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

منطقة حتت املجهر
كيف �صرنا �آخر الركب
نظرة يف اال�ست�شراق الأملاين
الفكر الإقفايل ،و�إقفال الفكر
تاريخ الثقافة الإ�سالمية والعوملة
رحلة ابن ف�ضالن :حكاية الإن�سان القدمي يف �أوروبا
ال�سلطة الدنيوية واملعرفة الدينية :جدال
العامل الإ�سالمي ..وحدة جغرافيا �أم وحدة عمل؟!
«الفتنة » فـي الت�أ�صيل الأ�شعري والتوظيف
مـــ�آزق الفكــــر الإ�ســــالمي
ثالوث العوملة وال�سيا�سة واللغة

»

�أما قبل!

د.هالل احلجري

ثمة ق َي ٌم �إن�سانية م�شرتكة بني ثقافات ال�شعوب ينبغي
�أن نف�سح لها الطريق يف مناهجنا و�إعالمنا؛ �سعيا للتقريب
بني ال�شعوب وتعزي ًزا حل��وار احل�ضارات بدال من تكري�س
�صدامها .و���س���أح��اول يف ه��ذه االفتتاحية ت�سليط ال�ضوء
على مثل هذه القيم� .س�أبد�أ اليوم بقيمة ال َع ْدل ،وهي من
�أج ّل القيم التي احتفت بها الن�صو�ص املقد�سة ،و مرجعيات
املِلَل وال ِّنحَ ل يف العامل .ويف القر�آن الكرمي �آية ت�شري �إىل �أن
الديانات ال�سماوية مثال كلها كانت معنية بتحقيق العدل
بني النا�س ،وهي قوله تعاىل “ َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا ر ُُ�سلَ َنا بِا ْل َب ِّي َناتِ
ا�س با ْلق ِْ�سط”.
َو�أَ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َتابَ وَا ْلـمِي َزا َن ِل َي ُقو َم ال َّن ُ
وهذا ما نلم�سه فعال يف التوراة والإجنيل والقر�آن.
����رب مل��و���س��ى عليه
جن��د يف �سفر ال�لاوي�ين (� )19أمْ ���� َر ال ّ
ا�س،
ال�سالمَ “ :ال َت�� ْر َت��كِ�� ُب��وا جَ ��� ْو ًرا فيِ ا ْل�� َق���َ��ض��اءَِ ،ال فيِ ا ْل ِق َي ِ
َو َال فيِ ا ْل����� َو ْزنِ َ ،و َال فيِ ا ْل َك ْيلِ  ”.ويف مو�ضع �آخ��ر م��ن هذا
ال�سفر قال الرب ملو�سىَ “ :ال َت ْر َت ِكبُوا جَ ْو ًرا فيِ ا ْل َق َ�ضاءَِ .ال
ني َو َال حَتْترَ ِ ْم و َْج َه َك ِبريٍ .بِا ْل َع ْدلِ حَ ْ
ت ُك ُم
َت�أْ ُخ ُذوا ِبو َْج ِه مِ ْ�س ِك ٍ
ِل َقرِيب َِك ”.وكتاب التلمود �أي�ضا مفعم ب�أو�صاف مف�صلة
لإج����راءات امل��ح��اك��م ،وق��واع��د الإث��ب��ات ،وال�����ش��ه��ادة ،وحرمة
جت��رمي ال����ذات .ويف الإجن��ي��ل م��وا���ض��ع ك��ث�يرة ت���ؤك��د قيمة
ال��ع��دل ،ومنها مث ً
ال م��ا ج��اء يف �سِ ْفر اجل��ام��ع��ة ،الإ�صحاح
ُ
يخالف ال��ع��د َل يف
اخل��ام�����س�“ :إن ر�أي���تَ ظلم الفقري وم��ا
بع�ض الأقاليم فال تعجب من الأم ِر ف�إن فو َق العايل �أعلى
منه ي�سهر وفوقهما من هو �أعلى منهما”.
�أمّ���ا الإ���س�لام ،فقد �أع��ل��ى م��ن قيمة ال��ع��دل حتى �أن اهلل
اخت�ص ب��ه ذات��ه العليا م��ن ب�ين �أ�سمائه احل�سنى ،وي���ؤك��د
ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي يف م��وا���ض��ع ك��ث�يرة ع��ل��ى �إق��ام��ة ال��ع��دل يف
امل��ج��ت��م��ع م��ع ال�����ص��غ�ير وال��ك��ب�ير ،واحل���ر وال��ع��ب��د ،وال��رج��ل
وامل��ر�أة ،وال�صديق والعدو .وهناك �آي��ات عديدة و�صريحة
بهذه القيمة الإن�سانية ال��ك�برى ،منها قوله ت��ع��اىل�( :إِ َّن
اللهّ َ َي�أْ ُم ُر بِا ْل َع ْدلِ وَالإِ ْح َ�سانِ َو�إِي َتاء ذِي ا ْل ُق ْربَى َو َي ْنهَى ع َِن
ا ْل َف ْح َ�شاء َوالمْ ُن َك ِر وَا ْل َب ْغ ِي َيع ُِظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرو َن) ،و قوله
تعاىل( :يَا �أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
ين �آ َم ُنوا ُكو ُنوا َقوَّامِ َ
ني بِا ْلق ِْ�س ِط ُ�ش َهدَا َء
َ
َ
َال ْق َر ِب َ
ني �إِ ْن َي ُكنْ َغ ِن ًّيا
للِهَّ ِ َو َل ْو َعلَى �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم �أ ِو ا ْلوَا ِل َد ْي ِن و ْ أ
َ
ريا َفاللهَّ ُ �أَ ْولىَ ِب ِه َما فَلاَ َت َّت ِبعُوا ا ْل َهوَى �أ ْن َتعْدِ ُلوا َو�إِ ْن
�أَ ْو َف ِق ً
َ
للهَّ
َ
ريا)  ،وقوله
َت ْلوُوا �أَ ْو ُت ْعر ُِ�ضوا ف�إِ َّن ا َكا َن مِبَا َت ْع َم ُلو َن َخ ِب ً
للِهّ
�أي�ضاَ ( :ي��ا �أَ ُّي��هَ��ا ا َّل�� ِذي َ��ن �آمَ�� ُن��واْ ُك��و ُن��واْ َق�� َوّامِ َ
�ين ِ ُ�ش َهدَاء
بِا ْلق ِْ�س ِط َو َال ي َْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن�آ ُن َق ْو ٍم َعلَى �أَ َّال َتعْدِ ُلواْ اعْ دِ ُلواْ
ُه َو �أَ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى).
�إن قيمة ال��ع��دل ال يقت�صر احل��ث عليها على الديانات
ال�سماوية ،و�إمنا هي قيمة قد�ستها خمتلف املِلَل يف العامل؛
فالبوذية مثال تقوم بع�ض مبادئها على مفهوم العدالة
ال�شاملة و هي “الكارما” ،وقد قال بوذا“ :يا من تقرتفون
املظامل ،انتبهوا �إىل �أنف�سكم ،وانظروا الأ�شياء ب�أعيانها ال
بظواهرها ،وال ت�ست�سلموا �إىل عبودية الذات ،فتقعوا يف �شر
�أعمالكم ،واعلموا �أنكم ال جتنون من العلقم عنبا”.
هكذا �إذن ،فالعدل من القيم الإن�سانية اجلميلة التي
�أك���دت���ه���ا ث��ق��اف��ات ال�����ش��ع��وب امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر عن
ممار�سات الظلم التي ينتهجها �أ�صحاب هذه الثقافات!
hilalalhajri@hotmail.com
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منطقة حتت املجهر
هند احل�ضرمية

�إ ّن نوع ال�صدام الذي يُ�س َتهل به مقال الكاتبة منى دياب «احل�ضارات �صدام �أم حوار ،جدليات التطور الدائم» ( جملة الت�سامح  -التفاهم عدد)7
لي�س يُفهم منه �أ ّنه ال�صدام ذاته الذي ّ
نظر له هنتنجتون عن �صراع احل�ضارات الغربية �ضد ال�شرقية فح�سب ،و�إمنا هو � ً
أي�ضا حماولة �أوروبا التمايز
بثقافتها �ضد الثقافة الأمريكية ،ويُفهم من ذلك �أن بوادر �صدام ثقايف غري �أمني تعي�شه القارتان ،وت�سعى �أوروبا ملحا�صرته فكرياً وثقافياً ،ي�أتي بعد
ذلك �صراع الأ�ضداد ،احل�ضارات التي تختلف جذريًّا من حيث التاريخ وال ُبنى الفكرية والدينية واالقت�صادية وهي ح�ضارات ّ
ال�شرق وال َغرب وخلف ّيات
هذا ال�صدام يف مقابل حماوالت احلوارالعاملي.
رغ��م ك��ل الق�ضايا ال��ت��ي ي�ضج بها عاملنا،
ل��ك��نّ ال�����ش��رق الأو���س��ط بق�ضاياه ال��ت��ي تبدو
وك�أنها ت��ت��و�إىل واح��دة �إث��ر الأخ���رى ،ال تكاد
ت��ن��ح��ل واح����دة م��ن��ه��ا ح��ت��ى ي��ول��د م��ن رحمها
م�����ش��ك�لات �أُخ����ر ت���أخ��ذ ال��ن�����ص��ي��ب الأك��ب�ر من
اهتمام املجتمع ال���دويل .ول��ك��ن كيف ول��دت
ق�ضية ال�شرق الأو�سط؟ وكيف تطورت؟ هذا
م��ا ي��ح��اول �شفيق حم�سن ط��رح��ه يف مقاله
املعنون بـ “ نظرة جديدة للم�س�ألة ال�شرقية
“.
اخ��ت��ل��ف��ت الآراء ح�����ول ق�����ض��ي��ة ال�����ش��رق
الأو�سط ،من حيث بداية ت�شكلها وماهيتها
وج���وه���ره���ا ،ف��ه��ن��اك م���ن ي����رى �أنّ امل�����س���أل��ة
ال�شرقية ب���د�أت منذ ان��ه��ي��ار الإم�براط��وري��ة
العثمانية ،ال��ت��ي ب���د�أت م��ن��ذ ال��ق��رن التا�سع
ع�شر بالتفكك نتيجة ظ��ه��ور ق���وى عظمى
�سعت �إىل الإطاحة بها ،بالإ�ضافة �إىل ت�شكل
القوميات داخل هذه الإمرباطورية .وهناك
م���ن ي���رى �أنّ ه���ذه امل�����س���أل��ة ان��ت��ه��ت ب��ان��ه��ي��ار
ه��ذه الإم�براط��وري��ة ،يف ح�ين و���س��ع البع�ض
نطاقها لتعرب ع��ن ���ص��راع ح�����ض��ارات ال�شرق
وال��غ��رب .وق��د عرفها رينيه غرو�سيه ب�أنّها
م�شكلة ال��ع�لاق��ات ب�ين �أوروب����ا و�آ���س��ي��ا  ،التي
كانت ت��دور رحاها يف �ساحات امل��ع��ارك ب�شكل
دوري ،بالإ�ضافة �إىل كونها م�شكلة ثقافية
منذ القدم.
وي�����رى � Dimitri Kitsklisأنّ
منطقة ال�شرق الأو�سط من الأهمية مبكان
بحيث تناف�ست عليها خمتلف ال��ق��وى لكي
ت�ضمها �إليها وتوحدها �ضمن امرباطورية
وا�سعة ،ل��ذا غزاها الفر�س والإ�سكندر ومن
ب��ع��ده��م ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ث��م ال��ق��وى الأوروب���ي���ة
بالإ�ضافة �إىل ظهور امل�صالح الرو�سية.
وبالن�سبة لـ �آرنولد توينبي ف�إن “امل�س�ألة
ال�شرقية املزعومة” هي م�س�ألة غربية نتجت
عن حدوث خلل يف احل�ضارة الإ�سالمية ،و�أنّ
هناك ثالث �أطروحات حتكمت يف م�سار هذه
امل�����س���أل��ة وه���ي (امل�����س��ح��ي��ة ،الإ����س�ل�ام – �آ���س��ي��ا،
�إفريقيا� ،أوروبا – ح�ضارة ،بربرية ).
ويف م��ط��ل��ع ال����ق����رن ال���ت���ا����س���ع ع�����ش��ر ب���رز

جن��م احل�����ض��ارة الأوروب���ي���ة� ،إث��ر ق��ي��ام ال��ث��ورة
ال�صناعية التي جعلت لها ال�سيادة العاملية،
وق�����د ت��ع��اي�����ش��ت احل�������ض���ارة الأوروب������ي������ة م��ع
ح�������ض���ارات �أق������دم م��ن��ه��ا ،ب��ع�����ض��ه��ا م�ست�سلم
للواقع الذي هي فيه وبع�ضها الآخر يحاول
ال���ن���ه���و����ض م����ن ج���دي���د وا�����س��ت�رج����اع ال���ق���وة
وال��ه��ي��م��ن��ة م��ث��ل الإم�ب�راط���وري���ة العثمانية،
ال��ت��ي ظ��ل��ت متم�سكة بنظامها االق��ت�����ص��ادي
ال����ذي ال ي��ع�ترف مب��ل��ك��ي��ة الأف�������راد ،وال����ذي
�أ����ص���ب���ح ن���ظ���ام���ا ب���دائ��� ًي���ا م���ق���ارن���ة ب��ال��ن��ظ��ام
االق��ت�����ص��ادي احل��دي��ث يف �أوروب������ا .وق���د ك��ان
لل�سيا�سة املتحفظة دور يف جر الإمرباطورية
العثمانية للخلف ،يف حني عمدت �أوروبا �إىل
زعزعة املجتمعات غري الأوروبية ،من خالل
دفعها �إىل التطور غري املوزون الذي يحاول
تقليد النموذج الأوروب��ي ،وقد زُين لهم ب�أنه
من��وذج م��ث��ايل ،فقد ن��ادت نظريات احل��داث��ة
�أن التقدم الذي تن�شده املجتمعات �سيتحقق
�إن ه��ي �أخ���ذت باملنهج ال��ت��ق��دم��ي الأوروب����ي.
غ�ير �أنّ ه���ذا ال�����س��ع��ي ن��ح��و ال��ت��ق��دم مل يكن
متوافقا مع املتطلبات الداخلية للمجتمعات
غري الأوروبية لهذا مل تزدد تلك املجتمعات
�إال تخلفا ،وهنا ظهر م�سمى “دول العامل
الثالث” ليدخل يف دائ��رت��ه ك��ل ال��دول التي
مل ت�ستطع الو�صول للخط التقدمي الذي
ر�سمته احل�ضارة الأوروبية.
وق����د دف����ع اال���س��ت��ع��م��ار الأوروب��������ي ال����دول
امل�ستعمرة �إىل عملية التغريب وهي حماولة
لتطبيق النموذج الغربي ،ولكن تبني لهذه
امل�ستعمرات فيما بعد ف�شل ه��ذا النموذج يف
ب��ل��دان��ه��ا ويف ال��وق��ت ذات���ه ك���ان م��ن ال�صعب
عليها ال���ع���ودة �إىل م��ا ق��ب��ل ال��ت��ب��ع��ي��ة ،وب��ه��ذا
�أ���ص��ي��ب��ت ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات ب��ت�����ص��دع وان�����ش��ق��اق
داخلي.
وميكننا تو�ضيح ه��ذه العملية مبحاولة
الإمرباطورية العثمانية يف ا�سرتجاع قوتها،
فقد ر�أت �أن �أورب���ا تفوقت عليها يف اجلانب
الع�سكري”فقط” ف��ك��ان احل���ل ه���و تقليد
ال��ن��م��وذج ال��ع�����س��ك��ري الأوروب�����ي وتطبيقه يف
تركيا ثم �سعوا �إىل حتديث الإدارة لكي تكون

مماثلة ل��ل��إدارة الأوروب��ي��ة وم��ن ث��م اختيار
�شكل لد�ستور ال��دول��ة (ه��ل يجب �أن يكون
ن��ظ��ام��ا م��رك��زي��ا �أم ن��ظ��ام��ا ال م��رك��زي��ا؟) ويف
�أثناء هذا النقا�ش تكونت جماعة �سرية �أطلق
عليها “تركيا ال��ف��ت��اة “ وع��ل��ى �أع�ضائها “
الأتراك الفتيان” كثفوا جهودهم و�أ�صبحوا
احل��زب احل��اك��م يف تركيا  ،ون���ادوا بالقومية
وهيمنة امل�سلمني الناطقني بالرتكية فقط.
ر�أى دع��اة القومية يف تركيا �أن م�ؤ�س�سات
الإ���س�لام مي��ك��ن �أن ت��ق��ف ع��ائ��ق��ا �أم���ام عملية
تغريب تركيا وبالتايل ف���إن التقدم املن�شود
���س��ي��واج��ه جملة م��ن ال��ت��ح��دي��ات  ،ول��ك��ن من
غ�ير املمكن �إي��ق��اف دور ه��ذه امل�ؤ�س�سات بعد
�أن �أ�صبح الإ�سالم روح املجتمع الرتكي ،فكان
احل��ل ه��و االن�����س�لاخ ال��ت��دري��ج��ي لكي تتمكن
ت��رك��ي��ا م��ن م��واك��ب��ة ال��ت��ق��دم الأوروب�����ي .وق��د
كانت النتيجة زوال االمرباطورية العثمانية
يف مطلع يونيو  ،1922ويف � 29أكتوبر 1923
ت���أ���س�����س��ت اجل��م��ه��وري��ة ال�ترك��ي��ة وعا�صمتها
�أنقرة ،ويف  3مار�س ّ 1924
مت �إلغاء اخلالفة
الإ�سالمية.
ب��ع��د ���س��ق��وط الإم�ب�راط���وري���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة
اق��ت�����س��م��ت �أم�لاك��ه��ا ب�ين ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا
ب��اع��ت��ب��اره��م��ا ق����وى ع��ظ��م��ى م�����س��ي��ط��رة على
املنطقة و ّ
مت االقت�سام نتيجة �صفقة �أبرمت
يف  1922لإقامة دولة تركية قومية اقت�صرت
ع��ل��ى اجل�����زء ال���ن���اط���ق ب��ال�ترك��ي��ة ف��ق��ط م��ن
الإمرباطورية العثمانية .بعد هذا االقت�سام
ان��ت��ه��ت م�����س���أل��ة ال�����ش��رق الأو����س���ط بالن�سبة
لأوروب����ا ب��ع��د �أن �أ���ص��ب��ح ه��ذ ال�����ش��رق منطقة
نفوذ لربيطانيا وفرن�سا ،ولكن الأمر مل يكن
بهذه ال�سهولة ف�إذا كان انهيار االمرباطورية
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ق���د و����ض���ع ح����دا مل�����س���أل��ة ال�����ش��رق
الأو���س��ط �إال �أن��ه خلق العديد م��ن امل�شكالت
ال�شرق �أو�سطية .ولعل �أب��رز ه��ذه امل�شكالت
هو تزعزع ا�ستقرار املنطقة وانت�شار القومية
وزيادة درجة ال�صراعات املذهبية الطائفية،
ف���ب���ع���د �أن ك���ان���ت ه�����ذه ال�������ش���ع���وب خ��ا���ض��ع��ة
حت���ت ح��ك��م �إدارة واح�����دة “الإمرباطورية
العثمانية”� ،أ�صبحت كل طائفة فيها ت�سعى

