2

رمضان 1437هـ  -يونيو 2016م

�إرن�ست غلرن :الإ�سالم حداثي �إن تعاىل ..رجعي �إن دنا
فاطمة بنت نا�صر

مل �أ ُكن �أعرف �إرن�ست غلرن حتى قراءتي ملقال الأ�ستاذ م�صطفى اليف احلرازين يف جملة الت�سامح .املقال حمل عنواناً الفتا للغاية «الأ�صولية عني احلداثة :قراءة
يتعجب حني يرى كلمة كاحلداثة بجانب كلمة كالأ�صولية .الكثري يراهما كمتناق�ضات ال جتتمع� .إال �أ َّن
نقدية يف �أفكار �إرن�ست غلرن» .رمبا ل�ست وحدي من َّ
الأنرثوبوجلي الربيطاين �إرن�ست غلرن ال يراهما كذلك.
مل يكن حتليل هذا املقال �سه ً
ال ب�سبب الرتاكيب اللغوية التي ا�ستخدمها الكاتب؛ حيث وجدت كتابات �إرن�ست الإجنليزية �أب�سط بكثري من مقال �أ/احلرازين .مع
تقديرنا ملجهوده العظيم بال �شك.
البداية :حيث قلب الكاتب وهواه
وي��ب��د�أ �أ/احل��رازي��ن بذكر حما�سن �إرن�ست املدافعة عن
قدرة الإ�سالم على �إعادة الت�شكل حداثيا ،ويقول �إن �إرن�ست
يعطل الكتابة «املحلية» التي «تنال» من الإ�سالم من حيث
قدرته على هذا الت�شكل .الكلمات بني عالمات التن�صي�ص
�آ���س��ف��ة ل��وج��وده��م��ا يف اف��ت��ت��اح��ي��ة م��ق��ال �أ/احل����رازي����ن .مل��اذا
الأ���س��ف؟ فالكاتب ي��ج��زم �أن ال��ك��ت��اب��ات املحلية �أي «بع�ض
الكتاب امل�سلمني» ينالون م��ن الإ���س�لام �إن كتبوا �أن��ه غري
قادر على الت�شكل حداثياً! «ينال» كلمة قا�سية متحيزة ال
ترى يف االختالف رحمة بل تراه هجوماً وم�ؤامرة .نعم� ،إن
�أفكار �إرن�ست يظنها الكاتب تدافع عن الإ�سالم ومقدرته
على الت�أقلم� ،إال �أ َّن �إرن�ست ال يدافع �أو يهاجم ،هو يدر�س
«احل���ال���ة الإ���س�لام��ي��ة» م��ن م��ن��ظ��ور ع��ل��م��ي كمتخ�ص�ص يف
ال�ش�أن الإن�ساين ولي�س ب�صاحب �أيديولوجية .وهناك كرث
كاتب املقال يختلف معه
ممن يخالفونه يف طرحه ،بل �إ َّن َ
كذلك .فلماذا يكون اختالفنا مقبو ًال واختالف الآخر معنا
«ينال» منا؟!
يدور املقال حول احلداثة ،وكيف ت�شكل الغرب وتفاعل
معها .ويقارن بني «التنوير» كنموذج غربي ،وبني التجربة
الإ�سالمية يف التعامل مع احلداثة؛ حيث يقول �إن التنوير
الغربي عانى من ه�شا�شة يف املفردات �ساهمت يف رخاوته؛
حيث ي��رى �أ َّن الإ���س�لام مبكوناته م��ن الأق����وال وال��ق��واع��د
يت�شكل مع الزمن وبالتايل لي�ست احلداثة �إال وجهاً من
وج����وه حت���والت���ه ع��ل��ى م���دى ال��ع�����ص��ور؛ ذل���ك لأن����ه �إ���س�لام
القول والفعل ،حيث �إ َّن العبادة يف الإ�سالم لي�ست بالعبادة
ال�صوفية امل��ع��زول��ة .ولع ِّلي اختلفت هنا بقول الكاتب �إ َّن
الإ�سالم يتطهر من �أ�شكال التو�سط واملمار�سات ال�صوفية
والعقدية .فظاهر ًّيا :نعم ،الإ�سالم ينبذ التو�سط� ،إال �أ َّن
املمار�سة ال�شعبية يف عدد من الدول الإ�سالمية ذات الثقل
ال�سيا�سي واالعتباري :كم�صر ،والعراق ،و�إيران...وغريها،
متار�س �أ�شكاال متنوعة من الطرائق ال�صوفية وممار�سات
وت�ب�رك���ي يف زي����ارة الأ���ض��رح��ة
�أخ����رى ذات ط��اب��ق ت��و���س��ط��ي ُّ
وال��ق��ي��ام ع��ل��ي��ه��ا .وه��ن��ا الب���د م���ن وق��ف��ة ن��ت��ح��ذر ف��ي��ه��ا من
حماولة ف�صل الإ�سالم �أو �أي دين عن طرق ممار�سته .بل
�إن حماولة هذا الف�صل وعزله يجعلنا ننظر للدين بنظرة
«ما ينبغي عليه �أن يكون؟» ولي�س مبا هو كائن.

