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أما قبل...
د .هالل احلجري
من قيم امل�شرتك الإن�ساين التي �أكدت عليها جميع الديانات
والثقافات قيمة ا ُ
حل ّب؛ وهي مفهوم وا�سع وجوانبه متعددة،
ولكن ما يهمنا هنا هو حب الإن�سان لأخيه الإن�سان.
والإ�سالم ن�صو�صه ب ّينة يف ت�أ�صيل هذه القيمة العظيمة
يف نفو�س �أتباعه؛ فالقر�آن يو�ضح لنا امتنان اخلالق علينا
بتعدد اجلن�س الب�شري ذكورا و�إناثا ،و�شعوبا وقبائل ،لأجل
ا�س
�أن يتحقق الت�آلف واملحبة والتعارف بينهم« :يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
�إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِ نْ َذ َك ٍر َو�أُ ْن َثى» َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل
الل �أَ ْت َقا ُك ْم» �إِ َّن َّ َ
ري «.
ِل َت َعا َر ُفوا» �إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد َّ ِ
الل َعلِي ٌم َخ ِب ٌ
ُحب لأخيه
وقد جاء يف احلديث  «. :ال ُي�ؤمنُ �أحدُكم حتى ي َّ
ُحب لنف�سه» والأخ هنا �أخ يف الإن�سانية كما ي�ؤكد ذلك
ما ي ُّ
بع�ض �شراح احلديث ال�شريف .ونقر�أ يف �سرية الر�سول عليه
ال�سالم ما ي�ؤكد خلو نف�سه ال�شريفة من الكراهية ملخالفيه
من اليهود والن�صارى ،ومن ذلك �أنه كتب لن�صارى جنران
كتابا فيه( :ال ُي َغ َّي �أُ ْ�س ُقف ـ راعي الكني�سة ـ عن � ْأ�س ُقفيته،
وال راهب عن رهبانيته ،وال ُي َّغري حق من حقوقهم ،وال
�سلطانهم ،وال مما كانوا عليه).
وقد اهتمت امل�سيحية اهتماما كبريا باملحبة الإن�سانية؛
فهي مفتاح الدين وهي حرية الإن�سان التي تو�صل
هلل ،وقد دعى امل�سيح عليه ال�سالم الب�شرية جمعاء �إىل
تطبيق املحبة الكاملة حتى مع الأعداء ،وجند الكتاب
املقد�س ي�ؤكد على حب الإن�سان لأخيه؛ فقد جاء يف �سفر
العهد اجلديد ،من ر�سالة يوحنا الأوىل�« :أَ ُّيهَا الأَحِ َّبا ُء،
ِلنُحِ َّب َب ْع�ضنَا َب ْع ً�ضا ،لأَنَّ ْال َ َح َّب َة هِ َي مِ نَ اهللِ» ،و�أي�ضا
قوله�« :إِنْ َقا َل �أَ َحدٌ�« :إِ ِّن �أُحِ ُّب َ
اهلل» َو�أَ ْبغ َ
َ�ض �أَخَ اهَُ ،ف ُه َو
َكاذ ٌِب .لأَنَّ َمنْ َال ُيحِ ُّب �أَخَ ا ُه ا َّلذِ ي �أَ ْب َ�ص َرهَُ ،ك ْيفَ َيقْدِ ُر �أَنْ
ُيحِ َّب َ
اهلل ا َّلذِ ي َ ْ
ل ُي ْب ِ�ص ْرهُ؟».
وجند يف تعاليم بوذا دعوة �إىل املحبة والت�سامح والتعامل
باحل�سنى؛ فمن �أقواله امل�أثورة يف هذا ال�سياق« :ال توقف
الكراهية الكراهية ،بل يوقفها احلب فقط ،هذه هي
القاعدة اخلالدة» ،وقوله �أي�ضا« :اقهروا البغ�ض باحلب».
�إن قيمة احلب الإن�ساين كفيلة  -لو فتحنا لها
بع�ض ال�صفحات يف مناهجنا الدرا�سية وخطاباتنا
الإعالمية -ب�أن تخفف من غلواء هذه الكراهية
التي ت�ؤججها عقول مري�ضة يف العامل مل تفهم
تعاليم دينها �أو مبادئ ثقافاتها .الكراهية ال دين
لها وال جن�س وال لون؛ �إنها مر�ض تتج�ش�أ به �أنف�س
حتكم اجلهل يف م�ساماتها؛ فلم جتد الدياناتُ �أو
الأخالقُ منفذا لتهذيبها.
hilalalhajri@hotmail.com
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الإ�سالم وحرية الدين
مرمي العدوية

يعي�ش امل�سلمون يف هذه الفرتة بالتحديد من التاريخ حرباً �ضرو�ساً يف تعريف ذواتهم وما يحملونه من معتقد للآخر؛ وذلك لت�شعب �صورة
الإ�سالم ومتاهيها مع الكثري من امل�صطلحات والأفكار واجلماعات التي هي يف احلقيقة ال متت لكينونة الإ�سالم ب�صلة .ومن هنا وكما �أكد املفكر
والأكادميي املغربي عبده الفياليل الأن�صاري يف مقال له يف جملة الت�سامح بعنوان« :احلرية الدينية يف الإ�سالم» ،بات من ال�ضروري وجود «نظام
للخطاب» ينظم النقا�شات واحلديث عن الإ�سالم؛ ليو�صل ال�صورة ال�صحيحة عنه ويحميه من الكثري من االنطباعات وال�صور النمطية املغلوطة.

ومن تلك املناق�شات على �سبيل املثال مو�ضوع :احلرية الدينية،
ح��ي ُ��ث ي��رى ال��ف��ي�لايل الأن�����ص��اري ���ض��رورة وج���ود ع��ر���ض تاريخي
ومثله الهوتي  /كالمي ي�شرح �أف��ك��ار الإ���س�لام؛ فذلك من �ش�أنه
�أن يفتح الأفق ويزيل الإبهام عن مواقف امل�سلمني حيال احلرية
ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��ي ب��ات��ت م��ع��ق��دة وم��ت��ن��وع��ة حل��د م��ري��ب .بينما من
اجل��ان��ب ال��ت��اري��خ��ي ميكننا ا�ستنباط ال��ت��ايل :جن��د �أن���ه يف ال��ع��ادة
يتم اختيار حوادث معينة ومن ثم تربيرها بعد احلدث من �أجل
تقدمي ت�أ�صيل عقائدي ،ويف هذا الطرح نذكر ما حدث مع بع�ض
الأقليات؛ ُ
حيث وجود جمموعة من امل�سلمني يف �إطار الأقلية دفعت
بهم �إىل احلرية الدينية من �أجل حماية �أنف�سهم وت�أكيد ذواتهم.
ويف �إطار قراءة احلرية الدينية من الناحية التاريخية ال ينبغي �أن
يفوتنا املرور على «اخلطوط الفا�صلة» فيها؛ ُ
حيث الأرثوذك�سية
«ال�سنية» م��ث ً
�لا لي�ست ال��ي��وم ���س��وى �آث���ار حل��رك��ة «امل��ع��ت��زل��ة» وهم
الفرقة الأك�ثر ليربالي ًة وعقالني ًة يف التاريخ الإ�سالمي املُب ّكر؛
ُ
حيث كانوا هم الذين نظموا �إحدى �أو�سع حمالت اال�ضطهاد �ضد
حرية التفكري الديني.
فاملحن ُة(حركة اال�ضطهاد والتفتي�ش ال َع َقدي) التي قامت بها
العبا�سية ،والتي كان املعتزلة �أق��رب حلفائها ،تركت �آث��اراً عميق ًة
يف تطور الفكر الديني ،والتاريخ الإ�سالمي لع�صو ٍر عديدة ،والتي
جعلت من العقالنية واالنفتاح على العامل والفل�سفات والعلوم
�إي��ذان��ا ب��اال���ض��ط��ه��اد ال��دي��ن��ي ،وع��ل��ى �شاكلتها ك��ان��ت ك��ذل��ك حركة
« امل��وح��دي��ن» يف امل��غ��رب وال��ت��ي ب���د�أت باعتبارها ت��ع��ب�يراً ق��وي��اً عن
االحتجاج على النزوع الفقهي التجزيئي لرجال الدين.
وظ��ل��ت ت�صرفاتها يف �س ِنتّها الأوىل معني ًة ب��ال��ع��ودة لب�ساطة
الإ�سالم الأول.
بيد �أ ّنها ما لبثت �أن ت�شددت واتخذت مواقف الهوتية وعقائدية
مت�ص ّلبة ،وان�صرفت ال�ضطهاد النا�س و�إرغامهم بالقوة الع�سكرية.
ومن جانب �آخر بات لدى القوى املركزية للأنظمة ال�سيا�سية
هاج�ساً نحو حماية احل��ري��ات الدينية داخ��ل اجل��م��اع��ات امل�سلمة
وم��ع ال��دي��ان��ات الأخ���رى ،ويت�ضح ه��ذا جلياً يف ميول الفاطميني
نحو رعاياهم ال�سنة بينما ك��ان��وا ه��م م��ن ال�شيعة الإ�سماعيلية.
ال�سني ،بينما حكام
ومنها �صار «الأزهر» الذي �أ�س�سوه منارة للفقه ُّ
الهند من املغول ا�ستمدوا من الن�صو�ص القر�آنية �أ�سمى معاين
الت�سامح؛ ف��ك��ان �أك�ث�ر رع��اي��اه��م م��ن ال��ه��ن��دو���س .ويف ذل��ك كذلك

�أوجد العثمانيون نظام املِلَل وال يفوتنا يف هذا كذلك ذكر الدولة
الإ�سالمية يف �إ�سبانيا رغم ما اعرتاها من م ّد وجزر.
واجلدير بالذكر �أنّ اال�ستثناء الذي حدث يف التاريخ الإ�سالمي
يف م�س�ألة احل��ري��ات الدينية ،ك��ان م��ن قِ��ب��ل الأن��ظ��م��ة ال�ضعيفة؛
ُ
حيث �سعت الأقليات �إىل الت�شدد وحماربة العدو الداخلي من �أجل
حماية حميطها ،بينما الأنظمة ال�سيا�سية القوية وفرت لرعاياها
احلماية واحلرية الدينية.
و�أم���ا ع��ن م��ا ُي��ك��ن ا�ستنباطه م��ن الن�صو�ص ال��ق��ر�آن��ي��ة ،فهنا
ينبغي الت�أكيد على �أمر ،وهو �أنّ قراءة الن�صو�ص القر�آنية وفهمها
وتف�سريها ال يت�أتى دون قراءة الآية كاملة ويف �ضوء �أ�سباب النزول
والأحداث املتزامنة؛ و�إال فلن ي�صل القارئ �إىل املق�صد ال�صحيح،
فعلى �سبيل املثال َ
(ل �إِ ْك���� َرا َه ِف ال ِّ��دي��ن) ،ه��ذه الآي��ة التي ال يكاد
حديث حول احلريات الدينية يخلو منها ،ين�سى املنادون ما تلى
الآي��ة من �إي�ضاح ب���أن اهلل تعاىل �أو�ضح للعباد احلق من الباطل.
وم��ن هنا متطر علينا �سماء الت�سا�ؤالت ب�أ�سئلة ال تنتهيُ ،
حيث
�سيكون اخل�صم يف املقابل قادراً على ا�ستح�ضار �آية تنايف الربهان
الذي نحمله ،وبالتايل ف�إنّ الآيات القر�آنية مبا لها من خ�صو�صية
ودقة مو�ضوعية ال ميكن �أن تكون الأ�سا�س الوحيد الذي ن�ستند
عليه لنقرر يف مثل هذه احلالة.
وي��رى الفياليل الأن�صاري ب���أن احل��ل للخروج من م���أزق تلك
الأ�سئلة العقيمة يكون بت�أمل �آي��ات �أخ��رى من ال��ق��ر�آن� .آي��ات من
�ش�أنها فتح الأفق لغد �أف�ضل ،مثال يف قول اهلل تعاىل( :لكل جعلنا
��اج��ا ول��و ���ش��اء اهلل جلعلكم �أم���ة واح���دة ولكن
منكم ���ش��رع��ة وم��ن��ه ً
ليبلوكم فيما �آتاكم فا�ستبقوا اخل�يرات) ال��ق��ر�آن(ّ ،)48/5
تو�ضح
هذه الآي��ة �أن التعددية الدينية هي ج��ز ٌء من خطة اهلل ع ّز وج ّل
للب�شر الذين خلقهم.
ً
ومنها تتجلى عدة �أمور كالتايل� :أوال ال �أحد ي�ستطيع التو�صل
�إىل احلقيقة النهائية يف املعتقد الديني ،وثانياً �أن اهلل وحده ميلك
يف ذل��ك كلمة الف�صل و�أي�ضاً �أن احلقيقة �صعبة املنال يف الدنيا
وبالتايل �سي�ستمر ال�صراع ح��ول الأم���ور الدينية ورمب��ا �سيظل.
ولكن على الإن�����س��ان الرتكيز على ال��ت��زود م��ن الأع��م��ال ال�صاحلة
بغ�ض النظر عن املعتقد الديني!.
وح���ول ال��ب��ح��ث ع��ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ب��دي��ل��ة وب��ط��رح ف��ك��رة ال��ردة
ك���أمن��وذج ،يف ال��واق��ع �أن ه��ذا الأم���ر ه��و ج���ز ٌء م��ن م�ي�راث التدين

الإ���س�لام��ي .ورغ��م �إمي���ان امل�سلمني �أن��ه ال ك��ت��اب بعد ال��ق��ر�آن ،وال
�سنة بعد النبي اخلامت؛ ف�إنهم �أ�ضافوا �إىل م�صطلح الإميان كثرياً
من املفاهيم وال�شروح وامل�ؤ�س�سات التي قام بها الفقهاء �أو بع�ض
ال�سلطات.
ل��ق��د ح��دث م��ث��ل ذل��ك بالن�سبة مل�ؤ�س�سة اخل�لاف��ة ،ال��ت��ي �أث��ب��ت
علي عبد ال��رزاق �أن امل�سلمني الأوائ��ل �أوج��دوه��ا بعد وف��اة النبي.
بيد �أن بع�ض امل�سلمني يعترب تلك امل�ؤ�س�سة مقد�سة ،وهي جز ٌء ال
يتجز�أُ من ر�سالة الإ�سالم .لقد كان امل�سلمون م�ضطرين بعد وفاة
النبي �إىل �إي��ج��اد م�ؤ�س�سة �سيا�سية ،واملت�أمل لها يجدها متعلقة
بالتاريخ الإ�سالمي وال �ش�أن لها بالعقيدة الإ�سالمية مثلما بات
�أمراً جلياً لدى البع�ض وم�سلماً به .فال كتاب بعد القر�آن وال�سنة
�إال �أن امل�سلمني وعرب التاريخ ا�ستحدثوا الكثري من امل�صطلحات
وامل�ؤ�س�سات.
فكما ي��رى علي عبد ال���رزاق �أن اخل�لاف��ة ج��اءت نتيجة حاجة
�ضرورية يف ذلك الزمن ومن �آثارها عدة م�ستحدثات ومنها فكرة
الردة؛ ُ
حيث كانت احلل الأمثل حلماية الدولة الإ�سالمية ،بينما
م�صطفى كمال �أت��ات��ورك قرر �إنهائها؛ لأن الزمن تغري ومل تعد
�ضرورية .بينما ما زال البع�ض ي�شدد على �أن العقيدة م�ستمرة وال
فا�صل بينها وبني التاريخ وبالتايل ف�إن انتقادات علي عبد الرزاق
للتاريخ حول مو�ضوع اخلالفة ال معنى له.
وبهذا ف�إ ّنه بات من ال�صعب على الكثري من املتدينني الف�صل
ب�ين ال��ع��ق��ي��دة وال��ت��اري��خ ،و�أب��ق��وا ع��ل��ى ج���ذوة �إع��ج��اب��ه��م ب���إجن��ازات
الأولني ،وبالتايل ف�إنّ ق�ضايا مثل احلرية الدينية �أو ق�ضايا املر�أة
بقيت هاج�ساً ُي�ؤرق م�ضجع الأمة.
�إننا بال �شك نحتاج �إىل «النقد التاريخي» ال��ذي �سيحمل يف
طياته احلل الأمثل للخروج من كل هذه املتاهات مو�ضحاً الفي�صل
بني العلم والفل�سفات املرتبطة به مثلما ح��اول �إدم��ون��د هو�سرل
الفعل من قبل؛ فالنقد التاريخي هو الذي من �ش�أنه ك�شف الغطاء
ع��ن الكثري م��ن التقاليد الدينية ال��ت��ي ح��دث��ت يف ف�ترة التو�سع
واملنجزات يف التاريخ.
�إن��ن��ا ن���أم��ل �أن تكف نقا�شات الأم��ة ح��ول احل��ري��ات الدينية عن
الدوران يف ذات املتاهات وطرح احللول العقيمة ،و�أن تفتح املجال
�أمام فكر جديد يقوده العلم والتحليل يف حماولة جادة للتو�صل
�إىل فهم �أف�ضل للدين و�إىل م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً.
maryamsaid2015@gmail.com
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ج�سور الوعي :الرتجمة وبع�ض �إ�شكاالتها
عبد اهلل املقبايل

