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ملحق ت�صدره وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية بالتعاون مع «

»

م�أزق التقليدية واحلداثة فـي املركزيات الثقافية
�إ�شكاالت اخلطاب الفل�سفي العربي ..اغرتاب النظرية وق�صور املنهج
الوعي بالتاريخ عند العرب
الإ�سالم والثورة فـي �أعني احلداثيني
التقليد طريق الإبداع
فـي املغرب العربي ..نه�ضة �أيقظتها �صدمة اال�ستعمار
نحو وعي تاريخي يعيد للزمن مكانته
فل�سفة الروح واحل�ضارة عند هيغل :قراءة معا�صرة
مراجعة نقديَّة ل�صورة الآخر فـي ثقافتنا
العرب ..بني احلداثة والتغريب
�صور على جدار العتمة :ال�صورة الذهنية للعرب وامل�سلمني فـي الأو�ساط الأمريكية

�أ ّما قبل....

د .هالل احلجري

�أث��ن��اء ق��راءت��ي لبع�ض ال��درا���س��ات الآرك��ي��ول��وج��ي��ة املت�صلة ب��ع��م��ان ،خا�صة
تلك التي قام بها باولو كو�ستا حول امل�ساجد والأ�ضرحة العمانية القدمية،
ا�ستوقفني م�شهد مثري ي�ستوجب الت�أمل ،وهو وجود بع�ض ال�صحون ال�صينية
اجلميلة ،ذات اللون الأزرق والأبي�ض ،والتي تزين بها معظم حماريب امل�ساجد
القدمية يف عمان .يتجلى امل�شهد يف وجود طائر العنقاء اخلرايف الذي يتو�سط
هذه ال�صحون املل�صقة يف حماريب امل�ساجد العمانية .ومنها على �سبيل املثال،
ال�صحن الذي يزين حمراب م�سجد «ال�شواذنة» امل�شيّد يف حلة ال َع ْقر يف نزوى
�سنة 936هـ1529 /م� ،أو ال�صحن الأزرق  -الأبي�ض تزيّنه العنقاء ،والذي ُزخ ِرف
ب��ه حم���راب م�سجد «ال��ع��ايل» يف منح امل�شيد �سنة 909ه������ـ1503/م .وه���ذا �أم��ر
م�ألوف يف امل�ساجد العمانية الأخرى مثل م�سجدي «العني» و» �سعال» يف نزوى،
والأول بناه الإمام املهنا بن جيفر ،والثاين بني يف عهد الإمام ال�صلت بن مالك
اخلرو�صي .ما يوحي به ت�أمل هذا امل�شهد هو مدى �سعة الأفق الديني الذي
كان يتمتع به الأ�سالف؛ فوجود �صورة طائر يف حمراب م�سجد ،يرتاده الأئمة
والعلماء والفقهاء� ،أم��ر لي�س هينا ،وال ميكن تف�سريه �إال ب�سعة الأف��ق وروح
الت�سامح وتقدير اجلمال املعماري .مل يكونوا �سُذجً ا حتما حتى مير عليهم
مثل ه��ذا امل�شهد دون دراي���ة ب���أب��ع��اده الدينية واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ك�لا مل يكونوا
ك��ذل��ك ،و�إمن���ا يف ت��ق��دي��ري ،غلب ح��بُّ َ
اجل��م��ال على نفو�سهم فلم تت�سع تلك
القلوب الطاهرة للتنطع والغلو الذي يفي�ض به اخلطاب الإ�سالمي اليوم.
ل��ق��د ع��ل��م �أول��ئ��ك امل�����ش��اي��خ �أن «ال��دي��ن امل��ع��ام��ل��ة» ،وال مي��ك��ن �أن ُي��خ��ت��زل يف
�شكليات غثة تتحول تدريجيا و�سيكولوجيا �إىل �أفكار متطرفة وعنيفة� .إن
