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المساواة
في النوع االجتماعي

وليد العبري

ُمفارقة كبرية تعي�شها املر�أة العربية اليوم ،بني ما ي�سود عنها من ت�صورات ال�سيما يف الغرب ،هي �أقرب �إىل ما ورد يف بع�ض املدونات الرتاثية؛ مثل:
«�ألف ليلة وليلة» ،من �أنها امر�أة �شرقية جميلة متربجة ثرية مثرية خادمة مطيعة للرجل م�صدر متعته التي ال تن�ضب ،وبني واقعها الذي تعي�ش؛ فهي
العاملة باملنزل وخارجه ،الكادحة �إىل حد ال�شقاء ،الفقرية الرثة ،املحرومة من احلقوق مبا يف ذلك املمنوحة من ال�شرائع والقوانني ،امل�ضطهدة من
الرجل واملجتمع ،املتعر�ضة للعنف ب�أ�شكاله املختلفة املادية واملعنوية والنف�سية واجلن�سية ،امل�ؤمتنة على تربية الأبناء وال�سهر على تلبية حاجاتهم.
وه��ذا م��ا ناق�شه الباحث الدكتور �سامل لبي�ض �أ�ستاذ علم
االجتماع يف املعهد العايل للعلوم الإن�سانية بتون�س يف جملة
التفاهم؛ �إذ ي�ضيف �أ َّن ��ه يف ظ��ل ذل��ك الو�ضع ال��ذي تعي�شه
املر�أة العربية تربز فكرة النوع وك�أنها �أيديولوجيا الإنقاذ.
�أ�سهب الدكتور �سامل لبي�ض يف تعريف اجلن�س ،والفرق بينه
وب�ين النكاح ،وب�ين امل ��ر�أة وال��رج��ل يف اللغة العربية �إ�سهابا
كبريا ،لن نتحدث عنه يف مقالنا هذا ،ولكن �سنذكر خال�صة
ما تو�صل �إليه.
و ُي�ؤكد لبي�ض �أنه ت�ساوى معنى الأنوثة مع الليونة وال�سهولة
�إىل درج��ة ال��رب��ط يف اال�شتقاق ب�ين �أ��ص��ل امل�صطلح والطعام،
و�سهولة ا�ستهالكه بالن�سبة للأنثى عموما ،وامل��ر�أة على وجه
اخل�صو�ص ،وت�ساوى معنى الذكورة مع القوة وال�شدة والب�أ�س،
وبالتايل مع الرجولة .وه��ي معانٍ ال �شك �أن لها �أث��را كبريا
على احلقل ال��داليل لتلك امل�صطلحات؛ نظرا �إىل �أنها وليدة
�إنتاج ثقايف �أفرزه املجتمع الذي ن�ش�أت فيه.
لقد ن� أش� مفهوم النوع يف �أوروب��ا املعا�صرة� ،إال �أن ظهوره جاء
م�ت��أخ��را؛ �إذ ا�ستخدم م��ن ط��رف احل��رك��ة الن�سوية يف اململكة
املتحدة يف القرن الع�شرين� .إ َّن ظهور املفهوم مت�أخرا قد �ساعد
على مراكمة �إرث م��ن ال�سلوكيات والأف �ك��ار التي ترتكز على
التمييز �ضد املر�أة ،وعلى تفوق الرجل يف املجتمعات الغربية.
�أم��ا ال�س�ؤال املركزي ال��ذي م ّيز فكر الأن��وار الأوروب�ي��ة ،فهو:
هل �أن الن�ساء �أدن��ى «�أق��ل درج��ة» من الرجال نتيجة لعوامل
طبيعية� ،أو ب�سبب ما تتلقينه من تربية؟ وهو �س�ؤال يحتوي
�ضمنيا �إق ��رارا بدونية امل��ر�أة مقارنة بالرجل .ه��ذه الدونية
التي ج�سدتها الثورة الفرن�سية ع��ام  ،1789عندما مل متنح
حقوقا �سيا�سية للمر�أة ،و�آثرت التعامل مع �إن�سان جمرد دون
تخ�صي�ص املر�أة.
ول� �ع� � َّل ه� ��ذه ال ��دون �ي ��ة � �س �ت�برز �أك �ث��ر ب ��و� �ض ��وح يف «ال �ق ��ان ��ون
املدين»الفرن�سي ،الذي �صدر يف عهد نابليون عام  ،1804الذي
و�ضع الن�ساء حتت الو�صاية املطلقة للرجال .ف��امل��ر�أة طبقا
لهذا القانون تنتقل من و�صية وال��ده��ا� ،إىل و�صية زوجها؛
فهي يف حاجة �إىل ترخي�ص م�سبق من �أحدهما حتى متار�س
مهنة معينة وتدير ثروة متلكها� .إن تلك املواقف جتاه املر�أة
ا�ستندت �إىل �إرث كبري وعميق عرفته املجتمعات الغربية،
�أعطى �شرعية لتلك الدونية ،ومن ثمة ا�ضطهادها.
�إ َّن ذلك املوروث الطويل من الدونية الن�سوية ،مل يقت�صر على
ع�صور الظالم الأوروبي ،و�إمنا �شمل فرتات الأنوار ،والكثري

من رواده��ا قد جعل احلقوق الن�سوية واملطالبة بها تت�أخر،
بل تنعدم �أحيانا يف كثري من املجتمعات الأوربية ،بت�أثري من
الثقافة الذكورية املحافظة املت�أثرة بذلك امل��وروث الطويل،
الناجت عن ال�سيطرة الذهنية الدينية امل�سيحية واليهودية،
وع ��ن ه�ي�م�ن��ة ف �ك��رة ال�ت�م�ي�ي��ز ،ال �ت��ي ��ش�ك�ل��ت اخل�ل�ف�ي��ة ال�ق��وي��ة
للحمالت اال�ستعمارية ،ولكنها كانت �شديدة اخل�صوبة داخل
املجتمعات الأوروبية نف�سها جتاه املر�أة.
ومل ت�ب��د�أ تلك الفكرة يف ال�تراج��ع� ،إال م��ع مطلع اخلم�سني
��س�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن� ،أي ب�ع��د ن�ه��اي��ة احل��رب
ال�ع��امل�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة .ف�ف��ي ال �ع ��ام  ،1946ت���ش�ك�ل��ت داخ ��ل ح�ق��وق
الإن�سان يف الأمم املتحدة ،جلنة معاينة �أو�ضاع الن�ساء ،هدفها
معاجلة امل�شكالت اخل�صو�صية للمر�أة ،من �أجل و�ضع مبادئ
امل�ساواة مع الرجل.
وق��د ح��ددت ه��ذه اللجنة �أرب�ع��ة جم��االت ت�شتغل فيها عقلية
التمييز يف العامل الغربي «احلر» ،على النحو التايل:
 احلقوق ال�سيا�سية و�إمكانية ممار�ستها من طرف املر�أة. الت�ساوي �أمام القوانني ك�أفراد و�أع�ضاء يف العائلة. حق الن�ساء والفتيات يف التعليم والتكوين التقني. حق الن�ساء يف العمل.وقد َّ
متت اال�ستجابة لتلك املطالب ،وتعترب �سنة � 1975سنة
املر�أة بامتياز ،فهي ال�سنة املعلنة «ال�سنة الدولية للمر�أة»� .إ َّن
ح�صيلة ال��درا��س��ات املعتمدة يف تقييم و�ضع امل��ر�أة عامليا «18
دولة» ،قد انتهت �إىل �أن ذلك الو�ضع ال يزال غري �سوي.
ال �شك �أن ت�ط� ُّور حقوق الن�ساء يف ال�ع��امل الغربي يف �أوروب��ا
و�أمريكيا ال�شمالية ،وكذلك يف خمتلف بلدان العامل كل على
حده يختلف من بلد �إىل بلد ،ومن جمتمع �إىل �آخر ،و�أن �سلم
القيا�س يختلف بني تلك املجتمعات والبلدان بح�سب ت�أثري
احل��ري��ات ،التي حتققت وبح�سب التطور ال��ذي �شهده ذلك
املجتمع ،وبح�سب امل���ش��ارك��ة ودور احل��رك��ات الن�سوية يف كل
ذلك� .إال �أن القا�سم امل�شرتك هو ما قمنا با�ستعرا�ضه والذي
اعتربناه مبثابة الإرها�صات ،التي مهدت لربوز فكرة النوع،
وهي فكرة جديدة موطنها املجتمعات الغربية.
ك�م��ا حت ��دث ال��دك �ت��ور ��س��امل لبي�ض ع��ن ال �ف��رق ب�ين اجلن�س
والنوع ،هو كون الأول معطى طبيعيا ،وهو تعبري عن و�ضع
بيولوجي ،ف�إما �أن يكون الإن�سان ذكرا �أو �أن يكون �أنثى ،وهي
خ�صائ�ص ال يتميز بها اجلن�س الب�شري ،و�إمن��ا ت�شرتك معه
فيها كثري من الكائنات الأخرى.

�أما الثاين ،فهو خ�صائ�ص الب�شر وحدهم؛ وذلك ب�سبب الأدوار
التي يتق َّم�صها كل جن�س على حدة� .إن املعنى االجتماعي مت� ٍّأت
من التن�شئة االجتماعية قدميا وحديثا؛ حيث تختلف الأدوار
بح�سب ما مينحه املجتمع لكل جن�س وبالتايل النوع .فما هي
الأ��س�ب��اب ال�ت��ي جعلت ف�ك��رة ال�ن��وع االج�ت�م��اع��ي ت�برز مت�أخرة
«ب��داي��ة ال�سبعينيات م��ن ال�ق��رن الع�شرين» ك�آلية يف التحليل
والفهم ودرا�سة واقع املر�أة؟
ربز مقولة �إدماج النوع االجتماعي ،والإدماج يف نهاية
هنا ...ت ُ
الأمر هو نوع من املطالبة بامل�ساواة بني اجلن�سني� .إن مقولة
النوع ت�أتي �ضمن الرباديقمات الن�سوية اجلديدة ،التي تهدف
لإع �ط ��اء ح �ظ��وظ �أك�ب�ر ل �ل �م��ر�أة ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ن�ه��و���ض بها،
ن�ظ��را ل ل��إرث الطويل م��ن ال��دون�ي��ة ال��ذي �أنتجته املجتمعات
البطريركية ذات الطبيعة الذكورية.
وذلك على الرغم مما يُ�شاع يف فل�سفة النوع االجتماعي عن �أن
هذه الفل�سفة ال ت�ستهدف جمرد امل�ساواة بني الرجال والن�ساء؛
و�إمنا النهو�ض باملجتمع برجاله ون�سائه .لكن ذلك النهو�ض
يقت�ضي ��ض��رورة �إع ��ادة ت�شكيل املجتمع وثقافته ،حتى يتيح
ت�ساوي الفر�ص �أم��ام اجلميع ن�ساء كانوا �أو رج��اال ،وبالتايل
مينحهم نف�س االمتيازات.
لكن ذل��ك ل��ن يكون ُمكِنا يف جمتمع م��ن املجتمعات� ،إال �إذا
�سلمنا ب��أن «اجلن�س» ال ي�شكل ب��أي ح��ال من الأح ��وال ب�ضاعة
تباع وت�شرتى؛ وبالتايل امتيازا ملن ميلكه ،ول��ه ال�ق��درة على
ا�ستخدامه �سواء �أك��ان رجال �أم ام��ر�أة ،فهل و�صلت املجتمعات
الب�شرية املعا�صرة �إىل تلك املرحلة ،حتى نتحدث عن النوع
االجتماعي بدل اجلن�س الطبيعي؟
ختاماُ ..توجد �صورة �أنثوية يتم ت�سليعها وت�سويقها ،يف �إطار
االن�سجام ب�ين الإع�ل�ام وال���س��وق ،م��ن خ�لال و�سائل االت�صال
اجلماهريي مثل التلفزيون وال�صحف وال��رادي��و والإن�ترن��ت.
وللحد من الفجوة القائمة بني تلك امل�ق��والت التي �أنتجتها
«�أيديولوجيا النوع» ،التي ظهرت يف املجتمعات الغربية وتعي�ش
نه�ضتها منذ القرن ال�ساد�س ع�شر ،وعرفت التنوير واحلداثة
امل�ن�ت�ج��ة ل�ك��اف��ة ال�ق�ي��م امل ��ادي ��ة وامل �ع �ن��وي��ة ،ال �ت��ي ت�ه��اف��ت عليها
خمتلف املجتمعات الالغربية ،وما تعي�شه هذه املجتمعات من
قيم هي نتاج موروثها التاريخي ،ال��ذي م��ازال ينتج مقوالت
و�أدوارا ومتثالت مل تعد تن�سجم حتى مع ع�صرها الذي ن�ش�أت
فيه ناهيك عن هذا الع�صر؛ البد من �إع��ادة النظر يف وظيفة
الإعالم يف تعامله مع ثنائية الذكورة والأنوثة.
Wali7-alabri@hotmail.com
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الظاهرة الدينية بين الالهوت
وعلم األديان

٣

فيصل الحضرمي

ت ُعود جذور الف�صل بني املقاربتني الالهوتية والعلمية للظاهرة الدينية �إىل عهد الثورة الفرن�سية 1789؛ حيث بدا وا�ضح ًا �أنَّ جناح الثورة مرتهنٌ
باال�ستحواذ على املواقع الأكادميية ،وتغيري املناهج التعليمية ،و�صو ًال لفر�ض �سلطة العلم .ويف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،حتت عنوان «نظرية
الديانات العاملية عند علماء الدين الغربيني»ُ ،يلقي الكاتب التون�سي عز الدين عناية الأ�ستاذ بجامعة روما ،املزيدَ من ال�ضوء على منهجي الالهوت
وعلم الأديان يف تناول الظاهرة الدينية ،مت�سائ ًال عن وجاهة ا�ستمرار الف�صل بني هذين املنهجني ،و�سبل حتقيق التكامل بينهما؟!
وبح�سب ال�ك��ات��ب ،ث� َّم��ة تقليدان اث�ن��ان للمقاربة العلمية
للدين؛ �أحدهما �أمل��اين يحمل ا�سم «علم الأدي��ان» ،والآخ��ر
فرن�سي يحمل ا�سم «العلوم الدينية» ،وقد تزامن مع �إغالق
الدولة الفرن�سية لكليات الالهوت التابعة لها ،وا�ستحداثها
ق�سماً للعلوم الدينية يف امل��در��س��ة التطبيقية للدرا�سات
العليا يف ثمانينيات القرن التا�سع ع�شر .ويف كل الأح��وال،
ف��إن املقاربة العلمية للظاهرة الدينية ال تتوخى التحقق
م��ن ��ص�ح��ة امل�ع�ت�ق��دات ال��دي�ن�ي��ة ،و�إمن� ��ا ت�ت�خ�ط��ى ذل ��ك �إىل
درا�سة االعتقادات وال�شعائر الدينية درا�س ًة مورفولوجية،
وتعيني وظائفها ،والتعرف على �آثارها وحتوالتها ،بهدف
ا�ستخال�ص ما ينتظمها من قواعد عامة.
�ضمن هذا ال�سياق ،انطلقت املحاوالت املبكرة لبناء نظرية
ع��ام��ة ل ل��أدي ��ان ،ت �ن ��أى بنف�سها ع��ن امل�ط��ب امليتافيزيقي،
وت�ت�ح��رى ف�ه��م امل�ق��د���س وت�ف���س�ير ظ ��واه ��ره ب� � ��أدوات املنهج
الواقعي االختباري� .إال �أنه ملقاربة الدين مبنهجية علمية
ك ��ان ل ��زام �اً �أو ًال ت�ع��ري�ف��ه ،وحت��دي��د ج ��وه ��ره .ه �ك��ذا �سعى
علماء االجتماع �إىل درا�سة اخل�صائ�ص التي متثل جوهر
الدين ،الثابت عرب خمتلف الأزمنة وال�سياقات التاريخية،
وحتليل وظائفه االجتماعية ،بق�صد ال��وق��وف على معناه
ل�شخ�ص
وج��دواه .ويتم ذلك عرب تتبع اخليارات الدينية
ٍ
من الأ�شخا�ص ،وما يقوم به من �أن�شطة يعتربها هو نف�سه
�أن�شط ًة ديني ًة� .إال �أن هذا التعريف الوظيفي للدين تك�شف
عن نقائ�ص ع��دة؛ منها اختزال الظاهرة الدينية يف �شيء
مغاير عن حقيقتها ،وتو�سيع احلقل الداليل بحيث ي�صعب
التمييز بني الطقو�س الدينية وغريها من الطقو�س غري
الدينية.
واحل��دي��ث ع��ن ال �ظ��اه��رة ال��دي�ن�ي��ة ي�ق��ود �إىل احل��دي��ث عن
مبحثٍ �أعم هو «الظواهرية الدينية» ،الذي تعود بداياته
�إىل عام 1887؛ باعتباره الإطار الأ�شمل لتحليل الظواهر.
�إن م�ق���ص��د ال �ظ��واه��ري��ة ال يقت�صر ع�ل��ى درا� �س ��ة ال�ع�ي�ن��ي،
املالحظ ظاهرياً ،بل يتعداه �إىل حماولة �سرب غور الظاهرة
وم���ض�م��ون�ه��ا .م��ن ه�ن��ا ن���ش��أ ع��ن ه ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة ن��وع��ان من
الظواهرية« :الظواهرية الدينية الو�صفية» ،و«الظواهرية