«لي�س على الرتجمة �س ّيد» ،هكذا يرى بع�ض املثقفني الرتجمة ،بينما يراها �آخرون ح�سناء متار�س غوايتها على املرتجم فيقع يف حبائلها
خائناً للن�ص ،لذلك قيل «الرتجمة ح�سناء ،لكن خائنة» .بيد �أن يو�سف �سالمة  -الباحث والأكادميي ال�سوري -يف مقال له مبجلة الت�سامح
بعنوان (الرتجمة بني الو�ساطة والت�أويل) يرى الرتجمة و�ساطة بني وعيني� ،أي �أنها معجزة التوفيق بني الوعي الذاتي و�صورة الآخرية� .إن
تعدد وجهات النظر هذه حول الرتجمة يعود �إىل عاملني مهمني ،الأول قدرة الرتجمة على نقل ثقافة الآخر ،والثاين قدرتها على االحتفاظ
بخ�صائ�ص اللغة املرتجم �إليها ،وعلى �ضوء هذه اجلدلية يكتب �سالمة درا�سته.
يف ال��ب��داي��ة ي��ق��ر ي��و���س��ف ���س�لام��ة ب��ا���س��ت��ح��ال��ة ك��ت��اب��ة ت��اري��خ
ل��ل�ترج��م��ة ،ل��ي�����س ل�����ش��يء ب���ل لأن ت���اري���خ ال�ترج��م��ة ه���و ت��اري��خ
الإن�سانية ذاتها .ويق�صد �سالمة بذلك  -كما �أو�ضح ه��و� -أن
ت��اري��خ ال�ترج��م��ة ي��ب��د�أ يف ال��وق��ت ال���ذي �أدرك����ت ال����ذات نف�سها
وت��ع��رف��ت ف��ي��ه ع��ل��ى الآخ����ر امل��خ��ت��ل��ف .ث��م ي��ت�����س��اءل ���س�لام��ة عن
�شرعية فعل الرتجمة� .أي كيف نبيح لأنف�سنا �ضم جتربتني
ال تتماهيان؟ جتربة الآخ��ر املختلف وجتربتنا� ،إذ ل��و متاهتا
ملا احتجنا �إليها .ولكن الكاتب يعود ويجيب على هذا ال�س�ؤال
م�برراً ه��ذه «ال�شرعنة» ب���أنّ التجربتني متتلكان عنا�صر كلية
�أو �شبه كلية تقع �ضمن الإطار الإن�ساين العام .الكاتب يحاول
ت�صوير ال��ت���أرج��ح يف ت�صنيف الرتجمة ،ب�ين النقل وال��ت���أوي��ل،
لكنه ال يلبث �أن يح�سم الأم���ر باعتبار ال�ترج��م��ة �أح���د �أوج��ه
ال��ت���أوي��ل ح��ي��ث تنقل ال��ت��ج��رب��ة الكلية �إىل جت��رب��ة ج��زئ��ي��ة هي
جتربة الأم��ة املنقول �إليها�« .إنها ن�شاط �إن�ساين �أمثلي يحيل
ج��وه��ره �إىل جت��رب��ة ال��ت��وا���ص��ل ب�ين الأمم وال�����ش��ع��وب ،ب��ل هي
عن�صر مقوم يف التجربة الإن�سانية ال يتطرق ال�شك �إىل قيمته
حتى لو افرت�ضنا �أن امل�ستقبل �أو الآخر يتقن اللغة التي كتب
بها ال��ن�����ص ،لأنّ امل�ستقبل �سيظل يف تعامله م��ع الن�ص ال��ذي
ينتمي �إىل ثقافة خمتلفة قارئاً �أو م�ؤوال �أو مرتجماً حتى ولو
قر�أ الن�ص بلغته الأ�صلية» والكاتب يف الن�ص ال�سابق يحيل �إىل
ق�ضية بالغة الأهمية تتعلق «بروح الن�ص» ،وك�أن الكاتب يبني
عن�ص ًرا خفياً يف ك��ل ن�صُ ،يفقد للوهلة الأوىل م��ن مفارقته
لثقافته الأم �إثر ما حتمله الثقافتان �أو اللغتان من خ�صو�صية.
وال يفوت الكاتب التذكري ب�أنّ الرتجمة وما يرتبط بها من
ت�أويل تظل جزءا ال يتجز�أ من الفعل املنتج للثقافة .لكن هناك
ق�ضية ال��ف��روق ال��ف��ردي��ة التي م��ن �ش�أنّها ال��ت���أث�ير على الن�ص
املرتجم ناهيك عن ق�ضيتنا �آنفة الذكر املتعلقة بالفروق بني
الثقافات ،وه��ذا م��ا ح��دا بالبع�ض �إىل اع��ت��ب��ار الرتجمة غري
ممكنة ،بل ي�ستنكر ممار�ستها جملة من املثقفني .ويف ال�سياق
ذات���ه ي���ؤك��د ال��ك��ات��ب �أن ظ��اه��رة االم��ت��زاج ب�ين ال��ل��غ��ات مرتبطة
بخا�صية ازدواج اللغة ل��دى املرتجم ،وتك�شف عن التداخالت
الدارجة بني اللغات .يف ق�سم الحق من املقال يتطرق الكاتب
�إىل �أق�سام الرتجمة ،فيق�سمها �إىل ترجمة �أدبية و�أخ��رى غري

�أدب��ي��ة .فالرتجمة الأدب��ي��ة عمل �إب��داع��ي يت�صل بعمل �إبداعي
�آخ����ر ،وه���ي «ع��م��ل��ي��ة ت��ف��اع��ل �إب���داع���ي يف �إط����ار ل��ه ���ض��واب��ط��ه».
و�أم��ا الرتجمة العلمية فم�ستوى ال�صعوبات فيها �أق��ل �إذا ما
ق��ورن��ت ب��ال�ترج��م��ة الأدب���ي���ة ،ث��م مي�ضي ال��ك��ات��ب يف ح��دي��ث ال
يبدو دقيقاً حول «�سهولة» ترجمة العلوم ،ولعله �أغفل امل�سائل
املتعلقة بامل�صطلحات والأ�شخا�ص وقبل ذل��ك الفهم العميق
للق�ضية العلمية ذاتها .وقبل �أن ينهي مقاله يتحدث الكاتب
عن العنا�صر الأ�سا�سية للرتجمة وهي بالرتتيب كما ذكرها:
املرتجم ،ولغة
اللغة امل�صدر ،والن�ص امل�صدر ،واملرتجِ م ،الن�ص
َ
ال�ترج��م��ة ،وال��ل��غ��ة امل�ستقبلة .والعنا�صر الأ���س��ا���س��ي��ة وا�ضحة
جلية غري � ّأن ال �أرى �ضرورة لذكر لغة الرتجمة ثم ذكر اللغة
امل�ستقبلة .رمب��ا ذك��ر �أح��د العن�صرين ُيغني ع��ن الآخ���ر �سيما
�أن الرتجمة ال تلقى رواجا �أو بالأحرى تفقد جودتها يف حال
متت ترجمة الن�ص عن ن�ص مرتجم .والكاتب نف�سه عدل عن
ر�أي���ه ه��ذا وذك��ر يف مو�ضع الح��ق �أن لغة الرتجمة ه��ي عينها
اللغة امل�ستقبلة .وخل�ص يف النهاية �إىل �أن وظيفة املرتجم
ال تقف عند حد نقل امل��ادة اللغوية بل �إن جوهر وظيفته هو
الت�أويل باملعنى الهريمونيطيقي للكلمة .فاملرتجم لي�س ناق ً
ال
فح�سب بل مف�سرا وقارئا وم���ؤو ًال �أي�ضاً ،وعليه ميكن اعتبار

املرتجم م�ؤلفاً ثانياً ،وبهذا تكون الرتجمة �إ�ضاءة بل �إ�ضافة
للن�ص الأ�صلي .ويقر الكاتب �أن املرتجم قد يتعر�ض للإكراه
�أث��ن��اء ال�ترج��م��ة فالن�ص �أي ن�ص الب��د �أن ينطوي على �شيء
من الغمو�ض والب��د من املرتجم �أن ميتلك ال�شجاعة الكافية
للت�صدي ل��ه��ذا الغمو�ض وامل��خ��اط��رة ب��ال��ت���أوي��ل ،لي�س وف��ق ما
ي��ح��ك��م ال��ه��وى ،ب��ل مب��ا تقت�ضيه م�صلحة ال��ن�����ص وت�ستوعبه
�أوعية اللفظ .و�إن جنحت العملية ال�سابقة قد تكون الرتجمة
و�سيلة لفهم الن�ص و�شرحه حتى للقارئ الذي يتقن لغة الن�ص
امل�ترج��م الأم .وي�ضرب الكاتب مثا ًال على ه��ذه العملية كتاب
َ
(علم املنطق) للفيل�سوف الأملاين هيجل .يقول يو�سف �سالمة:
�إن الباحث الأمل���اين اجل��اد عليه �أن ي�ضع الن�ص الأ���ص��ل��ي بني
ي��دي��ه ،ث��م ي�ضع الرتجمة الإجنليزية ع��ن ميينه والفرن�سية
عن �شماله ،حتى يت�سنى له الإط�لاع على ت�أويالت املرتجمني
وفهم الثقافات الأخ��رى للن�ص الأ�صلي� .إن عملية الرتجمة
ذاتها تتم عرب ثالوث املرتجم ،اختياره الن�ص وت�أويله ثم نقله.
فالرتجمة ال تنف�صل البتة عن الت�أويل ،لأنها ثمرة القراءة
�أ�صال .وهي نتيجة فعل تقوم به ال��ذات للك�شف عن ذاتها ويف
نف�س الوقت تتطلع فيه �إىل ال��ذات الأخ��رى يف عملية تكاملية
املرتجم وتغني لغة املرتجِ م ناهيك عن الوظائف
تغذي الن�ص
َ
ال��ف��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا عملية ال�ترج��م��ة �إب���ان
مرورها بالن�ص.
ويف اخل��ت��ام� :إنّ ال�ترج��م��ة اجل��ي��دة ،ال ُي��ك��ن ب���أي��ة ح��ال من
الأح��وال النظر �إليها نظرة �سوء .فالن�ص واملرتجم ناق�صان،
ك��ل واح���د منهما ي�ثري جت��رب��ة الآخ���ر وي�ضفي عليها م�سحة
من ذات��ه؛ يتطور من خاللها الن�ص ويكت�سب املرتجم معرفة
�إ�ضافية ينقلها �إىل لغته وقومه .الن�ص املُرتجم يكت�سب �شيو ًعا
وانت�شا ًرا �أك�ثر بالرتجمة ،ي�صبح �أك�ثر ع��ط��ا ًء وث���را ًء وتنوعاً،
�سيما و�أن ق��راءت��ه ت��ع��ددت وال��ن��ظ��رة �إل��ي��ه جت���ددت� .أم���ا فوائد
الرتجمة لأمة من الأمم فهي �أكرث من �أن حت�صى ،ويكفي �أنها
ع�صب التطور يف الع�صر احلديث و�أداة من �أدوات نقل املعرفة
وتدويرها .هي احلل الأجنع مل�شكالت التوا�صل بني املجتمعات
الب�شرية والثقافات الإن�سانية ومتهد الطريق لأر�ضية قابلة
للعي�ش امل�شرتك والتوا�صل احل�ضاري بني الأمم.
abdullah-maqbali@hotmail.com
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التجربة الإ�سالمية يف التعدد والت�سامح واالعرتاف
حممد ال�ساملي

اختار النه�ضويون العرب م�صطلح الت�ساهل �أو التحمل للتعبري عن �ضرورة التعاي�ش مع الآخر املختلف دين ًيا �أو �آيدلوجياً ،ويف القرن الع�شرين
�ساد م�صطلح الت�سامح للتعبري عن تقبل االختالف ،حيث حاول الإ�صالحيون واملجددون اال�ستفادة من جتارب الغرب يف حل هذه الق�ضية
ملعاجلة امل�شكالت التي ظهرت وتبلورت يف االجتماع الب�شري وال�سيا�سي يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،حيث كانت ال�صراعات الناجمة عن
االختالف الديني �أو العرقي وغريها� ،سائدة يف الغرب.
ي���أت��ي املفكر والأك��ادمي��ي الكبري ر���ض��وان ال�سيد يف مقالته مبجلة
الت�سامح بعنوان « التعدد ،والت�سامح واالع�تراف :نظرة يف الثوابت
والفهم والتجربة التاريخية» ،با�ستطالع موجز للتجربة التاريخية
العربية الإ���س�لام��ي��ة يف ه��ذا ال�����ش���أن قبل الأزم��ن��ة احل��دي��ث��ة .ي�شري
الكاتب �إىل �أن ر�ؤية الت�سامح �أو االعرتاف بالآخر تنح�صر يف ثالث:
�أوال :ال��ر�ؤي��ة امل�سيحية :وه��ي التي تقوم على «املحبة» ،ولكنها مع
م���رور ال��زم��ن �أظ��ه��رت اع��ت��ق��ادات ومم��ار���س��ات �ضيقت ن��ط��اق املحبة
وجم���االت���ه ،وق�����ص��رت��ه ع��ل��ى امل���ؤم��ن�ين بامل�سيح وكني�سته ،مم��ا �أن��ت��ج
م��ن ان�����ش��ق��اق��ات داخ���ل امل�سيحية م��ث��ل الكاثوليكية ،الربوت�سنتية،
والأرث��وذك�����س��ي��ة .وب��ذل��ك م��ا ا���س��ت��ط��اع امل�سيحيون ح��� َّل املُ�شكلة من
خالل املحبة ،كما مل ي�ستطيعوا اجلمع بني مبد�أ ح�صرية احلقيقة
واخلال�ص ،ووحدة الكني�سة اجلامعة.
ثانياً :الر�ؤية الإن�سانوية :وقد ظهرت لدى الأوروبيني يف القرنني
ال�سابع وال��ث��ام��ن ع�شر نتيجة للتجربة امل���رة وح���روب الإب����ادة بني
ُ
تبحث ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ع��ن ال�سالم االجتماعي من
املختلفني دي��ن��ي��اً.
خ�لال الإق�����ص��اء الق�سري ل��ل�� ّدي��ن ؛ ب��ل ظ��ه��رت ه��ن��اك امل��ق��ول�� ُة التي
ت��ذه ُ��ب �إىل � ّأن لكل �إن�����س��انٍ ح��ق��اً طبيعياً يف احل��ري��ات الأ���س��ا���س��ي��ة يف
االختيار الديني واالجتماعي وال�سيا�سي .وه��ذا التيار ب��ال��ذات هو
الذي ا�ستلهمه بع�ض النه�ضويني العرب الذين اختاروا له م�صطلح
الت�سامُح .وب�سبب املوقف ال�سلبي من الدّين ،وقف الإ�صالحيون ذوو
الأ�صول الإ�سالمية يف مطلع القرن الع�شرين �ض َّد مفهوم الت�سامُح
ال��ذي يقوم على ف�صل ال�� ّدي��ن عن الدولة،حيث �أ���ش��اروا �إىل مدنية
وو�سطية الدولة الإ�سالمية يف القرون التي م�ضت ،والتي ا�ستطاعت
خلق بيئة منا�سبة للتعاي�ش مع الآخر.
ثالثاً :ال��ر�ؤي��ة القر�آنية :حيث ت��رى ه��ذه ال��ر�ؤي��ة �أن االخ��ت�لاف يف
الأل�سنة والألوان والعقول والعقائد وغريها هي حال ٌة طبيعي ٌة منذ
َخ��لَ�� َق اهلل ا َ
خل�� ْل��ق .وذل��ك يف قوله تعاىل يف ���س��ورة يون�س« :وم��ا كان
النا�س �إ ّال �أم ًة واحد ًة فاختلفوا) .وهناك طريقتان لتنظيم االختالف
ُ
بني النا�س و�ضبطه؛الطريقة الأوىل منهج التعارُف� ،أي اع�تراف
النا�س باختالف بع�ضهم عن بع�ض ،و�ضرورة التوا ُفق على العي�ش
ا�س
معاً رغم االختالف �أو ب�سببه:وذلك يف قوله تعاىل( :يا �أيها ال ّن ُ
�إنا خلقناكم من ذك ٍر و�أنثى وجعلناكم �شعوباً وقبائل ِل َتعارفواّ � .إن
�أكرمكم عند اهلل �أتقاكم)(�سورة احلجرات )13:والطريقة الثانية:
ال��ت���آ ُل ُ��ف ب�ين امل���ؤم��ن�ين ب��الإل��ه ال��واح��د ،مب��ا ي��ت��ج��او ُز االع��ت�راف �إىل
الت�آخي،و�أن الإعرا�ض عنهما ال يعني حتمية التنا ُزع؛ بل بني القر�آن
أ�سا�سها احلري ُة يف ممار�سة
�أن هناك حدودا يجب الوقوف عندها ،و� ُ