غلرن :الإ�سالم املتعايل الربوت�ستانتي والإ�سالم
الطرقي الكاثوليكي
الإ����س�ل�ام ك��م��ا ي����راه غ��ل�نر ي��ن��ق�����س��م �إىل� :إ����س�ل�ام م��ت��ع��الٍ
و�إ�سالم طرقي كما �س َّماهما كاتب املقال .الت�أين يف قبول
الرتجمة من عدمها �أمر �ضروري .ببحثي عن غلرن و�آرائه
وجدته ي�صنف الإ�سالم كالآتيlow islam & high( :
 .)islamوبالبحث وجدت �أ َّن اللفظني يرتبط تعريفهما
بالعلو وال��دن��و ال��ث��ق��ايف ()low and high culture
( .)1و�أن غلرن ق��ام مبقاربة مهمة جتاهلها كاتب املقال؛
حيث �إ َّن��ه ك��ان دائ��م الإ���ش��ارة للإ�سالم املتعايل ب��ـ»الإ���س�لام
الربوت�ستانتي» والإ�سالم الطرقي بـ»الإ�سالم الكاثوليكي».
ويعتمد هذا التو�صيف يف درجة قرب و ُبعد املمار�سة الدينية
من العامة.حيث املتعايل الربوت�ستان�سي هو الأك�ثر قرباً
ومبا�شرة يف العالقة بني اهلل وعباده ،بينما يدنو الطرقي
الكاثوليكي �إىل عامة النا�س وي�سعى �إىل تلبيه احتياجاتهم
اليومية .فيظهر الو�سطاء الذين يقربون بدورهم الدين
للعامة ،وكذلك يظهر االرت��ب��اط ب��اخل��وارق والكرامات...
وغريها من الأمور التي تتو�سط �إميانيا بني النا�س واهلل.
�إي���ران من���وذج ل�ل�إ���س�لام امل��ت��ع��ايل م��ث�لا� .إال �أ َّن غلرن -كما
يقول الكاتب� -صاغ فر�ضياته يف ال�ستينيات ومل يقاربها
بالثمانينيات حني ت�شكل النموذج الإيراين.
ال�شرعية �أم ال�سيادة..الدولة والوحي!
�إ َّن ال�شرعية وال�سيادة �أم��ران بالغا الأهمية حني يتعلق
الأم���ر ب��ال��دول��ة ون��ظ��ام �إدارت��ه��ا .وكما نعلم ف����إ َّن ال�شرعية
رك��ي��زة �أ���س��ا���س��ي��ة يف ب��ن��اء ال��دول��ة احل��دي��ث��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة.
ال�سيادة يف الإط��ار الديني الغربي زالت تقريباً عن املجال
ال�سيا�سي ،وغلرن يف ه��ذا ال�����ش���أن يحمل �آرا ًء خمتلفة عن
ك�ث�ر ي��ع��ل��ون م���ن ����ش����أن ال�����ش��رع��ي��ة و�����ض����رورة ال��ف�����ص��ل بني
ال��وح��ي وال�����س��ي��ادة يف ن��ظ��ام ال��دول��ة احل��دي��ث��ة .ف�نرى غلرن
م�ؤمناً ب�إمكانية االندماج بني الدولة والوحي .االندماج
املبا�شر ال��ذي يطبق الإ���س�لام امل��ت��ع��ايل دون و���س��ي��ط .وهنا
ي�أتي الفر�ض ،حيث ال �سبيل للأخذ والعطاء مع الوحي.
فالقواعد تطبيقها ملزم و�صارم .وي��رى غلرن �أن اللحمة
االج��ت��م��اع��ي��ة �ستتحقق ب��ه��ذا .وك��م��ا قلنا ف����إن ه���ذا ال���ر�أي
ي��خ��ت��ل��ف م��ع��ه ك�ث�ر؛ �أه��م��ه��م :دورك�����امي ( )2ال����ذي يعتقد
ب���أه��م��ي��ة وج����ود ال��و���س��ائ��ط ب�ين ال��دي��ن وال���دول���ة وال��ف��رد.
جن��د هنا ر�أي���اً مُناق�ضاً مل��ا يعتقد ب��ه غ��ل�نر .فهو ي��رى �أ َّن
وجود الو�سائط هو ما �أ�سهم يف ه�شا�شه التنوير الأوروبي

