العدد الخامس والثالثون  :ذو القعدة 1438هـ  -أغسطس 2017م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

آراء المجتهدين ..إسهام وتصويب
التراث اليهودي المسيحي المشترك
الديانات الهندية بأعين عربية
الــــــرؤى الكـونيــــــة
ُّ
العقل ما بين الفلسفة والعلم
المحيط الهندي ساحة للصراعات التجارية األوروبية
الوعي الجغرافي عند ابن خلدون
حقوق اإلنسان ..من النصوص الدينية إلى المواثيق العالمية
حين ُيهمِ ل المؤرخ التاريخ باسم الدين والالهوت!!
فِ صام اإلحيائيين
َم ْن ينقذ التراث وهو رميم؟

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري

َخ َّ�ص�صتْ الأمم املتحدة يوم � 12أغ�سط�س من ك ِّل عام «اليوم
الدويل لل�شباب» .ور�سالة هذا العام «االحتفال مب�ساهمات
ال�شباب يف منع ال�صراعات والتحول ،ف�ض ً
ال عن الإدماج
والعدالة االجتماعية وال�سالم امل�ستدام».
وطني لدينا يف عُمان� ،أ َّكد عليه
واالهتمام بال�شباب مطلبٌ
ٌّ
جاللة ال�سلطان -حفظه اهلل ورعاه -يف منا�سبات عِ دَّة؛ لعل
�أولها يعود لعام  ،1983وهو العام الذي خ�ص�صه جاللته
ليكون «عا َم ال�شبيبة العمانية» ،ثم «عا َم ال�شباب» يف �سنة
 ، 1993كما �أمر جاللته بتخ�صي�ص يوم  26من �شهر �أكتوبر
من ك ِّل عام يوما لل�شباب العُماين .وكلمات جاللته يف هذا
ت�سجل مباء الذهب؛ حيث يقول يف خطاب
ال�ش�أن م�ضيئة َّ
العيد الوطني الثالث والع�شرين�« :إننا �إذ ننادي اجلميع
لالهتمام ب�شبابنا ورعاية تطلعاته وطموحاته ،ف�إننا يف ذات
الوقت ،وبنف�س القدر من الأهمية ،نوجِّ ه نداءنا املتجدد
�إىل ال�شباب ب�أن يعي دوره الكبري يف بناء الوطن يف خمتلف
جلدّ ،باذ ًال ق�صارى طاقته
امليادين ،في�ش ِّمر عن �ساعد ا ِ
يف الإ�سهام الإيجابي يف حركة التنمية ال�شاملة ،متدرِّعا
بال�صرب والأمل ،والعزمية والعمل ،والت�ضحية والإيثار من
�أجل حياة �أ�سعد و�أرغد ال ميكن حتقيقها �إال باجلهد والعرق
والتغلب على كل ال�صعاب التي ميكن �أن تعرت�ض الطريق �أو
تعرقل امل�سرية».
وبهذه املنا�سبة ،ي ُْ�سعِدين � ْأن �أهدي ال�شباب العُماين هذا
الن�شيد ،الذي �أعتقد �أ َّن كلماته تفي�ض بها نفو�سهم التواقة
للعمل والعطاء:
ال�صعُودا ...و َر َو ْتنا يف َف ِم الدُّ ْنيا َن�شِ يدا
يا �سما ًء عَ�شِ قتْ فينا ّ
ن ٍم فيكِ َ ْ
ل ُي ْب ِ�ص ْر لناَ ...و ْث َب َة ال ْ َ
�أيُّ َ ْ
ال�سديدا
إنا ِز والر�أيَ َّ
ٌ
ُ
�أُ ّم ٌة نحن َهوَى الأجما ِد فينا ...و ُعمَان خ ِل َقتْ فينا جَ بِينا
ً
وتاريخا �أ�صيال
و ََط ٌن يف دَمِ َنا ي َْجري ُخيوال ...حا�ض ًرا ي َْ�سمو
ُ
ُ
و�ش ً
موخا َذ ّل َل الكو َن لنا ...فا ْق َتحَ ْمناه َ�شبَابًا وكهوال
قابو�س �أَ ْوفى الوَاعِ دِ ينا
يا بِالدي باركي فينا ال َيقِينا�َ ...س ّيدي
ُ
ني و�شِ مَالِ
قائ ٌد �أ ْل َهمَنا حُ َّب املَعايل ...وبِنا ًء بيم ٍ
َف ّج َر ال ْأحال َم يف �آمالِناَ ...
فط َويْنا ال َ
أر�ض َن ْ�شدُو بال ِّن َ�ضالِ
َ�س ّيدي ناديتَ �أَ ْر ً�ضا �أنْ تكونا ...ف�أتيناها �شبابًا طاحمينا
اك َ�سالمًا وحُ روباَ ...نقْتفي ا َ
ي َن َ
ُ
خل ْط َو َ�شم ًَال ًوجَ نوبا
نحن ُ ْ
ُ
َ
َ
َ
ُع ّدة اليو ِم ووَعْ دًا للغدِ  ...و ُعمَا َن ال ِع ّز ن ْبنيها قلوبا
فا�شهَديْ يا َ�شم ُْ�س نحن القادِمونا ...وا�سْ مَعي يا � ُ
ْ
أر�ض َخ ْط َو الكادِحِ ينا

hilalalhajri@hotmail.com
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�آراء املجتهدين� ..إ�سهام وت�صويب
ُ�سلطان املكتومي

ٌ
خ�ص�ص علماء �أ�صول الفقه باباً للحديث عن االجتهاد و�أحكامه ،درجوا خالله على بحث م�س�ألة حكم
�إ َّن االجتها َد يف امل�سائل ال�شرعية
طريق �شاقة ،وقد َّ
االجتهاد واملوقف من اختالفات املجتهدين ،وهل كل جمتهد م�صيب؟ �أم �أ َّن امل�صيب واحد ،والباقي ُمطئون؟ عرفت هذه امل�س�ألة مب�س�ألة الت�صويب
ِّ
«خمطئة» .وقد حظيت هذه امل�س�ألة باهتمام
والتخطئة ،ومن ذهبوا �إىل الت�صويب عرفوا بـ»امل�ص ِّوبة» ،على حني �سمي من ذهب �إىل �أن احلق يف جهة واحدة
كبري؛ مل يقت�صر على كتب الأ�صول فقط ،لذلك و�صفها الإمام ال�سبكي ب�أنها م�س�ألة «عظيمة اخلطب» ،وقال عنها الإمام �أبوبكر بن العربي« :هي نازلة يف
اخلالف عظيمة» .وقد َّ
بي الكاتب معتز اخلطيب يف مقاله مبجلة «التفاهم» «ت�صويب املجتهدين� :إ�سهام يف تاريخ الأفكار» هذه امل�سائلُ ،ماو ًال التدقيق
يف ن�ش�أة هذا املقال وتطوره تاريخ ًّيا ،وتف�سري كيف ظهر ،ويف �أيِّ �سياقات برزت احلاجة �إليه ،وكيف لقي ُمانعة قوية ،ومل يلق القبول.
�أو ًال� :أ�صل املقالة ومفادها
�إن مقالة الت�صويب ترجع �أ��ص��ل ن�ش�أتها �إىل العنربي
ال ��ذي ك ��ان ي �ق��ول�« :إن ال �ق ��ر�آن ي ��دل ع�ل��ى االخ �ت�لاف؛
ف��ال�ق��ول ب��ال�ق��در �صحيح ول��ه �أ��ص��ل يف ال�ك�ت��اب ،وال�ق��ول
ب��الإج�ب��ار �صحيح ول��ه �أ��ص��ل يف ال�ك�ت��اب .وم��ن ق��ال بهذا
ْ
وجهي
فهو م�صيب؛ لأن الآي��ة الواحدة رمبا دلت على
خمتلفني ،واحتملت معنيني مت�ضادين» .انتهج العنربي
�صورة عبثية يف م�سائل االجتهاد وجعل منها يف نظري
تناق�ضات و�إذا وجدت م�س�ألة لها �ضدان من املحتمل �أن
لها جوابا يرتبط مع الر�أيني؛ فمثال قال �إن من �سمى
الزاين م�ؤمنا فقد �أ�صاب ،ومن �سماه كافرا فقد �أ�صاب،
ف�لاب��د �أن ي�ك��ون ه�ن��ال��ك ر�أي يف امل���س��أل��ة ي�ك��ون من�صفا
للر�أيني.
ثانيا :العنربي� ..شخ�صيته و�أفكاره
ال �ع �ن�ب�ري ه ��و ع �ب �ي��د اهلل ب ��ن احل �� �س ��ن ب ��ن احل �� �ص�ين،
والتميمي ،وال�ع�ن�بري ،قا�ضي الب�صرة وخطيبها؛ وال
ن�ع��رف ل��ه ك�ت��اب�اً ،وال�ن��� ُّ�ص ال�سابق �إمن ��ا ه��و حكاية عنه،
نقلها ابن قتيبة (276هـ) ،وقد حَ َكى تلك املقالة عنه �أهل
الأ�صول ،ومل يعزها واحد منهم �إىل كتاب .بحث الكاتب
يف ك�ت��ب ال�ت�راج��م وال�ط�ب�ق��ات ل�ي�ق��ف ع�ل��ى �إ� �س �ن��اد لتلك
املقالة فلم يظفر بها ،كما �أنه َطاف يف ترجمة العنربي
ليقف على حقيقة مذهبه ومعرفة �شخ�صيته؛ لعل من
خالله يجد بواعث تلك الفكرة ون�ش�أتها وروافدها.
اب��ن قتيبة هو �أق��دم من �أت��ى على ذك��ر العنربي ،فالبد
م��ن ال�ت��دق�ي��ق يف ال���س�ي��اق ال ��ذي و��ض�ع��ه ف�ي��ه ،ف�ه��و ذك��ره

�ضمن تدبره لـ»مقالة �أهل الكالم» ،و�ساق �أ�سماءهم فكان
منهم� :أب��و الهذيل العالف ،وعبيد اهلل بن احل�سن ،ثم
ذكر مقاالت النظام وف ّندها.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أ َّن العنربي ال ُيكن ت�صنيفه �إىل
�أي فرقة -املخطئة �أو امل�صوبة -لأ َّن الكل معه م�صيب.
لكن ،هل كان العنربي من املتكلمني -خا�صة املرجئة �أو
املعتزلة -كما يفيد كالم ابن قتيبة؟
فت�ش الكاتب يف بع�ض كتب املعتزلة وطبقاتهم ومل يجد
للعنربي ذك��را ،بل على العك�س من ذل��ك جند ترجمته
يف ك �ت��ب ت ��راج ��م امل �ح ��دث�ي�ن ،ف�ف�ي�ه��ا جن ��د ت��وث �ي��ق �أئ �م��ة
اجل��رح والتعديل له؛ فقد روى له م�سلم حديثا واحدا
يف ال�صحيح ،وروى عنه الإم��ام الكبري عبدالرحمن بن
مهدي ،وقال عنه الن�سائي :فقيه ب�صري ثقة ،وقال فيه
ابن �سعيد« :كان ثقة حممودا عاقال من الرجال» ،وذكره
ابن حبان يف الثقات وقال« :من �سادات �أهل الب�صرة فقها
وعلما» .وال يكاد جند للعنربي مقاالت يف علم الكالم
�سوى خرب غريب يورده وكيع عن العنربي ب�إ�سناده �إليه
يف كتاب «�إ�سماعيل بن حماد اجل��وه��ري» ،ال�صحاح تاج
اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق �أحمد عبدالغفورعطار،
ط ،4بريوت ،دار العلم للماليني 1987م ،ج� ،4ص.155
ثالثا :ن�ش�أة املقالة وتطوراتها
وباجلملة ،فما لدى الكاتب من معلومات عن �شخ�صية
العنربي يدل -فيما يرجحه -على �أنه من �أهل ال��ر�أي،
واهلل �أعلم .ولكن من �أين برزت تلك املقالة التي ي�صوب
فيها جميع املجتهدين؟
البحث يف �سرية ال��رج��ل وم��ا و�صلنا م��ن �أف�ك��ار مل يكن

كافيا للوقوف على من�ش�أ ال�ق��ول وم��ؤث��رات��ه ،ولكن قد
انتهينا �إىل �أن��ه قا�ض وفقيه ومن �أ�صحاب ال��ر�أي ،وقد
ع ��دت ل��ه غ��رائ��ب ،ورم ��ي ب��ال�ب��دع��ة ،وم ��ع ذل ��ك ك ��ان من
علماء ال�سنة.
ومع نفينا كون العنربي من �أهل الكالم؛ ف�إنه مل يكن
بعيدا عن املجادالت الكالمية التي �سادت الب�صرة يف ذلك
ال��وق��ت ،فوا�صل بن عطاء (131ه �ـ) ك��ان تلميذ احل�سن
الب�صري (110ه �ـ)« ،وك��ان يقر�أ عليه العلوم والأخ�ب��ار»،
و»من نظر يف الأخبار علم �أن �أول من �صنف وتبتل للرد
على املخالفني بالكتب الكثرية هو �أبو حذيفة وا�صل بن
عطاء ،وقد كان احل�سن بن �أبي احل�سن الب�صري �صنف
م�س�ألة عبدامللك بن مروان ،بني ما يقوله من التوحيد
وال �ع��دل ،وب�ين �أن م��ن ت�ق��دم م��ن ال�صحابة �إمن��ا عدلوا
ع��ن ذل ��ك؛ لأن ��ه مل ي�ك��ن فيما بينهم خم��ال��ف و�صاحب
�شبه� ،أم��ا �إمن��ا احتجنا �إىل ذل��ك؛ لظهور اجل�بر وكرثة
الت�شبيه ،ويف �أيامه ظهر من غيالن ما ظهر من العدل
والتوحيد ،فقد كان يدعو �إىل اهلل بقوله ور�سائله» .وقد
ا�ستحكمت الفرق يف الن�صف الثاين من القرن الثاين،
وكرثت امل�صنفات والكتب التي �ألفها املتكلمون يف م�سائل
كالمية عقدية.
و�أخ�ي�را ..مل يكن العنربي مُو َّفقا يف تلك العبارة التي
�ساقها ،ويف نظري قالها م��ن غ�ير �إ�سناد يدعمها ،ومل
ي��واف��ق ع�ل�ي�ه��ا ال�ك�ث�ير م��ن امل�ج�ت�ه��دي��ن ال �ك �ب��ار .م���س��أل��ة
االجتهاد �شاقة وكبرية وتخ�ضع للمعايري؛ منها مثال:
مي�ك��ن �إع ��ادة ال�ن�ظ��ر يف �أي م���س��أل��ة �إذا ��ش��ك فيها �أو �أن
هنالك �آراء �أخرى تنفيها.
sultan.almaktomi@hotmail.com
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الرتاث اليهودي امل�سيحي امل�شرتك
وليد العربي