لأن تكون لها �إدارتها امل�ستقلة ،بالإ�ضافة �إىل
�سعي قوات االنتداب على ا�ستخدام الأقليات
ملواجهة احلركات الثائرة �ضدها ،الأمر الذي
�أزم الأو���ض��اع وخلق ج�� ًوا مليئا بالنزاعات يف
امل��ن��ط��ق��ة .ويف خ�����ض��م ه����ذه ال����ظ����روف ح��ل��م
ال���ع���رب ب��ت��ح��ق��ي��ق وح����دة ع��رب��ي��ة ،وه��ن��ا ج��اء
م�����ش��روع اجل��ام��ع��ة العربية كخطوة �أوىل يف
�سبيل حتقيق هذه الوحدة.
مل ي��ك��ن �إن�����ش��اء اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة نهاية
مل�����ش��اك��ل ال�����ش��رق الأو�����س����ط ،ف��ف��ي ع���ام 1947
�صدقت الأمم املتحدة على تق�سيم فل�سطني
�إىل دول�����ت��ي��ن (�إ�����س����رائ����ي����ل و ف��ل�����س��ط�ين)،
و ّ
مت ت��ن��ف��ي��ذ ذل����ك ب��ع��د ان�����س��ح��اب االن���ت���داب
ال�بري��ط��اين م��ن فل�سطني يف ال��ع��ام ال��ت��ايل.
وق��د �أ ّدى زرع جمتمع دخيل يف املنطقة �إىل
زع��زع��ة ا���س��ت��ق��راره��ا ،ول���ن جت���دي �أي حلول
�سيا�سية �أو جغرافية حل�سم ه��ذا ال�����ص��راع،
لأنّه يف جوهره �صراع ديني.
ال�������ش���رق الأو������س�����ط ال����ي����وم ي���ب���دو ���ض��ائ��ع��اً
وم�������ش���ت���ت���ا ،ول�����ن جت�����دي ب����ر�أي����ي �أي ح��ل��ول
خارجية ال تتوافق مع متطلبات جمتمعاته،
ول��ي�����س م��ن اخل��ط���أ اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ن��م��اذج
ال��ت��ق��دم��ي��ة ل����ل����دول الأخ��������رى ل���ك���ن اخل���ط����أ
ال�����ذي ���س��ي��ج��ر خ��ل��ف��ه اخل���ي���ب���ات ه���و تطبيق
من�����وذج ت��ق��دم��ي ب�����دون ت��ط��وي��ع��ه ل��ي��ت��ن��ا���س��ب
م���ع ظ����روف امل��ج��ت��م��ع ،ف���إغ��ف��ال خ�صو�صية
املجتمع هو �سبب ف�شل الكثري من امل�شاريع
التنموية .متى ي�صل ال�شرق الأو�سط ملرحلة
اال���س��ت��ق��رار؟ وم��ت��ى ت��ن��ت��ه��ي ك���ل ال�����ص��راع��ات
ال��ق��ائ��م��ة ف��ي��ه؟ ت��ب��دو يل الإج���اب���ة ع���ن ه��ذه
الأ�سئلة ومثلها كثري �ضبابية ال تكاد تبني،
فرغم �أنّ امل�س�ألة ال�شرقية انتقلت لتتمحور
حول �أنابيب النفط وتو�سعت ب�شكل كبري� ،إال
ً
مرتبطا بالتواجد
�أنّ منبع الق�ضية ما يزال
الإ����س���رائ���ي���ل���ي يف امل��ن��ط��ق��ة ،ف��م��ث��ل��م��ا ي�����ص��ب��ح
اجل�����س��م ال��غ��ري��ب ع��ل��ى اجل�����س��م ع����د ًوا خ��ط�� ًرا
على اخلاليا وم�صد ًرا للأمرا�ض ،ف���إنّ هذا
الكيان امل�ضطرب �سيظل م�صد ًرا مل�شاكل قد
ال تنتهي يف املنطقة.
				
famouswritter@hotmail.com
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نادية اللمك َّية

«فال الأم�س مي�ضي وال الغد ي�أتي»هكذا عبرّ حممود دروي�ش «دون ق�صد» عن حالة التنازع املزرية بني التحفظات الأيديولوجية وبني القراءة اجلديدة
للن�ص الديني ،بني الأنا التي تخاف على نف�سها من االنفتاح فتت�شبث بالأم�س ،وبني رغبتها يف م�سايرة التقدم والتعاي�ش مع الآخر ،وهي بني هذا وذاك
حتاول اختزال العامل يف ثقافة �أ�سا�سها الدين ،لي�صبح الدين هو امل�سري للأهداف والعادات وال�سلوك اليومي ،وي�صبح الدفاع عن كل هذه اجلوانب
واجباً مقد�ساً.
ولكن ه��ل ك��ل ع��ادات��ن��ا و�أف��ك��ارن��ا و�أن�شطتنا ه��ي بتفا�صيلها من
�صلب الدين (الوحي)؟ �إنّ الإجابة على هذا ال�س�ؤال يفتح الباب
على �أ�سئلة كبرية �أخ���رى :م��ا الثابت يف ه��ذا ال��دي��ن؟ وم��ا املتغري
القابل لتجاوز و�صاية التاريخ؟ حممد ال�س ّماك الكاتب والباحث
اللبناين ي��ح��اول فتح احل��دي��ث يف مقاله «ب�ين امل��ت��غ�يرات العاملية
والثوابت الدينية».
ري فل�سفي حلالة
يقف الكاتب يف بداية املقال حماولاً �إيجاد تف�س ٍ
الرتاجع احل�ضاري للم�سلمني اليوم .فعلى امل�ستوى التكويني يع ّد
ال��دي��ن امل��ك��ون الأ�سا�سي لثقافة امل�سلم ،وي��غ��دو ال��دف��اع ع��ن الدين
دفاعا عن الثقافة والهوية واملبادئ ،وي�صبح «رجل الدين» و�ص ًّيا
ال ميكن جت��اوزه ،وه��ذا كله يجعل امل�سلم يف قلق من التداخل مع
الآخر ،خو ًفا �أن تت�أثر ثقافته  -املغلفة بالدين -بثقافة الآخرين،
هاج�سا مينعه من االنفتاح والتقدم.
لي�صري «اخلوف على الذات»
ً
ت��ف�����س�ير ال��ك��ات��ب ال��ن��ف�����س��ي ه���ذا ل��ل��ق�����ض�� ّي��ة ي��ف��ت��ح احل���دي���ث ح��ول
العالقة بني الدين والثقافة ،فالتحام الثقافة بالدين  -بر�أيي-
هي ظاهرة �صح ّية� ،إذ ال ميكن ب�أي حال ف�صل الدين عن الثقافة؛
ً
ومرتبطا
ريا للحياة ومنظ ًما
فلي�س من اخلط�أ �أن يكون الدين م�س ً
ب��الأه��داف ،لأنّ ال��وح��ي ه��و �إج��اب��ة الإل���ه لأ�سئلة الب�شر ،ه��و نظام
اخلالق حلياة املخلوق ،لكن الق�ضية تتعلق بالأجوبة التي يقدمها
الدين؛ فالدين يجب �أال يقف حم�ص ًنا �ضد �أ�سئلة الب�شر الكبرية،
ب��ل حمت�ض ًنا ل��ه��ا ،ون�صو�صه قابلة ل��ل��ق��راءات اجل��دي��دة املرتبطة
بتغيرّ الزمن ،لأنه بغري ذلك �سينتهي �إىل العزلة والإق�صاء.
كما �أنّ م��ن �أب���رز �إ���ش��ك��ال��ي��ات الفكر الإ���س�لام��ي ال��ي��وم  -بح�سب
ال��ك��ات��ب -ه��و ع��دم ق���درة ال��دي��ن ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل م��ع الآخ���ر بالرغم
من ك��ون الدين يدعو �إىل قيمتني �أ�سا�سيتني :احل��وار الإيجابي،
واالنفتاح العلمي ،و�أدلة التاريخ يف ذلك كثرية؛ منها عالقة النبي
حممد مع الآخ��ر املختلف عقيدة �أو ثقافة ،ومنها ع�صر االزده��ار
الفكري الذي مرت به الدولة الإ�سالمية زمن اخللفاء العبا�سيني
من نقل وترجمة ،فالدين �إذن يحمل جوه ًرا يدعو �إىل التعاي�ش مع
الآخر ب�إيجابية ،كما يدعو �إىل احرتام ثقافته وفكره ومعتقده .ف�إن
كان هذا هو جوهر الدين فما الذي يربر هذه العمليات الإرهابية
املتوالية با�سم الدفاع عن الدين؟ وم��ا ال��ذي يف�سر ه��ذا اخلطاب
الديني امل�شبع مبعجم التكفري والإق�صاء العلني �أو ال�ضمني؟ �إننا
و�إن اتفقنا مع الكاتب يف �أن الإ�سالم هو دين التعاي�ش واحلوار لكن
الإ�شكالية تتعلق بت�أويل الن�ص من جانب وبتناقل ال��رواي��ة التي
حتتاج �إىل مقاربة متنها بالن�ص القر�آين من جانب �آخر ،وهذا كله
يخلق ذاكرة تعرقل احلوار.
على �أنّ الآخ��ر مل يكن هو ال�ضحية يف ه��ذه الق�ضية فقط ،بل
و�صل املجتمع الإ�سالمي  -كما يقول الكاتب� -إىل مرحلة ت�ؤمن
فيها ك��ل فرقة ب�أنها «امل��خ��ت��ارة» و»ال��ن��اج��ي��ة» و�أن��ه��ا الأح���ق بدخول
«ج��ن��ة اهلل» ،و�أن��ه��ا متتلك «احلقيقة امل��ط��ل��ق��ة» .ه��ل ميكن �إذن �أن
تكون احلقيقة ن�سبية يف هذا الدين؟ يقول ق��وزدوروف« :يجب �أن
نتخلى عن الفكرة اخلاطئة واملب�سطة املبنية على معنى �أنّ الدين
يخلو مت��ام��اً م��ن احلقيقة ،وي��ج��ب �أن نتخلى ك��ذل��ك ع��ن الفكرة
اخل��اط��ئ��ة الأخ���رى ال��ت��ي ت��رى �أنّ ال��دي��ن ميلك احلقيقة املطلقة،

فلي�س ثمة دين يعترب حقيقياً متاماً ،ولي�س ثمة دين يعترب خاطئاً
متاماً كذلك� .إنّ املوقف الديني وظيفة كونية من وظائف الوعي
الإن�ساين» .والق�ضية الأك�بر بر�أيي لي�ست يف جوهر الدين ذاته؛
لأننا �إن ا�ستطعنا �إيجاد الأجوبة الكاملة جلميع ت�سا�ؤالت الب�شر
يف هذا الدين ف�إنه �سيكون دي ًنا مثال ًيا ال يقبل ال�شك ،لكن جزءًا
م��ن ه��ذا ال��دي��ن معتم ٌد يف الأ���س��ا���س على االجتهاد وامل��راج��ع��ة ف���إن
احتمالية اخلط أ� وال�صواب واردة دون �شك ،وبالطبع يف ذلك حكمة
�إلهية .ما نريده �إذن هو �أن نفهم �أن فهم الدين متغري “والتغري
الزم من ل��وازم ب�شرية الفهم ولي�س الزمً��ا من ل��وازم الدين ذاته»،
و�أن ن�سبية احل��ق والباطل يف ه��ذا الفهم املتغري واق��ع��ة ،و�أن��ه مع
�سرعة التحوالت العاملية اليوم علينا �أن نقدّم فه ًما جديدًا يتالءم
ومعطيات الع�صر ،وعليه � ً
أي�ضا ال ميكن اجلزم بامتالك �أي فرقة
احلق املطلق (بالرغم من �أن �أحد ركائز االنت�ساب للمذهب –كما
تعلمتها ذات ي���وم -ه��ي �أن ت���ؤم��ن �أن���ك ع��ل��ى ���ص��واب وغ�ي�رك على
خط�أ!) ،يقول ت�شارلز كمبول يف كتابه (When Religion
� )Becomes Evilإن العالمة الأوىل التي ت�شري �إىل �أنّ
اختال ًال حدث يف فقه الدين هي “ �إدعاء �أتباعه امتالك احلقيقة
املطلقة”.
وم��ن ثم ف���إنّ امتالك فئة للحق يتنافى مع الدين ر�أ� ً��س��ا؛ لأن
الإ�سالم بينّ القواعد الكلية غري القابلة لل�شك �أو اجلدل ،وترك
تفا�صي َل قابلة لالجتهاد ،تتغري قراءتها بتغري الزمان ،ومن حق
امل�سلم �أن يت�ساءل وينظر وي��ت��دب��ر ،لأن �إع��م��ال الفكر يف التدبر
واملراجعة مطلب ديني ،فبغري التدبر والت�سا�ؤل لن يكون هناك
فهم ،وبغري الفهم ال يتحقق الإميان ال�صادق ،و�أما العودة للعلماء
فهو مطلب “اختياري” يرجع �إليه امل�سلم فيما �أ�شكل عليه بعد
ا�س�أَ ُلوا �أَهْ َل ِّ
الذ ْك ِر ِ�إنْ ُك ْنت ُْم
البحث والتدبر فاهلل تعاىل يقولَ ( :ف ْ
اَل َت ْع َل ُمونَ ).
احل��ل �إذن كما يقول ال�سماك يكمن يف «ال��وع��ي بواقع التخلف

واالعرتاف ونقد الذات ال مهاجمة الآخر» وهذا االعرتاف يتطلب
�إمي��ا ًن��ا ب��االخ��ت�لاف ،و�إدرا ًك����ا حلتمية ا���س��ت��م��راره ،و���ض��رورت��ه لبناء
جمتمع �إن�ساين متناغم ،يقول احلق �سبحانهَ ( :و َل ْو َ�شا َء َر ُّب َك جَ َ
ل َع َل
ا�س �أُ َّم � ًة َو ِاح��دَ ًة َو اَل َي��زَ ا ُل��ونَ خُ ْ
م َت ِل ِفنيَ) .كما يتطلب االع�تراف
ال َّن َ
منح الآخ��ر حريته يف اختيار الدين متامًا كما منحها الإ�سالم له
دون �إكراه ،كما �أنه وكما يقول ال�سماك �إذا كان احرتام الآخر لو ًنا
و�سلو ًكا قاعدة �أخالقية� ،إذن ح��ريٌّ � ً
أي�ضا �أن يكون االخ��ت�لاف يف
(العقيدة) قاعدة �إميانية و�إقرارا بتعدد ال�شرائع.
ث��م ي��ح��اول ال�س ّماك يف نهاية امل��ق��ال �إث��ب��ات ق��اع��دة االخ��ت�لاف
امل��و���ص��ل��ة ل��ل��وح��دة وال��ت��ع��اي�����ش ،م��ن خ�ل�ال ث�لاث��ة م��ب��ادئ �أر���س��اه��ا
الإ�سالم تقوم عليها الوحدة يف التنوع:
�ام ُندَ ا ِو ُل َها َب�ْيَنْ َ ال َّنا�س) ،فلو كان
 مبد�أ ال��ت��داولَ ( :و ِت� ْل� َ�ك الأَ َّي� ُالنا�س �شع ًبا واح���دًا ملا كانت هناك حاجة للتداول ،وال��ت��داول هو
«ت��وا���ص��ل الإن�����س��ان��ي��ة وا���س��ت��م��راره��ا» ول��ك��ن الإرادة الإل��ه��ي��ة ���ش��اءت
االختالف.
َ
هّ
َ
َ
ّ
ْ
ن
ال
الل
(
التدافع:
 مبد�أع
ف
د
ال
و
ل
و
ا�س َب ْع َ�ض ُه ْم ِب َب ْع ٍ�ض َل َف َ�سدَتِ
َ ْ َ ُ
َ
ْ أَ
ال ْر ُ
���ض) والتدافع هو التناف�س الإيجابي ،بغية االرتقاء والتطور،
ولو مل يكن هناك اختالف ملا كان هناك تناف�س ،وملا كان هناك –
بال�ضرورة -ارتقاء وتطور ،فاالختالف «�أ�سا�س عدم ف�ساد الأر�ض».
 م��ب��د�أ ال��ت��غ��اي��رَ ( :و َم��ا مِ ���نْ دَا َّب� � ٍة فيِ ْ أَ�ير
ال ْر�� ِ��ض َولاَ َط��ائِ��رٍ َي��طِ ُ
م �أَ ْم َثا ُل ُك ْم) ،وقوله تعاىلَ ( :ك َذ ِل َك �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك فيِ �أُ َّم ٍة
ب َِج َن َ
اح ْي ِه ِ�إ َاّل �أُ مَ ٌ
َق� ْ�د َخ َل ْت مِ ��نْ َق ْب ِلهَا �أُممَ ٌ ) وه��ي قاعدة ت�شكل التكامل مع قاعدة
ال��ت��ع��ارف ،وه��ذا التكامل ه��و م��ا يغر�س الأخ���وة الإن�سانية يف هذا
العامل املختلف جدًا.
بعد كل هذه العوامل التي نعرتف ب�أنها �أخ��رت ركب احل�ضارة
الإ�سالمية ال يحق لنا الآن طرح ال�س�ؤال ما الذي يجعل الإ�سالم يف
جمابهة العامل الذي يطلق عليه �أحكامًا عامة ظاملة!
nkha008@gmail.com
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نظرة يف اال�ست�شراق الأملاين
عبد اهلل ال�شحي