الدينية الفهمية»؛ �إذ ال يكفي ر�صد الظاهرة وو�صفها من
اخل��ارج ،و�إمن��ا ينبغي الولوج �إىل �صلبها ،بغر�ض ت�أويلها
وحتديد معناها.
و ُي �� �ش�ير ك��ات��ب امل �ق ��ال �إىل ال �ت �ط��ور ال ��ذي ��ش�ه��دت��ه درا� �س��ة
الظاهرة الدينية .فبعد �أن ك��ان ع��امل ال��دي��ن الكال�سيكي
ي�صبغ على الظاهرة الدينية �صفة القدا�سة ،ويرجعها �إىل
ق��وة م�ف��ارق��ة ،ب��ات ع��امل ال��دي��ن احل��دي��ث ي�ت�ن��اول الظاهرة
الدينية باعتبارها واقعة دنيوية منزوعة القدا�سة .واليوم،
ه�ن��اك ث�لاث��ة م���س�ت��وي��ات ل��درا� �س��ة ال �ظ��اه��رة ال��دي�ن�ي��ة وف��ق
امل�ن��اه��ج احل��دي�ث��ة ل��درا��س��ة ال��دي��ن .يتمثل امل���س�ت��وى الأول
يف بحث الظاهرة الدينية فيلولوجياً؛ �أي با�ستخدام علم
حتقيق الن�صو�ص ،وذل��ك عرب تناول كل تقليد ديني على
حدة ،وحتليل الوثائق اخلا�صة به مكتوب ًة كانت �أم �شفهية.
وي�ت�م�ث��ل امل���س�ت��وى ال �ث��اين يف ت��وظ�ي��ف م�ن�ه��ج امل �ق��ارن��ة بني
التقاليد الدينية املختلفة� .أم��ا امل�ستوى الثالث ،فيتمثل
يف ف�ح����ص ال �ظ��اه��رة ال��دي�ن�ي��ة ب�ع��د��س��ة ال �ع �ل��وم الإن���س��ان�ي��ة
واالجتماعية الأخرى ،كعلم االجتماع ،وعلم النف�س ،وعلم
الإن�سان �أو الأنرثوبولوجيا ...وغريها.
ويف �إطار امل�ستوى الثالث ،ي�ستعر�ض عز الدين عناية� ،أهم
الأط ��روح ��ات ال�ت��ي ح��اول��ت تف�سري ال�ظ��اه��رة ال��دي�ن�ي��ة من
منظور عقلي غ�ير �إمي ��اين .م��ن ه��ذه الأط��روح��ات «قانون
الأطوار الثالثة» لعامل االجتماع الفرن�سي �أوغ�ست كونت،
ومفاده �أن �أي ت�صور ب�شري ،مهما كان نوعه ،مير بثالثة
�أطوار :الطور الالهوتي/اخلرايف ،والطور امليتافيزيقيي/
امل�ج��رد ،وال�ط��ور العلمي/الو�ضعي .وب��ذا ينظر كونت �إىل
ال �ظ��اه��رة ال��دي �ن �ي��ة؛ ب��اع�ت�ب��اره��ا مت�ث��ل ال�ت���ص��ور ال�ب���ش��ري
للوجود يف طوره الأول.
والأطروحة الثانية هي فكرة «الكائن املتدين»؛ فقد �أو�ضح
العامل �إدوارد برينت تيلور م�ؤ�س�س علم ال�ساللة احلديث،
وباال�ستفادة من م�صطلحات «الأرواح�ي��ة» ،Animisme
�أن الإن���س��ان ال�ب��دائ��ي ي�سقط ت���ص��وره ل��ذات��ه على الأ��ش�ي��اء
م��ن ح��ول��ه ،م�ع�ت�ق��داً �أن �ه��ا ه��ي الأخ ��رى ح�ي� ٌة م�ث�ل��ه .وي��رى
تيلور �أن هذه الأرواحية هي العامل الأول وراء �أي ابتداع

ديني ،و�أنها �أ�صل مفهوم «املقد�س» .ويذهب العامل ويلهامل
وون��دت يف نف�س االجت��اه ،مبيناً �أن فكرة الألوهية ت�صعي ٌد
للفكرة القائلة بوجود رو ٍح مبثوثة يف الكون ،و�أنها ت�شكلت
ع�بر � �س�يرورة ث�ق��اف�ي��ة بطيئة م ��رت ب�ث�لاث م��راح��ل ،ب ��دءاً
من الأرواحية البدائية ،وم��روراً بعبادة الأ�سالف ،وانتها ًء
بعبادة الآلهة.
بعد ذلك ،يقابل كاتب املقال بني علم الالهوت �-أو «العلوم
ال�شرعية» بح�سب الت�سمية الإ�سالمية -وبني علم الأديان،
منوهاً �إىل ال�ف��روق��ات بينهما؛ فعلم ال�لاه��وت «على �صلة
بلحظ ٍة مفارق ٍة غري تاريخية ،تعرب عن وجهة نظر امل�ؤمن
الداخلية» ،ويتمحور اهتمامه ح��ول فهم الدين و�شرحه،
ودرا�سة �إ�شكالياته الفقهية والت�شريعية .بينما يهتم علم
الأدي��ان بدرا�سة املعتقدات املختلفة للب�شر ،بق�صد العثور
على ما هو م�شرتك وعام فيما بينها ،و«الإحاطة بالكوين
الكامن يف املحلي �أو املنعزل» ،و«�إماطة اللثام عن اجلوهري
املتخفي بالعر�ضي» .وبتعبري �آخ ��ر ،ف ��إن علم الأدي ��ان هو
الدرا�سة القائمة على �إخ�ضاع التجربة الدينية ملجموعة
من ال�ضوابط والقواعد امل�ستعارة من العلوم االجتماعية
والإن�سانية.
ويف خامتة املقال ،يناق�ش عز الدين عناية �آفا َق التكامل بني
الالهوت وعلم الأدي��ان .فرغم التمايز الكبري بني و�سائل
و�أه� ��داف ك��ل م�ن�ه�م��ا� ،إال �أ َّن ذل ��ك مل مي�ن��ع ع�ل�م��اء ال��دي��ن
الغربيني من بناء الهوت م�سيحي ذي نزعة علمية .وي�أتي
�أرن���س��ت ت��رول�ت����ش يف م�ق��دم��ة ه� ��ؤالء ال�ع�ل�م��اء؛ ح�ي��ث ط��رح
ت���س��ا�ؤ ًال مه ًّما ع��ن �سبب تفرع الر�سالة الأ�صلية للم�سيح
�إىل �أ�شكال تنظيمية متباينة ،وعن حتول وحدة كلمة ي�سوع
احلية �إىل تعددية يف الأ�شكال الدينية .وخل�ص ترولت�ش
�إىل �أن جوهر امل�سيحية ُيكن التعرف عليه �إذا ما قوربت
مبنهجية ت��اري�خ�ي��ة و��س��و��س�ي��ول��وج�ي��ة .ك�م��ا اف�تر���ض ب�ي��ار
جيزال �أ�ستاذ الالهوت املنهجي يف جامعة ل��وزان� ،إمكانية
التكامل ب�ين املنهجني؛ ب�شرط �أن يتم ذل��ك دون «تعايل
طرف على �آخر» ،ما دام ٍّ
لكل منهما تاريخه اخلا�ص به ،بل
و�إب�ستيمولوجيته -بنيته املعرفية -املميزة� ،أحياناً.
faisalsalim@hotmail.com
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ثورات األرياف في العصر
اإلسالمي ..األسباب والدالئل

أسماء القطيبية

يف مقاله «ثورة الزجن وثورات القرامطة..ال�شعبويات والتف�سري االجتماعي» يناق�ش الأ�ستاذ ر�ضوان ال�سيد ،ثورات الزجن والقرامطة يف فرتات
نواح عدة ،حماوال حتديد الأ�سباب التي �أدت لظهور هذه الثورات،
اخلالفة الأموية والعبا�سية متناو ًال �إياها من جانب اجتماعي ً
نظرا لت�شابهها يف ٍ
وكيف ح�صلت على الت�أييد ،والأ�سباب التي �أدت �إىل �إىل انتهائها بعد �سنوات من الن�ضال ال�شعبوي ،م�ست�أن�سا ب�آراء امل�ؤرخني وامل�ست�شرقني ،ولعل هذا
النقا�ش الذي يطرحه الباحث يف هذا املقال مما ميكن �إ�سقاطه على بع�ض الثورات يف الع�صر احلديث ،باختالف �أهدافها وعنا�صرها.

يبتدئ املقال باحلديث عن ث��ورة الزنوج التي وقعت
�إب � ��ان ف �ت�رة احل �ك��م ال �ع �ب��ا� �س��ي ،ومت ��رك ��زت يف م��دي�ن��ة
ال�ب���ص��رة ال�ع��راق�ي��ة ،وام �ت��دت مل��ا ُي �ق��ارب خم�سة ع�شر
ع��ام��ا ،ح�ي��ث ق��اد ه��ذه ال �ث��ورة �شخ�ص ا��س�م��ه ع�ل��ي بن
حممد ي��دع��ي �أن ل��ه �صلة ن�سب بالنبي ال�ك��رمي� ،أم��ا
�سبب ت�سمية ه��ذه الثورة بثورة ال��زجن فهي ا�شرتاك
عدد كبري من العبيد ذوي الب�شرة ال�سمراء القادمني
م ��ن � �ش��رق �أف��ري �ق �ي��ا ف �ي �ه��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل الأع� ��راب
وغريهم من املعدمني �ساكني الريف .وميكن بب�ساطة
�أن نقول ب�أن هذه الثورة كانت احتجاجا على الأو�ضاع
املعي�شية ال�صعبة لهذه اجلماعات من النا�س  -كما
ي��ذك��ر بع�ض امل�ست�شرقني يف كتاباتهم -لكن املتتبع
ملا ك��ان يقوم به الثوار يف امل��دن التي ي�ستولون عليها
م�ستغلني ف�ترات اال��ض�ط��راب ال�سيا�سي -م��ن نهبو� �س��رق��ة وا��س�ت�ع�ب��اد ي�ق��ف م��وق��ف ال���ش��ك يف �أن ت�ك��ون
�أهداف هذه الثورة هي املطالبة بالعدالة االجتماعية،
خا�صة و�أن قائد ه��ذه ال�ث��ورة ك��ان �شخ�صا متلوناً يف
�أق��وال��ه حتى �أن امل���ص��ادر تقول �إن��ه غ�ير �أق��وال��ه فيما
يتعلق بن�سبه �أرب ��ع م ��رات .وي��ذك��ر ك��ات��ب امل �ق��ال ب ��أن
هذه الثورة مل تكن تهدف �إىل املطالبة بالتغيري بل
�إىل �إر�ضاء الرغبات املادية كا�سرتقاق النا�س ،وك�سر
�سلطان ال��دول��ة ،وردة فعل جت��اه العمران �أو املدنية،
واحتقار ع ��ادات املجتمع املتمدن وان�ضباطاته .وهو
ما �أجده تف�سريا جديرا بالتنويه ،فهو يدل على ر�ؤية
تاريخية �شاملة لأح��وال الفئات امل�شاركة يف الثورة؛
ف��الأع��راب م�ث� ً
لا بعد ف�ترة اخل�لاف��ة ال��ر��ش�ي��دة كانوا
ك�ث�يرا م��ا ي�سعون للتخريب واف�ت�ع��ال اال��ض�ط��راب��ات،
لكونهم يجدون يف مظاهر املدنية م�صدر تهديد لهم
ول�سلطتهم التي كانت ال تعلوها �سلطة .وي�ستبعد �أن
يكون ال�سبب دينيا� ،أو على الأقل �أن يكون الدين هو

امل�ح��رك ال��رئ�ي����س ،رغ��م �أن ق��ائ��د ه��ذه ال �ث��ورة طويلة
املدة كان ي�صبغ الأمر ب�صبغة دينية فادعى �أنه ر�سول
م��ن اهلل وادع��ى �أن��ه امل�ه��دي يف ف�ترة م��ا ،و�أم��ر �أتباعه
ب��دف��ع اخل ��راج ،بينما يف احلقيقة ال ي�ع��دو �أن يكون
قائد حركة م�سلحة ال �أك�ثر� .أو لعل ث��ورة ال��زجن قد
ابتد�أت مبطالب م�شروعة و�أهداف حمددة لكن تعدد
الأط �ي��اف فيها ،والأط �م��اع ،وط��ول امل��دة جعل ال�ث��ورة
تنحرف عن م�سارها وا�ستخدم فيها القوي ال�ضعيف
لتحقيق �أه��داف خبيثة حتت �شعارات براقة .وهو ما
ميكن مالحظته يف كثري من الثورات �أو التنظيمات
التي تكون ذات �أهداف دينية �أو اجتماعية يف البداية
ث��م �إذا احت�شد ال� َّن��ا���س حولها وح�صلت على الت�أييد
تغريت �أهدافها وبانت نوايا بع�ض م�ؤ�س�سيها.
�أما ثورة القرامطة فهي ثورة ذات توجه ديني وا�ضح،
و�سميت ب��ذل��ك ن�سبة �إىل ح�م��دان ب��ن الأ��ش�ع��ت� ،أح��د
�أوائل قادتهم ،والذي كان يلقب بـ(قرمطه) �أي ق�صري
ال�ق��ام��ة ،وق��د ام�ت��دت ح��رك��ة ال�ق��رام�ط��ة املن�شقة عن
الدولة الفاطمية من العراق وال�شام� ،إىل البحرين
وال �ي �م��ن .وم ��ن �أب� ��رز م�ظ��اه��ر ع�ق��ائ��ده��م �أن �ه��م ك��ان��وا
ي ��أخ ��ذون م��ا ي�سمى بالبلغة دون ال ��زك ��اة ،واع�ت�م��دوا
نظام �إل�غ��اء امللكية اخلا�صة وتكفل اجلماعة بتوزيع
الأم ��وال ب�ين الأت �ب��اع وح�ف��ظ ال�ب��اق��ي ل���ش��راء ال�سالح
والعتاد .كما بنوا ما يعرف بـ«دور الهجرة» كم�ؤ�س�سات
�إداري ��ة جلماعتهم� .أم��ا �أ��ش�ه��ر ح��وادث�ه��م بال�شك هو
قيام قرامطة البحرين باالعتداء على احل��رم املكي
وق�ت��ل م��ا ي��زي��د ع��ن ث�لاث�ين �أل ��ف �شخ�ص ك�م��ا تذكر
امل�صادر ،واقتالع احلجر الأ�سود ،حيث ملا ُيعيدوه �إال
بعد اثنتني وع�شرين �سنة كاملة ملكانه م��ن الكعبة
امل�شرفة .ومقارنة بثورة ال��زجن ،ف��إ َّن ثورة القرامطة
�أك�ث�ر ت�ع�ق�ي��دا ،واحل � ��وادث ف�ي�ه��ا م�ت��داخ�ل��ة ،ك�م��ا �أن�ه��ا

