العدداخلام�س :جمادى الأوىل 1436هـ  -مار�س 2015م

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

ال�شرق والغرب :و َْهم الثنائيات
تغيها ..ثباتها
عن ال�سليقة اللغوية :مظاهرها ..رُّ
اللغة فــي ثقافة الإعـــــالم
الت�أويل َّية احلديثة فـي نقد الرتاث الإ�سالمي
توافق العقــل والديـــن عند ابن ر�شد

علم الطبقات بني علماء احلديث و�أهل الأدب
هويــة اللغــة ولغــة الهويــة
ميتافيزيقيا اال�ست�شراق و�صورة الإ�سالم
العربية وحتديات احلداثة
حركة الإ�صالح وم�آالتها فـي الفكر الإ�سالمي
�أنا والآخرون :ثقافة االئتالف واالختالف

»

�أما قبل....
مبُنا�سبة معر�ض م�سقط الدويل للكتاب يف هذه الأيام ،يجدر
بنا احلديث عن تاريخ الطباعة والن�شر يف عمان .ويف هذا ال�صدد
رمب��ا يعتقد كثري م��ن ال ّنا�س �أ ّن عمان كانت معزولة ع��ن حركة
الطباعة والن�شر ،وه��ذا �ضرب من الوهم؛ لأ ّن املتتبع لتفا�صيل
التاريخ العماين الدقيقة يعرف ج��ي��دًا �أ ّن ه��ذا البلد ك��ان وثيق
ال�صلة بالعامل اخلارجي وق��د ارت��اده رح��االت العامل وكتبوا عن
دوره اال�سرتاتيجي واملعريف يف املنطقة .هذا حديث يطول ،ولكني
�أود التنبيه على �أول مطبعة عمانية �أ�س�سها ال�سُ لطان برغ�ش بن
�سعيد بن �سلطان �سنة 1882م بزجنبار ،وقد ن�ش�أت لديه فكرتها
�إثر رحلته التي قام بها �إىل بريطانيا بدعوة من امللكة فيكتوريا
ً
منده�شا م��ن مظاهر املدنية
�سنة  ،1875وه��ن��اك ك��ان ال�سُّ لطان
الغربية التي نقل �أفكارها وطبقها يف بلده زجنبار ،مثل نظام مياه
الأنابيب ،ونظام ال�شرطة ،و إ�ن��ارة ال�شوارع بالكهرباء ،واملطابع.
ولعل مم��ا ع�� َّزز يف نف�س ال�سلطان فكرة �إن�شاء املطبعة بزجنبار
طباعة مدونة رحلته “نزهة الأب�صار والأف��ك��ار يف رحلة �سُّ لطان
زجنبار” ال��ت��ي �سجلها كاتبه اخل��ا���ص زاه���ر ب��ن �سعيد ،ونقحها
وعُني بطبعها الق�س لوي�س �صابنجي ،ون�شرت �سنة  1878مبطبعة
النحلة بلندن .وقد لعبت املطبعة ال�سلطانية دورًا هامًا �آنذاك يف
ن�شر املعارف العُمانية ،ولعل مو�سوعة “قامو�س ال�شريعة” كان
من �أهم �إ�صداراتها.
يف م�سقط �أي���ً��ض��ا ك��ان��ت مطبعة تابعة للإر�سالية الأمريكية
امل��ع��روف��ة بـ”الإر�سالية العربية”؛ ف��ق��د �أدت ح��اج��ة الإر���س��ال��ي��ة
ل��ت��وزي��ع الأدب���ي���ات امل�سيحية وال��ك��را���س��ات ال��دي��ن��ي��ة �إىل ان��خ��راط
امل��ب�����ش��ري��ن الأم��ري��ك��ي�ين يف �أع��م��ال ال��ط��ب��اع��ة وال��ن�����ش��ر ،وق���د �أن�����ش���أ
املب�شرون ال��رواد للإر�سالية العربية مطبعة يف م�سقط يف �أواخر
القرن التا�سع ع�شر .يف تقرير ن�شره الق�س بيرت زومير ،م�ؤ�س�س
حمطة الإر�سالية يف م�سقط ،ففي دي�سمرب �سنة  ،1897ذكر فيه �أن
مطبعتهم يف عمان ظلت تعاين من فقدانها لنمط اخلط العربي،
ولكنهم ا�ستطاعوا �أن يح�ضروه من بريوت ،وبد�أوا بطباعة كرا�سة
كتبها �أح��د املب�شرين وا�سمه الدكتور رو���س ،عنوانها “ي�سوع �أو
حممد”،وطبعوا منها  600ن�سخة ،ووزعوها يف م�سقط .والكرا�سة
تتحدث بو�ضوح – كما ي�صفها بيرت زومير  -عن “خطيئة حممد
مقارنة برباءة امل�سيح»؛ ولذلك �أث��ارت هذه الكرا�سة ال��ر�أي العام
و�أخذت ن�سخة منها �إىل ال�سلطان في�صل بن تركي ،وقرئت عليه
يف جمل�سه ال��ع��ام؛ ف���أم��ر القن�صل الأم��ري��ك��ي ف���ورًا مب��ن��ع ت��وزي��ع
الكرا�سة وحرق ن�سخها كلها .ويزعم الق�س بيرت زومير يف تقريره
هذا �أ ّنهم ا�ستجابوا فقط ملنع التوزيع ،واحتفظوا بن�سخ الكرا�سة
يف مكتبتهم ب�سوق م�سقط ،و�أن املنع �أث��ار ف�ضول ال َّنا�س ملعرفة
حمتوى الكرا�سة فتوافدوا �إىل املكتبة لقراءتها و�شرائها!.
�إن �أر���ش��ي��ف “الإر�سالية العربية” ميكننا �أي�����ض��ا م��ن معرفة
ت��اري��خ امل��ك��ت��ب��ات ال��ت��ج��اري��ة �أو حم�لات ب��ي��ع ال��ك��ت��ب يف ع��م��ان ،و�إذا
ك َّنا ن�شكو الآن من قلة املكتبات وعدمها �أحيا ًنا يف م�سقط ،فمن
العجيب ح ًقا �أن نعرف �أن �سوق مدينة م�سقط كانت ب��ه مكتبة
تعود �إىل �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،حني فتح املب�شرون الأمريكان
حمال لبيع الأناجيل و�ساعد يف توفري كتب كثرية تتعلق باللغة
الإجنليزية ولعله من الطريف � ً
أي�ضا �أن نعلم ب�أنه منذ عام 1966
ً
حتول هذا املحل وات�سع نطاقه ورمبا تغريت �أهدافه �أي�ضا لي�صبح
املكتبة املعروفة الآن يف عمان وبع�ض دول اخلليج با�سم “مكتبة
العائلة”.
hilalalhajri@hotmail.com
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ال�شرق والغربَ :و ْهم الثنائيات
حممد ال�شحي

مُنذ ما يزيد على العقد من القرن احلادي والع�شرين ،وبعد الأزمة بني ال�شرق والغرب ،الإ�سالم والعلمانية ،احلداثة والتقليدية
(الأ�صولية) ،منذ ذلك احلني -و�أعني �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب -وال يفت�أ الباحثون االجتماعيونِّ ،
واملنظرون من املثقفني و�أ�صحاب
النخب ،يتحدثون عن �ضرورة االلتفات �إىل الذات العربية (الإ�سالمية) التي وقعت يف حي�ص بي�ص �إزاء املوقف املحرج الذي �سببه بن الدن.
وكثت الأدبيات التي تتحدَّث عن مفهوم «الهوية»؛ من حيث �أ َّن الهوية هي التي مت ِّيز فردا (�أو جماعة) عن غريه من الأفراد.
ويتط َّرق �إ�سماعيل نوري الربيعي -يف مقاله املعنون بـ»الغرب
والإ���س�لام؛ �أ���ض��داد �أم �أن���داد؟»� -إىل طبيعة العالقة التاريخانية
بني الغرب والإ���س�لام؛ حم��اوال ال��وق��وف على تو�صيف اجتماعي
��ر���ض �إزاء ال��ع�لاق��ة امل��ت��وت��رة يف الثنائية ال��ت��ي غ�� ّذت��ه��ا ال�سلطة
مُ ٍ
ال��راب��ع��ة (الإع���ل���ام) .ويف ن���ظ���ري� ،أ َّن ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ال��ث��ن��ائ��ي��ات
يف حت��ل��ي��ل الأح������داث ال�����س��ي��ا���س��ي��ة و����ص���وال ل��ت��ق��دمي م��ف��ه��وم مثل
«الهوية» ،هو �ضرب من و�ضع القيد على اليد ،وتنميط البحوث
والتو�صيفات؛ لأن الثنائيات ،غالبا ما توقع الباحث يف مقارنة هو
يف غنى عنها ،وبالإمكان اال�ستغناء عن هذه التو�صيفات (اجلاهزة
ن�سبيا) بالتحليل املع ّمق للذات املكونة للن�سيج االجتماعي يف كل
من طريف النزاع املوهوم.
حتدَّث الربيعي يف البداية عن طبيعة العالقات التي تفر�ضها
احلالة العاملية الراهنة من تبدالت ،وتغريات ،تطر أ� على نقاط
تقاطع �أي ح�ضارتني خمتلفتني .و� ِّ
أف�ضل �إع��ادة هيكلة مقاله يف
ثالثة �أجزاء ت�شكل ،يف نظري ،الطريق العام الذي �سلكه الربيعي؛
ه��ي :الهوية العربية الإ�سالمية ،الهوية الغربية الر�أ�سمالية،
طبيعة العالقة بني هذين الطرفني (على افرتا�ض �أنهما على
طرفني).
()1
ال حاجة لنا بالعودة �إىل الوراء كثريا �أثناء حديثنا عن الهوية
العربية الإ�سالمية؛ لأ َّن من �ش�أن ذل��ك �أن ي�ستهلك الكثري من
احل�بر يف مو�ضوع �أنهك بحثا وتو�صيفا .و�س�أعتمد يف تو�صيفي
للهوية العربية الإ�سالمية على ما قدمه ن�صر حامد �أب��و زيد،
يف كتابه «م��ف��ه��وم ال��ن�����ص» ،م��ن �أن الثقافة العربية ثقافة ن�ص
بامتياز؛ ب��دءا م��ن الن�صو�ص ال�شعرية اجلاهلية ال��ت��ي �أعطيت
املركزية وعُلقت على �أ�ستار الكعبة (بغ�ض النظر عن مو�ضوعية
اخل�ب�ر� ،إال �أن���ه ي�شكل ���ص��ورة ع��ن ال��وع��ي ال��ع��رب��ي ح��ول الن�ص)،
ولي�س انتها ًء مبركزية الن�ص ال��ق��ر�آين ال��ذي تفجرت منه علوم
لغوية ،ودينية ،والهوتية.
ه���ذه ال��ه��وي��ة ال��ت��ي وج���دت نف�سها م�تراج��ع��ة �أم����ام االح��ت�لال
الأورب��ي ت��ارة ،و�أم��ام الدولة النا�شئة (�إ�سرائيل) ،مما و َّل��د ن�سقا
اج��ت��م��اع��ي��ا يجعل م��ن نف�سه ح��ام��ي��ا للمجتمع ،و���ض��ام��ن��ا ل��ه من
هزائم �أخرى قد ت�أتي .ن�سق حمافظ �أ�صويل �صحوي؛ �سواء على
امل�ستوى الديني (املذهبي)� ،أو على امل�ستوى االجتماعي (العادات
وال��ت��ق��ال��ي��د) .ف��ان��ك��ف���أت ال����ذات ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة ع��ل��ى ذات��ه��ا
ون�صو�صها الرتاثية ،وتوقفت عن مواكبة الركب العاملي الذي ال
ينتظر �أحدا؛ باحثة يف ذلك عن ذاتها املغرتبة يف هذا العامل الذي
يتفرد الغرب الر�أ�سمايل بحكمه �سيا�سيا واقت�صايا ومعرفيا.
ال متلك ه��ذه ال��ه��وي��ة ���س��وى �أدوات ال��دف��اع النف�سية؛ �أول��ه��ا:
الإ���س��ق��اط ال��ذي ي�صب مكنونات ال���ذات امل�تراج��ع��ة على «الآخ���ر»
املتفوق؛ وبالتايل يحاول �إظ��ه��اره يف مظهر النفعي امل��ادي الذي
ال ي��ع�ير اه��ت��م��ام��ا ل��ل��ج��ان��ب ال���روح���ي .وم���ن ه��ن��ا ي��ب��د�أ الأ���ص��ويل
بـ»تعوي�ض النق�ص النف�سي» ع��ن ط��ري��ق جت��اه��ل الرجعية التي
يقبع بها منذ ق��رون ،واالل��ت��ف��ات �إىل مظاهر «ال �أخ�لاق��ي��ة» عند
الغربي.

()2
ويف الطرف الآخر من ال�صراع املفرت�ض ،تت�ش َّكل هوية غربية
ر�أ�سمالية ،هوية حت�� ُّرري��ة من كل قيود الدين واملجتمع م�ش ّكلة
بذلك ذاتا معجبة بنف�سها ،جتعل من ذاتها مركزا للأر�ض ،وجتعل
من العرق الأبي�ض متفوقا على غريه من الأل��وان الأخ��رى .ذات
عانت كثريا قبل �أن ت�صل �إىل ما و�صلت �إليه من حال ليربالية
(تقليدية) ،وقدمت القرابني على �شكل مفكرين جتريبني على
مذابح الرب (جاليليو جاليلي مثاال).
�إع���ج���اب ال����ذات الأوروب����ي����ة ب��ن��ف�����س��ه��ا ،دف��ع��ه��ا ل��ل��وق��وع يف م��ه��ا ٍو
عديدة قبل �أن تهد�أ نوعا م��ا .فعلى اجلانب املعريف� ،صدح كارل
مارك�س مبقولته التي هزّت العامل ،وال تزال ،وهي «الدين �أفيون
ال�شعوب» .مقولة جعلته يندد بكل موروث ،ويدعو �إىل القطيعة
املعرفية بالرتاث ،وااللتفات �إىل املادية اجلدلية؛ واهِ ًما �أ َّن ذلك
هو الطريق نحو العدالة االجتماعية ،واالنت�صار للإن�سان الكادح.
وكان لتلك ال�صيحة ما لها من انعكا�سات �سيا�سية واقت�صادية ما
يندى لها اجلبني؛ فكم عانى العامل من النازية والفا�شية اللتني
ُت�� َع��دّان تطبي َقني (و�إنْ �سيئني) للتنظريات املارك�سية .فقامت
احل��روب العاملية التي حاولت جاهدة �إق�صاء النظم الأخالقية،
االجتماعية �أو الدينية ،و�إر�ساء نظام �أكرث عدالة.
والحقا ..مل ت�ص ُمد هذه الدعاوى �أمام وعي الإن�سان الأوروبي
ال�����ذي وج����د ن��ف�����س��ه �أم�����ام ت��ن��اق�����ض��ات ع���دي���دة .ف��ن�����ش���أ م���ا ُي��ع��رف
ب��ـ»ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل���دي���دة» �أم����ام ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة .ل��ي�برال��ي��ة ت��دع��و �إىل
مفاهيم �إن�سانية كربى من مثل احلرية ،والعدالة ،وامل�س�ؤولية،
والأخالق .هذا التطور يف مفهوم الليربالية �سنجد �أنه مل يفر�ض
نف�سه بعد مبا فيه الكفاية حتى يف ال��ذات الأوروبية فيما يتعلق
بالعالقة مع الآخر؛ مما يجعلها يف تناق�ض �آخر.
()3
ويف طبيعة العالقة ب�ين ال��غ��رب والإ���س�لام ،يفرت�ض الربيعي
وق��وع «ذات» كل منهما يف ط��ريف نقي�ض .واحل��ق �أن كال الذاتني
ي��ع��م�لان بعقلية تت�شابه �إىل ح��د ك��ب�ير ع��ل��ى م�ستوى ال��ق��رارات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ،ح��ت��ى و�إن ب���دت ال��غ��رب��ي��ة
متفوقة ،وال�شرقية (الإ�سالمية) املرتاجعة.
فانكفاء ال��ذات ال�شرقية (الإ�سالمية) على ذاتها ،و�شبقها
ً
مر�ضا
بالتعلق ب���أي �سبب لتربير تراجعها ،جعلها ذا ًت��ا تعاين
ع�صابيا ال �أظنها ت�بر�أ منه ق��ري�� ًب��ا .م ٌ
��ر���ض دفعها للأ�صولية
الدينية التي ارمت��ت على م��وروث��ه��ا تف�سره ح��رف�� ّي��ا؛ بب�ساطة
لأنها ت�شعر �أنها ال متلك الوقت لطرح مزيد من التف�سريات
التي من �ش�أنها �أن جتعل الذات الإ�سالمية متفرقة �شِ َي ًعا �أمام
توحد الغرب للإ�ضرار بها .نتج عن ذلك تيارات ت�صادمت
وهم ّ
مع الغرب يف عالقة بدائية ،مبا ن��ادت به من «ج��ه��اد» ،و�أطلق
عليه ال��غ��رب ب���ـ»الإره���اب»؛ يف �سبيل ك�سر �شوكة ال��غ��رب املغ ّ
رت
بنف�سه ،الطامع مبا عند ال�شرق من ث��روات مادية (نفطية)،
و�إف�ساد لعقول امل�سلمني بتلك النفعية «الال �أخالقية».
و�أما على الطرف النقي�ض؛ فقد دفع اغرتار الغربي مباديته
التجريبية ،وفل�سفته ال��ت��ي �أع��ط��ت��ه ���ش��ع��ورا ب��امل�����س���ؤول��ي��ة �أم��ام

الإن�سان ،و�أنه ال�ضامن له من اال�ستمرار يف تخلفه -دفعه ذلك
�إىل النزوع �إىل ت�صدير فل�سفاته �إىل العامل بطرق خمتلفة.
لكنَّ الغربي بذلك ،يقع يف تناق�ض مع ذاته يف طبيعة عالقته
بال�شرق الإ���س�لام��ي؛ فهو ال��ذي ي��ن��ادي بالفردانية واحل��ري��ة،
جن��ده ي�سعى وراء تطبيع ال��ع��امل بطابع واح���د .طابع ال�سوق
العاملية الواحدة ،واالقت�صاد الر�أ�سمايل ،و�سيا�سة «�إما �أن تكون
حليفي و�إما عد ّوي» .وي�ستخدم من �أجل ذلك جميع �سلطاته؛
ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والع�سكرية ،والإعالمية ،والفكرية
املعرفية .وال �أدل على ذلك ،على م�ستوى ال�سينما ،من العدد
الهائل من الأفالم التي ت�صور الرجل الأبي�ض الغربي منقذا
للعامل من كل الهجمات ال�شريرة (ال�سوداء غالبا) �أو الكونية
الف�ضائية.
 ...ن�ل�اح���ظ �أن ال��ع��ق��ل��ي��ة هِ ����ي ه���ي ع��ن��د ك���� ِّل م���ن ال�����ش��رق��ي
وال��غ��رب��ي؛ وبالتايل تنتفي الثنائية ل��ت��ذوب يف واح��دي��ة الفكر
الإن�����س��اين ال��ذي ال يفت�أ ي�برر نف�سه و�أف��ع��ال��ه .ويف ر�أي���ي ،ف���إن
الربيعي ،و�إن حاول اال�ستفا�ضة يف تو�صيفه للحالة العاملية من
�صراع ،لكنه مل يجنح �إىل العمق ،ولو فعل ذلك الكت�شف وهم
الثنائيات وحقيقة واحدية الفكر الإن�ساين.
Alshehhim@hotmail.com
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عن ال�سليقة اللغوية :مظاهرها ..رُّ
تغيها ..ثباتها
�أ�سماء ال�شام�سية

