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مراجعة نقد َّية ل�صورة الآخر فـي ثقافتنا
�سامل امل�شهور

ْ
ارتبطت بطريقة حميمية
يف مقاله «الآخر يف الثقافة العربية الإ�سالمية»؛ حت َّدث �شم�س الدين كيالين عن �صُ ورة الآخر يف الثقافة العربية الإ�سالمية ،التي
مبرجعيتهم الثقافية :العربية الإ�سالمية ،والتي ح َّددت لهم معايريهم القيمية ،ي�ستندون �إليها لإ�صدار �أحكامهم على هذا الآخر .وحت َّدث �أي�ضا عن كوننا
�أخ�ضعنا ثقافة الغري ملقولتي التزيني والتقبيح ،و�أ َّن املفا�ضلة �ش َّكلت جزئية مهمة يف تفكري ك ِّل من َك َتب عن الآخر ،ثم �أ�شار �إىل ُخطورة ال�صورة املتخيَّلة عن الآخر
التي متلك يف �أحيان كثرية القدرة على �إحالل نف�سها حمل الواقع ،وهذا يف ر�أيي �أخطر ما ميكن �أن ين�ش�أ عن ال�صورة املتخيَّلة التي نحملها عن الآخر.
ويف ���س��ي��اق ح��دي��ث��ه ع��ن َد ْور الإ����س�ل�ام يف
تغذية املخيلة العربية الإ�سالمية ب�صورة
مع َّينة للآخر ،يرى الكاتب �أنَّ «القر�آن كان
�����ص املف�صلي ال���ذي ق��ام��ت عليه
مب��ث��اب��ة ال��ن ِّ
اجلماعة الإ�سالمية ،وت�آلفت يف كنفه ،وح َّدد
للم�سلم مواقفه من الآخر» .وهنا؛ ال ب َّد �أنْ
أ�سجل هذه املالحظة ،وهي �أنَّ ُ�صورة الآخر
� ِّ
يف القر�آن الكرمي خ�ضعتْ ل�سياقات تاريخية
و�سياقات اجتماعية ولغوية وظروف ال�سلم
واحل��رب .و�إغفالُ هذه ال�سياقات ي���ؤ ِّدي �إىل
�إنتاج �صورة م�ش َّوهة عن الآخر.
ث��� َّم �أ����ش���ار �إىل �أن����ه «ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن �أنَّ
املوقف الديني ،قد ل َّون كلَّ جوانب الثقافة
ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة� ،إال �أ َّن��ن��ا ال ن�ستطيع
�أن نُق�صر امل��وق��ف م��ن الآخ���ر ع��ل��ى العامل
جوانب لها ت�أثريها
الديني وح��ده؛ فهناك
َ
أي�ضا ،اختزنتها الثقافة العربية والتي كانت
� ً
ح�صيلة ت��راك��م ت��اري��خ��ي ط��وي��ل الأم����د ،ثم
ع��زَّز الكاتب فكرته ه��ذه مبا قاله بروديل:
«الإ����س�ل�ام ه��و ق��ب��ل ك��ل ���ش��يء وري���ثُ ال�شرق
الأدن������ى ب��ث��ق��اف��ت��ه واق��ت�����ص��ادي��ات��ه وع��ل��وم��ه
القدمية ،وهذا ي�ضيف �إليه كمية هائلة من
امل��وروث احل�ضاري؛ وبالتايل قرونا طويلة
من التاريخ».
وه���ن���ا؛ الب����� َّد م���ن وق���ف���ة م���ع امل�����ص��ط��ل��ح؛
فمفهوم الإ�سالم عند بروديل يختلف كل ًّيا
عن مفهومه عند الفقهاء؛ ف�إ�سالم الفقهاء
مغلق ،مكتمل ال��ب��ن��اء ،وه��م ي�ستدلون على
ذل����ك ب��ق��ول��ه ت���ع���اىل« :ال����ي����وم �أك���م���ل���ت ل��ك��م
دي��ن��ك��م و�أمت����م����ت ع��ل��ي��ك��م ن��ع��م��ت��ي ور���ض��ي��ت
لكم الإ���س�لام دي��ن��ا» ،وهناك مفهوم البدعة
ال��ذي �أ�صبح �سيفاً يرفع يف وج��ه ك ِّ��ل جديد
ُي�����راد ل���ه �أن ي��دخ��ل �إىل دائ�����رة امل��ق��د���س �أو
حتى �إىل حيز العادات ،و�إنَّ تفاوت الفقهاء
يف م����ق����دار ح�����س��ا���س��ي��ت��ه��م م����ن ال���دخ���ي���ل �أو
اجل��دي��د؛ ل��ذل��ك �أرى �أنَّ م��ق��ول��ة «الإ���س�لام
وري���ث ال�����ش��رق الأدن����ى ب��ث��ق��اف��ات��ه» يف نظري
لي�ست دق��ي��ق��ة؛ لأنَّ ال��ث��ق��اف��ات ال��ق��دمي��ة يف
يرحب بها ،ومل تدخل �إىل حياة
الغالب مل َّ
امل�����س��ل��م�ين ب�ترح��ي��ب و�إج�����ازة م��ن ال��ف��ق��ه��اء!