م��رت مب��راح��ل ع��دي��دة وت���ص��ادم��ات ق��وي��ة م��ع ال�سلطة.
لكن املُلفت بالن�سبة يل النظام اال�شرتاكي ال��ذي �أقره
القرامطة يف تق�سيم ال�ثروات ،وكيف تدرجوا يف ذلك،
حيث ا�ستبدلوا ال��زك��اة مبا ي�سمى الفطرة ثم ال ُبلغة،
ث��م �أم ��روا ب��دف��ع اخلم�س قبل �أن ي�ستقروا على نظام
اال��ش�تراك�ي��ة ال ��ذي ي�ت�ي��ح ل�ل��دول��ة ال�ت���ص��رف يف �أم ��وال
النا�س .فلوال هذه التهيئة ملا كان هناك ا�ستعداد وتقبل
م��ن الأت �ب ��اع «م�ه�م��ا ب�ل��غ وال�ؤه� ��م ل�ل�ج�م��اع��ة -ع�ل��ى ه��ذا
القرار الذي مل ي�سبقهم به �أحد يف املنطقة .وحول ثورة
القرامطة يطرح الأ��س�ت��اذ ر��ض��وان ال�سيد العديد من
الأ�سئلة عن هذه التجربة املتفردة ،فاحلركة القرمطية
ت�شبه ال��دول��ة الفاطمية يف �سريتها ،وت�شبه احلركات
الباطنية كالإ�سماعيلية يف تدينها ،لكنها يف املجمل مل
ت�شبه �أيا من التجربتني فهل ا�ستفادت هذه الثورة من
جت��ارب خ��ارج حميط املجتمع العربي والإ��س�لام��ي؟ �أم
�أن تو�سع رقعتها وتبدل قادتها جعل منها ث��ورة �شابة
متجددة؟ كما يحذر الباحث من تف�سريات امل�ست�شرقني
فيما يتعلق بهذه الثورة كونهم ي�صورون �أتباع الثورة
على �أن�ه��م جمموعة م��ن اجلهلة املنقادين ،بالإ�ضافة
�إىل كثري من الأخطاء ي�سببها �ضعف جهلهم بالتاريخ
وم ��دى اخ �ت�لاط الأع � ��راق يف الأري � ��اف ال�ع��رب�ي��ة؛ فهم
ي���س�ق�ط��ون غ��ال�ب��ا الأ� �س �ب ��اب االج�ت�م��اع�ي��ة ن�ف���س�ه��ا على
ك��ل ال �ث ��ورات ال �ت��ي حت���ص��ل يف ال���ش��رق ك��ال�ف�ق��ر وغ�ي��اب
ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن خ�صو�صية
املجتمع وحمولته الثقافية واالجتماعية .و�أخ�يرا ف�إن
مم��ا ي�شد انتباه الباحث يف ه��ذه ال�ث��ورات �أن ت��أث�يرات
اجل�م��اع��ات ال�ت��ي حركتها م��ا زال ��ت باقية �إىل ال�ي��وم يف
بع�ض الأم�صار ،مما يعني توغلها يف املجتمع و�شعبويته
وت�أثريها القوي؛ فالثورات البد �أن تنتهي «و�إن طالت-
�أما الفكرة والأثر فيبقيان يف ذاكرة ال�شعوب.
asmaalqutibi@gmail.com

شوال  1441هـ  -يونيو 2020

٥

تكامل العلوم التراثية األصلية مع العلوم المنقولة
علم الكالم وأصول الفقه أنموذجا
أم كلثوم الفارسية
نتناول يف مقالنا هذا ما كتبه الباحث يف الفقه و�أ�صوله -بالل �شيبوب -يف بحثه العميق مبجلة التفاهم واملعنون بـ«التكامل املعريف بني الفل�سفة وعلم
الرحالة (مفهوم ال ِعلَّة �أمنوذج ًا)»؛ فلقد ر�صدت ال�ساحة الفكرية من خالل ما م�ضى وعي ًا كبري ًا ب�أهمية
الكالم وعلم �أ�صول ال ِفقه من خالل املفاهيم ّ
احلثيث �إىل ت�أطريه علمي ًا م�شددين على �أن ح�صول التكامل بني ِعلْمني ف�صاعد ًا يجب �أن يكون
التكامل املعريف عند ُمفكري الإ�سالم ،جت ّلى يف �سعيهم
ِ
بناء على حاجات علمية ملحة ،ال على �سبيل الرتف �أو التزويق؛ ملا يف ذلك من ان�شغال بالف�ضول وت�ضييع للأ�صول ،وكفى بذلك ت�ضييع ًا لبنية العلم،
ً
و�سلب ًا لو�صف العلمية منه.
فالتكامل امل�ع��ريف � �ض��رورة ،وه��و �آي��ل يف معناه ال�ع��ام �إىل
تعاون العلوم واخلواطر على بيان �أمرٍ ما ،وهذه حقيقة
ينطق بها تاريخ العلم؛ ف ��إن كثرياً من العلوم ما كانت
لت�صل �إىل مراحل متقدّمة من ن�ضجها لوال تكاملها مع
غ�يره��ا .واجل��دي��ر بالذكر �أن الإم ��ام ال�غ��زايل م��ن �أوائ��ل
الذين �سعوا �إىل ت�أ�سي�س م�شروع تكامل العلوم الرتاثية
الأ�صلية مع العلوم املنقولة ما دامت ال تتعر�ض بالنق�ض
للأ�صول التداولية الإ�سالمية ،عائباً على فئة مناوئة
م��ن امل�ج�ت�م��ع الإ� �س�لام��ي رده ��ا ح�ق��ائ� َق يف �أ� �س ��رار ال��دي��ن
بكونها من كالم الأوائل ،ف�إن �صاحب التخ�ص�ص العلمي
ال��واح��د ال ي�ستطيع ال��وف��اء بجميع م�سائل علمه متى
ُ
وجدان عِ ْل ٍم م�ستقل بر�أ�سه،
اكتفى بعلم واحد؛ لأنه يع ّز
ال يتكامل مع علوم �أخرى .وك�أن ُي�ست�ضر يف العلوم فاق ًة
و َع� َوزاً .ويقول ابن حزم يف حق �صاحب التخ�ص�ص «و�إنه
�إن مل ي�ضف غ�يره من العلوم �إىل علمه ك��ان ناق�صاً ،ال
ُينتفع به».
فعلم ال �ك�لام �أح ��د �أب ��رز ال�ع�ل��وم الإ��س�لام�ي��ة ال ��ذي يهتم
مببحث العقائد الإ�سالمية و�إثبات �صحتها والدفاع عنها
بالأدلة العقلية والنقلية؛ �إذ ُي َع ُّد � -إىل جانب علم �أ�صول
الفقه  -انعكا�ساً ملنهج التفكري الإ��س�لام��ي ،وجتلياً من
جتلياته العقلية .فهو  -يف بع�ض م�سمياته -علم النظر
واال�ستدالل ،وقد �سمي بذلك لقيامه على القول بوجوب
النظر العقلي عند كثري من املُتكلمني ،وا�شتغاله ب�آليات
اال�ستدالل العقلية على امل�سائل الإميانية .وهو علم يعنى
مبعرفة اهلل تعاىل والإميان به ،ومعرفة ما يجب له وما
ي�ستحيل عليه وما يجوز ،و�سائر ما هو من �أركان الإميان
ال�ستة ويلحق بها ،وهو �أ�شرف العلوم و�أكرمها على اهلل
تعاىل ،لأن �شرف العلم يتبع �شرف املعلوم لكن ب�شرط
�أن ال ي�خ��رج ع��ن م��دل��ول ال �ك �ت��اب ،وال���س�ن��ة ال�صحيحة،
و�إجماع العدول ،وفهم العقول ال�سليمة يف حدود القواعد
ال�شرعية ،وق��واع��د اللغة العربية الأ�صيلة .ويقوم علم
ال�ك�لام على بحث ودرا� �س��ة م�سائل العقيدة الإ�سالمية

ب ��إي��راد الأدل ��ة وع��ر���ض احل�ج��ج ع�ل��ى �إث�ب��ات�ه��ا ،ومناق�شة
الأق��وال والآراء املخالفة لها ،و�إثبات بطالنها ،ودح�ض
ون �ق ��د ال �� �ش �ب �ه��ات ال �ت ��ي ت �ث ��ار ح ��ول �ه ��ا ،ودف �ع �ه ��ا ب��احل�ج��ة
وال�بره��ان .فمثال �إذا �أردن��ا �أن ن�ستدل على ثبوت وجود
خالق لهذا الكون ،وثبوت �أنه واحد ال �شريك له ،نرجع
�إىل ه��ذا ال�ع�ل��م ،وع��ن ط��ري�ق��ه ن�ت�ع��رف ع�ل��ى الأدل ��ة التي
ي��ورده��ا ال�ع�ل�م��اء يف ه ��ذا امل �ج��ال .وه �ن��اك ع ��دة تعريفات
لعلم الكالم ،تختلف يف ظاهرها يف املفهوم امل�أخوذ منها،
ولكنها يف حقيقتها ترجع �إىل حقيقة واحدة ،منها تعريف
الفارابي ب�أنه «ملكة يقتدر بها الإن�سان على ن�صرة الآراء
والأف�ع��ال املحمودة التي �صرح بها وا�ضع امللة ،وتزييف
كل ما خالفها بالأقاويل» .ويعرفه ع�ضد الدين الإيجي
يف املواقف بقوله« :علم يقتدر معه على �إثبات العقائد
الدينية ب�إيراد احلجج ودفع ال�شبه ،وامل��راد بالعقائد ما
يق�صد به نف�س االعتقاد دون العمل ،وبالدينية املن�سوبة
�إىل دين حممد ف�إن اخل�صم و�إن خط�أناه ال نخرجه من
علماء ال�ك�لام» .و�إذا ك��ان ك��ل م��ن ال�ف��اراب��ي والإي�ج��ي قد
جعل علم ال�ك�لام يقوم على ن�صرة العقيدة الإ�سالمية
دون متييز بني الفرق الإ�سالمية ،ف�إننا جند ابن خلدون
يف مقدّمته يح�صر التعريف يف ن�صرة االع�ت�ق��ادات على
مذهب ال�سلف و�أه��ل ال�سنة ويخرج باقي الفرق فيقول
يف تعريفه لعلم ال�ك�لام« :ه��و علم يت�ضمن احلجاج عن
العقائد الإمي��ان�ي��ة ب��الأدل��ة العقلية وال��رد على املبتدعة
املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب ال�سلف و�أهل ال�سنة،
و�سر ه��ذه العقائد الإميانية هو التوحيد» .وه��و يف هذا
ي��واف��ق م��ا ذه ��ب �إل �ي��ه ال �غ ��زايل يف امل�ن�ق��ذ م��ن ال���ض�لال.
وهناك تعريفات �أخرى للكالم حتدده مبو�ضوعه لتف�صل
بينه وب�ين ال�ع�ل��وم الأخ ��رى ال�ن��اظ��رة يف الإل�ه�ي��ات ،منها
تعريف ال�شريف اجلرجاين له بقوله« :علم يبحث فيه
عن ذات اهلل و�صفاته و�أح��وال املمكنات من املبد�أ واملعاد
على ق��ان��ون الإ� �س�ل�ام» .ويبقى تعريف ال�ف��اراب��ي الأك�ثر
�سعة و�شمو ًال حيث �أوكل للم�شتغلني بعلم الكالم الدفاع

ع��ن ال��دي��ن الإ��س�لام��ي بكامله :ت�صورا ومم��ار��س��ة ،علما
وع�م�لا �أو ع�ق�ي��دة و��ش��ري�ع��ة .وه��و الأم ��ر ال ��ذي غ��اب عن
جل التعريفات .ولكن هذا اجلمع للعقيدة وال�شريعة ال
يعني خلطا بني علمني متميزين و� ّإن��ا هو عقد لل�صلة
ب�ي�ن�ه�م��ا وه� ��ذا م ��ا ن �ق ��ر�ؤه ب��و� �ض��وح يف م ��ا ي �ل��ي م ��ن ق��ول
للفارابي« :وه��ذه ال�صناعة تنق�سم جزئني �أي�ضاً :جزء
يف الآراء وجزء يف الأفعال (وهي غري الفقه) لأن الفقيه
ي�أخذ الآراء والأفعال التي �ص ّرح بها وا�ضع امللة م�س ّلمة
ويجعلها �أ�صوال في�ستنبط منها الأ�شياء الالزمة عنها.
واملتكلم ين�صر الأ�شياء التي ي�ستعملها الفقيه �أ�صو ًال من
غري �أن ي�ستنبط منها �أ�شياء �أخ��رى .ف ��إذا اتفق على �أن
يكون لإن�سان م��ا ق��درة على الأم��ري��ن جميعاً فهو فقيه
متكلم .فتكون ن�صرته لها مب��ا ه��و متكلم ،وا�ستنباطه
منها مبا هو فقيه».
�إذن ،الفارابي مل يخلط بني العلمني ،و� ّإنا ربط ال�صلة
بينهما ،مع حدِّهما ،فعامل الكالم ينت�صر لعقيدة املتدين
وملمار�ساته العملية ،يف حني الفقيه ينطلق من العقائد
وم��ن املمار�سات التي ي�ضعها ال�شارع ك�أ�صول لي�ستنبط
منها الأح �ك��ام الفقهية ،وق��د ي�ك��ون ع��امل ال�ك�لام فقيها
لي�س لأن��ه ع��امل ك�لام ،و�إ ّ
من ��ا لأن��ه ا�ستنبط �أح�ك��ا ًم��ا من
الأ�صول ،وكذلك الفقيه قد يكون عامل كالم ،لي�س لكونه
فقيها و� ّإنا لأنه يدافع عن الدين عقيدة و�شريعة.
ذل��ك الف�صل وال��و��ص��ل ب�ين علم ال�ك�لام وال�ف�ق��ه ،وجعل
عامل الكالم يدافع عن الآراء والأفعال هو من الأ�سباب
التي ت�ضع تعريف الفارابي لعلم الكالم يف مقدمة كل
ال �ت �ع��ري �ف��ات ال �ت��ي �أُديل ب �ه��ا يف حت��دي��د م�ف�ه��وم��ه ن �ظ � ًرا
ل�شموليته للعلم والعمل ،وع��دم متذهبه ،فالدفاع عن
الدين يف مـفهوم الفارابي لعلم الكالم هو ن�صرة للدين
�ضد التحديات العقدية ب�صفة عامة بدون حتديد ملنطلق
م��ذه�ب��ي ب�ع�ي�ن��ه ،خ�لاف �اً جل��ل ب��اق��ي ال�ت�ع��ري�ف��ات .ون�ظ��رة
��س��ري�ع��ة �إىل �أه �م �ه��ا ع�ب�ر خم�ت�ل��ف الأزم� �ن ��ة ي�ث�ب��ت �سعة
و�شمولية تعريف الفارابي وبالتايل �أف�ضليته.
nkha008@gmail.com
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رأس المال الثقافي...
مقاربة سوسيولوجية

زينب الكلبانية

ُيعد «بيري بورديو» (٢٠٠٢-١٩٣٠م) من �أهم علماء االجتماع خالل ال�سنوات الأخ�يرة ،وذلك من خالل النظر �إىل الإنتاج ال�سو�سيولوجي الغني
واملتنوع الذي خ ّلفه لنا ،وقد ك َّر�س ق�سما كبريا من هذا الإنتاج لعلم االجتماع الثقايف ،وب�شكل �أكرث دقة لتحليل املمار�سات الرمزية ،وقد تناول هذه
الفكرة على امل�ستويني النظري وامليداين ،باالعتماد على جهود امتدت ل�سنوات طويلة .وهذا ما ناق�شه الباحث خالد كاظم �أبو دوح يف مقاله املن�شور
مبجلة «التفاهم».
�إذ يعد مفهوم ر�أ�س املال من املفاهيم املحورية يف فكر «بورديو»
ومل ي �ت �ع��ام��ل م ��ع ه ��ذا امل �ف �ه ��وم م ��ن خ �ل�ال م �ع �ن��اه ال�ت�ق�ل�ي��دي
االق �ت �� �ص��ادي فح�سب � � -س��واء �أك ��ان ه ��ذا ال��ر�أ� �س �م��ال وراث �ي ��ا �أم
مكت�سبا  -ول�ك�ن��ه ن�ظ��ر �إىل �أن ه��ذا امل�ف�ه��وم مي�ن��ح ال�ف��اع��ل ق��وة
اجتماعية داخل الف�ضاء االجتماعي ،ور�أ�س املال الثقايف.
��س�ن�ح��اول يف ه ��ذا امل �ق��ال ت �ق��دمي ر�ؤي ��ة حتليلية ن�ق��دي��ة ملفهوم
ر�أ� ��س امل ��ال ال�ث�ق��ايف ،خا�صة م��ع ذي ��وع ا��س�ت�خ��دام ه��ذا امل�ف�ه��وم يف
ال�سو�سيولوجيا املعا�صرة ،على امل�ستويني النظري والإمبرييقي.
ي�شري مفهوم ر�أ�س املال الثقايف �إىل املوارد التي يحوزها الفاعل
االجتماعي من خالل عالقته بالثقافة� ،سواء كانت هذه املواد
م��وروث��ة م��ن خ�لال ك��ل م��ا ي �ح��وزه ال �ف��رد م��ن عملية التن�شئة
االج�ت�م��اع�ي��ة ،م�ث��ال ال�ل�غ��ة ،وع�ن��ا��ص��ر ال�ب�ن�ي��ة العقلية «�أمن ��اط
التفكري ،اال��س�ت�ع��دادات ،نظم امل �ع��اين»� ،أو املكت�سبة م��ن خالل
امل�ؤهالت التعليمية ،وتقا�س قيمة كل م�ؤهل هنا باالعتماد على
عدد ال�سنوات التي يق�ضيها الفرد يف ال َّتع ُلم.
جاءت جماعة الفيزيوقراط ومن بعدهم «�آدم �سميث» ليحرروا
م�صطلح ر�أ�س املال من اقت�صاره على ر�أ�س املال النقدي ،لي�شري
�إىل املال والأدوات و�أغرا�ض �أخرى ،وا�ستخدم �آدم �سميث مفهوم
ر�أ�س املال لي�شري �إىل جميع متطلبات الإنتاج التي ُتقق الدخل،
وج��ز ٌء من ه��ذه املتطلبات  -وال��ذي يُعد ج��زءًا من ر�أ���س امل��ال -
يتمثل يف ال�ق��در امل�ن��ا��س��ب م��ن امل �ه��ارات ال�ت��ي ميتلكها الأف ��راد،
الذين يكون لديهم القدرة على توظيفها بكفاءة ،وهو ما يتم
التعبري عنه مبفهوم ر�أ���س امل��ال الب�شري .ولقد تعامل علماء
االقت�صاد البورجوازيون الكال�سيكيون التابعون لريكاردو مع
ر�أ� ��س امل ��ال بو�صفه ع�م�لا م�تراك�م��ا ون��اجت��ا ع��ن ج�ه��ود الإن �ت��اج
ال�سابقة .وي��أت��ي بعد ذل��ك �إ�سهام ك��ارل مارك�س ال��ذي يتعامل
مع ر�أ���س امل��ال بو�صفه القيمة الفائ�ضة الناجتة عن ا�ستغالل
العمال امل�أجورين ،فر�أ�س املال لي�س يف حد ذاته و�سيلة للإنتاج،
ب��ل ه��و ع�لاق��ة اج�ت�م��اع�ي��ة ب�ين ال�ط�ب�ق��ات ال��رئ�ي���س��ة يف املجتمع
ال �ب ��ورج ��وازي ،وع�لاق��ة ا��س�ت�غ�لال ب�ين م��ال�ك��ي و��س��ائ��ل الإن �ت��اج
والعمال امل�أجورين.
وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن ب� ��وردي� ��و ه ��و م ��ن � �ص ��اغ م �ف �ه ��وم ر�أ�� ��س
امل ��ال ال �ث �ق��ايف؛ ف � ��إ َّن ف �ك��رة ال�ث�ق��اف��ة  -ال �ت��ي مت�ث��ل م���ص��درا من
م�صادر املكانة وال�ق��وة  -كانت م��وج��ودة ومت�أ�صلة يف النظرية
االج�ت�م��اع�ي��ة ،خ��ا��ص��ة ال�ف�ك��ر امل��رت�ب��ط بالطبقات يف �أع �م��ال كل
من «ماك�س فيرب» و«�إمييل دوركهامي» .فلقد كتب فيرب ب�شكل