َعبرْ مقالة «ال�سليقة اللغوية بني ابن جني وت�شوم�سكي» ،يخترب عبداهلل اجلهاد مفهوم ال�سليقة بردِّه �إىل
تعريفات اللغويني القدامى؛ من خالل �أربع م�ستويات من اللغة :امل�ستوى ال�صوتي ،وال�صريف ،والرتكيبي،
واملعجمي؛ محُ او ًال تبينُّ م�صادر ال�سليقة ومدى تعر�ض �أ�صحابها للخط�أ بفعل ظروف عدة نف�سية وبيئية� ،إىل
�أن يفتح الباب لنظرية ت�شوم�سكي التوليدية و ُر�ؤاه ال�شهرية يف الظاهرة اللغوية ،ومكامنها ،وتوابعها ،وت�أثرها،
وت�أثريها؛ م ً
ُ�ستنبطا �أهم مبادئ ت�شوم�سكي التي ا�ستلهمها من نحاة القرن ال�سابع ع�شر ،ومتييزه بني مظهري
القدرة والإجناز.
� ...إنَّ احل����دي����ثَ ع����ن م���اه���ي���ة ال�����س��ل��ي��ق��ة
ومحُ������اول������ة حت����دي����د ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ي������أت�����ي ع�بر
ا���س��ت��ع��را���ض �آراء ال��ل��غ��وي�ين ال��ذي��ن ت��ع��ر���ض��وا
للمفهوم مب��ا يتفق وث��ق��اف��ات��ه��م وع��ق��ائ��ده��م،
وقبل �أن نع ِّرف ال�سليقة َو َج��ب �أن نفرق بني
نوعني من املتكلمني؛ �أوالهما :من ي�شعرون
ب��خ�����ص��ائ�����ص��ه��ا ،وث���ان���ي���ه���م���ا :م����ن ال ي���ك���ادون
ي�شعرون بتلك اخل�صائ�ص؛ فالفريق الأول
م��ع��رف��ت��ه ب��ال��ل��غ��ة ع��ل��م��ي��ة حم�����ض��ة ع���ن غ�ير
اك��ت�����س��اب� .أم����ا ال��ف��ري��ق ال���ث���اين ،ف��ي��ت��ح��دث��ون
ب��ن��ا ًء ع��ل��ى ملكة ل��غ��وي��ة اك��ت�����س��ب��وه��ا ،و�إج��م��ا ًال
وبح�سب اجلهاد -يمُ كننا القول ب�أنَّ ال�سليقةه��ي “�سجية وط��ب��ع وملكة” ،ه��ذه ال�سجية
ال��ت��ي ب����د�أت ت��ق��ع يف ال��ل��ح��ن واخل��ط���أ وامل���آخ��ذ
ال��ل��غ��وي��ة ع��ن��د ال�������ش���ع���راء م���ع ت���ق���دُّ م ال��زم��ن
واختالط الأعراق ،هذه امل�آخذ التي ت�صيدها
النحاة وعابوا عليهم انحرافهم عن الل�سان
العربي الف�صيح ليتح َّول �إىل ل�سان ُمتكلف
ُمتفا�صح!
� ...إنَّ اجل���ه���اد يف ا���س��ت��ع��را���ض��ه مل��و���ض��وع
ال�سليقة يركز على �آراء اللغوي ابن جني يف
امل�ستويات الأربعة يبد�ؤها بامل�ستوى ال�صوتي؛
ف�ضمن ذلك ما �سئل �إياه الأعرابي من قراءة
�آي���ة “فطوبى ل��ه��م وح�����س��ن م�آب” ،ف��ق��ر�أه��ا
“فطيبي لهم وح�سن م�آب” ،ومل��ا حمل على
�أن ينطقها :طو طو ،نطقها :طي ،طي عاجزًا
عن نطقها على خ�لاف �سليقته ،وم��ا الحظه
ابن قتيبة من �أن الهذيل يقر�أ “عتى حني”،
وه��و “يريد حتى حني” ،ويعلق اجل��ه��اد �أن
اللحن على امل�ستوى ال�صوتي ه��ذا عائد �إىل
ع��ي��وب ك�لام��ي��ة ب�����س��ب��ب ع��وام��ل ع�����ض��وي��ة من
�إ�صابة اجلهاز ال�صوتي بالتلف �أو الت�شوه وما
�شابه.
وكذلك على امل�ستوى ال�صريف؛ مثل جمع
الإع��راب��ي لكلمة “عثمان” �إىل “عثمانون”
ول��ي�����س “عثامني” ،وي���رج���ع اجل���ه���اد ذل��ك
لطبيعة الأع���راب���ي ال�����س��ل��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي توجهه
ت��وج�� ًه��ا ���س��دي��دا ل�ل��إن���ت���اج ال��ل��غ��وي ع��ل��ى ذات
ال���وت�ي�رة م��ت��ى م��ا ت���واف���رت ال���ظ���روف ل��ذل��ك،
وكذلك على امل�ستوى الرتكيبي واملعجمي.
�إذن؛ ن�ل�اح���ظ -ب��ح�����س��ب م���ا م�����ض��ى� -أنَّ

ج���ز ًءا �أ�سا�س ًّيا م��ن الإن��ت��اج اللغوي عائد �إىل
ظ����روف اج��ت��م��اع��ي��ة ون��ف�����س��ي��ة حم�����ض��ة ت��وج��ه
طبيعة ال��ك�لام ،و�أت�����س��اءل هنا� :إىل �أيِّ مدى
ميكن �أن تت�سم ال�سليقة بالتجريدية؟ �أعني
ه���ل ت��ق��ت�����ض��ي ال�����س��ل��ي��ق��ة �إمت��ام��ه��ا ب��ح�����س��ب ما
اندرج عليه الطبع بحيث تنتج اللغة خال�صة
برتكيباتها املعهودة كما ي�سمعها الطفل لأول
م��رة من حميطه؟ �أم �أنَّ ثمة عوامل نف�سية
واجتماعية تغلب يف ت�شكيل امللكة وتوجهها
نحو تراكيب خمتلفة من جيل �إىل جيل؟
وه���ذه ال��ت�����س��ا�ؤالت ت��ق��ودن��ا �إىل م��دخ��ل �آخ��ر
ع َّما �إذا كانت اللغة طب ًعا �أم تطبعا؟ ومن ذلك
رواية �أخرى للأ�صمعي؛ �إذ لقي �أعرابيا ،فقال
له قل “يا �أيها الكافرون” فقال “كل يا �أيها
الكافرون” ،فقال له“ :قل يا �أيها الكافرون”
كما �أق��ول ل��ك ،ق��ال الأع��راب��ي :م��ا �أج��د ل�ساين
ينطق بذلك!
وم��ن ذل��ك ،ن�ستنتج �أنَّ ال�سليقة متم ِّكنة يف
ن��ف��و���س الأع������راب مت��ك��ن��ا ُي�����ص��ب��ح م��ع��ه حم��اول��ة
جرهم على ال�سلوك القواعدي والنظري مما
هو معروف يف البيئة املحيطة بهم ُم�ستحي ً
ال،
وذه��ب بع�ضهم -مثل ت�شوم�سكي� -إىل �أنَّ ثمة
عوامل نف�سية وجينية يف ت�شكيل اللغة بالرغم
من �أن الرتاكيب النحوية م�صدرها الإع��راب.
وه��ذا ال��ر�أي ي�ؤكده جهل الطفل بقواعد لغته
وتركيبها النحوي عندما يبد�أ يف نطق العبارات
واجلمل ،بل �إنَّ ثمة ا�ستعداد وجاهزية نف�سية
جتعله ي�ستوعب العبارة التي تلقاها يف ذهنه
دون حاجته �إىل معرفة م�ستوياتها اللغوية،
مثلما نظم ال�شعراء القدامى املعلقات يف حني
مل ي��درك��وا التقعيد ال��ن��ح��وي للفعل وال��ف��اع��ل
واملفعول وما ات�صل بذلك.
وعن م�صدر هذه ال�سليقة ،يرى اجلهاد �أنَّ
ال�س�ؤال عن ه��ذا امل�صدر يعني � ً
أي�ضا الت�سا�ؤل
عن م�صدر اللغة العربية الف�صيحة؛ باعتبار
�أنَّ ال��ل��غ��وي�ين ال��ق��دام��ى ك��ان��وا ي��در���س��ون اللغة
العربية فقط ،وهو يرجع م�صدرها �إىل القر�آن
ال��ك��رمي .و�إذ ن��زل ال��ق��ر�آن بلهجة �أه���ل قري�ش
باعتبارها �أف�صح اللهجات �أت�ساءل كيف يمُ كننا
�أن نعترب �أن م�صدر ال�سليقة عمو ًما هو القر�آن
�إذا كانت لكل قبيلة �سليقة لغوية ما يكت�سبها

النا�شئ وف��ق م��ا يمُ ليه عليه حميط الع�شرية
ال��ل��غ��وي؟ �أم �أنَّ امل��ق�����ص��د م��ن ذل���ك �أنَّ ال��ق��ر�آن
ببالغته التي مل ت�ألفها قري�ش كانت امل�صدر
الأخري للغة النقية البليغة وال�صافية اخلالية
م��ن م�ستب�شع الأل���ف���اظ وغ��ري��ب��ه��ا؟ وه���ي تلك
التي لدى قبيلة قري�ش هذه الأخرية التي كانت
جتتني م��ن وف���ود ال��ع��رب وغ�ير ال��ع��رب �أح�سن
الأل��ف��اظ ،وكانت تقبل ما ت�ستح�سنه من لغات
العرب لت�ضيفه �إىل لغتها .ومن هنا ،ي�ؤول ابن
فار�س اختيار ال��ق��ر�آن لينزل بلغة �أه��ل قري�ش
باعتبارها �أف�صح لغات العرب و�أنقاها و�أح�سنها
�إذ مل جت��د يف لغتهم بح�سب ق��ول��ه “ال عنعنة
متيم ،وال عجرفة قي�س ،وال ك�شك�شة �أ�سد ،وال
ك�سك�سة ربيعة ،وال الك�سر الذي ت�سمعه يف �أ�سد
وقي�س”.
وي�ستطيع �أي قارئ للقر�آن الكرمي �أن يجد
ا�صطالحات فار�سية فيه من قبيل “ا�ستربق
و�سند�س” ،وه��ذا ما ي�ؤيد قول ابن فار�س من
�أن القبيلة التي نزل القر�آن بلغتها كانت تخ�ضع
ل�سانها حل�سن الألفاظ من لغات الوفود التي
ت�أتيها وت�ستحبها وجتتمع يف �سليقتها ،ويبدو
�إذن �أن مرونة قري�ش يف ا�ستقبال �ألفاظ لي�ست
م��ن ل�سانها ه��و م��ا يجعل ه��ذه اللغة �أف�ضلها
وخ��ل��وه��ا م���ن امل�����س��ت��ق��ب��ح وال���غ���ري���ب ،و�إن ل��ه��ذه
امل���رون���ة �أ���س��ب��ا ًب��ا اق��ت�����ص��ادي��ة مت��ث��ل��ت يف ح��رك��ة
التجارة من و�إىل مكة املكرمة ،وكذلك موقع
مكة الديني باعتبارها حا�ضنة البيت احلرام.
وي���دع���م اجل���ه���اد يف ح��دي��ث��ه ع���ن ال�����س��ل��ي��ق��ة،
وحت���ق���ق���ه���ا م�����ا �����س����م����اه مب����ظ����ه����ري “القوة”
و”الفعل” م����ن خ��ل��ال ن���ظ���ري���ة ت�����ش��وم�����س��ك��ي
“التوليدية التحويلية” ،التي ا�ستنبط منها
مظهري “القدرة” و”الإجناز” م��ن �أج���ل �أن
ي�صل ت�شوم�سكي �إىل غاية باعتبار �أن “القدرة”
ه��ي املعرفة اللغوية ال��ت��ي ميتلكها املتكلم� .أم��ا
“الإجناز” ،ف��ه��و جت�سيد ال��ك�لام واق�� ًع��ا بغية
�إمتام االت�صال بني متحدثني ،وال ميكن �أن تتم
�أي عملية توا�صل بدونهما؛ فهما ميثالن نوعني
من الإبداعية التي �سماها ت�شوم�سكي “املظهر
املبدع” فثمة �إبداعية حتكمها القواعد تنتمي
�إىل “القدرة” و�إب���داع���ي���ة ت��ن��ح��رف ع���ن ه��ذه
القواعد تنتمي �إىل “الإجناز” وهذا الأخري ال

يمُ�����ك�����ن
�أنْ يعك�س
ال������������ق������������درة
مت������ا ًم������ا؛ وذل�����ك
لأ َّن ع��وام��ل كثرية
ت���ؤث��ر يف عملية الكالم
ك���ال���ن�������س���ي���ان وع������دم االن���ت���ب���اه
وال��ت��ع��ب ف��ي��زي��غ املتكلم ع��ن ق��واع��د
لغته .و�إذ يعترب اجلهاد �أن الإجناز
ما مل يطابق القدرة كل املطابقة
القواعد املختزنة يف ذهن املتكلم،
ف���إن��ه ال مي��ك��ن ع��ده��ا ل��غ��ة �سليقية ،ف���إن��ه ي�ضع
ن��وع�ين م��ن اخل��ط���أ :خ��ط���أ ظ��ريف ب�سبب عوامل
نف�سية واجتماعية مت ذكرها ،وخط�أ ا�ستمراري
م��ت���أ���ص��ل ع��ائ��د �إىل ن�����ش��اط ال��ف��رد املتكلم ال��ذي
ي��ح��اول تطبيق ق��واع��د لغته ولي�س �إىل الن�سق
ال��ل��غ��وي لع�شريته ال��ت��ي زودت���ه ب��ه��ا م��ن��ذ خلقه،
و�أعتقد �أن نوعي اخلط�أ التي و�ضعهما اجلهاد
من �أجل �أن ي�ضع ال�سليقة �ضمن كيان م�ستقل
ال ي���أت��ي��ه اخل��ط���أ م��ن ق��ب��ل وال م��ن ب��ع��د ق��اب�لان
للمناق�شة ،فهل بالفعل ال ميكن �أن تت�أثر �سليقة
ال��ع�����ش�يرة ب���أ���س��ره��ا �إال م��ا ي��ت���أث��ر ب��ه ف���رد منها
يخرج عن قواعد لغته نتاج ت�أثره بلغة �أخرى؟
ف�إذا افرت�ضنا �أن ع�شرية ما وفدت �إليها ع�شائر
وقبائل تخالطها وتختلط بها؛ فذلك �سيتيح
ملفردات و�ألفاظ وتراكيب لغوية التعالق مع لغة
الع�شرية الأم ،بل �إ َّن متحد ًثا ما كما نرى ميكنه
�أن يتحدث ب��امل��ران وامل��م��ار���س��ة م��ع ال��وق��ت بلغة
ق��وم �آخ��ري��ن ويتقن قواعدها اللغوية وخم��ارج
ح��روف��ه��ا ب��ال��ت��ع��ود ،وال ت�صبح ال�سليقة حينها
�سليق ًة �إال �ضمن ت��اري��خ وذاك���رة الن�سق اللغوي
لتلك ال��ع�����ش�يرة ال���ذي مي��ك��ن �أن ي��ت���أث��ر بعوامل
اجتماعية ك��ث�يرة� ،إمن��ا ال��ت�����س��ا�ؤل �إىل �أي مدى
ت�ستطيع لهجات ق��وم ال�صمود �أم���ام املتغريات
العديدة �أم��ام لهجة ق��وم �أخ���رى؟ وه��ل بالفعل
مل يكن بيد الأع��راب يف الأمثلة التي ذكرت من
قبل يد يف تغيري خم��ارج احل��روف بفعل الطبع
املت�أ�صل؟ وهل لو كان الأع��راب جربوا ممار�سة
هذه اللغة وامل��ران عليها لظلت �أل�سنتهم تعجز
عن قلب وتطويع خمارج احلروف؟
asmaashamsi@hotmail.com
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اللغة فــي ثقافة الإعـــــالم
طالل النوتكي