يناق�ش الكاتب ر�ضوان ال�سيد يف مقالته «ت�أثريات امل�ست�شرقني الأملان» مفهوم اال�ست�شراق و�إ�سهاماته واحلمالت �ضده ،ثم يتناول
امل�ست�شرقني والأعمال اال�ست�شراقية الأملانية ويطرح مناذج منها ويو�ضح ت�أثريها .وينتقل ليعلل �سبب �ضعف ت�أثريها يف الوقت احلا�ضر.
�شكلت الثقافة العربية والإ�سالمية حمل اهتمام من قبل العامل الغربي ،متثل ذلك يف بروز �أ�سماء لباحثني عملوا على تناول البنى
الثقافية العربية – الدين والأدب واللغة  -بالدرا�سة والتحليل� ،سمي ذلك الفرع من البحث باال�ست�شراق .جاء امل�ست�شرقون من جن�سيات
خمتلفة مثل بريطانيا و�أملانيا وفرن�سا وغريها ،ورمبا يكون يف ذلك �إ�شارة �إىل �أهمية اال�ست�شراق بالن�سبة للغرب بحيث ا�شتغل فيه
�أ�شخا�ص من خمتلف اجلن�سيات وخالل عقود طويلة من الزمن .تباينت �أعمال امل�ست�شرقني يف و�صولها وت�أثريها للوطن العربي،
وال�سبب يف ذلك �أ�سا�سا هو الرتجمة ،حيث � ّإن ما مل يرتجم منها مل ي�صل غالباً حتى يت�سنى للعرب نقده واال�ستفادة منه .بيد �أن ما
كاف على مدى الإ�سهام البالغ الذي �أحدثه الأملان يف الدرا�سات اال�ست�شراقية.
ترجم منها وحده دليل ٍ
مبا �أن اال�ست�شراق عمل �أجنبي فمن الطبيعي �أن تتنوع ردات
الفعل عليه بني القبول والرف�ض ،وخا�صة �أن بع�ض تلك الأعمال
بعيد عن املو�ضوعية والواقع وينم عن جهل وا�ضح ،لكن الكثري
من �أعمالهم من املمكن الإف���ادة منها ،وعلى غ��رار �إدوارد �سعيد
ال��ذي اعترب اال�ست�شراق نظرة متعالية م��ن ال��غ��رب للعرب ،ف���إنّ
جمموعة من املفكرين مثل الدكتور حممد ع��وين عبد ال��ر�ؤوف
اع��ت�بروا درا���س��ات امل�ست�شرقني �إ�ضافة مرثية �إن نحن �أعطيناها
ال��ف��ر���ص��ة امل��ن��ا���س��ب��ة .وم��ن امل��م��ك��ن ال��ق��ول ب����أنّ م��ن الإن�����ص��اف ع��دم
اتهام اال�ست�شراق بالرغبة يف الهدم والعمالة ،نظرا �إىل �أن بع�ض
امل�ست�شرقني ي��ع��ت�برون ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ث��ق��اف��ة ع��امل��ي��ة ال ثقافة
وتخلف بال�ضرورة كما هو �سائد بني كثري من النا�س ،و�إي�صال
���ص��ورة �سليمة ع��ن امل�سلمني ل��ل��غ��رب يعترب مطلبا ���ض��روري��ا من
مطالب الع�صر احلايل ح�سب ما �أت�صور.
يذكر الكاتب مناذج من �أعمال امل�ست�شرقني الأملان على ر�أ�سهم
يوليو�س ف��ل��ه��اوزن ملقالته ال��دول��ة العربية و�سقوطها ،ويعترب
يوليو�س باحثا بارزا يف الكتاب املقد�س بعهديه القدمي واجلديد
وال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي .ف��ل��ه��اوزن ك��ان ي�ستقي معلوماته م��ن امل�صادر
العربية م��ب��ا���ش��رة ،وه���ذا جعل �أع��م��ال��ه ت��ن��زع للمو�ضوعية ب�شكل
كبري ،خالفاً ملجموعة �أخرى من امل�ست�شرقني الذين كانوا ي�ستقون
معلوماتهم من �أعمال من �سبقوهم مما جعل �أطروحاتهم بعيدة
عن املو�ضوعية �إىل حد ما ،وه��ذا من املرجح �أن يكون �سبباً مهما
جلعل ب��اح��ث ك��ه��ذا مف�ضال ل��دى كثري م��ن ال��دار���س�ين ،بالإ�ضافة
الف�ترا���ض��ه �أن الإ���ش��ك��ال��ي��ة الرئي�سية يف ال��دول��ة ال��ع��رب��ي��ة الأوىل،
�إ�شكالي ًة ذات طابع قومي ،مما �أعجب القوميون العرب يف فرتة
اخلم�سينيات.
وعلى حد تعبري الكاتب ف���إن امل�ست�شرق الوحيد ال��ذي ي�ضاهي
فلهاوزن يف الت�أثري على الكتابة التاريخية العربية احلديثة هو
ك���ارل ب��ورك��ل��م��ان ،وه���و م�ست�شرق �أمل����اين ات�سمت ك��ت��اب��ات��ه بالعمق
وال�شمول واملو�ضوعية ،وله �أعمال عديدة جدا �أهمها حتقيق ر�سالة
يف حلن العامة للك�سائي ،وت�أليفه لكتاب “تاريخ ال�شعوب العربية”
وك��ت��اب “تاريخ الأدب العربي” ومتيز ه��ذا الأخ�ي�ر ب��الإت��ق��ان من
ناحية الرتتيب الزمني ملا ورد فيه وغو�صه يف الأدب العربي و�سعة
التبحر فيه .متت ترجمة كتابه “تاريخ ال�شعوب العربية” كامال،
ومتيز بالإيجاز وال�شمول ،بينما مل تكتمل ترجمة كتابه الآخر.
�أف���������ادت ب���ع�������ض ك���ت���اب���ات امل�������س���ت�������ش���رق�ي�ن م����ن �أم�����ث�����ال �إغ��ن��ت�����س
غولدزيهرالذي ينتمي لأ���س��رة يهودية� ،أف���ادت كتاباته يف تق�سيم
اجت��اه��ات تف�سري ال��ق��ر�آن �إىل �أج���زاء خمتلفة كالتف�سري ب��امل���أث��ور
والتف�سري ال�صويف والباطني ،والتف�سري الفيلولوجي �أي التف�سري

امل��ع��ن��ي ب��ال��ل��غ��ة .و�أب����رز ك��ت��اب�ين ه��ن��ا ه��م��ا “العقيدة وال�����ش��ري��ع��ة يف
الإ�سالم” ،و”مذاهب التف�سري ال��ق��ر�آين» .من الوا�ضح هنا كيف
�أن كتب �إغنت�س دعمت ودللت على �أج��زاء التف�سري ال��ق��ر�آين ،مما
ين�صب يف م�صلحة ال��دار���س�ين يف حقل التف�سري ال��ق��ر�آين ،ورمب��ا
�أي�ضا الفقهاء والباحثني يف امل��ذاه��ب ،ب��ل حتى الباحثني يف علم
الأديان املقارن.
ال تقت�صر الدرا�سات اال�ست�شراقية على املوا�ضيع املذكورة �آنفاً
فقط ،بل ت�صل حتى درا�سة الفل�سفة الإ�سالمية وتاريخها ،ويربز
ه��ن��ا ا���س��م الفيل�سوف امل�����ص��ري ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���دوي ال���ذي ترجم
ال��ك��ث�ير م��ن �أع��م��ال امل�ست�شرقني وال��ف�لا���س��ف��ة وامل��ف��ك��ري��ن الأمل����ان.
وميكن القول ب���أ ّن��ه من ال�ضروري بالن�سبة للم�ست�شرقني درا�سة
الفل�سفة الإ�سالمية لأنها كانت من �أهم مالمح احل�ضارة العربية،
فال ميكن فهم ودرا�سة ال�شرق �إال بفهم ودرا�سة الإنتاج الفل�سفي
يف تلك املنطقة .حيث �إنّ الفل�سفة الإ�سالمية تعترب فل�سفة عميقة
وفاعلة ،وا�شتغل بها العديد من الفال�سفة كابن �سينا وابن ر�شد
ال��ذي��ن �أ���س��ه��م��وا يف خلق طيف وا���س��ع م��ن الأف��ك��ار داخ���ل الفل�سفة
الإ�سالمية.
يتحدث الكاتب يف اجلزء الأخري من املقال عما يظن �أنه ال�سبب
وراء �ضعف ت�أثري �أعمال امل�ست�شرقني الأملان يف الوقت احلايل ،حيث
يعزو ذلك �إىل عدة عوامل� ،أهمها التنكر والرف�ض والقطيعة التي
يقوم بها البع�ض لكل ما هو غربي ،وقلة الرتجمات عن الأملانية

و�سيطرة الإجن��ل��ي��زي��ة والفرن�سية .م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري �أن ال�شرق
ي��ح��ت��اج لتغيري ن��ظ��رت��ه ل�لا���س��ت�����ش��راق يف �سبيل الإف�����ادة م��ن��ه ،وق��د
يتوجب على الراغب باالطالع على �أعمال امل�ست�شرقني الأملان تعلم
اللغة الأملانية ليتمكن من االطالع عليها .وعلى الرغم من وجود
جهات تعنى بالرتجمة عن الأمل��ان��ي��ة� ،إال �أنها قد ال تكفي ملواكبة
ريا من تلك الأعمال �أ�صبح قدمياً
الإنتاج الأملاين ،ناهيك عن �أن كث ً
وغري ممكن الإفادة منه.
يطرح الكاتب مفهوم اال�ست�شراق اجل��دي��د ال��ذي ت�سوده نزعة
مراجعة تفكيكية على غرار اال�ست�شراق التاريخي والفيلولوجي،
وامل�ؤ�سف حقاً هو انح�سار هذا كله مقابل الأ�صوات املنادية ب�صراع
احل�ضارات ومن كال الطرفني العربي والغربي .ميكن لال�ست�شراق
�أن ي�ساعد يف احلوار العربي الغربي ،حيث يربز احل�ضارة العربية
و�إنتاجها ،ويو�ضح �أنها �أمة جديرة ب�أن تكون �شريكا يف بناء العامل
ومتحو تلك ال�صورة امل�شوهة عن امل�سلمني.
بات وا�ضحا مفهوم اال�ست�شراق احلقيقي ،وت�أثري امل�ست�شرقني
ع��م��وم��ا والأمل������ان خ�����ص��و���ص��ا ع��ل��ى ال�����ص��ورة امل��ر���س��وم��ة ع���ن ال��ع��رب
وامل�سلمني .وق��د ي��ك��ون ال�سبيل الوحيد لتعزيز االط�ل�اع العربي
على االعمال اال�ست�شراقية الأملانية اجلديدة هي الرتجمة املواكبة
للإنتاج اال�ست�شراقي� .إن اال�ست�شراق لي�س �شرا مطلقات ،بل هو
خري �إذا ما متت معاملته مبو�ضوعية و�إن�صاف.
deeko123@hotmail.com
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الفكر الإقفايل ،و�إقفال الفكر
عبد اهلل املقبايل

الولوج �إىل عامل النظرية الغربية� ،أمر بالغ التعقيد ،وال يخلو من مط ّبات ،وقد �أغرى هذا احلقل كثرياً من مفكري العامل الإ�سالمي ال
�سيما � ّأن كثرياً منهم اقتنع بالقطيعة االبت�سمولوجية التي نادى بها غا�ستون با�شالر ،بل كانوا من دعاة التوا�صلية �أو اال�ستمرارية حيث
�إن الفكر العلمي احلا�ضر ا�ستمرار ملا �سبقه ،والعلمي ا�ستمرار وتطور للعملي .م�صطفى اليف احلرازين كتب مقا ًال يف جملة الت�سامح
�أ�سماه (التقييد والتقعيد يف الأنظمة واملناهج) ،طاف بنا من خالل الإ�شكال ال�سابق �إىل احلديث عن الفكر الإقفايل ،و�آلية قفل الفكر،
ريا �إىل حزمة من الأن�ساق الفكرية واللغوية التي تتحكم يف بناء ما �أ�سماه بالفكر املحلي الإقفايل .مقال احلرازين عميق البنية،
م�ش ً
ويحمل يف طياته طالئع التب�شري بقطيعة با�شالر االبت�سمولوجية ،لكن جمله الطويلة جداً �أثارت بع�ض الإ�شكال يف �إي�صال املعلومة.
رمبا متر على القارئ فقرة كاملة للحرازين هي جملة واحدة ،ال ي�ستطيع املتلقي خاللها التقاط �أنفا�سه ،ناهيك عن التقاط الفكرة.

يبد�أ الكاتب مقاله بت�سا�ؤل عن �سبب قيام الفكر املحلي مبزج
النظام اللغوي بعنا�صر من نظام �آخر؟ م�شريا �إىل �أن الإجابة التي
يقدمها رواد هذا (الفكر املحلي احلديث) غري مقنعة ،و�أن ال�سبب
وراء عملية املزج هذه هي حماولة للتقريب بني احلداثة والإ�سالم
ب��ا���س��ت��خ��دام ���ص��ي��غ ق��ول��ي��ة و�إ����ش���اري���ة ت��ن��ت��م��ي �إىل امل���خ���زون ال��ل��غ��وي
احل��دي��ث .ل���ذا ف��ال��ك��ات��ب ي��ق�ترح ا���س��ت��خ��دام م��ب��د�أ (ب���ول ف��اي��رب��ن��د،
امل�سمى مببد�أ عدم املقاي�سة)� ،أي عدم �إمكانية العبور بني النظم
التي ت�ستخدم منطوقات مت�شابهة لغياب الأ�صل املوحد بينها .لكن
احلرازين ينتبه �إىل عدم قدرة مبد أ� عدم املقاي�سة على الإقناع �إال
بتفكيك نظامي الإ�سالم واحلداثة معا ،وتر�سيخ هذا املبد�أ ب�إلقاء
ال�ضوء عليه� .إن تر�سيخ مبد�أ عدم املقاي�سة يف نظر الكاتب ،يكون
باال�ستفادة من دعوة فايربند املنهجية ،حينها �س ُيفتح حقل تفكري
د�أب املحلي على �إقفاله.
لإي�ضاح كيفية حتول الفكر املحلي �إىل فكر �إقفايل ،ي�سوق الكاتب
الن�ص التايل لعبداهلل العروي من كتابه مفهوم العقل« :ال منا�ص
لنا م��ن قبول التمييز والإق���رار �أن العقل ع��ق�لان� :أحدهما يه ّم
الفكر وح��ده ،ومهما كانت امل��ادة املعقولة ،هدفه النظر يف �شروط
التما�سك واالت�ساق ،والثاين يه ّم ال�سلوك �أو الفكرة املج�سدة يف
فعل هدفه النظر يف ظروف مطابقة الو�سائل للأهداف املر�سومة
�أياً كانت .الأول عقل املطلق ،عقل الكائنات املجردة ،عقل احلدود
والأ���س��م��اء ،عقل النطق وال��ك��ون ،وال��ث��اين عقل ال��واق��ع��ات� ،أف��ع��ال
الب�شر املتجددة .يوجد فرق جوهري بني من مي ّيز ومن ال مي ّيز
بني هذه املفهومني ،بل هنا حت ّل القطيعة اجلوهرية بني القدمي
واحلديث» .يرى احلرازين يف الن�ص ال�سابق فر�صة لالطالع على
�آلية حت��ول الفكر املحلي �إىل فكر �إق��ف��ايل ،حيث �إن تبدال �شامال
�أ���ص��اب م��ف��ردات ال��ق��ول ووح����دات ال��ف��ع��ل م��ن نقطة مفاجئة عرب
فكر احلداثة ،جعلت ن�ص العروي يقرتب من الالمعنى وفقدان
ال��دالل��ة كلما �أج��ه��د نف�سه لتثبيت حجته .وي�ست�شفع احل��زاري��ن
ب����ر�أي غ��ل�نر ال��ق��ائ��ل« :ول��ك��ن ح�ين ي��ن��ف ّ��ك الإك�����راه ع��ن ال��ق��ن��اع��ات
الفردية وال يرتبط �إ ّال بالنظم املحكمة وقواعد التفكري النظامية
واندراجها يف متك ّونات من العنا�صر امللتحمة ،يبزغ �أمامنا �إمكان
حديث :اجتماع هو مبثابة نظام تعاقدي� ،أو طبيع ٍة تبنى على ما
هو بديهي وعلى تو ّقع ما هو تناظري وعلى اجتماع حيث املفاهيم
متواطئة والب�شر �سوا�سية» .ي�شري غلرن �إىل نقطة بالغة الأهم ّية
بح�سب احلزارين ،فالن�ص يفجر فكرة احلديث ،حيث يعزي جناح
«التقعيد» يف الغرب �إىل التمييز بني ثقافتي الإرادة وال�شطارة.
ومل �أ ِع جيدا هنا م��ا �أراد احل��رازي��ن �إي�صاله ،فقد دخ��ل يف دوام��ة

طويلة من اجلمل املت�سل�سلة ،غري املنتهية� ،أو ما ي�شبه العبارات
غري املكتملة ،م�ستخدماً ا�شتقاقات متعالية على اللغة لت�أ�سي�س لغة
فل�سفية افرتا�ضية غري حقيقية .لكن جممل ما تو�صلت �إليه من
خالل ما �سرده أ�ن��ه ناقم على عبداهلل العروي وقد �أع��اد احلديث
عنه جم��ددا قائال« :ونكتفي هنا مبا �أح��دث��ه الن�ص الغلرني مبا
ه���و وح����دات ط��اق��ة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ق��ول��ي��ة وف��ع��ل��ي��ة ال ت��ن��ف�����ص��ل عن
متحركيات املمانعة واملناجزة والإحباط والتعطيل لآليات الإقفال
التي تك ّونت وان�شحذت وتراكمت يف املخزون الفكري املحلي والتي
جتد يف خطاب عبد اهلل العروي منوذجاً بارزاً لها»� .إن احلرازين
يف مقاله ي��رى م�شكل الفكر الإق��ف��ايل ه��و النظر �إىل ال��غ��رب مبا
لي�س فيه ،فيطرح على القارئ �س�ؤاال �سي�سعى هو نف�سه للإجابة
عنه ،ملاذا نعترب هذا الفكر �إقفاليا؟ وهو هنا ي�شري �إىل ما بد�أ به يف
مقاله عن حماولة «البع�ض» احلديث عن الإ�سالم بلغة احلداثة
دون املرور بالنواة ،وهو املخزون اللغوي القر�آين ،ح�سب ر�أيه .ثم
يذكر ما �أورده فران�سوا ليوتار عن «حت�� ّول لغة التقعيد يف الغرب
عن ن��واة التنظيم الأ�سطوري ،حيث التما�سك يتم بالت�أ�صيل� ،أي
الرجوع �إىل �أ�صل لتظهر كهدف قابل لالختيار احل��ر» .وهو هنا
�إذ ي�شري �صراحة ً �إىل ت�شكل خطاب �سلطوي ميار�س الإقفال على

