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ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أقدمهن معرفة باهلل
التصوف اإلسالمي (المراحل ..األبعاد ..المصادر)
ُّ
الرومي ..واإلنتاجية الكونية
العبثية في الدين
العلوم اإلنسان َّية وفهم تأثير الدين
الحق َولو َكرِ ه َ
الكافِ ُرون!
لنظهر َ
علم النحو ومسائله التنظيرية في مقدمة ابن خلدون
فطرية التدين
هل التنوير والتحديث ُمترادفان؟
المرتكزات اإلسالم َّية كجزء من منظومة القيم اإلنسان َّية
أنا واآلخر ..وتغيب نحن

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
حددت الأمم املتحدة يوم  25مار�س من كل عام يومًا دوليا
لـ «ذكرى ال ِّر ّق وجتارة الرقيق عرب املحيط الأطل�سي» .وهو
بال ريب يوم ي�ستحق االهتمام والدعم .ولكن علينا �أي�ضا
ب�صفتنا م�سلمني وعربا �أن ن�صحح فكرة منطية روّج لها
اخلطابُ الغربي بكل �أجهزته الإعالمية وال�سيا�سية .وهي
فكرة �أ ّن العرب ُ ّ
تار رقيق .انت�شرت هذه الفكرة انت�شار
النار يف اله�شيم عرب �أدب الرحالت ،والفن الت�شكيلي،
وال�سينما ،وال�شعر ،والرواية ،وغريها من الآداب والفنون.
فالعربي يف كثري من لوحات القرن التا�سع ع�شر الفرن�سية
والإجنليزية يظهر تاج َر عبيد �أو َن ّخا�سا يعر�ض زمرة من
ّ
لبيعهن .وقد عززت �سينما هوليود
الإماء العرايا يف ال�سوق
يف القرن الع�شرين هذه ال�صورة النمط ّية الب�شعة للعرب.
ورمبا �أ�سهمت يف ذلك بع�ض امل�صادر الأدبية العربية مثل
ق�ص�ص �ألف ليلة وليلة يف ذلك ،وقد ترجمها �أنطون
جاالن يف مطلع القرن الثامن ع�شر �إىل اللغة الفرن�سية
ث ّم ترجمت �إىل معظم اللغات الأوروبية.
وقد لعبت الدول اال�ستعمارية مثل فرن�سا وبريطانيا
ريا يف ت�شويه �صورة العرب ب�أ ّنهم جتار عبيد ال
دورًا كب ً
م�صدر لرثواتهم �إال من جلب الأفارقة وبيعهم يف �أ�سواق
م�صر وال�شام والعراق واليمن واجلزيرة العربية .ومن
املفارقة العجيبة يف هذا ال�سياق �أ ّن بريطانيا حاولت �أن
تظهر نف�سها ب�أ ّنها الأم الر�ؤوم التي خل�صت �إفريقيا من
التجار العرب و�أ ّنها �ألزمت احلكام وال�سالطني باتفاقيات
منع جتارة العبيد؛ بينما يف الواقع هي والواليات املتحدة
الأمريكية قد مار�ستا هذه التجارة الب�شعة على نطاق
وا�سع يف القرن التا�سع ع�شر ،وما كرثة الأفارقة يف هذين
البلدين اليوم �إال دليل �صارخ على ذلك.
�إ ّن اخلطاب الغربي ب�أجهزته املختلفة مل يقابله للأ�سف
خطاب عربي مواز ي�صحح هذه ال�صورة املبالغ فيها حول
العرب وعالقتهم بالأفارقة .ويف مثل هذا اليوم ميكن
للدول العربية �أن تك ّر�س �إعالمها بلغات �أجنبية لتفنيد
هذه ال�صورة الب�شعة؛ فالبد من ت�سخري الباحثني
والكتاب والفنانني و�صناع الأفالم لهذه املهمة اجلليلة.
وهنا يف عُمان ،ميكننا يف هذا اليوم العاملي لذكرى ال ِّر ّق �أن
نعقد م�ؤمت ًرا دول ًيا حول الوجود العُماين يف �شرق �أفريقيا،
و�أن نك ّلف الباحثني العُمانيني وغريهم من العرب
والأجانب ب�إجراء درا�سات عميقة حول الدور احل�ضاري
الذي مار�سه العمانيون يف ال�شرق الإفريقي وعالقاتهم
ب�إخوانهم الأفارقة .مثل هذه امل�ؤمترات �ست�سهم دون
�شك يف زحزحة ال�صورة التي كر�ستها بريطانيا عرب
م�ؤرخيها و�ضباطها ورحاالتها حول عُمان �إبّان التناف�س
اال�ستعماري على املنطقة.
hilalalhajri@hotmail.com
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�أقدمهن معرفة باهلل
�أحمد املكتومي

َ
املوقف الذي عر�ضه لنا عبداهلل �إبراهيم مبجلة الت�سامح يف حواره عن «�أمة الكتب الأوىل» يُثبت �أنه �شديد املالحظة ومعار�ض بقوة �أفكار ابن الف�ضل العمري ،وبع�ض
�إ َّن
امل�ؤرخني واجلغرافيني فيما يقولونه عن ال�صابئة .وهذا الذم والقدح يف هذه الديانة من قبل العمري وغريه ناجت عن عدم �إيالج �أنف�سهم يف هذه الديانة ملعرفة ماهية لها
كما قال ال�شافعي .و�إمنا كل الأفكار والروايات هي نقل �شفهي من قبل العامة وهذا ما نفاه عبداهلل �إبراهيم؛ حيث �أثبت من �أنها هي �أقدم ديانة على الإطالق وهي مماثلة
للطاقة التي ال تفنى ،و�إمنا تتحول من �شكل �إىل �آخر كما عرفها العرب �سابقا؛ فقد كانوا يطلقون على النبي حممد �-صلى اهلل على و�سلم -ا�سم ال�صابئ ومعناه النبي الذي
خرج من دين قري�ش �إىل الإ�سالم .ال�صابئة هم قوم يوحدون اهلل تعاىل ويقولون �إنهم يتبعون �شرع يحيى و�آدم عليهما ال�سالم والبع�ض يقول �شرع �إبراهيم عليه ال�سالم يف
املقابل يتبع امل�سيحيون واليهود �شرائع �أنبياء �آخرين؛ فما وجه االختالف بني ال�صابئة والديانات الأخرى؟
� ...إ َّن التعاي�ش مع الأفكار والآراء التي عر�ضها امل�ؤرخون
واجل��غ��راف��ي��ون ت�����ش�ير �إىل �أن ال�����ص��اب��ئ��ة ي��ت��ح��دث��ون ال��ع��رب��ي��ة
باللهجة ال�سريانية ،وه��ذه اللهجة حتمل بع�ض املفارقات يف
بع�ض احل��روف العربية حيث تقلب الغني �إىل همزة واحل��اء
�إىل ه��اء .فال�صابئ يف اللهجة ال�سريانية هي �صابغ يف اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ،وال�����ص��اب��غ ه��و املعتمد واملغت�سل ب��امل��اء .لقد وج��دت
ال�صابئة نف�سها يف العراق وبالأخ�ص على نهر ال��ف��رات ،وهو
�أح���د الأن��ه��ار امل��ق��د���س��ة ،وه���ذا م��ا �أثبتته بع�ض ن�صو�صهم يف
كتبهم املقد�سة.
�إ َّن الإ�شكا َل يكمُن يف ت�صنيف هذه الديانة؛ ففي مو�ضع من
القر�آن وبالأحرى يف �سورة املائدة حيث يقول اهلل تعاىل�« :إِ َّن
َال�صا ِب ِئ َ
ني م َْ��ن �آم ََ��ن
ا َّل�� ِذي َ��ن �آمَ�� ُن��وا وَا َّل�� ِذي َ��ن هَ��ادُوا وَال َّن�صَ ارَى و َّ
الل وَا ْل َي ْو ِم ْالآخِ �� ِر َو َع ِم َل �صَ ِ ً
الا َفلَ ُه ْم �أَ ْج ُر ُه ْم عِ ن َد َر ِّب ِه ْم و ََل
ِب َّ ِ
َخو ٌْف َعلَ ْي ِه ْم و ََل ُه ْم ي َْح َز ُنو َن» .لقد �أورد اهلل تعاىل ال�صابئني
من جملة �أه��ل الكتاب ،ولكن مل ت���أت رواي��ة تثبت �أنهم دفعوا
اجلزية يف عهد الدول الإ�سالمية كما فعلها �أقرانهم من �أهل
الكتاب �إال يف مو�ضع واح��د يف زمن اخلليفة العبا�سي القاهر
ب��اهلل ،وعلى العك�س �أثبتوا �أنهم م��وح��دون يف زم��ن الفتوحات
الإ���س�لام��ي��ة ح��ي��ث ع��ر���ض زعيمهم ال��دي��ن��ي (�آن��و���ش ب��ن دن��ق��ا)
كتابهم املقد�س و�أخربهم �أنهم �أتباع يحيى بن زكريا فرتكهم
الفاحتون يف �سالم؛ الأمر الآخر �إذا فر�ض �أن ال�صابئة هم من
امل�شركني فلم مل يقتلهم الفاحتون الإ�سالميون؟
يقول اهلل تعاىل يف �سورة احل��ج�« :إِ َّن ا َّل�� ِذي َ��ن �آمَ�� ُن��وا وَا َّل�� ِذي َ��ن
ين �أَ ْ�ش َر ُكوا �إِ َّن َّ َ
و�س وَا َّل ِذ َ
َال�صا ِب ِئ َ
الل
هَادُوا و َّ
ني وَال َّن�صَ ارَى وَا ْلَجُ َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ّ
َي ْف ِ�ص ُل َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ال ِقيَا َم ِة �إِن الل َعلى ك ِل �ش ْي ٍء �شهِيدٌ»؛ حيث
قال اهلل بلغة التبجيل « ِ�إ َّن َّ َ
الل َي ْف ِ�ص ُل َب ْي َن ُه ْم» ،ومل يقل �إن ربك
يف�صل بينهم؛ لأنه �سبحانه يريد �أن ي�ضع بني يدينا منوذجا
راق��ي��ا ل��ل��ع��دال��ة املطلقة ب�ين ك��ل ال��دي��ان��ات؛ ف��ل��و ق���ال �إن رب��ك
فمعناه �أن اهلل مييل �إىل دين حممد �صلى اهلل عليه و�سلم على
ح�ساب الديانات الأخرى ،ولكنه هو القا�ضي العادل ،وهنا دليل
�آخر على �أن ال�صابئة هم من �أهل الكتاب .الغريب يف هذه الآية
والآي��ة التي �سبقتها من �سورة املائدة هو ذكر كلمة ال�صابئني
بجوار كلمة الن�صارى؛ فهل ه��ذا يعطي دليال على �أنهم من

�أهل الكتاب؟ ونحن كما نعلم من �أن القر�آن الكرمي ال يحمل
�صدفا ،و�أن كل �شي قائم على ال�سببية� .إذن؛ �أيقنت لنا الآيتان
الكرميتان �أن ال�صابئة هم من �أه��ل الكتاب و�أنهم موحدون،
فهم بهذا يدخلون اجلنه �شريطة �أن ي�ؤمنوا بجميع الأنبياء
�إىل �آخرهم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .و�إذا كان م�صريهم
اجلنة فلما هذه ال�ضجة التي يفتعلها علماء الدين واملف�سرون
�أم �أن هناك تف�سريا �آخر تت�ضمنه الآيات الكرمية.
َ
احلديث بني املف�سرين واجلغرافيني واختالف �آرائهم
 ...إ� َّن
خلق ت�شوي�شا يف عقول العامة من �أجل ت�صنيف هذه الديانة؛
فالبع�ض يقول �إنهم من �أه��ل الكتاب والبع�ض الآخ��ر جعلهم
من الفرقة التي خرجت من دين �أهل الكتاب؛ و�إذا كانت هكذا
فل َم مل يقتلهم اخلليفة العبا�سي؟ �إ�ضافة �إىل بع�ض املف�سرين
الذين قالو �إنهم فرقة من املوحدين .كل هذه الآراء لي�ست �إال
روايات و�أحاديث ،و�إال لأو�ضح الإ�سالم موقفه ال�صارم من هذه
الديانة؛ بحيث يقطع ال�شك باليقني.
فلو �أخ��ذن��ا بالقول الأول والأك�ث�ر رج��اح��ة وق��وة وقلنا ب���أن
ال�صابئة هم من �أهل الكتاب فعن �أي كتاب نتحدث؟ �إن الأمور
�أو���ض��ح م��ن ال�شم�س يف كبد ال�����س��م��اء؛ فالكتب ال�سماويه هي
�أرب��ع��ة (ال��ق��ر�آن وال��ت��وراة ،وال��زب��ور ،والإجن��ي��ل) ف���أي كتاب هو
ذاك ال��ذي ت�ؤمن ال�صابئة ب��ه؟ وه��ل يعقل �أ َّن ه��ذا الكتاب هو
من جملة الكتب ال�سماوية الأربعة؟ فلو متعنا النظر يف �سورة
مرمي حيث يقول اهلل تعاىل (يَا ي َْحيَى ُخ ِذ ا ْل ِك َتابَ ِب ُق َّو ٍة َو�آ َت ْي َنا ُه
ُْ
ال ْك َم �صَ ِب ًّيا) لوجدنا �أن هناك كتابا �سماويا �آخر يخ�ص النبي
يحيى ب��ن زك��ري��ا وي��رج��ح �أن��ه ك��ت��اب ال�صابئة املقد�س لي�صبح
�إج��م��ايل ع��دد ال��ك��ت��ب ال�����س��م��اوي��ة خم�سة ك��ت��ب وه��و نف�س ع��دد
املرات التي ذكر اهلل تعاىل ا�سم يحيى يف القر�آن ،وهذا يرجح
كفة ال�صابئة من �أنهم �أه��ل الكتاب وق��د �أطلق ال�صابئة ا�سم
كنز اهلل �أو (كنزا ربا) على هذا الكتاب .ماذا يحوي هذا الكتاب
املقد�س؟ وهل فعال هو كتاب من اهلل تعاىل مثله مثل الكتب
ال�سماوية الأخرى؟ �إن كان هكذا ف ِل َم مل يذكر اهلل تعاىل ا�سم
هذا الكتاب �صراحة؟
�إ َّن كتاب كنزا رب��ا هو كتاب مياثل الكتب ال�سماوية حيث
ميلك هذا الكتاب الرواية الكونية منذ �أن خلق اهلل �آدم على

وجه الأر�ض وحتى �آخر الأنبياء واملر�سلني .اجلميل يف الأمر
�أن هذا الكتاب ي�شبه الكتب ال�صوفية اجلميلة حيث الع�شق
وال���رج���اء ،و�أي�����ض��ا يحمل ال��ك��ت��اب يف ح��ن��اي��اه درو���س��ا وع�ب�را؛
حيث يوجد فيه الأدع��ي��ة وال��وع��ود والت�ضرعات والرتغيب
والرتهيب .يقول ال�صابئة �إ َّن ه��ذا الكتاب املقد�س هو �أق��دم
ك��ت��اب ع��رف��ت��ه ال��ب�����ش��ري��ة ح��ي��ث ب��ن��ت ال��ب�����ش��ري��ة �أ���س�����س احل��ي��اة
والتعاليم ال��وج��ودي��ة م��ن ه��ذا ال��ك��ت��اب مم��ا يعطي ال�صابئة
الأف�ضلية على �أمم الكتاب التي �أتت بعدها؛ فهي اتبعت ملة
�آدم عليه ال�سالم ،وهذا ما ف�سره عبداهلل ابراهيم �أنها �أقدم
ديانة على وجه الأر���ض؛ فهي مل تختف ولكنها ان�صهرت يف
الديانات الأخرى.
�إ َّن املت�أمل يف الكتب وال��رواي��ات والتف�سريات التي نرثها
اب��ن الف�ضل العمري وامل�سعودي وال�شهر�ستاين...وغريهم
الكثري من العلماء واملف�سرين واجلغرافيني يدن�سون �صورة
ال�صابئة ب�أب�شع و�أقبح ال�صور ويقرتفون يف حقهم خط�أ كبريا
من �ش�أنه �أن تنبذ وت�ستبعد هذه الديانة فلماذا هم ينعتونها
ب�صفات عبدة الهياكل و�أنهم عبدة النجوم واملالئكة وغريها؟
�إ َّن اهلل �سبحانه خلق الكون ب�أجمل احللل وزينه بالنجوم
وال���ك���واك���ب؛ ف�ل�ا ع��ج��ب �أن ت��ن��ب��ه��ر ال���دي���ان���ات ب��ج��م��ال ه��ذه
املخلوقات فتميل �إليها بنوع م��ن االنبهار ل��درج��ة �أن بع�ض
املف�سرين يظنون ه��ذه ال��درج��ة م��ن الإع��ج��اب ع��ب��ادة .ولكن
الأم���ر لي�س ه��ك��ذا ال��ب��ت��ة� .إن امل��وق��ف ال���ذي ع��ر���ض��ه العمري
وجماعته وا�ست�شرف به عبداهلل �إبراهيم هو نابع من تكون
ق��وة عظيمة للأمة الإ�سالميه حيث �أن عالقة الإن�سان هي
عالقة �شفافة جمردة ال حتتاج �إىل و�سيط .و�أم��ا كون بع�ض
الديانات متثل اهلل يف بع�ض الهياكل فهذا لي�س بغريب فكل
م�سلم متيقن م��ن وج��ود اهلل و�أن���ه ال ت��درك��ه الأب�����ص��ار يريد
جت�سيدا يقربه من فكرة اهلل جل وعلى.
لقد َوعَ��د اهلل تعاىل ك�� َّل �صابئ ي���ؤم��ن ب��اهلل وال��ي��وم الآخ��ر
وي���ؤم��ن مبحمد �-صلى اهلل عليه و�سلم -وك��ل الأن��ب��ي��اء ب���أن
�ير
له اجلنة ،ولكن ما ق��ول العلماء يف الآي��ةَ « :و َم���نْ َي ْب َت ِغ َغ ْ َ
الإِ ْ�سال ِم دِي ًنا َفلَنْ ُي ْق َب َل مِ ْن ُه»؟
ahmed.rasid@hotmail.com
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الت�ص ُّوف الإ�سالمي (املراحل ..الأبعاد ..امل�صادر)
�أمين البيماين