ُ
يتحدث نادر �سراج� ،أ�ستا ُذ الل�سانياتِ باجلامعة اللبنانية ،بريوت ،عن جتاذباتِ اللغ ِة والثقاف ِة واالنتماء ،وي�ؤك ُد منذ دُخولِه �ساح َة املَقالِ
ُ
ب�أن ال َّثقاف َة واالنتماء كما �أ ّنهما ُيحمالنِ يف �صدور الرجال ،فهُما كذلك حمتاجانِ �إىل وعا ٍء مي�س ُكهُما
ويحفظهُما للقاد ِم من الأجيال،
َ
وهذا الوعا ُء ال ُ
وبذلك يقدِّم فر�ضا ال يختلف عليه كثريون ،وهو �أن اللغ َة �أدا ٌة و�آل ٌة ولي�ست غاي ًة يف ذاتِها ،ويقدِّم يف
يكون �إال وعا َء اللغةِ،
اً
وتكامل �إذا �أَحد َق
املقابل �أنها �ضرور ٌة ال ُي�س َتغ َنى عنها ،فال قرا َر لثقاف ٍة وال انتما ٍء ال َيجم َعه هذا الوعاء ،والوعاء مبا يحوي ِه يزدا ُد متا�س ًكا
بع�ضهم ،وبينهم والأ�شياء ،كما قال القدمي:
وابط والعالقاتِ بني الب�شر ِ
ِجي ،وهذه ُ�س ّن ُة ال ّر ِ
به خط ٌر خار ّ
وحدتنَا ا ُ
طوب حتّى غدو َنا ** رغ َم � ِ
أنف اخلطوبِ كالبنيانِ .
خل ُ
ّ
وبعد هذ التّقدمي ،ي��ح ُ
��اول ن��ادر �سراج �أن َي�ض َع �أُ�صبع ُه على
اً
حماول � َ
إيقاف ال ّنزِيفَ ،و َ
حفظ ما تبقّى يف الداخلِ
ثقوبِ الإنا ِء
ُ
ُ
ٍ
ي�ستنزف
رب الذي
أك
ل
ا
ح
ر
جل
ا
أن
�
ى
ر
وي
وانتماء،
ة
وهوي
من ثقاف ٍة
َ
َ
َ
اللغ َة وما ور�أَه��ا هو ثقاف ُة الإع�لام ،والتي باتتْ تنخ ُر يف ج�سدِ
�ير يف الإع�لا ِم
اللغة ،و َت�ص َب ُغ ثيا َبها ب ِِ�ص َب ٍغ لي�ستْ َل�� َه��ا ،واخل��ط ُ
ٌ
توا�صل من َط ٍ
رف واحد ،حيث �إنّ معظ َم و�سا ِئ ِل ِه ُتلقِي علينا
�أنّه
ب�أح َما ِلهَا كما ت�شاء وال ُتتي ُح فر�ص َة ال�� َّر ِد عليها .هذا الت ُ
ّوا�صل
الأُح���اديّ ّ
الطرف ُيع ِّمقُ يف �شُ عو ِر َنا �أنّ ت��ك��را َره ُي��وجِ ُ��ب علينَا �أنْ
ن�أخ َذ َ
بع�ض ما ر�أينا ُه و�سمعناه.
ري الإعال ِم يف تقدمي اللغاتِ الأخرى ،و�إدخالِ
هم مِ قدَا ِر ت�أث ِ
َول َف ِ
َ
ُ
الكاتب” ُنبذ ًة” ع��ن علم
���ض
ر
��
ع
��
ي
لغتنا،
ات
ق
�سيا
يف
��ا
ه
م��ف��ردا ِت��
ِ
َ
ُ
الل�سانيات ،وال��ذي ُيعنى بدرا�سة اللغة لأجل اللغة وعن طريق
ا�ستخدامها ،وكما
اللغة ،فما هي �إال �أ�صواتٌ ُت ُعور َِف عليها َو َد َر َج
ُ
ُيو ِّك ُد دي �سو�سري يف كتابه “ف�صول يف الل�سانيات العامة” على
اعتباطي ِة الرمز اللغوي ،ي�ؤك ُد لغويو َن �آخ��رو َن على اعتباطية
فال�سم ُة ال�سمعية �أ�سا�س اللغة ،ثم تظهر
رابط ِة الرم ِز وامل َ ُ
رموزِِّ ،
ال�سيميائيات ل ُتحدد �إطا ًرا ُمد َّونًا دقيقًا لهذه الأ�صوات ،ومن هنا
ريا
َيجزِم الكاتب – و�أجز ُم معهُ -ب�أن درا�سة الل�سانيات ت�ساهِ م كث ً
ِ
يف ِ
ني
االنحراف عن طريقها ،وت�ساعدُها على تقن ِ
حفظ اللغ ِة من
امل ُ
و�ضوحا مل��ن يريد
أك�ثر
�
��ا
ب
��ا
ب
ح
وتفت
عليها،
��دة
ي
��د
جل
ا
��دخ�لات
ً
ُ
ً
درا�س َتها من غري املتحدثني بها .ومن الطبيعي واملفرو�ض على
كل لغة �أن تنقل ُخطاها حي ُثما انفت َح باب جديد للمعرفة ،وحي ُثما
ل ّوحتْ راي ٌة للحداثة ،ف�أَيمَّ َا لغ ٍة �ضاقتْ عن َحملِ ما بداخلِها من
ُ
والتواط�ؤُ
ثقافة وعلم وحداثة ،انك�س َر �إنا�ؤها وانتهتْ �إىل زوال!
مع كل جديد ال ي�ستدعي االن�سال َخ من ال��ذات وتبدي َل الثوب،
ولكنه ي�ستدعي الو�ضو َء ببع�ض اجلديِد وتطوي َعه مبا ينا�سب
ق��ان��و َن اللغة .ف���إذا ما َج�� ُم��دتْ اللغة عن مواكب ِة الع�صر ،ف�إنها
بذلك تتخلى عن هَدفِها الأعظم ،وهو �سد حاجاتِ النا�سُ .يذ َك ُر
ال�سود ،وا�ستعملوهم يف احلقول،
�أن الإجنلي َز ا�ستعبدوا بع�ض ّ
م�� ّرت ال�شهو ُر وال�سنون وال�����س��و ُد يتحدثو َن للإجنلي ِز يف �إط��ا ِر
العالق ِة واحلاج ِة التي بينهم ،فكانت كل تعبرياتِهم م�أخوذ ًة من
املزرعة ،ومن ّ
الطريف �أَنْ عَبرَّ َ �أح ُدهُ م عن مفردة “ال ّلحية” بـ ِ
“ع�شب على الوجه ،”..لأنّ حاجته حتى تلك اللحظة مل ت�أخذ ُه
َ
“الع�شب »..و «الوجهَ .»..وهكذا َت َ�ض ُع اللغ ُة
يعرف
لأبع َد من �أن
َ
�إطاراِتها ُمت�ساوق ًة مع املكانِ والزمانِ والأحداثِ .
ويف �ساحة هذه التجاذبات بني اللغة والثقافة واالنتماء ،بني
الرغبة يف مواكبة الع�صر ولب�س َل ُبو�سِ ه ،وبني اخلوف من فقد
ال��هُ��و ّي��ة –�أو ج��زء منها -بفقد اللغةَ ،ي�ستع ِر ُ
�ض ���سِ ��راج �أف��ك��اره
الفا�صلِ ب�ين االن��غ�لاق واالن��ف��ت��اح،
للوقوف على “الأعراف”
َ
ُ
ريا للغات العامل احل ّية ،وي�ص ِّو ُرها
كث
فيقول ب�أن الإع�لام ي��ر ِّو ُج ً
يف ع��ق��ول ال��ن�����ش ِء على �أن��ه��ا ل��غ��ات الع�صر واحل��داث��ة وال��ت��ط��ور.
وك���أث��رٍ لهذا الت�صور املَ��غ�� ُل��وط ،يندفع الن�ش ُء لإق��ح��ام م��ف��رداتِ

وع��ب��اراتِ ه��ذه اللغات يف حديثهِم
وكتابا ِتهِم بل�سانهم العربي ،بل
�إن هذا التّز ِي َ
ني �أدى بالكثريين
وج�� ْع�� ِل��هَ��ا
��ة
ي
��
ب
��ر
ع
�إىل اح��ت��ق��ار ال��
َ
يف م��رت��ب�� ٍة ال مي��ك��ن �أن ُت��قَ��ا� َ��س
ب���الإجن���ل���ي���زي���ة �أو ال��ف��رن�����س��ي��ة،
وق�����د حت������ ّدثَ يل �أح����� ُده�����م ع��ن
ت��ع��ل��ي��م �أب���ن���ائ���ه الإجن��ل��ي��زي��ة
منذ نعومة �أذه��انِ��ه��م ،وما
�أن ذك���رتُ ل��ه العربية حتى
ق��ال ���س��اخ�� ًرا �إن��ه��ا ل��ن تفعل
ل��ه��م ���ش��ي�� ًئ��ا يف ه���ذا الع�صر!
َ
وذاك لأنّ ِذه��ن ه��ذا وكثريينَ
ج��دًا �أم��ث��ا ُل��هَ ،ت��� َرى يف اللغات
الأج��ن��ب��ي��ة ال��ط��ري��ق الأ���س��ه��ل
للتفوق الدرا�سي واملجتمعي
وال����وظ����ي����ف����ي ،و َز َّي������������نَ ل��ه��م
الإع�����ل����ا ُم �����س����و َء �أف����ك����ا ِره����م!
و�أظ����نُّ �أن �أع���ظ��� َم م��ا مي��ك��ن �أن
ِّ
ي�شكل خط ًرا على اللغة العربية هو
�أن َي��ع��ز َ
ِف النا�شئ ُة ع��ن ا�ستخدامها يف
ومع َتلَ َجاتِ
التّعبري عن دواخ��لِ نفو�سهم ُ
�ير
� ُ���ص���دورِهِ ��� ْم ،و�إ َذا م��ا َف��ع�� ًل��وا ذل���ك ِب�� ُل�� َغ�� ٍة غ ِ
أك�ث�ر م��ن�� ُه دل��ي�ًلااً ع��ل��ى ُر� ُ���س���و ِخ َ
ال��ع��رب��ي��ة ،ف�لا � َ
تلك
ُ
ً
ِّ
ُ
ال�سطح.
على
ة
ميت
ة
ي
العرب
�
ؤ
ف
ط
و
ِهم،
ر
دو
اللغاتِ يف قيعانِ ُ�ص
َ
ّ
ّ
ومن الو�سائل الإعالمية الكربى التي يت�أثر بها النا�شئون
ال�سينما و”التلفزيون” ،حيث مت��ط�� ُره��م ب�سيل م��ن الأغ���اين
ّ
ري العربية ،فرتاهم يرطنون
وامل�سل�سالت والربامج ،وبلغاتٍ غ ِ
بها ،ث��م ُيدخلونها يف ح�صائلهم اللغوية ،ويتباهون بها .ولن
يقت�صر الت�أثري الإعالمي هنا على اللغة وحدها ،بل َيدخُ ُل يف
ذلك ال�سياقات التي ُت�ستخدَم فيها هذه اللغة ،حيث هي �سياقات
خ��ارج �سياقات الل�سان العربي ،واخلال�ص ُة ه��ي �أن َت�� َع�� ّو َد الأذن
العربية على �أ�صواتِ اللغات الأخرى ،و�إ�سرافِها يف رفع الأخري ِة
وخف�ض الأُوىل ،من �ش�أنه �أن يحقنَ العربي َة مبوتٍ بطيء!
ويف منافحته من �أجل العربية� ،أرى �أن َنادر �سِ راج مل ينجح
مم��ا
�يرا يف عر�ض الق�ضية ،ومل ُي��ق��دِّم �أي ُح��ل��ول حقيقية ،و ّ
ك��ث ً
َ
نَّ
رب ُر له �أن يجعل �أكرث
ي
ال
ا
ي
ل�سان
كونه
�
أ
مقاله،
يف
عليه
ه
�آخ ُذ ُ
ِّ
ً
من ن�صف مقاله مقدم ًة يف الل�سانيات ،ثم َيع ِر َ
�ض الق�ضية يف
ميلك ً
ُ
خيطا واح��دًا يف الكتابة ،فرتاه يك ّرر
ما تبقَّى ،ثم �إ ّن��ه ال
ريا ،كما �أنه يحدِّثنا م�ستنك ًرا عن اغ�ترا ِر ال�شباب مبفردات
كث ً
ال��ل��غ��ات الأخ����رى و�إق��ح��امِ ��ه��م ل��ه��ا يف حديثهم وك��ت��اب��ات��ه��م ،وه��و
ن��ف��� ُ��س��ه ُي�� ْت��بِ�� ُع امل�����ص��ط��ل�� َح ال��ع��رب��ي مب��رادف��ه يف ال��ف��رن�����س��ي��ة ،وك����أنَّ
الكلمة العربية عن َد ُه ال ُت ُ
و�صل َمعنَى ما يريد� ،أو �أ ّن��ه يتباهَى

مبعرفته مب�صطلحاتِ ه��ذه ال��ل��غ��ات! وه��ذا �أع��ظ�� ُم م��ا ميكن �أن
يهدد العربية� ،أن يكو َن املنافحون عنها يعتربونها غري كافية
لإي�صال ما يريدون!.
ك��ل ه��ذا ي��ذك��رين مبقولة �أح��ده��م “ :م��ا ال��ف��ائ��دة �أن تعرف
النحو معرفة �سيبويه ونفطويه ،و�أن تعرف البالغة معرفة
كالمك يف طبقة
القزويني وعبد القاهر ،ثم �إذا كتبتَ و�أن�ش�أتَ ُ ،
أنف�سنا من النّظ ِر يف
و�سطى �أو دنيا ،”..و�أظ��ن �أ ّن��ا �إذا �أخرجنا � َ
الق�شورُ ،
ِ
وغر�ضها ،عندها ن�ستطيع �أن
وغ�صنا يف عمقِ اللغة
ّ
ن�ستنط َق اللغة بل�سانِ ال�شاعر:
�أن���������������ا ال�������� َب��������ح�������� ُر يف �أح�����������������ش��������ائ�������� ِه ال�����������������دُّ ر ك���������ام���������نٌ **
ف��������ه��������ل �����������س�����������أل����������وا ال������������غ������������ َّوا� َ������������ص ع�����������ن � َ���������ص��������� َدف���������اتِ���������ي!
ُ
ُ
ويلفظ على
يحمل يف قاع ِه ال���د َّر،
وعندها تكون العربي ُة �إن���ا ًء
ال�سطحِ كل مَوَاتْ!.
tal.fat@hotmail.com
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الت�أويل َّية احلديثة فـي نقد الرتاث الإ�سالمي واليهودي
ب�سام الكلباين

يف ُمنت�صف �سبعين َّيات القرن املا�ضي� ،أ ُعل َِن �صراح ًة ت�أبني تلك املدار�س العقالنية التقليدية املوروثة من ُذ ع�ص ِر النه�ضة؛ �أال وهي
حيث �أ�شارت ُّ
العقالنية الإ�صالحية ،والليربالية ،والعلمانية ،وا�س ُتحدِ َث مفهو ٌم جديد حتتَ ُم�سمى «نقد العقالنية»؛ ُ
كل �أيادي االتهام
�إىل العقل ،ابتدا ًء بنقدِ العقل الإ�سالمي لأركون ،ثم بنقدِ العقل العربي للجابري ،ثم نقدِ العقلِ الغربي ملُطاع �صفدي ،وانتها ًء مبحاولة
ُبرهان غليون ب�إعالن ِه اغتيال العقل الذي متحو َر كتاب ُه حو َل الثقافة العربية بني الفكرين ال�سلفي والتبعي.
اجل��م��ي�� ُع ���س��اءَل ال��ع��ق�� َل ال��ع��رب��ي ع��ن فاعليت ِه و�صالحيتهِ ،وق��ام
ب��ال��ب��ح��ثِ ع��ن م�����ش��ك�لات�� ِه و�أزم���ات��� ِه اب���ت���دا ًء ب��ن��ق��دِ ال��ت�راث ،ال �سيما
محُ اولتني جدّيتني للمفكرين ج��ورج طرابي�شي وف����ؤاد زك��ري��ا يف
م�ؤلفيهما هرطقات وخِ طاب �إىل العقل العربي.
تلك اللغة الكانطية ال��ت��ي �أ���س�� َر َف ال��ع��ربُ يف ا�ستخدامها دون
ج��دوى� ،إذ ال توج ُد بها منهجي ٌة �صارمة وعملية؛ فالنق ُد يف كِال
امل��دار���س �سالفتي ال��ذك��ر ك��ا َن ن��ق��داً للم�سائل وامل��ذاه��ب ،ومل ينتج
ع��ن�� ُه حت��ل��ي ٌ��ل حقيقي للعقل ذات���� ِه امل��ن��ت��ج ل��ت��ل��ك امل�����س��ائ��لِ وامل��ذاه��ب
والت�أويالت.
 ...ال َّ
�شك �أ َّن ما �أتى ب ِه كانط غري م�سبوق؛ �إذ حت َّول النق ُد من
نقدٍ للخطابات واملذاهب واملقوالت �إىل نقدِ �أ�سِ ِ�س التفكري و�آلياته،
وبحث يف �أ�صلِ تكوين اخلطاب ،و�إنتاج املعنى ،وت�شكيل ِه (�أي :نقد
العقل ذاته).
جمي ُع �آنفي الذكر ،و�إنْ كانت امل�س َّميات ترتك ُز حو َل نقدِ العقل،
مل ي��خ��رج��وا ع��ن ن��ط��اقِ ن��ق��دِ ال��ت��اري��خ وامل�����وروث والأ����ص���ال���ة ،على
غرار نقدِ العقل ذات�� ِه والآليات والت�أويل واال�ستدالل واال�ستوالد،
وب��ال��رغ��م م��ن �أن ك�� َّل م��ن ق��ام مبحاولة النقد فهو بديهياً يتبنى
مدر�سة فل�سفية نقدية �-إ ّما مارك�سية� ،أو وجودية� ،أو ظاهراتية� ،أو
بنيوية� ،أو تفكيكية -ورمبا هُ نا و�إن �أ�سرفت يف نقدِ َ
تلك املحاوالت
العربية يف نقد العقل� ،إال �أنني �أحاول �أن �أقو َم مبقدم ٍة منهجية يف
ري �إىل
�سبيل �أن � ِ
أ�ستو�ض َح اخلل َل يف ما قا َم ب ِه املُفكرون العرب ،و�أ�ش َ

�ثر �إملاماً
�إمكانية اتباع مدر�سة بر�أيي ال�شخ�صي هي املدر�سة الأك ُ
مب�ساءلة العقل العربي الإ�سالمي ،خ�صو�صاً يف �آلياتِ الت�أويل ونقدِ
احلداثة ،وهي مدر�سة ن�صر حامد �أبو زيد؛ حيث يرى ن�صر حامد
�أبو زيد �أن احل�ضارة الإ�سالمية هي ح�ضار ُة الن�ص ،وقد �سبق ُه يف
حكم ِه �أراكون ب�شكلٍ غري مبا�شر ،عند اخرتاع ِه مل�صطلح «حمورية
الكلمة» ،كميزة بارزة للثقافة الإ�سالمية.
وت�����ؤ ِّك���� ُد ال��ب��اح��ث��ة �أجن��ل��ي��ك��ا ن��وي��ف��رت يف م��ق��دم�� ِة ب��ح��ث��ه��ا ح��ول
«الت�أويلية بني الإ�سالم واليهودية» �أهمية تلك اخلطوة يف �سبيل
التبادل الفكري ،و�سد ثغرات الال اتفاق من �أجل الو�صول �إىل تراث
م�شرتك وتعاي�ش ديني مت�سامح .واجلدير بالذكر �أ َّن معهداً �أملانياً
مُتعلقا بالدرا�سات املتقدمة يف برلني -يقوم مب�شروع له عالقةوثيقة بالت�سامح و�آل��ي��ات ال��ت���أوي��ل ،وه��ي جتربة فريدة من نوعها
دفعت بع�ض امل�س�ؤولني �إىل اختيار مو�ضوع بحثهم ،وهو الت�أويلية
ال��ي��ه��ودي��ة والإ���س�لام��ي��ة ك��ن��ق��دٍ ل��ل��ح��داث��ة ،ال��ت��ي اخ��ت��ل��ف��ت اخ��ت�لاف��اً
جوهرياً عن جتربة العامل الإ�سالمي مع الديانات الأخرى ب�شكل
عام ،ومع مفهو ِم احلداثة ب�شكلٍ خا�ص.
ري
�إ ْذ الح��تْ يف العامل ِ
ني الإ�سالمي واليهودي من ُذ �سنواتٍ تبا�ش ُ
فكرة نقدِ الثقافة ،وابتد�أوا بت�أويلية انبثقت من مُعاجلة الن�صو�ص
يغيب عن اجلمع ال�سائد يف الثقافتني
الدينية واملقد�سة؛ فغالباً ما ُ
الإ�سالمية واليهودية �أن عنا�ص َر جوهرية من الرتاثني الفكريني
ال �إىل املجال الثقايف الواحد ال��ذي ينتمي �إلي ِه �أي�ضاً
ينتميان فع ً