ِ�صام والعداء بني �أتباع امللتني ،با�ستثناء القرن الأول الذي �شهد خروج امل�سيحية من رحم املعبد اليهودي،
َخ َّيم على التاريخ اليهودي امل�سيحي ج ٌّو من اخل َ
وانف�صالها وت�شييدها هيكلها اخلا�ص ،بعد �أن بقيت ردحاً من الزمن ُتعرف بامل�سيحية اليهودية .وبلغ ذلك العداء �أعلى تطوراته يف حقبة الإ�سالمية ،التي
تخللتها فرتات انفراج حمدودة .ومل تخفت تلك املكا َبرة اجلادة من الطرف امل�سيحي �إال بانق�شاع �سطوة الفا�شية يف �إيطاليا والنازية يف �أملانيا .لقد كان تاريخ
العالقات اليهودية امل�سيحية تاريخ معاناة� .أقر بذلك البابا يوحنا بول�س الثاين يف نداءاته املتكررة �إىل الكاثوليك بغر�ض مراجعة عالقاتهم حيال ال�شعب
اليهودي؛ �إذ كانت ح�صيلة العالقات بني الديانتني طوال الألفيتني بالفعل �سلبية .وهذا ما ناق�شه الباحث عز الدين عناية على �صفحات «التفاهم» يف مقاله
«احل�ضارة اليهودية امل�سيحية للغرب «امل�سارات والتحوالت».
ففي ال�ب��دء ،ما تي�سرت اجل��ر�أة الوجودية للحواريني بعد غياب
امل�سيح عي�سى عليه ال�سالم لبلورة خط م�ستقل ،حتى جاء بول�س
وبع�ض من رفاق التب�شري الأوائل ،فملأوا امل�سيحية ثقة و�إميانا.
خ��رج��ت امل���س�ي�ح�ي��ة م��ن ��ض�ي��ق ه�ي�ك��ل م���ش�ترك �إىل رح��اب��ة معبد
م�ستقل� ،سمي الحقا كني�سة ،وبد�أت يف ت�أ�صيل عقائدها ،وتقعيد
الهوتها ،وا�ستمر ذلك التباعد دهراً.
ومنذ �أن غدت امل�سيحية ديانة الإمرباطورية الرومانية رافقت
�أو�ضاع الذ َلة اليهود ،ودفعت تلك الغلبة الهيئات املجمعية داخل
الكني�سة للت�ضييق عليهم و�إ� �ص ��دار ال �ق��رار ت�ل��و ال �ق��رار ل�ضبط
التعامل معهم؛ ومنها :حتجري ال��زواج املختلط ،وحترمي تكليف
اليهود ب�أية مهام عمودية ،و�سلب اليهود حق مقا�ضاة امل�سيحيني.
لقد ظ��ل االت�ه��ام امل�سيحي ح��ا��ض��را يف ال�لاوع��ي اجل�م�ع��ي ،ت�برره
�سندات من التلمود تلخ�ص فيها العداء اليهودي للم�سيح؛ لعل
�أبرزها :حديث التلمود عن عقوبة امل�سيح ب�إغراقه يف خراء يغلي
يف اجلحيم� ،أما اليوم وبعد �أن غدت تلك القرارات الكن�سية الغية،
��ش�ك��ل وح ��دة ت���ص��وري��ة دي�ن�ي��ة م���ش�ترك��ة ب�ين اجل��ان�ب�ين ال�ي�ه��ودي
وامل�سيحي ،مع بقاء العالقة بينهما م�شوبة بالتوتر ،ب�سبب مقولة
«ال�شعب قاتل الإل��ه» ،التي حافظت على ثباتها طيلة قرون ،فلم
ي�شفع التوافق ال�ضمني بني اجلانبني على ق�سم هائل من الكتاب
املقد�س لتطهري العالقة بينهما �أو حتى تلطيف الأجواء.
ُ
املوقف اليهوديُّ من امل�سيح ب�أنه جمدف ،وا�ستمرت الر�ؤية
ا�ستم َّر
امل�سيحية لليهودية ب��أن��ه وري ��ث قتلة ال ��رب ،وم��ع مطلع ال�ق��رن
التا�سع ع�شر دبت حتوالت جوهرية يف التعامل مع اليهود� ،س َرت
يف جممل الدول الأوروبية ،بلغ اليهود �أثناءها وب�شكل عام م�ساواة
�ضاهت م�ستوى نظرائهم من الرعايا امل�سيحيني ،وبات عدد منهم
يحتل مواقع م�ؤثرة يف املجتمع؛ لكن تلك امل�ستجدات �سرعان ما
ا�صطدمت بنزعات قومية حانقة ،وك��ان �أوج تلك املوجة �صدور
قوانني عن�صرية يف كل من �أملانيا و�إيطاليا ا�ستهدفت اليهود.
وبقيت �سيا�سة الفاتيكان جتاه اليهود جمارية يف جمملها للخط
ال�سيا�سي ال�ن��اف��ذ يف �أوروب ��ا ال م�ت�ج��اوزة ل��ه .وق ��ال ال�ب��اب��ا بيو�س
العا�شر بهدف توطني اليهود يف فل�سطني مقولته ال�شهرية�« :إن
اليهود مل يعرتفوا بربنا ي�سوع امل�سيح ،ولأجل ذلك لي�س بو�سعنا
االعرتاف بال�شعب اليهودي».

لكن ب�سقوط النظامني الفا�شي وال�ن��ازي ،وانخراط الكني�سة يف
بناء �أوروب��ا ما بعد احل��رب ،توجب عليها �أن حت�سم �أمرها ب�شكل
ب��ات .وك��ان من جملة ما �أُق��ر يف املجمع الفاتيكاين «�إن الكني�سة
ت�شيد بالرتاث الذي يجمعها باليهود ،وت�أ�سف ملا ُ
اقتف من كره
وظلم وعداء لل�سامية واليهود».
�أَ َتى طرح احل�ضارة اليهودية امل�سيحية للغرب مبثابة التكفري عن
الذنب َ
املقتف يف حق اليهود؛ وذلك ب�ضمهم �إىل مكون احل�ضارة
املهيمنة .وعقب تلك التحوالت اجل��ذري��ة ،تناوب بابوات ما بعد
الفاتيكان الثاين على ال�سري قدما نحو مقولة« :ال�شعب قاتل
الإله».
ف� ِم� َّم��ا يتجلى م��ن ال�ت��اري��خ الكن�سي احل��دي��ث �أ َّن مقولة ال�تراث
اليهودي امل�سيحي ما كانت ح�صيلة تطورات م�ستقلة يف الالهوت
امل�سيحي؛ بل �أملتها حتوالت فكرية وم�سارات �سيا�سية ان�ساق فيها
الغرب والتكتالت اليهودية.
ملا تنبه العرب �إىل مقولة «ال�تراث اليهودي امل�سيحي امل�شرتك»
التي باتت عالمة بارزة يف خطاب الغرب ويف خطاب الكني�سة على
حد �سواء ،ذهب يف ظن الكثريين �أن املقولة ت�ستهدف بالأ�سا�س
ع��زل �أت�ب��اع ال��دي��ن الإ��س�لام��ي وم ��واالة ال��ذي��ن ه��ادوا �أينما كانوا،
ف�ضال ع��ن الريبة التي الزم��ت ال�ع��رب ب�ش�أن �آث ��ار ذل��ك التقارب
امل�سيحي ال�ي�ه��ودي ع�ل��ى م���س��أل��ة ال�ق��د���س وع�ل��ى �أر� ��ض فل�سطني
ع �م ��وم ��ا .وه ��و م ��ا ج �ع��ل م� � ��داوالت امل �ج �م��ع ال �ف��ات �ي �ك��اين ال �ث��اين
�إب ��ان مناق�شة مقولة ال�ت�راث ال�ي�ه��ودي امل�سيحي امل�شرتك تلقى
اعرتا�ضات وانتقادات من قبل ممثلي الكنائ�س ال�شرقية .وهي
يف احلقيقة ريبة مربرة؛ �إذ جند من الغربيني من انتقد مفهوم
احل�ضارة اليهودية امل�سيحية ناعتا �إياه بـ«الهزيل» ،فهو ال ي�ضاهي
من حيث ال��واق��ع والأث ��ر مفهوم احل�ضارة الإ�سالمية امل�سيحية
البالغ النفاذ والتطور.
وال ��ش��ك �أن ه�ن��اك م�صالح ي�ه��ودي��ة م�سيحية م�شرتكة ب� ِّي�ن��ة يف
التاريخ احلديث ،وهو ما دفع نحو �أ�شكال من التقارب والتعاون
املتنوع ،و�إما �أن نردفها ب�أن هناك تراثا يهوديا م�سيحيا م�شرتكا
دون �أن ن�ضم ل��ه اجل��ان��ب الإ��س�لام��ي �أو نتع َّمد �إق���ص��اءه ،فيبدو
�أن ذلك �أم��ر فيه �إجحاف ،وال ي�ستقيم تاريخيا وعلميا ،فاملكون
ال�ي�ه��ودي يف احل���ض��ارة ال�غ��رب�ي��ة ب��ات جليا وم�ع�ترف��ا ب��ه لأ��س�ب��اب

�سيا�سية ،ويوازيه مكون �إ�سالمي يف احل�ضارة الغربية غدا خفيا
ومبعدا لأ�سباب �سيا�سية �أي�ضا.
واملالحظ �أنه يف الوقت الذي تب َّنت فيه الكني�سة مقولة الرتاث
اليهودي امل�سيحي امل�شرتك ،و�سعت يف الدعاية لها ،وع�م��دت يف
الآن نف�سه �إىل اخلو�ض ب�شكل ملح يف نوع من احلوار مع امل�سلمني
�أي�ضا .هدف من جملة ما هدف له �إىل تطبيع العالقات الدينية،
بعد قرون توزعت بني الوئام واخل�صام؛ ب ْيد �أن مقارنة ح�صيلة
تينك التجربتني ت�ب��دو م�ت�ف��اوت��ة؛ حيث ب��ات ال�ع��رب وامل�سلمون
عُر�ضة -وب�شكل متوا�صل� -إىل عديد �أ�صناف ال�ضغط واحلمالت
الإعالمية يف الغرب يف يومنا هذا ،رغم م�شروع احلوار الذي ودت
الكني�سة الغربية تد�شينه يف العامل الإ�سالمي.
وق��د ك��ان الب��د م��ن تو�ضيح :ه��ل ك��ان��ت ال�ي�ه��ودي��ة يف ذل��ك العهد
الغابر لها مفهوم ديني �أم مفهوم عرقي؟ رمبا من هذا اجلانب
جتد بع�ض القراءات م�شروعيتها باعتبار امل�سيح قبل ثورته على
رجاالت الهيكل كان من�ضويا حتت ديانة مو�سى باملفهوم الديني
ولي�س باملفهوم العرقي املروَّج له اليوم ،و�إال� :أين ن�ضع م�سيحيي
بالد ال�شام باعتبارهم امتدادا لذلك التاريخ القدمي؟
ومن هنا ،يبقى مفهوم امللة الإبراهيمية مفهوما �إ�سالميا بارزا،
ولي�س هناك من الأديان الثالثة ما �أقر به و�سعى �إليه مثلما فعل
الإ�سالم� .أما مفهوم احل�ضارة اليهودية امل�سيحية فيبدو دون تلك
الرحابة بكثري ،وهنا يكمن الفارق اجلوهري يف دالالت االنغالق
واالنفتاح يف املفهومني.
�إىل �أن تلقف املفهوم فك َر ��ص��دام احل���ض��ارات ،ال��ذي وج��د جماال
خ�صبا منذ ت��واري االحت��اد ال�سوفييتي وب��روز العامل الإ�سالمي
ك�إ�شكالية �سيا�سية ،فالقى املفهوم انتعا�شا بتنزيله �إىل معرتك
ال���ص��راع احل���ض��اري ،مم��ا �أخ��رج��ه م��ن االن�ك�م��ا���ش داخ ��ل ال��دائ��رة
الدينية �إىل التمدد داخل التفاعالت احل�ضارية.
فقد مثلت �إ�شكالية ت ْب ِي َئة التحديث يف العامل الإ�سالمي �إ�ضافة
�إىل تعرث امل�سار الدميقراطي ،م�بررا لأن�صار املركزية الغربية
للحكم على �أن جوهر الإ�شكالية يف تلك املجتمعات الإ�سالمية
كامن يف البنية الثقافية الدينية ،التي باتت مطروحة يف مقابل
البنية الثقافية الغربية ذات اجل ��ذور التوراتية الإجنيلية كما
يُزعم.
Wali7-alabri@hotmail.com
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الديانات الهندية ب�أعني عربية
َ�س ْيف الوهيبي

ِّ
نلخ�ص يف هذا املقال بحثاً ل�شم�س الدين الكيالين ،ن�شره يف جملة «التفاهم» بعنوان «نظرة الثقافة العربية �إىل الديانة الهندية»ُ ..ت�ص ِّنف الديانات الهندية
كمجموعة من �أقدم الديانات على مر التاريخ؛ نظراً لتاريخ الهند العريق؛ حيث ُيقدِّر امل�ؤرخون عمر هذه الديانات �إىل خم�سمائة �سنة قبل امليالد؛ مما
ري من امل�ؤرخني رحالهم ُبغية اخلو�ض يف تاريخ هذه
خلق تنوعاً فريدا نتج عنه ما يقارب ت�سعمائة ملة متنوعة ال�شعائر ،متعددة الطقو�س .وفيها �ش َّد الكث ُ
الديانات واختلطوا فيها وخا�ضوا بحارها معية ال�شعب الهندي احلامل لي ُوجدوا ت�صوراً حقيق ًّيا حول طبيعة الديانات الهندية .وقد كان للعرب ن�صيب
ّ
الثقافتي على امتداد التاريخ ،فتنوعت الكتب واملقاالت التي �أوردها الرحالة وامل�ؤرخون العرب
وفري من هذه الدرا�سات نظراً للعالقة الوثيقة التي تربط
لتعرب عن الديانات الهندية ،نذكر من ه�ؤالء :البريوين ،وامل�سعودي ،وابن طاهر املقد�سي ،وابن الندمي ،وال�شهر�ستاين...وغريهم الكثري ممن �أثروا املكتبة
العاملية مب�صنفات قيمة ت�صف طبيعة الديانات الهندية.
ومل تكن ال��دي��ان��ات الهندية ي��وم�اً قالباً �سهل الفهم ،وا�ضح
املعامل ،فهي متعددة املظاهر حتمل اجلانب التوحيدي ت��ار ًة،
واجلانب ال�شركي ت��ار ًة �أخ��رى ،فتجد انت�شار قدا�سة الأ�صنام
(ال ُبد) ،ومظاهر تقدي�س الأفعى ،والبقرة ،وال�شم�س ،وال�شجر،
وتقدي�س نهر الكنج ،وطقو�س �إذالل اجل�سد ،والتق�شف ،وعقيدة
التنا�سخ ،هذا غري تعدُّ د الديانات وتفرعها .هذه الديانات �أو
الطقو�س ت�ع��ود ع ��اد ًة ملرجعية دينية �أو ثقافية ت�ن��درج حتت
م��رك��زي��ة دينية واح ��دة؛ حيث ي��رى املقد�سي يف بحوثه حول
تاريخ الديانات الهندية �أن جميع الديانات يعود �أ�صلها �إىل
ا�سمني؛ هما :الرباهمة وال�ب��وذي��ة� .أم��ا عددها فهي تتخطى
الت�سعمائة ملة ،خمتلفة الطقو�س متعددة العقائد ،وي�صنف
امل�سعودي املِلل يف الهند �إىل اثنتني و�أربعني ملة� .أما امل�سعودي،
في�شري �إىل �أ َّن امللل يف الهند ب ��د�أت ب�سبعة ف��رق ،ث��م تفرعت
ملا اختلف �أه��ل الهند يف �آرائ�ه��م وانق�سموا �إىل �سبعني فرقة،
والرباهمة بال �شك هم منبع و�أ�صل هذه امللل؛ وذلك ح�سب ما
�أ�شار �إليه العديد من امل�ؤرخني ،ويعد براهما هو امللك وامل�ؤ�س�س
للديانة الهندية� ،إال �أ َّن بع�ض امل�ؤلفني �أ�شاروا الحتمالية كونه
ر� � �س� ��و ًال ،وح �� �س ��ب ت �� �ص ��ور ال �ه �ن ��ود ي �ع ��د ب ��راه �م ��ا �أو ب��ره�م��ن
الأك �ب�ر ،اخل��ال��ق و�إل��ه اخل �ل��ق و��س�ي��د الآل�ه��ة ،وي�ط�ل�ق��ون عليه
باللغة ال�سن�سكريتية «�ساجنهيناج» ،وبجانب الإل ��ه اخلالق،
هناك الإله و�شنو� أو�شيفو ،امل�خ��رب امل��دم��ر امل��وك��ول ل��ه قب�ض
�أرواح ال �ن��ا���س ،وتخلي�صها م��ن �أب��دان �ه��ا ،والإل��ه و� �ش �ن��و ،وه��و
احل ��اف ��ظ� ،آل ��ة احل ��ب وال ��رح �م ��ة وال � �ه� ��ادي ل �ل �ح��ق ،وب �ج��ان��ب
ه��ذه الآل �ه��ة ال �ث�لاث ال �ك�ب�رى ،ه �ن��اك م�ل�اي�ي�ن الآل �ه ��ة و�آالف
الطقو�س وامل�ع�ت�ق��دات وامل�ف��اه�ي��م الغريبة وامل �ح�يرة يف تاريخ
الديانة الهندية.
ورغ� ��م ك�ث�رة ال �ط ��رق ال �ت �ع �ب��دي��ة� ،إال �أ َّن ال�براه �م��ة ت �� �ض � َّم �ن��ت
جميع هذه املعتقدات ،وا�ستوعبتها داخلها ،لكن ٍّ
لكل طريقته
وم �ن �ه ��اج ��ه؛ ف ��ال �ه �ن ��دو� ��س ي �ق ��ول ��ون ب ��وح ��دان �ي ��ة اهلل ،م�ث�ل�م��ا
�أ�شار ال�شهر�ستاين يف قوله عن بع�ض فرقهم« :قد دل العقل
ع�ل��ى �أن اهلل ت�ع��اىل ح�ك�ي��م ،واحل�ك�ي��م ال يتعبد اخل�ل��ق �إال مبا
دل عليه عقله ،وقد دلت الدالئل على �أن للعامل �صانعاً عاملاً

ق ��ادراً حكيماً ،فننظر يف �آي ��ات خلقه بعقولنا ون�شكر» .و�أك��د
ك� ٌّ�ل من امل ��روزي واب��ن طاهر املقد�سي ذل��ك ،عرب الإ��ش��ارة �إىل
بع�ض فرقهم� ،أنهم جمعوا بني القول باخلالق الواحد والنبوة
والر�سالة ،وي�شري املقد�سي بذلك يف كتابه «البدء والتاريخ»
بقوله« :فممن �أثبت اخلالق الرباهمة ،زعموا �أن ر�سول اهلل
�إليهم ملك من املالئكة ،يقال له �سديو� ،أتاهم يف �صورة الب�شر
بر�سالة من غري كتاب ،له �أربعة �أيد ،واثنا ع�شر ر�أ�س� ،أمرهم
�أن يتخذوا �صنماً يعبدونه وي�ط��وف��ون ح��ول��ه يف ال�ي��وم ثالث
مرات ،و�أن يعبدوا البقر ،و�أال يجتازوا نهر الكنج» ،وقد تدرج
الرباهمة �شيئاً ف�شيئاً نحو االنحالل من التوحيد والإمي��ان
باخلالق �إىل التعدد والتج�سيد؛ وذل��ك عن طريق تعظيمهم
للنار ،والأب �ق��ار ،والأ� �ص �ن��ام...وغ�يره��ا؛ و�أدى ذل��ك �إىل ن�ش�أة
طقو�س ومعتقدات متنوعة وخمتلفة على مر الع�صور.
وهكذا ،فقد �ش َّكلتْ الديانة الهندو�سية تيارات عدة؛ فبعد �أن
�أ�صبحت عبادة ال�صنم و�سيلة للو�صول �إىل اهلل وتقرباً منه،
ظهر �أ�صحاب الروحانيات واملاديات ،و�أ�صحاب الدهر و�أ�صحاب
ال�ت��وح�ي��د ،وف�ي�ه��م امل �ن �ك��رون ل�ل�ن�ب��وات ،وق ��د و� �ص��ف امل ��ؤرخ ��ون
�أق���س��ام��ا ك�ث�يرة ،ن��ذك��ر منها� :أ��ص�ح��اب ال��روح��ان�ي��ات القائلني
بالتوحيد ،و�أ�صحاب الهياكل (املج�سدة) ،واحلكماء املوحدة
اعتمادا على العقل ،وعبدة الأ�صنام وهم كرث ،وفيهم �أ�صحاب
الفكر ،املعطلون حلوا�سهم ،وهم ال ي�أكلون الألبان واللحوم،
وما م�سته النار ،ومنهم املُ�ص ِّفدة ،الذين يُ�ص ِّفدون �أج�سادهم
باحلديد ،ومنهم اجلهكلية ،يعبدون امل��اء ويزعمون �أن معه
ملكاً ،ومنهم من يعبد النار ،وهي �أعظم العنا�صر ،وه�ؤالء ال
يحرقون موتاهم ،ومنهم املهاكلية ،لهم �صنم يقال له «مها
كال» ،يحجون �إليه ،ومنهم من يعبد ال�شم�س ،ومنهم من مييل
�إىل الثنوية ،ويقول مبلة �إبراهيم -عليه ال�سالم -ويقال لهم
ال�صابئة ،و�أكرث من الحظه امل�ؤرخون عبدة الأ�صنام ،وي�صف
ابن �سعيد املغربي قالع الرباهمة على �ضفاف نهر الكنج ،وهم
يحجون حولها وبها عديد الأ��ص�ن��ام ،ويذكر امل ��روزي �أن��ه مر
على �إح��دى مدن الهند ،بها �سبعمائة بيت للأ�صنام ،وهو ما
يدل على عددها الهائل متفرقة يف �أرجاء الهند.