وتغيت ِق َيم الإن�سان املعا�صر؛ مل يجد البع�ض �سوى االرمتاء يف �أح�ضان «ال�صوفية» للح�صول
َب ْعد �أن ازدادت املطامع الدنيوية ،وتكالبتْ ال�صراعات الأيديولوجيةَّ ،
على الراحة النف�سية وال�سعادة الوجدانية والقرب من اهلل .ولنا وقفة هنا ومناق�شة مع مقال جميل حمداوي يف جملة الت�سامح حول «الت�صوف الإ�سالمي ومراحله».
بادئ ذي بدء ،ال بد لنا من تعريف الت�صوف ،ثم التطرق ملوا�ضيعه ومراحله ..فالت�صوف (لغ ًة) تتعدَّد م�شاربه وتتنوع م�صادره ،وم�صدر الت�صوف من الفعل الثالثي
املجرد «�صوف» ،وت�صوف �أي �صار �صوفياً وحتلى ب�أخالق ال�صوفية املتعبدين ،وترتبط به م�صطلحات �صوفية ،وال�صوفة ،و�أهل ال�صوفة ،وال�صوف ،وال�صفاء وال�صفو.
وب��ع��د بحث عميق وتفنيد للعديد م��ن الآراء والأق����وال التي
ُتخ ِرج الت�صوف من معناه احلقيقي؛ وجدنا �أن الت�صوف يرجع
�إىل لب�س ال�صوف يف اللغة؛ حيث يقول اب��ن خلدون يف مقدمته
امل�شهورة« :والأظهر �إن قيل باال�شتقاق �إن��ه من ال�صوف ،وهم يف
الغالب خمت�صون بلب�سه ملا كانوا عليه من خمالفة النا�س يف لب�س
فاخر الثوب �إىل لب�س ال�صوف» .و�أول من �أخذ لقب ال�صويف هو �أبو
ه�شام ال�صويف املُتوفى �سنة  105هـ ،ويرى امل�ست�شرق ما�سينيون �أ َّن
عبدك ال�صويف املُتوفى �سنة 210هـ هو �أول من حظي بهذا اللقب.
�أمَّ��ا ا�صطالحاً ،فالت�صوف عبارة عن رحلة عرفانية وجدانية
روحانية متطهرة من الذنوب و�أو�ساخ الدنيا ومتاعها و�شهواتها
وملذاتها ،مُتوجِّ هاً �إىل احل�ضرة الربانية عرب امل��ع��راج النوراين
الإل��ه��ي لي�صل �إىل املع�شوق ال��رب��اين ،متوجاً بالو�صال والك�شف
الإل��ه��ي وال��ق��رب م��ن اخل��ال��ق .وال�����ص��وف��ي��ة لي�ست ف��رق��ة م�ستقلة
بذاتها؛ و�إمنا ميكن احلديث عن معتزيل �صويف ،ون�صراين �صويف،
وي��ه��ودي ���ص��ويف ،وم�سيحي ���ص��ويف...وغ�يره��م م��ن امل��ذاه��ب واملِلل
الأخرى.
وح�سب ابن خلدون ،ف�إن للت�صوف موا�ضيع �أربعة ..هي:
 -1املجاهدات وحما�سبة النف�س على الأعمال.
 -2الك�شف واحلقيقة املدركة عن عامل الغيب كاملالئكة والوحي
والنبوة.
 -3الت�صرفات يف ال��ع��امل ب���أن��واع ال��ك��رام��ات ،وه��ي تختلف عن
معجزات الأنبياء.
� -4ألفاظ �صدرت �أثناء االنت�شاء الذوقي للمت�صوف ،ويطلق
عليها ال�شطحات ،وقد يكون يف مرحلة ال يعي ما يقوله ويردده،
�أو يكون مت�أثراً بفل�سفة خارجية كما �سنذكر من �أمثلة الحقا
للحالج وابن الفار�ض وغريهم.
ُ
وبطبيعة احلال ،مل ي�أتِ الت�صوف كالكتاب الذي �أنزِل دفعة
واحدة؛ و�إمنا بد�أ وتطور عرب مراحل عديدة كالتايل:
�أ -مرحلة الزهد :انبثقت بوادرها يف القرن الأول الهجري
م���ع ب���داي���ة ال���دع���وة الإ���س�لام��ي��ة ،وج�����اءت �آي�����ات ت��دع��و ل��ل��زه��د
واالب��ت��ع��اد ع��ن م��ل��ذات احل��ي��اة واال���س��ت��ع��داد ل��ل��م��وت والآخ�����رة:
«�أَ ْل�� َه��ا ُك�� ُم الت َكا ُث ُر حَ تى ُز ْر ُ ُ
ت ا ْلَ�� َق��ا ِب�� َر» (التكاثر .)2-1 :و آ�ي��ات
�أخ��رى ت��دل على احل��ب الإل��ه��ي« :وَال�� ِذي َ��ن �آَمَ�� ُن��وا �أَ� َ��ش��د حُ باً ِلِ»
(ال��ب��ق��رة .)165:ومن �أمثلة ه���ؤالء الزهاد اخللفاء الرا�شدون،
و�سلمان الفار�سي ،و�أبو ذر الغفاري.

ب -مرحلة الت�صوف ال�سني :ظهر هذا الت�صوف يف القرن
ال��ث��اين ال��ه��ج��ري ،وذل��ك بعد انت�شار الإ���س�لام وتو�سع الدولة
الإ����س�ل�ام���ي���ة ،وان��ت�����ش��ار ال��غ��ن��ى واجل�����اه وال���رخ���اء وال��رف��اه��ي��ة
وان��خ��راط النا�س يف احلياة .فظهرت جمموعة مت�صوفة من
الزهاد ال�سنيني الذين ابتعدوا عن الدنيا وانعزلوا عن النا�س
وال�����س�لاط�ين .وم���ن �أم��ث��ل��ت��ه��م ال���غ���زايل ال���ذي ح���اول التوفيق
ب�ين ال�شرع والت�صوف ،ليظهر ذل��ك جل ًّيا يف كتابيه« :املنقذ
من ال�ضالل» و«�إح��ي��اء علوم ال��دي��ن» .وكذلك رابعة العدوية
امل� ِّؤ�س�سة لأحد مذاهب الت�صوف الإ�سالمي ،وهو مذهب احلب
الإلهي .وملا كان احل�سن الب�صري معروفاً بنزعة اخلوف حتى
قال عنه معا�صروه�« :إنه كان دائماً ك�أنه عائد من جنازة»؛ ف�إن
رابعة العدوية معروفة بنزعة احلب الرباين ،وقد قالت:
عـرفت الهـوى مذ عرفت هـواك...
و�أغـلـقـت قلـبـي عـمـن �س َ
ـواك
وكــنت �أناجي ــك ي ــا من تــرى...
خـفـايـا الـقـلـوب ول�سـنـا ن َ
ـراك
�أحب ــك حـبـيــن حـب اله ـ ــوى...
وح ـب ـ ـاً لأن ــك �أه ــل ل ـ َ
ـذاك
ج -مرحلة الت�صوف الفل�سفي :بزع جنم هذه املرحلة �إبان
حكم ال��دول��ة العبا�سية؛ وذل��ك ب�سبب اخ��ت�لاط امل�سلمني مع
ال�شعوب الأخرى كالفر�س والهنود والروم .وال عجب من ذلك
االختالف الفكري ،خا�صة عند ت�أ�سي�س بيت احلكمة ب�أمر من
اخلليفة «امل���أم��ون» لنقل وترجمة الفكر اليوناين الإغريقي
ال��ق��دمي ،كما �أ َّن انت�شار امل��دار���س الدينية والفل�سفية �ساعد
على تلقيح الت�صوف الإ�سالمي مبالمح خارجية �أبعدته عن
ال�صواب ،وجعلته فكراً منحرفاً وخطرياً ،فيقول �أحمد �أمني:
«ولكن ملا فتحت الفتوح الإ�سالمية واختلطت الثقافات املختلفة
وكانت متوج يف اململكة الإ�سالمية الفل�سفة اليونانية ،وخا�صة
الأف�لاط��ون��ي��ة احلديثة والن�صرانية وال��ب��وذي��ة والزراد�شتية،
وجدنا �أن هذا الزهد وهذا احلب الإلهي يتفل�سفان ،وتت�سرب
�إىل الت�صوف بع�ض تعليمات من كل هذا».
د -الت�صوف املذهبي �أو الطرقي :ظهر ك�سلوك اجتماعي
بعد �أن كان نزعة ورغبة فردية؛ فكان من ال�صعب على ال�صويف
�أن يتحمل ال�سفر وم�شقة الطريق ل��وح��ده؛ فظهرت الفرق
والطرق ال�صوفية املن�سوبة ل�شخ�ص معني وله �أتبا ٌع كثريون،

وي��ن��ت��ق��ل ه���ذا امل�����ش��ع��ل م��ن �شيخ لآخ���ر ع��ن��د وف��ات��ه؛ ومنهم:
الطريقة الأح��م��دي��ة وال��ت��ي تن�سب �إىل �أح��م��د ال��ب��دوي �إب��ان
الظاهر بيرب�س يف م�صر ،والطريقة التيجانية وال�شاذلية
واجليالنية...وغريها.
وعند احل��دي��ث ع��ن �أب��ع��اد الت�صوف املنهجية؛ ف����إ َّن منهج
ال�صوفيني هو احلد�س والوجدان والقلب يف تف�سري وت�أويل
الن�صو�ص ،خالفاً للفال�سفة والعلماء الذين يعتمدون على
العقل واملنطق ،والفقهاء الذين يتجهون لظاهر الن�صو�ص.
الَمْ ِر مِ ْن ُه ْم
يقول تعاىلَ « :و َل ْو َردُو ُه �إِ َل ال َر ُ�سولِ َو�إِ َل �أُ ْو ِل ْ أ
َل َع ِل َم ُه ا َل ِذ َ
ين ي َْ�س َت ْن ِب ُطو َن ُه مِ ْن ُه ْم» (الن�ساء .)83 :فهذا العلم
امل�ستنبط ه��و العلم واملعنى الباطن لأه��ل الت�صوف؛ لهذا
ال يكتفي امل��ت�����ص��وف��ون ب��ظ��اه��ر الن�صو�ص كالفقهاء ال��ذي��ن
يخافون الت�أويل خ�شية �إث��ارة الفنت يف املجتمع ،و�إن كان يف
ذلك خماطرة كبرية على املت�صوف كاحلالج القائل بنظرية
احللول ب�أن اهلل حل يف الإن�سان ،والالهوت حل يف النا�سوت،
فقال�« :أنا اهلل ،وما يف اجلبة �إال اهلل» .ليتم �صلبه �أمام النا�س
ب�سبب ت�أويله ال�صريح للن�صو�ص!
وم����ن ح��ي��ث م�����ص��ادر ال��ت�����ص��وف ،ف���إن��ه��ا ف��ئ��ت��ان؛ الأوىل:
ه��ي م�����ص��ادر داخ��ل��ي��ة م��ن ال���ق���ر�آن وال�����س��ن��ة وظ����روف ال��دول��ة
الإ���س�لام��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وظ�����روف خ��ارج��ي��ة
م��ن ال��ف��ك��ر ال��غ��ن��و���ص��ي وال��ه��رم�����س��ي��ة والفل�سفة الإغ��ري��ق��ي��ة،
والتيارات الهندية والفار�سية وامل�سيحية واليهودية .و�إن كان
املت�صوفون الذين ت�أثروا مب�صادر خارجية قد �شطحوا كثرياً
ك�أمثال ج�لال الدين ال��روم��ي ،واب��ن عربي ،واب��ن الفار�ض،
واحلالج.
و�أخرياً ولي�س �آخراً :هل قيمة الت�صوف يف املجتمع العربي
الإ�سالمي �إيجابية �أم �سلبية؟ هناك فريق يرى �أنها �سلبية
الأثر والت�أثري كالدكتور حممد عابد اجلابري ،الذي ي�ؤمن
�أن احلقيقة عند ال�صوفية هي ر�ؤية �سحرية للعامل تكر�سها
الأ�سطورة فت�صبح فكراً خراف ًّيا .بينما يرى �آخرون ب�إيجابية
ال��ف��ك��ر ال�����ص��ويف ،ف��ه��و و���س��ي��ل��ة ل��ل��خ��روج م��ن �أزم�����ات احل��ي��اة،
وح��ل م�شكالتنا الأخالقية والأزم���ات الروحية ،ناهيك عن
�أن الت�صوف �أ�صبح ع�لاج��اً �سيكويولوج ًّيا ليخرج الإن�سان
م��ن عزلته االجتماعية ،وي��ح��رره م��ن الأم��را���ض الع�ضوية
والنف�سية ويداويه من القلق والك�آبة والوحدة.
albimani92@hotmail.com
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الرومي ..والإنتاجية الكونية
�أجمد �سعيد