حقلي الأقوال والأفعال ،يود �أن ينبه �إىل غياب الت�سل�سل املنطقي،
فيقول« :وبالفعل ال ميكننا اال�ستناد �إىل ما يقوله ليوتار يف هذا
تب�صرنا
الن�ص ال��ذي يبدو وك�أنه ي�أخذنا بعيداً عن هدفنا �إال �إذا ّ
بالف�صل الذي يقيمه بني اجلمل مبعيار التمييز بني ما ال يتحقق
�إال بعد ت�أ�صيله ب���رده �إىل مرتبة الآل��ي��ات اللغوية مب��ا ه��ي دورة
تراتب املبادئ وامل�ضامني التي يتح�صل منها هذا الت�أ�صيل وبني
م��ا يتحقق ب��ذات��ه خ��ارج ك��ل ت�أ�صيل .وت��ب��ع��اً ل��ذل��ك ف���إن م��ا يك�سبه
اال�ستنباط من ت�شاكله هذا يخ�سره عندما نقر�أه انطالقاً من هذا
الف�صل حيث التغاير والتباين يحل مكان الت�شاكل والتال�ؤم» .وهو
ي��رى هنا �أن الآل��ي��ات اللغوية ال تعترب خالية من الف ّعالية لأنها
غري م�ألوفة كما توحي بذلك الكتابة املحلية ،بل لأنها مزدوجة
ال�شحنة الداللية .وهذا االزدواج يولد دوامة مفرغة من الأ�سئلة
�أ���ش��ب��ه م��ا ت��ك��ون ب��اجل��دل البيزنطي .وه��ن��ا ينتج الفكر الإق��ف��ايل.
وعليه ،ال يكون امل�شكل يف الفكر فهو غري مقفل يف ذات��ه ،ولكن يف
الآلية املتبعة التي تولد ن�سقا �إقفاليا .ويف اخلتام �أود التنويه �إىل
�أهمية هذا املقال ،باعتباره مب�صرا ب�إحدى م�شاكل املنهج ،رغم ما
يحويه من تعقيدات ال تفقده قيمته.
abdullah-maqbali@hotmail.com
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تاريخ الثقافة الإ�سالمية والعوملة
ب�سام الكلباين

مما ال َّ
�شك في ِه �أ َّن �أوجه االختالف والتباين بني عاملية الإ�سالم والعوملة ُ
تكمن يف �أ َّن االثنني قد وجِ دا للت�أكيدِ على �أ َّن الإن�سان هو الركيزة
ّ
الدين ال�سماوي كون ُه منز ًال من عندِ اهلل غري قابلٍ للخط�أ ولي�س على غرار العوملة التي
الأ�سا�سية يف هذا العامل ،ولع َّل �أبرز خ�صائ�ص
ِ
تعدُّ ابتكاراً �إن�سانياً و�صنع ًة ب�شرية تعم ُل يف �أغلب الأحيان لتوافق �شك َل املجتم ِع والهوي ِة والثقافة ،وقد تباد َر �إىل �أذهاننا – ُ
نحن العرب
– قب َل عقو ٍد من الزمن عن ماهية العوملة و�أهدافها ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،و�إذا ما كانت ُت�شك ُل خطراً على الهوي ِة الإ�سالمية
والعربية ،وملّا تداركنا و�أدركنا وجو َد التطابق الفعلي بني الإثنني ،ظهرت حتديات من �ش�أنها �أن تعي َق النمو املعريف للثقافة الإ�سالمية،
و�أخرى هد ّدت وجود الهوية العربية.
يَرى الكاتب ال�سوري نبيل علي �صالح يف مقالت ِه املعنوَنة “بني
العوملة والعاملية الإ�سالمية” �أ َّن التحديات الأ�سا�سية التي تواج ُه
ف��ك��رن��ا الإ���س�لام��ي امل��ع��ا���ص��ر (ع��ل��ى م�����س��ت��وى دور ِه ال��ن��وع��ي الكبري
املتمثل يف عمل ِه ال��دائ��م على ق�ضايا بنا ِء ال��ذات امل�سلمة ،ومعامل
الر�سالة ال�سماوية ال�شاهدة على النا�س والر�ساالت ،ما ي�ؤدي �إىل
�إحقاق احلق والعدل ،ودفع الباطل والظلم عن الب�شرية جمعاء)
تنح�ص ُر يف ثالثة مظاهر ح�ضارية روحية ومادية ،وهي العوملة،
والهويات الثقافية ،وجمتمع ال��ث��ورة املعلوماتية ...ولذلك ف�إ ّنه
من ال�ضروري جداً بالن�سبة لفكرنا الإ�سالمي الراهن وعي هذه
الوقائع اجل��دي��دة ،ودرا�ستها ،وحتليلها ،وات��خ��اذ امل��واق��ف الفعالة
ب�ش�أنها ،على اعتبار �أنّ هناك ظروفاً م�ستجدة خمتلفة حتكم تلك
الوقائع ،وت�ؤثر يف �صياغة امل�شهد الثقايف الإ�سالمي امل�ستقبلي على
م�ستوى �ضرور ِة نقدِ الفكر الإ�سالمي ،وتقييمهِ ،وطرح ر�ؤى و�أفكار
جديدة ترتب �أولوياته وخطوط عمله يف امل��دى الزمني القريب
والبعيد؛ بحيث ي���ؤدي ذل��ك �إىل �إع��ادة الت�أ�سي�س اجلديد لنه�ضة
الأم��ة الإ�سالمية من خالل اعتمادها على الدين الإ�سالمي ذاته
كم�شروع ثقايف مركزي يف حركيته الثقافية واحل�ضارية املتجددة
دائماً بتجدد الأيام والدهور».
أ�سي�س علمي حل�ضور
وج َ��ب �إي��ج��ا ُد ت� ٍ
ولتحقيق تلك الأه���داف َ
الثقافة الإ�سالمية والهوية العربية يف خمتلفِ امليادين واملحافل
الثقافية ب�شكلٍ ف��اع��لٍ وم���ؤث��ر يف ���س��اح�� ِة الإن�����س��ان ،ول��و عُ��دن��ا �إىل
واق����ع احل�������ض���ارات ال��ب�����ش��ري��ة ال���ق���دمي���ة ،وت��ت��ب��ع��ن��ا ب���دق��� ٍة �أ���س��ال��ي��ب
ت��ط��وره��ا احل�����ض��اري ف��ك��ري��اً ،ف���إن��ن��ا ���س��ن��ج�� ُد �أ َّن احل�������ض���ارات ال��ت��ي
حققّت تقدماً وق��ف��زاتٍ وا�سعة يف م�سريتها التاريخية يف اجلانب
الفكري وال�صناعي والزراعي هي تلك احل�ضارات التي كانت تعت ُز
ب�شخ�صيتها الثقافية وج��ذوره��ا التاريخية وهويتها احل�ضارية
امل�ستقلة ،ف َعلى غرا ِر الأ�سوار الأوريلية التي كانت حُت ُ
يط بح�ضارة
روم��ا م��ن ك�� ِّل ح��دبٍ و���ص��وب ؛ �إلاّ �أن االن��غ�لاق امل��ع��م��اري مل ي�شكل
ع��ائ��ق��اً ع��ل��ى االن��ف��ت��اح وال��ت��ب��ادل ال��ف��ك��ري وال��ت��ج��اري واحل��رب��ي مع
باقي احل�ضارات الأخرى ال�صديقة منها والعد ّوة .وهنا يتباد ُر �إىل
ال�سبل وطرق العمل الكفيلة ب�إخراج امل�شهد
�أذهاننا �س�ؤال :ما هي ُ
الثقايف الإ�سالمي املعا�صر من حالة االحتكاك والتلقي ال�سلبي -
ك�أحد �سلبيات العوملة – �إىل حال ِة الفعل والت�أثري الإيجابي؟ وما
ه��ي واج��ب ُ
��ات املثقف الإ���س�لام��ي جت��اه تلك ال��ت��ح��دي��ات وامل��ت��غ�يرات
والتطورات العاملية الهائلة؟
�أو ًال  :حتدي العوملة
ري كلمة العوملة �إىل �صريور ٍة وحرك ٍة دائمة متدفقة ،و�سيلٍ
ت�ش ُ
ج����ارف م��ن امل��ت��غ�يرات غ�ير امل�����ض��ب��وط��ة يف ال�����ش��ك��ل �أو ال��ع��ن��وان �أو
التوقيت ،وبالرغم م��ن ح��داث��ة امل�صطلح بالن�سبة لنا� ،إلاّ �أن��ن��ا ال

يمُ كننا اعتبارها  -العوملة  -دخيل ًة على املنظومة الب�شرية ،بل �إنّ
بداياتها التاريخية قدمية ابتد�أت مع ع�صر االكت�شافات اجلغرافية
يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،وبروز ظاهرة اال�ستعمار يف القرن التا�سع
ع�شر ،اذ َج�� َع�� َل اال�ستعمار ك�� َّل �أرج���اء امل��ع��م��ور ِة معروفة ،فعملت -
االك��ت�����ش��اف��ات التاريخية  -على زي���اد ِة توا�صلها ال��ت��ج��اري وت��ب��ادلِ
ال�سلع بني خمتلف البلدان والأم�صار� ،إىل �أن بدتِ التجارة العاملية
ب�شكلها احلايل يف تو�سع بف�ضل قاعدة البيانات واملعلومات والتقنية
احلديثة التي جعلت من ال�سوق العاملية �ساحة ح ّرة ومفتوحة لك ِّل
ُ
ميتلك املال.
من
ويذك ُر القر�آن الكرمي يف �سورة الفرقان �آية من �ش�أنها �أن تعلنَ
�صراحة عن عاملية الإ�سالم والر�سالة املحمدية ،حيث قال تعاىل
( َت�� َب��ا َر َك ا َّل��ذِ ي َن�� َّز َل ا ْل�� ُف�� ْر َق��ا َن َعلَى عَ�� ْب��دِ ِه ِل َي ُكو َن ِل ْل َعالمَ ِ َ
ني َن��ذِ ي��راً (،
فالعوملة لي�ست كما َع َرفها الفيل�سوف املغربي حممد عابد اجلابري
حي َنما و�صفها ب��ق��ول�� ِه “ ه��ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعميم من ٍ���ط ح�ضاري
يخ�ص ب��ل��داً بعين ِه ه��و ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ذات على
العامل �أجمع” ،كما �أنها لي�ست بذات ال�سطحية ليلخ�صها �شعوب
املنطقة العربية على �أن العوملة مت�ش ّكلة يف غناء ورق�صة مايكل
جاك�سون و�سل�سلة �أفالم رامبو و�سينما هوليوود والأه��م من ذلك
اللغة الإجنليزية باللكن ِة الأمريكية وح�سب ؛ و�إمنا هي منظومة
ال��ت��وا���ص��لِ واالح��ت��ك��اك واال���ش��ت��ب��اك م��ع ب��اق��ي احل�����ض��ارات وامل��ذاه��ب
والأف��ك��ار امل��ت��وازي��ة واملتناق�ضة يف �آنٍ واح��د ،فقد �أ�صبحت العوملة
واقعاً مفرو�ضاً على املجتمعات الب�شرية كلها.
وق���د �أ���ش��ي�� َع ���س��اب��ق��اً يف مناهجنا ال��ع��رب��ي��ة ع��ن خ��ط��ورة ال��ع��ومل��ة،
الأم���� ُر ال���ذي ح�� ّت��م علينا �أن ن��ل��ح��ق ال��رك��ب م��ت���أخ��ري��ن ،ف��رغ��م �أن
ال��ع��ومل��ة �أ�صبحت ج���زءاً ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن ه��ذا ال��ك��ون ورك��ن��ا ً �أ�سا�سياً
يُبط ُل التقدم �إن ف ِق ْد� ،إلاّ �أن االتهامات ال تكاد تتوقف من �أكرث
الإفراد يف املجتمعات العربية ا�ستفادة من العوملة ،الأمر الذي جعل
البع�ض يقو ُم باختالق �شماعة لك َّل متاهاتِ الأم��ة الإ�سالمية ب�أن

باتت العوملة ت�صد ُر للنا�س الإحل��اد والف�ساد الأخ�لاق��ي وال�شذوذ
واالنحراف والفو�ضى اجلن�سية واالنتكا�سات الروحية واالنحطاط
الثقايف.
ثانيا  :حتدّي الهويات الثقافية �أو العوملة يف بعدها الثقايف
جمتمع من املجتمعات
«ت�شكل الهوية الثقافية احل�ضارية لأي
ٍ
الإطار النف�سي والفكري العام الذي يعبرّ عن وجود ِه االجتماعي
وحراك ِه ال�سيا�سي العلمي� .إنها نتيجة طبيعية للتفاعلِ احلا�صل
بني جمموعة من العوامل الفكرية واملعرفية التي حتك ُم �سلوك
وتوجه حركتهم ،وحتدّد لهم م�ساراته املتعددة يف احلياة،
�أع�ضاء ِه ّ
وع��ل��ى ���ض��وء ذل��ك ميكن �أن نعترب ال��ه��وي��ة احل�ضارية ت��ع��ب�يراً عن
النا�س عن �إرادتهم ،ووعيهم ،وطبائعهم و�أمزجتهم ،وت�صوراتهم
عن الكون والوجود واحلياة ،يف �سياق حتديدها لطبيعة العالقات
االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����س��ائ��دة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ،وم��ع��اي�ير ال�����س��ل��وك وو���س��ائ��ل
امل�����ش��روع��ي��ة ،ون��ظ��ام ال��ق��ي��م واج���ب االت��ب��اع� .أو عالقتهم ببيئتهم،
�أو ب���ع���امل م���ا ف����وق ال��ط��ب��ي��ع��ة ،وامل��ج��ت��م��ع��ات الإ����س�ل�ام���ي���ة متتلك
ه��وي��ة ح�����ض��اري��ة خ��ا���ص��ة ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا ع���ن غ�يره��ا م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات
غ�ير الإ���س�لام��ي��ة م��ن خ�ل�ال وج���ود ن��وع�ين م��ن ال��ع��ن��ا���ص��ر الثابتة
واملتحركة ،فالثابتة هي تلك التي �أوجدها انتماء املجتمعات �إىل
الدائرة احل�ضارية والتاريخية الإ�سالمية وهي ت�شتمل على انتماء
امل�سلمني �إىل دائرة الإ�سالم� .أما املتحركة فهي التي تت�شكل نتيجة
ملا تكت�سبه املجتمعات الإ�سالمية من خ�صائ�ص ومزايا ثقافية بفعل
ع��وام��ل ذات��ي��ة ومو�ضوعية م��ن داخ��ل ه��ذه املجتمعات �أو خارجها،
ي�ساهم تفاعلها م��ع بع�ضها البع�ض بكل م��ا يحتويه ال��واق��ع من
عنا�صر ومعطيات م��ت��غ�يرة .وم��ن هنا ن��ط��رح ���س���ؤا ًال م��ل ّ��ح��اً  :هل
متلك الثقافة العربية الإمكانيات والو�سائل اخلا�صة التي متكنها
من التفاعلِ مع باقي الثقافات من موق ِع التكاف�ؤ والندية واحلِ وار،
ولي�س من واقع ال�شجب وال�صراع؟
َ
bassam.alkalbani@aiesec.net
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رحلة ابن ف�ضالن :حكاية الإن�سان القدمي يف �أوروبا
عبد اهلل بن خمي�س العلوي
عندما نت�أمل الواقع الفكري للأمة الإ�سالمية نلحظ قيام النزعة املذهبية لدى كثري من قيادات التوجيه الديني و�إحلاحهم على �إبراز �سمات التميز والتفرد بني اجلماعات واملذاهب
الإ�سالمية ً
عو�ضا عن �إيجاد �أر�ض م�شرتكة يتم خاللها االتفاق والتالقي .هنا ي�ؤكد م�صطفى حمزة يف مقالته يف جملة الت�سامح  -التفاهم العدد ال�سابع «مقدمة من �أجل ت�أ�صيل الت�سامح
بني امل�سلمني»� ،أنه لكي نتجاوز هذه الأزمة لن�صل �إىل نقطة الت�سامح والت�سامي على اخلالفات ،يتعني علينا �أن نعود �إىل تلك القواعد والأ�س�س العلمية التي � ّأ�صلها يف موروثنا الثقايف
علما�ؤنا القدماء وهم ي�ؤ�صلون الت�سامح ،فنزيل عنها ال�سجف واال�ستتار نتيجة لرتاكم �سنوات التخلف واالنحطاط عليها ،ونعيدها �إىل الوعي وتعميمها على كل العاملني يف احلقل
الإ�سالمي؛ لي�ؤدي بدوره �إىل ت�سامح م�ؤ�صل على علم وب�صرية.

�إنّ ال���������ص����ورة ال���ف���ن���ي���ة والأدب�����ي�����ة وال���ع���ل���م���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة
واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية واجلغرافية والدينية
ال��ت��ي حملتها ال��رح�لات املختلفة ال��ت��ي ق��ام ب��ه��ا ال��ع��دي��د من
الرحالة يف الع�صور املتقدمة والع�صور الو�سطى والع�صور
ّ
احلديثة �إىل �أ�صقاع العامل لهي �صورة يمُ كن �أن نعدها �صورة
حي ومقروء
الإن�سان ،ورحلة ابن ف�ضالن لأوروبا هي منوذج ٌّ
لأدب ال��رح�لات ،وق��د ا�ستطاع الكاتب ال�سوري �شم�س الدين
الكيالين �أن يحلل ه��ذه الرحلة من جوانب خمتلفة ،وذلك
من خالل مقاله�« :صورة �أوروبا يف رحلة ابن ف�ضالن».
ريا
لعِب �أدب الرحالت على مر التاريخ الإن�ساين دو ًرا كب ً
وم��ه�� ًم��ا يف معرفة ت��اري��خ الأمم وم��ع��رف��ة �أح��وال��ه��م ،وطريقة
عي�شهم ومعي�شتهم من كافة اجل��وان��ب احلياتية الإن�سانية،
فقد نقل لنا م��ن كتبوا يف ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأدب الكثري من
املعلومات التي تتعلق بتلك ال�شعوب ،يف حقبة زمنية معينة،
ويف �إط��ار جغرايف معني ،و�شعب معني ،فمنهم من �أف��ا���ض يف
ال��و���ص��ف ،وم��ن��ه��م م��ن ع�بر ع��ب��ور ال��ك��رام ،وم��ن��ه��م م��ن �أ�سهب
و�أط��ن��ب يف ���ش��ع��ب وت���رك �آخ����ر ،ف��ك��ان��ت رح��ل��ت��ه م��رج�� ًع��ا �أو قل
م�����ص��د ًرا م��ن امل�����ص��ادر امل��ه��م��ة مل��ع��رف��ة ت��اري��خ وح��ي��اة الإن�����س��ان،
ويف املقابل هناك من ظلم يف و�صفه ،ومنهم من �أح��ق احلق
يف قوله ،ف���أدب ال��رح�لات هو �أدب ا إلن�����س��ان ،وق��د كتب يف �أدب
ال��رح�لات الكثري م��ن الأدب���اء يف امل�شرق وامل��غ��رب وم��ن ه���ؤالء
هم اب��ن بطوطة ،وم��ارك��و بولو ،واب��ن ف�ضالن ،واب��ن خلدون
و�صمويل جون�سون ،ورفاعة الطهطاوي ،وغريهم من كتّاب
هذا النوع من الأدب.
ل��ق��د ح��م��ل��ت رح��ل��ة اب����ن ف�����ض�لان ل��ب�لاد ال��ت�رك وال��ب��ل��غ��ار
وال�صقالبة �أهدافاً ظاهرة وا�ضحة �سطحية حتدث عنها كل
م��ن ت��ن��اول ال��رح��ل��ة ،و�أه��داف��ا مبطنة خفية ،مل تظهر ولكن
ال���ق���ارئ ي��ع��رف �أ ّن���ه���ا مل ت��ك��ن ل��ل��ه��دف ال��ت��ي م��ن �أج��ل��ه �أر���س��ل
املقتدر باهلل تلك احلملة حتت قيادة ابن ف�ضالن� ،أما الهدف
الظاهر فقد ذك��ره اب��ن ف�ضالن يف ب��داي��ة ر�سالته وه��و“ :ملا
و�صل كتاب �أمل�ش بن يلطوار ملك ال�صقالبة �إىل �أمري امل�ؤمنني
املقتدر ي�س�أله فيه البعثة �إليه ممن يفقه يف الدين ويعرفه
ربا ليق�سم
�شرائع الإ�سالم ويبني له م�سجدًا وين�صب له من ً
عليه الدعوة له يف بلده وجميع مملكته ،وي�س�أله بناء ح�صن
يتح�صن فيه من امللوك املخالفني له ف�أجيب �إىل ما �س�أل”
ولكن الناظر لل�سبب ال يجعله �سب ًبا مقن ًعا كي يجعل الأمري
امل��ق��ت��در يجيبه يف ف�ترة وج��ي��زة ج���دًا ،وجعله يجهز ك��ل تلك
احلملة وما �شاكلها من تكاليف باهظة الثمن ،فالدعاة ميكن
�أن يجلبهم من خالل معرفته للبلدان الإ�سالمية ،فدخوله
للإ�سالم ال �شك �أ ّن��ه كان على يد من يفقه الإ�سالم ،غري �أنّ
هذا الطلب الم�س رغبة املقتدر ،وحبه يف ال�سيطرة على تلك
ال��ب�لاد ،ودخولها يف طاعته ب��دون ح��رب وال قتال ُي��ذك��ر ،وال
حتى جي�ش جمند ك��ان الأم�ير با�ستطاعته �أن يجهزه ب��دون
�أن يكون هناك ���ش��رط ،ولكن ح��ب ال�سيطرة ،وم��د نفوذ بني