�وج�ه��ة ل�ل�أ��ص�ن��ام ،بل
ومل ي�ك�ت��فِ ال�ه�ن��دو���س ك ��ون ع�ب��ادت�ه��م م� َّ
�شملت ظ��واه��ر الطبيعة م��ن احل �ي��وان وال �ن �ب��ات ،و�أب� ��رز تلك
الظواهر تقدي�سهم لنهر الكنج ،الذي ارتبطت به الكثري من
الطقو�س ،فهم يعظمونه ،ويغرقون فيه ،ويزعمون �أن��ه نهر
من اجلنة ،و�إن ُ�ش ِّو َه بالقاذورات� ،أظلم جوُّه وامتالت ارجا�ؤه
م��ن ال ��ري ��اح والأم �ط ��ار وال �� �ص��واع��ق .وي��ذك��ر اب ��ن ب�ط��وط��ة �أن
الهنود يحجون �إىل النهر ويغرق بع�ضهم نف�سه فيه ،ف�إذا �أتى
النهر يقول« :ال تظنوا �أين �أغرق نف�سي لأجل �شيء من �أمور
الدنيا� ،إمنا ق�صدي التقرب من ك�ساي ،وك�ساي ا�سم اهلل -عز
وجل -بل�سانهم» ،ثم يغرق نف�سه ،ف�إذا مات �أخرجوه و�أحرقوه
ورموا برماده يف النهر ،ويزعمون �أنهم بذلك �أ�صحاب الفوز،
الذين يفكون �أ�سوار الروح من قيود اجل�سد ،ومنهم من يذهب
وي�ست�أذن امللك يف �إحراق نف�سه ،وقد �أُ ِّججت له النار العظيمة،
ثم ي�سري بالأ�سواق ،وقد ُق ِرعت له الطبول ،وعلى بدنه �أنواع
من خرق احلرير ،وعلى ر�أ�سه �إكليل من الريحان ،وقد ق�شر
جلده عن ر�أ�سه وو�ضع عليها اجلمر ،في�سري وهامته حترتق،
وهو مي�ضغ ورق التبول وحب الفوفل .ويذكر املقد�سي طرقا
�أخ��رى لإذالل وتعذيب النف�س لدى الهندو�س بقوله« :منهم
م��ن يحفر أ�خ ��دوداً ،ويجمع فيه الأل ��وان والأده ��ان والطيب،
وي��وق��د عليه ،ث��م يجيء وح��ول��ه امل�ع��ازف وال�ط�ب��ول ،ويقولون
له :طوبى لهذه النف�س ليكن هذا القربان مقبو ًال ،ثم ي�سجد،
ويرمي نف�سه يف النار فيحرتق» ،وفيهم من يجمع له �أخثاء
البقر ،فيقف يف و�سطه ،وت�شعل فيه النار ،ومنهم من يحفر
له حفرة بجانب النهر ،ويوقد فيها ،وال يزال يثب يف النار من
املاء ،ومن النار �إىل املاء ،حتى تزهق روحه .وعديدة هي الطرق
التعبدية والطقو�س الغريبة مم��ا ذك��ره الرحالة وامل��ؤرخ��ون
العرب .والهندو�س يزعمون �أنها طريقهم للنجاة واخلال�ص
�إىل ح �ي��اة الأب� ��د يف اجل �ن��ة ،ول ��و ع�ل�م��وا م��زاع�م�ه��ا وف �ح��واه��ا،
لأخرج امل�ؤمنون منهم عقولهم و�أحرقوها وم�ضغوها ،و�أو�صوا
ب�أن تنرث للكالب تقتات بها من بعدهم.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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الــــــر�ؤى الكـونيــــــة
ُّ
عاطفة امل�سكر َّية

َ
اختلف مفهوم «ر�ؤية العامل» ما بني املفكرين والعلماء -علماء الأنرثوبولوجيا حتديداً -وبع�ض الأيديولوجيات والأديان .ويتمحور هذا االختالف حول
الت�صورات الكامنة لدى هذه الت�صنيفات فيما يتعلق ب�أمور كاحلق والباطل ،اخلري وال�شر ،وما هو خا�ص وما هو عام .فللم�سيحية نظرة رمبا تختلف نوعا
ما عن اليهودية �أو الإ�سالم ،وللفل�سفة نظرة تختلف عن علم االجتماع �أو الأنرثوبولوجيا .ف�إذا ما جئنا ن�س ِّلط ال�ضوء على الإ�سالم ،جند ذلك حا�ضرا يف
القر�آن الكرمي؛ حيث �إن القر�آن يحمل منهاجا ومنظورا دينيا خا�صا فيما يتعلق مبا �سبق ذكره من �أمور كاخلري وال�شر .ويرد ذلك يف مقال للكاتب واملفكر
اللبناين ر�ضوان ال�سيدُ ،ن�شر مبجلة «التفاهم» حتت عنوان «القر�آن والتاريخ :الر�ؤية القر�آنية يف الأمم واحل�ضارات»؛ حيث ِّ
يلخ�ص ر�ؤية العامل من املنظور
الإ�سالمي من خالل القر�آن الكرمي.
وانق�سمتْ الت�ص ُّورات ال��واردة فيه ما بني الت�ص ُّور القر�آين
امل�ت�ع�ل��ق ب��اجل��ان��ب ال�ت��اري�خ��ي ،وال�ت���ص��ور امل��رت�ب��ط ب��الأف��راد
والأمم ،والت�صورات املرتبطة بالقيم والتجربة التاريخية.
ووج��د ذل��ك ق�ب��وال ل��دى جم�م��وع��ات ك�ب�يرة ،ول�ك��ن باملقابل
ه�ن��اك جم�م��وع��ة مت� � َّردت ع�ل��ى ه ��ذه ال �ت �� �ص��ورات؛ ك��ون�ه��ا ال
تتنا�سب م��ع �أو��ض��اع�ه��م ال �ف��ردي��ة �أو ال�ث�ق��اف��ة املكت�سبة يف
حميطهم .فمثال يف ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي :ق�ي��م ت�ع��دُّ �أ�سا�سية
وجب االلتزام بها يف �سبيل النهو�ض بالأمة وبدونها تهلك
الأمم .مثل ه��ذه الأم ��ور تعك�س ال��ر�ؤي��ة ال�ق��ر�آن�ي��ة للعامل
فتعطي للفرد فر�صة لإدراك �سبيله يف احل�ي��اة واكت�شاف
ذاته وما حوله و�أوجه ال�شبه واالختالف بينهما ،وبالتايل
هي و�سيلة لإعطاء معنى لوجود الإن�سان على الأر�ض؛ حيث
�إنه ال ي�ستطيع بطبيعته �أن يعي�ش ب�شكل ع�شوائي معنو ًّيا،
مبعنى �أنه ال يدرك �أو يفهم ما يدور حوله� .إال �أن حمدودية
الإدراك ل��دي��ه -ف�ط��ري��ا -وع ��دم ق��درت��ه ع�ل��ى ا�ستيعاب كل
الأم ��ور حت�ت��م عليه ق�ب��ول ال���ص��ورة ال �ك�برى دون اخل��و���ض
يف التفا�صيل .ولطاملا �أثبتت مناهج ال�سيا�سة وال��دي��ن يف
اجلامعات �أ َّن الأدي��ان ت��ؤدي هذا ال��دور ب�إتقان وتبعث على
ال�شعور بالطم�أنينة نتيجة تقدميها �إج��اب��ات للت�سا�ؤالت
امل��رت �ب �ط��ة ب��امل���س��ائ��ل ال ��وج ��ودي ��ة .و�أي �� �ض ��ا ت�ع�ط�ي��ه ال ��ر�ؤي ��ة
ال�ق��ر�آن�ي��ة الفر�صة للنظر �إىل نف�سه ك�ج��زء م��ن الطبيعة
له ككيان مييزه عن باقي املكونات الطبيعية .ومن جانب
�آخر ،ت�ؤ ِّكد الر�ؤية التاريخية للقر�آن �أهمية نقاط الزمكان
والفكرة التي غالبا ما تكون دعوية.
وتتعدَّد الأمثلة على ذل��ك من خ�لال ال�سور والآي ��ات التي
ذك��رت الوقائع وال�غ��زوات؛ مثل :غ��زوة حنني ،وغ��زوة بدر.
�أي���ض��ا بالن�سبة ل ل��أمم والأف� ��رادُ ،ذ ِك ��رت بع�ض ال�ن�م��اذج يف
القر�آن ك�صاحب اجلنة �أو الب�ستان� ،إ�ضافة اىل امل�سيطرين
على ق��وم ما كفرعون مثال وم��ا تعر�ض له هو وبنو قومه
من هالك نتيجة الف�ساد الذي تغلغل يف نفو�سهم .يرتبط

ذل��ك ب�شكل مبا�شر بال�شعوب �أو الأمم الواقعة يف الطرق
التجارية وفقا ملا ورد؛ حيث تزدهر هذه الطرق التجارية،
وم��ن ث��م ي�ب��د�أ الف�ساد باالنت�شار بينهم ،وم��ن ث��م يهلكون
ف�ي�ظ�ه��ر امل���ص�ل�ح��ون يف حم ��اول ��ة �إع � ��ادة ال �ق ��رى لأجم ��اده ��ا
فينجحون يف ذل��ك �أو يف�شلون فيها �أح�ي��ان��ا .وت�ت�ك� َّرر هذه
الدورة على فرتات خمتلفة من التاريخ حاملة نف�س الفكرة
التي تعك�س �أ�سباب نهو�ض الأمم وهالكها .ونتيجة لذلك،
ب�إمكاننا القول �إ َّن مفهوم ر�ؤية العامل -وفقا لأي منهج -من
املفرت�ض �أن يكون �شامال غري متناق�ض بالعادة وفقا لكافة
امل�ن��اه��ج .وه��ذا م��ا جن��ده حا�ضرا يف ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي .حيث
يحث على الت�شبث بالقيم -كامل�ساواة ،والكرامة ،والرحمة،
والعدالة واخل�ير -والتي بدورها ت��ؤدي �إىل نف�س النتائج.
هذه القيم ت�شكل اجلانب النظري� ،إال �أنها �إذا ما انعك�ست
على الأخالق التي تعد التزامات دينية من الأ�سا�س ،ي�صبح
ت�أثريها وا�ضحا على الفرد واملجتمع ككل.
و ُيذكر يف هذا ال�سياق �أ َّن ر�ؤي��ة العامل باختالف معانيها
لدى كافة الت�صنيفات َ ْ
ت َنح الإن�سان دافعا لكونها متنحه
ال�ف��ر��ص��ة لفهم احل �ي��اة؛ وب��ذل��ك تعطيه �سببا ل�ل�إمي��ان.
ول��ر�ؤي��ة ه��ذا اجل��ان��ب وفهمه ،قليل م��ن امل�ق��ارن��ة ق��د يفي
ب��ال�غ��ر���ض م��ع �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ق� � َّرروا التخلي ع��ن اجل��ان��ب
الإمي��اين؛ �سواء باخلالق �أو الأدي��ان ب�شكل ع��ام؛ حيث �إ َّن
الفكرة ال�سائدة لدى هذه الفئة �أن الالوعي والعدم �أنتج
ال��وع��ي والعقل؛ مم��ا يعدُّ غ�ير منطقي ل��دى فئة ال ب�أ�س
بها على الأق ��ل .وال��ذي يثري الت�سا�ؤالت هنا ه��و الكيفية
التي ي�ستطيعون بها العي�ش دون الإمي��ان الداخلي الذي
يبعث على الطم�أنينة؛ �إذ ي ��درك الإن���س��ان �أن حم��دودي��ة
برر؛ لأ َّن اهلل ال��ذي خلقنا هو الكامل
القدرة لديه لها مُ � ِّ
واملدبر للأمور التي ال يفقه بها الب�شر .قد نتفق على �أن
العقلية وال�ق��درات التي منح �إي��اه��ا الب�شر تفي بالغر�ض
الذي خلق من �أجله والبيئة التي وجد فيها ،لكن ال ميكن

جتاهل اجلانب الآخر والوجودي الذي يفوق عقل الإن�سان
ت �ف �� �س�يرا ،رغ ��م ح��دوث �ه��ا وت �ك ��راره ��ا �أم � ��ام ال�ب���ش��ر ك��امل��وت
والغيبيات مثال .قد ال يحق لنا �أن نحكم على من ي�سري
على ال�صواب �أو اخلط�أ �إال �أ َّن الإن�سان له حرية التفكري
والقيا�س وال�شك كذلك ،على �أن يكرم �شكوكه بالبحث حتى
ال يعي�ش الع�شوائية املعنوية بداخله� .إ َّن ر�ؤية العامل من
منظور ديني �أو فل�سفي� ،أو �أيا كانُ ،تدِّد وجهة الإن�سان؛
لأنه بطبيعة احلال �سيت�صرف وفقا لل�صورة التي ي�ؤمن بها
ووفقا لنظرته لهذا العامل؛ لذا �إما �أنْ متنحه �إميانا تاما
وطريقا وا�ضحا� ،أو ر�ؤية م�شو�شة وخطوات متخبطة .وقد
يخلق الإن�سان لنف�سه ر�ؤية خا�صة يف مرحلة ما مبنية على
ر�ؤى �أك�ثر �شموال كالتي وردت يف القر�آن ،على �أن ت�ضاف
�إليها ال�ق��راءات وال�ت�ج��ارب ال�شخ�صية للإن�سان .لكن ما
ُي ِّيز ه��ذا املفهوم �أن��ه غري قابل للتعميم �أو التحول �إىل
قانون علمي ثابت؛ �إذ �إ َّن الظروف �أب�سط ما يكون تختلف
يف نف�س املدة الزمنية؛ لذلك هي غري قابلة للتحول �إىل
قانون ثابت.
وعلى ك� ٍّ�ل� ،أ�سهمت ر�ؤى حم��ددة يف ت�شكيل بع�ض املذاهب
يف �أوروبا؛ فاملذهب الربوت�ستانتي يف فرتة من فرتاته كان
مبنيا على تقدمي ��ص��ورة كونية م��ن منطلق ديني بحت،
اب�ت��داء م��ن ذات الإن���س��ان وعالقته ب��اهلل و�إرادت� ��ه ،و�صوال
�إىل م���ص�يره نتيجة االن�غ�م��ا���س واالن���ش�غ��ال ب��ال��دن�ي��ا .ويف
هذا ال�سياق ،من املهم ذِكر م�س�ألة التغيري ال��وارد يف هذه
الر�ؤى؛ حيث كانت متيل نحو الت�سليم واخل�ضوع التام� ،إال
�أنها �أ�صبحت �أكرث تفتحا من نواحي النقد الفكري وهي
قابلة للتغيري م�ستقبال كلما ك�ثرت حم��اوالت فهم ر�ؤى
العامل بنظرة املجددين.
Attifa.nasser@gmail.com
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العقل ما بني الفل�سفة والعلم
�أجمد �سعيد