قد يكون الفهم والت�أويل ذو املنظور الن�سبي �سبباً من �أ�سباب التنميط العقلي والفكري� ،أ ّما �سقوط الفردانية على البع�ض قد يكون �سببه الرئي�سي هوة يف �سقف املنظور
ال�شامل .الربوفي�سور اللبناين فيكتور الكك يف مقالته« :جالل الدين الرومي والثقافة العربية يف �إ�شعاع كوين» يف جملة الت�سامح مل ي�أت من بابِ حمايد ،بل �ش ّرع الباب
على م�صراعيه ل�سري ٍة خالد ٍة عرب الزمن قد تكون من ال�سري العظيمة لدى املت�صوفني والعارفني باهلل �أو ب�شكل �أخ�ص (الدراوي�ش) و ُتطبق هنا فكرة القتل والوالدة،
هذا هو حال ل�سان املت�صوفني بعد ال�ضرر الذي �أحلقه جنكيز خان وحماولة �إبادة التاريخ (القتل) منها انطلق حممد بن حممد بن بهاء الدين من بلخ (�أفغان�ستان)
�إىل قونيه (تركيا) امل�شهور بجالل الدين الرومي هرباً من �سياط وح�شية املغول (الوالدة) .وقد يعترب بع�ض امل�ست�شرقني �أمثال �أرثر �أربري وفريدري�ش روكريت �أن
هجرته اال�ضطرارية كانت نقطة التحول الأوىل يف �أ�سطرة جالل الدين الرومي� ،أ ّما نقطة التحول الثانية والتي تعترب حجر الأ�سا�س يف حياته هي التقا�ؤه بالأب
الروحي �شم�س الدين التربيزي ،الرومي الذي ن�ش�أ وتتلمذ �ش�أن كل علماء الإ�سالم املعا�صرين له على تلقي التعاليم الدينية الأ�سا�سية والتقليدية ،لكن ،وهنا �سر
املنظور ال�شامل ،هو �أنه مل يكن عادياً البتة ،ويرجع فيكتور الكك الأمر �إىل �أن جذور هذا االختالف مغرو�سة يف نظرته الآخذة بالدين من باب املحبة واملعرفة والرحمة.
ال مندوحة ملتتبع �سرية الرومي خالل حياته وبعد مماته،
من الوقوف �أمام رائعته (املثنوي املعنوي) والتي ُتعد دائرة
جامعة للمعارف العربية والإن�سانية ،الرومي الذي اعت�صر
ما بجعبته م��اراً بكل حقول العلوم الإ�سالمية والتفا�سري،
ما�سحاً على علوم الريا�ضيات والفلك وبقية العلوم املهمة،
والع��ج��ب فيمن يعد (امل��ث��ن��وي امل��ع��ن��وي) ق���ر�آن العجم لأ ّن��ه
وبب�ساطة ي�ستند ا���س��ت��ن��اداً ت��ام��اً على ال��ق��ر�آن كجوهر� ،أم��ا
م�ؤلفات الرومي الأخ��رى والتي ال تقل �أهمية عن رائعته،
منها (الديوان الكبري) الذي كان خم�ص�صاً ل�شم�س الدين
التربيزي و(الرباعيات) التي تتكون من  1659رباعياً كما
�أح�����ص��اه��ا ال��ع��امل الإي����راين ب��دي��ع ال��زم��ان ف��وزان��ف��ر ،يُرجع
البع�ض خم���زون م���ؤل��ف��ات ال��روم��ي ال��رائ��ع �إىل معا�صرته
بع�ض القامات البا�سقة يف �سماء العلماء العرب والفال�سفة
منهم ابن الفار�ض وابن عربي .قد يكون الأمر �أن الرومي
ا�ست�سقى منهم بع�ض العلوم ،وال�شك يف ذلك ملتتبعي تاريخ
ال��روم��ي لأ ّن��ه كما ت�شري التواريخ قد عا�صر اب��ن الفار�ض
واحداً وع�شرين عاماً وهذه لي�ست باملدة الهينةّ � ،أما ال�سلوك
امل�شرتك ال��ذي �سلكه ال��روم��ي و�سلكه �أي�ضا اب��ن الفار�ض
واب��ن ع��رب��ي و���ص��در ال��دي��ن ال��ق��ون��وي وغ�يره��م الكثري ،هو
���س��ل��وك غ��ي��اب �أو حم��و مت��اي��ز امل���درك���ات احل�����س��ي��ة ،وه���و �أنّ
ت��ق��وم حا�سة �أخ���رى  -كحا�سة ال�����ش��م -بعمل حا�سة �أخ��رى
 كالنظر -واال���ش�تراك يف ه��ذا ال�سلوك يف�ضي �إلينا �أنرافد الفل�سفة لدى الرومي وابن فار�ض والبقية قد يكون
مت�شابه ن�سبياً� .أما فل�سفة احلداثة وعلوم الع�صر احلديثة
ف ُتفند نحو متايز املدركات احل�سية �إىل معنى التجرد التام،
وال��ت��ج��رد لي�س �إال �أح���د ال��ق��وائ��م املتينة ال��ت��ي ي��ق��وم عليها
منظور ج�لال الدين ال��روم��ي ،حيث ك��ان ال ي�أخذ بالعلوم
العقلية وال بالفل�سفة والفال�سفة حتى �أنه قد تو�صل �إىل
ذم البع�ض يف كتاباته ،يف املقابل جند �أن ابن عربي يعتمد
اعتماد كليا على العلوم العقلية والفل�سفة والرباهني ،وهو
ما يحيلنا �إىل ن�سبية ت�شابه الرافد الفل�سفي.

ما ي�سرتعي االلتفات والنظر هي القفزة التي قفزها
الرومي يف حياته ف�أ�صبح بالتايل م�صد ًرا من م�صادر
الإلهام لعدة فال�سفة ومفكرين ومنظرين و�أدباء حول
العامل كله ،وهذا ما يحيلنا �إىل �أن ثقافة وفكر الرومي
كانا اخت�صاراً ل�شتى العلوم واملعارف يف ع�صره ،ومن هذا
املنطلق انت�شر ت�أثري ثقافتة وفكره لي�صل �إىل �أقطار
خمتلفة ك�أروبا و�أمريكا ،وهو ما �أثر يف روحانية الإنتاج
ع��ن��د فال�سفة و�أدب����اء ع��ظ��ام �أم��ث��ال الف��ون��ت�ين دي���دور»
ويجد املتتبع للأدب الأمل��اين �أن ديوان غوته (الغربي-
ال�شرقي) له الدور الكبري يف العودة �إىل روحانية الن�ص
بعد متهيد فال�سفة ومفكرين كبار لهذا الأم��ر �أمثال
روكريت ،فون هامر و �أولياريو�س» .وما يجب �أن ُيذكر
ه��و �أنّ ج��وه��ر امل��ن��ظ��ور ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف ل��ل��روم��ي كان
الإمي���ان ال��روح��ي ول��ك��نّ الت�أثري ال�شا�سع ال��ذي تو�صل
�إل���ي���ه م��� ّد ب����أذرع���ه �إىل الإحل�����اد ف��ن��ج��د �أنّ الفيل�سوف
ف��ري��دري��ك نيت�شه ان�����ص��ب��غ بال�صبغة ذات��ه��ا م��ن خ�لال
حافظ ال�����ش�يرازي ال��ذي تلى ال��روح��ي وت���أث��ر كما ت�أثر
�أغ��ل��ب �أع�ل�ام ب�لاد ف��ار���س بثقافة ال��روم��ي .وم��ا تو�صل
�إليه فيكتور الكك من خالل بحثه لهو خري دليل على
الأثر الكبري ما بني نيت�شه والرومي من خالل و�ساطة
ح��اف��ظ ���ش�يرازي وه���و «ن��ظ��ري��ة ال�����س��وب��رم��ان» الإن�����س��ان
ال��ذي يتجاوز نف�سه وين�شد الكمال بالطبع مع بع�ض
االختالفات اجلوهرية يف النظرية منها عند الرومي
ق��ه��ر ال��ن��ف�����س وحم���اول���ة االت�����ص��ال وال���ع���ودةّ � ،أم����ا ل��دى
نيت�شه ف�أ�سا�سها التحرر من قيم املجتمع الغربي .ومن
ملحد �أملاين �إىل ملحد فرن�سي �آخر هو لوي�س �أراغون،
فكما كان ت�أثري احلب والرحمة لدى الرومي جوهريا
للو�صول �إىل �أ�سمى حاالت ال��روح فردانية ،ف�إن لوي�س
�أراغ��ون يقول�« :إنّ الذهنية امليتافيزيقية بالن�سبة �إ ّ
يل
ن�ش�أت من احلب ،احلب كان ينبوعها ،ول�ست �أري��د بعد
ال��ي��وم �أن �أغ����ادر ه��ذه ال��غ��اب��ة امل�����س��ح��ورة» ،ف��احل��ب لدى

الرومي ولوي�س �أراغ��ون �سمة جوهرية ،وال �شك يف �أنّ
الرتجمات العظيمة التي قام بها فريد الدين العطار
وع��ب��دال��رح��م��ن ج��ام��ي يف فرن�سا ل��ه��ا �إ���س��ه��ام��ات لي�ست
ب��زه��ي��دة ،ه��ذه ال�ترج��م��ات ل�ل��أدب الفار�سي للفرن�سية
�أع��ط��ت م�سحة روح��ان��ي��ة ع��ل��ى ع���دد م��ن �أع���م���ال بع�ض
الأدب���اء واملفكرين أ�م��ث��ال موري�س بار�س و �أرم���ان رينو
ال����ذي �أع��ل��ن ب��ن��ف�����س��ه ت��ق��ل��ي��د ج�ل�ال ال��دي��ن ال���روم���ي يف
مقطوعته بعنوان «ال�سكر امل�ضىء».
� ّأم��ا يف الغرب الأق�صى من العامل وبالأخ�ص �أمريكا
ف����إن ال���رواج ال���ذي حققه ال��روم��ي يف الأدب الأم��ري��ك��ي
ح�سب م��ا ج��اء على ل�سان ج�يروم كلينتون ه��و التبدل
ال��ك��ام��ل يف ال���ذوق ال�����ش��ع��ري ل���دى الأدب����اء الأم��ري��ك��ي�ين
والتحول من احلميمية لدى ال�شعراء �إىل املو�ضوعية
البحتة؛ لذلك معظم ال�شعراء الأمريكيني ن��رى خلو
�شعرهم من الروحانية والقد�سية .وم��رة �أخ��رى تكون
الرتجمة هي الأنبوب الذي ي�سري فيه �إ�شعاع الرومي
وت�أثريه يف كل االجتاهات ،و ُيعد جناح بارك�س يف ترجمة
�أ�شعار الرومي �إجنازاً ال مثيل له ،وكان له �أثر كبري على
ال�شعر الأم��ري��ك��ي بعد حم���اوالت روب���رت بلي وم��روي��ن
لرتجمة بع�ض �أعمال الرومي والتي باءت بالف�شل.
واليزال ت�أثري الرومي ينب�ض باحلياة يف العامل �إىل
وقتنا ه��ذا ف�نرى �أن ت���أث�يره ا�ستوقف �أ�سماء المعة يف
جمال الأدب والفن .مغنية البوب مادونا لويز كيكون
ال�شهرية ب��ـ «م��ادون��ا» غ��ردت ببع�ض �أ���ش��ع��ار ال��روم��ي يف
�أغنيتها «تعلم �أن تقول وداعاً» ،والروائية الرتكية �أليف
�شافاك ت�� ّوج��ت قلمها ب��رواي��ة ق��واع��د الع�شق الأرب��ع��ون
وال��ت��ي الق��ت رواج����اً ه��ائ ً
�لا يف امل��ج��ال ال���روائ���ي .ب��ر�أي��ي
�أنّ املتتبع ل�سرية ج�لال ال��دي��ن ال��روم��ي يجد التن ّوع
وال�شمول ال�سيما يف اجل��ان��ب ال�شعري والأدب���ي ،ولكن
ق��د ت��ك��ون ال��ف��ج��وات �أع��م��ق ل���دى ال��روم��ي يف اجل��وان��ب
العقالنية والعلوم التطبيقية.
amjdsaeed01@outlook.com
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العبثية يف الدين
هاجر ال�سعد َّية

متثل الظاهرة الدينية الأكرث فتكا وتناوال يف الأو�ساط الثقافية عند العرب والغرب �سواء ،وهذا الزخم الكبري من امل�ساجالت والكتابات يعك�س مدى الإفرازات ال�سلبية
التي �أ�صابت الأبنية االجتماعية العربية والغربية ،ورغم �إدراك العرب والغرب لهذه احلقيقة �إال �أن النخبة عاجزة عن الإ�صالح الديني؛ نتيجة انطالق ا�ستغالله
من ال�سلطة وال�سيا�سة ،وجند �صالح الدين اجلور�شي «�أحد الباحثني والأكادمييني يف تون�س -يقولب واقع هذه الظاهرة يف مقاله مبجلة الت�سامح «الطبيعة املزدوجة
للظاهرة الدينية وحتمية الإ�صالح الديني» فهو يعري الدين عند العرب وعند الغرب �سواء ،وتو�صل �إىل �أن كال اخل�صمني ي�ستمد قوته يف كل مرة ي�ستعيد فيها موقعه
من �أخطاء الطرف الآخر و�إخفاقاته ،وانف�ضا�ض اجلماهري من حول خ�صمه بعد جتارب مريرة ووعود كان قدمها من تزعم احلديث با�سم هذا الطرف �أو ذاك.
ي�����س��ت�����ش��ه��د يف ذل����ك ع��ن��د ال���غ���رب ب���الإ����ش���ارة �إىل اق��ت�ران
احل��داث��ة يف امل�سار الفل�سفي واالجتماعي الأوروب����ي بنزوع
ق��وي ن��ح��و حتجيم ال��دي��ن ،و�إق�����ص��ائ��ه م��ن خمتلف مظاهر
احلياة االجتماعية ،وبلغت هذه املوجة �أق�صاها حني �أعلن
 فيل�سوف الريبة  -نيت�شه بالنبوءة ال�شهرية «م��وت اهلل»وم���ا ت��رت��ب ع��ل��ى ال��دول��ة يف امل��ج��ت��م��ع��ات اال���ش�تراك��ي��ة مهمة
�إلغاء الدين ون�شر الإحل��اد .بيد �أن نزعة الإحل��اد خ ّلفت ما
يحمد ع��ق��ب��اه؛ حيث ت��راك��م��ت الأزم����ات ،وا�ست�شرى العنف
داخل الغرب وخ��ارج ح��دوده اجلغرافية وال�سيا�سية ،خا�صة
م���ع ���ص��ع��ود الأح�������زاب واحل����رك����ات ال��ف��ا���ش��ي��ة ،ال���ت���ي جم��دت
احل���رب وع��م��ق��ت ال��ك��راه��ي��ة ب��ا���س��م ح��م��اي��ة ال��ه��وي��ة ،واب��ت��ذال
الأيديولوجيات القومية .بذلك حت��ول امل�شهد احل�ضاري
يف الغرب �إىل لوحة غري مفهومة ،رغم �أ ّنها تثري الده�شة.
ق��ال �آني�شتاين يف �إح���دى ت�أمالته معلقا على واق��ع الغرب
«�أدوات م��ت��ق��ن��ة ،وغ���اي���ات غ�ير وا���ض��ح��ة ،ت��ل��ك ه��ي ع�لام��ات
ع�صرنا» .ويف ه��ذا ال�سياق التاريخي امل����أزوم ع��اد املقد�س؛
لينقذ الغرب والب�شرية جمعاء من التيه والالمعنى .وجند
على النقي�ض عند امل�سلمني ،مل يقع يف ال��ع��امل الإ�سالمي
�إق�����ص��اء معلن للدين م��ن احل��ي��اة ال��ع��ام��ة ،با�ستثناء احلالة
ال�ترك��ي��ة يف ظ��ل احل��ك��م الأت��ات��ورك��ي .ك��ان��ت اال�سرتاتيجية
ال�سائدة لدى الليرباليني العرب �أو بع�ض الي�ساريني ،هي
حم��اول��ة توظيف ال��دي��ن ل�صالح الأي��دي��ول��وج��ي��ا والأه���داف
ال�سيا�سية املرحلية .وذل��ك كلما ت�صاعدت امل�شاعر الدينية
املختلطة ب��الأزم��ات ال�سيا�سية واملحلية والإقليمية؛ لهذا
كانت امل�شاعر �أو مظاهر التدين يف حالة مد وجزر ،وتختلف
من بلد �إىل �آخر ،ومن فئة اجتماعية لأخرى ح�سب عوامل
�سو�سيولوجية وثقافية و�سيا�سية م��ت��ع��ددة وم��ع��ق��دة .لكن
بعد ما توالت م�ؤ�شرات �أزم��ة الدولة الوطنية التي ن�ش�أت
يف معظم الأق��ط��ار بعد حتقيق اال���س��ت��ق�لال ،ب���د�أت مظاهر
الرجوع �إىل التدين مبختلف م�ستوياته ال�شعبية والثقافية
وال�سيا�سية ت�شهد انتعا�شة ملحوظة يف كل الدول والأقطار
الإ���س�لام��ي��ة .رغ��م ازدواج��ي��ة ال��ظ��اه��رة الدينية عند الغرب
وال��ع��رب �إال �أن��ن��ا نلتم�س حم��ارب��ة الفكر الغربي للحتميات