مو�سع حول ما �أطلق عليه جماعات املكانة ،ويق�صد بهم الأفراد
الذين جتمعهم ثقافة املكانة الواحدة �أو امل�شرتكة؛ �أي الذين
ميتلكون الهوية والقيم والأذواق اجلمالية نف�سها ،وكذا �أ�شكال
الزي ،واخلطاب�...إلخ ،ويعد ذلك بالن�سبة لهم م�صد ًرا لل�شرف
والتميز والتكرمي.
وم��ن الفكر الدوركهاميي ا�شتق ب��وردي��و فكرة �أن الثقافة ذات
امل��رك��ز االج�ت�م��اع��ي وامل�ك��ان��ة ال��رف�ي�ع��ة ل�ه��ا �سمة ال�ق��د��س�ي��ة؛ �أي
�أنها تن�أى بنف�سها عن العامل الواقعي اليومي ،كما �أنها ُت�شكل
جمموعة ال��رم��وز الثقافية التي متثل ق��وة اجلماعة ب�أ�سلوب
مادي وجذاب ومقنع.
وج ��وه ��ر م�ف�ه��وم ر�أ�� ��س امل ��ال ال �ث �ق��ايف ل ��دى ب ��وردي ��و م ��ن خ�لال
ا�ستخداماته لهذا املفهوم يف �أعماله عن فرن�سا املعا�صرة  -هو
معرفة الفرد بالثقافة اجلمالية املتميزة ذات املركز االجتماعي
الرفيع و�إدراكه لعنا�صرها ،مثل ذلك الفنون الرفيعة ،والثقافة
الأدب �ي��ة ،وال �ق��درة اللغوية .وي��ذه��ب ب��وردي��و �إىل �أ َّن ر�أ� ��س امل��ال
الثقايف يتمثل يف ثالثة �أ�شكال هي:
الأول :احل��ال��ة امل��ادي��ة املتحدة �أو املج�سمة :وه��ي احل��ال��ة التي
تتعلق برتتيب وتنظيم العقل واجل�سد ،وهي تتطلب من الفرد
بذل الوقت واجلهد بهدف تكوين ومراكمة ر�أ���س املال الثقايف،
وي�ب��ذل ال�ف��رد هنا ال��وق��ت وامل�ج�ه��ود؛ وذل ��ك م��ن �أج ��ل االرت�ق��اء
الذهني واال�ستيعاب.
ال �ث ��اين :وه ��و احل��ال��ة امل��و��ض��وع�ي��ة ،م �ث��ال ال�ب���ض��ائ��ع الثقافية
(ال�صور ،الكتب ،والقوامي�س�...إلخ) ،ويعني هذا �أ َّن ر�أ���س املال
الثقايف يتمثل يف الأ�شياء امل��ادي��ة ،ولذلك فهو قابل للنقل من
حيث ماديته ،وهنا ي�ؤكد بورديو على وجود عالقة ما بني هذا
ال�شكل من ر�أ���س املال الثقايف ور�أ���س املال االقت�صادي؛ حيث �إن
ملكية الفرد ملثل ه��ذه الأ�شياء املادية تطلب منه � ً
أي�ضا ملكية
ر�صيد من ر�أ�س املال االقت�صادي.
الثالث :وهي احلالة التنظيمية ،وهي حالة التكوين الع�ضوي،
وال �ت ��ي ت �ق��دم خ���ص��ائ����ص و� �س �م��ات ر�أ� � ��س امل� ��ال ال �ث �ق ��ايف ،ك �م��ا يف
امل ��ؤه�لات العلمية ،وه ��ذه الأخ�ي�رة ه��ي �إح ��دى ال�ط��رق لإث�ب��ات
حقيقة امتالك الفرد لر�أ�س املال الثقايف.
وه��ذه احلالة هي التي تفرق بني ر�أ���س امل��ال اخلا�ص بالتعليم
الذاتي ،ور�أ�س املال الثقايف اخلا�ص باجلماعة احلاكمة ،والذي
ق��د يتح�صل ع�ل��ى ف��وائ��د قليلة يف ��س��وق ال�ت�ب��ادل االج�ت�م��اع��ي،
ور�أ�س املال الثقايف املقرر �أكادمييا من خالل امل�ؤهالت العلمية

املعرتف بها ر�سميا ،وهذه الأخرية هي التي متنح حلائزيها قيمة
م�ضمونة و�شرعية ،وي�شكل هذا جوهر االختالف ما بني املناف�سة
املعروفة ر�سميا و�شرعيا ،وبني ر�أ�س املال الثقايف الب�سيط والذي
يحتاج �إىل �إثبات ذاته با�ستمرار.
تعد قابلية �أ�شكال ر�أ���س امل��ال �إىل التحويل �أو التدوير والتبادل
ه��ي �أ��س��ا���س الإ�سرتاتيجية ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل الت�أكيد على �إع��ادة
�إنتاج ر�صيد ر�أ�س املال� ،أو زيادة منافع الفرد وعوائد ر�صيده من
ر�أ�س املال الذي يف حيازاته .ولقد �أوىل العديد من العلماء هذه
العملية كثريا من االهتمام ،فمن خ�لال ر�أ���س امل��ال االجتماعي
ي�ستطيع الفاعلون �أن يحوزوا املواد االقت�صادية ،مثل القرو�ض
والإع� ��ان� ��ات ،وي���س�ت�ط�ي�ع��ون ت�ن�م�ي��ة ر�أ�� ��س م��ال �ه��م ال�ث�ق��اف�ـ��ي عرب
��ص�لات�ه��م وع�لاق��ات�ه��م م��ع اخل �ب�راء والأف� � ��راد ذوي ال�ث�ق��اف��ة �أو
�أ�صحاب الأر�صدة العالية من ر�أ�س املال الثقافـي.
وم��ن ن��اح�ي��ة ث��ان�ي��ة يتط ّلب ت��راك��م ر�أ� ��س امل ��ال االج�ت�م��اع��ي ل��دى
الأف��راد ا�ستثمارا لكل من املوارد االقت�صادية والثقافية .وهُناك
ُي���ش�ير �إىل �أن ال�ف��اع�ل�ين يف �أي جم ��ال ي�سعون وراء م�صاحلهم
ومنافعهم� ،سواء �أكان ذلك بوعي منهم �أو دون وعي ،ودائما يوجد
�صراع من �أجل احلفاظ على هذا التوزيع املتفاوت وا�ستمراريته،
�أو �إع ��ادة �إن�ت��اج��ه ب�شكل �آخ ��ر ،ويت�ضمن ه��ذا ال���ص��راع حم��اوالت
م�ستمرة تهدف �إىل حتويل ر�ؤو�س الأموال من �شكل �إىل �آخر.
ويكن �أي�ضا حتويل ر�أ�س املال الثقايف �إىل ر�أ�س املال االجتماعي
ُ
�أو ر�أ�س املال االقت�صادي؛ فالطبيب النف�سي الذي يح�صل على
م��ؤه�لات علمية عالية يف تخ�ص�صه ،وميتلك م�ه��ارات مهنية
عالية ،ميكن له �أن يحقق ذيوعا وانت�شارا يف مهنته �أكرث من �أي
طبيب �آخ��ر ،وهذا ميكنه من حيازة ر�صيد كبري من ر�أ���س املال
الرمزي ور�أ�س املال االقت�صادي.
ل�ي����س ه ��ذا ف�ح���س��ب ب��ل م��ن امل�م�ك��ن مل��ن ي �ح��وز ر� �ص �ي��دا منا�سبا
م��ن ر�أ�� ��س امل ��ال ال �ث �ق��ايف �أن ي���ص�ب��ح م��ن ن�خ�ب��ة جم ��ال ال�سلطة
ال�ع��ام؛ ففي بولندا ،ك�شفت �إح��دى ال��درا��س��ات ع��ن �أن جماعات
ال ُنخبة التي ترتكز على ر�أ�س املال الثقايف ا�ستطاعت �أن حتقق
جناحات وا�سعة يف امل�سرح ال�سيا�سي البولندي ،ودعهما يف ذلك
تلك التحوالت ال�سيا�سية واالقت�صادية التي �شهدها املجتمع
البولندي يف الآون ��ة الأخ �ي�رة ،وجم�م��ل ه��ذه ال�ت�ح��والت دعمت
من املكانة االجتماعية للأفراد الذين ميتلكون ر�صيدا كبريا
من ر�أ�س املال الثقايف ،هذا الر�صيد هو الذي �سمح لهم ب�إحكام
�سيطرتهم على احلياة ال�سيا�سية.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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التوفيق بين العقل والوحي
في قراءة النصوص الدينية

٧

رية الخزيرية

نظرا لأنَّ علم الت�أويل يعتمد على قراءة الن�صو�ص الدينية؛ كونها حتتوى على املعنى اخلفي غري الظاهر ،وحماولة خمتلف الديانات فهم الن�صو�ص
املقد�سة وتف�سريها وت�أويلها؛ ظهرتْ عدة اجتاهات يعتمد بع�ضها على االجتاه العقلي ،والبع�ض الآخر على الوحي ومعرفة ال�صلة فيما بينهماَ .ي ِرد يف
هذا املقال �أهم ما ُذ ِكر يف بحث الكاتب حممد بنعمر ،الذي ن�شرته جملة «التفاهم» حتت عنوان «الت�أويلية وقراءة الن�ص الديني».
يُناق�ش الكاتب الت�أويلية ب�صفتها منهجا يهتم بنقد الن�صو�ص
الدينية� ،إ�ضافة �إىل بيانها وتف�سريها ،وظهرت يف �أوروبا لأول
م��رة بني ج��دران الكنائ�س؛ وذل��ك ملناق�شة الن�صو�ص الدينية
ومعرفة مدى �صحتها من حيث م�صدرها و�أ�صولها وتثبيت ما
مت نقله من الإجنيل �شفهيا بالكتابة والتدوين.
ارتبطتْ الت�أويلية بفهم الن�ص الديني امل�سيحي ملعرفة ما ت�شري
�إليه تلك املفاهيم من معان ودالالت يف القدمي �أ�صبحت دالالت
جديدة يف الن�صو�ص املقد�سة؛ مما جعلها غام�ضة مع مرور
الوقت ،وحتتاج �إىل فهم جديد .وللخروج من هذه الإ�شكالية،
دعا دعاة الت�أويلية �إىل �ضرورة اخلروج بطريقة منهجية لفهم
ه��ذه الن�صو�ص املقد�سة ،و�إزال ��ة الغمو�ض عنها ،وفهم املعنى
اخلفي لها؛ ومنها :ظهر «علم الت�أويلية».
ويرى الكاتب �أ َّن هناك جمموعة من النتائج التي �أ�سفر عنها
ه��ذا النقد يف الثقافة الغربية؛ فهذه الن�صو�ص الدينية مل
يكتبها م��ؤل��ف واح ��د ،ب��ل ع��دة م��ؤل�ف�ين ع�بر ام �ت��دادات زمنية
خمتلفة ،عا�شوا ظروفا و�أزمنة خمتلفة ومتباعدة� ،إ�ضافة �إىل
�أ َّن هذه الن�صو�ص متباعدة يف لغتها و�أ�سلوبها وداللة �ألفاظها؛
فهي ال تتما�شى مع امل�ستجدات احلديثة املعا�صرة.
وعليه ،ولتدارك هذا اخللل يف فهم داللة الن�صو�ص يف الإجنيل
تيز تعدد
وتقريب املعنى ،ف�إنه لزم بال�ضرورة قراءة متعددة ُ ِ
املعنى ،وتتجنب ال�ق��راءة الأح��ادي��ة التي تلغي التنوع ال��داليل
للن�ص وانفتاحه على معنى منا�سب .ومن هنا ،ال يكون لقارئ
الن�صو�ص املقد�سة �أي �سلطة يف ت��أوي�لات الن�صو�ص الدينية،
وه ��ذا ب��ال�ط�ب��ع ل��ن ي �ك��ون يف ��ص��ال��ح ال�ن���ص��و���ص ال��دي�ن�ي��ة ال�ت��ي
تختلف من حيث الكم والكيف ،وتختلف يف مفاهيمها ودالالتها
وت�ضطرب معانيها.
من ناحية �أخ��رى ،ال ب�أ�س باختالف التف�سري وتنوعه ،ما دام
هناك و�ضوح يف داللة الن�ص الديني .ويناق�ش الكاتب الأفكار
ال �ت��ي حملتها ال�ت��أوي�ل�ي��ة ب � ��أ َّن ال���ُّ�س�ل�ط��ة ل�ي���س��ت ل�ل�ن����ص ،و�إمن ��ا
للقارئ؛ فب�إمكانه �أن ي�ضفي على الن�ص �أفكاره ويطوعه وفق
اختياراته مبا يقدمه من معان؛ فمن هنا كانت ن�ش�أة الت�أويلية
ملحاولة فهم الن�ص امل�سيحي مبا يحقق االن�سجام والتوافق بني
الن�ص الديني وقيم الع�صر وب�ين الن�ص الديني وق��ارئ��ه مبا
يزيل العتمة والغمو�ض.
ويرى الكاتب �أن �أكرب مُنعطف وم�سار وجده هو انتقال املنهج
الت�أويلي من نقد الن�صو�ص الدينية �إال نقد الن�صو�ص الب�شرية
خا�صة الن�صو�ص (الأدبية  -الفل�سفية)؛ وبالتايل ف�إ َّن هذا �أتاح