تتم�سك به ،قد يكون هو ال�سبب الوحيد الذي قد يحيدك عن احليادية واملو�ضوعية ،وما يزيد الأمر عُمقاً وتعقيداً،
�إ َّن ُّ
التم�سك املفعم بالت�ضحية جتاه ما َّ
مت�سكوا بها� -إىل �شيء قد يذكر ب�أنه ُم�ساهم
هو تبدُّ ل الأ�شياء التي يت�شبث بها الآخرون ،وحت ُّولها من كونها جوهراً يف فرتة زمنية معينة -وهي الفرتة التي َّ
بن�سبة ما �إىل ما و�صلنا �إليه الآن.
�إ َّن الأزمة التي ب�صدد ذكرها يف هذا املقال هي �أزمة علوم ( )crisis of scienceكما قال هو�سرل .وي�سعى الأ�ستاذ جمال قوعي�ش لتفنيد وحتليل هذه
الأزمة من خالل مقاله البحثي املن�شور مبجلة «التفاهم» حتت عنوان «العلم والفل�سفة� ..أو حوار الفيزياء وامليتافيزيقيا» .ففي بدايات القرن الع�شرين،
ظهرتْ القراءة التفكيكية والتحليلية للواقع �آنذاك ب�سبب تط ُّور وتو ُّرط الفيزياء الذرية وحتت الذرية باحلياة اليومية املعا�شة ،وهذا ما �أدَّى لتبدُّ ل النظرة
العامة للواقع املعا�ش .يف القرن ال�سابع ع�شر ،قام ٌّ
كل من نيوتن ،وديكارت ،وجاليللي بب�سط النظرة الآالتية للعامل ،وهو ما �أدى لالختالف يف وجودية
الأ�شياء ،وبهذا �أوجد ديكارت �أو ًال نظرته �إىل الطبيعة.
النظرة املنف�صلة لديكارت للكون كانتْ عن ف�صل الكون �إىل
ع��امل�ين؛ ه�م��ا :ع��امل العقل وع��امل امل ��ادة .وب�ه��ذه ال�ن�ظ��رة ،كان
دي �ك��ارت ُي���ض� ِّ�خ��م ال�ع��د��س��ة امليكانيكة ل�ل�أ��ش�ي��اء امل��ادي��ة �ضمن
نطاق وا�سع ،مُبعداً بذلك كل ما يتعلق بالروح والعقل ،وقام
دي�ك��ارت بتعميم ه��ذه النظرة لت�شمل الت�صنيفات الأرق ��ى يف
ال�سلم النوعي ،لت�شمل احليوان والنبات ولت�صل �إىل الإن�سان
نف�سه .ويفند قوله عندما ي�أتي الأم��ر �إىل الإن�سان ب��أن��ه :ال
مي�ك��ن ت�صنيف اجل���س��د ال�ب���ش��ري ك�صنف يختلف مت��ام �اً عن
الآلة امليكانيكية ،ولكن ما يجعل الإن�سان خمتلفاً نوعا ما عن
الأنواع الأخرى هو �سكون النف�س العاقلة بداخل ج�سده.
�أ َّم ��ا الإمت ��ام االح�ت�ف��ايل ال ��ذي ق��ام ب��ه نيوتن لينهي ال�سل�سة
امل�ف��اه�ي�م�ي��ة ال �ت��ي ب ��د�أ ب�ه��ا ج��ال�ي�ل�ل��ي ودي �ك ��ارت ،ف�ه��و م��ا �ش َّكل
ق��وة رقمية لهذه املفاهيم ،ب��أ َّن��ه ق��ام ب�إيجاد �صياغة ريا�ضية
متما�سكة للنظرة امليكانيكية للإن�سان .وحتى الن�صف الأول
م��ن ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن� � ،س��ادتْ مفاهيم امليكانيكا النيوتنية،
وم��ا زاد ه��ذه ال�ن�ظ��رة َر َواج � �اً ه��و �أ َّن ال��رغ�ب��ة امل�ف��رط��ة لعلماء
ُلحة لفهم هذه النظرة،
االجتماع ،والنف�س واالقت�صاد ،كانت م َّ
فكان اعتمادهم واهتمامهم ين�صب ك ُّله على الإمتام النيوتني
لأن�سنة املكيانيكا.
ً
ُ
االختالف الذي �أتى الحقا هو اختالف ثوري وجديد للغاية،
فما قام به �سيجموند فرويد با�ستخدام �أ�سلوب التداعي احلر
يف التحليل النف�سي لب�سط ه��ذا العلم ،و�إظ�ه��ار �أ َّن االعتماد
لي�س فقط على النظرة الديكارتية ،بل على الآالتية النيوتنية.
وقد نخل�ص بذلك �إىل �أن مناهل وتيارات الفكر ال�سيكولوجي
الأ�سا�سية �أكادميية ،وواحد منها جاء من العيادة.
تو�صل
ظهر «الرباديفم اجلديد» يف الفيزياء املعا�صرة ،وقد َّ
للظهور �أي�ضاً يف العلوم الأخرى كالبيولوجيا ،والطب ،وعلم
النف�س ،واالقت�صاد ،وه��ذا الظهور مل ي ُعد قيمة جديدة كليا

على املنظومة املعرفية ،بل تفرع للو�صول �إىل خارج امل�ؤ�س�سة
الأكادميية .ولو�صف الرباديفم املنا�سب ،يجب �أن تكون النظرة
للمادة كما و�صفتها الفيزياء احلديثة �شاملة لكل �شيء.
ث� َّم��ة �إط ��ار الآن ي�ب��دو �أن ��ه ا��س�ت�م��رار طبيعي ملفاهيم اخلطاب
ال �ف �ي��زي��ائ��ي ،وه� ��ذا الإط� � ��ار ي���س�م��ى «ن �ظ��ري��ة امل �ن �ظ��وم��ات» �أو
«النظرية العامة للمنظومات» .ق��د يتم اعتبار �أن النظرية
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ن�ظ��وم��ات ك�م���ص�ط�ل��ح م �ت ��داول م���ص�ط�ل��ح م �ه��زوز
يف واق �ع��ه وع�م�ق��ه ،ف�ه��و لي�س ن�ظ��ري��ة ��ص��ارم��ة م�ع�ي�ن��ة؛ مثل:
النظريات الن�سبية �أو الكوانتية ،بل هو ب��الأح��رى �أق��رب �إىل
الرابط الذي يقارب بني الأ�شياء .تخت�ص «املقاربة املنظومية»
بتو�صيف املمنظومات ،مبا هي كليات مُتكاملة ت�ستمد خوا�صها
اجلوهرية من التعاقدات بني �أجزائها؛ لذا ف�إ َّن هذه املقاربة
ال تركز على الأجزاء ،بل بالأحرى على التعاقدات والتواكالت
ب�ين الأج ��زاء ،وميكن �إي�ج��اد �أمثلة على املنظومات يف العامل
احلي وغري احلي.
�إ َّن �أه � َّم خ�صائ�ص التنظيم ال��ذات��ي ه��ي �أ َّن املنظومة تتكون
م��ن وح��دات دائ�م��ة العمل؛ �إذ �إ َّن عليها املحافظة على تبادل
م�ستمر للطاقة واملادة مع بيئتها لكي تبقى على قيد احلياة.
وه ��ذا ال�ت�ب��ادل يت�ض َّمن ت��وظ�ي��ف ُب�ن��ى منظمة وتكييفها ،ثم
ا�ستعمال بع�ض املكونات للحفاظ على «نظام املتع�ضية» ،وحتى
م�ضاعفته بعملية اال�ستقالب.
ُيكن ملظاهر التنظيم ال��ذات��ي التي َّ
مت و�صفها حتى الآن �أنْ
ُت � َرى على �أ��س��ا���س �أن�ه��ا «� �س�يرورات �صيانة ذات �ي��ة» وم��ا يجعل
فهم املنظومات احلية �صعبا متاما هو �أنها ال تت�صف بنزوع
�إىل احلفاظ على حالتها الدينامية وح�سب؛ ولكنها يف الوقت
نف�سه تبدو كذلك نزوعا �إىل جتاوز ذاتها� ،إىل تخطي حدودها
وحم��دودي �ت �ه��ا ت�خ�ط�ي��ا خ�لاق��ا وف �ع ��اال ،م��ن �أج ��ل ت��ول�ي��د ُب�ن��ى
جديدة و�أ�شكال جديدة من التنظيم ،ومبد أ� التجاوز الذاتي

يتجلى يف �سريورات التعلم والنمو والتطور.
والبد من طرح ال�س�ؤال الذي يتك َّرر مع بداية كل قرن؛ وهو:
هل ميكن فهم العقل من جديد؟
وه �ن ��ا ،ن ��أت ��ي �إىل �إق �ت��راح ال�بري �ط��اين ج��ري �ج��وري ب��ات�ي���س��ون
�صاحب مدر�سة ب�آلو �آلتو بكاليفورنيا ،ال��ذي ق��ال� :إ َّن العقل
كظاهرة منظومية تخت�ص بها املتع�ضيات احلية واملجتمعات
واملنظومات الإيكولوجية .ومن �أجل تطبيق النظرة املنظومية
ع�ل��ى متع�ضيات �أرق ��ى وع�ل��ى ال�ك��ائ�ن��ات ال�ب���ش��ري��ة ب�شكل �أدق
و�أخ�ص ،من ال�ضروري واحلتمي التعامل مع ظاهرة العقل.
�إ َّن معايري باتي�سون للعقل َّ
يتبي �أنها وثيقة ال�صلة بخ�صائ�ص
امل �ن �ظ��وم��ات ذات �ي ��ة ال�ت�ن�ظ�ي��م ،وب��ال �ف �ع��ل ف � ��إ َّن ال �ع �ق��ل خ��ا��ص�ي��ة
جوهرية من خ�صائ�ص املنظومات احلية ،كما عرب فريتجوف
ك��اب��را ق��ائ� ً
لا« :ال�ع�ق��ل ه��و ج��وه��ر احل �ي��اة»� .سيكون للمفهوم
اجلديد للعقل قيمة هائلة يف حماوالتنا للتغلب على التق�سيم
الديكارتي ،وكل من العقل واملادة لن يبدو كل منهما بعد الآن
وك�أنهما ينتميان �إىل مقولتني منف�صلتني اثنتني؛ بل ميكن
ال�ن�ظ��ر �إل�ي�ه�م��ا ب��و��ص�ف�ه�م��ا مي �ث�لان جم ��رد ��س�م�ت�ين ل�ل�ظ��اه��رة
ن�ف���س�ه��ا .ت�صبح الآن ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ع�ق��ل وال ��دم ��اغ وا��ض�ح��ة
مت��ام �اً؛ فالعقل ه��و دي�ن��ام�ي��ة التع�ضي ال��ذات��ي ،وال��دم��اغ هو
البنية البيولوجية التي تنفذ من خاللها الدينامية.
�إ َّن ال�ع��امل امل ��ادي -وف�ق�اً للفيزياء امل�ع��ا��ص��رة -لي�س منظومة
ميكانيكية ناجتة عن �أ�شياء منف�صلة؛ بل يظهر ك�شبكة مُع َّقدة
م��ن ال�ع�لاق��ات .ف��اجل��زئ�ي��ات م��ا حت��ت ال��ذري��ة ال ميكن فهمها
ككيانات معزولة ومنف�صلة؛ بل يجب �أن ُترى بو�صفها �صالت
م�ت��داخ�ل��ة �أو ت��راب�ط��ات �ضمن �شبكة م��ن الأح� ��داث .ح�ي��ث �إ َّن
مفهوم الأ�شياء املنف�صلة ما هو �إال نوع من التطبيع املثايل،
كثريا ما تكون مفيدة للغاية ،لكن :هل يبدو �أنه ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة؟
amjdsaeed01@outlook.com
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املحيط الهندي �ساحة لل�صراعات التجارية الأوروبية
عبداهلل العلوي

ُمنذ بداية القرن اخلام�س امليالدي ،بد�أ التفكري احلقيقي للحمالت اال�ستك�شافية لل�سواحل ال�شرقية الآ�سيوية من العامل من قِبل الدول الأوروبية،
و�سواء كان الهدف �سيا�س ًّيا �أو اقت�صاد ًّيا �أو دين ًّيا �أو علم ًّيا� ،أو غريه؛ فال�سبب الرئي�س -من وجهة نظري -هو حب اال�ستحواذ وال�سيطرة ،خا�صة بعد علمهم
باملخزونات االقت�صادية العظيمة التي متتلكها تلك البالد ال�شرقية من ثروات عظيمة مل يكت�شفها �أهل تلك البقاع بعد ،بل مل تتوافر لهم الآالت والظروف
التي جتعلهم ين ِّقبون عن تلك الرثوات الثمينة ،فما كان من الأوروبيني �سوى ا�ستغالل مثل هذه الرثوات وترحيلها �إىل بالدهم ،وا�ستثمارها اال�ستثمار
الأمثل واملفيد لبالدهم ،وقد تر َّكزت كل هذه اال�ستك�شافات يف املحيط الهندي؛ لأ َّن تلك البلدان التي تطل عليه تطمر حتتها ثروة عظيمة جدًّا ،وهذا ما
�أرادت �أن ِّ
ري�سو يف مقالها مبجلة «التفاهم»« :التناف�س على املالحة البحرية يف املحيط الهندي (1860-1550م)».
تو�ضحه الكاتبة باتري�شيا ُّ
مل تكن �آ�سيا يف تلك احلقبة م��ن ال��زم��ن ُلقمة �سهلة ي�سرية
�سائغة ع�ل��ى الأوروب �ي�ي�ن؛ وذل ��ك ل�سيطرة ق��وى عظمى على
تلك البالد ،فهناك الدولة ال�صفوية يف فار�س (�إيران حال ًيا)،
وه �ن��اك ال ��دول ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة يف �أغ �ل��ب م�ن��اط��ق �آ� �س �ي��ا ال�غ��رب�ي��ة
ومناطق �شا�سعة م��ن �أوروب ��ا نف�سها ،و�إم�براط��وري��ة املينغ يف
ال�صني ،والهند حتت �سيطرة املغول عندها ،وحاول الأوروبيون
قدر امل�ستطاع االبتعاد عن الت�صادم واملواجهة والوقوف يف وجه
تلك ال��دول واالم�براط��وري��ات؛ فهدفهم ك��ان هدفا اقت�صاديا
مغلفا بالهدف الديني ،ورغم خوفهم من االحتكاك مع تلك
ال �ق��وى� ،إال �أن �ه��م ك��ان��وا ع�ل��ى ت��وا��ص��ل م�ب��ا��ش��ر ب�ه��م ،وت��وط�ي��د
عالقتهم بتلك القوى امل�سيطرة ،حتى يتمكنوا من دخول مياه
املحيط الهندي بهدوء ت��ام دون �أي فو�ضى ،ولكن مل ي�ستمر
ه ��ذا ال �ه��دوء وه ��ذا االح�ت�ك��اك ط��وي ً�لا ،ف�ك��ان ل��زا ًم��ا �أن يكون
ه��ذا الت�صادم ظ��اه � ًرا ،فلم ت�ستمر تلك ال ��دول بنف�س قوتها
ال�سابقة؛ فالدولة العثمانية فقدت الكثري من �أرا�ضيها يف يد
النم�ساويني والرو�س ،والإمرباطورية ال�صينية بد�أت ت�ضعف
ب�سبب م�شاكل داخلية و�سيا�سية وذات الأمر ح�صل عند املغول
يف الهند ،وبقيت ال��دول��ة ال�صفوية متما�سكة �شي ًئا م��ا ،منها
ا�ستغل الأوروب �ي��ون ه��ذا ال�ضعف ،ف���ص��اروا يفكرون بطريقة
�سلطوية ،وخرج ما كان مدفو ًنا يف داخلهم ،والرغبة احلقيقية
م��ن ه��ذه احل�م�لات اال�ستك�شافية ،ول�ك��ن ف��وق ك��ل ذل��ك كانت
�أوروب ��ا حتتاج ب�شكل كبري �إىل منتجات ال ��دول ال�شرقية من
التوابل والبهارات واملعادن وال�سكر والعاج واحلرير...وغريها
من املنتجات التي مل تكن موجودة �إال يف الدول ال�شرقية.
�أخ ��ذ الأوروب� �ي ��ون ي�ب�ح�ث��ون ع��ن ط��ري��ق يو�صلهم �إىل ال�شرق
دون امل��رور يف �أرا� ��ض �أي دول��ة م��ن ال�ق��وى العظمى امل�سيطرة
على ال�شرق؛ لأ َّن �أغلب املنافذ كانت م�سدودة لها؛ فا�ستطاع
الربتغاليون اكت�شاف ر�أ���س ال��رج��اء ال�صالح ،ومنه �أخرجهم
مبا�شرة �إىل املحيط الهندي ،وميكن �أن نقول �إ َّن الربتغاليني
ً
و�صول للمحيط الهندي ،فا�ستطاعوا
هم �أول الدول الأوروبية
َّ
�أن يقنعوا ال�شعب الربتغايل ب ��أن الهدف الرئي�سي من هذه
احلملة هو ه��دف ديني ،و�أن�ه��م ي��ري��دون �أن ينقذوا امل�سحيني