ال��ت��راث ال��ف��ك��ري امل���وج���ود ل���دى اجل��ي��ران والأع�������داء؛ ل��ه��ذا ف����إ َّن
م�شروعاً كهذا البد �أن ي�ستمر ليكو َن منرباً �أكادميياً عاملياً لفكرٍ
نقدي ،يهودي و�إ�سالمي مُعاك�س للوعي ال�سائد؛ �إذ ما زال هذا
الفكر اجل��دي��د يف ب��ل��دان امل�����ش��رق ال��ع��رب��ي الأو���س��ط ي�سعى ج��اه��داً
لينا َل الظهو َر يف جماالتٍ م�شرتك ٍة مفتوحة؛ فامل�شروع ي�سعى للفتِ
نظ ِر العلماء واملُثقفني يف الطرفني ،و�إىل �ضرورة �إعادة التفكري يف
احلدود القدمية التي َ�س َب َق �أن ر�سمت الترُ اثيني الدينيني ،وجعلت
من القطيعة بينهما �أم��راً �ضرورياً ،و�إىل الإ�سهام ب�شكل فعالٍ يف
التغلب على العدوانية الكامنة يف الأبحاث التي يقو ُم بها م�سلمو َن
الطرف الآخر.
ويهود ،كل عن
ِ
�أما يف العامل العربي والإ�سالمي ،فيبدو �أننا ما زلنا بعيدين ك َّل
نقا�ش حر ناقدٍ للثقافةِ ،ويطر ُح ت�سا�ؤالتٍ جذري ٍة حو َل
البُعدِ عن ٍ
الفهم ال��ذات��ي وال�سائد �سيا�سياً للدين وت��اري��خ ال�ت�راث الفكري،
ِ
ولكن وج��ب اال�ستعداد لتو�سيع وع��ي املجال الثقايف اخلا�ص لكي
ي�����س��ت��وع َ��ب ت��راث��ات الأدي�����ان الأخ�����رى ،ف��م��ا زال ال��ع��امل الإ���س�لام��ي
وال��ي��ه��ودي �ضعيفا ،وق��د ي��رج�� ُع ذل��ك لأ���س��ب��ابٍ تاريخي ٍة و�سيا�سي ٍة
أ�سي�س دول�� ِة �إ�سرائيل .ومما ال َّ
ُ
�شك
معروفة
تتعلق باال�ستعمار وت� ِ
في ِه �أن التجاو َز وامل�شاركة بني الرتاثني لهو ُّ
احلل الأمثل يف �إطار
معاجلة بُنى تناقلِ الن�صو�ص الدينية وتدوينها مع الإع�لان عن
قد�سيتها ،و�أن تت�شكل الت�أويلية الإ�سالمية واليهودية دو َن اتبا ٍع
املنهج امل�سيحي ال��ت��ن��وي��ري مل��ا حلِ��� َق الأخ�ي�ر م��ن خ��ط��واتٍ ت�أويلي ٍة
حت�ضريية� ،أوجدها النق ُد امل�سيحي من ُذ قرون خلت.
�أم��ا �أه ُ
���داف امل�شروع فتت�شكل يف �أخ��ذ املجال احل��واري والثقايف
الإ�سالمي-اليهودي جم��دداً بعني االعتبار؛ من �أج��لِ بعثِ دفعاتٍ
ح��ي��وي�� ٍة يف ال�� ُع��ل��وم الإ���س�لام��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة ،و�إىل ���ض��خ ن��ب�����ض��اتٍ يف
ري
النقا�شات النقدي ِة الدائرة يف العاملني الإ�سالمي واليهودي ،وتوف ِ
�إمكانية اللقاء ال�شخ�صي بني عُلماء الديانتني ،وه َو الأم ُر الذي ما
زا َل نادراً وا�ستحق بذل اجلهدِ من �أجلِ حوا ٍر تفاهمي ونقدي.
�أمّ�����ا امل���و����ض���وع���ات الأ���س��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ي��ج��ت��م�� ُع ح��ول��ه��ا ع��ل��م��اء يف
الإ�سالميات واليهوديات والفل�سفة والأدب على مدى ب�ضع �سنوات
يف �إطار م�شروع الت�أويلية اليهودية والإ�سالمية؛ فيتناول:
 الكتاب املقد�س والقر�آن. الن�صو�ص الدينية وال�����ص�لاة ،وف��ن الر�سم الديني ،والنظمال�شعري ،واجلمالية املو�سيقية.
 علم التف�سري. الفل�سفة وعلم الكالم يف الإ�سالم واليهودية. ال�شرع والفقه والتدوين النهائي للن�صو�ص. �سيا�سة الت�أويلية وت�أويلية ال�سيا�سة.���داف
ويبقى الأم���ر ك�� ّل�� ُه ره��نَ �إمكاني ِة ال��ت��ج��اوزات ،و���ص��دق الأه ِ
وال��غ��اي��اتِ امل�شرتكة ب�ي َ
ن املُ�سلمني واليهود ،فر�س ُم ج�سو ٍر للحوار
الديني والثقايف له َو �أم�� ٌر مل يحدث من ُذ �أك َ
�ثر من ع�شرة ق��رون،
فهل يتجاو ُز امل�سلمون وال��ي��ه��و ُد جراحاتهم م��ن �أج��لِ ر���س ِ��م ح��دو ٍد
م�شرتكة؟
bassam.alkalbani@aiesec.net
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توافق العقــل والديـــن عند ابن ر�شد
عبد اهلل العلوي

العقل وماهيته هو اجلهاز الب�شري الذي �صار عليه اجلدل الكبري بني بني الب�شر �أنف�سهم �سواء يف تركيبته� ،أو يف حمدودية ا�ستخدامه
�أو كيفية ا�ستخدامه �أو يف تفاوته بني الب�شر ،وهذا اجلدل قائم على مدى نظرة كل واحدٍ منهم حول العقل من نوا ٍح خمتلفة ،وخا�صة
ووا�ضحا يف مقال الأ�ستاذ عبد القادر بن عبد ربه الذي عنوانه« :تكامل العقل
من الناحية الدينية والفل�سفية ،وهذا اجلدل نراه جل ًيا
ً
والإميان عند ابن ر�شد».
لقد ع ّرف اللغويون العقل بتعاريف متفاوتة ،وفيها من التقارب ما يجعلنا ن�صب املعنى مل�صب واحد ،ونورد هنا املعنى الذي �أورده �صاحبا
املقايي�س والقامو�س املحيط حيث يقوالنّ � « :إن العقل �أ�صل معناه املنع ،ومنه العقال للبعري ،و�سمي به لأ ّنه مينع ع ّما ال يليق»� ،أما علماء
الدين فيمكن �أن ن�شمل تعريفهم يف قولنا � ّإن العقل عندهم هو «الغريزة املدركة التي م َّيز اهلل بها الإن�سان عن �سائر احليوانات وهي التي
ي�سقط بفقدها التكليف ال�شرعي»� ،أما عند الفال�سفة فيقول �صالح الف�ضالة يف مقاله «معنى العقل عند الفال�سفة» � ّإن العقل هو قوة
النف�س التي يح�صل بها ت�صور املعاين وت�أليف الق�ضايا والأقي�سة ،فهو قوة جتديد ،تنتزع ال�صور من املادة».
لقد اهتم الفيل�سوف العربي الإ�سالمي ابن ر�شد بالعقل والفل�سفة
�أمي��ا اهتمام ،مما جعله ي�أتي بفكرة م�ستنرية منوذجية وه��ي فكرة
وحدة العقل ،ووح��دة العقل قائمة على «�أن��ه مهما بلغ االختالف يف
الأدي��ان ظاهريًا فهي واح��دة يف اجلوهر ،وما االختالف ال�شكلي �إال
تعبري جمهوري عن احلقيقة فقط» ،وهذا القول يجعلنا يف معمعة
حمتدة وه��و م��دى تعلق العقل ب��الإمي��ان ،ويبدو من الفكرة �أن ابن
ر�شد ي�ضعنا يف ق�ضية ت��ق��ارب الأدي���ان ،وعندما نتكلم ع��ن الأدي���ان،
هي الأديان ال�سماوية ال الو�ضعية ،فكل الأديان ال�سماوية ت�ؤمن ب�أ ّن
هناك قوة عظيمة وراء �صنع هذا الكون ،وهذه القوة هي اهلل ،وهنا
تكمن وحدة العقل ،فالرب واحد ،والعبادة لرب واحد ،لكن اختلفت
ال�شكليات واملظاهر اخلارجية يف كيفية عبادة اهلل ،وهنا يجب �أن ن�ضع
�س�ؤال �أر�سطو يف املر�صاد لكي ن�ستطيع �أن نحلل هذه الق�ضية وهو:
هل العقل واحد ي�شرتك فيه جميع الب�شر وبه يعقلون؟ �أم خا�ص لكل
�إن�سان فرد ي�صح مبوجبه القول �إ ّن الإن�سان يعقل؟ ،ونتيجة لإجابتنا
على هذا ال�س�ؤال ن�ستطيع �أن ن�ستطرد يف الق�ضية التي طرحها ابن
ر�شد.
�إ ّن الت�صور الذي و�ضعنا فيه ابن ر�شد يف تق�سيمه للعقل الب�شري
ال��ف�� ّع��ال لهو ت�صور ممنهج م��ت��زن �شي ًئا م��ا ،فالعقل ع��ن��ده عقالن:
عقل عملي وعقل ن��ظ��ري ،فالعقل العملي ه��و العقل ال��ذي يح�صل
بالتجربة ك��ق��وة ت���درك امل��ع��ق��والت ،ك��ذا ي�ستطيع �أن ُي���درك ال�صور
اخليالية ل�ل�أف��ع��ال الإرادي����ة ،والعقل النظري ه��و ال��ذي ُي���درك من
خالله الكليات (املعقوالت) دون ارتباط بالعمل ب�سبب ،وملعرفة هذه
القوة يجب الوقوف على طبيعة الكليات النظرية ،وللإدراك العقلي
عند ابن ر�شد�« -أن يعقل نف�سه (�أي هو املعقول بعينه) ،لأ ّنه يجرداملعقوالت عن امل��ادة ويعقلها»« ،والإدراك لي�س انفعا ًال �أي ال ت�ضعف
هذه القوة �إذا عظم مو�ضوعها ،واملعقوالت ُت��درك باحل�س والتخيل
لأ ّنها مت�صلة به» ،فالأعمى ال يرى املح�سو�سات �إال �أ ّنه تتكون له �صورة
خيالية يف عقله عن املح�سو�س ،فهو ال يعرف لون و�شكل املح�سو�س،
ولكن فوق كل ذلك ير�سم �صورة له ،وكل ذلك نابع من ت�صور العقل
لهذا ال�شكل� ،إذن «فالعقل ما هو �إال ق��درة �إن�سانية متعاظمة قادرة
على معرفة الأ�شياء ومعرفة االطراد النامو�سي يف الطبيعة».
لقد �أدرك ابن ر�شد �أن «االرتقاء بالعقل يكون باالعتناء بالعلوم،
وبدون العلوم لن ي�صل العقل �إىل الكمال» ،لذا جند أ� ّنه القى رواجا
ريا عند فال�سفة �أورب��ا و�أمريكيا ،حتى ذاع ا�سمه عند الفال�سفة
كب ً
اليهود �أمثال مو�سى بن ميمون وجر�سونيدو�س ،و�صارت م�ؤلفاته
وفل�سفته ُت��در���س يف ج��ام��ع��ات �أورب����ا ،ون�����ش���أت م��در���س��ة تن�سب نف�سها

ريا يف الع�صور
البن ر�شد عرفت با�سم الر�شدية ،وقد ذاع ا�سمها كث ً
الو�سطى ،ولعل �سبب ه��ذا االهتمام هو �أن��ه عكف على �شرح �أعمال
�أر�سطو ،وو�ضع تعليقاته عليها ،وتبني ر�أيه فيها ،وحاول �أن ي�صريها
مطاوعة للفكر وامل��ب��ادئ الدينية ،ك��ذا جند االهتمام به كفيل�سوف
عاملي وا�ضحا يف الكوميديا الإلهية عند دانتي حيث �أورد ا�سمه مع
الفال�سفة العظماء.
تقدي�س ابن ر�شد للعقل جعله يف �صدام متوا�صل مع الإ�سالميني،
لذلك ال جند هناك �إحياء لفكره وفل�سفته يف الوطن الإ�سالمي ،وقد
ماتت الكثري من �أفكاره ب�سبب تعار�ضه –على حد قولهم -مببادئ
الدين الإ�سالمي ،و�أن الإ�سالم ال ي�سمح للعقل �أن ي�أخذ حريته يف
التفكري ،ويجب عقله وربطه ،وال ميكن �أن نطلق له العنان يف التفكر
يف �أيّ �شيء ،رغم �أن ابن ر�شد ط��وّع منهجه يف درا�سة الفقه الأكرب
(ال��ك�لام) «ال���ذي ي�ستمد روح���ه م��ن ال��وح��ي» ،ك��ذا تطويع فل�سفته

ل��درا���س��ة الفقه العملي ،وتطويعها يف تطبيق الق�ضاء عند توليه
الق�ضاء يف �إ�شبيلية ثم انتقل �إىل قرطبة ليكون فيها قا�ض ًيا كذلك
يف  ،1169ورمبا هذا الت�صادم نتيجة حلديثه عن املتكلمني واتهامه
لهم ب�أ ّنهم «خطابيون يعاجلون الق�ضايا العوي�صة بعقلية وهمية،
و�أ�ساليب ب�سيطة عامية تبطل الأ�سباب وامل�سببات» ،و�أب��اد منهجهم
القائم على الوهم واخلرافة ،منها كان هناك من امل�شادة الكالمية
بني الطرفني ،مما جعل كتبه وم�ؤلفاته مرمية يف الأدراج املتع�صبة،
ولوال اهتمام الغرب بفكره ،ل�ضاع فكره هبا ًء منثورا.
وي��ب��دو – مم��ا �سبق� -أن �إرادة الدينيني (الإ���س�لام��ي�ين) يف جعل
العقل حمجو ًرا عليه بني دفتني �أمر يف غاية اخلطورة ،ف�أنت عندما
ال حتكم عقلك يف �أم��ر ي�أتيك ف�أنت بالكاد ال ت�سطيع التفكري فيما
ي�أتيك ،وت�صبح بذلك خم��زن��اً للمعلومات ،فما �صنع اهلل العقل يف
الب�شرية هكذا عبثاً حتى يجعله حمكورا ،فالعقل – كما يقول ابن
ر���ش��د -ال يختلف ع��ن ال�شريعة« ،لأ ّن دور العقل ه��و معرفة احل��ق،
واحلق واحد ال ميكن �أن يتعدد ،وهذه الغاية هي ذاتها التي جاء بها
ال�شرع ،فال يوجد تعار�ض بني الدين والعقل ،فال�شرع ظاه ًرا وباط ًنا
يرتبط بالعقل لأ ّن���ه ال��ق��ادر على ال��غ��و���ص والتعمق وال��ت���أوي��ل فيما
يوافق الرباهني اليقينية التي ترف�ض الوهم» ،وال مفر من التوفيق
بينهما ،وبذلك يكونان متكاملني بحقيقة واحدة.
�إ ّن حاجة ال��وط��ن العربي للفكر والفل�سفة الر�شدية تكاد تكون
حاجة ما�سة ،وه��ذه احلاجة هي حاجة �أيدولوجية �أك�ثر من كونها
ح��اج��ة م��ع��رف��ي��ة� ،أي ح��اج��ة ����ص���راع �أي���دول���وج���ي ���ض��د ف��ك��ر م��ت�����ش��دد
ي�سيطر ع��ل��ى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي ،ي��ق��ول حم��م��د ح��م��زة يف
مقاله « :احلاجة �إىل اب��ن ر�شد �أم احلاجة �إىل جمتمع املعرفة»« :
�إنّ احلاجة البن ر�شد هي حاجة �إيدولوجية �أم��ام زحف الأ�صولية،
وال���ت���ي ت�����س��ع��ى �إىل �إزاح������ة ك���ل م���ا ه���و ع��ق�لاين يف ال��ت��راث ال��ع��رب��ي
والإ�سالمي»»،واحلاجة البن ر�شد يجب �أن ت�شمل يف لفت االنتباه �إىل
كيفية فهم ابن ر�شد للفل�سفة وممار�سته لها ،والك�شف عن حمدودية
الأم��ث��ول��ي��ة الر�شدية بالن�سبة �إىل الفيل�سوف العربي الباحث عن
حترير الفل�سفة م��ن جميع الو�صايات و�إعطائها حقها الكامل يف
النمو وتثقيف العقول» ،فالفل�سفة ال ميكن �أن تربطها برباط الدين،
�أو �أن حتجرها بعقل معني� ،أو حياة معينة ،فهي من �أ�صلها منفتحة،
قائمة على التفكر والتمعن ،وال ميكن �أن تنقاد ،فهي تقود وال تنقاد،
وما كانت الفل�سفة خمالفة للدين نهائ ًيا ،و�إمنا جاءت داعمة للدين
من نواحيه املختلفة ،وهذا ما فعله ابن ر�شد.
abdlla1991@gmail.com
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علم الطبقات بني علماء احلديث و�أهل الأدب
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مرمي العدوية