العبا�س ك��ان هد ًفا مبطناً الق��ى يف قلبه مت�س ًعا ،ثم ال نن�سى
�أن ال��ه��دف كذلك متبادل م��ن قبل ملك ال�صقالبة ،ذل��ك �أنّ
دول��ة بني العبا�س كانت دول��ة قوية يف عهد املقتدر ،فرغبته
يف االن�ضمام للقوى ال��ك�برى يف تلك ال��ف�ترة منا�ص ل��ه من
حرب املمالك الأوروبية القوية ،وهذا الم�سناه من رده البن
ف�ضالن ،فيقول ملك ال�صقالبة ”:قل له فو اهلل �إين لبمكاين
البعيد الذي تراين فيه ،و�إين خلائف موالي �أمري امل�ؤمنني،
علي ف�أهلك
وذلك �أين �أخاف �أن يبلغه عني �شيء يكرهه فيدعو ّ
يف مكاين ،وهو يف مملكته” فتالقت الرغبتان ال�سيا�سيتان من
قبل �صاحبي �سلطة حاكمة.
ا�ستطاع ابن ف�ضالن يف ر�سالته �أن يعطينا �أنرثوبولوجيا
م��ت��ك��ام��ل��ة ع��ن ح��ي��اة الإن�����س��ان يف ت��ل��ك الأرا����ض���ي الأوروب���ي���ة،
ويف تلك احلقبة الزمنية ،فهناك �شعوب م�� ّر عليها يف �أثناء
رحلته ،فو�صفها ب�صفات �سريعة وغري دقيقة وهذه ال�شعوب
هم :اخلوارزميون والرتك والبا�شغرد ،واقت�صر على و�صف
�أجوائهم ب�أنّها ب��اردة حيث يقول“ :لقد ر�أي��ت الأر���ض تن�شق
فيها �أودية عظام ل�شدة الربد ،و�أن ال�شجرة العظيمة العادية
لتنفلق ن�صفني لذلك” ،ك��ذل��ك و���ص��ف ح��رارت��ه��م ،وبع�ض
ال�سلوكيات االجتماعية والدينية اخلبيثة يف طريقة دفنهم،
ك��ذا يف تعاملهم امل��ق��زز وامل����روع م��ع امل����ر�أة ،مثله ت���زوج االب��ن
لعمته – زوجة �أبيه -بعد وفاة �أبيه ،والعن�صرية املقيتة التي
ميار�سونها يف حياتهم ،يف متييز الفقري والغني ،والدكتاتورية
التي تتاح للحاكم يف تعامله مع �شعبه� ،أما عندما جاء لو�صف
البلغار والرو�س واال�سكندنافيني فقد توغل يف و�صفهم بدقة
متناهية ،ب��ل يف ك��ل مناحي حياتهم حتى حياتهم الزوجية
اخل��ا���ص��ة ،وكيفية ال��دف��ن ،واخ��ت�لاف��ه م��ن �شخ�ص لآخ���ر ،كذا
جن��ده ���س�� ّل��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى ن��واح��ي احل��ي��اة ال��دي��ن��ي��ة الدقيقة،
وكيفية الدفن معهم ب�شكل مقزز وم��ر ّوع ،وحياتهم الليلية،
ومدى و�ضاعة املر�أة عندهم ،كذا ذكر لنا حياتهم ال�سيا�سية،
ومعاملة احل��اك��م م��ع رع��اي��اه ،وعقوباتهم القا�سية ،م��ن �شق
وح��رق و�شد للج�سم ،وتعاملهم مع املري�ض ،ك��ذا وج��دن��اه يف
موا�ضع ع��دة يذكر لنا ال��ت��درج الوظيفي يف احلكومة العليا
ل��ل��دول��ة ال���واح���دة ،ح��ي��ث ي��ق��ول ع��ن ن��ظ��ام احل��ك��م يف اخل���زر:
“يقال ل��ه خ��اق��ان ال��ك��ب�ير ،وي��ق��ال خلليفته خ��اق��ان ب��ه ،وهو
به يقود اجليو�ش وي�سو�سها ،ويدبر �أم��ر اململكة ،ويقوم بها،
ويظهر وي��غ��زو ،ول��ه ت��ذع��ن امل��ل��وك ال��ذي��ن ي�صاقبونه” ،ومل
ي�ترك اجلانب العمراين ،و�ضخامة بنيانهم ،منها ن�ستطيع
�أن نقول �إنّ ابن ف�ضالن مل يرتك جانباً �إن�سان ًيا �إال وحتدث
عنه ،وو�صفه لنا و�صفًا دقيقًا جدًا.
ذه��ب اب��ن ف�ضالن لهذه الرحلة حاملاً عنده مرجعياته
الثقافية وال��دي��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ل��ذل��ك جن���ده يف موا�ضع
ك��ث�يرة ي�صف الأح����داث ال��ت��ي ال تنا�سب ال�تراك��م��ات ال��ذات��ي��ة
ال��ت��ي ن�ش�أ عليها منذ نعومة �أظ��اف��ره ب�صفات قا�سية ،وه��ذا
يجعلنا يف حرية من الأم��ر حول املرجعية التي اعتمد عليها

ابن ف�ضالن ،عل ًما �أن ابن ف�ضالن مل يجل�س يف تلك املنطقة
غري وقت قليل جدًا ،فرحلته كاملة مل تزد عن � 6أ�شهر ،فمتى
ابن ف�ضالن جل�س وفهم وع��رف �أطباع هذه ال�شعوب يف هذه
ال��ف�ترة ال��وج��ي��زة م��ن ال��زم��ن ،وق���د ي��ك��ون ال��ق��در ي��� َّ��س��ر ل��ه �أن
يرى تلك الأحداث ب�أم عينيه ،وبكل دقتها ،يف املقابل يجب �أن
ن�ضع يف ر�أ�سنا احتمال �أن يكون ابن ف�ضالن �سمع و�شرح له
املرتجم هرجر كل ذلك ،ورمبا وجد م�سل ًما متم�سكًا بالإ�سالم
و�شرح لهم هذه ال�سلوكيات التي �أوردها ،وهي احتماالت واردة
وحقيقية.
وي��ب��دو �أن���ه وق��ع��ت م�����ش��ادات ومناق�شات فكرية وجمتمعية
ونقدية حول اختالف املجتمعات بني ابن ف�ضالن وبني املرتجم
هرجر ،وه��ذا قائم على الرتاكمات الثقافية للطرفني ،وما
حمله كل طرف عن الآخر ،وقد التزم ابن ف�ضالن يف مواقف
كثرية بال�صمت ،ويف نواحي مل يتمالك نف�سه يف رده عليهم،
م��ن ذل���ك امل��وق��ف ال���ذي ح���دث ل��ه ع��ن��دم��ا ق��دم��وا ل��ه ال��ط��ع��ام
ف��ق��ال“ :ب�سم اهلل” ف�ضحك اجل��م��ي��ع ع��ل��ي��ه ،ول��ك��ن��ه م��ع ه��ذا
متالك �أع�صابه ،وقد هاجم هرجر العرب فقال�“ :أنتم العرب
�صارمون (جديون) �أكرث مما يجب ،تتذمرون طوال الوقت”،
فريد عليه ابن ف�ضالن�“ :إنه �شمايل �أحمق ،ال يعرف �شيئًا
عن ات�ساع العامل” ،ويقول هرجر يف هجوم �آخر�“ :أنتم العرب
ترغبون معرفة �أ�سباب كل �شيء� ،إن قلوبكم عبارة عن كي�س
كبري مملوء يطفح بالأ�سباب” ،وي��رد اب��ن ف�ضالن“ :ي�ؤمن
ال�شماليون باخلرافات ،وال يلج�أون �إىل ح�سن الفهم �أو العقل
�أو القانون” ،هذه الردود وامل�شادات بني طرفني ح�صلت عدة
مرات يف الرحلة ،وهذا يعطينا �أنه ال يوجد تقبل من الطرفني
للآخر بالقدر املنا�سب الذي ي�ؤهلهم �أن يكونوا متنا�سقني مع
بع�ضهم البع�ض.
اهتم امل�ست�شرقون الغربيون عامة والرو�س خا�صة بر�سالة
ابن ف�ضالن ،و�أعطوها حقها من البحث والتق�صي ،والدرا�سة،
و�أه���م ه����ؤالء ه��و امل�ست�شرق ال��رو���س��ي كرات�شكوف�سكي ،وتعد
درا�سته لرحلة ابن ف�ضالن هي �أف�ضل الدرا�سات والقراءات
التي ن�ستطيع �أن نقول عنها ب�أنها در���س الرحلة من جوانب
خمتلفة ،مل يقت�صر هذا االهتمام على الكتابة فقط ،فقد مت
ج�سد فيه �شخ�صية
ت�صوير الرحلة يف عمل �سينمائي �ضخمّ ،
ابن ف�ضالن ورحلته وبع�ض الأحداث التي ذكرها يف ر�سالته،
�إال �أنه للأ�سف ال�شديد ما وجدنا هذا االهتمام موجو ًدا عند
العرب بالقدر الكبري ،حيث كانت الطبعة الأوىل بالعربية يف
�سورية عام 1959م �صدرت عن جممع اللغة العربية بدم�شق،
ورمبا لأنها ال مت�س تاريخهم ب�شكل مبا�شر ،واهتمام الغرب
عامة والرو�س خا�صة بها لأنها تعطيهم تاريخ �أمتهم الغابرة،
ولكن هذا ال يجعلنا �أن نهمل مثل هذا املخزون اللغوي والفني
لأدب ال��رح��ل��ة ،خا�صة و�أن الرحلة خ��رج��ت م��ن ب�لاد عربية،
ولأهداف �إ�سالمية وعربية.
abdlla1991@gmail.com
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ال�سلطة الدنيوية واملعرفة الدينية :جدال
حممد ال�شحي

يف �إطار االنتقال النوعي الذي تعي�شه املجتمعات العربية من طو ٍر �أقرب �إىل التقليدية �إىل طور ينزع للحداثة ،تتكاثر الدرا�سات الو�صفية
للمكون الديني الإ�سالمي ،مبا �أنه يحتل املرتبة الثانية بعد مك ّون اللغة يف هو ّية هذه الأمة .ويف هذا ال�سياق ،يتحدث عبداللطيف
الهرما�سي يف مقاله املعنون بـ»ال�سلطة والق�ضايا وامل�س�ؤولية يف املجال الإ�سالمي» ،عن عالقة ال�سلطة باملعرفة الدينية ،واختالط الديني
بالدنيوي ،وت�أثري وت�أثر كل منهما بالآخر بفعل امل�صلحة التي تدفع كال منهما نحو فعل معني ،وتربر التحوالت املعرف ّية تب ًعا للتحوالت يف
الديني �أو ال�سيا�سي .ويتخذ الهرما�سي من الإ�سالم ال�س ّني جماال لدرا�سته من غري �أن يربر ذلك مبا يكفي ،و�أظنه نحا هذا املنحى لتوافر
�أدبيات مت ّكنه من تو�صيف احلالة الدينية وال�سيا�سية.
بادئ ذي بدء ،نقف مع �أول عتبة يف مقال
ريا
الهرما�سي ،عتبة العنوان؛ لننظر يف �أب��ع��اد ما �سيتناوله تنظ ً
وتطبي ًقا .ذلك لمِ ا متثله عتبة العنوان من �أهمي ٍة يف توجيه القراءة،
وتعمل يف توجيه ا�ستجابة القارئ للن�ص .حُتيلنا �أول كلمة يف العنوان،
“ال�سلطة”� ،إىل جمموعة من الدالالت املتعلقة يف حقل ال�سيا�سة؛
من مثل :ال��ق��وة ،الرعاية ،التبعية ،الرتاتبية – وبالتايل �إىل تلك
العالقة اجلدلية بني احلاكم واملحكوم ،التابع واملتبوع يف ظل نظا ٍم
ما� .إ ّن هذه اجلدلية بني احلاكم واملحكوم م�ضبوطة مبجموعة من
“الق�ضايا” ،التي متثل اجل��ان��ب امل��ع��ريف (الفل�سفي) ال��ذي تنبني
عليه تلك العالقة اجلدلية .وهي �-أي املعرفة -متار�س �سلطتها على
الأفراد من حيث يدرون �أو ال يدرون ،كما قرر ذلك الفيل�سوف مي�شيل
فوكو .لكننا ال نتبينّ امل��راد من كلمة «امل�س�ؤولية» يف العنوان يف هذا
الإط��ار الذي ر�سمناه ،وا�ستعددنا ملواجهته يف ن�ص املقال من جدلية
ال�سلطة واملعرفة .كل ذلك ي�أتي يف جت ٍّل و�سمه الهرما�سي بـ»املجال
الإ�سالمي» ،مبا يتح ّمله من ثقل تاريخي �ضارب يف العمق مبا ال يقل
عن �ألف و�أربعمئة عام.
حدد الهرما�سي جمال درا�سته يف الإ�سالم بتجليه ال�سني ،متج ّن ًبا
بذلك االبتعاد عن مقا�صد بحثه املتمثلة يف تو�صيف اجلدلية بني
ال�سلطة وامل��ع��رف��ة .و�إنيّ �أراه ق��د وف���ق يف ه���ذه اخل��ط��وة الع��ت��ب��ارات
منهجية؛ منها :تثبيت �أحد املتغريات الذي هو ال�سلطة هنا ،مبا �أ ّنها
قائمة على امل�صالح ،ويف امل��ق��اب��ل ،ن��در���س ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي ت��ط��ر�أ على
املتغري الآخر الذي هو املعرفة الدينية ،مبا �أ ّنها قائمة على املبادئ.
لكننا ال ميكننا ،بحال من الأحوال� ،أن نزعم �أ ّن املعرفة تابعة لل�سلطة
على الإط�لاق ،و�أن ال�سلطة م�ؤثرة يف املعرفة على الإط�لاق كذلك؛
بل هما يف عملية ج��دال ال تنتهي ،ويُعمل كل ط��رف منهما مِ ب�ضعَه
يف الآخ���ر على ا�ستحياء .ولي�س �أدل على ذل��ك م��ن اعتماد الإ���س�لام
بتجليه ال�سني دي ًنا ر�سم ًّيا للدولة يف فرتات طويلة ،تتخللها فرتات
ّ
مت فيها اعتماد التجلي ال�شيعي عند الفاطميني ،وذه��اب �أه��ل عمان
�إىل ال�صبغة الإبا�ضية .وهذا التفاوت يف اعتماد التجلي الديني يعك�س
تبعية ن�سبية للمعرفة لل�سلطة .يف املقابل ،هناك ثورات �سيا�سية رُفعت
فيها املعرفة (بتجليها املذهبي) �شعا ًرا؛ كما قد ُع َّد املعتزلة مفكرين
للمعار�ضة ،والأ�شاعرة مفكرين لدولة بني �أمية.
يف الإط���ار النظري ل��درا���س��ت��ه ،ينطلق الهرما�سي مم��ا �أق��� ّره بيري
بورديو ،البنيوي الفرن�سي ،من اتهام كل الأفعال الفردية ،وو�ضعها
يف ق��ف�����ص االت���ه���ام ب��االن��ط�لاق م���ن “م�صلحةٍ” م���ا يف ه���ذا ال��ف��ع��ل
ال�سو�سيولوجي (االج��ت��م��اع��ي) �أو ذاك ،مب��ا يف ذل��ك �أف��ع��ال امل�ؤ�س�سة
الدينية ،و�أطلق عليها “امل�صلحة الدينية” .ويعرف بورديو امل�صلحة
ال��دي��ن��ي��ة ب���أ ّن��ه��ا “الفائدة ال��ت��ي جت��ده��ا ج��م��اع��ة �أو طبقة يف �أمن���وذج

