6

رم�ضان 1436هـ  -يوليو 2015م

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؟
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