للمنهج االت�ساع من دوائ��ر علم الالهوت �إىل ع��امل الن�صو�ص
الأدبية؛ وذلك نظرا ملا يتميز به من «و�سائل علمية ومنهجية
يف قراءة ونقد الن�ص الأدبي» .ونتيجة لهذا االنتقال يف املنهج؛
�أدى �إىل التجان�س بني الن�صو�ص الإلهية والن�صو�ص الب�شرية؛
بحيث يربط القارئ الذي له �سلطة يف احلكم على الن�صو�ص
املقد�سة وفقا ملرجعتيه الفكرية.
ول ��وج ��ود ال �ت �ق��ارب ب�ي�ن ال�ث�ق��اف��ة ال�غ��رب�ي��ة وال �ث �ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة؛ دع ��ا ك �ث�ير م ��ن امل�ث�ق�ف�ين وال �ب��اح �ث�ين يف ق���ض��اي��ا
التف�سري وال�ت��أوي��ل �إىل ق ��راءة الن�ص ال �ق��ر�آين وف��ق ال�شروط
وامل �ب ��ادئ امل��و��ض��وع��ة للمنهج ال �ت ��أوي �ل��ي ،ع�ل��ى �أن ي�ت��م م��راع��اة
الن�ص وم�صدريته .ومن �أجل الوقوف على طبيعة هذا املنهج
ومالب�ساته و�إم�ك��ان�ي��ات��ه املعرفية واملنهجيةَّ ،
مت عقد مقابلة
مع الدكتورة رقية جابر العلواين التي عملت على نقد املنهج
وق ��راءت ��ه ت�ط�ب�ي�ق��ا وت��رج �م��ة ،وق ��د جت���س��د ذل ��ك يف م��ؤل�ف��ات�ه��ا
وبحوثها� .أو�ضحت يف البداية �أ َّن ق�ضية الت�أويل والفهم تعود
يف جذورها ملحاولة الفهم يف حتديد ال�صلة بني العقل والن�ص،
وهي �إ�شكالية قدمية بني فال�سفة اليونان؛ فهناك من يعتمد
ع�ل��ى ال�ع�ق��ل وت�ق��دي��رات��ه و�أح �ك��ام��ه؛ �أم �ث ��ال :خ��ري��زي��و���س ممن
�أرج ��ع الأ��ش�ي��اء القبيحة واحل���س�ن��ة �إىل ال�ع�ق��ل وح ��ده ،و��س��رى
ت ��أث�ير ذل��ك ع�ل��ى جميع ال��دي��ان��ات وم�ن�ه��ا ال�ي�ه��ودي��ة؛ ف��اخ�ترع
فايلو الإ��س�ك�ن��دراين زع�ي��م امل��در��س��ة ال�ي�ه��ودي��ة ق��ان��ون ال�ت��أوي��ل
كمنهج لتحديد ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ع�ق��ل وال��وح��ي؛ ح�ي��ث �أك ��د �أن
العقل والوحي مو�صوالن باحلق �إىل النهاية ،وانتقد التوجه
املتم�سك بحرفية الن�ص الكتابي ،واجته �إىل اعتماد �أن العالقة
بني الدين والعقل البد �أن ترتكز على متابعة العقل لتقريرات
الوحي.
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أن ال�ف�ك��ر ال��دي�ن��ي الإ� �س�لام��ي ارت �ب��ط ال�ت��أوي��ل
فيه بالإ�شكاليات الأوىل التي �أث��اره��ا بع�ض املفكرين بديانات
�أخرى -ومنها اليونانية -ومن تلك الإ�شكاليات :خلق القر�آن،
والق�ضاء والقدر ،وال�صفات الإلهية؛ مما �أدى بتلك النزاعات
ال�ت�ج��ري��دي��ة يف ال�ف�ك��ر الإ� �س�ل�ام ��ي �إىل ب ��روز ن ��وع ج��دي��د من
ال�ت��أوي��ل ،ف��اجت��ه امل� ��ؤول �إىل تف�سري ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ب�ن��ا ًء على
نزعاته ال�شخ�صية بفهم م�سبق م��ن ال��ذات �إىل الن�ص ،ليجد
ت�أويال يُالئم نزعاته ودوافعه؛ وبالتايل فقد �أدى ذلك �إىل �أنْ
يكون القر�آن نقطة ارتكاز تربير على فكر امل�ؤ َّول ولي�س نقطة
انطالق للقارئ �أو املخاطب.
وال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ب ��إع �ج��ازه امل�ت�ن��وع وامل �ت �ع��دد ،خ��اط��ب الأج �ي��ال

املختلفة بن�ص ثابت وقواعد حمددة يف ت�أويله و�أحكامه؛ حيث
ك��ان العلماء ال�سابقون يقفون ك�ث�يرا عند البحث ع��ن ت��أوي��ل
ال �ق��ر�آن ،خ��وف��ا م��ن ال��وق��وع يف ال �ت ��أوي�لات ال�ف��ا��س��دة املنحرفة،
وبالتحديد الآيات التي تتعلق بالعقائد و�أ�صول الدين ،ويبقى
ً
بدليل �أو قرينة.
الن�ص على ما هو عليه� ،إىل �أن يكون الت�أويل
بعك�س ما حدث مع الن�صرانية؛ فقد ظهرت احلركة الن�صرانية
ال�ت��ي حت � ُّ�ث ع�ل��ى ق ��درة ال�ع�ق��ل ال �ف��ردي ع�ل��ى ت ��أوي��ل الن�صو�ص
وفهمه وا�ستيعابه ،وال يقت�صر للت�أويل يف حدود الكن�سية؛ مما
فتح املجال �أمام الت�أويالت امل�ستحدثة واملعتمدة على النظريات
اجل ��دي ��دة .وم ��ع دخ ��ول �أوروب� ��ا ع�صر ال�ن�ه���ض��ة ،وان�ح���س��ار دور
الكني�سة ،ا�ستعاد العقل حريته التي فقدها ب�سلطة الكن�سية
وت�شريعات رج��االه��ا ،وه��ذه احل��ري��ة التي وهبت للعقل حرية
مراجعة كل معتقداتها ال�سابقة ،وو�ضعها على املحك والنقد
والتحليل.
من ناحية �أخرى ،يرى الكاتب �أ َّن نظرية النقد التاريخي من
وتن�ص تلك
�أبرز االجتاهات و�أخطرها يف جمال نقد الن�صو�صُّ ،
النظرية على �أ َّن الن�صو�ص الكتابية بو�صفها �صدى لتاريخ
انقر�ض وب��اد وم�ضى ،و�أن ال��وح��ي ه��و ت��راك��م تاريخي خا�ضع
ل�س َّنة الزمان واملكان والتحوالت ،وم��ن �ضمن ه��ذه الت�أثريات
ُ
ن�ظ��ري��ة ال ��دارون �ي ��ة ال �ت��ي ح ��اول ال �غ��رب �إ��س�ق��اط�ه��ا ك �ث�يرا على
م�ستوى خمتلف العلوم وامل �ع��ارف� ،إال �أ َّن �أث��ره��ا امتد لي�شمل
دائرة الن�صو�ص الدينية.
ويذكر الكاتب يف نهاية املقال جمموعة من املقرتحات؛ منها:
 الب ��د م��ن ال�ت�م�ي�ي��ز وع ��دم ال�ت���س��وي��ة ب�ين ال �ط��رح ال�ن��اب��ع منالذات الواعية واملدركة لر�سالتها حمتكمة �إىل ن�صو�ص القر�آن
وال�سنة ال�صحيحة ،والطرح امل�شبوه النابع من ال��ذات امل�سلية
ف�ك��ري��ا وم�ن�ه�ج�ي��ا ،ال مت�ي�ي��ز ب�ين ال��دي��ن ب��و��ص�ف��ه و��ض�ع��ا �إل�ه�ي��ا
وت�أويل هذا الدين واالجتهاد فيه.
 احلفاظ على الدين ومقا�صد الت�شريع ال يكون مبحا�صرةكل فكر جتديدي مهما بلغ �صدق توجهاته و�أطاريحه ،مبعنى
احلاجة للتجديد واال�ستمرار يف الطرح تعد من ال�ضروريات؛
ل��ذل��ك ال ي�ت��م الأم� ��ر ب��و��ض��ع ��س��د ل �ه��ا ،و�إمن� ��ا مب�ق��اب�ل��ة احلجة
باحلجة.
 �أهمية الوقوف على �إ�سهامات �أئمة املقا�صد القدامى والإملامال �ك��ايف مب��ا ت��و��ص�ل��وا �إل �ي��ه م��ن ق��واع��د و��ض��واب��ط الك�شف عنها
وتفعيلها ،وميكن االعتماد على ذلك بالأدوات اال�ستقرائية التي
تبد�أ بالبحث الوا�سع للو�صول �إىل احلقائق.
rayaalkhuzairi@gmail.com
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الفلسفة العربية المعاصرة
بين البناء والتفكيك

ناصر الكندي

ُ
ينطلق املفكِّر املغربي �سعيد بن�سعيد العلوي ،يف مقاله املن�شورة مبجلة «التفاهم» ،حتت عنوان «التن�سقية والنقدية يف الفكر الفل�سفي العربي املعا�صر»،
اثنتي؛ الأوىل� :أن احلديث عن الفكر الفل�سفي يف املغرب املعا�صر هو بال�ضرورة حديث يف الفكر العربي املعا�صر من حيث الإ�شكاالت
فر�ضيتي
عن
ْ
ْ
والق�ضايا العامة لهذا الفكر ،وثاين الفر�ضيتني� :أنَّ الإ�شكالية العامة التي ما فتئ الفكر العربي املعا�صر يحوم حولها هي تلك التي تتعلق بت�أخر
العرب يف مقابل تقدم الغرب.
وي�شري املفكر العلوي �إىل �أ َّن اخلال�صة العامة يف الفكر
ال �ع��رب��ي امل �ع��ا� �ص��ر ت�ت�م�ث��ل يف اجت ��اه�ي�ن؛ الأول :ظ �ه��وره
كفل�سفة بد�أت فعليا يف ع�شرينيات القرن الع�شرين ولي�س
يف ثالثينيات ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،م�شبها ذل��ك بطائر
«املنريفا» الذي ال يغ ّرد �إال عند نهاية اليوم وقدوم امل�ساء.
�أما االجتاه الثاين ،ف�إن اخلطاب الفل�سفي العربي املعا�صر
ْ
م�سلكي على الإج �م��ال :امل�سلك الأول املتم ّثل يف
�سلك
التن�سيق وال�ترك�ي��ب� ،أي �أظ�ه��ر ميال �إىل االنت�ساب �إىل
ن�سق فل�سفي من الأن�ساق الكربى� ،إما يف جمال الفل�سفة
احلديثة �أو الفل�سفة املعا�صرة ،ويقدم العلوي كمثال على
ه��ذا امل�سلك الفيل�سوف امل�غ��رب��ي ط��ه ع�ب��دال��رح�م��ن� .أم��ا
امل�سلك الثاين الذي �سلكه اخلطاب الفل�سفي العربي فهو
املنحى ال�ن�ق��دي ،وال يعني ب��ه �إح��ال��ة �إىل كانط ومذهبه
النقدي ،و�إمن��ا النقد من حيث �أ َّن��ه �سمة ت�لازم كل قول
فل�سفي �أ��ص�ي��ل ،ومي� ّث��ل ه��ذا امل�ن�ح��ى الفيل�سوف املغربي
عبدال�سالم بنعبد العايل.
وقبل �أن يتط َّرق املفكر العلوي �إىل هذين الفيل�سوفني،
ف�إنه يقوم مبزيد من التو�ضيح للخال�صة العامة املذكورة
�أعاله يف ثالثة �أمور؛ الأول :يق�ضي ب�أن الفل�سفة الغربية
�أخ� ��ذت م��ا ي �ق��ارب �أرب �ع ��ة ق ��رون ل�ل��و��ص��ول �إىل الفل�سفة
املعا�صرة؛ �إذ ابتد�أت بالديكارتية والتجريبية ،و�صوال �إىل
الو�ضعية املنطقية والوجودية وال�شخ�صانية ...وغريها،
يف ح�ي�ن ظ �ه��رت ال �ت �ي ��ارات ال�ف�ل���س�ف�ي��ة يف ال�ف�ك��ر ال�ع��رب��ي
امل�ع��ا��ص��ر ب�ف�ترة زم�ن�ي��ة وج �ي��زة ال ت�ت�ج��اوز ث�لاث��ة ع�ق��ود،
وميكن القول �إنها انبثقت دفعة واحدة .الأمر الثاين هو
غياب اال�ستمرارية يف كل حماوالت ت�شييد فل�سفات عربية
ديكارتية وو�ضعية منطقية ووجودية يف الفكر الفل�سفي
ال�ع��رب��ي ،وظ�ل��ت جميعها دون وري ��ث يحملها بعد رحيل
اال��س��م ال��ذي ارت�ب��ط بظهورها؛ مثل فيل�سوف اجلوانية
ع �ث �م��ان �أم �ي��ن ،وال ��وج ��ودي ��ة ع �ن��د ع �ب��دال��رح �م��ن ب ��دوي،
والو�ضعية املنطقية عند زكي جنيب حممود ...وغريهم.
�أ َّما الأمر الثالث ،فقد تبدَّى يف �أن جمهرة من الفال�سفة
العرب املعا�صرين جعلوا من ال�تراث العربي الإ�سالمي

جم ��اال ف�سيحا مل�م��ار��س��ة ف�ع��ل التفل�سف؛ وذل ��ك ب�سلوك
�أح ��د �أن �ح��اء ث�لاث��ة :الأول جت��ري��ب ت�ي��ار فل�سفي حم��دد
ي�ستمد م��ن الفل�سفة احلديثة يف ق ��راءة ال�ت�راث؛ مثل:
حممود قا�سم يف ق��راءة اب��ن ر�شد ،وط��ه ح�سني يف ق��راءة
ال�شعر اجل��اه�ل��ي ،ب��ا��س�ت�خ��دام ال���ش��ك ال��دي�ك��ارت��ي .وي�ق��وم
املنحى الثاين على اجتهاد �أ�صحابه يف العثور من الرتاث
الإ�سالمي على ما يدعم ر�ؤاهم ،مثلما قام زكريا �إبراهيم
بعقد مقارنة بني كريكغارد و�أبي حيان التوحيدي كمثال
للقلق والغربة يف ال�ع��امل ،وعبدالرحمن ب��دوي يف كتابه
«�شخ�صيات قلقة يف الإ�� �س�ل�ام» ،وت�سابقهما ع�ل��ى فكرة
�أ�سبقية مفكري الإ�سالم يف القول بنظرية علمية �أو فكرة
فل�سفية� .أما املنحى الثالث ،فيكون من خالل طرح �س�ؤال
ع��ن �إ��ش�ك��ال النه�ضة وم�س�ألة التحديث :كيف يكون لنا
�أن ن�ق��ر�أ تراثنا العربي الإ��س�لام��ي على نحو ُي�سعِفنا يف
الإجابة عن �أ�سئلة يطرحها احلا�ضر؟ وميثل هذا التيار
ح�سن حنفي وحممد عابد اجلابري.
ويف تقدميه لفيل�سوف التن�سيق طه عبدالرحمن ،ي�شري
املفكر بن�سعيد العلوي �إىل �أ َّن الإحاطة بفكر عبدالرحمن
ينبغي �أن ي�ك��ون ب��ال�ع��ودة �إىل كتبه؛ م�ث��ل« :روح ال��دي��ن»
و«ب ��ؤ� ��س ال��ده��ران �ي��ة» و«احل � ��وار �أف �ق��ا ل�ل�ت�ف�ك�ير» ،وي ��ؤك��د
العلوي �أ َّن طه عبدالرحمن ينطلق يف فكره الن�سقي من
ج��وف اللغة ومنطقها ،وه��و هنا ي��ري��د �أن ي�شري �إىل �أ َّن
اللغة لها دالالتها املحددة ون�سقها اخلا�ص .ويلفت املفكر
امل�غ��رب��ي �إىل �أن الأخ �ل�اق ه��ي ه��اج����س ط��ه عبدالرحمن
الأك�بر يف فل�سفته التي ي�شيدها ب�إحكام ،خا�صة مو�ضوع
ف���ص��ل الأخ� ل��اق ع��ن ال���س�ي��ا��س��ة ال ��ذي ي�خ�ت�ل��ف ع��ن ب��اق��ي
الف�صل الذي ح�صل يف احلداثة؛ مثل :ف�صل الدين عن
ال�سيا�سة وال �ف��ن وال �ق ��ان ��ون ...وغ�يره��ا .وي�ستخدم طه
عبدالرحمن امل�صطلحات بدقة مثل احلداثة والدهرانية
وال��دن�ي��ان�ي��ة وال� َع�ل�م��ان�ي��ة بفتح ال�ع�ين وال� ِع�ل�م��ان�ي��ة بك�سر
عينها.
وت �ق ��وم ف�ل���س�ف��ة ط ��ه ع�ب��دال��رح�م��ن ب��امل �ق��ارب��ة ب�ي�ن ال��دي��ن
وال�سيا�سة �ضدا للحداثة ،فهو هنا يقوم بو�صل ما ف�صلته