النا�س حتى يكونوا
االختالف ح ّتى يف املجال الديني�( :أف�أنت ُتكر ُه
َ
م�ؤمنني)(�سورة يون�س.)19:
ظ��ه��رت جماعة امل�سلمني ،ج��م��اع�� ُة ال��ت��ع��ارُف والق�سط وال��رح��م��ة يف
ال��ق��رن ال�سابع امل��ي�لادي ،بحيث �إن��ه��ا ات��خ��ذت م��ن ال��ه��ج��رة النبوية
(622م) ت�أريخاً لها َعلَماً على ظهور التنظيم ال�سيا�سي ،حيث �إنهم
ا�ستطاعوا �إيجاد نظام �أهل الذمة وال��ذي يُعد �أول الأنظمة ظهوراً
يف التعامُل م��ع غ�ير امل�سلمني م��ن امل�سيحيني وال��ي��ه��ود يف البداية
ا�ستناداً للقر�آن ،وقد امت َّد فيما بعد لي�شمل الزراد�شتيني (املجو�س)
والبوذيني والهندو�س ،باعتبار ه�ؤالء جميعاً �أهل �أديانٍ ميكن �إدخالها
حتت عنوان (ال�صابئني) الذين ذكرهم ال��ق��ر�آن .وق��د جت��اوز نظا ُم
�أهل الذم ِة من طور التعارُف واالعرتاف� ،إىل ما يقرُبُ من الأخوة،
وق��د �ضمِ نت ال��دول�� ُة لهم احلرية الدينية املت�ضمنة حري َة العبادة
والتعليم الديني ،والتنظيم الديني وغريها من ال�صالحيات .بحيث
ن�ص عليها القر�آن؛ وهي رمزي ٌة ُتناظِ ُر
�إنهم يدفعون «اجلزية» التي َّ
ما يدفعُه امل�سلمون من زك��ا ٍة لكنها �أق�� ّل مبراحل من حيث القيمة.
ولي�س من ّ
حق الدولة ا�ستدعائهم للقتال -ويف الوقت نف�سِ ه هناك
�شراك ٌة �إداري ٌة كامل ٌة يف ال�ش�أن العامّ .والتق�سيم �إىل م�سلمني وذميني
داخلي من �أجل التنظيم ولي�س من �أجل التمييز �إ ّال
إ�سالمي
تق�سي ٌم �
ٌّ
ٌّ
فيما ندر.كما �أن الإ���س�لام �شرع بع�ض الآداب للتعامل مع املختلف
دينيا يف عدة موا�ضع والتي ت�ضمن حقوقه حتى يف احل��رب ،والتي
بع�ض العلماء امل ُ ّ��ح�� ْدث�ين م��ع��ا َ
اعتربها ُ
مل مهم ًة يف ت��ط��ور القانون
الدويل يف الع�صور الو�سطية.
وع���رف الإ����س�ل�ام يف ع�����ص��وره ال��و���س��ي��ط��ة ح��رك��اتٍ م��ت�����ش��دد ًة و�أُخ����رى
ٌ
جماعات اعتربت نف�سها «الفرقة
منفتحة ومت�ساحمة ،وكانت هناك
الناجية» ،و�ش ّككت يف �إميان املخالفني لها يف العقائد وال�سلوك .بيد
� ّأن امل�سلمني ما و�صلوا �إىل ا�شرتاع قانون �إميان» ذي بنو ٍد ُتخرج من
الدين �أو تكون �شروطاً للدخول فيه«.لكنّ جِ ماع االعتقاد م َر ّك ٌز يف
ثالثة �أ���ص��ول :التوحيد ،وال��ن��ب��وات ،وال��ي��وم الآخِ ���ر .وب�سبب رحابة
كثت ال ِف َر ُق الإ�سالمية ،بل ُ
فكرة اجلماعة وممار�ساتها ،ما ُ
كثت
التوجهات والآراء يف ال��ف��روع ،وتعر�ضت ُ
بع�ض
املذاهب الفقهية �أو
ُّ
ال ِف َرق لل�ضغوط؛ لكن مل تن�شب حروبٌ ديني ٌة يف التاريخ الإ�سالمي.
وقد كان هناك من قالُّ :
كل جمتهدٍ مُ�صيب ،وهناك َمنْ ذهب �إىل �أ َّن
احل َّق يف واحد .ويف كلتا احلالتني ،بقيت للر�أي احل ّر اعتباراته حتى
يف امل�سائل الدينية والتعبدية.
يف القرن التا�سع ع�شر ،خ�ضعت النظم يف العاملني العربي والإ�سالمي،
لال�ستعمار الأوروب��ي بطرائق مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .ومنذ ذالك

احلني �أُثريت يف الدرا�سات اال�ست�شراقية م�س�ألتا :احلرب الدينية يف
الإ�سالم (اجلهاد) ،واحلرية الدينية (العقوبات على الردة) ..ولذلك
فقد اعترب فقها ُء كثريون الكال َم على احل��رب الدينية �شيئا واهياً،
بل اعترب كثري منهم بانق�ضاء زمن دار احلرب ودار الإ�سالم؛ ب�سبب
التغيري يف النظام ال��دويل .ولكن ي�شري الكاتب �إىل �أ َّن الفقهاء ما
ت��ق��دم��وا ك��ث�يراً يف م�س�ألة ال���ردة؛ ب�سبب ال��ه��واج�����س ال��ت��ي خاجلتهم
لهجمات التب�شري الذي جاء مع اال�ستعمار ،و�أ ّن كثرياً منهم يطالبون
�����ص على احلرية
مب��ا ال يطالب ب��ه ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ،ال��ذي ي��ك��رر ال��ن َّ
الدينية ،وال ي�شرع عقوباتٍ دنيوي ًة على املرتدّ .ويف القرن الع�شرين
ب��رزت م�سائ ُل حريات امل��ر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني ،بالق�ضايا التي
ت� َؤخ ُذ على الن�صو�ص تار ًة وعلى اجتهادات الفقهاء تارة �أخرى .ولي�س
بو�سعنا الزعم �أ ّن �أحوال املر�أة امل�سلمة ُم ْر�ضي ٌة ل�سائر النواحي اليوم؛
رغم التطورات الكثرية التي دخلت على �أو�ضاعها وحقوقها .
تنت�شر منذ عقود فكر ٌة يف �أو���س��اط الدار�سني عن تع�صب امل�سلمني
وت�شددهم وميلهم للهوية املنغلقة واملتم ّيزة ،وظهور �صورة َ
للعال يف
�أو�ساطهم ،تعترب � ّأن هناك م�ؤامر ًة عليهم وعلى دينهم .وبد�أت تظهر
نظريات حول � ّأن الت�شدد والعنف مت�أ�صل يف الإ�سالم ،و�أ ّنه ال ُ
ٌ
يقول
ُ
باحلوار ،ومييل لل�صدام مع الثقافات واحل�ضارات الأخرى كما زعم
هنتنغتون وغريه .و�أن �أحداث العنف الع�شوائي وم�آ�سيه يف ال�سنوات
الأخرية ،ول ّد هذا االنطباع لدى دوائر كثرية ،ولي�س يف الغرب فقط.
م ّق ًة يف جمموعها طبعاً ،فال�صراع اليو َم
وهذه االنطباعات لي�ست ُ ِ
لي�س بني الإ�سالم والأديان والثقافات الأخرى ،بل بني «الأ�صوليات»
 .بيد � ّأن هناك ت�أكيداً كبرياً على الهوية واخل�صو�صية ،وقد ي�صل يف
الكثري من الأحيان �إىل رف�ض املعرفة والتعارف.
�ض ت�أوي ً
والواق ُع �أ َّن الإ�سالم كما امل�سلمني تع َّر َ
ل�ضغوط
ال وممار�س ًة
ٍ
عنيف ٍة وعا�صف ٍة َطوا َل القرن الع�شرين .مما �ساهم يف تغري الإطاران
االجتماعي وال�سيا�سي ،و�أي�ضاً الإط���ار الثقايف والثقايف الديني.وق��د ظهرت �إحيائي ٌة �إ�سالمي ٌة قوي ٌة �ضربت امل�ؤ�س�سات التقليدية،
و�أ�ضعفت حتركات الإ�صالح بحجة مكافحة التغريب .و�سادت على
مدى ن�صف قرنٍ ثقاف ٌة ديني ٌة مُ�ضاد ٌة للكثري من تطورات الع�صر،
�أنتجت ر�ؤي ًة ُ�أخرى َ
للعال.
يختم ر�ضوان ال�سيد مقالته ب���أن لي�س من ح ّ��ق �أح��دٍ �أن يطلب منا
بن�سبية احلقيقة .و�أن علينا
التخ ّلي ع��ن ثوابتنا �أو حتى ال��ق��ول ْ
تطبيق منهج «ال��ت��ع��ارُف» ال��ق��ر�آين ،كونه الأق��رب من الت�سامح �إىل
طبيعة الإ�سالم .وال خ�شية على الهوية واالنتماء من االنفتاح ،ل ّأن
الهوية املنفتحة واملتجددة هي الباقية.
m.a.s.alsalmi@gmail.com
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احلداثة �صديقة الأديان ال عدوتها
فاطمة نا�صر

يتناول الباحثان غري�س ديفي وهايرن�ش �شيفر عرب مقالهما (مقدمات نظرية لدرا�سة الدين يف الأزمنة احلديثة) �سري العالقة بني الدين
واحلداثة ،كيف � ّأن الدين لي�س جامدًا بل هو يف حالة ت�شكل دائمة ،ت�ؤثر به املتغريات التي حوله� .إال � ّأن هذا الت�شكل ال يخلو من �صراع داخلي
بداخل الدين نف�سه ،حيث يختلف الب�شر القائمون عليه ،فمنهم �أكرث تقب ً
ال للتغيري ويدعو للتكيف واملتغريات احلديثة ،ومنهم �أكرث �أ�صولية،
يرى مثالية الدين كما جاء و�أي تغيري حديث ُيعد م�صدراً من م�صادر التهديد .ولكن كيف نفهم هذه التوجهات الدينية ،هذا ما ُيحاول املقال
الإجابة عنه.
يطرح الكاتبان النموذج الأوروبي العلماين بو�صفه منوذجا
ا�ستثنائياً ،وي�ست�شهدان بال�سوق الدينية الرائجة يف �أمريكا،
ون�����ش��اط امل�سيحية يف �أم��ري��ك��ا ال�لات��ي��ن��ي��ة و�أف��ري��ق��ي��ا م���اوراء
ال�صحراء ،وظهور جماعات تطلق على نف�سها (الإجنيليون
ا ُ
جل���دد) ،وح��االت التم�سك بالإجنيل الكاثوليكي يف ال�شرق
الآ���س��ي��وي :كالفلبني وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة .وال�����ص��ع��ود الديني
يف ال�����ش��رق الأو����س���ط والإح���ي���اء ال��دي��ن��ي يف ال���ق���ارة ال��ه��ن��دي��ة
م�ستهدين مب��ا ق��ال��ه ع��امل االج��ت��م��اع وال�لاه��وت��ي الأمريكي
بيرت برغر ع��ام  « : 1992ب���أن ال��ع��امل يتحول دينياً �إىل حد
مل يبلغه من قبل « ،ولفهم هذا التغري احلا�صل ،ي�ستعر�ض
الكاتبان ثالث �أدوات نظرية:
�أول���ه���ا  :ال��ن��ظ��ري��ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة وال���ت���ي ت��ف�تر���ض �أن ظ��اه��رة
االن�����س�لاخ ع��ن ال��دي��ن ل�����ص��ال��ح ال��ع��ل��م��ن��ة ���س��وف ت��ت��ح��ول �إىل
ظ��اه��رة ع��امل��ي��ة م��ع ت��ق��دم امل���د احل���داث���ي يف ال���ع���امل .وي��ق��ول
الكاتبان �إن النظام العلماين من ال�صعب تطبيقه �أو تعميمه
خ����ارج ال�����س��ي��اق الأوروب�������ي ،الخ���ت�ل�اف امل��ح��ي��ط ال����ذي يحكم
العالقة بني الدين واملجتمع .كما �أنّ الظروف التي �ساعدت
على ن�شوئه ،وخا�صة حركة التنوير والتحديث الفرن�سية،
�أعادت ت�شكيل عالقة الدين والدولة .حيث �أ�صبحت املدر�سة
وم�ؤ�س�سات الدولة حتل حمل الكني�سة .ويقول الكاتبان �إنّ
ال�صراع التاريخي بني الدين وال��دول��ة يف فرن�سا ُي�برر هذا
الف�صل� ،إال �أن تبعاته التزال موجودة وغري مفهومة ،خا�صة
فيما يتعلق بق�ضية حجاب الفتيات يف املدار�س ومنع فرن�سا
له .وهنا �أختلفُ مع الكاتبني ،حيث �إنّ ق�ضية احلجاب لي�ست
م�شكلة غ�ير مفهومة كما ي��ق��والن ،ب��ل ه��ي ق�ضية مفهومة
خ�صو�صا من اجلانب الت�شريعي .فالد�ستور
ج�� ًدا ووا�ضحة
ً
ال��ف��رن�����س��ي ���ص��ان ح��ري��ة ُم��ار���س��ة ال�����ش��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة� ،إال �أنّ
القوانني املنظمة للد�ستور �أوج��دت قوانني متنع ارت��داء � ّأي
�شيء ي�شري �إىل هوية دينية يف املدار�س الر�سمية فقط ،وهذا
ي�شمل كل الرموز الدالة على دين معني ولي�س احلجاب �إال
رم��زا من الرموز ه��ذه ،حاله حال ال�صليب ،ف��ارت��داءه مينع
ب���ذات ال��ق��ان��ون .ه���ذا م��ن ب���اب ال��ت��و���ض��ي��ح ،ح��ي��ث �إنّ ال��ق��ارئ
للمقال يف غياب �شرح لهذه النقطة� ،سيفهم �أنّ املنع موجه
للم�سلمني فقط دون �سواهم .وخلتم نقطة العلمانية نقول

�إنّ على الرغم من الف�صل الظاهري للم�ؤ�س�سة الدينية ،ف�إن
الدين حا�ضر يف الكثري من التحليالت حتى ال�سيا�سية منها،
و�إن الكثري من الأفكار حول الف�صل املطلق للدين عن احلياة
العامة هي غري دقيقة وتت�سم بالتعميم.
�أم���ا النظرية ال��ث��ان��ي��ة :فهي نظرية اخل��ي��ار ال��ع��ق�لاين وهي
النظرية املطبقة يف �أمريكا .وهي ترتكز على مبد�أ العر�ض
والطلب ،حيث تتنوع العرو�ض الدينية تبعاً حلاجة النا�س.
وتزدهر يف احليز الأمريكي عرو�ض متنوعة وبالغة التباين
والتمايز� ،إال �أنّ املكان والإن�سان الأمريكي يتقبالنها .و ُيعزي
الباحثان ال�سبب �إىل �أن �أمريكا على عك�س النظام الأوروبي
الذي ذكرناه �سابقًا ،مل تت�صادم مع الدين ،و�أن الف�صل بني
ال�سلطة وال��دي��ن ك��ان حم��ددا منذ ال��ب��دء ،على عك�س �أوروب��ا
التي دخل فيها الدين كمناف�س على ال�سلطة� .أما الدين يف
�أمريكا فهو خيار عقالين ح��ر ،متار�سه �أينما �شئت وكيفما
�شئت ،دون �أن يت�صادم مع ال�سلطة ،فهو غري معني بها وال
يناف�س عليها .يذكر الباحثان �أن ال�سوق الدينية يف �أمريكا
مزدهرة ،و�أ�ضيف �إىل ما ذكراه �أنه مزدهر �إىل درجة ابتكار
�أدي��ان جديدة؛ فالدين يف �أمريكا مرتبط بال�سوق ارتباطاً
وثيقاً ،و�أثناء بحثي عن هذه العالقة وجدت كتاباً مهماً ،وهو
(Religion and the Marketplace in the United
 ،)Statesحيث يو�ضح الكتاب تزايد الطلب الديني ،وبالتايل
ت��ن��وع ال��ع��ر���ض ب��ن��ا ًء ع��ل��ي��ه .ب��ل �إنّ ك�ثرة الطلب على الدين
�أ�صبحت حمفزاً تناف�س ًيا لل�سوق ،حيث ُيعامل الدين ك��� ّأي
�سلعة �أخرى ،حتتاج �إىل خطة ت�سويقية وعرو�ض ترويجية،
وهذا ما يتم تطبيقه بالفعل يف �أمريكا .بل �إنّ �أمريكا بيئة
خ�صبة للدين �إىل درجة �أن هناك �أديانًا جديدة ن�ش�أت فيها.
ففي كتاب :
Religions

and the Theological
 ،Imagination in Americaيتناول

New

درا���س��ة لعينة من
�ستة �أدي���ان جديدة ن�ش�أت يف القرنني التا�سع ع�شر والقرن
الع�شرين ،وهيMormonism, Christian Science, :