بل �إنَّني �أ�ستطيع القول� :إنَّ العقل الفقهي
�أم��ع��ن يف ب��ن��اء ال�����س��دود ال��ت��ي ت��ع��ي��ق ،ومت�� َّن��ع
دخ��ول �أي ثقافة �أو ع��ادة مل تكن عند �سلف
الأمة ،واعتمدوا يف ذلك على جمموعة من

الن�صو�ص الروائية؛ مثل« :من ت�شبه بقوم
فهو منهم»؛ لذلك �أرى ا�ستبدال الإ�سالم يف
مقولة برويل بامل�سلمني ،فتُ�صبح املقولة:
امل�سلمون قبل كل �شيء ورثوا ال�شرق الأدنى
بثقافاته واقت�صادياته وعلومه القدمية .ثم
حت َّدث الكاتب عن املعايري التي حكمت من
خاللها الثقافة العربية الإ���س�لام��ي��ة على
ثقافة الآخر؛ فهناك:
 -1املعيار الديني :الإميان الإ�سالمي.
2ـ امل��ع��ي��ار احل�����ض��اري :وه��و يقا�س مبدى
العمران عند الآخر.
3ـ امل��ع��ي��ار البيئي اجل��غ��رايف :وه��و يتعلق
مبوقع هذه احل�ضارات يف �أقاليم الأر�ض.
ك��لُّ ه��ذه ال��ع��وام��ل مجُ تمعة ل�� َّون��ت نظرة
الثقافة العربية الإ�سالمية �إىل الآخر ،و�إن
ك��ان بع�ض املفكرين ركَّ����زوا و�ضغطوا على
�أح��د العوامل واملعايري �أك�ثر م��ن الأخ��رى،
�إال �أ َّن��ه��م يف الأغ��ل��ب �أخ����ذوا ه���ذه ال��ع��وام��ل
مجُ تمعة يف �أحكامهم.

املعيار الديني
حاول الكاتب انتقا َء بع�ض الآيات ،والتي
ت��ت�����ض�� َّم��ن اع�ت�راف���ا ب��ح��ق الآخ����ر يف ام��ت�لاك
فكر مخُ الف ،والتي تقرر �أنَّ االختالف ُ�سنة
كونية كقوله« :وال يزالون خمتلفني �إال من

وال��ي��وم الآخ���ر وع��م��ل �صاحلا فلهم �أج��ره��م
عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون»
(البقرة.)62:
وه���ذه الآي����ة ومثيلتها يف ���س��ورة امل��ائ��دة،
مل ي���أخ��ذ ب��ه��م��ا ال��ف��ق��ه��اء يف حت��دي��د معيار
دي��ن��ي ي��ع��ل��ي م��ن ���ش���أن الآخ����ر �إذا ح���از ه��ذه
ال�����ص��ف��ات ،ب��ل �إ َّن��ه��م �أ َّول�����وا ه���ذه الآي����ات مبا
ي��ت��واف��ق م��ع ن��ظ��رت��ه��م ،ال��ت��ي حت��ت��ك��ر اجل��ن��ة
لهم فقط ،ثم �ساق الكاتب هذه الآي��ة�« :إنَّ
ال���ذي���ن �آم���ن���وا وال���ذي���ن ه�����ادوا وال�����ص��اب��ئ�ين
وال��ن�����ص��ارى وامل��ج��و���س وال��ذي��ن �أ���ش��رك��وا �إن
اهلل يف�صل بينهم ي��وم القيامة �إنَّ اهلل على
ك���ل ���ش��ي ���ش��ه��ي��د» .وق����ال ع��ق��ب��ه��ا :ف��ق��د ن��وه
القر�آن هنا� ،إىل �ستة فئات من �أهل العقائد،
�أج����از ا���ش��ت��م��ال��ه��م يف االج��ت��م��اع الإ���س�لام��ي،
م��ع تفوي�ض �أم��ره��م �إىل اهلل ي��وم القيامة؛
ف��ك���أن االج��ت��م��اع ال�سيا�سي الإ���س�لام��ي ن��وع
من اجتماع ح�ضاري» .وهو كما قال ،فالآية
ت� ِّؤ�س�س لعالقة راقية مع الآخ��ر تقوم على
رح��م رب��ك ولذلك خلقهم» ،وقوله« :ول��وال �إرجاء �أمر احلكم على العباد �إىل ربهم.
