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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).
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