Theosophy, The Unification Church,
. Scientology and The New Age Movement

وهذه التجربة الأمريكية ،لها خ�صو�صية معينة ،ال تنطبق

على غريها من الأقطار .لهذا ي�صل الكاتبان �إىل ا�ستعرا�ض
لنظرية ثالثة �أكرث �شمولية من النظرية الأوىل والتي كانت
خا�صة بالنطاق الأوروبي ،والنظرية ال�سابق ذكرها واخلا�صة
منوذجا ل�صامويل
باملناخ الأمريكي .تتبنى النظرية الثالثة،
ً
ايزن�شتات يدعى (احلداثات املتعددة) ،وهي النظرية املقابلة
ل��ل��ن��ظ��ري��ة ال��ك�لا���س��ي��ك��ي��ة وال���ت���ي ت��ع��ت��ق��د �أن ل��ل��ح��داث��ة �شكال
واح���دا ي��ت��م تعميمه ح���ول ال��ع��امل ،ف��ف��ي ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة يتم
ال�ترك��ي��ز على االخ��ت�لاف��ات البيئية وال��ف��ك��ري��ة وال��ت��ي جتعل
لكل ح��داث��ة �شكلها اخل��ا���ص يف حيزها امل��ك��اين .وه��ي بذلك
تناق�ض مقولة �إنّ العوملة الأوروب��ي��ة �ستنت�شر ح��ول العامل
بفعل مقومات احلداثة وهيمنة ال�سوق .ويف�سر هذا ظهور
جت��م��ع��ات م��ن رح���م احل��داث��ة ت��ع��ار���ض ال��ك��ث�ير م��ن مبادئها:
ك��احل��رك��ات امل��ق��اوم��ة لال�ستعمار وهيمنة ال�����س��وق وح��رك��ات
املجتمع امل���دين،واحل���رك���ات ال��دي��ن��ي��ة الأ���ص��ول��ي��ة ال��ت��ي �أي�����ض��اً
ترى �أنها �صاحلة لكل العامل وال تعرتف باحلدود ،بل ت�أخذ
من الإ�صالح �شعاراً عاملياً لها ،وكذا احلال حلركات الإ�سالم
املعا�صر التي تتبنى خطابا حداثياً و�إ�صالح ًيا جدي ًدا ،يواجه
فيه ما هو �سائد ورتيب ال يتجدد.
�أم���ا ال��ن��ظ��ري��ة ال��راب��ع��ة والأخ��ي��رة ف��ه��ي :ن��ظ��ري��ة ال��ف��اع��ل�ين،
التي ترتكز على العنا�صر الفاعلة التي �أوج��دت (احلداثات
امل��ت��ع��ددة) ،فالرتكيز ال يكون فقط على امل�ؤ�س�سة الدينية:
كالكني�سة �أو امل�سجد ،ب��ل ال�ترك��ي��ز على العنا�صر الفاعلة
وغ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ون يف خ����ارج ه���ذه امل���ؤ���س�����س��ات ،ح��ي��ث ي�ستغل
ال��ف��اع��ل��ون احل��ري��ات امل��ت��اح��ة للتعبري وال����ر�أي ال��ع��ام ،فيجد
الأ�صويل حقه يف الكالم واحل�شد ،وكذلك الو�سطي يح�صل
على ذات احليز.
وخ��ت��ام��اً� :أت��ف��ق م��ع ال��ك��ات��ب�ين ب�����أنّ احل���داث���ة وال��ع�����ص��ري��ة ال
يعار�ضان الدين يف �شيء ،بل �إنّ ال�شخ�ص الع�صري قد ينقد
�شخ�صا �آخر ينقد احلداثة
الدين با�سم احلداثة ،وقد ترى
ً
با�سم ال��دي��ن ،و�أن ه��ذا الع�صر ه��و ع�صر الهيمنة الدينية،
والتي من املهم حماولة فهمها من خالل النظريات ال�سابقة.
و�أ���ض��ي��ف عليهما �أن ك�لا م��ن الهيمنة الإ���س�لام��ي��ة ،ب�شقيها
الأ�صويل والو�سطي ،ي�ستخدم معطيات احلداثة و�أدواتها يف
ن�شر ما يدعو �إليه.
f_wahaibi@hotmail.com
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ال�سلطة ال�سيا�سية والرتاث الديني
داود �سليمان

يناق�ش العربي �إدنا�صر يف بحثه املوجز يف جملة الت�سامح «جدلية املعريف وال�سيا�سي يف الفكر الإ�سالمي» �إ�شكالية التداخل ما بني املعرفة
«الدينية» وال�سيا�سة يف الإ�سالم ،ذلك وكما هو معلوم �أن الفكر الإ�سالمي ي�ؤ�س�س ل�سلطة ت�شريعية تعنى ب�أحوال ال ّنا�س يف دنياهم و�آخرتهم
مما جعل ال�سلطة تعمل على ا�ستمالة حاملي العلم ليكونوا يف �صفها ويكونوا �أداة تخدم م�صاحلها حتت وقع الإغراء والر�شاوي �أو بالإكراه
والرتهيب والتنكيل ،بدل �أن يتحولوا �إىل معار�ضة فكرية و�سيا�سية لتوجهاتها� .ساعد تطور العلوم الإن�سانية املعا�صرة يف تقنيات البحث واملناهج
يف م�ستويات التحليل اللغوي وال�سيميائيات وامل�ستوى التاريخي واالنرثوبولوجي والثيولوجي يف تفكيك هذا االلتبا�س و�إزالة القدا�سة عن كثري
من الق�ضايا التي ال ُي�سمح مب�سا�سها �أو �إعادة التفكري بها ونقدها و�إظهار بداهتها و�أ�صلها الأر�ضي ،حيث لعبت ال�سلطة ال�سيا�سية دورا بار ًزا
يف خلق وت�شكيل كثري من العقائد والأفكار والتوجهات الدينية �سواء كان ذلك يف الت�أثري العر�ضي �أو املبا�شر بها �أو حتى يف اخرتاعها والذي
�سنناق�شه من خالل عر�ضنا ملقالة العربي �إدنا�صر يف هذا املقال.
العربي �إدنا�صر يبحث يف واح��دة من �أه��م الق�ضايا الثقافية وه��ي علم
الكالم ويذكر �أ ّن الفهم ال�سائد عن هذا العلم ب�أ ّنه علم يبحث يف العقائد
والإميان مبنطق العقل والربهان دون �أن يكون مت�أثرا بالواقع واحلال
ال�سيا�سي ال��ذي ت��زام��ن م��ع ن�ش�أته؛ ل��ه��ذا ك��ان ال�����س���ؤال ه��ل ه��و ك�لام يف
ال�لاه��وت؟ �أم ه��و ك�لام يف ال�سيا�سة؟� .أث��ار م�شكل اخل�لاف��ة �أو الإم��ام��ة
ب��ع��د وف���اة ال��ر���س��ول ك��ث�يرًا م��ن الإ���ش��ك��االت امل��ع��رف��ي��ة وال��ت�����ص��وري��ة التي
ترتبت عليه نتائج �سيا�سة على م�ستوى الفرد واجلماعة ،ثم عرف نقلة
نوعية بعد الفتنة ومقتل عثمان الذي ن�شب على �أ�سا�سه �صراع �سيا�سي
بني امل�سلمني .ثم ا�ستحواذ بني �أُمية على نظام احلكم وانقالبها على
اخلالفة «ال��را���ش��دة» القائمة على ال�شورى �إىل ملك ع�ضو�ض .يف ظل
هذه الظروف وعلى �أثر ذلك ت�شكلت فرق و�أحزاب ولدت نقا�شاً �سيا�سياً
حتت غطاء فكري وكالمي حول م�سائل االعتقاد والإميان� ،أخذت الفرق
الكالمية تبني مواقفها ال�سيا�سية انطالقاً من ت�أ�صيالت فقهية وعقدية
م�ستوحاة من الن�ص الديني �أو مُعطيات الواقع االجتماعي ال�سيا�سي.
الالفت يف الأم��ر كما يقول �إدنا�صر �أن��ه ّ
مت تقييم هذه الفرق على �أ ّنها
مذاهب مُ�ستحدثة ابتدعت �آراء يف ق�ضايا الإميان واالعتقاد ومت تغافل
�أبعادها ال�سيا�سية ،لهذا ك��ان ال�سكوت على الهجمة ال�شر�سة لل�سلطة
على ه��ذه ال��ف��رق حت��ت دع��وى حفظ ال��دي��ن والعقائد م��ن زي��غ �أ�صحاب
الأه����واء وامل��ل��ل وال��ن��ح��ل .ل��ذل��ك ك��ان ال��ع��زوف ع��ن «ال��ك�لام» م��ن العامة
حتى يتجنبوا اال���ص��ط��دام م��ع ال�سلطة �أو خ��و ًف��ا م��ن ال�شك بعقائدهم.
�أما وقع ذلك يف و�سط املُتكلمني �أنف�سهم فكان يف التحول التدريجي يف
النزعة والتوجهات ال�سيا�سية لعلمهم(م�شكلة الإمامة ،وم�شكلة مُرتكب
الكبرية ،والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وم�شكلة اخلروج على �أئمة
اجل��ور) وب���د�أوا يخو�ضون يف املقابل يف موا�ضيع ميتافيزيقية جم��ردة؛
عندئذ ر�ضي عنهم رجل ال�سلطة..
الق�ضية الأوىل هي ق�ضية ن�ش�أة الفرق:
حيث �إ ّن الفتنة التي �شهدتها ال�ساحة الإ�سالمية ووالدة هذه الأحزاب
والتيارات ارتبطت جذرياً ب�إ�شكالية الإمامة .يقول ال�شهر�ستاين م�ؤرخ
امللل والنحل ( إ� ّن �أعظم خالف بني الأمة خالف الإمامة� ،إذ ما �سُ ل �سيف

يف الإ�سالم على قاعدة دينية مثل ما �سُ ل على الإمامة يف كل زمان»).ويف
مراجعة تاريخية ب�سيطة جند مث ًال �أ ّن اخل��وارج عُرفوا ب��دءًا مبوقفهم
ال�����س��ي��ا���س��ي م��ن ق�����ض��ي��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ي ب��ن��ت الح��ق��اً ك��م��ا ي��ق��ول �إدن��ا���ص��ر
نظرياتها يف االعتقاد كما نرى ذلك مث ًال يف رف�ضهم التفوي�ض والو�صية
الإلهية يف احلكم بتعوي�ضها باحلكم اجلماعي كما ا�ستخدموا التكفري
للجماعات املناوئة لتربير قتالها واخلروج عليها .كذلك ميكن �إ�سقاط
نف�س القيا�س على حركة ال�شيعة املعار�ضة ال�شر�سة للنظرية ال�سيا�سية
ال�سنية يف الإمامة التي بدت �أول بوادرها يف اجتماع �سقيفة بني �ساعدة،
التي ّ
مت فيها جتاهل علي ال��ذي كان من�شغ ًال بدفن جثمان النبي لهذا
رف�ضوا وطعنوا يف خالفة اخلليفة الأول ومن جاء بعده لأ ّنهم لي�سوا من
بيت النبوة الورثة ال�شرعيني� ،أخذت هذه الفكرة بالتطور لت�أخذ �أبعادًا
�سيا�سية وفقهية والهوتية ،حيث بات يعتقد �أغلبية ال�شيعة بالو�صية يف
تعيني القيادة ال�سيا�سية بد ًال من االختيار ،لذلك قولهم بع�صمة الأئمة
جاء من�سجمًا مع هذا الرباديغم �أو البناء الت�صوري ال�شيعي.
الق�ضية الثانية هي ق�ضية مرتكب الكبرية وتقييم ال�سلوك ال�سيا�سي :
بعد التحول يف ن��ظ��ام احل��ك��م الإ���س�لام��ي نحو منطق يجنح �أك�ثر نحو
منطق تغليب ال�شوكة والقهر و�سيا�سة القتل واجل��ور وهتك الأعرا�ض
واملحرمات و�سلب ل�ل�أم��وال ،ك��ان �أن اجتهت املعار�ضة نحو و�ضع �أحكام
فقهية عقدية تالم�س واقع اال�ستبداد وان�شغلت بهذا الفرق الإ�سالمية
يف ج���دل ف��ك��ري �سيا�سي ح���ول تقييمهم ل��ف��ع��ل ال�سلطة ه���ذا ع�بر ما
ي�سمونه حكم مرتكب اجل��رمي��ة ه��ل ه��و ك��اف��ر �أم م���ؤم��ن؟ وللمعتزلة
موقف و�سطي هنا وهو ما يُعرف لديهم باملنزلة بني املنزلتني فمرتكب
الكبرية عندهم هو فا�سق دون الكفر والإميان.
ال��ق�����ض��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة .اجل�ب�ر واالخ��ت��ي��ار :خ��دع��ة �سيا�سية ل��ل��ه��روب من
امل�ساءلة ال�شعبية:
غ�ضبت جماهري امل�سلمني من حكم بني �أمية ملا ر�أوه من ف�ساد �إداري
وم���ايل فما ك��ان م��ن دول���ة امل��ل��ك الأم��وي��ة �إال �أن �سعت المت�صا�ص هذا
االح��ت��ق��ان ال�����ش��ع��ب��ي ب��ح��رك��ة ذك��ي��ة ح��ت��ى حت��ت��وي �أي �إره���ا����ص���ات ت��زع��زع
ا���س��ت��ق��راراه��ا .روج���ت ون�����ش��رت ع��ق��ي��دة اجل�ب�ر وال���ق���در الإل���ه���ي ال�����س��ال��ب

الإن�سان الأموي يف كل ما يقوم به ولو كان من قبيل الظلم واال�ستبداد.
وك��ان ذاك �سرية �أغلب ملوك بني �أمية فيكون كل ما يفعله احلاكم �أو
ي�أمر به هو تنفيذ �إرادة اهلل حتى و�إن كان يف ذلك جور وظلم؛ فالظامل
هو اهلل وهم لي�سوا �إال �أداة م�سخرة لق�ضاء ما كان �سابقاً يف علم اهلل وبهذا
هم يخرجون �أنف�سهم من �أية م�ساءلة �أو ردات فعل لظلمهم وجورهم ...
الق�ضية الرابعة خلق القر�آن:
ي�صف فهمي جدعان ق�ضية خلق القر�آن يف كتابه «املحنة « بقوله:
حمنة بكل املقايي�س �إذ ح�صل فيها �أك�ب�ر و�أول خ��رق جماعي يف
تاريخ الإ�سالم حلرية الر�أي والفكر واملعتقد ممث ً
ال بقيام ال�سلطة
ال�سيا�سة ب�إجبار ال ّنا�س على تغيري �آرائهم بالقوة « ف�صارت بذلك
ق�ضية التعبد �ش�أناً من �ش�ؤون النظام العام للدولة القول الف�صل
فيه بدل احلوار الفكري احلر وامل�س�ؤول .فكان �أن تدخلت ال�سلطة
زمن امل�أمون با�سم العقالنية فا�ضطهدت القائلني ب�أنّ القر�آن قدمي
لأ ّنه كالم اهلل الأزيل �صفة من �صفات ذاته الأزلية القدمية والحقًا
يف عهد املتوكل»نا�صر ال�سنة» قامت دولته با�ضطهاد القائلني ب�أن
ال��ق��ر�آن خملوق وطلبت يف ه��ذا م����ؤازرة العلماء يف �أن يتم �إ�صدار
فتاوى بتحرمي من يعتقد ب�أن القر�آن خملوق حمدث...
هذا البحث املوجز واملركز يظهر جلياً �أنّ العقيدة يف �أماكن كثرية
كانت �ألعوبة �سيا�سية ولي�س قد�سية� ،إال بقدر ما جتلبه من الأن�صار
وما ت�ضفيه من �شرعية �سيا�سية ،لذلك هناك حاجة ما�سة لإعادة
قراءة الرتاث يف �ضوء التاريخ وخ�صو�صاً التاريخ ال�سيا�سي الذي
�أدخل �إىل الذاكرة والوعي اجلمعي مقد�ساً جديدًا لي�س من الدين
يف ���ش��يء .كما �أنّ ال��دع��وة �إىل الكف ع��ن فح�ص املا�ضي وحماولة
ف��ه��م ك��ث�ير م��ن ال��ق�����ض��اي��ا امل��ف�����ص��ل��ي��ة يف ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي دع��وة
ملتب�سة والأحرى �أن يتم �إخ�ضاع كل ذلك الرتاث للنقد واملراجعة
بو�ضعه حتت املجهر االب�ستيمولوجي حتى ننهي اجل��دل يف كثري
ال ونح ً
من الق�ضايا التي فرقت امل�سلمني فر ًقا ومل ً
ال مرة واحدة
و�إىل الأبد بد ًال من جعلها مُعلقة تفتح كلما ر�أى رجال ال�سيا�سية
م�صلحة فيها.
chancellor2050@live.com
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العثمانية� :سقط احلكم وبقيت اللغة
نادية اللمكية