ري من ُكتب املكتبة العربية القدمية حتمل لفظة «طبقة» ،يف عناوينها؛ حيث �ص َّنف ال ُك َّتاب العرب
من الالفت للنظر ُوجود عد ٍد كب ٍ
�أعالمهم يف �شتى العلوم يف كتب -كل وفق جماله -فكان لعلماء النحو كتب ،ولعلماء احلديث �أخرى...وهكذا دواليك يف خمتلف
العلوم .ولقد �أ ْو َرد امل�ؤلفون مع ك ِّل عامل معلومات مهمة ملن �أرد �أن ينهل من علمه؛ حيث �إ َّن الو�صف الزماين واملكاين وال�سرية
الذاتية للعامل مهمة؛ مل�صداقية العلم املتناقل .ويف هذا ال�صدد ،جاءت مقالة حممد �أمني حتت عنوان «مفهوم الطبقة بني املحدثني
والأدباء» .ليو�ضح الفرق بني كتب الطبقات عند املحدثني والأدباء.
ا�سته َّل حممد �أم�ين مقالته ب�شرح العالقة ب�ين علوم اللغة
وال�شريعة؛ حيث �إ َّن ال��ق��ر�آن مَ���ْ��ص��در ك��ل ع��ل��وم ح�����ض��ارة ال��ع��رب،
وهنالك رابط قوي بني اللغة العربية والعلوم ال�شرعية؛ فلقد
كان حفاظ اللغة يتفقون مع املحدثني يف تف�سري كل غريب من
كالم العرب بالإ�صالح واجلرح والتعديل.
وم��ن ث�� َّم ت��ط��رق �إىل مفهوم “الطبقة” يف ال��ل��غ��ة؛ ف����أورد ما
ُي�شري �إليه ه��ذا املفهوم لغ ًة وا�صطالحاً ،مذي ً
ال كل معنى جاء
به ب���أدل��ة من ال��ق��ر�آن وال�سنة؛ فالطبقة يف اللغة هي غطاء كل
�شيء واملطابقة وامل�ساواة واملوافقة ،وه��ي كذلك مبعنى الع�ضو
والقطيع �أو اجلماعات ،كما ت�أتي مبعنى الأجيال واملنازل واحلال،
و�أي�ضا ت���أت��ي م��رادف��ة لقرن م��ن ال��زم��ان .وم��ن جانب �آخ���ر ،ف���إ َّن
لفظة “الطبقة” تختلف من علم �إىل �آخر؛ فهي عند املحدثني
ت��خ��ت��ل��ف يف ج��وه��ره��ا ع��ن ال��ف��ق��ه��اء �أو ال��ن��ح��وي�ين؛ وذل����ك وف��ق��اً
خل�صو�صية كل علم من العلوم .ولقد تف َّرد العرب بعلم الرجال/
علم الطبقات حتى �أ�صبح هذا العلم من علوم احل�ضارة العربية
والإ�سالمية الفريدة؛ فهو فن من الفنون العلمية التي مل تظهر
من قبل يف �أي �أمة �أخرى �إال يف ع�صرنا الراهن.
 ...اخ����ت����ار حم���م���د �أم��ي��ن ث�ل�اث���ة ف�����روع م����ن ع���ل���وم ال���ع���رب؛
لي�ستخل�ص منها مفهوم “الطبقة” من بني الكثري مما �ألف يف
علم الطبقات:
�أو ً
ال :علم الطبقات من علوم العرب الأ�صيلة:
نظراً لوجود عدد كبري من العلماء العرب يف خمتلف املجاالت،
ن�ش�أ علم الطبقات الذي يعنى بو�ضع تراجم وفق �ضوابط وقواعد
معينة ،حيث و�ضع امل�ؤلفون الرجال يف طبقات مثل النحويني،
ثم دونوا كل ما يخ�صهم من �أخبار و�سري و�آراء ومن �أمثلة ذلك:
 -1ك��ت��اب ط��ب��ق��ات ال��ن��ح��وي�ين ال��ب�����ص��ري�ين و�أخ��ب��اره��م للمربد
(ت276هـ).
 -2كتاب طبقات ال�شعراء البن املعتز.
ولقد ك��ان و�ضع طبقات ال�شعراء والرتجمة له من الأهمية
مب��ك��ان؛ مل��ا يف ذل���ك م��ن ح��ف��ظ للغة ال��ت��ي يحتج ب��ه��ا يف ال��ق��ر�آن
واحل��دي��ث؛ فلقد ك��ان ال�شعر ه��و ال��راف��د الأ�سا�سي امل�سجل لكل
العلوم العربية ،ومن جانب �آخر مل تكن له قيمة مبعزل عن دوره
الديني؛ فبال�شعر كانت تف�سر �آيات القر�آن والأحاديث؛ حيث كان
القر�آن من �أجل امل�سائل فتمحورتْ حوله كافة العلوم والفنون،
وجاء احلديثُ �شارحاً له واللغة العربية الأداة الناجحة لفهمه؛
فاحلديث ال��ذي ينقل بالرواية ال�شفهية �أ�صبح له علم م�ستقل
يعرف بعلم الرجال .ولقد كان ثالوث ال�صدق والأمانة والثقة
ه��و الركيزة الأ�سا�سية التي م��ن �أجلها وج��دت ال�تراج��م فكانت
طبقات املحدثني �أول هذا الفن ظهوراً ،فتم غربلة رواة احلديث
مبنهجي :اجلرح والتعديل ،وخرجت بالتايل لنا كتب املحدثني

ورواة احلديث؛ ومنها:
�أ -ك������ت������اب ال����ط����ب����ق����ات
للواقدي (ت207هـ).
وق������د اخ���ت���ل���ف���ت ُج������ل ه���ذه
الكتب يف املنهج رغ��م اتفاقها
يف الهدف ،وهو خدمة القر�آن
وال�����س��ن��ة وي��ق�����س��م��ه��ا ال��ع��ل��م��اء �إىل
ق�سمني:
 -1ق�سم بنى م�ؤلفه على �أ�سا�س
الطبقات واملدار�س.
 -2ق�سم بنى م�ؤلفه على ح��روف
املعجم.
ث��ان��ي � ًا��� :ض��واب��ط الت�صنيف
ح�سب الطبقات:
و�ضع العلماء قواعد على �أ�سا�سها يتم حتديد
الطبقات؛ منها:
 الدين؛ فعلم اللغة يف الدين هو من فرو�ض الكفايات .كما�أن مفهوم الطبقة عند املحدثني م�أخوذ من بع�ض الأحاديث.
��� -2ض��اب��ط ال���ع���دد؛ ح��ي��ث ي��خ��ت��ل��ف ع���دد ال���رج���ال يف الطبقة
ال���واح���دة م��ن ك��ت��اب �إىل �آخ����ر ،ف��ب��ع�����ض امل���ؤل��ف�ين ح����ددوا ال��ع��دد
وبع�ضهم مل ي��ح��دد .وم��ن جانب �آخ��ر ،وج��د اب��ن �سالم الطبقة
و�سيلة جيدة لطرح �أفكاره ،وكان لديه ثالثة خيارات يف ذلك..
هي:
� -1أمنوذج الفكرة الطبقة الدينية.
� -2أمنوذج الطبقة الفنية.
� -3أمنوذج الواقع الطبقي االجتماعي.
فالطبقة كانت ت�شمل اجلمع ،و�شروطها �صارمة ،ومن ال�صعب
انتقال الفرد من طبقة �إىل �أخرى �إال يف ظروف ا�ستثنائية قلي ً
ال
ما كانت حتدث.
و�أما عن الطبقة التي ت�أثر بها ابن �سالم ،فيمكن القول ب�أنه
ت�أثر بكل الطبقات �سالفة الذكر؛ حيث ن�ستطيع تف�سري بع�ض
مما ذهب �إليه يف كتابه على �أنه ت�أثر ببع�ض تلك الطبقات.
ثالثا� :ضابط الزمان:
لقد كان كل من الزمن والكفاءة العلمية مقيا�ساً للرجال؛
فلقد اختلف النحاة واللغويون يف اختيار الرجال من خالل وفاة
الرجل وعلمه .ولقد كان ملعرفة وفيات الرجال و�أعمارهم دور
كبري يف ردع الرواة عن الكذب.
كما �أنَّ �ضابط الزمن يختلف من وجهة نظر املحدثني عن
الأدب���اء؛ حيث يدقق املحدثون ج��داً؛ لأن الأم��ر متعلق مبدى
�صدق ال��رواة بينما الأدب��اء ي�أخذون ما يفيد يف اجلانب الأدب��ي

فقط بعني االعتبار.
راب ًعا� :ضابط املكان:
ول���ق���د ك����ان ل��ل��م��ك��ان �أه��م��ي��ة
لدى العلماء؛ ملا له من �أثر على
���ش��خ�����ص��ي��ة ال���رج���ل م���ن ن��اح��ي��ة
ال��ب��ي��ئ��ة وم����ن ث���م يف �إن��ت��اج��ه
ال��ف��ك��ري؛ ف���أب��و ب��ك��ر ال��زي��دي
م��ث ً
�لا ب���د�أ ب��ال�ترج��م��ة لعلماء
الب�صرة والكوفة ثم القريوان
والأن�����دل�����������س؛ وذل�������ك ل��ت��ق��دم
�أه���ل ال��ب�����ص��رة وال��ك��وف��ة يف علم
ال��ع��رب��ي��ة و�سبقهم ع��ل��ى الت�أليف
فيها .ومن جانب �آخر ،تتبع ابن �سعد
�أماكن ال�صحابة باملدينة ثم مكة فالطائف
فاليمن واليمامة .ويف ه��ذا �أخ��ذ على اب��ن �سعد
التكرار؛ حيث �إنَّ بع�ض ال�صحابة اتخذوا �أك�ثر من مكان مما
�أدى �إىل تكرارهم يف �أك�ثر م��ن طبقة و�أي�ضا �أخ��ذ عليه �أن��ه مل
يرتب الأعالم لي�سهل البحث .و�أما عن ابن �سالم فلقد راعى �أثر
البيئة يف الإبداع لذا ق�سم ال�شعراء �إىل باديني وحا�ضرين �إمياًنا
منه ب�أن ال�شعر اجلاهلي هو �شعر البادية ،كما ف�صل بني �شعراء
البادية و�شعراء القرى ومن العيوب التي نتجت عن ذلك� :أننا
بتنا ال نفرق بني طبقة ح�سان بن ثابت وقي�س بن اخلطيم ،كما
ك�سر قاعدة الكتاب حيث كان يف كل طبقة �أربعة �شعراء ،كما مل
يحدد ال�سبب ال��ذي جعله يذكر هذه القرى دون غريها .ومبا
�أنَّ ال�شعر يكرث يف احل��روب فقد كرث يف البادية؛ فال�شعر �شعر
فخار وقتال وح��روب وهذه الأم��ور تكرث يف البادية .كما الحظ
ابن �سالم ليونة �شعر القرى وجزالة �شعر البادية .ولقد تعدَّدت
الطبقات؛ لتنوع االع��ت��ب��ارات واخ��ت�لاف وج��ه��ات نظر التق�سيم
وك���ان ل��ه��ذا االخ���ت�ل�اف ال��ف�����ض��ل يف ن�����ش���أة ب��ع�����ض ال��ع��ل��وم وك�ثرة
ال��ع��ل��م��اء ،ففي مكة ذاع �صيت اخلليل بينما الب�صرة والكوفة
�أ�صبحتا دار ع��ل��م .وع��رف��ت مكة وامل��دي��ن��ة بالتف�سري وال��ف��ق��ه ال
بال�شعر وبغداد بامللك.
� ...إنَّ علم الطبقات علم عربي �أ�صيل للأ�سف� ،ضاع اليوم مع
غياب ال��دار���س�ين ل��ه واملهتمني ب��ه ،وب��ات م��ن اجل��دي��ر باملهتمني
بالإرث العربي االلتفات له و�إعادة الروح �إليه ،من خالل درا�سته
وتعريف الأجيال اجلديدة به ،كما �أنَّ املتتبع لن�ش�أة وم�سرية هذا
العلم يتبينَّ له مدى م�صداقية العلوم العربية املتناقلة؛ حيث
كانت تخ�ضع لكثري من التمحي�ص والتدقيق ،ومل يكن يقبل
العلم املتناقل بع�شوائية.
؟؟؟؟؟؟
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هويــة اللغــة ولغــة الهويــة
ب�شاير ال�سليمية

يف مقاله (اللغة والهوية� :إ�شكاليات املفاهيم وجدل العالقات) يناق�ش في�صل احلفيان ثالث نقاط :مفهوم اللغة ،ومفهوم الهوية ،متحد ًثا
عن �إ�شكاليات املفاهيم وجدل العالقات .بادئ ذي بدء ُتعد اللغ ُة ح�ص ًنا قو ًيا للأفراد واجلماعات ويرونها “مقو ًما من املقومات التي حتفظ
لهم مالحمهم وفكرهم و�شخ�صيتهم” .فيورد احلفيان يف مقاله تعريفات عديدة للغة جم ّردًا �إياها من الهوية .فتذكر املعاجم اللغوية � ّأن
كلمة “لغة” م�أخوذة من اجلذر اللغوي (لغو) �أو (لغي)الذي تدور معانيه حول الرمي �أو الطرح �أو اللفظ ومل ي�أخذ القر�آن الكرمي مادة
“لغو” باملعنى الذي �أخذنا منه كلمة “لغة” حيث �أوردها مرتبطة مبعاين العيب والفح�ش ،وقبيح القول والفعل ،واليمني غري املق�صودة.
“والذين هم عن اللغو معر�ضون”.

و�إذا حت�� َّدث��ن��ا ع��ن ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ل��غ��ة وال��ك�لام ف��ي��ق��ول عبد
اهلل ال�بري��دي يف كتابه (ال��ل��غ��ة ه��وي��ة ن��اط��ق��ة)“ :اللغة حقيقة
اجتماعية �أو لنقل كائن اجتماعي� ،أما الكالم فهو عمل فردي �أو
لنقل �صنيعة الإن�سان”.
ي���ورد ال��ل��غ��وي��ون ت��ع��ري��ف��ات ك��ث�يرة ل��ل��غ��ة ،رك���ز احل��ف��ي��ان منها
على تعريف اب��ن جني ال�شهري (�أ���ص��وات ُيعرب بها ك��ل ق��وم عن
�أغرا�ضهم)�- .إ�ضافة لكونها و�سيلة وظاهرة �إن�سانية جمعية،-
والذي حلله احلفيان على �أنّه منظومة لغوية تتكون من ثالثة
عنا�صر (الأ�صوات ،النا�س ،والأغرا�ض)“ ،والربط بني الأ�صوات
والأغ��را���ض ُي�شري �إىل م�س�ألة معروفة ه��ي �أنّ اللغة حقيقتها
انعكا�س للفكر”� .أن��ا �أفكر �أن��ا �أح�� ّدث مبا فكرت بوا�سطة لغتي
التي يفهمني بها غريي وبهذا عربت عن فكري .وال�س�ؤال الآن
ما الذي يعنيه فقد عن�صر من عنا�صر هذه املنظومة اللغوية؟.
�إنّ فقدان عن�صر من العنا�صر �آنفة الذكر يعني انعدام
كون ما تبقى لغة ،فالأ�صوات ال�صادرة من غري الب�شر
�أ����ص���وات احل��ي��وان��ات -لي�ست ل��غ��ة ،ك��م��ا �أن الإ����ش���اراتال�صوتية التي ي�صدرها الب�شر –الإمياءات – هي
�أ�صوات غري لغوية.
يورد احلفيان فيما بعد تعريف الهوية جمردًا من
اللغة ،و�أ�ستعني يف ه��ذا جم��ددًا مبا و�ضعه د.عبد اهلل
ال�بري��دي يف كتابه اللغة هوية ناطقة وال��ذي �صدر مع
املجلة العربية يف عددها الـ .197فـ»الهوية م�صطلح م�شتق
م��ن �أ���ص��ل التيني يفيد �أن ال�شيء ه��و نف�سه ولي�س �شي ًئا
�آخ���ر ،وب��ع��ب��ارة �أخ���رى �أن امل��وج��ود ه��و ذات��ه �أو ه��و ماهو
عليه �أن هوية ال�شيء=ماهيته» .بقي علينا قبل �أن نلج
�إىل ق�ضية امتزاج اللغة والهوية �أن نف ّرق بني الهوية
االجتماعية والهوية ال�شخ�صية ،فالأوىل “تت�شكل يف
�إطار انتماء الإن�سان جلماعة ما” والثانية “تنبع
من عوامل �شخ�صية �صرفة”.
بعد �أن ع ّرف احلفيان اللغة والهوية اّ
كل على
ح���دة ،ي��ت��وق��ف الآن ع��ل��ى ام��ت��زاج��ه��م��ا م�� ًع��ا ومكانة
كل منها �ضمن منظومة الآخر .فهل ميكن �أن نعترب
�أنّ اللغة هوية؟ وه��ل ميكن ذل��ك يف ظل عالقتها التفاعلية –
الل�صيقة -ب�أ�صحابها؟ ويف ظل ارتباطها بالدين – كالعربية-
واكت�سابها لقدا�سته؟
يقول احلفيان“ :اللغة هوية ،ولي�ست “الهوية” لغة ،مبعنى

�أنّ ال��ل��غ��ة لي�ست امل��ق��وم ال��وح��ي��د ل��ل��ه��وي��ة ،و�إن ك��ان��ت �أه���م ه��ذه
املقومات ،و�أ�شدها خ�ص ًبا وعمقًا وتركي ًبا� .إنّ العالقة بني اللغة
والهوية هي عالقة اخلا�ص بالعام ،فالهوية �أعم من اللغة؛ لأنّ
الهوية لها جتليات عديدة غري اللغة”.
بينما ي��ق��ول ال�بري��دي“ :هنالك حت��ا���ش��د يف �آراء الباحثني
واملفكرين العرب لت�أييد �أن اللغة (هوية) ،ولي�ست جمرد �أداة
توا�صل ،غري �أنّ هذه املقوالت افتقدت �إىل الربهنة على �صحتها
“ .لو خ�ص�صنا ذلك ف�أقول �إنّ العربية هوية لكن اللغة العربية
ه��ي �إح���دى ق�سمات الهوية العربية ،ي��ق��ول ال�بري��دي يف موقع
�آخر“ :تخيلوا معي لو �أنّ عرب ًيا يعي�ش يف املهجر ،وفقد تعمدًا
لغته العربية بغية التخل�ص من (ذاته العربية) ،ف�إنّه يعي�ش يف
مرحلة ميكن نعتها بـ(الهوية الباهتة) ،فـ(عربيته منتق�صة)
من جهة الأف��ك��ار والل�سان ،مما يع ّي�شه
و����ض���ع���اً ال ي���ت���واف���ر ف���ي���ه ع��ل��ى