حمدد من املمار�سة �أو االعتقاد الديني ،وباخل�صو�ص يف �إنتاج و�إعادة
�إنتاج ون�شر وا�ستهالك �أمنوذج معني من خربات اخلال�ص” .ويوجه
الهرما�سي نقدًا قويًّا لهذا االختزال غري املربر للدين ،والنظر �إليه
نظر ًة براجماتية (نفعية) تقتل فيه اجلانب الأخالقي اخللاّ ق الذي
ي��دف��ع ال��ف��رد �إىل مفاهيم �إن�سانية م��ن م��ث��ل :الإي���ث���ار ،ال��ك��رم ،وروح
الت�ضحية ،حُ
وتيله �إىل جمموعة من الأط��م��اع التي يتنظرها الفرد
ْ���ن لمِ��ا ق�� ّدم��ه �سل ًفا .وا���س��ت��دل ل��ذل��ك مبفهوم ال��دي��ن كما عند
ك���ر ِّد َدي ٍ
دوركامي من كونه ينتج ُمثُلاً وقي ًما جت�سد ال�ضمري اجلمعي وحتقق
التما�سك والدمج االجتماعي وي�ؤ�س�س االنتماء �إىل جماعة ذات هوية
ثقافية واحدة.
واحلق أ� ّن كالم بوريدو يدور حول �شكل واحد من �أ�شكال الدين؛
وهو ال�شكل امل�ؤ�س�سي ،بينما يتناول دوركامي ال�شكل االجتماعي ال�سابق
يف وج���وده على ال�شكل امل���ؤ���س�����س��ي .فبعد �أن ك��ان��ت التجربة الدينية
فردي ًة (متثلها التجارب ال�صوفية)� ،أ�صبحت اجتماعي ًة تربط بني
�أف���راد جمتمع م��ا يف �إط���ار م��ع��ريف وج���ودي يعطي تف�سريات للوجود
وب��داي��ات��ه وم��ن��ت��ه��اه ،و�إط����ار �أ���س��ط��وري ي��ع��زز ال�����س��اب��ق وي��ث�� ّب��ت��ه ،و�إط���ار
طق�سي ميثل البُعد االجتماعي فيه .ث��م بعد ذل��ك ح�� ّل رج��ل الدين
مكانة مت ّكنه من تكوين م�ؤ�س�سة دينية مبا ت�ضمه من مم ّثلٍ للدين
ودُو ٍر للعبادة و�أداء الطقو�س� .إذن هناك ثالثة �أ�شكال للدين ،حتدث
بورديو عن ال�شكل الثالث ،بينما رد عليه الهرما�سي بال�شكل الثاين،
ف�لا معنى الع�ترا���ض الهرما�سي �إذن؛ فاملنطلقات -و�إن تداخلت-
خمتلفة ،وامل�صالح متباينة؛ فامل�ؤ�س�سة الدينية لها م�صاحلها التي ال
تعب�أ مب�صلحة الفرد .وال �أدل على ذلك يف الرتاث الإ�سالمي من ذلك

الباب يف �أ�صول الفقه املو�سوم بـ”امل�صالح املر�سلة” الذي مي ّكن الفقيه
من �إ�صدار حكم قد يخالف ن�صًّ ا قر�آن ًّيا �أو نبويًّا يف �سبيل �سد ذريعة �أو
رد مف�سدةّ ،
بغ�ض النظر عن حاالت الأفراد ب�أعيانهم.
انتقل الهرما�سي بعد ذلك للحديث عن الإزدواج��ي��ة احلا�صلة يف
ال�شخ�صيات الدينية الكربى؛ وم ّثل لذلك بالنبيني عي�سى وحممد
عليهما ال�����س�لام .-تلك االزدواج�� ّي��ة ب�ين كونهما نبيني ال ّيب�شران
����س���وى ب��احل��ي��اة الأخ�������رى ،وب��ي�ن ك��ون��ه��م��ا زع��ي��م�ين ���س��ي��ا���س��ي�ين لفئة
انت�صرت يف مرحلة الحقة وك��ان لها ���ش���أن يف تر�سيم ال��واق��ع .ولعل
�إتيانه مبقولة امل�سيح عليه ال�سالم لليهود عندما �أرادوا �إيقاعه يف
يد ال�سلطة الرومانية (الوثنية) ،يف مو�ضوع اجلزية ،قال�“ :أدّوا ما
لقي�صر لقي�صر ،وما هلل هلل” ،هنا تنف�صل املكانة الدينية عن املكانة
ال�سيا�سية ،و�أرج��ع الهرما�سي ذلك �إىل حالة اال�ست�ضعاف التي كان
يعاين منها امل�سيح و�أت��ب��اع��ه .بينما ا�ستفاد م��ن ه��ذه املقولة امل�صلح
امل�سيحي مارتن لوتر ب� ْأن �أ�س�س لفكر العلمانية وف�صل م�ؤ�س�سة الدين
عن م�ؤ�س�سة الدولة حلماية الدين.
وباملثل ،ميكننا اال�ستفادة من املوروث الديني الإ�سالمي يف االجتاه
ذات��ه؛ ففي ذل��ك القول للنبي حممد  -عليه ال�سالم  -جلماعة �أهل
املدينة�“ :أنتم �أعلم ب�أمور دنياكم”ٌ ،
ف�صل ملكانته الدينية عن مكانته
الدنيوية .فهل �سينجح خطاب جتديدي من داخل الإ�سالم يف ت�أ�سي�س
فكر العلمانية؟!
ي��ح��دد الهرما�سي �ست وظ��ائ��ف للم�ؤ�س�سة الدينية يف الإ���س�لام؛
�أهمها  -والتي حولها مدار احلديث« :-وظيفة ن�صح احلكام وتقدمي
امل�شورة باعتبارهم ممثلني للمجتمع ومن �أهل احلل والعقد» .وي�ؤكد
على التفاوت الكبري الذي ح�صل يف تو�صيف الفقهاء للحكام واخلليفة
تب ًعا للحالة ال�سيا�سية ال�سائدة ،وا�ستخدام ال�سا�سة للفقهاء ،بكل
م��ا حتمله كلمة “ا�ستخدام” م��ن م��ع��انٍ �سلبية .ب���دءًا م��ن ا���ش�تراط
ال ُق َر�شية يف اخلالفة مع الإمام ال�شافعي (204-150هـ) ،وذلك طبيعي
نتيجة ل�سلطة بني العبا�س القر�شية ،ولي�س انتهاء بالتنازل عن هذا
ال�شرط مع اجلويني ( 478هـ)� ،أيام ال�سلطنة ال�سلجوقية!
يف النهاية �أق��ول �إ ّن الهرما�سي قد و ّف��ق �إىل حد كبري يف تو�صيفه
لعالقة الديني بال�سيا�سي ،وتو�صيف اجلدلية املرتتبة وفقها .لكنني
�أعيب عليه ال�ضبابية يف العنوان وع��دم االت�ساق الوا�ضح مع طرحه
يف املقال� .أ�ضيف �إىل ذلك غياب النظرة الغائية عن درا�سته وموقعها
من الدرا�سات احلديثة؛ فهل هي -يا ترى -واقفة عن ح ّد التو�صيف؟
�أو �أنها تريد خدمة الفكرة العلمانية يف ف�صل امل�ؤ�س�سة الدينية عن
امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية؟ الأمر غري وا�ضح.
Alshehhim@hotmail.com
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العامل الإ�سالمي ..وحدة جغرافيا �أم وحدة عمل؟!
مبارك احلمداين

من الق�ضايا الأ�سا�سية واملهمة يف �سياق البحث املمنهج حول م�شروعية كيان �سيا�سي �أو ثقايف �أو جغرايف �أو اجتماعي معني �أو يف م�س�ألة البحث عن واقعه
وم�ستقبله يقت�ضي الأمر بال�ضرورة تفكيك املفاهيم الأ�سا�سية املرتبطة به .وقيا�س عمق الوجود الفكري والتطبيقي لهذه املفاهيم يف الوعي االجتماعي
اجلماهريي من ناحية ويف مالب�سات الواقع املعا�ش من ناحية �أخرى .ففي �أطروحته املعنونة بعنوان“ :العامل الإ�سالمي وامل�ستقبل” يذهب الباحث
�سعيد بن�سعيد العلوي �إىل ا�ست�شراف م�ستقبل العامل الإ�سالمي بالدر�س والتحليل بناء على معطيات الواقع الذي تعي�شه �أقطاره .ورغم �أن الأطروحة
يف تقديري ت�سري يف خط غري متزن منهجياً نوعاً ما من زاويا التعاطي مع الق�ضية �إال �أن الدالالت واملقاربات التي بنى عليها العلوي هذه الأطروحة يف
ال�شق املهم منها هي الدالالت الأكرث �أهمية يف �سبيل ا�ست�شراف م�ستقبل العامل الإ�سالمي.
�إن م�صطلح ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ال��ي��وم �إذا م��ا ذه��ب��ن��ا �إىل اع��ت��ب��اره
جزءًا من النظام الدويل املكوّن من عدة نظم دولية فرعية� :إقليمية
ونوعية -فهو بح�سب باحثني ي�شري �إىل جمموعة ال��دول الإ�سالمية
و�إىل امل�سلمني يف دول �أخ��رى؛ وهو بالأ�سا�س (م�صطلح جيو�سيا�سي)
يرتجم واقع الأمة الإ�سالمية احلايل ،خا�صة من حيث عدم ان�ضوائها
يف �إط��ار دول��ة واح��دة .وهو يف �شق منه قائم على �أ�س�س عقدية بحيث
ي�صطلح على كونه مفهوما معرفيا يعك�س ر�ؤية امل�سلمني يف الأقطار
الإ�سالمية وغ�ير الإ�سالمية �إىل �أنف�سهم يف �ضوء وج��وده��م العاملي
واحل�����ض��اري ون��ظ��رت��ه��م �إىل الآخ����ر وف���ق امل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي يبنى عليها
وج��وده��م احل�ضاري .وعليه ف���إن الرابطة العقدية (كمحور �أ�سا�سي
معريف) يتكئ عليه هذا املفهوم هي التي من املفرت�ض �أن تكون تربط
بني �شعوب متنوعة الأقوام والأعراق والألوان والأجنا�س تنتمي لهذه
الأمة ،ويذهب البع�ض �إىل مناق�شة املفهوم يف �شقه ال�سيا�سي بالنظر
للعامل الإ�سالمي ككيان دولة له �أبعاده وقواماته وتنظيماته..
وعليه يف �ضوء التحليل املفاهيمي ال�سابق ف���إن البحث يف ق�ضية
العامل الإ�سالمي والأبعاد املرتبطة به �سواء كانت �أبعادا تاريخية �أو
راهنية �أو م�ستقبلية يقت�ضي حتديد مدخل �أ�سا�سي للمناق�شة ،هذا
امل��دخ��ل ينطلق ب��ال�����ض��رورة م��ن ب��واب��ة املفهوم ال��ذي نناق�ش منه هذا
العامل �سواء كان يف بعده الإيديولوجي �أو ال�سيا�سي �أو اجليو �سيا�سي �أو
الثقايف .باعتبار �أن حتديد هذا املدخل ي�سهم يف الفهم العميق وامل�ؤ�صل
للق�ضية .وه��ذا ما مل جن��ده حا�ضراً يف حتليل العلوي يف �أطروحته.
فالأطروحة تتقاطب بني املفاهيم الإيديولوجية واملفاهيم املعرفية
وال�سيا�سية يف �سبيل ا�ست�شراف م�ستقبل العامل العربي.
يتطرق العلوي يف مقالته �إىل تبيان املنعطفات التاريخية البارزة
وامل���ؤث��رة التي �أث��رت على مفهوم العامل الإ�سالمي داخ��ل بناء الوعي
ال��ع��ام م��ن زاوي���ة و�إزاء وج���وده احل�����ض��اري م��ن زاوي���ة �أخ����رى .وه��و يف
تف�صيله للأحداث هذه جنده ميار�س نف�س الت�أرجح يف م�س�ألة مداخل
الفهم غ�ير �أن ه��ذا ال��ت��ن��وع يف ���س��رد الأح����داث رمب��ا ي�سري نحو هدف
وا���ض��ح وه��و ان��ت��ق��اء الأح����داث الأك�ث�ر فاعلية يف ال��ت���أث�ير على الوعي
الإ���س�لام��ي ال��ع��ام .فيتحدث العلوي �أن هناك �أرب��ع حمطات �أث��رت يف
وجود العامل الإ�سالمي ويف �صورة الوعي الرا�سخة يف العامل الغربي
عن هذا العامل.
املحطة الأوىل حرب �أكتوبر 1973م  -حيث يذكر �أن من نتائجها
االرت���ف���اع احل��ا���ص��ل يف �أ���س��ع��ار ال���ب�ت�رول ،وم���ن ث��م اك��ت�����ش��اف الإ���س�لام
“خ�صماً” يتهدد ال��رف��اه الأم��ري��ك��ي خ��ا���ص��ة .وامل��ح��ط��ة الثانية،هي
“حمطة الرهائن”  -الرهائن الأمريكيني الذين ا�ستمر احتجازهم
يف ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة يف ط��ه��ران ���ش��ه��وراً ع��دي��دة مت�صلة ،و�صادمة
للوعي الثقايف الأم��ري��ك��ي� .أم��ا املحطة م��ا قبل الأخ�ي�رة  -يف الرحلة

اجلنونية التي قطعها الوعي الغربي وقد �س ّلم القيادة لو�سائل الإعالم
وا�ست�سلم لتوجيهها وحكمها خ�صو�صاً يف العقد الأخ�ير م��ن القرن
املا�ضي .و�أما املحطة الرابعة  -حمطة الو�صول واكتمال ر�سم ال�صورة
“اجلديدة” يف الوعي الثقايف الأمريكي خا�صة  -وال جدال يف ذلك
 احل��ادث الإجرامي ال�شنيع الذي كانت الواليات املتحدة الأمريكيةعر�ضة له يف يوم احلزن والأ�سى ،يوم � 11سبتمرب 2001م.
ول��ك��ن ق��ب��ل ه���ذا ك��ل��ه ن��ط��رح ال��ت�����س��ا�ؤل ع��ل��ى ال��ع��ل��وي .ه���ل م���ا زال
م�صطلح ال��ع��امل الإ���س�لام��ي على ذات امل�ستوى م��ن تقاطبات املعنى.
مبعنى �أدق �أنني �شخ�صياً �أذه��ب يف اجتاه �أولئك الذين ا�ستحدثوا يف
تنقيبهم البحثي النظر �إىل مفهوم العامل الإ�سالمي بالرتكيز على
(وح���دة ال��ع��م��ل) ب���د ًال م��ن (اع��ت��ب��ارات اجل��غ��راف��ي��ا) وم��ن ه����ؤالء املفكر
الكبري د.جمال حمدان ال��ذي يقول يف �إح��دى �أطروحاته “�إن وحدة
العامل الإ�سالمي هي وح��دة عمل ولي�ست وح��دة كيان ،وح��دة �إ�سالم
ولي�س وح��دة م�سلمني ...و�أن��ه فيما ع��دا ال��وح��دة الدينية امل���ؤك��دة ،ال
ميثل العامل الإ�سالمي وح��دة طبيعية ب�شرية ”...وم��ن ثم يقرر �أن
“اجلغرافيا والقومية مثلتا العائق التاريخي �أم��ام تكوين الإ�سالم
كقوة – دولة”.
وكلنا يعلم �أي�ضاً يف زاوي��ة �أخ��رى �أن م�س�ألة جتزئة ج�سد العامل
الإ�سالمي بعد انهيار دول��ة اخلالفة وتق�سيمها �إىل نحو �ستني دولة
وم��ع انت�شار ظ��اه��رة ال��دول��ة القومية �أ���ص��ب��ح ال��ع��ام��ل اجل��غ��رايف غري
ذي ج��دوى يف م�س�ألة النظر �إىل �أب��ع��اد ال��ع��امل الإ���س�لام��ي والظاهرة
الإ�سالمية حيث �صارت خريطة العامل الإ�سالمي ت�ضم بالإ�ضافة �إىل
الدول القومية املو�صوفة بالإ�سالمية� )26( ،إقلي ًما �إ�سالميًّا متمتعًا
باحلكم الذاتي� ،أو كائ ًنا �ضمن دول غري �إ�سالمية يقطنها خم�س �أبناء
الأمة الإ�سالمية ،ومن َثم مل تعد خريطة العامل الإ�سالمي ال�سيا�سية
ت�ستند �إىل �أي منطق .وعليه ف�إن املفهوم من الزاوية اجلغرافية �أ�صبح
ال يعرب عن وحدة حقيقية ومن هنا ننطلق �إىل النظر �إليه من زاوية
العمل التي هي الأخرى جند عندها �أن املفهوم ي�سري لي�صبح مفهوماً
�إ�شكاليا يفتقد �إىل التحديد ال��ت��ام يف ظ��ل ه��ذا التنافر الوا�ضح بني
�أقطار العامل الإ�سالمي ويف ظل هذه الإ�شكاالت ال�سيا�سية والفكرية
التي تنه�ش اجل�سد الإ���س�لام��ي ب�شكل ،وم��ن هنا فقد �أ�صبح التعبري
ال�شكالين ملفهوم العامل الإ�سالمي �إمنا هو قا�صر من خالل التعبري
عنه من خ�لال كيانات وم�ؤ�س�سات �أو تنظيمات مثل منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي مث ً
ال.
ويف �إط����ار ا���س��ت�����ش��راف م�ستقبل ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ي��ط��رح العلوي
ثالثة �أ�سئلة رئي�سة معترباً �أن يف الإج��اب��ة عليها يجد احل��دي��ث عن
م�ستقبل العامل الإ�سالمي مادته و�شرعيته معاً .ال�س�ؤال الأول يتعلق
باملقت�ضيات املنطقية والأ���س�����س الثقافية العميقة التي جتيز القول

بالوحدة يف احلديث عن العامل الإ�سالمي .حيث يخل�ص العلوي �إىل
�أن الدين الإ�سالمي يكت�سي دينامية وحرك ّية جتعله يف حركة دائِبة ،يف
حال من اليقظة واحليوية يحمل عليهما ذلك املعيار الإلزامي الذي
ي�ست�شعر املجتمع الإ���س�لام��ي �أو “اجلماعة” الإ���س�لام��ي��ة يف معناها
ال�شمويل الذي يت�سع في�شمل كل من كان ينطق بال�شهادتني ويعي ذاته
داخل “ن�سق كلي” ،كما يعيها يف االنتماء �إىل جماعة امل�سلمني .وهذا
يف تقدير العلوي رك��از �أ�سا�سي من ال��رك��ازات الثقافية يف النظر �إىل
م�ستقبل العامل الإ�سالمي.
�أما ال�س�ؤال الثاين الذي يطرحه العلوي فهو ي�سعى من خالله �إىل
الإجابة عن م�بررات الوحدة يف عامل �إ�سالمي �سمته التنوع الثقايف.
ويخل�ص �إىل القول ب�أن الهوية الثقافية الإ�سالمية ال تقوم عائقاً يف
وجه دع��وة “العاملية” بل �إنها على العك�س من ذل��ك ،تعمل على دعم
تلك العاملية ومتكينها من �أ�سباب الفعل وهي كذلك لأن االنفتاح على
“الكونية” كان هو ال�سمة الأ�سا�س التي ميزت احل�ضارة الإ�سالمية
ف�أك�سبها الطابع الذي كان مميزاً لها يف الوجود الب�شري.
�أم���ا ال�����س���ؤال ال��ث��ال��ث ف��ه��و يت�صل مب�ب�ررات ع��ن ال��ع��امل��ي��ة -وم��ن ثم
حظوظ الوجود والنجاح يف امل�ستقبل للإ�سالم و�أه��ل��ه .ويخل�ص فيه
�إىل القول �إىل اعتبار �أن التحديات الداخلية التي يعرت�ضها العامل
الإ�سالمي �أخطر من التحديات اخلارجية التي ت���ؤرق��ه .حيث تتخذ
ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات ���ص��وراً وم��ظ��اه��ر �شتى وت��رت��ب��ط ب���أ���س��ب��اب مو�ضوعية
(ارت��ف��اع ن�سب الأم��ي��ة يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي ،وارت��ف��اع ن�سب البطالة،
والفقر املدقع� ،ضعف املجتمع امل��دين ،هيمنة دولة اال�ستبداد )...ويف
تقدير العلوي �أن رفع هذه التحديات جميعها هو ال�سبيل �إىل االنت�صار
للق�ضية التي تق�ضي باملواءمة ال�سعيدة بني التنوع الثقايف يف العامل
الإ�سالمي مع الوعي بوحدة االنت�ساب �إىل الهوية الثقافية امل�شرتكة
وبني االنفتاح على الكونية والعاملية.
�إن النظر يف ق�ضية ا�ست�شراف م�ستقبل العامل الإ�سالمي ينطوي
يف تقديري على �أبعاد �أعمق و�أكرث جذرية مما تطرق �إليه العلوي يف
�أطروحته هذه .ذلك �أن قوامات ومعطيات النظر يف امل�ستقبل تدخل
عليها م��ت��غ�يرات ك��ث�يرة وت��ت��ف��اوت ن�سبة ت���أث�ير ه��ذه امل��ت��غ�يرات يف بناء
�صورة امل�ستقبل عرب الأي��ام .فهناك العامل االقت�صادي ال��ذي هم�شه
جزئياً العلوي .وهناك العامل التقاين .والعامل العلمي واملعريف� .إن
الق�ضية �أبعد ما تكون اليوم من االتكاء على ر�سالة الإ�سالم كوحدة
�أ�سا�سية توحد دول العامل الإ�سالمي .فالأمر يتعدى ذلك �إىل �ضرورة
اال���س��ت��ي��ع��اب ال��دق��ي��ق مل��ع��ط��ي��ات ه���ذه ال��ر���س��ال��ة وحت��والت��ه��ا احل�����ض��اري��ة
وتبدالتها الزمانية واملكانية  .وهذا ما ال ن�ستطيع الو�صول �إليه �سوى
عن طريق القب�ض على قوامات احل�ضارة الكربى و�أدواتها املثلى.
mu7k20@gmail.com
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«الفتنة»يف الت�أ�صيل الأ�شعري والتوظيف
�سامل امل�شهور