واملقد�سات التي تفرزها الديانات خ�شي ًة من تعطيل وتخدير
ال��ع��ق��ل ،ورغ���ب��� ًة ب��ت��ح��ري��ر اجل�����س��د وال��ع��ق��ل م���ن امل���وروث���ات
وامليتافيزيقيات .بينما الفكر العربي الإ�سالموي ا�ستثمر
ل�صالح �أي��دي��ول��وج��ي��ات��ه وم�صاحله مقولة ك���ارل م��ارك�����س «
ال��دي��ن �أف��ي��ون ال�����ش��ع��وب» ال��ت��ي مثلت يف ال��وق��ت ذات���ه العلة
احلقيقية من حتجيم الدين .ويوا�صل اجلور�شي يف نب�ش
الثغرات وك�شف الزيف واالزدواج��ي��ة بني النية واملمار�سة،
مم��ا ي���ؤك��د م��ن خ�لال ذل��ك الطبيعة امل��زدوج��ة واملتناق�ضة
للدين �سواء على ال�صعيد الإ�سالمي �أو بالن�سبة للديانات
الأخرى ،فهي م�شرتكة يف خط الأهداف الإن�سانية والنبيلة
 التي توجه الأط��ر العامة والتف�صيلية للأفراد والأبنيةاالجتماعية مع اختالف ال�سبل واملعتقدات -لكن الواقع
عك�س ذلك .الالدينيون يحاولون جتميع �صفوفهم حلماية
م��ا ،ولكي ي�ستعيدوا ما فقدوه من �سلطة �أدبية و�سيا�سية
م�ستثمرين يف ذل��ك �أخ��ط��اء خ�صومهم (ال��دي��ن��ي�ين) وق��ال
روي ب���راون رئي�س االحت���اد ال���دويل ال�لادي��ن��ي والأخ�لاق��ي
(مع ان��زالق املجتمع الأمريكي نحو الدولة الدينية ،ومع
ت��زاي��د ال��ت��دي��ن والأ���ص��ول��ي��ة يف ك��ل ال��ق��ارات الب��د �أن نتخذ
موقفا) وهنا نت�ساءل :مل��اذا يرى ممثلو كل دين �أن تفوقه
م��ن حيث ع��دد �أع�����ض��ائ��ه يعني جن��اح��ه وم��ال��ك��ا للحق؟ �إىل
جانب هذه املمار�سات تتنافى مع احلرية والدميوقراطية
التي يف�ضي بها مذهبهم الالديني .والأمر ذاته مع الديني
ح��ي��ث يتحامق م��ع ال�لادي��ن��ي ،ويحتكر لنف�سه اجل��ن��ة �إل��خ
والآخر له اجلحيم.
بعدما تناول اجلور�شي الظاهرة الدينية ب�شكل عامّ ،بي
موقفه من الإحلاد والدين ،فهو يرى �أن الدين �أ�صل احلياة،
فهو �ضرورة فل�سفية واجتماعية ونف�سية وتاريخية؛ لهذا
�صمد عرب التاريخ ،وجند �أركون يربهن ذلك؛ (لكون الدين
ي��ق�ترح �أج��وب��ة ن��ظ��ري��ة ق��اب��ل��ة للت�صديق ع��ل��ى �أ���س��ئ��ل��ة ك�برى
كاملعنى الآخ��ر ،و�أ�صل الإن�سان ،وق��دره ،وال�سلطة والطاعة،
وال��ع��دال��ة وامل��ح��ب��ة) وميكننا امل��ج��ازف��ة يف ال��ق��ول �إن للتدين
�أمناطا؛ حيث يتعامل معه البع�ض ب�سطحية ،والآخر بعقلنة
وجدية ،وهذه الأمناط تختلف فيما بينها �إىل حد التناق�ض

واخل�صام رغم وجود تقاطعات قوية فيما بينها وهي:
التدين الرتاثي :هي الثقافة الدينية ال�سائدة حاليا،
وال���ت���ي ي�����س��ت��ه��ل��ك��ه��ا ع���م���وم امل��ت��دي��ن�ين مب��خ��ت��ل��ف �أن��واع��ه��م
واجتاهاتهم ،وت�ستمد مو�ضوعاتها و�إ�شكاالتها ومفرداتها
وف��ت��واه��ا م��ن ال��ت�راث ال��ع��ق��دي وال��ف��ق��ه��ي وال��ك�لا���س��ي��ك��ي؛
ب�سبب �ضعف الثقافة احلديثة ،وعدم قدرة النخب املمثلة
لها على الأ���ص��ع��دة املحلية على التغلغل يف الأو���س��اط �أو
�أن تكت�سب امل�صداقية الكافية لتفر�ض نف�سها كمرجعية
وحمورية وحيدة.
ال��ت��دي��ن ال�����ش��ع��ب��ي :ه��و من��ط ال��ت��دي��ن ب���دون ���ض��ف��اف ،ال
حت��ك��م��ه ���ض��واب��ط لأن����ه خ��ل��ي��ط م���ن ال�����س��ل��وك��ي��ات وامل���واق���ف
والتعبريات ،لكنه ينحو نحو التكيف مع الطبيعة العامة
الثقافية للمجتمع .هو �إجابة فردية �ضمن �سياق جماعي
حلاجة عميقة تفرت�ض تلبية الواجب الديني املوروث.
التدين الر�سمي :وهو النمط ال�شائع يف البلدان العربية،
حيث يعك�س حاجة ال�سلطة �إىل �شرعية دينية لتعوي�ض
�شرعية �شعبية ود�ستورية مفقودة �أو منقو�صة (ت�س ّي�س
ال��دي��ن) �أي ميثل ج��زءا ال يتجز�أ من �أيديولوجية احلكم
القائم .ومن مهامه :تروي�ض الر�أي العام ،وت�أطري التدين
ال�شعبي؛ حتى ال ي�صطدم بال�سلطة ،وحتافظ على والئه.
تدين حركي لكنه فقري :ولد هذا النمط يف �سياق اهتزاز
م�صداقية رم��وز التدين الر�سمي واال�ستعمار وه��و تدين
يعمل �أ�صحابه بكل الو�سائل م��ن �أج��ل التميز يف ال�شكل
وامل�ضمون؛ بهدف �إعادة �إحياء ال�صورة النموذجية لإ�سالم
ما قبل االنحطاط .ويو�صف باحلركي؛ لأن��ه يعتمد على
جت�سيد املعتقد يف �سلوك فردي وجماعي بهدف تغيري القيم
والواقع والنظم وموازين القيم ال�سيا�سية واالجتماعية.
و�أخ��ي�را ب��ع��د ط���رح وق��ول��ب��ة اجل��ور���ش��ي ل��واق��ع ال��ظ��اه��رة
الدينية ،و�إب���راز االزدواج��ي��ة والعبثية يف ال��دي��ن ،وامل���آخ��ذ
ال��ت��ي ت���ؤخ��ذ ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة ال��دي��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة ،ي�����ص��رح �أن:
�أزمتنا تكمن يف املنهجية؛ �أي الآلية �أو الآليات التي ي�ستند
عليها امل��ج��دد لإع����ادة فهم ال��ر���س��ال��ة الإ���س�لام��ي��ة ،وتفعيل
دورها يف احلياة.
hajirwork@outlook.com
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العلوم الإن�سان َّية وفهم ت�أثري الدين
عبداهلل ال�شحي

لحة نحو فهم الدين .يقوم املفكر �أبوبكر �أحمد باقادر يف مقالته مبجلة
يعترب الدين مكوناً �أ�سا�سيا لدى العديد من املجتمعات يف العامل؛ لذلك تتجلى حاجة ُم َّ
الت�سامح «الدرا�سات االجتماعية والأنرثوبولوجية والدين» بتو�ضيح �أهمية البحث االجتماعي والأنرثوبولوجي يف الدين ،ويطرح وجهات نظر بع�ض الفال�سفة
بالإ�ضافة لعر�ض �سريع لبع�ض �أهم النتائج يف هذا املجال.
ي�شته ُر �أوغ�ست كونت بر�ؤيته حول انتقال املجتمعات الب�شرية من الأ�سطورة �إىل الدين ثم العلم ،ويف مرحلة العلم َّ
مت �إنتاج عدد كبري من العلوم؛ منها :علم االجتماع
�أو ال�سو�سيولوجيا؛ حيث ظهرت حركات ودرا�سات �سعت نحو فهم الدين كعامل من العوامل امل�ؤثرة يف حياة الإن�سان ،والتي يفرت�ض بها �-أي :الدرا�سات االجتماعية
للدين� -أن تكون مو�ضوعية ،و�أنْ ال تدر�س الأديان بغية حماكمة العقائد؛ ف�صحة العقيدة �أو خط�ؤها ال يعني للباحث �شيئا �ألبتة ،فذلك ال يلغي ت�أثري العقيدة
والدين ،والإميان الديني عندما ي�ؤ�س�س �سلوكيات لأتباعه ال ي�ستمد ت�أثريه من �صحة العقيدة ،بل من �إميان �أتباعه به .وهذه اخلا�صية تتمتع بها كل الأديان يف
العامل مما يجعلها مادة خ�صبة للدرا�سة والبحث� ،سواء الأديان القدمية �أو احلالية.
َب�� َرز على ال�ساحة ع��د ٌد م��ن الفال�سفة ال��ذي��ن قدموا
�أعماال تتعلق بالبحث يف الدين ،وعند احلديث عن كارل
مارك�س ،ف�إن �أول ما قد يتبادر �إىل الذهن هي مقولته
ال�شهرية «الدين �أفيون ال�شعوب» ،وهي ال تعني �أبدا ما
قد يفهم للوهلة الأوىل ،من �أن الدين خمدر للعقول،
فهذا اقتتطاع غري حممود للجملة من �سياقها وحتريف
ملعناها ،بل املق�صود هو �أن الدين عزاء للطبقات الكادحة
وخم���ف���ف �آالم����ه����م ،ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ف��ه��و ي�����ص��رف��ه��م
ع��ن امل��ط��ال��ب��ة بحقوقهم و�إق��ن��اع��ه��م ب��االك��ت��ف��اء ب��اجل��زاء
الآخروي.
ُيوجد لدى كارل مارك�س ر�ؤية تقول �إن الدين اليهودي
يعترب معوقا الندماج اليهود يف املجتمعات الأوروب��ي��ة،
وه���ذا ي��رج��ع م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري ل��ك��ون ال��دي��ن ال��ي��ه��ودي
نف�سه يعزل اليهود عن �شعوب العامل باعتبارهم ال�شعب
املختار� ،إ�ضافة �إىل �أن امل�سيحيني يرون اليهود على �أنهم
�أعداء امل�سيح وال�شياطني يف هذا العامل.
�إ���ض��اف��ة �إىل م��ارك�����س ،ف�����إنَّ م��اك�����س ف��اي�بر م��ن �أ���ش��ه��ر
الفال�سفة الذين قاموا بدرا�سة ظاهرة الدين .ناق�ش
فايرب ال�سبب يف ن�شوء فكرة الر�أ�سمالية عند جماعة
(الكالفانيني) الدينية دون غ�يره��م؛ حيث ي��رى فيرب
وج��ود خ�صائ�ص مميزة ل��دى الكالفانيني مكنتهم من
تطوير النظام الر�أ�سمايل .تربز هنا مالحظة مهمة هي
�أنه من ال�صعب جعل دين معني منوذجا لباقي الأديان
وال حتى جعل طائفة من��وذج��ا للطوائف داخ��ل الدين
ال��واح��د ،مبعنى �أن درا���س��ة حالة دينية معينة و�إط�لاق
التعميمات منها لباقي احلاالت ال تعطي نتائجا �سليمة،
وه���ذا ���ش��يء م���ؤك��د ووا���ض��ح يف �أع��م��ال ف��ي�بر وغ�ي�ره من
الفال�سفة.

عديدة؛ فقد اقرتح مفهوم «الأخ�لاق الربوت�ستانتية»؛ بني املمار�سات الدينية وال�سحرية ،كون كل منهما يلعب
ب��و���ص��ف��ه��ا جم���م���وع���ة م����ن الأخ���ل���اق ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا دوره اخلا�ص.
الكالفانيون وقادتهم خللق الر�أ�سمالية احلديثة؛ الأمر
وي��ع��ت��م��د الأن�ثروب��ول��وج��ي��ون ع��ل��ى م�����س��ل��م��ات و�أدوات
الذي دفع عددا من الرواد للقول ب�أن املجتمعات النامية معرفية معينة ،تنطلق م��ن ن��ظ��رة مت اع��ت��ب��اره��ا نظرة
متتلك منظومة دينية خالية من ه��ذه الأخ�لاق ،وهذا دونية لل�شعوب الأخرى؛ بحيث يكون املجتمع الأوروبي
�سبب تخلفها .لكنه من غري املرجح عندي الوقوف عند ه��و ال��ن��م��وذج ،وك��ل م��ا دون���ه ه��و تخلف ،على �أن���ه ميكن
ه��ذا العامل فقط ،ف��ال��دول النامية ق��د تكون �-إ�ضافة ع��ل��ى �أي���ة ح��ال الإف����ادة م��ن ن��ت��ائ��ج ه��ذا ال��ع��ل��م .ف��ق��د ق��ام
لذلك -قليلة امل��وارد ،وحت��ت وط���أة احل��رب واال�ستبداد ،دميزديه بدرا�سة الن�صو�ص الهندية مثال؛ مما �ساعد يف
وك��ل ه��ذه ع��وام��ل تفاقم امل�شاكل ومتنع عجلة التنمية تو�سيع الفهم ب�ش�أن ت�صورات �أتباع تلك الديانات للحياة
والتطور.
والكون.

َب ْيد �أنه من غري املمكن على �أية حال جتاوز �أثر العامل
ال��دي��ن��ي على �سلوك الأف����راد داخ��ل املجتمع؛ فاملجتمع
ال��ذي ت�سود فيه �أفكار دينية ال تقد�س العمل وال تعلو
من قيمته �أو تدفع نحو حت�سني الو�ضع املعي�شي ،عالوة
على الدعوة لنبذ االرتباط بهذا العامل وت�سفيه اجلهد
املبذول للبناء ،كل ذلك لن ي�ؤدي �سوى لرتدي الأو�ضاع.
يت�ضح من ذل��ك جل ًّيا �أن العامل الديني عامل مهم يف
الت�أثري على االقت�صاد ،ول��ه نف�س مقدار الت�أثري على
الو�ضع ال�سيا�سي واالجتماعي ،وكل ذلك يعترب ت�أكيدا
على نتائج الدار�سني يف هذا املجال.

مل ي��ت��وق��ف االه��ت��م��ام ب��ال��دي��ن ع��ن��د ف�لا���س��ف��ة وعلماء
االجتماع فقط ،بل �إنَّ علم الأنرثوبولوجيا؛ وقد عرفه
معجم املعاين اجلامع ب�أنه العلم الذي يدر�س الإن�سان
و�أ���ص��ل��ه وت��ط��وره وت��ط��ور ع��ادات��ه ومعتقداته .فقد بذل
علماء الأنرثوبولوجيا -املتخ�ص�صون يف اجلانب الثقايف
واحل�ضاري خ�صو�صا -جهودا كبرية تركزت يف بدايتها
على امل��ع��ت��ق��دات ال��ب��دائ��ي��ة والأ���س��اط�ير� ،إ���ض��اف��ة لدرا�سة
اخل��راف��ات وال�سحر �أي�ضا ،وال��ذي رك��ز بع�ض الباحثني
���س��اع��دتْ �أع���م���ال ف��ي�بر ع��ل��ى ب���ل���ورة �أف���ك���ار ون��ظ��ري��ات على �ضرورة التفريق بينه وبني الدين� ،أي عدم اخللط

مل يتوقف الأنرثوبولوجيون عند املعتقدات القدمية
ف��ق��ط ،ب��ل ق��ام��وا ب��درا���س��ة احل��دي��ث م��ن��ه��ا �أي�����ض��ا ،مثل
كليفرد جريت�س الذي در�س مفهوم الإ�سالم بني املغرب
و�إندوني�سيا ،ووج��د �أن ال��رم��وز وال�شخ�صيات ت�ستطيع
ع��م��ل �إع����ادة تف�سري للن�صو�ص ال��دي��ن��ي��ة وت��ق��دم معاين
ج��دي��دة للت�سامح والتجديد الديني .و�أت�����ص��ور �أن��ه من
املمكن ات��ب��اع نف�س الآل��ي��ات لتحليل معاين ال��رم��وز مع
اجلماعات املتطرفة؛ مما �سي�ساعد يف تقدمي فهم �أعمق
جتاه تلك اجلماعات ورمبا امل�ساعدة يف مقاومتها ،وقد
يدفع ذلك نحو ا�ستمرار الدرا�سات الأنرثوبولوجية ال
من ناحية معرفية فقط ،بل من ناحية �سيا�سية �أمنية
�أي�ضا.
هكذا ..ف�إنَّ العلوم الإن�سانية عموما وعلمي االجتماع
والأنرثوبولوجيا خ�صو�صا عندما تتناول الدين ،ف�إنها
توفر عددا كبريا من املعطيات التي ميكن �أن ت�سهم يف
فهم �آل��ي��ة ت���أث�ير ال��دي��ن يف العوامل املختلفة ،وال ي��زال
ال��ب��اح��ث��ون ي�����ض��ي��ف��ون م���زي���دا م���ن الأب���ح���اث ل�ل�أب��ح��اث
امل��وج��ودة ،يف �سبيل زي��ادة حجم املعلومات ح��ول ظاهرة
الدين ودقتها.
deeko123@hotmail.com
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حلق َولو َك ِره َ
لنظهر ا َ
الك ِاف ُرون!
�إينا�س ال�شيادية

