمة إلى عبث،
والبناء إلى هدم ،فمن المحتم التصدي لهذه
التفسيرات الضالة واالستدالالت الخاطئة وإزالة
الغبش عنها؛ بمنهجية الفهم والتنزيل والتأويل
الصحيح ،كما يقول العالمة عبداهلل بن بيه رئيس
مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي ،رئيس منتدى
تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.
إننا نعي ،أن كل نصوص الشريعة لها موقعها
وموضعها ،وأن التعامل معها تلقيا وفهما وتنزي ً
ال
ليس أمراً عبثيا ،وليس تابعا لهوى األفراد أو
الجماعات أو إمالءات المصالح الوهمية أو
المتوهمة ،وهو وعي متحناه من منهج العلماء
الراسخين ،وفهمهم الذي أحاط بأقطار الكون
والكينونة ،وأبعاد الوجودات الخارجية والذهنية،
فأصلوا للعالقة بين أقسام الخطاب الشرعي،
وبين منظومة األوامر والنواهي ،وأحوال المأمور،
ودرجات التكليف ،والحظوا ميزان الزمان
والمكان واإلنسان ،ووزن المصالح والمفاسد،
والعالقة بين الواقع والمتوقع ،فأقروا ضرورة
تغير األحكام؛ بتغير األزمان.
واإلسالم ثري بالنصوص اإلنسانية ،التي تعزز
قيمة التسامح والتعايش ،لذا فواجب الوقت يحتم
على رجال الدين أن يعودوا إلى نصوصهم الدينية؛
ليستمدوا أسسا متينة للتسامح والتعايش ،ونماذج
مضيئة ،يسهم إحياؤها؛ بإرساء قيم الخير
والسالم ،فقد حان الوقت أن يتكاتف رجال الدين
مع المفكرين والفالسفة؛ لتجاوز عجز النموذج
الحضاري المعاصر ،وتخطي األوضاع المتأزمة،
وتالفي خطابات العنف والكراهية ،إلى خطاب
استيعابي لالختالف والتعددية الثقافية؛ بمختلف
وجوهها ،وأن يتصدوا لتفنيد التفسيرات الخاطئة
للتدين ،والقيام بمعالجة نافعة؛ لتأثيث الساحة
بمفردات الفضيلة وقيم الرحمة والعدل.
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