قبل مُدة غ ّرد �أحد �أ�ساتذة اللغة على موقع تويرت قائ ً
حروف �أجنبية!» �إنك للوهلة الأوىل
ال « :نحن نهوي يف م�آزق التاريخ؛ فال�ضاد ت�ضيع بني
ٍ
حني تقر�أ هذه اجلملة من �أ�ستاذ جامعي عربي ت�شعر مب�أزقنا التاريخي ح ًّقا ،لكنه لي�س يف اخلوف من �ضياع اللغة بل يف حالة اخلوف التي تعرتي
بزمن «كان» للعرب فيه ال�سلطة والكلمة ،والتي
بع�ضنا من غياب احل�ضور العربي املُ�ؤثر يف هذا العامل املت�سارع� ،إنها حالة الفقد احل�ضاري املرتبط ٍ
ترتجم يف اال�ستنجاد بكل معامل املا�ضي ،والت�شبث ب�أدواته وو�سائله ،والتي منها التع�صب للعربية ،وهم بني خوفهم على اللغة وبني حالة الفقد التي
أمن من االحتاك بلغ ٍة �أخرى»،
يعي�شونها ُيريدون من العربية �أن تبقى كما هي �أ�صيلة ال مت�أثرة ،وهو �أمر يتع ّذر واق ًعا»،فمن املتع ّذر �أن تظ ّل لغ ٌة مب� ٍ
وكذا قال ابن جني� « :أال تراهم كيف ذكروا يف ال�شذوذ ما جاء على َفعل َيفعل نحو نعم ينعم...واعلم �أن ذلك وعامته هو لغات تداخلت وتركبت».
وعلى م ّر الأيام كان لعوامل اجلغرافيا وال�سيا�سة
وال��ع��وام��ل احل�����ض��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة الأث���ر يف اق�ترا���ض
الألفاظ والت�أثر ال�صوتي وتداخل الرتاكيب بني لغات
الب�شر ،ومن بني تلك ال�صور االقرتا�ض اللغوي من
اللغة العثمانية الرتكية ،وهي مو�ضوع درا�سة الكاتب
والأك���ادمي���ي ن���ادر ���س��راج يف م��ق��ال��ه مب��ج��ل��ة الت�سامح
«احل�ضور العثماين الرتكي يف اللغة العربية :جتدد
اجلاذبية �أم توا�صل ثقايف ووظيفي» ،والذي تناول فيه
واحدًا من �أوائل القوامي�س التي در�ست ت�أثر العربية
بالعثمانية ال�ترك��ي��ة ،را���س��مً��ا ب��ال�����ش��رح منهج امل���ؤل��ف،
و�أب��واب م�ؤلفه وف�صوله ،ومن��اذج متبوعة بالتو�ضيح
ل�صيغ االقرتا�ض.
وق��د ات��ب��ع الكاتب الأ���س��ل��وب الأك��ادمي��ي يف مقاله؛
فقد ب��دت كتابته مت�سل�سلة الأف��ك��ار ،وا�ضحة املنهج،
مُ�� ْت��ب�� ًع��ا �أ���ش��ه��ر الأ���س��م��اء ب�سرية وج��ي��زة لإف���ادة ال��ق��ارئ
بها ،ومرتبًا خال�صته على طريق القاعدة ومثالها،
و�إ�ضافة �إىل ذلك فقد عمِد الكاتب �إىل جعل مو�ضوع
املقال �أكرث حيوية عرب تقدميه له بوقائع و�شخ�صيات
ألفاظ
ألقاب تركية الأ�صل ،وعرب � ٍ
ع�صرية ارتبطت ب� ٍ
يومية قريبة م��ن ال��ق��ارئ العربي ليو�صله يف نهاية
احلديث �إىل ا�ستنتاج �أنها مفردات عثمانية.
�إذن فمن امل�س َّلم �أن ينتج التفاعل ال�سيا�سي بني
ال��دول��ة العثمانية احل��اك��م��ة ق��ب��ل �أك�ث�ر م��ن  500ع��ام
وب�ي�ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة امل��ح��ك��وم��ة ت��وا���ص�لا ح�����ض��ار ًي��ا
وثقافيًّا ،فمع التزاوج والرئا�سة والعمل وحتى تبادل
احلوار تناقل النا�س يف املدن العربية � ً
ألفاظا ووحدات
معجمية �أو حتى تراكيب عثمانية ،وبغ�ض النظر عن
كونها تركية الأ�صل �أم �أ ّنها من جذور يونانية وفار�سية
فقد اع��ت��اد النا�س تداولها م��ع ط��ول ف�ترة االحتكاك
بالعثمانيني ،خ�صو�صً ا يف ال��دول القريبة مثل بالد
ال�شام وم�صر ،كما �أ�شار الكاتب �إىل �أ ّن املحيط الإداري
وال�سيا�سي املت�أثر باملعجم الع�سكري العثماين ما يزال

حا�ض ًرا حتى اليوم يف �ألقاب ال�سيا�سيني ،وتلك �إ�شارة
�إىل ك��ون ه��ذا الإرث ال��ل��غ��وي تناقلته الأج��ي��ال حتى
�أ�صبح النا�س ال ي�شعرون ب�أ ّنه �أجنبي الأ�صل.
ول���ق���د ت���ع���دت ال���ظ���اه���رة ك���ون���ه���ا ط��ب��ي��ع��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة
العوامل ال�سابقة �إىل ظاهرة عنيت بدرا�سة املتقدمني
واملت�أخرين؛ ف�ألفوا فيها القوامي�س املعجمية ،يذكر
لنا الكاتب منها قامو�س ال�شيخ حممد علي الأن�سي،
ال���ذي ول��د يف ب�ي�روت وع��م��ل ق��ا���ض�� ًي��ا وم���ؤل�� ًف��ا متنقال
بني علم احلديث والت�أليف الأدبي وو�ضع القوامي�س،
وحتى يكون اختيار الكاتب على �أ�س�س علمية وا�ضحة
ع��م��د �إىل ت��ع��ل��ي��ل اخ��ت��ي��اره ق��ام��و���س ال�����ش��ي��خ الأن�����س��ي
«ال��دراري الالمعات يف منتخبات اللغات»؛ لكونه �أو ًال
�سبّا ًقا يف جعل اجلانب املعجمي �أبلغ اهتمامه ،ولكون
�أل��ف��اظ القامو�س ملحق ًة ب�شروح عربية ت�سهّل على
ال��ق��ارئ ال��و���ص��ول �إىل املعنى ال��دق��ي��ق ،وث��ال�� ًث��ا جلمعه
املختار وال�صحيح من اللغة العثمانية.
ث��م انتقل بنا الكاتب بعد احل��دي��ث ع��ن املنهج �إىل
احل��دي��ث ع��ن الأب�����واب وال��ف�����ص��ول ،وق���د ا���ش��ت��ب��ه علي

�إن ك��ان ه��ذا التق�سيم ه��و تق�سيم ال�شيخ الأن�����س��ي يف
قامو�سه �أم هو اختيار الكاتب ،فهو يقول �إثر حديثه
ع��ن ت��وزي��ع م����واد ال��ق��ام��و���س« :وت�����س��ه��ي ً
�لا ل��ف��ه��م ه��ذا
االق�ترا���ض...وج��دن��ا من املفيد اال�ستناد �إىل تق�سيم
ا�صطالحي للمجاالت لذا اعتمدنا �ستة ع�شر جماال
�أو ب��ا ًب��ا ».فل�ست �أدري هل «ن��ا» املتكلمني تعود �إليه �أم
مل�ؤلف القامو�س! ومهما يكن من �أمر فهذا التق�سيم
مبني على النوع ولي�س على �أول ح��روف الكلمة كما
اعتدنا يف معاجم العربية؛ ولعل ذلك لكون املفردات
الواردة غري كثرية فال ي�صعب معها البحث ،ولكونها
�أ�سهل ملن يبحث عن الكلمة يف ق�سمها �أو جمالها.
ُ
الحظت من الكلمات العثمانية التي �أورده��ا
وق��د
الكاتب م�شفوعة مب��راده��ا يف العربية �أن �أك�ثره��ا مل
ري يف بع�ض حروفها
تقرت�ض كما هي ،بل حلقها تغي ٌ
م��ن ن��ح��و :ي���أن�����س��ون (�أن���ا����ص���ون) ،ب��اب��وجن (ب��اب��ون��ه)،
ال��ط��ازج (ط����ازه) .ب��ل �إ ّن بع�ضها ال ي��واف��ق م�شفوعه
م��ط��ل�� ًق��ا م���ن ن���ح���و :ح��ل��و (ط���ات���ل���ي)��� ،س��ل��ي��م (����ص���اغ)،
امل�ستقيم (دوغ�����ري) .ف��رمب��ا ه��ي ك��ل��م��ات م�ستخدمة

يف لهجات �أه��ل ال�شام وبعيدة ع��ن ا�ستعماالتنا نحن
�أهل اخلليج .كما �أ ّن هناك مالحظة ثالثة هي تقارب
بع�ض الألفاظ الرتكية من اللفظ العربي الف�صيح،
حتى لي�شتبه على القارئ من اقرت�ض ممن ،من نحو:
ال�ضعيف (�ضعيف) ،املائدة (�سفرة) ،الليمون احللو
(ليمون) ،الف�ستق (ف�ستق).
وم��ع وج��ود قامو�س ذي منهجية �سهلة ووا�ضحة
ي����أخ���ذن���ا ال���ك���ات���ب �إىل ا���س��ت��ن��ت��اج��ات��ه ح����ول م��ن��ه��ج��ي��ة
االق�ترا���ض؛ فقد الح��ظ رواج �صيغة ا�شتقاق اال�سم
امل��ن�����س��وب م��ن ال�ترك��ي��ة يف ك��ل��م��ات ع��رب��ي��ة الأ����ص���ل وال
مرادف لها يف الرتكية ،من نحو �إ�ضافة الحقة «جي»
�إىل �أل��ف��اظ املهن ،كما �صيغت �أ�سماء الن�سبة لإظهار
اال�ستخفاف والتحقري من نحو�« :إ�سلمجي» للداللة
على الت�شكيك واال�ستخفاف يف مدعي الإ���س�لام .كما
�أ���ش��ار الكاتب �إىل مالحظات �أخ���رى ختم بها حديثه
عن منهج االقرتا�ض منها وج��ود تعابري يومية تدل
على النفي �أو اال�ستح�سان ،وتعابري متداولة يف جمال
ال�سيا�سة والإعالم ُت�شري �إىل معانٍ �إيجابية �أو �سلبية
بح�سب وجه اال�ستخدام.
وكما �أ�شار الكاتب فلو�سائل الإع�لام وامل�سل�سالت
ري
ال�شعبية حتديدًا دو ٌر بار ٌز يف �إظهار هذه الألفاظ ،غ َ
�أنني �أرى ب�أن ظهورها تنق�صه معرفة امل�شاهد ب�أ�صلها
ومعناها ،فلطاملا كنت �أردد كلمة «���ش��اوي�����ش» دون �أن
�أعلم �أنها لفظ تركي يعني «الأ�صفاد».
�إن ه���ذا احل�����ض��ور ال��ث��ق��ايف امل��ت��م��ث��ل يف االق�ترا���ض
اللغوي ي�شكل  -كما يقول الكاتب  -جانبًا م�ضي ًئا من
جوانب احتكاك الأل�سن بع�ضها ببع�ض ،ولطاملا كانت
اللغات امل�ستقبلة للألفاظ واملت�سعة لرتاكيب وحدات
معجمية ج��دي��دة ه��ي اللغة الأك�ث�ر ح��ي��وي��ة ،والأق���در
على التفاعل مع غريها من اللغات ،فلماذا كل هذا
النحيب من املثقفني اليوم على كلمات تدخل لغتنا
ويعاد �صياغتها لت�ستخدم من جديدٍ معربة!
nkha008@gmail.com
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العالقة بني العثمانيني الأوائل وامل�سيحيني
�أمل ال�سعيدية

يف القرن التا�سع امليالدي �أ�شار الأديب العربي اجلاحظ �إىل � ّأن امل�سيحي الذي كان يكره القيام بالأعمال املختلفة كان ُيف�ضل التحول �إىل الرهبنة
لريتدي الثياب ال�صوفية معتقداً �أ ّنه �سوف تتم م�ساندته من قبل الأغنياء و�أ�صحاب الرثوات .هذا �صحيح �إذا ما طالعنا العالقات التي ت�أ�س�ست
بني رهبان �أديرة جبل �أثو�س والبالط العثماين ،وجبل �أثو�س معروف باجلبل املقد�س ويقع يف �شمال اليونان ويعترب من �أهم املناطق ال ُن�سكية،
حيث يقيم هناك رهبان من خمتلف الكنائ�س الأرثوذك�سية .ويف مقال �إليزابيث �.أ.زخايو مبجلة الت�سامح الذي جاء بعنوان «رهبان جبل �أثو�س
حتت احلكم العثماين املُبكر» والذي جاء برتجمة حامت الطاوي ،حتاول الكاتبة ر�صد �أهم الأ�سباب التي حققت هذه العالقة وفقاً للوثائق
الر�سمية ولدرا�سة العالئق بني جمموعة من املعطيات من ثم تقوم ب�إعطاء مناذج ت�ؤكد طبيعة هذه العالقة وما �آلت �إليه .
ه��ن��ال��ك ال��ك��ث�ير م���ن االم���ت���ي���ازات ال���ت���ي م��ن��ح��ه��ا ال�����س�لاط�ين
ال��ع��ث��م��ان��ي��ون الأوائ�����ل �إىل الأدي�����رة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة ومي��ك��ن��ن��ا ح�صر
الأ�سباب يف الآتي :لقد كانت ال�شخ�صية التي لعبت دور الو�سيط
بني ال�شعبني البيزنطي والعثماين الإمرباطور حنا ال�ساد�س وهو
حمو ال�سلطان �أورخ���ان وه��و ث��اين �سالطني ال��دول��ة العثمانية،
رمب��ا ك��ان لهذه العالقة �أث��ر يف طبيعة اجت��اه البالط العثماين
�آن��ذاك .من ناحية �أخرى لقد �أبدى العثمانيون �إعجابهم بجبل
�أثو�س وكان الرهبان خريين وهذا قد يكون �سبباً يف ذلك �أي�ضاً.
امل�ؤكد �أنّ ال�سالطني العثمانيني الأوائ��ل كانوا ملتزمني بواحد
م��ن �أه���م م��ب��ادئ الإ���س�لام وه��و الت�سامح لي�س جت��اه امل�سيحيني
وح��ده��م ب��ل حتى جت��اه اليهود وه��ذا وح��ده ق��د يكون �سبباً بالغ
الأث��ر يف تقدمي ه��ذا ال�شكل من العالقة بني الطرفني اللذين
ن�شري لهما يف ه��ذا امل��ق��ال .وواح���د م��ن الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ال ميكن
جتاهلها هو �أنهم كانوا يرغبون يف تقوية نفوذهم عرب العامل
البيزنطي الأرثوذ�سكي ،خ�صو�صاً يف ظل اخلالف الديني القائم
بني روم��ا والق�سطنطينية �أي بني الكاثوليكية والأرثوذك�سية.
وك��ان��ت الق�سطنطينية ت��ه��م امل�����س��ل��م�ين ك��ث�يراً ح��ي��ث �إن فتحها
مرتبط بو�صية للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� .إن ت���آل��ف هذه
الأ�سباب جميعها �أنتج �أ�شياء كثرية �ساهمت يف جعل جبل �أثو�س
حممياً من ال�سالطني العثمانيني .حتى �إنهم �أع��ف��وا ممتلكات
الأدي��رة من ال�ضرائب .ومل تكن ه��ذه العالقة �أح��ادي��ة اجلانب،
يقدم فيها ال�سالطني العثمانيون هذه املبادرات فح�سب ،بل كانت
متبادلة من الطرفني وميكننا ق��راءة ذل��ك من خ�لال ما قدمه
الرهبان حيث �شاركوا يف مهمات �صعبة مت�س �أم��ن الدولة كان
منها على �سبيل املثال �أن ال�سلطان بايزيد الثاين �أر�سل جا�سو�ساً
�إىل الغرب الأورب��ي من �أج��ل احل�صول على معلومات عن �أخيه
وك���ان ه���ذا اجل��ا���س��و���س �أح���د ال��ره��ب��ان .ك��م��ا و�أوف����د الإم�ب�راط���ور
البيزنطي ر�سو ًال �إىل �أم�ير كرمان يحر�ضه على غ��زو الأقاليم
العثمانية يف العام ١٤٤٣ـ وكان هذا الر�سول �أحد الرهبان  .بعد
هذا كله �أ�صبح جبل �أثو�س ي�شغل مهمات �أخرى لقد �أ�صبح ملج�أ
للأ�شخا�ص الذين يبحثون عن احلماية لي�ست احلماية مبعناها
الديني فقط عندما يوفر م�ساحة للزهد والتعبد ،لقد �أ�صبح