(متثيالت عقلية نف�سية) تكفي لإكمال (ذات��ه العربية) ،ولكنه
يف الوقت ذاته ،ال يطيق االنفكاك من كونه (عرب ًيا) ،فالثقافة
املحيطة ب��ه – و�إن كانت يف �أ�ضعف ح��االت��ه��ا -ق���ادرة على خلق
متثيالت كافيه لتوريطه بـ(الهوية العربية) التي يريد هو �أن
يهرب منها”.
ويف احلديث عن اللغة كونها (ن�سيجا) يحوي عدة خيوط ،ف�إنّ
كل جماعة تقي�سه ح�سب تركيبها وبنائها ،فبع�ضها تقدم خيطا
على �آخ��ر يف ه��ذا الن�سيج وبع�ضها تلغي خيطاً من خيوط هذا
الن�سيج“ ،فاملارك�سيون مثال يرون �أن الهوية هي ح�صيلة خم�سة
خيوط فقط هي :اللغة ،والتاريخ ،والتكوين النف�سي والثقايف،
واالق��ت�����ص��اد ،واجل��غ��راف��ي��ا .والأمل������ان ال ي�����ض��ع��ون يف ح�سبانهم
�سوى العرق �أو اجلن�س ،واللغة ،والفرن�سيون يعتمدون خيط
الإرادة �أو امل�شيئة ال��ذي ي��ق��وم ب���دوره على اجلغرافيا
واالقت�صاد ،والقوميون العرب يركزون على اللغة
والتاريخ .والقوميون ال�سوريون على (الأر�ض).
والإ�سالميون على الدين”.
ب��ع��د م��ا ���س��ب��ق الب���د �أن ي��ت��ب��ادر �إىل �أذه��ان��ن��ا:
�إمكانية ترتيب هذه العنا�صر على وفق �أوليتها
ودرج���ة �أهميتها يف �صياغة ال��ه��وي��ة .فاحلفيان
ي���رى �أنّ ال���دي���ن يف ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا  -ي��رت��ب��ط بالبنية
ال��ع��م��ي��ق��ة ل�ل��إن�������س���ان  -ت��ل��ي��ه ال��ل��غ��ة ث���م التاريخ–
جمموعة كبرية من امل�شرتكات للجماعة الب�شرية
 وهناك اجلغرافيا – تقرب اجلماعة الب�شرية -ريا العرق ،وقد �أخّ ره احلفيان لأن “الكثريين
و�أخ ً
يرون �أنّه ال توجد اليوم �ساللة متميزة”.
ثمة نظريات يف فكر الهوية ك�شفت لنا موقع اللغة
على خريطتها ،ظهرت هذه النظريات يف �أواخر القرن
الثامن ع�شر والقرنني التا�سع ع�شر والع�شرين .كل
منها ارت��ك��زت ع��ل��ى عن�صر م��ن ع��ن��ا���ص��ر ال��ه��وي��ة لكن
�أغلبها كانت ترتكز على اللغة وبع�ضها �أ�ضافت �إليها،
و�أخرى غ ّيبتها كالنظريتني الفرن�سية والإيطالية.
ختا ًما� ،إنّ هذه العنا�صر املكونة للهوية لها ظروفها
التي جتعل منها �إما ظاهرة �أو مغيبة �أو م�ضافة لعن�صر
�آخر ،وجل هذا على اجلماعة امل�شرتكة فيها ،وح�سب ما
ينبع من داخلها وما يدفع بها من خارجها.
bash.19929@gmail.com
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ميتافيزيقيا اال�ست�شراق و�صورة الإ�سالم
مبارك احلمداين

يذهب رُ�ضوان ال�سيِّد يف مقالته املعنونة «ال�صراع على الإ�سالم»� ،إىل حتليل اجلدلية التاريخية القائمة باال�شتباك املعريف واملنهجي بني ٍّكل من اال�ست�شراق كحقل بحثي تنقيبي،
وبني الإنرثوبيولوجيا كحقل علمي منهجي ُم�ستقل فيما يتعلق بالك�شف عن اخليوط الأوىل للإ�سالم ما بعد عهد الإجنيل.
ً
فاال�ست�شراق كحقل بحثي -كما ي�صفه الكثري من امل�شتغلني بدرا�ساته ومفاهيمه احلقلية -مل يكن يوماً ِع ْلماً م َّرب�أً عن الأ�سبقيات املعرفية �أو من َّزها عن امل�آرب الغربية
«اال�ستعمارية»؛ حيث يرى الكثري منهم �أن دور الو�صاية ال�سلطوية الذي مار�سته الثقافة الغربية جتاه الثقافات الأخرى ومنها ثقافتنا الإ�سالمية ،وَ�سَم اال�ست�شراق ب�صورة
التب�شري الديني تارة ،و�صورة التمثيل الت�صويري تارة �أخرى ،و�صورة اال�ستعمار املبا�شر تارة �أخرى.
و�إذا م��ا ع��دن��ا �إىل حم��وري��ة ال���ورق���ة ،ف���إن��ن��ا ن��ت��ج��ه �إىل ذات
االجتاه الذي ي�ؤكد عليه ال�سيد بالقول �إنَّ اال�ست�شراق بو�صفه
حقال �أول�� ًّي��ا يعد امل�����ص��در الرئي�س ل��ب��داي��ات ت��ن��اول ال��درا���س��ات
الإنرثوبيولوجية يف بلدان ال�شرق الأو�سط؛ حيث �إنَّه وبالنظر
�إىل امل�ست�شرقني الأوائ�����ل وح�����ص��ر امل��ن��اب��ع ال��ت��ي ج����اءوا منها،
جن��د �أن��ه��م يف ال��غ��ال��ب ه��م م��ن ع��ل��م��اء ال�ل�اه���وت يف ال��ع��ه��دي��ن
ال��ق��دمي واجل��دي��د ،والبع�ض منهم م��ن املب�شرين امل�سيحيني،
وفئة ال ب�أ�س بها منهم هم من �أولئك الذين �أ�سرتهم حكايات
وق�����ص�����ص ال�����ش��رق و�أ����س���اط�ي�ره ..ويف ه���ذا ي��ذك��ر ع��م��ر ك��و���ش يف
مقالته (عندما ي�صنع اال�ست�شراق ر�ؤي���ة منطية ع��ن ال�شرق
وجمتمعاته) ..قائال...« :ارتبطت بدايات اال�ست�شراق بحاجة
الكنائ�س الربوت�ستانتية والكاثوليكية �إىل معرفة تفا�صيل
�أر�ض وموطن ال�سيد امل�سيح ،لكن اال�ست�شراق ا�ستغل من طرف
القائمني على الكنائ�س الأوروبية ،كي جتري عمليات مطابقة
ل�صورة فل�سطني وال�شرق مع تلك الواردة يف العهدين القدمي
واجلديد ،كما جيرَّ ته القوى الر�أ�سمالية ال�صاعدة يف فرن�سا
وبريطانيا مل�صلحة مطامعها اال�ستعمارية.»...
� ...إنَّ اال�ست�شراق كفاعلية ح�ضارية م��ن الفاعليات التي
ال ميكن لنا �أن نغفل �أن��ه��ا ارت��ب��ط��ت ب�شكل �أو ب���آخ��ر مبظاهر
الثقافة الغربية وطبيعة النظرة اال�ستعالئية التي تنظر فيها
�إىل ال�شرق .وه��ذه النظرة يف حد ذاتها ترتكز على ُجملة من
املفاهيم وب��رادي��غ��م��ات ال��ت��ف��وق ال��ت��ي ت��ع��ززه��ا معايري الفوقية
العرقية ومقومات املركزية الثقافية وال�سيا�سية الغربية .وقد
عزَّزت هذه النظرة -بح�سب ما يذكر الدكتور �صالح اجلابري
يف “اال�ست�شراق ب�ي�ن ال��غ��اي��ات امل�����س��ب��ق��ة وال������ر�ؤى ال��ن��ق��دي��ة-
التطورية االجتماعية ،ق�صد حتقيق رغبة الإن�سان الأوروبي يف
القرن الثامن ع�شر ،يف ترتيب �سائر ال�شعوب الأخ��رى يف �س َّلم
التطور ،وحماولة منه للعثور على تربير وتعليل علمي لتنوع
الثقافات وتباينها وتفاوتها ،لت�سويغ الهيمنة الأوروبية ،وهو
ما وجد �صيغته الفل�سفية يف �أفكار هيجل ،ومارك�س ،وروبنز.
� ...إنَّ فهم ال��ت��ح��ول ال���ذي ح�صل يف ال��ق��رن ال���ـ 19حت��دي��داً،
وال��ذي حت َّول فيه اال�ست�شراق �إىل فعالية ا�ستعمارية ال ميكن
دومن��ا تفكيك طبيعة ال�����ص��ورة االجتماعية واحل�ضارية التي
يبنى عليها ،وال��ت��ي تنطوي على النظر لال�ست�شراق بو�صفه
الو�سيلة احل�ضارية املعربة عن القوة (الأوروبية-الأطل�سية)
�إزاء ال�����ش��رق .وم��ن ه��ن��ا ،ف����إنَّ قيمة اال���س��ت�����ش��راق الأدات��ي��ة �إمن��ا
تكمن يف كونه �إن�شا ًء لغوياً عن ال�شرق ،هدفه ال�سيطرة عليه،
وق��د جت َّلت ه��ذه ال�صورة من خ�لال “املاهية” التي �صور بها
اال�ست�شراق دول ال�شرق مبكنونها احل�ضاري واملجتمعي عرب
�إعادة بنائها بعيداً عن واقعها يف الغالب ،ووفق م�سلمات ذهنية
غريبة ت�شذب حقيقية ال��واق��ع التاريخي والنف�سي لل�شرق..
ومنها كان اال�ست�شراق يف �أوىل متثالته �إمن��ا هو نتاج حقيقي
ملنتجات التمركز الغربي على الذات.

وب���ال���رغ���م م���ن �أن ال�������ش���رق ال�����ذي ك����ان حم����ور ال���درا����س���ات
اال�ست�شراقية لي�س ك��ي��ان��اً واح����داً ،ف����إنَّ الأب��ح��اث وال��درا���س��ات
اال���س��ت�����ش��راق��ي��ة ���ص�� َّورت��ه ب��ن��اء ع��ل��ى ُم�����س��ب��ق��ات و�أح���ك���ام التمركز
الغربي .وعلى �ضوء ذل��ك ،يذكر ال�سيد �أ َّن��ه ظلت الكثري من
الدرا�سات يف هذا احلقل تراوح بني اعتبار الإ�سالم (م�سيحية
نف�سها بح�سب تعبري
حم َّرفة) �أو (يهودية منحرفة)؛ فرتيح َ
ال�سيد بذلك م��ن االع�ت�راف بالتغيري يف املنطقة بعد ع�صور
الإجن��ي��ل .وم��ن ه��ن��ا؛ ف����إنَّ ال��درا���س��ات اال�ست�شراقية �-إنْ �صح
ال��ق��ول -ك��ان��ت مت��ار���س التفكيك وال��ف�����ص��ل امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي بني
“الغرب” و”ال�شرق” على �ضوء حمكات مل ت�أخذ يف اال�صطالح
فقط ال ُبعدين املكاين واجلغرايف ،و�إمنا حتاول الت�أكيد والتنبه
�إىل الأبعاد الثقافية وال�سيا�سية والأيديولوجية بني الثنائيتني
يف انف�صامهما ،ويف الوقت ذات��ه ،كانت ه��ذه الدرا�سات تتع َّمق
ب�شكل وا�سع -يف درا�سة اللغات ال�سامية القدمية ،وا�ستك�شافاملعامل والآثارُ ،متجاهلة �أو غافلة �أن العهدين القدمي واجلديد
يتحطمان حتت وط�أة الدرا�سات النقدية :التاريخية ،والأثرية،
والأل�سنية؛ فتنف�صل الدرا�سات الالهوتية ،والأخرى النقدية
ع��ن اال���س��ت�����ش��راق ،وي�صري اال���س��ت�����ش��راق ت��دري��ج��اً اخت�صا�صاً يف
فيلولوجيات �أو ت��اري��خ الإ���س�لام وال�����ش��رق الإ���س�لام��ي و�شعوبه
وثقافاته.
ومن هُ نا ،كانت نقطة الف�صل املنهجي احلقيقي التي �شكلت
اال�ست�شراق ،ومع هذا االنف�صال �صار اال�ست�شراق �أحد العلوم
التاريخية؛ فاقرتب مرة �أخرى من الإنرثوبولوجيا مع فارق
�أ�سا�س يف املنهج؛ فاملنهج الإنرثوبولوجي بح�سب ال�سيد منهج
ت�أ�صيلي يف�سر كل �شيء بالعودة �إىل الأ�صل املفرت�ض رمزاً �أو
حقيقة �أو تاريخاً ،بينما التاريخانية التي تعتمد الفيلولوجيا
الن�صية ،والتطورات التاريخية ،هي التي ت�سود يف اال�ست�شراق.
�إن����ن����ا ال يمُ����ك����ن �أن ن���ف�������ص���ل ال����ع��ل�اق����ة ب��ي�ن اال����س���ت�������ش���راق
والإن�ثروب��ول��وج��ي��ا� ،إن��ه��م��ا -وب��ح�����س��ب ت��و���ص��ي��ف��ات ال��ك��ث�ير من
ال��دار���س�ين��� -ش��كَّ�لا راف��دي��ن �أ���س��ا���س��ي�ين لل�سلطة اال�ستعمارية
يف ال�����ش��رق؛ فهما م��ن ن��اح��ي��ة امل��و���ض��وع ي�����ش�ترك��ان يف مو�ضوع
واحد ،هو ال�شرق �أو العامل الثالث ،لكن اال�ست�شراق �أ�سبق من
الإن�ثروب��ول��وج��ي��ا م��ن الناحية التاريخية”� ،إال �أنَّ ال��درا���س��ات
الإن�ث�روب���ول���وج���ي���ة ز َّودت امل�����س��ت�����ش��رق�ين مب�����ادة غ��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء
ت�����ص��ورات��ه��م ع��ن احل��ي��اة ال��ف��ردي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة للمجتمعات
املتخلفة .وي���ؤك��د عمر كو�ش �أن���ه“ :و�إن ك��ان اال�ست�شراق -يف
�إحدى مراحله -جما ًال لتطبيق ون�شر العلم احلديث يف ال�شرق،
�إال �أن���ه جعل م��ن ال�����ش��رق م��ي��دان��اً �إن�ثروب��ول��وج��ي��ا و�إثنولوجياً
جمرداً من قيمه وتاريخه ،وظهر -وفق تو�صيفاته -ال�شرقي:
العربي والرتكي والفار�سي� ،صورة لل�شهواين القا�سي� ،أو �صورة
الرببري الفظ ،خا�صة ال�شمال �إفريقي .يجمع بني هذه ال�صور
دي��ن ب�سيط وب��دائ��ي ومتع�صب وع���دواين ه��و الإ���س�لام ،وكانت
م�سيحية ال��ق��رون ال��و���س��ط��ى ق��د ب��ن��ت ه��ذه ال�����ص��ور ،ون�سجتها

خميلة متركزها الالهوتي الذي دفع �إىل حدوث �أكرب مواجهة
دينية بني الإ�سالم وامل�سيحية خالل احلروب ال�صليبية.”....
�أما فيما يتعلق بعالقة اال�ست�شراق بال�سلطة اال�ستعمارية،
ف��ك��ان��ت ال��ث��ن��ائ��ي��ة ح���ا����ض���رة ب���ق���وة حت���ت ق�����ص��ب��ة (م�����س��ت��ع��مِ ��ر/
م�ستع َمر) .وهنا يذكر ال�سيد �أن��ه حتى بعد اال�ستقالل ،كان
اال�ست�شراق ميا َر�س يف دوائر اجلامعات التي �أنتجت الأطروحات
الأ���س��ا���س��ي��ة ع���ن امل��ج��ت��م��ع��ات غ�ي�ر الأوروب����ي����ة ،وغ�ي�ر امل��ت��ق��دم��ة
باملقايي�س نف�سها .و�إدوارد �سعيد ،وف��ران��ز ف��ان��ون ،وكال�سرت،
وغو�شيه...وغريهم يرون �أن هذه الثنائية مهمة و�أ�سا�سية يف
فهم �أطروحات اال�ست�شراق الأ�سا�سية .وهذا يف تقديري يعود
للطبيعة التي قام عليها اال�ست�شراق والدرا�سات املت�صلة به فهو
لي�س ظ��اه��رة خلقتها ظ��روف تاريخية حم��ددة فح�سب  .كما
�أن��ه مل ي�شكل -عرب تاريخه� -إف��رازاً حلاجات وم�صالح الغرب
احل��ي��وي��ة امل��ت�����ص��اع��دة وح��ده��ا ،ب��ق��در م��ا ك���ان �إف�����رازاً ،ب��ق��در ما
يمُ كننا اعتباره يف الآن ذاته �إفرازا دوغمائيا لعقل ميتافيزيقي
متمركز على ذات��ه ،ه ّمه الأ�سا�س �إنتاج الآخ��ر (�أي �آخ��ر) وفق
���ص��ور ال��رغ��ب��ة وامل��خ��ي��ال ،تعرتيها ت�شوهات الإح��ال��ة والف�صل
وامل��ع��اي�ير امليتافيزيقية ال��ت��ي و���س��م��ت جم��م��ل ت��اري��خ الفل�سفة
امليتافيزيقية الغربية.
ومن هنا؛ ف�إنَّنا نخل�ص �إىل �أن (ميتافيزيقا اال�ست�شراق) �إن
�صحت ت�سميتها حاولت ب�شكل �أو ب�آخر �إظهار ال��ذات الغربية
يف زهو تفوقها وقوتها و�سطوتها ،بينما حاولت على الطرف
النقي�ض تزييف ثقافة الآخ��ر ال�شرقي (خ�صو�صاً الإ�سالمي)
واحتقار ثقافته ولغته وديانته ووجوده ،وو�ضعه خارج التاريخ،
وخ�����ارج ال��ف�����ض��اء ال���ك���وين امل�����ش�ترك ال����ذي ي��ن��ا���ض��ل م���ن �أج��ل��ه
اجلميع ،جمردة �إياه من القيم الإن�سانية امل�شرتكة ،حيث يقول
ال�سيد يف معر�ض الورقة “�...أو�ضح �أنور عبدامللك يف درا�سته
الرائدة “اال�ست�شراق يف �أزمة” � 1963أن امل�شكلة يف التخ�ص�ص
اال�ست�شراقي م��زدوج��ة ..هناك �أو ًال النقد اال�ستعماري ،الذي
يعترب اال�ست�شراق بطرائقه الفيلولوجية والتاريخانية من
م��واري��ث ع�صر اال�ستعمار .وه��ن��اك ثانياً النقد العلمي ال��ذي
يعترب �أن اال�ست�شراق مل يفد م��ن ال��ث��ورة احلا�صلة يف العلوم
االجتماعية والتاريخية .وجاءت درا�سة �إدوارد �سعيد عام 1978
�ساحقة لأنها �أثبتت �أنَّ اال�ست�شراق تخ�ص�ص ا�ستعماري� ،أي �أنه
ن�ش�أ يف ح�ضن اال�ستعمار ،ونقل �أطروحاته� ،أو �أنه ح�شر الإ�سالم
وال�شرق يف �صورة �أ�شبعت و ُت�شبع طموحات الغرب ومطامعه يف
ا�ستعمار ،وا�ستمرار امتالك ،الإ�سالم والعامل الإ�سالمي.”...
ويف ت��ق��دي��رن��ا ،ق��د ال ينطبقُ ه��ذا التو�صيف على توجهات
وج��ه��ود ب��ع�����ض ك��ب��ار امل�����س��ت�����ش��رق�ين� ،إمن����ا ع��ل��ى جم��م��ل حركية
وفاعلية اال�ست�شراق ،خ�صو�صاً خ�لال م��راح��ل اقرتانها بامل ّد
اال�ستعماري.
mu7k20@gmail.com
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العربية وحتديات احلداثة
�سامل امل�شهور