يف ال�ه�ن��د ،فهم ي�ع��ان��ون م��ن ا�ضطهاد وت�ع��ذي��ب وتنكيل ،غري
�أ َّن ال�ه� َ
الرئي�سي هو ه��دف �سلطوي اقت�صادي بحت ،ومل
�دف
َّ
ي�ستمر الهدف الديني مطم ًرا يف داخلهم ،ف�سرعان ما ظهرت
رغبتهم احلقيقة ،فعاثوا يف الأر�ض الف�ساد ،وقتلوا الكثري من
ال�شعوب ودمروهم ،حتى �إن م�سيحيي ال�شرق �أنف�سهم ترب�أوا
منهم ،وهذا ما جنده جل ًّيا يف عُمان ،فعندما دخلوا م�سقط فقد
نكلوا ب�أهليها وق�صوا �آذانهم وقتلوهم �شر قتلة ،وهذا نف�سه ما
فعلوه يف ال�سواحل التي �سيطروا عليها ،وهذه التعامل ال�سيئ
للربتغاليني لل�شعوب ق َّل�ص من الوجود الربتغايل يف ال�شرق،
ريا� ،إال �أ َّن جتارتهم بقيت مدة على حالها ،لكن
فلم ي�ستمر كث ً
ال�شعوب مل ت�ستمر على �صمتها و�سكوتها ،وثارت تلك ال�شعوب
على الربتغاليني ،و�أخرجوهم من دي��اره��م ،ويعدُّ العمانيون
هم �أول ال�شعوب التي طردت الربتغاليني من املحيط الهندي
وذل ��ك يف عهد ال�ي�ع��ارب��ة ،ب ��دءًا م��ن الإم ��ام نا�صر ب��ن مر�شد،
وانتهاء �إىل الإم��ام �سيف بن �سلطان الذي الحق الربتغاليني
ح�ت��ى يف ال���س��واح��ل ال�ه�ن��دي��ة و� �ش��رق �إف��ري �ق �ي��ا ،وط ��رده ��م من
املحيط الهندي نهائ ًّيا.
زاد اال�ستثمار الأوروبي يف املحيط الهندي ،وزاد التناف�س بني
الدول الأوروبية ،فلم يقت�صر املحيط الهندي على الربتغاليني
فقط ،فقد تبعهم من بعدهم الهولنديني واالجنليز ثم توالت
بعدها ال��دول الأوروب �ي��ة ،فعند ق��دوم الهولنديني والإجنليز
للمحيط الهندي ك��ان��وا على ا�ستعداد ت��ام ملواجهة ع�سكرية
ممكنة ��ض��د ال�برت�غ��ال�ي�ين؛ لأ َّن ال�برت�غ��ال�ي�ين ك��ان��وا ميتلكون
ال�سالح والعتاد ،وكانوا ي�سيطرون على القالع واملوانئ ،ولكن
عند و��ص��ول تلك ال�ق��وى ح��اول��ت ك��ل ق��وة �أن ت�ضعف الطرف
املناف�س بطرق خمتلفة من خالل التعاقد مع الدول امل�سيطرة
يف تلك البلدان ،خا�صة ال��دول��ة ال�صفوية ،وك��ذا التناف�س يف
ال�سيطرة على امل��وان��ئ والتعامالت التجارية املي�سرة من كل
دولة ،طم ًعا للح�صول على املنتجات ال�شرقية.
ه ��ذا ال�ت�ن��اف����س وه ��ذه ال �� �ص��راع��ات ال �ت �ج��اري��ة الأوروب� �ي ��ة ك��ان
لها ال ��دور الكبري يف حت��ري��ك ال��رغ�ب��ة ال�ت�ج��اري��ة عند �شعوب
امل�شرق �أنف�سهم ،ف�أخذوا يتاجرون ب�أنف�سهم .ويف مقابل ذلك،

مل ي�ستغنوا ع��ن الأوروب� �ي�ي�ن يف ت�ع��اق��دات�ه��م ال �ت �ج��اري��ة ،كما
�أن ��ه ظ�ه��رت مناف�سة ب�ين ال�ت�ج��ار بع�ضهم البع�ض م��ن حيث
ا�ستغاللهم للمواقع التجارية وامل��وان��ئ التجارية الن�شطة،
و��ص��ار ه�ن��اك ت�ع��اون جت ��اري ب�ين ال�ت�ج��ار الآ��س�ي��وي�ين �أنف�سهم
م ��ن ج ��ان ��ب ،وب�ي�ن ال �ت �ج��ار الآ� �س �ي��وي�ين وال �ت �ج��ار الأوروب �ي�ي�ن
من جانب آ�خ��ر ،وه��ذا ما �ساعد على زي��ادة احل��راك التجاري
يف امل�ح�ي��ط ال�ه�ن��دي ،و�أ��ص�ب�ح��ت ك��ل دول ��ة تناف�س الأخ ��رى يف
�إب��راز خدماتها وم�ساعداتها للأخرى ،لكن مع م��رور الوقت
�سقطت تلك القوى الأوروبية التجارية ،وبقي الربيطانيون
وح��ده��م امل�سيطرين على ال�ت�ج��ارة يف املحيط ال�ه�ن��دي ،فقد
�أفل�ست ال�شركة الهولندية املدعومة من احلكومة الهولندية،
حتى و�صل بهم الأمر �إىل ال�سيطرة على املوانئ ال�سنغافورية
وامل��وان��ئ ال�صينية ،وبعد �سقوط ال��وج��ود ال�برت�غ��ايل � ً
أول ثم
الهولندي بقي الوجود الربيطاين متما�س ًكا ،ويف هذه الأثناء
جن��د �أن هناك دول��ة �أخ��رى �أرادت التناف�س م��ع بريطانيا �أال
وه��ي فرن�سا ،وذل��ك بعد احلملة الفرن�سية على م�صر ،لكنَّ
الربيطانيني حاولوا بكل قوتهم �أن ينهوا الو�صول الفرن�سي
للمحيط الهندي؛ وذلك من خالل ت�شويه �سمعة الفرن�سيني
عند �شعوب تلك املنطقة ،بينما وجدنا تقاربا بني العمانيني
والفرن�سيني ،وحاول الإجنليز �أن يثنوا �أ�سرة �آل بو�سعيد عن
التوا�صل م��ع الفرن�سيني ،لكنهم مل ي�ستمعوا �إىل الت�شويه،
وعندها جل�أ الربيطانيون �إىل التهديد بطرد التجار العمانيني
من ال�سواحل الهندية.
وم��ع ك � ِّل ه��ذه احل�م�لات ،مل يكن الإ� �س�لام ب�ع�ي�دًا ع��ن �أه��داف
الدول الأوروبية ،فكان �أحد الأه��داف املهمة هو الق�ضاء على
الإ�سالم ،واحلملة ال�صليبية واحلملة الفرن�سية دليالن على
م��ا ن �ق��ول ،و��س��اع��ده��م ع�ل��ى ذل ��ك �أ� �ص �ح��اب ال��دي��ان��ات امل�ع��ادي��ة
للإ�سالم؛ �أمثال :البوذية والهندو�سية يف الهند ،فقد حاولوا
�إ�ضعاف التجارة الإ�سالمية يف بالد الإ�سالم ،و�صارت حروب
من �أجل هذا الهدف ،ولكن يبدو �أن تر�سيخ الثقافة الإ�سالمية
ً
ورا�سخا.
يف �أبناء �آ�سيا الغربية بقي ثاب ًتا
abdlla1991@gmail.com
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الوعي اجلغرايف عند ابن خلدون
ُم َّمد ال�سيفي
َي ْب َحث �إليا�س بلكا يف مقاله «جغرافيا عامل الإ�سالم يف فكر ابن خلدون» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ال ُّر�ؤية اجلغرافية عند ابن خلدون (808هـ1406 /م) ،والتي يرى �أنها مل تنل
ما ت�ستحقه من البحث يف فكر ابن خلدون ،ويربط هذه الر�ؤية -ولو ب�شكل غري مكتمل -بنظريته يف العمران ،وحاول �أن يك�شف -جزئيا -عن اجلهود اجلغرافية يف الرتاث العربي
والإ�سالمي ،والأ�سباب اخلا�صة التي دفعت امل�سلمني �إىل االهتمام بعلم اجلغرافيا والإبداع فيه.
�إ َّن �إدراك الإن�سان للمكان الذي هو فيه ،والأ�شياء الطبيعية التي ي�ستفيد منها من حوله ،ميكن �أن تكون بذور احل�س اجلغرايف الأوىل عند الإن�سان ،ثم ي�أتي بعد ذلك الإدراك
اجلغرايف الوا�سع بدافع احلاجة ال�ضرورية كدواعي الأمن والغذاء وال�سكن؛ فعرف الإن�سان طرق االنتقال وتعرف على طبيعة الأ�شياء كالنباتات واملعادن ،ينتقل الإن�سان بدافع
الف�ضول املعريف واال�ستك�شايف من ذينك الإدراكني �إىل الوعي اجلغرايف الأو�سع ،وفيه يكتمل الإدراك اجلغرايف لديه .وقد �أخذ هذا الإدراك بالتطور -تعمقا وتدقيقا -بح�سب
التط ُّور الإن�ساين.
وخ�لال ك� ِّل ذل��ك التطوُّر ،ك��ان ال بد من ح�ضور لعلم اجلغرافيا
ب�ت�ن��وع��ات وم���س�ت��وي��ات خم�ت�ل�ف��ة وم�ت�ن��ا��س�ب��ة ،ف �ك��ان ل�ك��ل ح���ض��ارة
فيه �إ�سهام بح�سب املقومات وال��دواف��ع (اجلغرافية/ال�سيا�سية/
الدينية/التجارية/ال�سياحية/املعرفية) التي دفعتهم �إىل ذلك،
بدءا من احل�ضارات القدمية وانتهاء باحل�ضارة احلديثة.
احل�ضارة العربية والإ�سالمية كان لها �إ�سها ٌم يف علم اجلغرافيا
يتنا�سب مع عظمتها كح�ضارة كان لها �إبداعات قفزت بالإن�سانية
يف �سبيل التطور؛ ف�أنتجت ما يربو على �سبعني جغرافيا تركوا
�إبداعا كان حلقة و�صل «�ضرورية» بني �إرث احل�ضارات القدمية
واحل���ض��ارة احلديثة؛ «فكتبوا يف «علم الأط ��وال وال�ع��رو���ض»� ،أو
«علم التقومي» ،وقد ا�ستحدثوا هذه اخلطوط الوهمية -خطوط
العر�ض وال�ط��ول -لتحديد املواقع اجلغرافية للمدن واملناطق.
وك�ت�ب��وا يف «ع�ل��م امل���س��ال��ك وامل �م��ال��ك»؛ ح�ي��ث ك��ان الق�صد �أ�سا�سا
و�صف طرق املوا�صالت .وكتبوا علم «الأقاليم والبلدان» يف و�صف
مناطق معينة كجزيرة العرب ،وبالد فار�س ،والأندل�س ونحوها».
واحل�ضارة العربية الإ�سالمية �ش�أنها يف ذلك �ش�أن كل احل�ضارات
املنتجة كان لها من املقومات والدوافع اخلا�صة؛ ما جعل لها �إرثا
جغرافيا ..و�أبرز هذه الدوافع واملقومات:
1ـ الدافع الديني (الذي �أمر بالدعوة �إىل الإ�سالم عامليا ،وكذلك
�أمره بت�أدية فري�ضة احلج؛ وبالتايل كان ال بد من معرفة طريق
مكة لكل امل�سلمني ،و�أم��ر كذلك �إىل التفكر يف الأر���ض واالنت�شار
فيها).
2ـ ال��داف��ع ال�سيا�سي (ال�ف�ت��وح��ات الإ� �س�لام �ي��ة) ون�ت��ائ�ج�ه��ا ،فقد
اقت�ضت من امل�سلمني معرفة الأر���ض التي يق�صدونها جيدا ،ثم
بعد فتحها �إزدادت احلاجة لهذه املعرفة ،و�أن تكون دقيقة و�شاملة
لأغرا�ض �إدارة املناطق ،وجباية الأم��وال ،وحت�صيل ال�ضرائب...
�إلخ).
3ـ الدافع املعريف الذي ب�سببه �أخذ الرحالة وامل�ستك�شفون يجوبون
الأر� ��ض ،واملرتجمون ميدونهم ب ��إرث احل�ضارات ال�سابقة فبنوا
عليه وجددوا فيه.
4ـ املوقع اجلغرايف (الإ�سرتاتيجي) كان مقوما ل ْأن يكون للعرب
وامل�سلمني اهتمام جغرايف.
ُي ِّثل ابن خلدون مثاال بارزا للإبداع العربي الإ�سالمي يف جمال

الفكر؛ فهو ال��ذي «�شق ع�صا ف��ذة على ت��راث مقدونية الفكري،
وانف�صاال بارزا عن النهج الذي اختطه علماء الإ�سالم العقليون
والن�سبة هنا �إىل العلوم العقلية -الذين �سبقوه».البن خلدون �إنتاج و�إبداع يف جمال التاريخ ،واالجتماع ،واالقت�صاد،
واجلغرافيا...وغريها ،لكن بع�ض هذه املجاالت حازت ن�صيبًا من
الدرا�سة عند الباحثني �أكرث من غريها؛ فريى بلكا �أنه »يوجد
إ�ف��راط يف درا�سة جهود ابن خلدون يف علم التاريخ ،ثم بدرجات
�أق��ل يف االقت�صاد وال�سكان ،وباملقابل َن� َرى �إفراطا يف البحث عن
عطاء ه��ذا العامل الفذ يف اجلغرافيا ،فهو حم��دود ج��دا» مذكرا
بدعوة هرني �شامو�سي «�إىل االهتمام بابن خلدون جغرافيا».
ُت ِّثل مقدمة ابن خلدون لـ«كتاب العرب ودي��وان املبتد أ� واخلرب،
ومن عا�صرهم من ذوي ال�سلطان الأكرب» �إنتاجه الإبداعي املهم
يف كافة املجالت املعرفية التي تناولها و�أبدع فيها .كان لوعي ابن
خلدون العميق باجلغرافيا و�أهميتها �صدى يف مقدمته؛ فتوزعت
«امل ��ادة اجل�غ��راف�ي��ة يف امل�ق��دم��ة على م��وا��ض��ع م�ت�ع��ددة ،كاملقدمات
الثانية والثالثة والرابعة واخلام�سة» ،وكذلك �أي�ضا ف�إ َّن �سريته
الذاتية املعروفة بـ«رحلة ابن خلدون �شرقا وغربا» تبني لنا كما
يقول بلكا« :اخللفية اجلغرافية العملية الب��ن خ�ل��دون بو�صف
�أ�سفاره ورحالته» ،ومما يدل على وعيه اجلغرايف املتقدم �أن��ه يف
كتابته للتاريخ «وزع مادته توزيعا ال يتبع الرتتيب الزمني ،حوليا
�أو غريه ،بل بح�سب الدول احلاكمة بكل قطر ،وهو توزيع يراعي
اجلغرافيا قبل التاريخ الزمني».
�إ َّن ع��دم ذك��ر اب��ن خ�ل��دون لعلم اجل�غ��راف�ي��ا يف ُم�ق� ِّدم�ت��ه اخلا�صة
بالعلوم ال ميكن �أن يقلل من �أهميتها يف �إنتاجه� ،أو �أن ن�ست�شف
منها عدم اعرتافه بها كعلم؛ فكما يقول بلكا�« :إذا كان الف�صل
ال�ساد�س م��ن املقدمة خا�صا بالعلوم ،ف ��إن اب��ن خ�ل��دون مل يذكر
منها اجلغرافيا ،و�إن ذكر �أحد فروع ما ي�سمى باجلغرافيا الفلكية
يف احلديث عن علم الهيئة .لكن هذا ال يدل على عدم اعرتافه
بعلم اجلغرافيا؛ لأن امل�ؤلف مل يق�صد ح�صر جميع العلوم؛ لذلك
مل يذكر حتى علم العمران الذي اكت�شفه».
ت�ن��اول اب��ن خ�ل��دون يف ُم�ق��دم�ت��ه اجل�غ��راف�ي��ا يف ع��دد م��ن �أن��واع�ه��ا
كـ«اجلغرافية الب�شرية» ،فكان ي�ؤول �أن اختالف الب�شر يف �ألوانهم
وج�سومهم وميولهم ون�شاطهم و�صفاتهم اجل�سمية والعقلية �إىل

