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موضوع :سؤال األخالق في الحضارة العربية اإلسالمية
– الورقة المرجعية –

وحروبا أهلية يدفع ثمنها الماليين بأرواحهم وأجسادهم وأمنهم
تعيش المنطقة العربية أزمات كبرى
ً
العائلي واستقرارهم المعيشي ،كما تشهد محاو ٍ
الت لنشر الطائفية السياسية وأخرى لتبرير االستبداد ،وفي
مقابلها تطّلع إلى أنظمة يمكن أن تُحفظ في ظلها كرامة المواطن وحرياته.
تطرح هذه الحالة أسئلة أخالقية عديدة ،من محاولة الناس الموازنة بين االستقرار واألمن من جهة،
وقيم الحرية والمساواة من جهة أخرى ،وحتى أسئلة حول الواجب األخالقي في هذه األوضاع :هل ثمة
أخالقيا؟
شرخا
أيضا ً
قيم وأخالق سائدة ومتفق عليها ،أم ّ
ً
أن الشرخين االجتماعي والسياسي يشكالن ً
معمق للسيرورات الكبرى في حياة المجتمعات ،أو محاولة التأثير فيها من
ال يمكن التوصل إلى فهم ّ

دون أن نأخذ في االعتبار القيم والمنظومات المعيارية (ومنها المنظومات األخالقية) التي تتح ّكم في
أنماط الفعل والحراك على صعيد األفراد والجماعات .تدخل القيم حقل اهتمام الدارس من باب أنها
متغيرات (مستقلة أو غير مستقلة) ،ينظر فيها الفيلسوف ويدرسها عالم االجتماع أو االقتصاد أو
تفسر أفعال البشر والعوامل التي تتح ّكم بها ،من
المؤرخ ،محاوًال التوصل إلى نظريات أو تصورات ّ
خالل دراسة القيم السائدة في مجتمع ما وعوامل تشكلها ،ومنظوماتها وتأثيرها ،لفهم السيرورات

االجتماعية وبلورة توجهات عملية في شأنها .لكنها ،إضافة إلى ذلك ،تدخل حقل االهتمام من باب
التمييز النقدي بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون .وان تم ّكن الباحث من نبذ هذا السؤال لبعض
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الوقت لغايات الموضوعية التي تقتضيها الدراسة العلمية ،فإنه ال ُيؤجَّل إلى ما ال نهاية ،وبخاصة إذا

طوعا أو كرًها.
معنيا بأمر المجتمع الذي يدرسه ومصيره ،وهو جزء منه ً
كان هذا الباحث ً

يخيا إلى الحضارة العربية اإلسالمية ،لم تعد مسألة
بالنسبة إلى المجتمعات المعاصرة التي تنتمي تار ً

األخالق والقيم السائدة ،أو تلك التي سادت في الماضي أو التي صيغت أو التي لم ُيمكن أن يفكر بها

أكاديميا بحتًا يتناوله الباحثون بالدرس والتمحيص لغايات المعرفة المجردة،
أمر
أحد في ذلك الوقتً ،ا
ً
بل صارت مسألة مصيرية ،وربما تكون مسألة حياة أو موت .لتبيان هذا ،تكفي إشارات مقتضبة إلى

جميعا.
بعض المسائل المصيرية ذات األبعاد األخالقية في الواقع الذي نعيشه
ً
على الصعيد السياسي ،هناك مسألة غياب الديمقراطية وتعثّر تجاربها في كل بقعة من بقاع العالم
العربي تقر ًيبا .يحمل هذا الغياب في ثناياه غياب المساواة والحرية في الحد األدنى ،بمعنى الحريات
المدنية والحقوق السياسية ،أي حقوق المواطنة ،بما فيها حق األفراد في اختيار من يتولون إدارة الشأن

قيم
العام وفق برامج وأهداف يؤدون ًا
دور في تحديدها .وال شك في ّ
أن المساواة والحرية ،بهذا المعنىٌ ،

قيما مرفوضة أخالقًيا.
أخالقية ،بقدر ما يكون
الظلم والعبوديةُ ً
ُ

على الصعيد االقتصادي ،ثمة غياب مفجع للعدالة ،يرافقه ضياع جملة من الحقوق االجتماعية التي
عالميا .وهذا ما يضع المسألة االقتصادية ،بما تشتمل عليه من توفير فرص
صار االعتراف بها عرفًا
ً
العيش الكريم والتصرف بالثروات الوطنية وعدم التساهل مع الفساد ،في صلب المسألة األخالقية -