و�ضعفه ،بينما النموذج الإ�سالمي الأ�صويل الذي ُيعلِي من
�ش�أن القواعد وتطبيقها امللزم دون تهاون هو ما ميكنه يف
ت�أ�سي�س منوذج ثابت ال يت�أثر بالزعزعة الب�شرية يف �أي زمن
يكون تطبيقها فيه.
غلرن بني القومية والأ�صولية
�أث��ن��اء البحث ع��ن غلرن و�آرائ���ه ،وج��دت ر�أي���ا �أ�سا�س ًّيا له
مل يتعر�ض �إليه املقال� .أال وهو ر�أيه يف القومية التي كما
يقول غلرن �أن القومية يف �سياقها الإ�سالمي ال نعلم هل
خدمتها الأ�صولية الدينية �أم هي التي قامت بخدمتها؟.
ويف ك�� ِّل الأح���وال نراهما ال يفرتقان يف ال�سياق املجتمعي
الإ�سالمي ،بينما نرى القومية والأ�صولية الدينية ابتعدتا
عن بع�ضيهما يف ال�سياق الغربي امل�سيحي حتى انف�صال.
من يُدِ ر العامل يتحكَّم باجلميع
ي���ذك���ر ك���ات���ب امل���ق���ال ن��ق��ط��ة م��ه��م��ة ح����ول �أث�����ر ال��ن��ظ��ام
االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي يف ال��ت���أث�ير ع��ل��ى ح��رك��ة ال��ت��ن��وي��ر و�أي
ح��رك��ة تعرت�ض م�صاحلها .فقد ال ي��ك��ون �ضعف التنوير
���س��ب��ب��ه ال��و���س��ائ��ط ال��ب�����ش��ري��ة وال م���ا ي��ف�تر���ض��ه غ��ل�نر من
نظريه تفرت�ض جناح فر�ض و�إل��زام القواعد يف الأ�صولية
الإ�سالمية على املجتمع .فكالهما يخ�ضع ل�سلطة �أقوى
تهيمن على العامل اقت�صادياً و ُت�سهم يف �ضعفهما معاً.
وختام ال��ق��ول� ..أن��ه يف حماولة لفهم اللحظة الدموية
الراهنة التي مل ي�شهدها غلرن الربيطاين (ت  )1995وال
حتى دورك��امي الفرن�سي (ت  .)1917م��اذا �سيقول غلرن يا
ُت���رى ح�ين ي��رى الأ���ص��ول��ي��ة ال��ق��وي��ة -ك��م��ا ي��راه��ا -تفر�ض
القواعد بهذا ال�شكل راف�ض ًة كل الو�سائط ،وتزيح بالقوة
ك��ل م��ن يعرت�ض طريقهاُ ،م��دمِّ��ر ًة احل�ضارة غ�ير �صانعة
لها كما تخيل� .أم �سيلقي غلرن اللوم على دوركامي ويقول
له� :إن �إ�سالم ال�سفلي �-إ�سالم الو�سائط من م�شايخ و�أتباع-
هما ال�سبب وراء كل هذا؟!
ل��و ك���ان غ��ل�نر ودورك�����امي م��ن الأح���ي���اء ،م����اذا ���س��ي��ق��والن
اليوم؟ هذا ما �أدعوكم و�أدعو نف�سي للبحث عنه.
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