البيئة اجلغرافية ،وهو كذلك �أي�ضا بحث يف اجلغرافيا الإقليمية؛
فـ«و�صف الأقاليم ال�سبعة �إقليما �إقليما ،وذكر �أبرز ما يف كل �إقليم
م��ن ال�شعوب ،وال�ق�ب��ائ��ل ،واجل ��زر ،واجل �ب��ال ،وال�ب�ح��ار ،والأن �ه��ار»
واجلغرافيا ال�سكانية؛ فعلل �أ�سباب اختالف توزيع ال�سكان على
الأقاليم وكثافتها يف بع�ضها دون الأخ��رى ،واجلغرافيا الفلكية؛
فتحدث «عما ي�سمى اليوم باملوقع الفلكي للعامل الإ�سالمي» ،وله
جهود يف �أنواع اجلغرافيا الأخرى.
وك��ان العامل الإ�سالمي هو حمل تركيز اب��ن خلدون يف درا�سته،
وق��د ع�بر ع��ن ذل��ك بقوله« :عنايتنا يف الأك�ث�ر �إمن��ا ه��ي باملغرب
التي هي وطن الرببر ،وبالأوطان التي للعرب من امل�شرق» ،كما
در�س يف مقدمته «البحر ومكانته يف التاريخ الإ�سالمي» و«اجلزر
و�أهميتها الإ�سرتاتيجية».
ال َّ
�شك �أ َّن ابن خلدون اعتمد على جغرافيني ُكرث ،فا�ستفاد منهم
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة؛ فـ«ذكر منهم باال�سم بطليمو�س
(150م) يف كتابه «اجلغرافيا» ،والإدري�سي (560ه �ـ) ال��ذي ي�صفه
ب�ـ«��ص��اح��ب ك�ت��اب روج ��ار» .واع�ت�م��اد اب��ن خ�ل��دون ن�ق��دي و�إب��داع��ي
�أ�صيل؛ فـ«معلوماته �أحيانا تكون �أك�ثر تف�صيال من الإدري�سي،
كمعلوماته عن جزر املحيط الأطل�سي �أو �أعماق �إفريقيا».
تو�صل علم االجتماع (ال��ذي نتحدث عن �أب��رز مبدعيه) �إىل �أنَّ
الظروف اخلارجية كـ»الظروف البيئية واالقت�صادية وال�سيا�سية»
ت�ع�م��ل ع �ل��ى خ �ل��ق ط�ب�ي�ع��ة الإن �� �س ��ان و� �ص �ي��اغ��ة ��س�ل��وك��ه وت��وج�ي��ه
اهتماماته؛ لذلك �سن�شري �إىل الظروف التي دفعت ابن خلدون
لالهتمام والإب ��داع يف علم اجل�غ��راف�ي��ا؛ ف�ـ«ب�ع��د ب�لاد امل�غ��رب عن
امل �� �ش��رق م��ع وج ��ود � �ص�لات ��س�ي��ا��س�ي��ة ودي �ن �ي��ة وجت ��اري ��ة �أ� �س �ه��م يف
االهتمام املغربي باجلغرافيا» ،وكذلك «ن� أش� ابن خلدون يف تون�س،
وه��ي منطقة حتتل الو�سط يف �شمال �إفريقية ،وه��ذا عامل مهم
يف ت�سهيل حركة ابن خلدون �شرقا وغربا» ،وا�شتغال ابن خلدون
يف ال�سيا�سة ال ب��د �أن ل��ه �أث ��را يف اه�ت�م��ام��ه ب��ال�ب�ل��دان والأق��ال�ي��م
وطبيعتها وطرائق العي�ش فيها .هذا كله مع ع�شقه لل�سفر و�شغفه
باملعرفة...وغريها من العوامل الداخلية والتي كان لها دور مهم
�أي�ضا.
alsifi98518206@gmail.com
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حقوق الإن�سان ..من الن�صو�ص الدينية
�إىل املواثيق العاملية

�أ�سماء ال�شام�س َّية

يف مقاله «حقوق الإن�سان يف الأديان الإبراهيمية :تر�شيد ملنظومة حقوق الإن�سان املعا�صرة» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم»ُ ،ي�شري الكاتب ُم َّمد النا�صري �إىل ق�ضية ح�سا�سة ومهمة
مرتبطة بانتهاك حقوق الإن�سان ب�سبب ت�أثري الأ�صول الفكرية املهيمنة على هذه احلقوق ،والتي تقوم على �أ�س�س مادية َّ
ب�شر بها الع�صر ال�صناعي من مظاهرالإنتاجية واللذة
ريا .ويدلل على ذلك باقتبا�س من كتاب هوبز «الأ�سا�س النظري للدميقراطية الليربالية» ،الذي ُير ِّوج لإطالق املذهب
واملُتع اللحظية التي ت�صب يف امل�صلحة الذاتية �أو ًال و�أخ ً
الأناين ح�سب قوله ،ويحاول الكاتب عرب مقاله عر�ض الن�صو�ص الدينية املنا�شدة باحلقوق الإن�سانية ونقي�ضها ،لي�صل يف النهاية �إىل ر�ؤية م�شرتكة تهدف الحت�ضان حقوق
الإن�سان بتوحيد ر�ؤى الن�صو�ص الدينية والو�ضعية.
ويعتق ُد الكاتب �أ َّن احلقوق مل ينظر لها �إال من حيث خدمتها للإن�سان الغربي �أو ًال وطموحاته التو�سعية؛ باعتباره املركز والباقي �أطرا ًفا وهوام�ش ،وبذلك تكون احلقوق منحازة
لفئات و�شعوب و�أقوام دون �أخرى.
ويقرتح الكاتب ح ًّ�لا يتمثل يف تفعيل ال ُبعد الديني من �أجل
تر�شيد وت�صويب منظمومة احلقوق� ،إ�ضافة لت�صحيح م�سار
امل�شكالت النف�سية واالجتماعية املدمرة للإن�سان ،والتي هي
�أحد �إفرازات التطور الفل�سفي املادي املح�ض .والهدف من ذلك
هو رد االعتبار للحالة الو�سط واملتوازنة التي ينبغي �أن يكون
عليها الفرد واملجتمع ولي�س الهدف هو الركون �إىل فل�سفات
دينية منغلقة ت�ضر �أكرث مما تنفع.
وي�ست�شه ُد الكاتب ب�أمثلة و�أدل��ة مُتعدِّدة على ال��دور الأ�سا�سي
ال التكميلي للن�صو�ص الدينية التوراتية والإجنيلية ،ومن ث َّم
الفل�سفة احلقوقية يف الإ��س�لام؛ باعتبارها �أول امل�صادر التي
عنيت بحقوق الإن�سان كالآتي:
�أو ًال :حقوق الإن�سان يف اليهودية
ومن ذلك الت�شريعات اليهودية يف �صحف مو�سى ،التي �سماها
ال َ
ول
ال�ص ُحفِ ُْ أ
القر�آن بهذا اال�سم يف قوله تعاىل�ِ « :إ َّن َه َذا َلفِي ُّ
ُو�سى» ،وقد ذكرت الو�صايا الع�شر يف
(�ُ )18ص ُحفِ �إِ ْب َراهِ ي َم َوم َ
�سفر التثنية ما ُّ
يدل على احلقوق الإن�سانية ،كحق �صون احلياة
وحق �صون امللكية ويف �صيغة «ال ت�شته بيت �أحد وال حقله وال
ع�ب��ده وال �أ َم � َت��ه وال َث� � ْو َره وال ح�م��اره وال �شي ًئا مم��ا ل���س��واك»،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ح�ق��وق دي�ن�ي��ة؛ م�ث��ل :احل ��ق يف ال �ب�راءة الأ��ص�ل�ي��ة
وعدم حتمل �أوزار الآخرين ،وحق الوالدين يف الإح�سان �إليهما
و�إك��رام�ه�م��ا وح��ق ال�ف�ق��راء وامل�ح�ت��اج�ين يف امل���س��اع��دة وامل��وا��س��اة
واحلق يف امل�ساواة واحلرية والتعليم.
ل�ك��نَّ ال�ك��ات��ب ي�ع��ال��ج م���س��أل��ة معاك�سة مل���س��أل��ة م�ن��ح احل�ق��وق يف
ال�ي�ه��ودي��ة وه��ي حت��ول �شريعة ال��رح�م��ة �إىل �شريعة الأغ�ل�ال
واحل ��رج وامل���ش� ّق��ة م��ن خ�ل�ال الإف� ��راط يف ت���ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ات،
وي�صل الكاتب �إىل ه�شا�شة منظومة حقوق الإن�سان اليهودية،
ف���ض� ً
لا ع��ن �أن م��ا �أق ��رت ��ه ال�ي�ه��ودي��ة م��ن ح �ق��وق من�صفة هي
خا�صة ببني �إ�سرائيل من اليهود دون غريهم ،ولي�ست �شاملة
لكل النا�س؛ مثل :احل��ق يف احل�ي��اة وح��ق التملك وم��ا عداهم
ي�ستحقون القتل والتهجري الق�سري� ،إذ ي�صل الكاتب يف نهاية
احلديث عن حقوق الإن�سان يف اليهودية �إىل اعتباره نوعا من
املخاطرة العلمية.

ثان ًيا :حقوق الإن�سان يف امل�سيحية
ي���ص� ُل ال�ك��ات� ُ�ب يف م���س��أل��ة احل�ق��وق يف امل�سيحية �إىل اعتبارها
وحر�صا على
�أكرث من اليهودية دعو ًة الحرتام حقوق الإن�سان
ً
حفظ كرامته ،ولكن مع ذلك جتد من الن�صو�ص النقي�ضة يف
الأناجيل التي قد تبدو مُكرمة للإن�سان ُمافظة على حقوقه
يف عقيدته واجتماعه وف�ك��ره ،لكنَّ
ن�صو�صا �أخ��رى تناق�ضها
ً
ً
�صريحا وتلغيها.
نق�ضا
ً
ويعزو الكاتب ذلك �إىل التحريف والهوى الذي طال الأناجيل،
�إ�ضافة ل�سيطرة الكني�سة على مفا�صل احلياة دي ًنا ودول��ة يف
ال �ق��رون ال��و��س�ط��ى وف��ر��ض�ه��ا ال��و��ص��اي��ة عليهما .وك�م�ث��ال على
ذل ��ك :ال�ت�ط��رف يف ال��و��ص��اي��ة ع�ل��ى ال��دي��ن م��ن خ�ل�ال اح�ت�ك��ار
تف�سريه وزع��م ا�ستمداد تعاليمه م��ن اهلل �أو م��ن امل�سيح عرب
��ص�ك��وك ال �غ �ف��ران وت�ك�ف�ير اخل�ط��اي��ا وح �ج��ز م�ق��اع��د يف اجلنة
وحماكم التفتي�ش.
ثال ًثا :حقوق الإن�سان يف الإ�سالم
يد ِّلل الكاتب على منح الإ�سالم حلقوق معتنقيه كاملة مببد�أ
تكرميه عرب الآية القر�آنيةَ « :و َل َق ْد َك َرّمْ َنا َبنِي �آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُم ِم َّن َّ
ري
الط ِّيبَاتِ َو َف َّ�ض ْل َنا ُه ْم َعلَى َك ِث ٍ
ِف ا ْل َ ِّ
منْ َخلَ ْق َنا َت ْف ِ�ض ًيل» .ويدلل يف تف�سري الآية �أنها مل حتدد فئة
ِّ َّ
�أو جن�سا �أو لونا معينا يخت�ص بهذا التكرمي دون �سواه ،كما �أنها
مل ت�شر �إىل �أنها كرمته لأي �سبب من الأ�سباب بل كونه مكرمًا
لذاته الإن�سانية.
كما د َّلل على ذلك من تعاليم ال�سنة النبوية التي جاءت لتنهي
عهد التمييز العن�صري والإق�صاء ،بقول الني حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم�« :إن �أكرمكم عنداهلل �أتقاكم» .وهو يريد �أن ي�صل
�إىل �أن القوانني واملواثيق الدولية التي �أعلنت حقوق الإن�سان
يف الغرب �إمنا كانت ت�ستهدف تر�سيخ متتعه بحق الكرامة الذي
ي�سمى يف الإ�سالم بحق التكرمي.
ون�صل يف نهاية امل�ق��ال �إىل ال�ت���س��ا�ؤل :ه��ل تو�صل الكاتب �إىل
حقيقة تناق�ض الن�صو�ص ال�سماوية من تلقاء ذاته بعد بحث
مطول ور�صني وفيه من امل�صداقية ال�شيء الكثري� ،أم �أنه ترديد

مكرر ملا اعتدنا �سماعه من �آراء متعلقة بانحراف الن�صو�ص
ال���س�م��اوي��ة ب�ع��د �أن �أ��ص��اب�ه��ا ال�ت�ح��ري��ف وال�ت�ه��وي��ل؟ و�إذا ك��ان
الكاتب يدعو ملراجعة الن�صو�ص ال�سماوية الأخرى وا�ستنباط
ما ي�ساعده على الت�أ�سي�س لفكرته يف التدليل على احلقوق
ال�ت��ي ج ��اءت ب�ه��ا ال�ن���ص��و���ص ال��دي�ن�ي��ة ،ف�ل�م��اذا ال ي�ت��م جتاهل
الن�صو�ص املناق�ضة يف الديانات الإبراهيمية و�إبراز ما ُي ِّثل
منها �أب�ع��ادًا �إن�سانية وع��ادل��ة؟ �إذ ما يهم هُ نا ،لي�س َن ْ�سف ما
ُي�ؤمِ ن به الآخ��رون بقدر البحث عن امل�شرتكات التي جتتمع
عليها امل�شرتكات الدينية؛ لأن عقائد الآخرين بالن�سبة لهم
�صحيحة متا ًما ،ولكن ما يهم � َ
أكث �أن تعزيز التعاليم اجليدة
التي جاءت بها الأديان ومراجعة ما يعتقد �أنه حم َّرف وو�ضعه
على الطاولة للنقا�ش اجلريء واجلاد.
ويف ال��واق��ع ،لي�ست وحدهما الديانتان اليهودية وامل�سيحية
�أ�صيبتا ببالء التحريف �-إن �صدق هذا الأمر تاريخ ًّيا -ولكن
الإ�سالم � ً
أي�ضا ابتلي ب�سوء الفهم والت�أويل واملغاالة يف تف�سري
�آياته ،بل و�إنه بعد قرون من الت�أ�سي�س للم�ساواة ونبذ العبودية
من �شبه اجلزيرة العربية ،جند �أ َّن تركيبة املجتمعات العربية
خ�صو�صا تلك التي نزل فيها الإ�سالم وانت�شر يف البداية-م�ستها لوثة الطبقية واملناطقية واالثنية وع��ززت بع�ض
قد َّ
الأحداث التاريخية وال�سيا�سية ذلك ،وها هو �أر�شيف املا�ضي
ي�صبح واق ًعا �صعب القهر ،ف�إن العرب امل�سلمني �أنف�سهم غري
قادرين على تطبيق الن�صو�ص الإ�سالمية يف واقعهم ب�سبب
وج��ود وج��وه التفريق الطبقي وال�ع��رق��ي ال�ت��ي ت�سيطر على
فكر وروح الكثري م��ن املجتمعات العربية امل�سلمة!! فكيف
ب�ع��د ذل ��ك ي�ت�غ��ا��ض��ى ال �ك��ات��ب ع ��ن جت��اه��ل م�ع�ت�ن�ق��ي الإ� �س�ل�ام
لتعاليمه قبل جتاهل وحتيز الإمرباليات املعا�صرة للحقوق
الإن�سانية يف الأدي��ان؟ وكيف يُقر مبد�أ تكرمي الإن�سان عامليا
�إذا كانت مظاهر اجلاهلية ال تزال ت�ستقر يف �سماء الكثري من
املجتمعات املتدينة نف�سها؟!
asmaashamsi@hotmail.com
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حني ُيه ِمل امل�ؤرخ التاريخ با�سم الدين والالهوت!!
هاجر ال�سعد َّية
وتعجب منه اجتاه املفكرين امل�سيحيني
لقد َجاء مقال الباحث حامت الطحاوي «اجلغرافيا التاريخية للبحر الأحمر قبل الإ�سالم» واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،نتيجة ا�ستغراب ُّ
وامل�ؤرخني واجلغرافيني الذين مل يهتموا بتوثيق ودرا�سة البحر الأحمر؛ حيث مل يخلفوا لنا عَمال واحدا قبل الإ�سالم ب�شكل مبا�شر .مما كان -منطقيا -يجب عليهم االهتمام
بدرا�سة جغرافية وتاريخ البحر الأحمر على اعتبار �أن بيزنطة -وريثة الرتاث الكال�سيكي القدمي -ميتد امتدادها اجلغرايف على البحر الأحمر .وميكننا تف�سري ذلك ب�أن املفكرين
امل�سيحيني البيزنطيني يف احلقبة قبل الإ�سالم ك ّر�سوا جهودهم لدرا�سة علوم الدين والالهوت ،على ح�ساب باقي العلوم التي عدُّ وها علو ًما وثنية .وهذا ما يو�صلنا �إىل معرفة
وجود نق�ص كبري يف املعرفة اجلغرافية البيزنطية امل�سيحية بالبحر الأحمر و�سواحله يف القرن ال�ساد�س امليالدي .ومن اجلدير ذكره حني ُيهْمِ ل امل�ؤ ِّرخ التاري َخ باالنقطاع عن
التدوين والت�سجيل ،ف�إنه يجعل م�ساحة لإعادة الأخطاء التاريخية يف املجتمع الب�شري.
ي��أت��ي ح��امت ال�ط�ح��اوي ل�ي��ؤ ِّك��د وي��دع��م ِ���ص��حَّ ��ة ال�ف�ك��رة �أع�ل�اه؛ من
خ�لال م��ا ا�ستدل ب��ه م��ن �أمثلة يف مقاله ..وميكنني تلخي�ص ما
قدمه وفقا للآتي:
�أفا�ض ٌّ
كل من اجلغرايف اليوناين �أجاثارخيد�س يف القرن الثاين
قبل امليالد ،و�سرتابون ،ثم املجهول �صاحب كتاب «الطواف حول
البحر الآرتريي» يف القرن الأول للميالد ،ومعا�صره بليني الأكرب
يف احل��دي��ث ع��ن ال�ب�ح��ر الأح �م ��ر وج�غ��راف�ي�ت��ه ،ف���ض�لا ع�م��ا كتبه
ك��وزم��ا���س امل�ل�اح ال�ه�ن��دي وب��روك��وب�ي��و���س م��ن ال�ق��رن ال���س��اد���س مع
بع�ض امل�صادر الأخرى املعا�صرة.
وقبل �أن يفند ما مت ذكره عن البحر الأحمر من قبل اجلغرافيني
�أع�لاه� ،أ�شار �إىل نبذة جغرافية ب�سيطة عن البحر الأحمر الذي
ي�شكل منطقة و�صل ،ومعربا مالحيا بني قارتي �آ�سيا و�إفريقيا.
وتعد القناة املمتدة على ال�ساحل الإفريقي �أكرث �ضيقا من مثيلتها
ع�ل��ى اجل��ان��ب الآ� �س �ي��وي .وتتخلل ت�ل��ك احل��واج��ز ف�ت�ح��ات عميقة
ت�سمح ب�إبحار ال�سفن.
واحلقيقة �أن البحر الأحمر قد احتل مكانة مهمة لدى احل�ضارات
ال�ق��دمي��ة والأمم امل �ج ��اورة ل ��ه .ف�ق��د �أط �ل��ق ع�ل�ي��ه ال�ف��راع�ن��ة ا�سم
«الأخ���ض��ر ال�ه��ائ��ل» ،بينما �أ��س�م��اه اليونانيون وال��روم��ان «البحر
الآرت � �ي ��ري» ب�ف���ض��ل ل ��ون م �ي��اه��ه احل� �م ��راء ب �ع��د ان �ع �ك��ا���س �أ��ش�ع��ة
ال�شم�س عليها .وذكرت امل�صادر الرومانية انق�سام البحر الأحمر
�شماال �إىل خليجني «ال�سوي�س» ،و«العقبة» .ولقد �أ�شار اجلغرايف
�أجاثارخيد�س منذ القرن الثاين �إىل دور امللوك البطاملة يف تد�شني
املالحة يف خليج العقبة؛ الأمر الذي جعله �صاحلاً �أمام الرحالت
التجارية البحرية.
َب ْيد �أ َّن��ه ُع� َّد التاجر ال�سكندري كوزما�س املعروف باملالح الهندي
الوحيد بني الكتاب البيزنطيني ال��ذي �أبحرت �سفينته يف مياهه
ف�شاهده بنف�سه ف�ضال ع��ن �إ��ش��ارت��ه يف كتابه �إىل �أن��ه ق��د ا�ستمد
العديد م��ن معلوماته ع��ن البحر الأح�م��ر م��ن البحارة وال�سكان
املحليني الذين قابلهم يف خمتلف الأماكن التي م َّر بها .وبالتايل
ك��ان ك��وزم��ا���س �شاهد ال�ع�ي��ان البيزنطي ال��وح�ي��د للبحر الأح�م��ر
و�سواحله ،على عك�س باقي الأعمال البيزنطية.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل ��ك؛ مي�ك�ن�ن��ا ت�ل� ُّم����س ال�ن�ق����ص ال��وا� �ض��ح ل��دى