منذ �شهر تقري ًبا و�صلني مقطع فيديو على هاتفي املحمول فيه رجل �أجنبي م�سلم مير على جمموعة من الأجانب غري امل�سلمني لي�سمعهم القر�آن الكرمي ،وي�س�ألهم بعدها ع ّما
ريا وقلت يف نف�سي كيف �ستكون ردة فعلهم �إن عرفوا
�أح�سوا به ،فكان رد الأغلبية �أ ّنهم �أح�سوا ب�سالم وان�سجام وراحة نف�سية ،رغم �أ ّنهم ال يعلمون ما كان ذلك فعال ،حزنت حينها كث ً
أفواجا عظيمة تنطق ال�شهادتني و ُت�س ِّلم �أمرها �إىل اهلل لإمياين ب�سحر كلمات القر�آن وقوة معانيها.
�أ ّنه قر�آن احلق �أو فهموا ما يقوله القر�آن الكرمي حقا ،و�سرحت بعيدا لأتخيل � ً
قمت م��ن ه��ذه اخل��ي��االت والأح��ل�ام لأق���ر�أ مقالة الكاتب
يا�سر عبد الرحمن الليثي يف جملة الت�سامح بعنوان « اللغة
العربية ودرا�سات اال�ست�شراق الإ�سالم ّية» ووجدت ت�سا�ؤالتي
ت�شبه متامًا ما ت�ساءل عنه الكاتب يف �أول مقالته ،يا ترى
لو كانت اللغة العربية حتتل اليوم مكانة الإجنليز ّية على
ال�صعيد العاملي فكيف �سريى الغرب الإ�سالم؟
يحاول الكاتب يف مقالته هذه معرفة العالقة بني اللغة
العربية بدرا�سات اال�ست�شراق والإ�سالم ،ليجلي �أهم ّية اللغة
العربية ودوره���ا يف رد ك��ل التهم ال��ت��ي وج��ه��ت �إىل الإ���س�لام
وامل�����س��ل��م�ين وال��ت��ي ���ش��وه��ت ح��ق��ائ��ق��ه��م احل��م��ي��دة �إىل حقائق
�سوداوية ال تعرف �سوى الدم والقتل والكره.
وبغ�صة حزن بد�أت �أق��ر أ� كيف حاول ويحاول كتاب الغرب
ّ
طم�س احلق واملماطلة يف ر�سم �صورة مغالطة عن الإ�سالم
�سواء امل�ست�شرقون منهم �أو من �أقحم نف�سه على هذا املجال،
وذك���ر ال��ك��ات��ب �أ ّن���ه ال ه���دف م��ن ذل���ك ���س��وى ال��ن��ي��ل م��ن دي��ن
وح�ضارة دارت عليهما الدوائر ف�صار التبا�س الفهم ب�ش�أنها
(درا�سة) و�سمي الت�شويه بكليهما (بحثا).
ف��ع�بر ع�����ص��ور ط��وي��ل��ة ب����د�أت ال��درا���س��ات ال�����ش��رق��ي��ة بتعليم
اللغة العربية ولغات �أخرى لأغرا�ض تب�شريية فقط وبهدف
تن�صري امل�سلمني ،وت���أل��ي��ف �أدب��ي��ات ن��اق��دة ل��ل��ق��ر�آن ال��ك��رمي،
ففي عام 1143م �أع��د روب��رت كينيت ترجمة التينية للقر�آن
الكرمي ،التي كان من �ش�أنها �أن ت�صحح العديد من املفاهيم
اخلاطئة عن الإ�سالم ونبيه عند الغرب ،وللأ�سف وقعت هذه
الن�سخة بيد وح�شية لرئي�س دير كلوين �أبهرته عظمة القر�آن
وحمتواه لي�شن بطغيانه هجومًا �شر�سا على القر�آن ،ويحاول
بكل ما �أوتي من قوة �شيطانية منع و�صول هذه الرتجمة �إىل
�أيدي النا�س ويتحدى اجلبار الذي توعد بقولهُ « :ه َو ا َّل ِذي
ِين ْ َ
ّين ُك ِّل ِه َو َل ْو
ال ِّق ِل ُي ْظ ِه َر ُه َعلَى ِ
الد ِ
�أَ ْر َ�س َل َر ُ�سو َل ُه بِا ْل ُهدَى َود ِ
َك ِر َه ا ْل ُ ْ�ش ِر ُكون».
لقد ا�ستغل الغرب الإع�لام  -ال��ذي يحتل م�ساحة كبرية
ومهمة يف غر�س �أفكار ومبادئ وتغيري موجة الر�أي العام -يف
تكوين مرجعية م�شوهة عن الإ�سالم ،وهذا ما نراه واقعا �إىل
يومنا هذا من انتهاكات حلرمات امل�سلمني يف بلدانهم ون�سب
التفجريات الإرهاب ّية �إليهم ،حتى قبل �أن يتب ّينوا ال�صواب

وح��ت��ى بعد تبينه ،وب�شرا�سة م��درو���س��ة ا�ستخدموا و�سائل
الإع�ل�ام املختلفة ك�سالح يف �ضخ مفاهيم مغلوطة و�أح��ك��ام
خاطئة عن الإ�سالم ،ولقد �أرجع الكاتب بع�ض هذه املهاترات
���ض��د الإ���س�لام �إىل تبني بع�ض ال��غ��رب��ي�ين للقيمة ال��دالل��ي��ة
للفظ دون الأخ���ذ بعني االع��ت��ب��ار القيمة ال��دالل��ي��ة اللغوية
فهناك الكثري من الكلمات مثل «اجلهاد والكفر» التي باتت
تعج بها �صفحات جمالتهم و�شا�شات التلفاز حتى �أ�صبحت
تو�صيفا لواقع عالقة الإ�سالم بغري �أهله لأنهم «كفار» وجب
الق�ضاء عليهم عرب «اجلهاد».
كما �أن تنظيم داع�ش الإرهابي ونظريه بوكو حرام �ساهما
يف الآون��ة الأخ�يرة يف دفع مثل هذه االف�ت�راءات حينما بثوا
�سموم �أفالمهم وهم يحملون علم ال �إله الإ اهلل وجعلوا من
مظهر اللحية الطويلة رمزا للت�صديق ب�أ ّنهم م�سلمون وهم
يقتلون ويذبحون بع�ضهم بع�ضا والإ���س�لام ب��ريء م��ن هذا
كله.
رمبا كانوا م�سلمني كما �صورت و�سائل الإعالم وقد تكون
حربا �إع�لام��ي��ة ج��دي��دة ،ومهما يكن فرمبا اللب�س املعنوي
لبع�ض كلمات ال��ق��ر�آن الكرمي و�ضعف و�صول معانيها لهم
حال دون ذلك وحارت بهم الظنون والأفكار ،فلم يكن اللب�س
امل��ع��ن��وي مق�صورا على الأج��ان��ب ب��ل حتى ال��ع��رب امل�سلمني
�أنف�سهم بات جهلهم باللغة العربية �سبيال مقلقا لعدم فهم
الن�ص القر�آين من قبل �شريحة لي�ست بالقليلة يف جمتمعات
العرب املعا�صرين ف�صاروا ين�سبون �إىل الدين ما لي�س فيه
بل ويجر�ؤ بع�ضهم �إىل حتريف ت�أويل �آيات اهلل البينات مبا
ي�شبع هواه ،ويح�سبونه هينا وهو عند اهلل عظيم .فيا ترى ما
�سر هذا اجلفاء للغة العربية بعد تاريخها العريق حيث وجد
ع��رب ك�ثر م��ن ال��ذي��ن حفظوا وت��رج��م��وا و���ش��رح��وا و�أ���ض��اف��وا
الكثري �إىل علوم تراث الإغريق القدمي ثم قدموا بكل ثراء
ال�شرق وجتربته احل�ضارية �إىل �أوروبا لتنه�ض بف�ضلهم من
�سبات التخلف والرتاجع .ولكن �أوروب��ا كعادة جفائها كانت
كالطري اجلريح املنت�شل من �سبات الظالم لت�ضمد جراحها
بعلوم ال��ع��رب ،ومل��ا ا�شتد �ساعدها �أل��ق��ت بكل �شرا�سة ب�سهام
الغدر ملا قدمته لها احل�ضارة العربية حيث هُمِ �شت و ُقل�صت
دوره��ا و�أ�صبحت حتاربها بكل ما �أوتيت من قوة يف حني � ّأن

العرب مل تكن العن�صرية يف قامو�سهم فقد كانوا ي ّت�سمون
بالت�سامح والإيثار واالن�شغال بتهذيب النف�س الإن�سانية يف
دينها ودنياها دون حت ّيز لدين �أو بلد.
وات��ف��ق مت��امً��ا م��ع الكاتب ال��ذي ي��رى � ّأن بع�ض مناهجنا
التعليمية يف كثري من البلدان العربية كانت �سب ًبا يف جهل
ال��ع��رب��ي ل��ل��غ��ت��ه ،ف���أح��ي��ان��اً تنتقي ه���ذه امل��ن��اه��ج ن�����ص��و���ص��ا قد
ي��ف��وق م�ستوى تراكيبها وم��ف��ردات��ه��ا الع�صر ال��ذي نعي�شه،
ليجد القارئ نف�سه �أمام متاهة كبرية من امل�صطلحات التي
�سيمر عليها حت ًما دومن��ا فهم ،وه��ذا ب�لا �شك �سي�ؤثر على
نف�س املتلقي يف تنفريه من لغته الأم ،وهنا يوجب التوازن
يف عر�ض امل��واد بلغة �سل�سة ب�سيطة مفهومة يف زمن و�صف
بال�سرعة يف ظ��ل وج���ود التقنيات الإل��ك�ترون��ي��ة وا�ستخدام
العامية فيها ب�شكل وا�سع.
وال��ذي يجعلني ابت�سم لهذه احل��روب التي ي�شنها الغرب
يف ت�شويه �صورة الإ�سالم ونبيه الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم
هو �أنها مل ت��زد املحيطني بامل�سلمني من الغرب �سوى �أ ّنها
جعلتهم �أك�ث�ر بحثا وتلهثا مل��ع��رف��ة احلقيقة املغيبة عنهم
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي وغريها ،وما جعلني �أذيب
ابت�سامتي هو �أ ّنه ماذا لو مل يجدوا ما يروي عط�ش معرفتهم
من ترجمات العرب لكتبهم الدينية والفكرية واملعرفية حتى
يتبيوا احل���ق ،فلقد �أرج���ع ال��ك��ات��ب �إه��م��ال ال��ع��رب للرتجمة
�سببا مهما يف جهل الآخر حلقيقة الإ�سالم وامل�سلمني.
ويختم الكاتب مقالته يف املنا�شدة ب�����ض��رورة وج��ود دعم
لأق�سام اللغة والدرا�سات العربية يف دول الغرب لفهم ديننا
وح�ضارتنا على �أ�س�س �صحيحة ،وهنا �أ�شيد ب��دور ال�سلطنة
يف دعم مثل هذه املراكز وتو�سيع تعليم الغرب للغة العربية،
و�إن�شاء كل ّية ال�سلطان قابو�س لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها خري دليل وبرهان على اهتمام جاللته يف دعم اللغة
العربية وتو�سيع فهم الآخر للعرب امل�سلمني.
ولهذا وجب علينا االحتاد جميعا ملحاربة هذه االنتهاكات
لي�ست بالهتافات واال�ستنكارات والإدان����ات �أو بحرق �أع�لام
الآخ���ري���ن و� ّإن�����ا مب��ح��ارب��ت��ه��م ب��ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة وال�ترج��م��ة
امل��و���ض��وع��ي��ة ل��ل��ف��ك��ر الإ����س�ل�ام���ي ،ول��ن��ظ��ه��ر احل����ق ول����و ك��ره
الكافرون.
taj_nwees@hotmail.com
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علم النحو وم�سائله التنظريية يف مقدمة ابن خلدون
نادية اللمكية

قد يبدو غري غريبٍ اهتمام الباحثني بالر�ؤية اخللدون ّية للمجتمع وال�سيا�سة والتاريخ؛ فقد � ّأ�صل ابن خلدون قواعد و�أطر مه ّمة لهذه العلوم يف فرتة كانت احل�ضارة
الإ�سالمية تغيب عنها ال�شم�س رويدًا لتظهر جمددًا يف غرب الكرة الأر�ضية قري ًبا من �أوروبا ،لكن الغريب الذي يحاول الدكتور في�صل عبدال�سالم احلفيان �إثارته
يف مقاله مبجلة الت�سامح «الر�ؤية اخللدونية ل�صناعة العربية» هو الزخم الذي �أثاره الباحثون حول ابن خلدون يف هذه العلوم الثالثة والتي و�ضعت املبحث اللغوي
بعيدًا عن االهتمام الذي ي�ستحقه ،ولهذا �أخذ الكاتب على عاتقه قراءة ف�صول املقدمة ال�سبعة ع�شر املتعلقة بالظاهرة الل�سانية يف �ضوء علم اللغة املعا�صر ونظرياته،
مرك ًزا مقاله هذا على علم النحو.
وت�أتي �أهمية درا�سة احلفيان يف جوانب ثالثة �أ�سا�سية:
 الأهمية التي ُيك�سبها الكاتب نف�سه للمقال؛ فم�سريتهيف رع��اي��ة ال��ت�راث ال��ع��رب��ي وااله��ت��م��ام ب��امل��خ��ط��وط��ات من
جانب ،وم�سريته العلمية يف اللغويات وع�ضويته يف جممع
جانب �آخر منح الدرا�سة ثقال معرف ًّيا
اللغة العربية من
ٍ
ارتبط بخرباته الكبرية يف جمال اللغة وحتقيق الرتاث.
 رب��ط��ه ب�ي�ن امل�����س��ائ��ل ال��ت��ي ع��ر���ض��ه��ا اب����ن خ���ل���دون يفمقدمته وب�ين م��ا ج��اء يف كتب اللغة قبله وم��ا عر�ضته
الدرا�سات املعا�صرة اليوم ،ما يجعل درا�سة الكاتب متزن ًة
على امل�ستوى الزمني ،ووا�ضع ًة ر�ؤية ابن خلدون اللغوية
بني الآراء القدمية واحلديثة.
 يطرح املقال بع�ض امل�سائل اجلدلية على �ضوء ما جاءيف مقدمة ابن خلدون ،منها عالقة علوم الل�سان ،وعلم
ال��ن��ح��و حت��دي��دًا ،ب��ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة وال��ع��ل��وم ال�شرعية،
وع�لاق��ة النحو بامللكة الل�سانية ،وم�صطلح النحو بني
ال�صناعة والعلم .وال يكتفي الكاتب با�ستعرا�ض �آراء ابن
خلدون ،بل يفنّدها وي�ستقر�ؤها يف كتاباته من ثم ي�ستنتج
ما ميكن ع ّده قاعدة نحوية خلدونية.
ول��ك��ون ه��ذه ال��درا���س��ة ال ميكن �أن ت�ستويف ق�ضايا ابن
خ��ل��دون ال��ل��غ��وي��ة الت�����س��اع��ه��ا ،ي�ستدعي احل��ف��ي��ان م�سائل
ال��ن��ح��و ف��ق��ط ،وه����و ال��ع��ل��م امل��ع��ن��ي ب��ال�تراك��ي��ب وال��ن��ظ��م،
م�ستخد ًما منهجه اخل��ا���ص يف ترتيب ه��ذه امل�سائل وفق
قاعدة البناء؛ فهو يبد�أ مبناق�شة الأ�سا�س وه��و تعريف
النحو ،الذي يرى �أن ابن خلدون وافق فيه �آراء اللغويني
قبله ،مع حر�صه على ت�لازم لفظي «القانون واملقيا�س»
يف التعريف ،وجتنبه ت�سمية النحو بـ«علم الإعراب» لكون
ه��ذا الأخ�ير يجعل التعريف ي�ضيق لي�شمل ح��ال �أواخ��ر
الكلم فقط.
ومما لفت الكاتب يف مقدمة ابن خلدون غياب حديثه
وتلميحا ،مرج ًعا �أ�سباب ذلك
ت�صريحا
عن علم ال�صرف
ً
ً
ٍ
مرتبط به �أو لإغفاله عن
� ّإم��ا لأن مق�صود الكالم غري
رج��ح الكاتب ال�سبب الأخ�ير النتفاء ما يثبت
ذك��ره ،وقد ّ
ال�سبب الأول.
وبالرغم من �أنّ احلفيان �أ�شار يف مقدمة درا�سته ب�أنّه
خ�ص�صها يف النحو ل�ضيق املقام ،غري �أننا ال نراه ي�ستطيع