أحد �أ َّن اللغة العربية ُتعاين من �صعوبات كبرية ،وانهزام �أمام اللغات الأجنبية الأخرى كالإجنليزية والفرن�سية...وغريهما ،وال �أكون مبالغاً �إن
ال ي َْخفى على � ٍ
قلت� :إن العربية و�صلت �إىل درجة من ال�ضعف مل ي�شهدها التاريخ العربي على مدى �أكرث من �ألف �سنة.ويف مقالة «اللغة والهوية و�آفاق التنمية» ،حتدَّث الأ�ستاذ
يحيى بن الرباء عن هذا املو�ضوع املهم ،ويف ا�ستهالل املقال �أ�شار �إىل �أ َّن اللغة العربية يف و�ضعها الراهن تعاين من الكثري من ال�صعوبات؛ فهي يف «حالة مقلقة
ف�سر هذا ال�ضعف باحلال التي متر بها املجتمعات العربية؛
من ال�ضعف والق�صور عن الوفاء مبتطلبات الع�صر واحتياجات متكلميها الت�صويرية والتعبريية» ،ثم َّ
فاملجتمع العربي يعي�ش هو الآخر حالة �شاذة من تاريخه على خمتلف الأ�صعدة ويف �ش ّتى امليادين ،وال �شك عندي �أ َّن حال املجتمعات العربية مرتبطة ارتباطا
كامال بحال الأنظمة العربية التي تعاين من حالة من عدم اال�ستقرار -وما «الربيع العربي» و�إفرازاته ع َّنا ببعيد -وتذبذب يف من�سوب احلريات وخماوف متعددة
تارة من الإرهاب الذي يحاول �أن يل�صق نف�سه بالدين ،وتارة من مطامع خارجية تفر�ض �أجندتها اخلا�صة على هذه الأنظمة.
 -1حاجة اللغة العربية للتجديد:
من �أجل ذلك حتتاج لغتنا العربية �إىل مزيد عناية من �أجل تفجري طاقاتها
التعبريية والتوا�صلية لتواكب حركة امل�صطلح العلمي ،وت�صبح �أداة يف امل�سرية
التنموية ،ولكي جندِّد اللغة يجب علينا �أن نت�شبع بروح الع�صر ونفهم واقعنا
فهما جيدا ،بعيدا عن ال�سذاجة وح�سن النوايا .وبعبارة �أخرى �أوردها الكاتب:
«الب��د �أن ن�ضبط حياتنا على �ساعة الع�صر حتى نخرج من �سلبية املفعول به
تاريخيا �إىل �إيجابية الفاعل» ،وه��ذا ي�ستدعى ع��دَّة �أم��ور؛ منها :ح�ضورنا يف
مراكز النفوذ ومواطن اخللق ،خلق الأ�شياء والقيم والفنون والعلوم.
 -2نحن واحلداثة:
ول��ك��ي يتح َّقق ح�ضورنا يف م��واط��ن ال��ن��ف��وذ والفاعلية يف ال��ع��امل ،الب��د �أن
ن�صطلح مع احلداثة� ،أن نعي�ش احلداثة ،نفهمها ،ندرك عمقها« .فاحلداثة �أن
ن�ستوعب �أ�سباب التقدم يف كافة املجاالت حتى ننمي جمتمعاتنا تنمية �شاملة
ونفجر فيها طاقات اخللق املدفونة لن�صبح ق��ادري��ن على الإ�سهام الن�شط يف
�صياغة م�صري العامل» ،هكذا يرى الكاتب احلداثة! فاحلداثة عنده ال تتعلق
�أبداً بالإ�ساءة �إىل املقدّ�س الديني �أو ال�صراع مع الأديان.
� -3إ�شكاليات برامج التعريب:
يذهب الكاتب �إىل �أ َّن برامج التعريب يف �أغلبها تعرثت ومل تعط ما كان
منها متوقعا ،بل �إ َّن تدري�س العربية يف الربامج التعليمية هو الآخر يكاد يكون
مهمال! وتعليمات وقرارات املجامع اللغوية ال ت�ؤخذ بعني االعتبار يف التعليم
والتداول ،وعمليات االقرتا�ض من اللغات الأخرى تتم بفو�ضى مطلقة!
 -4اللغة �شرط من �شروط النه�ضة:
هُناك نظريات ودرا�سات يف علم اللغة االجتماعي تربط بني اللغة القومية
والنه�ضة؛ «فالأمم ذات الثقافات املرت�سِّ خة ال ت�ستطيع النهو�ض دون االعتماد
ع��ل��ى ل��غ��ات��ه��ا .فكلما ات�سعت ق��اع��دة ا���س��ت��ع��م��ال ل��غ��ة م��ا وت��داول��ه��ا ب�ين �صفوف
متكلميها ،كانوا �أق��در على الفهم والإف��ه��ام ،و�أك�ثر وعيا ،و�أ�سرع �إىل االبتكار،
ويت�أيَّد هذا الزعم بتجارب بع�ض الأمم املعا�صرة التي طبقت هذا.
 -5اللغة والهوية:
يمُ كنني القول :اللغة هُوية! بحذف واو العطف الذي يُفيد التغاير؛ فاللغة
كما يرى الباحث «لي�ست للخطاب والتوا�صل فح�سب ،بل هي حالة ذهنية لدى
الإن�سان يولدها من دماغه» ،وهي �أي�ضا «ال�سبيل الأول لنقل الفكر والتجربة
عند الإن�����س��ان»؛ زد على ذل��ك �أنها تعد معيارا للتنمية االجتماعية والعلمية،
وحل��ام��ا ل��وح��دة الأم����ة ووق�����ودا ل�شعلة يقظتها ال��ف��ك��ري��ة ،وب�����ص��م��ة لهويتها
احل�ضارية .وبعبارة �أخ��رى :اللغة هي امل�ستودع الأم�ين الذي يحفظ مقومات
االنتماء ،و ُي��وج��د الهوية الثقافية ويُ�برز اخل�صو�صية الثقافية ،وه��ي كذلك
الوعاء احلا�ضن ملنجزات احل�ضارة ،بل هي لغة الدين الذي ميثل هوية وانتماء
مقد�سا عند العرب!
� ...إ َّن العالقة بني اللغة والهوية هي من الو�ضوح مبكان؛ فاللغة املهيمنة
هي لغة الدولة املهيمنة ،فحينما كانت الدولة العربية الإ�سالمية قوية �شاع
الل�سان العربي وتفوق على غ�يره من الأل�سنة ،يقول اب��ن خلدون :ومل��ا متلك
العجم و�صار لهم امللك واال�ستيالء على جميع املمالك الإ�سالمية ف�سد الل�سان
العربي لذلك ،لوال ما حفظه من عناية امل�سلمني بالكتاب وال�سنة؛ فالهيمنة
اللغوية كانت �إحدى و�سائل ال�سيطرة على ال�شعوب وتركيعها ،و�أبرز مثال على
ذلك جتربة فرن�سا يف م�ستعمراتها ،يقول الرئي�س الفرن�سي �شارل ديجول�« :إ َّن
ما حققته اللغة الفرن�سية لفرن�سا من مطامح مل ت�ستطع جيو�ش فرن�سا عرب

التاريخ �أن حتققه».
 -6العربية وعوائق التطوير:
اخت�صر الباحث العوائق التي تواجه تطوير العربية بالآتي:
 �شيوع الأمية ومرياث فرتات االنحطاط. غ��ي��اب ح��رك��ة الإب����داع العلمي وال��ث��ق��ايف نتيجة ل�ضعف احل��رك��ة العلميةوغياب مراكز البحث العلمي .وللت�أكيد على هذه النقطة يقول الكاتب« :ما
ينفق على اللغة العربية يف �أمريكا يزيد على كل ما ير�صد لها جميع العامل
العربي»! ،وما ُن�شر يف �إ�سبانيا عام 1991م يزيد بالن�صف على كل ما ين�شر يف
البالد العربية.
 هناك مُعوِّق له ارتباط بعامل ال�سيا�سة؛ حيث انعك�س غياب التخطيطوالتن�سيق يف عمليات ال��ت��ع��ري��ب �إىل ظ��ه��ور م�شاكل م��ت��ع��ددة؛ لأ َّن ل��ك��ل دول��ة
عربية م�شروعها اخلا�ص يف التعريب وكانت النتيجة ظهور «عربيات خمتلفة
ت�شو�ش ال��ف��ك��ر وت�ستع�صي ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م»؛ فعندما تنظر �إىل م�صطلح مثل
( )mangmentجت��ده ي��ع��رب يف دول �أرب���ع مب�صطلحات خمتلفة؛ ففي
تون�س بلفظ الت�صرف ،ويف اجلزائر يقابل بلفظ الت�سيري ،ويف املغرب يقابل
بلفظة التدبري ،ويف موريتانيا يقابل بلفظة الإدارة .وهكذا ي�ضيع القارئ بني
امل�صطلحات املت�ضاربة التي تعيقه ومتنعه .وم��ن الأم���ور اخل��ط�يرة التي لها
عالقة بعامل ال�سيا�سة :هجرة العقول العربية �إىل اخل��ارج ب�سبب غياب املناخ
ال�سيا�سي واالقت�صادي والعلمي املنا�سب.
 مُزاحمة اللغات الأجنبية للغة العربية؛ فاللغات العاملية الكربى اليومهي النافذة املتاحة للعرب لالنفتاح احل�ضاري والت�شبع بروح الع�صر ،كما �أ َّن

مُزاحمة اللهجات العربية القطرية للف�صحى يف احلياة اليومية له �أثر بالغ
على منو الف�صحى على م�ستوى اخلطاب ال�شعبي اليومي.
 -7اللغة العربية وو�سائل التطوير:
ا�ستعر�ض الكاتب يف مقاله جمموعة من الآل��ي��ات التي ميكن من خاللها
تطوير اللغة العربية وجعلها لغة حية تفي باحتياجات الع�صر ،و�سنختار من
بني �آليات وو�سائل التطوير نقطة واحدة ملناق�شتها؛ وهي :ال�صرامة يف و�ضع
امل�صطلح وات�ساق الرتجمة.
وم��ن امل�س َّلم ب��ه ال��ي��وم يف الأو���س��اط العلمية �أ َّن العلم ال يتقدَّم دون جهاز
م�صطلحي دقيق ومُن�ضبط ،وتعد احل�صيلة امل�صطلحية العربية كبرية من
حيث ال��ك��م ،ولكنها هزيلة م��ن حيث اال�ستعمال؛ ب�سبب وج��ود ع��دة �صعوبات
تواجه م�شاريع الرتجمة العربية؛ ومن تلك ال�صعوبات :تباين اال�ستخدامات
املجازية بتباين اللغات ،فال يمُ كن �أن نرتجم التعابري املجازية يف لغة ب�شكل
حريف؛ ذلك �أن �أغلب هذا النوع من التعابري يعك�س خربة جمتمعية وثقافية
معينة.
وقد ُو ِّف��ق الكاتب يف احللول التي اقرتحها ،والتي ا�ستعر�ضتْ حال واحدا
لعر�ضه؛ وه��و :ال�صرامة يف و�ضع امل�صطلح وات�����س��اق ال�ترج��م��ة؛ لكون حركة
الرتجمة ال�صحيحة هي الطريق الأمثل جلعل العربية لغة علم حية ،وهذا
�سيتيح للطالب العربي درا�سة العلوم املختلفة بلغته ،ولنا يف حركة الرتجمة
العربية يف الع�صر العبا�سي خري مثال على �أ َّن الرتجمة تنع�ش احلركة العلمية
وحتقق الكثري من املكا�سب لأمتنا.

almashoor1000@gmail.com

جمادى الأوىل 1436هـ  -مار�س 2015م

11

حركة الإ�صالح وم�آالتها فـي الفكر الإ�سالمي
حممد املكتومي

يف مُنت�صف القرن التا�سع ع�شر� ،شه َد العا ُ
مل الإ�سالمي حركة �إ�صالح وا�سعة ،قادها كبار مُف ِّكري الأمة الإ�سالمية ،متيَّزت ب�إثارة النقد الذاتي للحالة العامة
للمجتمع الإ�سالمي ،وتقييم واقعه الأخالقي وال�سيا�سي وعيوب نظامه االجتماعي والثقايف يف فرتة ميوج فيها العامل باملتغريات احلداثية.
ي�سرد الكاتب علي مراد يف مقاله «�إ�شكالية الت�أخر والبحث عن النقد يف الفكر الإ�سالمي احلديث» ،قراءات الإ�صالحيني يف حتليل حالة اجلمود ال�سيا�سي
واالجتماعي على الواقع الإ�سالمي؛ منهم :امل�صلح حممد عبده ،عندما كان مُفتيا على م�صر؛ فقد ن�شر �سل�سلة من املقاالت الإ�صالحية يف جملة املنار ،والتي
حملت عنوان «الإ�سالم والن�صرانية يف مواجهة العلم واملدنية» ،خ ُل�ص فيها �إىل عيوب طبقة العلماء امل�سلمني ،واجلهل واخلرافات ال�شعبية ويف �أمية الن�ساء وعدم
تعليمهن ويف �إهمال العلوم الطبيعية يف الو�سط الإ�سالمي ،كما حمَّل النظام العثماين ا�ستخدامه الدين خلدمة ال�سلطة وعدم ت�شجيعه ن�شر العلم واملعرفة.
وامل��ت��م�� ِّع��ن ج��ي��دا يف الأ����س���ب���اب ال��ت��ي ط��رح��ه��ا حم��م��د ع��ب��ده،
يجدها تركز ب�شكل كبري على احلالة العلمية التي و�صل �إليها
ال��ع��امل الإ���س�لام��ي �آن���ذاك ،بينما رك��ز امل�صلح ال�����س��وري الكبري
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ك��واك��ب��ي ع��ل��ى الأ���س��ب��اب الأخ�لاق��ي��ة والدينية
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف حتليله لأ���س��ب��اب ت���أخ��ر امل�����س��ل��م�ين؛ ف��ي��ق��ول �إنَّ
ال���ت����أث�ي�رات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��ف��ه��م امل��غ��ل��وط لعقيدة
الق�ضاء وال��ق��در ،ه��ذا الفهم ال��ذي �ساعد على منو االجتاهات
اجلربية على ح�ساب املبادرة احلرة للإن�سان ،وروح التخلي عن
ال��ع��امل وال��ه��روب منه ،وت�شدَّد علماء ال�شريعة على النقي�ض
من ب�ساطة العلم ال�سمحة التي كانت منت�شرة يف عهد الأم��ة
الإ�سالمية الأول ،واعتقادهم نتيجة لهذا الت�شدد ب���أنَّ العلوم
الكونية وامل��ع��ارف العقلية مناق�ضة للعقيدة الإ�سالمية ،كما
�أ���ش��ار ال��ك��واك��ب��ي �إىل م��و���ض��وع ال��ت�����ش��ا�ؤم امل��ت��ول��د م��ن الإح�سا�س
با�ستحالة حلاق امل�سلمني بال�شعوب املتقدمة يف الغرب والقبول
بالذل خوفا من بذل �أدنى جمهود ،كما �أ�شار �إىل ق�ضية �إعطاء
الوظائف الإداري��ة والع�سكرية القيمة العليا على ح�ساب املهن
واحل���رف ،و�أت��ف��ق م��ع حممد عبده على ال�صعيد ال�سيا�سي يف
م�س�ألة ا�ستبداد النظام العثماين ولومه يف ت�أخر امل�سلمني.
ويع ِّرج الكاتب علي مراد بعد ذلك �إىل النظرة اال�ست�شراقية
للعامل الإ�سالمي من خالل الروائيني وكتّاب املقاالت والرحالة
وبع�ض النخب الأوروب��ي��ة الذين ك��ان ال�شرق ميثل لهم مكانا
لالنعتاق واالن�سراب بعيدا عن رقابة املدن ال�صناعية وقبائح
ِّ
ويو�ضح ذل��ك تعبري �أل�برت �سامان
احل�ضارة امل��ادي��ة اجل�شعة،
عن مكنون جيل �أدب��ي كامل بكلماته ال�شهرية�« :أن��ا ك�برت� ،أنا
�أحلم بال�شرق� ،أنا �أحلم بالأنوار» .ورغم �أن البالد الإ�سالمية
ال��ت��ي ح ّ
����ل ب��ه��ا ال���رح���ال���ة الأوروب�����ي�����ون ق���د �أث������ارت م�����ش��اع��ره��م
و�أحا�سي�سهم الرقيقة ،ف�إنه يجب القول ب�أن عالقتهم ب�أهايل
البالد �أف�ضت �إىل خيبات �أمل كبرية نتيجة للعادات ال�شرقية
م��ن امل��غ��رب �إىل ال��ه��ن��د وت��ق��ال��ي��ده ون��وع��ي��ة ح�����ض��ارت��ه امل��ادي��ة،
وغياب «الغريب واملختلف» الذي ُيبحث عنه يف �أر�ض الإ�سالم
ح�سب ما ي�شري �إليه الكاتب ،ولعلي �أختلف مع الكاتب يف هذا
ال�صدد يف العمومية التي �أطلقها عندما �أ�شار �إىل «خيبة �أمل»
امل�����س��ت�����ش��رق�ين؛ لأن���ه رغ���م ت��خ��ل��ف امل�����س��ل��م�ين ف�����إنَّ ج��ان��ب ال���روح
وال��غ��ري��ب ال���ذي يبحث ع��ن��ه امل�ست�شرق ك��ان م��وج��ودا �إىل حد
ما �إذا ما ق��ورن ذل��ك باملادية ال�سائد يف احل�ضارة الأوروب��ي��ة..
نعم ن�ستطيع �أن نقول �إن ال�صورة اال�ست�شراقية التي ر�سمها
الأوروب���ي���ون يف ذه��ن��ه��م جت���اه ال�����ش��رق ق��د ت��ك��ون غ�ير املتوقعة
بالن�سبة لهم� ،إال �أنه من الإجحاف �أن نقول ب�أن ذلك قد بدد
�أوهاهم يف البحث عن اجلديد يف البالد الإ�سالمية.
ث���م ي��ت��ط�� َّرق ال��ك��ات��ب ل��ت��ح��ل��ي��ل امل�����ش��ه��د ال��ث��ق��ايف يف ال��داخ��ل
الأوروبي ،وي�أخذ مثاال على ذلك يف فرن�سا التي كان بها تياران:
 -التيار الأول :تيار هام�شي ج��دا مل يكن له ذل��ك الت�أثري