مكاناً حلماية الكثري من امل�شاكل على �أر�ضنا هذه .و�سن�ستعر�ض
الآن ً
بع�ضا من النماذج التي ت�ؤكد ذلك.
�أو ًال ،ال��ق��دي�����س نيكيتاريو�س ال���ذي ك���ان ب����ارزاً و���س��ط احل��ي��اة
الديرية �إب��ان فرتة املد العثماين ،جنا هذا القدي�س مع عائلته
بعد �أن جنحت يف االخ��ت��ف��اء �أث��ن��اء اج��ت��ي��اح الأت����راك العثمانيني
لإقليم مونا�ستريي  .بحثت الأ�سرة عن �أف�ضل الطرق ل�ضمان
ا�ستمرار حياتهم ،وهكذا �أ�صبح الأب راهباً وجل�أ �إىل الدير� ،إىل
�أن كرب نيكيتاريو�س فتوجه بعد ذلك �إىل جبل �أثو�س حيث التحق
بخدمة ديوين�سيو�س �أياجاري�س الذي كان �صاحب مكانة رفيعة
ً
رج�ل�ا مقد�ساً ن��ظ��راً لتميزه
يف الق�سطنطينية .و�أ���ص��ب��ح ه��ن��اك
ال�شديد بالورع والتقوى .لقد متكنت هذه الأ�سرة �أي�ضاً من �إنقاذ
نف�سها عرب االلتحاق بالدير مما يوثق مقدمة هذا املقال ،ولي�س
هذا فح�سب فقد متكنت هذه الأ�سرة من حماية �أموالها �أي�ضاً .
ثانياً الراهب البارز راديت�ش ال��ذي ك��ان قائدا ب��ارزا يف جي�ش
احل��اك��م املطلق «ال�����ص��رب��ي»  ،Stefan lazarevicولعلنا قبل
احلديث عن موقف هذا الراهب ،يجب �أن ن�شري يف البداية �إىل
�أن جبل �أثو�س مل يكن مكاناً لالجئني امل�سيحيني الفقراء فح�سب
بل �أ�صبح منفى للم�سيحيني من �أف��راد الطبقة الأر�ستقراطية
ال��غ��ن��ي��ة ،ف��ق��د �سعى اجل��م��ي��ع ل��ل��ف��رار م��ن احل���روب وم��ن عمليات
ال�سلب وال��ن��ه��ب ال��ت��ي �أ�صبحت �سمة مم��ي��زة للحياة يف منطقة
البلقان يف ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�شر امل��ي�لادي .حتى �إن الكثريين
مم��ن جل����أوا جلبل �أث��ي��و���س مل ي��ك��ون��وا مم��ن ع��ا���ش��وا ح��ي��اة هادئة
مثل ما كان عليه مثالنا الأول القدي�س نيكتاريو�س بل �إن لهم
�سمعة كبرية خ��ارج��ة م��ن املحاكم العثمانية .مثلما ه��و مثالنا
الثاين ،ترك راديت�ش اخلدمة الع�سكرية بعد وفاة مر�ؤو�سه وجل�أ
�إىل جبل �أثو�س حتديداً دير كا�ستامونيتو الذي كان قد تعر�ض
للحرب ،لكنه رمم بعد ذلك  .لقد كانت ثروة هذا الراهب مهددة
من قبل حكومة �صربيا ،لقد متكن من و�ضع نف�سه بني الرعايا
غري العثمانيني لل�سلطان العثماين �آن��ذاك حيث �إن جبل �أثو�س
حت��ول ليتبع مقاطعة عثمانية ،لقد متكن م��ن املحافظة على
ثروثه وداف��ع عن م�صاحله يف �صربيا يف �أث��ن��اء ت��واج��ده يف جبل
�أثو�س كما �صنع عالقات وثيقة مع �شخ�صيات هامة يف الدولة

العثمانية �آنذاك� .أما عن ثروة راديت�ش فيمكننا مطالعة وثيقة
�صادرة عن املحكمة العثمانية �آن��ذاك للقا�ضي �سري�س ،حيث �إن
دميرتي�ش متهم ب�سلب ثروة كانت قد و�ضعتها �أم لطفلني وديعة
لدى دميرتي�ش .وعندما عاد الولدان بعدما كربا لأخذ �أموالهما
مل يعطهما دميرتي�ش �إال ال�شيء القليل مقارنة بحجم الوديعة.
جتمع الكثري من امل�سلمني وامل�سيحيني حول املحكمة حتى �أرغم
هذا الراهب على دفع تعوي�ض ب�سيط للولدين .جتدر الإ�شارة
�إىل �أنّ املحاكمة كانت ب�ين طرفني م��ن غ�ير امل���ؤم��ن�ين بالن�سبة
للعثمانيني امل�سلمني ف�إنّ توقيعات ال�شهود على احلكم كانت تثبت
�أنّهم من الطبقات العليا يف املجتمع الإ�سالمي يف �سري�س فكان
ثالثة م��ن ال�شهود م��ن �أب��ن��اء الأئ��م��ة امل�سلمني يف املدينة .وه��ذا
�إن دل على �شيء فهو يدل على العالقة الوطيدة بني امل�سلمني
وامل�سيحيني يف ذل��ك ال��وق��ت ،عالقة مليئة بالت�سامح والرحمة
والتداخل .لقد ا�ستمر دميرتي�ش باال�ستفادة من وجوده يف جبل
�أثو�س يف منا�سبات كثرية الحقاً عندما اعترب نف�سه واح��داً من
�أهل الذمة التابعني لل�سلطان العثماين .
ثالثاً مبارية  -هيلينا ابنة احلاكم ال�صربي الأخ�ير Lazar
عندما �أمت��ت الثانية ع�شرة م��ن عمرها ت��زوج��ت ملك البو�سنة
الأخري �ستيفن توما�سيفت�ش الذي �أعدم الحقاً ب�أمر من ال�سلطان
العثماين فانتقلت بعد ذلك �إىل �أماكن عديدة �إىل �أن ا�ستقرت
يف �أحد الأقاليم العثمانية .وقام ال�سلطان العثماين بتخ�صي�ص
منحة �سنوية لها وكانت على ات�صال مع عمتيها اللتني عا�شتا يف
الأقاليم العثمانية كذلك.وبعد موتهما جل�أت هيلينا �إىل املحكمة
الإ�سالمية للمطالبة بحقها يف الإرث .ورفعت بعد ذلك ق�ضية
�ضد �أح��د الأدي��رة اتهاماً له ب�أنه �سرق �أم��وال عمتها عن طريق
خ��ادم��ه��ا لكنها مل تتمكن م��ن ال��ن��ج��اح ن��ظ��راً لأنّ ال�سلطان كان
يحمي هذا الدير وغريه .
م��ن خ�ل�ال ه���ذا ك��ل��ه ُي��ك��ن��ن��ا م�لاح��ظ��ة ه���ذا ال��ت��ع��اط��ف البالغ
الأثر من العثمانيني الأوائل وهم م�سلمون مع امل�سيحيني .لي�س
ه��ذا فح�سب بل ميكننا ق��راءة ا�ستغالل الرهبان والأدي���رة لهذا
التعاطف الكبري  ،لقد جل���أ ال��ك��ث�يرون �إىل الأق��ال��ي��م العثمانية
حلماية �أنف�سهم و�أموالهم.
amalalsaeedi11312@gmail.com
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كونية امل�سلمني بني العمل امليثولوجي والهذيان ال�سيكولوجي
هاجر ال�سعدية

املعادلة امل�ستحيلة احلل ..التي ال تت�صور �إمكاناً للنه�ضة �إال بتغييب الآخر ،تغييب الآخر �أي عدم االعرتاف به و�إلغاء احلوار معه وتخويلنا بت�شي�ؤه و�إراقة
دمه ،كما تت�ضمن فل�سفة تغييب الآخر وجود ف�سطاطني الأول مركز الكون ،والآخر جمرد جرذان يجب اخلال�ص منها .هذه الفل�سفة تبدو ب�سيطة
الفهم ،ومرتكزاتها �ضرب من �ضروب اجلاهلية والتخلف والإفال�س الفكري ،ومتثل ظاهرة تاريخية من منظور �أعم ،حيث الغلو والتطرف يف ال�سياق
الفكري والديني من �أخطر الإ�شكاالت التي مازالت تهدد البنى العربية والإ�سالمية ،وتربهن ذروة املراهقة الفكرية وال�سيا�سية يف الدول العربية ،و�آخر
ما �أفرزه الغلو الديني يف امل�شهد العربي ظهور جماعة « داع�ش» ،وال ميكن �أن يختلف اثنان يف �أن داع�ش تعك�س �سيادة التخلف واجلهل يف الفكر الإ�سالمي
احلايل ،وه�شا�شة اخلطاب الإ�سالمي� ،إىل حد �أ�صبحنا فيه جنزم ب� ّأن فكرة وجود الدين متثل «م�شكلة» ،عالجها ال يتم بالق�ضاء عليه ،بل بالرتوي�ض
الفكري ،ون�شر الوعي ،و�إعمال العقل ،و�إعادة مراجعات التف�سري القر�آين  -الذي بات �ضحية دناءة النف�س الإن�سانية -وجتديد اخلطاب الديني ،وعلى
الرغم من ب�ساطة تنظري احللول والعالج �إزاء الغلو الديني �إال �أن عملية الإنارة والإ�صالح الفكري والنه�ضوي حتتاج �إىل تكاتف جميع �أنظمة املجتمع
الواحد ،و�إىل �إعادة النظر يف الت�شريعات والقوانني املتعلقة ببند ا�ستخدام الدين يف ال�سيا�سة ،وال�سعي �إىل تهذيب النف�س الإن�سانية.
يف �ضوء م��ا مت��ت الإ���ش��ارة �إل��ي��ه �أع�ل�اه يقدم الباحث تركي علي
الربيعي مقالته يف جملة الت�سامح امل�سماة بـ «قاعدة الت�سامح مع
الآخر :نحو فهم تنويري داخل الإ�سالم « وفكرة املقالة هي تقليب
�أوجه تف�سريات املف�سرين القدماء منهم واملحدثني للآية الكرمية:
« يا �أ ّيها الذين �آمنوا عليكم �أنف�سكم ال ي�ضركم من �ض ّل �إذا اهتديتم
�إىل اهلل مرجعكم جمي ًعا فينبئكم مبا كنتم تعملون» رغ��م و�ضوح
وجتلي معنى الآي��ة للقارئ ال�شعبي والنخبوي واملعريف والنهائي؛
وهي ت�صنيفات ابن عبا�س لفهم ال ّنا�س للقر�آن� ،إال �أ ّنها �أثارت الكثري
من الإ�شكال يف التف�سري وانق�سمت يف اجتاهني ،حيث جند � ّأن جميع
امل��ف�����س��ري��ن ال��ق��دم��اء م��ن الطبطبائي وال��ط�بري والإم����ام ال��غ��زايل
وغريهم اجتهوا �إىل تف�سري دعوة الآية �إىل تطبيق قاعدة الت�سامح
مع الآخر ،وقاعدة الت�سامح هي قاعدة التنوير والدميوقراطية م ًعا،
وذلك على حد تعريف �آالن تورين للدميوقراطية» هو االعرتاف
ب��الآخ��ر ،الآخ���ر القريب ال��ذي ت��ع��زز ب��ه حلمة اجلماعة واملجتمع،
والآخ���ر البعيد ال��ذي ال ُيكن للنه�ضة املرتقبة �أن تتحقق بعيدًا
عنه �أو بغيابه» كما ترى بع�ض اخلطابات الإ�سالمية املتطرفة .من
هنا تت�أتى �أهمية احلاجة �إىل ما �س ّماه �أحدهم بـ»احللف التنويري».
واجل��دي��ر ب��الإ���ش��ارة �إل��ي��ه هنا �أن الت�سامح كقيمة وم��ب��د�أ �أخ�لاق��ي
يتطلب االعرتاف بالآخر ،ومفهوم االعرتاف يُعد من املفاهيم التي
حظيت بجزء من فل�سفة وفكر هيجل و�أك�سل هونيث ،فاالعرتاف
لي�س ق�ضية ن��ظ��ري��ة �أو م��ف��ه��وم��اً ميتافيزيقياً ُي�����ش�ير �إىل جتربة
متعالية ع��ن ال��واق��ع الإن�����س��اين ،ف��االع�تراف ه��و معطى بيولوجي
�أ�سا�سي ومنظور �أخالقي ت�ستتبعه عالقة عملية للذات يف عالقتها
بالغري ،والفكرة الأ�سا�سية والأكرث �شهرة التي يُدافع عنها هونيث
هي � « :إن ال�صراع من �أجل االعرتاف ي�شكل القوة الأخالقية التي
تغذي تنمية املجتمع الإن�ساين وتقدمه» .وهذا ما يُربهن جدوى
و�أهمية الت�سامح �سواء كان ذلك بتحري�ض من بذرة مُقد�سة �أو من
فل�سفة تنمية الإن�سان يف الوجود.

بينما االجت���اه ال��ث��اين وال���ذي ُيثله تف�سري �أح���ادي القطب
ل�سيد ق��ط��ب ،وه���و �أنّ الآي����ة ت��دع��و �إىل ك��ون��ي��ة امل�����س��ل��م�ين وم��ا
عداهم ميثل عد ًوا يجب فر�ض القوامة عليه .وهنا يربز التيار
الأ���ص��ويل وال��ت��ط��رف الديني �إىل جانب ت�سيي�س ال��دي��ن .على
الرغم من �أنّ قول اهلل « ال ي�ضركم من ّ
�ضل» تعني من عرف
نف�سه عرف ربه ،و�أن اهلل مل يجعل امل�ؤمنني �أو�صياء على �أفكار
النا�س و�أعمالهم ،والآية م�ضمرة بالدعوة للت�سامح واالعرتاف
ب��الآخ��ر واالخ��ت�لاف ،ولكن ما ن�شهده اليوم يف امل�شهد الثقايف
وال�سيا�سي ال��ع��رب��ي م��ن احل���روب و�إراق����ة ال��دم��اء وب��ث اجلهل
ون���وازع التخلف وال��ت��ط��رف والإره����اب ال �سيما ب�ين  -حديثي
الأ�سنان �أي �صغار ال�سن  -ج��اءت با�سم الدين وبا�سم تف�سري
هذه الآية على حد زعامتهم.
والفاح�ص للقر�آن الكرمي يجد التناق�ض والنفاق واخليانة
مع �أفكار وحكمة الر�سالة الألوهية ،ومن هنا ميكننا �أن نعزو

م�سوغات تف�سري �سيد قطب ل�ل�آي��ة ال��ذي يتجلى فيه تق�سيم
ال��ع��امل �إىل ق�سمني وف�����س��ط��اط�ين ح��ي��ث �إنّ الأم����ة الإ���س�لام��ي��ة
منف�صلة عما ع��داه��ا ،فهي متثل �شعب اهلل املختار وم��ا عداها
م�أواها النار ،وهذه التداعيات التي �أنتجت ن�شود القوامة على
الآخر وهداية الآخر و�إن تطلب الأمر ا�ستخدام �سالح القوة؛ �إنّه
كان يخو�ض حرباً على م�ستوى الت�صورات الغربية � -أي الآخر
 التي كانت مهيمنة على العامل الإ�سالمي ،مما ظهر انف�صاماوانف�صاال وقطيعة معرفية عن الأ�صول الإ�سالمية� ،إىل جانب
ح��ل��م��ه ب��ب��ن��اء ق���وة ���س��ي��ا���س��ي��ة دي��ن��ي��ة ك��ب�يرة ،ويف اجل��ان��ب الآخ���ر
جند �أن م�سوغات التيارات الراديكالية الإ�سالمية اليوم عمل
ميثولوجي حم�ض ال يتجاوز حقيقة الهذيان ال�سيكولوجي،
�إ�ضافة �إىل تبني كل قوة �أهدافاً كامنة تخدم �أحالمها ال�سيا�سية
وم�صاحلها الذاتية ،بحيث ميكن القول هنا �إن الدين دنّ�س حني
ل ّب�س ثوب ال�سيا�سة وطوع للم�صالح الذاتية.
وجن���د �أن ت��رك��ي احل��م��د يف ك��ت��اب��ه «ال�����س��ي��ا���س��ة ب�ي�ن احل�ل�ال
واحل���رام» �أ���ش��ار �إىل �أنّ ف��ك��رة الغلو الديني وفل�سفته املرتكزة
على اجلاهلية ،التي تعني ال�سلوك « التع�صبي» والنعرة الذاتية
امل��ف��رط��ة ال��ت��ي ال ت���رى �إال ذات���ه���ا ،و�إن ك���ان ذل���ك ع��ل��ى ح�ساب
الآخ��ري��ن ،هو بال�ضبط ما ك��ان يعنيه الر�سول (عليه ال�صالة
وال�����س�لام) و���ص��ح��ب��ه ال���ك���رام (ر����ض���وان اهلل ع��ل��ي��ه��م) ،ح�ين ك��ان
يقول لبع�ض �أ�صحابه ،ممن ت�أخذهم العزة بالذات على ح�ساب
ذوات �أخ��ر ،يف م��ا معناه « �أن��ت ام��ر�ؤ فيك جاهلية» واجلاهلية
ِ
تختف اختفاء كلياً يف �أيّ مرحلة م��ن مراحل
بهذا املعنى مل
التاريخ العربي والإ�سالمي ،ولكنها قد تكون بارزة الو�ضوح يف
مرحلة ما ،وكامنة حتت �أر�ض املجتمع يف مرحلة �أخرى ،ولكنها
ال تختفي متا ًما ،بحيث ميكن القول �إنها كانت دائما ج��ز ًءا ال
يتجز�أ من هذا التاريخ يف قدميه وحديثه.
hajirwork@outlook.com
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النقد الثقايف واملقوالت اجلاهزة
مبارك احلمداين