كوزما�س عند حديثه عن جغرافية و�سواحل وموانئ البحر الأحمر
و�أهميته املالحية والتجارية مقارنة باجلغرافيني ال�سابقني .حيث
�إن كوزما�س مل ي�شر �إىل امليناء امل�صري ال��ذي انطلق منه م��رورا
بالبحر الأحمر؛ �سواء كان ميناء القلزم �أو الق�صر القدمي .على
الرغم من كونه تاجرا يف الأ�سا�س قبل حتوله �إىل الرهبنة -وهو
م��ا جعل ر�ؤي�ت��ه اجلغرافية م�صطبغة ب�صبغة م�سيحية ،كما هو
وا�ضح من عنوان كتابه -ف�إنه مل يكلف نف�سه الإ�شارة �إىل الأهمية
التجارية ملدينة قلزم؛ فقد اكتفى بالإ�شارة �إىل �أن��ه بجوار املكان
ال��ذي ف َّر منه مو�سى و�أتباعه .وقد تناول معظم كتابات احلجاج
امل�سيحيني -ال��ذي��ن و�صلوا م��ن قبله القلز َم �إب��ان رح�لات احل��ج-
الأهمية التجارية للميناء منذ وقت مبكر.
واحلقيقة �أ َّن��ه ال ُيكننا احلديث عن ميناء القلزم دون احلديث
عن ال��رواج التجاري �أي�ضا يف جزيرة ت�يران الواقعة على مدخل
خليج العقبة ،حيث �أقام موظفو اجلمارك بها مكتبا ملتابعة ال�سلع
والب�ضائع حتى عام 473م .ومع ذلك ،مل جند �إ�شارة من كوزما�س
جل��زي��رة ت�ي�ران يف ال�ق��رن ال���س��اد���س امل �ي�لادي .ول�ك��ن وج��دن��ا عنها
لدى معا�صره بروكوبيو�س الذي و�صفها ب�أنها تبعد م�سافة �أقل
من �ألف عن العقبة ،و�أن ال�سكان اليهود الذين كانوا يعي�شون بها
قد خ�ضعوا متاما للإمرباطورية البيزنطية يف عهد الإمرباطور
ج�ستيان.
وم��ن املريب �أي�ضا �أ َّن امل�لاح كوزما�س ال��ذي ارت��اد البحر الأحمر
ب�سفينته ،مل ي���ش��ر �إىل �أح ��د �أ��ش�ه��ر امل ��وان ��ئ امل���ص��ري��ة يف ال�ف�ترة
الرومانية املت�أخرة ،وهو ميناء برينيقي �إىل جانب ميناء القلزم.
وعلى �أية حال ،فلم تخل كتابات الرحالة ال�سكندري كوزما�س من
بع�ض الإ�شارات الأنرثوبولوجية ل�سكان ال�ساحل الإفريقي للبحر
الأح�م��ر مثل �إ��ش��ارت��ه الوحيدة ع��ن �سكان الكهوف ،واحلقيقة �أن
تلك الإ�شارة ل�سكان الكهوف مل تكن الأوىل يف امل�صادر اجلغرافية
البيزنطية.
وم ��ن امل�ث�ير �أي���ض��ا �أن ن�شري �إىل �أن ��ه ق��د ح��دث��ت ه �ج��رات قدمية
ل���س�ك��ان ��س��واح��ل ال�ب�ح��ر الأح �م ��ر م�ن��ذ ال�ع���ص��ور ال�ق��دمي��ة نتيجة
ظروف جغرافية ومناخية ،وهو الأمر الذي دفع بع�ض الباحثني
املتخ�ص�صني �إىل مالحظة العالقة بني �سكان قبائل البجة �شرق

ال�سودان وم�صر ،وقبائل عرب �شبه اجلزيرة قبل الإ�سالم.
ك�م��ا �أغ�ف�ل��تْ اجل�غ��راف�ي��ا ال�ب�ي��زن�ط�ي��ة �أي��ً��ض��ا �أه ��م م��وان��ئ اجل��زي��رة
العربية على ال�ساحل ال�شرقي للبحر الأحمر وهو ميناء لويكي
ك��وم��ي (ال �ق��ري��ة ال �ب �ي �� �ض��اء-احل��وراء) ال ��ذي ي�ق��ع م�ق��اب��ل امل�ي�ن��اء
امل�صري؛ حيث �سيطر على الطريق التجاري املمتد �إىل البرتاء.
ثم عاد اجلغرافيون البيزنطيون وامل��ؤرخ��ون للحديث عن �ساحل
اجلزيرة العربية جنوبي لويكي كومي .فذكر ماركيانو�س �أن العرب
�أ�صحاب اخليام كانوا ي�سكنون ال�صحراء املتاخمة لل�ساحل ال�شرقي
للبحر الأحمر ،كما �أ�شار مروكوبيو�س �إىل عرب ميتلكون �أرا�ضي
على ال�ساحل يدعون رمبا أ�ه��ل «مدين» .غري �أن ذلك يخالف ما
ورد �سابقا ل��دى �سرتابون م��ن وج��ود �ساحل �صخري طويل على
ال�ضفة ال�شرقية للبحر الأحمر ،كان ي�صعِّب مهمة ال�سفن املبحرة
ب�سبب وجود �سال�سل من اجلبال .وميكننا �أن ن�ستنتج �أن الأمر قد
تغري زمن بروكيوبيو�س يف القرن ال�ساد�س؛ �إذ �أ�صبح ال�ساحل �أكرث
�أمانا بعد �أن ب�سطت بيزنطية نفوذها فا�ستمرت يف و�صف ال�ساحل
ال���ش��رق��ي للبحر الأح �م��ر ح�ت��ى ج�ن��وب غ��رب��ي اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة،
وعملت ال�سيا�سة على توطيد العالقة مع حكام جنوب غربي �شبه
اجل��زي��رة العربية .وم��ن الغريب �أي�ضا �أن اجلغرافيا البيزنطية
جتاهلت ذك��ر املدخل اجلنوبي للبحر الأحمر م�ضيق ب��اب املندب
باعتباره النقطة التي ينتهي عندها البحر الأح�م��ر ،على عك�س
ما ذكره �صاحب كتاب الطواف يف منت�صف القرن الأول امليالدي.
كما �أنها غفلت عن احلديث عن كيفية اقتحام الأ�سطول احلب�شي
للأرا�ضي احلمريية ،فلم تذكر �أي املوانئ التي حدثت فيها �أحداث
القتال.
َّ
ُ
ك� ُّ�ل م��ا ورد ذك��ره �أع�ل�اه يعد �أدل ��ة ت َ�برْهِ ��ن ِ���ص��حَّ ��ة ر�أي الطحاوي
الذي تو�صَّ ل �إىل حقيقة نق�ص املعرفة اجلغرافية البيزنطية قبل
القرن ال�ساد�س امل�ي�لادي قبل الإ��س�لام .مما وج��ب على املفكرين
وامل�ت�خ���ص���ص�ين يف ج�م�ي��ع �أن� ��واع ال �ع �ل��وم الإن���س��ان�ي��ة وال�ط�ب�ي�ع�ي��ة،
االه�ت�م��ام مبجالهم التخ�ص�صي وحر�صهم على درا��س��ة احلا�ضر
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وت��اري �خ �ي��ا و�إن�ث�روب��ول��وج �ي��ا وت��اري �خ �ي��ا واق�ت���ص��ادي��ا
وفيزيائيا�...إلخ .فالعلم �أداة تطور وح�ضارة الإن�سان واملجتمع.
ومن �سمة العلم الرتاكم والبناء عليه.
hajirwork@outlook.com
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ِف�صام الإحيائيني
ب�سام الكلباين
َّ
َت ْن َط ُ
لق احلرك ُة الإحيائية التي َي ْ�شهَدها عامل امل�سلمني اليوم ،واملعروفة با�سم «ال�صحوة» ،من اعتبار �أ َّن للرتاث الإ�سالمي ك َّل القدرة على مُواجهة واقع الهيمنة احل�ضارية
احلديثة التي ُيار�سها الغرب على البلدان املتخلفة ح�ضار ًّيا .ويذكر الكاتب �أحميدة النيفر يف مقاله مبجلة «التفاهم» واملعنون «الوحدة واالختالف يف نهج التفاهم القر�آين»،
ِ�صام تاريخي؛ �إذ �إ َّنها من جهة ال تلتفت �إىل طبيعة التغيريات االجتماعية واالقت�صادية واملعرفية الهائلة التي
على �أ َّن هذه املقولة املعتمدة على الرتاث وحده واقعة يف حالة ف َ
عرفها عامل الإن�سان منذ الثورة ال�صناعية ،والتي ت�سارعت وتريتها ب�صورة غري م�سبوقة مع الثورة املعلوماتية ،ويتم َّثل �إعرا�ض الإحيائية الإ�سالمية �أ�سا�ساً يف رف�ض ا�ستيعاب
اخللفية الفكرية واملبدئية لتلك التغيريات؛ مما جعلها يف قطيعة معها ،فعجز عن تطويرها �أو جتاوزها ،رغم �إقرارها العلمي ب�أنه ال مفر من التعامل معها يف م�ستوياتها
احل�ضارية التقنية.
ْ
ا�ستفادت حركة ال�صَّ حوة من حالة ثقافية �سائدة
من جهة �أخرى،
يف عموم البالد الإ�سالمية ُتتيح فاعلية خا�صة للت�صوُّر الديني؛
مما يجعل الإن�سان يف تلك املجتمعات يبقى كائناً متديناً ،حتى
عب عن تنكره لتعاليم الدين و�شعائره؛ َّ
لكن املالحظ هو �أن
و� ْإن َّ
اال�ستفادة من تلك احلالة الثقافية مل تبلغ حد اكت�ساب التدين
الكامن يف البنية الثقافية طبيعة وفاعلية معا�صرتني.
لقد ظ َّل التديُّن -يف الغالب الأعم� -شكليًّا وعاطفيًّا؛ فهو ال يكاد
يبايل بالتناق�ضات ال�سلوكية التي يقع فيها� ،أو ال يُح�سن االلتفات
�إىل املقت�ضيات االجتماعية وال�ف�ك��ري��ة والقيمية ال�ت��ي يفر�ضها
الإمي ��ان باعتباره منطلقاً ي�شهد ب��ه امل��ؤم��ن على ال�ن��ا���س ،ويكون
به فاع ًال يف الواقع الإن�ساين املتجدِّد ،وبذلك ن�شهد اليوم حالة
ف�صام مُثنى يغذي كل ط��رف منه الطرف الآخ��ر مبا يعقد حالة
امل�سلمني ب�صورة خا�صة ،ويجعل بع�ضهم يف�سر ذل��ك با�ستحالة
دخول امل�سلمني جديًّا الأزمنة احلديثة .بقي � ْأن ن�س�أل :كيف ميكن
جتاوز ذلك التدين اخلام بتحويله �إىل فاعلية ومعا�صرة؟
وللإجابة ،ثمَّة �أك�ثر من مدخل؛ لكن تلك املداخل تتجمع حول
حمور «الإن�سان» :ما هي طبيعته؟ وما موقعه يف الوجود؟ وكيف
يكون تعبريه عن ذلك املوقع؟
وب��ال�ن�ظ��ر �إىل ال�ن����ص ال �ق ��ر�آين امل��ؤ��س����س حل���ض��ارة امل�سلمني جند
�أن «الإن���س��ان» ط��رف �أ�سا�سي ف�ي��ه ،وه��و م��ن جهة البناء ال�ق��ر�آين
وخا�صيته ال��دالل�ي��ة ي�برز كم�صطلح مفتاحي ل��ه ع�لاق��ة ترابط
م ��ع ج�م�ل��ة م ��ن امل �ف��اه �ي��م وال �ث �ن��ائ �ي��ات ال �ت ��ي ت���ش�ك��ل ف�ي�م��ا بينها
تكام ًال ونظاماً مفهوميًّا واح��داً :اهلل والإن�سان ،النبي والتاريخ،
ال�شريعة والأم ��ة ،ال�ع��امل والآي ��ات� ،آدم واخلليفة ،ت�شكل جميعها
�شبكة مفاهيمية واح ��دة جت�م��ع ب�ين م�ف��ردات�ه��ا ��ص�لات ترابطية
متثل العن�صر القاعدي املوجَّ ه يف كامل اخلطاب القر�آين .يطبع
ه��ذا العن�صر ب�صبغته الأ�صلية ك��ل ع�ب��ارة �أو مفهوم �أو م�صطلح
مُت�ضمَّن يف ذلك احلقل الداليلَّ ،
لكن �أهميته تتجاوز هذا املجال
املفاهيمي لتحدِّد احلامل املنهجي القاطع مع الفهم التجزيئي،
ال��ذي يتخبط فيه امل�سلم املعا�صر يف مواجهته لكربيات الق�ضايا
احل�ضارية املطروحة عليه وعلى الإن�سانية.
املقاربة الداللية ملفهوم «الإن�سان» يف اللغة القر�آنية ت�ضعنا �أمام
�أب�ع��اده اجل��دي��دة التي ُت�ضاف �إىل املعنى ال�ع��ادي للإن�سان ،والتي