الإف��ل�ات م��ن قب�ضة احل��دي��ث ع��ن ع��ل��وم الل�سان العربي
ٌ
جمد ًداّ ،
مرتبط يف املقام الأول برغبة الكاتب يف
ولعل ذلك
�إي�صال الأفكار للمتلقي مت�سل�سلة على نحو ما ربط بينها
اب��ن خ��ل��دون ،وال���ذي ي�ستلزم معه ذك��ر ال�سابق والالحق
لفهم الآين� .أو هو  -فيما يبدو� -سعيه �إىل احلديث عن
التطور ال��ذي ط��ر�أ على تق�سيمة علوم الل�سان ،ما يعني
بال�ضرورة جتاوزنا لتق�سيمة ابن خلدون «الأولية» التي
جاءت وفق الفكر اللغوي لع�صره.
وان��ت��ق��اال �إىل �إدراج علم النحو يف موقعه ب�ين العلوم،
يطرح الكاتب �س�ؤاله على ابن خلدون :ملاذا ّ
مت �إحلاق علم
اللغة بالعلوم النقلية وه��و بح�سب تعريفه علم عقلي؟
ولأنّ ال��ت�راث ُي��ب��ق��ي ل��ن��ا االح��ت��م��االت ي��ف�تر���ض احلفيان
�أج���وب��� ًة خمتلفة ل�����س���ؤال��ه؛ �أول��ه��ا ال��ت��ك��وي��ن ال��ث��ق��ايف الب��ن
خلدون الذي يعك�س غلبة العلوم النقلية يف تكوينه املعريف
وعند جمتمعه وتقدميهم لها .وثانيها هو كون علم اللغة
يعتمد على الن�ص املق ّد�س ،وهو ما يجعله غري مبتدع بل
مرتبطا بهذا الن�ص املوحى .وال�سبب الثالث هو �أنّ علم
اللغة �آلة العلوم النقلية (ال�شريعة) ،ولهذا �أدرجت الآلة
بالغاية .ومهما يكن من �أم��ر ف���إنّ الكاتب مل يجد البن
خ��ل��دون ُب��� ًّدا م��ن �أن ُي�سمي ت�صنيفه ه��ذا «ا���ض��ط��راب��ا» يف
ر�ؤيته جتاه ت�صنيف العلوم.
يتنقّل احلفيان بني امل�سائل املرتبطة بالنحو ،و�صوال �إىل
عالقة النحو بعلوم الل�سان ،وقد ي�ستغرب القارئ ح�ضور
هذه امل�س�ألة بعد ت�صنيف النحو؛ �إذ �أنّ �أ�صل العالقة بني
الفرع و�أ�سا�سه تتقدم على ت�صنيف الأ�سا�س نف�سه ،ويبدو
�أن الكاتب ي�سري وف��ق م��ا يجده م��ن م�سائل يف املقدمة،
م�ستوقفًا يف ه��ذه امل�����س���أل��ة ر�أي اب��ن خ��ل��دون ال��ق��ائ��ل ب���أن
«اجلهل بعلم اللغة ال ي�ؤدي �إىل الإخ�لال بالتفاهم» وقد
ر�أى احلفيان يف هذه القاعدة اخللدونية ا�ضطرا ًبا �آخر
ين�سى فيه ابن خلدون توالد املعاين والألفاظ اجلديدة،
��غ�ير ط��ب��ق��ات امل��ت��ح��دث�ين وت��رك��ي��ب��ه��م
وت ّ
���غ�ي�ر ت��راك��ي��ب��ه��ا ب��ت ّ
االج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف .و ال يكتفي ال��ك��ات��ب ب��رد ر�أي ابن
خلدون عقليا بل يربهن على تناق�ضه م��را ًرا راج ًعا ذلك
 على غ�يرر م��ا توقعه ال��ق��ارئ وغ�ير م��ا �أرادت الدرا�سة�إثباته � -إىل تخ�ص�صية ابن خلدون يف علم االجتماع!

ومن التنظري لعلم النحو وامل�سائل املتعلقة بذلك �إىل
اجلانب العملي من كيفية حت�صيله ال يف ّوت ابن خلدون
ت�صنيف النحو مثلما �صنّف خمتلف ال��ع��ل��وم ب�ين امللكة
��ش�يرا �إىل ج��م��ع ال��ن��ح��و ب�ين الت�صنيفني،
وال�����ص��ن��اع��ة ،م��� ً
فهو ي��درج��ه �ضمن «امل��ل��ك��ات ال�شبيهة بال�صناعة»؛ ف��� ّأم��ا
وج��ه �أنّها �صناعة فلأنّها تكت�سب باملران والتكرار ،و� ّأم��ا
كونها ملكة فهي  -كما ي�شرح الكاتب -لأن املتحدث يلقي
كالمه بقواعد وتراكيب وجملٍ وفق مقت�ضى احلال دون
وع ٍ��ي منه .ثم لأنّ اب��ن خلدون ي�ؤ�س�س يف مقدمته لعلم
االجتماع ،واللغة عن�صر فاعل يف املجتمع ،فهو ال ين�سى
يف ه��ذه امل�س�ألة حتديد و�سائل اكت�ساب اللغة يف ثالثية
ب�ين الكاتب
مهمة :ال�سمع ،واحل��ف��ظ ،واال�ستعمال وق��د ّ
�أثر ٍّ
كل منها وتالزمها مع الأخرى لتح�صيل هذه امللكة.
وي��ب��دو �أنّ احلفيان مل ت��زل ت�شغله العالقة ب�ين امللكة
وال�صناعة وت�صنيف النحو بينهما ،فها هو يعود م�ؤكدًا �أنّ
النحو قواعد وقوانني ،ما يجعله �أق��رب لل�صناعة بعك�س
«كالم العرب» الذي ُي��رام حت�صيله باحلفظ واال�ستعمال
فتتحقق امللكة .هل ه��ذا هو �إذن الت�صنيف الأخ�ير لعلم
ال��ن��ح��و؟ ال يكتفي ال��ط��رف��ان  -اب���ن خ��ل��دون واحل��ف��ي��ان-
ب�إثارة اجلدل حول امللكة وال�صناعة بل يتعديان ذلك �إىل
ت�صنيف النحو بني ال�صناعة والعلم ،وقد يظنّ القارئ �أنّ
ً
وا�ضحا� ،إال �أنّه �إن علم �أنّ الدرا�سة قائم
تناق�ضا
يف ذلك
ً
ً
مرتبطا بعلم اللغة
على قراءة كاملة ل�سبعة ع�شر ف�صال
�سيدرك �أنّ امل�سائل تتداخل وتتعدد ،لتعود فت�أخذ هيكلها
التنظيمي عرب النقد واال�ستقراء ،وهذا ما حدا بالكاتب
�إىل ا�ستخال�ص �أنّ ابن خلدون له ثالثة مفاهيم لل�صناعة
وفق ثالثة م�ستويات( :مفهوم عام ،مفهوم خا�ص ،مفهوم
خا�ص ج ًّدا) يختلف ح�ضور كل مفهوم يف مقدمته بح�سب
مقت�ضى احلديث.
يف نظري ،لقد ا�ستطاع الكاتب ب�سط الر�ؤية اخللدونية
يف علم النحو على وج�� ٍه ميكن القول �أ ّن��ه ٍ
واف من حيث
ال���وق���وف ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����س��ائ��ل وت��ف��ن��ي��ده��ا ،م��زي�لا ذل��ك
احل��اج��ز ال��ع��ايل ال���ذي و���ض��ع��ه املجتمع امل��ع��ريف ح��ول اب��ن
خلدون ،ووا�ض ًعا �آراءه اللغوية �أمام جدل ّية النقا�ش.
nkha008@gmail.com
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فطرية التدين
�أم كلثوم الفار�سية

قول بلوتارك امل�ؤرخ اليوناين امل�شهور�« :إذا �ألقيتم نظرة �إىل �ساحة الكون ف�إ ّنكم �ستجدون كثرياً من الأماكن التي لي�س فيها ال عمران وال �سيا�سة وال علم
وال �صناعة وال حرف وال دولة ولكن ال ميكن وجود مكان مل يكن اهلل فيه».
يتحدث الكاتب عبدالقادر بن عبداهلل يف مقاله مبجلة الت�سامح (الفطرة والدين يف نظر القدامى واملحدثني) عن الفطرة �أو ال�شيفرة � -إن �صح التعبري-
هذه الفطرة التي جعلت الإن�سان املر�شح الأول لعمارة الأر�ض و�إ�صالحها وبها وعلى �أ�صلها التقي مت اال�ستخالف ،حيث يتناول ويف عر�ض مت�سل�سل معنى
الفطرة واجلوانب املعنوية امللت�صقة بها مثل العقل والقلب والنف�س والتي بها تت�أكد حقيقة الإن�سان؛ فالإن�سان لي�س عبارة عن ج�سد� .إمنا ال يكون �إن�سانا
�إال �إذا كان جوهرا يكون له امتداد يف �أبعاد تفر�ض طوال وعر�ضا وعمقا ،فحقيقة الإن�سان لي�ست عر�ضا لأن العر�ض يجوز �أن يتبدل واحلقيقة بعينها باقية
ويف جممل حديثه امل�صبوغ ب���أل��وان م��ن الفل�سفة
والتاريخ وال��دي��ن يثري الكاتب يف داخلنا جملة من
الت�سا�ؤالت حول فك رموز هذه ال�شيفرة التي �أبدعها
اخلالق وهل الدين رمز من رموزها الأزلية؟ ول�سرب
�أغ��وار هذا الت�سا�ؤل العمالق كان البد لنا �أن نعرف
معنى الفطرة فلقد ا�ستخدم ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي كلمة
الفطرة يف قوله تعاىلِ ...( :ف ْ��ط�� َر َة ا ِ
هلل ا َّل ِتي َف َط َر
ال�� َّن��ا� َ��س َع���لَ��� ْي��� َه���ا )...وال��ف��ط��رة ل��غ��ة مب��ع��ن��ى :اخللقة
والإيجاد ..وا�صطالحاً :هي جمموعة من ال�صفات
وال��ق��اب��ل��ي��ات ال��ت��ي ُت��خ��ل��ق م��ع امل���ول���ود ،وي�� ّت�����ص��ف بها
الإن�سان يف �أ�صل خلقته �سواء القابليات البدنية� ،أم
النف�سية� ،أم العقل ّية .والفطرة تهدي الإن�سان �إىل
تتميم نواق�صه ورفع حوائجه� ،إذا حتققت �شروطها
وارتفعت املوانع من ت�أثريها ،ولكي ن�صف �أي �أمر �أنه
تو�سط
فطري البد �أن يوجد ب�شكل ال
اكت�سابي ودون ّ
ّ
الفكر والتعليم ،فاملعارف الفطرية الإن�سانية ،عبارة
ع��ن اخل�صائ�ص وال�صفات غ�ير املكت�سبة ،ب��ل تكون
الزمة خللقة الإن�سان ،وتكون مرافقة له منذ بداية
طبيعي .ولهذا قد ت�س ّمى طينة
تك ّونه ووجوده ب�شكل
ّ
عامةّ � ،أي موجودة عند
وجودها
الإن�سان� .إ�ضافة �إىل
ّ
كلّ الب�شر .لأنّها -كما ذكرنا �سابقاً -هي من الأمور
الطبيعية التي توجد مع الإن�سان منذ بداية خلقه.
عامة و�شاملة.
وعليه لي�س هناك ا�ستثناء فيها بل هي ّ
وكلّ �شعور و�إح�سا�س موجود عند الإن�سان و�سا ٍر يف
جميع الأف��راد ُيعترب �أم��راً فطرياًّ � .أم��ا �إذا ك��ان غري
�شامل جلميع الأفراد �أو كان ال يح�صل � َّإل بالتفكري
والتعليم فال يكون فطرياً ،و� ّإن��ا ح�صل باالكت�ساب
والتعليم والتلقني .ومن العجيب يف الأمر �أنّ علماء
ال��ت��اري��خ والآث����ار ي����ؤكّ���دون �أنّ الب�شر ك��ان��وا ميلكون
الديني على مدى الع�صور و�إن كانوا يف كثري
احل�س
ّ
ّ

م��ن امل����وارد ي�شتبهون يف ت�شخي�ص الإل���ه احلقيقي
حيث �أ�شارت �إحدى الدرا�سات التي قام بها فريق من
العلماء الربيطانيني حتت �إ�شراف الدكتور «برو�س
ه���ود»� ،أنّ الإمي����ان ب��اهلل ع��ز وج��ل ينبع م��ن برجمة
معينة يف ع��ق��ول ال��ب�����ش��ر م��ن��ذ ال�����والدة ،و»�أن الب�شر
م�ب�رجم���ون ل��ل��ت��م��ت��ع ب�����ش��ع��ور روح����اين ان��ط�لاق��اً من
ن�شاط كهربائي يف مناطق معينة يف الدماغ».
�إنّ ه��ذه الدرا�سة التي ن�شرتها ال�صحف م�ؤخراً،
ل��ي�����س��ت ال��وح��ي��دة م���ن ن��وع��ه��ا يف ه���ذا امل���ج���ال ،فعلى
الرغم من الطابع الإحلادي الذي طبعت عليه كثري
من الدرا�سات العلمية التي تعنى بق�ض ّية التدين� ،إال
�أن هناك درا�سات �أخرى وعلماء كثريين تو�صلوا من
خالل �أبحاثهم �إىل حقيقة وجود فطرة التدين عند
الإن�سان منذ ال��والدة ،وك��ان �آخ��ر و�أح��دث ما ن�شر يف
هذا ال�صدد ما ذكرته �صحيفة «الديلي تلغراف» يف
عددها ال�صادر يف ( 16حزيران 2009م) عن الدكتور
«ج�����س��ت��ون ب����اري����ت» �أح�����د ال��ب��اح��ث�ين ال���ك���ب���ار مب��رك��ز
الأنرثوبولوجيا والعقل بجامعة �أك�سفورد بربيطانيا
�أن الأطفاليولدون م�ؤمنني باهلل ،و�سبب �إميانهم �أن
�أدمغتهم ُ�ص ِّم َمت بطريقة جتعلهم ي�ؤمنون.

�س�ألت �أبا جعفر عليه ال�سالم عن قول اهلل ع ّز وجلّ :
(ح�� َن�� َف��اء ِ ِ
�ين بِ��ه) .قلت :م��ا احلنفية،
�ير ُم ْ�����ش��رِ ِك َ
ُ
ل غَ ْ َ
ق���ال« :ه��ي ال��ف��ط��رة» .وي��ق��ول الإم����ام ال�����ص��ادق عليه
ال�����س�لام يف ب��ي��ان ح��دي��ث ر���س��ول الإ����س�ل�ام ���ص��ل��ى اهلل
عليه و �سلم الذي يقول فيه« :كلّ مولود يولد على
الفطرة» :يعني على املعرفة ب�أنّ اهلل ع ّز وجلّ خالقه،
ال�س َما َو ِ
ات
فذلك قوله َ ( :و َل�� ِئ��ن َ�س�أَ ْل َت ُهم َّم ْ��ن خَ ��لَ��قَ َّ
َو ْ أَ
�ض َل َيقُو ُلنَّ ُ
اهلل).
ال ْر َ
وهذا ي�ؤكد لنا حقيقة �أن وجود التدين هو حاجة
�أ�سا�سية يف ح��ي��اة الإن�����س��ان ،فهو م��ن جهة ي�سهم يف
الإجابة عن الأ�سئلة التي تدور يف ذهن الإن�سان عن
�أ�صل الوجود ونهايته و�سببه ،وع��ن امل��وت و�أ���س��راره،
وع���ن ال����روح و�أ����س���راره���ا ،و���س��واه��ا م��ن �أ���س��ئ��ل��ة عجز
العلماء قدميا وحديثا عن الإجابة عنها.