ال للت�أليف» ي�سرد الباحث حممد همام و�صفاً تف�صيلياً
يف مقالته مبجلة الت�سامح املعنونة بـ «القدرة على النظر امل�ستقبلي :النقد الثقايف مدخ ً
حلقل درا�سات النقد الثقايف والأ�س�س التي ت�ستند �إليها و�أبرز املفاهيم التي ت�ؤ�س�س لها يف ال�سياق الثقايف والأدبي .منطلقاً من نقطة �شيوع هذه
الدرا�سات يف عقد الت�سعينيات من القرن الفائت حتديداً ،وبح�سب قول همام لنقطة تتبع ن�شوء درا�سات النقد الثقايف «و�إذا كانت الدرا�سات اجلدلية
قد �أعلنت موت الن�ص ،والدرا�سات البنيوية قد �أعلنت موت الإن�سان ،ف� ّإن الدرا�سات الثقافية مل تعد تنظر �إىل الن�ص مبا هو ن�ص ،وال �إىل الأثر
االجتماعي الذي قد يظن �أ ّنه من �إنتاج الن�ص ،بل �صارت ت�أخذ الن�ص من حيث ما يتحقق فيه وما يتك�شف عنه من �أنظمة ثقافية ،و�أمناط تعبريية
و�إيديولوجية و�أن�ساق متثيلية ،متار�س �شتى �أنواع الهيمنة والتحكم يف املتلقي الفردي �أو اجلماعي ،بطرق متخفية ،وتر�سم جغرافيا متثالته
الذهنية و�آفاقه الت�أويلية ،وتر�سخ قيماً ومقوالت و�سلوكات قد تكون �ضد الإن�سان و�ضد وجوده� ،أي الت�أ�سي�س لن�سق ثقايف ال �إن�ساين»...
�يرا م��ن ال��ب��اح��ث�ين يف ال�����س��ي��اق ال��ع��رب��ي هاجم
وب��ال��رغ��م م��ن �أن ك��ث ً
درا�سات النقد الثقايف يف بدايات ظهورها وال زال البع�ض حتى الآن
ي�شكك يف االعتداد بها كدرا�سات ناجزة يف مناق�شة العمل الأدبي� .إال
�أ ّن هذه الدرا�سات �أ�صبح ي�ؤ�س�س لها باعتبارها حق ً
ال �أكادميياً وحقل
مم��ار���س��ة يف ن��ط��اق وا���س��ع م��ن م�ؤ�س�سات التعليم وال��ث��ق��اف��ة العربية.
ف��ح�ين ظ��ه��رت ب���وادر ه��ذه ال��درا���س��ات يف ال��و���س��ط ال��ع��رب��ي ق��ال بع�ض
الباحثني يف جم��ال النقد الأدب��ي �إ ّن النقد الثقايف ما هو �إال افتتان
مب�شروع نقدي غربي ،ومن �أولئك الدكتور عبد العزيز حمودة الذي
قالها ن�صاً �« :إن هناك م�شروعاً نقدياً جديداً يجري الرتويج له اليوم
يف �أروقة املثقفني العرب هو النقد الثقايف الذي ميثل افتتاناً جديداً
مب�شروع نقدي غربي تخطته الأح���داث داخ��ل الثقافة �أو الثقافات
التي �أنتجته».
ولكننا وبالعودة �إىل تلم�س البدايات الأوىل لظهور ممار�سات النقد
الثقايف ،جند �أ ّن ه��ذه املمار�سة النقدية ظهرت عالماتها الأوىل يف
�أوروب���ا يف القرن الثامن ع�شر ولكن تلك املمار�سات كانت ممار�سات
اجتهادية مل يكتب لها اال�ستمرار ب�صورة �أكادميية �أو ثقافية م�ؤ�س�سة
على امل�ستويني العلمي وامل��ن��ه��ج��ي ،حتى �أت���ت ب��داي��ة الت�سعينات من
ال��ق��رن الع�شرين ،وذل��ك ح�ين دع��ا الباحث الأم��ري��ك��ي فن�سنت ليت�ش
�إىل «نقد ثقايف ما بعد بنيوي» تكون مهمته الأ�سا�سية متكني النقد
املعا�صر من اخل��روج من نفق (ال�شكالنية) والنقد ال�شكالين الذي
ح�صر املمار�سات النقدية داخ��ل �إط���ار الأدب ،كما تفهمه امل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي��ي��ة «ال��ر���س��م��ي��ة» ،وب��ال��ت��ايل متكني النقاد م��ن ت��ن��اول خمتلف
�أوجه الثقافة وال�سيما تلك التي يهملها عادة النقد الأدبي.
�إ ّن احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��ر ب��ه��ا ال��ن��ق��د ال��ث��ق��ايف يف ح��ق��ل ال��درا���س��ات
ال��ث��ق��اف��ي��ة �إمن���ا ت���أت��ي م��ن خ�ل�ال ال��ت��غ��ي�ير اجل����ذري ال���ذي �أح���دث���ه يف
منهج حتليل اخلطابات وا�ستثمار املعطيات النظرية واملنهجية لعدة
حقول معرفية متداخلة .حيث �إ ّن النقد الثقايف ي�ستفيد من معارف
وتنظريات علم االجتماع والنف�س كما ي�ستند �إىل تف�سريات التاريخ
ومعطياته بالإ�ضافة �إىل ال�سيا�سة عو�ضاً عن الإ�سهام البارز للفل�سفة
والآداب .كل تلك روافد ترفد معارفها الناقد الثقايف لتكوين �صورة

كلية ع��ن بنية ال��ن�����ص وح��رك��ت��ه وع��ن الأن�����س��اق الثقافية ال��ت��ي يُعرب
عنها ويحللها وعن �صورة الواقع الذي ينقله ومعطيات هذا الواقع
وجتلياته.
و�إذا م��ا تتبعنا الإ���س��ه��ام��ات الأوىل ل��ن��ق��ل ه���ذا امل��ف��ه��وم يف �سياق
ال��درا���س��ات العربية جن��د �أن امل��ف��ه��وم ج��اء عند �إدوارد �سعيد متهيداً
لالحقيه من الأدب��اء واملفكرين .حيث �صك �إدوارد م�صطلح «النقد
املدين» الذي يقول عنه همام �إ ّن «...هذا النقد الذي يزاوج بني نقد
امل�ؤ�س�سة ونقد الثقافة ،وم�ساءلة اخلطاب النقدي ذاته ،مع انفتاحه
على املهم�ش و�إقحامه يف املنت ،والتخلي عن كل االنتماءات والتحيزات
التي قد تعرقل عمل الناقد املدين وت�سيء �إىل مقارباته»...
�إال �أن بحثنا يف تفا�صيل هذا امل�صطلح مل حتلنا �إىل نتائج عميقة
تدل على ا�ستمراره و�شهرته �إال يف بع�ض كتابات �إدوارد �سعيد نف�سه
ومن خالل �إ�صراره على العودة �إىل املفهوم يف ج ِّل �أعماله والتذكري به
وب�أهميته يف التحليل والدرا�سات الثقافية ،وب�أهمية امل�صطلحات التي
يقرتحها يف نقده الثقايف..
�إال �أن الإ�سهام الأك�بر للت�أ�سي�س للم�شروع يف احلقل العربي كان
لرائده وعالمته الفارقة الدكتور عبد اهلل الغذامي ،ويع ّرف الغ ّذامي
النقد الثقايف ب�أ ّنه « :فرع من فروع النقد الن�صو�صي العام ،ومن ثم
معني بنقد الأن�ساق امل�ضمرة
فهو �أحد علوم اللغة وحقول الأل�سنية ّ
التي ينطوي عليها اخلطاب الثقايف بكل جتلياته و�أمناطه و�صيغه،
ما هو غري ر�سمي وغري م�ؤ�س�ساتي وما هو كذلك �سواء ب�سواء .ومن
حيث دور كل منها يف ح�ساب امل�ستهلك الثقايف اجلمعي .وهو لذا معني
بك�شف ال اجلمايل كما �ش�أن النقد الأدبي ،و� ّإنا همه ك�شف املخبوء من
حتت �أقنعة البالغي اجلمايل ،فكما �أ ّن لدينا نظريات يف اجلماليات
ف����إ ّن امل��ط��ل��وب �إي��ج��اد ن��ظ��ري��ات يف القبحيات ال مبعنى ع��ن جماليات
القبح ،مم��ا ه��و �إع���ادة �صياغة و�إع���ادة تكري�س للمعهود البالغي يف
تد�شني اجلمايل وتعزيزه ،و� ّإنا املق�صود بنظرية القبحيات هو ك�شف
حركة الأن�ساق وفعلها امل�ضاد للوعي وللح�س النقدي».
ومن يتابع التطبيق املمار�س حلرفة الغذامي يف النقد الثقايف جند
�أن الغذامي ال يناق�ش الن�ص يف ح��دوده الأدبية والثقافية بل يو�سع

هذا الن�ص بكونه ثقافة معا�شة ونتاج ثقافة وبناء ثقافيا متكامال.
وم��ن ث�� ّم فهو يتعامل م��ع الن�ص بكونه «مل يعد ن�صاً �أدب��ي��اً جمالياً
فح�سب ،لك ّنه � ً
أي�ضا حادثة ثقافية» وبح�سب ما يقول ن��ادر كاظم يف
ورقة نقدية عن �أعمال الغذامي «الن�ص عند الغذامي ال يُقر�أ لذاته
وال جلماليته ،و� ّإن���ا يُعامل بو�صفه حامل ن�سق �أو �أن�ساق م�ضمرة
ي�صعب ر�ؤيتها بوا�سطة القراءة ال�سطحية ،لأ ّنها تتخفى خلف �سحر
الظاهر اجل��م��ايل .وبالتايل فمهمة القارئ/الناقد تكمن �أ�سا�ساً يف
الوقوف على �أن�ساق م�ضمرة مرتبطة بدالالت «جمازية كلية» ولي�س
على ن�صو�ص ذات دالالت �صريحة»...
�إن النقطة التي يريد همام الو�صول �إليها يف بحثه وا�ستعرا�ضه
ملاهية درا���س��ات النقد الثقايف ه��ي ال��ق��ول بالفوائد امل�ستقبلية التي
يجنيها اال�شتغال على ه��ذه الدرا�سات والتي ي��رى �أنها نقطة مهمة
لتحويل «ثقافتنا من جم��رد ر�صيد من املعلومات واملتون املرتاكمة
عرب التاريخ ،والتي نح�شو بها ر�ؤو���س الن�شء يف املدار�س والطلبة يف
اجلامعات ،والنا�س عامة يف امل�ساجد واملنابر واملنتديات وحتويلها �إىل
عن�صر وظيفي يف عمليات الت�أليف املعنوي ،الروحي والعقلي ،وظيفة
االن��ت��ق��ال ب��ال��وط��ن الإ���س�لام��ي م��ن جم���رد رق��ع��ة ج��غ��راف��ي��ة �إىل وع��اء
للأمة على امل�ستويات كافة»...
وبالت�أكيد على ما ذه��ب �إليه همام ف���إن النقد الثقايف �سي�ساعدنا
على احلفر يف امل��ق��والت اجل��اه��زة �أو تلك التي يختفي خلفها �أعظم
مما يظهر يف ظاهرها .كتحليل البنى امل�ضمرة املتخفية وراء �أ�شكال
العنف والإك����راه ،وال��ت��ي ت�برز يف �شكل م��ق��والت دينية �أو �سيا�سية �أو
ثقافية لإخفاء املعامل املادية واملعنوية ،مع كل �أ�شكال التربير املذهبي
والفقهي ،مم��ا �أدى �إىل ح��االت اجل��م��ود الفكري واالن�����س��داد امل��ع��ريف،
تعليق كل �أبواب احلوار و�إمكانيات الت�أليف بني عنا�صر الأمة ،ف�شاعت
النمطية والتقليد ودمغ االختالف بتهم الفتنة وال�شر واخلروج على
اجلماعة .وكل هذه فوائد جزئية من فوائد جمة ترفدنا بها درا�سات
النقد الثقايف �إذا م��ا مت االهتمام بها وت�سليط ال�ضوء عليها وع��دم
االكتفاء مبحاربتها باملقوالت اجلاهزة «م�شروع تغريبي» « ،نظريات
منقولة» وغريها من عبارات العجز الدائمة!..
mu7k20@gmail.com
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ي�أجوج وم�أجوج وجريانهم بعيون العرب
�إينا�س ال�شيادية

حينما يقع بني �أيدينا �شيء من كتابات �شم�س الدين الكيالين ف�إ ّنه يتوجب علينا �أن نكون حا�ضري الذهن من�صتي الفكر ،ممعني النظر يف
خيالنا املر�سوم ملا يكتبه وي�سجله لع�صور قدمية لنعي�ش ذلك التاريخ بتفا�صيله الدقيقة ،ومقاله يف جملة الت�سامح «موقع �شعوب ال�شرق الأق�صى
الكوين يف املتخيل العربي» الذي بني يدي جعلني �أعود ملذكرات التاريخ وكتب اجلغرافيا و�أفرت�ش على طاولتي خرائط الأمم املختلفة لأفهم حقاً
كيف تخيل العرب �أماكن جريانهم من ال�شعوب الأخرى وح�ضارات ال ُيعلم عنها �إال اهلل كي�أجوج وم�أجوج وغريها ،وكيف عرفوها؟
ي���ح���اول ���ش��م�����س ال���دي���ن ال���ك���ي�ل�اين يف م��ق��ال��ه ه����ذا �إج��ل�اء
ال�صورة التي كونها العرب منذ ق��دمي الزمان عن ح�ضارات
ال�شرق الأق�صى يف الهند وال�صني وجريانهما يف الرب والبحر
وخ�صو�صاً يف الع�صر الو�سيط من ناحية التق�سيم اجلغرايف �أو
تلك التي يطلق عليها اجلغرافية الكونية التي كانت مرت�سخة
يف خميلتهم يف ذلك الوقت حماو ًال عر�ض حدودها التف�صيلية
الربية والبحرية ومدى قربها �أو بعدها عن خطوط اال�ستواء
مهما اختلف و�صف العرب ال��ذي ا�ستخدموه يف �إي�ضاح ذلك
على قرون خمتلفة.
وذك��ر الكيالين يف مقاله ما ت��داول��ه امل�صنفون العرب عن
متخيلهم عن العامل يف وقت مبكر ن�سبوه لعبد اهلل بن عمرو
بن العا�ص يبدو فيه العامل على �صورة طائر ر�أ�سه ال�صني،
وخلف ال�صني �أمة يقال لها واق واق ،واجلناح الأمين الهند،
وخلف الهند البحر ،واجل��ن��اح الأي�����س��ر اخل���زر ،وخلفه �أمتان
ُيقال لأحدها من�شك وما�شك ،وخلفها ي�أجوج وم�أجوج ،و�صدر
الدنيا مكة واحلجاز وال�شام والعراق وم�صر.
تبدو يل �أ�سماء بع�ض ه��ذه الأمم غريبة �أو رمب��ا �أ�سمعها
للمرة الأوىل ،ولكن ا�سم ي�أجوج وم�أجوج الذي يرتدد علينا كل
جمعة ونحن نقر�أ ق�صته يف �سورة الكهف هو ما �شد انتباهي
لأوق���ف ال��ق��راءة و�أب��ح��ث يف خ��رائ��ط ه��ذه الأمم ،فلقد ظهر
يل �شم�س الكيالين هنا من�صفًا بعدم تهمي�شه هذه الأم��ة يف
مقالته فلقد �سرد اهلل لنا ق�صتها يف كتابه العزيز منذ �آالف
القرون ،ورغم ذلك ظهر اخلالف الكبري يف حقيقة هذه الأمة
فمنهم م��ن ق��ال �إن ي���أج��وج م��ن ال�ت�رك ،وم���أج��وج م��ن اجلبل
وقال بع�ض املحقّقني �إنّ ي�أجوج من املغول ،وكانت هذه الأُ ّمة
قاطنة بال�شمال ال�شرقي من �آ�سيا يف �أقدم الع�صور ،وهي �أُ ّمة
كبرية مهاجمة تهجم تارة على ال�صني ،و�أُخرى على القوقاز
و�أرم��ي��ن��ي��ة ،وث��ال��ث��ة على �شمال �إي����ران ،وال���رواي���ات يف حقيقة
ي�أجوج وم�أجوج خمتلفة ولكن كل ما نعرفه عنهم �أنّهم كانوا
مف�سدون يف الأر�ض ف�ضرب ال�س ّد دونهم.
ويف ال��ق��رن التا�سع امل��ي�لادي ا�ستطاع ال��ع��رب �أن ي�صححوا
�أف��ك��اره��م ال��ق��دمي��ة ع��ن م��واق��ع ت��ل��ك ال�����ش��ع��وب فلقد �أ�سهمت
امل��ع��ارف يف ع�صر انبثقت ف��ي��ه ال��ع��ل��وم اجل��غ��راف��ي��ة و�أمن��اط��ه��ا
املتعددة كالفلكية والو�صفية يف حتديد مواقعهم ب�شكل �أف�ضل،