احل��داث��ة بالتعمق يف م�صطلحات ال�ل�غ��ة ،وامل�ق��ارب��ة التي
يطرحها الفيل�سوف هي مقاربة روحية عمودية ولي�ست
�أفقية ح��داث�ي��ة .وي��ؤك��د �صاحب الفل�سفة االئتمانية �أن
احل��داث��ة بنظرتها ال�ت��ي تف�صل ب�ين امل�م��ار��س��ة الدينية
وامل�م��ار��س��ة ال�سيا�سية ال ميكن العي�ش فيها �إال يف عامل
واح ��د� ،إال �أن فيل�سوفنا يق ّر ب�إمكانية حياة الإن���س��ان يف
عاملني اثنني على الأقل �أحدهما مرئي والثاين غيبي.
وب� ��الإق� ��رار ب ��وج ��ود ع ��امل �ي ْ�ن؛ ف �ه �ن��اك �أي �� �ض ��ا مم��ار� �س �ت��ان
م �غ��اي��رت��ان :الأوىل ت���س�م��ى بالت�شهيد وه ��ي ا�ستح�ضار
العامل الغيبي �إىل العامل املادي ،والثاين ي�سمى بالت�سييد
وهي االرتقاء بالعامل املرئي �إىل الغيبي .وهو هنا ُي�شبه
مو�ضوع الفطرة يف الأوىل �أو التذكر الأفالطوين .ومبا
�أ َّن العلماين هو الذي يف�صل بني الدين وال�سيا�سة ،ف�إ َّن
مفهوم الدياين -وفقا لفيل�سوف االئتمانية -هو الو�صل
بينهما ،ولكن وفقا لعدة م��رات��ب� :أه��ل الت�سيي�س و�أه��ل
التحكيم و�أه ��ل التفقيه و�أخ�ي�را �أه��ل التزكية �أو العمل
ال�ت���ص��ويف ال ��ذي ي�ع��د �أ��ص�ف��ى ط ��رق ال��و� �ص��ال ب�ين ال��دي��ن
وال�سيا�سة.
وي �ف ��رد امل �ف �ك��ر امل �غ��رب��ي ب�ن���س�ع�ي��د ال �ع �ل��وي ف���ص�لا �أخ�ي�را
يتحدث فيه عن الفل�سفة الالتن�سقية النقدية املتمثلة
بالفيل�سوف املغربي بن �سعيد بن عبد العايل؛ فالفل�سفة
عند عبدالعايل هي الك�شف عن �إرادة الهرب من التن�سيق،
وي���س�ت�ن��د يف ذل ��ك �إىل دع ��اة ت��دم�ير ال�ن���س��ق م�ث��ل نيت�شه
و�سيوران وغريهم ،ويدعو عبدالعايل �إىل تل ّم�س الفل�سفة
يف احل�ي��اة اليومية بعيدا ع��ن حذلقة الأن���س��اق وامل��ذاه��ب
امل �ق �ف �ل��ة؛ وذل� ��ك م ��ا ي �ع�بر ع �ن��ه يف ك �ت��اب��ه «ال�ف�ل���س�ف��ة فنا
للعي�ش» ،ويعطي عبدالعايل مثاال تذ ّكريا لفل�سفته من
خالل هيدغر حني ي�شري �إىل مثاله عن التائه يف �أرجاء
غابة مت�شابكة الأ�شجار؛ �إذ يتحايل عرب و�ضع عالمات
ل�ل�ط��ري��ق ال�ت��ي ي�ح��ذر نف�سه م��ن �سلوكها ط��ري��ق ال�ب�ن��اء
والرتكيب .وهنا يدعو عبدالعايل �إىل احل��ذر من مغ َّبة
ال�سقوط يف خط�أ الأن���س��اق وال�ن�م��اذج التي حتجر العقل
ويدعو �إىل فل�سفة للعي�ش اليومي.
nskindi83@yahoo.com
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طليطلة معقل الثورات
زهرة السعيدية
طليطلة ،مدينة جميلة من مدن الأندل�س� ،أ�سوارها عالية ،وقالعها ح�صينة ،ومبانيها عتيقة مر�صوفة ومبنية على طراز العمارة القوطية ،يحيط
بها نهر تاجة واملنحدرات ال�صخرية من كل جهة ،مما �أك�سبها مناعة طبيعية كان لها �أثر وا�ضح على الأحداث التاريخية وال�سيا�سية التي مرت بها
املدينة� .إال �أن �أهم ما مييز طليطلة هو �أنها كانت معقل ال ّثوار والثورات يف ع�صر اخلالفة الأموية وملوك الطوائف ،وهذا بال�ضبط ما حتدث عنه
ع�صام ال�سعيد يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم بعنوان «طليطلة يف الع�صر الإ�سالمي».
حتدث الكاتب يف هذا املقال عن تاريخ طليطلة يف فرتتني،
الأوىل تبد�أ مع الفتح الإ�سالمي وتنتهي مع نهاية الدولة
الأم��وي��ة (711م1031 -م) وال�ث��ان�ي��ة ت�ب��د�أ وتنتهي يف ع�صر
ملوك الطوائف (.)1031-1085
ي �ب��د�أ ت��اري��خ طليطلة الإ� �س�لام��ي م��ع دخ ��ول امل���س�ل�م�ين �إىل
الأن��دل ����س �أو م��ا ي�سمى ع�ن��د امل�سلمني ب��ال�ف�ت��ح الإ� �س�لام��ي،
وتخلي�صها من اجلي�ش القوطي بعد ا�ستقراره فيها هروباً
م��ن جي�ش ط��ارق ب��ن زي��اد يف معركة ��ش��ذون��ة� ،إال �أن جيو�ش
امل�سلمني مل مت�ه��ل ال�ق��وط�ي�ين ف�ت�رة ك��اف�ي��ة ح�ت��ى ي�ستقروا
وي�ت��أه�ب��وا ل�ل��دف��اع ع��ن طليطلة و�أن�ف���س�ه��م ،ح�ي��ث داهمتهم
ج �ي��و���ش امل���س�ل�م�ين مم ��ا ح �م��ل �أه �ل �ه��ا ع �ل��ى ال� �ه ��روب ن��اج�ين
ب�أموالهم وثرواتهم ،ف�أ�صبحت طليطلة مذ ذاك مدينة من
مدن احل�ضارة الإ�سالمية يف الأندل�س.
لعل �أهم ما مييز تاريخ طليطلة هو �أنها كانت معقل الثورات،
ح �ي��ث �إن �ه ��ا مل ت�ه�ج��ع ط� ��وال ف�ت�رة ح �ك��م ال � ��والة واخل�لاف��ة
الأم ��وي ��ة ،فبعد �أن ب ��د�أ ال���ص��راع ال�ط��وي��ل ب�ين عبدالرحمن
الداخل وحاكم الأندل�س يو�سف الفهري الذي ف َّر هارباً �إىل
طليطلة وحمتمياً بها حتى لقي حتفه ،بد�أت مالمح الطابع
ال �ث��وري ل�ه��ذه امل��دي�ن��ة ت�ت�ب��دى و�أ��ص�ب�ح��ت م�ن��ذ ذل ��ك ال��وق��ت
�أر�ض مقاومة ال�سلطة احلاكمة .بعد �أن ُقتل يو�سف الفهري
على �أي��دي رج��ال عبد الرحمن الداخل بفرتة جت��ددت ثورة
الفهريني يف طليطلة ��ض��ده ب�ق�ي��ادة �أب ��ي الأ� �س��ود حممد بن
يو�سف الفهري ،وبعده ه�شام بن عروة الفهري الذي طالت
ث��ورت��ه ب�سبب ح�صانة طليطلة التي يلفها النهر واجل�ب��ال،
ف��ا��س�ت�خ��دم ال ��داخ ��ل امل�ن�ج�ن�ي��ق و�أن� �ه ��ى ال� �ث ��ورة ب�ق�ت��ل ه���ش��ام
ومَواليه .وحدثت بعدها ث��ورات �أخ��رى يف عهد الداخل كان
�آخرها ثورة القا�سم.
بعد وف��اة ال��داخ��ل وت��ويل ويل عهده ه�شام بن عبدالرحمن
والي ��ة الأن��دل ����س ث ��ار ع�ل�ي��ه �أخ� ��واه وات �خ��ذا طليطلة معق ً
ال
لثورتهما� ،إال �أ َّن الأم�ي�ر �أخ�م��ده��ا و�أخ���ض��ع �أه ��ايل طليطلة
لأم��ره بعد �أن �أدرك ��وا حماقة احت�ضان ث��وار العائلة املالكة.
لكن الأمر مل يتوقف عند ذلك احلد ،حيث �إن �أهايل طليطلة،
وعلى طبعهم الدائم ،ثاروا ُم��دداً يف عهد احلكم بن ه�شام
فقمعهم الأخري بالعنف والق�سوة مما �أدى �إىل مقتل العديد
منهم ،فهد�أت بعدها طليطلة حتى نهاية عهد احلكم.

هد�أت طليطلة قلي ً
ال بعد حكم عبدالرحمن بن احلكم ملدة
�أرب��ع �سنوات �إال �أنها حينما وجدت اللني من جانب الأمري
ثارت جمدداً فتوجه �إليها بنف�سه حتى يخمدها ،فحا�صرها
حتى هد�أ التمرد .لكن تلك الثورة ال�صغرية مهدت الطريق
لثورة �أخرى قادها ها�شم ال�ض ّراب ،وهو ممن �أخذهم احلكم
ب��ن ه�شام معه �إىل ق��رط�ب��ةُ .ق�ت��ل ال��ّ��ض��راب يف ��ص��راع��ه مع
اجلي�ش ال ��ذي �أر��س�ل��ه الأم�ي�ر عبدالرحمن لإخ�م��اد ال�ث��ورة
الثانية .حدثت بعدها ثورة ثالثة ورابعة؛ ويف هذه الثورة
الرابعة ثار �أهايل طليطلة على اجلي�ش الذي ُترك ليحر�س
طليطلة بقيادة مي�سرة امل�شهور بفتى �أبي �أي��وب ا�ست�ضعافاً
منهم للقائد وجي�شه .يف هذه احلادثة خرج جي�ش طليطلة
ملُالقاة جي�ش مي�سرة ،لكن عندما علم الأخري مبا ي�ضمره
�أه ��ايل طليطلة �أق ��ام ل�ه��م ال�ك�م��ائ��ن ع�ل��ى ج��ان�ب��ي ال�ط��ري��ق،
وحينما و�صل جي�ش طليطلة �إىل �أم��ام القلعة التي يقيم
فيها مي�سرة ،هاجمهم اجلنود ونحروا رقابهم ،ثم �أخ��ذوا
ر�ؤو�س القتلى وحملوها �إىل مي�سرة الذي �أ�صابه جراء هذه
احلادثة هم وغم �أدى �إىل وفاته بعد �أيا ٍم قالئل.
هد�أت طليطلة قلي ً
ال يف عهد عبدالرحمن بن احلكم ب�سبب
فر�ضه عليها ح�صارا ط��وي� ً
لا ،وك��ذل��ك لعدم توليته عليها
حاكماً يهتم ب�ش�ؤونها ،لكنها ،وع�ل��ى دي��دن�ه��ا ،ع��ادت لتثور
جمدداً حينما تويف الأمري عبدالرحمن وتوىل ابنه حممد
ا ُ
حلكم ،ف�أ�سروا حاكم طليطلة ابن بزيغ وطلبوا مقاي�ضته
بالرهائن املحتجزين يف قرطبة منذ عهد الأم�ير ال�سابق.
قبل الأم�ي�ر حممد مبطالبهم م�ب��دئ�ي�اً ،لكنه ��س ّ�ير �إليهم
جيو�شاً بقيادة ابنه املنذر يف عام  856فحا�صر املدينة و�أف�سد
م��ا يحيط بها م��ن مناطق زراع�ي��ة ورع��وي��ة ،غ�ير �أ َّن �أه��ايل
طليطلة ا�ستمروا يف ثورتهم حتى عام  ،873حيث طلبوا من
الأمري حممد حينها �أن يعطيهم الأمان ،ف�أعطاهم ما �أرادوا
يف مقابل رهائن ودف��ع �ضرائب الع�شور �سنوياً ،وذل��ك لأنه
�أدرك �أ َّن قوة طليطلة االقت�صادية هي واحدة من دعائم قيام
ثوراتها ،ف�أراد بذلك �أن يكبح قواهم .طلب �أهايل طليطلة
م��ن الأم�ي�ر يف ت�ل��ك ال �ف�ترة �أن ي�خ�ت��اروا ب�أنف�سهم حاكماً
ي��رون��ه منا�سباً ،فانق�سموا ج��راء ذل��ك �إىل فريقني ،فريق
انحاز �إىل مطرف بن عبد الرحمن وفريق �إىل طربي�شة بن
ق�سمهم �إىل ق�سمني لكل
ما�سويه ،ف��رد عليهم الأم�ير ب ��أ َّن ّ

ق�سم حاكمه بغية �أن ي�شغلهم ب�أنف�سهم وخالفاتهم .وهذا
ٍ
ما حدث بالفعل حيث �أن الق�سمني �سرعان ما بدءا بالتنازع
والتناحر.
حينما توىل عبدالرحمن النا�صر اخلالفة على الأندل�س،
ان�شغل بادئ الأمر عن طليطلة و�أهاليها ب�سبب انكبابه على
تثبيت حكمه والق�ضاء على الثورات القريبة من قرطبة.
و�أر��س��ل ح�ين ف��رغ مم��ا ي�شغله وف��داً �إىل طليطلة يطالبهم
بالطاعة� ،إال �أن�ه��م رف�ضوا ظناً منهم �أن اخلليفة م��ا كان
لي�شغل باله مبحاربتهم ،وقد كانوا ُمطئني ،حيث ما �أن
علم اخلليفة بتمردهم حتى �أعد اجلي�ش لي�ضم طليطلة �إىل
ملكه بالقوة.
بعد ح�صار و�صراع طويل مع اخلليفة عبدالرحمن النا�صر
�ضعفت طليطلة وف� َّر منها ال�ضعفاء �أو ًال والأق��وي��اء الحقاً
يف م��ا ع ��دا ق�ل��ة ق�ل�ي�ل��ة .ط�ل��ب م��ن ب�ق��ي م��ن �أه� ��ايل امل��دي�ن��ة
الثائرة ال�صلح مع اخلليفة وفق �شروط من بينها احلرية
على ال��وظ��ائ��ف ،والإع �ف��اء م��ن ال�ن��وائ��ب ،واخ�ت�ي��ار حاكمهم
ب�أنف�سهم ،ف��واف��ق اخلليفة على �شروطهم ودخلها فاحتاً.
�أط ��اع الطليطليون اخلليفة و�أوام� ��ره منذ تلك احل��ادث��ة،
ف� �ه ��د�أت امل ��دي �ن ��ة �أخ� �ي� �راً ح �ت��ى � �س �ق��وط ال ��دول ��ة الأم ��وي ��ة
بالأندل�س.
م ��ع � �س �ق��وط ال ��دول ��ة الأم ��وي ��ة وب ��داي ��ة ف �ت�رة ح �ك��م م�ل��وك
ال �ط ��وائ ��ف يف الأن ��دل� �� ��س ا� �س �ت �م��رت ط�ل�ي�ط�ل��ة يف ه��دوئ �ه��ا
وا�ستقرارها ،فانطوت على نف�سها ومل ت�ؤيد ملكاً على �آخر،
و�إمنا ان�شغلت ب�إقامة حكومة م�ستقلة لتهتم ب�ش�ؤون املدينة
وتدبري �سيا�ستها الداخلية .ب��د�أت احلياة يف طليطلة منذ
ذلك احلني ت�سري ب�شكل طبيعي ،ومل تت�أثر ال اجتماعياً وال
�سيا�سياً وال اقت�صادياً مبا يحدث خارج �أ�سوارها.
عُرفت طليطلة قبل دخول امل�سلمني �إىل الأندل�س باملدينة
امللكية لأن �ه��ا ك��ان��ت م�ق��ر �سيا�سة ال �ق��وط ال��ذي��ن ات�خ��ذوه��ا
م��رك��زاً لتجمع جيو�شهم ومنطلقاً ل�غ��زو �أع��دائ �ه��م وذل��ك
ملناعتها الطبيعية ،وتو�سطها مدن الأندل�س .رمبا لو اتخذ
امل�سلمون منها عا�صم ًة لهم يف ب��داي��ة الفتح الإ��س�لام��ي ملا
ح��دث فيها كل ذل��ك التمرد ،ول��وف��رت القوة احلاكمة على
نف�سها وقتا وعناء كبح ال�ث��ورات ،وم��ن يعلم ،لرمبا حافظ
امل�سلمون على الأندل�س موطناً لهم �إىل الأبد.
Zahra.alsaidi09@gmail.com
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أنسنة التكنولوجيا
عاطفة المسكرية
ارتفع ا�ستثمار امل�ؤ�س�سات املهتمة بالتكنولوجيا لت�ضع �أحد �أكرب ُم َّ�ص�صاتها تذهب لدرا�سته ،وفهم ماهيته و�آثاره والتنب�ؤ مب�ستقبله .و ُيعد ذلك �أمرا
طبيعيا �أمام ثورة التكنولوجيا التي مل تتخذ �شكال ثابتا منذ �أن بد�أت ،بل هي يف حركة م�ستمرة نحو التطور لتالم�س كافة اجلوانب احلياتية .بد�أت
كتكنولوجيا الأداة حتى �أُد ِرجت �إليها كافة االمتيازات الذكية لتنتج لنا �أجهزة «التكنولوجيا الذكية».
و ُيناق�ش حممد بالرا�شد �أ��س�ت��اذ علم االج�ت�م��اع بجامعة
م �ن��وب��ة ب �ت��ون ����س ،يف م �ق��ال ل ��ه ب �ع �ن��وان «ال �ع �ق��ول ال��ذك�ي��ة
وع �ب��ودي��ة الآل� ��ة وامل �� �ص��ائ��ر الإن���س��ان�ي��ة ب�ين ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة
وال�شمولية» ،التكنولوجيا ب�شكل ع��ام وال�ت�ح��والت التي
�أحدثتها يف حياة الب�شر ..وي�ستهل مقاله بطرح الت�سا�ؤل
ح ��ول ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي م��ن امل�ت��وق��ع ظ�ه��وره��ا م��ن تنامي
التكنولوجيا من جانب ،دون تنامي التفاهم بني ال�شعوب
واالخ �ت�لاف��ات فيما بينهم م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر� .إ َّن التنامي
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ح�ق�ي�ق��ة �أدى خل�ل��ق ه��اج����س ال� �ت ��وازن بني
�أن�سنة التكنولوجيا �أو تقننة �أو �أمت�ت��ة الإن���س��ان .مبعنى
�إ َّم� ��ا �أن ي�ح�م��ل الإن �� �س��ان ق�ي�م��ه وي��رغ�م�ه��ا ع�ل��ى احل���ض��ور
و�سط التطور التكنولوجي املرتبط بالر�أ�سمالية التي ال
تعرتف بالقيم الإن�سانية يف قائمة �أولوياتها� ،أو �أن ي�سمح
بالتطور املت�سارع متجاهال القيم الب�شرية التي حتفظ
الإن�سان كهدف ال ك��أداة� .إن اخليار الثاين يوجه املجتمع
نحو الرتكيز على اال�ستهالك واملظهر بعيدا عن اجلوهر.
يعد اجلانب الإيجابي يف التطور التكنولوجي �أن اخليار
متاح للب�شر ف�إما �أن يخرجوا من و�سط الزوبعة رابحني
�أم م�شتتني ومتفرقني.
يطرح �أ�ستاذ علم االجتماع دور التكنولوجيا واحل��داث��ة
الرقمية يف خلق انحياز ديني وعرقي ب�شكل �سلبي! على
الرغم من �أ َّن املعطيات الواقعية ت�شري �إىل �شيء �آخر� .أ�صبح
الوعي اجلمعي عاليا نوعا ما لدى بع�ض املجموعات فيما
يتعلق بالأجندة احلقيقية خلف هتافات االن�شقاق الديني
وال�سيا�سي� .أ�صبحت املجموعات داعمة لق�ضايا بع�ضها
ال�ب�ع����ض يف خمتلف ب�ق��اع الأر�� ��ض ،وب�ع�ي��دا ع��ن توجهات
حكوماتها يف بع�ض الأحيان .يرتفع الت�أييد اجلمعي لهذه
الق�ضايا كلما طرحت ب�شكل يالم�س اجلانب الإن�ساين.
يعود الأ�ستاذ ملناق�شة الفر�ص والتحديات التي خلقتها
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ل�ل���ش�ب��اب والأط� �ف ��ال يف ال��زم��ن احل��ا��ض��ر؛
حيث يعد الأمل ��ان ه��م �أول م��ن ا�ستخدموا التكنولوجيا
يف القرن الثامن ع�شر ،وت��وال��ت ا�ستخداماتها بعد ذلك
بني خمتلف ال�شعوب� .إ َّن الإن�سان بطبيعته كائن متعدد
ال��ذك��اء؛ ب��ال�ت��ايل ا��س�ت�ط��اع تلبية اح�ت�ي��اج��ات��ه ب�ع��دة ط��رق