ذلك اال�ستقبال اجلليل للثقافة ال�صينية يف امل�ساجد العمانية يدل على هذا
الوعي املكني بالدين ،الذي ات�سم به �أ�سالفنا ،قد�س اهلل �أرواحهم .لقد كانوا
ُيعلون من �ش�أن َ
اجلمال يف كل �شيء؛ يف ال�شعر ،والأدب ،والعمارة ،والر�سم.
هكذا كانوا منذ عهد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل عهودهم املاجدة.
لقد كانت دم��اء امل�شايخ القدماء تنحاز للجمال ،ومل يغلب عليها جفاف
الفقه وغلظة الطبع .ولذلك � َس ِلموا من مزالق التطرّف ،فات�سعت نفو�سهم
ل�ل�أدب والفن واحل��ي��اة ،وه��ذا ما ت���ؤك��ده �شواهد عديدة من تراثهم الثقايف،
مل�صاحف العمانية القدمية ،في َ
وال�شعري ،والفكري .ترى ا َ
ُده�شك االحتفا ُء
ب��ال��ل��ون ب�ين الأ����س���ود ،والأزرق ،والأح���م���ر ،وال��ذه��ب��ي ،ن��اه��ي��ك ع��ن االه��ت��م��ام
بالزخرفة على َد ّف��ت�� ّي امل�صحف وه��وام�����ش الآي���ات ،ف�ترى خمطوطة ال��ق��ر�آن
وك�أ ّنها لوحة ت�شكيلية حديثة تتعانق فيها خمتلف الألوان .وترى املحاريب يف
امل�ساجد ،ف َتعجَ بُ من نزوع القوم �إىل النحت والزخرفة� ،سواء على اخل�شب �أو
اجل�ص ،حيث تتنوع الر�سومات بني �أ�شكال زهرية ،وخطوط جميلة ،وطا�سات
�صينية خمتلفة ،نق�شت عليها �آيات من القر�آن� ،أو ُخ ّلد فيها �أ�سماء الفنانني
الذين �أبدعوا هذه التحف الفنية الرائعة .وترى احل�صو َن يف نزوى ،وبهالء،
وال��ر���س��ت��اق ،واحل����زم ،وغ�يره��ا م��ن امل��ن��اط��ق ال��ع��م��ان��ي��ة ،فتجد ال��ف��ن ح��ا���ض��رًا،
بنقو�شه ،ور�سومه ،و�أ�شعاره ،رغ��م الغر�ض الع�سكري ال��ذي �شيدت من �أجله
ه��ذه امل��ع��اق��ل .وه��ن��اك من��اذج �أخ���رى م��ن ال�ت�راث الثقايف العماين ت�شهد على
ع�شق القوم للجَ مال وتقديرهم له ،منها الر�سومات واخلطوط الزاهية التي
جندها على جذوع النخل يف �أ�سقف املنازل العمانية التقليدية ،ومنها �أي�ضا
النق�ش على ا ِجلرَار ،والطا�سات ،وال�صحون ،وا ِحلليِّ ،وال�سيوف ،والبنادق� .إ ّنها
منظومة فنية متكاملة تعزز هذا املو�ضوع الذي انطلقت منه هذه املقالة .ويف
هذا ال�سياق �أ�شيد بكتاب �أ�صدرته وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،بالتعاون
م��ع وزارة ال�ت�راث وال��ث��ق��اف��ة ،ن�شر باللغة الإنكليزية يف م�سقط �سنة ،2008
يتناول مب��ق��االت علمية ر�صينة «ال��ف��ن الإ���س�لام��ي يف ع��م��ان» ،وق��د �صدر هذا
الكتاب م�ؤخرا باللغة العربية.
�إن حُ بَّ َ
اجلمال فطرة ركزها اخلالق يف نفو�س العباد ،به تتزن نفو�سهم،
فيقبلون على احل��ي��اة مبختلف �أل��وان��ه��ا و�أط��ي��اف��ه��ا ،و�إذا جت��ردت منه النف�س
الب�شرية ف�إ ّنها جتنح للغلوّ ،وتنحاز �إىل اال�ستبداد.
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