ك��م��ا �أ���س��ه��م��ت م��دون��ات ال��رح��ال��ة ال��ع��رب يف ر���س��م م�لام��ح تلك
العوامل ،وال عجب حينما يقول رب العزة «وعالمات وبالنجم
هم يهتدون» �أن ت�صبح النجوم �سبيل هداية ملن �ضل طريقه
و�أراد �أن ي�سرت�شد بها ليعلم م��ن خاللها ال��ط��رق والأم��اك��ن
التي قد تو�صله حل�ضارات كان يجهلها ،ومن �أجل ذلك ا�ستعان
اجلغرافيون بت�أثري النجوم وهذا ما �ساهم يف تعديل مفاهيم
موقعهم الإقليمي ،وكان لزحل وعطارد دورهما احلا�سم �أي�ضاً
يف ذلك كما �أ�شار كل من امل�سعودي و�صاحب �أبجد احلروف.
ورغم ذلك ،مل�ست �ضبابية يف الو�صف وحتيزا بل عن�صرية
ظاملة حينما تعلق الأمر عن بعد �أو قرب تلك البلدان عن خط
اال���س��ت��واء �شماال وج��ن��وب��اً ،في�شرح اب��ن خ��ل��دون ذل��ك ويو�ضح
�أنّه ما دام ال�شمال واجلنوب مت�ضادين من احلر والربد ف�إنّ
و�سطها �سيكون حتما معتدال لي�س باجلو فح�سب بل يف كل
�شيء� ،أما الأقاليم البعيدة عن االعتدال فبنا�ؤهم من الطني
و�أكرثهم عريان من اللبا�س و�أخالقهم من ذلك قريبة من
خلق احليوانات العجم ،كما ذهب الإدري�سي على تف�سري و�صف
�أهايل ال�صحاري من الزجن واحلب�شة والنوبة و�سائر ال�سودان
بذلك لقلة الرطوبة البحرية وتوايل �إحراق ال�شم�س لهم التي
كان يعتقد �أنها �سبب يف تفلفل �شعورهم وا�سوداد �ألوانهم وننت
�أعراقهم وت�شوه خلقهم وقلة معارفهم وف�ساد �أذهانهم؛ فهم
كما يقول (هم يف نهاية اجلهالة واقعون و�إليها ين�سبون) .كما
�أو�ضح ابن خلدون �أنّ �أهل الأقاليم املتو�سطة هم �أهل االعتدال
يف خلقهم وخلقهم ولديهم من امل�ساكن وال�صنائع والرئا�سات
وامللك فكانت فيهم ال��ن��ب���ؤات ،وال�شرائع وي�ضرب �أمثلة على
العرب وال��روم وفار�س وبني �إ�سرائيل واليونان و�أه��ل ال�سند
وال�����ص�ين� ،إذ �إ ّن���ه لي�س م��ن ال��ع��دال��ة �أن ت�صنف ال�شعوب كما
�سلف ذك��ره ،فهناك �أ�سباب �أخ��رى جتعل من البلدان تت�صدر
احل�ضارات بفكرها و�أخالقها واخرتاعاتها وتقدمها العلمي
وال���ث���ق���ايف ومت�����س��ك��ه��ا ال��دي��ن��ي ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن م��وق��ع��ه��ا يف
اخلريطة الكونية.
وم����ن �أج�����ل ذل����ك ح���اف���ظ امل����ؤل���ف���ون ال���ع���رب ن�����س��ب��ي��اً ع��ل��ى
ا�ستقاللهم الفكري وه��م يقتب�سون م��ن النماذج الأخ���رى يف
و�صف هذه العوامل كالنموذج الفلكي البطليمو�س للأقاليم
«واملذهب الهرمي�سي الإي��راين» ومل ي�ست�سلموا حلرفية تلك

ال��ن��م��اذج ب��ل وظ��ف��وا �أط��ره��ا املنهجية ملقا�صدهم حيث جتلت
هذه اال�ستقاللية املنهجية والت�صورية مع �أ�صحاب املدر�سة
اجلغرافية العربية الكال�سيكية يف ال��ق��رن العا�شر امليالدي
ورك��زوا �أبحاثهم على «دار الإ�سالم» واعتماد اخلط احلقيقي
للجغرافية العربية وهو اخلط القائم على الرحلة وامل�شاهدة
وال��ت��ح��ق��ق م���ن امل��ع��ل��وم��ات ال���ت���ي ُي�����ديل ب��ه��ا �أه�����ايل ال��ب��ل��دان
ومقارنتها بغريها ،كما ذكر �شم�س الكيالين يف مقالته ،حيث
تبلورت �أبحاث كل من الأ�صطخري وابن حوقل واملقد�سي على
جمال (دار الإ�سالم) ومل يخ�صوا �سوى القليل من �أبحاثهم
ريا عن ثقتهم مبوقع ه��ذه ال��دار يف العامل
لأمم اجل��وار تعب ً
ولتعاظم �شعورهم بوحدة اجلماعة العربية الإ�سالمية .ومن
املن�صف تطرق الكاتب لزاوية احلدود ال�سكانية يف هذه الدار
والتي ت�شمل �أبناء الأم��ة الإ�سالمية كائنا ما كانت �أ�صولهم
و�أع��راق��ه��م و�أل�سنتهم ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أه���ل ال��ذم��ة م��ن �سكان
البالد املفتوحة والتي مل ت�صنف على ح�سب �أعراقها وموقعها
يف اخلريطة ،فاهلل �سبحانه يقول «وجعلناكم �شعوباً وقبائل
لتعارفوا� ،إن �أك��رم��ك��م عند اهلل �أت��ق��اك��م» وه��ذا م��ا كنت �أرم��ي
لقوله �آنفاً.
وعلى الرغم من اهتمام ابن حوقل والإ�صطخري بالرتكيز
يف درا����س���ة (دار الإ����س�ل�ام) ع��ن غ�يره��ا �إال �أن��ه��م��ا مل يهم�شا
تداخالت حدودها مع الأمم الكربى املحيطة بها ،حمددين
متاما كما
موقعها اجلغرايف داخل تلك الأمم التي يتو�سطها ً
ذكر اهلل �سبحانه يف كتابه احلكيم «وجعلناكم �أمة و�سطا».
وقبل �أن تغ�ص م�ساحة �صفحتي بالكلمات �أحببت الإ�شارة
�إىل نقطة مهة �أ�شار �إليها الكاتب وهي عالقة دار الإ�سالم بدار
احل��رب والتي يتوقع منها ن�شوب احل��رب يف �أي وق��ت ،ف�أغلب
الفقهاء �أجمعوا على �أن العالقة بينهما يجب �أن تكون عالقة
�سلم و�أنه ال يحق للم�سلمني �شن حرب �ضد هذه الأمم �إال �إذا
بد�أت باحلرب �أو ًال ،فيا �أ�سفاه حينما نرى دار احلرب تغزونا
ونحن جثث جامدة ال نقوى على �شيء �سوى التطبيل والتغني
بالأ�سالف ،ويا ل�شجاعتنا حينما نكون على خالف ب�سيط مع
�إخ��وان��ن��ا املُ�سلمني لنجهز لهم ال��ع��دة والعتاد لإب��ادت��ه��م �إب��ادة
عمياء ال ترى �أمامها مبد�أ دين وال �أخوة �إ�سالم ،فرحمة اهلل
علينا �أجمعني.
taj_nwees@hotmail.com
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يف ت�أويل �شنكرا لن�ص الأوباني�شاد
قي�س اجله�ضمي

ظهر علم الت�أويل يف القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر على يد الفال�سفة الأملان مثل «�شال يرماخر» و «دلتاي» ،وا�ستخدم كونفيو�شيو�س الت�أويل
يف املفاهيم ال�صينية املقد�سة عن طريق تفريغ الن�ص من املفهوم القدمي وملئه باجلديد لكي ي�أخذ دوره احليوي باملجتمع ،لذا تتناول الكاتبة
هالة �أبو الفتوح يف مقالتها مبجلة الت�سامح «ت�أويل الن�صو�ص القدمية قراءة لت�أويل �شنكرا لن�ص الأوباني�شاد» �أهم الأفكار واملفاهيم التي و�ضعها
�شنكرا خالل ت�أويله لثاين الن�صو�ص املقد�سة «الأوباني�شاد» و�أكرثها تفل�س ًفا يف الع�صر القيدي ( 2500ق م  600 -ق م) ،وهي حماولة فيما �سماه
�شاليرماخر امتالك فهم متجدد للن�ص من �أجل فهم اخلطاب الإلهي وفهم ال�صلة بني املطلق والعامل والإن�سان.
�أهم مفاهيم كتاب الأوباني�شاد:
مثل الأوباني�شاد ن�ضج الفكر الهندي بانتقاله من ال�شرك والتعدد
�إىل الأح��ادي��ة والتوحيد ،ويتمحور م�ضمون الأوبان�شياد حول مبد�أ
احلقيقة ال���واح���دة وال��ث��اب��ت��ة ال��ت��ي ال ت��ت���أث��ر ب��ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي حت��دث
ب��ال��ع��امل ،وه��ي ب��ذات��ه��ا اجل��وه��ر العميق ل�ل�إن�����س��ان ،فمفهوم ال��ك��ارم��ا
يف الأوبان�شياد ي�شري �إىل حتديد م�صري الإن�سان عن طريق قانون
العمل الذي يتحمل فيه م�س�ؤولية �أعماله مما ي�ضمن تنفيذ الثواب
والعقاب ،و�أما مفهوم التنا�سخ ف�أ�شار �إىل عودة الإن�سان من جديد �إىل
الثواب والعقاب عرب دورات حياتية متتالية ،وتكمن خطورة مفهومي
الكارما والتنا�سخ يف التواجد الالنهائي للمعاناة التي �س ُت�صاحب روح
الإن�����س��ان يف ال��ع��امل امل���ادي ،وه��ي حرمانها م��ن الرغبة العليا «�إدراك
امل��ط��ل��ق» ،ل��ذا �أوج���د م��ف��ه��وم اخل�لا���ص م��ن ظ��ه��ور مفهومي ال��ك��ارم��ا
والتنا�سخ ال��ذي انح�صر يف البداية يف الهروب من العامل امل��ادي من
�أج��ل �إدراك املُطلق والتوحد معه ،فكان �سلو ًكا فرديًا �أنان ًيا ،ثم بعد
هيمنة مفهوم «التنا�سخ» تطور مفهوم اخلال�ص �إىل التحرر من العود
املتكرر �إىل هذا العامل والعودة للمطلق.
ميثل الربهمان -كما تذكر �أبو الفتوح -التجلي املو�ضوعي لتعيني
احلقيقة املطلقة واجلوهر الالمتناهي ،كما يتبنى �أوباني�شاد بريهاد
يف حتديد ماهية الربهمان �أ�سلوب ال�سلب من خالل عبارة «ال هذا
وال ذاك» ،منها �صار الإل��ه يف الن�ص املقد�س معرو ًفا وجم��ه��و ًال فهو
معروف من قدرتنا على ا�ستدالل بع�ض الق�ضايا عنه لأ ّن��ه حقيقة
بديهية ،وجمهول لأ ّن الأ�شياء املتناهية التي ن�ستمد منها معرفتنا
به ال تو�صلنا �إىل معرفة فعاليته الالمتناهية ،وم��ن الن�صو�ص ما
�سعى �إىل �إثبات وج��ود الربهمان املطلق داخ��ل ال��ذات الإن�سانية على
�أ ّنه حال ،فظهر مفهوم «الأمتان» الذي يعني الذات �أو الروح �إ�شارة �إىل
اجلوهر الالمتعني يف الإن�سان� ،أم��ا ق�ضية حلول املطلق يف الإن�سان
ف�أثارت الكثري من الت�سا�ؤالت والتف�سريات ون�شبت �صراعات فكرية
ب�ين امل��دار���س الفل�سفية �آن���ذاك وم��ن بينها حم��اول��ة �شنكرا يف القرن
الثامن قبل امليالد والتي تعترب ق��راءة على ق��راءة �أ�ستاذه باداريانا
وت�أوي ً
ال لها.

ت�أويل �شنكرا:
انطلق �شنكرا يف حتليل عالقة املطلق بالعامل من خالل ت�أكيده على
�أن املطلق هو ال��ذات الكونية ال�شاملة وم�صدر كل الكائنات وغايتها
و�أن��ه كينونة تغاير ع��امل الأ�شياء ،ولأن هناك من الأ�سفار ما متاثل
بني املطلق والعامل ا�ستبدل �شنكرا مبد�أ املماثلة مببد�أ العلة حيث �أكد
�أن الربهمان هو العلة الفاعلة واملادية للعامل ،ومنها نقد ال�سامكهيا
التي قالت بن�شوء العامل من علل مادية خلقت نف�سها بنف�سها ،ويف
عالقة املطلق مع العامل تذكر �أبوالفتوح �أن �شنكرا يرى �أن الربهمان
حق والعامل جمرد مظهر خارجي �أو وهم لكن الأدفيديا �أو اجلهل هو
الذي يدفعنا لنتوهم �أن العامل هو الربهمان ذاته ،فا�ستحدث مفهوم
الوهم للتدليل على ن�سبية العامل واختالفه عن املطلق ،وتعرف املايا
عرب الن�ص املقد�س �أنها اجلهل النا�شئ عن النق�ص املعريف وهي تت�أرجح
ال فرديا «�أفيديا» �أو جه ً
بني كونها جه ً
ال كونيا «مايا» ال��ذي هوعلة
ما ندعوه بالعامل املادي مع الت�سليم بوجوده منذ الأزل ،لكن �شنكرا
�أعاد ت�أويل املفهوم ليعني به عيبا عقليا يف التفكري ب�سبب تناهي العقل
الب�شري فيذهب �إىل تف�سري املقد�س لكثري من املو�ضوعات مما ي�ؤدي
�إىل �إخ��ف��اء الطبيعة اجل��وه��ري��ة ،فاملايا ل��دى �شنكرا تفيد �أن العامل
موجود لأن �إدراكنا احلي ي�ؤكد وجوده ولكنه لي�س هو الوجود احلق.
احتوى الأوباني�شاد على ما ي�سمى بالربهمان الأ�سمى وهو اجلوهر
الالمتناهي والربهمان الأدن��ى وال��ذي يعني عامل الظواهر ،وجتاوز
�شنكرا هذا الن�ص وا�ستخدم املفهومني للداللة على نف�س الإل��ه مما
�أوقعه يف م���أزق الثنائية الذي يتعار�ض مع ن�سقه الت�أويلي «الأدفيتا»
الالثنائية ،ويف ت�أويله لن�صو�ص الإل��ه امل�شروط والإل��ه املجرد ا�ستند
على ق�ضية اللطف الإلهي حيث قر�أ الن�صو�ص التي وجد فيها الإله
املتعني بو�صفها و�سيلة ا�ستخدمها الإله للتعبري عن ذاته �أمام الوعي
الإن�ساين وتدعيماً لعمليات الت�أمل والعبادة.
�إ ّن الإن�سان يف حقيقته لدى �شنكرا-كما تذكر �أبو الفتوح -مركب
م��ن ج��وه��ري��ن م���ادي وروح�����ي ،وه���و ب��ه��ذا ي�����ش��ارك يف امل��رت��ب��ة العليا
واملرتبة الدنيا ،ف�إذا كان الربهمان الأدنى هو الربهمان الأ�سمى �أثناء
ارتباطه باملايا� ،إذاً فالروح الفردية هي الربهمان الأ�سمى املرتبطة

بالأفيديا ،وذكر �شنكرا �أن الن�صو�ص التي يبدو ظاهرها وك�أنها تفرق
بني الربهمان والروح فهي تفرق على �أ�سا�س احلالة الراهنة ال على
اجل��وه��ر مبعنى �أن جوهرهما واح���د لكن ي��ب��دوان خمتلفني ب�سبب
العنا�صر امل�ضللة.
� ّإن االرتفاع باملتناهي هو جمرد عودة اجلزء الالمتناهي الكامن
ف��ي��ه �إىل الإل��وه��ي��ة يف كمالها امل��ط��ل��ق ،وه��و اخل�لا���ص ك��م��ا ظ��ه��ر يف
الأوب��ان�����ش��ي��اد� ،إذ � ّإن اخل�لا���ص ه��و اك��ت�����ش��اف حلقيقة �أزل��ي��ة كامنة
بداخلنا ،وذه��ب �شنكرا �إىل � ّأن اخلال�ص هو خال�ص املجموع و�أك��د
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل وم�����س��اع��دة الآخ���ري���ن ،ث��م ق�����س��م اخل�لا���ص �إىل
ال�سمو يف ح��ال االرت��ب��اط
ن��وع�ين :اخل�لا���ص امل���ؤق��ت «جيفا موكتا» ُّ
بالإطار املادي واملتمثل يف اجل�سد ،واخلال�ص الأبدي «فيدها موكتا»
ال�سمو امل��رت��ب��ط باالنف�صال الفعلي ع��ن اجل�سد وال��ع��امل عن
وه��و ُّ
طريق املوت ،وهكذا �أ�صبح اخلال�ص حالة من الوعي الكامل يتم من
خاللها اال�ستمتاع ب�صحبة املطلق.
منهجية الت�أويل:
جتاوز �شنكرا تنظري وحتديد �آليات منهجه يف الت�أويل �إىل التطبيق
واملمار�سة ف�أعطى نظرة �شمولية لأه��م الأف��ك��ار واملفاهيم يف الن�ص
املقد�س ،ومن قواعد ت�أويله التي ظهرت من خالل تعامله مع ن�صو�ص
الأوباني�شاد «االلتزام بحرفية الن�صو�ص» ،فكان يت�أرجح بني الأخذ
بنظريات و�أق��وال الكتاب املقد�س احلرفية وبني االبتعاد عن مقولة
«قال الكتاب املقد�س» ،فعلى �سبيل املثال �أعلن �شنكرا �أن العامل يبدو
�أ ّنه حق فقط على النطاق املادي �أما على م�ستوى احلقيقة اجلوهرية
فهو جمرد وهم حم�ض ،يف حني �أعلن الأوبان�شياد انف�صال الربهمان
عن العامل على النطاق املادي �إال �أنه �أكد التماثل يف م�ستوى اجلوهر
امل��ط��ل��ق ،وه��ذا ال��ت���أرج��ح يف التعامل م��ع الن�صو�ص خلق ال��ع��دي��د من
التناق�ضات جعلت حتديد املعنى املق�صود �صعبا جدا ،و�أما يف جدله مع
اخل�صوم فكان يلج�أ �إىل اال�ست�شهاد ب�أقوال الكتاب املقد�س ولو كانت
الأق��وال تعار�ض �أفكاره التي طرحها من قبل وكل هذا لأجل تدعيم
رده على خ�صومه ،و�أدى هذا الفعل �إىل وجود العديد من التف�سريات
املتباينة خالل ت�أويله.
qabuazan@gmail.com
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