وم����ن ج��ه��ة �أخ������رى ي�����س��ه��م ال���ت���دي���ن يف ا���س��ت��ق��رار
النف�س ،ويحقق للإن�سان ال��ت��وازن امل��ادي وال��روح��ي
وال��ف��ك��ري ال���ذي ي��ح��ت��اج��ه ،ك��م��ا ي�ضبط االن��ف��ع��االت
والعواطف وامليول ،وي�سهم يف ح�صول الإن�سان على
الراحة والطم�أنينة التي يحتاجها ملواجهة �صعوبات
احلياة .ويعد التدين عام ً
ال مهماً يف ا�ستقرار و�أمان
ح�س معرفة اهلل بنظر القر�آن املجتمعات ،و�إقامة مبادئ التكافل والعدل والن�صرة
ومما ال �شك فيه �أن ّ
ال��ك��رمي والأح��ادي��ث الإ�سالمية ه��و م��ن الأحا�سي�س واملحبة والعطف ،وما �إىل ذلك من م�شاعر و�أخالق
الأ���ص��ي��ل��ة ال��ت��ي ل��ه��ا ج���ذور يف ذات الإن�����س��ان ،ب��ل �إنّ ترتبط جذورها بالدين ارتباطا وثيقا.
الإح�سا�سات الدين ّية هي فطرية �أي�ضاً ،قال تعاىل:
�أخ��ي�را ن��ق��ول ب�����ض��رورة ت��ع��ه��د ال��ف��ط��رة ب��ال�ترب��ي��ة
���ط��� َرت ا ِ
����م َو ْج���� َه����كَ ِل���ل��� ِّدي���نِ َح�� ِن��ي��ف��اً ِف ْ
( َف����� ِأق ْ
هلل ا َّل��ت��ي وال��ت��وج��ي��ه ���ض��م��ن ال��ق��ي��م والأخ���ل��اق ال��ت��ي ج���اء بها
للْقِ ا ِ
َّا�س َعلَ ْي َها ال َت ْب ِدي َل ِ َ
َف َط َر الن َ
هلل َذلِ��كَ ال ِّدينُ الر�سل والأن��ب��ي��اء ف����إنّ االك��ت��ف��اء بفطرية التدين ال
ال َق ِّي ُم .)...وقد �أ�شار تعاىل يف الآية �إىل اخل�صو�صية حتقق وح��ده��ا التدين املطلوب فعلى ك��ل مكلف �أن
الأ ّوىل با�ستخدامه ل��ف��ظ ف��ط��ر و�إىل اخل�صو�صية يتعلم �شرائع الدين ويطبقها حتى ال يحيد بفطرته
ال��ث��ان��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام��ه ل��ف��ظ ال��ن��ا���س ال�����ش��ام��ل لعموم عن الطريق احلق الذي جبلت عليه.
(ح َنفَاء ِ ِ
ل )...يقول زرارة:
النا�س .ويف قوله تعاىلُ :
umklthoom1@moe.om
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هل التنوير والتحديث ُمرتادفان؟
ُممد ال�ساملي

ْ
كمرتادفيَ .ب ْيد �أن امليل نحو احلد الأول قد يكون مدفوعا بتوخي ق�سط من املو�ضوعية ،ويجد �صاحبه نف�سه واقعا يف �سرد
التنوي ُر �أو التحديث كالهما ُي�ستعمل غالبا
نف�سه م�شدودًا �إليه؛ فهو :االنغما�س يف التوجه املذهبي،
دار�س الأنوا ِر َ
ال ينتهي من املت�شابه واملختلف من الأخبار والن�صو�ص� .أما احلد الثاين الذي ميكن �أن يجد ُ
فيعتنق م�سلمات قد تكون من الأحكام امل�سبقة الرائجة خالل ع�صر التنوير �أَو هي الآن ب�صدد الرتويج عنه.
وي�أتي الكاتب حم�سن اخلوين يف مقالته مبجلة الت�سامح بعنوان «التنوير والعقل والدين» مبحاولة الوعي بهذا الإ�شكال؛ وذلك بطرح عدة �أ�سئلة وموا�ضيع انطالقا
من الفل�سفة الكانطية حول العقل والنقد دون التقوقع داخلها� ..أبرزها :هل نحن جمربون على �أن نكون مع التنوير �أَو �ضده؟ ويتعلق ال�س�ؤال الثاين -الذي يفرت�ضه
البحث يف مفهوم التنوير -ب�إمكان ف�صل الغايات العملية عن ال�ضرورات النظرية «املتعلقة بالبحث عن احلقيقة» ،وهل العقل كما ت�صوره التنويريون واح ٌد �أم متعدد؟
وهل النقد عالمة على قوة العقل �أم على �ضعفه؟ .ومن ثم يتطرق ملو�ضوع التدين كونه يعد مو�ضوعا جوهريا لفل�سفة التنوير.
ن�شر كانط يف جملة ()Berlinische Monatsschrift
�سنة  1784حول التنوير .ون�ستخل�ص من املقال ما يلي:
 يعرف التنوير ب�أنه حركة ،يتم فيها التنقل من مرحلة �إىل�أخرى� ،أي من الق�صور �إىل الر�شد� .أما على �صعيد فل�سفة
الأخالق فيعني ن�ش�أة الذات املكتفية بذاتها وامل�شرعة ملبادئها
الأخالقية.
 �إن التنوير هو اال�ستعمال ال�شخ�صي للعقل دون تبعية للغري�أو و�صاية منه.
 يتم تعريف التنوير من منظور فل�سفي ال يلغي امل�سافة التيتف�صله عن هذا احلدث وال يتما�شى معه.
ي�أتي الكاتب حتت عنوان «العقل والنقد» ليعرب عن ر�أي كانط
حول الوظيفة التي �أ�سندها � َإل العقل �أو التوجه العقالين
لع�صر التنوير ،والذي �أكد الثقة يف قدرة العقل على تطوير
املجتمع والتقدم به نحو الأف�ضل.
فالتنوير فعل يقوم به العقل الذي حترر من قيود اخلوف
والو�صاية ويت�سلح ب�شجاعة البحث الذاتي عن احلقيقة.
وهكذا يعد اعتماد منهج النقد عالمة على ن�ضوج العقل
وانخراط معتنقه يف الع�صر امل�ستنري؛ لذلك ال يكون امتالك
املعارك دليال على اخلروج من الق�صور لأن ذلك قد ال يعرب
�إال على رزوح حتت عبء التبعية ،فكرثة املعارك قد ت�ؤدي �إىل
ك�سل �صاحبها وخوفه من ا�ستعمال عقله بنف�سه .وهذا ما
ق�صده كانط عندما نفى �إمكان تعلم الفل�سفة يف الوقت الذي
�أقر فيه �إمكان تعلم التفل�سف .فعقل التنوير طاقة وحركة
وفعل ووظيفة ،ويعرب كانط عن ذلك ب�صورة جلية يف ت�صوره
للفل�سفة .والتفل�سف هو جوهر الفل�سفة فهو فعل عقلي يظهر
يف النقد الذي ال يحيل � َإل كائن بقدر ما يحيل � َإل وظيفة� .أما
مهمة النقد ،فهي امتحان قدرة العقل وحدوده.
وحتت عنوان «للعقل ا�ستعماالن» ،ي�أتي حم�سن اخلوين ليعرب
عن مفهومني �أ�سا�سيني لدى كانط حول ا�ستعمالني خمتلفني
للعقل؛ هما :اال�ستعمال اخل�صو�صي واال�ستعمال العمومي
للعقل ،واال�ستعماالن يجيبان عن ال�س�ؤال اخلا�ص بعالقة
النظرية باملمار�سة يف ف�ضاء الدولة واملجتمع.
يتعلق اال�ستعمال اخل�صو�صي للعقل ببع�ض الوظائف التي
يتوقف عليها حتقيق م�صلحة املجموعة؛ �إذ هي تتطلب
بع�ض الآلية ،وتقت�ضي �أن يكون �سلوك الأفراد املعنيني بهذا
اال�ستعمال خالل قيامهم بوظائفهم جمرد انفعال حتى تتمكن

احلكومة بوا�سطة نوع من الإجماع اال�صطناعي من توجيههم
نحو الغايات العمومية �أَو من منعهم -على الأقل -من الإ�ضرار
بها .ومينع كانط يف جمال اال�ستعمال اخل�صو�صي للعقل عن
الفرد التفكري احلر؛ لأن الطاعة هي رد الفعل الوحيد �إزاء
الأوامر حتى لو كانت ال تتما�شى مع الفكر احلر؛ ذلك هو �ش�أن
رجل الدين الذي ين�شر تعاليم كني�سته� ،أَو �أي�ضا �ش�أن املواطن
الذي ت�أمره حكومته بدفع ال�ضرائب .كل ه�ؤالء يعدهم كانط
قطعا تتكون منها الآلة الكربى� ،أي �آلة املجتمع املدين .لأن
�سري �ش�ؤون الدولة ي�شرتط �أن يت�صرف كل موظف يف حدود
ما ي�ؤمر به .وهذا هو واجب العقل يف الدولة� .إنه حبل يوثق
الأفراد حتى يتي�سر �سري �ش�ؤونها.
ولكن ذلك ال مينع املرء بو�صفه كائنا عاقال يتمتع بحق
التفكري احلر �أو التف�سلف �أن يت�صرف كعامل من خالل ر�سالته
با�ستعمال عقله العمومي .يتبني لنا �إذن حمافظة كانط ،من
خالل ا�ستعمال العقل ،على م�سافة وا�ضحة بني التفكري احلر
وطاعة ال�سلطة؛ �إذ على الفيل�سوف؛ بو�صفه مواطنا �أعلى
�سلطة عقله على كل ال�سلطات� ،أن يوجد املعادلة ال�صعبة
بني اخل�ضوع «للقانون» وحرية النقد .وهذا ما يجعل العقل
العمومي مهددا دوما بالتهمي�ش من قبل من بيدهم النفوذ
ال�سيا�سي ،وحبي�س الف�ضاء ال�ضيق الذي يتحرى داخله،
ونق�صد به ف�ضاء اجلمهور القارئ والنري.
وحتت عنوان «نقد الدين»ُ ،يحذِّر حم�سن اخلوين القارئ من
الوقوع يف التعميم املت�سرع؛ فاملوقف التنويري من الدين غري
متجان�س بني التقاليد التاريخية الأوروبية .لكن الأكيد �أن
الدين �أ�صبح �أحد �أهم املوا�ضيع التي ُي ْط َر ُح التنوي ُر من خاللها.
وعندما نربط التنوير بنقد الدين والذي اتخذ يف �أوروبا �شكل
العلمنة والالم�سيحية ،ف�إن معار�ضة التنوير قد اتخذت على
�شكل دح�ض النقد املوجه � َإل الدين ومتجيد امل�سيحية .وقد
�شهد ع�صر التنوير انت�شار حركات �أ�صولية معادية للتنوير.
فقد انت�شر اجلان�سيون مثال يف فرن�سا ،وكما منا يف بداية
الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر َعدَا ُء الفال�سفة
التنويريني لرجال الدين امل�سيحني ثم ت�أ�صل ليتوجه بالذات
�ضد الدين امل�سيحي .كما �شهدت �إجنلرتا حركات دينية وحروبا
دينية نتجت عنها الثورة الإجنليزية والتي �أفرزت نظاما ملكيا
د�ستوريا يقوم على مبد�أ الت�سامح الديني للمواطنني ،جند
�صداها يف ر�سالة جون لوك يف الت�سامح.

لقد رف�ض كانط �أن تكون املوا�ضيع الدينية اجلوهرية
مثل :اهلل ،وخلود النف�س ،وحرية الإن�سان -قابلة للمعرفةالنظرية؛ لأنها بب�ساطة �أ�شياء يف ذاتها غري خا�ضع ِة لأُ ُطرِ
املعرفة احل�سية من زمان ومكان ،وجعلها يف م�ستوى م�سلمات
العقل العملي الذي يبني علي َها الواجب اخللقي .موقف
كانط هذا َك َّون له �أتباعا ،كما �أثار �ضده خ�صوما لعل �أهمهم
هيجل ،الذي اعترب �أن «كانط» قد � َأحط من قيمة العقل
ملا �أنكر قدرته على تكوين معرفة عن اهلل الذي هو الرمز
الديني للمطلق .واملطلق هو -يف نظر هيجل -مو�ضوع العقل
وقمة الفل�سفة بامتياز .لقد جعل كانط -يف نظرهيجل-
العقل مت�سوال �أمام املطلق .وهكذا ك�سر هيجل احلدود التي
بناها كانط بني العقيدة والعقل ،وظن �أنه قد �أوجد بذلك
ال�سلم النهائي بني ملكات الوعي.
ويف عنوان «م�س�ألة الفل�سفة والدين راهنا» ي�أتي الكاتب لذكر
منوذجني من الفكر الراهن حول التنوير؛ �أولهما :يوا�صل
النقد اجلذري للتنوير «ليو �شرتاو�س» ،والثاين والذي ميثل
امتدادا للفكر التنويري «هابرما�س وراتزجنر».
 -1لقد انطلق ليو �شرتاو�س يف م�شروعه الفل�سفي من
الت�س�أول عن احلداثة والأنوار :هل هي واحدة �أم متعددة؟ وقد
ا�ستند �إىل التقليد الفل�سفي اليهودي والفل�سفة الإغريقية
وا�ستهدف �سيبنوزا بنقده .ويعترب �شرتوا�س �أن احلداثة قد
قامت على �أحكام م�سبقة عديدة؛ �أهمها :حتويل اهلل �إىل
متثل �أو جمرد فكرة واعتقاد ا�ستحالة العودة �إىل فل�سفة (ما
قبل حديثة) .وعلى عك�س املحدثني ي�ؤكد �شرتاو�س �أن املخرج
الوحيد من الأزمة التي �آلت �إليها احلداثة ،يتمثل يف العودة
�إىل فل�سفة ما قبل احلداثة.
 -2ال�صنف الثاين ميثل التيار احلداثوي ،والذي ميثله
الفيل�سوف يورجن هابرما�س ،ورجل الدين راتزجنر .حيث
�إنَّ الأول يدافع عن فكرة �أن احلداثة م�شروع مل يكتمل بعد
ومل يتبني ف�شله بعد على خالف �شرتوا�س .ويرى هابرما�س
�أنه ال يحق للمواطنني املعلمنني عندما يح�سنون القيام
بوظيفتهم ال�سيا�سية �إنكار احلقيقة الكامنة يف ال�صور
الدينية للعامل .ومن جهة �أخرى ،يتفق راتزجنر على �أنَّ
الكني�سة الكاثلوكية �أ�صبحت تتعلم من النقد م�شددا على دور
العقل يف ت�صحيح للباتولوجيا الدينية.
m.a.s.alsalmi@gmail.com
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املرتكزات الإ�سالم َّية كجزء من منظومة القيم الإن�سان َّية
كاملة العرب َّية

ال ُنبالغ � ْإن قلنا �إ َّن بعثة النبي حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -كانت �أ�شبه بالثورة الأخالقية ،ثورة على ال�سائد من القيم مل ت�شهدها جزيرة العرب م�سبقا.
على �أننا عندما نتحدث عن قيم �أخالقية �أو �إن�سانية �أتى بها الدين احلنيف ،ال نعني �أن جمتمع العرب قبل الإ�سالم «اجلاهلية» كان خاليا من القيم
الإن�سانية؛ ففي ذلك املجتمع الب�سيط كانت ت�سود قيم ال�شجاعة والكرم ،وال نن�سى حلف الف�ضول الذي عُقد لإغاثة املظلوم ،والذي �أثنى عليه النبي حممد،
وقال عنه« :لو دُعيت به يف الإ�سالم لأجبت» .ومما يدل على �أن القيم الإن�سانية وجدت عند العرب �سابقا هو احلديث املروي عن النبي حممد «�إمنا بعثت
لأمتم مكارم الأخالق».
يف مقاله «القيم الإن�سانية يف مرتكزات ال�شريعة الإ�سالمية» ،حتدث جا�سم حممد زكريا يف جملة الت�سامح عن �أربع من املرتكزات الإ�سالمية؛ هي :فردانية
التوحيد ،و�ضرورة العدل ،وكرامة الإن�سان ،ونهائية الإ�سالم والقيم الإن�سانية فيها.
بد�أ احلديث بفردانية التوحيد وافتتحه بعبارة «�إنَّ توحيد
اهلل �-سبحانه وتعاىل -هو امل�صدر الأول لتحرير الإن�سان
من ربقة القيود التي ا�صطنعها» ،وهذا الربط بني التوحيد
وحترير الإن�سان �صادقٌ �إىل حد بعيد؛ فالتوحيد ح َّرر
الإن�سان من قيود الوهم واخلرافة ،ومن �أفكار خاطئة حول
املوت والبعث ،فتعدد الآلهة مثال ارتبط ب�أ�ساطري وخرافات
عديدة ا�ستحوذت على النا�س؛ فكل �آلهة كان لها طقو�س
وعبادات خا�صة بها.
َ
حت َّدث الكاتب بعدها عن ك ْون التوحيد ح�سم ال�صراع
بني الدين والعقل وحرر الإن�سان من ال�صراع بني الدين
والعلم ،دون �أن يو�ضح لقارئ املقال الكيفية التي اتبعها
الإ�سالم حل�سم هذا اجلدال بني العلم والدين والعقل،
والذي ال يزال باملنا�سبة َم ْو�ضع جدل م�ستمر �إىل يومنا
هذا .كما كان �أي�ضا من الأف�ضل لو دعم مقولته هذه ب�أمثلة
يو�ضحها للقارئ.
َ
ارتبط توحيد اهلل �سبحانه وتعاىل بطاعته وعدم ع�صيانه
حر يف �أن يطيع اهلل من
كما يو�ضح الكاتب ،و�أنَّ الإن�سان ٌّ
عدمه ،وهو بذلك يتحمل م�س�ؤولية فعله؛ فاهلل ال ُيجرب
�أحدا على طاعته وال يجربه على مع�صيته .وحديث الكاتب
حول هذا املو�ضوع يجرنا للحديث حول م�س�ألة اجلرب
واالختيار يف الفكر الإ�سالمي التي كانت مدار جدل بني
املذاهب الإ�سالمية لقرون عديدة ،والتي �أمتنى �أن الكاتب
طرحها ملا لها من �أثر يف مو�ضوع التوحيد -ال يت�سع املقال
للحديث عن هذا املو�ضوع ب�شكل مف�صل ،ولكن �س�أ�ستعر�ض
املو�ضوع ب�شكل مب�سط جدا.
بداية ..ف�إنَّ اجلدل حول اجلرب واالختيار ظهر بعد انفتاح
امل�سلمني على علوم اليونان ،وبعد درا�سة علماء امل�سلمني
للفل�سفة اليونانية ،والتي ناق�ش فيها فال�سفة اليونان هذه
امل�س�ألة ،ف�أرادوا �أن يعرفوا ما ر�أي الإ�سالم يف هذا املو�ضوع.
تفاوتت �آراء املدار�س الإ�سالمية يف هذا املو�ضوع؛ فهناك من