يذهب كثري من الباحثني �إىل �أن تاريخ علم الكالم عُجن بال�سيا�سة منذ البدايات الأوىل له ،فاملوقف الكالمي يف الإ�سالم منذ ن�ش�أته الأوىل مل يكن
ُ
كالماً يف الالهوت ،بقدر ما كان كالماً يف ال�سيا�سة ،و ن�ستطيع القول �إن التجربة الأوىل لل�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يف �إدارة الدولة وما ح�صل بعد ذلك
من اختالف وجهات النظر بينهم �شكلت الأ�سا�س الذي قامت عليه كل املذاهب واملدار�س الإ�سالمية التي حتم ُل ر�أياً يف ال�سيا�سة ال�شرعية.
يف مقاله “التوظيف ال�سيا�سي ملفهوم “الفتنة” يف التاريخ الإ�سالمي حتدّث ر�ضوان زيادة عن جانب من جتربة مدر�سة �أهل ال�سنة ال�سيا�سية .من
خالل ا�ستعرا�ض مفهوم الفتنة وتوظيفاته يف �أدبيات علم الكالم الأ�شعري ،مُبيناً �أ ّن هناك عالقة جدلية بني �إنتاج املعرفة عند رجل العلم يف الإ�سالم
وبني معاناته اليومية مل�شاكل اجلماهري ،وداعيا كذلك �إىل الوقوف من جديد على بُنية اخلطاب الأ�صويل ،الذي من �ش�أنه جتنيب الفكر الإ�سالمي
املعا�صر الكثري من املزالق و املخاطر.
 -١بدايات مفهوم الفتنة
ج��رى ا�صطالح �أه��ل احل��دي��ث على ت�سمية اخل�لاف
ال���ذي ج��رى ب�ين ال�صحابة ر���ض��ي اهلل عنهم بالفتنة،
و�أ ّرخ����وا لها ب��داي��ة بالتم ّرد �أو ال��ث��ورة ال��ت��ي ا�ستهدفت
ن��ظ��ام اخلليفة ال��را���ش��د عثمان ،وال��ت��ي �أ ّدت �إىل مقتله
وا�ست�شهاده يف �صورة تراجيدية م�ؤملة جدا.
ّ
واملحطة الثانية يف الفتنة  -ح�سب وجهة نظر �أهل
احل��دي��ث  -ك��ان��ت يف ع�����ص��ر خ�لاف��ة الإم����ام ع��ل��ي ،حيث
َ
معارك� ،شارك فيها جمع من ال�صحابة ،و اعتزل
قامت
�آخرون منهم ،حمتجني ب�أنّ هذه املعارك فتنة ،وكان من
ه�ؤالء الذين اعتزلوا� :سعد بن �أبي وقا�ص وابن عمر.
ورث �أهل احلديث هذا املوقف وورثوا كذلك جمموعة
من الن�صو�ص والروايات املن�سوبة �إىل النبي �صلى اهلل
عليه و�آل��ه و�سلم و�إىل ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يف وجوب
وحرمة اخلروج
وحدة الكلمة واحلفاظ على جماعة امل�سلمني ُ
ال�سيا�سي على الإم���ام ،فكانت ه��ذه الن�صو�ص وامل��واق��ف هي
الأ�سا�س ال��ذي �ست�ؤ�س�س عليه مدر�سة �أه��ل احلديث خيارها
رب و الفاجر ،وهي بخيارها
ال�سيا�سي ،وهو القبول ب�إمامة ال ّ
��ص��ف ال�����س��ل��ط��ات احل��اك��م��ة ،ت��ارك��ة �صفوف
ه���ذا ���س��ت��ك��ون يف � ّ
املعار�ضة تت�شكل من لفيف من املحكّمة واملعتزلة والقدرية
وغريهم .
� -٢أبو احل�سن الأ�شعري وريثُ �أهل احلديث
ل��ق��د ان��ح��از الأ���ش��ع��ري �إىل م��در���س��ة �أه���ل احل��دي��ث ،وغ��ادر
مع�سكر املعتزلة ،ولكنّه �أخ��ذ معه من �سالح العقل املعتزيل
ما �س ُيتيح له �أن يمُ ار�س من خالله عقلنة فكر �أهل احلديث،
الذي �أ�صبح ميتاً نتيجة موقفه ال�شديد من العقل ،وب�سبب
الن�ص وحرف ّيته.
كونه م�سجوناً يف دائرة
ّ
ومل ت��ك��ن م���راك���ز ال���ق���رار ال�����س��ي��ا���س��ي غ��ائ��ب��ة ع���ن ن�����ش��اط
الأ����ش���ع���ري وت�ل�ام���ذت���ه ،ح��ي��ث �إنّ ه����ذه امل���در����س���ة اجل���دي���دة
ا�ستطاعت �أن تحُ��ق��ق جن��اح��ات ك��ث�يرة على م�ستوى الت�أثري
يف اخل��وا���ص وال��ع��ام��ة؛ ك��ل ه��ذا دف��ع ال�سلطات احلاكمة �إىل
القيام ب�صفقة ك�برى م��ع الأ���ش��اع��رة  ،خ��دم فيها الأ���ش��اع��رة
النظام القائم من خ�لال ت�أكيدهم و تركيزهم على �أدبيات
�أه��ل احل��دي��ث يف الطاعة الكاملة للنظام ال�سيا�سي القائم
 ،ف��ه��ذا �إم��ام��ه��م الأ���ش��ع��ري ي��ق��ول  “ :و م��ن ديننا �أن نُ�صلّي
خلف كل ب ّر و فاجر و نرى الدعاء لأئمة امل�سلمني بال�صالح
و الإق��رار ب�إمامتهم  ،و ت�ضليل من ر�أى اخل��روج عليهم �إذا

ظهر منهم ترك اال�ستقامة “ و ُيعلّق ر�ضوان زيادة على هذا
الكالم قائال  :هذه �شهادة وا�ضحة عن انزالق الأ�شعري من
امل�ستوى املعريف و الكالمي �إىل م�ستوى النظرية ال�سيا�سية .
فال�سلطان اجلائر لي�س جائرا �إال من منظار الذين يقي�سون
مفاهيمهم على عدالة ال ّرا�شدين .
ُ -٣بنية الفكر الأ�شعري
يكاد ُيجمع كثري من الباحثني يف �أدبيات الأ�شاعرة على �أن
الفكر الأ�شعري اتّ�سم مبحاوالت التوفيق يف احلقول املعرفية
املختلفة و مل ي�ستثنوا يف ذل��ك ال�ّلااّ ه��وت وال ال�سيا�سة .ويف
ذلك يقول ر�ضوان زيادة  “ :لقد �صارت الرغبة يف التوفيق
واجلمع بني املتقابالت �سلوكاً ثابتا يف ُبنية الفكر الأ�شعري”.
وعملية اجلمع والتوفيق التي ق��ام بها املفكر الأ�شعري،
ق��ام��ت يف ال��غ��ال��ب ع��ل��ى ات���خ���اذ امل���وق���ف ال��و���س��ط يف خمتلف
الق�ضايا ،و لكنها بنظر بع�ضهم هي جمع بني متناق�ضات،
وال���غ���ري���ب يف ن��ظ��ره��م �أن ي��ت�� ّم ذل����ك م���ن دون �أدن�����ى ���ش��ع��ور
بالتناق�ض من جانب املفكر الأ�شعري.
� -٤إمامة املتغلّب
م��ن�� ُذ ان��ف�����ص��ل ال��ف��ق��ي��ه ع��ن رج���ل ال�����س��ي��ا���س��ة ب��ان��ت��ه��اء ف�ترة
اخلالفة الرا�شدة ،كان قدر الفقيه يف الغالب �أن يكون حتت
رحمة اخلليفة ..ر�أيناه يف كثري من الأحيان ي��دور يف فلكه،
ينطق ب�أمره ،و ُيفتي مبا ُيحقق م�صلحة دولته ..وكان م�ستند
الفقيه يف تربير هذا خوفه من الفتنة ! لقد �صارت الفتنة
كقمي�ص عثمان ،الذي كان هو �أي�ضا فتنة!
وقبل احلديث عن �إمامة املتغلّب عند الأ�شاعرة �أُورد لكم
ن�صا ل�ل�إم��ام �أحمد يف ه��ذا ال�ش�أن ،يقول فيه“ :من غلبهم
ّ

و�س ّمي �أمري امل�ؤمنني ال يحلّ
بال�سيف حتّى �صار خليفة ُ
لأحد ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر �أن يبيت وال يراه �إماماً
عليه ،ب ّرا كان �أو فاجرا “.
لقد ق��ال الأ�شاعرة تبعاً لأه��ل احلديث ب���أنّ الإمامة
يف ق��ري�����ش ،ول��ك�� ّن��ه��م ا���س��ت��ج��اب��ة لأدب���ي���ات جت��ن��ب الفتنة
أ���ص��ل��وا ل�شرع ّية ال�سلطات بحجة الكفاية وال�����ش��وك��ة ،
� ّ
مع �أنّ يف ذلك جت��اوزاً ل�شرط القر�ش ّية ،وه��ذا ما جعل
بع�ض الباحثني يرى �أنّ الفكر الأ�شعري اتّ�سم بالطابع
التربيري ،فهو “فقه تربيري” يخدم دول��ة الواقع..
�إجن���از ل�شرط القر�شية عندما ك��ان��ت اخل�لاف��ة �أم��وي��ة
ث��م عبا�سية ،وق��ب��ل ال�سلطات البويهية وال�سلجوقية
وامل��م��ل��وك��ي��ة وال��ع��ث��م��ان��ي��ة م��ن غ�ير �أن ُي���راج���ع نظريته
ال�سابقة واكتفى بتربير الواقع بالتغلّب وخوف الفتنة؛
ل��ذل��ك �أج���دين �أُواف����ق بع�ض الباحثني ومنهم زي���ادة الذين
ذهبوا �إىل القول ب���أنّ النظرية الأ�شعرية يف الإمامة لي�ست
لن�ص �إل��زام ٍ��ي خال�ص ،و�إمن��ا هي من �صناعة
نتاجاً مبا�شراً ّ
التاريخ ،وبعبارة �أو�ضح “هي من �صناعة ال�سلطة”.
� -٥أزمة الوالء املزدوج
يف ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة اخل��ت��ام��ي��ة ���س��ن��ت��ح��دث ع���ن ظ���اه���رة من
ظواهر ال�ضعف التي �صاحبت املُتكلم الأ�شعري نتيجة قربه
من ال�سلطة� ..إنّها �أزم��ة ال��والء امل��زدوج ..فاملُتكلّم الأ�شعري
مل يعد قاد ًرا على الوفاء مبتطلبات ال�سلطة �إال بالت�ضحية
مبقدار من ال��والء للعلم  ..ويف املقابل ال �سبيل �إىل الوفاء
للعلم و�إخ�لا���ص ال��والء له �إال ب�ترك القرب من ال�سلطان!
هنا �ضاع الفقيه املتكلم وح��ار يف �أم��ر نف�سه ،وظ��ه��رت �أزم��ة
ال��والء امل���زدوج التي عا�شها بع�ض �أئمة الأ���ش��اع��رة كالغزايل
الذي �سيتخلّ�ص من هذه الأزمة بهروبه �إىل الت�صوف وتركه
ل�ضجيج احلياة ُمعتزال اخلليفة وق�صوره ومدار�سه وراف�ضا
لأعطياته ..ون�ستطيع �أن جند يف جتربة الغزايل وفاء ووالء
للت�أ�صيالت الأ�شعر ّية يف جتنب الفتنة ،فهو مل يجنح �إىل
معار�ضة ف�ساد ال�سلطة عندما ر�أى ذلك و�إمنا اختار الفرار
بدينه واعتناق الت�صوف ك�سبيل للخال�ص من بالط اخلليفة
من غري خروج على قواعد املدر�سة الأ�شعرية ،التي ظلّ وف ّياً
لها وكتب يف وق��ت ت�صوفه :قواعد العقائد التي �ضمنها يف
�سفره اجلليل� :إحياء علوم الدين.
almashoor1000@gmail.com
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مـــ�أزق الفكــــر الإ�ســــالمي
�إميان احلو�سن َّية

لقد عاي�ش املجتمع العربي والإ�سالمي يف ال�سنوات املن�صرمة انطالق �أطروحة “احلرب على الإرهاب» من قبل اجلانب الأمريكي وحلفائه ،والذي قوبل
هو الآخر يف خطابات الإ�سالميني ب�أنه “حرب على الإ�سالم» ككل ،ولو حاول الطرف الأمريكي تخفيف حدة الهجوم هذا بقوله �إن هناك �إ�سالما معتدال
و�آخر متطرفا ،كما يذكر الباحث واملفكر “ر�ضوان ال�سيد” يف بحثه “م�آزق الفكر الإ�سالمي املعا�صر”.
فظهرت الكثري من الكتابات العربية والإ�سالمية والتي اعتربت هذا املوقف الأمريكي �شماعة للهجوم على الدين الإ�سالمي واحتالل الأرا�ضي العربية
والإ�سالمية واال�ستفادة من مواردها ،كما �أنه رغبة قوى الغرب وحلفائه يف ن�شر ثقافته وقيمه على ح�ساب احل�ضارات الأخرى فيما ي�سمى بالأوحدية
احل�ضارية و�صراع احل�ضارات ل�صالح القيم الغربية وامل�سيحية /اليهودية على ثقافة امل�سلمني وح�ضارتهم.
وق��د �أدى ذل��ك �إىل االع��ت��ق��اد ب���أن��ه ال انق�سام يف ال��وع��ي العربي
والإ����س�ل�ام���ي و�أن ال�����ص��راع ه��ن��ا ف��ق��ط ب�ين ج��ان��ب�ين“ :الأمريكي
وحلفائه” و” امل�سلمني” ،ف�ل�ا وج����ود �إال ل���ه���ذا ال�������ص���راع بني
القطبني.
ف�أ�صبح ال�صوت العربي والإ�سالمي ال يلتفت كثريا ل�صراعاته
الداخلية واملتغريات التي حت�صل فيه ،بقدر التفاته و�إميانه ب�أن
ال�صراع هنا فقط من جانبني؛ طرفاه :الأنا (امل�سلمون) ،وطرفه
القا�صي الآخر (الأمريكي وحلفا�ؤه).
وم���ن ه��ن��ا ع��م��د ر����ض���وان ال�����س��ي��د �إىل ت��ق�����س��ي��م ب��ح��ث��ه �إىل ث�لاث
�أط��روح��ات؛ وه��ي� :أنّ ال�صراع على الإ���س�لام م���زدوج ،والثانية �أن
خطاب احلل الإ�سالمي امل�ستند على فكرة قيام الدولة على الدين
هو خطاب م�ستجد �أف��رزت��ه الأزم���ة ال�سيا�سية ،والثالثة �أن م���أزق
الفكر الإ�سالمي يتعلق بالر�ؤية ال�سائدة للعامل فيه.
ففي الأطروحة الأوىل يذكر ال�سيد ال�صراع الذي يوجد داخل
الإ�سالم ذاته ،بحديثه عن التيارين الإ�صالحي وال�سلفي اللذين
ظهرا قبل قرن ون�صف تقري ًبا ،فالتيار الإ�صالحي يريد حتقيق
�إ���ص�لاح دي��ن��ي ،مب��ا يتنا�سب م��ع متطلبات ال��ع�����ص��ر ال��راه��ن ومب��ا
يحقق الندية مع الغرب ،من �أجل تقدم مدين و�سيا�سي ،بعيدًا عن
التقليد الإ�سالمي ،فهي حركة ت�شبه يف بدايتها ،حركات الإ�صالح
الديني يف �أوروبا قبل الثورة الفرن�سية ،بينما يُريد التيار ال�سلفي،
العودة لأ�صول ال�سلف “ ،املا�ضي” ،و�إ�سقاط ر�ؤيتهم على الواقع
من �أجل �صون الهوية الإ�سالمية.
وقد �ضعف التيار الإ�صالحي يف حقبة ظهور الدولة الوطنية،
لأن��ه��ا تخلت ع��ن��ه ،ولأن ال�سلفية و�شقيقاتها م��ن ح��رك��ات �صون
ال��ه��وي��ة ،جعلت م��ن ه���ذا امل�����ش��روع ،وك���أن��ه م�����ش��روع ل��ه��دم الثقافة
الإ�سالمية ،ولي�س �إ�صالحياً.
«وهكذا ن�شهد منذ عقود وبداخل الإ�سالم �صراعاً بني الإحيائية
الإ�سالمية ذات ال�شعبتني :ال�سلفية والأ�صولية من جهة ،والتقليد
الإ���س�لام��ي م��ن جهة ثانية ،كما ن�شهد �صراعا �آخ��ر �أظ��ه��ر و�أ�شد
وبداخل الإ�سالم �أو العامل الإ�سالمي :بني الإحيائية ذات ال�شعبتني
من جهة واحلكومات العربية والإ�سالمية من جهة ثانية”.
�أما يف الأطروحة الثانية :فقد حتدث ال�سيد عن فكرة الإ�سالم
والدولة ،و�أن الإ�سالم نهج حياة ال يقت�صر فقط يف �أركان الإ�سالم
و�إمن��ا ي�شمل كل جوانب احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها.
ومن هنا ظهرت فكرة (الدولة الإ�سالمية وتطبيق ال�شريعة) و�أن
احلل لكل �أزماتنا هو بتطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ال�صاحلة لكل
زمان ومكان.
والغريب �أن تطرح هذه الفكرة بهذا ال�شكل العام والف�ضفا�ض؛
ال����س���ت���ث���ارة ال�������ر�أي ال����ع����ام ،ب���ع���ي���دًا ع���ن ت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا واالخ���ت�ل�اف���ات
واالج��ت��ه��ادات ال��داخ��ل��ة فيها ،وي���رى ال�سيد �أ ّن��ه��ا ف��ك��رة م�ستجدة،
نتيجة الأزم���ة ال�سيا�سية التي يعي�شها الإن�����س��ان العربي م��ن قبل