ال��ق��وي يف الو�سط ال��ث��ق��ايف ،وال ميلك ق��وة تكوين �ضغط على
ال��ت��ي��ار الآخ����ر ،وك���ان مي��ي��ل �إىل ال��روم��ان�����س��ي��ة واالن���ح���راف عن
املركزية الأوروبية ،وكان متعاطفًا مع ال�شعوب الأخرى «ت�أثريه
برز يف الأو�ساط الأدبية».
 التيار الآخر وهو ال�سائد :فكان ذا �أيديولوجية ا�ستعماريةمكونة من الطبقة ال�سيا�سية ورجال الأعمال ،وكان ما يزيده
ق��وة ه��و الأو���س��اط اجلامعية التي كانت بيئة م�شجعة ل��والدة
مذهب متما�سك يف العلوم اال�ستعمارية.
وعلى ال َّرغم من �أن امل�ست�شرقني والنخب الأوروب��ي��ة �أدان��وا
امل�سلمني يف العيوب واملفا�سد التي وجدوها فيهم على �أنها �أمور
خلقية مرتبطة بهم كعرق �أو فئة اجتماعية �أو طائفية� ،إال
�أنهم يف نهاية الأمر حملوا الإ�سالم نف�سه امل�س�ؤولية الكاملة يف
وجت�سد
احلالة املرتدية التي و�صلت �إليها ال�شعوب الإ�سالمية،
َّ
ذلك ب�شكل الفت للنظر يف «�أطروحة رينان» ،الذي �أ�شار فيها
�إىل �أن:
 احلركة الفكرية املمتازة التي عرفت يف التاريخ الإ�سالميب�شكل كامل من نتاج الفر�س واليهود.
 الدين الإ�سالمي هو حجر على العقل الإن�ساين ،و�أ�ضر به،وجعل البالد التي فتحها حقال مغلقا على الثقافة العقالنية
التي ينتهجها العقل الب�شري� ،إ�ضافة �إىل �أن ال��دي��ن يف ذات��ه
يرف�ض الروح وال ي�شجع على البحث العقلي عن احلقيقة.
واملت�أمل يف حتليالت �أطروحة رينان يجد �أنها بعيدة جدا عن
اجلانب امل��ادي ال��ذي ك��ان ي�سود املجتمع الإ�سالمي من الظلم
والأنظمة اال�ستبدادية ،وال�صراعات الداخلية ،واالجتياحات
الأجنبية التي تركت �أثرا حا�سما يف االنحطاط والتخلف.
 ...وق���ف ال��ك��ث�ير م���ن امل�����ص��ل��ح�ين ال����ذي ���س��خ��روا ك��ت��اب��ات��ه��م
و�أقالمهم ،ووقفوا �سدا منيعا ملثل هذه التهم اجلزاف التي كانت
ت�ضرب الإ�سالم كدين يف ذاته ،منهم ر�شيد ر�ضا الذي قال :لقد
�أتلفنا �أقالمنا و�صوتنا يف الكتابة والتكرار ب�أن عيوب امل�سلمني
ال ميكن �أن تن�سب �إىل دينهم بل �إىل البدع التي �أدخلوها عليه،
و�إىل �أن امل�سلمني قد ارتدوا الإ�سالم كمن يرتدى معطف من
ال��ف��راء ب�شكل مقلوب» ،وه��ا هو �شكيب �أر���س�لان يقول مقولته
امل�شهور« :الإ�سالم �شيء وامل�سلمون �شيء �آخر».
لقد �أثارتْ �أطروحة رينان امل�صلحني الإ�سالميني �إىل �إ�ضرام
روح التغيري والنه�ضة يف نفو�س �شعوبهم من �أجل اخلروج من
حالة الركود االجتماعي والثقايف ،ومل تقت�صر كتاباتهم فقط
بالرد على الأطروحات الغريبة املغلوطة �أحيانا واملجحفة بحق
الإ�سالم وامل�سلمني.
وي��ت��ط�� َّرق ال��ك��ات��ب يف ن��ه��اي��ة م��ق��ال��ه �إىل ح��ال��ة التغيري التي
���ش��ه��ده��ا امل��ج��ت��م��ع الإ����س�ل�ام���ي يف �أ���س��ل��وب خ��ط��اب��ه ال����ذي متيز
بظهور م�صطلحات جديد غيرَّ ت نوعا ما يف الوعي املجتمعي،
وبثت روح امل�س�ؤولية جتاه الأمة ،وجند من هذه امل�صطلحات:

«الإ��������ص���ل���اح»« ،ال���ت���غ���ي�ي�ر»« ،ال����ت����ق����دم»« ،ال���ي���ق���ظ���ة ال���روح���ي���ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة ل�ل�أم��ة» ،وت�����ص��در ال��ع��ن��وان يف ال��ك��ت��اب��ات الأدب��ي��ة
وال�����ص��ح��ف��ي��ة يف ت��ل��ك ال���ف�ت�رة ..ودور اجل��م��ع��ي��ات ال��داع��ي��ة �إىل
ترقية الأن�شطة الثقافية وال�سيا�سية ،كما برز جيل من ال�شباب
الذين �أثارتهم حركة الإ�صالح والتغيري والتجديد ،فا�شتدت
ال�صراعات الفكرية قبل ذلك يف اجلامعات بني «�أن�صار القدمي»
الذي اتهم «�أن�صار التجديد» بالهرطقة الدينية واخلروج عن
ث��واب��ت ال��دي��ن .ويف امل��ق��اب��ل ،ف����إنَّ �أن�����ص��ار التجديد ق��د انتقدوا
ب�شدة ما �سموه «العقلية الرجعية» املتخلفة لأن�صار ال�تراث،
ول��ك��ن �شيئا ف�شيئا ب����د�أت ت���درك ال�شبيبة الإ���س�لام��ي��ة نقاط
التقارب بني الأيديولوجية الوطنية والأيديولوجية الدينية
اجل���دي���دة ،ورغ����م ذل���ك مل ت��ك��ن ل��ل�����ش��ب��اب ال��ت��ج��دي��دي�ين ر�ؤي���ة
فكرية متكاملة لأو�ضاع �أمتهم ،ومع ذلك كان لهم �أثر بارز يف
جمتمعهم؛ ففي م�صر خ��رج ط�لاب جامعة الأزه���ر ُم�ضربني
عن الدرو�س ،مطالبني بتحديث املناهج التعليمية عندهم .ويف
ال�سنة التالية ،خرج طالب جامعة الزيتونة يف تون�س ب�إ�ضراب
مماثل .كما خرجتْ جماعات يف تركيا مطالبة بتغيري �شامل
يف م�ؤ�س�سات الدولة العثمانية انتهت بخلع عبداحلميد الثاين
على الرغم من قب�ضته القوية .ويف م�صر� ،شكَّل ال�شباب قوة
�ضغط �ضد ال�سلطات الربيطانية املحتلة لبالدهم ومتكنوا من
�إجبارهم على االعرتاف ب�سيادة الدولة امل�صرية عام .1922
 ...لقد �أفرزت �أيديولوجيا النه�ضة التي قادها التيار الثقايف
ال��ع��ل��م��اين وت��ي��ار ال��ت��ج��دي��د الإ���س�لام��ي ال���ذي د���شَّ ��ن��ه يف ال��ع��امل
العربي حممد عبده وتالمذته ،ود�شنه يف العامل الهندي �أحمد
خان ،عدَّة من�شورات نه�ضوية معبرِّ ة عن ق�ضايا الأمة؛ منها:
جريدة «الرتجمان» ،وجريدة «احلا�ضر» يف تون�س ،و»املنار» يف
م�صر على يد ر�شيد ر�ضا ،و»ال��ع��رف��ان» التي �أ�س�سها يف لبنان
ال�شيخ �أحمد عارف الزين.
تلك احلركة الإ�صالحية التي قادمها كبار م�صلحي العامل
الإ�سالمي� ،أف��رزتْ لنا نتاجا علميا غزيرا يف الفكر الإ�سالمي
على ال�صعيد الثقايف ،كما خل�صتْ فيما بعد �إىل ث��ور ِة ووع��ي
املجتمع العربي وطرده للم�ستعمر من امل�شهد ال�سيا�سي� ،إ�ضافة
�إىل ح��رك��ة التغيري يف التعليم مب��ا ينا�سب امل��وج��ة احل��داث��ي��ة
ال��ت��ي اج��ت��اح��ت ال��ع��امل �آن����ذاك ..ويف اع��ت��ق��ادي �أن تلك احلركة
النه�ضوية كانت مبثابة ردة فعل �إىل حد ما على الأطروحات
والأف��ك��ار الغربية �ضد الإ���س�لام وامل�سلمني ..ول��ك��ن احل��ال ما
لبثت �أن ع���ادت كما ن��راه��ا يف و�ضعنا احل���ايل ،ب��ل و�أ���ش��د؛ من
خالفات مذهبية و�صراعات داخلية وتغريات �سيا�سية ..فهل
�ستخرج الأمة من ذلك ونرى حركة نه�ضوية قريبا؟
Mohd22king@hotmail.com
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�أنـا والآخـرون :ثقافة االئتالف واالختالف
عبد اهلل املقبايل

يف مقالة له بعُنوان «التعاي�ش والت�سامح يف �سلطنة عمان» -ن�شرته جريد اجلزيرة ال�سعودية ،يف عددها ال�صَّ ادر يوم ال�سبت  21فرباير 2015م -حَ دَّث الكاتب
ال�سعودي وائل القا�سم متابعيه عن ثقافة االئتالف التي ت�سكن املجتمع العماين ،مُبينا �أ َّن الت�سامح ثقافة يحملها الأفراد ،ويحميها وعيهم اجلمعي .بال�صدفة،
َّاطلعت على هذا املقال �إبان قراءتي ملقال �آخر بعنوان «الت�سامح والثقافات» للأ�ستاذ ال�سابق يف اجلامعة اللبنانية عاطف علبي ،والذي نحن ب�صدد االطالع عليه
وعمَّا يحويه من ت�أ�صيل لثقافة الت�سامح ،و�شرح ملعانيه وتبيان ملفاهيمه.
فا�ستنتجت م��ن الأول �أه��م��ي��ة احل��ف��اظ على ه��ذه ال��ث��ق��اف��ة ،وم��دى
حاجتنا �إليها يف املجتمعات الإ�سالمية والعربية ،وم��ن املقال الثاين
�أهمية اتباع هذا الت�سامح بقوة حتميك من تطرف الالت�سامح.
يفتت ُح عاطف علبي مقاله مبقولة �شائعة ت��رجِّ ��ح قابلية ال�شعوب
املتمدنة واملتح�ضرة واملثقفة للت�سامح ،ثم يفرت�ض �أن عالقة ما نا�شئة
ب�ين الثقافة والت�سامح؛ حيث �إ َّن امل�ساحة الثقافية ه��ي ال��ت��ي ت�شكل
الإطار التاريخي للت�سامح .ولتو�ضيح ذلك يرى الكاتب �ضرورة العودة
�إىل م�صطلحي الثقافة والت�سامح.
� ...إ َّن ال��ب��ح َ��ث يف كلمة ت�سامح بالالتينية (،)Tolerantia
وبالفرن�سية ( ،)Toleranceوبالإجنليزية (،)toleration
تعني لغويا الت�ساهل ،وفق ر�أي الكاتب ،بينما تعني عند علماء الالهوت
ال�صفح عمن اقرتف جرما بحق اهلل .ثم ي�ؤكد الكاتب �أ َّن الت�ساهل هو
عينه الذي ن�سمه بالت�سامح ومن معانيه�“ :إنه �سلوك �شخ�ص يتحمل،
دون اعرتا�ض ،الهجوم على حقوقه يف الوقت الذي ميكنه فيه جتنب
هذه اال�ساءة” .ثم ينقل لنا تعريفا لأدي��ب �إ�سحاق فيقول� :أم��ا �أديب
�إ�سحاق فريى فيما ن�سميه الت�ساهل وهو الت�سامح“ :ر�ضا املرء بر�أيه
معتقدا ال�صحة فيه حمرتما ل��ر�أي غ�يره كائنا من ك��ان ،رجوعا �إىل
معاملة النا�س مبا يريد �أن يعاملوه به؛ فهو ال مينع النا�س من �إظهار
م��ا يعتقدون” .ث��م ي�سوق الكاتب تعريف قامو�س الرو����س املو�سوعي
للت�سامح ال��ذي ينظر �إىل الت�سامح كونه تقبُّل ط��رف ما ط��رق تفكري
الآخرين وطرق حياتهم رغم اختالفهم عمَّا لديه .وبعد ذلك ،ينتقل
الكاتب �إىل ت�أريخ الت�سامح� ،ساعيا للك�شف عن توقيت ظهور الت�سامح،
والكيفية التي ظهر بها ،والأ�سباب التي دفعته للظهور .والكاتب هنا �إذ
ي�ؤرخ للم�صطلح ال ي�ؤرخ للمفهوم ،وهو يربط ظهور املفهوم باحلروب
الدينية �إبان القرن ال�ساد�س ع�شر؛ �إذ يرى الكاتب �أ َّن الدعوة للت�سامح
ت�أ َّتت عن �أزمة الإ�صالح ويف غمرة احلروب الدينية .و�أن هذا التعريف
بد�أ دينيا وانتهى مدنيا؛ كون الدولة هي �صاحبة ال�سلطة .و�أنه لي�س
من �صالح الدولة �إر�ضاخ املعتقدات الدينية ل�صالح معتقد واحد؛ لأ َّن
هذا الر�ضوخ ال ينتج �إال اعرتافات يحدوها الرياء والكذب� .إ َّن الت�سامح
م��ا ه��و �إال “االحرتام اللطيف ملعتقدات الآخ��ري��ن؛ كونها تعد �إغ��ن��ا ًء
للحقيقة الكاملة” .ويف خ��ت��ام ه��ذا اجل���زء م��ن بحثه ال���ذي خ�صَّ �صه
لتعريف الت�سامح ،يخل�ص الكاتب �إىل �أ َّن الت�سامح هو من �أهم القيم
التي يتطلبها التاريخ احلديث ،يف عامل يتجه �إىل الوحدة ،ف�إن تالقي
املتنوعات ميكن �أن يكون قتاال �إذا مل ت�أتلف بغر�ض االغتناء املتبادل
للخالفات فيما بينها .لكن عاطف علبي قبل �أن ينتقل بنا �إىل تعريف
الثقافة يقتب�س مقولتان لديدرو ومريامبو ،وهما مثقفان فرن�سيان
عا�شا يف القرن الثامن ع�شر ،مفادهما �أن املت�سامح مادام �ضعي ًفا ف�إنه
من املحتمل جدًّا �أن يُ�صبح غري مت�سامح �إذا ما تزايدت قوته ،والت�سامح
هو نظام املقهور الذي يرتكه عندما يغدو قويا.
�أما يف اجلزء الثاين من بحثه ،فيناق�ش الكاتب مفهوم الثقافة؛ فهي

جمموع املعارف املكت�سبة والتي ت�سمح بتطور الذائقة وح�س املحاكمة
النقدية ،وي�صفها ه��ري��وت ب�أنها «م��ا يبقى بعد �أن نن�سى ك��ل ���ش��يء».
وي��رى الكاتب �أن��ه مما يلفت النظر �أن من تعريفات الثقافة �أنها هي
جمموع املظاهر الثقافية حل�ضارة م��ا ،مبعنى �أن الثقافة لي�ست هي
احل�ضارة ،وهذه هي نظرة املثالية ،ولي�س عنها ببعيد نظرة املارك�سية
للثقافة� .صحيح �أ َّن املارك�سية ال تقر بف�صل املثالية املطلق ،لكنها ما
زالت حتتفظ بحق الف�صل الن�سبي بني الثقافة واحل�ضارة.
وبعد ه��ذه املقدمة الطويلة ،يلج الكاتب للمو�ضوع حم��اوال تتبع
العالقة اجلدلية بني الثقافة واحل�ضارة والت�سامح؛ حيث �إ َّن هناك
جمموعة من ال�شعوب ال ت��زال يتملكها نوع من عدم اليقني يف ت�شكل
الدولة -الأمة؛ حيث تال ن�شوء بدء عملية الدميقراطية بع�ض خيبات
الأمل كما حدث يف �أوروب��ا ال�شرقية و�إفريقيا .بعدهاُّ ،
تنق�ض القبيلة
على الدولة ،وتتحوَّل االنتخابات �إىل جمرد �إح�صاء �إثني .لكن الكاتب
يرى عامال �آخر غري الثقافة كان م�س�ؤوال �أي�ضا عن ت�أجيج ال�صراعات،
�أال وهو العامل االقت�صادي �أو اال�ستعماري اجلديد ،والذي لعب دوره
ال�سلبي يف ت�أجيج القوميات القبلية� .إ َّن املتوج�سني من الت�سامح على
جزء من ال�صواب -ح�سب ر�أي الكاتب� -إذ لي�س كل الت�سامح حقيقيا
و�إيجابيا ،على اعتبار �أن��ه يوجد ت�سامح �سلبي وه��و ال��ذي يقوم على
قبول االختالفات مبعنى القبول بها طاملا ال تزعجنا كثريا �أو ال مت�سنا
مبا�شرة� .إذ �إ َّن هذا النمط من الت�سامح قد يقبل مبا ال ميكن القبول
ب��ه� ،أو �أن��ه قد يُو�صل �صاحبه �إىل الالمباالة .وال �أرى وجها لتق�سيم

الت�سامح �إىل �سلبي و�إي��ج��اب��ي ،فما اعتربه الكاتب �إيجابيا فذلك هو
الت�سامح وال غ�يره� ،أم��ا ال�لا مباالة و�إه���دار حقوق املجتمع فما ذل��ك �إال
اع��ت��داء على املجتمع ال يقل �إ���ص��را عن الت�شدد والتزمت ورف�ض الآخ��ر؛
وبالتايل هو لي�س ت�ساحما وال يدخل يف بابه؛ لذلك �أ�صاب الكاتب يف و�صف
الت�سامح باحلقيقي ،لكن لي�س متاما حني يتعلق بالإيجابي �أو ال�سلبي.
ويف جانب �آخر من البحث ،يرى الكاتب �أ َّن َ
بع�ض ال�شعوب لهم خا�صية
ثقافية ب��ارزة؛ بحيث تعمل ك���آالت حقيقية ل�صنع الت�ضامن والتما�سك
يف ا�ستقبال الآخ��ر ،وه��ذه اخلا�صية -ح�سب عاطف علبي -تعمل ب�شكل
وا�ضح كو�سيلة لال�ستقبال وتناغم اخلالفات ،وهنا ي�ضرب لنا الكاتب
مثاال يتعلق ب�سعي القبائل �إىل التما�سك واالحتاد ،ويف �إطار �سعيها لهذا
التما�سك تتقبل اخل�لاف��ات الداخلية ،لكن ه��ذا الأم���ر يتم يف م�ستوى
امل�ؤتلف� .أم��ا يف م�ستوى الآخ��ر املتعدد املختلف ،ف���إن �أع�ضاء القبيلة ال
يقبلون بالغريية على اعتبار �أنه البد من بقاء االختالف احلقيقي.
ويف اخلامتة ،يرى الكاتب �أن الت�سامح احلقيقي يقوم على العقل
وم��ن��ه ي�����ض��وع ���ش��ذى احل���ري���ة ال��دمي��وق��راط��ي��ة ،وت��غ��و���ص ج����ذوره يف
الت�سامح املطلق ،و�أن يقظة العقل تثمر ت�ساحما ،مع التنبيه �أن��ه ال
يجوز الت�سامح مع الال ت�سامح ،ومع الت�سامح والدعوة �إليه نتذكر
معا قوله تعاىل“ :ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين
ومل يخرجوكم من دياركم �أن تربوهم وتق�سطوا �إليهم �إن اهلل يحب
املق�سطني».
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