الحقوقية.
على الصعيد االجتماعي ،تسود في المجتمعات العربية كثير من النزعات اإلقصائية أو االنفصالية أو
المتمركزة حول الذات (دينية ،إثنية ،جهوية ،وطبقية ،)...بما يؤسس لكثير من العداء وعدم التسامح،
ويضعف القدرة التضامنية العامة التي تشكل عماد وحدة المجتمع وقدرته على توفير الخير بمختلف
ُ
أشكاله لمن يعيشون فيه .يجري هذا كله في سياق عولمة اقتصادية وثقافية ال تترك القيم التقليدية

مجاال الختيار قيمهم وتحديد سلم أولوياتهم بحرية ،أو
للمجتمعات التابعة على حالها ،وال تدع للناس
ً
من خالل التفكير المستقل.
2

من شأن هذه االعتبارات مجتمعة أن تضفي أهمية مصيرية على سؤال األخالق ،وال سيما في
المجتمعات العربية اإلسالمية .كما تملي علينا هذه االعتبارات نفسها دراسة نظريات القيم والمنظومات
األخالقية التي تجلت في الحضارة العربية اإلسالمية ،ومدى عالقتها (وللدقة عالقة تصوراتنا بها)
حاليا ،سواء على صعيد الفكر والنظرية أو على صعيد الواقع
بالقيم السائدة في المجتمعات العربية ً

التاريخي .وهذا بالتحديد ما تسعى له بحوث المؤتمر السنوي للعلوم االجتماعية واإلنسانية.

اسعا للبحث والتدقيق ،بقدر ما نكون
يمنحنا سؤال األخالق في الحضارة العربية اإلسالمية
ً
مجاال و ً

بصدد الحديث عن حضارة امتد تاريخها  15قرًنا أو يزيد ،وشملت في وقت ما معظم أجزاء العالم

المتحضر .ثم إنها حضارة ساهمت في صنعها أمم كثيرة متباينة الفلسفات واألديان والمفاهيم األخالقية،

األمر الذي جعل منها مستودعا غنيا لألفكار التي تشابكت خيوطها وتقاطعت مساراتها ،منتجة تيار ٍ
ات
ً ً
ومدارس فكرية في غاية التنوع .تشتمل تلك المساهمات على موروث أخالقي قبل إسالمي ،تبعه

منعطف تاريخي إسالمي ديني ثقافي ،وحضارة إسالمية تشمل رسالة اإلسالم ذاتها وما حملته من
الموروث العربي إلى البلدان المفتوحة ،إضافة إلى احتضان مساهمات جاءت من حضارات شتى ،من
الشرق والغرب ،كالحضارات الفارسية واليونانية والهندوسية ،والهلنستية .تضاف إلى ذلك ،إن أخذنا
اللحظة الحاضرة في الحسبان ،التأثيرات القيمية الوافدة من الحضارة الغربية الحديثة التي باتت تؤثر
في الثقافة العربية اإلسالمية بطرائق مختلفة ما عادت تقتصر على التأثير العلمي أو األكاديمي البحت.
يالحظ ضمور حقيقي في معالجة موضوع األخالق كموضوع قائم بذاته في الفكر اإلسالمي والحضارة
مثال بالحضارة
اإلسالمية وصعوبة في فصل األخالق عن الدين ،كمنظومة قائمة بذاتها ،مقارنة ً
تماما عن األساطير الدينية ،وتقوم األخالق بذاتها كمسألة
اليونانية حيث تكاد تنفصل الفلسفة األخالقية ً
فلسفية وسياسية ،لكنها متالشية في الدين ذاته.

بوسع الباحث معالجة سؤال األخالق على صعيدين :الفكر والممارسة .المقصود بصعيد الفكر هو
تجليات السؤال واإلجابات التي تلقاها في الفلسفة وعلم الكالم والفقه (القانون) والتصوف واألدب والفكر
فيقصد به تجليات المنظومات والقيم األخالقية
السياسي وغيرها من المجاالت .أما صعيد الممارسةُ ،
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في العالم المعيش لألفراد والجماعات ،على مختلف الصعد الحياتية ،بما فيها السياسي والديني
واالقتصادي وغيرها.
التخصصات المختلفة إلى المساهمة في
يدعو المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الباحثين من
ّ

المحاور المذكورة أدناه:

 القيم األخالقية قبل اإلسالم وبعده :االستم اررية واالنقطاع.
 األخالق عند المتكلمين.
 نظرية األمر اإللهي في األخالق :خالف المعتزلة واألشاعرة.
 األخالق عند المعتزلة.
 األخالق عند فالسفة اإلسالم.
 اإلنسية العربية والقيم :ودراسة نماذج إنسية عربية مثل مسكويه و" تهذيب األخالق".
 حضور التراث اليوناني األخالقي في الحضارة العربية اإلسالمية.
 األخالق والسياسة في الفكر العربي اإلسالمي ودراسة حاالت الفارابي وجمهورية أفالطون وابن
رشد والتعليق على كتاب أرسطو :رسالة إلى نيقوماخوس.
 الموروث الفارسي في التراث األخالقي للحضارة العربية اإلسالمية.
 أخالق التصوف.
 أخالق السياسة في الفكر العربي اإلسالمي الكالسيكي (الفلسفة ،اآلداب السلطانية ،التراث
الفقهي).
 العقل والدين واألخالق في التراث العربي اإلسالمي.
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 الدين واألخالق والفكر المقاصدي في الفكر اإلسالمي القديم (والحديث).
 أخالق القرآن ،واألخالق في علم الفقه.
 سؤال األخالق في سياق الحياة العربية المعاصرة واألزمات التي تمر بها.
 العقل والدين واألخالق في الفكر العربي اإلسالمي الحديث.
 سؤال العلمانية واألخالق في الفكر العربي الحديث.
 انعكاسات الحداثة على القيم األخالقية السائدة في العالم العربي اإلسالمي.
 أبحاث تجريبية متعلقة بالقيم األخالقية في المجتمعات العربية المعاصرة.
 األخالق في مشروع النهضة العربية الحديثة.
 األخالق وفشل التحول نحو الحداثة في المجتمعات العربية المعاصرة.
 اجتهادات إسالمية معاصرة في مجال األخالق.
 الدين والتدين (اإليمان) وانعكاسهما في المجال األخالقي.
 أثر االستبداد في السؤال األخالقي ،ومنظومة األخالق االجتماعية.

تكون المساهمات المقترحة دراسات تاريخية نقدية ،أو علمية تجريبية أو فلسفية بحتة ،تتطرق إلى
ماضي الحضارة العربية اإلسالمية أو حاضرها أو مستقبلها .فالهدف في النهاية هو المساهمة في
تطوير علم أخالق ( )ethicsفي سياق الحضارة العربية اإلسالمية ،من خالل جدلية العالقة بين كونية
القيم واألخالق وسياقاتها االجتماعية والتاريخية.
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البرنامج الزمني للمؤتمر السنوي للعلوم االجتماعية واإلنسانية
الملخصات /المقترحات البحثية من  1000إلى  1500كلمة،
 .1تستقبل اللجنة العلمية للمؤتمر
ّ
حتى موعد أقصاه  15حزيران /يونيو  .2016يرسل الملخص/المقترح مع نسخة من السيرة
ال ّذاتية عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان.annualconference@dohainstitute.org :

يستعرض الملخص/المقترح مخطّطه األساسي ،ويشمل :أ -فرضية البحث ،ب -
قضاياه ،ج  -إشكالياته الرئيسة ،د  -منهج البحث ،هـ  -مراجعه ومصادره.
المبينة في الورقة المرجعية لكل موضوع من موضوعي
ويشترط أن يتعلّق البحث بأحد المحاور ّ

أي
المؤتمر .ويشار في رسالة تقديم الملخص/المقترح بوضوح إلى عنوان البحث ،وفي إطار ّ
موضوعي المؤتمر السنوي يندرج هذا العنوان.
أي موضوع من
َ
محور من ّ

 .2تبت اللجنة العلمية بالمقترحات البحثية ّأول وصولها إليها ،وتعلم أصحاب المقترحات المقبولة
بذلك ،وتدعوهم إلنجاز بحوثهم.
 .3تستقبل اللجنة العلمية البحوث التي وافقت على مقترحاتها قابلةً للتحكيم ومو ِافقَةً لمواصفات
الورقة البحثية الشكلية والموضوعية التي يعتمدها المركز (انظر :قنوات النشر وشروطه في
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،على الموقع اإللكتروني ،وبخاصة ما تعلق فيها
بأسلوب كتابة الهوامش والمراجع) ،في موعد أقصاه  15تشرين الثاني /نوفمبر  .2016وال
الملخص /المقترح موافقة آليةً على مشاركة البحث في المؤتمر،
تعد الموافقة المبدئية على
ّ
ّ
إنما يتقرر ذلك بعد المرور بمرحلة المراجعة العلمية والتحكيم.
 .4تلتزم اللجنة العلمية بإعالم ك ّل من جرت الموافقة على مراجعة بحثه وتحكيمه بمالحظاتها
واقتراحاتها قبل نهاية كانون األول /ديسمبر .2016
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 .5بحلول ما أقصاه نهاية شهر كانون الثاني /يناير  ،2017ستكون اللجنة التنظيمية والعلمية
للمؤتمر قد رتّبت سبل المشاركة من الناحية اإلدارية بصورٍة نهائية ،وفق التواصل مع المشاركين

ٌّ
كل على حدة.

توجه كل االستفسارات والطلبات بخصوص المؤتمر إلى العنوان:
annualconference@dohainstitute.org
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