قال �إنَّ الإن�سان خالق لأفعاله -منها �أفعال اخلري وال�شر -فيها عادال مبا جتبله عليه فطرته ومبا تعود عليه االجتماع
مثل :املعتزلة .وهناك من ذهب �إىل �أن الإن�سان ُمرب يف كل الب�شري وتعارف عليه ،وال �أق�صد هنا �أنه لي�س بحاجة ملا
�أموره ال حول له وال قوة يف �أفعاله؛ مثل :اجلربية ،والتي و�ضحه اهلل -عز وجل -يف القر�آن من نظام يحقق العدالة.
تبنى الأمويون ر�أيها وفعلوا ما فعلوه بحجة �أنهم جمربون
يف �أفعالهم تلك؛ لكي ال يحا�سبهم �أحد عليها .وهناك من
كرامة الإن�سان
الفِرق من تبنت موقفا و�سطا� ،أال وهو �أن الإن�سان مكت�سب ذكر الكاتب هنا عدة �أدلة للداللة على عناية الإ�سالم
للفعل وخمتار له ،لكنه لي�س خالقه ،وتندرج حتت هذا �أغلب بكرامة الإن�سان؛ منها :متييزه بالعقل عن �سائر املخلوقات
املذاهب الإ�سالمية.
وا�ستخالفه يف الأر�ض ،و�سن الت�شريعات له منذ والدته
ومنذ دعوة النبي �إبراهيم عليه ال�سالم �إىل التوحيد وحتى وحتى مماته ،كما عظم الإ�سالم من فعل قتل النف�س من
ظهور الأديان الإبراهيمية ،كان التوحيد ما بني �أفول جعلها ق�ضية فردية �إىل ق�ضية تخ�ص الإن�سانية كلها.
وظهور غري را�سخ بقوة بني النا�س ،لكن ما مييز الإ�سالم ومن مظاهر حفاظ الإ�سالم على كرامة الإن�سان �أنه حافظ
�أنه اعترب التوحيد الركيزة الأ�سا�سية التي تندرج حتتها على كرامة الأ�سرى من امل�شركني ،ومل ي�أمر بقتلهم بحجة
باقي الركائز والتي �شدد عليها ،ويف املقال ذكر الكاتب بع�ضا �أنهم �أعداء� ،إمنا كان القانون الإلهي وا�ضحا يف هذا ال�ش�أن
من اقتبا�سات امل�ست�شرقني حول التوحيد يف الإ�سالم.
(ف�إما منًّا بعد و�إما فداء).
�ضرورة العدل
ل �شُ َهدَاء بِا ْلق ِْ�سطِ
ني ِ ّ ِ
( َيا �أَ ُّي َها ا َلّذِ ينَ �آ َمنُواْ ُكونُواْ َق َّوامِ َ
َ
ال َي ْجرِ َم َّنك ُْم �شَ َن�آنُ َق ْو ٍم َعلَى �أَ َّ
َو َ
ال َت ْعدِ ُلواْ ْاعدِ ُلواْ هُ َو �أ ْق َر ُب
َ
َ
ّ
ّ
با َت ْع َم ُلونَ)� ..أمر الإ�سالم
ري ِ َ
لِل َّت ْق َوى َوا َّتقُواْ الل �إِ َّن الل خَ ِب ٌ
بالعدل حتى مع املخالفني؛ فالعدل مطلوب من احلاكم
للرعية ومن الأب لأبنائه ،ومن املدر�س لتالميذه ،وبني
النا�س بع�ضهم لبع�ض.
والعدل يف الإ�سالم ال يعرف جاها وال ن�سبا وال عرقا وال
لونا؛ فهو عام �شامل جلميع النا�س .وذكر الكاتب يف املقال
اقتبا�سا يقول« :لذلك؛ ف�إن حتديد ما هو العدل وما هو
الظلم واجلور� ،إمنا هو من �ش�أن خالق الإن�سان ،وال حق
ملن �سواه �أن ي�ضع للنا�س مقيا�سا للعدل والظلم؛ �إذ لي�س
من املمكن �أن ي�ضع الإن�سان لنف�سه نظاما يتجرد فيه عن
نقائ�صه الب�شرية ويحقق العدل» .وال �أرى �أن هذه املقولة
�صحيحة كلها؛ فالإن�سان يعلم املواقف التي يجب �أن يكون

نهائية الإ�سالم
نهائية الإ�سالم هي �آخر ركيزة �إ�سالمية ناق�شها الكاتب،
وتتجلى نهائية الإ�سالم -كما ذكر الكاتب -يف �إقرار الإ�سالم
بالر�ساالت والنبوات ال�سابقة� ،شمولية العقيدة الإ�سالمية
لكل الق�ضايا الكربى التي �شغلت الفكر الإن�ساين
مثل الألوهية ،وامل�صري ،والنبوة ،والكون .وخ�صو�صية
امل�صطلحات الإ�سالمية لكل الظواهر الإن�سانية والكونية..
لكن الكاتب مل يذكر هنا ما القيمة الإن�سانية يف نهائية
الإ�سالم؟
وختاما� ..أورد الكاتب هنا قيما عظيمة متيز بها الإ�سالم،
وركز عليها يف تعاليمه ملا لها من �أثر يف الفرد واملجتمع،
لكن يغلب على املقال الأ�سلوب امل�ستهلك يف و�صف مرتكزات
ال�شريعة ،كما �أنَّه مل يوفق يف الربط بني مرتكزات ال�شريعة
وبني قيمتها الإن�سانية ومل يبينها بيانا ح�سنا للقارئ.
alabrikamla@gmail.com
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�أنا والآخر ..وتغيب نحن
فاطمة نا�صر

بع�ض املمار�سات اللغوية ت�صبح عادة و�سلوكا .و هذا احلال فيما يتعلق ب�ألفاظ مثل� :أنا و الآخر� .شاع ا�ستخدامها دون النظر يف مكوناتها الفكرية والثقافية
العميقة .يف مقال مبجلة الت�سامح (الآخر والأنا يف الوعي العربي املعا�صر) يقف بنا عبدالإله بلقزيز لنفهم ما منر عليه على عجل .وكما نعلم ف� ّإن اللغة تت�أثر
بواقع م�ستخدمها وبحا�ضره وما�ضيه ،لهذا نرى �أ ّنها تواكب خمتلف حاالته احل�ضار ّية من ركود �أو من تقدم .ولو تخ ّيلنا وجود مر�آة مه�شمة ووقف عدة
�أ�شخا�ص �أمامها� ،سرنى منهم من يرى نف�سه قبيحاً يف الأ�صل ومل تزده املر�آة امله�شمة �إال قبحاَ ،ومنهم من �سيلقي اللوم على املر�آة ويقول �إ ّنها امل�سبب الوحيد
لهذا القبح.
من �أنا ومن هو الآخر؟
الأنا تعرب عن مركبات كثرية ،فهي عاك�سة للمكونات
احل�ضارية التي تنتمي لها :كالدين ،واللغة ،واجلغرافيا
وغريها .بالإ�ضافة �إىل مك ّونات ذاتية يتمايز الأفراد فيها:
كالظروف املعي�شية التي ال تختلف فقط من بلد لآخر بل �إنّ
كل بيت وكل فرد يف البيت له جتربته املتفردة مع ما يحيط
به .وبهذا علينا �أن نكون حذرين ويقظني ال�ستخدامات الأنا
يف �سياقات جمع ّية ،والغر�ض واملبتغى من ا�ستخدامها .وكما
ذكرنا يف املقدمة ف�إن (الأنا) العربية املعا�صرة تختلف عن
ٍّ
وترق،
الأنا العربية القدمية ،فحني تكون ح�ضارتنا يف علو
نرى هذا ينعك�س على خطاب الأنا ونظرة هذه الأنا للآخر،
والعك�س �صحيح.
من املهم �أي�ضا �أن نثري ت�سا�ؤ ًال �آخر ما الذي يجعل الأنا العربية
وم�ص ّرحة
خمتلفة عن غريها؟ وما الذي يجعلها ظاهرة ُ
وكا�شفة عن نف�سها ب�شكل مزعج �أحياناً .وملاذا هي ن�شطة لهذه
الدرجة يف املحيط العربي ،و�أقل ن�شاطا يف املحيط الغربي؟
الرحالت التي ق ّربت لنا الآخر
يقول الكاتب �إنّ الرحالت كانت �أحد �أهم الطرق التي �شكلت
وعينا بالآخر .ويقول �إن على الرغم من �أن الآخر (غري امل�سلم)
�سكن بيننا �إال �أننا مل ن�أبه باكت�شافه ،لأن من �سكنوا بيننا كانوا
قد متاهوا يف ن�سيجنا املجتمعي لدواعي العي�ش امل�شرتك .وما
�إن خرجنا لر�ؤية الآخر يف موطنه حتى ر�أيناه �أكرث اختالفاً عنا،
لظروف بيئته التي ت�شبهه والتي مل يفر�ضها عليه �أحد .ويقول
الكاتب �إن رحالة القرن التا�سع ع�شر تختلف نظرتهم للآخر
عن الرحالة الذين �سبقوهم .ويعزي الكاتب هذا االختالف
�إىل الرتاجع احل�ضاري لل ّأمة الإ�سالم ّية ب�شكل عام .ويذكر
مثاال �أنّ البريوين الذي عا�ش يف القرن الرابع ،و�أبرز ما كتب
هو كتاب (حتقيق ما للهند من مقولة ،مقبولة يف العقل �أو
مرذولة) ،قد كان يف تناوله وو�صفه للآخر يف م�ؤلفاته �أقل
�شعوراً بالنق�ص من الأجيال التي �أعقبته .وهذا قد يعود حلال
الأمة الإ�سالمية يف وقتها وازدهارها وكرثة علومها وفنونها.
فنلحظ كذلك �أن البريوين نف�سه ومن عا�صره ،كانوا ذوي
اهتمامات متعددة ،فهو كان رحالة وفيل�سو ًفا وفلك ًيا وجغراف ًيا

وتطول قائمة اهتماماته عن الذكر .بينما نلحظ �أنه بعد
الرتدي احل�ضاري لهذه ال ّأمة ،بد�أ منبع ال�شغف بالعلوم يف
اجلفاف .بل �إنّ مقارنة نظرة الرحالة يف القرن التا�سع ع�شر
ريا .فنجد الأنا يف القرن
بنظرة البريوين بها تبني فر ًقا كب ً
التا�سع ع�شر �أ�صبحت �أكرث انبها ًرا ب�إجنازات الآخر .و�أن الأنا
القدمية التي ترى الآخر بنظرة الند مل تعد موجودة.
ماذا ح�صل خلطاب الأنا بعد الرتاجع احل�ضاري؟
يقول الكاتب �أنّ الأنا املعا�صرة انق�سمت �إىل� :أنا ذات خطاب
�أ�صايل ،و�أخرى ذات خطاب حداثي .اخلطاب الأ�صايل يرى
الأمة الإ�سالم ّية قد انحرفت عن تطبيق املبادئ الإ�سالمية
احلقه وهذا �سبب تراجعها .و�أنّ الإ�سالم هو النظام الكامل
املتكامل .وبالتايل ف�إن �أي تراجع وتدنٍّ يعود �إىل عدم التطبيق
ال�صحيح لهذه املبادئ .وهذا اخلطاب الزال بعد م�ضي كل هذه
ال�سنني ،يرى يف الآخر عدواً �صليبياً خمالفاً .وهذا اخلطاب
كان رواده كبار امل�صلحني والدعاة الإ�سالميني كالأفغاين
وعلماء املدار�س الكربى من الأزهر وحتى الزيتونة .وهو
الأعم والأكرث ت�أثرياً على املجتمع.
�أما الأنا احلداثية فهي ذات خطاب ا�ستنها�ضي معجب بالآخر
ومعرتف بتقدمه .فهو يركز على احلا�ضر وا�ستغالل الوقت
يف العمل ،عو�ضاً عن لوم حال الأمة وتذكري الآخر و�أنف�سنا
ب�أف�ضالنا عليه.
ويتالقى اخلطابان يف الهدف واملبتغى ،رغم اختالفهما يف
التطبيق ،فرتى املمانع املتكابر وترى املعجب املنبهر ،ولكنهما
ي�شرتكان يف رغبة العودة �إىل املقدمة.
غياب املو�ضوعية يف معرفة الأنا والآخر
�آخذين مببد�أ هيجل الذي يقول �إنّ الآخر هو الذي يحدده
الأنا .ينبغي علينا معرفة ذاتنا جيداً ،وب�شكل مو�ضوعي .ورمبا
ي�أتي الإ�شكال من الكلمة الأخرية .فاملو�ضوعية واحليادية
�أمور لطاملا ت�صادمت وال�شخ�صية الإ�سالمية .فكيف نطلب
من (خري �أمة) �أن ترى نف�سها بعيوب .بل �إنّها جتيد غ�ض
الب�صر عن �سوءات املا�ضي املزدهر ح�ضارياً ،وما كان به من
تنكيل بالآخر املختلف حتى يف امللة نف�سها� ،أو ذلك الرتف

وتعار�ضه مع املبادئ الإ�سالمية التي يعزون لها �سبب التقدم
واالزدهار .ويقول الكاتب �إنّ ما�ضينا املزدهر لي�س كل مافيه
خري ،وكذلك حا�ضر الآخر وما�ضيه.
قويل يف املقال
لقد �أ�شعل املقال يف نف�سي الكثري من ال�شغف والأ�سئلة،
فوجدتني �أبحث عما كتبه البريوين يف القرن الرابع و�أحلل
لغته يف �أدب الرحالت ،واجتهدت يف البحث ع ّما قاله رحالة
القرن التا�سع ع�شر فر�أيتني �أمام رفاعة الطهطاوي ي�صف
فرن�سا يف (تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز) وهناك الحظت
تباين اخلطاب ،ور�أيت التربيرات والأعذار ل�سوءات �أمة
ترى �أنها ذات ا ُ
خللق الأمثل والأكمل .فوجدت الطهطاوي
يتحدث عن (عفة النف�س عند العرب والإفرجن) قائال:
�إنها من طبائع العرب ال�شريفة ،ويربر تال�شي هذه ال�صفة
ب�أنهم« :قا�سوا م�شاق الظلم ونكبات الدهر و�أحوجهم احلال
�إىل التذلل وال�س�ؤال» ويقول بعدها« :ورغم ذلك بقي منهم
من هو على �أ�صل الفطرة العربية» .وهذه الكلمات تنتمي
للخطاب الأ�صايل الذي حتدثنا عنه ،وتبتعد عن مو�ضوعية
القول ،فهي تن�سب كل خري وحممدة لهذه الأمة وكل �شر
و�سوءة لغريها.
و�أتفق مع الكاتب ب�أن مو�ضوعية النظرة لأنف�سنا و الآخرين
جتعل خطابنا �أكرث اتزانا؛ �إال �أنني �أرى �أنّ العنوان الذي
اختاره الكاتب مل يكن مو�ضوعياً كذلك :فمن هو العربي
املعا�صر؟ يف مقال الكاتب �أهو :امل�سلم؟ ولي�س كل عربي
م�سلما ،كما �أنّ لي�س كل امل�سلمني عرباً .و�إنّ و�صفهم بالعرب
لأنّهم يتكلمون العربية وحدها ال يجوز ،فالعرب عرق من
الأعراق �سكنوا اجلزيرة العربية .ويقول عنهم معجم الغني
� »:أمة ال�ساميني ،من�ش�ؤهم اجلزيرة العربية ،وانت�شروا من
اخلليج �إىل املحيط بعد الفتوحات الإ�سالمية» .وال �أظن
انت�شارهم بالفتوحات م�سوغاً لن�سب كل الأعراق �إليهم.
وختاماً� :أرى �أنّ خطابنا من�شغل باحلديث عن الأنا والآخر،
وبهذا االن�شغال واال�شتغال تت�سع الهوة بيننا ونن�سى �أن باللغة
ريا يدعى (نحن).
�ضم ً
f_wahaibi@hotmail.com
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