�أنظمته الداخلية وال��ه��ج��وم ال��غ��رب��ي ،فالفقهاء امل�سلمون �سابقاً
كانوا يعتربون م�س�ألة الإم��ام��ة من االجتهاديات وامل�صلحيات ال
التعبديات ،و�أي�ضاً اعتبار ال�شريعة م�صدر كل ال�سلطات ،بينما يرى
الفقهاء امل�سلمون �أن املرجعية للجماعة و�إجماعاتها (مرجعية
اجل��م��اع��ة وم�����ش��ارك��ة اجل��م��ي��ع يف ال�سلطة ال��دي��ن��ي��ة وال�سيا�سية).
فاجلماعة هي التي حتت�ضن الن�ص والدين وت�ستقل ب�إدارة �ش�أنها
العام ولي�س الن�ص هو الذي يحت�ضنها؛ فمركزية الن�ص ت�ؤدي �إىل
ن�شوء طبقة كهنوتية حتتكر املرجعية لها.
وختم ال�سيد بحثه بعر�ض �أطروحته الثالثة والتي تتحدث عن
“ر�ؤية العامل”� ،أي كيف يرى امل�سلمون العامل؟ وذكر فيه �أنّ عددًا
من الفقهاء كانوا ي�ؤمنون ب���أنّ اجلهاد هو لي�س فقط دف��اع��اً عن
النف�س ،بل �إنّ اجلهاد م�شروع (للكفرة) ،وبالتايل ينق�سم العامل
�إىل �شطرين :ال�شطر امل�سلم ،وال�شطر الكافر ال��ذي ي�شرع قتاله
ولو مل يعتدِ علينا ،وك�أن عالقة امل�سلم بالعامل هي عالقة مبنية
على “االعتقاد” ولي�س امل�شاركة الإن�سانية .كما �أنّ هناك عقيدة
ال����والء وال��ب�راء وال��ت��ي ح��ف��رت م��زي��دا م��ن ال��ف�����ص��ل ب�ين امل�سلمني
والعامل.
وم���ن ه��ن��ا ن���رى �أن ال�����ص��راع ل��ي�����س ف��ق��ط ب�ي�ن ال���ط���رف امل�سلم
واجلانب الأمريكي وحلفائه وح�سب ،بل �إنّ امل�سلمني �أنف�سهم يف
داخل منظومتهم ،يعانون من �صراعات.
و�إن احل��ل ال يكمن يف ع�صا �سحرية يف ليلة و�ضحاها ،ب��ل �إن��ه

ت�ضافر ج��ه��ود� ،سيا�سية واج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ،ل���ر�أب ال�����ص��دع يف
الداخل.
حقيقة� ،أرى �أنّ ال�سيد وف��ق يف ت��ق��دمي بحثه ويف طريقته يف
حتليل �أطروحاته الثالث ،و�أوافقه على �أ ّنه لي�س �صراعا فقط بني
الأن��ا والآخ��ر ،بل حتى هذه الأن��ا ت�شهد يف داخلها انق�سامات ال بد
من االلتفات لها� ،إن امل�شكلة يف العقل العربي والإ�سالمي� ،أنه عقل
حدي ،ال يرى �إال الأبي�ض والأ�سود ،مما يجعل ر�ؤيته �ضيقة ،ف�إما
�أن��ت و�إم��ا �أن��ا� ،إم��ا امل�سلمون و�إم��ا الكفار� ،إم��ا �أن تكون من مذهبي
و�إال ت��ك��ف��ر� ،إم���ا �أن ت���ؤم��ن بتطبيق ال�شريعة و�إم���ا �أن ت��خ��رج من
الدين ،وهكذا ،وهذه الر�ؤية ال تخلق �إال انف�صاالت يف �أر�ض الواقع
ال ان�سجام بينها ،كما �أن ثقافة الت�شابه التي تربى عليها الإن�سان
امل�سلم يف بيئته ت�ساهم يف تر�سيخ ذلك ،فمنذ نعومة �أظفارنا ونحن
نتعلم ثقافة الت�شابه يف كل ر�ؤان��ا و�أف��ك��ارن��ا ،ويتم تعزيزها يف كل
م��ك��ان ،اب��ت��داء م��ن الأ���س��رة وان��ت��ه��اء ب��امل��در���س��ة وامل��ح��ي��ط اخل��ارج��ي،
و�إق�صاء ثقافة االختالف ،وجعلها تهديدا لأمن املجتمع و�سالمته،
ويلعب العامل ال�سيا�سي � ً
أي�ضا دورا مه ًما جدًا يف ت�ضييق اخلناق
على حرية الر�أي والتعبري ،و�إق�صاء التعددية ،بحجة احلفاظ على
�أمن الدولة ،وافتعال امل�شاكل بني �أبناء املجتمع الواحد للحفاظ
على �سلطته �أطول فرتة ممكنة.
imanalhosniliberty@gmail.com
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ثالــوث العـــوملة وال�سيا�ســة واللغــة
ال��ه��وي��ة ح�سب ع��ل��م��اء الل�سانيات ل�صيقة ال��ل��غ��ة ،واملق�صود
بالهوية هنا هوية الفرد واملجتمع؛ ولأن الكيانات االجتماعية
وال�سيا�سية ال تقوم �إال ب�أ�سا�س لغوي؛ �أ�صبح للمكون اللغوي
ع�لاق��ة وط��ي��دة ب��اال���س��ت��ق��رار ال�����س��ي��ا���س��ي .ف��ال��ل��غ��ة �أ���ص��ب��ح��ت من
ُ
بحيث �أ�صبح دوره��ا يتخطى ح��دود كونها �أداة
الأهمية مبكان
ات�صال.
جاء مقال امل�صطفى تاج الدين بعنوان« :نحو �سيا�سة لغوية
مت�ساحمة يف زمن العوملة»؛ ليو�ضح ال ُبعد اللغوي الذي ي�ؤثر
على كل مناحي احلياة وال��ذي بات ي�شكل هاج�ساً لرنى لغاتنا
من زوايا �أخرى.
فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،يف �إطار ال�صراع العرقي حدث
خلط كبري بني العرق وال��وح��دة يف املفهوم اللغوي؛ �إن اندثار
اللغة يعني �ضياع �أم��ة وثقافة وم��ن هنا ظهرت ث��ورة جديدة
ُتعنى بالهويات اللغوية يف حم���اوالت ج��ادة م��ن �أج��ل مواجهة
الواحدية اللغوية التي ُتب�شر بها العوملة نحو هيمنة اللغات
الغالبة والتي �ست�ؤدي -فيما لو حدثت� -إىل هيمنة النموذج
الثقايف املختزن يف رم��وز االت�صال ،وم��ن �أمثلة اللغات املهددة
باالنقرا�ض :اللغة البيالرو�سية والكورية والعربية.
وع���ن ال�سيا�سة ال��ل��غ��وي��ة ا���س�تر���س��ل ت���اج ال�����س��ر م��و���ض��ح��اً ب���أن
ال�سيا�سة يف ال��ت��داول العربي مرادفة للرعاية وامل�صلحة وهي
ا�صطالحاً :تعني القيام مب�س�ؤولية الإدارة والرعاية للجماعة
ال�سيا�سية مب��ا يجلب لها امل�صالح وي��ك��ف عنها املفا�سد .ومن
هنا يت�ضح ب����أن ال�سيا�سة اللغوية ه��ي ن��وع التعامل الر�سمي
للحكومات مع اللغة .ولي�س من ال�ضروري وجود قانون يحكم
اللغة لت�أكيد ال�سيا�سة اللغوية يف بلد م��ا ب��ل يكفي ال��ت��داول
املعروف .
ويذهب (ديني�س �أج�ير) �إىل �أن هناك عدة �أن��واع لل�سيا�سات
اللغوية ومنها:
نوع يركز على الوحدة والوفاق االجتماعي.
نوع يعتمد على �أفق �أرحب ي�ؤمن بالتنوع والف�سيف�ساء.
ولقد حاول الإن�سان عرب التاريخ اتباع �سيا�سات لغوية معينة،
م���ث�ل�ا :ت��ف�����ض��ي��ل ل��غ��ة ع��ل��ى �أخ������رى ،ف��ال��ي��ون��ان��ي��ون اع���ت�ب�روا غري
املتحدثني باليونانية برابرة ،بينما ذهب العربانيون �إىل �أنّ لغتهم
ه��ي الأف�����ض��ل .وه��ذه الأمثلة تعترب دل��ي ً
�لا وا�ضحاً على ال�سيا�سة
اللغوية لأمرين �أولهما :ملا للمواقف اللغوية من دور يف ال�سيا�سة
ال��ل��غ��وي��ة ،وث��ان��ي��اً  :مل��ا نتج عنها م��ن ن��زوع��ات تتجه نحو الهيمنة
ال�سيا�سية واللغوية للغة الأق��وى .ولوال �سماحة الإ�سالم لو�صلت
هيمنة العربية حدا يتم فيه احتقار العجم!.
ويف اجلانب الأوربي مل يخ ُل الأمر من �صراعات بني القوميات
ح��ول الهيمنة ال��ل��غ��وي��ة .وامل��ت���أم��ل حاليا للغة الإجن��ل��ي��زي��ة ميكنه
مل�����س ال���ت����أث�ي�ر ال��ك��ب�ير ل��ل��غ��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا خ��ا���ص��ة يف ج��ان��ب
الإ�صالحات القانونية.ولأن اللغة هي وليدة الرغبة امللحة لدى
ال�شعوب للتوا�صل ،ولأن ال�شعوب ال ينتمون �إىل ن�سيج واح��د بل
ت��ت��ع��دد ال��ق��وم��ي��ات ال��ب�����ش��ري��ة يف امل��ج��ت��م��ع ال��واح��د ت��ع��ددت ال��ل��غ��ات،
فالتعدد اللغوي �أم��ر واق��ع ال منا�ص منه .وكل لغة تعترب مبثابة
رافد عظيم للكثري من الثقافة والعلوم وموت �أي لغة هو خ�سارة
فادحة للب�شرية ،ول��ذا ف���إن من واج��ب ال�سيا�سة اللغوية احلكيمة
�أن ال حتارب التعدد اللغوي بل ت�أكده .فلي�س هناك �أي مربر علمي
وال خلقي لتف�ضيل لغة على �أخ���رى ،وال��ق��ر�آن ال��ك��رمي م��ن جانب
�آخر ربط بني اختالف الأل�سنة ومعرفة �إعجاز اهلل يف خلقه .ويف
الأح��ك��ام �شرح (اب��ن ح��زم) ر�أي���ه ال��رح��ب ح��ول اللغة الأوىل لآدم ،

ُ
حيث ذهب �إىل غيبية معرفتنا بالأمر وب�أن اللغات الإن�سانية تن�ش�أ
وتتبدل تبعاً ملكان وزمان الإن�سان ،ومن اللغة الأم كذلك ولدت لغات
�أخرى .ومن جانب �آخر اختلف (ابن حزم) مع (جالينو�س) الذي
رفع اليونانية بينما احتقر اللغات الأخ��رى .وت�شري الإح�صائيات
�إىل �أن ما يربو على ن�صف لغات العامل مهدد باالنقرا�ض� .إنه لأمر
جلل ينبغي التنبه والت�صدي له؛ فاللغات �أ�سا�س الهوية وباملوت
التدريجي لهذه اللغات وحتول العامل �إىل اللغة الواحدة �ستعاين
الب�شرية من فقر فكري �شديد.
و�إن كان (ابن حزم) ربط بني موت اللغة وموت ال�سلطان ،ف�إن
ه��ذه ال��ف��ك��رة ال ينبغي �أن تبقى يف ع�صر ق��ام��ت حل��ق��وق الإن�����س��ان
مكانتها ،وبالتايل ينبغي �أن يُحفظ للإن�سان �أثره وح�ضارته .ومن
هنا ب��ات من املهم ال��ذه��اب بالعوملة �إىل خدمة الب�شرية يف جانب
ال�سيا�سة اللغوية وذلك من خالل:
التقنيات الإعالمية املتطورة.
عوملة قيم حماية حقوق الإن�سان ومنها احلقوق اللغوية.
ولي�س املق�صود بحماية اللغة دفنها م��ن ج��دي��د ب�ين ال�سطور
وال��رف��وف؛ ف��م��وت اللغة ي��ح��دث تلقائياً ب��وف��اة �آخ��ر مُتحدث بها،
ولذا ال فائدة من احلفظ والتخزين بل يجب �إعادة �إحياء مكانتها
با�ستخدامها وتداولها من جديد.
ومن املفارقات الغريبة �أن يكون م�صدر العوملة هو كذلك م�صدر
حماية ال��ل��غ��ات ،فبينما امل�سلمون �ضمري غ��ائ��ب يف �ساحة حماية
اللغات ،جند اليون�سكو قد �أوجدت جمعيات معنية بالأمر .فالغرب
ال��ي��وم ب��ات ن�سيجا مت�شعباً للكثري م��ن الأف��ك��ار وال���ر�ؤى التي من
املمكن �أن جن��ده��ا مت�ضاربة؛ فبينما العوملة ت�سعى �إىل الهيمنة

مرمي العدوية
تقابلها مطالب الغرب
بالدميقراطية .وعلى �سبيل املثال تقوم امل�ؤ�س�سات
الغربية بالبحث ع��ن ال��ل��غ��ات وحمايتها حتى تلك
الإ�سالمية منها؛ فلغة (الأجمت) وهي :لغة عربية
م�سبوكة يف قالب نحوي و���ص��ريف �إ���س��ب��اين ،يجهلها
ال�سواد الأع��ظ��م م��ن امل�سلمني بينما ي��ح��اول الغرب
حفظها! فلم يعد هناك �إطار نظري واحد يلم �شتات
الفل�سفات الغربية.
ولي�س بالأمر الهني على امل�سلمني التوجه نحو
االه��ت��م��ام ب���إح��ي��اء ال��ل��غ��ات يف ال��وق��ت ال��راه��نُ ،
حيث
يعترب الأمر بالن�سبة لهم ثانويا فم�شاكلهم احلالية
و�ضعفهم يحول دون ذلك.
وع�����ن ال�������س���ي���ا����س���ة ال���ل���غ���وي���ة يف ب���ع�������ض ال���ب���ل���دان
الإ���س�لام��ي��ة ط���رح ال��ك��ات��ب ع���دة من����اذج ،ح��ي ُ��ث �سلط
ال�ضوء على تلك النماذج التي تعاين من �صراعات
ط��ائ��ف��ي��ة ذات ن���زوع���ات ل��غ��وي��ة؛ فللغة دور ك��ب�ير يف
ح��ف��ظ �أم���ن ال��ب�لاد وا���س��ت��ق��راره ،وه��ن��اك ع���دد كبري
م��ن ال��ب��ل��دان الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ي مت��ل��ك ت��ع��ددًا لغويا
وا�ضحا ،وب�سيطرة لغة على �أخرى ومع غياب الوعي
ً
احلقوقي ظهرت الكثري من ال�صراعات التي �أدت �إىل
غياب الوحدة.
وعن ال�سيا�سة اللغوية يف �شمال �إفريقية كنموذج،
حتدث الكاتب عن اللغة الأمازيغية التي �أتى عليها
الدهر وفقدت الكثري من قيمتها حتى باتت مهم�شة،
بينما ال��ت��اري��خ يحكي الكثري م��ن الأجم���اد امل�شرفة
ل��ه��ذه ال��ل��غ��ة؛ ف��ح��رك��ة ال��ت��ع��ري��ب يف ���ش��م��ال �إفريقية
كمثال جندها رغ��م جناحها مل ت�ستطع �أن تق�ضي
على الأمازيغية كما حدث يف بلدان جم��اوره ،وهذا
يعود �إىل جغرافية املكان وكذلك ي�ؤكد م��دى �أ�صالة اللغة وقوة
هوية املتحدثني بها .ومن جانب �آخر ورغم جناح �سيا�سة توحيد
اللغة؛ فالعربية �أ�صبحت هي اللغة الأوىل رغم بقاء الأمازيغية،
وهناك ثمة �أخطاء كان من املمكن جتاوزها يف ال�سيا�سة اللغوية
باملغرب واجلزائر ومنها:
انعدام �أي �إ�شارة للغة الأمازيغية يف الد�ستور.
و�أما عن امل�س�ألة الكردية فلقد ف�سر الكاتب منو احل�س القومي
واالنف�صايل لدى الأكراد مبا يلي:
 قوة املد القومي العروبي الرتكي الفار�سي خ�����ض��وع الأك����راد لأن��ظ��م��ة �سيا�سية م��ار���س��ت ن��وع��اً م��ن القهرال�سيا�سي
ومل تنجح عمليات التعريب عند الأكراد بالكامل؛ فلم تتجاوز
العربية كونها لغة ر�سمية للتخاطب �أو لغة التعليم وك���ان من
املمكن �إجناح عملية التعريب ب�شكل �أكرب لو اُتبعت بع�ض ال�سيا�سات
اللغوية ومنها:
االع��ت��راف ب��احل��ق��وق ال��ل��غ��وي��ة ���ض��م��ن م��ف��ه��وم ���ش��ام��ل ل��ل��وح��دةالوطنية
 االب��ت��ع��اد ع��ن �إع��ط��اء ُب��ع��د تب�شريي للقومية ���س��واء م��ن جهةالأكراد �أو غريهم.
لقد �أ�صبح ال��وع��ي ب�أهمية احل��ف��اظ على اللغة ك���إرث ح�ضاري
ومكون ثقايف مبكان ال ميكن جتاوزه ،ولذا وجب على املخت�صني �أن
يعدو العدة حلراك فعلي يتجاوز النظريات .
maryamsaid2015@gmail.com
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