وال غرابة يف �أن يتم تق�سيم الع�صور بناء على �إجنازاته
«الع�صر الربونزي واحلديدي والنحا�سي� ...إلخ» ،وطاملا
�أن حاجة الإن�سان م�ستمرة ،ف�سعيه نحو تلبية احتياجاته
م�ستمر كذلك .ويتجلى ذلك يف هيمنة التكنولوجيا على
جميع جم ��االت احل �ي��اة ت�ق��ري�ب�اً؛ ف��ال�ط��ب جن ��ده حا�ضرا
عرب تقنيات العالج «ال�ضرورية» املختلفة وتقنيات الطب
التجميلي ال��ذي غالبا ما ي�صنف على �أن��ه رغبة ولي�ست
حاجة �ضرورية؛ فاخليار كذلك متاح هنا.
يف امل �ج��ال التعليمي ،جن��د بع�ض ال ��دول ال ت ��زال تنتهج
نهجا تقليديا يف �أنظمتها التعليمية ،بينما قطعت دول
�أخ� ��رى �أ� �ش ��واط ��ا ه��ائ�ل��ة يف ت�ط��وي��ر �أن�ظ�م�ت�ه��ا التعليمية
ل�ت�ت��واف��ق م��ع م�ع�ط�ي��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال�ع���ص��ر احل ��ايل.
ول �ك ��ن م ��ا ت���ش�ير �إل �ي ��ه ال� �ظ ��روف ال �ت ��ي مي ��ر ب �ه��ا ال �ع��امل
ال�ي��وم �أن تطوير الأنظمة التعليمية وحتويلها لأنظمة
�إل �ك�ترون �ي��ة م�ط�ل��ب ل�ك��ل دول ��ة ت�ط�م��ح ل�ل�ب�ق��اء يف امل�شهد
العاملي وال عزاء للمت�أخرين� .إ َّن ت�سارع الأحداث الأخرية
�أدخ��ل التكنولوجيا يف كافة املجاالت عنوة ،فازدهر �سوق
التجارة الإلكرتونية فج�أة ،وازداد الطلب على كل ما هو
متوفر �إلكرتونيا ،ويف �سياق اخلدمات الإلكرتونية ب�شكل
ع��ام .ويف اجل��ان��ب ال�سيا�سي ،جن��د التكنولوجيا حا�ضرة
وبقوة؛ حيث غريت ال�صورة الكلية لالنتخابات و�سهلت
عملية ف��رز الأ� �ص��وات ،و�سهلت ك��ذل��ك و��ص��ول املر�شحني
اىل الناخبني .وت�شري �أدق التحليالت ال�سيا�سية �إىل دور
التكنولوجيا يف �إي���ص��ال �أب ��رز ر�ؤ� �س ��اء وق ��ادة ال �ع��امل �إىل
مقاعدهم .وم��ن �أب��رز احلمالت االنتخابية التي �شهدت
جناحا �صاخبا �أ�سهم يف �إي�صال �صوت املرت�شح للناخبني
حملة الرئي�س الأمريكي ال�سابق ب��اراك �أوباما .فبجانب
الكاريزما والعقلية التي ك��ان يتمتع بها �أح�سن الفريق
ال ��ذي ك��ان م���س��ؤوال ع��ن حملته االنتخابية يف ا�ستخدام
و�سائل التوا�صل االجتماعي �آن ��ذاك .ولكن م��ن اجلدير
بالذكر يف ه��ذا ال�سياق �أن الأدوات التقليدية يف اجلانب
ال�سيا�سي ال تزال فعالة بل و�ضرورية يف الرتويج للعملية
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،وه ��ذا م��ا مل يغفل ع�ن��ه ال��رئ�ي����س الأم��ري�ك��ي
ال���س��اب��ق ب ��اراك �أوب ��ام ��ا .ق��ام خليفته يف ال��رئ��ا��س��ة دون��ال��د

ت��رام��ب ب��ا��س�ت�خ��دام ن�ف����س الأدوات دون �إغ �ف ��ال الأدوات
التقليدية ،وه��ذا ما �أ��ش��ارت �إليه العديد من التحليالت
ك���س�ب��ب ل �ف ��وزه مب�ق�ع��د ال��رئ��ا� �س��ة وت �ق��دم��ه ع ��ن ن�ظ�يرت��ه
هيالري كلينتون يف ذل��ك ال��وق��ت� ،آخ��ذي��ن بعني االعتبار
الكاريزما املختلفة -بغ�ض النظر عما �إذا ك��ان اختالفا
�إيجابيا �أم �سلبيا -التي ت�ستهوي ثقافة ال�شعب الأمريكي.
�إن التكنولوجيا كانت يف ال�سابق �أداة يتحكم بها الإن�سان
ويطوعها لتلبية احتياجاته ب�شكل �أ�سهل و�أ��س��رع .قد ال
نبالغ اليوم �إن قلنا �أنها تقود املجموعات الب�شرية نحو
اجتاهات معينة مرتبطة بالت�سابق على الربوز و�صناعة
املحتوى وحم��اول��ة ال�ت��أث�ير وم��ا �إىل ذل��ك .ومهما تهرب
الب�شر من هذه احلقيقة تفر�ض التكنولوجيا ح�ضورها
يف جانب من جوانب حياته �أب�سطها اجلانب العملي �أو
املهني .باتت االجتماعات اليوم تقام عرب ال�شبكات وهذا
ما يفر�ض وجود العامل االفرتا�ضي و�أهمية كوننا جزءا
حا�ضرا فيه.
اليوم ،لدينا كل هذه املعطيات التي خلقتها التكنولوجيا
و�أ�صبحنا نعي باخليارات املتاحة لنا من كل جانب ولكننا
ال ن�ستطيع جتاهل ال�ت��أث�ير التكنولوجي على اجلوانب
االجتماعية والأ�سرية حتديدا .كون الأ�سرة اللبنة الأوىل
لتكوين املجتمع تعد �سالمة تكوينها �ضرورة ملحة من
�أجل اخلروج مبجتمعات �سليمة تكوينيا ،وثقافيا وفكريا.
وي�ب��دو �أن التكنولوجيا ت�صنع ع�لاق��ات ال�ك�ترون�ي��ة غري
تقليدية مثلها مثل املجاالت الأخرى التي تدخلت فيها.
ولكن ما مدى فاعلية هذه العالقات والأ�س�س التي تبنى
عليها وهل ما يتم تداوله حول �ضعف الروابط الأ�سرية
ب�سبب التكنولوجيا �صحيحا بالطريقة التي يتم و�صفها
والكيفية التي خرج الأمر فيها عن ال�سيطرة؟ �أم �أننا ما
زلنا منلك خيار التحكم ببناء عالقات �صحية �سواء على
ال�صعيد الأ�سري واالجتماعي؟ �إن امل�س�ألة التكنولوجية
تتطلب مراجعة يف كافة املجاالت التي تعد التكنولوجيا
ج ��زءا منها وت�ت�ط�ل��ب م��رون��ة ت���س��اع��د ع�ل��ى ف�ه��م التغيري
وت ��وج �ي �ه ��ه ن �ح ��و خ ��دم ��ة ال �ب �� �ش��ري��ة وت ��وط �ي ��د اجل ��وان ��ب
الإيجابية من التغيري.
Attifa.nasser@gmail.com
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تأثير الثورة المعرفية
في إنجاز مخططات العولمة

١١

محمد الكمزاري

ُتعترب العوملة حد ًثا كون ًّيا له بعده الوجودي� ،إنها ظاهرة جديدة على م�سرح التاريخ� ،أوجدت واقع ًا تغري معه العامل عما كان عليه بجغرافيته
وحركته ،بنظامه و�آليات ا�شتغاله ،ب�إمكانياته و�آفاقه املحتملة خ�صو�صا يف ظل تطور قنوات االت�صال الثقافية امل�شرتكة الناحتة عن انت�شار التيار
الثقايف والرغبة يف زيادة م�ستوى معي�شة الفرد والتمتع باملنتجات والأفكار الأجنبية ،واتباع الو�سائل والأ�ساليب التكنولوجية احلديثة وامل�شاركة
يف الثقافة العاملية.
�إ َّن العوملة هي �إ�ضفاء طابع العاملية على ال�شيء� ،أي جعل
ال�شيء �أو تطبيقه عامليا ،وقد قرر جممع اللغة العربية
ا�ستعمال م�صطلح ال�ع��ومل��ة مبعنى جعل ال���ش��يء عامل ًّيا،
ً
متداول لدى العامة مبعنى جعل
بينما يبقى امل�صطلح
العامل واحداً� ،أي يعمل يف �إطار ح�ضارة واحدة ،ومن ثم
ف�إننا ننعم مبواطنة وحقوق عاملية .وه��ذا ما �سنتناوله
يف مقالنا ه��ذا ال��ذي ي�أتي ملخ�صا ملقال الدكتور يا�سر
قن�صوة �أ��س�ت��اذ ال�ف�ك��ر ال�سيا�سي بجامعة ط�ن�ط��ا؛ حيث
�أو� �ض ��ح يف م �ق��ال��ه امل �ع �ن��ون حت ��ت «ال �ع��ومل��ة وال���ش�ع��وب�ي��ات
وم�صائر الدميقراطية وحكم ال�ق��ان��ون يف ال�غ��رب»� ،أن��ه
وب��رغ��م �أن ال �ع��ومل��ة �أخ� ��ذت اجت��اه��ا اق�ت���ص��ادي��ا يف ب��داي��ة
ظهورها� ،إال �أ َّن التطورات التكنولوجية العاملية قد نحت
بها �إىل طرح ق�ضية العوملة يف �أن�ساق �أخرى كاملعلوماتية
وال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة؛ بحيث �صار بو�سع امل�ستفيدين
احل���ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات م��ن �أي م�ك��ان يف ال �ع��امل عرب
ا�ستثمار تكنولوجيا االت�صال احلديثة من خالل �شبكة
الإن�ترن��ت ،وال�ت��ي �أ�صبحت متثل من��وذج��ا عامليا مثاليا
للعوملة املعلوماتية يتاح للأفراد التوا�صل دون �أي عوائق
بينهم؛ مما ي�سمح بالتداول احلر للمعلومات .ومن هنا،
تبد�أ الأهمية احلقيقية للعوملة املعلوماتية؛ حيث جاءت
ال�ع��ومل��ة يف م �ن��اخ ��ش�ه��د ث ��ورة م�ع��رف�ي��ة ع��ارم��ة يف امل�ج��ال
التكنولوجي واالت �� �ص��االت ،وارت �ف��اع وت�ي�رة ال��دع��وة �إىل
ثفاقة عاملية لها مفاهيمها وم�ع��اي�يره��ا ،ب�ه��دف �ضبط
�سلوك الدول وال�شعوب.
�إ َّن حجم املعرفة العلمية قد ت�ضاعف مئات امل��رات عما
ك��ان عليه يف ال�سابق بف�ضل تكنولوجيا املعلومات التي
ت�ع�ت�بر ع��ام� ً
لا حم �ف��زاً يف م���ش��روع ال �ع��ومل��ة؛ ح�ي��ث ت��وف��ر
تكنولوجيا املعلومات �شبكة ات�صال ت�سهل و�صول ال�سلع
والأف� �ك ��ار وامل� � ��وارد �إىل ج�م�ي��ع الأف� � ��راد وال � ��دول بغ�ض
النظر عن �أماكن التواجد اجلغرايف .فهذه التكنولوجيا
ت�ستولد قنوات �أثبتت فعاليتها يف جمال تبادل املعلومات
و�أ�صبحت املحرك الأول لتحقيق االندماج العاملي.

ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أ َّن االعتماد على التقدّم الهائل
يف امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة وو� �س��ائ��ل ال�ت�ق�ن�ي��ة احل��دي �ث��ة ،م��ع تفعيل
ال ��رواب ��ط مب�ستوياتها املختلفة ع�ل��ى ال���س��اح��ة العاملية
امل�ع��ا��ص��رة ،ك��ان �سببا يف حت��دي��ث امل��وق��ف ال�ع��ومل��ي؛ حيث
�أ��ص�ب��ح ي�ت�ج��اوز احل��د ال�صناعي �أو االق�ت���ص��ادي لي�شمل
م��ا ه��و ��س�ي��ا��س��ي وث �ق��ايف واج �ت �م��اع��ي وت ��رب ��وي ،وم ��ن ثم
ميكن �أن ي�صل �إىل م��ا ي�سمى «توحيد ال��وع��ي العاملي»،
ويف �إط ��ار تفعيل تكنولوجيا الأف �ك��ار لت�شكل م��ا ي�سمى
«العقل العاملي» ،وم��ا يرتبط بها من و�سائل و�إمكانيات
�أع ��ادت ت�شكيل طريقة تفكرينا على نحو كلي و�شامل.
ولعلها �صياغة جديدة ملقولة دي�ك��ارت� :أن��ا �أفكر �إذن �أنا
موجود؛ لكن �أي نوع من التفكري ،و�أي �صورة من الوجود
يف ال���س�ي��اق ال �ع��ومل��ي؟ �إن ��ه ال�ت�ف�ك�ير ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ح�صر
املعرفة يف ن�ط��اق املمار�سة اجلماعية لتبادل املعلومات
ع�بر الإن�ترن��ت .لكن �إت��اح��ة امل�ع�ل��وم��ات على ه��ذا النحو
تعك�س تقدما م�ؤكدا ويف الوقت نف�سه تعد تدمريا لكل
قدراتنا الذهنية اخلالقة يف ا�ستخال�ص املعلومات عرب
و�سائل بحثية جتريبية تنمي وعينا الإن�ساين ،وتعك�س
قدراتنا على البحث والتحليل والتفكري الناقد .ويف هذه
احلالة ،ف�إن وجودنا املرتبط بقدرتنا على التفكري يظل
مرهونا بلم�سات �أ�صابعنا على �شا�شات هواتفنا الذكية،
وعند الدخول �إىل �شبكات الإنرتنت للو�صول �إىل �أ�سرع
الطرائق للمعرفة ،مل يحدث يف التاريخ �أب ��داً �أن َ�سمع
وع ��رف ع ��دد ه��ائ��ل م ��ن ��س�ك��ان امل �ع �م��ورة ع�م��ا ي �ج��ري يف
باقي �أنحاء العامل من �أح��داثٍ كما هو اليوم� .إن تقارب
ال���ش�ع��وب وت�لاق��ح ال�ث�ق��اف��ات وت��داخ��ل احل �� �ض��ارات بفعل
و�سائل االت�صال والتوا�صل احلديثة واملتطورة �أدى اىل
تقارب العقول وت�شابه التفكري -ولو ب�شكل تدريجي� -إىل
الدرجة التي ن�ست�شعر معها �أن الب�شرية تتجه نحو عقل
عاملي موحد ت��ذوب فيه م�سميات كثرية �أم�ث��ال ؛ العقل
ال�ع��رب��ي يف م�ق��اب��ل ال�ع�ق��ل ال �غ��رب��ي ،وال�ع�ق��ل الإ��س�لام��ي
واملتدين عموماً يف مقابل العقل العلماين �أو التنويري.

فالعقل امل ّوحد بد�أ يفر�ض �سيطرته ،ومي ّد �أجنحته على
العامل وك ّلما ت�شابهت مبادئ العقول و�أدوات معاجلتها
كانت النتائج وامل�خ��رج��ات واح ��دة مبعنى �أن البديهيات
وامل���س�ل�م��ات وامل �� �ش �ه��ودات ال �ت��ي ب ��د�أن ��ا ن���ش��اه��د تطابقها
عند �أك�ثر ال�شعوب واملجتمعات الب�شرية .ه��ذا �سي�ؤدي
بالتايل �إىل تقارب نف�س اال�ستنتاجات وبالتايل �سنح�صل
على عقل عاملي واح��د ال يختلف ك�ث�يراً باختالف املناخ
واجلغرافيا و�أ�صوله احل�ضارية والأيدولوجية.
فهذه ال�ث��ورة املعرفية �أ�سهمت ب�شكل �أو ب��آخ��ر يف �إجن��از
خم�ط�ط��ات ال �ع��ومل��ة؛ م��ن خ�ل�ال �إم�ك��ان�ي��ة و� �ص��ول ال�ف��رد
ب�شكل �أف���ض��ل ل�شتى ��ص��ور ال�ت�ن��وع ال�ث�ق��ايف (م ��ن خ�لال
ما يتم م�شاهدته يف �أف�لام «هوليوود» و«ب��ول�ي��وود» على
�سبيل املثال) .ولكن من ناحية �أخرى ،يعترب البع�ض �أن
الثقافة الواردة �إلينا من اخلارج (�أو ما ت�سمى بالثقافة
ريا مع احتمال �أن حتل حمل
امل�ستوردة) متثل خط ًرا كب ً
ال�ث�ق��اف��ة امل�ح�ل�ي��ة ،مم��ا يت�سبب يف ح ��دوث ان�خ�ف��ا���ض يف
معدالت التنوع وا�ستيعاب كل ما هو جديد من الثقافات
ب�شكل عام .على اجلانب الآخر ،يعترب �آخرون �أن العوملة
الثقافية �أمر مفيد من �أجل تعزيز ال�سالم و�سبل التفاهم
بني ال�شعوب.
�إننا نعي�ش ع�صر حت��والت عوملية �صاخبة و�صارخة ،قد
ي��راه��ا البع�ض حت��و ًال ث��وري�اً �إي�ج��اب�ي�اً ،يقيم بنية عاملية
جديدة �أك�ثر م�ساوا ًة وع��د ًال بني الب�شر؛ لكن امل�ؤ�شرات
والنتائج ت�ن��ذر �أك�ثري��ة ب�ل��دان ال�ع��امل ب�ق��دوم التفكك ال
ال�ت��وح��د ،واالن�ه�ي��ار ال ال�ب�ن��اء ،و�أخ�ي�راً ال�سقوط يف هوة
اجلهل مب ��آل ه��ذه التحوالت يف امل�ستقبل القريب حيث
يك�شف وجه العوملة التكنولوجي املاثل يف توقف احلوار
الإن �� �س��اين ع��ن ع��زل � ٍة �إن���س��ان�ي��ة م�ث�يرة لل�شفقة والأمل؛
ف��ال�ع��زل��ة م��ع جت ��وال الت�صفح يف �شبكة الإن�ترن��ت التي
ال تتيح لنا معلومات فح�سب ب��ل جتعلنا معزولني معاً
اجتماعياً يف ع��امل واح ��د ،يعرب عنه ت��وا��ص� ٌ�ل افرتا�ضي
ي�صطنع عاملاً موهوماً.
m-alkumzari@hotmail.com
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دور أصل الدين والقيم األخالقية
في التصالح مع اآلخر
�إ َّن االخ�ت�لاف ب�ين الأدي ��ان وم��ا �صنع م��ن مقارنات بينها
وجعل الدين هو احل��ق ال�صرف وم��ا ع��داه باطل بالكلية
هو ال��ذي �صنع الفرقة والعداوة يف كثري من املجتمعات.
ل��ذا؛ يف مقالة «وح��دة الدين والقيم الأخالقية العاملية»
للكاتب حم�سن ال�ع��وين واملن�شور مبجلة التفاهم جنده
يحاول �أن ُي�ؤكد على نقاط �أ�سا�سية تلتقي فيها الأدي��ان
وقيم �أخالقية عليا ت�شرتك فيها ،وهي دعوة للنظر �إليها
وتعميقها بني جميع ال�شعوب مبا ت�صنعه من حب ووئام
وت�ف��اه��م و�إجن� ��از ي�خ��دم ال�ب���ش��ري��ة ج�م�ع��اء ،و ُي�ح�ق��ق غاية
الأديان بح�صول اال�ستقرار الروحي واملادي.
ي�ؤكد العوين على �أن دين اهلل واحد يف جوهره و�إن اختلفت
مظاهره و�أ�شكاله و�شرائعه ،وهو الإ�سالم مبعنى «�إ�سالم
ال��وج��ه وال�ك�ي��ان هلل رب ال�ع��امل�ين» ،وه��ي امللة التي اب�ت��د�أت
من �آدم عليه ال�سالم �إىل الر�سول اخلامت حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم مرورا بجميع الأنبياء واملر�سلني .ومن الآيات
الدالة على ذل��ك قوله تعاىل« :وو�صى بها �إبراهيم بنيه
ويعقوب يا بني �إن اهلل ا�صطفى لكم الدين فال متوتن �إال
و�أنتم م�سلمون» ،وجاء يف احلديث« :الأنبياء �إخوة لعالت،
�أمهاتهم �شتى ودينهم واحد ،و�أنا �أوىل ال َّنا�س بعي�سى بن
م��رمي ،لأن��ه لي�س بيني وبينه نبي» ،ق��ال الإم��ام البغوي:
«يريد� :أن �أ�صل دين الأنبياء واح��د ،و�إن كانت �شرائعهم
خمتلفة» .و ُي ّ
بي العوين �أن الإ�سالم هو �أكرب �شهادة ذكرها
اهلل يف ك�ت��اب��ه م��ن خ�لال ا��س�ت��دالل��ه ب��آي��ة «�إن ال��دي��ن عند
اهلل الإ��س�لام» ،ويذكر فيما ي��روى من تف�سري اب��ن عبا�س
لهذه الآية �أنه قال�« :إن الدين املر�ضي عند اهلل الإ�سالم،
وي �ق ��ال�� :ش�ه��د اهلل �أن ال��دي��ن ع�ن��د اهلل الإ� �س�ل�ام مقدما
وم ��ؤخ��را ،و�شهد بذلك املالئكة والنبيون وامل��ؤم�ن��ون،»..
وقد ك ّرم اهلل �أمة الإ�سالم بال�شهادة على الأمم وال�شهادة
للأنبياء «وكذلك جعلناكم �أمة ً
و�سطا لتكونوا �شهداء على
ال�ن��ا���س وي�ك��ون ال��ر��س��ول عليكم ��ش�ه�ي��دا» ،وورد يف تف�سري
الطربي لهذه الآية« :وكذلك جعلناكم �أمة و�سطا عدوال
�شهداء لأنبيائي ور�سلي على �أمم�ه��ا بالبالغ� :أن�ه��ا بلغت
ما �أم��رت ببالغه من ر�ساالتي �إىل �أممها ،ويكون ر�سويل
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �شهيدا عليكم ب�إميانكم به،
ومبا جاءكم به من عندي».

يذكر الكاتب �أن القر�آن الكرمي ي�ؤكد على مبد�أ التعددية
الذي يتجاوز الأجنا�س والألوان �إىل تعددية الأديان �أي�ضاً
كونها �آي ��ة م��ن �آي ��ات اهلل ،و�أن ال��دي��ن ع�ب��ارة ع��ن «حقيقة
مو�ضوعية مطلقة متعالية» غ�ير خا�ضعة ل��ر�ؤى الب�شر
الن�سبية� ،أما التدين فهو «ظاهرة ذاتية ن�سبية تاريخية»
وه ��ي ال ت�ت�ط��اب��ق ل ��دى امل ��ؤم �ن�ين يف �أغ �ل��ب الأح� � ��وال ،ل��ذا
يذهب الإمام حممد الطاهر بن عا�شور �إىل �أن من يفرق
بني الأنبياء وي�ؤمن ببع�ضهم ويكفر ببع�ض هي «زل��ة يف
الأديان» ،ويف قوله تعاىل «ال نفرق بني �أحد منهم» املق�صود
عدم التفرقة بينهم يف الإميان وهذا ال يتنافى بالطبع مع
اعتقاد �أن بع�ضهم �أف�ضل من بع�ض .يرى الكاتب �أن حكمة
اهلل اقت�ضت �أن يجعل للنا�س حرية االختيار والفعل بعد
التكليف وهذا ما جعل بينهم حدوث االختالف «ولو �شاء
ربك جلعل ال َّنا�س �أمة واحدة وال يزالون خمتلفني� ،إال من
رحم ربك ولذلك خلقهم» .يذهب الإم��ام حممد الطاهر
بن عا�شور يف تف�سريه لهذه الآية «ملا �أ�شعر االختالف ب�أنه
اختالف يف الدين و�أن معناه العدول عن احلق �إىل الباطل
لأن احلق ال يقبل التعدد واالختالف -عقب عموم } واليزالون خمتلفني {با�ستثناء من ثبتوا على الدين احلق
ومل يخالفوه بقوله }�إال من رحم ربك{ �أي فع�صمهم من
االخ �ت�لاف .وفهم م��ن ه��ذا �أن االخ�ت�لاف امل��ذم��وم املحذر
منه هو االختالف يف �أ�صول الدين».
ي��رى الكاتب �أن وح��دة ال��دي��ن ه��ي التي توحي �إىل وج��ود
قيم �أخالقية كونية �أي�ضاً ،وهي «املقدمة ال�ضرورية لإبقاء
التعاي�ش ال�سلمي وامل�ساكنة بني جميع ال�شعوب واملجتمعات
والثقافات والأديان» ،كما �أن القر�آن ي�ؤكد على وحدة �أ�صل
كل النا�س وما انتما�ؤهم ل�شعوب وقبائل خمتلفة �إال لأجل
التعارف والتقارب فيما بينهم ،ومهما كانت االختالفات
بيننا و�أهل الكتاب ف�إنه يجمعنا الإميان باهلل واليوم الآخر
وبالقيم العليا وهي �أ�شياء �أ�سا�سية .يرى الكاتب �أن وحدة
الدين هي الطرف الأدن��ى للقاء واحل��وار والتقارب لأجل
الو�صول �إىل قيم �أخالقية عاملية ينتفع بها كل النا�س يف
التعاي�ش فيما بينهم ،كما �أنه يرى �أن الطرف الأعلى هو
فكرة �إع�لان عاملي عن �أخالقية �شاملة والتي ا�ستوحاها
م��ن الكاتب هان�س ك��وجن م��ن م�ؤلفه «م�س�ؤولية �شاملة،
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بحثا عن �أخالقية جديدة» ،وهو الذي يقول« :ال �سلم بني
الأمم دون �سلم بني الأديان».
�إن كثريا من الن�صو�ص الدينية ت�ؤكد على م�س�ألة االنفتاح
ع�ل��ى الآخ� ��ر واالرت� �ب ��اط م�ع��ه يف ق��وا� �س��م م���ش�ترك��ة حتت
مظلة «ك��ون�ي��ة االن �ت �م��اء» ك�م��ا ي��رى ال �ع��وين ،ل�ك��ن الكثري
من املجتمعات تنحو نحو الإق�صاء والعداوة و�إلغاء الآخر
ب�سبب م��ا ورث�ت��ه م��ن �أدب�ي��ات يف فهم الن�صو�ص الدينية،
لذلك ظهرت م�شاريع للبحث عن ال�صور الإيجابية بني
الأدي� ��ان وتعميقها و�إع� ��ادة ق ��راءة الن�صو�ص ب��وع��ي �أك�بر
م��ن الإ��س�ق��اط��ات ال�ت��ي وق�ع��ت عليها لأج ��ل التفرقة ونبذ
الآخر ،ويذكر العوين �أن النقد �ضروري لتجاوز الوقوع يف
الإ�سقاط ،و�أن احلوار القائم على النظر ب�أ َّن الإن�سان قيمة
مطلقة واالختالف هو م�صدر غنى وتقدمي قيم احلرية
وال�ف��رد وال ��روح على فهم ظاهر الن�ص ه��و ال��ذي �سينتج
ان�سجاما بني معتنقي الأديان.
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب �إن ال �ع��امل الآن ي�ق��ع ب�ين ع��ومل�ت�ين �أ�صيلة
وزائ�ف��ة ،فالزائفة هي التي ت�سعى لال�صطناع والفربكة
يف القيم م��ن �أج ��ل ال��و��ص��ول لغاياتها الربحية وحتقيق
م�شاريعها املادية ،و�أما الأ�صيلة فهي التي ت�أتي من�سجمة
م��ع الن�صو�ص الت�أ�سي�سية ل�ل�أدي��ان وت�ك��ون قيمها عاملية
وك ��ون �ي ��ة .وم ��ن �أه� ��م ه ��ذه ال �ق �ي��م ي ��ذك ��ر ال �ع ��وين احل �ي��اة
والكرامة واحلرية وامل�ساواة والعدل والأخ ��وة الإن�سانية
والأم ��ن ،ويتجلى عمق الت�سامح يف الإ��س�لام بعدم قبوله
لأي ��ش�خ����ص ف �ي��ه �إال �إذا ك ��ان م ��ؤم �ن��ا ب�ج�م�ي��ع الأن �ب �ي��اء
واملر�سلني ،مما يعني �أنه يحرتم كل الأديان التي �أتوا بها،
ولذلك يقول علي عزت بيغوفيت�ش «�إن الإ�سالم مل ي�أخذ
ا�سمه من قوانينه وال نظامه وال حمرماته ،وال من جهود
النف�س والبدن التي يطالب بها الإن�سان� ...،إنه ا�ست�سالم
هلل واال�سم �إ�سالم».
وم��ن وجهة نظري �أرى �أ َّن ال��واج��ب على الأم��ة �أن تعمق
ج� ��ذور ال ��وع ��ي يف ك ��ل م�ع�ت�ن�ق��ي ال ��دي ��ن ب �ن �ق��اط االل �ت �ق��اء
امل�شرتكة بدءًا من القوا�سم الإن�سانية ثم اجلذور الدينية
املت�صلة بني الأديان وو�صو ًال للقيم الأخالقية العالية التي
تتيح للجميع التفاعل مع كل الب�شر مبا يخدم احلفاظ
على كرامتهم وما يجر النفع لهم يف حياتهم الدنيوية.
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