يكت�سبها م��ن النظام املفاهيمي ،وال�تراب��ط ال��ذي ي��وج��ده البناء
العام يف القر�آن الكرمي .مفهوم الإن�سان يف املعجم القر�آين خمتلف
نوعيا عما هو عليه يف اال�ستعمال القدمي �أو احلديث ،ويف ال�سياق
ال �ق ��ر�آين ال ت�ت�ن��اق����ض دالل ��ة «الإن �� �س ��ان» م��ع ال�ت�ع��اري��ف ال�ق��دمي��ة
واحلديثة؛ لكنها متميزة عنها يف �آن؛ ذلك �أن الداللة القر�آنية ال
ت�ستمد من العبارة ذاتها فح�سب؛ لأن االقت�صار على لفظ الإن�سان
غ�ير ك��اف ،باعتبار �أن��ه لي�س م��ن �أه��م الأل�ف��اظ القر�آنية ت ��داو ًال،
وب�ه��ذا ف ��إن «الإن���س��ان» يف املعجم ال �ق��ر�آين ُ َ
م��اط��ب بالوحي فهو
«اخلليفة» ،خليفة اهلل.
َب ِقيَت املع�ضلة الكربى للإن�سان القر�آين هي الإجابة عن ال�س�ؤال:
كيف ميكن �أن نعي�ش �سوياً وخمتلفني؟ هل يتيح اخلطاب القر�آين
�إر��س��اء ح��داث��ة �إ�سالمية تطرح ق�ضية «التعددية» ب�صورة فاعلة
جتعل حظوظ الأمة �أوفر بف�ضل التعاي�ش املرثي بني املنظومات
الثقافية والدينية والفكرية املختلفة؟
ول�ل�إج��اب��ة ،ال ب��د م��ن التنبيه على �أن خطاب القطيعة الراف�ض
ل�ل�م�ع��ا��ص��رة امل�ع�ت� َم��د يف ع �م��وم ال �ت��وج��ه «الإح �ي ��ائ ��ي» ي���س�ق��ط من
تقديره �أن الإن�سان القر�آين ال ميكن �أن يولد اليوم ب�صورة ذاتية
تنكر حت��ول ال��ذات وتعر�ض ع��ن فهم الآخ ��ر ،وه��و لذلك مطا َلب
بالتخل�ص من ال��ر�ؤي��ة التقليدية للهوية �أو ًال ،ومدعو ثانياً �إىل
مت�ش ت�أ�سي�سي مل�شكلة العالقة بالآخر املختلف.
ٍ
وم��ن �أول مقت�ضيات الإج��اب��ة ع��ن � �س ��ؤال :كيف ميكن �أن نعي�ش
�سويًّا وخمتلفني؟ �ضرورة ت�أ�سي�س عقدي وفكري لق�ضية الوحدة
واالخ�ت�لاف ملواجهة اخل�ط��اب ال��ذي ال ي��رى يف التعدد �إال جمرد
ع��ر���ض ط� ��ارئ مي �ك��ن ال��ر� �ض��ا ب ��ه م ��ؤق �ت �اً يف ال ��واق ��ع االج�ت�م��اع��ي
وال�سيا�سي وال ��ذي ينبغي جت ��اوزه ال حم��ال��ة .م ��ؤدَّى ال�ق��ول بهذا
الت�أ�سي�س هو اعتبار �أن والدة �إن�سان �أ�صيل �-أي فاعل يف الع�صر-
مرتبط ع�ضويًّا مب�س�ألة العالقة بالآخر ،مبا يحولها �إىل ق�ضية
مف�صلية ،تتنزل �ضمن ر�ؤية معتمدة وحمكمة منبثقة من قراءة
منهجية للن�صو�ص امل�ؤ�س�سة.
ول�ك��ن ،كيف ميكن -ان�ط�لاق�اً م��ن ن�ص ال��وح��ي يف ��ض��وء االعتبار
الثقايف ال��ذي وق�ع��ت الإ� �ش��ارة �إل�ي��ه -الإج��اب��ة ع��ن ��س��ؤال الع�صر؟
وكيف �أف�صحت �آي��ات القر�آن الكرمي عن مفهوم االختالف؟ وهل
تتوافر للآيات القر�آنية موجهات منهجية لهذه امل�س�ألة؟

� ْإن ب��د�أن��ا ب�ج��ان��ب امل���ض�م��ون ،ف� ��إ َّن م���س��أل��ة ال�ت�ع� ُّدد َت� � ِرد يف ال�ق��ر�آن
الكرمي �ضمن حقل داليل وا�سع حتدده عبارات مرتبطة مبق�صد
اخللف ،وما ات�صل مبجايل الإميان والكفر من معاين «التعارف»
و«العفو» و«الإكراه» و«التذكري» ،وما ارتبط ب�سنن التاريخ وحراك
املجتمعات .تتقاطع �ضمن ه��ذا احلقل املمتد جملة من الدوائر
ُم�سِّ دة قيمة جديدة بالن�سبة ملجتمعات قدمية كانت ال تف�صل
بني التدين والروابط االجتماعية املقيدة منزلة مفهوم الإن�سان
��ض�م��ن خ �ط��اب ام �ت �ث��ايل ،ي�ق���ص��ره ع�ل��ى ف��ردي��ة �آ� �س ��رة وع���ش��ائ��ري��ة
طاغية.
ل�ق��د ك ��ان م �ب��د�أ «ال �إك ��راه يف ال��دي��ن» ُخ �ط��وة ح��ا��س�م��ة حت �دَّى بها
اخل�ط��اب ال �ق��ر�آين الن�سق ال�ث�ق��ايف وال��دي�ن��ي ال���س��ائ��د�� ،س��واء �أك��ان
متمث ًال يف ال��وث�ن�ي��ة �أم يف الن�صرانية �أو يف ال�ي�ه��ودي��ة �أم يف غري
ذل ��ك ،و�أ� �س ��ا� ��س ه ��ذا امل �ب ��د�أ اجل ��دي ��د -زم ��ن ال �ن ��زول ويف ك ��ل �آن-
يرتبط مبفهوم اال�ستخالف وباخل�صائ�ص الأ�سا�سية للإن�سان
امل�ستخلف التي �سبق ذكرها ،ويتعلق مبد�أ «ال �إك��راه يف الدين» يف
ق�ضية �صميمية هي مفهوم «احل��ق» ،وتك�شف هذه الق�ضية جانباً
م�ؤ�س�ساً يف البنية القر�آنية حني نقر�أَ « :و ُقلِ ْ َ
ال ُق مِ ْن َر ِب ُك ْم َفم َْن
�� َ�ش��ا َء َف� ْل� ُي� ْ�ؤمِ � ْ�ن َو َم � ْ�ن �� َ�ش��ا َء َف� ْل� َي� ْك� ُف� ْر» .تدعم قيمة التعدد واح�ترام
االختالف يف دوائر �أخرى؛ مثل قوله تعاىلَ « :و َي ْد َرءُو َن ِب ْ َ
ال�سَ َن ِة
ال�سَ ِي َئ َة �أُو َلئ َِك َل ُه ْم ُع ْقبَى الدَارِ»� .أو قوله« :وَعِ بَا ُد الرَحْ م َِن ا َل ِذ َ
ين
َي ُْ�شو َن َعلَى ْ أَ
ْ�ض َه ْو ًنا َو ِ�إ َذا َخ َ
اط َب ُه ُم ْ َ
الاهِ ُلو َن َقا ُلوا �سَ َلمًا».
الر ِ
�أما يف جانب العالقات بني املجموعات ،فالآيات ت�ؤكد على م�ساواة
النا�س �أ ًّي��ا كانت معتقداتهم ،وم��ن ثم يتقرر مبد�أ التعددية من
خالل قوله تعاىلَ « :و�إِن مِ ْن �أُ َم ٍة �إِ َل َخ َل فِيهَا َن ِذي ٌر»� .أو قولهَ «:و َل ْو
ا�س حَ َتى
ْ�ض ُك ُل ُه ْم جَ مِيعًا �أَ َف�أَ ْن َت ُت ْك ِر ُه ال َن َ
َ�شا َء َرب َُك لآم ََن م َْن ِف الأَر ِ
َي ُكو ُنوا ُم�ؤْمِ ِن َ
ني».
ويف �ضوء ه��ذه العناية القر�آنية التي تعمل على جت��اوز ح�صرية
احل��ق يف طائفة �أو ملة يُ�س َتنبت الإن���س��ان ليكون ال�ك��ائ��ن املتميز
واملتجدد با�ستمرار� .إنها والدة ت�ستدعي ر�ؤي��ة للذات وللجماعة
وللآخر املختلف ت�سمح برتكيز بناء ح�ضاري مبدع ومفتوح على
خمتلف اجلهود الإن�سانية.
deeko123@hotmail.com
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َم ْن ينقذ الرتاث وهو رميم؟
�إينا�س ال�شياد َّية
يف َي ْوم �إعالن حترير املو�صل �-إحدى �أهم املدن العراقية و�أكربها تاريخ ًّيا -من �أيدي «داع�ش» املدن�سة ،ت�سللت �إىل �أرواحنا ال�سعادة بر�ؤيتنا فرحة العراقيني بهذا الن�صر بعد �صراع
طويل ،ولكنَّ التاريخيني وامل�ؤرخني كانوا يرون �سوادا �أعظم بعد انتهاء هذه احلرب التي ن�سفت ك َّل �إ�ضافة براقة للرتاث الإ�سالمي من تاريخ عظيم ،والذي ع�ش�ش ل�سنوات طويلة
يف هذه املدينة العريقة ،وهذا ما تطرق �إليه الكاتب في�صل احلفيان يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،والذي �أ�شار �إىل �أهمية درا�سة الرتاث الإ�سالمي يف ظل حروب متتالية
هزت املنطقة العربية وو�صفها بالزلزال الذي �أباد ك َّل �شيء لي�س على امل�ستوى ال�سيا�سي فح�سب ،بل على امل�ستوى الثقايف واحل�ضاري.

الرتاث كما ُيحدِّده الكاتب يف مقاله هو ما خلفه الأجداد
من علوم ومعارف ُ�شغلوا بها �سواء وجدت يف املخطوطات
�أو غريها .ورغ��م �أهمية درا�سته� ،إال �أ َّن هناك من��اذج من
النا�س ي�ستهينون به ويحتقرونه ويحاولون �أن يرتب�صوا
به ليك�شفوا عن �سو�آته ،بل �إن بع�ضهم يعترب من يلتفت
�إليه قد �سقط يف َ�ش َرك التخلف ،ومنهم من كان له تبعا
بعبودية مفرطة ،يعي�شون بداخله وي ��أب��ون امل�سا�س به،
ور��ض��وا �أن ي�ك��ون ه��ذا امل��ا��ض��ي حا�ضرهم ال��ذي يعي�شون
متنا�سني �أن الإن �� �س��ان يف ت�ط��ور م�ستمر وال ي�ق��ف عند
حمطات توقف فيها ال�سابقون ،وللأ�سف كانت النتيجة
�أن تاهت حقيقة الرتاث الكامنة بعطاياه التي خلفها لنا؛
لذلك ف ��إ َّن الكاتب ي��رى ��ض��رورة �أن يهتم دار���س ال�تراث
بجانب القيم التي تعك�س املواقف الأخالقية والفكرية
للرتاث وعدم �إغفال جانب املعرفة والعلم فيه.
ال ْر� � ِ�ض َف ُ
انظ ُروا َك ْي َف َك��ا َن عَا ِق َب ُة ا َّلذِ َ
ين
ريوا ِف َْ أ
« ُق� ْ�ل �سِ ُ
مِ ن َق ْب ُل»� ..آية جتعلني �أ�ؤمن ب�أهمية �أن نعرف ما �صنعه
ال�سابقون حتى نتعلم منهم ون�ستفيد من جتاربهم ،ال �أن
نقف عند الرتاث الذي خلفوه وقفة مفاخرة ٍّ
وتغن ،كما
�أنني �أ�ؤي��د التجديد يف ال�تراث ال��ذي نا�شد �إليه الكاتب
يف مقاله بعدم االن�سالخ التام عن املا�ضي وع��دم العي�ش
فيه وتقدي�سه ،بل درا�سته باتزان بال �إفراط وال تفريط،
ولكن :كيف لنا �أن ن�صل �إىل التجديد؟
لقد اخت�صر الكاتب طريقة رائعة للو�صول �إىل التجديد
يف الرتاث الذي ي�ضمن اال�ستفادة منه وحدد ثالثة �أ�س�س
م�ه�م��ة؛ وه ��ي :ات �خ��اذ م��وق��ف م �ت��زن ل �ل�تراث ي�ب�ت�ع��د عن
التقدي�س �أو التهمي�ش ،ح�سن النية وال�ت��ي و�إن تال�شت
�ستختلط �أوراق امل�صالح ال�شخ�صية والأه��واء باحلقيقة؛
ف ��دول ك�ث�يرة ت�ع�م��د ح��ال�ي��ا �إىل ت���ش��وي��ه حقيقة ال�ت��اري��خ

حتقيقا مل�صاحلها الذاتية �أو رمبا ال�سيا�سية �صانعة لها
تاريخا جديدا يفتقر امل�صداقية وال�صحة� ،أم��ا الأ�سا�س
الثالث فهو �إجرائي ويعترب من �أهمها يف الوقت احلايل،
وي�ضمن الو�صول للمعلومة بطرق �سهلة يف زم��ن ثورة
املعلومات ،وه��ذا ما ن�شهده فعال اليوم بتزايد االهتمام
بت�صميم مواقع الرتاث على �شبكة الإنرتنت.
حقائق كثرية ُغ ِّيبت يف التاريخ الذي نعتقد �أننا ر�صدنا
ك ًّما هائال منه .ويف احلقيقة امل ُ� َّرة �أننا مل ن�ستطع حتى
�أن جن��زم ذل��ك ف�ع�لا ،وه�ن��ا يعر�ض ال�ك��ات��ب م�ث��اال لذلك
«ال�ب�ح��ث اال��س�ت�ق��رائ��ي حل�ق��ل م�ع��ريف واح ��د م��ن ال�ت�راث:
ال�ت�راث ال�سيا�سي الإ� �س�لام��ي» ،فلقد �أج ��راه �صاحبه يف
العقد الأخ�ير م��ن ال�ق��رن املا�ضي ،وخل�ص �إىل �أن م��ا مت
ال�ت�ع��رف عليه ودرا� �س �ت��ه م��ن م���ص��ادر ال�ت�راث ال�سيا�سي
ال يتعدى عند جميع امل��ؤل�ف�ين فيه �أك�ثر م��ن  ،%18ومل
يتعد ع�ن��د �أي منهم �أك�ث�ر م��ن  %6م��ن جم�م��ل الكتابات
الإ�سالمية يف علم ال�سيا�سة ،ورغم الق�صور الذي ن�شهده
يف درا�سة التاريخ �إال أ� َّن��ه ظل حا�ضرا مبا تقذفه املطابع
كل ي��وم وم��ا جت��ده كتب ال�تراث من رواج يف املعار�ض...
وغريها ،ولكن :هل يكفي هذا احل�ضور الكمي وال�شكلي
فقط للرتاث؟!
تط َّرق الكاتب يف مقاله �إىل �شروط التجديد ،وعر�ض فيه
ق�ضايا مهمة ال بد من االلتفات لها؛ فكثري من مقرري
الرتاث يخافون جتاوز الن�صو�ص الأ�صلية فيدورون حول
�أفالكها عاجزين عن الإ�ضافة ل�شعورهم بالدونية من
�إنتاج �أق��ل ملعانا بالكلمات الرباقة عن ال�سابق؛ وبالتايل
يغدو الن�ص الذي ُي ْو َلد يف املا�ضي حا�ضرا يقيد وي�شد �إىل
اخللف ،ال ما�ضيا يحرك ويدفع �إىل الأم��ام ،وتاريخيون
ك�ثر ي��دع��ون �أن �ه��م حم�ل�ل��ون وم ��ؤرخ ��ون وه ��م يف حقيقة

الأمر ال ي�ستطيعون �إجناز �شيء �سوى حتويل املخطوطة
القدمية �إىل مطبوع يقر�أ ،هذا �إنْ �سلم من التحريف ،فكل
العمليات التي ت�ستند �إىل الن�صو�ص ال تتجاوز االختيار
�أو االخت�صار وجتميع املت�شابه مع املت�شابه .وهذا ما �أوجد
رمت��ا مم�لا على �أرف��ف مكاتبنا العامة ،ف�لا يختلف من
تلك النتاجات التاريخية �سوى الغالف اخلارجي وا�سم
املقرر العتمادهم على خمتارات من كتب معينة كريا�ض
ال���ص��احل�ين م�ث�لا �أو اع�ت�م��اده��م ع�ل��ى � �ش��رح ل ��دي ��وان من
دواوي��ن ال�شعر �شرحت ع�شرات امل��رات على مدى قرون؛
وبالتايل �أ�صبحت النتاجات تفتقر �إىل التحليل والتف�سري
والتقرير ،وبقيت تعرف بالكاتب وال�شخو�ص والأماكن
وت�ضيف احل��وا��ش��ي وامل���ص��ادر للمو�ضوع ذات ��ه دون �أدن��ى
جهد ،ناهيك عن اعتمادهم يف درا�سة التاريخ الإ�سالمي ملا
له رواج فقط؛ فمثال هم�شت مناطق تاريخية كان لها دور
كبري يف هذه احل�ضارة كالأندل�س واملغرب و�إفريقيا ،و َّ
مت
الرتكيز على ب�لاد العراق وال�شام ،كما هم�شت الأ�سماء
والفرتات الزمنية التي مل يتعارف على �أنها ذات رواج يف
نتاجها الرتاثي ،وهذا ما �أخفى الكثري من الرتاث الذي
من املمكن �أن يكون �أكرث �ألقا وفكرا.
فما �أحوجنا لالهتمام �أكرث بالرتاث الذي بني �أيدينا يف
ظل متا�سه مع الثقافات الوافدة واالحتكاك مع احل�ضارة
الغربية وانت�شار القنوات الف�ضائية التليفزيونية التي
تن�سج ال�ت��اري��خ كيفما ��ش��اءت ،وحت��ذف وت�ضيف منه كما
�شاءت ،م�ستغلة قوة �إعالمها ونفوذه ،ويف املقابل ت�صمت
�أف� ��واه �أخ� ��رى ع��ن ال ��دف ��اع ع��ن ح�ق�ي�ق��ة ال �ت�راث مكتفية
ب���س�ط��ور وج ��دت يف ك�ت��ب ع���ش����ش ع�ل�ي�ه��ا ال�غ�ب��ار يف �أرف ��ف
مكتباتها العامة ،فهل من املعقول �أن يندثر تراثنا و ُي�صنع
�آخر مُ�ض َّلل تدر�سه الأجيال من بعد هذه الع�صور؟!
taj_nwees@hotmail.com

الن�صو�ص املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�ضرورة ر�أي جملة التفاهم �أو اجلهة التي ت�صدر عنها.
جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
الربيد الإلكرتوين tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