دف���ع اهلل ال��ن��ا���س ب��ع�����ض��ه��م ب��ب��ع�����ض ل��ه�� ِّدم��ت
معيار احل�ضارة والعمران
�صوامع وبيع و�صلوات وم�ساجد يذكر فيها
مل يكن املعيار الديني هُ و العامل الوحيد
ا�سم اهلل كثريا» ،وقوله« :وجعلناكم �شعوبا يف ح��ك��م ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة على
وقبائل لتعارفوا»...وغريها؛ لي�شيد بدور الآخ����ر؛ ف��ه��ن��اك م��ع��ي��ار احل�����ض��ارة وال��ع��م��ران
املعيار الديني يف احرتام الآخر ،ور�سم ُ�صورة ال�����ذي ه���و م��ع��ي��ار ع��ل��م��اين ب���ام���ت���ي���از ،ي��ب��ع��د
طيبة ع��ن��ه ،وك����أين ب��ه ت��غ��اف��ل ع��ن ن�صو�ص الإن�������س���ان ع���ن امل��ع��ي��ار ال��دي��ن��ي ال��ق��ائ��م على
�أخرى ت�ؤ�س�س لأق�صى درجات احتقار الآخر ،ال��ع��ق��ي��دة و�أح���ك���ام اجل��ن��ة وال���ن���ار ،و�أ�ستطيع
كاحلديث املن�سوب �إىل النبي الكرمي الذي القول ب�أن هذا املعيار وجد بكرثة عند كثري
ج���اء ف��ي��ه« :ال ت���ب���د�أوا ال��ي��ه��ود وال��ن�����ص��ارى م��ن اخل��ل��ف��اء وال�����س�لاط�ين وال��ت��ج��ار ال��ذي��ن
ب��ال�����س�لام ،و�إذا لقيتم �أح��ده��م يف الطريق ت��وا���ص��ل��وا م��ع الآخ���ر وان��ف��ت��ح��وا على الآخ���ر،
فا�ضطروهم �إىل �أ�ضيقه» ،ب��ل �إ َّن��ن��ي وقفت وق َّيموا الآخ��ر مبا عنده من ح�ضارة �أو علم
على بحث يف الإنرتنت حول هل ُيقا�س على وتركوا اجلدل العقائدي وان�شغلوا بدنياهم.
م�ضايقة ال��ك��اف��ر يف ال��ط��ري��ق م�ضايقته يف
� ...إنَّ اخل�������ض���وع ل�������ص���ورة الآخ������ر ال��ت��ي
حال ال�سري على اخلط بال�سيارة! وك�أنني به ن��ر���س��م��ه��ا مب���ع���زل ع���ن م��ع��رف��ة الآخ������ر ع��ن
�أي�ضا تغافل عن �إ�شكالية النا�سخ واملن�سوخ ،قرب ،وعدم ال�سعي اللتقاط �صورة حديثة
وال��ت��ي ع��ل��ى �أ� َ��س��ا���س��ه��ا ذه���ب ب��ع�����ض الفقهاء له ي�ؤدي �إىل كثري من الت�صورات اخلاطئة
واملف�سرين �إىل ك ْون كل �آية فيها ت�سامح مع عن الآخر ،التي تعكر �صفو العالقة وتخلق
الآخ��ر هي من�سوخة بعد نزول �آية ال�سيف! �أجواء من الكراهية بني الأطراف املختلفة.
ومن ُيلقي نظرة على كتب التفا�سري وبع�ض ول��ل��أ�����س����ف ،وق���ع���ن���ا ج��م��ي��ع��ا يف م���ث���ل ه����ذا؛
ال��ك��ت��ب ال��ف��ق��ه��ي��ة ���س��ي�����ص��دم م���ن ح��ج��م فقه فنحتاج �أنْ نُراجع ال�صور التي نحملها عن
الكراهية ِالذي ت�أ�س�س وفق هذه التفا�صيل .الآخ��ر؛ لكي نقرتب من احلقيقة وال نظلم
وم���ن ���ض ْ��م��ن الآي�����ات ال��ت��ي ا���س��ت�����ش��ه��د بها الآخرين.
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